
អ្នកផ្តល់សេវាេុខភាពរបេ់អ្នក ទូរេពទសៅអ្នកផ្តល់សេវារបេ់អ្នក ឬស្វើការណាត់ជួប
តាមអ្នឡាញ

គ្លីនិកេុខភាពេហគ្មន៍ ចូលសៅកាន់សគ្ហទំព័ររបេ់ស ើង៖
vaccinelocator.doh.wa.gov/

ឬទូរេពទសៅសលខ 1-800-525-0127 បន្ទទ ប់មកចុច
េញ្ញា #។ មានជំនួ ផ្ផ្នកភាសាេម្រមាប់ផ្លល់ជូន។ឱេថសាា នតាមមូលដ្ឋា ន

គ្លីនិកបសណាត ោះអាេនន ឬ គ្លីនិកចល័ត
វាមានលកខណៈសផ្េងៗគ្នន ។ អ្នកអាចនឹងដឹងអំ្ពីគ្លីនិកសនោះ
ពីមិតតភកតិ ឬេមាជិកេហគ្មន៍ ឬសៅសលើបណាល ញេងគ
ម។ សាកេួរពួកសគ្អំ្ពីរសបៀបចុោះស ម្ ោះ។

Pfizer-BioNTech

6 ផ្ខដល់ 4 ឆ្ន ំ៖ 3 ដូេ មានចសន្ទល ោះសពលចាក់ 21ថ្ថៃ
បន្ទទ ប់ពីដូេទី 1 និង 56 ថ្ថៃបន្ទទ ប់ពីដូេទី 2។
5 ឆ្ន ំស ើងសៅ៖ 2 ដូេ មានចសន្ទល ោះសពលចាក់ 21ថ្ថៃ

Moderna 6 ផ្ខស ើងសៅ៖ 2 ដូេ មានចសន្ទល ោះសពលចាក់ 21 ថ្ថៃ

Novavax 12 ឆ្ន ំស ើងសៅ៖ 2 ដូេ មានចសន្ទល ោះសពលចាក់ 21 ថ្ថៃ

Johnson & Johnson 18 ឆ្ន ំស ើងសៅ៖ 1ដូេ

វ ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19៖ ម្របការផ្ដលម្រតវូដឹង

អ្នកទទួលបានវា៉ាក់សំាងសនោះសដ្ឋ ឥត
គិ្តថ្ថល។ អ្នកមិនគួ្រម្រតូវបានគិ្តម្របាក់ ឬ
ទទួលបានវកិក បម្រតទូទាត់សទ។សៅគ្លីនិកចាក់វា៉ាក់សំាងម្រទង់ម្រទា ្ំ អ្នកម្របផ្ហល

ជាម្រតូវ កអ្វីមួ មកជាមួ ផ្ដលបង្ហា ញថាអ្នក
រេ់សៅ ឬស វ្ើការកនុងរដាវា៉ាេីុនសតាន។
អ្នកអាចនឹងម្រតូវបានសគ្េួររកឯកសារមួ ចំនួន
ដូចខាងសម្រកាម ប៉ាុផ្នតអ្នកមិនចំាបាច់
ម្រតូវផ្តផ្តល់ឯកសារទំាងសន្ទោះសទ៖
• អ្តតេញ្ញា ណប័ណណ
• ប័ណណធាន្ទរ៉ាប់រង
• សលខេនលិេុខេងគម

វា៉ាក់សំាងមួ ចំនួនមាន 2-3 ដូេ។ វាម្រតូវ
ចំណា សពលម្របផ្ហលពីរេបាត ហ៍ សម្រកា 
សពលអ្នកបានទទួលការចាក់វា៉ាក់សំាងម្រគ្ប់
ចំនួន សដើមបីទទួលបានការការពារលអបំផុ្ត។
មនុេេមួ ចំនួនម្របផ្ហលជាម្រតូវការដូ
េជំរញុ 1-2 ដូេ។
េូមចូលសមើលដូេជំរញុថ្នវា៉ាក់សំាងជំង 
COVID-19 សដើមបីទទួលបានព័ត៌មានបផ្នាម។

សម្រាបព់ត័ា៌នបន្នែម
ចូលទៅកាន៖់ COVIDVaccineWA.org ឬ DOH.WA.GOV/Coronavirus
ទូរសពទទៅ៖ 1-800-525-0127 រចួចុចេញ្ញា #។ មានជំនួ ផ្ផ្នកភាសាេម្រមាប់ផ្លល់ជូន។

អ្នកមិនចាំបាចទ់ាលន់្តជាពលរដ្ឋអាទមរកិ ទទើបទទួលបានវ ៉ាក់
សាំងទ ោះទទ។ ពកួទេនឹងមិនសរួ អ្ាំពសីែ នភាពអ្ទ ោ ម្របទេសន៍
របសអ់្នកទទ។

ទិនននយ័ផ្ទទ លខ់្លួននឹងម្រតូេបានទម្របើម្របាស់សម្រាបទ់ោលបាំណង
សខុ្ភាពសធារណៈន្តប៉ាុទ ណ្ ោះ។

ទតើខ្្ុ ាំអាចទទួលបានការចកវ់ ៉ាក់សាំងទៅ
កន្នលង្?

ទតើខ្្ុ ាំទ្វើការ្តជ់ួបទោយ
រទបៀប្?

ទតើខ្្ុ ាំេួរយកអ្វីមកជាមួយទៅកាន់
ការ្តជ់ួបចក់វ ៉ាក់សាំងរបស់ខ្្ុ ាំ?

ទតើវ ៉ាក់សាំងទនោះានតម្មលប៉ាុ ា ន?

