
ບັດສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 / MyIR Mobile ຄ າຖາມທີີ່ ມັກຖາມເລ ້ ອຍໆ  

  

ບັດສັກຢາວັກຊີ ນແມີ່ ນຫຍັງ  

Vax Card (ບັດສັກຢາວັກຊີ ນ) ແມີ່ ນການບັນທຶ ກຢີ່ າງເປັນທາງການກີ່ ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 

ຂອງທີ່ ານ. ໃນເວລາສັກຢາວັກຊີ ນ, ທີ່ ານຄວນໄດ້ຮັບບັດຈາກ CDC 

(ສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ)ພ້ອມດ້ວຍວັນທີ ສັກຢາວັນຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 ແລະ ຍີີ່ ຫ ້ . 

ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ໄດ້ຮັບບັດ ຫ   ທີ່ ານເຮັດບັດເສຍ, ມີ ວິ ທີ ອ ີ່ ນອີ ກທີີ່ ຈະພິສູດວີ່ າທີ່ ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນແລ້ວ (ເບິີ່ ງຄ າຖາມ ແລະ 
ຄ າຕອບຢູີ່ ລຸີ່ ມ).   

  

ແມີ່ ນຫຍັງທີີ່ ບັນທຶ ກໄວ້ຢີ່ າງເປັນທາງການກີ່ ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີ ນ?  

ຕ ີ່ ໄປນີ ້ ແມີ່ ນຕົວຢີ່ າງຂອງການບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ:  

  

• ບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນຕະຫ ອດຊີ ວິ ດ/CDC ບັດສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19  

• ລັດ Washington Immunization Information System 

(ລະບົບຂ ້ ມູນການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ) ພິມອອກມາ  
• MyIR (ພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ) ພິມອອກມາ (ບ ີ່ ວີ່ າຈະເປັນພາບຖີ່ າຍໜ້າຈ  ຫ   

ໃບຢ້ັງຢ ນສະຖານະພາບການສັກຢາປ້ອງກັນ)  

• My IR Mobile (ພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ) ຢ້ັງຢ ນກີ່ ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19  

• ພິມອອກບັນທຶ ກທາງການແພດທາງອີ ເລັກໂທຣນິກທີີ່ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢ ນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການທາງການແພດຂອງທີ່ ານ 

  

ທີ່ ານບ ີ່ ສາມາດເຮັດບັດສັກຢາວັກຊີ ນດ້ວຍຕົນເອງ, 

ເພາະມັນຈະບ ີ່ ຖ ກຍອມຮັບເປັນເອກະສານທາງການ. ບັນທຶ ກທາງການແມີ່ ນເອກະສານທາງການແພດທີີ່ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢ ນໃນ
ເວລາສັກຢາວັກຊີ ນ, ຜີ່ ານຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການທາງການແພດຂອງທີ່ ານ ຫ   ຜີ່ ານທາງ MyIR ປະຕູບ ລິ ການທີີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ.  
  

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເກັບຮັກສາ ບັດສັກຢາວັກຊີ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າແນວໃດ?  

ທີ່ ານຄວນເກັບຮັກສາບັດສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດຂອງທີ່ ານໄວ້ໃນບີ່ ອນປອດໄພ! 

ໃຫ້ຄິ ດວີ່ າສິີ່ ງນີ ້ ປຽບເໝ ອນໃບຢ້ັງຢ ນການເກີດ ຫ   ປ ້ ມຜີ່ ານແດນຂອງທີ່ ານ. ທີ່ ານສາມາດຖີ່ າຍຮູບ, ເຮັດສ າເນົາ, 
ອັດແຂງສ າເນົາ (ແຕີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຕ້ົນສະບັບ) ຫ   ດ າເນີ ນຂ້ັນຕອນອ ີ່ ນໆເພ ີ່ ອໃຫ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າທີ່ ານມີ ສ າເນົານ້ັນ.   

  

ສ າລັບຄ າແນະນ າເພີີ່ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບການເກັບຮັກສາບັດສັກຢາວັກຊີ ນທີີ່ ຖ ກຕ້ອງ, ທີ່ ານສາມາດແບີ່ ງປັນເລ ີ່ ອງນີ ້ ກັບຄອບຄົວ 

ແລະ ໝູີ່ ເພ ີ່ ອນ. ກົດບີ່ ອນນີ ້ ເພ ີ່ ອເບິີ່ ງໃບປິ ວເປັນພາສາຂອງທີ່ ານ: (ປະຈຸບັນນີ ້ ມີ ເປັນ ພາສາ ອັງກິດ ແລະ ພາສາ ສະເປນ). 

  

ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ ້ າຈຶີ່ ງຕ້ອງເກັບຮັກສາບັດສັກຢາວັກຊີ ນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ?  

ບັດສັກຢາວັກຊີ ນຂອງທີ່ ານແມີ່ ນວິ ທີ ທີີ່ ງີ່ າຍສ າ 
ລັບທີ່ ານທີີ່ ຈະສະແດງຫ ັ ກຖານຢ້ັງຢ ນວີ່ າທີ່ ານໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 ແລ້ວ. 

ທີ່ ານອາດຈະຕ້ອງສະແດງຫ ັ ກຖານການສັກຢາວັກຊີ ນເພ ີ່ ອຈະສາມາດເດີ ນທາງ, ເຂົ ້ າຮີ່ ວມໃນງານຕີ່ າງໆ ແລະ 
ອາດຈະເພີີ່ ມຂ ້ ມູນເສີ ມໃນອະນາຄົດ.   

  

ມີ ຫ າຍທຸລະກິດໃນ Washington ໃນປັດຈຸບັນຍັງມີ ແຮງຈູງໃຈສ າ 
ລັບຜູ້ມີ ຫ ັ ກຖານຢ້ັງຢ ນການສັກວັກຊີ ນຢີ່ າງຄົບຖ້ວນ. ນີ ້ ອາດຈະປະກອບມີ ສີ່ ວນຫ ຸ ດ, ໃຫ້ນັີ່ ງໄດ້ຕາມສະບາຍ ຫ   

ຕາມບີ່ ອນທີີ່ ມັກໃນງານຕີ່ າງໆ.   

  

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເຮັດແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າບ ີ່ ໄດ້ຮັບບັດສັກຢາວັກຊີ ນ ເມ ີ່ ອໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນ?  

ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ໄດ້ຮັບບັດສັກຢາວັກຊີ ນ ເມ ີ່ ອທີ່ ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີ ນ ປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19, 

ທີ່ ານສາມາດຕິດຕ ີ່ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການສັກຢາວັກຊີ ນຂອງທີ່ ານ. ນອກນ້ັນທີ່ ານຍັງສາມາດເຂ້ົາເບິີ່ ງບັນທຶ ກການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາ
ດ ໂຄວິ ດ-19 ຂອງທີ່ ານທາງອອນໄລນ໌ທີີ່  www.MyIRMobile.com (ພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ) ແລະ ຕ້ັງບັນຊີ ໂດຍບ ີ່ ເສຍຄີ່ າ.   
  

 
 
 

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf
http://www.myirmobile.com/


ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເຮັດແນວໃດຖ້າບັດສັກຢາວັກຊີ ນຂອງພະເຈົ ້ າເສຍ?  

ຖ້າທີ່ ານເຮັດບັດສັກຢາວັກຊີ ນເສຍ, 

ທີ່ ານສາມາດໄດ້ຮັບເອກະສານໃບຢ້ັງຢ ນຢີ່ າງເປັນທາງການກີ່ ຽວກັບການສັກຢາວັກຊິ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 

ຜີ່ ານຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທີ່ ານ ຫ   ໂດຍການຕ້ັງບັນຊີ ຢູີ່  www.MyIRMobile.com (ພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ).  

  

MyIR Mobileແມີ່ ນຫຍັງ?  

MyIR Mobile ແມີ່ ນປະຕູຜີ່ ານທາງອິ ນເຕີເນັດທີີ່ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ ້ າເຖິງບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນຂອງລັດຢີ່ າງເປັນທາງການ. 

ທີ່ ານສາມາດຕ້ັງບັນຊີ ຢູີ່ ທີີ່  www.MyIRMobile.com (ພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ).  

  

ກະລຸນາຈ າໃສີ່ ໃຈວີ່ າ MyIR Mobile ໃນປັດຈຸບັນນີ ້ ຍັງມີ ຂ ້ ຈ າກັດ ເປັນພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ. ສ າລັບການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ້ານພາສາ 
ຫ   ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອເພີີ່ ມເຕີມເພ ີ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບບັນທຶ ກຂອງທີ່ ານ, ທີ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາລັດ Washington Office of 

Immunization and Child Profile (ຫ້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຂ ້ ມູນເດັກນ້ອຍ) 

ໃນຊີ່ ວງເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິທີີ່  (360) 236-3595 ຫ   ຕິດຕ ີ່ ທາງອີ ເມວທີີ່  waiisrecords@doh.wa.gov.  

