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FACT SHEET PARA SA MGA MABABAKUNAHAN AT TAGAPAG-ALAGA 
 

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

PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA  PARA MAKAIWAS SA SAKIT NA  
CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) 

SA MGA INDIBIDWAL NA EDAD 16 TAONG GULANG AT PATAAS 
 
Ikaw ay inaaalok ng Pfizer-BioNTech Bakuna sa COVID-19 upang maiwasan ang sakit 
na coronavirus 2019 (COVID-19) na dahil sa SARS-CoV-2. Ang Fact Sheet na ito ay 
naglalaman ng mga impormasyon upang matulungan ka na maunawaan ang mga 
panganib at benepisyo ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19, na maaari mong 
matanggap sa kasalukuyan na mayroong pandemya ng COVID-19. 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay isang bakuna at maaaring 
makatulong sa iyo para makaiwas sa pagkakaroon ng COVID-19. Ang Food and Drug 
Administration (FDA) Philippines ay kasalukuyang wala pang inaprubahan na bakuna 
para makaiwas sa COVID-19. 
 
Basahin ang Fact Sheet na ito para sa mga impormasyon tungkol sa Pfizer-BioNTech 
na Bakuna sa COVID-19. Makipag-ugnayan sa tagapagbigay ng bakuna kung mayroon 
kayong mga katanungan. Nasa sa iyo ang pagpili kung gusto mong tanggapin ang 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay ibinibigay bilang serye ng 2 dosis, 3 
linggo ang pagitan, sa kalamnan. 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay maaring hindi makaprotekta sa lahat. 
 
Ang Fact Sheet na ito ay maaring nabago na. Para sa pinakabagong Fact Sheet, 
mangyaring tingnan ang www.cvdvaccine.com. 
 
ANG KAILANGAN MONG MALAMAN BAGO TUMANGGAP NG BAKUNANG ITO 
 
ANO ANG COVID-19? 
Ang sakit na COVID-19 ay sanhi ng isang coronavirus na tinatawag na SARS-CoV-2. 
Ang ganitong uri ng coronavirus ay hindi pa nakita or naranasan kailanman. Maaari 
kang makakuha ng COVID-19 sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao na 
mayroong virus. Ang sakit na ito ay pangunahing sakit sa paghinga na maaaring 
makaapekto sa iba pang mga organo. Ang mga taong may COVID-19 ay mayroong 
malawak na saklaw ng mga sintomas na naiulat, mula sa banayad na mga sintomas 
hanggang sa matinding karamdaman. Ang mga sintomas ay maaaring lumitaw 2 
hanggang 14 na araw pagkatapos na malantad sa virus. Maaaring kabilang ang mga 
sintomas na gaya ng: lagnat o panginginig, ubo, igsi ng paghinga, pagkapagod, 
pananakit ng kalamnan o katawan, sakit ng ulo,bagong pagkawala ng panlasa o pang-
amoy, namamagang lalamunan,matinding sipon o runny nose atpagduduwal o 
pagsusuka; pagtatae. 
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ANO ANG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay isang hindi naaprubahang bakuna na 
maaaring makapigil sa pagkakaroon ng COVID-19. Walang bakuna na inaprubahan ng 
FDA Philippines upang maiwasan ang COVID-19. 
 
Pinahintulutan ng FDA Philippines ang emerhensiyang paggamit ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 upang maiwasan ang COVID-19 sa mga indibidwal na 16 taong 
gulang pataas sa ilalim ng Emergency Use Authorization (EUA). 
 
Para sa karagdagang impormasyon sa EUA, tingnan ang "Ano ang Emergency Use 
Authorization (EUA)?" na seksyon sa dulo ng Fact Sheet na ito. 
 
ANO ANG DAPAT MONG BANGGITIN SA IYONG TAGAPAGBIGAY NG BAKUNA 
BAGO KUMUHA NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
Sabihin sa tagapagbigay ng bakuna ang tungkol sa lahat ng iyong mga 
kondisyong medikal, kabilang na kung ikaw ay: 

• mayroong anumang mga alerhiya 
• may lagnat 
• mayroong isang karamdaman sa pagdurugo o gumagamit ng pampalabnaw ng 

dugo (blood thinner) 
• immunocompromised o umiinom ng gamot na nakakaapekto sa iyong immune 

system 
• buntis o plano na magbuntis 
• nagpapasuso 
• nakatanggap ng iba pang bakuna sa COVID-19 

 
SINO ANG DAPAT TUMANGGAP NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-
19? 
Pinahintulutan ng FDA Philippines ang emerhensiyang paggamit ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 sa mga indibidwal na 16 taong gulang at pataas. 
 
