MGA MAPAGKUKUNAN TUNGKOL SA
BAKUNA SA COVID-19
Bilang karagdagan sa mga site (lugar) para sa pagpapabakuna (na tinatawag na mga site ng Punto ng-Pagbibigay (POD,
Point of-Dispensing)) ng Ahensya sa Pangangalagang Pangkalusugan ng OC (OC Health Care Agency, HCA), mayroong iba
pang paraan kung paano makakatanggap ng mga pagpapabakuna sa COVID-19 ang mga tao. Nasa ibaba ang
impormasyon tungkol sa kung paano ka mababakunahan:

Paano Makakatanggap ng Pagpapabakuna sa COVID-19
Mga Provider ng Bakuna
sa COVID-19
Ahensya sa
Pangangalagang
Pangkalusugan ng OC

Mga Detalye Tungkol sa Pagpaparehistro ng Appointment
Ibinibigay ang mga bakuna sa mga POD sa buong Orange County at bukas ang mga ito
sa mga kwalipikadong miyembro ng publiko nang may mga appointment.
Pinapangasiwaan ng Orange County/HCA ang mga POD sa pamamagitan ng
pakikipagtulungan sa mga lokal na lungsod at ahensiya ng bumbero. Sa kasalukuyan,
nagbibigay sila ng mga opsyon sa drive-thru na alinsunod sa Batas sa Mga Amerikanong
may Kapansanan (Americans with Disabilities Act, ADA), para sa mga pagpapabakuna sa
loob ng sasakyan sa mga site sa Soka University sa Aliso Viejo at malapit sa Disneyland Resort
sa Anaheim.
Magrehistro sa website na www.Othena.com para maabisuhan kung kailan magiging
available ang mga appointment para sa pagpapabakuna. Maaaring tumawag ang mga
indibidwal na may kakulangan sa access sa teknolohiya sa Hotline ng OC para sa COVID19 sa (714) 834-2000 para sa tulong. Para makita ang listahan ng kung sino ang kwalipikado
para sa pagpapabakuna sa COVID-19, bumisita sa www.COVIDVaccineFacts.com at i-click
ang “Plano sa Pamamahagi (Distribution Plan).”
Makipag-ugnayan sa 211 OC sa pamamagitan ng pagtawag sa 2-1-1 o pagbisita sa
www.211OC.org para kumonekta sa mga karagdagang mapagkukunan sa komunidad na
nagbibigay ng tulong tulad ng transportasyon.

Departamento ng
Pampublikong
Kalusugan ng California
(California Department of
Public Health, CDPH) /
My Turn

Kung kwalipikado ka, maaari ka ring magparehistro para sa appointment sa pagpapabakuna
sa pamamagitan ng sistema ng My Turn ng Estado sa pamamagitan ng pagbisita sa
www.myturn.ca.gov.

Mga Ospital

Medikal na Grupo ng MemorialCare: Tumawag sa (877) 696-3622 o magpa-iskedyul sa
pamamagitan ng iyong myChart account
UCI Health: Para sa pangkalahatang impormasyon sa pag-access o para humiling ng
akomodasyong may kaugnayan sa kapansanan, mangyaring mag-email sa
covid19@uci.edu o tumawag sa (949) 824-9918
Ospital ng Hoag: Magparehistro sa www.HoagConnect.org/MyChart/signup
Kaiser Permanente: Magparehistro sa pamamagitan ng My Turn ng Estado sa
www.myturn.ca.gov o tumawag sa (833) 574-2273 (TTY 711)
Pangangalaga: Magparehistro sa pamamagitan ng My Turn ng Estado sa
www.myturn.ca.gov o tumawag sa (877) 813-7312

Mga Botika

Albertsons, Pavilions, Safeway and Vons: Visit www.mhealthappointments.com/covidappt

Ang Hotline ng California sa COVID-19 ay maa-access ng mga taong may mga kapansanan
at nag-aalok ito ng mga serbisyo sa wikang Ingles at Espanyol, na may koneksyon sa mga
serbisyo ng interpreter na available sa higit sa 250 wika. Tumawag sa (833) 422-4255 o 833-4CA4ALL (Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. – 8 p.m., Sabado hanggang Linggo 8 a.m. – 5 p.m.)
para sa impormasyon tungkol sa appointment.

Costco Pharmacies: Visit www.Costco.com/covid-vaccine.html
CVS: Call (800) 746-7287 or visit www.CVS.com/immunizations/covid-19-vaccine
Health Mart Pharmacies: Visit www.HealthMartCOVIDVaccine.com
Kroger: Visit www.Ralphs.com/rx/COVID-eligibility
Rite-Aid: Call (800) 748-3243 (7-1-1 if hearing/speech disabled) or visit
www.RiteAid.com/pharmacy/COVID-qualifier
Walgreens: Call (800) 925-4733 or visit www.Walgreens.com/topic/promotion/COVIDvaccine.jsp
Walmart: Visit www.Walmart.com/cp/1228302

Paano Mapaghahandaan ang Iyong Appointment sa Pagpapabakuna sa COVID-19 sa isang Site ng OC HCA POD:
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Dapat magdala ng litratong may pagkakakilanlang may patunay na naninirahan o nagtatrabaho sa sa Orange County
pati na rin ang dokumentasyong nagpapakita ng patunay ng appointment sa pagpapabakuna.
Kung darating para sa appointment sa pangalawang dosis, mangyaring siguraduhing dala mo ang iyong card sa
pagpapabakuna mula sa appointment sa unang dosis.
Karaniwang tumatagal ang proseso ng pagpapabakuna nang 45-60 minuto kada tao. Hindi kinakailangang dumating
nang higit pa sa 30 minuto bago ang iyong nakaiskedyul na appointment.
Kung mayroon kang kasaysayan ng pagkahimatay sa pagkuha ng dugo o sa pagpapabakuna, mangyaring ipaalam
ito sa team ng klinika. Mayroong mga higaan para maibigay ang bakuna sa iyo habang nakahiga ka para maiwasan
ang iyong pagkatumba.
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