
ຄຳຳແນະນຳການອ້້າງອິ້ງຢາວັັກຊີີນປ້ອ້້ງກັນພະຍາດ COVID-19 ເຂັັມກະຕຸ້້້ນສຳຳລັັບ ທຸກ້ໄວັອ້າຍ້ທີຸ�ມີພ້ມຄຳ້້ມກັນບກົຜ່່ອ້ງ 
ຜູ້້� ທ່ີ່� ມີ່ພຸຸມີຄຸຸ້�ມີກັັນບົົກັຜູ້່ອງ ແມີ່ນ ມີ ່ຄຸ້ວາມີ ສ່່ຽງ ໂດຍ ສ່ະ ເພຸາະ ແມີ່ນ ກັານ ຕິິດ ເຊ້ື້� ອ ລວມີ ທັີ່ງ COVID-19. ຖ້້າທ່່ານມີີອາການທ່າງການແພດໃດໜ່ຶ່� ງຕ່ໍ່ໄປນີ� ຖື້ວ່່າທ່່ານມີີພູມີຄຸ້້້ມີກັນບົກົພ່ອງໃນລະດັບົປານກາງເຖິ້ງຮ້້າຍແຮ້ງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ຮັ້ບົຜົົນປະໂຫຍດຈາກ 
ວັ່ກຊີີນປ້ອງກັນCOVID-19 ເຂັັມີເສີີມີ. ເຊ່ິ່� ງລວມເຖ່ິງຄົົນທ່ີ່� :

 » ກັາລັງໄດ�ຮັັບົກັານປິ່່� ນປິ່ົວມີະເຮັັງທ່ີ່�ຍັງເຄຸ້້�ອນໄຫວຢູ້່�ສ່າລັບົເນ້� ອງອກັ ຫື້ ມີະເຮັັງໃນເລ້ອດ
 » ໄດ�ຮັັບົກັານປິ່�ຽນຖ່່າຍອະໄວຍະວະ ແລະ ກັາລັງກິັນຢູ່າເພຸ້�ອກົັດລະບົົບົພຸ້ມີຕິ�ານ ທີ່ານ
 » ໄດ�ຮັັບົກັານປ້ິ່ກັຖ່່າຍຈຸຸລັງຕັິ� ງຕົິ� ນພຸາຍໃນໄລຍະ 2 ປິ່ີຜູ້່ານມີາ ຫື້ ກັາລັງກິັນຢູ່າ ເພຸ້�ອກົັດລະບົົບົພຸ້ມີ ຕິ�ານ ທີ່ານ
 » ມີ່ພຸ້ມີຕິ�ານ ທີ່ານຕົິ� ນ ຕິບໍົົກັພຸ່ອງໃນລະດັບົປິ່ານກັາງ ຫື້ ຮັ�າຍແຮັງ (ເຊັື້� ນ: ກັຸ່ມີອາກັານ DiGeorge, ກັຸ່ມີອາກັານ Wiskott-Aldrich)
 » ມີ່ກັານຕິິດເຊ້ື້� ອ HIV ຂັັ້� ນສ້່ງ ຫື້ ບົ່ໄດ�ຮັັບົກັານປິ່່� ນປິ່ົວ
 » ກັາລັງໄດ�ຮັັບົກັານປິ່່� ນປິ່ົວພຸະຍາດທ່ີ່�ຍັງເຄຸ້້�ອນໄຫວຢູ້່�ດ�ວຍຢູ່າ ຄຸ້ອຍຕ່ິໂຄຸ້ສ່ເຕ່ິຣອຍ ໃນປິ່ະລິມີານສ້່ງ ຫື້ ຢູ່າອ້� ນທ່ີ່�ອາດຈຸະກົັດກັານຕິອບົສ່ະໜອງຂັ້ອງພຸ້ມີຕິ�ານ ທີ່ານ.

