ການສັກຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນ ແລະ ຢາວັກຊີນເຂັມກະຕຸ້ ນສໍາລັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ ່ ເຮືອນຊ່ ວຍເພີ່ມການເຂ້ົ າເຖິງ ແລະ
ຄວາມເທົ່າທຽມດ້ ານສຸ ຂະພາບ.
ປະມານ 30 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ ອາໄສຢູ່ ລັດວໍຊິງຕັນຍັງບ່ໍ ໄດ້ ສັກຢາປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່ າງຄົບຖ້ ວນ. ຂໍ້ມູ ນສະແດງໃຫ້ ເຫັນ
ວ່ າການສັກຢາວັກຊີນຊ່ວຍປ້ ອງກັນໄດ້ ເຊ້ື ອໄວຣັດ. ການສັກຢາວັກຊິນຈະຫຼຸດຜ່ ອນໂອກາດທ່ີ ຈະເປັນພະຍາດຮ້ າຍແຮງ ແລະ
ເສຍຊີວິດຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານໄດ້ ຮັບເຊ້ື ອໄວຣັສ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ ອນການເຂ້ົ ານອນໂຮງໝ
ໍ ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຕິດເຊ້ື ອໄວຣັດ. ການໄດ້ ຮັບຊຸດວັກຊີນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ ແລະ
ວັກຊີນກະຕຸ ້ ນແມ່ ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພ່ື ອຊ່ວຍຮັກສາການຕອບສະໜອງພູ ມຄຸ ້ ມກັນຂອງ ທ່ ານຕ່ໍ ກັບໄວຣັດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ .
ຄໍາແນະນໍາໃນປະຈຸ ບັນສໍາລັບເຂັມກະຕຸ ້ ນແມ່ ນສະແດງຢູ່ ໃນກຼາຟ໌ສະແດງຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ :
ວັກຊີນທ່ີ ໄດ້ ຮັບຄົບຕາມຈໍານວນເຂັມເບ້ື ອງຕ້ົ
ນ

ອາຍຸ ທ່ີ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສັກຢາວັກຊີນເຂັມກະຕຸ ້ ນ

ໄລຍະເວລາຄວນເວັ້ນລະຫວ່ າງເຂັມເບື້ອງຕ້ົ
ນ (ລວມເຖິງເຂັມເພ່ີ ມ, ຖ້ າຕ້ ອງມີ) ແລະ
ເຂັມກະຕຸ ້ ນ

