វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវតែ ិភាព និងប្បសិទធភាព
ការត្សវត្ាវដទែក វ កទ្ាសស្រសតបង្ហាញចាស់ថា វ៉ាក់សាំងទដល់អ ថ ត្បតោជន៍តលើសលុបពីហានិភ័យ
ត ើនរណាខ្ល ះដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំង/ែូ សជាំរុញបាន?
បុគ្គលទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ដខ្ត

ើងតៅសុទ្ធដ អាចចាក់វ៉ាក់

ត ើវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវ ថ ិភាពសត្មាប់ស្រសតមា
ី នផ្ទៃត
ទស្រសតីបាំតៅត

ះ និង/

ះកូ នដែរទតទ្?

សាំ ង COVID-19 ែូ សែាំបូងបាន។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចជួ យការពារប្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរសប្មាប់ស្រសែីមាននផទ

បុគ្គលទ ាំងអស់ត្ វូ ចាក់ដូសជាំរុញត្បសិនតបើ៖

គពាុះ និង/ឬបាំគៅគោុះកូ ន ប្សីែ កាំពុងពាយមយកកូ ន ឬអាចមាននផទ គពាុះន

• ពួ កគគ្មានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំគ ើងគៅ និងបានទទួ លវ៉ាក់សាំងគលើក
ដាំបូង Pfizer ដូ សទីពីរយៈគពលយ៉ាងតិចកាលពី 5 ខែមុន ឬ
• ពួ កគគ្មានអាយុយ៉ាងតិច18 ឆ្នាំគ ើងគៅ គ ើយបានចាក់វ៉ាក់សាំងគលើក
ដាំបូង Moderna ដូ សទីពីរ រយៈគពលយ៉ាងតិចកាលពី 5 ខែមុន ឬ
• ពួ កគគ្មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំគ ើងគៅ គ ើយបានទទួ លវ៉ាក់
សាំង Johnson & Johnson/J&J ដូ សដាំបូង រយៈគពលយ៉ាងតិចកាលពី 2 ខែ
មុន ឬ
• ពួ កគគ្មានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំគ ើងគៅ ខដលមានជាំងប្ឺ បព័នធការពាររាង

កាយចុុះគែោយ គ ើយបានទទួ លវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ដូ សដាំបូង
បខនែ មរយៈគពលយ៉ាងតិចកាលពី 3 ខែមុន ឬ
• ពួ កគគ្មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំគ ើងគៅ ខដលមានជាំងប្ឺ បព័នធការពាររាង

គពលអនគ្ត។ គោយសរខតការខប្បប្បួ លសរពាងគ កាយពីការមាននផទ គពាុះ ស្រសែី
មាននផទ គពាុះ ឬគទើបនឹងមាននផទ គពាុះ ងាយនឹងធ្លលក់ែល ួនឈឺធ្ងន់គោយសរ
COVID-19 គបើគធ្ៀបនឹងអន កមិនមាននផទ គពាុះ។
សប្មាប់ព័ត៌មានបខនែ ម សូ មគមើលព័ត៌មានសដ ីពីវ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 អាំ ុ ង
គពលមាននផទ គពាុះ ឬបាំគៅគោុះកូ ន (CDC)។

ត ើខ្្ញាំត្ វូ រង់ចារាំ យៈតពលបន្ម
ុ ា នតទ្ើបអាចចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ទ
Moderna ែូ សទ្ីពីរបាន?
គ្មាលតរយៈគពលខដលបានខែនាំរវងដូ សទី 1 និងដូ សទី 2 គ្ឺ 3 សបាដ ៍ (21 នថង )
សប្មាប់ Pfizer និង 4 សបាដ ៍ (28 នថង ) សប្មាប់ Moderna សប្មាប់បុគ្គលទ ាំងអស់
ខដល៖
• មានប្បព័នធភាពសុាំទន់គែោយចាប់ពីកប្មិតមធ្យមគៅដល់កប្មិតធ្ង ន់ធ្ងរ
ឬ