ບົັນຊ່ື້ລາຍຊ້ື້� ນ່� ບົ່ລວມີເອົາທີຸ່ກັເງ້�ອນໄຂັ້ຂັ້ອງພຸ້ມີຄຸຸ້�ມີກັັນບົົກັຜູ້່ອງ ກັະລຸນາລົມີກັັບົ ຜູ້້� ໃຫ�ບົໍລິກັານທີ່າງກັານແພຸດຂັ້ອງທ່ີ່ານເພຸ້�ອກັານົດວ່າປິ່ະລິມີານເພຸ່� ມີເຕ່ິມີຈຸະເປິ່ັນປິ່ະໂຫຍດສ່າລັບົທ່ີ່ານ. ຖ່�າທ່ີ່ານມີ່ພຸ້ມີຄຸຸ້�ມີກັັນບົົກັຜູ້່ອງ, ໃຫ�ກັວດເບົິ� ງຕິາຕິະລາງຂັ້�າງລຸ່ມີນ່� ເພຸ້�ອເບົິ� ງ
ວ່າທ່ີ່ານ ມີ່ສິ່ດໄດ�ຮັັບົຈັຸກັເຂັັ້ມີເພຸ້�ອປ້ິ່ອງກັັນພຸະຍາດ COVID-19:

ຖ້້າທ່່ານ
ໄດ້ຮັ້ບົ... ກຸ່່�ມອາຍຸ່ ຊິຸ່ດເບ້ື້�ອງຕົົ້�ນ

ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າຄົວນໄດ້ຮັັບື້ເຂັ້ມ ເຂັ້ມເພ່�ມຕ້ົ້�ມບື້ໍ  
ໂມໂນວາເລນ? ຂ້້າພະເຈ້ົ້� າສາມາດໄດ້ຮັັບື້ຢາວັກຸ່ຊ່ິ່ນເຂັ້ມກຸ່ະຕ້່ົ້ນບື້?ໍ

Moderna 6 ເດ້ອນ ຫາ 4 ປິ່ີ ສ່ັກັ 2 ເຂັັ້ມີໃຊື້�ໄລຍະຫ່າງ 28 ມີ້�
ແມີ່ນ, ທ່ີ່ານຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີຢູ່�າງໜ�ອຍ 28 ວັນ

ຫືັງຈຸາກັເຂັັ້ມີທ່ີ່ສ່ອງຂັ້ອງທ່ີ່ານ.
ແມີ່ນ, ເດັກັນ�ອຍອາຍຸ 6 ເດ້ອນ – 4 ປິ່ີຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີບົາຍວາເລນປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ ທ່ີ່�ເປິ່ັນຍ່�ຫ້ດຽວກັັນກັັບົຊືຸ້ດເບົ້�ອງຕົິ�ນຂັ້ອງເຂົັ້າເຈົຸ� າ.

5 ປິ່ີ ສ່ັກັ 2 ເຂັັ້ມີໃຊື້�ໄລຍະຫ່າງ 28 ມີ້�
ແມີ່ນ, ທ່ີ່ານຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີຢູ່�າງໜ�ອຍ 28 ວັນ

ຫືັງຈຸາກັເຂັັ້ມີທ່ີ່ສ່ອງຂັ້ອງທ່ີ່ານ. 
ແມີ່ນ, ຄົຸ້ນທ່ີ່�ມີ່ອາຍຸ 5 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່ຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນບົາຍວາເລນຂັ້ອງ Pfizer ຫື້ Moderna

6+ ປິ່ີ ສ່ັກັ 2 ເຂັັ້ມີໃຊື້�ໄລຍະຫ່າງ 28 ມີ້�
ແມີ່ນ, ທ່ີ່ານຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີຢູ່�າງໜ�ອຍ 28 ວັນ

ຫືັງຈຸາກັເຂັັ້ມີທ່ີ່ສ່ອງຂັ້ອງທ່ີ່ານ. 

ແມີ່ນ, ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນບົາຍວາເລນ Pfizer ຫື້ Moderna mRNA ປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ແນະນາສ່ັກັ 2 ເດ້ອນຫືັງເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນເຂັັ້ມີຫື�າສຸ່ດ ສ່າ
ລັບົຜູ້້�ມີ່ອາຍຸ 6 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່. 

ຜູ້້�ທ່ີ່�ມີ່ອາຍຸ 18 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່ທ່ີ່�ບົ່ໄດ�ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນກ່ັອນໜ�ານ່�ຍັງສ່າມີາດເລ້ອກັສ່ັກັເຂັັ້ມີເສ່່ມີ Novavax ໄດ� 6 ເດ້ອນຫືັງຈຸາກັສ່າເລັດ
ຊືຸ້ດເບົ້�ອງຕົິ�ນຂັ້ອງເຂົັ້າເຈົຸ� າ ຖ່�າພຸວກັເຂົັ້າບົ່ສ່າມີາດ ຫື້ ບົ່ໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີກັານປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ mRNA.

