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ម្របមេទននជំងឺ COVID-19
•
•
•

ចំណុចសំខ្ន់ៗ
មេមោគ្ប្មេទថ្ម ីគឺជាការផ្លាស់ប្តរននទ្េង់
ូ
មេមោគ។ ប្រចុប្បនា មនេះ មេមោគ្ប្មេទ Delta
គឺជាទ្េង់ទូមៅប្ាំផុតណែលប្ងក ឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 មៅស រែឋ អាមេរ ិក។
មេមោគ្ប្មេទ Delta រ ីកោលដាលង្ហយ្សួ លជាងមេមោគ្ប្មេទមែើេននជាំងឺ COVID-19។
វាអារប្ណ្ត
ត លឱ្យេនុសសណែលេិនបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ។
ថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ COVID-19 មាន្ប្សិទធិភាេខាាាំងណ្តស់កនុងការទប្់ស្កកត់ការធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ
និងការស្កាប្់េីការឆ្ា ងមេមោគ្ប្មេទ Delta។
ប្៉ាុណនត វាេិតជាចាាំបារ់ណ្តស់ណែលអ្ា ក្តូវណតបានទទួ លការចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញមែើេបីទទួ លបានការការររ
។

ម ើអ្វីមៅគឺជាមេមោគម្របមេទថ្មី?
មេមោគជាម្រើនផ្លាស់ប្តរ្ប្មេទជាញឹ
ូ
កញាប្់តាេរយៈការផ្លាស់ប្តរទ្េង់
ូ
់។
ការផ្លាស់ប្តរទ្េង់
ូ
ទ ាំងមនេះប្ូ កប្ញ្ចល
ូ គ្នាម ើយប្មងក ើតកាំណែណ្ប្មេមោគខុសគ្នាប្នត ិរប្នត ួរណែលមៅថា
“មេមោគ្ប្មេទថ្ម”ី ។ មេលខា េះមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីមលរម ើង ម ើយប្ន្ទាប្់េកក៏បាត់មៅវ ិញ។
មេលខា េះមទៀតមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីសថិតមៅជាប្់។ មេមោគទ ាំងមនេះ្តូវបានមគមៅថា មេមោគ្ប្មេទថ្ម ីណែលគួ រឱ្យ្េួ យបារេភ
្ប្សិនមប្ើមានេសតុតាងណែលប្ង្ហាញថាេួ កវារ ីកោលដាលកាន់ណតង្ហយ្សួ ល ប្ណ្ត
ត លឱ្យធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរជាងេុន
េិបាកកនុងការតាេដានរក ការេាបាល ឬទប្់ស្កកត់មដាយម្ប្ើថាាប្
ាំ ង្ហករ។ អ្ា កវ ិទាស្កស្តសតប្នត សិកា
និងតាេដានមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីទ ាំងមនេះមៅមេលេួ កវាផ្លាស់ប្ដ ូរខល ួន។
មេមោគ្ប្មេទថ្ម ីននជាំងឺ COVID-19 ជាម្រើនបានប្ង្ហាញខល ួនមៅស រែឋ អាមេរ ិក។ មៅមេលមនេះ
មេមោគ្ប្មេទមែើេណែលបានរ ីកោលដាលកាលណខេកោ ឆ្ាាំ 2020 ណលងមានការស្កយភាយមទៀតម ើយ។
ម ើម្របមេទមេមោគថ្មីននជំងឺ COVID-19 ណាខ្ល ះដែលម្រ វូ បានរកម ើញមៅសហរែឋ អាមេរ ិក?
េជឍេែឌល្គប្់្គង និងទប្់ស្កកត់ជាំងឺឆ្ាង (CDC)
កាំេុងតាេដានមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីណែលគួ រឱ្យ្េួ យបារេភ េួយរាំនួនមៅស រែឋ អាមេរ ិក៖
ម្មះមេមោគម្របមេទថ្ម៖ី
អាល់ហ្វវ (Alpha) (B.1.1.7)
មបតា (Belta) (B.1.351)
ហ្វាា៉ា (Gamma) (P.1)
ដែលតា (Delta) (B.1.17.2)

បានរកម ញ
ើ ែំបូង៖
រ្កេេអ្ង់មគា ស
្ប្មទសអាស្ត រ ិកខាងតប
ូ ង
តាេអ្ា កមធ្រ ើែាំមែើរេី្ប្មទសម្ប្សុីល
្ប្មទសឥណ្ត
ឌ

រកម ើញែំបូងមៅអាមេរ ិក៖
ណខធ្ន ូ ឆ្ាាំ2020
ណខេកោ ឆ្ាាំ2021
ណខេកោ ឆ្ាាំ2021
ណខេីន្ទ ឆ្ា2
ាំ 021

ប្រចុប្បនា មនេះមេមោគ្ប្មេទ Delta គឺជាទ្េង់មេមោគណែលមកើតម ើងទូ មៅប្ាំផត
ុ មៅមខានធ្ី Los Angeles។
សូ េរូ លមៅកាន់មគ ទាំេ័រ អ្រ ីណែលអ្ា ក្តូវណសរ ងយល់អ្េ
ាំ ីមេមោគ្ប្មេទថ្ម ី រប្ស់ CDC ស្មាប្់េ័ត៌មានប្ណនថ េ។
ម ើមេមោគម្របមេទថ្មទ
ី ង
ំ មនះានមម្ររះថ្នាក់ខ្លង
ំ ជាងេុនដែរឬមទ?
វាអា្ស័យមៅមលើេនុសស។ មេមោគ្ប្មេទថ្ម ីទ ាំងមនេះេួ យរាំនួនគឺជាការគាំោេកាំណ ងយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរ
ជាេិមសសែល់េនុសសណែលេិនបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ1 និងអ្ា កណែល
្ប្ឈេនឹងហានិេ័យខព ស់ននការធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរេីជាំងឺ COVID-19។ មេមោគ្ប្មេទ Delta
ជាមេមោគ្ប្មេទថ្មណី ែលកាំេុងប្ងក ការ្េួ យបារេភ េីម្រេះវារ ីកោលដាលង្ហយ្សួ លជាងមេមោគ្ប្មេទមែើេ
និងមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីមផសងមទៀត។ វាក៏អារប្ណ្ត
ត លឱ្យអ្ា កណែលេិនបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរផងណែរ។
ម ើថ្នាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ការពារម្របឆំងនឹងមេមោគម្របមេទថ្មី រ ួេទំងមេមោគម្របមេទ Delta មនះដែរឬមទ?

