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Marso 1, 2021    
 

Magbubukas ang VCH ng COVID-19 vaccination clinics sa Marso 15 
para sa eligible na Seniors at mga Indigenous na katao  

VCH opens COVID-19 vaccination clinics to eligible seniors and Indigenous 
people on March 15  

 
Vancouver, BC - Ikinalulugod ng Vancouver Coastal Health (VCH) na ianunsyo na ang COVID-19 
vaccination clinics ay magbubukas para sa eligible na seniors at mga Indigenous (First Nation, Métis, at 
Inuit) na katao sa Lunes, Marso 15, 2021. Ang mga taong 80-taong-gulang at mas matanda, at ang mga 
Indigenous (First Nation, Métis, at Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas matanda, ay magiging 
eligible na mabakunahan bilang bahagi ng Phase 2 ng B.C. COVID-19 Immunization Plan.  
 
Ang VCH ay magkakaroon ng vaccination clinic sites sa buong Vancouver, Richmond, at sa Urban at Rural 
Coastal communities. Ang karamihan ng vaccination clinics ay mapupuntahan nang pitong araw bawat 
linggo, sa pagitan ng 9 a.m. at 5 p.m.; maari ding humingi ng appointment para sa gabi. Mayroon ding 
mga itinatag na dedikadong site para sa mga Indigenous (First Nations, Métis, at Inuit) na katao, at ang 
mga lugar na ito'y mag-aalok ng mga serbisyo na mainam para sa kultura; magkakaroon din ng mga 
ceremonial plan para dito.  
 
Ang isang toll-free o libreng matatawagang numero para makapag-book ng appointment ay sisimulan sa 
Lunes, Marso 8, mula 7 a.m. hanggang 7 p.m., pitong araw bawat linggo. Ang mga taong 80-taong-
gulang at mas matanda, at ang mga Indigenous (First Nation, Métis, at Inuit) na kataong 65-taong-gulang 
at mas matanda, ay maaring mag-book ng kanilang appointment para sa kanilang age group sa 
pamamagitan ng pagtawag sa 1-877-587-5767.  
 
Upang makapagbigay ng access sa pinakamaraming eligible na seniors at mga Indigenous (First Nation, 
Métis, at Inuit) na katao na maaari, iniimbita ng VCH ang mga tao sa mga sumusunod na age group na 
tawagan ang numero para makapag-book ng appointment simula sa mga petsang nakapahayag sa ibaba:   
 

Richmond, Vancouver, North Vancouver, at West Vancouver 
 
Tumawag simula Marso 8: (Ang vaccinations o pagbabakuna ay magsisimula sa Marso 15) 
Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1931 o bago pa noon (mga senior na 90-taong-gulang at 
mas matanda); Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1956 o bago pa noon para sa mga 
Indigenous na katao (65-taong-gulang at mas matanda) 

 

Tumawag simula Marso 15: (Ang vaccinations o pagbabakuna ay magsisimula sa Marso 22) 
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Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1936 o bago pa noon (mga senior na 85-taong-gulang at 
mas matanda); Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1956 o bago pa noon para sa mga 
Indigenous na katao (65-taong-gulang at mas matanda) 

 

Tumawag simula Marso 22: (Ang vaccinations o pagbabakuna ay magsisimula sa Marso 29) 

Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1941 o bago pa noon (mga senior na 80-taong-gulang at 
mas matanda); Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1956 o bago pa noon para sa mga 
Indigenous na katao (65-taong-gulang at mas matanda) 
 
 
Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish, at Pemberton 
Tumawag simula Marso 8: (Ang vaccinations o pagbabakuna ay magsisimula sa Marso 15) 

Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1941 o bago pa noon (mga senior na 80-taong-gulang at 
mas matanda); Kung ang Petsa ng Kapanganakan ay 1956 o bago pa noon para sa mga 
Indigenous na katao (65-taong-gulang at mas matanda) 

 
Bago tumawag ang residents sa phone line, dapat mayroon silang lapis (o anumang panulat) at papel, at 
dapat nilang ihanda ang kanilang personal health number, buong pangalan, petsa ng kapanganakan, 
postal code, at numero ng telepono.  
 
Nasa ibaba ang mahalagang contact information na may kinalaman sa COVID-19 vaccine. 
 

● Kung kayo ay eligible na mag-book ng vaccine appointment sa VCH: tumawag sa 1-877-587-
5767. Ang toll free na numerong ito ay para lamang sa pag-book ng mga appointment sa 
vaccine. 

● Kung mayroon kayong medikal na katanungan, kausapin muna ang inyong family doctor o nurse, 
o tumawag sa 811 upang humingi ng payo bago kayo mag-book ng appointment. 

● Para sa mga katanungan tungkol sa COVID-19 vaccine, tumawag sa 1-888-COVID19 
(1.888.268.4319) o kaya'y bisitahin ang gov.bc.ca/covid19. 

● Para sa impormasyon tungkol sa VCH vaccination clinics: vch.ca. 

 
Nananawagan ang VCH sa mga kapamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, at mga ahensiya ng social 
services na tumulong na masabihan ang eligible na seniors sa komunidad. Mangyaring ibahagi ang 
impormasyon tungkol sa COVID-19 vaccination sa mga taong 80-taong-gulang at mas matanda, o mga 
Indigenous (First Nation, Métis, at Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas matanda, upang tulungan 
silang makapagplano nang maaga para sa pagbukas ng phone line sa pag-book ng appointment para sa 
bawat age group.  
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Ang Vancouver Coastal Health ang may pananagutan para sa pamamahagi ng community, hospital, at 
long-term care na nagkakahalaga ng $4.1 bilyon, sa mga komunidad tulad ng Richmond, Vancouver, 
North Shore, Sunshine Coast, Sea to Sky corridor, Powell River, Bella Bella, at Bella Coola. Ang VCH ay 
namamahagi rin ng specialized care at mga serbisyo para sa mga tao sa buong B.C., at ito rin ang pinaka-
sentro ng edukasyon at research ng province para sa pangangalaga sa kalusugan. 
 
                                                                                     ### 

CONTACT: 

Celso Pereira 
Public Affairs Leader 
Vancouver Coastal Health 
cell phone     604 790 4763  
e-mail      celso.pereira@vch.ca 
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