Pfizer 6 ເດ້ອນ ຫາ 4 ປິ່ີ
3 ເຂັ້ມ: 2 ເຂັັ້ມີທີ່າອິດແມີ່ນໃຫ�ສ່ັກັຫ່າງ 21 

ວັນ; ເຂັັ້ມີທ່ີ່� 3 ແມີ່ນ 8 ອາທິີ່ດຫືັງຈຸາກັ.
ບົ່ມີ່ເຂັັ້ມີເສ່່ມີຫືັກັເພຸ່�ມີເຕ່ິ�ມີໃນຂັ້ະນະນ່�.

ບົ,່ ເຂັັ້ມີບົາຍວາເລນປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ ແມີ່ນບົ່ໄດ�ຮັັບົອະນຸຍາດສ່າລັບົຜູ້້�ມີ່ອາຍຸ 6 ເດ້ອນເຖິ່ງ 4 ປິ່ີທ່ີ່�ສ່າເລັດຊືຸ້ດເບົ້�ອງຕົິ�ນ Pfizer ໃນ
ເວລານ່�.

5 ເດ້ອນ ສ່ັກັ 2 ເຂັັ້ມີໃຊື້�ໄລຍະຫ່າງ 21 ມີ້�
ແມີ່ນ, ທ່ີ່ານຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີຢູ່�າງໜ�ອຍ 28 ວັນ

ຫືັງຈຸາກັເຂັັ້ມີທ່ີ່ສ່ອງຂັ້ອງທ່ີ່ານ. 
ແມີ່ນ, ເດັກັນ�ອຍອາຍຸ 5 ປິ່ີທ່ີ່�ໄດ�ຮັັບົ Pfizer ອາດຈຸະໄດ�ຮັັບົພຸຽງແຕ່ິເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນບົາຍວາເລນທ່ີ່�ໄດ�ກັານປິ່ັບົປຸິ່ງແລ�ຍຂັ້ອງ Pfizer.

6+ ປິ່ີ ສ່ັກັ 2 ເຂັັ້ມີໃຊື້�ໄລຍະຫ່າງ 21 ມີ້�
ແມີ່ນ, ທ່ີ່ານຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີຢູ່�າງໜ�ອຍ 28 ວັນ

ຫືັງຈຸາກັເຂັັ້ມີທ່ີ່ສ່ອງຂັ້ອງທ່ີ່ານ.

ແມີ່ນ, ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນບົາຍວາເລນ Pfizer ຫື້ Moderna mRNA ປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ແນະນາສ່ັກັ 2 ເດ້ອນຫືັງເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນເຂັັ້ມີຫື�າສຸ່ດ ສ່າ
ລັບົຜູ້້�ມີ່ອາຍຸ 6 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່. 

ຜູ້້�ທ່ີ່�ມີ່ອາຍຸ 18 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່ທ່ີ່�ບົ່ໄດ�ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນກ່ັອນໜ�ານ່�ຍັງສ່າມີາດເລ້ອກັສ່ັກັເຂັັ້ມີເສ່່ມີ Novavax ໄດ� 6 ເດ້ອນຫືັງຈຸາກັສ່າເລັດ
ຊືຸ້ດເບົ້�ອງຕົິ�ນຂັ້ອງເຂົັ້າເຈົຸ� າ ຖ່�າພຸວກັເຂົັ້າບົ່ສ່າມີາດ ຫື້ ບົ່ໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີກັານປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ mRNA.

Johnson & 
Johnson 18+ ປິ່ີ 1 ເຂັັ້ມີ

ແມີ່ນ, ທ່ີ່ານຄຸ້ວນໄດ�ຮັັບົກັານສ່ັກັຢູ່າວັກັຊິື້ນປ້ິ່ອງກັັນ
ເຂັັ້ມີເພຸ່�ມີເຕ່ິ�ມີຊື້ະນິດ mRNA 28 ມີ້� ຫືັງຈຸາກັເຂັັ້ມີທ່ີ່� 

1 ຂັ້ອງ J&J.

ແມີ່ນ, ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນບົາຍວາເລນ Pfizer ຫື້ Moderna mRNA ປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ແນະນາສ່ັກັ 2 ເດ້ອນຫືັງເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນເຂັັ້ມີຫື�າສຸ່ດ.

