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COVID-19 immunization ng seniors na 80-taong-gulang 
at mas matanda, at mga Indigenous (First Nations, 
Métis, Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas 
matanda 
COVID-19 immunization of seniors 80 years of age and older and 
Indigenous (First Nations, Métis, Inuit) people 65 years of age and 
older 
 
Impormasyon para sa mga partner sa komunidad 
 
Marso 1, 2021 

 
 

Ang COVID-19 vaccines ay nagliligtas ng mga buhay, pinananatili nitong nasa mabuting 
kalusugan ang mga tao, at nakakatulong itong pigilan ang pandemic sa buong mundo. Ang lahat 
ng mga taong nirerekomendang makakuha ng vaccine sa B.C. ay magkakaroon ng oportunidad 
na mabakunahan bago matapos ang 2021.  
 
Sa kasalukuyang panahon, tayo ay nasa Phase 2 ng B.C. vaccine rollout plan, at ang mga taong 
80-taong-gulang at mas matanda, at ang mga Indigenous (First Nations, Métis, at Inuit) na 
kataong 65-taong-gulang at mas matanda ay eligible na makatanggap ng kanilang unang dosis 
ng COVID-19 vaccine.  
 
Phone line ng VCH para mag-book ng vaccine appointment 
 
Ang COVID-19 vaccination clinics ay magbubukas para sa seniors sa lahat ng VCH communities 
sa Lunes, Marso 15. Ang seniors ay iimbitahing mag-book ng mga appointment para sa kanilang 
age group, simula sa Marso 8. 
 
Upang makapagbigay ng access sa pinakamaraming eligible na residents na maaari, ang 
residents na naninirahan sa mga sumusunod na komunidad ay iniimbitang tumawag sa 
appointment phone line sa 1-877-587-5767:   
 
Seniors sa Richmond, Vancouver, North Vancouver, at West Vancouver 
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● Para sa seniors na 90-taong-gulang at mas matanda, at mga Indigenous (First Nations, 
Métis, Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas matanda: Simula Lunes, Marso 8 
 

● Para sa seniors na 85-taong-gulang at mas matanda, at mga Indigenous (First Nations, 
Métis, Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas matanda: Simula Lunes, Marso 15 

 
● Para sa seniors na 80-taong-gulang at mas matanda, at mga Indigenous (First Nations, 

Métis, Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas matanda: Simula Lunes, Marso 22 
  
 
Seniors sa Sunshine Coast, Powell River, Whistler, Squamish, at Pemberton 

 
● Para sa seniors na 80-taong-gulang at mas matanda, at mga Indigenous (First Nations, 

Métis, Inuit) na kataong 65-taong-gulang at mas matanda: Simula Lunes, Marso 8 
 
Paano maghahanda para sa inyong pagtawag 
 
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.  
 
Pinapayuhan ng VCH ang residents na ang serbisyong ito ay para sa pag-book ng appoint para 
sa unang dosis ng vaccine, at sa kasalukuyang panahon, ito'y para lamang sa mga taong 80+ 
taong-gulang at mas matanda, at para sa mga Indigenous (First Nations, Métis, at Inuit) na 
kataong 65-taong-gulang at mas matanda .  
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Pag-book ng appointment:  Tawagan ang VCH vaccine appointment 
booking line sa 1-877-587-5767 batay sa inyong age group. Ang phone line 
ay bukás at matatawagan araw-araw mula 7 a.m. hanggang 7 p.m.  
 
 
Impormasyon tungkol sa VCH vaccination clinics: Bisitahin ang 
www.vch.ca  
 
Kung mayroong mga medikal na katanungan: Mangyaring kausapin ang 
inyong family doctor o nurse, o tumawag sa 811. 
 
 
Kung mayroong mga katanungan tungkol sa COVID-19: Tumawag sa 1-
888-COVID19 (1-888-268-4319), o kaya'y bisitahin ang 
www.gov.bc.ca/covid19  
 
 

http://www.gov.bc.ca/covid19

