��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់យុវជន
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
មនុស្សវ �យេក� ងែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 េ� 17 ��ំ �នសិទ�ិទទួ ល��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ែដល�នផលិតេ�យ
្រក �មហ៊ុន Pfizer។
�រ�ក់��ប
ំ ��រគឺឥតគិតៃថ��និច�។
�ំងអ� ក ឬក៏កូនរបស់អ�កនឹងមិន្រត�វ�នសួរ�ំអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍េទ។ សូមចូ លេ��ន់េគហទំព័រ៖
VaccinateLACounty.com ឬ VacunateLosAngeles.com (��េអស�៉ញ) េដើម្បីែស�ងរកព័ត៌�នៃន�រ�ក់�� ំ
ប��រ។

េហតុអ�ី�ន�កូ នរបស់ខ��ំគួរែត�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19?
�រ�ក់��ប
ំ ��រឱ្យកូ នរបស់អ�ក គឺ� វ �ធីដ៏ល�បំផុតេដើម្បី�រ�រពួ កេគពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19។ េ�ះបី�ជំងឺ
COVID-19 �គេ្រចើន�នស�ព្រ�លចំេ�ះកុ�រ�ងមនុស្សេពញវ �យ ពួ កេគក៏�ច��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ�នផង
ែដរ។ កុ�រខ� ះ�ច្រត�វ�រ�រព��លេ�មន� ីរេពទ្យ េហើយែថម� ំង�ច��ប់េ�យ�រេ�គស��ៃន�ររ�កពហុស
រ ��ង� ចំេ�ះកុ�រ (MIS-C)។ េនះគឺ���ន�ពមួ យែដលែផ� កេផ្សងៗៃន�ង�យ�ច�ន�ររ�ក រ ួម�ន� ំងេបះ
ដូ ង សួ ត ត្រមងេ�ម ខួ រក�ល ែស្បក ែភ� ក ឬសរ ��ង� ្រកពះេ�ះេវៀន។ េលើសពីេនះេទៀត កុ�រមួ យចំនួនែដល�ន
ឆ� ងេមេ�គ �ច�នផលវ ��កសុខ�ពរយៈេពលែវង (ែដលេ��ជំងឺ COVID-19 រយៈេពលយូរ)។ កុ�រែដល�ន
ជំងឺ COVID-19 រយៈេពលយូរ�ច�ន�រម� ណ៍អស់ក��ំង ឈឺក�ល និង�នប��ក��ង�រេ��ត�រម� ណ៍។ ��ច
�នរយៈេពល�េ្រចើនស��ហ៍រហូ តេ�ដល់�េ្រចើនែខ ប��ប់ពី�នឆ� ងជំងឺ COVID-19។ មិន�ន វ �ធី�ែដល�ច
ប��ក់�មុន� េតើកុ�រនឹង�នករណីឈឺធ�ន់ធ�រពីជំងឺ COVID-19 ឬ�េតើពួកេគនឹង�នជំងឺ COVID-19 រយៈ
េពលយូរឬអត់េ�ះេឡើយ។
េ�េពលែដលកូ នរបស់អ�ក�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ �នឹង�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់ពួកេគក��ង�រចូ លរ ួមក��ង
សកម� �ពេទៀង�ត់េផ្សងៗ។ �រជួ បជុំ���មួ យមិត�ភក� ិ �រេ���េរៀនេ�យ��ន�ររ��ន �រេលងកី� និង
�រេធ� ើដំេណើរេ�សួ រសុខទុក�្រក �ម្រគ� �រនឹង�នសុវត� ិ�ព�ងមុន។ ពួ កេគនឹងមិនត្រម�វឱ្យេធ� ើេតស� រកេមេ�គ
ស្រ�ប់�រេលងកី�មួ យចំនួន ឬេ�ចូ លរ ួមក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ធំៗេទ។ ពួ កេគក៏នឹងមិន�ំ�ច់្រត�វេធ� ើច��ឡីស័កែដរ
្របសិនេបើពួកេគ�នប៉ះ�ល់េ�នឹងជំងឺ COVID-19 េហើយពួ កេគមិន�នេ�គស��េ�ះ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង�រប៉ះ
�ល់េមេ�គេ���េរៀន េ�ផ� ះ ខណៈេពលកំពុងេលងកី�ែដល�ន�រេរៀបចំ្រតឹម្រត�វ ឬប��ប់ពីេធ� ើដំេណើរ។
�រឱ្យកូ នរបស់អ�កទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រក៏ជួយ�រ�រ្រក �ម្រគ� �រ និងមិត�ភក� ិផងែដរ។ ��ន្របេ�ជន៍�ពិេសស
ក��ង�រ�រ�រមនុស្សែដលមិន�នទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ (ដូ ច�កុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 5 ��ំ) និងអ� កែដល
្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ក��ង�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន់ធ�រ ្របសិនេបើ�ន�រឆ� ងេមេ�គ ដូ ច� មនុស្ស�ស់ និងមនុស្ស
ែដល�នប��សុខ�ព�ក់�ក់។
សូ មេមើលេគហទំព័រ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់កុ�រ និងមនុស្សវ �យជំទង់ របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់
��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។

េតើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 មួ យ�ែដលកូ នរបស់ខ��ំ�ច�ក់�ន?
កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ��ចទទួ ល�ក់ប រ ��ណដូ សៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ Pfizer
ែដលសម្រសប�ម�យុ៖
• េក� ងជំទង់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ��ចទទួ ល�រ�ក់ប រ ��ណ��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer ដូ ច��
នឹងមនុស្សេពញវ �យែដរ។
• កុ�រែដល�ន�យុចេ��ះពី 5 េ� 11 ��ំ�ចទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer ែដលផលិតស្រ�ប់្រក �ម
�យុរបស់ពួកេគ។ ��ន�រ�តុផ្ស ំសកម� ដូច�� ប៉ុែន� �ដូ សែដល�នបរ ��ណតូ ច�ង (1/3) ��ប
ំ ��រ
្របេភទ Pfizer ធម� � េហើយ្រត�វ�នផ� ល់ឱ្យ�មម��លែដលតូ ច�ងមុនផងែដរ។
��ប
ំ ��រ� ំងពីរែបបេនះ គឺផ�ល់ជូនចំនួន 2 ដូ សែដល�នគ��ត 21 ៃថ� ពី��។ ���រ�ំ�ច់ក��ង�រ�ក់ដូសទីពីរ
េដើម្បីទទួ ល�ន�រ�រ�រេពញេលញពី��ប
ំ ��រេនះ។ កូ នរបស់អ�កនឹង�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ 2 ស��ហ៍ប��ប់
ពីពួកេគ�ន�ក់ដូសទីពីររ ួចេហើយ។
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��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់យុវជន
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
��ប
ំ ��រ្របេភទ Moderna និង្របេភទ Johnson & Johnson មិន�នស្រ�ប់កុ�រេ្រ�ម�យុ 18 ��ំេទ។ ��ប
ំ ��រ
� ំងពីរេនះ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ែតមនុស្សែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ�ប៉ុេ�
� ះ។
េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពី��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer សូ មេមើល��ងព័ត៌�ន�រពិតស្រ�ប់អ�កទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ
និងអ� កផ� ល់�រែថ� ំ� ំង�យ៖

•
•

ស្រ�ប់ �យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ�
ស្រ�ប់ �យុចេ��ះពី 5 េ� 11 ��ំ

េតើ��ប
ំ ��រ�នផលប៉ះ�ល់អ�ីខ�ះចំេ�ះយុវវ �យ?
ផលប៉ះ�ល់ៃន��ប
ំ ��រគឺ្រសេដៀង��រ�ងកុ�រ និងមនុស្សេពញវ �យ។ ផលប៉ះ�ល់� ំងេ�ះ�ចរ ួម�ន ៃដឈឺេហើយ
េឡើង្រកហម �ន�រម� ណ៍អស់ក��ំង ឈឺក�ល ឈឺ�ច់ដុំ ្រគ �នេ�� ឬ្រគ �នរ�។ ផលប៉ះ�ល់� ំងេនះ�ច�ក់
ក្រមិតេ�េលើសកម� �ព្រប�ំៃថ� មួយចំនួន ប៉ុែន� គួ រែត�ត់េ�វ �ញក��ងរយៈេពលពីរេ�បីៃថ� េ្រ�យ។ មិនែមនមនុស្ស
្រគប់��នឹងេកើត�នផលប៉ះ�ល់� ំងេនះេទ។ ផលប៉ះ�ល់� ំងេនះគឺ�េរឿងធម� � និង�ស��ែដលប��ញ��ង
�យកំពុងបេង� ើត�ព�ុំ។

េតើកូនរបស់ខ��ំគួរ�ក់��ប
ំ ��រអ� ីេ� ្របសិនេបើពួកេគ�នចូ ល�យុ 12 ��ំ មុន�រ�ក់ដូសទីពីររបស់
ពួ កេគ?
�រែណ�ំេ�េលើ��ប
ំ ��រគឺែផ� កេ�េលើ�យុរបស់កុ�រ មិនែមនេ�េលើទម� ន់េទ។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន�យុ
11 ��ំ ពួ កេគគួ រែតទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់កុ�រ េ�យមិនគិតពីេពលែដលពួ កេគ�នចូ ល�យុ 12 ��ំេឡើយ។
��នសុវត� ិ�ព និង�ន្របសិទ�ិ�ពស្រ�ប់្រក �ម�យុេនះ។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�កនឹង�នចូ ល�យុ 12 ��ំក��ង
េពល�ប់ៗេនះ េយើងខ��ំមិនែណ�ំឱ្យរង់�ំរហូ តដល់េ្រ�យេពលខួ បកំេណើតរបស់ពួកេគេដើម្បីទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ
េទ។
្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�នចូ ល�យុ 12 ��ំប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីមួយ ពួ កេគគួ រែត�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់មនុស្ស
ែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ�ស្រ�ប់ដូសទីពីររបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន� ្របសិនេបើពួកេគទទួ ល�រ�ក់ដូសស្រ�ប់
�យុចេ��ះពី 5 េ� 11 ��ំ ពួ កេគមិន�ំ�ច់�ក់ម�ងេទៀតេទ។

