ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ចាំណុចសាំខាន់ៗននថ្នប
ាំ ង្ការ
ហេតុអ្វីបានជាការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ មានសារៈសាំខាន់?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ការពារមនុស្សទ ាំងឡាយពីការធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជាំងឺ COVID-19 និងត្រូវចូ ល
ស្ត្ាកពាបាលដៅមនទ ីរដពទ្យ ឬការសាាប់ផងដែរ។ ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងឡាយក៏ការ់បនថ យហានិភ័យននការធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺ
រុនាំ រ៉ៃពីជាំងឺ COVID-19 (ែូ ចជាជាំងឺ COVID រយៈដពលយូរ) ដ ើយនិងការខ្កខានកនុងការបាំដពញការង្ករ និងដៅ
សាលាដរៀនផងដែរ។
ដលើស្ពីដនេះដៅដទ្ៀរ ការទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការការ់បនថ យហានិភ័យននការចមា ងជាំងឺ COVID-19 បនត ដៅអ្ន កែនទ្
ផងដែរ។ ចាំណុចដនេះានត្បដោជន៍ជាពិដស្ស្កនុងការការពារមនុស្សទ ាំងឡាយដែលត្បឈមនឹង ហានិភ័យខ្ព ស្់
ជាងមុនកនុងការធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ។
ានការដណនាំឱ្យមនុស្សទ ាំងឡាយដែលធ្លាប់ានជាំងឺ COVID-19 នដពលកនា ងមក ក៏ដៅដរត្រូវទ្ទ្ួ លចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការផងដែរ ដែើមបីពត្ងឹងត្បព័នធភាពសាុាំរបស្់ពួកដេ និងការ់បនថ យហានិភ័យរបស្់ពួកដេននការចូ លស្ត្ាក
ពាបាលដៅមនទ ីរដពទ្យដោយសារជាំងឺ COVID-19។

ហតើថ្នប
ាំ ង្ការទាំងឡាយែាំហណើរការបានលអ បុណ្ណ
ា ដែរ?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទាំងឡាយែាំហណើរការបានលអ ណ្ណស់ កនុងការការពារប្បឆាំងនឹងការធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ការ
ចូ លសប្មាកព្យាបាលហៅមនទ ីរហព្យទយ និងការសាាប់ហោយសារជាំងឺ COVID-19 ផងដែរ។ ដបើដត្បៀបដធ្ៀបដៅនឹង
មនុស្សដែលដធ្វ ើឱ្យការទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស្់ពួកដេ ត្េប់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដវលា ដនេះ អ្ន ក
ដែលមិនបានទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ទ្ាំនងជាងមុនកនុងការឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 ដ ើយទ្ាំនងជាងមុនខាាាំងកនុងការ
ត្រូវ ចូ លស្ត្ាកពាបាលដៅមនទ ីរដពទ្យដោយសារជាំងឺ COVID-19 ដ ើយនិងទ្ាំនងជាងមុនខាាាំងកនុងការ សាាប់
ដោយសារជាំងឺ COVID-19 ផងដែរ។
អ្ន កជាំនញជាដត្ចើនកាំពុងយល់ដ ើញថ្ ត្បព័នធការពារអាចានការទ្ន់ដខ្ោយដៅតាមដពលដវលា ជាពិដស្ស្ចាំដពាេះ
ត្ក ុមមនុស្សជាក់លាក់មួយចាំនួន ែូ ចជាបុេគលទ ាំងឡាយដែលានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំដ ើងដៅ និងអ្ន កដែលាន
ត្បព័នធភាពសាុាំដខ្ោយ។ ែូ ស្ជាំរុញនរែូ វស្ា ឹកដឈើត្ជ ុេះ ដែលបានដធ្វ ើឱ្យថ្ម ីដ ើង វ ិញ (ដបប ត្បឆ្ាំងនឹងដមដរេពីរ
ត្បដភទ្) (updated [bivalent] fall boosters) អាចជួ យដធ្វ ើឱ្យត្បព័នធការពារដែលានការថ្យចុេះដៅតាមដពលដវលា
ដនេះ ានភាពែូ ចដែើមដ ើង វ ិញ ដ ើយនិងផដ ល់ជូននូ វត្បព័នធការពារដែលានភាពទ្ូ លាំទ្ូលាយជាងមុនត្បឆ្ាំង
នឹងត្បដភទ្ដមដរេថ្ម ីៗ ផងដែរ។ ចាំណុចដនេះដ ើយេឺជាមូ លដ រុដែលានការដណនាំឱ្យមនុស្សត្េប់រ ូបដែលាន
អាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំដ ើងដៅ ទ្ទ្ួ លចាក់ែូស្ជាំរុញនរែូ វស្ា ឹកដឈើត្ជ ុេះ (fall booster) ដនេះ។ (ស្ូ មដមើលដេ ទ្ាំព័រ ែូ ស្
ជាំរុញទ ាំងឡាយ ស្ត្ាប់ព័រ៌ានបដនថ ម។)
ខ្ណៈដែលវ ិទ្ាសាស្រស្ត និងដមដរេបនត ផ្លាស្់បដ ូរ ការដណនាំចាំដពាេះថ្នប
ាំ ង្ការក៏ានការផ្លាស្់បដ ូរផងដែរ។ អ្ន កវ ិទ្ាសាស្រស្ត
និងអ្ន កជាំនញដផន កស្ុខ្ភាពបនត តាមោនោ៉ាងែិរែល់ដៅដលើស្ញ្ញាននននការធ្លាក់ចុេះត្បព័នធភាពសាុាំចាំដពាេះ
មនុស្សដែលានអាយុខ្ុស្គ្នន និងានកតាតហានិភ័យដផសងៗគ្នន។ ពួ កដេក៏ពិនិរយដមើលផងដែរថ្ ថ្នប
ាំ ង្ការអាច
ការពារបានលអ ែល់កត្មិរណា កនុងការត្បឆ្ាំងនឹងត្បដភទ្ដមដរេថ្ម ីៗដនេះ។

