ឯកសារណែ�នាំយោំ �ងអំំពីីដូូសជំំរុុញនៃ�វ៉ាក់ា ់សាំង
ំ ជំំងឺឺ
COVID-19 សម្រា�ប់គ្រ់ �ប់អា
់ យុុ
អ្ននក ឬកូូនរបស់់អ្ននកបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងស៊េ�េរី ីចម្បបងសម្រា�ប់់ជំំងឺឺ COVID-19 ដើ�ើ ម្បីី� ការពារខ្លួួ�នអ្ននក

និិ ងអ្ននកដទៃ�កុំំ�ឱ្យយកើ�ើ តជំំ ងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ចូូលព្យាាបាលក្នុុ�ងមន្ទីី� រពេ�ទ្យយ និិ ងដល់់ថ្នាាក់់ស្លាាប់់ដោ�យសារជំំ ងឺឺ
COVID-19។ ការស្រា�វជ្រា�វបានបង្ហាាញថា ទោះ�ះបីី វ៉ាា ក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 នៅ�តែ�មានប្រ�សិិ ទ្ធធភាព
ក៏៏ វាអាចនឹឹ ងថមថយប្រ�សិិ ទ្ធធភាពក្នុុ�ងការការពារបន្តិិ� ចម្ដដងៗដែ�រ។

ឥឡូវនេះ
ូ ជំំរុញ
ុ នៅ�តែ�ជាវិ ិធីមា
ធ ពបំផុ
ុ ម្បី
់ ស
ី នប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ំ តដើ�
ើ ី�បន្តតការការពារនេះ�ះ។
ូ �ះ ការចាក់ដូ

សូូមពិិ និិ ត្យយមើ�ើ លតារាងខាងក្រោ��មដើ�ើ ម្បីី�ដឹឹ ងថាអ្ននកឬកូូនរបស់់អ្នក
ន មានលក្ខខខណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ចា
ក់់ដូូសជំំ រុុញ 1 ឬច្រើ�ើ� នដូូសនៃ�វ៉ាា ក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 ឬអត់់។*

បើ�ើអ្ននកបានចាក់់…

Pfizer

តើ�ើនរណាខ្លះះ�
មានលក្ខខខណ្ឌឌ
គ្រ� ប់់គ្រា�ន់់?

តើ�ើខ្ញុំ��គួ
ំ ួរ តែ�ចាក់់ដូូស ជំំរុុញ
នៅ�ពេ�លណា?

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាា អាយុុ

បន្ទាាប់់ពីី ចាក់់

5 ឆ្នាំំ �ឡើ�ើង ទៅ�

វ៉ាា ក់់សាំំង Pfizer

ជំំ រុុញឱ្យយទាន់់

គ្រ�ប់់ចំំនួួនបាន

សភាពការណ៍៍ ។

បើ�ើអ្ននកបានចាក់់…

Moderna

ស៊េ�េរី ីចម្បបង

គួួរតែ�ចាក់់ដូូស

បន្ទាាប់់ពីី ចាក់់

ទៅ�គួួរតែ�ចាក់់ដូូ

សជំំ រុុញឱ្យយទាន់់

វ៉ាា ក់់សាំំង

Moderna ស៊េ�េរី ី

ចម្បបងគ្រ�ប់់ចំំនួួន
បានយ៉ាា ងតិិ ច

សភាពការណ៍៍ ។

បើ�ើអ្ននកបានចាក់់…

Johnson & Johnson

អាយុុ 18 ឆ្នាំំ �ឡើ�ង
ើ
ទៅ�គួួរតែ�ចាក់់ដូូ

ចាក់់ដូូសជំំ រុុញទីី 1 បានយ៉ាា ងតិិ ច
4 ខែ�។

បើ�ើអ្ននកបានចាក់់…

2 ខែ�។

និិ ងបុុគ្គគលដែ�លបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង

គួួរតែ�ចាក់់ដូូសជំំ រុុញទីី 2 បន្ទាាប់់ពីី ចាក់់
ដូូសជំំ រុុញទីី 1 បានយ៉ាា ងតិិ ច 4 ខែ�។