េហតុអ�ី�ន��ន��ប
ំ ��រស្រ�ប់ែតកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ��៉ងេនះ? េតើេ�េពល
�េទើបេក� ងតូ ចៗ�ច�ក់��ប
ំ ��រ�ន?
កុ�រ�យុេ្រ�ម 5 ��ំ� ំង�យមិន�ច�ក់��ប
ំ ��រ�នេទ ពីេ្រ�ះ�រសិក��មែបបេវជ� ��ស� (clinical
studies) េ�ែតកំពុងេធ� ើេឡើងេ�េលើ្រក �ម�យុេនះ។ េ�មិន�ន់�នព័ត៌�ន្រគប់្រ�ន់េ�េឡើយេទ អំពីរេបៀប
ដំេណើរ�រៃន��ប
ំ ��រ� ំងេនះចំេ�ះកុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 6 ែខេ� 5 ��ំេ�ះ។

េតើខ��ំ�ច�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់កូនរបស់ខ��ំេ�ទី��ន?
��ប
ំ ��រ�ចរក�នេ�ទី�ំង�ប់រយកែន� ងេ�ទូ � ំងេ�នធី LA។ ទី�ំង� ំង�យរ ួម�ន �រ ��ល័យ្រគ�េពទ្យ
ជំ�ញ�ងកុ�រ គ� ីនិក ឱសថ��ន ��េរៀន ទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ពិេសស និងទី�ំងចល័ត��។
អ� កមិន�ំ�ច់�ន�រ�ត់ជួប េ��មទី�ំង�េ្រចើន។ �ម�នរកេមើលទី�ំងគ� ីនិកែដល�នផ� ល់ជូន�� ំ
ប��រេ�ក��ងតំបន់ជិតអ� ក។
�រ�ក់��ប
ំ ��រេ��មផ� ះក៏�ចផ� ល់ជូន�នផងែដរស្រ�ប់មនុស្សែដលមិន�ចេធ� ើដំេណើរេចញពីផ�ះ�ន។ េដើម្បី
ែស� ងយល់បែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ៖ VaccinateLACounty.com េហើយចុចេលើ “រេបៀបទទួ ល�រ�ក់�� ំ
ប��រ” (How to Get A Vaccine)។ អ� កក៏�ចទូ រស័ព�េ�មជ្ឈមណ�លព័ត័�ន��ប
ំ ��រ�មរយៈទូ រស័ព�េលខ 833-5400473។ ទីេនះេបើកបេ្រមើ�រជូ ន�េរៀង�ល់ៃថ� �ប់ពីេ�៉ង 8:00 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8:30 យប់េហើយ�ចេរៀបចំ�រដឹក
ជ��ន
� េ�យឥតគិតៃថ� េ��ន់ទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រផងែដរ។ សូ ម្រ�កដ�េ្រជើសេរ �សទី�ំងែដល�នផ� ល់ជូន�� ំ
ប��រ្របេភទ Pfizer ែដលសម្រសបស្រ�ប់�យុរបស់កូនអ� ក។
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��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់យុវជន
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
េតើខ��ំ្រត�វ�រឯក�រអ� ីខ�ះេដើម្បី�ក់��ប
ំ ��រឱ្យកូ នរបស់ខ��ំ?
កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ដល់ 17 ��ំ្រត�វ�រ�រយល់្រពមពីឪពុក��យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់េដើម្បីទទួ ល
�ន�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ ្រក �ម្រគ� �រ� ំងអស់គួរែតពិនិត្យេមើលត្រម�វ�រៃន�រយល់្រពមេផ្សងៗេ��មទី�ំងែដល
ពួ កេគ�នគេ្រ�ងនឹងេ�។ ចូ រពិនិត្យេមើលអុីែម៉ល ឬ�រ�អក្សរែដលអ� ក�នទទួ លេ�េពលអ� កេធ� ើ�រ�ត់ជួប
េដើម្បីដឹង� េតើអ�ក្រត�វយកឯក�រអ� ីខ�ះេ��មួ យ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីត្រម�វ�រេ��មទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រ
របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី LA សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com ឬទូ រស័ព�
េ�មជ្ឈមណ�លព័ត៌�ន��ប
ំ ��រ (សូ មេមើល�ងេលើ)។

