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FACT SHEET PARA SA MGA TAGAPAGBIGAY NG SERBISYO SA 
PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN NA NAGTUTUROK NG BAKUNA 

(MGA TAGAPAGBIGAY NG SERBISYO SA PAGBABAKUNA) 
 

PAHINTULOT SA EMERHENSIYANG PAGGAMIT (EMERGENCY USE 
AUTHORIZATION O EUA) NG 

PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19 UPANG MAIWASAN ANG 
SAKIT NA CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 

 
Ang Food and Drug Administration (FDA) Philippines ay nagpalabas ng Pahintulot sa 
Emerhensiyang Paggamit (Emergency Use Authorization o EUA) upang payagan ang 
emerhensiyang paggamit ng hindi aprobadong produkto na Pfizer-BioNTech na Bakuna 
sa COVID-19, para sa aktibong pagbabakuna upang maiwasan ang sakit na coronavirus 
2019 (COVID ‑ 19) na sanhi ng malubhang acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) sa mga indibidwal na 16 taong gulang at pataas. 
 
BUOD NG MGA TAGUBILIN PARA SA MGA TAGAPAGBIGAY NG BAKUNA 
PARA SA COVID-19 
 
Dapat iulat ng mga tagapagbigay ng bakuna ang lahat ng mga pagkakamali sa 
pangangasiwa ng bakuna, lahat ng mga seryosong di kanais-nais na pangyayari, mga kaso 
ng Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) sa mga may sapat na gulang at bata, at mga 
kaso ng COVID-19 na nagresulta sa pagkaospital o pagkamatay kasunod ng pangangasiwa 
ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. Tingnan ang "MGA INIAATAS NA 
KINAKAILANGAN SA PANGANGASIWA NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA 
COVID-19 SA ILALIM NG PAHINTULOT SA EMERHENSIYANG PAGGAMIT" para 
sa mga kinakailangan sa pag-uulat. 

 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay isang suspensyon na tinuturok sa 
kalamnan bilang serye ng dalawang dosis (0.3 mL bawat isa) na 3 linggo ang pagitan. 
 
Tingnan ang Fact Sheet na ito para sa mga tagubilin sa paghahanda at pangangasiwa. Ang 
Fact Sheet na ito ay maaaring nabago na. Para sa pinakabagong bersyon, mangyaring 
tingnan ang www.cvdvaccine.com. 
 
Para sa impormasyon sa mga klinikal na pagsubok na sumusubok sa paggamit ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 para sa aktibong pagbabakuna laban sa COVID-19, 
mangyaring tingnan ang www.clinicaltrials.gov. 
 
DESKRIPSYON NG COVID-19 
 
Ang sakit na coronavirus 2019 (COVID-19) ay isang nakakahawang sakit na dulot ng 
bagong coronavirus na SARS-CoV-2, na lumitaw noong huling bahagi ng 2019. Sa 
pangkalahatan ito ay sakit sa paghinga na maaaring makaapekto sa iba pang mga organo. 
Ang mga taong may COVID-19 ay nag-ulat ng malawak na hanay ng mga sintomas, mula 
sa banayad na mga sintomas hanggang sa matitinding karamdaman. Ang mga sintomas ay 
maaaring lumitaw 2 hanggang 14 na araw pagkatapos na malantad sa virus. Maaaring 
kabilang sa mga sintomas ang: lagnat o panginginig; ubo; igsi ng paghinga; pagkapagod; 

http://www.cvdvaccine.com/
https://clinicaltrials.gov/
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pananakit ng kalamnan o katawan; sakit ng ulo; bagong pagkawala ng panlasa o pang-
amoy; namamagang lalamunan; pagbara ng ilong o sipon; pagduduwal o pagsusuka; 
pagtatae. 
 
DOSIS AT PAGTUTUROK 
 
Pag-imbak at Pangangasiwa 
 
Sa panahon ng pag-iimbak, paikliin ang pagkakalantad sa ilaw ng silid, at iwasan ang 
pagkakalantad sa direktang sikat ng araw at ilaw na ultraviolet. 
 
Huwag muling ipag-yelo ang mga vial na natunaw. 
 
Nagyeyelo na mga Vial Bago ang Paggamit 
 
Ang mga karton ng Maramihang Dosis na Vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-
19 ay darating na nakalagay sa mga thermal na lalagyan na may tuyong yelo o dry ice. 
Kapag natanggap, alisin agad ang mga karton ng vial mula sa thermal na lalagyan at mas 
mabuti kung iimbak sa isang  freezer na labis ang baba ng temperatura sa pagitan ng -80ºC 
hanggang -60ºC (-112ºF hanggang -76ºF) hanggang sa expiry date na naka-print sa label. 
Bilang alternatibo, maaaring iimbak ang mga vial sa -25°C hanggang -15°C (-13°F 
hanggang 5°F) nang hanggang sa 2 linggo. Ang mga vial ay dapat panatilihing nagyeyelo at 
protektahan mula sa ilaw hanggang handa na itong gamitin. Ang mga vial na nakaimbak 
sa -25°C hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F) nang hanggang 2 linggo ay maaaring ibalik 
nang isang beses sa inirekomendang kondisyon ng pag-iimbak na -80ºC hanggang -60ºC 
(-112ºF hanggang -76ºF). Ang kabuuang oras na nakaimbak ang mga vial sa -25°C 
hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F) ay dapat subaybayan at hindi dapat lumampas sa 2 
linggo. 
 
Kung walang magagamit na  freezer na labis ang baba ng temperatura, kapag patuloy na 
nalalagyan ng tuyong yelo sa ibabaw, maaaring gamitin na pansamantalang imbakan ang 
thermal na lalagyan ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. Sumangguni sa mga 
alituntunin sa muling paglalagay ng yelo na nakalagay sa orihinal na thermal na lalagyan 
para sa mga tagubilin kaugnay sa paggamit ng thermal na lalagyan para sa pansamantalang 
pag-iimbak. Pinapanatili ng thermal na lalagyan ang hanay ng temperatura na -90ºC 
hanggang -60ºC (-130ºF hanggang -76ºF). Ang pag-iimbak ng mga vial sa pagitan ng -96°C 
hanggang -60°C (-141°F hanggang -76°F) ay hindi itinuturing na paglihis mula sa 
inirerekumendang kondisyon ng pag-iimbak. 
 
Transportasyon ng Nagyeyelong mga Vial 
 
Kung kailangan ang lokal na redistribution at ang mga punong karton na naglalaman ng 
mga vial ay hindi maaaring i-transporta sa -90°C hanggang -60°C (-130°F hanggang -76°F), 
maaaring i-transporta ang mga vial sa -25°C hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F). 
Anumang mga oras na ginamit sa pag-transporta sa -25°C hanggang -15°C (-13°F 
hanggang 5°F) ay maibibilang sa 2-linggong limitasyon para sa pag-iimbak sa -25°C 
hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F). Ang nagyeyelong mga vial na nai-transporta sa -
25°C hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F) ay maaaring ibalik nang isang beses sa 
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inirekomendang kondisyon ng pag-iimbak na -80ºC hanggang -60ºC (-112ºF hanggang -
76ºF). 
 
Mga Natunaw na Vial Bago ang Paghahalo 
 
Natunaw sa Ilalim ng Refrigeration 
Tunawin at pagkatapos ay iimbak ang mga hindi nahalong vial sa refrigerator [2ºC 
hanggang 8ºC (35ºF hanggang 46ºF)] hanggang sa 5 araw (120 oras). Ang isang karton na 
25 vial o 195 vial ay maaaring tumagal ng hanggang 2 o 3 oras, ayon sa pagkakabanggit, 
bago matunaw sa loob ng refrigerator, samantalang ang mas kaunting bilang ng mga vial 
ay matutunaw sa mas kaunting oras. 
 
Natunaw sa Temperatura ng Silid 
Para sa agarang paggamit, hayaang matunaw ang mga hindi pa nahalong vial sa temperatura 
ng silid [hanggang sa 25ºC (77ºF)] sa loob ng 30 minuto. Maaaring gamitin ang mga 
natunaw na vial sa mga kundisyon ng ilaw ng silid. Dapat maabot ng mga vial ang 
temperatura ng silid bago ang paghahalo. 
 
Ang mga hindi pa nahalong vial ay maaaring manatili sa temperatura ng silid nang hindi 
hihigit sa 2 oras. 
 
Transportasyon ng mga Natunaw na Vial 
 
Mayroong datos na sumusuporta sa pag-transporta ng isa o higit pang natunaw na mga vial 
sa 2°C hangggang 8°C (35°F hanggang 46°F) nang hanggang 12 oras. Anumang mga oras 
na ginamit para sa pag-transporta sa 2°C hanggang 8°C (35°F hanggang 46°F) ay 
maibibilang sa 120-oras na limitasyon para sa pag-iimbak sa 2°C hanggang 8°C (35°F 
hanggang 46°F). 
 
Mga Vial Pagkatapos ng Paghalo 
 

• Pagkatapos ng paghalo, iimbak ang mga vial sa pagitan ng 2°C hanggang 25°C 
(35°F hanggang 77°F) at gamitin sa loob ng 6 na oras mula sa oras ng paghahalo. 

• Sa panahon ng pag-iimbak, paikliin ang pagkakalantad sa ilaw ng silid, at iwasan 
ang pagkakalantad sa direktang sikat ng araw at ilaw na ultraviolet. 

• Ang anumang bakunang natitira sa mga vial ay dapat na itapon makalipas ang 6 na 
oras. 

• Huwag itong muling ipag-yelo. 
 
Dosis at Iskedyul 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay itinuturok sa kalamnan bilang serye ng 
dalawang dosis (0.3 mL bawat isa) na 3 linggo ang pagitan. 
 
Walang magagamit na datos sa kakayanan ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 na 
ipagpalit sa iba pang mga bakuna sa COVID-19 para makumpleto ang serye ng 
pagbabakuna. Ang mga indibidwal na nakatanggap ng isang dosis ng Pfizer-BioNTech na 
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Bakuna sa COVID-19 ay dapat makatanggap ng pangalawang dosis ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 upang makumpleto ang serye ng pagbabakuna. 
 
Paghahanda ng Dosis 
 
Bago ang Paghalo 

• Ang Maramihang Dosis na Vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay 
naglalaman ng dami na 0.45 mL, na ibinibigay bilang nagyelong suspensyon na 
walang nilalaman na preserbatibo. Ang bawat vial ay dapat na matunaw at mahalo 
bago ang pagtuturok. 

• Ang mga vial ay maaaring matunaw sa loob ng refrigerator [2ºC hanggang 8ºC 
(35ºF hanggang 46ºF)] o sa temperatura ng silid [hanggang 25ºC (77ºF)] (tingnan 
ang Pag-imbak at Pangangasiwa). 

• Sumangguni sa mga tagubilin sa pagtunaw sa mga impormasyon sa ibaba. 
 

Paghalo 
Haluin ang mga nilalaman ng vial gamit ang 1.8 mL ng 0.9% Sodium Chloride na Iniksyon, 
USP (hindi kasama sa bakuna) upang mabuo ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-
19. Gumamit lamang ng 0.9% Sodium Chloride na Iniksyon, USP bilang panghalo. Ang 
panghalo na ito ay hindi nakasama sa bakuna at dapat na makuha nang hiwalay. Huwag 
gumamit ng bacteriostatic 0.9% Sodium Chloride na Iniksyon o anumang iba pang 
panghalo. Huwag magdagdag ng higit sa 1.8 mL ng panghalo. 
 
Pagkatapos haluin, ang isang vial ay maglalaman ng 6 na dosis ng 0.3 mL. Maaaring 
nakasulat sa mga label at karton ng vial na pagkatapos ng paghalo, ang isang vial ay 
naglalaman ng 5 dosis na 0.3 mL. Ang impormasyon sa Fact Sheet na ito tungkol sa bilang 
ng mga dosis sa bawat vial pagkatapos ng paghalo ay mangingibabaw kaysa sa nakasaad sa 
mga label at karton ng vial tungkol sa bilang ng mga dosis.  

• Sumangguni sa mga tagubilin sa paghahalo at paghahanda ng dosis sa mga 
impormasyon sa ibaba. 

 



Binago: 04/2021  5 

PAGTUNAW BAGO ANG PAGHALO 

 

• Tunawin ang (mga) vial ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 bago 
gamitin alinman sa pamamagitan ng: 
o Pagpapahintulot na matunaw ang (mga) 

vial sa loob ng refrigerator [2ºC 
hanggang 8ºC (35ºF hanggang 46ºF)]. 
Ang isang karton ng mga vial ay 
maaaring tumagal ng hanggang 3 oras 
bago matunaw, at ang mga natunaw na 
vial ay maaaring iimbak sa refrigerator 
nang hanggang sa limang araw (120 
oras). 

o Pagpapahintulot na ilagay ang (mga) 
vial sa temperatura ng silid [hanggang 
sa 25ºC (77ºF)] sa loob ng 30 minuto. 

