�រ�ក់��ក់�ំង និងដូ សជំរុញជំងឺ COVID-19 េ�ផ�ះជួយជំរុញលទ� �ពទទួ ល�ន និង�ពេស�ើ��ែផ�កសុខ�ព
្រប�ជនៃនរដ� ��សុីនេ�ន្របែហល 30 �គរយមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក��ន�ក់��ក់�ំង្រគប់ចំនួនេដើម្បី�រ�រជំងឺ COVID19 េទ។ ទិន�ន័យប��ញ� �រ�ក់��ក់�ំងជួ យ�រ�រពីេមេ�គ។ �រ�ក់��ក់�ំង�ត់បន� យ�គរយៃន�រេកើតជំងឺធ�ន់ធ�រ
និង�រ��ប់�ន ្របសិនេបើអ�កឆ� ង វ �រុស ្រពម� ំងជួ យបន� យអ្រ�ចូ លស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ�ក់ព័ន�នឹង វ �រុសេនះឱ្យ
េ�ក្រមិត�បបំផុត។ អ� ីែដលសំ�ន់គឺ្រត�វ�ក់��ក់�ំងេស៊ រ �ដំបូង និងដូ សជំរុញ េដើម្បីជួយឱ្យ្របព័ន��ព�ុរំ បស់អ�កបន�
្រប�ំងនឹង វ �រុស្របេភទថ�ៃី នជំងឺ COVID-19។ �រែណ�ំបច��ប្បន� ស្រ�ប់ដូសជំរញ
ុ ្រត�វ�នប��ញក��ង��ង�ងេ្រ�ម៖
�ក�ងែដល�ន
�ក់េស៊ រ �ដំបូង

�យុែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យ
�ក់ដូសជំរុញៃន��ក់�ំង

ចេ��ះេពលរ�ងដូ សេសរដបូ ងេលកចុងេ្រ�យ
(រ ួម� ំងដូ សបែន� ម េ�េពល�ច�ក់�ន)
និងដូ សជំរុញ

