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សន� ឹក�រពិតស្រ�ប់អ�កទទួល និងអ�កផ�ល់�រែថ� ំ
 

�រអនុ�� ត�រេ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រ��សន� (EUA) ៃន 
�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 េដើម្បទីប់�� ត់ជំងឺរ�កផ� �វដេង�ើមកូរ��ូ�� ំ 

2019 (COVID-19) 
េលើបុគ�លែដល�ន�យុ�ប់ពី 16 �� ំេឡើងេ� 

 
អ�កកំពុងទទួល�ន�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 េដើម្បីទប់�� ត់ជំងឺរ�កផ� �វដេង� ើមកូរ��ូ
��  ំ2019 (COVID-19) ែដលបង�េឡើងេ�យេមេ�គ SARS-CoV-2។ សន� ឹក�រពិតេនះ �នផ� �កព័ត៌�ន
េដើម្បជួីយឲ្យអ�កយល់ពី�និភ័យ (risk) និងអត�្របេ�ជន៍របស់�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 
ែដលអ�ក�ចនឹងទទួល េ�យ�រ�នជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 �េពលបច� �ប្បន�។ 

 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 គឺ��� ក់�ំងមួយ េហើយ�ចនឹងជួយអ�កេគចផុតពី�រឆ�ងជំងឺ 
COVID-19។ មិន�ន�� ក់�ំងែដល�នអនុ�� តេ�យរដ��លចំណី��រ និងឱសថសហរដ��េមរ �ក 
(FDA) េដើម្បីទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 េទ។ 

 
ចូរ�ន�រពិតេនះស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពី�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ ពិេ្រ�ះ�មួយអ�ក
ផ�ល់េស��ក់�� ក់�ំង េបើសិន�អ�ក�នសំណួរ។ �គឺ�ជេ្រមើសរបស់អ�កេដើម្បទីទួល�� ក់�ំង 
Pfizer-BioNTech COVID-19។ 

 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ្រត�វ�នផ�ល់ជូន�េស៊រ � 2 ដូស�� តពី��  3 ស�� ហ៍េ�យ
�ក់ចូលេ�ក� �ង�ច់ដុ។ំ 

 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �ចនឹងមិន�រ�រមនុស្ស្រគប់�� េ�ះេទ។ 

 
សន� ឹក�រពិតេនះ �ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ព។ ស្រ�ប់សន� ឹក�រពិតែដលថ�ីបំផុត សូមេមើល 
www.cvdvaccine.com។ 

 

េតើអ�ក��ំច់្រត�វដឹងអ� ីខ�ះមុនេពលអ�កទទួល�� ក់�ំងេនះ? 
 
េតើជំងឺ COVID-19 គឺ�អ�?ី 
ជំងឺ COVID-19 បង�េឡើងេ�យេមេ�គកូរ��ូមួយេ�� ះ� SARS-CoV-2។ េគមិន�� ប់េឃើញេមេ�គ
កូរ��ូ្របេភទេនះពីមុនមកេទ។ អ�ក�ចឆ�ងជំងឺ COVID-19 �មរយៈ�រប៉ះ�ល់�មួយមនុស្ស
�� ក់េទៀតែដល�នេមេ�គេនះ។ �គឺ�ជំងឺផ� �វដេង� ើម�ចម្បង ែដល�ចប៉ះ�ល់ដល់សរ ��ង�
េផ្សងៗេទៀត។ មនុស្សែដលេកើតជំងឺ COVID-19 �ន�យ�រណ៍ពីេ�គស�� �េ្រចើនែដល�ន
�ប់ពីេ�គស�� ក្រមិត្រ�លដល់ជំងឺធ�ន់ធ�រ។ េ�គស�� �ចេកើតេឡើង 2 េ� 14 ៃថ�ប�� ប់ពី�រ
ប៉ះ�ល់�មួយេមេ�គេនះ។ េ�គស�� �ចរមួ�ន៖ ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ� ក�ក ដកដេង� ើមខ�  ី
េហវហត់អស់ក�� ំង ឈឺ�ច់ដុំឬឈឺខ� �ន ឈឺក�ល ែលងដឹងរស�តិឬក� ិន ឈឺបំពង់ក 
តឹង្រចមុះឬេហៀរសេម�រ រមូលេ�ះ ឬក� �តចេ�� រ �គរសូ។ 