កាយចុុះគែោយ គ ើយបានទទួ លវ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna ឬ J & J* ដូ ស

• មានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំគ ើងគៅ ឬ

ដាំបូងបខនែ ម រយៈគពលយ៉ាងតិចកាលពី 2 ខែមុន។

• មានតប្មូវការការពារភាលមៗគោយសរការប្ពួ យបារមភ អាំពីការប៉ាុះពាល់ជាំងឺ

បុគ្គលទ ាំងអស់ត្ វូ ចាក់ដូសជាំរុញគលើកទីពីរប្បសិនគបើ៖
• ពួ កគាត់មានអាយុចាប់ពី 50 ឆ្នាំគ ើងគៅ គ ើយបានទទួ លដូ ចជាំរុញគលើក
ទីមួយប្បគេទ Pfizer ឬ Modera រយៈគពលយ៉ាងតិចកាលពី 4 ខែកនល ងគៅ
ឬ
• ពួ កគាត់មានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំគ ើងគៅ គ ើយបានទទួ លវ៉ាក់សាំង J &
J* សប្មាប់ទ ាំងដូ សដាំបូង និងដូ សជាំរុញគលើកទីមួយ។
គោយសរវ៉ាក់សាំង J&J មានហានិេ័យននផលរំខានដ៏កប្ម (ប៉ាុខនែ ធ្ង ន់ធ្ងរ) CDC

សូ មខែនាំឱ្យបុគ្គលខដលបានទទួ លវ៉ា ក់សាំង J&J ប្តូវចាក់ដូសជាំរុញជាមួ យ
នឹងវ៉ា ក់សាំង mRNA (Pfizer ឬ Moderna)។ វ៉ាក់សាំង J&J គៅខតទទួ លបានការ
អនុញ្ញាតពី FDA សប្មាប់អនកខដលចង់ចាក់ ឬអន កខដលមិនអាចចាក់វ៉ាក់
សាំង Pfizer ឬ Moderna។

ត ើវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវ ថ ិភាព និងត្បសិទ្ធភាពដែរទតទ្?
វ៉ាក់សាំង COVID-19 Pfizer, Moderna, និង J&J មានប្បសិទធភាពែព ស់កនុងការ
ការពារជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការសប្មាកគៅមនទ ីរគពទយ និងការសលប់គោយសរជាំងឺ
COVID-19 ប៉ាុខនែ Pfizer និង Moderna អាចនឹងផដ ល់ការការពារប្បគសើរជាង

COVID-19 ឬហានិេ័យននជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។
កាលពីតពលថ្ាីៗតនះ CDC បានទដល់បដ ូរអនុសសន៍របស់ខ្ល ួនតែើម្បីអនុញ្ញា
ឱ្យមានរយៈតពលរហូ ែល់ 8 សបាដហ៍រវងែូ ស Pfizer ទ Moderna សត្មាប់
បុគ្គលតទេងៗតទ្ៀ

ដូ ចជា បុរសខដលមានអាយុ 12 ដល់ 39 ឆ្នាំ គោយសរហានិ

េ័យ myocarditis មានកប្មិតទបបនទប់ពីទទួ លវ៉ាក់សាំងទ ាំងគនុះ។ ចគនលុះរ
យៈគពលកាន់ខតខវងរវងដូ សនីមួយៗក៏អាចបគងក ើនប្បសិទធភាពវ៉ាក់សាំងផងខដ
រ។ សូ មពិភាកោជាមួ យអន កផដ ល់គសវខថទ ាំសុែភាពរបស់អនក ប្បសិនគបើអនក
មានសាំែួរអាំពីថាគតើគពលណាអន កប្តូវចាក់ដូសទីពីរ។
អនុសសន៍ទូគៅអាំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានបងាាញជូ នគៅគលើគវប
សយត៍របស់ CDC។

