
ល ើកស្ទ យួប្រព័ន្ធការពារររស្់អ្នកប្រឆាំងនឹ្ងជាំងឺ COVID-19 កប្រិតធ្ងន្់ធ្ងរ

ថ្ន ាំរង្កា រជាំងឺ COVID-19

ល ើកស្ទ យួប្រព័ន្ធការពារររស្អ់្នក!

រិន្គិតថ្លៃ
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ទទួ ចាក់ថ្ន ាំរង្កា រដែ បាន្លធ្វ ើឱ្យលមីល ើងវញិ លរើល ោះរីជាអ្នកធ្លៃ រ់លកើតជាំងឺ COVID រចួល ើយក៏លោយ

ថ្ន ាំរង្កា រ ាំងឡាយគឺរិន្គិតថ្លៃលទ - អ្នករិន្ប្តវូការឱ្យមាន្ធ្លនារ៉ា រ់រងល ើយ

• អ្នកនឹងមិនមានការសួរនំអំ្ពីស្ថែ នភាពអ្ទនោ ប្បទេសន៍របស់អ្នកទទ។

• ថ្ន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ប្បទេទ Pfizer និងប្បទេទ Moderna ស្ លបានទ ែ្ ើឱ្យថ្មីទ ើងេញិ 

(ស្បប ប្បឆំងនឹងទមទោេពីរប្បទេទ/បាយវ៉ា លិន) (bivalent) ទងំឡាយការពារប្បឆំង

នឹងទមទោេ COVID ប្បទេទទ ើម ទហើយនិងទមទោេប្បទេទ Omicron ទសេងៗជាទប្ចើន។

• ការទទួលចាក់ ូសជំរុញស្ លបានទ ែ្ ើឱ្យថ្មីទ ើងេញិទនេះ ជួយពប្ងឹងប្បព័នធភាពសំុ្ថរបស់

អ្នកស្ លអាចនឹងបានចុេះទខោយទៅតាមទពលទេលា ចាប់តាំងពីការចាក់ថ្ន បំង្កា រចុង

ទប្កាយបងអស់របស់អ្នក។ ការទ ែ្ ើស្បបទនេះសដល់នូេប្បព័នធការពារស្ លប្បទសើរជាងមុន ល់

អ្នក ពីលទធសល ៏មិនលអ បំសុតទងំឡាយទោយស្ថរជំងឺ COVID-19។

ទទួ ចាក់ថ្ន ាំរង្កា រប្រលេទ Pfizer ឬប្រលេទ Moderna ដែ បាន្លធ្វ ើឱ្យលមីល ើងវញិ ប្រស្ិន្លរើអ្នករិន្

 ន់្បាន្ចាក់លៅល ើយលទលនាោះ។

• ការទទួ ចាក់ថ្ន ាំរង្កា រ ផ្ដ ់នូ្វប្រព័ន្ធការពាររដន្ែរលទៀត។

• ប្បសិនទបើអ្នកមានជំងឺ COVID នទពលថ្មីៗទនេះ អ្នកអាចនឹងពិចារណាទលើការរង់ចាំរយៈទពល 3 

ស្ខ េិតចាប់តាំងពីទពលស្ លអ្នកមានជំងឺ COVIDជាទលើក ំបូង ទ ើមបីទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ។

• មានការស្ែនំឱ្យ កុមារ ាំងឡាយដែ មាន្អាយុចារ់ពី 6 ដែ លៅ 5 ឆន ាំ ទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជាទប្ចើន ូស រមួ

មានទងំថ្ន បំង្កា រស្ លបានទ ែ្ ើឱ្យថ្មីទ ើងេញិសងស្ រ។ ចំនួន ូសទនេះេឺអាប្សយ័ទៅទលើអាយុរបស់ពួកទេ ទហើយ

និងថ្ទតើពួកទេបានទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រប្បទេទណាមួយ (ឬទប្ចើនប្បទេទ) រចួទហើយទនេះ។

• សលប េះពាល់ទសេងៗបនទ ប់ពីការចាក់ថ្ន បំង្កា រស្ លបានទ ែ្ ើឱ្យថ្មីទ ើងេញិទនេះ េឺ ូចគ្នន ទៅនឹងសលប េះពាល់

បនទ ប់ពីការចាក់ថ្ន បំង្កា រទ ើម សងស្ រ។ សលប េះពាល់ភាេទប្ចើនេឺមានកប្មិតប្ស្ថលទៅម្យម និងទកើតមាន

រយៈទពល មួយទៅ 2 ថ្ថ្ៃ។

• កំែត់សមាា ល់៖ អ្នកស្ លមានអាយុចាប់ពី 18 ឆន ំទ ើងទៅ ទហើយស្ លមិនអាចចាក់ថ្ន បំង្កា រប្បទេទ Pfizer 

ឬប្បទេទModerna បានទទទនេះ អាចនឹងទទួលចាក់ ូសជំរុញប្បទេទ Novavax ស្បប ប្បឆំងនឹងទមទោេស្ត

មួយប្បទេទ/ម ូ ែូវ៉ា លិន (monovalent) ចំនួនមួយ ូស កន ុងរយៈទពលយ ងទោចណាស់ 6 ស្ខ បនទ ប់ពីបាន

បញ្ចប់ការចាក់ថ្ន បំង្កា រលំោប ់ំបូងរបស់ពួកទេរចួ។

• មនុសេមួយចំនួនអាចនឹងទទួលចាក់ ូសបស្នែមទទៀត៖

• អ្នក ដែ មាន្អាយុចារ់ពី 65 ឆន ាំល ើងលៅ អាចនឹងទទួលចាក់ ូសថ្ន បំង្កា រស្ លបានទ ែ្ ើឱ្យថ្មី

ទ ើងេញិ ទី 2 បាន កន ុងរយៈទពលយ ងទោចណាស់ 4 ស្ខ បនទ ប់ពីបានទទួលចាក់ ូសទីមួយ

របស់ពួកទេរចួ។

• អ្នកស្ ល មាន្ប្រព័ន្ធភាពសុាំចុោះលែោយ អាចនឹងទទួលចាក់ ូសថ្ន បំង្កា រស្ លបានទ ែ្ ើឱ្យថ្មីទ ើង

 េញិ ទី 2 បាន កន ុងរយៈទពលយ ងទោចណាស់ 2 ស្ខ បនទ ប់ពីបានទទួលចាក់ ូសទីមួយរបស់ពួក

ទេរចួ។ បនទ ប់ពីទនេះមក ពួកទេអាចនឹងទទួលចាក់ ូសបស្នែមទទៀតបានទៅតាមការចាំបាច់។


	Slide 1: ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 លើកស្ទួយប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នក!

