ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ែូ សជាំរុញ
ដ ើម្បីដម្ើលសំណួរទ ាំងដនេះ និងសាំណួរដ លបានសួ រជាញឹកញាប់ផ្សេងផ្ ៀតទាក់ ងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការ តាម្អនឡាញ
សូ ម្ចូ លដៅកាន់ ដេហទាំព័រអាំពីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។

តរើបុគ្គណាខ្ល ះដែលត្រូវបានដណនាំឱ្
ាំ យមកទទួ លចាក់ែូសជាំរញ
ុ ននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?
ម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េងនិងទប់ស្កាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) ដណនាំឱ្យម្នុសសគ្េប់រ ូបដ លមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំដ ើងដៅ
ទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញ សម្រាប់ម្របព័នធការពារ ៏លអបាំផុតគ្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19។ ដលើសពីដនេះផ្ៅដទៀត ម្នុសស
ម្ួ យចាំនួនដ លគ្បឈម្នឹងហានិភ័យខ្ព ស់ជាងមុន អាចដគ្ជើសដរ ើសទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញផ្ ើកទី 2 បាន។ (សូ ម្ដម្ើល
សំណួរ ផ្តើបុគ្គ ណាដែ អាច ួ ចាក់ែូសជំរុញផ្ ើក ី 2 បាន? ផ្ៅខាងដគ្កាម្)។ ូ សជាំរុញទា ំងឡាយមិនម្រតូវ
បានអនុញ្ញាតឱ្យផ្ម្របើម្របាស់ចាំដពាេះកុារដ លមានអាយុចាប់ពី 5 ដៅ 11 ឆ្នាំ នាផ្ព បចចុបបនន ផ្នេះដ ើយ។
ការទទួ លចាក់ែូសជំរុញននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 េឺមានស្ករៈសាំខាន់ ពីដគ្ពាេះវាជួ យពគ្ងឹងភាពស្កុាំរបស់អនក។
កត្តាផ្នេះផត ល់នូវម្របព័នធការពារគ្បដសើរជាងម្ុនែ ់អនក ពីការធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ការគ្តូវសគ្មាកពាបាលម្នទ ីរដពទយ
និងសូ ម្បីដតការស្កលប់សងដែរ។

តរើខ្្ញាំមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ែូសជាំរញ
ុ បានតៅតេលណា?
•

•

•

គ្បសិនដបើអនកមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំដ ើងដៅ អន កមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញបាន៖
o កនុងរយៈដពល 2 ដខ្បនទប់ពីបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បដភទ J&J ដតម្ួ យ ូ ស ឬ
o កនុងរយៈដពល 5 ដខ្បនទប់ពីបានទទួ លចាក់ ូ ស ី 2 ននថ្នប
ាំ ង្ការគ្បដភទ Moderna ឬគ្បដភទ
Pfizer។
ូ សជាំរុញអាចជាថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ម្របផ្េ ណាម្ួ យក៏បាន បុដនត ផ្ពញចិតាឱ្យទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
គ្បដភទ Pfizer ឬម្របផ្េ Moderna ជាង។ កុមារដ លមានអាយុចាប់ពី 12 ដៅ 17 ឆ្នាំអាចទទួ លចាក់
បានដតថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 គ្បដភទ Pfizer បុដណា
ណ េះ។
គ្បសិនដបើអនកមានគ្បព័នធភាពស្កុាំចុេះដខ្ោយកគ្ម្ិតម្ធ្យម្ឬធ្ង ន់ធ្ងរ អន កេួ រដតទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញរបស់
អន កឱ្យបានឆ្ប់ជាងមុន។ សូ ម្ដម្ើលដេហទាំព័រ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សគ្មាប់បុេគលដ លមានគ្បព័នធ
ភាពស្កុាំចុេះខ្ោយកគ្ម្ិតម្ធ្យម្ឬធ្ង ន់ធ្ងរ របស់ម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េងនិងទប់ស្កាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) ដ ើម្បី
ដសែ ងយល់បដនែ ម្ ។
គ្បសិនដបើអនកបានទទួ លចាក់ ំដាប់ថ្នប
ាំ ង្ការផ្ៅដគ្ៅសហរ ឋ អាដម្រ ិក សូ ម្ដម្ើលដេហទាំព័រ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 សគ្មាប់អនកដ លបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការដៅខាងដគ្ៅសហរ ឋ អាដម្រ ិក របស់ CDC ដ ើម្បី ឹងថ្
ដតើអនកមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញបានផ្ៅផ្ព ណា។