ត ើខ្្ញាំអាចចាក់វ៉ា់ក់សាំងែូ សជាំរុញដែរទតទ្ ត្បសិនតបើវ៉ាក់សាំងតលើក
ែាំបូងរបស់ខ្្ញាំម្ន
ិ ត្ វូ បានអនុញ្ញា តៅសហរែឋ អាតម្រ កក?
បុគ្គលខដលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំគ ើងគៅ ខដលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគពញគលញ
ជាមួ យនឹងវ៉ាក់សាំងខដលមានការទទួ លសគល់ពីអងគ ការសុែភាពពិេពគោក
(ដូ ចជា Astra Zeneca) ឬជាខផន កមួ យននការសកលបងពាបាល អាចចាក់ដូ

J&J*។

សជាំរុញ Pfizer ឬ Moderna រយៈគពលយ៉ាងតិច 5 ខែបនទប់ពីចាក់ឈត
ុ ដាំបូង។

រដឋ បាលចាំែីអាហារ និងឱ្សថ (FDA) បានផែ ល់ការអនុម័តគពញគលញសប្មាប់

ត្បសិនតបើខ្្ញាំត្ វូ ការចាក់ែូសជាំរុញ ត ើវមានន័យថាវ៉ាក់សាំងពុាំ

វ៉ាក់សាំង Pfizer គដើមបីគប្បើគៅគលើពលរដឋ ខដលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំគ ើង
គៅ។ Pfizer ប្តូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគប្បើប្បាស់សប្មាប់ករែីបនទន់ (EUA) គលើ
កុមារខដលមានអាយុចាប់ពី 6 គៅ 11 ឆ្នាំផងខដរ។ វ៉ាក់សាំង Moderna ប្តូវ
បានអនុម័តឱ្យគប្បើប្បាស់សប្មាប់បុគ្គលខដលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំគ ើង
គៅ និងប្តូវបានអនុញ្ញាតឱ្យគប្បើប្បាស់សប្មាប់កុមារ និងយុវជនខដលមាន
អាយុចាប់ពី 6 ខែ រ ូ តដល់ 17 ឆ្នាំ។ វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson (J&J) ប្តូវ
បាន FDA អនុញ្ញាតិឱ្យគប្បើសប្មាប់ប្គាអាសនន (EUA) គៅគលើពរលដឋ ខដលមាន
អាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំគ ើងគៅ។

មានត្បសិទ្ធភាព?
វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្បសិទធភាពែព ស់កនុងការការពារជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ការ
សប្មាកពាបាលគៅមនទ ីរគពទយ និងការសលប់គោយសរ COVID-19។ ប៉ាុខនែ គទុះបី
យ៉ាងណា អន កជាំនញសុែភាពសធ្លរែៈកាំពុងចាប់គផែ ើមគមើលគ ើញការធ្លលក់ចុុះ
ប្បសិទធភាពការការពារគៅកនុងរយៈគពលកាន់ខតយូរ ជាពិគសសកនុងចាំគណាម
ពលរដឋ មួយចាំនួន ដូ ចជាមនុសសចាស់ជាគដើម និងអន កខដលមានសែនភាពសុែ
ភាពមិនលអ មានជាំងឺកប្មិតប្សល និងកប្មិតមធ្យម។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវតែ ិភាព និងប្បសិទធភាព
ការត្សវត្ាវដទែក វ កទ្ាសស្រសតបង្ហាញចាស់ថា វ៉ាក់សាំងទដល់អ ថ ត្បតោជន៍តលើសលុបពីហានិភ័យ
ត ើវ៉ាក់សាំង COVID-19 អាចបងក ឱ្យមានទលរំខានអវ ីខ្លះ?
បុគ្គលមួ យចាំនួនជួ បប្បទុះនូ វផលរំខានមួ យចាំនួន ដូ ចជាការឈឺចាប់ ឬ
គ ើមនដរយៈគពលែល ី គៅប្តង់កខនល ងចាក់វ៉ាក់សាំង ប្គ្ ុនគតែ ប្គ្ ុនញាក់ អស់
កមាលាំង និង/ឬឈឺកាល។ ផលប៉ាុះពាល់គៅគលើទរក និងកុមាររ ួមមាន រមាស់
ខសបក ខប្សកយាំ ងុយគគ្ង ឬខលងឃ្លលនអាហារ។ ផលប៉ាុះរំខានទ ាំងគនុះគ្ឺជា
គរឿងធ្មម តាសប្មាប់ប្គ្ប់វ៉ាក់សាំងទ ាំងអស់ គ ើយខតងខតគកើតគ ើងគៅគពល
ខដលរាងកាយបគងក ើតគកាសិកាគដើមបីការពារប្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 ។

