FAQ

វ៉ាក់ាាំងជាំងឺ COVID-19 មានសុវតថ ិភាព និងមាន
ស្របសិទ្យធិភាពកនុងការរស្របើស្របាស់
ក់ាាំងជាំងឺ COVID-19 Johnson & Johnson សស្រមាប់រដឋកាល្វហវរ័ ញា មានរៅទ្យវ
រនេះសស្រមាប់នដល្់ជូននូ វសុវតថភា
ិ ព និង ស្របសិទ្យធភាពរៅកនុងការរស្របើស្របាស់។

ត ើវ៉ាក់សាំងថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទតទ្?
ពិតជាមានសុវតថ ិភាព។ តាមរយៈការស្រាវស្រជាវ
ិ
ផ្នែក វទ្យាាស្ត
សរបច្ចុបបនែ បានបង្ហាញថា វ៉ាក់
ាាំង Pfizer, Moderna, និង Johnson & Johnson
មានស្របសិទ្យធភាពខ្ព ស់កនុងការការពាររោគសញ្ញា
ិ
ជាំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ដូច្ជាការបាត់បង់ជវ វតនងផ្ដរ។

ការាកល្បងផ្នែករវជជាស្តសរសស្រមាប់វ៉ាក់ាាំង
ទ ាំងបវស្របរេទ្យបានបង្ហាញថា វ៉ាក់ាាំងទ ាំងរនេះ
មានស្របសិទ្យធភាព 100 ភាគរយ កនុងការទ្យប់ាាត់
ិ
ការបាត់បង់ជវ វតរោយារជាំ
ងឺ COVID-19
ច្ាំរពាេះអ្ែ កផ្ដល្បានចាក់វ៉ាក់ាង
ាំ ។
វ៉ាក់ាាំង Pfizer និង Moderna ស្រតូវចាក់ច្ាំនួនពវរ
ដូ ស ច្ាំផ្ែកវ៉ា ក់ាាំង Johnson & Johnson ស្រតវូ
ចាក់ផ្តមួ យដូ ស
បុរ្
ណ េះ។ សស្រមាប់ពល្រដឋ ភាគរស្រច្ន
ើ វ៉ាក់ាាំង
ផ្ដល្ល្អ បាំនុតគឺវ៉ាក់ាាំងដាំបូងរគផ្ដល្បាននដល្់
ជូ នពួ កគាត់។

ត ើវ៉ាក់សាំងទាំងតនេះមានសុវ ភាព
ថ ិ ដែរឬ
ទតទ្?
ក់ាាំងរនេះមានសុវតថ ិភាព។ រដឋ បាល្អាហារ និង
ឱសថអារមរ ិក (FDA) បានអ្នុញ្ញាតឱយរស្របើ
ស្របាស់បន្ទាន់ (EUA) នូ វ
វ៉ាក់ាាំង COVID-19 ច្ាំនួន 3 ស្របរេទ្យ ផ្ដល្មាន
េ័សតុតាងបង្ហាញថា មានសុវតថ ិភាព និង ស្របសិទ្យធ
ភាពដូ ច្ផ្ដល្កាំែត់រោយទ្យិនែន័យពវស្រក ុមហុន
នល្ិត និងល្ទ្យធ នល្រករ ើញពវការាកល្បង
ផ្នែករវជជាស្តសរដ៏ធ្ាំ។
ការស្រាវស្រជាវមិនស្រតូវបានអ្នុវតរ ស្របញាប់
ស្របញាល្់រពករទ្យ រហើយក៏ពុាំបានរំល្ងដាំ្ក់
កាល្្មួ យផ្ដរ។ តាមរយៈទ្យិនែន័យបាន
បង្ហាញថា អ្តថ ស្របរោជន៍របស់វ៉ាក់ាាំងទ ាំង
អ្ស់មានកស្រមិតខ្ព ស់ជាងកស្រមិតហានិេ័យនន
ការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ។

