
បើ�ើអ្ននកបាន 
ចាក់…

អ្ននកដែ�លគួួរដែ�ចាក់
�ូសជំំរុញ ប្រ�បើ�ទ�ូសជំំរុញដែ�លប្រ�ូវចាក់ បើ�លបើវលាដែ�លប្រ�ូវចាក់�ូសជំំរុញ

Moderna
មនុុស្សសអាយុុ  

6 ខែ�ឡើ�ើង

កុមារអាយុ ុ6 ដែ� - 4 ឆ្នាំន គំួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីីខែដូលមានុយុីឡើ�ដូូចវ៉ាាក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបងរបស់្សពីួក់ឡើគួ យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 2 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ដូ់ូស្សចុងឡើ��យុ
រចួរាល់ (ឡើស្សេរចីមបង ឬដូូស្សជំំរញុមយួុវ៉ាា�ង)់មនុសសអាយុ ុ5 ឆ្នាំន បំើ�ើងគួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីModerna ឬ Pfizer ពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីី។

មនុសសអាយុ ុ18 ឆ្នាំន បំើ�ើងខែដូលមនិុទានុប់ានុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុពីីមុនុក់អ៏ាចឡើ�ជំើស្សឡើរ ើស្សចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីNovavax បានុ
ផងខែដូរ �បសិ្សនុឡើបើពីួក់ឡើគួមនិុអាច ឬនឹុងមនិុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីmRNA ថ្មីីីឡើ�។

យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 6 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ឡ់ើស្សេរចីមបង

Pfizer

មនុុស្សសអាយុុ  

5 ឆំ្នាំឡំើ�ើង

កុមារអាយុ ុ5 ឆ្នាំន ខំែដូលបានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer អាចចាក់ប់ានុខែ�ដូូស្សជំំរញុពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីីរបស់្សវ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer បាុឡើណាះ �
យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 2 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ដូ់ូស្សចុងឡើ��យុ

រចួរាល់ (ឡើស្សេរចីមបង ឬដូូស្សជំំរញុមយួុវ៉ាា�ង)់មនុសសអាយុ ុ6 ឆ្នាំន បំើ�ើងគួរួខែ�ចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីModerna ឬ Pfizer ពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីី មិ នុថាពីួក់ឡើគួបានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង
ឡើស្សេ រ ីចមបងអ្វីីី ក់៏ ឡើ�យុ។

មនុសសអាយុ ុ18 ឆ្នាំន បំើ�ើងខែដូលមនិុទានុប់ានុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុពីីមុនុក់អ៏ាចឡើ�ជំើស្សឡើរ ើស្សចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីNovavax បានុ
ផងខែដូរ �បសិ្សនុឡើបើពីួក់ឡើគួមនិុអាច ឬនឹុងមនិុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីmRNA ថ្មីីីឡើ�។

យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 6 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ឡ់ើស្សេរចីមបង

Johnson & 
Johnson មនុុស្សសអាយុុ  

18 ឆំ្នាំឡំើ�ើង

មនុសសអាយុ ុ18 ឆ្នាំន បំើ�ើងគួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីModerna ឬ Pfizer ពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីី។
យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 2 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ដូ់ូស្សចុងឡើ��យុ

រចួរាល់ (ឡើស្សេរចីមបង ឬដូូស្សជំំរញុមយួុវ៉ាា�ង)់

មនុសសអាយុ ុ18 ឆ្នាំន បំើ�ើងខែដូលមនិុទានុប់ានុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុពីីមុនុក់អ៏ាចឡើ�ជំើស្សឡើរ ើស្សចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីNovavax បានុ
ផងខែដូរ �បសិ្សនុឡើបើពីួក់ឡើគួមនិុអាច ឬនឹុងមនិុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីmRNA ថ្មីីីឡើ�។

យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 6 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ឡ់ើស្សេរចីមបង

Novavax
មនុុស្សសអាយុុ 12 ឆំ្នាំឡំើ�ើង

មនុសសអាយុ ុ12 ឆ្នាំន បំើ�ើងគួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីModerna ឬ Pfizer ពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីី។ យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 2 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ឡ់ើស្សេរចីមបងរចួរាល់

