ព័ត៌មានសង្ខេ បអំពីវ៉ាក់សំខជំខឺ COVID-19
ការពិសោធោកល្បងសេជ្ជ ោស្ត្របង្ហាញថា គ្រប់វ៉ាក់ោាំងដែល្មានផ្រ ល្់ជ្ូនទ ាំងអ្់មានគ្ប្ិទ្ធភាពខ្ព ្់កនុងការបង្ហារជ្ាំងឺ COVID-19។

ង្តើខ្ញំត្តូវចាក់វ៉ាក់សំខង្ស៊េ រ ីចម្បខប៉ុន្មានដូ ស?

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

វ៉ាក់ោាំង េ ីរុ្អាសែណូ (េ៉ា៉ិចទ្័រ េ ីរុ្)

ទ ាំង Pfizer និង Moderna រឺជាវ៉ាក់ោាំង mRNA

្គ្មាប់មនុ្សភារសគ្ចើនដែល្មានអាយុ
18 ឆ្នំង្ ើខង្ៅ - 1 ដូ ស

្គ្មាប់មនុ្សដែល្មានអាយុ 6 ខខ-4 ឆ្នំ - 3 ដូ
ស, 3 ្ប្ដាហ៍សគ្កាយែូ ្ទ្៊ី 1 និង 8 ្ប្ដាហ៍
សគ្កាយែូ ្ទ្៊ី 2

អន កត្តូវបានការពារង្ពញង្េញ បន្មាប់ពីចាក់
វ៉ាក់សំខង្ស៊េ រ ីចម្បខត្រប់ចន
ំ ួ នបាន 2 សបាាហ៍

Moderna

Novavax
វ៉ាក់ោាំងគ្បសេទ្រងននគ្បូសេអុន
៊ី

្គ្មាប់មនុ្សភារសគ្ចើនដែល្មានអាយុ 6 ខខ
ង្ ើខង្ៅ - 2 ដូ ស មុនសគ្កាយគ្នា 4-8 ្ប្ដាហ៍

្គ្មាប់មនុ្សភារសគ្ចើនដែល្មានអាយុ 12
ឆ្នំង្ ើខង្ៅ - 2 ដូ ស មុនសគ្កាយគ្នា 3-8 ្ប្ដា
ហ៍

្គ្មាប់មនុ្សភារសគ្ចើនដែល្មានអាយុ 5 ឆ្នំ
ង្ ើខង្ៅ - -2 ដូ ស មុនសគ្កាយគ្នា 3-8 ្ប្ដាហ៍
្គ្មាប់មនុ្សដែល្មានអាយុ 18 ឆ្នំ
ង្ ើខង្ៅខដេមានត្បព័នធភាពស៉ុំច៉ុុះ
ង្ខោយ - 2 ដូ ស, 1 ែូ ្ននវ៉ាក់ោាំង
Johnson & Johnson បន្ទាប់មក 1 ែូ ្នន
វ៉ាក់ោាំង mRNA សគ្កាយព៊ីែូ្ទ្៊ី 1 យ៉ាង
សោចណា្់ 4 ្ប្ដាហ៍

្គ្មាប់មនុ្សដែល្មានអាយុ 5 ឆ្នំង្ ើខង្ៅ
ខដេមានត្បព័នធភាពស៉ុំច៉ុុះង្ខោយ - 3 ដូ ស, ែូ
្ទ្៊ី 2 សគ្កាយចាក់ែូ្ទ្៊ី 1 ប្ដន 3 ្ប្ដាហ៍ សហើយ
ែូ ្ទ្៊ី 3 សគ្កាយចាក់ែូ្ទ្៊ី 2 យ៉ាងសោចណា្់ 4
្ប្ដាហ៍

្គ្មាប់មនុ្សដែល្មានអាយុ 6 ខខង្ ើខង្ៅ
ខដេមានត្បព័នធភាពស៉ុំច៉ុុះង្ខោយ - 3 ដូ ស, ែូ
្ទ្៊ី 2 សគ្កាយចាក់ែូ្ទ្៊ី 1 ប្ដន 4 ្ប្ដាហ៍ សហើយែូ
្ទ្៊ី 3 សគ្កាយចាក់ែូ្ទ្៊ី 2 យ៉ាងសោចណា្់ 4 ្
ប្ដាហ៍

្គ្មាប់មនុ្សដែល្មានអាយុ 12 ឆ្នំង្ ើខ
ង្ៅខដេមានត្បព័នធភាពស៉ុំច៉ុុះង្ខោយ - 2 ដូ
ស, ែូ ្ទ្៊ី 2 សគ្កាយចាក់ែូ្ទ្៊ី 1 ប្ដន 3 ្ប្ដា
ហ៍

ង្តើខ្ញំត្តូវមានអាយ៉ុប៉ុន្មានង្ ើបអាចចាក់វ៉ាក់
សំ ខង្នុះបាន?

18 ឆ្ាាំស ើងសៅ

6 ដខ្ស ើងសៅ

6 ដខ្ស ើងសៅ

12 ឆ្ាាំស ើងសៅ

ង្តើខ្ញំរួរខតចាក់ដូសជំរ៉ុញង្ៅង្ពេណា?

