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Ang mga Kinakailangan na COVID-19 na Pagpapabakuna para sa mga Kontratista 
at mga Nagboboluntaryo para sa Lungsod 

Simula Disyembre 5, 2021, upang makatupad sa Executive Order 2021-08 ni Mayor Durkan: COVID-19 
mga Kinakailangan na Pagpapabakuna para sa mga Kontratista ng Lungsod, lahat nga mga kontratista na 
nagtatrabaho sa Lungsod ng harap-harapan o sa lugar ng trabaho ay kinakailangan na lubos ng 
nabakunahan laban sa COVID-19. "Ang mga Kontratista" ay kinabibilangan ng mga negosyo o kaya mga 
indibidwal na nag bibigay ng mga bagay at mga serbisyo, mga serbisyo ng pagkonsulta o kaya mga 
trabaho na pampubliko/mga serbisyong konstruksyon para sa Lungsod.  

Mangayari lamang na suriin ang mga pangangailangan na pagpapabakuna ng kontratista 
(www.seattle.gov/contractorvax)upang alamin kung ang COVID-19 na Kinakailangan na Pagpapabakuna 
ay na-aangkop sa inyo o kaya sa inyong negosyo. Ang pangangailangan na ito ay hindi na-aangkop kung 
kayo ay nagtratrabaho para sa Lungsod sa pamamagitan ng telepono o kaya online at hindi kailanman 
nakikipag-tagpo ng personal. Ang kinakailangan na ito ay hindi rin na-aangkop kung kayo ay personal sa 
loob ng napaka-maikling panahon - katulad lang pag-baba lamang ng idiniliber. 

Lahat ng mga kontratista na nag-nenegosyo sa Lungsod na tumutupad sa mga pangangailangan ng 
kautusan na ito ay dapat na magsumite sa elektroniko na paraan ng isang Vaccine Attestation Form, 
matatagpuan sa http://www.seattle.gov/contractorvax, hangganDisyembre 5, 2021. 

Para sa karagdagan na impormasyon mangyari lamang na suriin ang sumusunod na mga mapagkukunan 
(sa Ingles): 

• Kinakailangan na Pagpapabakuna ng Kontratista (www.seattle.gov/contractorvax)  
• Mga lugar na mapagkukunan ng Libreng Bakuna (www.seattle.gov/mayor/covid-

19/vaccinations) 
• FAQ Kinakailangan na Pagpapabakuna ng Lungsod at Kontratista 

Kung kayo ay mayroong mga katanungan o may kakailanganing pag-sasalin, maari lamang na tanungin 
ang kawani ng Lungsod na inyong nakatrabaho o kaya mag-email sa FAS_PC@seattle.gov.  
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