
ឯកសារណែ�នាំយំោ�ងអំំពីីជំំងឺ COVID-19 សម្រា�ប់់មនុុសសម្រា�ប់់របូ់ណែ�ល�នុម្រាប់ព័ីនុធភាពីសុាចុំុះ�យោ�ោយ 
មនុុស្សសមានុប្រ�ព័័នុធភាព័សុ៊ាំ�ចុុះ�ខ្សោ�ោយងាយនឹុងឆ្លលងខ្សោ�គខ្លាំល �ងណាស់្ស រួមួទាំ�ងជំ�ងឺ COVID-19 ផងដែ�រួ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក មាន �ញ្ហាា សុិខភាព ខាងបើប្រ�ម  អ្ននក ប្រ�វូបានចា�់ទុុកថា មានប្រ�ព័នធភាពសុ៊ាំ� ចុុះ�បើខោយពើ កប្រមិ� មធ្យយម បើ�ធ្យងន់ធ្យងរ   បើ�ើយអាចុះ
ទុទួុលបានអ្ន�ថប្រ�បើ�ជន៍ ពើ ដូូសិ �ន្ថែនថមនៃន វ៉ាាក់ស៊ាំ�ង  COVID-19។ នេះ�ះ រាប់់ប់ញ្ចូូ�លទាំងំបុ់គ្គគល ដែ�ល ៖

 » កំ�ពុ័ង ទទួល ការួព័ាបាល ជំ�ងឺមហារួកីំ ស្សកំមម ខ្សោ�ខ្សោលើ �ុ�ស៊ាំច់ុះ  ឬ មហារួកីំ ឈាម 
 » បានុទទួល ការួវះ�កាត់់ �ូ�រួ ស្សរួ�ីងគ និុង កំ�ពុ័ង ខ្សោប្រ�ើ ប្របាស់្សថំ្នាំ� ខ្សោ�ើមីើទ�់ ប្រ�ព័័នុធ ភាព័ សុ៊ាំ� 
 » បានុទទួល ការួវះ�កាត់់ �ូ�រួ ខ្សោកាសិ្សកាខ្សោ�ើម កំំងុរួយៈខ្សោព័ល  2 ឆំ្នាំ� ចុុះងខ្សោប្រកាយ  ឬ កំ�ពុ័ង ខ្សោប្រ�ើ ប្របាស់្សថំ្នាំ� ខ្សោ�ើមីើទ�់ ប្រ�ព័័នុធ ភាព័ សុ៊ាំ� 
 » មានុ�ញ្ហាា កំងះ� ភាព័ សុ៊ាំ� ចុះមីងព័ើកំប្រមិត់ មធ្យយម ខ្សោ�ធ្យងន់ុធ្យងរួ  (��ចុះជា ជំ�ងឺ ព័ើ កំ�ខ្សោ�ើ ត់ �ើ ស្សសកំ (DiGeorge Syndrome) ជំ�ងឺ វះសី្សុុត់អាល់ប្រ�ើចុះ (Wiskott-Aldrich Syndrome) ជាខ្សោ�ើម )  
 » បានុ ឆ្លលង វះរីួសុ្ស ហ៊ីុើវះធ្យងន់ុធ្យងរួ  ឬ មិនុបានុ ព័ាបាល 
 » កំ�ពុ័ង ទទួលការួព័ាបាល ស្សកំមម ខ្សោ�យខ្សោប្រ�ើ ឱស្សថ ប្រ�ខ្សោ�ទខ្សោស្សរូួ ូ�អុ៊ីើត់ ដែ�លមានុកំប្រមិត់ ��ស្សថំ្នាំ��ពស់្ស  ឬ ឱស្សថ ខ្សោផសងខ្សោទៀត់ ដែ�លអាចុះ ទ�់ ការួខ្សោឆ្លលើយត់� នៃនុ ភាព័ សុ៊ាំ�

�ញ្ជីីើខ្សោនុ�មិនុបានុ��់�ញ្ជីូ�ល�ញ្ហាា សុ្ស�ភាព័ទាំ�ងអ៊ីស់្សដែ�លខ្សោធ្យះើឱយប្រ�ព័័នុធភាព័សុ៊ាំ�ចុុះ�ខ្សោ�ោយខ្សោទ ស្ស�មពិ័ខ្សោប្រ��ជាមួយអំ៊ីកំផដល់ខ្សោស្សវាខ្សោវះជីំស៊ាំប្រស្សរូួ�ស់្សអំ៊ីកំ ខ្សោ�ើមីើកំ��ត់់ថ្នាំ��ស្ស�ដែនុែមមានុអ៊ីត់ែប្រ�ខ្សោ�ជំន៍ុស្សប្រមា�់អំ៊ីកំឬអ៊ីត់់។ ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើអំ៊ីកំមានុប្រ�ព័័នុធ
ភាព័សុ៊ាំ�ចុុះ�ខ្សោ�ោយ ស្ស�មខ្សោមើលតា�ងខ្លាំងខ្សោប្រកាមខ្សោ�ើមីើ�ឹងថ្នាំអំ៊ីកំអាចុះចាក់ំបានុ�ុុន្មាម នុ��ស្ស ខ្សោ�ើមីើ�នូុការួពារួទល់នឹុងជំ�ងឺ COVID-19៖

បើ�ើអ្នន កបាន
ចាក់… ក្រុ�មុអាយុុ នេះ�េរីចីមបង នេះ�ើខំុំ្ញុំគួ្គ រីដែ�ចា�់��� មួយុវ៉ាាឡង់ ប់ដែ�ែ មដែ�រីនេះ�? នេះ�ើ ខំុំ្ញុំអាច ចា�់���ជំំរីញុបា�នេះ�?

Moderna 6 ដែ��ល់ 4 ឆំ្នាំ� ចាក់ំ 2 ��ស្សមុនុខ្សោប្រកាយ�ំ 28 នៃថង
បាទ/ចាស្ស អំ៊ីកំគួរួដែត់ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមខ្សោប្រកាយចាក់ំ ��ស្ស 

ទើ 2 បានុ 28 នៃថង  ។
បាទ/ចាស្ស កុំមារួអាយុ 6 ដែ� - 4 ឆំ្នាំ�គួរួដែត់ចាក់ំ��ស្សព័ើរួវូាឡង់ថមើ ដែ�លមានុយើខ្សោហា��ចុះវូាក់ំស៊ាំ�ងខ្សោស្សេរួចីុះមីងរួ�ស់្សពួ័កំខ្សោគ។

5 ឆំ្នាំ� ចាក់ំ 2 ��ស្សមុនុខ្សោប្រកាយ�ំ 28 នៃថង
បាទ/ចាស្ស អំ៊ីកំគួរួដែត់ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមខ្សោប្រកាយចាក់ំ ��ស្ស 

ទើ 2 បានុ 28 នៃថង  ។ 
បាទ/ចាស្ស មនុុស្សសអាយុ 5 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�គួរួដែត់ចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុព័ើរួវូាឡង់ថមើរួ�ស់្សវូាក់ំស៊ាំ�ង Pfizer ឬ Moderna។

6+ ឆំ្នាំ� ចាក់ំ 2 ��ស្សមុនុខ្សោប្រកាយ�ំ 28 នៃថង
បាទ/ចាស្ស អំ៊ីកំគួរួដែត់ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមខ្សោប្រកាយចាក់ំ ��ស្ស 

ទើ 2 បានុ 28 នៃថង  ។ 

បាទ/ចាស្ស ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA នៃនុវូាក់ំស៊ាំ�ង Moderna ឬ Pfizer ព័ើរួវូាឡង់ថមើប្រត់វូះបានុដែ�ន្មា�ឱយចាក់ំ�ន្មាា �់ព័ើចាក់ំ��
ស្សចុុះងខ្សោប្រកាយឱយទាំន់ុស្សភាព័ការួ�៍បានុ 2 ដែ� ស្សប្រមា�់មនុុស្សសអាយុ 6 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�។ 