កូ នរបស់ខ���
ំ ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ។ េតើពួកេគ�ចទទួ ល�រ�ក់ដូសទី 3 ៃន��ប
ំ ��រ្របេភទ
Pfizer �នែដរឬេទ?
��្រស័យេ�េលើ�យុរបស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន�យុ 12 ��ំេឡើងេ�េហើយ�ន ្របព័ន��ព�ុំ
េខ�យក្រមិតមធ្យម ឬធ� ន់ធ�រ �ន�រែណ�ំឱ្យពួ កេគទទួ ល�រ�ក់ដូសទី 3 ៃន��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer។ ពួ កេគគួ រ
ែតទទួ ល�រ�ក់ដូសទី 3 របស់ពួកេគ�៉ងេ�ច�ស់ 28 ៃថ� ប��ប់ពីបំេពញ�រ�ក់លំ�ប់ដំបូងែដល�នចំនួន
2 ដូ សេ�ះ។ �េពលបច��ប្បន� េនះ ដូ សទី 3 មិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុេ្រ�ម 12 ��ំេឡើយ។ ដូ ស
ជំរុញមិន្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំេឡើយ។ សូ មពិ�ក��មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់កូនអ� កអំពី
�រ�ក់ដូសបែន� មេទៀត។
សូ មេមើលេគហទំព័រ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះខ�យក្រមិតមធ្យមេ�ធ� ន់ធ�រ
របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC)។

េតើកូនរបស់ខ��ំ�ច�ក់��ប
ំ ��រ្រប�ំងជំងឺ COVID-19 និង្រប�ំងជំងឺដៃទេទៀតក��ងេពលែតមួ យ�នែដរ
ឬេទ?
�ស/�ទ។ កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ��ច�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ក��ងេពល�មួ យ��ប
ំ ��រ
ដៃទេទៀត ដូ ច�ជំងឺ���យធំ ក��� ឹល និងក� ក�ន់។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�
កែន� ងែដលមិន�នផ� ល់��ប
ំ ��រេផ្សងេទៀតែដលពួ កេគ្រត�វ�រ អ� ក�ចេ��ន់ទី�ំងេផ្សងេដើម្បី�ក់��ប
ំ ��រ
េ�ះេ�េពល�ក៏�ន។ មិន�ំ�ច់ចំ�យេពលរង់�ស
ំ ្រ�ប់�ក់��ប
ំ ��រេផ្សង��េ�ះេទ។

េតើកុ�រែដល�ន្របតិកម� ឬ�រ�ស់ �ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ Pfizer �នែដរ
ឬេទ?
��្រស័យេ�េលើមនុស្ស��ក់ៗ។
• កុ�រែដល�ន្របតិកម� ឬ�រ�ស់េ�នឹងវត��មួយចំនួនដូ ច���េំ លប ��រ (រ ួម� ំងស៊ុត) �រ�តុជ័រ
សត� ចិ��ឹមឬលម� ង�� ឬមនុស្សែដល�ន្របវត� ិ្រគ� �រ�ក់ទងនឹង្របតិកម� ឬ�រ�ស់ ក៏�ច�ក់��ប
ំ ��រ
�នែដរ។ ��ប
ំ ��រេនះមិន�នផ��កស៊ុត �ហួ យ ជ័រេ�ស៊ូ ឬ�រ�តុគីមីទុកកុំឱ្យខូ ចេឡើយ។ អ� ក�ចេមើល
��ងៃនេ្រគ�ងផ្ស ំេ�ក��ងព័ត៌�ន�រពិតស្រ�ប់អ�កទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ និងអ� កផ� ល់�រែថ� ំ� ំង�យ៖
��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer ស្រ�ប់ �យុ 12 ��ំេឡើងេ� ��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer ស្រ�ប់ �យុចេ��ះពី 5 េ� 11
��។ំ
• ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន្របតិកម� ឬ�រ�ស់េ�នឹង��ប
ំ ��រ ឬ�រ
ព��លេ�យ�រ�ក់ម��ល (េ�ះបី��មិនធ� ន់ធ�រក៏េ�យ)។ ពួ កេគនឹងជួ យសេ្រមចចិត�� េតើ��នសុវត� ិ
�ពស្រ�ប់កុ�រក��ង�រ�ក់��ប
ំ ��រែដរឬេទ។
• កុ�រែដល�ន្របតិកម� �មួ យ�រ�តុច្រ�ញ់ពីេ្របងប៉ូ លីេអសុីលីនគ� ីកូល (Polyethylene Glycol, PEG)
មិនគួ រ�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer េទ។
�ន�និភ័យតិចតួ ចស្រ�ប់��ហ� ី�ក់សុីស (anaphylaxis) (�្របេភទ្របតិកម� ឬ�រ�ស់ែបបធ� ន់ធ�រ) ឬក៏
្របេភទ្របតិកម� ឬ�រ�ស់េផ្សងេទៀតេ�នឹង��ប
ំ ��រ�ក៏េ�យ។ េនះ�មូ លេហតុែដលមនុស្ស្រគប់��្រត�វ�នស� ិត
េ្រ�ម�រពិនិត្យសេង� តក��ងរយៈេពលខ� ី ប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 រ ួច។
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��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់យុវជន
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
ព័ត៌�នអំព្រី បតិកម� ឬ�រ�ស់���ច��ស់ប�រ�ន។
�
េដើម្បីពិនិត្យេមើល�រែណ�ំថ�ីបំផុត សូ មេមើលេគហទំព័រ
��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់បុគ�លែដល�ន្របតិកម� ឬ�រ�ស់ របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺ
ឆ� ង (CDC) េហើយពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យ។

