
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19

អ្វ ីដែលឪពុកម្ដា យត្រូវដវវ ងយល់

របបៀបទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ
• សូមចូលទៅកាន់ទេហទំព័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated ទ ើមបីស្សែ ងរកទីតំង

មួយស្ លទៅជិតអ្នក។ សូមប្រាក ថាទីតំងទងំទ ោះមានថាន បំង្កា រស្ លប្រតឹមប្រតវូសប្រមាប់អាយុ

កូនរបស់អ្នក ទហើយសូមសាកសួរអំ្ពីការអ្នុញ្ញា រពីឪពុកម្ដា យ ឬអ្នកផ្ាល់ការប ើលដែទាំ 

(parent/caregiver consent)។ ឱសថសាា នភាេទប្រចើនមិនអាចផ្ដលថ់ាន បំង្កា រជូន ល់កុមារ

ស្ លមានអាយុទប្រកាម 3 ឆ្ន ំទ ោះទទ។

• សូមទូរស័ពទទៅកាន់មជឈមណ្ឌ លផ្ដល់ព័ត៌មានអំ្ពីថាន បំង្កា រ របស់ យកដ្ឋា នសុខភាពសាធារណ្ៈ 

(DPH Vaccine Call Center) តមរយៈទលខ 1-833-540-0473 ឬទលខ 2-1-1 ប្របសិនទបើអ្នកប្រតវូ

ការជំនួយកន ុងការស្សែងរកថាន បំង្កា រ ឬមទយោាយទយែ ើ ំទណ្ើរ ឬក៏ការចាក់ថាន បំង្កា រទៅតមផ្ទោះ។

• ថាន បំង្កា រទងំឡាយេឺមិនេិតថ្ថៃចំទ ោះមនុសសប្រេប់របូ។ អ្នកមិនប្រតវូការមានធា រ៉ា ប់រងទ ោះទទ 

ទហើយអ្នកក៏នឹងមិនប្រតវូានសាកសួរអំ្ពីសាា នភាពអ្ទ ដ ប្របទវសន៍របស់អ្នកទ ោះស្ រ។

ម្ដនការដែនាំឱ្យកុម្ដរទាំងអ្វ់ដែលម្ដនអាយុចាប់ពី 6 ដែប ើងបៅ ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 

COVID-19 ដែលបានប វ្ ើឱ្យែមីប ើងវញិ (updated COVID-19 vaccine)។

ថ្ន ាំបង្កា រទាំងឡាយការពារពីការទទួលបានលទធផ្លែ៏ ិនលអ បាំផ្ុរបយយាររជាំងឺ COVID។
• ទបើទទោះបីជាជំងឺ COVID-19 ជាទូទៅមានកប្រមិតប្រសាលចំទ ោះកុមារក៏ទដ្ឋយ កុមារស្ លមានសុខភាព

លអ ក៏អាចធាៃ ក់ខល នួឈឺយងន់យងរ ប្រតវូចូលសប្រមាកពោាលទៅមនទ ីរទពទយ ឬក៏សាៃ ប់ទដ្ឋយសារជំងឺ COVID-

19 ានផ្ងស្ រ។ កុមារជាទប្រចើនក៏អាចទកើតមានបញ្ហា ស្ផ្នកសុខភាពផ្ល វូចិតត និងផ្ល វូកាយរយៈទពល

ស្វងទដ្ឋយសារការឆ្ៃងជំងឺ COVID-19 (ស្ លទៅថាជំងឺ COVID រយៈទពលស្វង) ផ្ងស្ រ។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 កាត់បនាយហានិភ័យថ្នការធាៃ ក់ខល នួឈយឺងន់យងរទដ្ឋយសារជំងឺ COVID-19។ 

ថាន បំង្កា រក៏កាត់បនាយហានិភ័យថ្នការទកើតមានជំងឺ COVID រយៈទពលស្វង ផ្ងស្ រ។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ប្របទភទ Pfizer និងប្របទភទ Modernaទងំអ្ស់េឺជាថាន បំង្កា រស្ លានទយែ ើឱយ

ថមីទ ើងវញិ (ស្បប ប្របឆ្ំងនឹងទមទរេពីរប្របទភទ/ាយវ៉ា លិន) (bivalent)។ ទនោះមានន័យថាថាន បំង្កា រ