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង

Novavax

ជំំ ងឺឺ COVID-19។

4 ខែ�។

J&J ជាដូូសចម្បបង និិ ងដូូសជំំ រុុញ

សភាពការណ៍៍ ។

mRNA ណាក៏៏ បានសម្រា�ប់់

ចាក់់ដូូសជំំ រុុញទីី 1 បានយ៉ាា ងតិិ ច

ចម្បបងគ្រ�ប់់ចំំនួួន
បានយ៉ាា ងតិិ ច

ដូូសជំំ រុុញនៃ�វ៉ាា ក់់សាំំងស៊េ�េរី ី

គួួរតែ�ចាក់់ដូូសជំំ រុុញទីី 2 បន្ទាាប់់ពីី

បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូប
ូ អាយុុ 50 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើ ងទៅ�

សជំំ រុុញឱ្យយទាន់់

កុុមា រអាយុុ 5–17 ឆ្នាំំ �
គួួរតែ�ចាក់់ដូូសជំំ រុុញ Pfizer។

បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូប
ូ អាយុុ 50 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើ ងទៅ�

បន្ទាាប់់ពីី ចាក់់

វ៉ាា ក់់សាំំង J&J ស៊េ�េរី ី

មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យអាយុុ 18 ឆ្នាំំ �
ឡើ�ើង ទៅ�អាចចាក់់ដូូសជំំ រុុញ
នៃ�វ៉ាា ក់់សាំំងស៊េ�េរី ី mRNA
មួួយណាក៏៏ បានសម្រា�ប់់ជំំងឺឺ
COVID-19។

គួួរតែ�ចាក់់ដូូសជំំ រុុញទីី 2 បន្ទាាប់់ពីី

5 ខែ�។

័
មនុុស្សសពេ�ញវ័ យ

តើ�ើដូូស ជំំរុុញ
មួួយណា?

បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូប
ូ អាយុុ 50 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើ ងទៅ�

យ៉ាា ងតិិ ច 5 ខែ�។

័
មនុុស្សសពេ�ញវ័ យ
អាយុុ 18 ឆ្នាំំ �ឡើ�ង
ើ

តើ�ើខ្ញុំ��អាច
ំ ចាក់់
ដូូស ជំំរុុញទីី 2 បានទេ�?

ដូូសជំំរុុញនៃ�វ៉ាា ក់់សាំំងស៊េ�េរី ី

mRNA ណាក៏៏ មានអាទិិ ភាពជាង
J&J ដែ�រ បើ�ើ ចាក់់ដូូសជំំ រុុញទីី 1។

ដូូសជំំ រុុញទីី 2 គួួរតែ�ជាវ៉ាា ក់់សាំំង

ស៊េ�េរី ី mRNA ណាក៏៏ បានសម្រា�ប់់
ជំំ ងឺឺ COVID-19។

Novavax ជាវ៉ាា ក់់សាំំងស៊េ�េរី ីចម្បបង

អ្ននកមិិ នអាចចាក់់ដូូសជំំ រុុញរបស់់ម៉ាាកណាមួួយឡើ�ើ យនៅ�ពេ�លនេះ�ះ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក មានប្រ� ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយកម្រិ�ិតមធ្យយមឬធ្ងងន់ធ្ង
់ ងរ នោះ�ះគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំនឹង
ឹ មានភាពខុុស គ្នាា ។
*បុុគ្គគលដែ�លបានឆ្លលងមេ�រោ�គ SARS-CoV-2 ថ្មីី� ៗនេះ�ះអាចពិិ ចារណាពន្យាារពេ�លចាក់់ដូូស ជំំរុុញទីី 1 ឬទីី 2 នៃ�វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ ជំំងឺ ឺ COVID-19 ត្រឹ�ម
ឹ 3 ខែ�ចាប់់ពីពេ�
ី លចេ�ញរោ�គសញ្ញាា ឬធ្វើ�ើ �តេ�ស្តតឃើ�ើញ វិ ិជ្ជជមាន (បើ�ើកា រឆ្លលងគ្មាាន
រោ�គសញ្ញាាទេ�)។ ការស្រា� វជ្រា�វបានបង្ហាាញ (ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស) ថា គម្លាា តពេ�លវេេលាកាន់់តែ�យូូររវាងការឆ្លលងជំំ ងឺឺ និិ ងការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងអាចធ្វើ�ើ� ឱ្យយប្រ�ព័័ ន្ធធភាពស៊ាំំ�ឆ្លើ�ើ� យតបនឹឹ ងវាក់់សាំំងកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើ រ។
មិិ នត្រឹ�ឹ មប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� គេ�សង្កេ�េតឃើ�ើ ញថាមានហានិិ ភ័័ យទាបដែ�លអាចឆ្លលងជំំ ងឺឺ ឡើ�ើ ងវិ ិញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា នសប្ដាា ហ៍៍ ទៅ�ប៉ុុ�ន្មាា នខែ� បន្ទាាប់់ពីី ឆ្លលងជំំ ងឺឺ រួួច។ គួួរតែ�ពិិ ចារណាលើ�ើ កត្តាាបុុគ្គគលដូូចជា
ហានិិ ភ័័ យដែ�លអាចនឹឹ ងឈឺឺធ្ងងន់ ់ (ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស) ដោ�យសារជំំ ងឺឺ COVID-19 កម្រិ�ិត ឆ្លលងជំំងឺ ឺ COVID-19 ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ (ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស) ឬលក្ខខណៈៈនៃ�ប្រ�ភេ�ទវី ីរុុស SARS-CoV-2 ដ៏៏ កាចសាហាវ
នៅ�ពេ�លកំំណត់់ថាត្រូ�ូ វពន្យាារពេ�លចាក់់ដូូសជំំ រុុញឬអត់់ បន្ទាាប់់ពីី ឆ្លលងជំំ ងឺឺ ។

