
ព័ត៌មានសង្ខេបអំពវី៉ា ក់សំខជខំឺ COVID-19
ការពិង្សធសកល្បខង្េជជសស្តសរបង្ហា ញថា គ្រប់វ៉ា ក់សំខដែល្មានផ្រល្់ជូនទំខអសម់ានគ្បសិទ្ធភាពខ្ពសក់នុខការបង្ហា រជំខឺ COVID-19។

Johnson & Johnson
វ៉ា ក់សំខេីរុសអាង្ែណូ (េុ៉ិចទ្័រេីរុស)

Pfizer – BioNTech Moderna
ទំខ Pfizer និខ Moderna រឺជាវ៉ា ក់សំខ mRNA

Novavax
វ៉ា ក់សំខគ្បង្េទ្រខននគ្បូង្តអុីន

ង្តើខ្្ុគំ្តេូចាកវ់៉ា កស់ខំង្ស៊េរចីម្បខប នុ្មា នែសូ?

អនកគ្តេូបានការពារង្ពញង្ល្ញ បន្មា បព់ចីាកវ់៉ា កស់ខំង្ស៊េរចីម្បខគ្របច់នំនួបាន 2

សបាា ហ៍

សគ្មាប់ម្នុសសភារង្គ្ចើនដែល្មានអាយុ 18 ឆ្ន ំង្ ើខង្ - 1 ែូស សគ្មាប់ម្នុសសដែល្មានអាយុ 6 ដខ្-4 ឆ្ន ំ - 3 ែូស, 3 សបាា ហ៍ង្គ្កាយែូ
សទ្ី 1 និខ 8 សបាា ហ៍ង្គ្កាយែូសទ្ី 2

ែូសទ្ី 3 មានពរីវ៉ា  ខ។់

សគ្មាប់ម្នុសសភារង្គ្ចើនដែល្មានអាយុ 6 ដខ្ង្ ើខង្ - 2 ែូស ម្ុនង្គ្កាយគ្នន 4-

8 សបាា ហ៍
សគ្មាប់ម្នុសសភារង្គ្ចើនដែល្មានអាយុ 12 ឆ្ន ំង្ ើខង្ - 2 ែូស ម្ុន
ង្គ្កាយគ្នន 3-8 សបាា ហ៍

សគ្មាប់ម្នុសសភារង្គ្ចើនដែល្មានអាយុ 5 ឆ្ន ំង្ ើខង្ - -2 ែូស ម្ុនង្គ្កាយ
គ្នន 3-8 សបាា ហ៍

សគ្មាប់ម្នុសសដែល្មានអាយុ 18 ឆ្ន ំង្ ើខង្ ដែល្មានគ្បពន័ធភាពសំុ
ចុុះង្ខ្ោយ - 2 ែូស, 1 ែូសននវ៉ា ក់សំខ Johnson & 

Johnson បន្មា ប់ម្ក 1 ែូសននវ៉ា ក់សំខ mRNA ង្គ្កាយ
ពីែូសទ្ី 1 យ ខង្ោចណាស់ 4 សបាា ហ៍

សគ្មាប់ម្នុសសដែល្មានអាយុ 5 ឆ្ន ំង្ ើខង្ ដែល្មានគ្បពន័ធភាពសំុចុុះង្ខ្ោយ -

3 ែូស, ែូសទ្ី 2 ង្គ្កាយចាក់ែូសទ្ី 1 បាន 3 សបាា ហ៍ ង្ហើយែូសទ្ី 3 

ង្គ្កាយចាក់ែូសទ្ី 2 យ ខង្ោចណាស់ 4 សបាា ហ៍

សគ្មាប់ម្នុសសដែល្មានអាយុ 6 ដខ្ង្ ើខង្ ដែល្មានគ្បពន័ធភាពសំុចុុះង្ខ្ោយ - 3 ែូ
ស, ែូសទ្ី 2 ង្គ្កាយចាក់ែូសទ្ី 1 បាន 4 សបាា ហ៍ ង្ហើយែូសទ្ី 3 ង្គ្កាយចាក់ែូ
សទ្ី 2 យ ខង្ោចណាស់ 4 សបាា ហ៍

សគ្មាប់ម្នុសសដែល្មានអាយុ 12 ឆ្ន ំង្ ើខង្ ដែល្មានគ្បពន័ធភាពសំុចុុះ
ង្ខ្ោយ - 2 ែូស, ែូសទ្ី 2 ង្គ្កាយចាក់ែូសទ្ី 1 បាន 3 សបាា ហ៍

ង្តើខ្្ុគំ្តេូមានអាយបុ នុ្មា នង្ទ្ើបអាចចាកវ់៉ា កស់ខំង្នុះបាន? 18 ឆ្ន ំង្ ើខង្ 6 ដខ្ង្ ើខង្ 6 ដខ្ង្ ើខង្ 12 ឆ្ន ំង្ ើខង្ 