ចនួ នដូ ស

Pfizer-BioNTech

12 ��េឡង

5 ែខេឡង

1

Moderna

18 ��េឡង

5 ែខេឡង

1

Janssen

18 ��េឡង

2 ែខេឡើង

1

ជួ យ�រ�រខ� �នអ� ក និងអ� កែដលមិន�ន់�ច�ក់��ក់�ំង�នេ�េឡើយ។ មនុស្ស�េ្រចើនែដលមិន�ចេចញពីផ�ះ�ន
ពឹងែផ�កេលើអ�កដៃទ េដើម្បីជួយផ�ល�
់ មត្រម�វ�រ្រប�ំៃថ�របស់ខ� �ន េ�យ្រត�វ�រឱ្យេគមកផ�ះរបស់ខ� �ន�្រប�ំ។ ពួ កេគេ�ែត
�យ្របឈមនឹង�រឆ� ង វ �រុសពីអ�កដៃទែដល្របែហល�មិន�ន�ក់��ក់�ំង ឬមិនដឹងខ� �ន��ន�រឆ� ង�សហគមន៍។
្របសិនេបើអ�ក ឬនរ���ក់ែដលអ� ក��ល់មិន�ចេចញពីផ�ះ�ន និង្រត�វ�រ��ក់�ំងឬដូ សជំរុញជំងឺ COVID-19 សូមេស�ើសុំ
��ក់�ំងឬដូ សជំរុញេ�ៃថ�េនះ�មជេ្រមើសមួ យ�ងេ្រ�ម៖
• ទូ រសព� េ�ម�ន� ី�នសមត� កិច�ែផ�កសុ�ភិ�លក��ងមូ ល��នរបស់អ�ក េដើម្បីទទួ លេស��ក់��ក់�ំងេ�ផ�ះ។
• េ�េ�ែខ្សទូ រសព� ប��ន់ែផ�កជំនួយស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19 របស់រដ� េដើម្បី្រ�ប់ពួកេគ�អ� ក្រត�វ�រេស��ក់��ក់�ំង
េ�ផ�ះ។ ទូ រសព� េ�េលខ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816 រ ួចចុចស�� #។ េយើង�នផ�ល់ជូនជំនួយែផ�កបកែ្រប��!
• បំេពញទ្រមង់ែបបបទចុះេ��ះេលើអុីនធឺណិតែដល�ន��ប់តំណេ��ងេ្រ�ម េដើម្បី��ប់អ�ក�មួ យ្រក �ម�រ�រែផ�ក
��ក់�ំងចល័តេ��មេ�នធី និង/ឬរដ� ែដល�ចផ�ល់ ឬេរៀបចំេស��ក់��ក់�ំងេ�ផ�ះ�ន។
តំណស្រ�ប់�រស� ង់មតិអំពីសំេណើសុំ��ក់�ំងេ�ផ�ះរបស់ Department of Health (DOH, ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល)៖
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (���អង់េគ� ស)។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗអំពីេស�កម� េនះ សូ មេផ�ើអុីែមលេ�៖ covid.vaccine@doh.wa.gov។
្របវត� ិៃនកម� វ �ធី
Department of Health (DOH, ្រកសួ ងសុ�ភិ�ល) �ន�ប់េផ�ើមផ�ល�
់ រ�ក់��ក់�ំងេ�ផ�ះក��ងែខមី� ��ំ 2021។
�រស� ង់មតិអំពស
ី ំេណើសុំ��ក់�ំងេ�ផ�ះ (���អង់េគ� ស) របស់ DOH េ��តេលើេ�នធី� ំង 39 េ�ទូ � ំងរដ� ��សុីនេ�ន។
អ� ក�ក់��ក់�ំង�មតំបន់បន� ចុះផ្សព� ផ�យនិងផ�លេ់ ស� េដើម្បីផ�ល�
់ � ក់�ំងេស៊ រ �ដំបូង និងដូ សជំរុញដល់អ�កែដល្រត�វ�រ។
អ� ក�ចេស� ើសុំេស��ក់��ក់�ំងេ�ផ�ះ���េផ្សងេទៀតេ�យេ�េ�ែខ្សទូ រសព� ប��ន់ែផ�កជំនួយស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19
(ទូ រសព� េ�េលខ 1-800-525-0127 ឬ 1-888-856-5816) រ ួចចុចស�� # េដើម្បីទទួ ល�នជំនួយែផ�ក��។
�រេធ� ើឱ្យ�រ�ក់��ក់�ំង�ន់ែត�ន�ពេស�ើ��
េស��ក់��ក់�ំងេ�ផ�ះផ�ល�
់ � ក់�ំងជំងឺ COVID-19 េ�តំបន់��ក��ងរដ� ែដល្របែហល�មិន�ន�រផ�ល�
់ � ក់�ំង។ េស�
េនះ�នេ�លបំណងជំរុញឱ្យ�ន�ពេស� ើ��ែផ�កសុខ�ព និងលទ��ពទទួ ល�ន��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់អ�កែដល
្របែហល�៖
•
•
•

មិន�ចេចញពីផ�ះ ឈរត្រមង់ជួរ ឬេដើរ�ន��យ។
�នសតិមិន្រគប់្រ�ន់ ឬពិ�រ�ង�យ។
�នប��សុខ�ពផ� វ� ចិត�ែដលមិន�ចេ��ក់��ក់�ំង។

�រ�ក់��ក់�ំងេ�ផ�ះជួ យជំរុញឱ្យ�ន�ពេស� ើ��ែផ�កសុខ�ពេ�តំបន់��ក��ងរដ� ែដលេគ��ល់��តំបន់ខ្សត់េខ�យ
��ក់�ំង។ តំបន់ខ្សត់េខ�យ��ក់�ំងេកើត�ន េ�េពល្រត�វនឹងចំណុចមួ យ�ងេ្រ�ម៖
•
•
•

មិន�នទី�ំង�ក់��ក់�ំង។
មិន�នអ� កផ�ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពែដលផ�ល់��ក់�ំង។
�នអ� កផ�ល់េស�តិចតួ ចស្រ�ប់តំបន់ភូមិ��ស� និងចំនួន្រប�ជនែដលកំពុងរស់េ�។

េស��ក់��ក់�ំងស្រ�ប់��រណជន្របែហល�មិន�នផ�លជ
់ ូ ន ឬពិ�កនឹងទទួ ល�នក��ងទី�ំង� ំងេនះ។ េស��ក់
��ក់�ំងេ�ផ�ះជួ យេ�ះ្រ�យប��ទទួ ល�ន��ក់�ំងែដលេកើត�ន�ញឹក�ប់ េ�េពលរស់េ�ក��ងតំបន់�ច់្រស�ល
ឬតំបន់ភូមិ��ស� ែដលពិ�កនឹងេ�ដល់ក��ងរដ� ។
េស��ក់��ក់�ំងចល័តជួ យឱ្យ្រប�ជនទទួ ល�ន��ក់�ំងសេ���ះជី វ �តេ�ក��ងផ�ះរបស់ពួកេគ��ល់ែតម� ង។ េស�េនះេ��ត
េ�យ��ល់េលើតំបន់��ែដលេគដឹង��នសន� ស្សន៍�យរងេ្រ�ះក��ងសង� មខ� ស់ ែដលប��ញពី�ពមិនេស� ើ��ែផ�កសុខ�ព
ែដល�ចេកើត�ន។ ្រប�ជន�ចេស� ើសុំ�ក់��ក់�ំង�មរយៈ�រស� ង់មតិ មិន�ពួ កេគរស់េ�ទី�ក៏េ�យក��ងរដ�
��សុីនេ�ន។
េតើ�ន�រផ�ល់េស�េ�ផ�ះេផ្សងេទៀតេ្រ�ពី��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 ែដរេទ?