ទងំទនោះប្រតវូានទយែ ើឱយថមីទ ើងវញិ ទ ើមបីការ រប្របឆ្ំងនឹងពូជទមទរេថមីៗទប្រចើនទទៀត។

កំណ្ត់សមាា ល់៖ ថាន បំង្កា រប្របទភទ Novavax ស្បប ប្របឆំ្ងនឹងទមទរេស្តមួយប្របទភទ/ម ូ ណូ្វ៉ា លិន 

(monovalent) េឺមានសប្រមាប់ផ្ដល់ជូនអ្នកស្ លមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្ន ំទ ើងទៅ កន ុង សាា នភាព

មួយចំនួន។

• កុម្ដរទាំងឡាយដែលម្ដនអាយុចាប់ពី 6 ឆ្ន ាំប ើងបៅ ប ើយដែល៖

o បានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែលបានប វ្ ើឱ្យែមីប ើងវញិចាំនួន ួយែូវរចួប ើយបនោះ គឺបាន

ត្គប់លកខែៈនិងទន់បពលបវលា។ ប្របសិនទបើពួកទេមានប្របព័នធភាពសុាចុំោះទខោយ ពួក

ទេអាចនឹងទទួលចាក់ ូសបស្នាមទទៀត។

o  ិនធ្លា ប់បានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រណា ួយ ឬ ិនធ្លា ប់បានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែល

បានប វ្ ើឱ្យែមីប ើងវញិបទបនោះ គួរដរទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រត្បបេទបនោះចាំនួន ួយែូវ។

• កុម្ដរទាំងឡាយដែលម្ដនអាយុចាប់ពី 6 ដែ បៅ 5 ឆ្ន ាំអាចនឹងប្រតវូការចាក់ ូសថាន បំង្កា រ

បស្នាមទទៀត ទ ើមបីានប្រេប់លកខណ្ៈនិងទន់ទពលទវលា រមួមានទងំថាន បំង្កា រស្ លានទយែ ើឱយ

ថមីទ ើងវញិយ ងទហាចណាស់ចំនួនមួយ ូសផ្ងស្ រ។ ចំនួន ូសថាន បំង្កា រេឺអាប្រស័យទៅទលើអាយុ

របស់ពួកទេ ទហើយនិងថាទតើពួកទេានទទួលចាក់ថាន បំង្កា រប្របទភទណាមួយ (ឬទប្រចើនប្របទភទ)

រចួទហើយទ ោះ។ សប្រមាប់ព័ត៌មានបស្នាម សូមពិទប្ររោះជាមួយនឹងប្រេទូពទយរបស់ពួកទេ ឬចូល

ទៅកាន់ទេហទំព័រ cdc.gov/coronavirus/vaccine។

• កុមារទងំឡាយស្ លធាៃ ប់ឆ្ៃងជំងឺ COVID រចួទហើយទ ោះ ក៏េួរស្តទទួលចាក់ថាន បំង្កា រផ្ងស្ រ។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 អាចមានផ្ដល់ជូនប្រសបទពលជាមួយរន នឹងទពលផ្ដល់ជូនថាន បំង្កា រជំងឺតមទមាៃ ប់ទពលទៅ

កុមារភាពទផ្សងៗទទៀតាន ផ្ងស្ រ។

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html#accordion-2-collapse-1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html#accordion-2-collapse-1
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html


ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19
អ្វ ីដែលឪពុកម្ដា យត្រូវដវវ ងយល់

វុវរថ ិភាពទក់ទងបៅនឹងថ្ន ាំបង្កា រ

• ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ទាំងឡាយម្ដនវវុរថ ិភាពវត្ម្ដប់កុម្ដរ។ មុន

ទពលទយែ ើការស្ណ្ ំថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 សប្រមាប់កុមារទ ោះ មានការទយែ ើ

ទតសតសាកលបងស្បបទវជជសាស្តសត  (clinical trials) ចំទ ោះកុមាររប់ ន់ ក់ 

ទ ើមបីស្សែ ងយល់អំ្ពីសុវតា ិភាពរបស់ថាន បំង្កា រទងំឡាយ និងថាទតើថាន បំង្កា រ

ទងំទនោះ ំទណ្ើរការានលអកប្រមិតណា។ ចាប់តំងពីទពលទ ោះមក កុមាររប់

សិបលាន ក់ទៅកន ុងសហរ ាអាទមរកិានទទួលចាក់ថាន បំង្កា រ។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ទងំឡាយានឆ្ៃងកាត់ — និងទៅស្តបនតឆ្ៃង

