ຄຳຳແນະນຳຳການອ້້າງອິິງຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ
ໂຄວິິດ-19 ເຂັັມກະຕຸ້້�ນສຳຳລັັບທຸຸກໄວອາຍຸຸ
ທ່່ານ ຫຼືື� ລູູກຂອງທ່່ານໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາວັັກຊີີນຊຸຸດຫຼັັ�ກຂອງວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເພື່່� ອປ້້ອງກັັນຕົົນເອງ
ແລະ ຄົົນອື່່� ນຈາກການເຈັັບປ່່ວຍຮ້້າຍແຮງ, ການເຂົ້້�າໂຮງໝໍໍ, ແລະ ແມ່່ນແຕ່່ການເສຍຊີີວິິດຈາກພະຍາດ ໂຄວິິດ-19.
ການສຶຶກສາໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າເມື່່� ອວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ຍັັງຄົົງການໃຊ້້ໄດ້້ຜົົນດີີ, ໃນນັ້້�ນກໍ່່ຈະຕ້້ອງ
ມີີການຫຼຸຸ�ດລົົງຄວາມສາມາດການປ້້ອງກັັນໄປຕາມໄລຍະເວລາ.

ປະຈຸຸບັັນນີ້້�, ການໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາກະຕຸ້້�ນຍັັງຄົົງເປັັນວິິທີີທີ່່� ມີີປະສິິດທິິພາບທີ່່� ສຸຸດເພື່່�ອ
ສືືບຕໍ່່ການປ້້ອງກັັນພະຍາດນີ້້�.
ກວດເບິ່່� ງຕາຕະລາງສະແດງລຸ່່�ມນີ້້�ເພື່່� ອເບິ່່� ງວ່່າທ່່ານ ຫຼືື� ລູູກຂອງທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ເຂັັມກະຕຸ້້�ນ 1 ເຂັັມ ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນບໍ່່.*

ໃຜທີ່່�
ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບ?
ທຸຸກຄົົນທີ່່� ມີີ

ອາຍຸຸ 5+ ຄວນ

ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຮັັບ...

ໄດ້້ຮັັບຢາ

Pfizer

ປ້້ອງກັັນເຂັັມ
ກະຕຸ້້�ນເພື່່� ອ
ປ້້ອງກັັນ.

ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ມີອ
ີ າຍຸຸ

ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຮັັບ...

18+ ຄວນໄດ້້

Moderna

ຮັັບຢາປ້້ອງກັັນ
ເຂັັມກະຕຸ້້�ນ
ເພື່່� ອປ້້ອງກັັນ.

ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ

ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຮັັບ...

Johnson & Johnson

18+ ຄວນໄດ້້

ຮັັບຢາປ້້ອງກັັນ
ເຂັັມກະຕຸ້້�ນ
ເພື່່� ອປ້້ອງກັັນ.

ຂ້້າພະເຈົ້້�າ
ຄວນໄດ້້ຮັັບ
ເຂັັມກະຕຸ້້�ນເມື່່�ອໃດ?
ຢ່່າງນ້້ອຍ 5 ເດືືອນ
ຫຼັັ�ງສັັກຄົົບຊຸຸດຢາ
ວັັກຊີີນ Pfizer
ປ້້ອງກັັນພະຍາດ

ຂ້້ອຍສາມາດໄດ້້ຮັັບ
ການສັັກວັັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີສອງບໍໍ?

ເຂັັມ
ກະຕຸ້້�ນໃດ?

ທຸຸກຄົົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸ 50+ ຄວນໄດ້້ຮັັບ

ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ມີອ
ີ າຍຸຸ 18+ ສາມາດ
ໄດ້້ຮັັບເຂັັມກະຕຸ້້�ນຂອງຢາວັັກ
ຊິິນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ແບບ mRNA ທຸຸກຊະນິິດ.

ເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 2 ຢ່່າງໜ້້ອຍ 4 ເດືືອນ
ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັັບເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 1.

ເຂັັມຫຼັັ�ກແລ້້ວ.

ເດັັກນ້້ອຍທີ່່� ມີອ
ີ າຍຸຸ 5–17 ຄວນ
ໄດ້້ຮັັບເຂັັມກະຕຸ້້�ນ Pfizer.

