��ំប��រជំងឺ COVID-19 - សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់់
ដូ សជំរុញ
េដើម្បីេមើលសំណួរ�ំងេនះ និងសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េផ្សងេទៀត�ក់ទងនឹង��ប
ំ ��រ �មអន�ញ
សូ មចូ លេ��ន់ េគហទំព័រអំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។

េហតុអ�ី�នដូ សជំរ ុញៃន��ំប��រជំងឺ COVID-19 �ន�រៈសំ�ន់?
�ន�រេ្របើ្រ�ស់ដូសជំរុញស្រ�ប់��ប
ំ ��រ�េ្រចើន្របេភទ េដើម្បីផល
� ់នូវ្របព័ន��រ�របន� េទៀត ្រប�ំងនឹង�រឆ�ង
ជំងឺក្រមិតធ� ន់ធ�រ។
��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ំង�យ បន� ដំេណើរ�រ�នល� ក��ង�រ�រ�រមនុស្ស��ពី�រឆ� ងជំងក
ឺ ្រមិតធ�ន់ធ�រ។
េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ក្រមិតៃន្របព័ន��រ�រ�ច�ន�រចុះទន់េខ�យ េ��មេពលេវ�។ �រទទួល�ក់ដូស
ជំរុញៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ន�រៈសំ�ន់ ពីេ្រ�ះដូ សជំរុញេនះជួយព្រងឹង្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក។ �រេធ� ើ
ែបបេនះផ�ល់ជូននូ វ្របព័ន��រ�រែដល្របេសើរ�ងមុនដល់អ�កពី�រ��ក់ខ�នឈឺ
�
ធ�ន់ធ�រ �រ្រត�វចូ លស្រ�កព��ល
េ�មន� ីរេពទ្យ េហើយនិងសូ ម្បីែត�រ��ប់ផងែដរ។
សូ មទទួល�ក់ដូសជំរុញ�ែដល�ន�រែណ�ំស្រ�ប់ឱ្យអ�ក�ក់ (សូ មេមើលែផ�ក�ងេ្រ�ម)។

េតើដូសជំរ ុញស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 ែដល�នេធ�ើឱ្យថ�ីេឡើង វ �ញ គឺ�អ� ី?
�រដូ វស� ឹកេឈើ្រជ �ះេនះ ដូ សជំរុញែដល�នេធ� ើឱ្យថ�េី ឡើង វញ
� (ែបប ្រប�ំងនឹងេមេ�គពីរ្របេភទ/bivalent) �នជំនួស
ឱ្យ ដូ សជំរុញេដើម (ែបប ្រប�ំងនឹងេមេ�គែតមួយ្របេភទ/monovalent)។ ដូ សជំរុញេនះក៏្រត�វ�ន��ល់�� ដូ ស
ជំរុញ�រដូ វស� ឹកេឈើ្រជះ� ��ំ 2022 (fall 2022 boosters) ផងែដរ។
ដូ សជំរុញ្របេភទ Pfizer និង្របេភទ Moderna ែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វញ�រដូ
�
វស� ក
ឹ េឈើ្រជ �ះ �ំងេនះ�នផ� �កេ្រគ�ង
ផ្ស ំសំ�ន់ៗដូ ច��េ�នឹង��ប
ំ ��រេដើម�ំង�យផងែដរ ប៉ុែន� �ន�រេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វ �ញ េដើម្បី្រប�ំងេ�យ��ល់េ�
នឹងេមេ�គ្របេភទ Omicron រង�� ែដល�នេលចេឡើងចុងេ្រ�យេនះ (្របេភទរង BA.4 និង្របេភទរង BA.5) ក៏
ដូ ច�្រប�ំងនឹងពូ ជេដើមរបស់េមេ�គ COVID-19 ផងែដរ។ ្របេភទរង BA.4 និង្របេភទរង BA.5 បង� ឱ្យ�នករណី
ឆ� ង�គេ្រចើន�ងេគក��ងចំេ�មករណីឆ�ងជំងឺ COVID-19 �ំងអស់ េ�ក��ងរដ� California។ ្របេភទរង�ំងេនះ គឺ
�យ្រស� លនឹងឆ� ង�ងពូ ជេមេ�គមុនៗ។
ដូ សជំរុញ�រដូ វស� ក
ឹ េឈើ្រជ �ះែដល�នេធ�ឱ
ើ ្យថ�ីេឡើង វ �ញ�ំងេនះ �ច�ំងជួយេធ� ឱ
ើ ្យ្របព័ន��រ�រែដល�នថយចុះេ�
�មេពលេវ�េ�ះ �ន�ពដូ ចេដើមេឡើង វ �ញ េហើយនិង�ចផ�ល់្របព័ន��រ�រែដលទូលំទូ�យ�ងមុន ្រប�ំង
នឹង្របេភទេមេ�គថ�ីៗ ផងែដរ។