ຈໍານວນ
ເຂັມ

Pfizer-BioNTech

≥ 12 ປີ

≥ 5 ເດືອນ

1

Moderna

≥ 18 ປີ

≥ 5 ເດືອນ

1

Janssen

≥ 18 ປີ

≥ 2 ເດືອນ

1

ຊ່ ວຍປ້ ອງກັນຕົວທ່ ານເອງ ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຮັບການສັກຢາປ້ ອງກັນ. ຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານຫຼາຍຄົນເພ່ິ ງພາຄົນ
ອ່ື ນເພື່ອຊ່ ວຍຈັດຫາສິ່ງຈໍາເປັນປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົ າ, ໂດຍມີຄົນອ່ື ນໄດ້ ໄປຢ້ ຽມຢາມຢູ່ ເຮືອນຂອງເຂົາເຈ້ົ າເປັນປົກກະຕິ. ພວກ
ເຂົາເຈ້ົ າຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ການຕິດເຊື້ອຈາກຜູ້ ອ່ື ນທີ່ອາດຈະບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການສັກຢາປ້ ອງກັນ ຫື ຼ ຕິດເຊື້ອຈາກຊຸມຊົນໂດຍບ່ໍ ຮູ ້ ຕົວ.
ຖ້ າທ່ ານ ຫື ຼ ຄົນທີ່ທ່ ານຮູ ້ ຈັກເປັນຄົນເຈັບທີ່ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານ ແລະ ຕ້ ອງການວັກຊີນຕ້ ານໂຄວິດ-19 ຫື ຼ ວັກຊີນເຂັມກະຕຸ ້ ນ,
ກະລຸ ນາສ່ົ ງຄໍາຮ້ ອງຂໍຂອງທ່ ານໃນມື້ນ້ີ ໂດຍໃຊ້ ຕົວເລືອກໃດໜ
ຶ່ ງຈາກຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ :
• ໂທຫາສະຖານທ່ີ ດູ ແລສຸ ຂະພາບທ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານເພ່ື ອຂໍຮັບບໍລິການສັກວັກຊີນສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານ.
• ໃຫ້ ໂທຫາສາຍດ່ ວນໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອກ່ ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລັດ
ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ ພວກເຂົາຮູ ້ ວ່າທ່ ານຕ້ ອງການບໍລິການວັກຊີນສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານ. ກົດ 1-800—525--0127 ຫື ຼ 1-888--856-5816,
ຫັ ຼ ງຈາກນັ້ນກົດ #. ມີການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອການແປພາສາ!
ຕື່ມຂໍ້ມູ ນໃສ່ແບບຟອມລົງທະບຽນອອນໄລນ໌ທີ່ເຊ່ື ອມຕ່ໍ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ ເພ່ື ອຕິດຕ່ໍ ກັບທາງຄາວຕ້ີ ແລະ/ຫື ຼ ທີມງານສັກວັກຊີນເຄ່ື ອນທີ່ ຂອງລັດທ່ີ ສາມາດສະໜອງ ຫື ຼ
ໃຫ້ ການບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ ແກ່ ຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານ.
ລ້ີ ງແບບສໍາຫຼວດຂໍວັກຊີນສັກຢູ່ ບ້ານຂອງ Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ) https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
(ເປັນພາສາອັງກິດ)
ຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບການໃຫ້ ບໍລິການນ້ີ , ກະລຸ ນາສົ່ງອີມີວໄປທ່ີ : covid.vaccine@doh.wa.gov.
ປະຫວັດຂອງໂຄງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ) ໄດ້ ເລີ່ມໃຫ້ ການສັກວັກຊິນກັບຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດອອກ ຈາກບ້ ານແຕ່ ເດືອນ ມີນາ 2021 ເປັນຕ້ົ ນມາ.
ເອກະສານ ແບບສໍາຫຼວດຂໍວັກຊີນສັກຢູ່ ບ້ານ ຂອງ DOH (ເປັນພາສາອັງກິດ) ກວມເອົາທັງໝົດ 39 ເຂດໃນທົ່ວລັດວໍຊິງຕັນ. ຜູ້ ໃຫ້ ວັກ
ຊີໃນພ້ື ນທ່ີ ຍັງສືບຕ່ໍ ສະຫນອງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການບໍລິການເພ່ື ອໃຫ້ ການສັກຢາປ້ ອງກັນເບ້ື ອງຕ້ົ ນ ແລະ ຢາເຂັມກະຕຸ ້ ນໃຫ້ ກັບ ຜູ້ ທ່ີ ຕ້ ອງການ.
ສາມາດຮ້ ອງຂໍບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດກັບຄົນເຈັບ ທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານເປັນພາສາ ເພີ່ມເຕີມໄດ້ ໂດຍການ
ໂທຫາສາຍດ່ ວນທ່ີ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອກ່ ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 (ໂທ 1—800—525--0127 ຫື ຼ 1--888—856--5816), ຈາກນ້ັ ນກົດ #
ເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານເປັນພາສາ.

