�រ�នសិទ�ិទទួ ល��ប
ំ ��រ COVID-19
ដូ សដំបូង ដូ សបែន� ម និងដូ សជំរុញស្រ�ប់��ប
ំ ��រ1 ជំងឺ COVID-19 ែដល�នអនុម័ត/
អនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យ FDA
��ប
ំ ��រ្របេភទ
Pfizer2/Comirnaty

��ប
ំ ��រ្របេភទ Moderna3

��ប
ំ ��រ្របេភទ Johnson
& Johnson (J&J)

�យុ�នសិទ�ិ�ក់
��ប
ំ ��រ

មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន�យុ�ប់
ពី 5 ��ំេឡើងេ�1

មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន
�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ�

មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន
�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ�

លំ�ប់ដំបូង

ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��ត 21
ៃថ� ពី��

ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ
��ត 28 ៃថ� ពី��

ចំនួន 1 ដូ ស

ដូ សបែន� ម (ទី 3)3,4 បុគ�ល �៖ �នែណ�ំ�៉ងមុឹង�៉ត់ ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ
�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� េហើយែដល�ន ្របព័ន��ព�ុំេខ�យ
ក្រមិតមធ្យម ឬធ� ន់ធ�រ។

េពល�៖ �៉ងេ�ច�ស់រយៈេពល 28 ៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់ដូស
ទីពីររបស់អ�ក
ដូ សជំរុញ3,5

មិន�នែណ�ំឱ្យ�ក់េទ។
សូ មេមើលចំណុចដូ សជំរុញ
�ងេ្រ�ម។

បុគ�ល �៖ �នែណ�ំ�៉ងមុឹង�៉ត់ ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដល

បុគ�ល �៖ �នែណ�ំ�៉ង

�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ�។

មុឹង�៉ត់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់
រ ូបែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រ
្របេភទ J&J ស្រ�ប់លំ�ប់
ដំបូងរបស់ពួកេគ។

ដូ សជំរុញ�ច��� ំ
ប��រជំងឺ COVID19 ្របេភទ�ក៏
សំ�ន់��ំង�ស់ ្របសិនេបើអ�ក៖
�ន (J&J Pfizer ឬ
• �ន�យុ�ប់ពី 65 ��ំេឡើងេ�
Moderna)
• �ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ� និង�ន ប��សុខ

�ព្រប�ំ�យ (មិនបេ�� ញមុខ) ឬ្របឈមនឹង�និ
ភ័យៃន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�កែន� ង�រ�រ ឬេ�
ក��ងសហគមន៍។

េពល�៖ �៉ងេ�ច�ស់រយៈេពល 6 ែខប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទី
2 របស់អ�ក។6

េនះរ ួមប��ល
� ផងែដរ
្របសិនេបើអ�ក�ន ្របព័ន�
�ព�ុំេខ�យ ក្រមិតមធ្យម
ឬធ� ន់ធ�រ។

េពល�៖ �៉ងេ�ច�ស់
2 ែខប��ប់ពី�រ�ក់�� ំ
ប��រ្របេភទ J&J របស់អ�ក។

1

្របសិនេបើអ�ក�នទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រែដល�នចុះប��ីេ�យអង� �រសុខ�ពពិភពេ�ក (WHO) ឬ��ប
ំ ��រែដល�
ែផ�កមួ យៃន�រេធ� ើេតស��កល្បងលក� ណៈេវជ���ស� (clinical trial) ៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 សូ មេមើល��ងេ�ទំព័រ
ប��ប់ស្រ�ប់ព័ត៌�នអំពីដូសបែន� ម និងដូ សជំរុញ។

2

��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer ស្រ�ប់កុ�រែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 េ� 11 ��ំគឺ�នេ្រគ�ងផ្ស ំសកម� ដូច��នឹង��ប
ំ ��រស្រ�ប់
មនុស្សេពញវ �យែដរ ប៉ុែន� ��នបរ ��ណដូ សតូ ច�ង [គឺមួយ�គបី (1/3) ៃនបរ ��ណដូ សស្រ�ប់�ក់ដល់េក� ងជំទង់ និង
មនុស្សេពញវ �យ]។

3

ដូ សរបស់��ប
ំ ��រ្របេភទ Moderna �ន�ពខុស��។ ��ប
ំ ��រលំ�ប់ដំបូង និងដូ សបែន� ម (ទី 3) គឺ��រ�ក់ដូស
ែដលេពញេលញ។ ដូ សជំរុញគឺ��រ�ក់ដូស�ក់ក�
� ល។

4

ដូ សបែន� ម - មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជង
ំ ឺឆ�ង (CDC) ែណ�ំ�មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យក្រមិត
មធ្យមេ�ធ� ន់ធ�រ េហើយែដល�នទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ mRNA (ដូ ច�្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna) ��ប
ំ ��រ
លំ�ប់ដំបូងរបស់ពួកេគ �ចេធ� ើ�រ�ក់ដូសបែន� ម (ទី 3) �ន។ ដូ សបែន� មគួ រែត���ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ែដល�ន
្របេភទដូ ច��នឹង��ប
ំ ��រលំ�ប់ដំបូងរបស់ពួកេគ។ សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កអំពីត្រម�វ�រទទួ ល�ក់ដូស
បែន� មៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 និង�កសួ រអំពីេពលេវ�ដ៏ល�បំផុតេ�យែផ� កេ�េលើែផន�រព��លរបស់អ�ក�េពល
ំ ��រ្របេភទ J&J ស្រ�ប់��ប
ំ ��រ
បច��ប្បន� ។ កំណត់ស��ល់៖ ្របសិនេបើអ�ក�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ និង�ន�ក់��ប
លំ�ប់ដំបូងរបស់អ�ក េ�ះអ� កគួ រែត�ក់ដូសជំរុញ។
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�រ�នសិទ�ិទទួ ល��ប
ំ ��រ COVID-19
5