 

ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 ຂອງລູກຂ້າພະເຈົ ້ າແນວໃດ?  

ລູກຂອງທີ່ ານຄວນໄດ້ຮັບບັດສັກຢາວັກຊີ ນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເອງຈາກ CDC ໃນເວລາສັກຢາວັກຊີ ນ. 

ມັນເປັນຄວາມຄິ ດທີີ່ ດີ ທີີ່ ທີ່ ານເກັບບັດນີ ້ ໄວ້ຢີ່ າງປອດໄພສ າ ລັບພວກເຂົ າຄ ກັນກັບທີີ່ ທີ່ ານເກັບມ້ຽນຂອງທີ່ ານເອງ. 
ເບິີ່ ງລາຍຊ ີ່ ທາງເລ ອກການເກັບຂ ້ ມູນຂ້າງເທິ ງ.   

  

ຖ້າລູກຂອງທີ່ ານບ ີ່ ມີ ບັດສັກຢາວັກຊີ ນຈາກ CDC, ທີ່ ານສາມາດໄດ້ຮັບສ າ ເນົາຢີ່ າງເປັນທາງການຜີ່ ານແພດດູແລເດັກ ຫ   

ຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການສັກຢາວັກຊີ ນຂອງພວກເຂົ າ. ທີ່ ານຍັງສາມາດຕ້ັງບັນຊີ ເປັນຄອບຄົວໄດ້ www.MyIRMobile.com (ພາສາອັງ
ກິດເທົີ່ ານ້ັນ) ແລະ ເພີີ່ ມປະຫວັດລູກຂອງທີ່ ານເຂົ ້ າໃນບັນຊີ ຂອງທີ່ ານເອງ.  
  

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນຢູີ່ ນອກລັດ Washington?  

ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນ ໃນລັດ Washington, 

ບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນຂອງທີ່ ານອາດຈະບ ີ່ ປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນ MyIR Mobile. 

ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນີ່ ໃຈວີ່ າທີ່ ານມີ ຫ ັ ກຖານຢ້ັງຢ ນອ ີ່ ນໆກີ່ ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19, 

ເຊັີ່ ນວີ່ າບັດສັກຢາວັກຊີ ນຈາກ CDC ຂອງທີ່ ານ ຫ   ບັນທຶ ກທີີ່ ຢ້ັງຢ ນຜີ່ ານຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບຂອງທີ່ ານ.  

  

ຖ້າທີ່ ານບ ີ່ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີ ນຢູີ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ, 
ກະລຸນາເອົ າຫ ັ ກຖານຢ້ັງຢ ນການສັກຢາວັກຊີ ນຈາກປະເທດທີີ່ ທີ່ ານສັກຢາວັກຊີ ນນ້ັນ. 

 

ຂ້າພເຈົ ້ າຈະເອົ າບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນທັງໝົດສ າ ລັບຂ້າພະເຈົ ້ າເອງ ຫ   ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ 

(ບ ີ່ ພຽງແຕີ່ ການສັກຢາວັກຊີ ນປ້ອງກັນພະຍາດ ໂຄວິ ດ-19 ເທົີ່ ານ້ັນ)?  

ສ າລັບບັນຊີ ລາຍຊ ີ່ ເຕັມຂອງບັນທຶ ກການສັກຢາວັກຊີ ນສ າ ລັບທີ່ ານ ຫ   ສະມາຊິ ກຄອບຄົວຂອງທີ່ ານ, 

ທີ່ ານສາມາດຕິດຕ ີ່ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຂ້ັນຕ້ົນຂອງທີ່ ານ ຫ   ຕ້ັງບັນຊີ ຢູີ່  wa.MyIR.net (ພາສາອັງກິດເທົີ່ ານ້ັນ). 

 

ສ າລັບການຊີ່ ວຍເຫ  ອດ້ານພາສາ, ຫ   ຄວາມຊີ່ ວຍເຫ  ອເພີີ່ ມເຕີມ ເພ ີ່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບບັນທຶ ກຂອງທີ່ ານ, ທີ່ ານຍັງສາມາດໂທຫາລັດ 

Washington Office of Immunization and Child Profile (ຫ້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຂ ້ ມູນເດັກນ້ອຍ) 

ໃນຊີ່ ວງເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິທີີ່  360-236-3595 ຫ   ຕິດຕ ີ່ ທາງອີ ເມວທີີ່  waiisrecords@doh.wa.gov.  
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