ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ
ສິ່ ງທິ່ ພິ່ ແມິ່ /ຜູ້ ປົກຄອງຄວນຮູ້
ມີຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສໍາລັບຜ້
ທື່ີ ມີອາຍຸ 6 ເດອນຂ້ ນໄປແລ້ ວ.

ຍ້ ອນຫຍັງລກຂອງຂ້ າພະເຈ້ າຈື່ ງຄວນໄດ້ ຮັບ
ຢາວັກຊີນ?
ນັບຕູ້ັ ງແຕິ່ ເລິ່ ມມການແຜິ່ ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ ເປັນຕົູ້ນມາ, ມເດັກນູ້ ອຍ
ຫາຍ ກິ່ ວາ 13 ລູ້ ານຄົນໃນສະຫາລັດຕດພະຍາດໂຄວດ-19. ພະຍາດໂຄວດ-19
ສາຍພັນ ໃໝິ່ ໄດູ້ ແຜິ່ ກະຈາຍຊິ່ ງເຮັດໃຫູ້ ມຄົນເຂົູ້ານອນປິ່ ນປົວພະຍາດໂຄວດ-19
ຢິ່ ໃນໂຮງໝທະລຸ ເຖງຂດສງສຸ ດໃນບັນດາ ໄວໜຸ ິ່ ມ.
ການທົດລອງທາງດູ້ ານຄລນກໄດູ້ ພສດວິ່ າ ຢາວັກຊນນູ້ ປູ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວດ19ໃນໄວໜຸ ິ່ ມໄດູ້ ດຫາຍ. ພວກເຂົາຈະມໂອກາດໜູ້ ອຍທິ່ ອາດຈະເຈັບປິ່ ວຍໜັກ,
ໄດູ້ ນອນໂຮງໝ ຫຼື ເສຍຊວດຈາກພະຍາດ ໂຄວດ-19.
ໃຫູ້ ກວດສອບຂູ້ ມນນູ້ ໃນ ຄື່ ມແນະນໍາການສນທະນາກື່ ຽວກັບຄື່ ມວັກຊີນ
ສາລັບຄາແນະນາວທ ການສົນທະນາກິ່ ຽວກັບວັກຊນກັບໄວໜຸ ິ່ ມ ແລະ ຄອບຄົວ.

ນ້ີ ຈະຊື່ ວຍໄດ້ ແນວໃດຢື່ ເຮອນ?
ຢາວັກຊນປູ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວດ-19 ສາມາດປູ້ ອງ
ກັນເດັກນູ້ ອຍ ຈາກການຕດເຊຼືູ້ອພະຍາດໄດູ້ , ໝາຍ
ຄວາມວິ່ າການຊຸມນຸ ມພາຍໃນເຮຼືອນ
ສາມາດປອດໄພກວິ່ າໃນການ
ເປັນເຈົູ້າພາບ ຫຼື ຜູ້ ເຂົູ້າຮິ່ ວມ.
ການສັກວັກຊນຈະຊິ່ ວຍໃຫູ້ ເດັກນູ້ ອຍ
ປອດໄພຍິ່ ງຂູ້ ນ ແລະ ປົກປູ້ ອງສະມາ
ຊກຄອບຄົວໃນ ຄົວເຮຼືອນ.
ບັນດາຄອບຄົວຄວນສຼືບຕິ່
ປະຕບັດຕາມມາດຕະການ
ຄວາມປອດໄພອຼືິ່ນໆທິ່ ແນະນາ
ສາລັບການປູ້ ອງກັນ
ທິ່ ດທິ່ ສຸ ດ.

ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ ຮັບຢາວັກຊີນ
ປະເພດໃດ?
ຢາກແນະນາໃຫູ້ ເດັກນູ້ ອຍທຸ ກຄົນຮັບການສັກຢາ
ຢິ່ າງໜູ້ ອຍ 2 ເຂັມ. ອາດຈະແນະນາໃຫູ້ ຮັບການສັກ

.

