
Mga Magulang: Handa na ba Ang Iyong Mga Anak para sa Pangangalaga sa 
Bata o Preschool?  

Mga Iniaatas na Bakuna para sa Hulyo 1, 2017 – Hunyo 30, 2018 
 

 

 

 

Hepatitis B 
DTaP 

(Diphtheria, Tetanus, 
Pertussis) 

Hib (Haemophilus 

influenzae type B) 
Polio 

PCV 
(Pneumococcal 

Conjugate) 

MMR 
(Measles, Mumps, 
Rubella) (Tigdas, 
Beke, Rubella) 

Varicella 
(Bulutong) 

 

Pagdating ng 3 
Buwan 

 

2 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 

Hindi pa dapat 
ipaturok bago ang 12 

buwang gulang 

Hindi pa dapat ipaturok 
bago 

ang 12 buwang gulang 

 

Pagdating ng 5 
Buwan 

 

2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 

 

Pagdating ng 7 
Buwan 

 

2 dosis 3 dosis 3 dosis 2 dosis 3 dosis 

Pagdating ng 
16 na Buwan 

2 dosis 3 dosis 4 na dosis 2 dosis 4 na dosis 1 dosis 

 

1 dosis 
O 

Napatunayan ng provider 
sa pangangalagang 

pangkalusugan na may 
sakit ang bata 

Pagdating ng 
19 na Buwan 

3 dosis 4 na dosis 4 na dosis 3 dosis 4 na dosis 1 dosis 

 

1 dosis 
O 

Napatunayan ng provider 
sa pangangalagang 

pangkalusugan na may 
sakit ang bata 

Pagdating ng 7 
Taon o 

Kindergarten 

3 dosis 5 dosis 

Hindi pa dapat 
ipaturok paglampas 
ng 5 taong gulang 
maliban kung may 

kundisyong medikal 
ang bata 

4 na dosis 

Hindi pa dapat 
ipaturok 

paglampas ng 5 
taong gulang 

maliban kung may 
kundisyong 

medikal ang bata 

2 dosis 

 

2 dosis 
O 

Napatunayan ng provider 
sa pangangalagang 

pangkalusugan na may 
sakit ang bata 

 Dapat matugunan ng mga bata ang mga minimum na pagitan at edad upang makasunod dito. Mangyaring makipag-usap sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan o child 
care o preschool kung mayroon kang mga tanong. 

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

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 348-425 December 2016 Tagalog 

Mga Tagubilin: Upang malaman kung aling mga bakuna ang iniaatas para sa child care o preschool, hanapin ang edad 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/