េតើបុគ�ល�ខ� ះ គួ រ ែតទទួ ល�ក់ដូសជំរ ុញស្រ�ប់ ជំងឺ COVID-19?
បុគ� ល្រគប់រប
ូ ែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ� គួ រែតទទួ ល�ក់ដូ សជំរញ
ុ �ដូ វស�ឹក េឈើ្រជ �ះ ែដល�នេធ�ឱ
ើ ្យថ�ី
េឡើង វ �ញ (ែបប ្រប�ំងនឹងេមេ�គពីរ្របេភទ/�យ��លិន) (fall updated [bivalent] booster) មួ យដូ ស ក��ងរយៈ
េពល�៉ងេ�ច�ស់ 2 ែខប��ប់ពី�នទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ដូ សចុងេ្រ�យបង�ស់ (មិន�េ�ះ�
ដូ សលំ�ប់ដំបូង ឬក៏ដូសជំរុញែបប្រប�ំងនឹងេមេ�គែតមួ យ្របេភទ [ម៉ូណូ��លិន/monovalent] ចុងេ្រ�យបង�ស់
េ�ះេទ)។ �រ�ក់ ែបបេនះគឺមិនគិតអំពី �េតើពួកេគ�នទទួល�ក់ដូសជំរុញប៉ុ��នដូសេហើយ ឬ�នទទួល�ក់
��ប
ំ ��រ្របេភទ� (មួ យ ឬេ្រចើន) ពីេពលកន� ងមកេ�ះេទ។
• មនុស្ស�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 6 ��ំេឡើងេ� �ចទទួល�ក់ដូសជំរញ
ុ �រដូ វស� ឹកេឈើ្រជះ្របេភទ
�
Pfizer ឬ្របេភទ Moderna ក៏�ន។
• កុ�រ�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��េំ ឡើងេ� �ចទទួល�ក់ដូសជំរញ
ុ �រដូ វស� ឹកេឈើ្រជះ្របេភទ
�
Pfizer។
កំណត់ស��ល់៖ កុ�រ�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 11 ��ច
ំ ុះ េ្រ�ម ទទួ ល�ក់ដូ សជំរញ
ុ ែដល�នេធ�ើឱ្យថ�ីេឡើង
វ �ញេនះ ក� �ងក្រមិត តិច �ងដូ សស្រ�ប់យុវវ�យ និងមនុស្សេពញវ�យ។
មិន�នដូ សជំរុញ�មួ យ�នទទួ ល�រអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់ក�
ុ រ�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 6 ែខ
េ� 4 ��េំ ទ។

