ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
ត ើខ្ញអា
ាំ ចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការបានតោយរតបៀបណា?
ថ្នប
ាំ ង្ការអាចរកបាននៅទីតាំងរាប់រយកន្នែ ងនៅទូ ទ ាំងនោនធី LA រ ួមមានគ្ែ ីនិក ឱសថស្ថាន កន្នែ ងនធវ ើការ
ស្ថលានរៀន កន្នែ ងនោរពបូ ជា និងទីតាំងតាមសហគ្មន៍នសេងៗនទៀត។ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនៅតមសទ ះក៏មានផ្ដ ល់
ជូ នសងន្ែរសម្រមាប់មនុសេន្ែលមិនអាចនធវ ើែាំន ើរនចញពីសទះបាន។ ទីតាាំងជាច្រើនមិនត្មូវឱ្យច្វ ើការណាត់ជួបចទ។
នែើមបីទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការ សូ មចូ លនៅកាន់នគ្ហទាំព័រ VaccinateLACounty.com នហើយច្ជើសចរ ើស "រុរចៅទីចនេះច ើមបី
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ" (Click Here to Get Vaccinated) នែើមបីន្សវ ងរកទីតាំង ឬ នសន ើសុាំ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការតមសទ ះ។
ម្របសិននបើអ្នកម្រតវូ ការជាំនួយ អ្ន កអាចនៅទូ រស័ពទនៅ មជឈមណឌលព័តមា
៌ នថ្នប
ាំ ង្ការរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសា
ធារណៈ (DPH) តមរយៈនលខ 833-540-0473 ដ លមានបនម្រមើការជូ ន 7 ថ្ថៃ កនុងមួ យសបាាហ៍ ចាប់ពីនមា៉ោង 8:00
ម្រពឹក ែល់នមា៉ោង 8:30 យប់។ ពួ កនគ្អាចនរៀបចាំការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនៅតមសទ ះ ការែឹកជញ្ជន
ូ នៅកាន់ទីតាំងចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការនោយឥតគ្ិតថ្ថែ ឬជួ យនរៀបចាំមនធោបាយែឹកជញ្ជន
ូ និងនសវាកមម នសេងនទៀតសម្រមាប់ជនពិការផ្ងដ រ។
ព័ត៌មានក៏អាររកបានជានម្រចើនភាស្ថ 24 ចមា៉ោងកនុងមួ យសបាដហ៍ (24/7) នោយទូ រស័ពទនៅកាន់ចលខ 2-1-1។

ត ើខ្ញាំនឹងត្ វូ ចាំណាយត្បាក់តែើមបីទទួ លបានថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ដែរឬតទ?
នទ។ ម្របសិននបើអ្នកមានធានារា៉ាប់រង ្រូចេទយឬឱសថស្ថានរបស់អ្នកអាចគ្ិតថ្ថែ ពីម្រក ុមហុនធានារា៉ាប់រងរបស់អ្នក
សម្រមាប់ការសា ល់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ មនុសេន្ែលមិនមានធានារា៉ាប់រងសុខភាព អាចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ចោយឥត
រិតថ្លៃ ផ្ងដ រ។ មិនមានការចាំណាយម្របាក់នចញពីនោន ៉ោ ផ្ទទល់ននាះនទស្មាប់បុរគលណាក៏ចោយ។