កូ នរបស់ខ���
ំ � ប់�នជំងឺ COVID-19 រ ួចេហើយ េតើពួកេគគួ រែត�ក់��ប
ំ ��រែដរឬេទ?
�ស/�ទ។ កូ នរបស់អ�កគួ រែត�ក់��ប
ំ ��រ េ�ះបី�ពួ កេគ��ប់�នជំងឺ COVID-19 រ ួចេហើយក៏េ�យ។ េយើងមិន
ដឹង� េតើមនុស្ស��ក់នឹង�ច�ន្របព័ន��រ�ររយៈេពលយូរប៉ុ��នេទ ប��ប់ពី�នជំងឺ COVID-19 រ ួចមក។ �រ
�ក់��ប
ំ ��រប��ប់ពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 នឹងជួ យបេង� ើន្របព័ន��ព�ុំរបស់កូនអ� ក។ �នឹងផ� ល់នូវ�រ�រ�រ
�នយូរ�ងមុន្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់ពួកេគ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង�រ�រ�រ្រប�ំងនឹងេមេ�គ្របេភទថ� ីៗ
ែដល�ច�យនឹងឆ� ង ឬ�ចបង� ឱ្យ��ក់ខ� �នឈឺ�ន់ែតធ� ន់ធ�រ�ងមុន។

