
ຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານດ ູ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ໂທຫາຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານຂອງທ່ານ ຫ ຼື ເຮດັການນດັໝາຍຜ່ານທາງອອນໄລນ໌

ຄລນີກິສຸຂະພາບຊຸມຊນົ ເຂົ ູ້່ າເບິ່ ງເວບັໄຊທຂ໌ອງພວກເຮາົ: vaccinelocator.doh.wa.gov/

ຫ ຼື ໂທ 1-800-525-0127, ຫ ງັຈາກນັ ູ້ນກດົ #. 
ມກີານຊ່ວຍເຫ ຼືອດ ູ້ານພາສາ.ຮ ູ້ານຂາຍຢາໃນທ ູ້ອງຖິ່ ນ

ຄລີນກິປັອບອບັ ຫ ຼື ຄລນີກິເຄຼື່ ອນທີ່
ມນັແຕກຕ່າງກນັ. ທ່ານອາດຈະໄດ ູ້ຍນິກ່ຽວກບັຄລນີກິຈາກເພຼື່ ອນ ຫ ຼື
ສະມາຊກິຊຸມຊນົ, ຫ ຼື ໃນສຼື່ ສງັຄມົ. ບອກພວກເຂາົກ່ຽວກບັວທິີ
ລງົທະບຽນ.

Pfizer-BioNTech
ອາຍຸ 6 ເດຼືອນ - 4 ປີ: 3 ເຂມັ,  21 ວນັ ຫ ງັຈາກເຂມັທີ່ 1, 56 
ວນັ ຫ ງັຈາກເຂມັທີ່ 2.
ອາຍຸ 5 ປີຂ ູ້ນໄປ: 2 ເຂມັ, ຫ່າງກນັ 21 ວນັ

Moderna ອາຍຸ 6 ເດຼືອນຂ ູ້ນໄປ: 2 ເຂມັ, ຫ່າງກນັ 21 ວນັ

Novavax ອາຍຸ 12 ປີຂ ູ້ນໄປ: 2 ເຂມັ, ຫ່າງກນັ 21 ວນັ

Johnson & Johnson ອາຍຸ 18 ປີຂ ູ້ນໄປ: 1 ເຂມັ

ຢາວກັຊນີ ໂຄວດິ-19: ສິ່ ງທີ່ ຄວນຮ ູ້

ທ່ານໄດ ູ້ຮບັຢາວກັຊນີນີ ູ້ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. ທ່ານບ່ໍ
ຄວນຖຼືກຮຽກເກບັເງນິ ຫ ຼື ໃບເກບັເງນິ.ຢ ່ ບນັດາຄລນີກິສກັຢາວກັຊນີມະຫາຊນົ, 

ທ່ານອາດຈາໍ ເປັນຕ ູ້ອງເອາົສິ່ ງທີ່ ສະແດງ
ວ່າທ່ານອາໄສຢ ່ ຫ ຼື ເຮດັວຽກຢ ່ ລດັ
Washington.
ທ່ານອາດຈະຖຼືກຮ ູ້ອງຂໍສໍາລບັສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ູ້, 
ແຕ່ທ່ານບ່ໍ
ຈາໍເປັນຕ ູ້ອງໃຫ ູ້ພວກເຂາົ:
• ບດັ
• ປະກນັໄພ
• ລະຫດັປະກນັສງັຄມົ

ຢາວກັຊນິບາງຊະນດິແມ່ນສກັ 2-3 ເຂມັ. ມນັຕ ູ້ອງໃຊ ູ້ເວລາປະມານ
ສອງອາທດິຫ ງັຈາກທ່ານໄດ ູ້ຮບັການສກັຢາວກັຊນີຢ່າງເຕມັທີ່ ເພຼື່ ອການ
ປູ້ອງກນັທີ່ ດທີີ່ ສຸດ. ບາງຄນົອາດຈະຕ ູ້ອງສກັເຂມັກະຕຸ ູ້ນ 1-2 ເຂມັ.
ກະລຸນາເຂົ ູ້າໄປເບິ່ ງວກັຊນີໂຄວດິ-19 ເຂມັກະຕຸ ູ້ນ ສໍາລບັຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ ມ
ເຕມີ.

ສໍາລບັຂໍ ູ້ມ ນເພີ່ ມເຕມີ
ເຂົ ູ້າເບິ່ ງ: COVIDVaccineWA.org or DOH.WA.GOV/Coronavirus
ໂທ: 1-800-525-0127, ຫ ງັຈາກນັ ູ້ນກດົ #. ມກີານຊ່ວຍເຫ ຼືອດ ູ້ານພາສາ.

ທ່ານບ່ໍຈາໍເປັນຕ ູ້ອງເປັນພນົລະເມຼືອງໃນສະຫະລດັອາເມລກິາ
ເພຼື່ ອສກັຢາວກັຊນີ. ພວກເຂາົຈະບ່ໍຖາມສະຖານະພາບການເຂົ ູ້າ
ເມຼືອງຂອງທ່ານ. 

ຂໍ ູ້ມ ນສ່ວນຕວົຈະຖຼືກນາໍໃຊ ູ້ເພຼື່ ອຈດຸປະສງົດ ູ້ານສາທາລະນະສຸກ
ເທົ່ ານັ ູ້ນ.

ຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າສາມາດໄດ ູ້ຮບັຢາ
ວກັຊນີຢ ່ ໃສ?

ຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າຈະເຮດັນດັໝາຍ
ໄດ ູ້ແນວໃດ?

ຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າຄວນເອາົຫຍງັໄປໃນການນດັພບົສກັ
ຢາວກັຊນີຂອງ ຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າ? ຢາວກັຊນີມລີາຄາເທົ່ າໃດ?

ຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າຕ ູ້ອງການສກັຢາຄັ ູ້ງທສີອງບໍ?
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ທ່ານມແີນວໂນ ູ້ມທີ່ ຈະມຜີນົຂ ູ້າງຄຽງ. ປົກກະຕແິລ ູ້ວຜນົ
ຂ ູ້າງຄຽງເກດີຂຼື ູ້ນພຽງແຕ່ໜ ່ ງ ຫ ຼື ສອງມຼື ູ້.

ພວກເຮາົແນະນາໍໃຫ ູ້ສກັວກັຊນີປູ້ອງກນັພະຍາດ ໂຄວດິ-19
mRNA (Pfizer-BioNTech ຫ ຼື Moderna) ແທນວກັຊນີ
Johnson & Johnson (J&J) ແບບໜ ່ ງເຂມັ. 

ວກັຊນີ J&J ຍງັມຢີ ່ ຖ ູ້າທ່ານຕ ູ້ອງການສກັ. Novavax ຍງັມເີປັນ
ທາງເລຼືອກໃຫ ູ້ກບັວກັຊນີ mRNA ຖູ້າທ່ານຕ ູ້ອງການທາງເລຼືອກ
ອຼື່ ນ. ສນົທະນາກບັຜ ູ້ໃຫ ູ້ບໍລກິານດ ແລສຸຂະພາບກ່ຽວກບັທາງ
ເລຼືອກຂອງທ່ານ.

ການສກັຢາວກັຊນີຊ່ວຍໃຫ ູ້ທ່ານປອດໄພໃນບ່ອນເຮດັວຽກ ແລະ
ເວລາໄປຫາໝ ່ ແລະ ຄອບຄວົອກີຄັ ູ້ງ.

ທ່ານອາດຈະເຈບັປ່ວຍໜກັ, ໄດ ູ້ນອນໂຮງໝໍ ຫ ຼື ເສຍຊວີດິຈາກ
ພະຍາດ ໂຄວດິ-19. 

ຢາວກັຊນິປູ້ອງກນັພະຍາດ ໂຄວດິ-19 ຝ ກຊ ູ້ອມ
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ເພຼື່ ອສ ູ້າງປູ້ອງກນັພະຍາດຫ ກີລ ູ້ຽງ
ເຮດັໃຫ ູ້ທ່ານບ່ໍເຈບັປ່ວຍ.

ຢາວກັຊນີປູ້ອງກນັພະຍາດ
ໂຄ ວດິ-19 ເຮດັໜ ູ້າທີ່ ຫຍງັ?

ມຜີນົຂ ູ້າງຄຽງຫຍງັບໍ?

ສໍາລບັຢາວກັຊນີທີ່ ສກັສອງຄັ ູ້ງ, ຜນົຂ ູ້າງຄຽງຫ ງັການສກັຢາຄັ ູ້ງທີ
ສອງອາດຈະຮ ູ້າຍແຮງກວ່າເກົ່ າ.

ໂທ 911 ຖູ້າທ່ານມອີາການແພ ູ້. ທ່ານສາມາດລງົທະບຽນສໍາລບັ
V-safe ເພຼື່ ອລາຍງານຜນົຂ ູ້າງຄຽງໃດໆ ແລະ ໄດ ູ້ຮບັຄໍາເຕຼືອນ
ສໍາລບັການສກັ ຢາ ຄັ ູ້ງທີ່ ສອງ: vsafe.cdc.gov. 

ແມ່ນແລ ູ້ວ. ຢາວກັຊນີທງັໝດົໄດ ູ້ຜ່ານການທບົສອບນໍາ ຫ າຍສບິພນັ
ຄນົ. 

ພວກມນັໄດ ູ້ສະແດງໃຫ ູ້ເຫນັວ່າມຄີວາມປອດໄພໃນທົ່ ວປະຊາຊນົຈາກ
ຫ າຍເຊຼື ູ້ອຊາດ ແລະ ຜ ູ້ທີ່ ມສີະພາບສຸຂະພາບເຊັ່ ນໂຣກອ ູ້ວນ, ໂຣກ
ເບາົຫວານ, ໂຣກຫວົໃຈ, ໂຣກຕບັ ແລະ ໂຣກ HIV. 

ຢາວກັຊນີມຄີວາມປອດໄພບໍ?

ຍ ູ້ອນຫຍງັຂ ູ້າພະເຈົ ູ້າຈ  ່ ງຄວນໄດ ູ້ຮບັຢາວກັຊນີ?ຢາວກັຊນີຊະນດິໜ ່ ງດກ່ີວາຊະນດິອຼື່ ນ
ບໍ?

?

ທົ່ ວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ:

• ອດິເມຼື່ ອຍ
• ເຈບັຫວົ
• ເຈບັກ ູ້າມ
• ໜາວສັ່ ນ
• ເປັນໄຂ ູ້
• ປວດຮາກ

ຢ ່ ທີ່ ແຂນຂອງທ່ານບ່ອນທີ່ ທ່ານໄດ ູ້ຮບັ
ການສກັຢາ:

• ເຈບັປວດ
• ແດງ
• ໃຄ່ບວມ

Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະ
ສຸກ)  ກວດເບິ່ ງບດົລາຍງານຄວາມປອດໄພເປັນ
ປະຈາໍເພຼື່ ອໃຫ ູ້ແນ່ໃຈວ່າບ່ໍມຄີວາມກງັວນົກ່ຽວກບັ
ຄວາມປອດໄພ.