មនុុស្សសអាយុ 18 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�ដែ�លមិនុទាំន់ុបានុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុព័ើមុនុក៏ំអាចុះខ្សោប្រជំើស្សខ្សោរួសី្សចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុ Novavax បានុផង
ដែ�រួ �ន្មាា �់ព័ើចាក់ំខ្សោស្សេរួចីុះមីងប្រគ�់ចុះ�នួុនុបានុ 6 ដែ� ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើពួ័កំខ្សោគមិនុអាចុះ ឬនឹុងមិនុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA ថមើខ្សោទ។

Pfizer
6 ដែ��ល់ 4 ឆំ្នាំ�

3 ���៖ ចាក់ំ 2 ��ស្ស����ងខ្សោ�មុនុខ្សោប្រកាយ
�ំចុះ�នួុនុ 21 នៃថង ខ្សោហ៊ីើយចាក់ំ��ស្សទើ 3 ខ្សោ� 

8 ស្សប្ដាដ ហ៍៊ី�ន្មាា �់។
កុំ�ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមនៃនុខ្សោស្សេរួចីុះមីងខ្សោ�ខ្សោព័លខ្សោនុ�។

ខ្សោទ ��ស្សព័ើរួវូាឡង់ថមើមិនុប្រត់វូះបានុអ៊ីនុុញ្ហាា ត់ឱយខ្សោប្រ�ើស្សប្រមា�់មនុុស្សសអាយុ 6 ដែ��ល់ 4 ឆំ្នាំ�ដែ�លបានុចាក់ំវូាក់ំស៊ាំ�ងខ្សោស្សេរួចីុះមីង 
Pfizer ប្រគ�់ចុះ�នួុនុរួចួុះខ្សោហ៊ីើយខ្សោទខ្សោ�ខ្សោព័លខ្សោនុ�។

5 ឆំ្នាំ� ចាក់ំ 2 ��ស្សមុនុខ្សោប្រកាយ�ំ 21 នៃថង
បាទ/ចាស្ស អំ៊ីកំគួរួដែត់ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមខ្សោប្រកាយចាក់ំ ��ស្ស 

ទើ 2 បានុ 28 នៃថង  ។ 
បាទ/ចាស្ស កុំមារួអាយុ 5 ឆំ្នាំ�ដែ�លបានុចាក់ំវូាក់ំស៊ាំ�ង Pfizer អាចុះចាក់ំបានុដែត់��ស្សជំ�រួញុព័ើរួវូាឡង់ថមើរួ�ស់្សយើខ្សោហា Pfizer 

�ុុខ្សោណាះ �។

6+ ឆំ្នាំ� ចាក់ំ 2 ��ស្សមុនុខ្សោប្រកាយ�ំ 21 នៃថង
បាទ/ចាស្ស អំ៊ីកំគួរួដែត់ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមខ្សោប្រកាយចាក់ំ ��ស្ស 

ទើ 2 បានុ 28 នៃថង  ។

បាទ/ចាស្ស ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA នៃនុវូាក់ំស៊ាំ�ង Moderna ឬ Pfizer ព័ើរួវូាឡង់ថមើប្រត់វូះបានុដែ�ន្មា�ឱយចាក់ំ�ន្មាា �់ព័ើចាក់ំ��
ស្សចុុះងខ្សោប្រកាយឱយទាំន់ុស្សភាព័ការួ�៍បានុ 2 ដែ� ស្សប្រមា�់មនុុស្សសអាយុ 6 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�។ 

មនុុស្សសអាយុ 18 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�ដែ�លមិនុទាំន់ុបានុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុព័ើមុនុក៏ំអាចុះខ្សោប្រជំើស្សខ្សោរួសី្សចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុ Novavax បានុផង
ដែ�រួ �ន្មាា �់ព័ើចាក់ំខ្សោស្សេរួចីុះមីងប្រគ�់ចុះ�នួុនុបានុ 6 ដែ� ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើពួ័កំខ្សោគមិនុអាចុះ ឬនឹុងមិនុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA ថមើខ្សោទ។

Johnson & 
Johnson

18+ ឆំ្នាំ� 1 ��ស្ស 
បាទ/ចាស្ស អំ៊ីកំគួរួដែត់ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមជាមួយវូាក់ំស៊ាំ�ង
ខ្សោស្សេរួ ីmRNA �ន្មាា �់ព័ើចាក់ំ��ស្សទើ 1 នៃនុវូាក់ំស៊ាំ�ង J&J 

