รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19
การต่อสู ้กับการแพร่ระบาดเป็ นเรืองยาก แต่ตอนนี เรามีวค
ั ซีน
เพือป้ องกันเราจากโควิด-19

วัคซีนทังมีให้ สาํ หรั บคุณโดยไม่ มีค่าใช้ จ่าย
รัฐบาลกลางจะเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายสําหรับค่าวัคซีน ผู้ให้ บริการอาจคิดค่าธรรมเนียมในการฉีดวัคซีน แต่
ประกันสุขภาพจะดูแลเรื องนีให้ ผู้ให้ บริการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมให้ หากคุณไม่สามารถจ่ายได้

สอบถามว่ าคุณต้ องรั บวัคซีนกีเข็ม
สําหรับวัคซีนบางยีห้ อ ต้ องได้ รับสองเข็ม ห่างกันสามถึงสีสัปดาห์ ส่วนยีห้ ออืนควรได้ รับเพียงเข็มเดียว
และอาจต้ องรับเข็มกระตุ้นหลังจากนันหกเดือน

วัคซีนทังสองชนิดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
วัคซีนทังหมดได้ รับการอนุมตั อิ ย่างสมบูรณ์หรือได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในกรณีฉกุ เฉินโดย U.S. Food and
Drug Administration (FDA, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา) —หมายความว่า
FDA ไม่พบข้ อกังวลด้ านความปลอดภัยทีร้ ายแรง

ทุกคนทีมีอายุ 5 ปี ขึนไปสามารถรั บวัคซีนได้
วัคซีนโควิด-19 มีให้ สําหรับทุกคนทีมีอายุ 5 ปี ขนไป
ึ ผู้ทีมีอายุ 5 ถึง 17 ปี จะได้ รับวัคซีน Pfizer-BioNTech
เท่านัน ให้ ไปที VaccineLocator.doh.wa.gov เพือค้ นหาและจัดกําหนดการนัดหมาย นอกจากนี
คุณยังสามารถโทร 1-800-525-0127 แล้ วกด # สําหรับบริการแปลภาษา ให้ พดู ภาษาของคุณเมือรับสาย

คุณอาจรู้ สึกถึงผลข้ างเคียง
เช่นเดียวกับวัคซีนทัวไปอืน ๆ คุณอาจเจ็บแขน มีไข้ ปวดหัว หรืออ่อนเพลียหลังจากได้ รับวัคซีน ซึงเป็ น
สัญญาณว่าวัคซีนกําลังทํางาน

ขอให้ ปลอดภัย
หลังจากได้ รับวัคซีนแล้ วให้ สวมหน้ ากากอนามัย รักษาระยะห่างต่อกันหกฟุต (สองเมตร) และรวมตัวกัน
เป็ นกลุม่ เล็ก ๆ
มีคาํ ถามหรือไม่ เยียมชม: www.CovidVaccineWA.org

รั บการฉีดวัคซีนป้ องกันโควิด-19
มีว ัคซีนอะไรบ้าง

มีผลข้างเคียงอะไรบ้าง

มีวคั ซีนหลากหลายชนิด

เป็ นเรื องปกติทีจะมีผลข้ างเคียงในหนึงถึงสามวันหลังจากการฉีด
วัคซีน ผลข้ างเคียงทีพบบ่อย ได้ แก่ ความเมือยล้ า ปวดกล้ ามเนือ
ปวดแขนบริ เวณทีได้ รับการฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดข้ อ หนาวสัน
คลืนไส้ หรื ออาเจียน หากอาการไม่หายไป ให้ ติดต่อแพทย์หรื อ
คลินิกใกล้ คณ
ุ

วัคซีนทังหมดได้ รับการอนุมตั ิอย่างสมบูรณ์หรื อได้ รับอนุญาตให้
ใช้ ในกรณีฉกุ เฉินโดย U.S. Food and Drug Administration
(FDA, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริ กา) —หมายความว่า FDA ไม่พบข้ อกังวลด้ านความ
ปลอดภัยทีร้ ายแรง

