��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
ឹ
�
អ� ីែដលយុវវយ្រត�
វដង
េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ�ខ� ះ?
•

�យុ�ប់ពី 12 ��ំ
េឡើងេ� ទ ទួ លដូ ស
េពញេលញ

្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� អ� ក�ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រលំ�ប់
ដំបូង ដូ ច�៖
- ្របេភទ Pfizer៖ ផ�ល់ជូន�ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��តពី 3 េ� 8 ស��ហ៍ពី��
ឬ
- ្របេភទ Novavax៖ ផ�ល់ជូន�ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��តពី 3 េ� 8 ស��ហ៍ពី
�� ឬក៏
- ្របេភទ Moderna៖ ផ�ល់ជូន�ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��តពី 4 េ� 8 ស��ហ៍ពី
��។
អ� កក៏គួរែតទទួ ល�ក់ ដូ សជំរុញ្របេភទ Pfizer ឬក៏្របេភទ Moderna ែដល�នេធ� ើឱ ្យ
ថ� ីេ ឡើង វ �ញ ក�ង
� រយៈេពល 2 ែខ ប��ប់ពី�នទទួ ល�ក់ដូសលំ�ប់ដំបូង ឬដូ សជំរុញ
ចុងេ្រ�យបង� ស់ ផងែដរ។

•

��ប
ំ ��រ�ំង�យគឺ មិន គិតៃថ� េបើេ�ះបី�អ� កមិន�ន���� ប់រងក៏េ�យ។

•

អ� កនឹងមិន្រត�វ�នសួ រ�ំអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ� កេទ។

•

��ប
ំ ��រេនះ�ច�ន�រ�ក់ជូន�នក�ង
� េពលតំ� ល���មួ យនឹង��ប
ំ ��រេផ្សង
ឺ
េទៀត ដូ ច���ប
ំ ��រជំង្រគ �ន���យធំ (flu) ឬ��ប
ំ ��រេមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នឬស្ស
(HPV) ផងែដរ។

េហតុអ�ី្រត�វ�ក់��ប
ំ ��រស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19?
•

�រទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រឱ្យ�ន្រគប់ចំនួនដូ ស�ម�រែណ�ំ (រម�ំ
ួ
ងដូ សជំរុញ) គឺ
�វ �ធីល�បំផុតេដើម្បី �រ�រខ� �នអ� ក។

•

មនុស្សវ�យេក�ង�េ្រចើនែដលឆ� ងេមេ�គ COVID-19 �នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល
ឬមិន�នេ�គស��ែតម� ង ប៉ុែន� មនុស្សខ� ះ��ក់ខ� �នឈឺធ�ន ់ធ�រ ឬ�នប��សុខ
�ពែដល�ច�នរយៈេពលែវង ផងែដរ។

•

សូម្បីែតមនុស្សែដល�នសុខ�ពល� េហើយែដលមិន�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ
ក៏�ចនឹង្រត�វចូ លស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ឬ�នប��សុខ�ពរយៈេពល
ែវងផងែដរ។ មិន�នវ �ធី� មួ យែដល�ច្រ�ប់ឱ្យេយើងដឹងមុន�េតើប���ំង
េនះនឹងេកើតេឡើងចំេ�ះអ� ក ឬអត់េ�ះេទ។ �រទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ�ច �ត់
បន� យ�និភ័យរបស់អ�ក ពី�រទទួ លរងប���ំងេនះ�ន។

េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ�នេ�ទី� ?
��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ចទទួល�ក់�នេ��ម�រ�ល័
�
យ្រគ�េពទ្យ គ� ីនិក ��
េរៀន និងឱសថ��ន �េ្រចើនកែន�ង។ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/
how togetvaccinated េដើម្បីែស� ងរកទី�ំងែដលេ�ជិតអ� ក។ ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ
េ្រ�ម 18 ��ំ ្រត�វ្រ�កដ�អ� ក�ន�កសួ រ�េតើគួរែត�ន�រផ�លជ
់ ូ នកិច�្រពមេ្រព�ង
អនុ��តពីឪពុក��យ ឬ��ព��ល េ��៉ងដូ ចេម� ច។ ្របសិនេបើអ�កស� ិតក��ង�រ
ចិ��ឹមេមើលែថ�ំ (foster care) េ�ះ ��ព��ល ឬបុគ�លិកេ�កែន� ងេមើលែថ�ំ
របស់អ�ក�ចផ�ល់�រអនុ��ត�ន ដ�ប�អ�កយល់្រពមែដរ។
សូ មទូរស័ព�េ��ន់ មជ្ឈមណ� លផ�ល់ព័ត៌�នអំពី��ប
ំ ��ររបស់�យក��នសុខ�ព�
�រណៈ (DPH Vaccine Call Center) �មរយៈេលខ 1-833-540-0473 ឬក៏ 2-1-1
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរក��ប
ំ ��រ ឬស្រ�ប់�រេធ�ដ
ើ ំេណើរេ�ទី�ំង
�ក់��ប
ំ ��រ ឬក៏�រេស� ើសុំ�រ�ក់��ប
ំ ��រេ��មផ�ះ។
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��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
�
អ� ីែដលយុវវយ្រត�
វដឹង
េតើ�នផលប៉ះ�ល់អ�ីខ�ះ?
•