 
េតើ�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 គ�ឺអ�?ី 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 គឺ��� ក់�ំងែដលមិន�ន់ទទួល�ន�រអនុម័តមួយ 
ែដល�ចនឹងទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19។ មិន�ន�� ក់�ំងែដល�នអនុម័តេ�យ FDA 
េដើម្បីទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ។ 

http://www.cvdvaccine.com/
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FDA �នអនុ�� តចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រ��សន�ៃន�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 េដើម្បី
ទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 េលើបុគ�លែដល�ន�យ�ុប់ពី 16 �� ំេឡើងេ�េ្រ�ម�រអនុ�� ត�រេ្របើ
្រ�ស់ក� �ង្រ��សន�  (EUA)។ 

 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី EUA សូមេមើលែផ�ក “េតើ�រអនុ�� ត�រេ្របើ្រ�សក់� �ង្រ��សន� (EUA) 
គឺ�អ� ី?” េ��ងចុងសន� ឹក�រពិតេនះ។ 

 
េតើអ�កគួរេរៀប�ប់អ� ីខ�ះដលអ់�កផ�ល់េស��ក់�� ក�ំ់ងរបសអ់�ក មុនេពលអ�កទទួល�� ក�ំ់ង 
PFIZER-BIONTECH COVID-19? 
្រ�ប់អ�កផ�ល់េស��ក់�� ក់�ំងអំពីលក័�ខ័ណ� េវជ���ស� របស់អ�ក�ងំអស់ 
ែដលរមួ�នេបើសិន�អ�ក៖ 

• �ន�រ�ែលកហ្ស� ី�មួយ 
• �នអ�រៈ្រគ �នេ��  
• �នប�� �មហូរ ឬកំពុងេ្របើ�� ទំប់�� ត់�មកក 
• �ន្របព័ន��ព�ំុចុះេខ�យ ឬកំពុងេ្របើ�� ែំដលប៉ះ�ល់ដល់្របព័ន��ព�ំុរបស់អ�ក 
• �នៃផ�េ�ះ ឬ�នគេ្រ�ង�នៃផ�េ�ះ 
• កំពុងបំេ�េ�ះកូន 
• �នទទួល�� ក់�ំង COVID-19 េផ្សងេទៀត 

 
េតើអ�ក�ខ�ះគួរទទួល�� ក�ំ់ង PFIZER-BIONTECH COVID-19? 
FDA �នអនុ�� តចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រ��សន�ៃន�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 
េលើបុគ�លែដល�ន�យ�ុប់ពី 16 �� េំឡើងេ�។ 

 
េតើអ�ក�ខ�ះមិនគួរទទួល�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19? 
អ�កមិនគួរទទួល�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 េឡើយ េបើសិន�អ�ក៖ 

• �ន្របតិកម��ែលកហ្ស� ីធ�ន់ធ�រ ប�� ប់ពីដូសមុនៃន�� ក់�ំងេនះ 
• �ន្របតិកម��ែលកហ្ស� ីធ�ន់ធ�រ�មួយេ្រគ�ងផ្ស�ំមួយៃន�� ក់�ំងេនះ 

 
េតើេ្រគ�ងផ្សេំ�ក� �ង�� ក�ំ់ង PFIZER-BIONTECH COVID-19 �នអ�ីខ�ះ? 
�� ក់�ំង Pfizer BioNTech COVID-19 �ប់ប�� �លេ្រគ�ងផ្សដូំច�ងេ្រ�ម៖ mRNA, lipids ((4-
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-
2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine, and 
cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic 
sodium phosphate dihydrate និង sucrose។ 

 
េតើ�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ្រត�វ�នផ�ល់េ�យរេបៀប�? 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 នឹង្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យអ�ក��រ�ក់ចូលេ�ក� �ង�ច់ដុំ។ 

