
ថ្ន ាំបង្កា រទាំងឡាយការពារពីការទទួលបានលទធផលដ៏មិនលអ បាំផុតដោយាររ ាំំង COVID-19។
• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 កាត់បន្ថយហាន្ិភ័យរបស់អ្នកកន ុងការធ្លា ក់ខ្ល នួ្ឈឺធ្ងន់្ធ្ងរដោយសារជាំងឺ 

COVID-19 ការត្តវូចូលសត្ាកព្យាបាលដៅមន្ទ ីរដព្យទ្យ ឬការសាា ប់ផងដែរ។ ថ្ន ាំបង្កា រកជជយយកាត់

បន្ថយហានិ្ភ័យរបស់អ្នកកន ុងការដកើតាន្ជាំងឺ COVID រយៈដព្យលដវងផងដែរ។

• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ត្បដភទ្ Pfizer ន្ិងត្បដភទ្ Moderna គឺជាថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មី

ដ ើងវញិ (ដបប ត្បឆាំងន្ឹងដមដោគព្យីរត្បដភទ្/បាយវ៉ា លិន្) (bivalent) ទាំងអ្ស់ដ ើយ នាដព្យល

ឥ ូវដន្េះ។ ដន្េះាន្ន័្យថ្ថ្ន ាំបង្កា រទាំងដន្េះត្តវូបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើងវញិ ដែើមបីការពារត្បឆាំងនឹ្ង

ពូ្យជដមដោគថ្មីៗដត្ចើន្ដទ្ៀត។

ំាំង  COVID-19
ការពិតននថ្ន ាំបង្កា រ

មិនគិតនលៃ

មនុស្សគ្គប់របូដដលមានអាយុចាប់ពី 6 ដែដ ើងដៅ គួរដតទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រំាំង 

COVID-19 ដដលបានដ វ្ ើឱ្យលមីដ ើងវញិ (updated COVID-19 vaccine) យ៉ា ងដោច

ណាស្់ចាំនួនមួយដូស្។

ថ្ន ាំបង្កា រគ មានស្គ្មាប់ផដល់ំូនបុគគលគ្គប់របូ។

• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 គឺ មិនគិតនលៃ ដបើដទេះបីជាអ្នកមិន្ាន្ធ្លនាោ៉ា ប់រងកជដោយ។

• អ្នកន្ឹងមិន្ត្តវូបាន្សយ រនាាំអ្ាំព្យីសាថ ន្ភាព្យអ្ដនាោ ត្បដវសន្៍របស់អ្នកដ ើយ។
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•បុគគលណាមាន ក់ដដលមានអាយុចាប់ពី 6 ឆ្ន ាំដ ើងដៅ ដ ើយដែលបាន្ទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើង

 វញិរ យចដ ើយដនាេះ គឺបាន្ត្គប់លកណៈៈនិ្ងទន់្ដព្យលដវហដ ើយ។ បគ្គលលទាំងយយងងដត្កាមដន្េះអាចន្ឹងទ្ទ្យល

ចាក់ែូសបដន្ថមដទ្ៀត៖

o មនុស្សដពញវយ័ដដលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្ន ាំដ ើងដៅអាចទ្ទ្យលចាក់ែូសថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មី

ដ ើងវញិ ទី្ព្យីរបាន្កន ុងរយៈដព្យលយ៉ា ងដហាចណាស់ 4 ដខ្ បនាទ ប់ព្យីបាន្ទ្ទ្យលចាក់ែូសថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្

ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើងវញិ ទី្មយយរបស់ព្យយកដគរ យច។

o អ្នកដដលមានគ្បព័នធភាពាុរាំចុុះដែោយអាចទ្ទ្យលចាក់ែូសថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើងវញិបដន្ថម

ដទ្ៀតបាន្។ សូមព្យិដត្រេះជាមយយនឹ្ងត្គដូព្យទ្យរបស់អ្នក ដែើមបីែឹងថ្ដតើកាលវភិាគនន្ការចាក់ថ្ន ាំណាមយយ

ដែលលអបាំផគ្តសត្ាប់អ្នក។

•អ្នកដដលមិនទន់បានចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដទដ ុះ គយរដតទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើងវញិចាំន្យន្មយយែូស 

ឥ ូវដន្េះ។

•អ្នកដដលបានចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររចួ ប៉ាគ្ដន្ោមិន្ទន់្បាន្ទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើងវញិដទ្ដនាេះ គយ រដត

ទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដន្េះចាំន្យន្មយយែូស កន ុងរយៈដព្យលយ៉ា ងដហាចណាស់ 2 ដខ្ បនាទ ប់ព្យីបាន្ទ្ទ្យលចាក់ែូសថ្ន ាំបង្កា រ

ដែើម (ដបប ត្បឆាំងនឹ្ងដមដោគដតមយយត្បដភទ្/ម៉ាូ ៈូវ៉ា លិន្) (monovalent) ចគ្ងដត្កាយបងអស់របស់ព្យយកដគ។

• កុមារទាំងឡាយដដលមានអាយុចាប់ពី 6 ដែ ដៅ 5 ឆ្ន ាំអាចន្ឹងត្តវូការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាដត្ចើន្ែូស រ យមាន្ទាំងថ្ន ាំ

បង្កា រដែលបាន្ដធ្វ ើឱ្យថ្មីដ ើងវញិចាំន្យន្យ៉ា ងដហាចណាស់មយយែូសផងដែរ។ ចាំន្យន្ែូសដន្េះគឺអាត្ស័យដៅដលើអាយគ្

របស់ព្យយកដគ ដ ើយន្ិងថ្ដតើព្យយកដគបាន្ទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រត្បដភទ្ណាមយយ (ឬដត្ចើន្ត្បដភទ្) រ យចដ ើយដនាេះ។

•មន្គ្សសត្គប់របូគយ រដតទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ដបើដទេះបីជាព្យយកដគាន្នផទដពាេះ ឬកាំព្យគ្ងបាំដៅកូន្ដោយទ្ឹកដោេះ ឬកជធ្លា ប់

ាន្ជាំងឺ COVID-19 រ យចដ ើយកជដោយ។

•សត្ាប់ព្យ័ត៌ាន្បដន្ថម សូមចូលដៅកាន្់ដគ ទ្ាំព្យ័រ cdc.gov/coronavirus/vaccine។

កាំៈត់សាល ល់៖ ថ្ន ាំបង្កា រត្បដភទ្ Novavax ដបប ត្បឆាំងន្ឹងដមដោគដតមយយត្បដភទ្/ម៉ាូ ៈូ

វ៉ា លិន្ (monovalent) គឺាន្សត្ាប់ផដល់ជូន្ែល់មន្គ្សសទាំងយយដែលាន្អាយគ្ចាប់ព្យី 

12 ឆន ាំដ ើងដៅ ន្ិងាន្ផដល់ជូន្ជាែូសជាំរគ្ញសត្ាប់មន្គ្សសទាំងយយដែលាន្អាយគ្

ចាប់ព្យី 18 ឆន ាំដ ើងដៅ កន ុង សាថ ន្ភាព្យមយយចាំន្យន្។

ថ្ន ាំបង្កា រត្បដភទ្ J&J ដបប ត្បឆាំងនឹ្ងដមដោគដតមយយត្បដភទ្/ម៉ាូ ៈូវ៉ា លិន្ (monovalent) 

គឺដលងាន្សត្ាប់ផដល់ជូន្ដទ្ៀតដ ើយដៅកន ុងស រែឋអាដមរកិ។

http://www.VaccinateLACounty.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html#accordion-2-collapse-1
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រដបៀបទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ

ាន្ទ្ីតាំងចាក់ថ្ន ាំបង្កា រោប់រយកដន្ាងដៅទូ្ទាំងដងន្ធ្ី LA។ ទ្ីតាំងជាដត្ចើន្ដបើក

បដត្មើការជូន្ដៅចគ្ងសបាោ  ៍ និ្ងដព្យលហង ច ដ ើយមិន្ចាាំបាច់ដធ្វ ើការណាត់ជយបដទ្។

ដែើមបីដសវ ងរកទ្ីតាំងមយយដែលដៅជិតអ្នក៖

• សូមចូលដៅកាន្់ដគ ទ្ាំព្យ័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated ឬទូ្រស័ព្យទដៅ

កាន់្ដលខ្ 1-833-540-0473។

• សូមទូ្រស័ព្យទដៅកាន្់ដលខ្ 2-1-1ឬកជសាកសយ រដៅកាន្់ត្គដូព្យទ្យរបស់អ្នក ឬឱ្សថ្ការ ី

(អ្នកលក់ថ្ន ាំដព្យទ្យ) ដៅកន ុងតាំបន្់របស់អ្នក។

ាន្ផដល់ការែឹកជញ្ជ នូ្ដោយមិន្គិតនថ្ា និ្ងការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដៅតមផទេះផងដែរ។

អ្ន្ីតិជន្ (ជន្មិន្ទន្់ត្គប់អាយគ្) ត្តវូការការអ្ន្គ្ញ្ញា តព្យីឪព្យគ្កាោ យ ឬអាណាព្យាបាល

