
ជំងឺរលាកសាចដ់ ំបបេះដូងបន្ទា បពី់ការចាក់វ ៉ាក់សាងំ 
COVID-19 ៖ ប្បការ ដដលឪព កម្តា យនិងមន ស្សវយ័
បកេងគួរដឹង 

ប ើជំងឺរលាកសាចដ់ ំបបេះដូងគឺជាអ្វី? 
ជំងឺរលាកសាច់ដ ំប េះដូង (និងជំងឺរលាកបរសាមប េះដូង) គឺជា
ពាកយដដលពិពណ៌នាអំពីការប ើមរលាកខាងកន ង ឬជ ំវញិប េះដូ
ង។ បោគសញ្ញា ទូបៅរមួមានឈឺទ្ទូង ពិបាកដកដបងហើម និងមាន
អារមមណ៍ថាប េះដូងរ ស់អនកបលាតញា ់ខាល ំង ។ ទ្ ព័នធភាពសា ំ
រ ស់ោងកាយជាបរឿយៗអាច ងកឲ្យមានការប ើមរលាកបនេះ
ដដលជាទ្ តិកមមបៅនឹងការឆ្លងជំងឺដូចជាវរី ស។  

ជំងឺរលាកសាចដ់ ំបបេះដូងមិនបកើ ម្តនជាទូបៅបទ ប ើយ
កប្មនឹងបងកឲ្យសាា បប់ា ប់ង ់ជីវ ិ ណាស្់។ 
មានករណីជំងឺរលាកសាច់ដ ំប េះដូងតិចជាង 200,000ករណីបៅ
ស រដឋអាបមរកិជាបរៀងោល់ឆ្ន ំ ដដលមានអទ្ាសាល  ់ បាត់  ង់
ជីវតិ តិចជាង 2%។ មិនមានអនកសាល  ់បោយសារជំងឺរលាកសាច់
ដ ំប េះដូងដដលទ្តូវបានកំណត់ថា ណ្តា លមកពីការចាក់វ៉ាក់
សំាងជំងឺ COVID-19 បៅស រដឋអាបមរកិបទ។ 

• បគមិន ដឹងថាវ មានការ ឆ្លងោលោលបនេះ 

បទ ។ 
• ករណីភាគបទ្ចើនគឺកទ្មិតរសាល 
• ការពាបាលជាធមមាមានកទ្មិតតិចតួច 

បោយបតា តបលើការទ្គ ់ទ្គងបោគសញ្ញា  

ប ើម្តនការ ភ្ជា បប់ៅនឹងការចាក់វ ៉ាក់សាងំជំងឺ  
COVID-19 ដដរឬបទ? 
អាចមាន ។ ហានិភ័យបទ្កាយការចាក់វ៉ាក់សំាងគឺកទ្មបកើត មាន 
ណ្តស់  ៉ា ដនាវអាចបកើតប ើង។ ជំងឺរលាកសាច់ដ ំប េះដូង ក៏បកើត
ប ើងចំបពាេះអនកដដលមិនទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងដដរ។ 
បោយសារដតបគ មិនអាច ដិបសធ បាន  ដូបចនេះបទើ   Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC, មជឈមណឌ ល 
ទ្គ ់ទ្គង និង  ង្កក រ ជំងឺ) បានកំណត់ថាមាន “ទំនាក់ទំនងដដល
អាច បកើត មាន” រវងជំងឺរលាកសាច់ដ ំ ប េះដូង និងជំងឺរលាក
បរសាមប េះដូង និងវ៉ាក់សំាងជំងឺ COVID-19 ទ្ បភទ mRNA (ផ
លិតបោយទ្កុម   ន Moderna និង Pfizer-BioNTech) ។  

បដើមបីបសនើស ំឯកសារបនេះជាទទ្មង់បផេងបទៀត សូមទូរសពទបៅបលខ 1-800-525-0127។ 
អតិថិជនដដលសាា  ់មិនឮ ឬ សាា  ់មិនសូវឮ សូមទូរសពទ បៅបលខ  711 (Washington Relay) 
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ប ើស្ញ្ញា និងបោគស្ញ្ញា អ្វីខ្ាេះដដលខ្្ ំគួរដឹងបន្ទា បព់ីការចាក់
វ ៉ាក់សាងំរួច? 
ករណីភាគបទ្ចើនបកើតប ើងចំបពាេះបកមងទ្ ុសវយ័ជំទង់និងវយ័បកមង
ដដលមានអាយ បទ្កាម 30ឆ្ន ំ។ បោគសញ្ញា មានជាធមមាបទ្កាយ
ការចាក់ដូសទី2។ 
CDC ដណនំាថា អនកដដលបទើ ដតបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាងថមី 
ទ្តូវដសែងរក ទទួល ការដថទំ ពាបាលបវជជសាសា ទ្ សិនប ើពួកបគ
បកើត មាន បោគសញ្ញា ទំងបនេះបទ្កាយទទួលការចាក់វ៉ាក់សំាង ជា
ពិបសសបៅសបាា  ៍ដំ ូងបទ្កាយការចាក់វ៉ាក់សំាង៖  
 

•  ច កបដើមទ្ទូង  
• ដងហក់  
• មានអារមមណ៍ថាមានចង្កែ ក់ប េះដូងបលាត

ញា ់ ញ័រទ្ទូង ឬប េះដូង បលាតខាល ំង 
 
ឱកាស ដដល អាការៈទំងបនេះបកើត មាន គឺ តិចតួច  ំផ ត ។   ៉ា ដនា  ទ្តូវ 
ដសែងរកការដថទំ ពាបាល ដផនកបវជជសាស្តសាភាល មៗ ទ្ សិនប ើ អនក 
មានបោគសញ្ញា  ណ្តមួយ កន ងចំបណ្តម បោគសញ្ញា  ទំងបនេះ ។ 
ស្មូចងចាថំា  ធមេតា ដ ង ម្តន បោគស្ញ្ញា ពសី្រសាលបៅមធយមរមួមានទ្គុនបដៅ  
ឈឺកាល អស់កមាល ំង និងឈឺសនាល ក់/សាច់ដ ំ កន ងអំ  ងសបាៅ  ៍
ទីមួយ  នាទ  ់ពីទទួលបានវ៉ាក់សំាង ជំងឺ COVID-19 ណ្តមួយ។ 
ផលរខំានទំងបនេះ ជាធមមាដតង  ចា ់បផៅើម បកើតមាន កន ងរយៈបពល 
 ីថ្ថៃ នាទ  ់ពី ការទទួលវ៉ាក់សំាង ប ើយគួរដត បកើត មានទ្តឹមដត ពីរ ី
ថ្ថៃ  ៉ា បណ្តណ េះ។ 

ការចាក់វ ៉ាក់សាងំបៅដ ជាជបប្មើស្ដល៏អបំផ   
អតថទ្ បោជន៍រ ស់វ៉ាក់សំាងមានបទ្ចើនជាងហានិភ័យថ្នជំងឺ
រលាកសាច់ដ ំប េះដូង។ វ៉ាក់សំាងបនេះមានទ្ សិទធភាពខពស់កន ងការ
 ង្កក រ ការសាល  ់ បាត់ ង់ជីវតិនិងជំងឺ រមួទំងការការពារទ្ ឆំ្ងនឹងវ ី
រ សវ៉ារយ៉ាង់ថមីដដលមានបទ្រេះថាន ក់ជាងម នផងដដរ ។  
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