 
េស៊រ �ៃន�រ�ក់�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �ន 2 ដូសេ�យ�នគំ�តពី��  3 ស�� ហ៍។ 

 
េបើសិន�អ�ក�នទទួល�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មួយដូស អ�កគួរទទួលដូសទីពីរៃន
�� ក់�ំងដែដលេនះ 3 ស�� ហ៍េ្រ�យេដើម្បីប�� ប់េស៊រ �ៃន�រ�ក់�� ក់�ំងេនះ។ 



3 �នែកស្រម�ល៖ ែខធ� ��� ំ 2020  

េតើ�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ្រត�វ�នេ្របើពីមុនមកែដរឬេទ? 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 គឺ��� ក់�ំងែដលមិន�ន់ទទួល�ន�រអនុម័តមួយ។ 
េ�ក� �ង�រ�កល្បងគ� ីនិក មនុស្ស្រប�ណ 20,000 �ក់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 16 �� េំឡើងេ� 
�នទទួល�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �៉ងតិចបំផុត 1 ដូស។ 

 
េតើអត�្របេ�ជន៍របស់�� ក�ំ់ង PFIZER-BIONTECH COVID-19 �នអ�ីខ�ះ? 
េ�ក� �ង�រ�កល្បងគ� ីនិកែដលកំពុងបន�  �� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 
្រត�វ�នប�� ញ�ទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 ប�� ប់ពីផ�ល់�ន 2 ដូស�� តពី��  3 ស�� ហ៍។ 
រយៈេពលៃន�រ�រ�រ្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 គឺមិន�ន់ដឹងេ�េឡើយេទេ�េពលេនះ។ 

 
េតើ�និភ័យ (Risks) របស�់� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 �នអ�ីខ�ះ? 
ផលប៉ះ�ល់ែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍�មួយ�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �នដូច�៖ 

• �រឈឺ�ប់្រតង់កែន�ង�ក់ 
• �រអស់ក�� ំង 
• ឈឺក�ល 
• ឈឺ�ច់ដុ ំ
• ្រគ �នរ� 
• ឈឺស�� ក់ 
• ្រគ �នេ��  
• �រេហើម្រតង់កែន�ង�ក់ 
• �រេឡើង្រកហម្រតង់កែន�ង�ក់ 
• រមូលេ�ះ 
• �ន�រម�ណ៍មិន្រស�លខ� �ន 
• េកើតកូនកណ� � រ (lymphadenopathy) 

 
�នករណីដ៏ក្រមមួយែដល�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �ចប�� លឲ្យ�ន�រ្របតិកម�
�ែលកហ្ស� ីធ�ន់ធ�រ។ �ធម�� �រ្របតិកម��ែលកហ្ស� ធី�ន់ធ�រ នឹងេកើតេឡើងក� �ងរយៈេពលពីរឬបី�ទី
េ�មួយេ�៉ងប�� ប់ពីទទួល�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មួយដូស។ ស�� ៃន�រ្របតិកម�
�ែលកហ្ស� ីធ�ន់ធ�រ�ច�ប់ប�� �ល៖ 

• �រពិ�កដកដេង� ើម 
• �រេហើមមុខ និងបំពង់ករបស់អ�ក 
• េបះដូងេ�ត�ប់ 
• េឡើងកន� �លេពញខ� �នរបស់អ�ក 
• �រវ �លមុខ និង�រេខ�យ 

 
�ងំេនះ�ចនឹងមិនែមន�ផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើតេឡើង�ងំអស់របស់�� ក់�ំង Pfizer-
BioNTech COVID-19 េ�ះេទ។ ផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ និងមិន�នរ�ពឹងទុក�ចនឹងេកើតេឡើង។ 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 កំពុង្រត�វ�នសិក�េ�ក� �ង�រ�កល្បងគ� ីនិកេ�េឡើយ។ 