ត ើតេនឹងសាកសួរអាំពីសាានភាពអតតោត្បតវសន៍របស់ខ្ញាំ តៅតពលខ្ញាំទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដែរឬតទ?
នទ។ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 កាំពុងម្រតវូ បានសា ល់ជូននោយឥតគ្ិតថ្ថែ ចហើយនោយមិនគ្ិតអាំពីស្ថានភាពអ្ននាាម្រប
នវសន៍ន ើយ។ អ្ន កនឹងមិនម្រតវូ បានស្ថកសួ រអ្ាំពីស្ថានភាពអ្ននាាម្របនវសន៍របស់អ្នកននាះនទ នៅនពលអ្ន កនៅទទួ ល
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។ ព័ត៌មានដផ្ែ កនវជជ ស្ថស្រសារបស់អ្នកគ្ឺរកាជាការសមាាត់ នហើយការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
COVID-19 មិនប៉ោះពាល់ែល់ស្ថានភាពអ្ននាាម្របនវសន៍របស់អ្នកនទ។ អ្ន កមិនម្រតូវការប័ណ្ណសមាាល់ខល ួនន្ែលបាននចញ
នោយរោាភិបាល ឬក៏លិខិតពីមាាស់អាជីវកមម ឬកដនៃ ងការងាររបស់អ្នកនែើមបីទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការនទ។ សម្រមាប់សាំ ួ រដផ្ែ ក
អ្ននាាម្របនវសន៍ សូ មចូ លនៅកាន់នគ្ហទាំព័ររបស់កា រ ិយាល័យកិចាការជនអ្ននាាម្របនវសន៍តមរយៈ៖ oia.lacounty.gov
ឬទូ រស័ពទនៅកាន់នលខ 800-593-8222។

ត ើខ្ញាំត្ វូ ផ្ោល់តលខទូ រស័ពទចល័ត ឬអាស័យោានអីម ល
៉ែ ដែរឬតទ?
នទ។ នៅនពលអ្ន កទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ អ្ន កនឹងម្រតូវបាននសន ើសុាំឱយសា ល់អាស័យោានអ្ុដី ម៉ោល ឬនលខទូ រស័ពទចល័ត។
ព័ត៌មានននះនឹងម្រតូវបញ្ចល
ូ នៅកនុងបញ្ជ ីន្មះការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទូ ចៅរបស់រែា កាលីហវ័រញ៉ោ (CAIR) ែូ នចន ះអ្ន កអាច
ទទួ លបានកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ជាលកខ ណ្ៈឌីជីលលបាន។ វាក៏អាចម្រតវូ បាននម្របើ្បាស់
ច ើមបីចផ្ញើការរំលឹក ម្របសិននបើែល់នពលកាំ ត់ ឬម្រតូវបានន្ នាាំឱយមកទទួ លែូ សថ្នថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 បដនែ ម
ី
នទៀត។ កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការលកខ ណ្ៈឌីជលល គ្ឺជាមនធោបាយនោយឥតគ្ិតថ្ថែ និងង្កយម្រសួលច ើមបី
បញ្ជាក់អាំេីស្ថានភាពថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នក។ វាមានផ្លម្របនយាជន៍ជាពិនសស ម្របសិននបើអ្នកបាត់បង់កាត
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការេណ្៌សរបស់អ្នក។ អ្ន កមិនចាាំបាច់សាល់អាស័យោានអ្ុីដម៉ោល ឬនលខទូ រស័ពទផ្ទាល់ខល ួនរបស់អែកច ើមបី
ទទួ លបានការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ចហើយនិងទទួ លកាតចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការេណ្៌ស របស់មជឈម ឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទប់ស្កាត់ជាំងឺ
ឆ្ៃ ង (CDC) ននាះនទ។ ប៉ោុន្នា កតាននះអាចនធវ ើឱយមានការពិបាកកនុងការទទួ លបានកាំ ត់ម្រតថ្នការថ្នប
ាំ ង្ការលកខ ណ្ៈ
ឌីជីលលនៅនពលនម្រកាយ។ អ្ន កអាចន្សវ ងយល់បន្នា មអ្ាំពីកាំ ត់ម្រតថ្នការថ្នប
ាំ ង្ការលកខ ណ្ៈឌីជីលល តាមរយៈចរហ
ទាំេ័រ៖ myvaccinerecord.cdph.ca.gov និងអ្ាំពីការរកាការសមាៃត់ នៅទីននះ។