ใครควรได้ร ับว ัคซีนป้ องก ัน
โควิด-19
คุณเลือกรับวัคซีนได้ หากคุณตัดสินใจทีจะรับ คุณควรแจ้ งผู้ให้
บริ การวัคซีนของคุณ หากคุณ:

•
•
•
•

มีประวัติอาการแพ้ อย่างรุนแรง
มีไข้
มีอาการผิดปกติทางเลือดหรื อใช้ ทินเนอร์ เลือด
มีภมู ิค้ มุ กันบกพร่ องหรื อใช้ ยาทีมีผลต่อระบบภูมิค้ มุ กันของ
คุณ
• กําลังตังครรภ์ วางแผนทีจะตังครรภ์ หรื อกําลังให้ นมบุตร
• ได้ รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวอืนมาก่อน
คุณไม่ควรรับวัคซีนหากคุณเคยมีอาการแพ้ อย่างรุนแรงต่อ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนหน้ านีหรื อส่วนผสมใด ๆ ในวัคซีน
วัคซีนประกอบด้ วยสารออกฤทธิอย่างสารอาร์ เอ็นเอ
(mRNA) หรื ออดีโนไวรัส พร้ อมกับไขมัน เกลือ และนําตาล
เพือปกป้องวัคซีน และช่วยให้ ทํางานได้ ดีขนในร่
ึ างกาย
คุณต้ องมีอายุอย่างน้ อย 5 ปี จึงจะได้ รับวัคซีน PfizerBioNTech และอายุ 18 ปี เพือรับวัคซีน Moderna หรื อ
Johnson & Johnson

คุณควรรอ 15 ถึง 30 นาทีก่อนออกจากสถานทีทีฉีดวัคซีนเพือให้ ผ้ ู
ให้ บริ การวัคซีนสามารถช่วยเหลือคุณได้ หากคุณมีอาการแพ้ หรื อ
ผลข้ างเคียงอืน ๆ ในขณะทีคุณรอ คุณสามารถลงชือสมัครใช้
v-safe เพือรายงานผลข้ างเคียงใด ๆ: vsafe.cdc.gov (เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน)
คุณหรื อผู้ให้ บริ การวัคซีนสามารถรายงานผลข้ างเคียงไปยังระบบ
รายงานเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์จากวัคซีน (VAERS):
vaers.hhs.gov/reportevent.html (เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน)

โทร 911 หากคุณมีอาการแพ้หลังจากออก
จากคลินิก สัญญาณของอาการแพ้ ได้ แก่ หายใจลําบาก
อาการบวมทีใบหน้ าและลําคอ หัวใจเต้ นเร็ ว มีผนขึ
ื นทัวร่ างกาย
เวียนศีรษะ และอ่อนแรง

จะเกิดอะไรขึนหลังจากได้ร ับการ
ฉี ดว ัคซีน
หากคุณร ับวัคซีนแบบสองเข็ม ให้ทําการ
นัดหมายเพือร ับวัคซีนเข็มทีสอง คุณจะต้ อง
กลับมารับวัคซีนเข็มทีสองภายในสามถึงสีสัปดาห์
ซึงจะใช้ เวลาถึงสองสัปดาห์หลังการทีคุณได้ รับวัคซีนอย่าง
ครบถ้ วนเพือการป้องกันอย่างเต็มทีนอกจากนี เราขอแนะนําให้ รับ
เข็มกระตุ้นภายในสองถึงหกเดือนเพือเพิมระดับการป้องกัน
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หากต้ องการขอเอกสารนีในรู ปแบบอืน โปรดโทร 1-800-525-0127 สําหรับบุคคลทีหูหนวกหรื อมีความ
บกพร่ องทางการได้ ยิน โปรดโทร 711 (Washington Relay) หรื ออีเมล
civil.rights@doh.wa.gov.