ជេ្រមើសដូ សជំរុញេផ្សងេទៀត ស្រ�ប់បុគ�ល�ក់� ក់មួយចំនួនែដល�ន�យុ�ប់ព ី 18 ��ំេឡ ើងេ�

បុគ�ល�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ� �ចទទួល�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ Novavax (ែបប្រប�ំងនឹង
េមេ�គែតមួ យ្របេភទ/ម៉ូណូ��លិន) (monovalent) �ដូ សជំរុញ�ន ��ង�រទទួល�ក់ដូសជំរុញែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ី
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��ំប��រជំងឺ COVID-19 - សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់់
ដូ សជំរុញ
េឡើង វ �ញ្របេភទ Pfizer ឬក៏្របេភទ Moderna �ម�រែណ�ំេ�ះ ្របសិនេបើពួកេគ្រសប�មល័ក�ខណ
័ � �ំងអស់�ង
េ្រ�មេនះ៖
1. ពួ កេគមិន�ច ឬមិនចង់ទទួល�ក់ដូសជំរុញែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វ �ញ�មួយ (ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើពួក
េគ�ន្របតិកម� ឬ�រ�ស់ក្រមិតធ� នធ
់ � រេ�នឹង��ប
ំ ��រ្របេភទ mRNA របស់ Pfizer ឬ Moderna េ�ះ)
និង
2. ពួ កេគ�នប�� ប់�រ�ក់��ប
ំ ��រលំ�ប់ដប
ំ ូ ង េហើយនិង
3. ពួ កេគមិនែដល�នទទួល�ក់ដូសជំរុញ�មួ យ �េពលកន� ងមកេ�ះេទ។
�ន�រផ�ល់ជូន��ប
ំ ��រ្របេភទ Novavax ក��ងរយៈេពល�៉ងេ�ច�ស់ 6 ែខប��ប់ពី�នប�� ប់�រ�ក់ដូសចុង
េ្រ�យបង� ស់ស្រ�ប់ល�
ំ ប់ដំបូង។
សូមចូ លេ��ន់ទំព័រ ែស� ងយល់អំព ីេពលែដល�ចទទួ ល�ក់ដូសជំរុញ�ន (Find Out When to Get a Booster)
ែដល�ច��ស់ប�រ� ព័ត ៌�ន���ន េ�េលើេគហទំព័រ េធ�ើឱ្យ��ំប��រជំងឺ COVID-19 �ំង�យ េ�ែត្រគប់លក�ណៈ
និង�ន់េពលេវ� រួម�ំងដូ សជំរុញ របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) េដើម្បីពិនិត្យេមើល �េតើ
អ� ក (ឬកូ នរបស់អ�ក ) �ចទទួ ល�ក់ដូ សជំរញ
ុ �នេ�េពល�។
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗ។

េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ក់ដូសជំរ ុញ �នែដរឬេទ ្របសិនេបើខ��ំ��ប់�នជំងឺ COVID?
�ស/�ទ។ �រទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ្រ�យពីអ�ក��ប់�នជំងឺ COVID-19 រ ួចេហើយេ�ះ ផ�ល់នូវ
្របព័ន��រ�រខ� ស់�ងមុន្រប�ំងនឹងជំងឺេនះ �េពលអ�គត។
• ្របសិនេបើអ�ក �នជំងឺ COVID-19 �េពលឥឡ
� វេនះ សូ មរង់�ំរហូ តដល់អ�ក�ន�សះេស្បើយ (្របសិនេបើ
អ� ក�នេ�គស����) និង�នប�� ប់�រ�ក់ខ� �នឱ្យេ��ច់េ�យែឡក េដើម្បីទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19។ �រេធ� ើែបបេនះគឺេដើម្បីកឱ
ុំ ្យអ�កចម� ងេមេ�គ COVID-19 បន�េ�ដល់បុគ�លិកែផ�កែថ�ំសុខ
�ព និងអ� កដៃទេទៀត េ�េពលែដលអ� កេ�ទទួល�ក់��ប
ំ ��រេ�ះ។
• ្របសិនេបើអ�ក ��ប់�នជំងឺ COVID-19 �េពលថ�ីៗេនះ អ� ក�ចពិ�រ�េលើ�រពន�រេពល�ក់ដូស�� ំ
ប��រប��ប់ (ដូ សលំ�ប់ដំបូង ឬដូ សជំរុញ) រហូ តដល់រយៈេពល 3 ែខេ្រ�យ គិត�ប់�ំងពីេពលែដលេ�គ
ស����របស់អ�ក�ប់េផ�ើមេលចេចញ ឬក៏េ�េពលែដលអ�កេធ�េើ តស� ទទួលលទ�ផលវ �ជ��ន�េលើកដំបូង
(្របសិនេបើអ�កមិន�នេ�គស��េទ)។ �និភ័យរបស់អ�កៃន�រឆ� ងជំងេឺ នះម� ងេទៀតេ�ះ គឺមិនសូ វទំនង
�ខ� ស់េ�ះេទ េ�ក��ងអំឡ�ងេពលពីរឬបី ែខដំបូង ប��ប់ពី�រឆ�ងជំងឺ COVID-19 �េពលថ�ីៗរ ួច។ គ��ត
េពល�ន់ ែតែវងរ�ង�រឆ� ងេមេ�គ និង�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រ ក៏�ចនឹងេធ� ើឱ្យ�រេឆ� ើយតបៃន្របព័ន�
�ព�ុំ�ន់ ែត្របេសើរផងែដរ។ េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ អ� កមិនគួ ររង់�ំ�ក់ដូសេ�ះេលើសពី រយៈេពល 3
ែខេ�ះេទ េហើយ�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រឱ្យ�ន�ន់ ែត�ប់ គឺ�នសុវត� ិ�ពផងែដរ។