ទលវ កបាកធ្ង ន់ធ្ងរបន្មៃប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កត្ម្នឹងតកើ
ត

ើងណាស់។

FDA

បានកាំែត់ថា អតថប្បគយជន៍ននការវ៉ាក់សាំងគៅខតផដ ល់អតថប្បគយជន៍
ហានិេ័យននជាំងឺ

គលើសលុបគលើហានិេ័យននការមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។
ធ្ង ន់ធ្ងរ

ការសប្មាកគពទយ

ឬការសលប់គៅគលើបុគ្គលខដលមិនបានចាក់វ៉ាក់

សាំង/មិនបានចាក់ដូសជាំរុញមានកប្មិតែព ស់ជាងផលរំខានបណា
ដ លមកពី
វ៉ាក់សាំង COVID-19។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនែ ម សូ មគមើលចាំែុចខដលប្តូវដឹង
អាំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 (CDC) (Things to Know About COVID-19 Vaccines

ត្បសិនតបើកមា
ុ រ និងយុវជនមានហានិភ័យទបពីការឆ្ល ងតម្តោគ្

(CDC))។

COVID-19 ធ្ង ន់ធ្ងរ ត ើតហ អ
ុ វ ីពួកតគ្គ្ួ រដ ចាក់វ៉ាក់សាំង?

អែ កគ្ួ រដ ដសវងរកតសវតវជជសស្រសតាបន្មៃន់ ត្បសិនតបើអែកមានតោគ្

CDC និង American Academy of Pediatrics ខែនាំឱ្យកុមារខដលប្គ្ប់

សញ្ញាែូ ចតរៀបោប់ខាងតត្កាម្ បន្មៃប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង៖

លកខ ែែឌទ ាំងអស់ប្តូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជាំងឺ COVID-19។ គទុះបីជាកុមារ

ប្បគេទឈាមកកខដលកប្មប៉ាុខនែ ធ្ង ន់ធ្ងរ

និងយុវជនមានហានិេ័យទបកនុងការធ្លលក់ែល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរគោយសរ

ទប (Thrombocytopenia) (TTS) បានគកើតគ ើងចាំគពាុះបុគ្គលមួ យចាំនួនតូ ច

COVID-19 គបើគធ្ៀបនឹងមនុសសគពញវ ័យក៏គោយ ក៏ពួកគគ្គៅខតអាច៖

ខដលបានចាក់វ៉ាក់សាំង J&J។ តោគ្សញ្ញារ ួម្មាន ដកដគងា ើមញាប់ ឈឺប្ទូង

• ធ្លលក់ែល ួនឈឺធ្ងន់គោយសរ COVID-19 រ ួមទ ាំងប្តូវចូ លសប្មាកគៅ

ខដលមានគរាគ្សញ្ញាជាំងឺបាលខកតចុុះ

គ ើមគជើង ឈឺគពាុះមិនប្ពមបាត់ ឈឺកាលធ្ង ន់ធ្ងរ ឬប្សវាំងខេន ក សនមជាាំ ឬ
សនមឈាមតូ ចៗគៅគលើខសបកគប្តពីកខនល ងចាក់ថាន។ាំ កាំគែើនហានិេ័យនន TTS

មនទ ីរគពទយផងខដរ។ កុមារខដល មានសែនភាពសុែភាពមិនលអ មានហា

មិនប្តូវបានគគ្គ ើញជាមួ យនឹងវ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna គ ើយ ដូ គចន ុះន

