
Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Ang staff ay dapat:
• Magkaroon ng kompiyansa at lakas-loob na pag-usapan ang 

pagpapabakuna sa kanilang manager at mga kasamahan.

• Magkaroon ng pag-unawa na ito'y isang sensitibong isyu at 
na ang lahat ng mga pag-uusap tungkol sa pagpapabakuna 
ay dapat gawin nang may galang at respeto, anuman ang 
personal na pagkakaiba sa opinyon.

• Malaman kung saan sila kukuha ng maaasahang 
impormasyon tungkol sa pagpapabakuna, kabilang ang mga 
karaniwang alalahanin tulad ng side effects at mga panganib.

#

Mga Katanungang Magbibigay-Patnubay

Scenario

Pagkatapos ng Huddle na Ito

1. Bago gawin ang huddle, basahin:   Talking to staff about COVID-19 
vaccination: Q&A for managers (Pakikipag-usap sa staff tungkol sa 
pagbabakuna laban sa COVID-19: Q&A para sa mga manager.)

2. Simulan ang huddle sa pamamagitan ng pagpahayag na ang 
huddle na ito ay isang ligtas na lugar kung saan maaaring 
magtanong ang mga tao at maaari nilang ipahayag ang kanilang 
mga tunay na alalahanin. Linawin sa staff na inaasahan mo silang 
magbigay ng respeto sa isa't-isa at pag-usapan ang isyu nang may 
pag-unawa.

3. Basahin ang scenario sa grupo.
4. Tandaan na ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay isa na ngayong 

bahagi ng pag-iwas at pagkontrola ng impeksyon sa kanilang 
lugar ng trabaho, tulad din ng paggamit ng PPE at paglinis ng mga 
kamay.  Alam natin na ito'y ligtas at mabisa. Gayunman, normal 
lamang na magkaroon ng mga tanong, alalahanin, o mga bagay na 
ikinababahala. Dapat maging komportable ang mga tao na pag-
usapan ang mga ito.

5. Gamitin ang mga nagbibigay-patnubay na katanungan upang pag-
usapan ang mga alalahanin ng staff tungkol sa pagbabakuna laban 
sa COVID-19.

6. Sa katapusan ng huddle, sabihin sa grupo na ang kanilang mga 
manager ay available upang pag-usapan ang anumang mga 
alalahanin o mga katanungan nila tungkol sa kanilang mga sarili o 
sa kanilang mga kasamahan sa trabaho hinggil sa pagpapabakuna. 
Mainam din kung makapagbibigay ka ng suporta sa pag-book ng 
mga vaccine appointment, at ipaalala sa staff na maaari silang 
makakuha ng 3 oras na paid time off upang magpabakuna.

Ang huddle na ito ay isinagawa upang tulungan ang staff 
na magkaroon ng kompiyansa sa pagsabi ng kanilang mga 
alalahanin at pagtanong upang pahusayin ang kanilang kaalaman 
tungkol sa kung paano naging isang mahalagang bahagi ng 
workplace safety ang COVID-19 vaccine; at para mapag-isipan 
ng mga team ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-unawa at 
pagiging maawain kapag nag-uusap tungkol sa pagpapabakuna.

Kamakailan lamang inanunsyo ng British Columbia na ire-require 
nila ang lahat ng staff sa long-term care at assisted living na 
maging fully vaccinated pagdating ng Oktubre 12. Inaasahan 
namin na ito ay malapit nang umaplay sa lahat ng health 
care settings. Sa ngayon, dapat ireport ng staff ang kanilang 
vaccination status at PHN sa kanilang employer, at ang mga 
indibidwal na hindi pa nabakunahan ay hihilinging magsagawa ng 
mga karagdagang safety measures tulad ng rapid testing bago ng 
kanilang mga shift.

1. Ano ang iyong mga alalahanin tungkol sa pag-uusap tungkol sa 
COVID-19 vaccination sa iyong manager o mga kasamahan sa 
trabaho? Ano ang magagawa na makakatulong sa iyong mga 
alalahanin?

2. Ano ang magkasama nating magagawa upang maramdaman natin 
na ligtas na pag-usapan ang mga ganitong bagay?

3. Saan ka hahanap ng maaasahang impormasyon tungkol sa 
COVID-19 vaccination?
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https://www.safecarebc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Vaccine-FAQs-for-managers-1-Updated-Aug-31-2021.pdf
https://www.safecarebc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Vaccine-FAQs-for-managers-1-Updated-Aug-31-2021.pdf
https://www.safecarebc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Vaccine-FAQs-for-managers-1-Updated-Aug-31-2021.pdf
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Mga Paunawa para sa Pinuno ng Huddle Resources

• How to Find Trusted Information About Vaccines Paano 
Humanap ng Mapapagkatiwalaang Impormasyon Tungkol sa 
Vaccines (BCCDC)

• COVID-19 Vaccine Information Impormasyon tungkol sa 
COVID-19 vaccine (BCCDC) 

• COVID-19 Vaccination Impormasyon tungkol sa 
pagpapabakuna laban sa COVID-19 (SafeCare BC) 

• Sources crédibles (Mga Mapapagkatiwalaang Sources) 
(Science Up First)

Pagpapabakuna laban sa COVID-19

• Hindi layunin ng huddle na ito na ibigay mo sa staff ang lahat 
ng mga sagot tungkol sa COVID-19 vaccination. Ito'y upang 
matulungan ang mga tao na maging komportable sa pag-
uusap tungkol sa vaccine sa isang paraang nagbibigay respeto 
sa lahat.

• Huwag ka gumawa-gawa ng mga sagot sa mga tanong na 
hindi mo nalalaman. Sabihin sa mga tao kung aling resources 
ang makapagbibigay ng karagdagang impormasyon.

• Ang pagpapabakuna ay isang sensitibong paksa para sa 
maraming tao; gayon din ang pagbigay sa iba ng personal 
health data. Dahil dito, ang staff, anuman ang kanilang 
opinyon, ay mas malamang na mabubuwisit at anxious.

• Mahalaga ang pakinggan ang mga tao nang hindi 
naghuhusga. Kung ang pag-uusap ay nauwi sa pagtatalo 
o pagiging agresibo, ipaalala sa staff na ang pangunahing 
layunin ng huddle na ito ay ang talakayin kung paano 
makikipagtulungan upang maunawaan at maisagawa ang 
bagong required safety measure na ito sa isang paraan na 
nagbibigay-respeto at galang.
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/how-to-find-trusted-information-about-vaccines
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine
https://www.safecarebc.ca/vaccination/
https://www.scienceupfirst.com/learn-more/