ត ើខ្ញអា
ាំ ចទទួ លបានចាប់ចមល ងននកាំណ ់ត្ាការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់ខ្ញតាំ ៅទីណា?
ឺ ែ ង (CDC) (កាត
កាតកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈម ឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទប់ស្ថាត់ជាំងឆ្
េណ្៍ស) គ្ឺជាភ័សតុតងសល វូ ការថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ មនុសេម្រគ្ប់រ ូបគ្ួ រន្តទទួ លបានកាតននះមួ យ ចៅចេលេួ កចរ
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ សូមរកាទុកឱ្យមានសវ ា ិភាព តត្រោះមិនអាចមានកា ជាំនួសបានត ើយ។ រួ រេិចារណាលត
រ ូប ឬលតរមៃ ងវាទុក។
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
មនុសេម្រគ្ប់រ ូប* ន្ែលបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនៅរែា កាលីហវ័រញ៉ោ អាចនសន ើសុាំកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID19 លកខ ណ្ៈឌីជីលល តមរយៈនគ្ហទាំព័រ myvaccinerecord.cdph.ca.gov។ ននះក៏ជាកាំ ត់ម្រតសល វូ ការសងន្ែរ។ អាច
ទញយកវាបានស្មាប់កាបូ បឌីជីលលរបស់កមម វ ិធី Google Pay នៅនលើទូរស័ពទម្របនភទ Android ឬក៏កមម វ ិធី
Apple Health ចៅនលើទូរស័ពទមា៉ោក iPhone។ អ្ន កក៏អាចថតថ្សទ នអ្ម្រកង់ (screenshot) ថ្នកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្ែ ាំ
បងាារជាំងឺ COVID-19 លកខ ណ្ៈឌីជីលលរបស់អ្នក នហើយរកាវាទុកនៅកនុងម្របអ្ប់រការ ូបភាពកនុងទូ រស័េារបស់អែក
បាន។ អ្ន កអាចទទួ លបានកាំ ត់ម្រតសម្រមាប់មនុសេមានក់ៗនៅកនុង្ក ុមម្រគ្ួស្ថររបស់អ្នក ចបើនទះបីជាអ្ន កបាននម្របើ
្បាស់អាស័យោានអ្ុីដម៉ោល ឬនលខទូ រស័ពទែូចោននៅនពលពួ កនគ្បានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការក៏នោយ។ ស្មាប់េ័ត៌មាន
បដនែ ម សូ មចូ លនៅកាន់នគ្ហទាំព័រ កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
*ម្របសិននបើអ្នកម្រតវូ បានសា ល់ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនោយទីភានក់ង្កររបស់រោាភិបាល (ឧទហរ ៍ ម្រកសួ ងការពារជាតិ នសវា
កមម សុខភាពជនជាតិនែើមឥណា
ឌ ឬកិចាការអ្តីតយុទធជន/Department of Defense, Indian Health Service or
Veterans Affairs) អ្ន កម្រតវូ ន្តនសន ើសុាំកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពីទីភានក់ង្ករននាះនោយផ្ទទល់ដតមដ ង។