 
េតើខ� � ំគួរេធ� ើអ� ីខ�ះអំពីផលប៉ះ�ល់? 
េបើសិន�អ�ក�ន្របតិកម��ែលកហ្ស� ីធ�ន់ធ�រ ចូរទូរសព�េ�េលខ 9-1-1 ឬេ��ន់មន� ីរេពទ្យែដល
េ�ជិតបំផុត។ 

 
ទូរសព�េ�អ�កផ�ល់េស��ក់�� ក់�ំង ឬអ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ពរបស់អ�ក េបើសិន�អ�ក�នផល
ប៉ះ�ល់�មួយែដលរ��នដល់អ�ក ឬមិន�ត់េ�វ �ញ។ 
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�យ�រណ៍ពីផលប៉ះ�ល់របស់�� ក់�ំងេ��ន់ ្របព័ន��យ�រណ៍ពី្រពឹត� ិ�រណម៍ិនល� ៃន�� ក�ំ់ងរបស់ 
FDA/CDC (FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS))។ 
េលខទូរសព�ឥតគិតៃថ�របស់ VAERS គឺ 1-800-822-7967 ឬ�យ�រណ៍�មអន�ញេ��ន់ 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. សូម�ប់ប�� �ល “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine 
EUA” េ�ក� �ងប�� ត់ទីមួយៃន្របអប់ #18 ៃនទ្រមង់ែបបបទ�យ�រណ៍។ 

 
េលើសពីេនះ អ�ក�ច�យ�រណ៍ពីផលប៉ះ�ល់េ��ន់្រក �មហុ៊ន Pfizer Inc. �មរយៈព័ត៌�ន
ទំ�ក់ទំនងែដល�នផ�ល់ជូន�ងេ្រ�ម។ 

 

េគហទំព័រ េលខទូរ�រ េលខទូរសព�  

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 
េតើេធ� ើដូចេម�ចេបើសិន�ខ� �សំេ្រមចចិត��មិនទទួល�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19? 
�គឺ�ជេ្រមើសរបស់អ�កេដើម្បីទទួល ឬមិនទទួល�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ េបើសិន�
អ�កសេ្រមចចិត��មិនទទួល �នឹងមិន�� ស់ប� �រ�រែថ�េំវជ���ស� ស� ង់�ររបស់អ�កេឡើយ។ 

 
េតើ�នជេ្រមើសេផ្សងេទៀតេដើម្ីបទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 េ្រ�ពី�� ក់�ំង PFIZER-
BIONTECH COVID-19 ែដរឬេទ? 
បច� �ប្បន�  មិន�ន�� ក់�ំងេផ្សងែដល�នអនុម័តស្រ�ប់�រទប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 េឡើយ។ FDA 
�ចនឹងអនុ�� ត�រេ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រ��សន�នូវ�� ក់�ំងេផ្សងេទៀតេដើម្បទីប់�� ត់ជំងឺ COVID-19។ 

 
េតើខ� � ំ�ចទទួល�� ក�ំ់ង PFIZER-BIONTECH COVID-19 
�មួយ�� ក�ំ់ងេផ្សងៗេទៀត�នែដរឬេទ? 
មិន�នព័ត៌�នអំពី�រេ្របើ្រ�ស់�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �មួយ�� ក់�ំងេផ្សង
េទៀតេទ។ 

 
េតើេធ� ើដូចេម�ចេបើសិន�ខ� �កំំពុង�នៃផ�េ�ះ ឬកំពុងបំេ�េ�ះកូន? 
េបើសិន�អ�ក�នៃផ�េ�ះ ឬកំពុងបំេ�េ�ះកូន ចូរពិ�ក�អំពីជេ្រមើសរបស់អ�ក
�មួយអ�កផ�ល់េស�ែថ�សុំខ�ពរបស់អ�ក។ 

 
េតើ�� ក់�ំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 និងេធ� ើឲ្យខ� � ំេកើតជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ? 
េទ។ �� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មិន�នផ� �កេមេ�គ SARS-CoV-2 េទ និងមិន�ចេធ� ើឲ្យ
អ�ក�នជំងឺ COVID-19 �នេឡើយ។ 