ង្តើខ្្ុរំរួដតចាកែ់សូជរំញុង្ៅង្ពល្ណា? 2 ដខ្បន្មា ប់ពីែសូចខុង្គ្កាយរបស់អនក សគ្មាប់ែូសជំរុញង្ស៊េរី
mRNA ថ្ាី - 18 ឆ្ន ំង្ ើខង្ *

2 ដខ្បន្មា ប់ពីែសូចខុង្គ្កាយរបស់អនក សគ្មាប់ែូសជំរុញង្ស៊េរី mRNA ថ្ាី -
5 ឆ្ន ំង្ ើខង្ *

2 ដខ្បន្មា ប់ពីែសូចខុង្គ្កាយរបស់អនក សគ្មាប់ែូសជំរុញថ្ាីង្ស៊េរី mRNA – 6 ដខ្
ង្ ើខង្ *

2 ដខ្បន្មា ប់ពីែសូចខុង្គ្កាយរបស់អនក សគ្មាប់ែូសជំរញុង្ស៊េរី mRNA 

ថ្ាី - 12 ឆ្ន ំង្ ើខង្ *

ង្តើខ្្ុមំានសទិ្ធចិាកែ់សូជរំុញម្យួណា? អនកដែល្មានអាយុ 18 ឆ្ន ំង្ ើខង្ មានសិទ្ធិចាក់ែសូជរំុញង្ស៊េរី
Pfizer ឬ Moderna ថ្ាី។*

អនកដែល្មានអាយុ 5 ឆ្ន ំដែល្បានចាក់វ៉ា កស់ំខ Pfizer ង្ស៊េរីចម្បខមានសិទ្ធិ
ចាក់ែូសជំរុញ Pfizer ថ្ាី។

អនកដែល្មានអាយុ 6 ដខ្ – 4 ឆ្ន ំដែល្បានចាក់វ៉ា កស់ំខ Moderna ង្ស៊េរី
ចម្បខគ្រប់ចនំួនមានសិទ្ធចិាកែ់សូជរំុញ Moderna ថ្ាី។

អនកដែល្មានអាយុ 12 ឆ្ន ំង្ ើខង្ មានសិទ្ធិចាក់ែសូជរំុញង្ស៊េរី
Pfizer ឬ Moderna ថ្ាី។*

អនកដែល្មានអាយុ 6 ឆ្ន ំង្ ើខង្ មានសិទ្ធិចាក់ែសូជរំុញង្ស៊េរី Pfizer ឬ
Moderna ថ្ាី។*

អនកដែល្មានអាយុ 5 ឆ្ន ំង្ ើខង្ មានសិទ្ធិចាក់ែសូជរំុញង្ស៊េរី Pfizer ឬ
Moderna ថ្ាី។*

*បុរគល្ម្ួយចនំួនដែល្មានអាយុ 18 ឆ្ន ំង្ ើខង្ ក៏អាចមានសទិ្ធិចាកែ់សូជរំុញង្ស៊េរី Novavax បានផ្ខដែរ បន្មា ប់ពីចាកវ់៉ា ក់សខំង្ស៊េរីចម្បខបាន 6 ដខ្កនុខកាល្ៈង្ទ្សៈជាកល់ាក។់ សូម្ចូល្ង្ម្ើល្ doh.wa.gov/covidbooster សគ្មាប់ព័ត៌មានបដនែម្។

https://doh.wa.gov/km/emergencies-covid-19-vaccine-information/vaaksaamngtuusjmruny
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Johnson & Johnson Pfizer – BioNTech Moderna Novavax

ង្តើវ៉ា កស់ំខមានគ្បសិទ្ធភាពកគ្ម្តិណាង្ៅកនខុការពងិ្សធសកល្បខង្េជជសស្តសរ? ការពារបាន 74% គ្បឆ្ខំនឹខជំខឺទខំឡាយ
ការពារបាន 85% គ្បឆ្ខំនឹខជំខឺធងន់ធងរ
ការពារបាន 100% កុំឱ្យែល់្ថាន ក់ចូល្ពាបាល្ង្ៅម្នាីរង្ពទ្យ និខសា ប់

ការពារបាន 95% គ្បឆ្ខំនឹខជំខឺទខំឡាយ
ការពារបាន 100% កុំឱ្យែល់្ថាន ក់សា ប់

ការការពារ 94% គ្បឆ្ខំនឹខជំខឺទខំឡាយ
ការពារបាន 100% កុំឱ្យែល់្ថាន ក់សា ប់

ការពារបាន 90% គ្បឆ្ខំនឹខជំខឺទខំឡាយ
ការពារបាន 100% កុំឱ្យែល់្ថាន ក់សា ប់

ង្តើមានសរធាតផុ្សអំវខី្ាុះ? វ៉ា ក់សំខផ្ាុកនូេសរធាតុផ្សំសកម្ាននេីរុសអាង្ែណូ រួម្ជាម្ួយជាតិ ា្ ញ់ អំបិល្ និខសារ។ វ៉ា ក់សំខផ្ាុកនូេសរធាតុផ្សំសកម្ានន messenger RNA (mRNA) រួម្
ជាម្ួយជាតិ ា្ ញ់ អំបិល្ និខសារ។

