
ទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំង

សម្រាប់ជាំងឺ COVID-19

វ៉ា ក់សាំងម្ររវូបានផ្ដល់ជូនអ្នកដោយឥរគិរថ្លៃ។

រដ្ឋា ភិបាលសហពន័្ធនឹ្ងរ៉ា ប់រងទៅទលើតម្លៃម្ន្វ៉ា ក់សាំងរបស់អ្នក។អ្នកផ្ដល់ទសវអាចន្ឹងគិតម្លៃទសវ

ចាំទ ោះការផ្ដល់វ៉ា ក់សាំងទន្ោះប ៉ុន្ន្ែ ក្កលុហ ៉ុន្ធានារ៉ា ប់រងស៉ុខភាពន្ឹងទាំន្ងជារ៉ា ប់រងទលើម្លៃទសវទន្ោះ។អ្នក

ផ្ដល់ទសវន្ឹងទលើកន្លងម្លៃទសវ ក្បសិន្ទបើអ្នកលិន្អាចមាន្លទធភាពបង់ម្លៃទសវទនាោះ។

សួរថាដរើអ្នកម្ររវូការប ៉ុន្មា នដូស។

អ្នកអាចន្ឹងក្តវូការចទនាៃ ោះពី 1 ទៅ 3 ដូសអាក្ស័យទលើវ៉ា ក់សាំងន្ដលអ្នកចាក់។ សូលពិទក្រោះជាលួយអ្នក
ផ្ដល់ទសវទវជ្ជសស្តសរ របស់អ្នកអ្ាំពចីាំនួ្ន្ដូសន្ដលអ្នកឬកូន្របស់អ្នកអាចន្ឹងក្តវូការ។អ្នក ឬកូន្របស់

អ្នកក៏អាចន្ឹងក្តវូការដូសជ្ាំរ៉ុញផ្ងន្ដរ បនាា ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាំងទស រចីលបងបាន្ 2-6 ន្ខ។

អ្នកអាចនឹងានអារម្ាណ៍ថាានផ្លរំខាន។

ដូចទៅនឹ្ងវ៉ា ក់សាំងទូទៅទផ្េងទទៀតន្ដរ គឺអ្នកអាចន្ឹងឈឺម្ដ ក្គនុ្ទដដ ឈឺកាលឬអ្ស់កមាៃ ាំងបនាា ប់

ពីទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំង។ទាំងទន្ោះគឺជាសញ្ញា ន្ដលបញ្ញជ ក់ថាវ៉ា ក់សាំងកាំព៉ុងមាន្ក្បសទិធភាព។

ការក្បយ៉ុទធ ក្បឆាំងនឹ្ងជ្ាំងឺឆ្ៃងរតតាតជាសកលកន្ៃងលកគឺមាន្

ភាពលាំបាកជាខ្ៃ ាំងប ៉ុន្ន្ដឥឡូវទន្ោះទយើងមាន្វ៉ា ក់សាំងនានាទដើលបី

ការ រទយើងពីជ្ាំងឺ COVID-19។

វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្ស់គឺានស៉ុវរថ ិភាពនងិម្របសទិធភាព។

វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្ស់ក្តវូបាន្អ្ន្៉ុល័តទឬអ្ន្៉ុញ្ញា តាំងក្សងុសក្មាប់ការទក្បើក្បាសក់ន ុងទពលមាន្អាសន្ន

ទដ្ឋយ U.S. Food and Drug Administration (FDA, រដាបាលចាំណីអាហារន្ិងឱសល របស់សហរដាអាទលររ កក( -
មាន្ន័្យថា FDA លិន្បាន្រកទ ើញពីករ ីបារលភអ្ាំពីស៉ុវតថ ិភាពធ្ងន្ធ់្ងរទនាោះទទ។

ម្ន៉ុសសដដលានអាយ៉ុ 6 ដែដ ើងដៅអាចចាក់វ៉ា ក់សាំងបាន។

វ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19 មាន្ផ្រល់ជូ្ន្សក្មាប់លន្៉ុសេក្គប់របូន្ដលមាន្អាយ៉ុ6 ន្ខឆន ាំទឡើងទៅ។ សូលចូល

ទៅកាន្់ VaccineLocator.doh.wa.gov ទដើលបីរក ន្ិងកាំណត់ទពលណាតជួ់្ប។អ្នកក៏អាចទូរសពាទៅទលខ 1-

800-525-0127 បនាា ប់លកច៉ុចទលខ # ។ សក្មាប់ទសវកលមបកន្ក្បភាសរបស់អ្នកទៅទពលមាន្ទគទទួល

ទូរសពា។

មាន្សាំណួរន្លន្ទទ? សូលចូលទៅកាន់្៖ www.CovidVaccineWA.org

រកាស៉ុវរថ ិភាព។

បនាា ប់ពីអ្នកទទួលបាន្ការចាក់វ៉ា ក់សាំង សូល ក់មា ស់ រកាគមាៃ តក្បាាំលួយហវ ីត (ពីរន្ល ក្ត( ពីអ្នក

ដម្ទនិ្ងទធ្វ ីការជួ្បជ្៉ុាំន្ដលមាន្ចាំនួ្ន្លន្៉ុសេតិច។

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Khmer


ដរើវ៉ា ក់សាំងអ្វ ីែៃះដដលានសម្រាប់ផ្ដល់ជូន?