• Gamit ang alinman sa pamamaraan ng 
pagtunaw, ang mga vial ay dapat umabot 
sa temperatura ng silid bago haluin at 
dapat mahalo ito sa loob ng 2 oras. 

 

• Bago ang paghalo baliktarin ang vial ng 
bakuna dahan-dahan nang 10 beses. 

• Huwag alugin 
• Siyasatin ang likido sa vial bago ang 

paghalo. Ang likido ay puti hanggang sa 
mamuti-muting suspensyon at maaaring 
maglaman ng puti hanggang sa mamuti-
muti na malabong walang hugis na maliliit 
na butil. 

• Huwag gamitin kung nag-iba ang kulay ng 
likido o kung may naobserbahang ibang 
maliliit na butil. 

Hindi hihigit sa 2 
oras sa 

temperatura ng 
silid (hanggang 

25°C/77°F) 

Dahan-dahan 
x 10 
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PAGHALO 

 

• Kumuha ng sterile 0.9% Sodium Chloride 
na Iniksyon, USP. Ito lamang ang gamitin 
na panghalo. 

• Gamit ang aseptiko na pamamaraan, 
maglabas ng 1.8 mL ng panghalo sa isang 
panglipat na hiringgilya (21-gauge o mas 
makitid na karayom). 

• Linisin ang vial stopper ng bakuna sa 
pamamagitan ng isahang-gamit na 
antiseptic swab. 

• Magdagdag ng 1.8 mL ng 0.9% Sodium 
Chloride na Iniksyon, USP sa vial ng 
bakuna. 

 

• Pantayin ang presyon ng vial bago alisin 
ang karayom mula sa vial ng gamot sa 
pamamagitan ng pagtanggal ng 1.8 mL na 
hangin sa walang laman na panghalong 
hiringgilya. 

 

• Dahan-dahang baligtarin ang vial na 
naglalaman ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 nang 10 beses 
upang mahalo. 

• Huwag alugin 
• Siyasatin ang bakuna sa vial. 
• Ang bakuna ay mamuti-muting 

suspensyon. Huwag gamitin kung nagbago 
ang kulay ng bakuna o kung naglalaman 
ito ng maliliit na butil-butil. 

1.8 mL ng 0.9% sodium 
chloride na iniksyon 

Hilahin pabalik ang plunger sa 
1.8 mL upang maalis ang 

hangin mula sa vial 

Dahan-dahan x 
10 
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• Itala ang petsa at oras ng paghalo sa label 
ng vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19. 

• Iimbak sa pagitan ng 2°C hanggang 25°C 
(35°F hanggang 77°F). 

• Itapon ang anumang bakunang hindi 
nagamit 6 na oras pagkatapos ng paghalo. 

 
PAGHANDA NG INDIBIDWAL NA 0.3 mL NA DOSIS NG PFIZER-BIONTECH 
NA BAKUNA SA COVID-19 

 

• Gamit ang aseptiko na pamamaraan, linisin 
ang vial stopper sa pamamagitan ng 
isahang-gamit na antiseptic swab, at 
magbawas ng 0.3 mL ng Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa COVID-19 kung maaari ay 
gamit ang isang low dead-volume na 
hiringgilya at/o karayom. 

• Ang bawat dosis ay dapat maglaman ng 
0.3 mL ng bakuna. 

• Kung ang dami ng natitirang bakuna sa 
vial ay hindi sapat upang makapagbigay ng 
isang buong dosis na 0.3 mL, itapon ang 
vial at anumang sobrang laman. 

• Iturok kaagad. 
 
Pagtuturok 
Biswal na siyasatin ang bawat dosis sa hiringgilya ng dosis bago ang pagtuturok. Ang 
bakuna ay mamuti-muting suspensyon. Sa panahon ng biswal na pagsiyasat: 

• beripikahin na ang tiyak na volume ng dosis ay 0.3 mL. 
• kumpirmahing walang mga butil-butil at walang pagbabago ng kulay na 

mapapansin. 
• huwag gamitin kung nagbago ang kulay ng bakuna o kung naglalaman ito ng 

maliliit na butil-butil. 
 
Iturok ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa kalamnan. 
 
Pagkatapos ng paghalo, ang mga vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay 
naglalaman ng anim na dosis ng 0.3 mL ng bakuna. Maaaring gamitin ang low-dead volume 
na mga hiringgilya at/o karayom para ilabas ang anim na dosis mula sa isang vial. Kung 
gagamit ng mga karaniwang hiringgilya at karayom, maaaring hindi sapat ang dami para 
kumuha ng ikaanim na dosis mula sa isang vial. Kahit anong uri ng hiringgilya at karayom 
man ang gagamitin: 

Itala ang petsa at oras ng paghalo. 
Itapon 6 na oras pagkatapos ng 

paghalo. 

Petsa at oras ng paghalo: 

0.3 mL na nahalong 
bakuna 
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• Ang bawat dosis ay dapat maglaman ng 0.3 mL ng bakuna. 
• Kung ang dami ng natitirang bakuna sa vial ay hindi makapagbigay ng isang buong 

dosis na 0.3 mL, itapon ang vial at ang laman nito. 
• Huwag pagsama-samahin ang sobrang bakuna mula sa magkakaibang vial. 

 
Mga Kontraindikasyon 
 
Huwag iturok ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa mga indibidwal na may 
kilalang kasaysayan na malubhang reaksyon ng alerhiya (hal. anaphylaxis) sa anumang 
sangkap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 (tingnan ang Buong Impormasyon 
sa Pagreseta ng EUA). 
 
Mga Babala 
 
Ang naaangkop na medikal na panggamot na ginagamit upang pangasiwaan ang agarang 
mga reaksyon ng alerhiya ay dapat na agad na magagamit kung sakaling maganap ang isang 
matinding anaphylactic na reaksyon pagkatapos na iturok ang Pfizer-BioNTech na Bakuna 
sa COVID-19. 
 
Ang mga taong mahina ang resistensya, kabilang ang mga indibidwal na tumatanggap ng 
immunosuppressant na terapiya, ay maaaring magkaroon ng mas mahinang pagtugon ng 
resistensya sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
Maaaring hindi maprotektahan ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ang lahat ng 
mga tatanggap ng bakuna. 
 
Mga Di Kanais-nais na Reaksyon 
 
Mga Di Kanais-nais na Reaksyon sa mga Klinikal na Pagsubok 
Ang mga di kanais-nais na reaksyon kasunod ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 
na naiulat sa mga klinikal na pagsubok ay kinabibilangan ng kirot sa bahaging 
pinagturukan, pagkapagod, sakit ng ulo, sakit ng kalamnan, panginginig, sakit sa 
kasukasuan, lagnat, pamamaga sa bahaging pinagturukan, pamumula sa bahagi ng 
pinagturukan, pagduduwal, masamang karamdaman, at pamamaga ng kulani 
(lymphadenopathy) (tingnan ang Buong Impormasyon sa Pagreseta ng EUA). 
 
Mga Di Kanais-nais na Reaksyon sa Karanasan Pagkatapos ng Awtorisasyon 
Naiulat ang mga malubhang reaksiyon ng alerhiya, kasama ang anaphylaxis, at iba pang 
mga reaksyon ng sobrang pagkasensitibo (hal., pantal, pangangati, tagulabay, angioedema), 
pagtatae, pagsusuka at pananakit ng braso kasunod ng pagturok ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 sa labas ng mga klinikal na pagsubok. 
 
Ang karagdagang mga di kanais-nais na reaksyon, na ang ilan ay maaaring seryoso, ay 
maaaring lumitaw sa mas malawakan na paggamit ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19. 
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Paggamit kasabay ng Ibang mga Bakuna 
 
Walang impormasyon tungkol sa paggamit ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 
kasabay ng iba pang mga bakuna. 
 
IMPORMASYONG IBIBIGAY SA MGA TATANGGAP NG BAKUNA/MGA 
TAGAPAG-ALAGA 
 
Bilang tagapagbigay ng bakuna, dapat kang magbigay sa tatanggap o sa kanilang tagapag-
alaga, ng impormasyon na naaayon sa "Fact Sheet para sa mga Tatanggap at Tagapag-
alaga" (at magbigay ng kopya o idirekta ang indibidwal sa website na www.cvdvaccine.com 
upang makuha ang Fact Sheet) bago ang pagtanggap ng indibidwal sa bawat dosis ng 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19, kabilang ang: 

• Pinayagan ng FDA Philippines ang emerhensiyang paggamit ng Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa COVID-19, na isang bakunang hindi aprubado ng FDA Philippines. 

• Ang tatanggap o ang kanilang tagapag-alaga ay may pagpipilian na tanggapin o 
tanggihan ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 

• Ang makabuluhang nalalaman at potensyal na mga peligro at benepisyo ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19, at ang lawak ng mga naturang peligro at 
benepisyo ay hindi nalalaman. 

• Impormasyon tungkol sa mga magagamit na alternatibong bakuna at ang mga 
panganib at benepisyo ng mga alternatibong iyon. 

 
Para sa impormasyon sa mga klinikal na pagsubok na sumusubok sa paggamit ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 para pigilan ang COVID-19, mangyaring tingnan ang 
www.clinicaltrials.gov. 
 
Magbigay ng kard ng pagpapabakuna sa tatanggap o sa kanilang tagapag-alaga na may 
petsa sa kung kailan kailangang bumalik ang tatanggap para sa ikalawang dosis ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
MGA INIAATAS NA KINAKAILANGAN SA PAGTUTUROK NG PFIZER-
BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19 SA ILALIM NG PAHINTULOT SA 
EMERHENSIYANG PAGGAMIT 
 
Upang mapagaan ang mga peligro ng paggamit ng hindi aprobadong produktong ito sa 
ilalim ng EUA at para mapatindi ang potensyal na benepisyo ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19, kinakailangan ang mga sumusunod na bagay. Ang paggamit ng 
hindi aprubadong Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 para sa aktibong pagbabakuna 
upang maiwasan ang COVID-19 sa ilalim ng EUA na ito ay limitado sa mga sumusunod 
(lahat ng mga kinakailangan ay dapat matugunan): 
 

1. Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay pinahintulutan para magamit sa 
mga indibidwal na 16 taong gulang pataas. 
 

2. Ang tagapagbigay ng bakuna ay dapat iparating sa indibidwal na tatanggap ng 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 o sa kanilang tagapag-alaga, ang 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.clinicaltrials.gov/
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impormasyong naaayon sa "Fact Sheet para sa Tatanggap at Tagapag-alaga" bago 
ang pagtanggap ng indibidwal sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 

3. Dapat isama ng tagapagbigay ng bakuna ang impormasyon sa pagbabakuna sa 
Immunization Information System (IIS) o iba pang itinalagang sistema ng 
estado/lokal na hurisdiksyon. 

 
4. Ang tagapagbigay ng bakuna ay responsable para sa iniaatas na pag-uulat ng mga 

sumusunod sa FDA Philippines: 
• mga pagkakamali sa pangangasiwa ng bakuna nauugnay man o hindi sa 

isang di kanais-nais na kaganapan, 
• malubhang masamang pangyayari* (hindi alintana ang pagpapatungkol sa 

pagbabakuna), 
• mga kaso ng Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) sa mga may sapat 

na gulang at bata, at 
• mga kaso ng COVID-19 na nagreresulta sa pagpapa-ospital o pagkamatay. 

 
Kumpletuhin at isumite ang mga ulat sa FDA Philippines sa pamamagitan ng online 
na pag-uulat sa website ng FDA Philippines sa 
https://www.fda.gov.ph/pharmacovigilance/. Mangyaring isama ang mga salitang 
"Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 EUA" sa ulat. 
 

5. Ang tagapagbigay ng bakuna ay responsable sa pagtugon sa mga kahilingan ng FDA 
Philippines para sa impormasyon tungkol sa mga pagkakamali sa pagtuturok ng 
bakuna, mga di kanais-nais na pangyayari, mga kaso ng MIS sa mga may sapat na 
gulang at bata, at mga kaso ng COVID-19 na nagreresulta sa pagkaka-ospital o 
pagkamatay kasunod ng pagtuturok ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 
sa mga tatanggap. 