ຂ້ າພະເຈ້ າຈະພາລກຂອງຂ້ າພະເຈ້ າໄປສັກຢາ
ວັກຊີນໄດ້ ແນວໃດ?

ເຂັມເພິ່ ມເພຼືິ່ອໃຫູ້ ມພມຄຸ ູ້ ມກັນຢິ່ າງສະເໝ
•
ເດັກນູ້ ອຍທິ່ ມອາຍຸ ຕູ້ັ ງແຕິ່ 6 ເດອນ - 4 ປີ

•
•

ລັດວຊງຕັນໄດູ້ ສະໜອງວັກຊນທິ່ ແນະນາທັງໝົດໃຫູ້ ແກິ່ ເດັກນູ້ ອຍທິ່ ມອາຍຸ ຕິ່ າກິ່
ວາ 18 ປ ໂດຍ ບິ່ ຄດໄລິ່ ຄິ່າໃຊູ້ ຈິ່າຍ. ຖາມແພດຂອງເດັກ ຫຼື ຄລນກປະຈາຂອງລກ
ຂອງທິ່ ານວິ່ າ ພວກເຂົາມຢາວັກຊນປູ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄວດ-19 ຫຼື ບ.
ຄອບຄົວທິ່ ບິ່ ມຜູ້ ໃຫູ້ ບລການດູ້ ານສຸ ຂະພາບສາມາດໂທຫາສາຍ Help Me Grow
WA Hotline ໄດ້ ທີື່ເບີ 1-800-322-2588 ຫຼື ໄປທິ່ ParentHelp123.org ເພຼືິ່ອ
ຄູ້ົ ນຫາ ຜູ້ ໃຫູ້ ບລການດູ້ ານສຸ ຂະພາບ, ຄລນກ, ຫຼື ແຫິ່ ງຂູ້ ມນດູ້ ານສຸ ຂະພາບອິ່ຼື ນໆ.
ບລການນູ້ ແມິ່ ນບິ່ ເສຍ ຄິ່ າ ແລະ ມບລການຊິ່ ວຍເຫຼື ອດູ້ ານພາສາ

.

ທິ່ ານຍັງສາມາດເຂົູ້າເບິ່ ງໄດູ້ ທິ່ VaccineLocator.doh.wa.gov ແລະ ໃຊູ້ ຕົວກັິ່ນ
ຕອງເພິ່ຼື ອເບິ່ ງລາຍຊິ່ຼື ສະຖານທິ່ ໃກູ້ ກັບທິ່ ານທິ່ ມຢາວັກຊນສາລັບເດັກ.

ເພື່ ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບຄໍາຕອບສໍາລັບຄໍາຖາມຂອງທື່ ານ:
ເຂ້ າເບິື່ງ: VaccinateWA.org/kids
ໂທ: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), ກດ #
ມການຊິ່ ວຍເຫຼື ອດູ້ ານພາສາ.

ຈະໄດູ້ ຮັບ Pfizer 3 ເຂັມສັກເປັນເຂັມຫັ ກ
ຫຼື Moderna 2 ເຂັມສັກເປັນ ເຂັມຫັ ກ
ເດັກນູ້ ອຍ ທື່ີ ມີອາຍຸ 5-11 ປີ ຈະໄດູ້ ຮັບຢາ
2 ເຂັມເປັນເຂັມຫັ ກ
ເດັກນູ້ ອຍ ທື່ີ ມີອາຍຸ 12-17 ປີ ຈະໄດູ້ ຮັບຢາ
2 ເຂັມເປັນເຂັມຫັ ກ