សំំណួួរចោ�ទសួួរជាញឹឹកញាប់អំ
់ ំពីីដូូសជំំរុុញនៃ�វ៉ាក់ា ់សាំង
ំ ជំំងឺឺ COVID-19
ហេ�តុុអ្វីបា
ី� នជាដូូសជំំរុញ
ុ មានសារៈៈសំខា
ំ ន់?់
ដូូសជំំ រុុញនឹឹ ងជួួយបន្តតការពារប្រ�ឆាំំ ងនឹឹ ងជំំ ងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ កាលពីី មុុន ដូូ
សជំំ រុុញត្រូ�ូ វបានណែ�នាំំសម្រា�ប់់តែ�ក្រុ�ុមមនុុស្សសមានហានិិ ភ័័ យខ្ពពស់់
ដែ�លអាចនឹឹ ងកើ�ើ តជំំ ងឺឺ COVID-19 ធ្ងងន់់ធ្ងងរប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែគេ�បានបន្ថែ�ែម

តើ�យី
ូ ជំំរុញ
ុ ទេ�?
ើ ហោី �វ៉ាក់ា សាំ
់ ង
ំ ជាបញ្ហាាចោ�ទសម្រា�ប់ដូ
់ ស
អ្ននកអាចចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងផ្សេ�េងជាដូូសជំំ រុុញក្រៅ��ពីី វ៉ាា ក់់សាំំងដែ�លអ្ននកបាន
ចាក់់ជាស៊េ�េរី ីចម្បបងបានប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានអាយុុ 18 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើ ងទៅ� និិ ង
បានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង Johnson & Johnson ឬវ៉ាា ក់់សាំំង mRNA ដែ�ល

ការណែ�នាំំដោ�យអ្ននកគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លមានអាយុុ 5 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើ ងទៅ�ដែ�លបាន

មាន 2 ដូូសជាវ៉ាា ក់់សាំំងស៊េ�េរី ីចម្បបងរបស់់អ្ននក។ Centers for Disease

បង្កើ�ើ� នការការពារប្រ�ឆាំំ ងនឹឹ ងជំំ ងឺឺ COVID-19។ ក្រុ�ុមមនុុស្សសមួួយចំំនួួន

ជំំងឺឺ )បានធ្វើ�ើ� ការសម្រេ�េចក្រោ��យពីី មានការត្រួ�ួ តពិិ និិ ត្យយយ៉ាា ងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ ត្នន

ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងស៊េ�េរី ីចម្បបង Pfizer គួួរតែ�ចាក់់ដូូសជំំ រុុញផងដែ�រ ដើ�ើ ម្បីី�
ដូូចជាបុុគ្គគលដែ�លមានប្រ�ព័័ ន្ធធភាពស៊ាំំ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយពីី កម្រិ�ិ តមធ្យយម

Control and Prevention (CDC, មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិ ងបង្កាា រ
លើ�ើ ទិិ ន្ននន័័ យចុុងក្រោ��យបំំផុុត (Moderna, Johnson & Johnson,