ຜູ້້�ທ່ີ່�ມີ່ອາຍຸ 18 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່ທ່ີ່�ບົ່ໄດ�ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນກ່ັອນໜ�ານ່�ຍັງສ່າມີາດເລ້ອກັສ່ັກັເຂັັ້ມີເສ່່ມີ Novavax ໄດ� 6 ເດ້ອນຫືັງຈຸາກັສ່າເລັດ
ຊືຸ້ດເບົ້�ອງຕົິ�ນຂັ້ອງເຂົັ້າເຈົຸ� າ ຖ່�າພຸວກັເຂົັ້າບົ່ສ່າມີາດ ຫື້ ບົ່ໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີກັານປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ mRNA.

Novavax

12+ ປິ່ີ ສ່ັກັສ່ອງເຂັັ້ມີໃຊື້�ໄລຍະຫ່າງ 21 ມີ້� ບົ່ມີ່ເຂັັ້ມີເສ່່ມີຫືັກັເພຸ່�ມີເຕ່ິ�ມີໃນຂັ້ະນະນ່�.

ແມີ່ນ, ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນບົາຍວາເລນ Pfizer ຫື້ Moderna mRNA ປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ແນະນາສ່ັກັ 2 ເດ້ອນຫືັງເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນເຂັັ້ມີຫື�າສຸ່ດ ສ່າ
ລັບົຜູ້້�ມີ່ອາຍຸ 12 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່. 

ຜູ້້�ທ່ີ່�ມີ່ອາຍຸ 18 ປິ່ີຂ້ັ້�ນໄປິ່ທ່ີ່�ບົ່ໄດ�ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນກ່ັອນໜ�ານ່�ຍັງສ່າມີາດເລ້ອກັສ່ັກັເຂັັ້ມີເສ່່ມີ Novavax ໄດ� 6 ເດ້ອນຫືັງຈຸາກັສ່າເລັດ
ຊືຸ້ດເບົ້�ອງຕົິ�ນຂັ້ອງເຂົັ້າເຈົຸ� າ ຖ່�າພຸວກັເຂົັ້າບົ່ສ່າມີາດ ຫື້ ບົ່ໄດ�ຮັັບົເຂັັ້ມີເສ່່ມີກັານປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ mRNA.



ຄໍາາ ຖາມ ທ່ີ່� ຖືກ ຖາມ ເລືື້� ອຍໆ
ຄໍາວາມແຕກຕ່າງລື້ະຫວ່າງວັກຊ່ີນເຂັັມເພີ່່�ມຕື�ມ ແລື້ະ ວັກຊ່ີນເຂັັມກະຕ້�ນແມນ່ຫຍັງ?

ເຂັັ້ມີເພຸ່�ມີເຕ່ິມີແມີ່ນສ່າລັບົຄົຸ້ນເຈັຸບົບົາງຄົຸ້ນ (ເບົິ�ງຕິາຕິະລາງຂັ້�າງເທິີ່ງ) ຜູ້້�ທ່ີ່�ໄດ�ສ່າເລັດຊືຸ້ດວັກັຊ່ື້ນເບົ້�ອງຕົິ�ນ
ແຕ່ິບົ່ມີ່ກັານຕິອບົສ່ະໜອງພຸ້ມີຕິ�ານທີ່ານທ່ີ່�ເຂັັ້� ມີແຂັ້ງ.

ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນແມີ່ນໃຫ�ເພຸ້�ອເສ່່ມີສ່�າງ ຫື້ ຟື້້� ນຟ້ື້ກັານປ້ິ່ອງກັັນ ແລະ/ຫື້ ພຸ້ມີຄຸຸ້�ມີກັັນຫືັງຈຸາກັຊືຸ້ດວັກັຊ່ື້ນເບົ້�ອງຕົິ�ນ
ທ່ີ່�ຫື�ດລົງໄປິ່ຕິາມີເວລາ.

ເງື�ອນໄຂັທີ່າງການແພີ່ດພີ່ື�ນຖານອັນໃດເຮັັດໃຫ�ທ່ີ່ານມຄ່ໍາວາມສ່່ຽງສູ່ງຕ່ການເປັນັພີ່ະຍາດຮັ�າຍແຮັງຈາກ 
COVID-19?

