Bersyong ng Abril, 2021

Hepatitis B
Inactivated
Vaccine

(maliban sa pag-iwas sa
paghawang ina-sa-anak)

RV 1
Vaccine

(Iniinom na bakuna)

Inactivated
Vaccine

Hiv

Inactivated
Vaccine

Inactivated
Vaccine

Live
Vaccine

Regular

BCG

Regular

Live
Vaccine

Live
Vaccine

Inactivated
Vaccine

Inactivated
Vaccine

Inactivated
Vaccine

(Pinagsamang Tigdas at
Rubella)

Regular

Beke

Opsyonal

Japanese Encephalitis

Regular

Influenza

Opsyonal

HPV

Meningococcal

Live
Vaccine

Inactivated Vaccine
Live Vaccine

Sabay-sabay na
pagbabakuna:

Ginawa noong Hulyo, 2020

Karaniwang bakunahan ng 3
Mixed vaccine sa ibang bansa.
(Opsyonal na pagbabakuna)
Inirerekomendang bakunahan
sa Abril hanggang Hunyo
kapag nasa senior sa nursery
o kindergarten.

11 Buwan

10 Buwan

9 Buwan

8 Buwan

7 Buwan

6 Buwan

5 Buwan

4 Buwan

3 Buwan

Karaniwang bakunahan mula sa edad
na 3, maaaring bakunahan mula sa
edad na 6 na buwan.

Tuwing
Taglagas

Bilang bahagi ng boluntaryong programa ng pagbabakuna, ang
mga batang babae ay maaaring makatanggap ng isang 9-valent
na bakuna habang ang mga lalaki ay maaaring makatanggap ng
isang 4-valent na bakuna
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Karagdagang pagbabakuna sa edad na 9.
(Target ng pagbabakuna edad na 9-12)

Bakunahan sa Oktubre o Nobyembre bawat taon.

Magpabakuna kapag tumuntong sa grade 6. (Target ng
regular na pagbabakuna: Ang mga batang babaeng
nasa grade 6-10)

Puwedeng bakunahan mula sa edad na 2. Inirerekomenda ring bakunahan ang mga
mag-aaral sa ibang bansa at titira sa dormitoryo.
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Kapag hindi pa binabakunahan, kailangang
bakunahan nang 2 beses. (*)
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2 Mixed (DT): karagdagang
pagbabakuna sa edad na 11
(Target ng pagbabakuna
edad na 11-12)

Karaniwang bakunahan ng
Polio vaccine sa edad na 4
pataas sa ibang bansa.
(Opsyonal na pagbabakuna)
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Bulutong
(Varicella)

Taon

Upang maiwasang magka-pertussis, babakunahan
nang minsan ng 3 Mixed Vaccine. (Opsyonal na
pagbabakuna) Inirerekomenda rin ng WHO ang
karagdagang pagbabakuna sa panahong ito.

Kung dumating na ang unang kaarawan,
bakunahan nang sabay-sabay.
Maaaring mabakunahan nang sabay-sabay
ng 6 na uri na Hiv, Pneumococcal, 4 Mixed,
MR, Bulutong at Beke.
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Mahalagang magkasabay
na bakunahan para sa
Rota Virus, Hiv,
Pneumococcal at 4 Mixed
upang matapos nang
maaga ang
kinakailangang ulit ng
pagbabakuna.
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4 Mixed (DPT-IPV)
3 Mixed・Polio

Taon

Kailangang simulan ang pagbabakuna bago mag-14 linggo at 6 araw matapos ipanganak at bakunahan
nang wastong ulit ng bawat uri.
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May RV1 at RV5 ang bakuna laban sa Rota Virus.
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Kailangan ng 3 beses na pagbabakuna bago mag-isang taon gulang. Babakunahan ng ikatlo 4
hanggang 5 buwan matapos ang ikalawa. Inirerekomendang bakunahan sa lalong madaling panahon
kapag hindi pa binabakunahan kahit higit pang isang taong gulang na. (Opsyonal na pagbabakuna)
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Iskedyul ng pagbabakuna

Upang protektahan ang ating mahahalagang mga anak mula sa VPD (mga sakit na puwedeng iwasan sa pamamagitan ng bakuna), mahalagang huwag malimutang bakunahang
ang mga anak sa tamang pagkakataon ayon sa iskedyul. Ang iskedyul na ito ay isang panukala ng samahang “Kodomo wo mamorou no kai (Protect Our Children)” upang
mabigyang ang mga bata ng panglaban sa akit sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagkilala sa NPO VPD.Para sa pagbabakuna sa inyong mga anak, mangyaring
kumonsulta sa inyong doktor upang magtakda ng iskedyul ayon sa pamamaraan ng pagbabakuna at kalagayan ng pagkalat ng VPD sa inyong lugar.

Kapag pupunta sa labas ng bansa, maaaring kailanganin ang bakuna laban sa Yellow Fever, Hepatitis A at Rabies dagdag pa sa mga nasa itaas.
Kumunsulta sa travel clinic at iba pa kapag natiyak ang pagpunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon.

Regular

Libre kapag babakunahan sa itinakdang panahon (pampublikong gastos).

Target na edad para sa
regular na pagbabakuna

Opsyonal

Karamihan may bayad (sariling gastos). Maaaring may tulong ng pampublikong gastos
depende sa lokal na pamahalaan.
Hindi naiiba ang pangangailangan ng bakuna ng opsyonal na pagbabakuna sa bakuna
ng regular na pagbabakuna.

Edad na maaaring bakunahan
ng opsyonal na pagbabakuna

Maaaring bakunahan ng ilang bakuna nang sabay-sabay.
Hindi naiiba ang kaligtasan nito sa pagbabakuna nang isa-isa. Inirerekomenda rin ng Pambansang pamahalaan at ng Japan Pediatric
Society na magbakuna sa hita (itaas na bahagi ng tagilirang hita). Mangyaring magtanong sa inyong doktor para sa mga detalye.

Inirerekomendang panahon ng
pagbabakuna (ang numero ay ulit ng
pagbabakuna)

Inirerekomendang panahon ng pagbabakuna na
hindi nakasaad sa nakalakip na dokumento

(*)

Kahit hindi nakasaad sa nakalakip na dokumento,
inirerekomendang bakunahan
 Ang interval ng pagbabakuna ng ibang uri ng parehong live vaccine ay 4 na linggo o higit pa.
(Parehong araw ng linggo matapos ang 4 na linggo.)

Para sa mga detalye

Hanapin

KNOW★VPD! Protect Our Children (NPO)