េតើ��នសុវត� ិ�ពែដរឬេទ ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 េ� 17 ��ំទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ?
�ស/�ទ។ ប��ប់ពី�រេធ� ើេតស� �កល្បង�មែបបេវជ� ��ស� (clinical trials) �៉ងហ� ត់ចត់ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID19 របស់្រក �មហ៊ុន Pfizer (���ប
ំ ��រដូ ច��ែដល្រត�វ�នផ� ល់ជូនដល់មនុស្ស�ប់�ន�ក់ែដល�ន�យុ�ប់ពី 16
��ំេឡើងេ�េ�យសុវត� ិ�ពេ�ះ) ្រត�វ�នអនុ��តេ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) ស្រ�ប់យុវជនែដល
�ន�យុចេ��ះពី 12 េ� 15 ��ំ�លពីែខឧស�។ �្រត�វ�នអនុ��តស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ចំេ�ះកុ�រែដល�ន
�យុចេ��ះពី 5 េ� 11 ��ំ �លពីែខតុ�។ �រសិក��នប��ញ� ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ Pfizer �ន
សុវត� ិ�ព និង ្របសិទ�ិ�ព ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ដល់ 17 ��ំ ក៏ដូច�មនុស្សេពញវ �យផងែដរ។ ឥឡ�វ
េនះ ��ប
ំ ��រទទួ ល�ន�រអនុម័ត� ំង្រស �ងពី FDA ស្រ�ប់មនុស្សែដល�ន�យុ�ប់ពី 16 ��ំេឡើងេ� េហើយបន�
ទទួ ល�រ្រត� តពិនិត្យេលើសុវត� �
ិ ព។
ឪពុក��យ្របែហល��ច�ន�រ្រព� យ�រម� អំពីករណីមួយចំនួនអំពីប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង (myocarditis) ឬ
ប��រ�ក្រស�ប់�ងេ្រ�ៃនេបះដូ ង (pericarditis) េ�េលើមនុស្សែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer។ ករណី�គ
េ្រចើនគឺមនុស្សវ �យជំទង់និងមនុស្សេពញវ �យេ�េក� ង េភទ្រប �ស េហើយ�នេកើតេឡើងប៉ុ��នៃថ� ប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��រ។
្របតិកម� � ំងេនះគឺក្រម ែដល្រត�វ�ន�៉ន់��ន��នតិច�ង 60 ករណីក��ងចំេ�មចំនួនមនុស្សែដល�ន�ក់
��ប
ំ ��រមួ យ�ន�ក់។ េ�យ�រែតមិន�នករណីៃនប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ងេលើកុ�រែដល�ន�យុចេ��ះពី 5
េ� 11 ��ំក��ង�រេតស� �កល្បង�មែបបេវជ� ��ស� (clinical trials) អ្រ�ៃនប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ងប��ប់ពី
�ក់��ប
ំ ��រចំេ�ះកុ�រ�យុ�ប់ពី 5 េ� 11 ��ំមិន្រត�វ�នដឹងច�ស់�ស់េទ ប៉ុែន� �ទំនង��នក្រមិត�ប
�ង េ�យ�រែត��ប
ំ ��រស្រ�ប់្រក �ម�យុេនះគឺ�នបរ ��ណតិច�ង េហើយ��រពិត�ស់ែដល�ប��រ�ក
�ច់ដុំេបះដូ ងមិនេកើត�ន�ទូ េ�េ�ក��ង្រក �ម�យុវ �យេក� ងេនះេទ។
្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក ឬបុគ�ល���ក់េផ្សងេទៀត�នេ�គស���មួ យដូ ច�ងេ្រ�ម ពួ កេគ្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ
ែស� ងរកជំនួយែផ� កេវជ� ��ស� �ប��ន់៖
• ឈឺ្រទ�ង
• �រដកដេង� ើមខ� ីៗ
• �រម� ណ៍ែដល�េបះដូ ងេ�ត�ប់ ខុសធម� � ឬេ�ត��ំង។
អ� កជំងឺ�គេ្រចើនែដល្រត�វ�ន�យ�រណ៍��នប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង និងប��រ�ក្រស�ប់េ្រ�ៃនេបះដូ ង
ប��ប់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ េហើយែដល�នទទួ ល�រែថ� ំ �ន�រ្របេសើរេឡើង វ �ញេ�យេ្របើ��ន
ំ ិង�រស្រ�ក េហើយ
នឹង�ន�រម� ណ៍ធូរេស្បើយ�៉ង�ប់រហ័ស។ ���រសំ�ន់ក��ង�រកត់ស��ល់� ប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង និង
ប��រ�ក្រស�ប់េ្រ�ៃនេបះដូ ងេកើត�ន�ទូ េ��ងចំេ�ះមនុស្សែដលឆ� ងជំងឺ COVID-19។ េហើយ�និភ័យដល់
េបះដូ ងេ�យ�រ�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ច�នស�ព�ន់ែតធ� ន់ធ�រ�ងេនះផងែដរ។ សូ មែស� ងយល់បែន� មេ�
េលើេគហទំព័រស� ីអំពី ប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង និងប��រ�ក្រស�ប់េ្រ�ៃនេបះដូ ងប��ប់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 ្របេភទ mRNA រ ួច របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC)។
ផលប៉ះ�ល់ដ៏ក្រមមួ យេទៀតគឺ��ហ� ី�ក់សុីស (anaphylaxis)។ េនះគឺ�្របតិកម� ឬ�រ�ស់ែបបធ� ន់ធ�រមួ យែដល
�ចេកើតេឡើងប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��ររ ួច។ មនុស្ស្រគប់រ ូប្រត�វ�នស� ិតេ្រ�ម�រពិនិត្យសេង� តក��ងរយៈេពលខ� ី ប��ប់
ពី�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ ្របសិនេបើ�ន្របតិកម� ្របេភទ��ហ� ី�ក់សុីសេកើតេឡើងែមនេ�ះ ពួ កេគ�ច
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��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់យុវជន
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
ទទួ ល�ន�រព��ល��មៗ។ ែស� ងយល់បែន� មេ�េលើេគហទំព័រ េតើ្រត�វេធ� ើ�៉ង� ្របសិនេបើអ�ក�ន្របតិកម� ឬ
�រ�ស់ប��ប់ពី�ន�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 រ ួច របស់ CDC ។
CDC ែណ�ំ�រ �ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�។ �និភ័យ
ែដលេគ�នដឹងអំពជ
ី ំងឺ COVID-19 រ ួម�ន�រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ប��សុខ�ពរយៈេពលែវង និង�រ
��ប់គឺ�នេ្រចើន�ង�និភ័យែដល�ចេកើត�នៃន្របតិកម� ដ៏ក្រមមិនល� េផ្សងៗ�ក់ទងនឹង�រ�ក់��ប
ំ ��រ។

េតើកូនរបស់ខ��ំ�ចេកើតជំងឺ COVID-19 ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ែដរឬេទ?
េទ។ កូ នរបស់អ�កមិន�ចេកើតជំងឺ COVID-19 ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រេនះេទ។ �មិន�ចេ�រ ួចេទ។ ��ន��ប
ំ ��រ�
មួ យែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�សហរដ� �េមរ �ក �នផ��កនូ វទ្រមង់�មួ យៃនេមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19
េឡើយ។

េតើ��ប
ំ ��រប�
� លឱ្យមិន�នកូ នែដរឬេទ?
េទ។ មិន�នេហតុផល ឬភ័ស���ងែផ� កជីវ��ស� ែដលប��ក់� ��ប
ំ ��រ�មួ យបង� ឱ្យ�នប���របង� កំេណើត
ចំេ�ះ�ស� ី ឬបុរសេឡើយ។ េនះរ ួមប��ល
� � ំង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ផងែដរ។ មនុស្សមួ យចំនួនែដល�ន�ក់�� ំ
ប��រក��ងអំឡ
� ងេពលៃន�រេធ� ើេតស� �កល្បង�មែបបេវជ� ��ស� (clinical trials) ស្រ�ប់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
និងមនុស្ស�េ្រចើនែដល�នទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ�ប់�ំងពី�រ�កល្បងេ�ះ �ន�នៃផ� េ�ះ។ ��ប
ំ ��រមិន��ស់
ប�រ� DNA របស់មនុស្ស�មួ យេឡើយ េហើយក៏មិន�នភ័ស���ង�មួ យែដលពួ កេគជះឥទ� ិពលេ�េលើ�រលូ ត�ស់
របស់មនុស្សវ �យជំទង់ែដរ។

េតើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ចប៉ះ�ល់ដល់�រ�នរដូ វរបស់កូនខ��ំែដរឬេទ?
មនុស្សមួ យចំនួន�ន�យ�រណ៍ពី�រ��ស់ប�ររដូ
� វរបស់ពួកេគ ប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��ររ ួច រ ួម� ំង�រ��ក់�មេ្រចើន
ឹ
និងរមួ លឈឺ�ប់��ំង។ េយើងមិន�ន់ដង� េតើ�រ��ស់ប�រ�
� ំងេនះបង� េ�យ��ប
ំ ��រឬ�៉ង�េ�ះេទ។ �រ��ស់
ប� �រៃន�រ�នរដូ វមិន្រត�វ�ន�យ�រណ៍ពី�រ�កល្បង��ប
ំ ��រេ�ះេទ េហើយមិន�ន់�នលទ� ផលៃន�រសិក��
មួ យចំេ�ះប��េនះេ�េឡើយែដរ។ ���រសំ�ន់ែដល្រត�វចង�ំ� �នេរឿង�េ្រចើន�ចប�
� លឱ្យ�ន�រ��ស់
ប�រៃនវដ�
�
រដូ វ។ � ំងេនះរ ួម�ន �ព�នតឹង �រ��ស់ប�រ�រេគង
�
របប��រ �រេធ� ើលំ�ត់្រ�ណ និង�រេ្របើ�� ំ
មួ យចំនួនផងែដរ។ �រមករដូ វមិនេទៀង�ត់ គឺ�េរឿងធម� �ស្រ�ប់មនុស្សវ �យជំទង់។ ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន
�រ្រព� យ�រម� អំពីរដូ វរបស់ពួកេគ �ន�រែណ�ំឱ្យពួ កេគពិ�ក��មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់ពួកេគ។

េតើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 នឹង�នផលប៉ះ�ល់រយៈេពលែវងដល់កូនរបស់ខ��ែំ ដរឬេទ?
េទ �មិនគួ រេកើត�នេទ។ ែផ� កេលើអ�ីែដលេយើងដឹងពី��ប
ំ ��រេផ្សងេទៀត ផលប៉ះ�ល់ដ៏ក្រម� ំង�យ �ធម� ��ប់
េផ� ើមេលចេឡើងក��ងរយៈេពល្រ�ំមួយស��ហ៍ប��ប់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ េ�យេហតុផលេនះ រដ� �លចំណី��រ និង
ឱសថ (FDA) �នត្រម�វឱ្យ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 នីមួយៗ ្រត�វ�នសិក��៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីស��ហ៍ប��ប់ពី�រ
�ក់ដូសចុងេ្រ�យ មុនេពលពួ កេគផ� ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់។ ប��ប់��ប
ំ ��រ� ំងេនះ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ
្រ�ស់េ�ះ មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) បន� �ម�ន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ ្របសិនេបើ�ន
ប��សុវត� ិ�ពេកើតេឡើង FDA និង្រក �មហ៊ុនផលិត��ប
ំ ��រនឹងសហ�រ�មួ យ��េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រ្រព� យ�រម� អំពី
សុវត� ិ�ពេនះ។ ឧ�ហរណ៍ ប��េលើសំណុំផលិតផល�ក់�ក់�មួ យ ប��ក��ងេពលផលិតកម� ឬប���ក់ទងនឹង�� ំ
ប��រេ�យ��ល់ែតម� ង។ កូ នរបស់អ�កទំនង��នផលប៉ះ�ល់យូរអែង� ងពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ��ង
េ�យ�រ�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។

