ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ចំណុចសំខាន់ៗននថ្នប
ាំ ង្ការ
ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវទទួ លចក់ថ្នប
ាំ ង្ការ?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ការពារមនុស្សទ ាំងឡាយឱ្យរ ួចផុតពីការធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជាំងឺ COVID-19
និងត្រូវចូ លស្ម្រាកពាបាលនៅមនទ ីរនពទ្យ ឬការស្លាប់ផងដែរ។ ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងឡាយក៏កាត់បនថ យហានិភ័យននការ
ធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺរុនាំ រ៉ៃពីជាំងឺ COVID-19 (ដូ ចជាជាំងឺ COVID-19 រយៈនពលយូរ) និងពីការខ្កខានកនុងការបាំនពញការង្ករ
និងនៅស្លលានរៀនផងដដរ។
នលើស្ពីននេះដៅនទ្ៀត ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការកាត់បនថ យហានិភ័យននការចមា ងជាំងឺ COVID-19 នៅដល់មនុស្សដនទ្ផង
ដែរ។ ចាំណុចដនេះានម្របនោជន៍ជាពិដេេកនុងការការពារមនុស្ស ដដលត្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ព ស្់ជាងមុនកនុងការ
ធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ។
ានការដែនាំឱ្យមនុស្សទ ាំងឡាយដដលធ្លាប់ានជាំងឺ COVID-19 ននពលកនា ងមក នៅដរត្រូវទទួ លចាក់ថ្ន ាំ
រង្ការែដែល នដើមបីពម្រងឹងម្របព័នធភាពស្លុាំ និងកាត់បនថ យហានិភ័យននការចូ លស្ម្រាកពាបាលដៅមនទ ីរដពទយ
ដោយសារជាំងឺ COVID-19។

ហតើថ្នប
ាំ ង្ការែាំហណើរការបានលអ បុណ្ណ
ា ដែរ?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទំងឡាយដំណណើរការបានលអ ណាស់កនុងការការពារប្បឆាំងនឹងការធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ការ
សប្ាកព្យាបាលហៅមនទ ីរហេទយ និងការស្លាប់ហោយស្លរជាំងឺ COVID-19។ នបើនម្របៀបនធ្ៀបនៅនឹងមនុស្សដដលថ្ន ាំ
រង្ការជាំងឺ COVID-19 ររេ់ពួកដេ ម្ររប់លកខ ែៈនិងទន់នពលនេលា អ្ន កដដលមិនបានទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ ទ្ាំនងជាង
ឺ
មុនកនុងការានជាំង COVID-19 ដ ើយទ្ាំនងជាងមុនខ្ាាំងកនុងការម្រតេូ ស្ម្រាកពាបាលនៅមនទ ីរនពទ្យដោយសារ
ជាំងឺ COVID-19 និងទ្ាំនងជាងមុនខ្ាាំងកនុងការ ស្លាប់នោយស្លរជាំងឺ COVID-19 ផងដដរ។
ដូ ចគ្នននៅនឹងថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងអស្់ដដរ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មិនានម្របស្ិទធិភាព 100% កនុងការទរ់សាារ់ការឆ្ា ង
ដមដោេននេះនទ្។ មនុស្សមួ យចាំនួនដដលបានទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ត្េរ់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដវលា
នឹងនៅដតធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺនោយស្លរជាំងឺ COVID-19។ បុដនែ ម្របស្ិននបើអនកដធ្វ ើឱ្យថ្នរ
ាំ ង្ការររេ់អ្នក ត្េរ់លកខ ណៈនិង
ទន់ដពលដវលា ន ើយអន កឆ្ា ងនមនររដ េះ អន កទ្ាំនងជាមិនធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺនទ្ ន ើយម្របស្ិននបើអនកធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺ អ្ន ក
ទាំនងជាមិនធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏ស្លាប់ននេះនទ្។ ការដធ្វ ើឱ្យថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ត្េរ់លកខ ណៈនិងទន់ដពល
ដវលា កាត់បនថ យឱ្កាស្ននការររ កករលោលជាំងឺនៅដល់អនកដនទ្ និងបនងា ើនត្រព័នធការពាររបស្់អនកម្របឆាំងនឹង
ត្រដេទថ្ម ីៗនននមនររ SARS-CoV-2 ដដលជានមនររបងា ឱ្យានជាំងឺ COVID-19។
ខ្ែៈដដលេ ិទ្ាស្លស្តស្ែរនិងនមនររបនែ ការផ្លាេ់រដ ូររការដែនាំចាំនពាេះថ្នប
ាំ ង្ការក៏ានការផ្លាេ់រដ ូរដដរ។ អន កេ ិទ្ាស្លស្តស្ែរ
និងអន កជាំនញដផន កនេជជ ស្លស្តស្ែបនែ តាមោនោងដិតដល់ដៅនលើស្ញ្ញាននការធ្លាក់ចុេះម្របព័នធភាពស្លុាំចាំនពាេះមនុស្ស
ដដលានអាយុខ្ុស្គ្ននរនិងកតាែហានិភ័យនផសងៗគ្នន។រពួ កនរក៏ពិនិតយនមើលផងដដរថ្រថ្នប
ាំ ង្ការអាចការពារបានលអ
ដល់កម្រមិតណាកនុងការម្របឆាំងនឹងនមនររម្របនភទ្ថ្ម ីៗដ េះ។ររ