 
រក��ត�ក់�� ក�ំ់ងរបស់អ�ក 
េ�េពលអ�កទទួលដូសទីមួយរបស់អ�ក អ�កនឹងទទួល�ន�ត�ក់�� ក់�ំងែដលប�� ញដល់អ�ក
ពីេពលេវ�ែដល្រត�វ្រតឡប់មកទទួលដូសទីពីរៃន�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ កំុេភ�ចយក
�តរបស់អ�កមក�មួយ េ�េពលអ�ក្រតឡប់មកម�ងេទៀត។ 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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ព័ត៌�នបែន�ម 
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ ចូរចូលេ��ន់េគហទំព័រ ឬទូរសព�េ�េលខែដល

�នផ�ល់ជូន�ងេ្រ�ម។ េដើម្បីេមើលសន� ឹក�រពិតថ�បំីផុត សូមេស� នកូដ QR 

ែដល�នផ�ល់ជូន�ងេ្រ�ម។ 

េគហទំព័រសកល េលខទូរសព�  
www.cvdvaccine.com 

 

 
1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 

 
 
េតើខ� � ំ�ចែស� ងយល់បែន�ម�នេ�យរេបៀប�? 

• �កសួរអ�កផ�ល់េស��ក់�� ក់�ំង។ 
• ចូលេ��ន់ CDC �ម�សយ�� ន .https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
• ចូលេ��ន ់FDA �ម�សយ�� ន https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-

response/mcm-. legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization 
• �ក់ទង�យក�� នសុខ�ព��រណៈក� �ងមូល�� នរបស់អ�ក ឬរបស់រដ�។ 

 
េតើព័ត៌�នអំពី�រ�ក់�� ក់�ំងរបស់ខ� � ំនឹង្រត�វ�នកត់្រ�េ�ឯ�? 
អ�កផ�ល់េស��ក់�� ក់�ំង �ចនឹង�ប់ប�� �លព័ត៌�នអំពី�រ�ក់�� ក់�ំងរបស់អ�កេ�ក� �ង្របព័ន�
ព័ត៌�ន�រ�ក់�� បំ�� រ (IIS) របស់រដ�/ែដនយ�ុ� ធិ�រក� �ងមូល�� នរបស់អ�ក ឬ្របព័ន� ែដល
�នកំណត់េផ្សងេទៀត។ �នឹងេធ� ើឲ្យ្រ�កដ�អ�កទទួល�ន�� ក់�ំងដូច��  េ�េពលអ�ក
្រតឡប់មកទទួលដូសទីពីរ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�មអំពី IISs សូមចូលេ��ន់៖ 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 

 

េតើកម� វ �ធីផ�លស់ំណងចំេ�ះ�ររងរបួស�វ ��ន�រណ៍តបតគ�ឺអ�?ី 
កម� វ �ធីផ�ល់សំណងចំេ�ះ�ររងរបួស�វ ��ន�រណ៍តបត (CICP) គឺ�កម� វ �ធីសហព័ន�ែដល
�ចជួយបង់ៃថ�ចំ�យៃន�រែថ�េំវជ���ស�  និង�រចំ�យ�ក់�ក់េផ្សងេទៀតរបស់
មនុស្ស�ក់�ក់ ែដល�នរងរបួសធ�ន់ធ�រេ�យ�រ��  ំឬ�� ក់�ំង�ក់�ក់ េ�យ�ប់ប�� �ល
�ងំ�� ក់�ំងេនះ។ �ទូេ� េគ្រត�វែត�ក់�រ�ម�រេ��ន់ CICP ក� �ងរយៈេពលមួយ (1) �� ំ
គិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទទទួល�� ក់�ំង។ េដើម្បីែស� ងយល់បែន�មអំពីកម� វ �ធីេនះ សូមចូលេ��ន់  
www.hrsa.gov/cicp/ ឬទូរសព�េ�េលខ 1-855-266-2427។ 

 

