
Hindi kailanman naging ganito kadali ANG 
MABAKUNAHAN!

LIBRE Balboa Sports Complex Cal State Northridge

17015 Burbank Blvd

Encino, CA 91316

Martes-Sabado 8:30am-3:00pm

18343 Plummer Street

Northridge, CA 91325

Lunes-Linggo 9:00am-4:00pm

Pomona Fairplex Eugene A. Obregon Park The Forum

2370 East Arrow HWY (Gate 15) La

Verne, CA 91750

Lunes-Linggo 9:00am-4:00pm

4021 E. 1st Street

Los Angeles, CA 90063

Martes-Sabado 8:30am-3:00pm

3900 Manchester Blvd

Inglewood, CA 90305

Lunes-Linggo 9:00am-4:00pm

LA County Office 
of Education

Palmdale Oasis 
Park Recreation Center

College of the Canyons

12830 Columbia Way

Downey, CA 90242

Lunes-Linggo 9:00am-4:00pm

3850-A East Avenue S 

Palmdale, CA 93550

Lunes-Linggo 11:00am-7:00pm

25000 Valencia Blvd Santa

Clarita, CA 91355

Lunes-Linggo 11:00am-7:00pm

Ang tipanan (appointment) sa Bakuna sa COVID-19 ay libre at magagamit ninuman na 16 na taon at higit pa na naninirahan o nagtatrabaho

sa Los Angeles County! Hindi kailangan ang health insurance at walang mga tanong tungkol sa katayuan ng imigrasyon. 

Paano mabakunahan sa Los Angeles County:

1. Magpakita sa isang site na pinangangasiwaan ng County sa mga oras ng operasyon
para mabakunahan. Ang slot ng rehistrasyon ay magagamit lamang habang may 
supply, O

2. Mag-book ng tipanan para sa iyo o sa isa pang tao sa MyTurn.ca.gov. Ang iyong mga 
tipanan sa una at pangalawang dosis ay makukumpirma.

Para mabakunahan, kakailanganin mong magpakita ng:

1. ID na may Larawan (Photo ID), at

2. Patunay na naninirahan o nagtatrabahio ka sa LA County, at

3. Patunay na ikaw ay 16 na taong gulang o higit pa.

Ang isang dokumento ay maaaring saklawin ang lahat ng mga kinakailangan (hal. Lisensya sa Pagmamaneho)
Hindi mo kailangan na magpakita ng ID na inisyu ng gobyerno at hindi mo kailangan na maging US citizen para makakuha ng bakuna. 

Maaari mong makita ang kinakailangang dokumentasyon dito.

Kung ikaw ay 16 o 17:
• Maghanap ng site na nag-aalok ng bakuna ng Pfizer dahil ito ang tanging bakuna na awtorisado para sa mga 16 at 17 

taong gulang. Tatanggihan ka kung ikaw ay pupunta sa isang site na hindi nag-aalok ng Pfizer.

• Dalhin ang iyong magulang o tagapag-alaga kapag pupunta ka sa iyong tipanan sa bakuna ng Pfizer. Ang mga

menor de edad ay dapat na samahan ng isang magulang o tagapag-alaga para magbigay pahintulot sa

pagbabakuna.

*Tandaan: Ang mga tao na wala pang 16 na taong gulang ay hindi maaaring mabakunahan sa oras na ito dahil
walang mga bakuna na awtorisado para gamitin sa grupo ng edad na ito.

VaccinateLACounty.com
04/27/21(Tagalog)

http://myturn.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm

