
ຜ ູ້ ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການດູ້ ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ
ໂທຫາຜ ູ້ ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ ຫ ຼື ເຮັດການນັດໝາຍຜ່ານ
ທາງອອນໄລນ໌

ຄລີ ນິ ກສັກຢາວັກຊີ ນມະຫາຊົນ
ເຂົ ູ້
່ າເບິ່ ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົ າ: 

vaccinelocator.doh.wa.gov/

ຫ ຼື ໂທ 1-800-525-0127, ຫ ັ ງຈາກນັູ້ ນກົດ #. 

ມີ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດູ້ ານພາສາ.
ຮູ້ ານຂາຍຢາໃນທູ້ ອງຖ່ິນ

ຄລີ ນິ ກເຄຼື່ ອນທີ່ ຫ ຼື ຄີ ລນິ ກໃນຊຸມຊົນ
ມັນແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານອາດຈະໄດູ້ ຍິ ນກ່ຽວກັບຄລີ ນິ ກຈາກ
ເພຼື່ ອນ ຫ ຼື ສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ. ບອກພວກເຂົ າກ່ຽວກັບວິ ທີ
ລົງທະບຽນ.

Pfizer-BioNTech ສັກ 2 ຄັູ້ ງ, ຫ່າງກັນ 21 ວັນ

Moderna ສັກ 2 ຄັູ້ ງ, ຫ່າງກັນ 28 ວັນ

Johnson & Johnson ສັກ 1 ຄັູ້ ງ

ຢາວັກຊີ ນ ໂຄວິ ດ-19: ສິ່ ງທີ່ ຄວນຮ ູ້

ທ່ານໄດູ້ ຮັບຢາວັກຊີ ນນີ ູ້ ໂດຍບໍ່ ເສຍ
ຄ່າ. ທ່ານບໍ່ ຄວນຖຼື ກຮຽກເກັບເງິ ນ
ຫ ຼື ໃບເກັບເງິ ນ.

ທ່ານອາດຈະຖຼື ກຮູ້ ອງຂໍ ສໍ າລັບສິ່ ງ
ຕ່ໍໄປນີ ູ້ , ແຕ່ທ່ານບໍ່

ຈໍ າເປັນຕູ້ ອງໃຫູ້ ພວກເຂົ າ:

• ບັດ
• ປະກັນໄພ
• ລະຫັດປະກັນສັງຄົມ

ຢາວັກຊິ ນບາງຊະນິ ດແມ່ນສັກສອງຄັູ້ ງ. 
ມັນຕູ້ ອງໃຊູ້ ເວລາປະມານສອງອາທິ ດ
ຫ ັ ງຈາກທ່ານໄດູ້ ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນ
ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພຼື່ ອການປູ້ ອງກັນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ.
ບາງຄົນອາດຈະຕູ້ ອງການເຂັມກະຕຸູ້ ນ.

ສໍ າລັບຂໍ ູ້ ມ ນເພ່ີມເຕີ ມ

ເຂົ ູ້ າເບິ່ ງ: COVIDVaccineWA.org or DOH.WA.GOV/Coronavirus

ໂທ: 1-800-525-0127, ຫ ັ ງຈາກນັູ້ ນກົດ #. ມີ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດູ້ ານພາສາ.

ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕູ້ ອງເປັນພົນລະເມຼື ອງໃນສະຫະລັດ

ອາເມລິ ກາເພຼື່ ອສັກຢາວັກຊີ ນ. ພວກເຂົ າຈະບໍ່ ຖາມ

ສະຖານະພາບການເຂົ ູ້ າເມຼື ອງຂອງທ່ານ. 

ຂໍ ູ້ ມ ນສ່ວນຕົວຈະຖຼື ກນໍ າໃຊູ້ ເພຼື່ ອຈຸດປະສົງດູ້ ານ

ສາທາລະນະສຸກເທົ່ ານັູ້ ນ.

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າສາມາດໄດູ້
ຮັບຢາວັກຊີ ນຢ ່ ໃສ?

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຈະເຮັດນັດ
ໝາຍໄດູ້ ແນວໃດ?

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຄວນເອົ າຫຍັງໄປໃນການ
ນັດພົບສັກຢາວັກຊີ ນຂອງ ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າ?

ຢາວັກຊີ ນມີ ລາຄາເທົ່ າໃດ?

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຕູ້ ອງການສັກຢາຄັູ້ ງທີ ສອງບໍ ?



DOH 348-804 December 2021 Lao

ເພຼື່ ອຂໍ ເອົ າເອກະສານນີ ູ້ ໃນຮ ບແບບອຼື່ ນ, ໃຫູ້ ໂທ 1-800-525-0127. ລ ກຄູ້ າທີ່ ຫ ໜວກ ຫ ຼື ບໍ່ ຄ່ອຍໄດູ້ ຍິ ນ, ກະລຸນາ
ໂທ 711 (Washington Relay) ຫ ຼື ອີ ເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov

ທ່ານມີ ແນວໂນູ້ ມທີ່ ຈະມີ ຜົນຂູ້ າງຄຽງ. 