អ្ា ក្តូវបានមគចាត់ទុកថា បានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 េីរ (2) សបាត ៍ប្ន្ទាប្់េី៖ ការចាក់ែូសទីេីរននថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ
COVID-19 ្ប្មេទ Pfizer ឬ Moderna និងការចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ COVID-19 ្ប្មេទ Johnson & Johnson ណតេួ យែូ ស
ឬអ្ា កបានប្ញ្ច ប្់ការចាក់ជាលាំដាប្់ននថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ COVID-19 ណ្តណែល្តូវបានរុេះប្ញ្ជ ីឱ្យម្ប្ើ្បាស់ជាប្ន្ទាន់មដាយអ្ងគ ការសុខភាេេិេេមោក។
សូ េមេើលមគ ទាំេ័រ បានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ ស្មាប្់េ័ត៌មានប្ណនថ េ។
1
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ម្របមេទននជំងឺ COVID-19
បាទ/ចាស ថាាប្
ាំ ង្ហករទ ាំងមនេះេិតជាអារការររបាន។ េជឍេែឌល្គប្់្គង និងទប្់ស្កកត់ជាំងឺឆ្ាង (CDC)
និងអ្ា កជាំន្ទញមផសងមទៀតមៅណតប្នត សិកាថា មតើថាាប្
ាំ ង្ហករែាំមែើរការមែើេបីការររេនុសសេីជាំងឺ COVID-19 បានលអ ប្៉ាុណ្ត
ា ។
CDC បានរកម ើញថាថាាប្
ាំ ង្ហករទ ាំង 3 ្ប្មេទ ណែលអាររកបានមៅស រែឋ អាមេរ ិក មាន្ប្សិទធភាេខព ស់កនុងការ
ការររេនុសសេីការធ្លាក់ខល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងការស្កាប្់េីមេមោគ្ប្មេទ Delta
ក៏ែូរជាេីមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីមផសងៗមទៀតណែលមគបានស្កគល់ផងណែរ។
ប្ុគគលណែលបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញក៏េិនទាំនងជាអារឆ្ា ងមេមោគ COVID-19 បានមទ
មប្ើម្ប្ៀប្មធ្ៀប្ជាេួ យអ្ា កណែលេិនបានទទួ លការចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករ។
ម ើការឆ្ល ងមេមោគវាយទេ្លះ (breakthrough infection) គឺជាអ្វ ី?
ថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ COVID-19 កាត់ប្នថ យហានិេ័យននការឆ្ា ងមេមោគ COVID-19 ប្៉ាណុ នត មដាយស្ករថាាប្
ាំ ង្ហករេិនមាន្ប្សិទធភាេ
100% មន្ទេះ េនុសសេួ យរាំនួនតូ រណែលបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញអារនឹងឆ្ា ងជាំងឺបានណែរ។ មនេះ្តូវបានមគមៅថា
“ការឆ្ា ងមេមោគវាយទេលុេះ”។ ការឆ្ា ងមេមោគវាយទេលុេះ ជាធ្េម តាប្ណ្ត
ត លឱ្យមានជាំងឺ្ស្កលៗប្៉ាុមណ្ត
ា េះ។
្ប្សិនមប្ើអ្ាកបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ ហានិេ័យរប្ស់អ្ាកកនុងការឆ្ា ងជាំងឺ ធ្លាក់ខល ួនឈឺ ការស្មាក
េាបាលមៅេនា ីរមេទយ ឬការស្កាប្់គឺសថិតមៅក្េិតទប្ជាង ្ប្សិនមប្ើអ្ាកេិនបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករ។
េនុសសេួ យរាំនួនណែលបានទទួ លថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ និងផទុកមេមោគ្ប្មេទ Delta
អាររេា ងមេមោគមនេះមៅកាន់អ្ាកែនទ។ មនេះហាក់ែូរជាណតណផា កតូ រេួ យននការរ ីកោលដាលននមេមោគប្៉ាុមណ្ត
ា េះ។
ម ខ្
ើ ្ ល ំការពារខ្្ ួនខ្្លំពីមេមោគម្របមេទថ្មីបានយ៉ាងែូ ចមេេ ច?
• ទទួ លការចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការ ្ប្សិនមប្ើអ្ាកមានអាយុ 5 ឆ្ាមាំ ើងមៅ (សូ េមេើលខាងម្កាេ)។ ថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ COVID-19
ទ ាំង 3 ្ប្មេទណែលដាក់ឱ្យម្ប្ើ្បាស់មៅស រែឋ អាមេរ ិក
ផត ល់នូវការការររែ៏លអប្ាំផត
ុ ្ប្ឆ្ាំងនឹងមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីណែលកាំេុងោលដាលមៅទីមនេះ។
្ប្សិនមប្ើអ្ាកមានការ្េួ យបារេភ ឬសាំែួរអ្ាំេីថាាប្
ាំ ង្ហករជាំងឺ COVID-19 សូ េេិភាកាជាេួ យ្គូមេទយរប្ស់អ្ាក។
្ប្សិនមប្ើអ្ាកបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហកររ ួរម ើយ សូ េជ្េ ុញឱ្យ្ក ុេ្គួ ស្ករ េិតតេកត ិ
និងអ្ា កជិតខាងរប្ស់អ្ាកឱ្យមៅទទួ លថាាប្
ាំ ង្ហករណែរ។
ការចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករនឹងកាត់ប្នថ យការរ ីកោលដាលននមេមោគ្ប្មេទថ្ម ី
និងកាត់ប្នថ យឱ្កាសននមេមោគ្ប្មេទថ្ម ីមផសងៗមទៀត ណែលកាន់ណតម្គ្នេះថាាក់ អារមលរមរញជារ ូប្ោងបាន។
• សូេពាក់ា៉ាស់។ មា៉ាស់មៅណតជាឧប្ករែ៍ែ៏មានឥទធ ិេលមែើេបីការររខល ួនអ្ា ក និងអ្ា កែនទ។
មដាយស្ករណតមេមោគ្ប្មេទ Delta រ ីកោលដាលកាន់ណតង្ហយ្សួ ល
េនុសស្គប្់គ្នាត្េូវឱ្យរក់មា៉ាស់មៅមេលមៅខាងកនុងអ្គ្នរតាេទីស្កធ្លរែៈ និងមៅឯ្េឹតតិការែ៍ធ្ាំៗប្ាំផុត (Mega
Events) ណែលមៅខាងម្ៅអ្គ្នរ។ ការរក់មា៉ាស់រប្ស់អ្ាកគួ រណត្គប្មលើ្រេុេះនិងមាត់រប្ស់អ្ាកឱ្យបានជិតលអ
ម ើយ្តូវបានផលិតម ើងមដាយមានយ៉ាងមហារណ្តស់េីរ្សទប្់ ែូ មរា េះមទើប្មា៉ាស់មនេះអារម្ចាេះបានលអ ។
្ប្សិនមប្ើអ្ាកមៅកនុងទីកណនា ងេួ យណែលអ្ា កមានការប្៉ាេះរល់
ឬទាំន្ទក់ទាំនងជិតសា ិទធជាេួ យេនុសសមផសងមទៀតណែល្ប្ណ លជាេិនបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ រូ រេិចារណ្ត
"រក់មា៉ាស់េីរជាន់" (រក់មា៉ាស់្កណ្តត់េីមលើមា៉ាស់វេះកាត់) ឬម្ប្ើឧប្ករែ៍ជាំនួយការែកែមងា ើេ្ប្មេទ N95។
វ ិធ្ីទ ាំងមនេះផត ល់នូវការការររខព ស់ជាងេុន។ មនេះមានស្ករៈសាំខាន់ជាេិមសស
្ប្សិនមប្ើអ្ាកេិនបានចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករមេញមលញ ម ើយមៅខាងកនុងអ្គ្នរ
ឬមៅទីតាាំងខាងម្ៅណែលមានេនុសសម្រើនកុេះករ។ ការមលើកណលងេួ យរាំនួន្តូវបានអ្នុវតត - ណសរ ងយល់ប្ណនថ េមៅ
ph.lacounty.gov/masks។
• សូេលាងសាា នែរបស់អ្ាក និង/ឬមម្របទ
ើ ឹកអ្នាេ័យលាងសាា នែឱ្យបានញឹកញាប់ ជាេិមសសប្ន្ទាប្់េស
ី ថ ិតមៅទីកណនា ងស្កធ្លរែៈន្ទន្ទ ណែលមាននផា ្តូវបានេនុសសជាម្រើនប្៉ាេះរល់។
សូ េរូ លមៅកាន់មគ ទាំេ័រ ជាំងឺ COVID-19៖ ការកាត់ប្នថ យហានិេ័យ រប្ស់សុខភាេស្កធ្លរែៈមែើេបីណសរ ងយល់ប្ណនថ េ។
ម ើខ្្លំចាក់ថ្នាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 មោយរមបៀបណា?
ថាាប្
ាំ ង្ហករអាររកបានមៅទូ ទ ាំងមខានធ្ី LA និងមដាយឥតគិតនថ្ា ស្មាប្់េនុសស្គប្់គ្នា
មដាយេិនគិតេីស្កថនភាេអ្មន្ទត€្ប្មវសន៍ម យ
ើ ។
ទីតាាំងចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករជាម្រើនកណនា ងទទួ លមេញៀវមដាយេិន្តូវការណ្តត់ជាេុន
ឬអ្ា កអារម្ជើសមរ ីសមធ្រ ើការណ្តត់ជួប្ក៏បាន។
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់សម្រាប់មេមោគម្របមេទថ្មី