ຢ່່າງນ້້ອຍ 5

ເດືືອນ ຫຼັັ�ງສັັກ
ຄົົບຊຸຸດຢາວັັກ

ຊີີນ Moderna
ປ້້ອງກັັນພະຍາດ

ທຸຸກຄົົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸ 50+ ຄວນໄດ້້ຮັັບ

ເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 2 ຢ່່າງໜ້້ອຍ 4 ເດືືອນ
ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັັບເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 1.

ເຂັັມກະຕຸ້້�ນຂອງຢາວັັກຊີີນ
ປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ແບບ mRNA ຊະນິິດໃດກໍ່່ໄດ້້.

ເຂັັມຫຼັັ�ກແລ້້ວ.

ຢ່່າງນ້້ອຍ 2 ເດືືອນ
ຫຼັັ�ງສັັກຄົົບຊຸຸດ

ຢາວັັກຊີີນ J&J
ປ້້ອງກັັນພະຍາດ
ເຂັັມຫຼັັ�ກແລ້້ວ.

ທຸຸກຄົົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸ 50+ ແລະ ທີ່່� ໄດ້້ຮັັບ
ຢາວັັກຊີີນ J&J ປ້້ອງກັັນພະຍາດເຂັັມ
ຫຼັັ�ກ ແລະ ເຂັັມກະຕຸ້້�ນຄວນໄດ້້ຮັັບ

ເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 2 ຢ່່າງໜ້້ອຍ 4 ເດືືອນ
ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັັບເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 1.

ເຂັັມກະຕຸ້້�ນຂອງຢາວັັກຊີີນ
ແບບ mRNA ທຸຸກຊະນິິດ
ແມ່່ນເລືືອກເອົົາ J&J ເປັັນເຂັັມ
ກະຕຸ້້�ນທີີ 1. ເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີີ 2
ຄວນຈະເປັັນຢາວັັກຊິິນປ້້ອງກັັນ
ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ແບບ
mRNA ຊະນິິດໃດກໍ່່ໄດ້້.

ຖ້້າທ່່ານມີີພູູມຄຸ້້�ມກັັນບົົກພ່່ອງລະດັັບປານກາງ ຫຼືື� ຮຸຸນແຮງ ຈະມີີ ຄຳຳແນະນຳຳການນຳຳໃຊ້້ ທີ່່� ແຕກຕ່່າງກັັນໄປ.

*ຄົົນທີ່່� ມີີການຕິິດເຊື້້� ອພະຍາດ SARS-CoV-2 ບໍໍດົົນມານີ້້� ອາດພິິຈາລະນາໃຫ້້ ເລື່່�ອນການສັັກວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເຂັັມກະຕຸ້້�ນເຂັັມທີ່່�ໜຶ່� ງ່ ແລະ ທີ່່�ສອງຈົົນເຖິິງ 3 ເດືືອນຈາກເລີ່່�ມມີີອາການ
ຫຼືື� ກວດເຊື້້� ອໄດ້້ຜົົນເປັັນ ບວກ (ຖ້້າການຕິິດເຊື້້� ອມີີອາການ). ການສຶຶກສາໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນ (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ) ວ່່າການເພີ່່� ມເວລາລະຫວ່່າງການຕິິດເຊື້້� ອ ແລະ ການຮັັບວັັກຊີີນອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ພູູມຄຸ້້�ມກັັນ
ດີີຂື້້�ນຕໍ່່ກັັບການສັັກຢາປ້້ອງກັັນ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ໄດ້້ສັັງເກດເຫັັນມີີຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່າຂອງການຕິິດເຊື້້� ອໃຫມ່່ໃນຫຼຼາຍອາທິິດຫາຫຼຼາຍເດືືອນຫຼັັ�ງຈາກການຕິິດເຊື້້� ອ. ປັັດໃຈສ່່ວນບຸຸກຄົົນເຊັ່່�ນຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການເປັັນ
ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ທີ່່� ຮຸຸນແຮງ (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ), ລະດັັບ ໂຄວິິດ-19 ໃນຊຸຸມຊົົນ (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ), ຫຼືື� ລັັກສະນະຂອງສາຍພັັນ SARS-CoV-2 ທີ່່� ໂດດເດັ່່�ນຄວນນໍາາມາພິິຈາລະນາໃນການພິິຈາລະນາວ່່າ
ຈະເລື່່� ອນການໃຫ້້ເຂັັມກະຕຸ້້�ນ ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັບ
ັ ການຕິິດເຊື້້� ອຫຼືື�ບໍ່.່

