
 Hepatitis B Diphtheria, 

Tetanus, 

Pertussis 

Haemophilus 

influenzae type B 

Polio Pneumococcal 

Conjugate 

Tigdas, Beke, 

at Rubella 

Bulutong 

 Hepatitis B DTaP Hib  Polio PCV  MMR  Varicella 

Pagtuntong ng 3 Buwan  2 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis 1 dosis Hindi 

karaniwang 

ibinibigay bago 

mag-12 buwang 

gulang  

Hindi 

karaniwang 

ibinibigay bago 

mag-12 

buwang gulang  

Pagtuntong ng 5 Buwan  2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 2 dosis 

Pagtuntong ng 7 Buwan  2 dosis 3 dosis 2-3 dosis** 2 dosis 3 dosis 

Pagtuntong ng 16 na 

Buwan  
2 dosis 3 dosis 3-4 dosis** 2 dosis 4 dosis** 1 dosis 1 dosis 

Pagtuntong ng 19 na 

Buwan  
3 dosis 4 dosis 3-4 dosis** 3 dosis 4 dosis** 1 dosis 1 dosis 

Pagtuntong ng 7 taon o 

preschool/pagpasok sa 

paaralan sa edad na > 4 

na taon* 

3 dosis 5 dosis** 

Hindi karaniwang 

ibinibigay sa mga 

batang 5 taong 

gulang pataas  

4 dosis** 

Hindi karaniwang 

ibinibigay sa mga 

batang 5 taong 

gulang pataas  

2 dosis 2 dosis 

Mga Tagubilin: Upang malaman kung aling mga bakuna ang kailangan para sa child care (pangangalaga sa bata), hanapin ang edad ng iyong anak at tingnan ang hilerang iyon nang 
pahalang para sa mga kailangang bakuna at dosis. Upang matugunan ang mga kinakailangan, dapat ay naaangkop ang mga bata sa pinakamababang bilang ng agwat at edad para sa 

Upang hilingin ang dokumentong ito sa ibang format, tumawag sa 1-800-525-0127.  
Para sa mga kostumer na bingi o nahihirapang makarinig, mangyaring tumawag sa 711 (Washington Relay) o mag-email sa civil.rights@doh.wa.gov.      DOH 348-425 Dec. 2022 Tagalog   

Chart para sa Mga Magulang tungkol sa Mga Ba-
kunang Kailangan sa Child Care  

*Ang mga batang pumapasok sa Preschool hanggang sa ika-12 baitang ay dapat makatugon sa mga kinakailangan sa pagpapabakuna para sa kanilang baitang sa paaralan.  
**Maaaring tanggapin ang dosis ng bakuna na mas kaunti kaysa sa nakalista depende sa kung kailan ito ibinigay.   

Ang chart tungkol sa kinakailangan sa Preschool hanggang sa ika-12 baitang at mga karagdagang dulugan sa pagpapabakuna ay makikita sa: www.doh.wa.gov/SCCI  

Makakahanap ng impormasyon tungkol sa iba pang mahahalagang bakunang hindi kailangan para sa pagpasok sa child care sa: www.immunize.org/cdc/schedules.  

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization#reqs
http://www.immunize.org/cdc/schedules