 
*Ang mga seryosong di kanais-nais na epekto ay tinutukoy bilang: 

• Pagkamatay; 
• Isang di kanais-nais na kaganapan na nagbabanta sa buhay; 
• Pagkaka-ospital na in-patient o pagpapahaba ng umiiral na pagkaka-ospital; 
• Ang paulit-ulit o makabuluhang kawalan ng kakayahan o matinding pagkagambala 

ng kakayahang magsagawa ng normal na mga gawain sa buhay; 
• Isang likas na anomalya/depekto sa kapanganakan; 
• Ang isang mahalagang pangyayaring medikal na batay sa naaangkop na medikal na 

paghusga ay maaaring magpahamak sa indibidwal at maaaring mangailangan ng 
medikal o operasyon na interbensyon upang maiwasan ang isa sa mga kalalabasan 
na nakalista sa itaas. 

 
IBA PANG PAG-UULAT NG DI KANAIS-NAIS NA KAGANAPAN SA FDA 
PHILIPPINES AT PFIZER, INC. 
 
Ang mga tagapagbigay ng bakuna ay maaaring mag-ulat sa FDA Philippines ng iba pang 
mga di kanais-nais na epekto na hindi kinakailangan na maiulat gamit ang website sa itaas. 
 
Hanggang sa makakaya, iulat ang mga hindi kanais-nais na kaganapan sa Pfizer, Inc. gamit 

https://www.fda.gov.ph/pharmacovigilance/
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ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa ibaba o sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
kopya ng ulat sa FDA Philippines sa Pfizer, Inc. 
 

Email Numero ng fax Mga numero sa 
pakikipag-ugnayan 

 
PHL.AEReporting@pfizer.com 

 
 
 
  

 
1 800 1110 1520 (Toll 

Free) 
 

 
+63 9178108146 

 
+63 2 8451 9288 

 
+63 2 8451 9200 ext 

19288 
 
 

 
 
KARAGDAGANG IMPORMASYON 
 
Para sa mga pangkalahatang katanungan, bisitahin ang website na ibinigay sa ibaba.  
 
Upang makuha ang pinakabagong mga Fact Sheets ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19, mangyaring i-scan ang QR code na ibinigay sa ibaba. 
 

Pandaigdigang website 

www.cvdvaccine.com 

 
 
MGA KATANUNGAN SA MEDIKAL NA IMPORMASYON - Pilipinas 
 
Mangyaring isumite ang iyong mga katanungan sa medikal na impormasyon sa  
https://pmiform.com/CONS/PH o sa MIS.Inquiry@Pfizer.com. 
 
MGA MAGAGAMIT NA ALTERNATIBO 
 
Sa kasalukuyan ay wala pang aprubadong alternatibong bakuna upang maiwasan ang 
COVID-19. Maaaring may mga klinikal na pagsubok o kahandaang magamit sa ilalim ng 
EUA ng iba pang mga bakuna sa COVID-19. 
 

mailto:PHL.AEReporting@pfizer.com
http://www.cvdvaccine.com/
https://pmiform.com/CONS/PH
mailto:MIS.Inquiry@Pfizer.com
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PAHINTULOT PARA SA PAGBIBIGAY NG EUA 
 
Ang Tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay nagdeklara ng isang emerhensiya 
sa kalusugan na nagbibigay-katwiran sa emerhensiyang paggamit ng mga gamot at mga 
produktong biolohikal sa panahon ng pandemyang COVID-19. Bilang tugon, nagpalabas 
ang FDA Philippines ng EUA para sa hindi aprubadong produkto na Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19, para sa aktibong pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga 
indibidwal na 16 taong gulang at pataas. 
 
Inilabas ng FDA Philippines ang EUA na ito, batay sa kahilingan at isinumiteng datos ng 
Pfizer-BioNTech. 
 
Bagaman may magagamit na limitadong impormasyong pang-agham, batay sa kabuuan ng 
magagamit na ebidensyang pang-agham hanggang ngayon, makatuwirang maniwala na ang 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay maaaring maging epektibo para sa pag-iwas 
sa COVID-19 sa mga indibidwal na tinukoy sa Buong Impormasyon sa Pagreseta ng EUA. 
 
Ang EUA na ito para sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay magtatapos kapag 
ipinasya ng Tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na ang mga pangyayaring 
nagbibigay katwiran sa EUA ay wala na o kapag may pagbabago sa katayuan ng pag-
apruba sa produkto para hindi na kakailanganin ang isang EUA. 
 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Pahintulot sa Emerhensiyang Paggamit, 
bisitahin ang FDA Philippines sa: https://www.fda.gov.ph. 
 
 

 
Ginawa ng 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

  
Ginawa para sa 
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 
 
LAB-1450-7.0 
 
 

DULO NG MAIKLING BERSYON NG FACT SHEET  
Mahabang Bersyon (Buong Impormasyon sa Pagreseta ng EUA) Magsisimula Sa Susunod 

na Pahina 
  

https://www.fda.gov.ph/
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BUONG IMPORMASYON SA 
PAGRERESETA NG PAHINTULOT SA 
EMERHENSIYANG PAGGAMIT (EUA) 
 
PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA 
COVID-19 

 
 
 
 
 
 
 

 
BUONG IMPORMASYON SA PAGRERESETA NG 
PAHINTULOT SA EMERHENSIYANG PAGGAMIT: 
MGA NILALAMAN* 
 
1 PINAHINTULUTANG PAGGAMIT 
2 DOSIS AT PAGTUTUROK 

2.1 Paghahanda para sa Pagturok 
2.2 Impormasyon sa Pagturok 
2.3  Iskedyul ng Pagbakuna para sa mga Indibidwal na 16 Taon ang 

Edad at Mas Matanda 
3 MGA ANYO NG DOSIS AT MGA TAPANG 
4 MGA KONTRAINDIKASYON 
5 MGA BABALA AT PAG-IINGAT 

5.1 Pamamahala ng Matinding mga Reaksyong Alerhiya 
5.2 Diperensiya sa Resistensiya 
5.3 Limitasyon ng Pagiging-epektibo 

6 PANGKALAHATANG BUOD NG KALIGTASAN 
6.1 Karanasan sa mga Klinikal na Pagsubok 
 
  

8 MGA KINAKAILANGAN AT TAGUBILIN PARA SA PAG-
UULAT NG MGA DI KANAIS-NAIS NA PANGYAYARI AT MGA 
PAGKAKAMALI SA PAGTUTUROK NG BAKUNA 

10 MGA INTERAKSYON NG GAMOT 
11 PAGGAMIT SA PARTIKULAR NA MGA POPULASYON 

11.1 Pagbubuntis 
11.2 Pagpapasuso 
11.3 Paggamit sa mga Bata 
11.4 Paggamit sa mga Matanda 

13 DESKRIPSYON 
14 KLINIKAL NA PHARMACOLOGY 

14.1 Mekanismo ng Pagkilos 
18 MGA RESULTA NG KLINIKAL NA PAGSUBOK AT 

PANSUPORTANG DATOS PARA SA EUA 
18.1  Pagiging Epektibo sa mga Kalahok na 16 Taon ang Edad at Mas 
Matanda 

19 PAANO TINUTUSTUSAN/INIIMBAK AT PINAPANGASIWAAN 
20 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE 
21 IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
 
* Ang mga seksyon o mga subseksyon na tinanggal mula sa buong 
impormasyon sa pagrereseta ng pahintulot sa emerhensiyang paggamit ay 
hindi nakalista. 
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BUONG IMPORMASYON SA PAGRERESETA NG PAHINTULOT SA EMERHENSIYANG 
PAGGAMIT (EUA) 
 
1 PINAHINTULUTANG PAGGAMIT 
 
Pinahintulutan ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 na gamitin sa ilalim ng Pahintulot sa 
Emerhensiyang Paggamit (EUA) para sa aktibong pagbabakuna upang maiwasan ang sakit na coronavirus 2019 
(COVID-19) na sanhi ng malubhang Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sa mga 
indibidwal na 16 taong gulang at pataas. 
 
2 DOSIS AT PAGTUTUROK 
 
Para sa pagturok sa kalamnan lamang. 
 
2.1 Paghahanda para sa Pagturok 
 
Bago ang Paghalo 
 

• Ang Maramihang Dosis na Vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay naglalaman ng dami 
na 0.45 mL, na ibinibigay bilang nagyelong suspensyon na walang nilalaman na preserbatibo. Ang 
bawat vial ay dapat na matunaw at mahalo bago ang pagtuturok. 

• Ang mga vial ay maaaring matunaw sa refrigerator [2ºC hanggang 8ºC (35ºF hanggang 46ºF)] o sa 
temperatura ng silid [hanggang 25ºC (77ºF)] (tingnan ang Paano Tinutustusan/Iniimbak at 
Pinapangasiwaan ( 19)]. 

• Sumangguni sa mga tagubilin sa pagtunaw sa impormasyon sa ibaba. 
 

Paghalo 
 

• Haluin ang mga nilalaman ng vial gamit ang 1.8 mL ng 0.9% Sodium Chloride na Iniksyon, USP (hindi 
kasama ng bakuna) upang mabuo ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. Huwag magdagdag 
ng higit sa 1.8 mL ng panghalo. 

• Gumamit lamang ng 0.9% Sodium Chloride na Iniksyon, USP bilang panghalo. Ang panghalo na ito ay 
hindi nakasama sa bakuna at dapat na makuha nang hiwalay. Huwag gumamit ng bacteriostatic 0.9% 
Sodium Chloride na Iniksyon o anumang iba pang panghalo. 

• Pagkatapos ng paghalo, ang isang vial ay naglalaman ng 6 na dosis ng 0.3 mL. Maaaring sabihin sa mga 
label at karton ng vial na pagkatapos ng paghalo, ang isang vial ay naglalaman ng 5 dosis na 0.3 mL. 
Ang impormasyon sa Buong Impormasyon sa Pagreseta ng EUA na ito tungkol sa bilang ng mga dosis 
sa bawat vial pagkatapos ng paghalo ay mangingibabaw sa nakasaad sa mga label at karton ng vial 
tungkol sa bilang ng mga dosis. 

• Sumangguni sa mga tagubilin sa paghahalo at paghahanda ng dosis sa impormasyon sa ibaba. 
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PAGTUNAW BAGO ANG PAGHALO 

 

• Tunawin ang (mga) vial ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 bago gamitin alinman sa 
pamamagitan ng: 
o Pagpapahintulot na matunaw ang (mga) vial sa 

loob ng refrigerator [2ºC hanggang 8ºC (35ºF 
hanggang 46ºF)]. Ang isang karton ng mga vial 
ay maaaring abutin ng hanggang 3 oras bago 
matunaw, at ang mga natunaw na vial ay 
maaaring iimbak sa refrigerator nang hanggang 
sa limang araw (120 oras). 

o Pagpapahintulot na ilagay ang (mga) vial sa 
temperatura ng silid [hanggang sa 25ºC (77ºF)] 
sa loob ng 30 minuto. 

• Gamit ang alinman sa pamamaraan ng pagtunaw, 
ang mga vial ay dapat umabot sa temperatura ng 
silid bago haluin at dapat na haluin sa loob ng 2 
oras. 

 

 

• Bago ang paghalo baliktarin ang vial ng bakuna 
dahan-dahan nang 10 beses. 

• Huwag alugin. 
• Siyasatin ang likido sa vial bago ang paghalo. Ang 

likido ay puti hanggang sa mamuti-muting 
suspensyon at maaaring maglaman ng puti hanggang 
sa mamuti-muti na malabong walang hugis na 
maliliit na butil. 

• Huwag gamitin kung nag-iba ang kulay ng likido o 
kung may naobserbahang ibang maliliit na butil. 

PAGHALO 

 

• Kumuha ng sterile 0.9% Sodium Chloride na 
Iniksyon, USP. Gamitin lamang ito na panghalo. 

• Gamit ang aseptiko na pamamaraan, maglabas ng 
1.8 mL ng panghalo sa isang panglipat na 
hiringgilya (21-gauge o mas makitid na karayom). 

• Linisin ang vial stopper ng bakuna sa pamamagitan 
ng isahang gamit na antiseptic swab. 

• Magdagdag ng 1.8 mL ng 0.9% Sodium Chloride na 
Iniksyon, USP sa vial ng bakuna. 

Hindi hihigit sa 2 
oras sa 

temperatura ng 
silid (hanggang 

25°C/77°F) 

Dahan-dahan x 
10 

1.8 mL ng 0.9% sodium 
chloride na iniksyon 
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• Pantayin ang presyon ng vial bago alisin ang 
karayom mula sa vial ng gamot sa pamamagitan ng 
pagtanggal ng 1.8 mL na hangin sa walang laman na 
panghalong hiringgilya.  

 

• Dahan-dahang baligtarin ang vial na naglalaman ng 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 nang 10 
beses upang mahalo. 

• Huwag alugin 
• Siyasatin ang bakuna sa vial. 
• Ang bakuna ay maputi-puting suspensyon. Huwag 

gamitin kung nagbago ang kulay ng bakuna o kung 
naglalaman ito ng maliliit na butil-butil. 

