Pabatid Balita
Ang pangatlong dosis ng bakuna ay magagamit sa
Setyembre 1
Agosto 30, 2021

Simula sa Setyembre 1, ang pangatlong dosis ng bakuna ng COVID-19 ay
magagamit para sa lahat ng mga nakatatandang naninirahan sa mga congregate
care na pasilidad para sa mga immunocompromised na Albertans.
Palaging inuuna ang gobyerno ng Alberta ang pangangalaga sa ating pinaka-mahina. Ang Alberta ay isa sa
mga unang lalawigan na nag-alok ng mga bakuna sa mga nakatatanda sa mga congregate care na pasilidad
at sa mga immunocompromised na Albertans.
Ang pagtanggap ng pangatlong dosis ay magpapalakas sa antas ng kaligtasan sa sakit at pinabubuti ang
proteksyon para sa lahat ng mga nakatatandang naninirahan sa mga congregate care na pasilidad at mga
indibidwal na may kompromiso sa immune system.
Bilang karagdagan, ang mga dosis ng mRNA ay magagamit ng mga Albertans na naglalakbay sa isang
hurisdiksyon na hindi tumatanggap ng mga bisita na nabakunahan ng Covishield / AstraZeneca o halohalong dosis.
"Nanatiling kami’y nakatuon na protektahan ang mga Albertans mula sa COVID-19, at ang mga
pagbabakuna ay ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan upang maialok ang proteksyong ito. Palagi
kaming umaasa sa pinakabagong pagsasaliksik upang gabayan ang aming paggawa ng desisyon, at ngayon
na ang katibayan ay nagpapakita na ang mga indibidwal na immunocompromised at matatanda sa isang
congregate care ay makikinabang sa pagkuha ng isang pangatlong dosis, nasiyahan kaming ibigay ito sa
kanila. "
Tyler Shandro, Minister of Health
"Ipinapakita ng data na ang mga karagdagang dosis ay mag-aalok ng mas malakas na proteksyon para sa
mga indibidwal na immunocompromised at mga matatandang Albertans na naninirahan sa mga suportadong
pasilidad sa pamumuhay. Tulad ng pag-alok sa mga indibidwal na ito ng mas maagang pag-access sa mga
bakuna sa COVID-19 at isang mas maikling apat na linggong agwat sa pagitan ng dosis, magpapatuloy
kaming magtrabaho upang protektahan ang lahat ng mga Albertans sa paglitaw ng mga bagong datos.
Gayunpaman, ang pinakamahusay na paraan para maprotektahan ang bawat isa ay para mabakunahan pa
rin ng lubos sa pinakamaraming tao hangga’t maari.”
Dr. Deena Hinshaw, chief medical officer of health

Mga nakatatandang naninirahan sa congregate care
Ang mga nakatatanda na naninirahan sa mga pasilidad ng congregate care ay magiging karapat-dapat na
makatanggap ng kanilang pangatlong dosis na humigit-kumulang limang buwan pagkatapos ng kanilang
pangalawang dosis. Ang mga karapat-dapat na residente ay makakatanggap ng kanilang pangatlong dosis
sa kanilang mga pasilidad.
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Ang mga Immunocompromising kondisyon
Ang mga immunocompromising kundisyon na kwalipikado para sa isang karagdagang dosis ng hindi bababa
sa walong linggo pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis ay kasama ang:
•
•
•

•

Mga tatanggap ng transplant, kabilang ang mga solidong organ transplants at hematopoietic stem
cell transplants.
Mga indibidwal na may malalang sakit sa bato na tumatanggap ng regular na dialysis.
Mga indibidwal sa aktibong paggamot sa cancer (chemotherapy, immunotherapy o target na
therapies) na hindi kasama ang mga tumatanggap lamang ng hormonal therapy, radiation therapy o
operasyon.
Mga indibidwal sa ilang mga gamot para sa mga sakit na autoimmune, kabilang ang rituximab,
ocrelizumab at ofatumumab.

Mga pagbabakuna sa paglalakbay
Ang mga Albertans na may dalawang wastong dosis ng anumang bakuna na ginamit sa Alberta ay
itinuturing na nakatanggap ng isang kumpletong serye.
Gayunpaman, ang ilang mga hurisdiksyon sa labas ng Canada ay ipinahiwatig na hindi nila tatanggapin ang
mga bisita na nabakunahan ng Covishield / AstraZeneca o halo-halong dosis.
Ang mga karagdagang dosis ng mRNA ay magagamit nang hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng
pangalawang dosis sa mga Albertans na naglalakbay sa isang hurisdiksyon na hindi tumatanggap ng mga
bisita na nabakunahan ng Covishield / AstraZeneca o halo-halong dosis.

Mabilis na katotohanan
•

•

•

Mayroong 118,000 mga indibidwal na magiging karapat-dapat para sa isang karagdagang dosis ng
bakuna sa COVID-19 batay sa pagiging immunocompromised (humigit-kumulang na 60,000
Albertans) at sa mga nakatira sa nakatatandang sumusuporta sa pamumuhay (humigit kumulang
58,000 Albertans).
Sa ngayon, 77.9 porsyento ng mga Albertans na may edad na 12-plus ang nakatanggap ng hindi
bababa sa isang dosis ng bakuna ng COVID-19 at 69.7 porsyento ang nakatanggap ng dalawang
dosis.
Ang mga tala ng pagbabakuna ay matatamo sa pamamagitan ng MyHealth Records. Ang mga
Albertans na naglalakbay ay maaari ring gumamit ng kanilang hard copy record na ibinigay noong
oras ng pagbabakuna.

Kaugnay na impormasyon
•

I-book ang iyong appointment sa pagbakuna sa COVID-19
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