MINUMUNGKAHING SOCIAL MEDIA POST PARA SA PAGBABAKUNA
SA COVID-19 NA MAGAGAMIT NG KAWANI NG HEALTH CENTER
Gumawa ang NACHC ng graphics na magagamit sa mga social media post na ito. Pumunta sa aming COVID
Social Media Toolkit

PANGUNAHING MENSAHE: ANG MGA BAKUNA PARA SA COVID-19 AY MAHALAGANG
KASANGKAPAN PARA MAKATULONG NA MAPAHINTO ANG PANDEMIKO
FACEBOOK POST
Di ka lang poprotektahan ng pagkakaroon ng bakuna para sa COVID-19 pero makakatulong na
mapahinto ang pagkalat ng pandemya. Bagaman walang isang kasangkapan mag-isa ang
magpapahinto sa pandemya, ang pagpapabakuna ay isang kritikal na hakbang. Ang
pinakamahusay mong proteksiyon mula sa COVID-19 ay kumbinasyon ng pagkakaroon ng bakuna
para sa COVID-19, pagsususot ng mask, pananatiling 6 na talampakan man lang mula sa ibang
tao, pag-iwas sa matataong lugar, at madala sa paghugas ng mga kamay mo. Walang isang
kasangkapan lang ang magpapahinto sa pandemya. Matutunan ang mga benepisyo ng
pagbabakuna para sa COVID-19: https://w w w.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/vaccines/aboutvaccines/vaccine-benefits.html

INSTAGRAM POST
Di ka lang poprotektahan ng pagkakaroon ng bakuna para sa COVID-19 pero makakatulong
na mapahinto ang pagkalat ng pandemya. Bagaman walang isang kasangkapan mag-isa ang
magpapahinto sa pandemya, ang pagpapabakuna ay isang kritikal na hakbang. Ang
pinakamahusay mong proteksiyon mula sa #COVID19 ay kumbinasyon ng pagkakaroon ng
#vaccine para sa COVID-19, pagsusuot ng mask, pananatiling 6 na talampakan man lang
ang layo sa ibang tao, pag-iwas sa matataong lugar, at madalas na paghuhugas ng iyong
mga kamay. Walang isang kasangkapan lang ang magpapahinto sa pandemya.
Matutunan ang mga benepisyo ng pagbabakuna para sa COVID-19: cdc.gov/coronavirus/vaccines

TWITTER POST
Di ka lang poprotektahan ng pagkakaroon ng bakuna para sa COVID-19 pero makakatulong na
mapahinto ang pagkalat ng pandemya. Kumbinasyon ng pagkakaroon ng #vaccine sa COVID-19,
pagsuot ng maak, pananatiling 6 na talampakan man lang ang layo mula sa ibang tao, at madalas
na paghuhugas ng mga kamay mo lang ang kailangan. Matuto pa: https://w w
w.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine- benefits.html

PANGUNAHING MENSAHE: HINDI KA BIBIGYAN NG MGA BAKUNA NG COVID-19 NG COVID-19
FACEBOOK POST
Hindi ka bibigyan ng bakuna ng COVID-19. Wala sa mga bakuna para sa COVID-19 na
kasalukuyang mayroon sa Estados Unidos ang gumagamit ng buhay na virus na nagdudulot ng
COVID-19. Maaaring may mga sintomas ka tulad ng lagnat matapos kang mabakunahan. Hindi ito
kakaiba at ito ay senyales na ang iyong immune system ay natututo kung paano makilala at
labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Matutunan pa ang mga katotohanan sa likod ng
mga bakuna para sa COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/aboutvaccines/vaccine-myths.html

INSTAGRAM POST
Hindi ka bibigyan ng bakuna ng COVID-19. Wala sa mga bakuna para sa COVID-19 na
kasalukuyang mayroon sa Estados Unidos ang gumagamit ng buhay na virus na nagdudulot ng
COVID-19. Maaaring may mga sintomas ka tulad ng lagnat matapos kang makatanggap ng
#vaccine. Hindi ito kakaiba at ito ay senyales na ang iyong immune system ay natututo kung
paano makilala at labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Matuto pa tungkol sa mga
katotohanan sa likod ng mga bakuna para sa COVID-19: cdc.gov/coronavirus