ទៅ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ អាចត្រូ�ូ វការដូូសបន្ថែ�ែម ដើ�ើ ម្បីី� បង្កើ�ើ� នភាពស៊ាំំ�។ ការចាក់់

ដូូសជំំ រុុញលាយ និិ ងដូូចគ្នាា ) និិ ងពិិ ភាក្សាាដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ ត្នន និិ ងយ៉ាា ង

ប្រ�ភេ�ទបំំ ប្លែ�ែងខ្លួួ�នថ្មីី� កាន់់តែ�ច្រើ�ើ� ន និិ ងករណីី ជំំ ងឺឺ COVID-19 មានការ

ជំំ រុុញដែ�លត្រូ�ូ វបានណែ�នាំំទេ� ហើ�ើ យមិិ នគួួរលាយ ឬផ្គូូ�ផ្គគងជាមួួយ

ដូូសជំំ រុុញមានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ� ងណាស់់ ដោ�យសារមានវី ីរុុសឆ្លលង
កើ�ើ នឡើ�ើ ងនៅ�ទូូទាំំងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។

ប្រ�សិនបើ�
ុ តើ�មានន័
ើ
យថាវ៉ា
ក់ា សាំ
ទ្ធិ ភា
ធ ពទេ�ឬ?
ិ ត្រូើ �ូ វការដូូសជំំរុញ
័
់ ងមិ
ំ នមានប្រ�សិ
ិ
ទេ�។ វ៉ាា ក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 បច្ចុុ�ប្បបន្ននដែ�លយើ�ើ ងមាននៅ�

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកកំំពុុងមានប្រ�សិិ ទ្ធធភាពល្អអក្នុុ�ងការបង្កាា រជំំ ងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ការចូូលសម្រា�កព្យាាបាលនៅ�មន្ទីី� រពេ�ទ្យយ និិ ងការស្លាាប់់ ថែ�មទាំំ ង

បង្កាា រវី ីរុុសបំំប្លែ�ែងខ្លួួ�នថ្មីី�ទៀ�ៀតផង។ ទោះ�ះយ៉ាា ងណា អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែក
សុុខភាពសាធារណៈៈកំំពុុងមើ�ើ លឃើ�ើ ញថា ការការពារប្រ�ឆាំំ ងនឹឹ ង

ជំំ ងឺឺ COVID-19 កម្រិ�ិ តស្រា�លនិិ ងមធ្យយមមានការថយចុះះ� ជាពិិ សេ�ស
ក្នុុ�ងចំំណោ�មមនុុស្សសដែ�លមានហានិិ ភ័័ យខ្ពពស់់។

តើ�ខ្ញុំ
 កអ្វីី�ទៅ�ជាមួួយសម្រា�ប់កា
ួ ចា
 ក់ដូ
ូ ជំំរុញ
ុ របស់ខ្ញុំ
់ ��?ំ
ើ គួ
់ រណាត់ជួ
់ ប
់ ស
��ំ រួ យ
សូូមយកប័័ណ្ណណចាក់់វ៉ាក់ា សាំ
់ ង
ំ របស់់អ្ននក /របស់់កូូន អ្ននកទៅ�ជាមួួយសម្រា�ប់់

ការណាត់់ជួួបចាក់់ដូូសជំំ រុុញ ដើ�ើ ម្បីី� ឱ្យយអ្ននកចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងអាចបញ្ជា
ា ក់់

ជាមុុនថាបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងស៊េ�េរី ីចម្បបងគ្រ�ប់់ចំំនួួនហើ�ើ យ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ

បាត់់ប័័ ណ្ណណនោះ�ះអ្ននកចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់
ង
ំ អាចពិិ និិ ត្យយកំំណត់ត្រា�
់ របស់់អ្នក
ន បាន។

តើ�ដូ
ើ ស
ូ វ៉ា
 ក់ា សាំ
 �ែម និង
ុ មាន
 ភាពខុស
ុ គ្នាា ដូ
ច
ូ ម្តេ�េចខ្លះះ�?
់ ង
ំ បន្ថែ
ិ ដូូសជំំរុញ
ដូូសបន្ថែ�ែមគឺឺ សម្រា�ប់់អ្ននកជំំ ងឺឺ មានប្រ�ព័័ ន្ធធភាពស៊ាំំ�ចុះះ�ខ្សោ�ោយដែ�លបាន

