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MANITOBA PINALAWAK ANG PFIZER SA MGA KARADAPAT-DAPAT 

NA MGA KABATAANG EDAD 12 PATAAS 17  

 

Ang mga kabataan ay maari nang  magsimulang magpabook ng 

appointment ngayon para  maprotektahan ang kanilang mga sarili laban sa 

Covid-19: Mga Ministro 

 

Ang Manitoba ay nagiging isa mga unang probinsiya na pinahihintulutan 

ang mga kabataang may edad na 12 hanggang 17 upang magpa-

appointment para sa Pfizer vaccine, sa layunin maprotektahan ang mas 

maraming tao, pamilya at komunidad sa third wave ng Covid-19. Iyan ang 

pahayag ni Ministro Heather Stefanson ng Health and Seniors Care at 

Ministro Cliff Cullen ng Edukasyon. 

 

Simula ngayon, lahat ng kabataaang edad 12 pataas ay dapat ng 

magpabook ng appointment para sa unang dose. Ang Pfizer vaccine ay 

maari ng makuha sa mga super sites o lugar at  sa Urban Indigenous 

clinics na makikita sa lahat ng dako ng  probinsiya. 

 

“Ang Pfizer COVID-19 vaccine ay nasubukan at nasuri na at napag alaman 

na ito ay ligtas sa mga nakatatandang bata o older children” ayon kay Dr. 

Joss Reimer, medical lead,Vaccine Implementation Task Force. “Kung 

ikaw ay eligible ngayon at may katanungan ka patungkol sa vaccine, ito ay 

normal at naiintindihan. Mayroong magandang inpormasyon para masagot 

ang iyong katanungan, maari kang magtanong sa pinagkakatiwalaan na 

nakatatanda o ang iyong health care provider, o maaring kang makipag-

ugnayan sa mapagkakatiwalaan o reliable na pinagmulan o sources sa  

 

 



 

 

online. Kung meron akong mensaheng maibabahagi sa iyo ay ito:  Noong 

kami ay nabakunahan, napababa naming ang pagkalat ng COVID-19. 

Protektahan natin ang ating mga sarili at sa mga taong nasa paligid natin, 

para maibalik natin ang mga gawain o activities at sa mga taong mahal 

natin.” 

 

Lahat ng karapat-dapat o eligible na nakababatang tao edad 12 at 

nakatatanda o kanilang mga magulang, guardian o caregiver ay maari 

nang magpabook ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag (tool free) 

1-844-626-8222 o online  at https://protectmb.ca.  Magiging  huwaran o 

ideal ito kung ang mga kabataang may edad 12 hanggang 15 na taon ay 

pwedeng dumalo sa appointment kasama ang magulang, guardian, o 

caregiver at para mapirmahan ng magulang ang consent form sa maagang 

panahon, dalhin ito at para mapabilis ang pagbisita.   Gayunpaman, kung 

ang kabataang dadalo na walang guardian o hindi napirmahan ang 

kanyang  consent form ay maari pa rin nilang ituloy ngunit dadaan  sa 

informed consent process kasama ng clinical lead na mag-aassess sa 

kanilang abilidad na magconsent  sa kanilang sarili at maituloy ang 

pagbabakuna. 

 

Inaprobahan ng Health Canada ang paggamit ng Pfizer vaccine sa mga 

batang may edad na 12 hanggang 15 na taong gulang  noong Mayo 5, 

2021 gayundin sa pag aproba sa paggamit nito sa mga taong edad 16 

pataas  noong Dec.9, 2020.  

 

 

 

 

 

https://protectmb.ca/


 

Sa kasalukuyan, ang mga opisyales ay naki-usap na ang mga Urban 

Indigenous Clinics ay para sa mga self-identify na First Nations (status o 

non-statis). Makakapasok din sa mga klinik na ito ang mga Metis o Inuit o 

mga taong nakatira sa iisang bubong na may kasama na nagpapakilala na 

Indigenous. Ang mga hindi Indigenous ay pinakiki-usapang makipag-

appointment sa mga super sites, community pop-up clinics, medical clinics 

at sa mga parmasiya. Para sa karagdagang inpormasyon, bumisita sa  

https://protectmb.ca . Makikita ang  interactive map ng immunization sites 

sa https://protectmb.ca/current-immunization-sites/. 

 

Para sa karagdagang pampublikong inpormasyon o katanungan, kontakin 

ang Gobyerno ng Manitoba: 1-866-626-4862 or 204-945-3744. 

 

https://protectmb.ca/
https://protectmb.ca/current-immunization-sites/