 

• Itala ang petsa at oras ng paghalo sa label ng vial ng 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 

• Iimbak sa pagitan ng 2°C hanggang 25°C (35°F 
hanggang 77°F). 

• Itapon ang anumang bakunang hindi nagamit 6 na 
oras pagkatapos ng paghalo. 

 
 

Hilahin pabalik ang plunger sa 
1.8 mL upang maalis ang hangin 

mula sa vial 

Dahan-dahan x 10 

Itala ang petsa at oras ng paghalo. 
Itapon 6 na oras pagkatapos ng 

paghalo. 

Petsa at oras ng paghalo: 
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PAGHANDA NG INDIBIDWAL NA 0.3 mL NA DOSIS NG PFIZER-BIONTECH NA 
BAKUNA SA COVID-19 

 

• Gamit ang aseptiko na pamamaraan, linisin ang vial 
stopper gamit ang minsanang-ginagamit na 
antiseptic swab, at magbawas ng 0.3 mL ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 kung maaari ay 
gamit ang isang low dead-volume na mga 
hiringgilya at/o karayom. 

• Ang bawat dosis ay dapat maglaman ng 0.3 mL ng 
bakuna. 

• Kung ang dami ng natitirang bakuna sa vial ay hindi 
sapat upang makapagbigay ng isang buong dosis na 
0.3 mL, itapon ang vial at anumang sobrang laman. 

• Iturok kaagad.  
 
2.2 Impormasyon sa Pagturok 
 
Biswal na siyasatin ang bawat dosis sa hiringgilya ng dosis bago ang pagturok. Ang bakuna ay mamuti-muting 
suspensyon. Sa panahon ng biswal na pagsiyasat: 

• beripikahin na ang tiyak na volume ng dosis ay 0.3 mL. 
• kumpirmahing walang mga butil-butil at walang pagbabago ng kulay na mapapansin. 
• huwag gamitin kung nagbago ang kulay ng bakuna o kung naglalaman ito ng maliliit na butil-butil. 

 
Iturok ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa kalamnan. 
 
Pagkatapos ng paghalo, ang mga vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay naglalaman ng anim na 
dosis ng 0.3mL ng bakuna. Maaaring gamitin ang low-dead volume na mga hiringgilya at/o karayom para ilabas 
ang anim na dosis mula sa isang vial. Kung gagamit ng mga karaniwang hiringgilya at karayom, maaaring hindi 
sapat ang dami para kumuha ng ikaanim na dosis mula sa isang vial. Kahit anong uri ng hiringgilya at karayom 
man ang gagamitin: 

 
• Ang bawat dosis ay dapat maglaman ng 0.3 mL ng bakuna. 
• Kung ang dami ng natitirang bakuna sa vial ay hindi makapagbigay ng isang buong dosis na 0.3 mL, 

itapon ang vial at anumang sobrang laman. 
• Huwag pagsama-samahin ang sobrang bakuna mula sa magkakaibang vial. 

 
2.3  Iskedyul ng Pagbakuna para sa mga Indibidwal na may edad na 16 Taon at mas matanda 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay itinuturok sa kalamnan bilang serye ng dalawang dosis (0.3 
mL bawat isa) na tatlong linggo ang pagitan. 
 
Walang magagamit na datos sa kakayanan ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 na ipagpalit sa iba 
pang mga bakuna sa COVID-19 para makumpleto ang serye ng pagbabakuna. Ang mga indibidwal na 
nakatanggap ng isang dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay dapat makatanggap ng 
pangalawang dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 upang makumpleto ang serye ng 
pagbabakuna. 

0.3 mL na nahalong 
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3 MGA ANYO NG DOSIS AT MGA TAPANG 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay isang suspensyon na para sa pag-iniksyon. Pagkatapos ng 
paghahanda, ang isang solong dosis ay 0.3 mL. 
 
4 MGA KONTRAINDIKASYON 
 
Huwag iturok ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa mga indibidwal na may kilalang kasaysayan na 
malubhang reaksyon ng alerhiya (hal. anaphylaxis) sa anumang sangkap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19 (tingnan ang Deskripsyon (13)]. 
 
5 MGA BABALA AT PAG-IINGAT 
 
5.1 Pamamahala ng Matinding mga Reaksyong Alerhiya 
 
Ang naaangkop na medikal na panggamot na ginagamit upang pangasiwaan ang agarang mga reaksyon ng 
alerhiya ay dapat na agad na magagamit kung sakaling maganap ang isang matinding anaphylactic na reaksyon 
pagkatapos na iturok ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
5.2 Diperensiya sa Resistensiya 
 
Ang mga taong mahina ang resistensya, kabilang ang mga indibidwal na tumatanggap ng immunosuppressant 
na terapiya, ay maaaring magkaroon ng mas mahinang pagtugon ng resistensya sa Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19. 
 
5.3 Limitasyon ng Pagiging-epektibo 
 
Maaaring hindi maprotektahan ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ang lahat ng mga tatanggap ng 
bakuna. 
 
6 PANGKALAHATANG BUOD NG KALIGTASAN 
 
INIAATAS para sa mga tagapagbigay ng bakuna na iulat sa FDA Philippines ang lahat ng mga 
pagkakamali sa pagtuturok ng bakuna, lahat ng mga seryosong di kanais-nais na pangyayari, mga kaso 
ng Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) sa mga may sapat na gulang at bata, at na-ospital o 
nakamamatay na mga kaso ng COVID-19 kasunod ng pagbabakuna ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19. Hanggang sa makakaya, magbigay ng kopya ng ulat sa FDA Philippines sa Pfizer, Inc. 
Mangyaring tingnan ang seksyon ng MGA KINAKAILANGAN AT TAGUBILIN PARA SA PAG-
UULAT NG MGA DI KANAIS-NAIS NA PANGYAYARI AT MGA PAGKAKAMALI SA 
PAGTUTUROK NG BAKUNA para sa mga detalye sa pag-uulat sa FDA Philippines at Pfizer, Inc. 
 
Sa mga klinikal na pag-aaral, ang mga di kanais-nais na reaksyon sa mga kalahok na 16 taong gulang pataas ay 
may kasamang sakit sa bahagi ng pinagturukan (84.1%), pagkapagod (62.9%), sakit ng ulo (55.1%), sakit ng 
kalamnan (38.3%), panginginig (31.9%), sakit sa kasukasuan (23.6%), lagnat (14.2%), pamamaga sa bahaging 
pinagturukan (10.5%), pamumula sa bahaging pinagturukan (9.5%), pagduduwal (1.1%), masamang 
karamdaman (0.5%), at pamamaga ng kulani (lymphadenopathy) (0.3%). 
 
Naiulat ang mga malubhang reaksiyon ng alerhiya, kasama ang anaphylaxis, kasunod ng pagturok ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa panahon ng maramihang pagbabakuna sa mga klinikal na pagsubok. 
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6.1 Karanasan sa mga Klinikal na Pagsubok 
 
Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na magkakaibang mga kundisyon, 
ang mga antas ng di kanais-nais na reaksyon na naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng gamot ay hindi 
maaaring direktang ihambing sa mga antas sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang gamot at maaaring hindi 
nito masasalamin ang mga antas ng naoobserbahan sa pagsasanay. 
  
Ang kaligtasan ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay nasuri sa mga kalahok na 16 taong gulang at 
mas matanda sa dalawang klinikal na pag-aaral na isinagawa sa Estados Unidos, Europa, Turkey, South Africa, 
at South America. Ang pag-aaral na BNT162-01 (Pag-aaral 1) ay isang Phase 1/2, dalawang bahagi, pagsubok 
sa pagdaragdag ng dosis na nagtala ng 60 kalahok, 18 hanggang 55 taong gulang. Ang pag-aaral C4591001 
(Pag-aaral 2) ay isang Phase 1/2/3, multicenter, multinational, randomized, kontrolado ng saline na placebo, 
hindi nalalaman ng tagasubaybay, paghahanap ng dosis, pagpili sa kandidatong bakuna (Phase 1) at pag-aaral 
sa (Phase 2/3) pagiging epektibo na nagtala ng tinatayang 44,000 kalahok, 12 taong gulang at mas mataas. Sa 
mga ito, tinatayang 43,448 kalahok (21,720 Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19; 21,728 placebo) sa 
Phase 2/3 ay 16 taong gulang o mas matanda (kabilang ang 138 at 145 na mga kabataan 16 at 17 taong gulang 
sa mga grupo ng bakuna at placebo, ayon sa pagkakabanggit). 
 
Sa panahon ng pag-analisa sa Pag-aaral 2 para sa EUA, 37,586 (18,801 Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-
19 at 18,785 placebo) na mga kalahok ang 16 taong gulang at mas matanda ang sinubaybayan sa median na 2 
buwan pagkatapos ang ikalawang dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
Ang pagsusuri sa kaligtasan sa Pag-aaral 2 ay nagpapatuloy. Kasama sa populasyon ng kaligtasan ang mga 
kalahok na nakatala noong Oktubre 9, 2020, at may kasamang datos ng kaligtasan na naipon hanggang 
Nobyembre 14, 2020. Ang mga kalahok na 18 taong gulang pataas sa subset ng reactogenicity ay 
sinusubaybayan para sa hinihingi na lokal at sistematikong mga reaksyon at paggamit ng antipyretic na gamot 
pagkatapos ng bawat pagbabakuna sa isang elektronikong talaarawan. Ang mga kalahok ay sinusubaybayan 
para sa hindi hinihiling na di kanais-nais na kaganapan, kabilang ang mga seryosong di kanais-nais na 
kaganapan, sa buong pag-aaral [mula sa Dosis 1 hanggang 1 buwan (lahat ng hindi hiniling na di kanais-nais na 
kaganapan) o 6 na buwan (mga seryosong di kanais-nais na pangyayari) pagkatapos ng huling pagbabakuna]. 
 
Ang mga katangiang demograpiko sa Pag-aaral 2 sa pangkalahatan ay magkatulad pagdating sa edad, kasarian, 
lahi, at etniko sa mga kalahok na nakatanggap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 at sa mga 
tumanggap ng placebo. Sa pangkalahatan, sa kabuuang mga kalahok na nakatanggap ng alinman sa Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 o placebo, 50.6% ay lalaki at 49.4% ay babae, 83.1% ay Puti, 9.1% ay Itim 
o African American, 28.0% ay Hispaniko/Latino, 4.3% ay Asyano, at 0.5% ay American Indian/Alaska Native. 
 
Mga Lokal at Sistematikong Di Kanais-nais na Reaksyon na Hinihingi sa Pag-aaral 2 
 
Ipinapakita ng Talahanayan 1 at Talahanayan 2 ang dalas at kalubhaan ng hinihingi na lokal at sistematikong 
mga reaksyon, ayon sa pagkakabanggit, sa loob ng 7 araw kasunod ng bawat dosis ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 at placebo sa subset ng mga kalahok na 18 hanggang 55 taong gulang na kasama sa EUA 
na populasyon ng kaligtasan na sinusubaybayan para sa reactogenicity gamit ang isang elektronikong 
talaarawan. 
 
Ipinapakita ng Talahanayan 3 at Talahanayan 4 ang dalas at kalubhaan ng naiulat na hiniling na lokal at 
sistematikong mga reaksyon, ayon sa pagkakabanggit, sa loob ng 7 araw ng bawat dosis ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 at placebo para sa mga kalahok na 56 taong gulang pataas. 
 
Sa parehong mga pangkat ng edad, ang katamtamang tagal ng sakit sa bahagi ng pinagturukan pagkatapos ng 
Dosis 2 ay 2.5 araw (nagtatagal ng 1 hanggang 36 araw), para sa pamumula ay 2.6 araw (nagtatagal ng 1 
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hanggang 34 araw), at para sa pamamaga ay 2.3 araw (nagtatagal ng 1 hanggang 34 araw) para sa mga kalahok 
sa pangkat ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
Ang hinihingi na datos ng reactogenicity sa 16 at 17 taong gulang na mga kalahok ay limitado. 
 