ិ
ិ
ត ើអ្នក វទ្ាសស្តស
រ បានចា ់ វធានកាឬចាាំ
បាច់នានា
តរើម្បីរតងកើ វ៉ាក់សាំងទាំងតនេះែរឬទតទ្?
ិ
រ ូវរហើយ។ ស្រក ុមអ្ែ ក វទ្យាាស្ត
សរបានទញរសច្កដ ស
វ នែ ិោឋនពវការ
ស្រាវស្រជាវផ្ដល្បានរធ្វ ើរ ើងសស្រមាប់ SARS-CoV កាល្ពវឆ្ែ2
ាំ 013
និង MERS រៅកនុងឆ្ែាំ2012 ផ្ដល្បានកាត់បនថ យរយៈរពល្
មធ្យមរៅកនុងការបរងា ើតវ៉ាក់ាាំងចាប់តាាំងពវដាំ្ក់កាល្ដាំ បូ
ង។ ឧទហរែ៍ វ៉ា ក់ាាំង Moderna ស្រតូវបានបរងា ើតរ ើងរៅរដើម
ផ្ខ្កុមភៈ ឆ្ែាំ2020 បុផ្នរ ស្រតូវរធ្វ ើរតសរ រៅរល្ើអ្ែកសម ័ស្រគច្ិតរច្ាំនួនោប់
ពាន់ន្ទក់កនុងរយៈរពល្ជារស្រច្ើនផ្ខ្រដើមបវធាន្ទថា វ៉ាក់ាាំងរនេះ
ពិតជាមានសុវតថ ិភាពស្របាកដផ្មន។ វ៉ាក់ាាំងច្ាំនួនបវស្របរេទ្យ
ដាំបូងស្រតូវបានអ្នុញ្ញាតឱយរស្របើស្របាស់រៅបន្ទា ប់ពវស្រ តូវបានរធ្វ ើរត
សរ រៅរល្ើមនុសសច្ាំនួនជាង 100,000 ន្ទក់។

ត ើខ្ញាំចាាំបាច់ប្ វូ រឹងអ្វ ីខលេះអ្ាំដីវ៉ាក់សាំង Johnson &
Johnson?
វ៉ាក់ាាំង Johnson & Johnson ស្រតូវបានអ្នុម័តឱយរស្របស្រើ បាស់រៅ
រល្ើមនុសសផ្ដល្មានអាយុចាប់ពវ 18 ឆ្ែាំរ ើងរៅ រហើយគឺជាវ៉ា ក់
ាាំងរស្របើស្របាស់ផ្តមួ យដូ ស និងស្រតូវបានចាក់ជូនពល្រដឋ រោយ
ឥតគិតនថល។
ិ
ការវភាគរបស់
រដឋ បាល្អាហារ និងឱសថអារមរ ិក បានរករ ើញ
ថា វ៉ាក់ាាំង Johnson & Johnson មានស្របសិទ្យធិភាព 85 ភាគរយ
រៅកនុងការការពារភាពធ្ង ន់ធ្ងរននជាំងឺ COVID-19 និងមាន
ស្របសិទ្យធភាព 100 ភាគរយកនុងការការពារមិនឱយមានការបាត់ប ង់
ិ រៅសហរដឋ អារមរ ិក កស្រមិតថាែផ្ាំ តមួ យដូ សមានស្របសិទ្យធ
ជវ វត។
ឺ វមធ្យមរៅធ្ង ន់ធ្ងរ។
ភាពច្ាំនួន 72 ភាគរយ កនុងការការពារជាំងព

វ៉ាក់ាាំងផ្តមួ យដូ ស ង្ហយស្រសួល្រស្របើស្របាស់ជាងវ៉ា ក់ាាំងពវរដូ ស។
ពល្រដឋ ផ្ដល្ពុាំអាច្សស្រមាកពវការង្ហររៅទ្យទ្យួ ល្ថាែព
ាំ វរដូ ស ឬពុាំ
មានស្រគូរពទ្យយស្របចាាំការ នឹងទ្យទ្យួ ល្បានវ៉ា ក់ាាំងស្រគប់ច្ាំនួន
បន្ទាប់ពវចាក់បានមួ យដូ ស។
មនា វរសុខ្ភាពាធារែៈអាច្ផ្ច្កចាយវ៉ាក់ាាំង Janssen ផ្ត
មួ យដូ សោងឆ្ប់រហ័សជូ នពល្រដឋ ផ្ដល្មានការល្ាំបាកកនុងការ
្ត់ជួបរល្ើកទ្យវពវរ ដូ ច្ជាពល្រដឋ គាមននាេះសផ្មបងអ្ច្ិនស្តនរយ៍ ឬ
អ្ែ កកាំពុងរច្ញពវមនា វររពទ្យយជារដើម។
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