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Ang pinalawak na madaling pagkakagamit ng pangalawang booster dose ng COVID-
19 na bakuna ay magbibigay sa mga Albertan ng higit pang mga pagpipilian tungkol 
sa pagpapataas ng kanilang proteksyon laban sa COVID-19 batay sa kanilang mga 
personal na kadahilanan sa panganib. 

Maaaring asahan ng mga Albertan na makakita ng mga panahon ng tumaas na paghahatid ng COVID-19 sa 

tag-araw at sa taglagas at taglamig, kasama ang iba pang mga sakit sa paghinga tulad ng trangkaso. 

Ang variant ng Omicron BA.5 ay ang pinakakaraniwang strain sa Alberta ngayon. Iminumungkahi ng data na 

ang variant na ito ay mas naililipat ngunit hindi nagpapahiwatig ng mas mataas na panganib ng mga 

malalang resulta. Ang pagpapalawak ng pagkakaroon ng pangalawang COVID-19 booster doses ay 

magbibigay sa mga nasa panganib na Albertan ng higit pang mga pagpipilian tungkol sa pagpapataas ng 

kanilang proteksyon sa panahong ito ng tumaas na paghahatid ng komunidad. 

Simula sa Hulyo 20, ang mga Albertan na 18 taong gulang at mas matanda ay maaaring pumili na mag-book 

ng mga appointment para sa pangalawang booster dose ng mRNA vaccine limang buwan o higit pa 

pagkatapos matanggap ang kanilang unang booster dose. Ang dosis na ito ay higit na pinakikinabangan ng 

mga nasa mataas na panganib ng malubhang resulta. 

Mag-book ng pangalawang booster dose 

Simula sa Hulyo 20, ang mga Albertan na 18 taong gulang at mas matanda ay maaaring mag-book ng mga 

appointment para sa pangalawang booster doses limang buwan pagkatapos matanggap ang kanilang huling 

dosis. Mag-book online gamit ang Alberta vaccine booking system o sa pamamagitan ng pagtawag sa 811. 

Ang mga piling parmasya ay tatanggap ng mga walk-in appointment. 

Inirerekomenda din na maghintay ng hindi bababa sa tatlong buwan pagkatapos ng impeksyon sa COVID-19 

bago makakuha ng booster dose. 

Mga dosis ng booster na Janssen 

Ang mga Albertan na nakatanggap ng isang dosis ng Janssen ng hindi bababa sa dalawang buwan na ang 

nakalipas ay karapat-dapat na ngayon para sa isang booster dose. Dahil sa limitadong supply, ang mga 

appointment ay maaari lamang i-book sa pamamagitan ng pagtawag sa 811. 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/


Classification: Public 
 

Bisitahin ang  alberta.ca/vaccine para sa higit pang mga detalye sa pangunahing serye at mga dosis ng 

booster. 

Kaugnay na impormasyon 

• COVID-19 vaccines and records 
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