ຄົຸ້ນທີຸ່ກັໄວທ່ີ່�ມີ່ພຸາວະຕິາມີທ່ີ່�ລະບຸົຂັ້�າງລຸ່ມີນ່�ມີ່ທ່ີ່າອ່ຽງທ່ີ່�ຈຸະເຈັຸບົປິ່�ວຍໜັກັຈຸາກັ COVID-19.

ວັກັຊ່ື້ນປ້ິ່ອງກັັນ COVID-19 (ເຂັັ້ມີເບົ້�ອງຕົິ�ນ ແລະ ເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນ) ແລະ ມີາດຕິະກັານປ້ິ່ອງກັັນອ້�ນໆ
ສ່າລັບົCOVID-19 ແມີ່ນມີ່ຄຸ້ວາມີສ່າຄັຸ້ນ, ໂດຍສ່ະເພຸາະຢູ່�າງຍິ�ງ ຖ່�າມີ່ອາຍຸຫືາຍຂ້ັ້�ນ ຫື້ ມີ່ພຸາວະສຸ່ຂັ້ະພຸາບົ
ຫືາຍຢູ່�າງ ຫື້ ຮັ�າຍແຮັງ ລວມີເຖິ່ງຜູ້້�ທ່ີ່�ຢູ້່�ໃນລາຍກັານນ່�. ລາຍກັານນ່�ບົ່ໄດ�ລວມີເອົາເງ້�ອນໄຂັ້ທ່ີ່�ເປິ່ັນໄປິ່ໄດ�
ທັີ່ງໝົ່ດທ່ີ່�ເຮັັດໃຫ�ທ່ີ່ານມີ່ຄຸ້ວາມີສ່່ຽງສ້່ງຕິກ່ັານເຈັຸບົປິ່�ວຍຮັ�າຍແຮັງຈຸາກັ COVID-19. ຖ່�າທ່ີ່ານມີ່ອາກັານ
ທ່ີ່�ບົ່ລວມີຢູ້່�ໃນນ່�, ໃຫ�ໂອ�ລົມີກັັບົຜູ້້�ໃຫ�ບົໍລິກັານດ້ແລສຸ່ຂັ້ະພຸາບົຂັ້ອງທ່ີ່ານກ່ັຽວກັັບົວິທ່ີ່ທ່ີ່�ດ່ທ່ີ່�ສຸ່ດໃນກັານ
ຈັຸດກັານອາກັານຂັ້ອງທ່ີ່ານ ແລະ ປິ່ົກັປ້ິ່ອງຕົິວທ່ີ່ານເອງຈຸາກັ COVID-19.
 » ມີະເຮັັງ
 » ພຸະຍາດໝ່າກັໄຂ່ັ້ຫືັງຊື້າເຮ້ັ�ອ
 » ພຸະຍາດຕັິບົຊື້າເຮ້ັ�ອ
 » ພຸະຍາດປິ່ອດຊື້າເຮ້ັ�ອ
 » ພຸາວະສ່ະໝ່ອງເສ່້�ອມີ ຫື້ ພຸາວະທີ່າງລະບົົບົປິ່ະ
ສ່າດອ້�ນໆ

 » ພຸະຍາດເບົົາຫວານ (ປິ່ະເພຸດ 1 ຫື້ 2)
 » ດາວຊິື້ນໂດຣມີ
 » ພຸາວະທີ່າງຫົວໃຈຸ
 » ກັານຕິິດເຊ້ື້�ອ HIV
 » ພຸາວະພຸ້ມີຄຸຸ້�ມີກັັນບົົກັພຸ່ອງ (ລະບົົບົພຸ້ມີຄຸຸ້�ມີກັັນ
ອ່ອນແອ)

 » ພຸາວະສຸ່ຂັ້ະພຸາບົຈິຸດ

 » ນຳາໜັກັເກ່ັນ ແລະ ໂລກັອ�ວນ
 » ກັານຖ້່ພຸາ
 » ພຸະຍາດເມີັດເລ້ອດແດງຮ້ັບົກ່ັຽວ ຫື້ ທີ່າລາສ່
ຊ່ື້ເມີຍ

 » ກັານສ້່ບົຢູ່າ, ໃນປິ່ັດຈຸຸບົັນ ຫື້ ໃນອະດ່ດ
 » ກັານປ້ິ່ກັຖ່່າຍອະໄວຍະວະທ່ີ່�ແຂັ້ງ ຫື້ ຈຸຸລັງຕົິ�ນ
ກັາເນ່ດເມີັດເລ້ອດ