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម
ចូ លេ��ន់៖ COVIDVaccineWA.org ឬ DOH.WA.GOV/Coronavirus
ទូ រសព� េ�៖ 1-800-525-0127 រ ួចចុចស�� #។ �នជំនួយែផ� ក��ស្រ�ប់ផ�លជ
់ ូ ន។

បច��ប្បន� ្រក �មគិ�នុប��កចល័ត�ចផ�ល�
់ នែត��ក់�ំងបេង� ើត�ព�ុន
ំ ឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុេ�
� ះ។ ��ក់�ំង���យធំ
និងេស�ែដល�ច�នេផ្សងេទៀតដូ ច� �របូ ម�មពិនិត្យេ�មន� ីរពិេ�ធន៍មិន�នផ�លជ
់ ូ នេ�េពលេនះេទ។
េស�្រក �ម�រ�រចល័ត�នផ�លជ
់ ូ នេដើម្បីជួយជំរុញឱ្យ�ន�ពេស� ើ��ែផ�កសុខ�ពស្រ�ប់្រប�ជនែដលេគដឹង��ន
�និភ័យខ� ស់បំផុត ែដល�ចនឹងចូ លស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19។ ស្រ�ប់អ�កែដល
្រត�វ�រ�ក់��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 សូ មពិ�រ�បំេពញ�រស� ង់មតិេ�ៃថ�េនះ។
េតើខ��ំ�ចរ�ពឹងអ� ីខ�ះ ប��ប់ពី�ក់សំេណើរ ួច?
DOH ្របមូ លទ្រមង់ែបបបទសំេណើេរៀង�ល់ស��ហ៍ រ ួចេផ�េើ �ម�ន� ី�នសមត� កិច�ែផ�កសុ�ភិ�លក��ងមូ ល��នរបស់្រប�ជន
� ំងេ�ះ េដើម្បីចុះផ្សព� ផ�យ និងផ�លេ់ ស�។ បុគ�លិក�រ ��ល័យសុ�ភិ�លក��ងមូ ល��ននឹង�ក់ទងេ�្រក �ម�ក់��ក់�ំង
ចល័ត។ ្របសិនេបើបុគ�លិកសុ�ភិ�លក��ងមូ ល��នមិន�ចស្រមបស្រម� លស្រ�ប់�រ�ក់��ក់�ំងក��ងផ�ះ�នេទ ពួ កេគនឹង
ស្រមបស្រម� ល�មួ យ DOH ឱ្យផ�លជ
់ ំនួយ។
េយើង�នផ�លជ
់ ូ នជំនួយែផ�ក��ពីច��យ�មទូ រសព� េដើម្បីបំេពញត្រម�វ�របកែ្រប។ ្របសិនេបើ� រ ��ល័យសុ�ភិ�ល
��រណៈក��ងមូ ល��នមិន�ចជួ យ�នេទ �រ ��ល័យេនះ�ចេស� ើសុំជំនួយពី DOH។ ្រក �ម�រ�រ�ក់��ក់�ំងចល័តនឹង
�ក់ទងេ�អ� កេស� ស
ើ ុំ េដើម្បីកំណត់�ល វ ��គ�ក់��ក់�ំងជំងឺ COVID-19 េ�ផ�ះេ�យឥតគិតៃថ�។

DOH 821-169 March 2022 Khmer
េដើម្បីេស� ើសុំឯក�រេនះ�ទ្រមង់េផ្សងេទៀត សូ មទូ រសព� េ�េលខ 1-800-525-0127។ អតិថិជនគ
ថ� ង់ ឬពិ�កក��ង�រ��ប់ សូ មទូ រសព� េ�េលខ 711 (Washington Relay) ឬអុីែម៉ល
civil.rights@doh.wa.gov