និេ័យែព ស់ចាំគពាុះជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ប៉ាុខនែ មួ យភាគ្បីននកុមារ និងគកម ងជាំទង់

គពលបចចុបបនន CDC ខែនាំឱ្យគប្បើប្បាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna គៅគលើ

ខដលចូ លសប្មាកគពទយប៉ាុខនែ ពុមា
ាំ នសែនភាពជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរខាលាំង។

បុគ្គលខដលមានសិទធិចាក់វ៉ាក់សាំងទ ាំងអស់

• វវ វវតែ គៅជាសែនភាពធ្ង ន់ធ្ងរ ដូ ចជា គរាគ្សញ្ញារោកព ុប្បព័នធ (MISC)— សែនភាពខដលខផន កគផសងៗននរាងកាយប្តូវរោក ខដលរ ួមមាន
គបុះដូ ង សួ ត តប្មងគនម ែួ រកាល ខសបក ខេន ក ឬសរ ីរាងគប្កពុះគពាុះគវៀ
ន។
• មានគរាគ្សញ្ញាគប្កាយជាំងឺ COVID គៅថា “កូ វ ីដរយៈគពលខវង”។

(ប្បសិនគបើអាច)

រ ួមទ ាំងដូ ស

ជាំរុញផងខដរ។
ករែីដ៏កប្មនន ជាំងឺ Guillain-Barré Syndrome (GBS) ក៏បានគកើតគ ើងចាំគពាុះ
បុគ្គលមួ យចាំនួនតូ ចខដលបានចាក់វ៉ាក់សាំង J&J ផងខដរ។ GBS គ្ឺជាជាំងឺ
ប្បព័នធប្បសទដ៏កប្ម ខដលអាចបណា
ែ លឱ្យគែោយសច់ដុាំ ឬកនុងករែីធ្ងន់ធ្ងរ
ឺ វ វន។ ជាទូ គៅ គរាគ្សញ្ញាចាប់គផែ ើមរយៈគពល
បាំផុត បណា
ដ លឱ្យគៅជាមានជាំងែ
1-2 សបាែ ៍បនទប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង ប៉ាុខនែ ក៏អាចគកើតគ ើងរយៈគពលគលើសពីគនុះ
ផងខដរ។ តោគ្សញ្ញារ ួម្មាន គែោយកមាលាំង ឬសព ឹកប្សពន់ ជាពិគសសគកើតគ ើង

• គធ្វ ីឱ្យរាលោលជាំងឺ COVID-19 គៅអន កដនទ រ ួមទ ាំងសមាជិកប្គ្ួ សរ

គៅគលើនដ ឬគជើង ខដលអាចគធ្វ ីឱ្យសែនភាពសុែភាពកាន់ខតអាប្កក់ និងរាល

ងាយរងគប្គាុះផងខដរ។

ោលគៅដល់ខផន កគផសងគទៀតននរាងកាយ។

• អវតែ មានពីសោ ការប្បកួ តកីឡា សកមម ភាពគប្តគមា៉ាងសិកោ ប្ពម
ទ ាំងកមម វ វធ្ីសាំខាន់គផសងៗគទៀតប្បសិនគបើមានឆ្ល ងគមគរាគ្។

ធ្លលប់មានករែីជាំងឺ myocarditis (រោកគបុះដូ ង) និង pericarditis (រោកថង់ជុាំ
វវ វញគបុះដូ ង) កនុងចាំគណាមយុវជនបនទប់ពីទទួ លបានវ៉ាក់សាំង mRNA ដូ ចជា
Pfizer

ជាគដើម។

ភាគ្គប្ចើនគ្ឺជាគកម ងប្ប ុសជាំទង់

និងយុវជនគៅកនុង

ខ្្ញាំមានជាំងឺ COVID-19។ ត ើខ្្ញាំតៅដ ត្ វូ ចាក់វ៉ាក់សាំង?