្របសិនេបើកូនរបស់ខ��ំ�ន្របតិកម� មិនល� មួ យ (ផលប៉ះ�ល់ែដល�ចេកើត�ន) ប��ប់ពីពួកេគ�ន�ក់
��ប
ំ ��រ េតើខ��ំគួរ�យ�រណ៍��៉ងដូ ចេម� ច?
្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�ន្របតិកម� មិនល� ប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��រ សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក េហើយ�យ
�រណ៍អំពី្របតិកម� េ�ះេ�្របព័ន��យ�រណ៍្រពឹត�ិ�រណ៍មិនល� ៃន��ប
ំ ��រ (ឬ VAERS)។ �យ�រណ៍ផលប៉ះ�ល់េនះ
េ�ះបី�អ� កមិន្រ�កដ���ប
ំ ��របង� ឱ្យ�នក៏េ�យ។ VAERS គឺ�្របព័ន�្រព�នដំបូងែដលរដ� �លចំណី��រ
និងឱសថ (FDA) និងមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) េ្របើ្រ�ស់េដើម្បីរកប��សុវត� ិ�ពែដល�ច
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��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់យុវជន
សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់ស្រ�ប់ឪពុក��យ និង��ព��ល
េកើត�នេ�យ��ប
ំ ��រ�មួ យ។ េដើម្បីេធ� ើ�រ�យ�រណ៍ សូ មទូ រស័ព�េ�េលខ 1-800-822-7967 ឬចូ លេ��ន់េគ
ហទំព័រ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html។
្របសិនេបើអ�ក�នទូ រស័ព�ទំេនើប អ� ក�ចជួ យ CDC �នេ�យពិនិត្យ�ម�ន��ប
ំ ��រ���មរយៈ�រចុះេ��ះ
កូ នរបស់អ�កក��ងកម� វ �ធី V-Safe។ V-safe គឺ�កម� វ �ធីែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�េលើទូរស័ព�ទំេនើបែដលេផ�ើ�រ�អក្សរ
េដើម្បីពិនិត្យេមើលកូ នរបស់អ�ក ប��ប់ពីពួកេគ�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច។ កុ�រ��ក់ៗគួ រែត្រត�វ�នចុះេ��ះ�ច់េ�យ
ែឡកេរៀងៗខ� �ន។ �ល់�រ�អក្សររបស់កម� វ �ធី v-safe ្រត�វ�នេផ�ើេ�ទូ រស័ព�ទំេនើបរបស់ឪពុក��យ ឬ��ព��ល។
កុំេ្របើ្របព័ន� VAERS និងកម� វ �ធី V-Safe ស្រ�ប់ដំបូ��នែផ� កេវជ� ��ស� ។ សូ មទូ រស័ព�េ�្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ឬែស� ងរក
ជំនួយែផ� កេវជ� ��ស� ្របសិនេបើកូនរបស់អ�ក�នេ�គស�� ឬប��សុខ�ពែដលេធ� ើឱ្យអ� ក្រព� យ�រម� ប��ប់ពី
ទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 រ ួច។

េតើខ��ំ្រត�វនិ�យ�មួ យកូ នរបស់ខ��ំអំពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �៉ងដូ ចេម� ច?
��ន�រៈសំ�ន់�ស់ស្រ�ប់យុវជនក��ង�រដឹងអំពី�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ �នព័ត៌�នមិនពិត
�េ្រចើនអំពីជំងឺ COVID-19 និង��ប
ំ ��រជំងឺេនះ ្រត�វ�នផ្សព� ផ�យេ�េលើអុីនធឺណិត និង្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម។
សូ ម្រ�កដ� និ�យ�មួ យកូ នរបស់អ�កអំពីជំងឺ COVID-19 េហើយេឆ� ើយនូ វ�ល់សំណួរែដលពួ កេគ�ច�ន។
សូ មឱ្យពួ កេគដឹងអំពី�និភ័យៃនសុខ�ព ្របសិនេបើ�ននរ���ក់េកើតជំងឺ COVID-19 និងមូ លេហតុែដល�
�រ�ក់��ប
ំ ��រ�ចជួ យ�រ�រពួ កេគ�ន។ ចូ រពន្យល់� ��ប
ំ ��រេនះ�នសុវត� ិ�ព េហើយ�មិន�នផ��កេម
េ�គេទ។ ចូ រពន្យល់អំពីផលប៉ះ�ល់�មួ យពួ កេគេឡើង វ �ញ េហើយឱ្យពួ កេគដឹង�ផលប៉ះ�ល់� ំងេនះ�េរឿងធម� �
េទ។ លួ ងេ�មពួ កេគ ្របសិនេបើពួកេគ្រព� យ�រម� ចំេ�ះ�រ�ក់��ប
ំ ��រ។
សូ មរ�លឹកពួ កេគ� �រ�ក់��ប
ំ ��រនឹងជួ យ�រ�រ្រក �ម្រគ� �រ និងមិត�ភក� ិរបស់ពួកេគ។ �ក៏នឹងេធ� ើឱ្យពួ កេគ
�នសុវត� ិ�ព�ងមុនក��ង�រេធ� ើអ�ីេផ្សងៗ ដូ ច��រេលងកី� �រេដើរេលង�មួ យមិត�ភក� ិ និង�រេធ� ើដំេណើរេ�
សួ រសុខទុក�្រក �ម្រគ� �រផងែដរ។
្របសិនេបើពួកេគ�នសំណួរ ឬកង� ល់ សូ មឱ្យពួ កេគពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កែដល�នចំេណះដឹង និងគួ រឱ្យទុកចិត��ន
ដូ ច�្រគ�េពទ្យ្រប�ំ្រគ� �រ ឬ្រគ�េពទ្យជំ�ញ�ងកុ�រ។
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