ដូ សជំរុញ។ អ� ក�ចេ្រជើសេរ �ស្របេភទ��ប
ំ ��រ�មួ យែដលអ� កចង់�ក់�ដូ សជំរុញ។ ��ច�ដូ សជំរុញៃន��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 ្របេភទ Pfizer ្របេភទ Moderna ឬ្របេភទ J&J។ ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ
អំពី�និភ័យ និងអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រ�ក់ដូសជំរុញ ឬអំពី្របេភទ��ប
ំ ��រ�មួ យែដល�ច�ក់�ដូ សជំរុញ�ន។

6

្របសិនេបើអ�ក�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ នឹង�ន�រ�ក់ដូសេនះរយៈេពល 6 ែខប��ប់ពីដូសបែន� ម (ទី 3) របស់អ�ក។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូមេមើលេគហទំព័រ វ �ធីទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ ដូ សស្រ�ប់អ�កែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះ
េខ�យ និង ដូ សជំរុញ។

ដូ សជំរុញដូ សបែន� ម និងដូ សជំរុញស្រ�ប់មនុស្សែដល�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ1
េហើយែដល�នទទួ ល��ប
ំ ��រែដលមិន្រត�វ�នអនុ��ត/អនុម័តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យ FDA
ស្រ�ប់លំ�ប់ដំបូងរបស់ពួកេគ
��ប
ំ ��រ2 ជំងឺ COVID-19 ែដល�នចុះប��ីេ�យ
WHO
ដូ សបែន� ម
(ទី 3)4

��ប
ំ ��រសកម� ែដលទទួ ល�នពី
�រេធ� ើេតស��កល្បងលក� ណៈេវជ���ស�ៃនជំងឺ
COVID-193

បុគ�ល �៖ �នែណ�ំ�៉ងមុឹង�៉ត់ ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� េហើយែដល
�ន ្របព័ន��ព�ុំេខ�យ ក្រមិតមធ្យម ឬធ� ន់ធ�រ។

េពល�៖ �៉ងេ�ច�ស់រយៈេពល 28 ៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់ដូសទីពីររបស់អ�ក
ដូ សជំរុញ4

បុគ�ល �៖ �នែណ�ំ�៉ងមុឹង�៉ត់ ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ�។
សំ�ន់��ំង�ស់ ្របសិនេបើអ�ក៖
• �ន�យុ�ប់ពី 65 ��ំេឡើងេ�
• �ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ� និង�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ (មិនបេ�� ញមុខ) ឬ
្របឈមនឹង�និភ័យៃន�រប៉ះ�ល់នឹងេមេ�គេ�កែន� ង�រ�រ ឬេ�ក��ងសហគមន៍។

េពល�៖ �៉ងេ�ច�ស់រយៈេពល 6 ែខប��ប់ពីដូស�រ�ក់ដូសទី 2 របស់អ�ក5។
1

អ� ក្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ រយៈេពល 2 ស��ហ៍ ប��ប់ពីអ�ក�ន�ក់ដូសចុងេ្រ�យ ៃនលំ�ប់
��ប
ំ ��រេ�ះ។ សូ មេមើលេគហទំព័រ េ�េពលែដលអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត។

2

េនះក៏រ ួមប���លផងែដរ ្របសិនេបើអ�ក�នប��ប់�រ�ក់លំ�ប់�យ��។ លំ�ប់�យ�� គឺ��ររ ួមប��ល
� ��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19ែដល�នអនុម័ត និង�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យរដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) ឬ្រត�វ�នចុះប�� ី
េ�យ WHO។ ��ប
ំ ��រែដលមិន�នអនុម័ត/អនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�យ FDA ែត�ន ចុះប�� ីេ�យអង� �រសុខ�ព
ពិភពេ�ក (WHO) បច��ប្បន� គឺ��ប
ំ ��រ្របេភទ AstraZeneca-Oxford (ឧ�ហរណ៍ �៉ក Covishield ឬ�៉ក Vaxzevria)
្របេភទ Sinopharm ្របេភទ Sinovac និង្របេភទ Covaxin។ សូ មេមើលេលើែផ� ក េតើខ��ំ�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញេ�េពល�?
េ�េលើេគហទំព័រ េ�េពលែដលអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រេពញេលញ េដើម្បីែស� ងយល់បែន� ម។

3

្របសិនេបើអ�ក�នចូ លរ ួមក��ង�រេធ� ើេតស��កល្បងលក� ណៈេវជ���ស�ៃន��ប
ំ ��រ្របេភទ AstraZeneca ឬ្របេភទ
Novavax េហើយអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 "សកម� " [េហើយមិនែមន��រព��ល�កល្បង (Placebo)]។

4

��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ Pfizer គឺ���ប
ំ ��រែតមួ យគត់ែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់�ដូ សបែន� ម ឬដូ ស
ជំរុញស្រ�ប់អ�កែដលមិន�ន�ក់លំ�ប់��ប
ំ ��រែដល�នអនុ��ត/អនុម័តេ�យ FDA។

5

្របសិនេបើអ�ក�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ នឹង�ន�រ�ក់ដូសេនះរយៈេពល 6 ែខប��ប់ពីដូសបែន� ម (ទី 3) របស់អ�ក។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូមេមើលេគហទំព័រ វ �ធីទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ ដូ សស្រ�ប់អ�កែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះ
េខ�យ និង ដូ សជំរុញ។
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