ចាក់់ស៊េ�េរី ីវ៉ាាក់់សាំំង mRNA គ្រ�ប់់ចំំនួួន 2 ដូូស (Pfizer ឬ Moderna)
ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាពស៊ាំំ�មិិ នមានការឆ្លើ�ើ� យតបខ្លាំំ�ងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។
ដូូសជំំរុុញគឺឺ សម្រា�ប់់បង្កើ�ើ� ន ឬស្ដាា រសមត្ថថភាពការពារ និិ ង/
ឬភាពស៊ាំំ� បន្ទាាប់់ពីី វ៉ាា ក់់សាំំងចម្បបងបានថមថយប្រ�សិិ ទ្ធធភាព
បន្តិិ� ចម្ដដងៗ។

ិ ដូូសជំំ រុុញ។ បច្ចុុ�ប្បបន្ននវ៉ាាក់់សាំំង Novavax មិិ នមានដូូស
ហ្មមត់់ចត់់ជុំំ�វិ ញ

វ៉ាា ក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឡើ�ើ យ។ បុុគ្គគល អាយុុ 17 ឆ្នាំំ�ចុះះ�ក្រោ��ម
អាចចាក់់បានតែ�វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ Pfizer ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ជាដូូស ជំំរុុញ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ� បានចាក់់
វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ ស៊េ�េរី ីចម្បបង Pfizer។

តើ�ពេ�
ុ ថានរណាម្នាាក់បា
ួ ?
ើ លណាទើ�ប
ើ អាចចាត់ទុ
់ ក
់ នចាក់វ៉ា
់ ក់ា សាំ
់ ង
ំ គ្រ�ប់ចំ
់ នួ
ំ ន
អ្ននកឬកូូនរបស់់អ្ននកបានចាក់់វ៉ាក់ា ់សាំង
ំ គ្រ� ប់់ចំំនួួន បន្ទាាប់់ពីី ចាក់់ដូូសដែ�លបាន
ណែ�នាំំទាំំងអស់់ក្នុុ�ងស៊េ�េរី ីចម្បបងនៃ�វ៉ាា ក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 បាន 2
សប្ដាា ហ៍៍ ។
អ្ននកឬកូូនរបស់់អ្ននកបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 ទាន់់ស ភាពការណ៍៍
នៅ�ពេ�លបានចាក់់ដូូសទាំំងអស់់ក្នុុ�ងស៊េ�េរី ីចម្បបង និិ ងដូូស ជំំរុុញ ដែ�លបាន

ណែ�នាំំទាំង
ំ អស់់ (ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស) នៅ�ពេ�លមានលក្ខខខណ្ឌឌគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

តើ�ដូ
ូ ជំំរុញ
ុ អាចចាក់រួ់ ម
ួ ជាមួួយវ៉ាក់ា សាំ
ើ ស
់ ងំ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជាផ្ដាាសាយធំបា
ំ នទេ�?
បាទ/ចាស។ អ្ននកឬកូូនរបស់់អ្ននកអាចចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19
ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយជាមួួយនឹឹ ងវ៉ាា ក់់សាំំងផ្សេ�េងទៀ�ៀតបាន។ អ្ននកមិិ ន
ចាំំបាច់់កំំណត់់ពេ�លចាក់់វ៉ាក់ា សាំ
់ ង
ំ តាមសាលាដែ�លបានតម្រូ�ូ វ (ជា

ភាសាអង់់គ្លេ�េស) សម្រា�ប់់កូូនរបស់់អ្ននក ឬវ៉ាាក់់សាំំងដែ�លបានណែ�នាំំ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 ទេ�

។ ការណាត់់ជួួបចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងជំំ ងឺឺ COVID-19 គឺឺ ជាឱកាសមួួយទៀ�ៀត

ដែ�លអាចឱ្យយអ្ននកឬកូូនរបស់់អ្នក
ន ចា
 ក់់វ៉ាាក់់សាំំងតា
 មការណែ�នាំំទាំ
 ំងអស់់
ដែ�លមិិ នទាន់់បានទទួួលកន្លលងមក។

មានសំណួ
ំ ួ របន្ថែ�ែមមែ�នទេ�? សូូមចូូលមើ�ើ ល៖

doh.wa.gov/covidbooster
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