ត ើខ្ញាំត្ វូ ផ្ោល់ការអនញ្ញា តែើមបីឱ្យកូ នរបស់ខ្ញអា
ាំ ចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការបានដមនឬតទ?
យុវវ ័យន្ែលមានអាយុនម្រកាម 18 ឆ្នាំម្រតវូ មានការអនុញ្ជាតពីឪពុកមាាយ/អាណាពោបាល ឬអ្ន កផ្ដ ល់ការន្ថទ ាំ នែើមបី
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ម្របសិននបើអ្នកមិនអាចមានវតា មាននទ អ្ន កអាចសា ល់ការអនុញ្ជាតតមទូ រស័ពទ វ ដនែអ្ូ ឬជា
លាយលកខ ៍អ្កេរបាន។ សូ មពិនិតយនមើលតម្រមូវថ្នការអនុញ្ជាតចៅតមទីតាំងន្ែលអ្ន កមានគ្នម្រមាងនឹងនៅ។
ម្របសិននបើច េះជាទីតាំងន្ែលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនោយសុខភាពស្ថធារ ៈ (Public Health) អ្ន កអាចរកនមើលតម្រមូវការ
នសេងៗ និងទញយកដបបបទថ្នការអនុញ្ជាតតមរយៈនគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaccineappointment –
ចោយរុរនលើ ‘ការនម្រតៀមខល ួនសម្រមាប់ ាំចណ្ើរចៅរបស់អ្នក (Preparing for your visit)” ឬ នៅទូ រស័ពទនៅមជឈម ឌ ល
េ័ត៌មានថ្នប
ាំ ង្ការ តមរយៈនលខ 1-833-540-0473 (បនម្រមើការចាប់ពីនមា៉ោង 8:00 ម្រពឹក ែល់នមា៉ោង 8:30 យប់ ជាចរៀង
រាល់ថ្លា )។
ករ ីនលើកន្លងមួ យចាំនួននឹងម្រតូវអ្នុវតា ។ អ្នីតិជន (ជនមិនទន់្រប់អាយុ) ន្ែលមានអាយុចាប់េី 15 ឆ្ែាំច ើង
ចៅ ចហើយន្ែលអារទទួ លខុស្តូវនោយខល ួនឯងបាន (ឧទហរ ៍ អ្នីតិជនន្ែលមានសិទធិ្សបរាប់ឬដ លអារ
ទទួ លខុស្តូវចោយខល ួនឯង បាននរៀបការរ ួចចហើយ ឬធាែប់បាននរៀបការពីចេលមុន) អាចសា ល់ការអនុញ្ជាតចោយ
ខល ួនឯងបាន។ ម្របសិននបើអ្នកជាអ្ន កចិញ្ាឹមនមើលន្ថ ជាស្ថច់ញតិនមើលន្ថទ ាំ ឬជាបុគ្ាលិកកមម វ ិធីពោបាលឱយស្ថនក់
នៅរយៈនពលខែ ី (STRTP) អ្ន កអាចសា ល់ការអនុញ្ជាតបាន ែរាបណាកុមារចិញ្ាឹមននាះយល់ម្រពម។ ្បសិនចបើអែករឺជា