តរើបុគ្គលណាដែលអាចទទួ លចាក់ែូសជាំរញ
ុ តលើកទីេីរបាន?
បុេគល ូ ចខាងដគ្កាម្ផ្នេះមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺជាំងឺ COVID-19 ដលើកទី 2 បាន គ្បសិន
ដបើមានរយៈដពលយងដហាចណាស់ 4 ដខ្ ចាប់តាាំងការទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញដលើកទី 1 របស់ពួកដេ៖
• មានអាយុចាប់ពី 50 ឆ្នាំដ ើងដៅ
• មានអាយុចាប់ពី 18 ដៅ 49 ឆ្នាំ និងបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បដភទ J&J ូ សែំបូង ផ្ ើយនិង ូ សជាំរុញ
គ្បដភទ J&J។
• មានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំដ ើងដៅ និង មានគ្បព័នធភាពស្កុាំចុេះខ្ោយកគ្ម្ិតម្ធ្យម្ឬធ្ង ន់ធ្ងរ
សូ ម្ស្កកសួ រគ្េូដពទយរបស់អនក គ្បសិនដបើអនកមានសាំណួរ ថ្ដតើអនកេួ រដតទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញដលើកទីពីរឬដទផ្នាេះ។

តរើខ្្ញាំគ្ួរទទួ លចាក់ែូសជាំរុញតលើកទីេីរតៅតេលណា?
គ្បសិនដបើអនកសែ ិតដៅកនុងគ្ក ុម្ម្ួ យកនុងចាំដណាម្គ្ក ុម្នានាដ លអាចទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញដលើកទី 2 បានផ្នាេះ អន ក
អាចផ្ម្រជើសដរ ើសទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការដៅដពលដនេះ ឬរង់ចាាំក៏បាន។ ចូ រពិចារណាអំពីស្កែនភាពរបស់អនក ម្រពមទា ំង
ហានិភ័យនិងអតែ គ្បដយជន៍ដផសងៗ។ គ្េូដពទយរបស់អនកអាចជួ យអន កកនុងការពិនិតយដម្ើលជដគ្ម្ើសទា ំងឡាយរបស់
អន ក។ អន កម្ិនម្រតវូ ការ ូ សជាំរុញដលើកទី 2 ផ្ែើមបីម្រតវូ បានចាត់ ុកថាថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់អនក គ្េប់លកខ ណៈ
និងទន់ដពលដវលា ដៅដពលដនេះដ ើយ។
កតាតជាក់លាក់ម្ួយចាំនួនអាចផ្្វ ើឱ្យអន កទាំនងជាអាចធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយស្ករជាំងឺ COVID-19 បាន។ គ្បសិន
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ែូ សជាំរុញ
ដបើអនកមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញដលើកទីពីរបាន វាអាចមានគ្បដយជន៍កនុងការទទួ លចាក់វានដពលឥ ូ វ
ផ្នេះ គ្បសិនដបើអនក (ឬគ្បសិនដបើនរណាមានក់ដ លអន ករស់ដៅជាម្ួ យ)៖
• មានគ្បព័នធភាពស្កុាំចុេះខ្ោយកគ្ម្ិតម្ធ្យម្ ឬធ្ង ន់ធ្ងរ
•
ំនងជាអាចធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺ្ងន់្ងរផ្ដាយសារជំងឺ COVID-19 ជាងមុន
• ទាំនងជាអាចបេះពាល់ផ្ៅនឹងជាំងឺ COVID-19 តាម្រយៈការង្កររបស់អនក ទីកដនល ងដ លអន ករស់ដៅ ឬកតាត
ដផសងដទៀត ( ូ ចជាការដធ្ែ ើ ាំដណើរញឹកញាប់ ឬការចូ លរ ួម្កនុងការជួ បជុាំធ្ៗ
ាំ ជាដ ើម្) ជាងមុន
• សថ ិតដៅកនុងតំបន់មួយដ លមានកគ្ម្ិតចម្ល ងននជាំងឺ COVID-19 ខ្ព ស់
• គ្បសិនដបើនរណាមានក់ដ លអន ករស់ដៅជាម្ួ យ ម្ិនបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
អន កអាចពិចារណារង់ចាាំ ទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញដលើកទី 2 គ្បសិនដបើអនក៖
• ធ្លលប់មានជាំងឺ COVID-19 កនុងអំឡុងដពល 3 ដខ្កនល ងម្កដនេះ
• មានសុខ្ភាពលអ និងមានកគ្ម្ិតការបេះពាល់ផ្ៅនឹងអន ក នទតិចតួ ច
សូ ម្ដម្ើលដេហទាំព័រអាំពី ការទទួ លចាក់ែូសជំរុញននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ដលើកទី 2 របស់មជឈមណឌ ម្រគ្ប់ម្រគ្ង
និង ប់សាាត់ជំងឹឆ្ាង (CDC) សគ្មាប់ព័ត៌មានបដនែ ម្។ ចូ រពិដគ្រេះជាម្ួ យគ្េូដពទយរបស់អនក ម្របសិនផ្បើអនកាន
សំណួរនានា។

តរើមានហានិភ័យអ្វ ខ្
ី ល ះចាំត

ះការចាក់ែូសជាំរុញ?

