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Pahayag ng DHS sa Pantay na Pag-access sa COVID-19 na Mga Bakuna at Mga Lugar ng 
Distribusyon ng Bakuna 

Ang DHS at ang mga kasamahan sa pamahalaang Pederal ay ganap na sumusuporta sa pantay na 
pag-access sa mga bakuna sa COVID-19 at mga lugar ng distribusyon ng bakuna para sa mga 
walang dokumentado na mga imigrante. Ito ay moral at kinakailangan sa pampublikong 
kalusugan upang matiyak na ang lahat ng mga indibidwal na naninirahan sa Estados Unidos ay 
may access sa bakuna. Hinihikayat ng DHS ang lahat ng mga indibidwal, anuman ang katayuan 
sa imigrasyon, na tumanggap ng bakunang COVID-19 kung naging karapat-dapat sa ilalim ng 
mga alituntunin ng lokal na distribusyon. 

Isinasagawa ng DHS ang misyon nito, kasama ang lahat ng mga lugar sa loob ng tugon ng 
COVID-19, nang walang diskriminasyon batay sa lahi, etnisidad, nasyonalidad, o iba pang 
protektadong uri, at sa pagsunod sa batas at patakaran. Dagdag dito, sinusuportahan ng DHS ang 
pantay at mahusay na distribusyon ng bakuna sa COVID-19 sa lahat ng populasyon, kasama ang 
mga komunidad na hindi naging sapat ang serbisyo ayon sa kasaysayan.  

Upang maabot ang mga komunidad na hindi naging sapat ang serbisyon at kanayunan, ang 
Federal Emergency Management Agency (FEMA), na nakikipagtulungan sa mga kasama sa 
pederal, ay magsasaayos ng mga pagsisikap na maitaguyod at suportahan ang mga nakapirming 
pasilidad, mga pop-up o pansamantalang lugar ng pagbabakuna, at mga mobile na klinika sa 
pagbabakuna. Ang U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) at U.S. Customs and 
Border Protection ay hindi magsasagawa ng operasyong pagpapatupad sa o malapit sa mga lugar 
ng distribusyon ng bakuna o mga klinika. Alinsunod sa matagal nang patakaran ng lokasyon ng 
ICE na sensitibo, ang ICE ay hindi at hindi magsasagawa ng mga pagpapatupad sa operasyon sa 
o malapit sa mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, tulad ng mga ospital, tanggapan 
ng mga doktor, mga kilalang klinika sa kalusugan, at mga emerhensya o agarang mga pasilidad 
sa pangangalaga, maliban sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari. 

Nakatuon ang DHS upang tiyakin na ang bawat indibidwal na nangangailangan ng bakuna ay 
maaaring makakuha nito, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon 