ຄໍາາຖາມທີ່່� ມັກ
ັ ພົົບເຫັັນເລື້້� ອຍໆກ່່ຽວກັັບຢາວັັກຊິິນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເຂັັມກະຕຸ້້�ນ.
ເປັັນຫຍັັງເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� ຈິ່່�ງສຳຳຄັັນ?

ຍີ່່�ຫໍ້້ຢາວັັກຊີີນມີີຄວາມສໍາາຄັັນຕໍ່່ເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� ບໍໍ?

ເຂັັມກະຕຸ້້�ນຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ການປ້້ອງກັັນຕໍ່່ຕ້້ານກັັບພະຍາດຮຸຸນແຮງໄດ້້ຢ່່າງ
ຕໍ່່ເນື່່� ອງ. ກ່່ອນໜ້້ານີ້້� ໄດ້້ມີີການແນະນໍາາໃຫ້້ສັັກວັັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້�ນໃຫ້້
ກັັບປະຊາຊົົນຜູ້້�ທີ່່� ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງຕໍ່່ການເປັັນ ພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ທີ່່�
ຮຸຸນແຮງເທົ່່�ານັ້້ນ
� , ແຕ່່ຄໍາາແນະນໍາາໄດ້້ຖືືກຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່່� ອກວມ
ລວມໝົົດທຸຸກຄົົນທີ່່� ມີີອາຍຸຸ 5 ປີີ ແລະ ສູູງກວ່່ານັ້້�ນທີ່່� ໄດ້້ຮັັບ Pfizer
ເປັັນຊຸຸດສັັກປ້້ອງກັັນເປັັນເຂັັມຫຼັັ�ກເພື່່� ອຊ່່ວຍເພີ່່� ມການປ້້ອງກັັນການເຈັັບ
ປ່່ວຍຈາກພະຍາດ ໂຄວິິດ-19. ປະຊາກອນບາງກຸ່່�ມ, ເຊັ່່�ນຜູ້້�ທີ່່� ມີີລະບົົບ
ພູູມຄຸ້້�ມກັັນບົົກພ່່ອງລະດັັບປານກາງເຖິິງລະດັັບທີ່່� ຮຸຸນແຮງ ອາດຕ້້ອງ
ໄດ້້ໃຊ້້ຢາເພີ່່� ມເຕີີມເພື່່� ອເພີ່່� ມພູູມຄຸ້້�ມກັັນ. ນີ້້� ເປັັນສິ່່� ງສໍາາຄັັນໂດຍສະເພາະ
ກັັບການເພີ່່� ມຂື້້�ນຂອງສາຍພັັນທີ່່� ມີີຄວາມສາມາດແຜ່່ລາມກວ້້າງ ແລະ
ກໍໍລະນີີຜູ້້�ຕິິດເຊື້້� ອພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເພີ່່� ມຂຶ້້�ນໃນທົ່່�ວສະຫະລັັດ.

ທ່່ານສາມາດຮັັບວັັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີ່່� ແຕກຕ່່າງຈາກຊຸຸດວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນ
ພະຍາດເຂັັມຫຼັັ�ກທີ່່� ທ່່ານໄດ້້ຮັັບ ຖ້້າທ່່ານມີີອາຍຸຸ 18 ປີີຂື້້�ນໄປ. Centers
for Disease Control and Prevention (CDC, ສູູນຄວບ
ຄຸຸມ ແລະ ປ້້ອງກັັນພະຍາດ) ໄດ້້ດຳຳເນີີນການຕັັດສິິນໃຈ ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ກວດ
ສອບຂໍ້້ມູູນຫຼ້້�າສຸຸດຢ່່າງລະມັັດລະວັັງແລ້້ວ (Moderna, Johnson
& Johnson, ເປັັນເຂັັມກະຕຸ້້�ນແບບປະສົົມ ແລະ ຈັັບຄູ່່�) ແລະ ການ
ສົົນທະນາຢ່່າງຖີ່່� ຖ້້ວນ ແລະ ຮອບຄອບກ່່ຽວກັັບເຂັັມກະຕຸ້້�ນ. ຄົົນ
ທມີີ່່� ອາຍຸຸ 17 ປີີລົົງມາອາດຈະສັັກວັັກຊີີນ Pfizer ເທົ່່�ານັ້້ນ
� ສຳຳລັັບ
ເຂັັມກະຕຸ້້�ນຂອງພວກເຂົົາຖ້້າພວກເຂົົາໄດ້້ຮັັບ Pfizer ເປັັນຊຸຸດສັັກ
ປ້້ອງກັັນເປັັນເຂັັມຫຼັັ�ກ.

ເມື່່�ອໃດຈຶ່່�ງໄດ້້ຮັບ
ັ ການພິິຈາລະນາວ່່າໄດ້້ຮັບ
ັ ການສັັກຢາວັັກຊີີນ
ຄົົບຖ້້ວນແລ້້ວ?

ຕ້້ອງສັັກເຂັັມເສີີມ, ນັ້້ນ
ົ ບໍໍ?
� ໝາຍຄວາມວ່່າວັັກຊີີນໃຊ້້ບໍ່ໄ່ ດ້້ຜົນ
ບໍ່່. ວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ທີ່່� ພວກເຮົົາມີີຢູ່່�ໃນສະຫະລັັດໃນ
ຕອນນີ້້� ແມ່່ນໃຊ້້ໄດ້້ດີີໃນການປ້້ອງກັັນການເຈັັບປ່່ວຍຮຸຸນແຮງ, ການເຂົ້້�າ
ໂຮງໝໍໍ ແລະ ການເສຍຊີີວິິດ, ພ້້ອມກັັນນີ້້� ສາມາຕ້້ານໄດ້້ພະຍາດສາຍພັັນ
ຕ່່າງໆ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່ຕາມ,ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານສາທາລະນະສຸຸກສັັງເກດເຫັັນ
ວ່່າການປ້້ອງກັັນອາການປ່່ວຍຈາກໂຄວິິດ-19 ໃນລະດັັບເລັັກນ້້ອຍຫາ
ປານກາງຫຼຸຸ�ດລົົງ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່່�ມປະຊາກອນທີ່່� ມີີຄວາມສ່່ຽງສູູງ.

ຂ້້າພະເຈົ້້າ� ຄວນເອົົາຫຍັັງໄປໃນການນັັດພົົບສັັກຢາວັັກຊີີນຂອງ
ຂ້້າພະເຈົ້້າ� ?
ກະລຸຸນາເອົົາບັັດສັັກຢາຂອງທ່່ານ/ລູູກຂອງທ່່ານ ໄປຍັັງສະຖານທີ່່� ນັັດຫ
ມາຍສັັກເຂັັມກະຕຸ້້�ນເພື່່� ອໃຫ້້ຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິິການສາມາດຢືືນຢັັນໄດ້້ກ່່ອນວ່່າໄດ້້
ສໍາາເລັັດຊຸຸດຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດເຂັັມຫຼັັ�ກແລ້້ວ. ຖ້້າຫາກບັັດເສຍ,
ຜູ້້�ໃຫ້້ບໍໍລິິການສາມາດຊອກຫາປະຫວັັດການສັັກຢາຂອງທ່່ານ.