រយៈគពលប៉ាុនមននថង បនទប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូ សទីពីរ។ តោគ្សញ្ញារ ួម្មាន ឈឺ

បុគ្គលទ ាំងអស់អាចឆ្ល ង COVID-19 គលើសពីមែង។ CDC ខែនាំឱ្យបុគ្គលទ ាំង

គោតដុកោក់។ យុវជនភាគ្គប្ចើនខដលបានទទួ លការខថទ ាំមានការគឆ្ល ើយតប

អស់ខដលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែគ ើងគៅ ប្តូវចាក់វ៉ាក់សាំង គទុះបីជាពួ កគគ្

លអប្បគសើរចាំគពាុះឱ្សថ និងខដលសប្មាក និងឆ្ប់ធ្ូរប្សល។

មានផទ ក
ុ គមគរាគ្ COVID-19 ក៏គោយ។ គយើងមិនដឹងថាគតើ មានរយៈគពល

ប្ទូង ដកដគងា ើមញាប់ ឬមានអារមម ែ៍ថាដកដគងា ើមញាប់ គបុះដូ ងគដើរញាប់ ឬ

Myocarditis

និង

pericarditis

កាន់ខតជាករែីកប្មបនទប់ពីបានចាក់

ប៉ាុនមនខដលបុគ្គលមានក់មានការការពារពីការឆ្ល ងមែ ងគទៀតបនទប់ពីបាន

ដូ សជាំរុញ។ CDC សមាគ្មគបុះដូ ងអាគមរ វក (American Heart Association)

ជាសុះគសបើយពីគមគរាគ្គនុះគ ើយ។ ការគធ្វ ីគតសែ អងគ បដិប្បាែបចចុបបនន មិន

បែឌិតសភាជាំងឺកុមារអាគមរ វក (American Academy of Pediatrics) និង

អាចឱ្យគយើងដឹងថាគតើបុគ្គលមានក់ប្តូវបានការពារពីការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19

សមាគ្មន៍គផសងៗគទៀតគៅខតខែនាំ ពលរដឋ ខដលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំ

មដ ងគទៀតគ ើយ។ គយើងក៏មិនដឹងថាគតើប្បព័នធភាពសុាំខដលបានបគងក ើតគ ើង

គ ើងគៅប្តូវចាក់វ៉ាក់សាំងគោយសរវ៉ាក់សាំងផដ ល់អតថប្បគយជន៍គលើសលុបពី

គដើមបីប្បឆ្ាំងនឹងគមគរាគ្មួ យប្បគេទនឹងផែ ល់ការការពារប្គ្ប់ប្គាន់គដើមបី
ប្បឆ្ាំងនឹងគមគរាគ្ប្បគេទថម ី ឬយ៉ាងណាគ ើយ។

ហានិេ័យ។
សប្មាប់ព័ត៌មានបខនែ ម សូ មគមើល Myocarditis and Pericarditis Following
mRNA COVID-19 Vaccination (CDC)។

វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវតែ ិភាព និងប្បសិទធភាព
ការត្សវត្ាវដទែក វ កទ្ាសស្រសតបង្ហាញចាស់ថា វ៉ាក់សាំងទដល់អ ថ ត្បតោជន៍តលើសលុបពីហានិភ័យ
ត ើនរណាខ្ល ះត្ វូ ចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ែូ សបដនថ ម្ (ែូ សទ្ីបី)

ត ើខ្្ញាំអាចចាក់ែូសជាំរុញដែលខ្ុសពីវ៉ាក់សាំង COVID-19

(ែូ សជាំរុញ)?

ែាំបូងរបស់ខ្្ញាំដែរទតទ្?