ម្របមេទននជំងឺ COVID-19
•
•

សូ េរូ លមៅកាន់មគ ទាំេ័រ www.VaccinateLACounty.com មែើេបីណសរ ងរកទីតាាំងណែលមៅជិតអ្ា ក។
សូ េទូ រស័េាមៅមលខ 1-833-540-0473 ្ប្សិនមប្ើអ្ាក្តូវការជាំនួយកនុងការមធ្រ ើការណ្តត់ជួប្
្តូវការការែឹកជញ្ជន
ូ មៅទីតាាំងចាក់ថាាប្
ាំ ង្ហករ ឬេិនអារមរញេីផាេះបាន។ ប្ណ្ត
ា ញទូ រស័េាមប្ើកប្ម្េើការេីមមា៉ាង
8:00 ្េឹកែល់មមា៉ាង 8:30 យប្់ 7 នថ្ង កនុងេួ យសបាត ៍។ េ័ត៌មានអាររកបានជាម្រើនភាស្ក 24
មមា៉ាងកនុងេួ យសបាា ៍ មដាយទូ រស័េាមៅកាន់មលខ 2-1-1។

មែើេបីដសវងយល់បដនែ េអ្ំពីម្របមេទមេមោគ COVID-19 ថ្មីមសេងៗ សូេចូ លមៅកាន់មគហទំព័រ មេមោគម្របមេទថ្មី របស់
CDC។
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