ສິ່່�ງທີ່່�ແຕກຕ່່າງລະຫວ່່າງຢາວັັກຊີີນເພີ່່�ມເຕີີມ ແລະ ເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� ມີີຄືື
ແນວໃດ?
ຢາວັັກຊີີນເພີ່່� ມເຕີີມແມ່່ນສໍາາລັັບຄົົນເຈັັບທີ່່� ມີີພູູມຄຸ້້�ນກັັນບົົກພ່່ອງ
ທີ່່� ໄດ້້ສໍາາເລັັດຊຸຸດຢາວັັກຊີີນ mRNA 2-ຂະຫນາດ (Pfizer ຫຼືື�
Moderna) ແຕ່່ບໍ່່ມີີພູູມຄຸ້້�ມກັັນທີ່່� ແຂງແຮງພໍໍ .
ເຂັັມກະຕຸ້້�ນແມ່່ນເພື່່� ອເພີ່່� ມ ຫຼືື� ຟື້້�ນຟູູການປ້້ອງກັັນ ແລະ/ຫຼືື�
ພູູມຄຸ້້�ມກັັນຫຼັັ�ງຈາກຊຸຸດຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດເຂັັມຫຼັັ�ກ
ໄດ້້ຫຼຸຸ�ດລົົງເມື່່� ອເວລາຜ່່ານໄປ.
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ທ່່ານ ຫຼືື� ລູູກຂອງທ່່ານໄດ້້ຮັັບການ ສັັກຢາວັັກຊີີນຄົົບຖ້້ວນ ສອງອາທິິດ
ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັັບຢາແນະນໍາາທັັງໝົົດໃນຊຸຸດຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດເຂັັມ
ຫຼັັ�ກຂອງການສັັກວັັກຊິິນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19.
ທ່່ານ ຫຼືື� ລູູກຂອງທ່່ານ ສັັກວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19
ຄັ້້�ງຫຼ້້�າສຸຸດ ເມື່່� ອໄດ້້ຮັັບຊຸຸດຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດເຂັັມຫຼັັ�ກທັັງໝົົດ
ແລະ ເຂັັມກະຕຸ້້�ນທີ່່� ແນະນໍາາທັັງໝົົດ (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ) ຄົົບ, ແມ່່ນມີີສິດ
ິ .

ເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� ສາມາດຮັັບພ້້ອມກັັບວັັກຊີີນຊະນິິດອື່່�ນໆ ເຊັ່່�ນ:
ໄຂ້້ຫວັັດໃຫຍ່່ໄດ້້ຫຼື�ບໍ
ື ?ໍ
ໄດ້້. ທ່່ານ ຫຼືື� ລູູກຂອງທ່່ານສາມາດຮັັບຢາວັັກຊິິນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄ
ວິິດ-19ພ້້ອມກັັບວັັກຊີີນຊະນິິດອື່່�ນໆໄດ້້ໃນເວລາດຽວກັັນ. ທ່່ານບໍ່່
ຈຳຳເປັັນຕ້້ອງເຮັັດການນັັດໝາຍໃຫ້້ລູູກຂອງທ່່ານ ການສັັກຢາວັັກຊີີນຢູ່່�
ທີ່່� ໂຮງຮຽນທີ່່� ຈຳຳເປັັນ (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ) ຫຼືື� ວັັກຊີີນແນະນໍາາອື່່�ນແຍກ
ຕ່່າງຫາກຈາກ ການສັັກຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19. ການ
ນັັດໝາຍເພື່່� ອສັັກວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ເປັັນອີີກໂອກາດ
ໜຶ່່� ງທີ່່� ຈະເຮັັດໃຫ້້ທ່່ານ ຫຼືື� ລູູກຂອງທ່່ານໄດ້້ຮັັບ ກ່່ຽວກັັບ ວັັກຊີີນ
ທັັງໝົົດທີ່່�ແນະນຳຳ.

ມີີຄຳຳຖາມເພີ່່� ມເຕີີມບໍໍ? ເຂົ້້�າເບີ່່� ງທີ່່� :
doh.wa.gov/covidbooster

ເພື່່�ອຂໍເໍ ອົົາເອກະສານນີ້� ໃ້ ນຮູູບແບບອື່� ່ນ, ໃຫ້້ໂທ 1-800-525-0127. ລູູກຄ້້າທີ່່�ຫູູໜວກ ຫຼືື� ບໍ່່ຄ່່ອຍໄດ້້ຍິິນ,
ກະລຸຸນາໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼືື� ອີີເມວຫາ civil.rights@doh.wa.gov.