Talahanayan 1:  Pag-aaral 2 - Dalas at Porsyento ng mga Kalahok na may Hinihinging mga 

Reaksyong Lokal, ayon sa Pinakamataas na Kalubhaan, Sa Loob ng 7 Araw Matapos ang 
Bawat Dosis - Mga Kalahok na 18-55 Taon ang Edad‡ - Reactogenicity Subset ng kaligtasan ng 
populasyon* 

 

Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa 

COVID-19 
Dosis 1  

Na=2291 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=2298 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa 

COVID-19 
Dosis 2 

Na=2098 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=2103 
nb (%) 

Pamumulac      
Kahit ano (>2 cm) 104 (4.5) 26 (1.1) 123 (5.9) 14 (0.7) 

Banayad 70 (3.1) 16 (0.7) 73 (3.5) 8 (0.4) 
Katamtaman 28 (1.2) 6 (0.3) 40 (1.9) 6 (0.3) 
Malubha 6 (0.3) 4 (0.2) 10 (0.5) 0 (0.0) 

Pamamagac     
Kahit ano (>2 cm) 132 (5.8) 11 (0.5) 132 (6.3) 5 (0.2) 

Banayad 88 (3.8) 3 (0.1) 80 (3.8) 3 (0.1) 
Katamtaman 39 (1.7) 5 (0.2) 45 (2.1) 2 (0.1) 
Malubha 5 (0.2) 3 (0.1) 7 (0.3) 0 (0.0) 

Sakit sa bahaging 
pinagturukand 

    

Kahit ano 1904 (83.1) 322 (14.0) 1632 (77.8) 245 (11.7) 
Banayad 1170 (51.1) 308 (13.4) 1039 (49.5) 225 (10.7) 
Katamtaman 710 (31.0) 12 (0.5) 568 (27.1) 20 (1.0) 
Malubha 24 (1.0) 2 (0.1) 25 (1.2) 0 (0.0) 

Tandaan: Ang mga reaksyon ay nakolekta sa elektronikong talaarawan (e-diary) mula sa Araw 1 hanggang Araw 7 pagkatapos ng 
pagbakuna. 

a.  N = Bilang ng mga kalahok na nag-uulat ng hindi bababa sa 1 oo o walang tugon para sa tinukoy na reaksyon pagkatapos ng 
tinukoy na dosis. 

b. n = Bilang ng mga kalahok na may tinukoy na reaksyon. 
c. Banayad: >2.0 hanggang ≤5.0 cm; Katamtaman: >5.0 hanggang ≤10.0 cm; Malubha: >10.0 cm. 
d. Banayad: hindi nakakagambala sa aktibidad; Katamtaman: nakakagambala sa aktibidad; Malubha: pinipigilan ang pang-araw-

araw na aktibidad. 
‡ Walong kalahok ay nasa pagitan ng 16 at 17 taong gulang. 
* Randomized na mga kalahok sa populasyon ng pagtatasa ng kaligtasan na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng 

interbensyon sa pag-aaral. 
 
Talahanayan 2:  Pag-aaral 2 - Dalas at Porsyento ng mga Kalahok na may Hinihinging mga 

Sistematikong Reaksyon, ayon sa Pinakamataas na Kalubhaan, Sa Loob ng 7 Araw Matapos 
ang Bawat Dosis - Mga Kalahok na 18-55 Taong Gulang‡ - Kaligtasan ng Populasyon 
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Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 1 

Na=2291 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=2298 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 2 

Na=2098 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=2103 
nb (%) 

Lagnat     
≥38.0℃ 85 (3.7) 20 (0.9) 331 (15.8) 10 (0.5) 
≥38.0℃ 
hanggang 38.4℃ 64 (2.8) 10 (0.4) 194 (9.2) 5 (0.2) 
>38.4℃ 
hanggang 38.9℃ 15 (0.7) 5 (0.2) 110 (5.2) 3 (0.1) 
>38.9℃ 
hanggang 40.0℃ 6 (0.3) 3 (0.1) 26 (1.2) 2 (0.1) 
≥40.0℃ 0 (0.0) 2 (0.1) 1 (0.0) 0 (0.0) 

Pagkapagodc     
Kahit ano 1085 (47.4) 767 (33.4) 1247 (59.4) 479 (22.8) 

Banayad 597 (26.1) 467 (20.3) 442 (21.1) 248 (11.8) 
Katamtaman 455 (19.9) 289 (12.6) 708 (33.7) 217 (10.3) 
Malubha 33 (1.4) 11 (0.5) 97 (4.6) 14 (0.7) 

Sakit ng uloc     
Kahit ano 959 (41.9) 775 (33.7) 1085 (51.7) 506 (24.1) 

Banayad 628 (27.4) 505 (22.0) 538 (25.6) 321 (15.3) 
Katamtaman 308 (13.4) 251 (10.9) 480 (22.9) 170 (8.1) 
Malubha 23 (1.0) 19 (0.8) 67 (3.2) 15 (0.7) 

Panginginigc     
Kahit ano 321 (14.0) 146 (6.4) 737 (35.1) 79 (3.8) 

Banayad 230 (10.0) 111 (4.8) 359 (17.1) 65 (3.1) 
Katamtaman 82 (3.6) 33 (1.4) 333 (15.9) 14 (0.7) 
Malubha 9 (0.4) 2 (0.1) 45 (2.1) 0 (0.0) 

Pagsusukad     
Kahit ano 28 (1.2) 28 (1.2) 40 (1.9) 25 (1.2) 

Banayad 24 (1.0) 22 (1.0) 28 (1.3) 16 (0.8) 
Katamtaman 4 (0.2) 5 (0.2) 8 (0.4) 9 (0.4) 
Malubha 0 (0.0) 1 (0.0) 4 (0.2) 0 (0.0) 

Pagtataee     
Kahit ano 255 (11.1) 270 (11.7) 219 (10.4) 177 (8.4) 

Banayad 206 (9.0) 217 (9.4) 179 (8.5) 144 (6.8) 
Katamtaman 46 (2.0) 52 (2.3) 36 (1.7) 32 (1.5) 
Malubha 3 (0.1) 1 (0.0) 4 (0.2) 1 (0.0) 

Bago o lumalang 
sakit sa kalamnanc     

Kahit ano 487 (21.3) 249 (10.8) 783 (37.3) 173 (8.2) 
Banayad 256 (11.2) 175 (7.6) 326 (15.5) 111 (5.3) 
Katamtaman 218 (9.5) 72 (3.1) 410 (19.5) 59 (2.8) 
Malubha 13 (0.6) 2 (0.1) 47 (2.2) 3 (0.1) 

Bago o lumalang 
sakit sa kasukasuanc     

Kahit ano 251 (11.0) 138 (6.0) 459 (21.9) 109 (5.2) 
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Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 1 

Na=2291 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=2298 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 2 

Na=2098 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=2103 
nb (%) 

Banayad 147 (6.4) 95 (4.1) 205 (9.8) 54 (2.6) 
Katamtaman 99 (4.3) 43 (1.9) 234 (11.2) 51 (2.4) 
Malubha 5 (0.2) 0 (0.0) 20 (1.0) 4 (0.2) 

Paggamit ng 
antipyretic o gamot 
sa sakitf 638 (27.8) 332 (14.4) 945 (45.0) 266 (12.6) 
Tandaan: Ang mga kaganapan at paggamit ng antipyretic o gamot sa sakit ay nakolekta sa elektronikong talaarawan (e-diary) mula 
sa Araw 1 hanggang Araw 7 pagkatapos ng bawat dosis. 
a.  N = Bilang ng mga kalahok na nag-uulat ng hindi bababa sa 1 oo o walang tugon para sa tinukoy na reaksyon pagkatapos ng 

tinukoy na dosis. 
b. n = Bilang ng mga kalahok na may tinukoy na reaksyon. 
d. Banayad: hindi nakakagambala sa aktibidad; Katamtaman: nakakagambala sa aktibidad; Malubha: pinipigilan ang pang-araw-

araw na aktibidad. 
d. Banayad: 1 hanggang 2 beses sa 24 na oras; Katamtaman: >2 beses sa 24 na oras; Malubha: nangangailangan ng intravenous na 

hydration. 
e. Banayad: 2 hanggang 3 beses na pagtatae sa 24 na oras; Katamtaman: 4 hanggang 5 beses na pagtatae sa 24 na oras; Malubha: 6 

o higit pang pagtatae sa 24 na oras. 
f. Hindi nakolekta ang kalubhaan para sa paggamit ng antipyretic o gamot sa sakit. 
‡ Walong kalahok ay nasa pagitan ng 16 at 17 taong gulang. 
* Randomized na mga kalahok sa populasyon ng pagtatasa ng kaligtasan na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng 

interbensyon sa pag-aaral. 
 
Talahanayan 3:  Pag-aaral 2 - Dalas at Porsyento ng mga Kalahok na may Hinihinging mga Lokal na 

Reaksyon, ayon sa Pinakamataas na Kalubhaan, Sa Loob ng 7 Araw Matapos ang Bawat 
Dosis - Mga Kalahok na 56 Taong Gulang at mas Matanda - Kaligtasan ng Populasyon* 

 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 

Dosis 1  
Na=1802 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=1792 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 2 

Na=1660 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=1646 
nb (%) 

Pamumulac     
Kahit ano (>2 cm) 85 (4.7) 19 (1.1) 120 (7.2) 12 (0.7) 

Banayad 55 (3.1) 12 (0.7) 59 (3.6) 8 (0.5) 
Katamtaman 27 (1.5) 5 (0.3) 53 (3.2) 3 (0.2) 
Malubha 3 (0.2) 2 (0.1) 8 (0.5) 1 (0.1) 

Pamamagac     
Kahit ano (>2 cm) 118 (6.5) 21 (1.2) 124 (7.5) 11 (0.7) 

Banayad 71 (3.9) 10 (0.6) 68 (4.1) 5 (0.3) 
Katamtaman 45 (2.5) 11 (0.6) 53 (3.2) 5 (0.3) 
Malubha 2 (0.1) 0 (0.0) 3 (0.2) 1 (0.1) 

Sakit sa bahagi ng 
pinag-iniksyonand 

    

Kahit ano (>2 cm) 1282 (71.1) 166 (9.3) 1098 (66.1) 127 (7.7) 
Banayad 1008 (55.9) 160 (8.9) 792 (47.7) 125 (7.6) 
Katamtaman 270 (15.0) 6 (0.3) 298 (18.0) 2 (0.1) 
Malubha 4 (0.2) 0 (0.0) 8 (0.5) 0 (0.0) 
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Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 

Dosis 1  
Na=1802 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=1792 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 2 

Na=1660 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=1646 
nb (%) 

Tandaan: Ang mga reaksyon ay nakolekta sa elektronikong talaarawan (e-diary) mula sa Araw 1 hanggang Araw 7 pagkatapos ng 
pagbakuna. 

a.  N = Bilang ng mga kalahok na nag-uulat ng hindi bababa sa 1 oo o walang tugon para sa tinukoy na reaksyon pagkatapos ng 
tinukoy na dosis. 

b. n = Bilang ng mga kalahok na may tinukoy na reaksyon. 
c. Banayad: >2.0 hanggang ≤5.0 cm; Katamtaman: >5.0 hanggang ≤10.0 cm; Malubha: >10.0 cm. 
d. Banayad: hindi nakakagambala sa aktibidad; Katamtaman: nakakagambala sa aktibidad; Malubha: pinipigilan ang pang-araw-

araw na aktibidad. 
* Randomized na mga kalahok sa populasyon ng pagtatasa ng kaligtasan na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng 

interbensyon sa pag-aaral. 
 