អែ ករិញ្ចឹមនមើលន្ថ នហើយអ្ន កមិនសា ល់ការអនុញ្ជាតនទ ប៉ោុន្នា កូ នចិញ្ាឹមរបស់អ្នកចង់ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ េួ កចរអារទក់
ទងចៅអែ កម្របឹកាខាងចាប់របស់ពួកនគ្បាន។

ត ើខ្ញាំត្ វូ ការយកឯកសារអវ ីខលោះទៅជា ួ យ តែើមបីចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការសត្មាប់កូនរបស់ខ្ញាំ?
ទីតាាំងចាក់ថ្ែប
ាំ ងាារមួ យរាំនួនអាចតម្រមូវចាាំបារ់ឱយមានប័ ណ សមាគល់ខល ួនដ លមានរ ូបលត។ ម្របសិននបើអ្នកជាអា
ណាពោបាលរបស់កមា
ុ រដ លសែ ិតច្កាមការចិញ្ាឹមនមើលន្ថទ ាំ នហើយកូ នចិញ្ាឹមរបស់អ្នកមិនមានប័ ណ សមាគល់ខល ួន
ដ លមានរ ូបលតចទច េះ សូ មឱយពួ កនគ្ទក់ទងនៅអ្ន កម្របឹកាខាងចាប់របស់ពួកនគ្។ ជនម្រមើសមួ យនទៀត គ្ឺម្រតវូ នៅ
កាន់ទីតាំងន្ែលម្រគ្ប់ម្រគ្ងនោយនាយកោានសុខភាពស្ថធារ ៈថ្ននោនធី Los Angeles ដ លមិនត្មូវឱ្យមាន
ប័ណ្ណសមាគល់ខល ួនដ លមានរ ូបលតចទច េះ។
សូ មនមើលន្សន កោងនលើ សម្រមាប់ព័ត៌មានអ្ាំពីការអនុញ្ជាត។ សូ មពិនិតយនមើលតម្រមូវការថ្នទីតាំងន្ែលអ្ន កមាន
គ្នម្រមាងនឹងនៅ។ ព័ត៌មានទ ាំងននះអាចរកបាននៅនលើនគ្ហទាំព័ររបស់ពួកនគ្ ឬក៏នៅកនុងអ្ុីន្ម៉ោលឬស្ថរជាអ្កេរ
ដ លបញ្ជាក់អាំេីការណាត់ជួបច េះ។ សម្រមាប់ព័ត៌មានអ្ាំពីតម្រមូវការនៅតាមទីតាំងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់នាយកោាន
សុខភាេស្ថធារ ៈថ្ននោនធី LA សូ មចូ លនៅកាន់នគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaccineappointment - នោយ
ចុចនលើ ”ការនម្រតៀមខល ួនសម្រមាប់ ចាំ ណ្ើរចៅរបស់អ្នក (preparing for your visit)” ឬនៅទូ រស័ពទនៅមជឈម ឌ លេ័ត៌
មានថ្នប
ាំ ង្ការ តមរយៈនលខ 1-833-540-0473 (បនម្រមើការជូ នចាប់ពីនមា៉ោង 8:00 ម្រពឹក ែល់នមា៉ោង 8:30 យប់ ជានរៀង
រាល់ថ្ថៃ )។