គ្បតិកម្ម ផ្សេងៗបនទប់ពីទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញ េឺ ូ ចជាផ្ម្រកាយការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការែូ ស ាំបូងសងដ រ។ ផលបេះពាល់
ភាេដគ្ចើន េឺមានកគ្ម្ិតគ្ស្កលដៅម្ធ្យម្ ដហើយមានរយៈដពល 2 នងង ឬតិចជាងដនេះ។ ូ ចរនផ្ៅនឹងលាំោប់ ាំបូង
ដែរផ្នាេះ ផលបេះពាល់កម្រមិតធ្ង ន់ធ្ងរ េឺកគ្ម្នឹងដកើតមាន។ សគ្មាប់ព័ត៌មានលម្អ ិត សូ ម្ចូ លដៅកាន់ដេហទាំព័រ សត ីពី
សុវតែ ិភាពននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េង និងទប់ស្កាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។ អតែ គ្បដយជន៍នន
ូ
ការចាក់ សជាំរុញ េឺមានដគ្ចើនជាងហានិភ័យដ លបានែឹងនិងទាំនងជាដកើតមាន។

តរើខ្្ញាំនឹងចាាំបាច់ត្រូវបង្កាញកាំណរ់ត្ា ឬតវជជបញ្ជជរបស់ត្គ្ូតេទយតែើមបីទទួ លចាក់ែូសជំរុញដែរ
ឬទទ?
ដទ អន កម្ិនគ្តូវការកាំណត់គ្តា ឬដវជជ បញ្ជជរបស់គ្េូដពទយដ ើម្បីទទួ លចាក់ ូ សជាំរុញដទ។ អន កអាចអេះអាងដោយខ្ល ួន
ឯង (រាយការណ៍ដោយខ្ល ួនឯង) គ្បសិនដបើអនកមានសិទធិអាចទទួ ល។ ដៅដពលអន កផ្្វ ើែំផ្ណើរដៅទីតាាំងផ្នេះ សូ ម្នាំ
យកេ័សតុតាងននការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ូ ចជាកាតពណ៌ស របស់អនកដ លបានសដ ់ជូនដោយម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េង និង
ទប់ស្កាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC) ឬកាំណត់ម្រត្តននការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ កខ ណៈឌីជីងលផ្ៅជាមួ យ។ សូ ម្ចូ លដៅកាន់ដេហទាំព័រ
ធ្ី
វ
ួ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ របស់សុខ្ភាពស្កធ្លរណៈ (Public Health) ដ ើម្បីទទួ លបានព័ត៌មានបដនែ ម្។

តរើខ្្ញាំអាចទទួ លបានេ័រ៌មានបដនែ មតៅទីណា?
•
•
•
•

ដ ើម្បីដបាេះពុម្ព ឬដម្ើលសាំណួរដ លបានសួ រញឹកញាប់ទ ាំងដនេះ ឬសាំណួរដ លបានសួ រជាញឹកញាប់
ដផសងដទៀត ទក់ទងនឹងគ្បធ្លនបទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សូ ម្ដសា នកូ QR ដនេះ ឬចូ លដៅ
កាន់ដេហទាំព័រ សំណួរដ លបានសួ រជាញឹកញាប់ទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
ដេហទាំព័រ ូ សជាំរុញននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េង និងទប់ស្កាត់ជាំងឺ
ឆ្ល ង (CDC)
ដេហទាំព័រ VaccinateLACounty.com - រ ួម្ទ ាំងដេហទាំព័រ កាល វ ិភាេននការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដ លមានរ ូបភាពគ្កាហែ ិចដ ើម្បីបង្កាញនូ វដពលណាដ ល ូ សនីម្ួយៗ ល់ផ្ព
កំណត់អាចទទួ ល និងព័ត៌មានសត ីពី វ ិធ្ីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
ចូ រពិដគ្រេះជាម្ួ យគ្េូដពទយរបស់អនក គ្បសិនដបើអនកមានសាំណួរដផសងៗ។
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