 » ພຸະຍາດຫືອດເລ້ອດຕ່ິບົ ຫື້ ພຸະຍາດຫືອດ
ເລ່ອດໃນສ່ະໝ່ອງຜູ້ິດປິ່ົກັກັະຕິິ, ເຊິື້�ງສ່ົ�ງຜູ້ົນຕິ່
ກັານໄຫືວຽນຂັ້ອງເລ້ອດໄປິ່ສ້່່ສ່ະໝ່ອງ

 » ຄຸ້ວາມີຜູ້ິດປິ່ົກັກັະຕິິຂັ້ອງກັານນາໃຊື້�ສ່ານເສ່ບົຕິິດ
 » ວັນນະໂລກັ

ເຂັັມປັບັປ້ັງໃໝ່/່ບາຍວາເລື້ນແມ່ນຫຍັງ?

ວັກັຊ່ື້ນປ້ິ່ອງກັັນ ພຸະຍາດ COVID-19 ປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່/ບົາຍວາເລນ ແມີ່ນສ້່ດວັກັຊ່ື້ນ ທ່ີ່�ຊ່ື້ວຍເພຸ່�ມີ
ພຸ້ມີຕິ�ານທີ່ານທັີ່ງ ເຊ້ື້�ອໄວຣັດໂຄຸ້ໂຣນາສ່າຍພຸັນເດ່ມີ ແລະ ຍັງປ້ິ່ອງກັັນສ່າຍພຸັນໃໝ່່ທ່ີ່�ກັວມີເອົາກັລໍະນ່
ສ່່ວນໃຫຍ່ໃນປິ່ະຈຸຸບົັນ. ເຂັັ້ມີເສ່່ມີປິ່ັບົປຸິ່ງໃໝ່່ ມີ່ຈຸຸດປິ່ະສ່ົງເພຸ້�ອສ່ະໜອງກັານປິ່ົກັປ້ິ່ອງທ່ີ່�ດ່ທ່ີ່�ສຸ່ດ ຕິກັ່ັບົເຊ້ື້�ອໄວ
ຣັສ່ ແລະ ແກັ�ໄຂັ້ປິ່ະສ່ິດທິີ່ຜູ້ົນຂັ້ອງວັກັຊ່ື້ນທ່ີ່�ເຈຸ້ອຈຸາງຕິາມີໄລຍະເວລາ.

ຄົໍານທ່ີ່�ມພູ່ີ່ມຄ້ໍາ�ມກັນບົກພີ່ອ່ງປັານກາງ ຫື ືຮ້ັນແຮັງຈາເປັນັຈະຕ�ອງມໃ່ບຮັັບຮັອງແພີ່ດ/ໃບສັ່�ງແພີ່ດ ຫື ືເອກະສ່ານ
ອື�ນໆເພີ່ື�ອຮັັບເຂັັມກະຕ້�ນເຫືົ�ານ່�ບ?ໍ

ບົໍຈຸາເປິ່ັນ, ບຸົກັຄົຸ້ນດັ�ງກ່ັາວສ່າມີາດລະບຸົຂັ້ມ້້ີນດ�ວຍຕົິວເອງ ແລະ ຮັັບົວັກັຊິື້ນທີຸ່ກັເຂັັ້ມີໄດ�ໃນສ່ະຖ່ານທ່ີ່�ທ່ີ່�
ພຸ�ອມີໃຫ�ບົໍລິກັານ. ມີາດຕິະກັານນ່�ຈຸະຊ່ື້ວຍລົດອຸປິ່ະສ່ັກັໃນກັານເຂົັ້� າເຖິ່ງວັກັຊິື້ນສ່າລັບົບຸົກັຄົຸ້ນກັຸ່ມີນ່�. ຖ່�າ
ບຸົກັຄົຸ້ນທ່ີ່�ມີ່ພຸ້ມີຄຸຸ້�ມີກັັນບົົກັພຸ່ອງມີ່ຄຸ້າຖ່າມີກ່ັຽວກັັບົເງ້�ອນໄຂັ້ທີ່າງກັານເພຸດທ່ີ່�ເຈຸາະຈົຸງ, ກັສໍ່າມີາດປິ່ຶກັສ່າກັັນ
ໄດ�ຕິາມີຄຸ້ວາມີເໝ່າະສ່ົມີໃນກັານເຂົັ້� າຮັັບົວັກັຊິື້ນເຂັັ້ມີກັະຕິຸ�ນກັັບົຜູ້້�ໃຫ�ບົໍລິກັານທີ່າງກັານແພຸດໄດ�.

