
Mag-organisa ng Klinika ng Bakuna sa COVID-19
Tulungan ang iyong komunidad na maging mas ligtas at malusog sa pamamagitan ng pag-oorganisa 
ng mobile na klinika sa pagpapabakuna para sa pamilya, mga kaibigan, kasamahan o kapitbahay.

Tipunin ang iyong 
komunidad!

Ibahagi ang balita!

Maging bayani sa komunidad! 

Gamitin ang iyong posisyon bilang lider sa 
komunidad para hikayatin at itaguyod ang 
mga pagsisikap para sa pagpapabakuna. 
Kumpletuhin ang isang simpleng form ng 
palatanungan at makikipag-ugnayan kami sa 
iyo. Mas mainam kung mayroong hindi bababa 
sa 50 appointment para maiugnay ang isang 
klinika para sa iyong grupo/lokasyon.

Gamitin ang iyong posisyon bilang lider sa komunidad para hikayatin at itaguyod ang mga pagsisikap 
para sa pagpapabakuna. Kumpletuhin ang isang simpleng form ng palatanungan at makikipag-ugnayan 
kami sa iyo. Mas mainam kung mayroong hindi bababa sa 50 appointment para maiugnay ang isang 
klinika para sa iyong grupo/lokasyon.

Bisitahin ang Othena.com o i-scan ang QR code sa itaas para i-sign up ang iyong komunidad para sa 
isang mobile na event sa pagpapabakuna na mag-aalok ng mga libreng pagpapabakuna sa COVID-19 
para sa lahat ng interesadong may edad na 12 o higit pa.

I-scan gamit ang camera 
ng smartphone para 

magparehistro ngayon

Alamin pa ang tungkol sa mga platform ng bakuna na available sa pamamagitan ng pag-scan sa mga QR 
code sa ibaba gamit ang iyong smartphone.

Johnson & Johnson - aprubado para sa 
mga may edad na 18 at higit pa.

Moderna - aprubado para sa mga 
may edad na 18 at higit pa.

Pfizer- aprubado para sa mga may 
edad na 12 at higit pa.

www.Othena.com/mobilevaccineservice
Mayroong mga tanong? Tumawag sa Hotline ng OC para 

sa COVID-19 sa (714) 834-2000
Mangyaring tandaan na ang mga menor de-edad na may edad na 
12-17 ay dapat na samahan ng kanilang magulang/legal na tagapan-
galaga at magbigay ng ID na may litrato at patunay ng edad.