វ៉ា ក់សំខផ្ាុកនូេសរធាតុផ្សំសកម្ានន messenger RNA (mRNA) រួម្
ជាម្ួយជាតិ ា្ ញ់ អំបិល្ និខសារ។

វ៉ា ក់សំខផ្ាុកនូេសរធាតុផ្សំសកម្ាននគ្បូង្តអុីនរាីកូបន្មា រួម្ជាម្ួយជាតិ ា្ ញ់ អំបិល្ និខសារ។

ង្តើនរណាខ្ាុះបានចលូ្រួម្កនខុការពងិ្សធសកល្បខង្េជជសស្តសរ? • 3.3% ជនជាតិអាសីុ
• 9.5% ជនជាតងិ្ែើម្អាង្ម្រ៉ិក ឬជនជាតិង្ែើម្អាឡាសា
• 19.4% ជនជាតិដសបកង្មា /អាង្ម្រ៉ិកង្ែើម្កំង្ណើតអាគ្ហវិក
• 45% ជនជាតិង្អសប ញ/ អាង្ម្រ៉ិកឡាទ្ីន
• 0.2% ជនជាតិង្ែើម្ោនេ៉ា ឬអនកង្កាុះបា សីុហវិកែនទ្ង្ទ្ៀត
• 5.6% ពហុជនជាតិែនទ្
• 59% ជនជាតដិសបកស

41% ននអនកចូល្រួម្កនុខការពិង្សធសកល្បខង្េជជសស្តសរជាសកល្មានបញ្ហា សុខ្ភាព 1 ម្ុខ្
ឬង្គ្ចើនម្ុខ្គ្សប់

• 4% ជនជាតិអាសីុ
• 0.6% ជនជាតងិ្ែើម្អាង្ម្រ៉ិកាខំ ឬជនជាតិង្ែើម្អាឡាសា
• 10% ជនជាតិដសបកង្មា /អាង្ម្រ៉ិកង្ែើម្កំង្ណើតអាគ្ហវិក
• 26% ជនជាតិង្អសប ញ/ អាង្ម្រ៉ិកឡាទ្ីន
• 0.2% ជនជាតិង្ែើម្ោនេ៉ា ឬអនកង្កាុះបា សីុហវិកែនទ្ង្ទ្ៀត
• 3% ពហុជនជាតិែនទ្
• 82% ជនជាតដិសបកស

46.2% ននអនកចូល្រួម្កនុខការពិង្សធសកល្បខជាសកល្មានបញ្ហា សុខ្ភាព 1 ម្ុខ្គ្សប់។
34.8% ននអនកចូល្រួម្មានជំខឺធាត់ង្ល្ើសទ្ម្ងន់។

• 5% ជនជាតិអាសីុ
• 1% ជនជាតងិ្ែើម្អាង្ម្រ៉ិក ឬជនជាតិង្ែើម្អាឡាសា
• 10% ជនជាតិដសបកង្មា /អាង្ម្រ៉ិកង្ែើម្កំង្ណើតអាគ្ហវិក
• 20% ជនជាតិង្អសប ញ/ អាង្ម្រ៉ិកឡាទ្ីន
• 0.2% ជនជាតិង្ែើម្ោនេ៉ា ឬអនកង្កាុះបា សីុហវិកែនទ្ង្ទ្ៀត
• 2.1% “ននជនជាតិង្ែើម្កំង្ណើតង្ផ្សខៗ”
• 79% ជនជាតដិសបកស

22% ននអនកចូល្រួម្កនុខការពិង្សធសកល្បខង្េជជសស្តសរជាសកល្មានបញ្ហា សុខ្ភាពដែល្
គ្បឈម្នឹខោនិេ័យខ្ពស់ 1 ម្ុខ្និខ 4% មានបញ្ហា សុខ្ភាពដែល្គ្បឈម្នឹខោនិេ័យខ្ពស់
2 ម្ុខ្ង្ ើខង្ 

• 75% ជនជាតដិសបកស
• 12% ជនជាតិដសបកង្មា /អាង្ម្រ៉ិកង្ែើម្កំង្ណើតអាគ្ហវិក
• 7% ជនជាតិង្ែើម្អាង្ម្រ៉ិក ឬជនជាតិង្ែើម្អាឡាសា
• 22% ជនជាតិង្អសប ញ/ អាង្ម្រ៉ិកឡាទ្ីន

95% ននអនកចូល្រួម្កនុខការពិង្សធសកល្បខង្េជជសស្តសរគ្បឈម្នឹខោនិេ័យខ្ពស់ - អាយុ
65 ឆ្ន ងំ្ ើខង្ ដែល្មានបញ្ហា សុខ្ភាព 2 ម្ុខ្ង្ ើខង្ ឬកំពុខរស់ង្ៅ ឬមានសែ នភាព
ការង្ហរដែល្ែឹខថាគ្បឈម្នឹខការឆ្ាខជំខឺ COVID-19 ញឹកញាប់ ឬម្ជឈដ្ឋា នមានម្នុសស
កកកុញ។
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