េតើ�រអនុ�� ត�រេ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រ��សន� (EUA) គ�ឺអ�?ី 
FDA សហរដ��េមរ �ក �នេធ� ើឲ្យ�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �ចេ្របើ�នេ្រ�មយន��រ
េ្របើ្រ�ស់ក� �ង្រ��សន�មួយែដល្រត�វ�នេ�� EUA។ EUA ្រត�វ�ន�ំ្រទេ�យេសចក� ី្រប�សៃន
េល�ធិ�រសុ�ភិ�ល និងេស�កម�មនុស្ស (HHS) ែដល�ន�លៈេទសៈេដើម្បបី�� ញ�
�រេ្របើ្រ�ស់ឱសថ និងផលិតផលជីវ��ស� ក� �ង្រ��សន�សមេហតុផលក� �ងអំឡ� ងេពល
�នជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 េនះ។ 

 
�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 មិន�នឆ�ង�ត់�រ�យតៃម�្របេភទដូច�� នឹងផលិតផល
ែដល�នអនុម័ត ឬ្រត�តពិនិត្យេ�យ FDA េឡើយ។ FDA �ចេចញ EUA មួយេ�េពលលក�ណៈវ �និច� ័យ
�ក់�ក់្រត�វ�នេឆ� ើយតប ែដល�ប់ប�� �ល�ងំ�រ�� នជេ្រមើសេផ្សងែដល្រគប់្រ�ន់ �នអនុម័ត 
ឬ�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ េលើសពីេនះ េសចក� ីសេ្រមចរបស់ FDA គឺែផ�កេលើចំនួនសរុបៃនភស� � �ង
 វ �ទ���ស� ែដល�ន ែដលប�� ញ�ផលិតផល�ច�ន្របសិទ��ពេដើម្បទីប់�� ត់ជំងឺ COVID-19 
ក� �ងអំឡ� ងេពល�នជំងឺ�តត�តសកល COVID-19 េនះ 

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/
http://www.hrsa.gov/cicp/
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និងប�� ញ�អត�្របេ�ជន៍ែដល�នដឹង និង�ស�� នុពលរបស់ផលិតផល�នទម�ន់ធ�ន់�ង
�និភ័យ (risks) ែដល�នដឹង និង�ស�� នុពលរបស់ផលិតផលេនះ។ លក�ណៈវ �និច� ័យ�ងំអស់េនះ 
្រត�វែត�នេឆ� ើយតប េដើម្បអីនុ�� តឲ្យផលិតផលេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ង�រព��លអ�កជំងឺក� �ងអំឡ� ង
េពល�នជំងឺ�តត�តសកល COVID-19។ 

 
EUA ស្រ�ប់�� ក់�ំង Pfizer-BioNTech COVID-19 �ន្របសិទ��ពស្រ�ប់រយៈេពលៃន
េសចក� ី្រប�ស EUA ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែដលប�� ញពី�ពសមេហតុផលៃន�រេ្របើ្រ�ស់
ផលិតផល�ងំេនះក� �ង្រ��សន�  លុះ្រ�ែត្រត�វ�នប�� ប់ ឬដកហូត (ប�� ប់ពីផលិតផល�ច
នឹងែលង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់)។ 

 

 

ផលិតេ�យ 
្រក �មហុ៊ន Pfizer Inc., New York, NY 10017 

 

ផលិតស្រ�ប់ 
BioNTech Manufacturing GmbH An 
der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

LAB-1451-0.7 
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េស� នេដើម្ីប�ប់យក� សន� ឹក�រពិតេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូន
ដល់អ�កទទួល�� ក់�ំងស្រ�ប់កំណត់េហតុេវជ���ស�
េអឡិច្រត�និក/្របព័ន�ព័ត៌�ន�រ�ក់�� បំ�� រ។ 
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	តើអ្នកណាខ្លះមិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19?
	តើគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានអ្វីខ្លះ?
	តើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ត្រូវបានផ្ដល់ដោយរបៀបណា?
	តើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ត្រូវបានប្រើពីមុនមកដែរឬទេ?
	តើអត្ថប្រយោជន៍របស់វ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានអ្វីខ្លះ?
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