ត្សបចាប់របស់ព្យយកដគ ដែើមបីទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។

ំាំង  COVID-19
ការពិតននថ្ន ាំបង្កា រ

ផលប៉ាុះពាល់កគ្មិត ង្ន់ ង្រគ កគ្មនឹងដកើតមាន។

• ផលប៉ាេះពាល់ទូ្ដៅរ យមាន្ ការ ឈឺ ដ ើងដ ើម ឬដ ើងត្ក មដៅត្តង់កដន្ាងដែល

បាន្ចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដនាេះ ឈឺតមសនាា ក់ឬឈឺសាច់ែគ្ាំ ដ ើមកូន្កៈត ុ រ ត្គនុ្ដតោ  

ត្គនុ្រង្ក ឈឺកាល ន្ិងាន្អារមមៈ៍អ្ស់ កាា ាំង។ ផលប៉ាេះពាល់ចាំដពាេះកគ្ារតូចៗ

រ យមាន្ែូចជា ឆប់យាំ ឆប់ខឹ្ង ងងគ្យដគង និ្ងបាត់បង់ចាំៈង់អាហារ។

• ផលប៉ាេះពាល់ទាំងយយគឺជាសញ្ញា ដែលបង្កា ញថ្ត្បព្យ័ន្ធភាព្យសាគ្ ាំរបស់អ្នកកាំព្យគ្ងដត

បដងាើតគ្បព័នធការពារ។ ផលប៉ាេះពាល់ទាំងដន្េះអាចន្ឹងរំងន្ែល់អ្នកកន ុងការដធ្វ ើ

សកមមភាព្យត្បចាាំនថ្ងមយយចាំន្យន្ ប៉ាគ្ដន្ោគយ រដតនឹ្ងបាត់ដៅវញិកន ុងរយៈដព្យលមយយ ឬ

ព្យីរនថ្ង បនាទ ប់ព្យីបាន្ចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររ យច។

• ផលប៉ាេះពាល់ដបបធ្ងន្់ធ្ងរគឺកត្មន្ឹងដកើតាន្។

ថ្ន ាំបង្កា រំាំង  COVID-19 គ មានស្ុវតថ ិភាព និងមានគ្បស្ិទធ ិភាព។

• អ្នកមិន្អាចដកើតជាំងឺ COVID-19 ដោយសារថ្ន ាំបង្កា រដនាេះដទ្។ មិន្ាន្ថ្ន ាំ

បង្កា រត្បដភទ្ណាមយយាន្ផទ ុកដមដោគដែលអាចបណាដ លឱ្យដកើតជាំងឺ COVID-

19 ដ ើយ។

• ថ្ន ាំបង្កា រទាំងយយត្តវូបាន្សាកលបងដៅដលើមន្គ្សសោប់មគ្ឺន្នាក់ រ យមទាំង

មន្គ្សសដែលាន្ព្យៈ៍សមបុ រដផសងរន មន្គ្សសវយ័ចាំណាស់ និ្ងមន្គ្សសដែលាន្

បញ្ញា សគ្ខ្ភាព្យត្បចាាំកាយផងដែរ ដ ើយបាន្រកដ ើញថ្ មានសុ្វតថិភាព និង

មានគ្បសិ្ទធ ិភាព។

• ចាប់តាំងពី្យដខ្ធ្ន  ូឆន ាំ 2020 មក មនុស្សរាប់រយលាន ក់បាន្ទ្ទ្យលចាក់ថ្ន ាំ

បង្កា រជាំងឺ COVID-19 ដោយសគ្វតថ ិភាព្យ។

• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ដៅដតបន្ោឆ្ាងកាត់ ការគ្តួតពិនិតយដផនកស្ុវតថ ិភាព

យ៉ា ងលអ ិតលអ ន់បាំផុត កន ុងត្បវតោ ិសាស្រសោស រែឋអាដមរកិ។

• មិន្ាន្ភ័សត ុតងណាមយយដែលបង្កា ញថ្ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 បណាដ លឱ្យ

ាន្បញ្ញា មិន្អាចាន្កូន្ដនាេះដទ្។ ថ្ន ាំបង្កា រទាំងដន្េះាន្សគ្វតថ ិភាព្យសត្ាប់

អ្នកដែលាន្នផទដពាេះ ន្ិងត្តវូបាន្ដៈនាាំដោយអ្នកឯកដទ្សដផនកនផទដពាេះផង

ដែរ។

5-11-23 (Cambodian)

http://www.VaccinateLACounty.com/
http://ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated
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