ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពេញពលញ ព ើយនិង គ្រប់លកខ ណៈនិងទាន់ពេលពេលា
ដែើម្បីដម្ើលសំណួរទ ំងដនេះ និងសំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ដសេងដទៀតទក់ទងនឹងថ្នប
ំ ង្ការ តាម្អនឡាញ សូ ម្
ចូ លដៅកាន់ ដេហទំព័រអំពីថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19។

ព ើការព្វ ឱ្
ើ យថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទាាំងឡាយ “គ្រប់លកខ ណៈនិងទាន់ពេលពេលា” មានន័យ
យ៉ាងែូ ចពដេ ច?
អន កដ្វ ើឱ្យថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ទ ំងឡាយរបស់អនក គ្េប់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដេលា បានភ្លាម្ ដគ្កាយដពលអន ក
បានទទួ លចាក់ែូសននថ្នប
ំ ង្ការដែលមានការដណនំឱ្យទទួ លចាក់ទ ំងអស់សគ្មាប់លំដាប់ែំបូង ដហើយនិង ែូ ស
ជំរុញថ្ម ីបំសុតដែលបានដណនំឱ្យអន កទទួ លចាក់ដដាយម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្ាង (CDC)។
គ្បសិនដបើអនកបានបញ្ច ប់ការចាក់លំដាប់ែំបូងរបស់អនកដហើយ បុដនែ អន កម្ិនទន់មានសិទធិអាចទទួ លចាក់ែូស
ជំរុញដទដនេះ អន កក៏ដៅដតបានចាត់ទុកថ្ គ្េប់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដេលា សងដែរ។ បុដនែ ដៅដពលដែលអន កកាាយ
ជាមានសិទធិអាចទទួ លចាក់ែូសជំរុញដហើយដនេះ អន កដលង គ្េប់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដេលា ដទៀតដហើយ លុេះគ្តាដត
អន កបានទទួ លចាក់ែូសដែលមានសិទធិអាចទទួ លបានដនេះ។
ពៅពេលដែលដនុសសទាាំងឡាយព្វ ើឱ្យថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ទាាំងឡាយរបស់េួកពរ គ្រប់លកខ ណៈនិងទាន់ពេល
ពេលា ព ើយព ោះ េួ កពរមានគ្បេ័នធការពារែ៏លអបាំផុ េីការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 កគ្ដិ ្ង ន់្ងរ ឬការគ្ េូ ចូ ល
សគ្មាកេាបាលពៅដនទ ីរពេទ្យ និងការស្លលប់ផងដែរ។
សូ ម្ដម្ើលដេហទំព័រ កាលេ ិភ្លេននការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 របស់នយកដាានសុខភ្លពស្កធារណៈននដោ
ន្ី LA (LAC DPH) តាម្រយៈ ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules សគ្មាប់ព័ត៌មានអំពីែូសែំបូង និងែូ ស
ជំរុញដែលមានការដណនំឱ្យទទួ លចាក់ទ ំងអស់។ សគ្មាប់ព័ត៌មានលម្អ ិតបដនែ ម្ សូ ម្ដម្ើលដេហទំព័រ ដ្វ ើឱ្យថ្ន ំ
បង្ការជំងឺ COVID-19 ទ ំងឡាយរបស់អនក ដៅដតគ្េប់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដេលា រ ួម្ទ ំងែូ សជំរុញ របស់ CDC។