ត ើខ្ញាំេួរដ ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការដែរឬតទ ត្បសិនតបើខ្ញាំធាាប់មានជាំងឺ COVID-19 រ ួចត យ
ើ ទនាោះ?
ចាស/បាទ។ អ្ន កគ្ួ រន្តទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ចបើនទះបីជាអ្ន កធ្លៃប់មានជាំងឺ COVID-19 រ ួចនហើយក៏
នោយ។ ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 នម្រកាយនពលអ្ន កជាបានសះនសបើយពីការឆ្ែ ងជាំងឺ COVID-19 សា ល់នូវ
្បេ័នធការពារម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 បដនែ មចទៀត។
Los Angeles County Department of Public Health
-2VaccinateLACounty.com
5/5/22 COVID-19 Vaccine FAQs – Getting a Vaccine (Cambodian)

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
ការឆ្ែ ងជាំងឺ COVID-19 សា ល់នូវ្បេ័នធការពារខែ ះពីការធ្លៃក់ខល ួនឈឺនោយស្ថរជាំងឺ COVID-19 នានពលអ្នាគ្ត
ន្ែលនពលខែ ះ្តូវបាននៅថ្ “ម្របព័នធភាពស្ថុាំនោយធមម ជាតិ”។ កម្រមិតថ្ន្បេ័នធការពារន្ែលមនុសេទ ាំងឡាយទទួ ល
បានតមរយៈការឆ្ែ ងជាំងឺ COVID-19 អាចន្ម្របម្របួលអាម្រស័យចៅនលើថ្ នតើជាំងឺរបស់ពួកនគ្មានកម្រមិតម្រស្ថលឬធៃ ន់
ធៃ រ នពលនវលាចាប់តាំងពីការឆ្ែ ងនមនរាគ្ច េះ និងអាយុរបស់ពួកនគ្។ បចចុបបនន ននះមិនមានការនធវ ើនតសា ន្ែលអាច
កាំ ត់យ៉ោង្តឹម្តូវបានថ្ នតើមនុសេមានក់ម្រតវូ បានការពារពីការឆ្ែ ងឬអ្ត់ននាះនទ។
វាមានសុវតា ិភាពកនុងការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការបនាទប់ពីមានជាំងឺ COVID-19 នហើយ ប៉ោុន្នា អ្ន កគ្ួ រន្តរង់ចាាំរហូ តែល់
នម្រកាយនពលអ្ន កបានជាសះនសបើយពីជាំងឺននះ (ម្របសិននបើអ្នកមាននរាគ្សញ្ញា) នហើយរយៈនពលថ្នការោក់ខល ួនឱយនៅ
ោច់នោយន្ ករបស់អ្នកបានបញ្ា ប់។ ការនធវ ើែូនចន ះគ្ឺនែើមបីកុាំឱ្យអ្ន កចមែ ងនមនរាគ្នៅកាន់បុគ្ាលិកដផ្ែ កន្ថទ ាំសុខ
ភាព និងអ្ន កែថ្ទនៅនពលអ្ន កនៅទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
ម្របសិននបើអ្នកែល់នពលកាំ ត់អារទទួ លចាក់ែូសជាំរុញ នហើយបានឆ្ែ ងនមនរាគ្ ចេលលម ីៗចនេះ អ្ន កអាចនម្រជើសនរ ដស
ពនោនពលចាក់ែូសជាំរុញរយៈនពល 3 ន្ខបនាទប់ពីការឆ្ែ ងនមនរាគ្ននះ។ ននះក៏នម្រពាះន្តការសិកាថម ីៗននះបានបង្កាញ
ថ្ការបនងា ើននពលនវលារវាងការឆ្ែ ងនមនរាគ្និងការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នក អាចនធវ ើឱយការនឆ្ែ ើយតបថ្នម្របព័នធភាព
ស្ថុាំរបស់អ្នក្បចសើរច ើង។ ែូ ចោនននះសងន្ែរ នោយស្ថរន្តមានក្មិតោនិភ័យទបជាងមុនថ្នការឆ្ែ ងនមនរាគ្
ន ើង វ ិញ កនុងអ្ាំ ុ ងចេលជានម្រចើនសបាាហ៍រហូ តនៅែល់ជានម្រចើនន្ខ បនាទប់ពីការឆ្ែ ងនមនរាគ្របស់អ្នក។
ម្របសិននបើអ្នកធ្លៃក់ខល ួនឈឺចោយមាននរាគ្សញ្ញាថ្នការរលាកពហុស រ ើរាងគ ចាំនពាះកុមារ ឬមនុសេនពញវ ័យ (MIS-C ឬ
MIS-A) សូ មពិភាកាជាមួ យម្រគ្ូនពទយរបស់អែក មុននពលទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។