វ៉ា ក់សាំងមាន្ 4 ក្បទភទគឺ Pfizer, Moderna, Novavax ន្ិង

Johnson & Johnson។

វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្ស់ក្តវូបាន្អ្ន្៉ុល័តទ ឬអ្ន្៉ុញ្ញា តាំងក្សងុ

សក្មាប់ការទក្បើក្បាស់កន ុងទពលមាន្អាសន្នទដ្ឋយ U.S. Food

and Drug Administration (FDA, រដាបាលចាំណីអាហារន្ិងឱ

សល របស់សហរដាអាទលរ កក( -មាន្ន្័យថា FDA លិន្បាន្រក

ទ ើញពីករ ីបារលភអ្ាំពីស៉ុវតថ ិភាពធ្ងន្់ធ្ងរទនាោះទទ។

ដរើនរណាដដលគួរដរទទួលបានវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ

COVID-19?

វជាជ្ទក្លើសរបស់អ្នកកន ុងការទទួលវ៉ា ក់សាំង។ ក្បសិន្ទបើ

អ្នកសទក្លចចិតរទទួលវ៉ា ក់សាំង អ្នកគួរន្តក្បាប់អ្នកផ្ដល់ទស

វវ៉ា ក់សាំងរបស់អ្នក ក្បសិន្ទបើអ្នក៖

• មាន្ក្បវតរ ិក្បតិកលមអាន្លកេុ ីធ្ងន្់ធ្ងរ

• មាន្ក្គនុ្ទដដ

• មាន្ជ្ាំងឺឈាលរវ ឬទលបថាន ាំន្ដលទធ្វ ីឲ្យឈាលរវ

• មាន្ក្បព័ន្ធភាពស៉ុ ាំច៉ុោះទខាយឬកាំព៉ុងទក្បើថាន ាំន្ដលប ោះ

 ល់ដល់ក្បព័ន្ធភាពស៉ុ ាំរបស់អ្នក

• មាន្ម្ផ្ាទ ោះមាន្គទក្មាងមាន្ម្ផ្ាទ ោះ ឬកាំព៉ុងបាំទៅ

ទដ្ឋោះកូន្

• បាន្ទទួលវ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ COVID-19 ទផ្េងទទៀត

អ្នកលិន្គួរទទួលវ៉ា ក់សាំងទទ ក្បសិន្ទបើអ្នកធាៃ ប់មាន្

ក្បតិកលមអាន្លកេុ ីធ្ងន្់ធ្ងរទៅន្ឹងដូសពីល៉ុន្ម្ន្វ៉ា ក់សាំងជ្ាំងឺ

COVID-19 ឬទៅន្ឹងសរធាត៉ុផ្េ ាំណាលួយទៅកន ុងវ៉ា ក់សាំង។

វ៉ា ក់សាំងទាំងទន្ោះមាន្ធាត៉ុផ្េ ាំសកលម រលួជាលួយសរធាត៉ុ

ខ្ៃ ញ់ អ្ាំបិល ន្ិងសក រ ទដើលបីការ រវ៉ា ក់សាំង ន្ិងជួ្យឱយវ

មាន្ក្បសិទធភាពកាន់្ន្តខពស់កន ុងរងកាយ។

អ្នកក្តវូន្តមាន្អាយ៉ុយ ងតិច 6 ន្ខ ទទើបអាចចាក់វ៉ា ក់

សាំង Pfizer-BioNTech ឬModerna, មាន្អាយ៉ុ 12 ឆន ាំទឡើង

ទៅទទើបអាចចាក់វ៉ា ក់សាំង Novavax ន្ិងមាន្អាយ៉ុ 18 ឆន ាំ

ទឡើងទៅទទើបអាចចាក់វ៉ា ក់សាំង Johnson & Johnson បា

ន្។

ដរើផ្លរំខានានអ្វីែៃះ?