ການປັບປຸ ງຄວາມເທົ່າທຽມຂອງການໃຫ້ ຢາວັກຊີນ
ການໃຫ້ ບໍລິການສັກຢາກັນພະຍາດກັບຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານສະໜອງວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນເຂດຕ່ າງໆຂອງ
ລັດທີ່ອາດຈະບໍ່ມີການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ . ຈຸ ດປະສົງຂອງການໃຫ້ ບໍລິການແມ່ ນເພ່ື ອສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມດ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ
ການເຂ້ົ າເຖິງວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ອາດຈະ:
•
•
•

ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກເຮືອນ, ຕ້ ອງຢືນຕໍ່ແຖວ, ຫື ຼ ໄດ້ ຍ່າງໄປທາງໄກ.
ປະສົບກັບຄວາມພິການທາງກາຍ ຫື ຼ ທາງສະຕິປັນຍາ.
ປະສົບກັບພາວະທາງສຸ ຂະພາບຈິດທີ່ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງ.

ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ
ເຂ້ົ າເບິ່ງ: COVIDVaccineWA.org or DOH.WA.GOV/Coronavirus
ໂທ: 1-800-525-0127, ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນກົດ #. ມີການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານພາສາ.

ການໃຫ້ ວັກຊີນສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານຊ່ ວຍໃຫ້ ບັນລຸ ຄວາມເທ່ົ າທຽມດ້ ານສຸ ຂະພາບໃນພ້ື ນທີ່ຕ່ າງໆຂອງລັດທີ່ ເອ້ີ ນວ່ າພ້ື ນທ່ີ ວັກຊີນເຂ້ົ າເຖິງຍາກ.
ພື້ນທ່ີ ວັກຊີນເຂ້ົ າເຖິງຍາກເກີດຂ້ື ນເມື່ອມີໜ່ຶ ງໃນສິ່ງລຸ ່ ມນ້ີ :
•
•
•

ບ່ໍ ມີສະຖານທ່ີ ສັກຢາວັກຊີນ.
ບ່ໍ ມີຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ຈະໃຫ້ ວັກຊີນ.
ມີຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຈໍານວນຫນ້ ອຍເພື່ອຮັບໃຊ້ຕາມພ້ື ນທີ່ທາງພູ ມສັນຖານ ແລະ ປະຊາກອນທ່ີ ມີຢູ ່