ត ើខ្ញអា
ាំ ចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 កនញងតពលដ មួ យជាមួ យនឹងថ្នប
ាំ ង្ការតផ្េងបានមែរ
ឬតទ?
ចាស/បាទ។ មនុសេនពញវ ័យ និងកុមារន្ែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំន ើងនៅ អាចចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ឺ អ កមាន់ និងជាំងឺផ្ទាស្ថយ្ាំ។ ម្របសិននបើកូន
បានកនុងនពលជាមួ យនឹងថ្នប
ាំ ង្ការែថ្ទនទៀត ែូ ចជាជាំងឺកស្រញ្ជឹល ជាំងក
របស់អ្នកចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 នៅកន្នែ ងន្ែលមិនសា ល់ថ្នប
ាំ ង្ការនសេងនទៀតន្ែលពួ កនគ្ម្រតវូ ការ អែ កអារ
ចៅកាន់ទីតាាំងនសេងនែើមបីចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការននាះនៅនពលណាក៏បាន។ មិនចាាំបាច់រង់ចាាំចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនសេងោននទ។

ត ើខ្ញអា
ាំ ចទទួ លបាននី ិ វ ិធីតវជជសាស្តសោ ឬការតធវ ើត សោត្តួ តពិនិ យតា ទមាាប់បានដែរឬតទ
ត្បសិនតបើខ្ញាំតទើបដ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?
នីតិ វ ិធីនវជជ ស្ថស្រសា ឬការ្តួ តពិនិតយជាំងឺតាមទមាៃប់ភាគ្នម្រចើនអាចនធវ ើនៅបានមុន ឬនម្រកាយនពលចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19។
កាំណ្ត់សមាគល់៖ ម្របសិននបើអ្នក ល់ចេលកាំណ្ត់ម្រតូវលតឆ្លុេះសុ ន់តាមទមាៃប់ និងបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
នពលថម ីៗននះ សូ មស្កកសួ រម្រគ្ូនពទយរបស់អែកថ្នតើអ្នកគ្ួ រន្តរង់ចាាំរយៈនពលប៉ោុនាមនមុននពលន្ែលអ្ន កអារលតឆ្លុេះ
ចនេះបាន។ មនុសេន្ែលចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 អាចនឹងមាននហើមកូ នក ត ុ រ (នៅថ្ lymphadenopathy)
នៅចកៃ ៀកជិតកន្នែ ងន្ែលពួ កនគ្បានចាក់ថ្ន។ាំ ការនហើមននះគ្ឺជាសញ្ញាធមម តន្ែលថ្រាងកាយកាំពុងកស្ថង្បេ័នធ
ការពារម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19។ ការនហើមជាបនណា
ា ះអាសនន ននះអាចបណា
ា លឱយមានការេិនិតយនមើល ការលតឆ្លុេះ
សុ ន់មិនម្រតឹមម្រតវូ ែូ នចន ះវាចាាំបាច់កនុងការម្របាប់ចៅបុគ្ាលិកអ្ាំពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នក។ សម្រមាប់ព័ត៌មាន
លមអ ិតសូ មនមើល ាំបូ ម នសម្រមាប់ស្រសាីន្ែលទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់សមាគ្មន៍ការថតឆ្លុេះសុែន់
(Society of Breast Imaging)។
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក៏អាចប៉ោះពាល់ែល់លទធ សលថ្នការនធវ ើនតសា ដសវ ងរកជាំងឺរនបង (TB) មួ យចាំនួនសងន្ែរ សូ ម
នមើលនគ្ហទាំព័រ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 និងនីតិ វ ិធីនវជជ ស្ថស្រសានសេងនទៀត របស់មជឈមណ្ឌល្រប់្រងនិង
ទប់ស្កាត់ជាំងឺឆ្ៃង (CDC)។

ត ើខ្ញាំេួរតរៀបចាំយ៉ាងែូ ចតមោ ចសត្មាប់ការតៅាមការណា ជ
់ ួបរបស់ខ្ញាំតែើមបីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ?
•

ចូ រចងចាាំថ្ម្រតវូ
ាំយកឯកស្ថរន្ែលតម្រមូវចាាំបារ់ ្េមទ ាំងអាស័យោានអ្ុីដម៉ោល ឬនលខទូ រស័ពទរល័ត
របស់អ្នក ម្របសិននបើអ្នកមាន។ ម្របសិននបើអ្នកបាននធវ ើការណាត់ជួប សូ មអានព័ត៌មាននៅកនុងអ្ុីដម៉ោល
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ

•

•
•
•

•

•

ន្ែលបញ្ញជក់អាំេីការណាត់ជួបចនេះ។ ម្របសិននបើអ្នកមានសាំ ួ រនសេងៗ វាអាចមានម្របនយាជន៍នោយកត់្តា
សាំណ្ួរទ ាំងននាះ។
អ្ន កគ្ួ រន្តទទួ លបានឯកស្ករេ័ត៌មានការេិតជាម្រកោសឬជាឯកស្ថរនអ្ ិចម្រតន
ូ ិច ន្ែលម្របាប់អ្នកបន្នា ម
នទៀតអ្ាំពីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ជាក់លាក់ន្ែលអ្ន កនឹងនៅទទួ លចាក់។ ម្របនភទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ន្ែលបានទទួ លការអ្នុម័ត និងបានទទួ លការអ្នុញ្ញាតឱយនម្របើម្របាស់នីមួយៗ មានឯកស្ករព័ត៌មានការ
េិតថ្នថ្នប
ាំ ង្ការននាះចរៀងៗខល ួន នែើមបីជួយអ្ន កកនុងការន្សវ ងយល់អ្ាំពីោនិភយ
័ និងអតែ ្បចយជន៍ថ្នការ
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាក់លាក់ននាះ។ សូ មន្សវ ងយល់បន្នា មអ្ាំពី ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 នសេងៗោន។
នម្រោងនឹងសែ ិតចៅកដនៃ ងណាត់ជួបរហូ តែល់រយៈចេលមួ យនមា៉ោង។ ចនេះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងរយៈនពលចាំនួន 15
នៅ 30 នាទីសម្រមាប់សនងា តនមើលអ្ន ក បនាទប់ពីអ្នកបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នករ ួចនហើយ។
កុាំបញ្ឈប់ការនលបថ្នតា
ាំ មទមាៃប់របស់អ្នក មុននពលទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ នលើកន្លងន្តម្រគ្ូនពទយរបស់អ្នក
ន្ នាាំឱយអ្នុវតា ូ ចរែ េះ។
មិនមានការន្ នាាំឱ្យអ្ន កនលបថ្នន្ាំ ែលមិនចាាំបាច់មាននវជជ បញ្ញជ (ែូ ចជា ថ្ន ាំ Ibuprofen ថ្ន ាំ Aspirin ឬថ្ន ាំ
Acetaminophen) មុននពលទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ នែើមបីពោយាមទប់ស្កាត់សលប៉ោះពាល់ទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការ
ននាះនទ។ រចបៀបដ លថ្នទ
ាំ ាំងននះអាចប៉ោះពាល់ែល់ម្របសិទធិភាពថ្នថ្នង
ាំ បង្ការកម្រមិតណាននាះ រឺមិនទន់បាន
ឹងចទ។ ម្របសិននបើអ្នកនលបថ្នទ
ាំ ាំងននះជានទៀងទត់សម្រមាប់នហតុសលនសេងនទៀត អ្ន កគ្ួ រន្តបនា នលបថ្ន ាំ
ទ ាំងចនេះ មុននពលអ្ន កទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ក៏មិនមានការន្ នាាំឱ្យអ្ន កនម្របើ្បាស់ថ្នម្រាំ បឆ្ាំងនឹង្បតិកមម
ឬការទស់ (antihistamines) មុននពលទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 នែើមបីពោយាមទប់ស្កាត់ម្របតិកមម
ឬការទស់ននាះន្ែរ។
ចូ រពាក់ មា៉ោស់ និងសនមែ ៀកបាំពាក់ន្ែលអាចអ្នុញ្ញាតឱយមានភាពង្កយម្រសួលកនុងការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនៅម្រតង់
នែើមថ្ែរបស់អ្នក។ សូ មេិស្កអាោរសម្រមន់បនដ ិរបនដ ួរ មុននពលនៅតមការណាត់ជួបរបស់អ្នក នហើយរកា
ជាតិទឹក (យកទឹកបន្នា ម កនុងករ ីម្រតូវការេិស្ក)។
ម្របសិននបើអ្នកម្រតវូ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មួ យ ូ សចទៀត ម្រតវូ ម្របាកែថ្អ្ន កែឹងអាំពីរនបៀប និង
នពលចវលាណានែើមបីទទួ លចាក់ មុននពលអ្ន កចាកនចញពីទីតាំងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការននាះ។

ត ើខ្ញអា
ាំ ចទទួ លបានព័ ៌មានបដនា មតៅទីណា?
•
•
•
•

នែើមបីនបាះពុមព ឬនមើលសាំ ួ រដ លបានសួ រជាញឹកញប់ននះ ឬសាំ ួ រន្ែលបានសួ រជាញឹកញប់
ចផ្េងចទៀតទក់ទងនឹងម្របធានបទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សូ មនសា នកូ ែ QR ននះ ឬរូ ល
ចៅកាន់នគ្ហទាំព័រ សាំ ួ រន្ែលបានសួ រជាញឹកញប់ទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
នគ្ហទាំព័រ VaccinateLACounty.com - រ ួមទ ាំងនគ្ហទាំព័រ កាលវ ិភាគ្ថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដ លមានរ ូបភាពម្រកាហវ ិចនែើមបីបង្កាញនូ វនពលណាន្ែលែូ សនីមួយៗែល់នពល
កាំ ត់អារទទួ ល និងព័ត៌មានសា ីពី វ ិធីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
ឺ
ចរហទាំេ័រការទទួ លចាក់ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំង COVID-19 របស់មជឈម ឌ លម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទប់ស្ថាត់
ជាំងឺឆ្ែង (CDC) ។
ចូ រេិច្រេះជាមួ យម្រគ្ូនពទយរបស់អ្នក ម្របសិននបើអ្នកមានសាំ ួ រនសេងៗ។
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