Talahanayan 4: Pag-aaral 2 - Dalas at Porsyento ng mga Kalahok na may Hinihinging mga 

Sistematikong Reaksyon, ayon sa Pinakamataas na Kalubhaan, Sa Loob ng 7 Araw Matapos 
ang Bawat Dosis - Mga Kalahok na 56 Taon ang Edad at Mas Matanda - Reactogenicity Subset 
ng kaligtasan ng Populasyon 

 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 1  

Na=1802 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=1792 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa 

COVID-19 
Dosis 2 

Na=1660 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=1646 
nb (%) 

Lagnat     
≥38.0℃ 26 (1.4) 7 (0.4) 181 (10.9) 4 (0.2) 
≥38.0℃ hanggang 
38.4℃ 23 (1.3) 2 (0.1) 131 (7.9) 2 (0.1) 
>38.4℃ hanggang 
38.9℃ 1 (0.1) 3 (0.2) 45 (2.7) 1 (0.1) 
>38.9℃ hanggang 
40.0℃ 1 (0.1) 2 (0.1) 5 (0.3) 1 (0.1) 
≥40.0℃ 1 (0.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Pagkapagodc     
Kahit ano 615 (34.1) 405 (22.6) 839 (50.5) 277 (16.8) 

Banayad 373 (20.7) 252 (14.1) 351 (21.1) 161 (9.8) 
Katamtaman 240 (13.3) 150 (8.4) 442 (26.6) 114 (6.9) 
Malubha 2 (0.1) 3 (0.2) 46 (2.8) 2 (0.1) 

Sakit ng uloc     
Kahit ano 454 (25.2) 325 (18.1) 647 (39.0) 229 (13.9) 

Banayad 348 (19.3) 242 (13.5) 422 (25.4) 165 (10.0) 
Katamtaman 104 (5.8) 80 (4.5) 216 (13.0) 60 (3.6) 
Malubha 2 (0.1) 3 (0.2) 9 (0.5) 4 (0.2) 

Panginginigc     
Kahit ano 113 (6.3) 57 (3.2) 377 (22.7) 46 (2.8) 

Banayad 87 (4.8) 40 (2.2) 199 (12.0) 35 (2.1) 
Katamtaman 26 (1.4) 16 (0.9) 161 (9.7) 11 (0.7) 
Malubha 0 (0.0) 1 (0.1) 17 (1.0) 0 (0.0) 

Pagsusukad     
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Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-

19 
Dosis 1  

Na=1802 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 1 

Na=1792 
nb (%) 

Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa 

COVID-19 
Dosis 2 

Na=1660 
nb (%) 

Placebo 
Dosis 2 

Na=1646 
nb (%) 

Kahit ano 9 (0.5) 9 (0.5) 11 (0.7) 5 (0.3) 
Banayad 8 (0.4) 9 (0.5) 9 (0.5) 5 (0.3) 
Katamtaman 1 (0.1) 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 
Malubha 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.1) 0 (0.0) 

Pagtataee     
Kahit ano 147 (8.2) 118 (6.6) 137 (8.3) 99 (6.0) 

Banayad 118 (6.5) 100 (5.6) 114 (6.9) 73 (4.4) 
Katamtaman 26 (1.4) 17 (0.9) 21 (1.3) 22 (1.3) 
Malubha 3 (0.2) 1 (0.1) 2 (0.1) 4 (0.2) 

Bago o lumalang sakit 
sa kalamnanc     

Kahit ano 251 (13.9) 149 (8.3) 477 (28.7) 87 (5.3) 
Banayad 168 (9.3) 100 (5.6) 202 (12.2) 57 (3.5) 
Katamtaman 82 (4.6) 46 (2.6) 259 (15.6) 29 (1.8) 
Malubha 1 (0.1) 3 (0.2) 16 (1.0) 1 (0.1) 

Bago o lumalang sakit 
sa kasukasuanc     

Kahit ano 155 (8.6) 109 (6.1) 313 (18.9) 61 (3.7) 
Banayad 101 (5.6) 68 (3.8) 161 (9.7) 35 (2.1) 
Katamtaman 52 (2.9) 40 (2.2) 145 (8.7) 25 (1.5) 
Malubha 2 (0.1) 1 (0.1) 7 (0.4) 1 (0.1) 

Paggamit ng antipyretic 
o gamot sa sakit 358 (19.9) 213 (11.9) 625 (37.7) 161 (9.8) 
Tandaan: Ang mga kaganapan at paggamit ng antipyretic o gamot sa sakit ay nakolekta sa elektronikong talaarawan (e-diary) mula 
sa Araw 1 hanggang Araw 7 pagkatapos ng bawat dosis. 
a.  N = Bilang ng mga kalahok na nag-uulat ng hindi bababa sa 1 oo o walang tugon para sa tinukoy na reaksyon pagkatapos ng 

tinukoy na dosis. 
b. n = Bilang ng mga kalahok na may tinukoy na reaksyon. 
d. Banayad: hindi nakakagambala sa aktibidad; Katamtaman: nakakagambala sa aktibidad; Malubha: pinipigilan ang pang-araw-

araw na aktibidad. 
d. Banayad: 1 hanggang 2 beses sa 24 na oras; Katamtaman: >2 beses sa 24 na oras; Malubha: nangangailangan ng intravenous na 

hydration. 
e. Banayad: 2 hanggang 3 beses na pagtatae sa 24 na oras; Katamtaman: 4 hanggang 5 beses na pagtatae sa 24 na oras; Malubha: 6 

o higit pang pagtatae sa 24 na oras. 
* Randomized na mga kalahok sa populasyon ng pagtatasa ng kaligtasan na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng 

interbensyon sa pag-aaral. 
 
Mga Hindi Hinihiling na Di Kanais-nais na Kaganapan 
 
Mga Seryosong Di Kanais-nais na Kaganapan 
 
Sa Pag-aaral 2, sa mga kalahok na 16 hanggang 55 taong gulang na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng 
bakuna o placebo (Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 = 10,841; placebo = 10,851), mga seryosong di 
kanais-nais na kaganapan mula sa Dosis 1 hanggang sa 30 araw pagkatapos ng Dosis 2 sa patuloy na 
pagsubaybay ay iniulat ng 0.4% ng mga tumatanggap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 at ng 0.3% 
ng mga tumatanggap ng placebo. Sa isang katulad na pagsusuri, sa mga kalahok na 56 taong gulang at mas 
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matanda (Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 = 7,960, placebo = 7934), ang mga seryosong di kanais-
nais na pangyayaring iniulat ng 0.8% ng mga tumatanggap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 at ng 
0.6% ng mga tumatanggap ng placebo na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 dosis ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 o placebo, ayon sa pagkakabanggit. Sa mga pag-aaral na ito, 91.6% ng mga kalahok sa 
pag-aaral ay mayroong hindi bababa sa 30 araw ng pagsubaybay pagkatapos ng Dosis 2. Ang appendicitis ay 
iniulat bilang isang seryosong di kanais-nais na kaganapan para sa 12 kalahok, at mas mataas ang bilang sa 
pangkat ng bakuna, 8 sa mga kalahok sa bakuna at 4 sa kalahok sa placebo. Ang kasalukuyang magagamit na 
impormasyon ay hindi sapat upang matukoy ang sanhi na nauugnay sa bakuna. Walang ibang kapansin-pansin 
na mga pattern o hindi balanseng numero sa pagitan ng mga pangkat ng paggamot para sa mga tukoy na 
kategorya ng mga seryosong di kanais-nais na kaganapan (kabilang ang neurologic, neuro-inflammatory, at 
thrombotic na mga kaganapan) na magmumungkahi ng sanhing kaugnay sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19. 
 
Mga Hindi Seryosong Di Kanais-nais na Kaganapan 
 
Pangkalahatan sa Pag-aaral 2 kung saan 10,841 mga kalahok na 16 hanggang 55 taong gulang ang nakatanggap 
ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 at 10,851 na kalahok ang nakatanggap ng placebo, ang hindi 
seryosong mga di kanais-nais na pangyayari mula sa Dosis 1 hanggang sa 30 araw pagkatapos ng Dosis 2 sa 
patuloy na pagsubaybay ay naiulat sa 29.3% ng mga kalahok na nakatanggap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19 at 13.2% ng mga kalahok sa pangkat ng placebo, para sa mga kalahok na tumanggap ng hindi 
bababa sa 1 dosis. Pangkalahatan sa katulad na pagtatasa kung saan 7960 mga kalahok na 56 taong gulang at 
mas matanda ang nakatanggap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19, ang hindi seryosong mga di 
kanais-nais na pangyayari sa loob ng 30 araw ay naiulat sa 23.8% ng mga kalahok na nakatanggap ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 at 11.7% ng mga kalahok sa pangkat ng placebo, para sa mga kalahok na 
tumanggap ng hindi bababa sa 1 dosis. Sa mga pag-aaral na ito, 91.6% ng mga kalahok sa pag-aaral ay 
mayroong hindi bababa sa 30 araw ng pagsubaybay pagkatapos ng Dosis 2. Ang mas mataas na dalas ng naiulat 
na hindi hiniling na hindi seryosong di kanais-nais na kaganapan sa mga tumatanggap ng Pfizer BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 kumpara sa mga tumatanggap ng placebo ay pangunahing naiugnay sa mga lokal at 
sistematikong di kanais-nais na pangyayaring iniulat sa unang 7 araw kasunod ng pagbabakuna na naaayon sa 
mga di kanais-nais na reaksyon na hiniling sa mga kalahok sa reactogenicity subset at ipinakita sa Talahanayan 
3 at 4. Mula sa Dosis 1 hanggang 30 araw pagkatapos ng Dosis 2, ang mga ulat ng pamamaga ng kulani o 
lymphadenopathy ay hindi balanse at kapansin-pansin na higit na marami ang mga kaso sa pangkat ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 (64) kumpara sa pangkat ng placebo (6), na maaaring nauugnay sa bakuna. 
Sa buong panahon ng pagsubaybay sa kaligtasan hanggang ngayon, ang Bell's palsy (paralisis ng mukha) ay 
naiulat ng apat na kalahok sa pangkat ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. Ang pagsisimula ng 
paralisis ng mukha ay Araw 37 pagkatapos ng Dosis 1 (ang kalahok ay hindi nakatanggap ng Dosis 2) at Araw 
3, 9, at 48 pagkatapos ng Dosis 2. Walang mga kaso ng Bell's palsy ang naiulat sa pangkat ng placebo. Ang 
kasalukuyang magagamit na impormasyon ay hindi sapat upang matukoy ang nauugnay na sanhi sa bakuna. 
Walang ibang kapansin-pansin na mga pattern o hindi balanseng numero sa pagitan ng mga pangkat ng 
paggamot para sa mga tukoy na kategorya ng mga hindi seryosong di kanais-nais na kaganapan (kabilang ang 
iba pang neurologic o neuro-inflammatory, at thrombotic na mga kaganapan) na magmumungkahi ng sanhing 
kaugnay sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
6.2 Karanasan Pagkatapos ng Awtorisasyon 
 
Ang mga sumusunod na di kanais-nais na reaksyon ay natukoy sa panahon pagkatapos ng awtorisasyon sa 
paggamit ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. Dahil kusang-loob na iniulat ang mga reaksyong ito, 
hindi palaging posibleng matatantya nang totoo ang dalas ng mga ito o matukoy ang nagsasanhing ugnayan sa 
pagkakalantad sa bakuna. 
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Mga Immune System Disorder: malubhang mga reaksiyon ng alerhiya, kabilang ang anaphylaxis, at iba pang 
mga reaksiyon ng sobrang pagkasensitibo (hal., pantal, pangangati, tagulabay, angioedema) 
Karamdaman sa gastrointestinal: pagtatae, pagsusuka  
Karamdaman sa Musculoskeletal at connective tissue: pananakit ng braso 
 
8 MGA KINAKAILANGAN AT TAGUBILIN PARA SA PAG-UULAT NG DI KANAIS-NAIS NA 

PANGYAYARI AT MGA PAGKAKAMALI SA PAGTUTUROK NG BAKUNA 
 
Tingnan ang Pangkalahatang Buod ng Kaligtasan (Seksyon 6) para sa karagdagang impormasyon. 
 
Ang tagapagbigay ng bakuna ay responsable para sa INIAATAS na pag-uulat ng mga nakalistang kaganapan 
kasunod ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa FDA Philippines sa pamamagitan ng online na pag-
uulat sa website ng FDA Philippines sa https://www.fda.gov.ph/pharmacovigilance/: 

• Mga pagkakamali sa pagtuturok ng bakuna nauugnay man o hindi sa isang di kanais-nais na kaganapan 
• Malubhang di kanais-nais na pangyayari* (hindi alintana ang pagpapatungkol sa pagbabakuna) 
• Mga kaso ng Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) sa mga bata at may sapat na gulang 
• Mga kaso ng COVID-19 na nagreresulta sa pagpapa-ospital o pagkamatay 

 
*Ang mga seryosong di kanais-nais na epekto ay tinutukoy bilang: 

• Pagkamatay 
• Isang di kanais-nais na kaganapan na nakakabanta sa buhay 
• Pagkaka-ospital na in-patient o pagpapahaba ng umiiral na pagkaka-ospital 
• Ang paulit-ulit o makabuluhang kawalan ng kakayahan o matinding pagkagambala ng kakayahang 

magsagawa ng normal na mga gawain sa buhay 
• Isang likas na anomalya/depekto sa kapanganakan 
• Ang isang mahalagang pangyayaring medikal na batay sa naaangkop na medikal na paghusga ay 

maaaring magpahamak sa indibidwal at maaaring mangailangan ng medikal o operasyon na 
interbensyon upang maiwasan ang isa sa mga kalalabasan na nakalista sa itaas 

 
MAHALAGA: Kapag nag-uulat ng mga di kanais-nais na kaganapan o mga pagkakamali sa pagtuturok 
ng bakuna, mangyaring kumpletuhin ang buong form nang may detalyadong impormasyon. Mahalaga 
na ang impormasyong naiulat sa FDA Philippines ay maging detalyado at kumpleto hangga't maaari. 
Ang impormasyon ay kabibilangan ng: 

• Mga demograpiko ng pasyente (hal., pangalan ng pasyente, petsa ng kapanganakan) 
• Nauugnay na kasaysayang medikal 
• Mga nauugnay na detalye tungkol sa pagkaospital at kurso ng karamdaman 
• Mga kasabay na gamot 
• Panahon ng (mga) di kanais-nais na kaganapan na may kaugnayan sa pangangasiwa ng Pfizer-

BioNTech na Bakuna sa COVID-19 
• Nauugnay na impormasyon sa laboratoryo at virology 
• Kinalabasan ng kaganapan at anumang karagdagang impormasyon sa pagsubaybay kung magagamit ito 

sa oras ng pag-uulat. Ang kasunod na pag-uulat ng impormasyon sa pagsubaybay ay dapat na 
kumpletuhin kung may magagamit na mga karagdagang detalye. 