ອາດຈະບໍ່ມີການບໍລິການວັກຊີນສໍາລັບປະຊາຊົນ ຫື ຼ ເຂ້ົ າເຖິງໄດ້ ຍາກໃນສະຖານທ່ີ ເຫົ່ ຼ ານ້ີ . ການບໍລິການສັກຢາວັກຊີນກັບຄົນ
ເຈັບທີ່ບ່ໍ ສາມາດອອກຈາກບ້ ານໄດ້ ກໍາຈັດບັນຫາການເຂ້ົ າເຖິງທ່ີ ມັກຈະປະສົບໃນເວລາທ່ີ ດໍາລົງຊີວິດກັບຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກຫຼາຍກວ່ າ ເກົ່າເພື່ອເຂ້ົ າເຖິງເຂດພູ ມສັນຖານ
ແລະ ເຂດຫ່ າງໄກສອກຫີ ຼ ກຂອງລັດ.
ການໃຫ້ ບໍລິການວັກຊີນແບບເຄ່ື ອນທ່ີ ຊ່ວຍສະໜອງການເຂ້ົ າເຖິງວັກຊີນເພ່ື ອຊ່ວຍຊີວິດໃຫ້ ແກ່ ຄົນໂດຍກົງໃນບ້ ານຂອງເຂົາເຈ້ົ າ.
ການໃຫ້ ບໍລິການນີ້ສຸ ມໃສ່ໂດຍກົງໃນຂົງເຂດທີ່ຮູ ້ ວ່າມີດັດຊະນີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ ານສັງຄົມສູ ງ, ເຊ່ິ ງຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ເທ່ົ າ
ທຽມທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນ. ຜູ້ ຄົນສາມາດຮ້ ອງຂໍການສັກຢາປ້ ອງກັນໃຫ້ ພູມຄຸ ້ ມກັນໂດຍຜ່ ານແບບສໍາຫຼວດບ່ໍ ວ່ າ
ພວກເຂົາອາໄສຢູ ່ ໃສກ່ໍ ຕາມໃນລັດວໍຊິງຕັນ.
ມີການໃຫ້ ບໍລິການອື່ນໆພາຍໃນບ້ ານນອກເໜ
ື ອໄປຈາກວັກຊີນ COVID-19 ບໍ?
ໃນປັດຈຸ ບັນ, ທີມງານພະຍາບານເຮັດວຽກເຄື່ອນທີ່ພຽງແຕ່ ສາມາດໃຫ້ ວັກຊີນສໍາລັບການສັກປ້ ອງກັນ COVID-19 ເທ່ົ ານັ້ນ. ວັກຊີນໄຂ້ ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ
ການໃຫ້ ບໍລິການອື່ນໆທ່ີ ອາດຈະມີ ເຊ່ັ ນ: ການກວດເລືອດໃນຫ້ ອງທົດລອງແມ່ ນຍັງບ່ໍ ມີໃຫ້ ໃນ ຂະນະນີ້.
ການໃຫ້ ບໍລິການທີມງານແພດເຮັດວຽກເຄ່ື ອນທີ່ມີໄວ້ ເພື່ອຊ່ ວຍສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມດ້ ານສຸ ຂະພາບໃຫ້ ແກ່ ປະຊາກອນທ່ີ ຮູ ້ ວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູ ງທີ່ສຸ ດຕໍ່ການເສຍຊີວິ
ດ ແລະ ການໄດ້ ເຂົ້ານອນໂຮງໝ
ໍ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19. ກະລຸ ນາພິຈາລະນາເຮັດໃຫ້ ສໍາເລັດ ແບບສໍາຫຼວດສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ຕ້ ອງການເຂ້ົ າເຖິງວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19
ໃນມື້ນີ້.
ຂ້ ອຍສາມາດຄາດຫວັງຫຍັງໄດ້ ຫັ ຼ ງຈາກສົ່ງຄໍາຮ້ ອງຂໍ?
ພະແນກ DOH ຈະເກັບກໍາແບບຟອມຮ້ ອງຂໍທຸ ກອາທິດ ແລະ ສ່ົ ງໄປຫາຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງຜູ້ ທ່ີ ຢູ່ ອາໄສ ເພ່ື ອ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ເຈ້ົ າໜ້ າທ່ີ ຫ້ ອງການສາທາລະນະສຸ ກທ້ ອງຖິ່ນຈະເຂົ້າຫາທີມງານສັກຢາກັນພະຍາດແບບ ເຄ່ື ອນທີ່.
ຖ້ າເຈົ້າໜ້ າທ່ີ ສາທາລະນະສຸ ກທ້ ອງຖິ່ນບ່ໍ ສາມາດປະສານງານໃຫ້ ກັບການສັກຢາກັນພະຍາດກັບຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດ ອອກຈາກບ້ ານ ໄດ້ ,
ພວກເຂົາຈະປະສານງານກັບພະແນກ DOH ເພື່ອໃຫ້ ການສະຫນັບສະຫນູ ນ.
ມີສາຍໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພາສາທາງໄກເພ່ື ອສະຫນັບສະຫນູ ນຄວາມຕ້ ອງການຊ່ ວຍແປພາສາ. ຖ້ າຫ້ ອງການສາທາລະນະສຸ ກທ້ ອງ ຖິ່ນບໍ່ສາມາດຊ່ ວຍໄດ້ ,
ຫ້ ອງການສາມາດຮ້ ອງຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກພະແນກ DOH. ທີມງານສັກຢາກັນພະຍາດເຄ່ື ອນທີ່ຈະຕິດຕ່ໍ ຫາ
ຜູ້ ຮ້ ອງຂໍເພື່ອກໍານົດເວລາໃຫ້ ບໍລິການວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ ່ ເຮືອນໂດຍບ່ໍ ເສຍຄ່ າ.
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