បានុ 28 នៃថង។

បាទ/ចាស្ស ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA នៃនុវូាក់ំស៊ាំ�ង Moderna ឬ Pfizer ព័ើរួវូាឡង់ថមើប្រត់វូះបានុដែ�ន្មា�ឱយចាក់ំ�ន្មាា �់ព័ើចាក់ំ��
ស្សចុុះងខ្សោប្រកាយឱយទាំន់ុស្សភាព័ការួ�៍បានុ 2 ដែ�។

មនុុស្សសអាយុ 18 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�ដែ�លមិនុទាំន់ុបានុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុព័ើមុនុក៏ំអាចុះខ្សោប្រជំើស្សខ្សោរួសី្សចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុ Novavax បានុផង
ដែ�រួ �ន្មាា �់ព័ើចាក់ំខ្សោស្សេរួចីុះមីងប្រគ�់ចុះ�នួុនុបានុ 6 ដែ� ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើពួ័កំខ្សោគមិនុអាចុះ ឬនឹុងមិនុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA ថមើខ្សោទ។

Novavax

12+ ឆំ្នាំ� ចាក់ំ 2 ��ស្សមុនុខ្សោប្រកាយ�ំ 21 នៃថង កុំ�ចាក់ំ��ស្ស�ដែនុែមនៃនុខ្សោស្សេរួចីុះមីងខ្សោ�ខ្សោព័លខ្សោនុ�។

បាទ/ចាស្ស ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA នៃនុវូាក់ំស៊ាំ�ង Moderna ឬ Pfizer ព័ើរួវូាឡង់ថមើប្រត់វូះបានុដែ�ន្មា�ឱយចាក់ំ�ន្មាា �់ព័ើចាក់ំ��
ស្សចុុះងខ្សោប្រកាយឱយទាំន់ុស្សភាព័ការួ�៍បានុ 2 ដែ� ស្សប្រមា�់មនុុស្សសអាយុ 12 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�។ 

មនុុស្សសអាយុ 18 ឆំ្នាំ�ខ្សោឡើងខ្សោ�ដែ�លមិនុទាំន់ុបានុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុព័ើមុនុក៏ំអាចុះខ្សោប្រជំើស្សខ្សោរួសី្សចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុ Novavax បានុផង
ដែ�រួ �ន្មាា �់ព័ើចាក់ំខ្សោស្សេរួចីុះមីងប្រគ�់ចុះ�នួុនុបានុ 6 ដែ� ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើពួ័កំខ្សោគមិនុអាចុះ ឬនឹុងមិនុចាក់ំ��ស្សជំ�រួញុខ្សោស្សេរួ ីmRNA ថមើខ្សោទ។



សំំណួួរចោ�ទសួំរជាញឹឹកញាប់់
ចោ�ើ ដូូសំ វ៉ាា ក់សាំងំ ប់ន្ថែ�ែម  �ិងដូូសំ វ៉ាា ក់សាំងំជំំរញុឹ មា�ភាព ខុុសំគ្នាា  ដូូចចោមេចខុះ� ?

��ស្ស�ដែនុែមគឺស្សប្រមា�់អំ៊ីកំជំ�ងឺមួយចុះ�នួុនុ (ខ្សោមើលតា�ងខ្លាំងខ្សោលើ) ដែ�លបានុចាក់ំវូាក់ំស៊ាំ�ងខ្សោស្សេរួចីុះមីងប្រគ�់ចុះ�នួុនុខ្សោហ៊ីើយ 
�ុុដែនូុភាព័សុ៊ាំ�មិនុមានុប្រ�តិ់កំមមត់�ខ្លាំល �ងប្រគ�់ប្រ�ន់ុ។

��ស្សជំ�រួញុប្រត់វូះបានុផដល់ខ្សោ�ើមីើ�ខ្សោងុើនុ ឬស៊ាំដ រួស្សមត់ែភាព័ការួពារួ និុង/ឬភាព័សុ៊ាំ� �ន្មាា �់ព័ើវូាក់ំស៊ាំ�ងខ្សោស្សេរួចីុះមីងបានុ
ថមថយប្រ�សិ្សទធភាព័។