ហតើថ្នប
ាំ ង្ការប្បហេទអ្វ ខ្
ី ា ះ ដែលមានសប្មាប់ឱ្យហប្បើប្បាស់ហៅកនុងសេរែឋ អាហមរ ិក?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ចាំនួន បួ នត្បដភទ្ បានទ្ទ្ួ លការអ្នុម័រ និងបានទ្ទ្ួ លការអ្នុញ្ញារស្ត្ាប់ឱ្យដត្បើ
ត្បាស្់ដៅកនុងស្ រែឋ អាដមរ ិកដែើមបីទ្ប់សាារ់នង
ឹ ជាំងឺ COVID-19។ ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងដនេះត្រូវបានផលិរដោយត្ក ុម ុន
Pfizer-BioNTech (ដ្មេះា៉ាក Comirnaty) ត្ក ុម ុន Moderna (ដ្មេះា៉ាក Spikevax) ត្ក ុម ុន Novavax និង
ត្ក ុម ុន Johnson & Johnson។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ Pfizer និងត្បដភទ្ Moderna បានទ្ទ្ួ លការអ្នុញ្ញារកនុងការ
ចាក់ជូនបុេគលទ ាំងឡាយដែលានអាយុចាប់ពី 6 ដខ្ដ ើងដៅ។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ Novavax បានទ្ទ្ួ លការអ្នុញ្ញារ
កនុងការចាក់ជូនបុេគលទ ាំងឡាយដែលានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំដ ើងដៅ។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ Johnson & Johnson
(J&J) បានទ្ទ្ួ លការអ្នុញ្ញារកនុងការចាក់ជូនមនុស្សដពញវ ័យទ ាំងឡាយដែលានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំដ ើងដៅ។
មជឈមណឌលត្េប់ត្េងនិងទ្ប់សាារ់ជាំងឺឆ្ាង (CDC) ដណនាំឱ្យទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ត្បដភទ្ Pfizer
ត្បដភទ្ Moderna និងត្បដភទ្ Novavax ជាងការទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ J&J។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ J&J អាច ាន
ការពិចារណាកនុងការទ្ទ្ួ លចាក់ កនុងសាថនភាពមួ យចាំនួន។
ដែើមបីដស្វ ងយល់បដនថ ម ស្ូ មចូ លដៅកាន់ដេ ទ្ាំព័រ ដធ្វ ើឱ្យថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទ ាំងឡាយរបស្់អ្នក ដៅដរត្េប់
លកខ ណៈនិងទន់ដពលដវលា របស្់ CDC។
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ចាំណុចសាំខាន់ៗននថ្នប
ាំ ង្ការ
ហតើខ្្ុាំអាចទទួ លបានព្យ័ត៌មានបដនែ មហៅទីណ្ណ?
•

•
•
•

ដែើមបីដបាេះពុមព ឬដមើលស្ាំណួរដែលបានស្ួ រជាញឹកញាប់ដនេះ ឬស្ាំណួរដែលបានស្ួ រជាញឹកញាប់
ដផសងដទ្ៀរទក់ទ្ងនឹងត្បធ្លនបទ្ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ស្ូ មដស្ា នកូ ែ QR ដនេះ ឬចូ លដៅ
កាន់ដេ ទ្ាំព័រ ស្ាំណួរដែលបានស្ួ រជាញឹកញាប់ទក់ទ្ងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
ដេ ទ្ាំព័រ VaccinateLACounty.com – រ ួមទ ាំងដេ ទ្ាំព័រ កាលវ ិភាេននការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដែលានរ ូបភាពត្កា វ ិកដែើមបីបង្កាញនូ វដពលណាដែលែូ ស្នីមួយៗែល់ដពល
កាំណរ់អាចទ្ទ្ួ លបាន និងព័រ៌ានស្ដ ីពី វ ិធ្ីទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
ដេ ទ្ាំព័រ ថ្នប
ាំ ង្ការស្ត្ាប់ជាំងឺ COVID-19 របស្់មជឈមណឌលត្េប់ត្េងនិងទ្ប់សាារ់ជាំងឺឆ្ាង
(CDC)។
ស្ូ មពិដត្គ្នេះជាមួ យនឹងត្េូដពទ្យរបស្់អ្នក ត្បស្ិនដបើអ្នកានស្ាំណួរដផសងៗ។
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