មនុសសអាយុ ុ18 ឆ្នាំន បំើ�ើងខែដូលមនិុទានុប់ានុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុពីីមុនុក់អ៏ាចឡើ�ជំើស្សឡើរ ើស្សចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ី 
Novavax បានុផងខែដូរ �បសិ្សនុឡើបើពីួក់ឡើគួមនិុអាច ឬនឹុងមនិុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីmRNA ថ្មីីីឡើ�។

យ៉ាា ងឡើ�ចណាស់្ស 6 ខែ� បន្ទាា បពី់ីចាក់ឡ់ើស្សេរចីមបង

ប្រ�សិនបើ�ើអ្ននកមានប្រ��ន័ធភា�សុ៊ាំចំុះុ�បើ�ោយុកប្រមិ�មធ្យយមឬធ្យងនធ់្យងរ បើ��បើ�លការណ៍៍ដែណ៍�នឹំងមានភា��ុស�ន ។

ឯកស៊ាំរដែណ៍�បំើ�ងអ្នំ�ី�ូសជំំរុញនៃនវ៉ា ាក់ស៊ាំងំជំំង ឺCOVID-19 សប្រមា�ប់្រគួ�អ់ាយុុ

អ្វីំក់ ឬកូ់នុរបស់្សអ្វីំក់បានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបងស្ស�មាបជំ់ំងឺ COVID-19 ឡើដូើមប�ីរពារ�ួួនុអ្វីំក់ នុិងអ្វីំក់ដូទៃ�កំុ់ឱ្យយឡើក់ើ�ជំំងឺធ្ងងនុធ់្ងងរ ចូលពីាបាលក់ំុង
មនុាីរឡើពី�យ នុិងដូល់ថំាក់សួ់ាំបឡ់ើ�យុសាំរជំំង ឺCOVID-19។ �រ�សាំវ��វបានុបង្ហាា ញថា ឡើទា�បីវ៉ាា ក់សំ់ាំងជំំងឺ COVID-19 ឡើ�ខែ�មានុ�បសិ្ស�ធភាពី ក់វ៏៉ា
អាចនុឹងថ្មីមថ្មីយុ�បសិ្ស�ធភាពីក់ំុង�រ�រពារបនុិិចមដងៗខែដូរ។

ឥ�ូវបើន� ការចាក់�ូសជំំរុញបើ�ដែ�ជាវធីិ្យមានប្រ�សិទធភា��ំផុុ�បើ�ើមីី�នតការការពារបើន�។ 

សូ្សមពិីនុិ�យឡើមើលតារាងខាងឡើ��ម ឡើដូើមបដីូឹងថាអ្វីំក់ឬកូ់នុរបស់្សអ្វីំក់មានុលក់ខ�ណ្ឌឌ �គួប�់�នុស់្ស�មាបច់ាក់ដូ់ូស្សជំំរញុទៃនុវ៉ាា ក់សំ់ាំងជំំង ឺCOVID-19 ឬអ្វី�។់*

* បគុួគលខែដូលបានុឆ្លងួឡើមឡើរាគួ SARS-CoV-2 ថីី្មីៗឡើនុ�អាចពិីចារណា�នារបើ�លចាក់វ៉ា ាក់ស៊ាំងំបើសេរចីុះមីង ឬ�សូជំំរញុសប្រមា�ជំ់ំង ឺCOVID-19 ប្រ�ឹម 3 ដែ�ចា��ី់បើ�លបើចុះញបើ�គួសញ្ញាា  ឬបើធ្យើើបើ�សតបើ�ើញវជិំជមាន (បើ�ើការឆ្លលង�ា នបើ�គួសញ្ញាា បើទ)។ 
ការស្រាស៊ាំវប្រជាវបាន�ង្ហាា ញថា (�ភាសាំអ្វីងឡ់ើគួួស្ស) គួមួា�ឡើពីលឡើវលា�នុខ់ែ�យូុររវ៉ាង�រឆ្លួងជំំងឺ និុង�រចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងអាចឡើធ្ងីើឱ្យយ�បពីន័ុធភាពីសំុាំឡើឆ្លួើយុ�បនឹុងវ៉ាក់សំ់ាំង�នុខ់ែ��បឡើស្សើរ។ មនិុ��ឹមបាុឡើណាះ � ឡើគួស្សឡើងេ�ឡើ�ើញថាមានុ�នុិភ័យ័ុទាប
ខែដូលអាចឆ្លួងជំំងឺឡើ�ើងវញិក់ំុងរយុៈឡើពីលបាុនី្ទានុស្សបាដ ហ៍៍ឡើ�បាុនី្ទានុខែ� បន្ទាា បព់ីីឆ្លួងជំំងឺរចួ។ គួួរខែ�ពិីចារណាឡើលើក់តិាបុគួគលដូូច� �និុភ័យ័ុខែដូលអាចនឹុងឈឺឺធ្យងន ់(�ភាសាំអ្វីងគ់ួួស្ស) ឡើ�យុសាំរជំំងឺ COVID-19 កប្រមិ�ឆ្លលងជំំង ឺCOVID-19 កនុង
សហគួមន ៍(�ភាសាំអ្វីងគ់ួួស្ស) ឬលក់ខណ្ឌៈទៃនុ�បឡើភ័�វរីសុ្ស SARSCoV-2 ដូ�៏ចសាំ�វ ឡើ�ឡើពីលក់ំណ្ឌ�ថ់ា��ូវពីនុារឡើពីលចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឬអ្វី� ់បន្ទាា បពី់ីឆ្លួងជំំងឺ។