 
Iba Pang mga Tagubilin sa Pag-uulat 
 
Ang mga tagapagbigay ng bakuna ay maaaring mag-ulat sa FDA Philippines ng iba pang mga di kanais-nais na 
epekto na hindi kinakailangan na maiulat gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa itaas. 
 

https://www.fda.gov.ph/pharmacovigilance/
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Hanggang sa makakaya, iulat ang mga hindi kanais-nais na kaganapan sa Pfizer, Inc. gamit ang impormasyon 
sa pakikipag-ugnayan sa ibaba o sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya ng ulat sa FDA Philippines sa Pfizer, 
Inc. 
 

Email Numero ng fax Mga numero sa pakikipag-
ugnayan 

PHL.AEReporting@pfizer.com 1 800 1110 1520 (Toll Free) +63 9175171575 
 

+63 2 8451 9288 
 

+63 2 8415 9200 ext 19288 

 
10 MGA INTERAKSYON NG GAMOT 
 
Walang datos para matasa ang pagtuturok ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 kasabay ng iba pang 
mga bakuna. 
 
11 PAGGAMIT SA PARTIKULAR NA MGA POPULASYON 
 
11.1 Pagbubuntis 
 
Buod ng Panganib 
 
Ang lahat ng mga pagbubuntis ay may peligrong kapansanan sa kapanganakan, pagkawala, o iba pang di 
kanais-nais na kalalabasan. Sa pangkalahatang populasyon ng Estados Unidos, ang tinatayang panganib sa 
background ng mga pangunahing depekto sa kapanganakan at pagkalaglag sa mga klinikal na kinikilalang 
pagbubuntis ay 2% hanggang 4% at 15% hanggang 20%, ayon sa pagkakabanggit. Ang magagamit na datos sa 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 na ibinigay sa mga buntis ay hindi sapat upang ipaalam ang mga 
panganib na nauugnay sa bakuna sa pagbubuntis. 
 
Sa isang pag-aaral ng reproduktibo at depelobmental na toksisidad, 0.06 mL ng formulation ng bakuna na 
naglalaman ng parehong dami ng nucleoside-modified messenger ribonucleic acid (mRNA) (30 mcg) at iba pang 
mga sangkap na kasama sa nag-iisang pantaong dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ang 
itinurok sa mga babaeng daga sa pamamagitan ng pagturok sa kalamnan sa apat na pagkakataon: 21 at 14 na 
araw bago ang pagpaparami, at sa mga araw ng pagbubuntis na 9 at 20. Walang nauugnay-sa-bakuna na mga di 
kanais-nais na epekto sa pertilidad ng babae, pag-develop ng ipinagbubuntis, o pag-develop pagkatapos 
maisilang ang naiulat sa pag-aaral. 
 
11.2 Pagpapasuso 
 
Buod ng Panganib 
 
Walang magagamit na datos para matasa ang mga epekto ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa 
pinapasusong sanggol o sa paggawa/paglabas ng gatas. 
 
11.3 Paggamit sa mga Bata 
 
Ang Pahintulot sa Emerhensiyang Paggamit ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa mga kabataan na 
16 at 17 taong gulang ay batay sa extrapolation ng kaligtasan at pagiging epektibo mula sa mga may sapat na 

mailto:PHL.AEReporting@pfizer.com
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gulang na 18 taong gulang pataas. Ang Pahintulot sa Emerhensiyang Paggamit ng Pfizer BioNTech na Bakuna 
sa COVID-19 ay hindi kinabibilangan ng paggamit sa mga indibidwal na mas bata sa 16 taong gulang. 
 
11.4 Paggamit sa mga Matanda 
 
Ang mga klinikal na pag-aaral sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay kinabibilangan ng mga kalahok 
na 65 taong gulang pataas at ang kanilang datos ay nag-aambag sa pangkalahatang pagtatasa ng kaligtasan at 
pagiging epektibo [tingnan ang Pangkalahatang Buod sa Kaligtasan (6.1) at Mga Resulta sa Klinikal na 
Pagsubok at Sumusuportang Datos para sa EUA (18.1)]. Sa kabuuang bilang ng mga tumatanggap ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19 sa Pag-aaral 2 (N=20,033), 21.4% (n=4,294) ay 65 taong gulang at mas 
matanda at 4.3% (n=860) ay 75 taong gulang at mas matanda. 
 
13 DESKRIPSYON 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay ibinibigay bilang isang nakayelong suspensyon sa 
maramihang dosis na mga vial; ang bawat vial ay dapat na haluin sa 1.8 mL ng sterile 0.9% Sodium Chloride na 
Iniksyon, USP bago gamitin upang mabuo ang bakuna. Ang bawat dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19 ay naglalaman ng 30 mcg ng nucleoside-modified messenger RNA (modRNA) na naka-encode sa 
viral spike (S) glycoprotein ng SARS-CoV-2. 
 
Ang bawat dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay kinabibilangan rin ng mga sumusunod na 
sangkap: lipids (0.43 mg (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 0.05 mg 
2[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 0.09 mg 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine, and 0.2 mg cholesterol), 0.01 mg potassium chloride, 0.01 mg monobasic potassium 
phosphate, 0.36 mg sodium chloride, 0.07 mg dibasic sodium phosphate dihydrate, at 6 mg sucrose. Ang 
panghalo (0.9% Sodium Chloride na Iniksyon, USP) ay nagbibigay ng karagdagang 2.16 mg sodium chloride 
bawat dosis. 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay hindi naglalaman ng preserbatibo. Ang mga vial stopper ay 
hindi gawa sa natural na gomang latex. 
 
14 KLINIKAL NA PHARMACOLOGY 
 
14.1 Mekanismo ng Pagkilos 
 
Ang modRNA sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay nagawa sa lipid particle, na nagbibigay-daan sa 
paghahatid ng RNA sa mga host cell upang payagan ang paglabas ng antigen ng SARS-CoV-2 S. Ang bakuna 
ay nagbibigay ng isang tugon sa immune sa S antigen, na nagpoprotekta laban sa COVID-19. 
 
18 MGA RESULTA NG KLINIKAL NA PAGSUBOK AT PANSUPORTANG DATOS PARA SA 
EUA 
 
18.1  Pagiging Epektibo sa mga Kalahok na 16 Taon ang Edad at Mas Matanda 
 
Ang Pag-aaral 2 ay isang multicenter, multinational, Phase 1/2/3, randomized, kontrolado ng placebo, hindi 
nalalaman ng nag-oobserba, paghahanap ng dosis, kandidato sa pagpili ng bakuna, at pag-aaral ng pagiging 
epektibo sa mga kalahok na 12 taong gulang at mas matanda. Ang pag-randomize ay nasusukat ayon sa edad: 
12 hanggang 15 taong gulang, 16 hanggang 55 taong gulang, o 56 taong gulang pataas, na may minimum na 
40% ng mga kalahok sa ≥56-taong stratum. Hindi isinama ng pag-aaral ang mga kalahok na may diperensya sa 
resistensya at ang mga dating may klinikal o microbiological na pagka-diagnos sa COVID-19. Ang mga 
kalahok na may dati nang matatag na sakit, na tinukoy bilang sakit na hindi nangangailangan ng makabuluhang 
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pagbabago sa therapy o pagpapa-ospital para sa lumalala na sakit sa loob ng 6 na linggo bago ang pagpapatala, 
ay isinama bilang mga kalahok na may kilalang matatag na impeksyon sa human immunodeficiency virus 
(HIV), hepatitis C virus (HCV) , o hepatitis B virus (HBV). 
 
Sa bahaging Phase 2/3 ng humigit-kumulang 44,000 mga kalahok na 12 taong gulang pataas ay pantay-pantay 
na na-randomize at tumanggap ng 2 dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 o placebo na 
pinaghiwalay ng 21 araw. Plano na subaybayan ang mga kalahok nang hanggang sa 24 na buwan, para sa 
pagtatasa ng kaligtasan at pagiging epektibo laban sa COVID-19. 
 
Ang populasyon para sa pagtatasa ng pangunahing endpoint ng pagiging mabisa ay kinabilangan ng, 36,621 
mga kalahok na 12 taong gulang at mas matanda (18,242 sa pangkat ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19 at 18,379 sa pangkat ng placebo) na walang ebidensya ng naunang impeksyon sa SARS-CoV-2 
hanggang 7 araw pagkatapos ng pangalawang dosis. Ipinapakita ng Talahanayan 5 ang mga partikular na 
katangian ng demograpiko sa napag-aralang populasyon. 
 
Talahanayan 5:  Mga demograpiko (populasyon para sa pangunahing endpoint ng pagiging mabisa)a 

 Pfizer-BioNTech  
na Bakuna sa COVID-19 

(N=18,242) 
n (%) 

Placebo 
(N=18,379) 

n (%) 
Kasarian   

Lalaki 9318 (51.1) 9225 (50.2) 
Babae 8924 (48.9) 9154 (49.8) 

Edad (taon)   
Mean (SD) 50.6 (15.70) 50.4 (15.81) 
Median 52.0 52.0 
Min, max (12, 89) (12, 91) 

Pangkat ng edad   
≥12 hanggang 15 taon 46 (0.3) 42 (0.2) 
≥16 hanggang 17 taon 66 (0.4) 68 (0.4) 
≥16 hanggang 64 taon 14,216 (77.9) 14,299 (77.8) 
≥65 hanggang 74 taon 3176 (17.4) 3226 (17.6) 
≥75 taon 804 (4.4) 812 (4.4) 

Lahi   
Puti 15,110 (82.8) 15,301 (83.3) 
Itim o African American 1617 (8.9) 1617 (8.8) 
American Indian o Alaska Native 118 (0.6) 106 (0.6) 
Asyano 815 (4.5) 810 (4.4) 
Native Hawaiian o iba pang Pacific 
Islander 48 (0.3) 29 (0.2) 
Iba pab 534 (2.9) 516 (2.8) 

Etnisidad   
Hispaniko o Latino 4886 (26.8) 4857 (26.4) 
Hindi Hispaniko o Latino 13,253 (72.7) 13,412 (73.0) 
Hindi naiulat 103 (0.6) 110 (0.6) 

Mga Comorbidityc   
Oo 8432 (46.2) 8450 (46.0) 
Hindi 9810 (53.8) 9929 (54.0) 
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a. Ang lahat ng mga karapat-dapat na randomized na kalahok na tumatanggap ng lahat ng (mga) bakuna na na-randomize sa loob 
ng paunang natukoy na window, ay walang ibang mahahalagang paglihis sa protokol ayon sa tinukoy ng klinisyan, at walang 
katibayan ng impeksyon sa SARS-CoV-2 bago ang 7 araw pagkatapos ng Dosis 2. 

b. May kasamang maraming lahi at hindi naiulat. 
c. Bilang ng mga kalahok na mayroong 1 o higit pang mga comorbidity na nagdaragdag ng panganib ng malubhang sakit na 

COVID-19 
• Talamak na sakit sa baga (hal., emphysema at talamak na brongkitis, idiopathic pulmonary fibrosis, at cystic fibrosis) o 

katamtaman hanggang malubhang hika 
• Makabuluhang sakit sa puso (hal. pagpalya ng puso, coronary artery disease, congenital heart disease, cardiomyopathies, 

at pulmonary hypertension) 
• Labis na katabaan (body mass index ≥ 30 kg/m2) 
• Diabetes (Type 1, Type 2 o gestational) 
• Sakit sa atay 
• Impeksyon sa Human Immunodeficiency Virus (HIV) (hindi kasama ang pagsusuri sa pagiging epektibo) 

 
Pagiging Epektibo Laban sa COVID-19 
 
Ang populasyon sa pangunahing pagsusuri sa pagiging epektibo ay kinabilangan ng lahat ng mga kalahok na 12 
taong gulang pataas na nagpatala mula Hulyo 27, 2020, at sinubaybayan para sa pag-unlad ng COVID-19 
hanggang Nobyembre 14, 2020. Ang mga kalahok na 18 hanggang 55 taong gulang at 56 taong gulang at mas 
matanda ay nagsimulang magpatala mula Hulyo 27,2020, ang 16 hanggang 17 taong gulang ay nagsimulang 
magpatala mula Setyembre 16, 2020 at ang 12 hanggang 15 taong gulang ay nagsimulang magpatala mula 
Oktubre 15, 2020. 
 
