ទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង
ស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
�រ្របយុទ�្រប�ំងនឹងជំងឺឆ�ង�តត�ត�សកលកន� ងមកគឺ�ន
�ពលំ�ក���ំង ប៉ុែន� ឥឡ�វេនះេយើង�ន��ក់�ង
ំ ��េដើម្បី
�រ�រេយើងពីជំងឺ COVID-19។

��ក់�ំង្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ� កេ�យឥតគិតៃថ�។
រ��ភិ�លសហព័ន�នឹង��ប់រងេ�េលើតៃម� ៃន��ក់�ំងរបស់អ�ក។ អ� កផ� ល់េស��ចនឹងគិតៃថ� េស�
ចំេ�ះ�រផ� ល់��ក់�ំងេនះ ប៉ុែន�្រក �មហ៊ុន����ប់រងសុខ�ពនឹងទំនង���ប់រងេលើៃថ� េស�េនះ។ អ� ក
ផ� ល់េស�នឹងេលើកែលងៃថ� េស� ្របសិនេបើអ�កមិន�ច�នលទ��ពបង់ៃថ� េស�េ�ះ។

សួរ�េតើអ�ក្រត�វ�រប៉ុ��នដូ ស។
��ក់�ំងមួ យចំនួន អ� កនឹង្រត�វ�ក់ពីរដូ ស ក��ងចេ��ះរយៈេពលបីេ�បួ នស��ហ៍ពី��។ ��ក់�ំងេផ្សង
េទៀត�ក់ែតមួ យដូ សប៉ុេ�
� ះ។ អ� ក�ចនឹង្រត�វ�រដូ សជំរុញេ�ពីរេ�្រ�ំមួយែខេ្រ�យ។

��ក់�ំង�ំងអស់គឺ�នសុវត� ិ�ពនិង្របសិទ��ព។
��ក់�ំង� ំងអស់្រត�វ�នអនុម័តទ ឬអនុ���ំង្រស �ងស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ក��ងេពល�ន�សន�
េ�យ U.S. Food and Drug Administration (FDA, រដ� �លចំណី��រនិងឱសថ របស់សហរដ� �េម រ �ក) �នន័យ� FDA មិន�នរកេឃើញពីក�ី�រម� អំពីសុវត� ិ�ពធ� នធ
់ � រេ�ះេទ។

អ� កែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ��ច�ក់��ក់�ំង�ន។
��ក់�ំង COVID-19 �នស្រ�ប់មនុស្ស� ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�។ អ� កែដល�ន
�យុ 5 េ� 17��ំ�ចទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ំង Pfizer-BioNTech ែតប៉ុេ�
� ះ។ សូ មចូ លេ��ន់
VaccineLocator.doh.wa.gov េដើម្បីរក និងកំណត់េពល�ត់ជួប។ អ� កក៏�ចទូ រសព� េ�េលខ 1-800-5250127 ប��ប់មកចុចេលខ # ។ ស្រ�ប់េស�កម� បកែ្រប��របស់អ�កេ�េពល�នេគទទួ លទូ រសព� ។

អ� ក�ចនឹង�ន�រម� ណ៍��នផលរ��ន។
ដូ ចេ�នឹង��ក់�ំងទូ េ�េផ្សងេទៀតែដរ គឺអ�ក�ចនឹងឈឺៃដ ្រគ �នេ�� ឈឺក�ល ឬអស់ក��ំង ប��ប់
ពីទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំង។ � ំងេនះគឺ�ស��ែដលប��ក់���ក់�ំងកំពុង�ន្របសិទ��ព។

រក�សុវត� ិ�ព។
ប��ប់ពីអ�កទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ង
ំ សូ ម�ក់�៉ស់ រក�គ��ត្រ�ំមួយហ� �ត (ពីរែម៉្រត) ពីអ�ក
ដៃទ និងេធ� ��រជួ បជុំែដល�នចំនួនមនុស្សតិច។

�នសំណួរែមនេទ? សូ មចូ លេ��ន់៖ www.CovidVaccineWA.org

ទទួ ល�រ�ក់��ក់�ំងស្រ�ប់ជង
ំ ឺ COVID-19
េតើ��ក់�ំងអ� �ខ�ះែដល�នស្រ�ប់ផ�ល់ជូន?

េតើផលរ��ន�នអ� �ខ�ះ?

�ន��ក់�ំង�េ្រចើនែដល�នស្រ�ប់ផ�ល់ជូន៖

��េរឿងធម� �ែដល�នផលរ��នមួ យឬបីៃថ� ប��ប់ពីទទួ ល
�ន�រ�ក់��ក់�ំង។ ផលរ��នទូ េ��នដូ ច��រអស់
ក��ំង ឈឺ�ច់ដុំ ឈឺៃដេ�កែន� ងែដលអ� ក�ន�ក់�� ំ ្រគ �ន
េ�� ឈឺក�ល ឈឺស��ក់ ្រគ �នរ� ចេ��រ ឬក� �ត។ ្របសិនេបើ
េ�គស��របស់អ�កមិន�ត់េ�វ �ញ សូ ម�ក់ទងេ�េវជ� បណ�ិត
ឬគ� ីនិករបស់អ�ក។

��ក់�ំង� ំងអស់្រត�វ�នអនុម័តទ ឬអនុ���ំង្រស �ង
ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ក��ងេពល�ន�សន� េ�យ U.S. Food
and Drug Administration (FDA, រដ� �លចំណី��រនិងឱ
សថ របស់សហរដ� �េមរ �ក) - �នន័យ� FDA មិន�នរក
េឃើញពីក�ី�រម� អំពីសុវត� ិ�ពធ� ន់ធ�រេ�ះេទ។