SINO ANG HINDI DAPAT TUMANGGAP NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA 
COVID-19? 
Hindi ka dapat tumanggap ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 kung ikaw ay: 

• nagkaroon ng malubhang reaksyon na alerhiya pagkatapos ng nakaraang dosis 
ng bakunang ito 

• nagkaroon ng malubhang reaksiyon na alerhiya sa anumang sangkap ng 
bakunang ito 

 
ANO ANG MGA SANGKAP NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay kinabibilangan ng mga sumusunod na 
sangkap: mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-
hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-
Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, at cholesterol), potassium chloride, monobasic 
potassium phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, at sucrose. 
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PAANO IBINIBIGAY ANG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay ibibigay sa iyo bilang isang iniksyon 
sa kalamnan. 
 
Ang serye ng pagbabakuna sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay 2 dosis na  
ibinibigay na may 3 linggong agwat. 
 
Kung nakatanggap ka ng isang dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID 19, 
dapat kang makatanggap ng pangalawang dosis ng parehong bakunang ito pagkalipas 
ng 3 linggo upang makumpleto ang serye ng pagbabakuna. 
 
NAGAMIT NA BA DATI ANG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19 ? 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay isang hindi  aprubadong bakuna. Sa 
mga klinikal na pagsubok, humigit-kumulang 20,000 na mga indibidwal na 16 taong 
gulang at pataas ang nakatanggap nang hindi bababa sa 1 dosis ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19. 
 
ANO ANG MGA BENEPISYO NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
Sa isang patuloy na klinikal na pagsubok, ipinakitang napipigilan ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19 ang COVID-19 kasunod ng 2 dosis na binigyan ng agwat na 3 
linggo. Sa kasalukuyan ay lingid sa kaalaman ang tagal ng proteksyon laban sa COVID-
19. 
 
ANO ANG MGA PANGANIB NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
 
Mayroong mababang posibilidad na ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay 
maaaring maging sanhi ng isang malubhang reaksiyon na alerhiya. Ang isang matinding 
reaksyon na alerhiya ay karaniwang magaganap sa loob ng ilang minuto hanggang 
isang oras pagkatapos makakuha ng dosis ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-
19. Dahil dito, maaaring hilingin ng tagapagbigay ng iyong bakuna na manatili ka sa 
lugar kung saan mo natanggap ang iyong bakuna para sa pagsubaybay pagkatapos ng 
pagbakuna. Ang mga palatandaan ng isang malubhang reaksiyong alerhiya ay 
maaaring kabilangan ng: 

• Hirap sa paghinga 
• Pamamaga ng iyong mukha at lalamunan 
• Mabilis na tibok ng puso 
• Malubhang pantal sa buong katawan mo 
• Pagkahilo at kahinaan 

 
Ang mga di kanais-nais na epekto na naiulat na dulot ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa 
COVID-19 ay kinabibilangan ng: 

• sakit sa lugar na pinagturukan 
• pagkapagod 
• sakit ng ulo 
• sakit ng kalamnan 
• panginginig 
• sakit sa kasu-kasuan 
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• lagnat 
• pamamaga ng lugar na pinag-turukan 
• pamumula ng lugar na pinag-turukan 
• pagduduwal 
• masamang pakiramdam 
• namamaga na mga kulani (lymphadenopathy) 
• hindi malubhang mga reaksiyon na alerhiya gaya ng pantal, pangangati, 

tagulabay, o pamamaga ng mukha 
• malubhang mga reaksiyon na alerhiya 
• pagtatae 
• pagsusuka  
• pananakit ng braso 

 
Maaaring hindi lamang ito ang lahat ng mga posibleng epekto ng Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19. Ang malubha at hindi inaasahang epekto ay maaaring mangyari. 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay pinag-aaralan pa rin sa mga klinikal 
na pagsubok. 
 
ANO ANG MAAARI KONG GAWIN SA MGA DI KANAIS-NAIS NA EPEKTO NITO? 
Kung nakakaranas ka ng isang matinding reaksiyong alerhiya, pumunta sa 
pinakamalapit na ospital. 
 
Tawagan ang tagapagbigay ng bakuna o ang iyong tagapagbigay ng pangangalaga ng 
kalusugan kung mayroon kang anumang mga epekto na nakababahala sa iyo o hindi 
nawawala. 
 
Iulat ang mga di kanais-nais na epekto ng bakuna 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 “EUA ng Pfizer-
BioNTech na Bakuna sa COVID-19” sa iyong ulat. 
 
Bilang karagdagan, maaari kang mag-ulat ng mga di kanais-nais na epekto sa Pfizer, 
Inc. sa pakikipag-ugnayan sa ibinigay na impormasyon sa ibaba. 
 

Email Fax number 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 

 
PAANO KUNG MAGPASIYA AKO NA HINDI TUMANGGAP NG PFIZER-BIONTECH 
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NA BAKUNA SA COVID-19? 
Nasa sa iyo ang desisyon na tanggapin o hindi tanggapin ang Pfizer-BioNTech na 
Bakuna sa COVID-19. Kung magpapasya kang hindi ito tanggapin, hindi nito babaguhin 
ang iyong karaniwang pangangalagang medikal. 
 