ພວກເຮົ າແນະນໍ າໃຫູ້ ທ່ານເລຼື ອກສັກວັກຊີ ນ
COVID-19 ແບບ mRNA (Pfizer-BioNTechຫ ຼື
Moderna) ແທນວັກຊີ ນແບບສັກເຂັມດຽວ
Johnson & Johnson (J&J).

ວັກຊີ ນ J&J ແມ່ນຍັງມີ ໃຫູ້ ຢ ່ ຖູ້ າຫາກທ່ານ
ຕູ້ ອງການສັກວັກຊີ ນຊະນິ ດນີ ູ້ . ລົມກັບຜ ູ້ ໃຫູ້
ບໍ ລິ ການ ດ ແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຕົວ
ເລຼື ອກຂອງທ່ານ. 

ການສັກຢາວັກຊີ ນຊ່ວຍໃຫູ້ ທ່ານປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດ
ວຽກ ແລະ ເວລາໄປຫາໝ ່ ແລະ ຄອບຄົວອີ ກຄັູ້ ງ.

ທ່ານອາດຈະເຈັບປ່ວຍໜັກ, ໄດູ້ ນອນໂຮງໝໍ ຫ ຼື ເສຍ
ຊີ ວິ ດຈາກພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19. 

ຢາວັກຊິ ນປູ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 ຝຶກ
ຊູ້ ອມຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ເພຼື່ ອສູ້ າງປູ້ ອງກັນ
ພະຍາດຫ ີ ກລູ້ ຽງເຮັດໃຫູ້ ທ່ານບໍ່ ເຈັບປ່ວຍ.

ຢາວັກຊີ ນປູ້ ອງກັນພະຍາດໂຄ ວິ ດ-19 ເຮັດ
ໜູ້ າທີ່ ຫຍັງ?

ມີ ຜົນຂູ້ າງຄຽງຫຍັງບໍ ?

ສໍ າລັບຢາວັກຊີ ນທີ່ ສັກສອງຄັູ້ ງ, ຜົນຂູ້ າງຄຽງຫ ັ ງການ
ສັກຢາຄັູ້ ງທີ ສອງອາດຈະຮູ້ າຍແຮງກວ່າເກ່ົາ.

ໂທ 911 ຖູ້ າທ່ານມີ ອາການແພູ້ . ທ່ານສາມາດ
ລົງທະບຽນສໍ າລັບ V-safe ເພຼື່ ອລາຍງານຜົນຂູ້ າງຄຽງ
ໃດໆ ແລະ ໄດູ້ ຮັບຄໍ າເຕຼື ອນສໍ າລັບການສັກຢາຄັູ້ ງທີ່

ສອງ: vsafe.cdc.gov. 

ແມ່ນແລູ້ ວ. ຢາວັກຊີ ນທັງໝົດໄດູ້ ຜ່ານການທົບສອບນໍ າ
ຫ າຍສິ ບພັນຄົນ. 

ພວກມັນໄດູ້ ສະແດງໃຫູ້ ເຫັນວ່າມີ ຄວາມປອດໄພໃນທ່ົວ
ປະຊາຊົນຈາກຫ າຍເຊຼື ູ້ ອຊາດ ແລະ ຜ ູ້ ທີ່ ມີ ສະພາບ
ສຸຂະພາບເຊັ່ ນໂຣກອູ້ ວນ, ໂຣກເບົ າຫວານ, ໂຣກຫົວໃຈ, 

ໂຣກຕັບ ແລະ ໂຣກ HIV. 

ຢາວັກຊີ ນມີ ຄວາມປອດໄພບໍ ?

ຍູ້ ອນຫຍັງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຈຶ່ ງຄວນໄດູ້ ຮັບຢາ
ວັກຊີ ນ?

ຢາວັກຊີ ນຊະນິ ດໜ່ຶງດີ ກ່ວາ
ຊະນິ ດອຼື່ ນບໍ ?

?

ທ່ົວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ:

• ອິ ດເມຼື່ ອຍ

• ເຈັບຫົວ

• ເຈັບກູ້ າມ

• ໜາວສ່ັນ

• ເປັນໄຂູ້
• ປວດຮາກ

ຢ ່ ທີ່ ແຂນຂອງທ່ານບ່ອນທີ່ ທ່ານ
ໄດູ້ ຮັບການສັກຢາ:

• ເຈັບປວດ

• ແດງ

• ໃຄ່ບວມ

Department of Health (ພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ)  ກວດເບິ່ ງບົດລາຍງານ
ຄວາມປອດໄພເປັນປະຈໍ າເພຼື່ ອໃຫູ້ ແນ່ໃຈວ່າ
ບໍ່ ມີ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ.


