KABABAIHAN AT ANG BAKUNA SA COVID-19
SA LOS ANGELES COUNTY

Hindi pare-pareho ang epekto
ng COVID-19 sa mga
kababaihang Latinx 1

NASA MATAAS NA PANGANIB SA PAGKAKALANTAD SA
COVID-19 ANG MGA KABABAIHAN DAHIL SA KANILANG
MGA TRABAHO AT TUNGKULIN SA PAMILYA

Sa U.S., 6 7 . 5 % ng mga inang
Aprikanong Amerikano at 4 1 . 4 % ng
mga inang Latinx ay ang tanging
3
tagapagtaguyod ng kanilang pamilya.

Hindi pare-pareho ang epekto
ng COVID-19 sa mga
kababaihan na mababa
ang
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Mas maraming trabaho ang
ginagawa ng mga kababaihan kung
saan ang pagtatrabaho nang
malayuan ay hindi posible.4
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Wala sa mga bakunang ito ang
naglalaman ng virus na nagsasanhi
ng COVID-19. Hindi ka makakakuha
ng COVID-19 mula sa bakuna.9

mga trabahong may matataas na
kontak (tulad ng pagtanggap sa
bisita, serbisyo ng pagkain, mga
personal na serbisyo) ay mga
kababaihan.5

7 6 % ng mga manggagawa sa mga

serbisyo ng pangangalagang
6
pangkalusugan ay mga kababaihan.
Sa U.S., 2 sa bawat 3 tagapag-

Ang mga benepisyo ng 3 bakuna ay
sadyang nakahihigit sa kanilang panganib.
*Tingan a n g CDC J&J Sheet ng
Impormasyon sa Bakuna

alaga ay kababaihan. 7

PAGDADALANG-TAO AT PAGGAGATAS
Ang mga nagdadalangtao na nagkakaroon ng
COVID-19 ay nasa
mataas na panganib para
sa mas higit na
malubhang sakit at mga
komplikasyon sa
pagdadalang-tao
kabilang ang maagang
panganganak . 8
Walang ebidensyang
nagpapakita na ang
mga bakuna sa COVID19 ay
nakapagpapababa ng
pertilidad at higit sa
75 milyong kababaihan
na ang nabakunahan
sa ibayo ng
bansa. 9

Ang Mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit,
ang American College of Obstetricians and
Gynecologists, at ang Society for Maternal-Fetal
Medicine lahat ay sumasang-ayon na ang mga
bakuna sa COVID-19 ay dapat na ialok sa mga
indibidwal na nagdadalang-tao at nagpapagatas na
karapat-dapat para sa pagbabakuna. 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3

Sa wastong kalinisan,
walang ebidensya ng
transmisyon ng COVID-19
sa pamamagitan ng
pagpapasuso.9

Ang mga taong nagdadalang-tao at nagpapasuso ay
maaaring gumawa ng indibidwal na pagpapasya kung
tatanggap o hindi ng bakuna sa COVID-19. 1 0 , 1 1
Ang data ay walang ipinapakitang problema
o mga kumplikasyon sa mga ina at mga
sanggol. Habang dumarami ang mga
nagdadalang-tao na nabakunahan,
nagkakaroon ng dagdag ebidensya
tungkol sa kaligtasan ng bakuna. 8
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Ang mga klinikal na trial para sa
bakuna sa COVID-19 sa mga
nagdadalang-taong indibidwal ay
ginagawa
na;
mas
higit
na
impormasyon ang magagamit sa
hinaharap. 1 1
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