ហតើថ្នប
ាំ ង្ការអ្វ ីខ្ាះដែលានសត្ាប់ឱ្យហប្បើត្បាស់ហៅសេរែឋ អាហមរ ិក?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ចាំនួនបីម្របនភទ្ានេត្ារ់ឱ្យនម្របើត្បាេ់នៅស្ រដឋ អានមរ ិក។ ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងននេះម្រតេូ បាន
ផលិតនោយម្រក ុម ុន Janssen/Johnsonរ&រJohnsonរ(J&J)រម្រក ុម ុនរPfizer-BioNTechរ(ន្មេះាករComirnaty)រ
និងម្រក ុម ុនរModernaរ(ន្មេះាករSpikevax)។រថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងបីត្រដេទអាចផែ ល់ជូនែល់មនុស្សដដលានអាយុ
ចាប់ពរី 18រឆនាំន ើងនៅ។រនលើស្ពីននេះដៅនទ្ៀតរថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រPfizerរបានទទួ លការអនុញ្ញាតកនុងការចាក់ជូន
កុារដដលានអាយុចាប់ពីរ5រឆនាំន ើងនៅ។
ឺ ា ងរ(CDC)រដែនាំឱ្យទទួ លថ្នប
ឥ ូ េននេះរមជឈមែឌលម្ររប់ម្ររងនិងទ្ប់ស្លាត់ជាំងឆ្
ាំ ង្ការជាំងរឺ COVID-19រម្របនភទ្រPfizerរ
និងម្របនភទ្រModernaរជាងការទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រJ&J។ ដពញចិរតឱ្យទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្ Pfizer និង
ត្រដេទរModernaរស្ម្រាប់ដូស្ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងអស្់ជាង ពីនម្រពាេះថ្នរ
ាំ ង្ការទ ាំងពីរដនេះផែ ល់នូវការការពារត្រឆាំងនឹង
ជាំងឺរCOVID-19រម្របនស្ើរជាងថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រJ&J។រនលើស្ពីននេះដៅនទ្ៀតរហានិភ័យដែលអាចនឹងដកើរានដោយ
សារថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រJ&Jររឺានកម្រមិតខ្ព េ់ជាងហានិភ័យដដលអាចនកើតានដោយសារថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រPfizerរ
និងម្របនភទ្ Moderna ដរើដទេះរីជាកត្មនឹងដកើរានដ ើងក៏ដោយ។
ថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រJ&Jរនៅដតានស្ម្រាប់៖
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ចំណុចសំខាន់ៗននថ្នប
ាំ ង្ការ
•
•

មនុស្សទ ាំងឡាយដដលមិនអាចទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្រPfizerរឬម្របនភទ្រModerna បានរនោយ
ស្លរន តុផលនេជជ ស្លស្តស្ែរ(ដូ ចជាានម្របតិកមម ឬការទេ់ដររធ្ង ន់ធ្ងរនៅនឹងនម្ររឿងផស ាំថ្នប
ាំ ង្ការ)។
មនុស្សទ ាំងឡាយដដលចង់ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការម្របនភទ្ J&J ដរើនទេះបីជាានការម្រពួយបារមភ ដផន កស្ុេតថ ិភាព
ក៏នោយ។ ដស្ែ ងយល់បដនថ មដៅដេ ទាំព័រ ទ្ិដឋភាពទូ ដៅ និងស្ុេតថ ិភាពននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ម្របនភទ្
Janssen របស្់ម្រក ុម ុន Johnson & Johnson។

នដើមបីដស្ែ ងយល់បដនែ ម ស្ូ មចូ លនៅកាន់នរ ទ្ាំព័រ ការដធ្វ ើឱ្យថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ររេ់អ្នកដៅដរ ម្ររប់លកខ ែៈ
និងទន់នពលនេលា របស្់ CDC។

ហតើខ្្ុអា
ាំ ចទទួ លបានេ័ត៌ានបដនែ មហៅទីណ្ណ?
•
•
•
•

នដើមបីនបាេះពុមពរឬនមើលស្ាំែួរដដលបានស្ួ រជាញឹកញាប់ទ ាំងននេះរឬស្ាំែួរដដលបានស្ួ រជាញឹក
ញាប់ដផេងដទៀរ ទក់ទ្ងនឹងម្របធ្លនបទ្ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺរCOVID-19រស្ូ មនស្ា នកូ ដរQRរននេះរ
ឬចូ លនៅកាន់នរ ទ្ាំព័រ ស្ាំែួរដដលបានស្ួ រជាញឹកញាប់ទក់ទ្ងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺរCOVID-19។
នរ ទ្ាំព័ររVaccinateLACounty.comរ-ររ ួមទ ាំងនរ ទ្ាំព័រររកាលរេ ិភារននការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺរ
COVID-19រដដលានរ ូបភាពម្រកា ែ ិចនដើមបីបង្កាញនូ េនពលណាដដលដូ ស្នីមួយៗដល់ដពល
កាំណរ់អាចទ្ទ្ួ លរនិងព័ត៌ានស្ែ ីពីររេ ិធ្ីទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។រ
នរ ទ្ាំព័រ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺរCOVID-19 របស្់មជឈមែឌលម្ររប់ម្ររងនិងទ្ប់ស្លាត់ជាំងឺឆ្ាងរ(CDC)។
ចូ រពិដត្គ្នេះជាមួ យម្ររូនពទ្យរបស្់អនករម្របស្ិននបើអនកានស្ាំែួរនផសងៗ។
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