TWITTER POST
Hindi ka bibigyan ng bakuna ng COVID-19. Wala sa mga bakuna na kasalukuyang mayroon sa
Estados Unidos ang gumagamit ng buhay na virus na nagdudulot ng COVID-19. Maaaring may
mga sintomas ka tulad ng lagnat matapos kang mabakunahan. Hindi ito kakaiba. Matutunan pa
ang mga katotohanan sa #vaccine: https://www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/aboutvaccines/vaccine-my ths.html
PINAGMULAN:
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-systems-communication-toolkit.html#social

TEMPLATE NG MGA PANGKOMUNIKASYONG MATERYALES PARA
SA PAGBABAKUNA SA COVID-19 NA MAGAGAMIT NG KAWANI NG
HEALTH CENTER
PRESS RELEASE
PROTEKTAHAN ANG SARILI MO AT ANG IYONG PAMILYA SA PAGPAPABAKUNA
PARA SA COVID-19
Ang <Insert name of Community Health Center> ay naghahandog ng mga bakuna para sa
COVID-19 sa <insert date and time> sa <insert address of facility>.
<Insert City><Insert Date> - Madiing nirerekomenda ng Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) na magpabakuna para sa COVID-19 para maiwasan ang COVID-19 at
protektahan ang iyong pamilya at komunidad. Maaaring kang magpabakuna nang libre sa
<insert date and time> sa <insert name of Community Health Center>.
Di ka lang poprotektahan ng pagkakaroon ng bakuna para sa COVID-19 pero makakatulong na
mapahinto ang pagkalat ng pandemya. Bagaman walang isang kasangkapan mag-isa ang
magpapahinto sa pandemya, ang pagpapabakuna ay isang kritikal na hakbang. Ang
pinakamahusay mong proteksiyon mula sa COVID-19 ay kumbinasyon ng pagkakaroon ng
bakuna para sa COVID-19, pagsususot ng mask, pananatiling 6 na talampakan man lang
mula sa ibang tao, pag-iwas sa matataong lugar, at madala sa paghugas ng mga kamay mo.
Siguruhing magpabakuna! #ThisIsOurShot.

“Nagpabakuna ako para sa COVID-19,” sabi ni <insert name of senior official at Community
Health Center>. “Ang pagkakaroon ng depensa laban sa COVID-19 sa ating health center at
ating komunidad ay pagsusumikap ng pangkat. Sa pagpapabakuna, sinusuportahan ko ang
kalusugan ng aking pamilya at aking komunidad.”
Sumasang-ayon ang CDC at ang mga medikal na eksperto na ligtas ang bakuna para sa
COVID-19. Lahat ng mga bakuna para sa COVID-19 ay nasuri sa mga klinikal na pagsubok na
kaugnay ang sampu-sampung libo ng mga tao para masiguro na nakatutugon ang mga ito sa
mga pangkaligtasang pamantayan at pinoprotektahan ang mga adult na magkakaiba ang edad,
lahi at etnisidad. Walang mga seryosong pangkaligtasang alalahanin. Patuloy na susubaybayan
ng CDC at ng Food and Drug Administration (FDA) ang mga bakuna para maghanap ng mga
pangkaligtasang isyu ngayong ginagamit na ang mga ito.
Wala sa mga bakuna para sa COVID-19 na kasalukuyang mayroon sa Estados Unidos ang
gumagamit ng buhay na virus na nagdudulot ng COVID-19. Maaaring may mga sintomas ka
tulad ng lagnat matapos kang mabakunahan. Hindi ito kakaiba at ito ay senyales na ang iyong
immune system ay natututo kung paano makilala at labanan ang virus na nagdudulot ng
COVID-19.
Para sa higit pang impormasyon, o para mag-iskedyul ng pagbabakuna mo, pumunta sa
<insert Community Health Center website> o tumawag sa <insert Community Health Center
phone number>.