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


មានសំណួ៍រ�ដែនែម ដែមនបើទ? សូមចុះូលបើមើល៖ doh.wa.gov/covidbooster

សំណួ៍របើចាទសួរជាញឹកញា�អ់្នំ�ី�ូសជំំរុញនៃនវ៉ា ាក់ស៊ាំងំជំំងឺ COVID-19

បើ�ើអ្នើជីា�សូជំំរុញ�ីរវ៉ា ា�ង/់ថ្មីា?ី
ដូូស្សជំំរញុពីីរវ៉ាា�ង/់ថ្មីីីស្ស�មាបជំ់ំង ឺCOVID-19 គួឺ�របូមនុិវ៉ាា ក់សំ់ាំងខែដូលបឡើងេើនុភាពីសំុាំ�ល់នុឹង�បឡើភ័�វរីសុ្សកូ់រ ាណូា
ឡើដូើមផង នុិង�រពារ�ល់នុឹងវរីសុ្សបំខែបួង�ួួនុថ្មីីី Omicron ខែដូលបងេឱ្យយមានុអ្វីំក់ឆ្លួងភាគួឡើ�ចើនុទៃនុក់រណី្ឌបចុុបបនុំផង។ ដូូ
ស្សជំំរញុថ្មីីីគួឺស្ស�មាបផ់ដល់�រ�រពារ�ពស់្សបំផុ��ល់នុឹងវរីសុ្សឡើនុ� នុិងឡើ���សាំយុបញ្ហាា ថ្មីមថ្មីយុ�បសិ្ស�ធភាពីបនុិិចមដងៗ
របស់្សវ៉ាាក់សំ់ាំង។ 

បើហ�ុអ្នើបីានជា�ូសជំំរុញមានស៊ាំរៈសំខាន?់
ដូូស្សជំំរញុនុឹងជំួយុបនុិ�រពារ�បឆ្នាំងំនឹុងជំំងឺធ្ងងនុធ់្ងងរ។ អ្វីំក់�គួប�ំ់ខែដូលមានុអាយុុ 5 ឆំ្នាំឡំើ�ើងគួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុ 
ឡើដូើមបឱី្យយវ៉ាា ក់សំ់ាំង�រពារបានុទានុស់្សភាពី�រណ៍្ឌ។ �ក់ុមមនុុស្សសមយួុចំនុួនុ ដូូច�បុគួគលខែដូលមានុ�បពីន័ុធភាពីសំុាំចុ�
ឡើ�ោយុពីីក់�ម�ិមធ្ងយមឡើ�ធ្ងងនុធ់្ងងរ អាច��ូវ�រដូូស្សបខែនុែម ឡើដូើមបបីឡើងេើនុភាពីសំុាំ។ �រចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុមានុសាំរៈសំ្សខានុ់
ខួាងំណាស់្ស ឡើ�យុសាំរមានុវរីសុ្សឆ្លួង�បឡើភ័�បំខែបួង�ួួនុថ្មីីី�នុខ់ែ�ឡើ�ចើនុ នុិងក់រណី្ឌជំំង ឺCOVID-19 មានុ�រឡើក់ើនុឡើ�ើង
ឡើ��ូទាងំស្សហ៍រដូឋអាឡើមរកិ់។

ប្រ�សិនបើ�ើប្រ�ូវការ�ូសជំំរុញ បើ�ើ មាននយ័ុថាវ៉ា ាកស់៊ាំងំមិនមានប្រ�សិទធភា�បើទឬ?
ឡើ�។ វ៉ាាក់សំ់ាំងជំំងឺ COVID-19 បចុុបបនុំខែដូលឡើយុើងមានុឡើ�ស្សហ៍រដូឋអាឡើមរកិ់ក់ំពុីងមានុ�បសិ្ស�ធភាពីលអក់ំុង�របង្ហាេ រ
ជំំងឺធ្ងងនុធ់្ងងរ �រចូលស្ស�មាក់ពីាបាលឡើ�មនុាីរឡើពី�យ នុិង�រសួាំប ់ខែថ្មីមទាងំបង្ហាេ រវរីសុ្សបំខែបួង�ួួនុថ្មីីីឡើ�ៀ� ផង ។ ឡើទា�
យ៉ាា ងណា អ្វីំក់ជំំន្ទាញខែផំក់សុ្ស�ភាពីសាំធារណ្ឌៈក់ំពុីងឡើមើលឡើ�ើញថា �រ�រពារ�បឆ្នាំងំនឹុងជំំង ឺCOVID-19 ក់�ម�ិ
�សាំលនុិងមធ្ងយមមានុ�រថ្មីយុចុ� �ពីិឡើស្សស្សក់ំុងចំឡើណាមមនុុស្សសខែដូលមានុ�នុិភ័យ័ុ�ពស់្ស។ ដូូស្សជំំរញុពីីរវ៉ាា�ង/់ថី្មីី
��ូវបានុបឡើងេើ�ឡើ�ើងឡើដូើមបជីំួយុបឡើងេើនុភាពីសំុាំ នុិងផដល់�រ�រពារ�នុខ់ែ��បឡើស្សើរ�ល់នុឹងវរីសុ្សបំខែបួង�ួួនុថ្មីីីមយួុចំនុួនុ។

បើ�ើ�ំុ ំគួួរ យុកអ្នើបីើ�ជាមួយុសប្រមា�ក់ារណា�ជ់ំ�ួ ចាក�់សូជំំរុញរ�ស់ �ំុ?ំ
សូមយុក�ណ័៍ណចាក់វ៉ា ាក់ស៊ាំងំរ�ស់អ្ននក/រ�ស់កូនអ្ននកបើ�ជាមួយុស្ស�មាប�់រណា�ជ់ំួបចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុ ឡើដូើមប ី
ឱ្យយអ្វីំក់ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងអាចបញ្ហាា ក់�់មុនុថាបានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបង�គួបច់ំនុួនុឡើហ៍ើយុ។ �បសិ្សនុឡើបើបា�ប់ណ័្ឌះ ឡើន្ទា� 
អ្វីំក់ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងអាចពិីនុិ�យក់ំណ្ឌ��់តារបស់្សអ្វីំក់បានុ។

បើ�ើ �សូ វ៉ា ាកស់៊ាំងំ �ដែនែម  នងិ�សូជំំរុញ មានភា� �ុស�ន  �ូចុះបើមតចុះ�ល� ?
ដូូស្សបខែនុែមគឺួស្ស�មាបអ់្វីំក់ជំំងឺមានុ�បពីន័ុធភាពីសំុាំចុ�ឡើ�ោយុខែដូលបានុចាក់ឡ់ើស្សេរវី៉ាា ក់សំ់ាំង mRNA  
�គួបច់ំនុួនុ 2 ដូូស្ស (Pfizer ឬ Moderna) បាុខែនុិភាពីសំុាំមនិុមានុ�រឡើឆ្លួើយុ�បខួាងំ�គួប�់�នុ។់

ដូូស្ស ជំំរញុគួឺស្ស�មាបប់ឡើងេើនុ ឬសាំដ រស្សម�ែភាពី�រពារ នុិង/ឬភាពីសំុាំ បន្ទាា បពី់ីវ៉ាា ក់សំ់ាំងចមបងបានុថ្មីមថ្មីយុ
�បសិ្ស�ធភាពីបនុិិចមដងៗ។

បើ�ើយុបីើ� វ៉ា ាកស់៊ាំងំ មួយុណាដែ�ល�ំុំអាចុះចាកជ់ា�សូជំំរុញរ�ស់�ំុ?ំ
កុ់មារអាយុុ 6 ខែ� - 4 ឆំ្នាំគំួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីីខែដូលមានុយុីឡើ�ដូូចវ៉ាាក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបងរបស់្សពីួក់ឡើគួ។