ເດັກນູ້ ອຍທິ່ ໄດູ້ ຮັບຢາ 2 ເຂັມ
ເປັນເຂັມຫັ ກ ແລະ ມພມຄຸ ູ້ ມ
ກັນບົກພິ່ ອງໃນລະດັບປານກາງ
ຫຼື ຮຸ ິ່ ນແຮງຄວນຈະຮັບການ
ສັກຢາ ເຂັມຫັ ກເພິ່ ມເຕິ່ ມ
ເວລາ 28 ມູ້ຼື ຫັ ງຈາກເຂັມທິ່ 2
ຂອງເຂົາເຈູ້ົ າ ແລະ ເດັກນູ້ ອຍ
ທຸ ກຄົນທິ່ ມອາຍຸ 5 ປຂູ້ຼື ນໄປ
ຄວນຈະຮັບການ ສັກຢາເຂັມ
ກະຕຸ ູ້ ນ.ອາດຈະແນະນາສດຢາ
ເຂັມເພິ່ ມໃຫູ້ ເດັກກຸ ິ່ ມອຼືິ່ນໃນ
ອະນາຄົດ.

ຄໍາຖາມທີື່ຖກຖາມເລ້ ອຍໆກື່ ຽວກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ

ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສື່ ຽງຕື່ໍ ລກຂອງຂ້ າພະເຈ້ າແທ້ ບໍ?
ເຖງແມິ່ ນວິ່ າ ເດັກນູ້ ອຍຈະຕດເຊູ້ຼື ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ໜູ້ ອຍກວິ່ າຜູ້ ໃຫຍິ່ ກຕາມ, ແຕິ່ ເດັກນູ້ ອຍກສາມາດ:
• ຕດເຊຼືູ້ອໄວຣັດທິ່ ກິ່ ໃຫູ້ ເກດ ພະຍາດ ໂຄວດ-19
•

ເຈັບປິ່ ວຍ ຫຼື ເສຍຊວດຈາກພະຍາດ ໂຄວດ-19
ແຜິ່ ເຊຼືູ້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19 ໄປສິ່ ຜູ້ ອຼືິ່ນ

•

ໄດູ້ ຮັບອາການແຊກຊູ້ ອນຮູ້ າຍແຮງຈາກພະຍາດ ໂຄວດ-19, ເຊິ່ັ ນວິ່ າ: “ມພະຍາດ ໂຄວດ ເປັນເວລາຍາວນານ” ຫຼື ພະຍາດອັກເສບທິ່ ເປັນອັນຕະລາຍທິ່ ເອູ້ ນວິ່ າ MIS-C

•

ຢາວັກຊນໄດູ້ ສະແດງໃຫູ້ ເຫັນວິ່ າ ມຜົນຂູ້ າງຄຽງໜູ້ ອຍຫາຍໃນປະຊາກອນນູ້ ແລະ ມັນປົກປູ້ ອງພວກເຂົາໄດູ້ ດຫາຍຈາກການຕດເຊູ້ຼື ອພະຍາດ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສັກຢາ
ວັກຊນມຫາຍກວິ່ າຄວາມສິ່ ຽງຕິ່ ການຕດເຊຼືູ້ອພະຍາດ ໂຄວດ-19.

ຢາວັກຊີນມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບລກຂອງຂ້ າພະເຈ້ າແມື່ ນບໍ?
ແມິ່ ນ, ຢາວັກຊນຖຼືວິ່ າມຄວາມປອດໄພຫາຍ ສາລັບບິ່ ພົບຜົນຂູ້ າງຄຽງທິ່ ຮູ້ າຍແຮງ ໃນການທົດລອງທາງຄລນກຂອງວັກຊນ ໃນໄວໜຸ ິ່ ມ. ບັນດາການສກສາ ທິ່ ກາລັງດາເນນຢິ່
ແລະ ສະຫະລັດມລະບົບຄວາມປອດໄພ ຂອງຢາວັກຊນທິ່ ເຂັູ້ມແຂງເພຼືິ່ອຈັບສັນຍານເຕຼືອນໄພລິ່ ວງໜູ້ າ.