30 SEGUNDONG PAMPUBLIKONG SERBISYONG ANUNSIYO (PARA SA RADYO O TV)
Protektahan ang sarili mo at ang iyong pamilya sa pagpapabakuna para sa COVID-19. Ang
<Insert name of Community Health Center> ay naghahandog ng mga bakuna para sa COVID-19
sa <insert date and time> sa <insert address of facility>.
Madiing nirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang
pagpapabakuna para sa COVID-19 para maiwasan ang COVID-19 at protektahan ka at ang
iyong pamilya.
Ang pinakamahusay mong proteksiyon mula sa COVID-19 ay kumbinasyon ng pagkakaroon ng
bakuna para sa COVID-19, pagsusuot ng mask, pananatiling 6 na talampakan man lang ang layo
sa ibang tao, pag-iwas sa matataong lugar, at madalas na paghuhugas ng iyong mga kamay.
Walang isang kasangkapan lang ang magpapahinto sa virus. Ang pagpapabakuna ay
magpapanatili sa iyo at sa pamilya mong ligtas.
Para sa higit pang impormasyon, o para mag-iskedyul ng pagbabakuna mo, pumunta sa <insert
Community Health Center website> o tumawag sa <insert Community Health Center phone
number>.

MGA IMBITASYON NG KLINIKA NG BAKUNA PARA SA SOCIAL MEDIA
IMBITASYON PARA SA FACEBOOK
Protektahan ang sarili mo at ang iyong pamilya sa pagpapabakuna para sa COVID-19. Ang
<Insert name of Community Health Center> ay naghahandog ng mga bakuna para sa COVID-19
sa <insert date and time> sa <insert address of facility>.
Madiing nirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang
pagpapabakuna para sa COVID-19 para maiwasan ang COVID-19 at protektahan ka at ang
iyong pamilya.
Di ka lang poprotektahan ng pagkakaroon ng bakuna para sa COVID-19 pero makakatulong na
mapahinto ang pagkalat ng pandemya. Bagaman walang isang kasangkapan mag-isa ang
magpapahinto sa pandemya, ang pagpapabakuna ay isang kritikal na hakbang. Ang
pinakamahusay mong proteksiyon mula sa COVID-19 ay kumbinasyon ng pagkakaroon ng

bakuna para sa COVID-19, pagsususot ng mask, pananatiling 6 na talampakan man lang mula
sa ibang tao, pag-iwas sa matataong lugar, at madala sa paghugas ng mga kamay mo.
Siguruhing magpabakuna! #ThisIsOurShot.
Para sa higit pang impormasyon, o para mag-iskedyul ng pagbabakuna mo, pumunta sa <insert
Community Health Center website> o tumawag sa <insert Community Health Center phone
number>.

IMBITASYON PARA SA INSTAGRAM
Protektahan ang sarili mo at ang iyong pamilya sa pagpapabakuna para sa COVID-19. Ang
<Insert name of Community Health Center> ay naghahandog ng mga bakuna para sa COVID-19
sa <insert date and time> sa <insert address of facility>.
Madiing nirerekomenda ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang
pagpapabakuna para sa COVID-19 para maiwasan ang COVID-19 at protektahan ka at ang
iyong pamilya.
Para sa higit pang impormasyon, o para mag-iskedyul ng pagbabakuna mo, pumunta sa <insert
Community Health Center website> o tumawag sa <insert Community Health Center phone
number>.

IMBITASYON PARA SA TWITTER
Madiing nirerekomenda ng @CDCgov ang pagkakaroon ng #COVID-19vaccine para maiwasan
ang COVID-19 at protektahan ka at ang iyong pamilya. Para sa higit pang impormasyon, o para
mag-iskedyul ng iyong #vaccine, pumunta sa <insert Community Health Center website> o
tumawag sa <insert Community Health Center phone number>.