ព ើខ្ញាំគ្ េូ បានចា ទ្
់ ក
ុ ថ្ បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពេញពលញ ពៅពេលណា?
អន កគ្តូេបានចាត់ទុកថ្ បានចាក់ថ្នប
ំ ង្ការដពញដលញ េិតចាប់តាំងពី 2 សបាាហ៍ បនាប់ពីបានទទួ លចាក់ែូស
លំដាប់ែំបូងដែលបានដណនំទ ំងអស់៖
• អន កបានចាក់ែូសចុងដគ្កាយននលំដាប់ែំបូងថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 គ្បដេទ Pfizer (មាក COMIRNATY)
ឬគ្បដេទ Moderna (មាក SPIKEVAX) ឬ
• អន កបានចាក់ែូសដតម្ួ យននថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 គ្បដេទ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen ឬ
• អន កបានចាក់ែូសចំនួនពីរននថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 គ្បដេទ Novavax ឬក៏
• អន កបានទទួ លចាក់ែូសថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 សកម្ម ដែលបានដណនំទ ំងអស់ (ដហើយម្ិនដម្នជាការ
ពាបាលស្កកលបង [placebo] ដទ) និងដដាយមាន ការបញ្ជាក់ចំដ េះគ្បសិទធិភ្លព ដៅកនុងការដ្វ ើដតសែ ស្កក
លបងលកខ ណៈដេជា ស្កស្តសែ (clinical trial)។
សូ ម្ដម្ើលដេហទំព័រ កាលេ ិភ្លេននការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 របស់នយកដាានសុខភ្លពស្កធារណៈននដោ
ន្ី LA (LAC DPH) តាម្រយៈ ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules សគ្មាប់ព័ត៌មានអំពីែូសែំបូង និងែូ ស
ជំរុញដែលមានការដណនំឱ្យទទួ លចាក់ទ ំងអស់។
គ្បសិនដបើអនកបានទទួ លចាក់ថ្នប
ំ ង្ការដៅដគ្ៅសហរែា អាដម្រ ិក ឬបានចាក់ថ្នប
ំ ង្ការដែលលាយគ្នន សូ ម្ដម្ើលដេ
ឺ
ហទំព័រ ដ្វ ើឱ្យថ្នប
ំ ង្ការជំង COVID-19 ទ ំងឡាយ ដៅដតគ្េប់លកខ ណៈនិងទន់ដពលដេលា រ ួម្ទ ំងែូ សជំរុញ ដហើយ
អូ សចុេះដគ្កាម្ដៅែល់ដសន កដែលសម្គ្សបដៅនឹងស្កែនភ្លពរបស់អនក (ម្ួ យ ឬដគ្ចើន) ែូ ចជា “ការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការដៅ
ដគ្ៅសហរែា អាដម្រ ិក (Vaccination Outisde the United States)” ឬ “ការលាយសលិតសលថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
(Mixing COVID-19 Vaccine Products)” ។

ព ើការ បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពេញពលញ ព យ
ើ និងការ បានគ្រប់លកខ ណៈនិងទាន់ពេលពេលា មាន
ភាេខុសគ្ននយ៉ាងែូ ចពដេ ច?
បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពេញពលញ េឺជា កយម្ួ យដែលដគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ពិពណ៌នអំពីអនកដែលបានបញ្ច ប់ការចាក់
លំដាប់ែំបូងននថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ពួកដេ។ ស្កែនភ្លពខា េះតគ្ម្ូេចាំបាច់ឱ្យបុេគលមានក់បានចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពេញពលញ ព ើយនិង គ្រប់លកខ ណៈនិងទាន់ពេលពេលា
ដពញដលញ។ ឧទហរណ៍ ការបានចាក់ថ្នប
ំ ង្ការដពញដលញ អាចជាតគ្ម្ូេការចាំបាច់សគ្មាប់ ការដ្វ ើែំដណើរដគ្ៅ
គ្បដទស ឬការចូ លដ្វ ើការង្ករ ឬការដៅស្កលាដរៀន ឬក៏ការចូ លកាន់ទីតាំងកម្ម េ ិ្ីម្ួយចំនួន។
បានគ្រប់លកខ ណៈនិងទាន់ពេលពេលា េឺដគ្បើគ្បាស់សគ្មាប់ពិពណ៌នបុេគលទ ំងឡាយដែលបានទទួ លចាក់ែូសថ្ន ំ
បង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលមានការដណនំឱ្យពួ កដេទទួ លចាក់ទ ំងអស់ រ ួម្ទ ំងែូ សជំរុញសងដែរ។ បុរគលទាាំងពនោះ
មានគ្បេ័នធការពារេីជាំងឺ COVID-19 ដែលលអ បាំផុ ។

ព ើខ្ញាំអាចទ្ទ្ួ លបានេ័ ៌មានបដនែ ដពៅទ្ីណា?
•
•
•
•

ដែើម្បីដបាេះពុម្ព ឬដម្ើលសំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ដនេះ ឬសំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់
ដសេងដទៀតទក់ទងនឹងគ្បធានបទ ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 សូ ម្ដសា នកូ ែ QR ដនេះ ឬចូ លដៅ
កាន់ដេហទំព័រ សំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ទក់ទងនឹងថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19។
ដេហទំព័រ VaccinateLACounty.com – រ ួម្ទ ំងដេហទំព័រ កាលេ ិភ្លេននការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19 ដែលមានរ ូបភ្លពគ្កាហវ ិកដែើម្បីបង្កាញនូ េដពលណាដែលែូ សនីម្ួយៗែល់ដពល
កំណត់អាចទទួ លបាន និងព័ត៌មានសា ីពី េ ិ្ីទទួ លចាក់ថ្នប
ំ ង្ការ។
ដេហទំព័រ ថ្នប
ំ ង្ការសគ្មាប់ជំងឺ COVID-19 របស់ម្ជឈម្ណឌលគ្េប់គ្េងនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្ាង
(CDC)។
ចូ រពិដគ្គ្នេះជាម្ួ យនឹងគ្េូដពទយរបស់អនក គ្បសិនដបើអនកមានសំណួរដសេងៗ។
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