Ang impormasyon sa pagiging epektibo ng bakuna ay ipinakita sa Talahanayan 6. 
 
Talahanayan 6: Bisa ng Bakuna - Unang Paglitaw ng COVID-19 Mula 7 Araw Pagkatapos ng Dosis 

2, ayon sa Subgroup ng Edad - Mga Kalahok na Walang Katibayan ng Impeksyon at Mga 
Kalahok na Mayroon o Walang Katibayan ng Impeksyon Bago ang 7 Araw Pagkatapos ng 
Dosis 2 - Masusuri ang Pagkabisa (7 Araw) na Populasyon 

Unang paglitaw ng COVID-19 mula 7 araw pagkatapos ng Dosis 2 sa mga kalahok na walang 
katibayan ng naunang impeksyon sa SARS-CoV-2* 

Subgroup 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 

Na=18,198 
Mga kaso 

n1b 
Panahon ng 

Pagsubaybayc (n2d) 

Placebo 
 

Na=18,325 
Mga kaso 

n1b 
Panahon ng 

Pagsubaybayc (n2d) 

% ng Pagiging 
Epektibo ng Bakuna 

(95% CI) 
  Lahat ng kalahoke 8 

2.214 (17,411) 
162 

2.222 (17,511) 
95.0 (90.3, 97.6)f 

  16 hanggang 64 taon 7 
1.706 (13,549) 

143 
1.710 (13,618) 

95.1 (89.6, 98.1)g 

  65 taon at mas 
matanda 

1 
0.508 (3848) 

19 
0.511 (3880) 

94.7 (66.7, 99.9)g 
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Unang paglitaw ng COVID-19 mula 7 araw pagkatapos ng Dosis 2 sa mga kalahok na wala o 
mayroong katibayan ng naunang impeksyon sa SARS-CoV-2 

Subgroup 

Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 

Na=19,965 
Mga kaso 

n1b 
Panahon ng 

Pagsubaybayc (n2d) 

Placebo 
 

Na=20,172 
Mga kaso 

n1b 
Panahon ng 

Pagsubaybayc (n2d) 

% ng Pagiging 
Epektibo ng Bakuna 

(95% CI) 
  Lahat ng kalahoke 9 

2.332 (18,559) 
169 

2.345 (18,708) 
94.6 (89.9, 97.3)f 

  16 hanggang 64 taon 8 
1.802 (14,501) 

150 
1.814 (14,627) 

94.6 (89.1, 97.7)g 

  65 taon at mas 
matanda 

1 
0.530 (4044) 

19 
0.532 (4067) 

94.7 (66.8, 99.9)g 

Tandaan: Ang mga kumpirmadong kaso ay natukoy sa Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) at hindi 
bababa sa 1 sintomas ang naaayon sa COVID-19 (kasama ang mga sintomas na: lagnat; bago o lumalang ubo; bago o lumalang 
pagkapas ng paghinga, paginginig; bago o lumalang sakit sa kalamnan; bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy; namamagang 
lalamunan; pagtatae; pagsusuka). 
* Ang mga kalahok na walang katibayan ng nakaraang impeksyon sa SARS-CoV-2 (ibig sabihin, negatibo sa N-binding antibody 

[serum] sa Pagbisita 1 at hindi natukoy ang SARS-CoV-2 ng NAAT [nasal swab] sa mga Pagbisita 1 at 2), at nagkaroon ng 
negatibong NAAT (nasal swab) sa anumang hindi nakaiskedyul na pagbisita bago ang 7 araw matapos na maisama ang Dosis 2 
sa pagsusuri. 

a. N = bilang ng mga kalahok sa tinukoy na pangkat. 
b. n1 = Bilang ng mga kalahok na nakakatugon sa kahulugan ng endpoint. 
c. Kabuuang oras ng pagsubaybay sa 1000 tao-taon para sa naibigay na endpoint sa lahat ng mga kalahok sa loob ng bawat pangkat 

na nasa peligro para sa endpoint. Ang saklaw na panahon para sa COVID-19 na kaso ng accrual ay mula 7 araw pagkatapos ng 
Dosis 2 hanggang sa katapusan ng panahon ng pagsubaybay. 

d. n2 = Bilang ng mga kalahok na nasa peligro para sa endpoint. 
e.   Walang natukoy na mga kumpirmadong kaso sa mga kalahok na 12 hanggang 15 taong gulang. 
f. Ang mapagtitiwalaan na agwat para sa VE kinalkula gamit ang beta-binomial model na may beta (0.700102, 1) bago para sa 

θ=r(1-VE)/(1+r(1-VE)), kung saan ang r ay ang ratio ng oras ng pagsubaybay sa aktibong grupo ng bakuna sa itaas ng pangkat 
ng placebo. 

g. Ang agwat ng kumpiyansa (CI) para sa pagiging epektibo ng bakuna ay nakuha batay sa pamamaraan ng Clopper at Pearson na 
nababagay sa oras ng pagsubaybay. 

 

19 PAANO TINUTUSTUSAN/INIIMBAK AT PINAPANGASIWAAN 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 na Suspensyon para sa Pag-iniksyon sa Kalamnan, ang 
Maramihang Dosis na mga Vial ay ibinibigay sa isang karton na naglalaman ng 25 maramihang dosis na mga 
vial (NDC 59267-1000-3) o 195 maramihang dosis ng mga vial (NDC 59267-1000-2). Pagkatapos ng paghalo, 
ang isang vial ay naglalaman ng 6 na dosis ng 0.3 mL. Maaaring sabihin sa mga label at karton ng vial na 
pagkatapos ng paghalo, ang isang vial ay naglalaman ng 5 dosis na 0.3 mL. Ang impormasyon sa Buong 
Impormasyon sa Pagreseta ng EUA na ito tungkol sa bilang ng mga dosis sa bawat vial pagkatapos ng paghalo 
ay mas mangingibabaw kaysa sa nakasaad sa label at karton ng vial tungkol sa bilang ng mga dosis.   
 
Sa panahon ng pag-iimbak, paikliin ang pagkakalantad sa ilaw ng silid, at iwasan ang pagkakalantad sa 
direktang sikat ng araw at ilaw na ultraviolet. 
 
Huwag muling ipag-yelo ang mga vial na natunaw. 
 
Nagyeyelong mga Vial Bago ang Paggamit 
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Ang mga karton ng Maramihang Dosis na Vial ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay darating na 
nakalagay sa mga thermal na lalagyan na may tuyong yelo. Kapag natanggap, alisin agad ang mga karton ng 
vial mula sa thermal na lalagyan at mas mabuti kung iimbak sa isang freezer na labis ang baba ng temperatura 
sa pagitan ng -80ºC hanggang -60ºC (-112ºF hanggang -76ºF) hanggang sa expiry date na naka-print sa label. 
Bilang alternatibo, maaaring iimbak ang mga vial sa -25°C hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F) nang 
hanggang sa 2 linggo. Ang mga vial ay dapat panatilihing nagyeyelo at protektahan mula sa ilaw, sa orihinal na 
mga karton, hanggang handa na itong gamitin. Ang mga vial na nakaimbak sa -25°C hanggang -15°C (-13°F 
hanggang 5°F) nang hanggang 2 linggo ay maaaring ibalik nang isang beses sa inirekomendang kondisyon ng 
pag-iimbak na -80ºC hanggang -60ºC (-112ºF hanggang -76ºF). Ang kabuuang bilang ng oras na nakaimbak 
ang mga vial sa -25°C hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F) ay dapat subaybayan at hindi dapat lumampas sa 
2 linggo. 
 
Kung walang magagamit na  freezer na labis ang baba ng temperatura, kapag patuloy na nalalagyan ng tuyong 
yelo sa ibabaw, maaaring gamitin na pansamantalang imbakan ang thermal na lalagyan ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19. Sumangguni sa mga alituntunin sa muling paglalagay ng yelo na naka-pack sa orihinal 
na thermal na lalagyan para sa mga tagubilin kaugnay sa paggamit ng thermal na lalagyan para sa 
pansamantalang pag-iimbak. Pinapanatili ng thermal na lalagyan ang hanay ng temperatura na -90ºC hanggang 
-60ºC (-130ºF hanggang -76ºF). Ang pag-iimbak ng mga vial sa pagitan ng temperaturang -96°C hanggang -
60°C (-141°F hanggang -76°F) ay hindi itinuturing na paglihis mula sa inirerekumendang kondisyon ng pag-
iimbak. 
 
Transportasyon ng Nagyeyelong mga Vial 
 
Kung kailangan ang lokal na redistribution at ang mga punong karton na naglalaman ng mga vial ay hindi 
maaaring i-transporta sa -90°C hanggang -60°C (-130°F hanggang -76°F), maaaring i-transporta ang mga vial 
sa -25°C hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F). Anumang mga oras na ginamit sa pag-transporta sa -25°C 
hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F) ay maibibilang sa 2-linggong limitasyon para sa pag-iimbak sa -25°C 
hanggang -15°C (-13°F hanggang 5°F). Ang nagyeyelong mga vial na nai-transporta sa -25°C hanggang -15°C 
(-13°F hanggang 5°F) ay maaaring ibalik nang isang beses sa inirekomendang kondisyon ng pag-iimbak na -
80ºC hanggang -60ºC (-112ºF hanggang -76ºF). 
 
Mga Natunaw na Vial Bago ang Paghahalo 
 
Natunaw sa ilalim ng Refrigeration 
Tunawin at pagkatapos ay iimbak ang mga hindi nahalong vial sa refrigerator [2ºC hanggang 8ºC (35ºF 
hanggang 46ºF)] hanggang sa 5 araw (120 oras). Ang isang karton na 25 vial o 195 vial ay maaaring abutin 
hanggang 2 o 3 oras, ayon sa pagkakabanggit, bago matunaw sa loob ng refrigerator, samantalang ang mas 
kaunting bilang ng mga vial ay matutunaw sa mas kaunting oras. 
 
Natunaw sa Temperatura ng Silid 
Para sa agarang paggamit, tunawin ang mga hindi pa nahalong vial sa temperatura ng silid [hanggang sa 25ºC 
(77ºF)] sa loob ng 30 minuto. Maaaring gamitin ang mga natunaw na vial sa mga kundisyon ng ilaw ng silid. 
 
Dapat maabot ng mga vial ang temperatura sa loob ng silid  bago ang paghahalo. 
 
Ang mga hindi pa nahalong vial ay maaaring iimbak sa temperatura ng silid nang hindi hihigit sa 2 oras. 
 
Transportasyon ng mga Natunaw na Vial 
 
Mayroong datos na sumusuporta sa pag-transporta ng isa o higit pang natunaw na mga vial sa 2°C hangggang 
8°C (35°F hanggang 46°F) nang hanggang 12 oras. Anumang mga oras na ginamit para sa pag-transporta sa 
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2°C hanggang 8°C (35°F hanggang 46°F) ay maibibilang sa 120-oras na limitasyon para sa pag-iimbak sa 2°C 
hanggang 8°C (35°F hanggang 46°F). 
 
Mga Vial Pagkatapos ng Paghalo 
 
Pagkatapos ng paghalo, iimbak ang mga vial sa pagitan ng 2°C hanggang 25°C (35°F hanggang 77°F) at 
gamitin sa loob ng 6 na oras mula sa oras ng paghahalo. Sa panahon ng pag-iimbak, paikliin ang pagkakalantad 
sa ilaw ng silid, at iwasan ang pagkakalantad sa direktang sikat ng araw at ilaw na ultraviolet. Ang anumang 
bakunang natitira sa mga vial ay dapat na itapon makalipas ang 6 na oras. Huwag itong muling pagyelohin. 
 
20 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE 
 
Payuhan ang tatanggap o tagapag-alaga na basahin ang Fact Sheet para sa mga Tatanggap at Tagapag-alaga. 
 
21 IMPORMASYON SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 
 
Para sa mga pangkalahatang katanungan, bisitahin ang website na ibinigay sa ibaba. 
 

Website 
www.cvdvaccine.com 

 

 
 

 
Mangyaring isumite ang iyong mga katanungan sa medikal na impormasyon sa https://pmiform.com/CONS/PH 
o sa  MIS.Inquiry@Pfizer.com. 
 
 
Ang Buong Impormasyon sa Pagreseta ng EUA na ito ay maaaring nabago na. Para sa pinakabagong Buong 
Impormasyon sa Pagreseta ng EUA, mangyaring tingnan ang www.cvdvaccine.com. 
 
 

  
Ginawa ng 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

http://www.cvdvaccine.com/
https://pmiform.com/CONS/PH
mailto:MIS.Inquiry@Pfizer.com
http://www.cvdvaccine.com/
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Ginawa para sa 
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 
 
LAB-1457-7.0 
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