ចោ�ើប់ញ្ហាា សុំខុភាពន្ថែដូលមា�ស្រាសាំប់់អី្វីើខុះ�ចោ�ីើឱ្យយអ្វីាកស្រាប់ឈម�ឹងហា�ិភ័័យកា�់ន្ថែ�ខុពស់ំន្ថែដូលអាច�ឹងឈឺ�ង�់ចោ�យសាំរ
ជំំងឺ COVID-19?

មនុុស្សសប្រគ�់វះយ័ដែ�លមានុ�ញ្ហាា ��ចុះខ្លាំងខ្សោប្រកាម (មានុជាភាស៊ាំអ៊ីង់ខ្សោគលស្ស�ុុខ្សោណាះ �) ងាយនឹុងឈឺឺធ្យងន់ុខ្សោ�យស៊ាំរួជំ�ងឺ 
COVID-19 ណាស់្ស។

វូាក់ំស៊ាំ�ង  COVID-19 (��ស្ស����ង និុង��ស្សជំ�រួញុ) និុងវះធិានុការួ�ងុារួខ្សោផសងខ្សោទៀត់ស្សប្រមា�់ COVID-19 មានុ
ស៊ាំរួៈស្ស�ខ្លាំន់ុណាស់្ស ជាពិ័ខ្សោស្សស្សប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើអំ៊ីកំមានុវះយ័ចុះ�ណាស់្ស ឬមានុ�ញ្ហាា សុ្ស�ភាព័ខ្សោប្រចុះើនុឬធ្យងន់ុធ្យងរួ រួមួទាំ�ង�ញ្ហាា
សុ្ស�ភាព័កំំងុ�ញ្ជីីើខ្សោនុ�។ �ញ្ជីីើខ្សោនុ�មិនុបានុរួមួ�ញ្ជីូ�លប្រគ�់�ញ្ហាា សុ្ស�ភាព័ទាំ�ងអ៊ីស់្ស ដែ�លខ្សោធ្យះើឱយអំ៊ីកំមានុហានិុ�័យ
កាន់ុដែត់�ពស់្សកំំងុការួធាល ក់ំ�លួនុឈឺឺធ្យងន់ុខ្សោ�យស៊ាំរួជំ�ងឺ COVID-19 ខ្សោទ។ ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើអំ៊ីកំមានុ�ញ្ហាា សុ្ស�ភាព័ដែ�ល
មិនុបានុរួមួ�ញ្ជីូ�លខ្សោ�ទើខ្សោនុ� ស្ស�មពិ័ខ្សោប្រ��ជាមួយ អំ៊ីកំផូល់ខ្សោស្សវាដែថទាំ�សុ្ស�ភាព័រួ�ស់្សអំ៊ីកំអ៊ី�ព័ើវះធិ្យើប្រ�ខ្សោស្សើរួ��ផុត់កំំងុ
ការួប្រគ�់ប្រគង�ញ្ហាា សុ្ស�ភាព័រួ�ស់្សអំ៊ីកំ និុងការួពារួ�លួនុអំ៊ីកំព័ើជំ�ងឺ COVID-19។
 » មហារួកីំ
 » ជំ�ងឺត់ប្រមងខ្សោន្មាម�ុ�នៃរួ ូ
 » ជំ�ងឺខ្សោថលើម�ុ�នៃរួ ូ
 » ជំ�ងឺសួ្សត់�ុ�នៃរួ ូ
 » ជំ�ងឺខ្សោ�លចុះភាល �ង ឬ�ញ្ហាា ស្សរួនៃស្សប្រ�ស៊ាំទខ្សោផសងខ្សោទៀត់
 » ជំ�ងឺទឹកំខ្សោន្មាមដែផែម (ប្រ�ខ្សោ�ទទើ 1 ឬទើ 2)
 » ជំ�ងឺមិនុប្រគ�់ទឹកំ
 » �ញ្ហាា ខ្សោ����ង
 » ឆ្លលងវះរីួសុ្សហ៊ីុើវះ
 » ស៊ាំែ នុភាព័ប្រ�ព័័នុធភាព័សុ៊ាំ�ចុុះ�ខ្សោ�ោយ (ប្រ�ព័័នុធភាព័សុ៊ាំ�

ប្រទ�ុខ្សោប្រទាំម)

 » �ញ្ហាា សុ្ស�ភាព័ផល�វះចិុះតូ់
 » ខ្សោលើស្សទមងន់ុ និុងធាត់់ខ្សោព័កំ
 » មានុនៃផាខ្សោពា�
 » ជំ�ងឺខ្សោ�លិកា�ងកំខ្សោ�ដ �វះ ឬថ្នាំល់ឡាស្សខ្សោស្សខ្សោមៀ
 » ជំក់ំបារួ ីខ្សោពាលគឺកំ�ពុ័ងជំក់ំ ឬបានុផ្ដាដ ច់ុះ
 » វះ�កាត់់ �ូ�រួ ខ្សោកាសិ្សកាខ្សោ�ើមរួ�ស់្សឈាម ឬស្សរួ�ីងគរួងឹ
 » ជំ�ងឺ�ច់ុះស្សរួនៃស្សឈាម�ួរួកំាល ឬជំ�ងឺស្សរួនៃស្សឈាម

�ួរួកំាលដែ�ល�ុ�ពាល់�ល់ល�ហ៊ី�រួឈាមខ្សោ�
�ួរួកំាល

 » �ញ្ហាា ខ្សោប្រ�ើប្របាស់្សស៊ាំរួធាតុ់
 » ជំ�ងឺរួខ្សោ�ង

ចោ�ើអី្វីើជាដូូសំជំំរញុឹពើរវ៉ាា ឡង់/ថី្មីើ?

��ស្សជំ�រួញុព័ើរួវូាឡង់/ថមើស្សប្រមា�់ជំ�ងឺ COVID-19 គឺជារួ ��មនូុវូាក់ំស៊ាំ�ងដែ�ល�ខ្សោងុើនុភាព័សុ៊ាំ�ទល់នឹុងវះរីួសុ្សកំ�រួ ូ�ណា
ខ្សោ�ើមផង និុងការួពារួទល់នឹុងវះរីួសុ្ស��ដែ�លង�លួនុថមើៗដែ�ល�ងុឱយមានុអំ៊ីកំឆ្លលងជំ�ងឺ�ចុូុះ�ីនុភំាគខ្សោប្រចុះើនុផង។ ��ស្សជំ�រួញុថមើ

គឺខ្សោប្រ�ើស្សប្រមា�់ផដល់ការួការួពារួ�ពស់្ស��ផុត់ទល់នឹុងវះរីួសុ្ស និុងខ្សោ��ប្រស៊ាំយ�ញ្ហាា ថមថយប្រ�សិ្សទធភាព័វូាក់ំស៊ាំ�ងខ្សោ�តាម
ខ្សោព័លខ្សោវះលា។

ចោ�ើអ្វីាកន្ថែដូលមា�ស្រាប់ព័�ធភាពសុាំចុំ�ចោខុោយកស្រាមិ�ម�យម ឬ�ង�់�ងរស្រា�វូការចំណារ/ចោវជំជប់ញ្ហាជ  ឬឯកសាំរចោ�េងចោទៀ�ពើ
ចោវជំជប់ណិិួ� ចោដូើម ើី�ក់ដូូសំទាំងំចោ��ន្ថែដូរឬចោទ?

