
Kung mayroon kang kapansanan at kailangan mo ang dokumentong ito sa iba pang format, mangyaring tumawag sa 1‐800‐525‐0127 (para sa TDD/TTY, tumawag sa 711                 DOH 348-295 December 2016 Tagalog 

 

    Mga Magulang - Handa na bang Pumasok sa Paaralan ang    
Iyong Mga Anak? 

   Mga Iniaatas na Bakuna para sa Taong Panuruan 2017-2018 
 

 
 
 
 

 

 

Hepatitis B 

DTaP/Td/Tdap 
(Diphtheria, Tetanus, 

Pertussis) 
Maaaring mas kaunti ang iniaatas 

na dosis ng bakuna kumpara sa 
nakalista 

Polio 
Maaaring mas kaunti ang 

iniaatas na dosis ng bakuna 
kumpara sa nakalista 

MMR 
(Measles, Mumps, 

Rubella) (Tigdas, Beke, 
Rubella) 

Varicella 
(Bulutong) 

Kindergarten – Ika-
5 Baitang 

3 dosis sa loob ng 
mga wastong yugto 

ng panahon 

5 dosis sa loob ng mga 
wastong yugto ng 

panahon 

4 na dosis sa loob ng 
mga wastong yugto ng 

panahon 

2 dosis sa loob ng mga 
wastong yugto ng 

panahon 

 

2 dosis sa loob ng mga wastong 
yugto ng panahon  

O 
Napatunayan ng provider sa 

pangangalagang pangkalusugan 
na may sakit ang bata 

 

Ika-6 – Ika-12 
Baitang 

3 dosis sa loob ng 
mga wastong yugto 

ng panahon 

 
5 dosis ng DTaP 

 
AT 

 
1 dosis ng Tdap, sa loob ng 

mga wastong yugto ng 
panahon  

4 na dosis sa loob ng 
mga wastong yugto ng 

panahon 

2 dosis sa loob ng mga 
wastong yugto ng 

panahon 

 

2 dosis sa loob ng mga wastong 
yugto ng panahon  

O 
Napatunayan ng provider sa 

pangangalagang pangkalusugan 
na may sakit ang bata 

(Pinapahintulutan ang mga 
pagbubukod para sa ilang mag-

aaral) 
 

 

 Dapat matanggap ng mga mag-aaral ang mga dosis ng bakuna sa mga wastong yugto ng panahon upang makasunod sa mga iniaatas. Mangyaring makipag-usap sa iyong 
provider ng pangangalagang pangkalusugan o kawani ng paaralan kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga iniaatas ng paaralan sa pagpapabakuna. 

 Makahanap ng impormasyon sa iba pang mga bakunang inirerekomenda, ngunit hindi inaatas, para sa paaralan: www.immunize.org/cdc/schedules/  
 

Magulang/Tagapag-alaga Mga Tagubilin: Upang malaman kung aling mga bakuna ang iniaatas para sa paaralan, hanapin ang baitang ng 
iyong anak at tingnan lang ang row pahalang upang malaman ang mga bakuna at dami ng mga dosis na kinakailangan. 

http://www.immunize.org/cdc/schedules/