2 ដខ្បន្ទាប់ព៊ីែូ្ចុងសគ្កាយរប្់អាក 18 ឆ្ាាំស ើងសៅ

5 ដខ្បន្ទាប់ព៊ីែូ្ចុងសគ្កាយរប្់អាក ្គ្មាប់មនុ្សភារសគ្ចើនដែល្មានអាយុ 5 ឆ្ាាំ
ស ើងសៅ

5 ដខ្បន្ទាប់ព៊ីែូ្ចុងសគ្កាយរប្់អាក - ្គ្មាប់
មនុ្សភារសគ្ចើនដែល្មានអាយុ 18 ឆ្ាាំស ើងសៅ

ែូ ្ជ្ាំរុញមិនគ្េូេប្ដនអនុញ្ញាេសៅសពល្សនេះ
សទ្

ង្តើអនកណាខល ុះរួ រខតចាក់ដូសជំរ៉ុញ ី 2?

បុរគល្ដែល្មានអាយុ 18 ឆ្ាាំស ើងសៅអាច
ចាក់ែូ្ជ្ាំរុញននវ៉ាក់ោាំង mRNA បន្ទាប់
ព៊ីចាក់ែូ្ជ្ាំរុញទ្៊ី 1 ប្ដន 4 ដខ្។

បុរគល្អាយុ 50 ឆ្ាាំស ើងសៅ ឬគ្បព័នធភាពោុាំចុេះសខ្ោយ - បន្ទាប់ព៊ីចាក់ែូ្ជ្ាំរុញទ្៊ី 1 ប្ដន 4 ដខ្

ង្តើវ៉ាក់សំខង្នុះការពារវ ីរ៉ុសបំខបល ខខលួ ននខដរង្ ?

ប្ដទ្/ចា្។ មកែល្់សពល្សនេះ ការគ្ោេគ្ជាេប្ដនបង្ហាញថា វ៉ាក់ោាំងដែល្កាំពុងសគ្បើគ្ប្ដ្់អាចការពារេ ីរុ្បាំដបែ ងខ្ល ួនដែល្បមាែ្់ទ្៊ីសោយស្រ ីប្ដន។ អា កេ ិទ្ាោស្ត្រនឹងបនតគ្ោេគ្ជាេអាំព៊ី េ ីរុ្បាំដបែ ង
ខ្ល ួនថ្ម ៊ី។

ែូ ្ជ្ាំរុញទ្៊ី 2 មិនគ្េូេប្ដនអនុញ្ញាេសៅសពល្
សនេះសទ្

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

Novavax

ង្តើវ៉ាក់សំខមានត្បសិ ធ ភាពកត្ម្ិតណាង្ៅ
កនញខការពិង្សធសកេបខង្វជជសស្តសរ?

ការពារប្ដន 74% គ្បឆ្ាំងនឹងជ្ាំងឺទ ាំងឡាយ
ការពារប្ដន 85% គ្បឆ្ាំងនឹងជ្ាំងឺធងន់ធងរ
ការពារប្ដន 100% កុាំឱ្យែល្់ថាាក់ចូល្ពាប្ដល្
សៅមនា ៊ីរសពទ្យ និងោែប់

ការពារប្ដន 95% គ្បឆ្ាំងនឹងជ្ាំងឺទ ាំងឡាយ
ការពារប្ដន 100% កុាំឱ្យែល្់ថាាក់ោែប់

ការការពារ 94% គ្បឆ្ាំងនឹងជ្ាំងឺទ ាំងឡាយ
ការពារប្ដន 100% កុាំឱ្យែល្់ថាាក់ោែប់

ការពារប្ដន 90% គ្បឆ្ាំងនឹងជ្ាំងឺទ ាំងឡាយ
ការពារប្ដន 100% កុាំឱ្យែល្់ថាាក់ោែប់

ង្តើមានសរធាត៉ុផ្សំអវីខលុះ?

វ៉ាក់ោាំងផ្ទក
ុ នូ េោរធាេុផ្ស ាំ្កមម ននេ ីរុ្អា
សែណូ រ ួមជាមួ យជាេិខ្លែញ់ អាំបិល្ និង្ា រ។

វ៉ាក់ោាំងផ្ទក
ុ នូ េោរធាេុផ្ស ាំ្កមម នន
messenger RNA (mRNA) រ ួមជាមួ យជាេិខ្លែញ់
អាំបិល្ និង្ា រ។

វ៉ាក់ោាំងផ្ទក
ុ នូ េោរធាេុផ្ស ាំ្កមម នន
messenger RNA (mRNA) រ ួមជាមួ យជាេិខ្លែញ់
អាំបិល្ និង្ា រ។

វ៉ាក់ោាំងផ្ទក
ុ នូ េោរធាេុផ្ស ាំ្កមម ននគ្បូសេអុ៊ី
នរែ ៊ីកូបន្ទែ រ ួមជាមួ យជាេិខ្លែញ់ អាំបិល្ និង
្ា រ។

ង្តើនរណាខល ុះបានចូ េរ ួម្កនញខការពិង្សធ
សកេបខង្វជជសស្តសរ?