វជាទរឿងធ្លមតន្ដលមាន្ផ្លរំខ្ន្លួយឬបីម្លង បនាា ប់ពីទទួល

បាន្ការចាក់វ៉ា ក់សាំង។ ផ្លរំខ្ន្ទូទៅមាន្ដូចជាការអ្ស់

កមាៃ ាំង ឈឺសច់ដ៉ុាំ ឈឺម្ដទៅកន្ន្ៃងន្ដលអ្នកបាន្ចាក់ថាន ាំ ក្គនុ្

ទដដ ឈឺកាល ឈឺសនាៃ ក់ ក្គនុ្រងា ចទងាោ រ ឬកអ តួ។ ក្បសិន្ទបើ

ទរគសញ្ញា របស់អ្នកលិន្បាត់ទៅវ កញ សូលទក់ទងទៅទវជ្ជបណឌ ិត

ឬគៃ ីន្ិករបស់អ្នក។

អ្នកគួរន្តរង់ចាាំ 15 ទៅ 30 នាទីល៉ុន្ទពលចាកទចញពីកន្ន្ៃង

ចាក់វ៉ា ក់សាំង ទនាោះទទើបអ្នកផ្ដល់ទសវវ៉ា កស់ាំងអាចជួ្យអ្នក

បាន្ ក្បសិន្ទបើអ្នកមាន្ក្បតិកលមអាន្លកេុ ី ឬផ្លរំខ្ន្ទផ្េង

ទទៀត។ ខណៈទពលន្ដលអ្នករង់ចាាំ អ្នកអាចច៉ុោះទឈាម ោះកន ុងកលម

រវ កធ្ី v-safe ទដើលបីរយការណ៍អ្ាំពីផ្លរំខ្ន្នានា៖ vsafe.cdc.gov

(ជាភាសអ្ង់ទគៃសន្តប ៉ុទណាណ ោះ(។

អ្នកឬអ្នកផ្ដល់ទសវវ៉ា ក់សាំងរបស់អ្នកក៏អាចរយការណអ៍្ាំពី

ផ្លរំខ្ន្ទៅកាន្់ Vaccine Adverse Event Reporting System 

(VAERS, ក្បព័ន្ធរយការណ៍ក្ពឹតរ ិការណ៍អ្វ កជ្ជមាន្បនាា ប់ពីការវ៉ា

ក់សាំង(៖ vaers.hhs.gov/reportevent.html (ជាភាសអ្ង់ទគៃស

ន្តប ៉ុទណាណ ោះ(។

ទូរសពទ ដៅដលែ 911 ម្របសិនដបើអ្នកានម្របរិកម្ាអាដលកសស ៊ី

បន្មទ ប់ព៊ីចាកដចញព៊ីគៃ ៊ីនិក។ សញ្ញា ម្ន្ក្បតិកលមអាន្លកេុ ីរលួ

មាន្៖ពិបាកដកដទងហ ើល ទហើលល៉ុខន្ិងបាំពងក់ចងាវ ក់ទបោះដូង

ទោតញាប់ ទឡើងកន្ទ លួក្កហល សទពញខល នួ្ រវ កលល៉ុខ ន្ិង

ទខាយកមាៃ ាំង។

ដរើានអ្វីដកើរដ ើងបន្មទ ប់ព៊ីែ្ញ ាំទទួលបានការចាក់វ៉ា

ក់សាំង?

ម្របសិនដបើអ្នក ឬកូនរបស់អ្នកបានចាក់វ៉ា ក់សាំងដដលាន 2
ឬ 3 ដូស សូម្ដ វ្ ីការណារ់ជួបសម្រាប់ដូសបន្មទ ប់។ អ្នកន្ឹង
ក្តវូក្តឡប់លកចាក់ដូសបនាា ប់កន ុងចទនាៃ ោះពី 3-8សបាដ ហ៍។
ទដើលបទីទួលបាន្ព័ត៌មាន្បន្ន្ថលអ្ាំពីកាលវ កភាគចាក់វ៉ា ក់សាំង
សូលចូលទលើល doh.wa.gov/covidbooster។

វន្ឹងក្តវូការទពលរហូតដល់ពីរសបាដ ហ៍បនាា ប់ពីអ្នកបាន្ចាក់វ៉ា

ក់សាំងទពញទលញទដើលបីទទួលបាន្ការការ រជាអ្តិបរមា។ទគក៏

បាន្ន្ណនាាំឱយចាក់ដូសជ្ាំរ៉ុញកន ុងរយៈទពលពីរទៅក្បាាំលួយន្ខ
ផ្ងន្ដរ ទដើលបីបន្រការ រអ្នកកន ុងក្បសិទធភាពខពស់។

ទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំងសម្រាប់ជាំងឺ COVID-19

ទដើលបីទសន ើស៉ុាំឯកសរទន្ោះជាទក្លង់ទផ្េងទទៀត សូលទូរសពាទៅទលខ 1-800-525-0127។ អ្តិលិជ្ន្

ន្ដលសរ ប់លិន្ឮ ឬសរ ប់លិន្សូវឮ សូលទូរសពាទៅទលខ 711 (Washington Relay) ឬអ្៉ុីន្ល ល

civil.rights@doh.wa.gov។
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https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