ຖ�າຂັ�າພີ່ະເຈ້� າໄດ�ຮັັບວັກແຊັີງສ່າລັື້ບCOVID-19, ຂັ�າພີ່ະເຈ້� າຈາເປັນັຕ�ອງລື້ະມັດ ລື້ະວັງໃນອື�ນໆອ່ກບ?ໍ

ແມີ່ນ, ເຖິ່ງແມີ່ນວ່າທ່ີ່ານຈຸະໄດ�ຮັັບົກັານສ່ັກັຢູ່າວັກັຊ່ື້ນແລ�ວ, ທ່ີ່ານຍັງຈຸາເປິ່ັນຕິ�ອງໃສ່່ ໜ�າກັາກັອານາໄມີໃນ
ສ່ະຖ່ານທ່ີ່�ໃນທ່ີ່�ສ່າທີ່າລະນະໃນຮົັ�ມີ. ຊື້ອກັຫາຂັ້ມ້້ີນເພຸ່�ມີເຕ່ິມີໃນ ໜຶ່້າເວັ່ບົທີ່ມີີຄຸ້ຳຖ້າມີທີ່�ມີັກຖ້າມີເລື�ອຍໆ
ກ່ຽວ່ກັບົການໃສ່ີໜຶ່້າກາກອານາໄມີ ແລະ ການປົກໜຶ່້າ (ເປິ່ັນ ພຸາສ່າອັງກິັດ) ຂັ້ອງພຸວກັເຮົັາ. ພຸວກັເຮົັາຍັງ
ແນະນາໃຫ�ທ່ີ່ານລ�າງມີ້ເລ້�ອຍໆ, ຢູ້່�ຫ່າງກັັນ 6 ຟຸື້ດ (2 ແມີັດ) ແລະ ຈຸາກັັດກັານຊືຸ້ມີນຸມີ.

ວັກັຊ່ື້ນປ້ິ່ອງກັັນພຸະຍາດ COVID-19 ເຮັັດວຽກັໄດ�ດ່, ແຕ່ິພຸວກັມີັນບົ່ໄດ�ຜູ້ົນ 100%. ບົາງຄົຸ້ນອາດຈຸະ
ຕິິດເຊ້ື້�ອພຸະຍາດ COVID-19 ເຖິ່ງແມີ່ນວ່າເຂົັ້າເຈົຸ� າໄດ�ຮັັບົກັານສ່ັກັຢູ່າແລ�ວກັຕ່ິາມີ. ຍ�ອນຄຸ້ວາມີມີສ່່ຽງຂັ້ອງ
ສ່າຍພຸັນຕ່ິາງໆທ່ີ່�ສ່າມີາດແຜູ້່ເຊ້ື້�ອໄດ�ຫືາຍຂ້ັ້�ນ, ມີັນເປິ່ັນສ່ິ�ງ ສ່າຄັຸ້ນທ່ີ່�ທີຸ່ກັຄົຸ້ນຕິ�ອງລະມີັດລະວັງເຊັື້� ນ: ໃສ່່
ໜ�າກັາກັອານາໄມີເພຸ້�ອຫື�ດກັານແຜູ້່ເຊ້ື້�ອໄວຣັດ.

ມ່ຄໍາາຖາມເພີ່່�ມເຕ່ມບໍ? ເຂ້ັ� າເບ່� ງ: doh.wa.gov/covidbooster
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ເພື່່�ອຂໍເໍອົາເອກະສານນ້� ໃນຮູູບແບບອ່�ນ, ໃຫ້້ໂທ 1-800-525-0127. ລູູກຄ້້າທ້� ຫູ້ໜວກ ຫ່ື້ ບຄ່່້ອຍໄດ້້ຍນິ, 
ກະລຸູນາໂທ 711 (Washington Relay) ຫ່ື້ ອ້ເມວຫ້າ civil.rights@doh.wa.gov.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
http://www.doh.wa.gov/lo/emergencies-covid-19-vaccine-information/yaawksiinekhmskesiim
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