េតើ�រទទួ ល�ក់ដូសជំរ ុញ្របឈមនឹង�និភ័យអ� ីខ� ះ?
្របតិកម� េផ្សងៗប��ប់ពី�រទទួល�ក់ដូសជំរុញ គឺដូច��េ�នឹង្របតិកម� � ំង�យេ្រ�យ�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រ
ដូ សដំបូងៗផងែដរ។ ផលប៉ះ�ល់�គេ្រចើន គឺ�នក្រមិត្រ�លេ�មធ្យម េហើយ�នរយៈេពល 2 ៃថ� ឬតិច�ងេនះ។
ដូ ច��េ�នឹងលំ�ប់ដំបូងផងែដរេ�ះ ផលប៉ះ�ល់ក្រមិតធ�ន់ធ�រេផ្សងៗ គឺក្រមនឹងេកើត�ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�ន
លម� ិតបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រស� ព
ី ី សុវត� ិ�ពៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិង
ទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC)។ អត� ្របេ�ជន៍ៃន�រ�ក់ដូសជំរញ
ុ គឺ�នេ្រចើន�ង�និភ័យែដល�នដឹង និងទំនង�
េកើត�ន។

េតើខ��ំនឹង្រត�វ �រប��ញកំណត់្រ� ឬេវជ�ប��របស់្រគ�េពទ្យ េដើម្បីទទួ ល�ក់ដូសជំរ ុញ ែដរឬេទ?
េទ អ� កមិន្រត�វ�រកំណត់្រ� ឬេវជ�ប��របស់្រគ�េពទ្យេដើម្បីទទួល�ក់ដូសជំរុញេទ។ េ�េពលែដលអ� កេធ� ើដេំ ណើរេ�ទី
�ំងេ�ះ សូ ម�ំយកភ័ស���ងៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រដូ ច��តពណ៌ស របស់អ�កែដល�នផ�ល់ជន
ូ េ�យមជ្ឈមណ�ល
ំ ��រ�លក�ណៈឌីជីថលេ��មួយ។ សូ មចូលេ�
្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជង
ំ ឺឆ�ង (CDC) ឬកំណត់្រ�ៃន�រ�ក់��ប
�ន់េគហទំព័រ វ �ធីទទួល�ក់��ប
ំ ��រ របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (Public Health) ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។

េតើខ��ំ�ចទទួ ល�នព័ត៌�នបែន� មេ�ទី�?
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��ំប��រជំងឺ COVID-19 - សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់់
ដូ សជំរុញ
•
•
•
•

េដើម្បីេ�ះពុម� ឬេមើលសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េនះ ឬសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េផ្សង
េទៀត�ក់ទងនឹង្រប�នបទ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 សូ មេស� នកូដ QR េនះ ឬចូ លេ��ន់េគ
ហទំព័រ សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់�ក់ទងនឹង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។
េគហទំព័រ េធ� ើឱ្យ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ំង�យ េ�ែត្រគប់លក�ណៈនិង�ន់េពលេវ� រ ួម
�ំងដូ សជំរុញ របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឆ
ឹ � ង (CDC)។
េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com – រ ួម�ំងេគហទំព័រ �លវ ��គៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 ែដល�នរូប�ព្រ�ហ� ក
ិ េដើម្បីប��ញនូវេពល�ែដលដូ សនីមួយៗដល់េពលកំណត់
�ចទទួល�ន និងព័ត៌�នស� ីពី វ �ធីទទួល�ក់��ប
ំ ��រ។
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗ។
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