ផលប៉ះ�ល់គឺ�េរឿងធម�� េហើយ�ស��ែដលប��ញ� ្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក
កំពុងបេង�ើត �រ�រ�រ។

•

ផលប៉ះ�ល់�ង
ំ េ�ះរ ួម�ន �រឈឺ េឡើងេហើម និងេឡើង្រកហមេ�នឹងៃដ េ�្រតង់
កែន� ងែដលអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រេ�ះ �ន�រម� ណ៍ចង់ក�ត
� អស់ក��ំង ្រគ �នេ��
� � �ងរយៈេពលប៉ុ��នៃថ�
្រគ �នរ� ឈឺក�ល ឬឈឺ�ច់ដុំ។ ��រៈ�ំងេនះនឹង�ត់េ�វញក
េ្រ�យ។ មិនែមនមនុស្ស្រគប់��នឹងេកើត�នផលប៉ះ�ល់�ង
ំ េនះេទ។

េតើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �នសុវត�ិ�ព ែដរឬេទ?
�ស/�ទ!
•

��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ំង�យ្រត�វ�នេធ� ើ�រ�កល្បង េហើយ្រត�វ�នរក
� ��ប
េឃើញ��នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ�ិ�ពស្រ�ប់យវុ វយ។
ំ ��រ�ំងេនះ្រត�វ
�នបន� ទទួល�រ�ម�នែផ�កសុវត��
ិ ព�៉ងដិតដល់។ រហូ តមកដល់េពល
េនះ មនុស្ស�ប់រយ�ន�ក់ �នទទួល�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�យ
សុវត� ិ�ព។

•

្របតិកម� ឬ�រ�ស់ែបបធ�ន់ធ�រ (��ហ� ី�ក់សុីស/anaphylaxis) �ចេកើត
េឡើងប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��រ�មួ យក៏េ�យ រ ួម�ំង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
ផងែដរ ប៉ុែន� ចំណុចេនះគឺ ក្រម នឹងេកើត�ន។

•

មនុស្សមួ យចំនួនតូ ច �ពិេសសមនុស្សេភទ្រប �សែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំ
េ� 39 ��ំ �ន�ររ�កដល់េបះដូ ង (ប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង/myocarditis
និង/ឬ ប��រ�ក្រស�ប់�ងេ្រ�ៃនេបះដូ ង/pericarditis) ប��ប់ពី�ន
ទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 រ ួច។ ��ន�ពេនះគឺក្រម េហើយករណី�គ
េ្រចើនគឺ�នក្រមិត្រ�ល ្រពម�ំង�ប់�សះេស្បើយេ�យ�រព��ល និង�រ
ស្រ�ក។ �និភ័យរបស់អ�កចំេ�ះប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង ឬប��េបះដូ ង
េផ្សងេទៀតគឺខ�ស់�ងេនះ ្របសិនេបើអ�កឆ� ងជំងឺ COVID-19 េ�ះ។ �រទទួល
�ក់ដូសទីពីរ�េពលយូរ�ងមុន (េ�រយៈេពល 8 ស��ហ៍) ក៏�ត់បន�យ�និ
ភ័យៃនប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូង (myocarditis) ផងែដរ។

•

អ� ក មិន�ចេកើត �នជំងឺ COVID-19 ពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េទ។ មិន�ន
��ប
ំ ��រ�មួ យ�នផ� �កេមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ។
មិន�នភ័ស���ង�មួ យែដលប��ក់� ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ជះឥទ�ិពល
� ឬសមត� �ពរបស់អ�កក��ង�រ�នកូ នេ�ះេទ។
ដល់�រលូត�ស់របស់យវុ វយ

•

�
សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យ ឪពុក��យ/��ព��លរបស់អ�ក ឬមនុស្សេពញវយ
ែដល�ចទុកចិត��នេផ្សងេទៀត អំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ សូ ម�កសួ រពួ កេគនូ វ
សំណួរ�ែដលអ� ក�ចនឹង�ន។
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