ຜນຂ້ າງຄຽງທື່ີ ມັກພບຂອງຢາວັກຊີນ ໃນເດັກນ້ອຍມີຫຍັງແດື່ ?
ຄວາມສິ່ ຽງດູ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງເດັກນູ້ ອຍທິ່ ຕດເຊູ້ຼື ອພະຍາດ ໂຄວດ-19ແມິ່ ນສງກວິ່ າຄວາມສິ່ ຽງຂອງຜົນຂູ້ າງຄຽງຂອງຢາວັກຊນ.
ຄຼືກັນກັບຢາວັກຊນອຼືິ່ນໆ, ຜົນຂູ້ າງຄຽງທິ່ ມັກພົບລວມມອາການເຈັບແຂນ, ອດເມຼືິ່ອຍ, ປວດຫົວ ແລະ ເຈັບກູ້ າມ. ອາການເຫົິ່ ານູ້ ມັກຈະບິ່ ຮຸ ນແຮງ.
ໃນການທົດລອງທາງດູ້ ານຄລນກ (ພາສາ ອັງກດເທົິ່ານູ້ັ ນ) ມເດັກນູ້ ອຍລາຍງານຜົນຂູ້ າງຄຽງຫັ ງຈາກໄດູ້ ຮັບຢາວັກຊນເຂັມທສອງຫາຍກວິ່ າຫັ ງຈາກໄດູ້ ຮັບຢາວັກຊນເຂັມທາ
ອດ. ຜົນຂູ້ າງຄຽງໂດຍທົິ່ວໄປແມິ່ ນມຄວາມຮຸ ນແຮງເລັກນູ້ ອຍເຖງປານກາງ ແລະ ເກດຂູ້ ນພາຍໃນສອງມຼືູ້ຫັ ງຈາກການສັກຢາວັກຊນ ແລະ ສິ່ ວນຫາຍແມິ່ ນຫາຍໄປພາຍໃນໜ
ຶຶິ່ງຫາສອງມຼືູ້.

ເດັກນ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ ອງກະກຽມຫຍັງໄປໃນການນັດໝາຍຂອງພວກເຂາ?
ໃນກລະນສິ່ ວນຫາຍ, ພິ່ ແມິ່ ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງຈະຕູ້ ອງໃຫູ້ ການຍນຍອມ ໃນການສັກຢາວັກຊນໃຫູ້ ກັບຜູ້ ທິ່ ມອາຍຸ ຕິ່ າກວິ່ າ 18 ປ. ພວກເຂົາຄວນຖາມສະຖານທິ່ ສັກຢາວັກຊນວິ່ າ
ພວກເຂົາຕູ້ ອງການການຍນຍອມ ຫຼື ບ.
ບັນດາຄລນກອາດຈະຂລະຫັດຂອງເດັກ, ບັດປະກັນໄພ, ຫຼື Social Security number (ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ), ແຕິ່ ທິ່ ານບິ່ ຈາເປັນຕູ້ ອງໃຫູ້ ພວກເຂົາ:
ເດັກນູ້ ອຍບິ່ ຈາເປັນຕູ້ ອງເປັນພົນລະເມຼືອງໃນສະຫະລັດອາເມລກາເພິ່ຼື ອສັກຢາວັກຊນ. ສະຖານທິ່ ສັກຢາວັກຊນຈະບິ່ ສາມາດຖາມຫາສະຖານະພາບການເຂູ້ົ າເມຼືອງໃດໆ. ຂູ້ ມນ
ສິ່ ວນຕົວຈະຖຼືກນາໃຊູ້ ເພຼືິ່ອຈຸ ດປະສົງດູ້ ານສາທາລະນະສຸ ກເທົິ່ານູ້ັ ນ.

ຂ້ າພະເຈ້ າມີຄໍາຖາມເພື່ີ ມເຕີມ ຂ້ າພະເຈ້ າສາມາດໄປບື່ ອນໃດ?
ຊອກຫາຄາຕອບ ສາລັບຄາຖາມເພິ່ ມເຕມໄດູ້ ທິ່ VaccinateWA.org/kids. ທິ່ ານຍັງສາມາດລົມກັບຜູ້ ໃຫູ້ ບລການດແລສຸ ຂະພາບປະຈາຂອງລກຂອງທິ່ ານໄດູ້ .
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