គដើមបីទទួ លបានអតថប្បគយជន៍គពញគលញននការចាក់វ៉ាក់សាំង CDC ខែនាំឱ្យ

បុគ្គលមួ យចាំនួនអាចនឹងចង់ចាក់ដូសជាំរុញខដលដូ ចគាននឹងប្បគេទ

បុគ្គលខដលមានប្បព័នធភាពសុាំចាប់ពីកប្មិតមធ្យមគៅធ្ង ន់ធ្ងរប្តូវទទួ លវ៉ាក់

វ៉ាក់សាំងខដលែល ួនបានចាក់កាលពីដាំបូង។ បុគ្គលែល ុះគផសងគទៀតអាច

សាំង mRNA ដូ សបខនែ មរយៈគពលយ៉ាងតិច 28 នថង បនទប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer

នឹងចង់ចាក់ដូសជាំរុញខដលែុសគានពីវ៉ាក់សាំងដាំបូងរបស់ែល ួន។

ទ Moderna ែូ សទ្ីពីរ ឬ 28 នថង បន្មៃប់ពីចាក់ J & J ែូ សទ្ីម្ួយ។

គោយសរហានិេ័យននផលរំខានដ៏កប្ម (ប៉ាុខនែ ធ្ង ន់ធ្ងរ) ននវ៉ាក់សាំង J&J

បុគ្គលទ ាំងគនុះរ ួមមាន កុមារខដលមានអាយុចាប់ពី 6 ខែដល់ 4 ឆ្នាំ ខដ បាន

CDC សូ មខែនាំឱ្យបុគ្គលខដលបានទទួ លវ៉ាក់សាំង J&J ប្តូវចាក់ដូស

ទទួ លឈុតដាំបូង Moderna និងបុគ្គលខដលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំគ ើងគៅខដល

ជាំរុញជាមួ យនឹងវ៉ាក់សាំង mRNA (Pfizer ឬ Moderna)។

បានបញ្ឈប់ឈុតដាំបូងណាមួ យ ខដល៖
•

កាំពុងទទួ លការពាបាលជាំងឺមហារ ីកសកមម សប្មាប់ដុាំសច់ ឬមហារ ីក

ត ើខ្្ញាំតៅដ ត្ វូ បានចា ទ្
់ ុកថា “បានចាក់វ៉ាក់សាំងតពញ

ឈាម

តលញ” ដែរទតទ្ ត្បសិនតបើខ្្ញាំម្ន
ិ បានចាក់ែូសជាំរុញ?

•

បានទទួ លការបតរសរ
ូ
ីរាងគ និងកាំពុងគលបថានគាំ ដើមបីទប់ប្បព័នធភាពសុាំ

•

បានទទួ លការបតរគកាសិ
ូ
កាគដើម (stem cell) កនុងរយៈគពល 2 ឆ្នាំចុងគប្កាយ

សាំងគពញគលញរយៈគពលពីរសបាែ ប
៍ នទប់ពីការចាក់គលើកទី 2 របស់

ឬកាំពុងគលបថានគាំ ដើមបីទប់ប្បព័នធភាពសុាំ

ែល ួន កនុងប្បគេទវ៉ាក់សាំងពីរដូ ស ដូ ចជា Pfizer ឬ Moderna ឬរយៈគពល

ប្បព័នធភាពសុាំែវុះខាតបឋម (primary immunodeficiency) មធ្យម ឬ

ពីរសបាែ ៍បនទប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងប្បគេទខតមួ យដូ ស ដូ ចជា J&J ជាគដើ

ធ្ង ន់ធ្ងរ (ដូ ចជាគរាគ្សញ្ញា DiGeorge ឬ គរាគ្សញ្ញា Wiskott-Aldrich)

ម។ គទុះបីយ៉ាងណា ការចាក់វ៉ាក់សាំងឱ្យបានគពញគលញ និងការចាក់

•

ការឆ្ល ងគមគរាគ្គអដស៍កប្មិតធ្ង ន់ ឬមិនបានទទួ លការពាបាល

ដូ សជាំរុញគៅខតជាមគធ្ាបាយដ៏លអបាំផុតគដើមបីការពារែល ួនអន កពីការ

•

ពាបាលសកមម គោយគប្បើថាន ាំ corticosteroid ដូ សកប្មិតែព ស់ ឬថានគាំ ផសង

•

គៅគពលគនុះ បុគ្គលទ ាំងអស់គៅខតប្តូវបានចាត់ទុកថា បានចាក់វ៉ាក់

គទៀតខដលអាចទប់ការគឆ្ល ើយតបប្បព័នធភាពសុាំរបស់អនក
បុគ្គលទ ាំងអស់គ្ួរពិភាកោជាមួ យអន កផែ ល់គសវខថទ ាំសុែភាពអាំពីសែនភាព

កាត់បនែ យការរ ីករាលោលននជាំងឺ COVID-19។

ត ើខ្្ញាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងែូ សជាំរុញតៅកដនល ង

សុែភាពរបស់ែល ួន គ ើយថាគតើការចាក់ដូសបខនែ មគ្ឺសមប្សបសប្មាប់ពួកគាត់

ណាខ្ល ះ?