ទតើខ្្ុ ាំចាំបាចម់្រតូេចក់វ ៉ាក់សាំងទលើកទីពីរន្ដ្រឬទទ?

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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ដ ើម្បីដ្នើ  ្ុំឯកសារដ េះជាទម្ម្ង់ដសេងដទៀត ្ូម្ដៅទូរ្ព្ទម្កដេខ 800-525-0127។ អតិថិជ ដ េពិ្ការម្តដ ៀកឬ
សាា ប់មិ្ ្ូវឮ ្ូម្ទូរ្ព្ទដៅដេខ 711 (Washington Relay) ឬដសញើអ ីដម្េដៅ civil.rights@doh.wa.gov។

អនកទុំ ងជាអា  ឹងមា សេរ ុំខា ។ ជាធម្មតា
សេរ ុំខា មា រយៈដព្េដតមួ្យឬពី្រថ្ថៃប  ដណោ េះ។

ដយើង្ូម្ដែនុំឱ្យចាក់វ ក់សាុំងដ ៊្េរ ីmRNA 
្ម្មាប់ជុំងឺ COVID-19 (Pfizer-BioNTech ឬ
Moderna) ជុំ ួ្ឱ្យវ ក់សាុំង Johnson & Johnson 
(J&J) ដ េចាក់ដតមួ្យ ូ្។
វ ក់សាុំង J&J ដៅដតមា សាេ់ជូ ម្ប្ិ ដបើអនក ង់
ចាក់។ វ ក់សាុំង Novavax ក៏មា សាេ់ជូ ជាជដម្ម្ើ្
ជុំ ួ្វ ក់សាុំងដ ៊្េរ ីmRNA សងដ រ ម្ប្ិ ដបើអនក ង់
បា ជដម្ម្ើ្ដសេង។ ្ូម្ពិ្ដម្រេះជាមួ្យអនកសាេ់ដ្វ
ដថទុំ  ្ខភាព្អុំពី្ជដម្ម្ើ្រប្់អនក។

ការទទួេការចាក់វ ក់សាុំង  ឹងជួយឲ្យអនករកាបា  ្វតថិភាព្
ដៅកដ ែងការងារ  ិងដ ញដៅខាងដម្ៅជាមួ្យមិ្តតភកតិ ិង
ម្រួសារសាជាថមីដទៀតបា ។

អនក ឹងមិ្ មា ជុំងឺធៃ ់ធៃរ  ូេ្ម្មាកដព្ទយ ឬសាែ ប់
ដោយសារជុំងឺ COVID-19 ដនេះដទ។

វ ក់សាុំង COVID-19 បងាា ត់រាងកាយរប្់
អនកឲ្យបដងកើតការការពារទេ់ ឹងជុំងឺ ដ េ
ការពារអនកមិ្ ឲ្យមា ជុំងឺ។

ដតើវ ក់សាុំងជុំងឺ COVID-19 
មា ម្ ខងារអវីខែេះ?ដតើសេរ ុំខា មា អវីខែេះ?

្ម្មាប់វ ក់សាុំងពី្រ ូ្ សេរ ុំខា អា  ឹងធៃ ់ធៃរជាង
ម្  បនទ ប់ពី្ការចាក់ថ្ន ុំដេើកទីពី្រ។

ទូរ្ព្ទដៅដេខ 911 ម្ប្ិ ដបើអនកមា ម្បតិកម្ម
អាដេកហេ ី។ អនកអា   េះដ ម្ េះកន ងកម្មវធីិ V-safe 
ដ ើម្បីរាយការែ៍អុំពី្សេរ ុំខា នន៖ vsafe.cdc.gov។

បាទ/ចា្។ ម្រប់វ ក់សាុំងទុំងអ្់ ម្តូវបា ដធវើដត្តដៅដេើ
ម្  ្េរាប់ម្ ឺ នក់។

ពួ្កវម្តូវបា បងាា ញឲ្យដ ើញពី្ម្ប្ិទធភាព្្ម្មាប់ម្  ្េ
ម្រប់ជាតិសា្ ៍ននជាដម្ ើ  ិងអនកដ េមា សាថ  ភាព្

 ្ខភាព្ ូ ជាជុំងឺធាត់ម្ជុេ ជុំងឺទឹកដនម្ដសែម្ ជុំងឺដបេះ ូង
ជុំងឺដថែើម្  ិងវរី ្ ហ ីវ។

ដតើវ ក់សាុំងទុំងដ េះមា  ្វតថិភាព្ដ រ
ឬដទ?

ដហត អវីបា ជាខញ ុំរួរដតទទួេការចាក់វ ក់សាុំង?ដតើវ ក់សាុំងមួ្យម្បដភទេែ
ម្បដ ើ្រជាងវ ក់សាុំងម្បដភទ
ដសេងដទៀតដ រឬដទ?

?

កន ងរាងកាយរប្់អនកទុំងមូ្េ៖

• អ្់កមាែ ុំង
• ឈឺកាេ
• ឈឺសា ់  ុំ
• ម្ពឺ្រងា
• ម្រុ ដៅា
•  ដងាែ រ

ដេើថ្ ម្តង់កដ ែងដ េអនកបា 
ចាក់ថ្ន ុំ៖

• មា ការឈឺចាប់
• ដ ើងម្កហម្
• ដហើម្

Department of Health (ម្ក្ួង  ្ខាភិបាេ) 
ពិ្ ិតយដម្ើេរបាយការែ៍  ្វតថិភាព្ជា
ម្បចាុំដ ើម្បីដធវើឲ្យម្បាក ថ្ រម  កតីបារម្ភ
ដសនក  ្វតថិភាព្ណមួ្យដ ើយ។