កាត់ —ការត្រួរពិនិរយដផ្នកវុវរថ ិភាពយ៉ា ងយកចរិតទុកយក់ បំផ្ុតកន ុង

ប្របវតត ិសាស្តសតសហរ ាអាទមរកិ។

• មានការរយការណ្៏ថាមានករណ្ីថ្នបញ្ហា myocarditis (ការរលាកសាច ុំ

ទបោះ ូង) និងបញ្ហា  pericarditis (ការរលាកប្រសទប់ខាងទប្រៅថ្នទបោះ ូង) 

ស្ លកប្រមនឹងទកើតមានទ ោះ ចំទ ោះកុមារប ទ ប់ពីការចាក់ថាន បំង្កា រជំងឺ 

COVID-19 រចួ ស្ លភាេទប្រចើនមានការរយការណ្៍ថាទកើតមានចំទ ោះ

មនុសសទភទប្របសុទងំឡាយស្ លមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្ន ទំ ើងទៅ។ ទទោះជា

យ ងណាក៏ទដ្ឋយ ហានិភ័យទៅ ល់ទបោះ ូងទដ្ឋយសារថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-

19 មានកប្រមិតទបជាងខាៃ ំង ទយៀបនឹងហានិភ័យទដ្ឋយសារការឆ្ៃងជំងឺ 

COVID-19។

• កូនរបស់អ្នក  ិនអាចបកើរជាំងឺ COVID-19 ពីការចាក់ថាន បំង្កា រជំងឺ 

COVID-19 ទ ោះទទ។

• មិនមានភ័សត ុតងណាមួយស្ លបង្កា ញថា ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ទងំ 

ឡាយ ប ោះ ល់ ល់ការលូតលាស់ ឬការមានបញ្ហា មិនមានកូនទ ោះទទ។

ផ្លប៉ាោះពាល់បផ្េងៗរបវ់ថ្ន ាំបង្កា រ

• កូនរបស់អ្នកអាចនឹងមានផ្លប ោះ ល់ស្ លប្របហាក់ប្របស្ហលរន ទៅនឹងផ្ល

ប ោះ ល់ថ្នការចាក់ថាន បំង្កា រជំងឺតមទមាៃ ប់ទផ្សងៗទទៀតផ្ងស្ រ។ ជាយមមត 

ផ្លប ោះ ល់ទងំឡាយម្ដនកត្ ិរត្ារល ប ើយនឹងបារ់បៅ វញិកន ុងអំ្ ុង

ទពលប ុ ម នថ្ថងទប្រកាយ។ កុមារមួយចំនួនមិនទកើតមានផ្លប ោះ ល់ទទ។

• ផ្លប ោះ ល់ទូទៅរមួមាន ូចជា ការឈឺ ទ ើងទហើម ឬទ ើងប្រកហមទៅនឹង

ថ្  ឬទលៃ  ទៅប្រតង់កស្នៃងស្ លានចាក់ថាន បំង្កា រទ ោះ ឈឺសាច់ ុំឬឈឺតម

ស ៃ ក់ ទហើមកូនកណ្ដ ុ រ ប្រេនុទៅដ  ប្រេនុរង្ក ឈឺកាល ឆ្ប់ខឹងឬឆ្ប់យំ 

មានអារមមណ្៍អ្ស់កមាៃ ំង ងងុយទេង និងាត់បង់ចំណ្ង់អាហារ។

VaccinateLACounty.com

Vaccine Facts Parents (Cambodian) 5.9.23

បរមិាណ្ ូសថ្នថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 េឺស្ផ្អកទៅទលើអាយរុបស់កុមារ ទហើយមិនស្មនស្ផ្អកទៅទលើ

មាឌ ឬទមងន់របស់ពួកទេទ ោះទទ។ កុមារទងំឡាយស្ លមានអាយចុាប់ពី 12 ឆ្ន ំទ ើងទៅ ទទួល

ចាក់កប្រមិត ូសថាន បំង្កា រស្ ល ូចរន ទៅនឹង ូសសប្រមាប់មនុសសទពញវយ័ផ្ងស្ រ។

សប្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិតបស្នាម សូមចូលទៅកាន់ទេហទំព័រ cdc.gov/coronavirus/vaccine។

http://www.vaccinatelacounty.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
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