ខ្សោទ �ុគគលមំាក់ំៗអាចុះ�ញី្ហាក់ំ អ៊ីតូ់ស្សញ្ហាា �ខ្សោ�យ�លួនុឯង និុងចាក់ំបានុប្រគ�់��ស្សខ្សោ�ប្រគ�់ទើកំដែនុលងដែ�លមានុផូល់
វូាក់ំស៊ាំ�ង។ វានឹុងជួំយធាន្មាថ្នាំមិនុមានុឧ�ស្សគគ�ដែនុែមកំំងុការួចុះ�លខ្សោប្រ�ើប្របាស់្សស្សប្រមា�់ប្រ�ជាជំនុខ្សោនុ�ខ្សោទ។ ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើ
�ុគគលដែ�លមានុប្រ�ព័័នុធភាព័សុ៊ាំ�ចុុះ�ខ្សោ�ោយមានុស្ស��ួរួអ៊ី�ព័ើស៊ាំែ នុភាព័សុ្ស�ភាព័ជាក់ំលាក់ំរួ�ស់្សពួ័កំខ្សោគ ពួ័កំខ្សោគអាចុះ
ពិ័ភាកំោថ្នាំខ្សោត់ើការួចាក់ំវូាក់ំស៊ាំ�ង�ដែនុែមស្សមប្រស្ស�ស្សប្រមា�់ពួ័កំខ្សោគដែ�រួឬខ្សោទ ជាមួយអំ៊ីកំផូល់ខ្សោស្សវាដែថទាំ�សុ្ស�ភាព័រួ�ស់្ស
ពួ័កំខ្សោគ។

ស្រាប់សិំ�ចោប់ើខំុំុទទួលបា�វ៉ាា ក់សាំងំជំំងឺ COVID-19 ចោ��រចួ ចោ�ើខំុំុស្រា�វូមា�ការស្រាប់ងុស្រាប់យ័�ាដូទៃទចោទៀ�ន្ថែដូរឬចោទ?

បាទ/ចាស្ស ប្រ�សិ្សនុខ្សោ�ើអំ៊ីកំចាក់ំវូាក់ំស៊ាំ�ង អំ៊ីកំអាចុះនឹុងប្រត់វូះពាក់ំមុាស់្សខ្សោ�កំំងុអ៊ី�រួនៃនុទើស៊ាំធារួ�ៈមួយចុះ�នួុនុ�ដែ�ល។ 
រួកំខ្សោមើលព័័ត៌់មានុ�ដែនុែមខ្សោលើទុ�ព័រសិ�ណួួរបើចាទុសួិរជាញឹឹកញា�់អ្ន�ពើមាា ស់ិ និងរបា�ងមុខ (ជាភាស៊ាំអ៊ីង់ខ្សោគលស្ស)។ 
ខ្សោយើងក៏ំស្ស�មដែ�ន្មា�ឱយអំ៊ីកំលាងនៃ�ឱយបានុញឹកំញា�់ រួកំោគមាល ត់ 6 ហ៊ីះេើត់ (2 ដែមុប្រត់) និុងកាត់់�នុែយការួប្រ�ម�លផដុ�។

វូាក់ំស៊ាំ�ង ជំ�ងឺ  COVID-19 មានុប្រ�សិ្សទធភាព័ លែ   �ុុដែនូុ វាមិនុមានុ ប្រ�សិ្សទធភាព័  100% ខ្សោន្មា�ខ្សោទ ។ មនុុស្សស មួយចុះ�នួុនុ 
អាចុះ នឹុង ឆ្លលងជំ�ងឺ  COVID-19 ខ្សោទាំ��ើជា ពួ័កំខ្សោគ បានុចាក់ំវូាក់ំស៊ាំ�ង ខ្សោហ៊ីើយក៏ំខ្សោ�យ ។ ខ្សោ�យមានុការួខ្សោកំើនុខ្សោឡើង នៃនុ វះរីួសុ្ស
��ដែ�លង�លួនុថមើ ដែ�លអាចុះ ចុះមលង កាន់ុដែត់ ខ្លាំល �ង   អ៊ីះើដែ�លស្ស�ខ្លាំន់ុគឺមនុុស្សស ប្រគ�់រួ �� ប្រត់វូះ ចាត់់វះធិានុការួ ប្រ�ងុប្រ�យ័ត់ ំ ��ចុះជាការួ
ពាក់ំមុាស់្សជាខ្សោ�ើម ខ្សោ�ើមីើកាត់់�នុែយ ការួចុះមលង វះរីួសុ្ស ខ្សោនុ� ។

មា�សំំណួួរប់ន្ថែ�ែម ន្ថែម�ចោទ? សូិមចូុះលបើមើល៖ doh.wa.gov/covidbooster
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