ខដរឬគទ។

ត ើវ៉ាក់សាំងអាចទលិ ត

សប្មាកគៅមនទ ីរគពទយ និងការសលប់គោយសរ COVID-19 និងគដើមបី

មានទីតាាំងជាគប្ចើនខដលអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬដូ សជាំរុញ

ង
ើ ោងឆាប់រហ័សោងែូ ចតម្ដ ច?

គោយឥតគ្ិតនថល ។ រាល់គ្លីនិកចាក់វ៉ាក់សាំងស គ្មន៍ Alameda

គទុះបី វ ីរុសខដលបងក ជាំងឺ COVID-19 (SARS-CoV-2) គទើបខតបានរកគ ើញគៅកនុង

County ទ ាំងអស់មិនតប្មូវឱ្យមានអតែ សញ្ញាែប័ែណ ការធ្លនរា៉ាប់រង ឬ

ខែធ្ន ូ ឆ្ន2ាំ 019 យ៉ាងណាកដ ី ក៏អនកវ វទាសស្រសែជុាំ វ វញពិេពគោកបាន និងកាំពុងគធ្វ ី

ការណាត់ជួបគ ើយ។

ការអេិវឌ្ឍគលើវ៉ាក់សាំងសប្មាប់ប្បឆ្ាំង វ ីរុសខដលពាក់ព័នធគានខាលាំងចាប់តាាំងពីឆ្នាំ
2007 មកគម៉ាលុះ។ សប្មាប់ព័ត៌មានបខនែ ម សូ មគមើលការអេិវឌ្ឍន៍វ៉ាក់សាំង វ ីរុសកូ រ៉ា ូ
ណា (Coronavirus Vaccine Development)

សប្មាប់បញ្ជ ីគពញគលញននកខនល ងចាក់វ៉ាក់សាំងខដលគៅជិតអន ក សូ ម
គមើលវ៉ាក់សាំងខដលមានគៅគខានធ្ី Alameda (Alameda County
Vaccine Availability) ឬចូ លគៅកាន់គគ្ ទាំព័រ

ត ើវ៉ាក់សាំងែូ សជាំរុញខ្ុសគ្នែពីែូសែាំបូង?

https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE

ដូ សជាំរុញ Moderna គ្ឺដូសពាក់កណា
ែ លននឈុតវ៉ាក់សាំងគដើម។ ដូ សជាំរុញ Pfizer
និង J&J គ្ឺជាដូ សដូ ចគានគៅនឹងដូ សខដលបានចាក់ដាំបូង។ យុវជនអាយុចាប់ពី

សប្មាប់ជាំនួយកនុងការគរៀបចាំការណាត់ជួបអាំពីវ៉ាក់សាំងគោយឥត

5 ដល់ 17 ឆ្នាំអាចទទួ លដូ សជាំរុញ Pfizer ខតប៉ាុគណា
ណ ុះ។ បុគ្គលខដលមានអាយុចាប់

គ្ិតនថល សូ មទូ រស័ពទគៅគលែ 510-268-2101។

ពី

18

ឆ្នាំគ ើងគៅ

អាចគប្ជើសគរ ីសប្បគេទវ៉ាក់សាំងសប្មាប់

ដូ សជាំរុញ គពលែល ុះគៅថា “បញ្ចល
ូ គាន ឬផគបគា
ួ ន ”។

Contact
Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
COVID19 Vaccines are Safe and Effective

Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org

Ver: 3/09/22