•
•
•
•
•
•
•

3.3% ជ្នជាេិអា្ុ៊ី
9.5% ជ្នជាេិសែើមអាសមរ ិក ឬជ្នជាេិ
សែើមអាឡាោា
19.4% ជ្នជាេិដ្បកសមម/អាសមរ ិកសែើម
កាំសណើេអាស្តហវិក
45% ជ្នជាេិសអ្ប៉ាញ/អាសមរ ិកឡាទ្៊ីន
0.2% ជ្នជាេិសែើមោនេ៉ា ឬអា កសកាេះប្ដ៉ា្ុ៊ី
ហវ ិកែនទ្សទ្ៀេ
5.6% ពហុជ្នជាេិែនទ្
59% ជ្នជាេិដ្បក្

41% ននអា កចូ ល្រ ួមកនុងការពិសោធោកល្បង
សេជ្ជ ោស្ត្រជា្កល្មានបញ្ញា្ុខ្ភាព 1 មុខ្
ឬសគ្ចើនមុខ្គ្ោប់

•
•
•
•
•
•
•

4% ជ្នជាេិអា្ុ៊ី
0.6% ជ្នជាេិសែើមអាសមរ ិកាាំង ឬជ្ន
ជាេិសែើមអាឡាោា
10% ជ្នជាេិដ្បកសមម/អាសមរ ិកសែើម
កាំសណើេអាស្តហវិក
26% ជ្នជាេិសអ្ប៉ាញ/អាសមរ ិកឡាទ្៊ីន
0.2% ជ្នជាេិសែើមោនេ៉ា ឬអា កសកាេះប្ដ៉ា្ុ៊ី
ហវ ិកែនទ្សទ្ៀេ
3% ពហុជ្នជាេិែនទ្
82% ជ្នជាេិដ្បក្

46.2% ននអា កចូ ល្រ ួមកនុងការពិសោធោក
ល្បងជា្កល្មានបញ្ញា្ុខ្ភាព 1 មុខ្គ្ោ
ប់។ 34.8% ននអា កចូ ល្រ ួមមានជ្ាំងឺធាេ់សល្ើ្
ទ្មង ន់។

•
•
•
•
•
•
•

5% ជ្នជាេិអា្ុ៊ី
1% ជ្នជាេិសែើមអាសមរ ិក ឬជ្នជាេិ
សែើមអាឡាោា
10% ជ្នជាេិដ្បកសមម/អាសមរ ិកសែើម
កាំសណើេអាស្តហវិក
20% ជ្នជាេិសអ្ប៉ាញ/អាសមរ ិកឡាទ្៊ីន
0.2% ជ្នជាេិសែើមោនេ៉ា ឬអា កសកាេះប្ដ៉ា្ុ៊ី
ហវ ិកែនទ្សទ្ៀេ
2.1% “ននជ្នជាេិសែើមកាំសណើេសផ្សងៗ”
79% ជ្នជាេិដ្បក្

22% ននអា កចូ ល្រ ួមកនុងការពិសោធោកល្បង
សេជ្ជ ោស្ត្រជា្កល្មានបញ្ញា្ុខ្ភាពដែល្
គ្បឈមនឹងោនិេ័យខ្ព ្់ 1 មុខ្និង 4%
មានបញ្ញា្ុខ្ភាពដែល្គ្បឈមនឹងោនិ
េ័យខ្ព ្់ 2 មុខ្ស ើងសៅ

•
•
•
•

75% ជ្នជាេិដ្បក្
12% ជ្នជាេិដ្បកសមម/អាសមរ ិកសែើម
កាំសណើេអាស្តហវិក
7% ជ្នជាេិសែើមអាសមរ ិក ឬជ្នជាេិ
សែើមអាឡាោា
22% ជ្នជាេិសអ្ប៉ាញ/អាសមរ ិកឡាទ្៊ីន

95% ននអា កចូ ល្រ ួមកនុងការពិសោធោកល្បង
សេជ្ជ ោស្ត្រគ្បឈមនឹងោនិេ័យខ្ព ្់ - អាយុ
65 ឆ្ាាំស ើងសៅដែល្មានបញ្ញា្ុខ្ភាព 2 មុខ្
ស ើងសៅ ឬកាំពុងរ្់សៅ ឬមានោានភាព
ការង្ហរដែល្ែឹងថាគ្បឈមនឹងការឆ្ែ ងជ្ាំងឺ
COVID-19 ញឹកញាប់ ឬមជ្ឈោានមានមនុ្ស
កកកុញ។

DOH 820-169 August 2022 Khmer
សែើមប៊ីស្ា ើ្ុាំឯកោរសនេះជាទ្គ្មង់សផ្សងសទ្ៀេ ្ូ មសៅទ្ូ រ្ពា មកសល្ខ្ 800-525-0127។ អេិថ្ិជ្នដែល្ពិការគ្េសចៀកឬោរប់
មិន្ូ េឮ ្ូ មទ្ូ រ្ពា សៅសល្ខ្ 711 (Washington Relay) ឬសផ្ញើអុ៊ីដមល្សៅ civil.rights@doh.wa.gov។