កុ់មារអាយុុ 5 ឆំ្នាំខំែដូលបានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបង Pfizer �គួបច់ំនុួនុគួួរខែ�ចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីីរបស់្សវ៉ាា ក់សំ់ាំង 
Pfizer បាុឡើណាះ �។

កុ់មារអាយុុ 5 ឆំ្នាំខំែដូលបានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង Moderna អាចចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុពីីរវ៉ាា�ងថ់្មីីីរបស់្សវ៉ាា ក់សំ់ាំង Moderna ឬ 
Pfizer បានុ។

មនុុស្សសអាយុុ 6 ឆំ្នាំឡំើ�ើងឡើ�អាចចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុថ្មីីីរបស់្សវ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer ឬ Moderna មនិុថាពីួក់ឡើគួបានុចាក់់
វ៉ាា ក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបង ឬដូូស្សជំំរញុឡើលើក់មុនុមានុយីុឡើ�អ្វីីីឡើន្ទា�ឡើ�។

មនុុស្សសអាយុុ 18 ឆំ្នាំឡំើ�ើងឡើ�ក់អ៏ាចឡើ�ជំើស្សឡើរ ើស្សចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុរបស់្សវ៉ាា ក់សំ់ាំង Novavax បានុផងខែដូរ ឡើបើពីួក់ឡើគួបានុ
ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងឡើស្សេរចីមបង�គួបច់ំនុួនុឡើហ៍ើយុ បាុខែនុិមនិុធួាបច់ាក់ដូ់ូស្សជំំរញុស្ស�មាបជំ់ំងឺ COVID-19 នុិងឡើបើពីួក់ឡើគួមនិុអាច
ឬនឹុងមនិុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុឡើស្សេរ ីmRNA ថ្មីីីឡើ�។

បើ�ើបើ�លណាបើទើ�អាចុះចា�ទ់កុថានរណាមាន ក់បានចាក់វ៉ា ាកស់៊ាំងំទានស់ភា�ការណ៍៍?
អំ្វីក់បានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងជំំង ឺCOVID-19 របស់្សអ្វីំក់ទានុស់្សភាពី�រណ៍្ឌ �បសិ្សនុឡើបើអ្វីំក់បានុចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងជំំងឺ 
COVID-19 ឡើស្សេរចីមបង�គួបច់ំនុួនុ នុិងបានុចាក់ដូ់ូស្សជំំរញុថ្មីីីបំផុ�ខែដូលបានុខែណ្ឌន្ទាសំ្ស�មាបអ់្វីំក់ឡើ�យុ Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, មជំឈមណ្ឌឌ ល�គួប�់គួង នុិងបង្ហាេ រជំំង)ឺ។

បើ�ើ�សូជំំរុញអាចុះចាករ់មួជាមយួុវ៉ា ាកស់៊ាំងំបើផុសងបើទៀ� �ចូុះជាផ្ដាា ស៊ាំយុធំ្យបានបើទ?
បា�/ចាស្ស។ អ្វីំក់ឬកូ់នុរបស់្សអ្វីំក់អាចចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងជំំងឺ COVID-19 ក់ំុងឡើពីលខែ�មយួុ�មយួុនុឹងវ៉ាា ក់សំ់ាំងឡើផសងឡើ�ៀ�

បានុ។ អ្វីំក់ មនិុចាបំាចក់់ំណ្ឌ�ឡ់ើពីល ចាក់វ៉ា ាក់ស៊ាំងំ តាមស៊ាំលាដែ�លបាន�ប្រមូវ (�ភាសាំអ្វីងឡ់ើគួួស្ស) ស្ស�មាប់
កូ់នុរបស់្សអ្វីំក់ ឬ វ៉ាាក់សំ់ាំង ខែដូលបានុខែណ្ឌន្ទា ំឡើផសងឡើ�ៀ�  �ចឡ់ើ�យុខែ�ក់ ពី ី�រចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងជំំង ឺ COVID-19 ឡើ� ។ 
�រណា�ជ់ំួប ចាក់ ់វ៉ាាក់សំ់ាំងជំំងឺ   COVID-19 គួឺ�ឱ្យ�ស្ស មយួុឡើ�ៀ�ខែដូលអាចឱ្យយអ្វីំក់ឬកូ់នុរបស់្សអ្វីំក់ ចាក់វ់៉ាាក់សំ់ាំង 
តាម�រខែណ្ឌន្ទា ំទាងំអ្វីស់្សខែដូលមនិុទានុប់ានុ��ួលក់នុួង មក់ ។
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