េតើនរ�ែដលគួ រែតទទួ ល�ន��ក់�ំងជំងឺ
COVID-19?
��ជេ្រមើសរបស់អ�កក��ង�រទទួ ល��ក់�ំង។ ្របសិនេបើ
អ� កសេ្រមចចិត�ទទួ ល��ក់�ំង អ� កគួ រែត្រ�ប់អ�កផ� ល់េស
���ក់�ំងរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក៖
•
•
•
•
•
•

�ន្របវត� ិ្របតិកម� �ែលក្ស
� ីធ�ន់ធ�រ
�ន្រគ �នេ��
�នជំងឺ�ម�វ ឬេលប��ែំ ដលេធ� �ឲ្យ�ម�វ
�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យឬកំពុងេ្របើ��ែំ ដលប៉ះ
�ល់ដល់្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក
�នៃផ� េ�ះ �នគេ្រ�ង�នៃផ� េ�ះ ឬកំពុងបំេ�
េ�ះកូ ន
�នទទួ ល��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 េផ្សងេទៀត

អ� កមិនគួ រទទួ ល��ក់�ំងេទ ្របសិនេបើអ�ក��ប់�ន
្របតិកម� �ែលក្ស
� ីធ�ន់ធ�រេ�នឹងដូ សពីមុនៃន��ក់�ំងជំងឺ
COVID-19 ឬេ�នឹង�រ�តុផ្ស ំ�មួ យេ�ក��ង��ក់�ង
ំ ។
��ក់�ំងផ� ក
� នូ វ�រ�តុផ្ស ំសកម� messenger RNA (mRNA)
ឬវ �រុស�េដណូ (adenovirus) �មួ យនឹង��ញ់ អំបិល និង
ស� រ េដើម្បី�រ�រ��ក់�ំង និងជួ យឲ្យ��ន្របសិទ��ពល�
េ�ក��ង�ង�យ។
អ� ក្រត�វែត�ន�យុ�៉ងតិច 5��ំេដើម្បីទទួ ល�ន��ក់
�ំង Pfizer-BioNTech និង�ន�យុ 18��ំេដើម្បីទទួ ល
�ន��ក់�ំង Moderna ឬ Johnson & Jonhson។

អ� កគួ រែតរង់�ំ 15 េ� 30 �ទីមន
ុ េពល�កេចញពីកែន� ង
�ក់��ក់�ំង េ�ះេទើបអ� កផ� ល់េស���ក់�ំង�ចជួ យអ� ក
�ន ្របសិនេបើអ�ក�ន្របតិកម� �ែលក្ស
� ី ឬផលរ��នេផ្សង
េទៀត។ ខណៈេពលែដលអ� ករង់�ំ អ� ក�ចចុះេ��ះក��ង កម�
វ �ធី v-safe េដើម្បី�យ�រណ៍អំពីផលរ��ន��៖ vsafe.cdc.gov
(���អង់េគ� សែតប៉ុេ�
� ះ)។
អ� កឬអ� កផ� ល់េស���ក់�ំងរបស់អ�កក៏�ច�យ�រណ៍អំពី
ផលរ��នេ��ន់ Vaccine Adverse Event Reporting System
(VAERS, ្របព័ន��យ�រណ៍្រពឹត�ិ�រណ៍អ វ �ជ� �នប��ប់ពី�រ��
ក់�ំង)៖ vaers.hhs.gov/reportevent.html (���អង់េគ� ស
ែតប៉ុេ�
� ះ)។
ទូ រសព� េ�េលខ 911 ្របសិនេបើអ�ក�ន្របតិកម� �ែលក្ស
� ី
ប��ប់ពី�កេចញពីគ�ីនិក។ ស��ៃន្របតិកម� �ែលក្ស
� ីរ ួម
�ន៖ ពិ�កដកដេង� ើម េហើមមុខនិងបំពង់ក ច��ក់េបះដូ ង
េ�ត�ប់ េឡើងកន� �ល្រកហម�សេពញខ� �ន វ �លមុខ និង
េខ�យក��ំង។

េតើ�នអ� �េកើតេឡើងប��ប់ពីខ��ំទទួ ល�ន�រ�ក់��
ក់�ំង?
្របសិនេបើអ�កទទួ ល�ន��ក់�ំងពីរដូ ស សូមេធ� ��រ�ត់ជួប
េដើម្បីេធ� ��រ�ក់��ក់�ំងដូ សទីពីររបស់អ�ក។ អ� កនឹង្រត�វ
្រតលប់មកវ �ញក��ងរយៈេពលបីឬបួ នស��ហ៍េដើម្បីទទួ ល��ក់
�ំងដូ សទីពីររបស់អ�ក។
�នឹង្រត�វ�រេពលរហូ តដល់ពីរស��ហ៍ប��ប់ពីអ�ក�ន�ក់��
ក់�ំងេពញេលញេដើម្បីទទួ ល�ន�រ�រ�រ�អតិបរ�។េគក៏
�នែណ�ំឱ្យ�ក់ដូសជំរុញក��ងរយៈេពលពីរេ�្រ�ំមួយែខ
ផងែដរ េដើម្បីបន� �រ�រអ� កក��ង្របសិទ��ពខ� ស់។
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