MAYROON BANG IBANG MAAARING PAGPILIAN UPANG MAKAIWAS SA COVID- 
19 BUKOD SA PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA COVID-19? 
Sa kasalukuyan, wala pang naaprubahang alternatibong bakuna na magagamit para sa 
pag-iwas sa COVID-19. Ang ibang mga bakuna na pang-iwas sa COVID-19 ay 
maaaring magamit sa ilalim ng Emergency Use Authorization. 
 
MAAARI BA AKONG TUMANGGAP NG PFIZER-BIONTECH NA BAKUNA SA 
COVID-19 AT KASABAY NG IBA PANG URI NG MGA BAKUNA? 
Walang impormasyon tungkol sa paggamit ng Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 
na may kasamang iba pang mga bakuna. 
 
PAANO KUNG AKO AY BUNTIS O NAGPAPASUSO? 
Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, talakayin ang iyong mga pagpipilian sa 
tagapagbigay ng iyong pangangalagang pangkalusugan. 
 
MAAARI BA AKONG MAGKAROON NG COVID-19 SA PFIZER-BIONTECH NA 
BAKUNA SA COVID-19? 
Hindi. Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay hindi naglalaman ng SARS-
CoV-2 at hindi ka nito mabibigyan ng COVID-19. 
 
ITAGO ANG IYONG VACCINATION CARD 
Kapag nakuha mo ang iyong unang dosis, makakakuha ka ng isang vaccination card 
upang maipakita sa iyo kung kailan ka babalik para sa iyong pangalawang dosis ng 
Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19. Tandaan na dalhin ang iyong card kapag 
bumalik ka. 
 
KARAGDAGANG IMPORMASYON 
Kung mayroon kang mga katanungan, bisitahin ang website na ibinigay sa ibaba. 
 
Para makuha ang pinakabagong Fact Sheet, i-scan lamang ang QR code na nasa 
ibaba. 
 

Panda-igdigang website
www.cvdvaccine.com 

 
Isumite ang anumang mga katanungan kaugnay sa medikal na impormasyon  sa 
https://pmiform.com/CONS/PH o sa MIS.Inquiry@Pfizer.com . 
 



 
 

Nirebisa: Abril 2021 
 

PAANO AKO MATUTUTO NANG HIGIT PA? 
• Magtanong sa tagapagbigay ng bakuna. 
• Makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan 

 
ANO ANG EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA)? 
Pinahintulutan ng FDA Philippines ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 na 
maaring magamit sa ilalim ng mekanismo ng emergency access na tinatawag na EUA. 
Ang EUA ay suportado ng Executive Order Blg. 121, “Na Nagbibigay ng Pahintulot sa 
Director General ng Food and Drug Administration para maglabas ng Pahintulot sa 
Emerhensiyang Paggamit (Emergency Use Authorization o EUA) sa mga Gamot at 
Bakuna sa COVID-19, Mga Kondisyon ng Pagrereseta Samakatuwid, at para sa iba 
pang mga Layunin” na umiiral ang pangyayari na ito upang bigyang-katwiran ang 
emerhensiyang paggamit ng mga gamot at biyolohikal na produkto sa panahon ng 
pandemya ng COVID-19. 
 
Ang Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay hindi sumailalim sa parehong uri ng 
pagsusuri bilang isang naaprubahan o nilinaw na produkto ng FDA. Maaaring maglabas 
ang FDA Philippines ng isang EUA kapag natutugunan ang ilang mga pamantayan, na 
kinabibilangan ng walang sapat, naaprubahan, maaring magamit na mga alternatibo. 
Bilang karagdagan, ang desisyon ng FDA Philippines ay batay sa kabuuan ng 
siyentipikong ebidensya na mayroon na nagpapakita na ang produkto ay maaaring 
maging epektibo upang maiwasan ang COVID-19 sa panahon ng pandemyang COVID-
19 at ang mga kilala at potensyal na benepisyo ng produkto ay nahihigitan ang kilala at 
potensyal na mga peligro ng produkto. Ang lahat ng mga pamantayan na ito ay dapat 
matugunan upang mapayagan ang produkto na magamit sa paggamot ng mga 
pasyente sa panahon ng pandemyang COVID-19. 
 
Ang EUA para sa Pfizer-BioNTech na Bakuna sa COVID-19 ay kasalukuyang may bisa 
para sa tagal ng deklarasyon ng COVID-19 EUA na nagbibigay-katwiran sa 
emerhensiyang paggamit ng mga produktong ito, maliban kung natapos o binawi 
(pagkatapos ang mga produkto ay hindi na maaaring gamitin). 
 

  
Ginawa ng 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 

 
  

Ginawa para sa 
BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 
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