Sertipikasyon sa Katayuan ng Pagbabakuna

Pangalan ng Employer/Negosyo/Entidad:
Pangalan ng Empleyado:
Apelyido ng Empleyado:
Petsa ng Kapanganakan:
Sa ilalim ng Mayo 18, 2021 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang lahat ng mga negosyo at
entidad ng gobyerno sa Santa Clara County ay kinakailangang tumukoy sa katayuan sa pagbabakuna sa
COVID-19 ng kanilang mga empleyado (pati na rin ang mga kontratista, boluntaryo, at iba pa na regular
na nagtatrabaho sa lugar ng trabaho). Dahil sa kinakailangang ito, dapat niyong ibigay ang
impormasyong hinihiling sa ibaba.
Mangyaring tandaan na kinakailangan kayong magbigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa inyong
katayuan sa pagbabakuna bilang tugon sa mga katanungan sa ibaba, o kahalili ay maaaring tumanggi na
ibigay ang inyong katayuan sa pagbabakuna. Kung tumanggi kayong magbigay ng impormasyon tungkol
sa inyong katayuan sa pagbabakuna, kami ay kinakailangang magpalagay na hindi kayo nabakunahan
para sa mga layunin ng mga panuntunan o kinakailangan sa lugar ng trabaho na iba para sa mga
nabakunahan o hindi nabakunahang empleyado. Halimbawa, kung pinapayagan ng mga kinakailangan
sa mga panakip sa mukha ang mga ganap na nabakunahang empleyado na hindi magsuot ng mga
panakip sa mukha sa ilang mga lugar, ang impormasyong nakolekta sa ibaba ay gagamitin upang
matukoy kung kinakailangan kayong magsuot ng panakip sa mukha sa mga lugar na iyon.
Para sa mga layunin ng sertipikasyong ito, kayo ay itinuturing na “ganap na nabakunahan” dalawang linggo
pagkatapos makumpleto ang pangalawang dosis ng dalawang-dosis na bakuna sa COVID-19 o dalawang
linggo pagkatapos makatanggap ng isang dosis ng isang-dosis na bakuna.
Mangyaring piliin ang pahayag sa ibaba na tumpak na naglalarawan sa inyong katayuan sa pagbabakuna:
Ako ay ganap na nabakunahan.
Natanggap ko ang aking pangalawang dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna o aking solong
dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson nang wala pa sa dalawang linggo.
Natanggap ko ang aking unang dosis ng Moderna o Pfizer, at ang aking pangalawang
appointment ay nakaiskedyul.
Hindi pa ako nabakunahan, ngunit nakaiskedyul na ako ng isang appointment upang
matanggap ang aking unang dosis ng bakuna.
Hindi pa ako nabakunahan.
Tumanggi akong sumagot kung nabakunahan na ako.

Nauunawaan ko na kinakailangan akong magbigay ng tumpak na impormasyon bilang tugon sa
katanungan sa itaas. Pinagtibay ko dito na tumpak at totoo ang aking mga sagot sa katanungan sa itaas.
Nauunawaan ko rin na kung sinabi ko na ako ay ganap na nabakunahan, maaaring humiling ang aking.
Prima:
Petsa:
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