វ៉ាក់សង
ាំ ជាំងឺ COVID-19
ការព្រួ យបារម្ភ ជាទូ ទៅ និងការរិត
ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំងនឹងទ្វ ើឲ្យខ្ញាំទកើត
ជាំងឺ COVID-19។

ការរិត
អ្ន កមិនអាចទកើតជំងឺ COVID-19 ទោយសារន្តវ៉ាក់សាំងទ

វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ម្ិននទក
ញ វ ើរុសផ្ែលបងក ឲ្យទកើតជាំងឺ COVID-19 ទន្ទោះទទ។

ការរិត

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំងន្ទន្ទគឺម្ិនមាន
សុវតថ ិភារ និងម្ិនមាន
ព្បសិទធភារ។

ោះទទ។

វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 គឺានសុវតែ ិភាព និងម្របសិទធភាព។
វ៉ាក់សាំងន្ទន្ទព្តូវបានទ្វ ើទតសត ទៅទលើអ្ែកចូ លរ ួម្រាប់ម្ន
ុឺ ន្ទក់ទៅកនញងការសកលបងតាម្ផ្បប
ទវជជ សស្តសត។វ៉ាក់សាំងទ ាំងទន្ទោះគឺបាំទរញទៅតាម្សដ ង់ដាវ ិទាសស្តសតទែើម្បីសវុ តថ ិភារព្បសិទធភារ
និងគុណភារនលិតកម្ម យ៉ាងហ្ម ត់ចត់របស់ FDAផ្ែលqចាំបាច់ទែើម្បីគព្ាំ ទការអ្នុញ្ញាតឲ្យទព្បើ
ព្បាស់កនញងព្គមានអាសនែ ឬការអ្នុម្័តទរញទលញ។វ៉ាក់សាំងទ ាំងទន្ទោះព្តូវបានទគបញ្ញជក់ថាលអ
ខ្លាំងណាស់កនញងការបង្កករកុាំឲ្យម្នុសសធ្លលក់ខល ួនឈឺទដាយសរជាំងឺ COVID-19។

ការរិត

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំង Johnson &

វ៉ាក់សាំង Jonhson & Johnson មិនផ្ទ ក
ុ នូ វន្ផ្នកទារកទៅកនុងគភ៌ ឬទកាសិកាទារកទៅកនុង

Johnson មាននទ ក
ញ ជាលិកា

គភ៌ទ

របស់ទរកទៅកនញងគភ៌។

ោះទទ។

វ៉ាក់សាំងទនោះព្តូវបាននលិតទ ង
ើ ទដាយទព្បើព្បាស់បទចេ កវ ិទាែូ ចគែនឹងបទចេ កវ ិទាផ្ែលព្តូវ
បានទព្បើព្បាស់ទែើម្បីនលិតវ៉ាក់សាំងជាទព្ចើនទនសងទទៀតផ្ែរ។ចាំផ្ណកម្ួ យននវ៉ាក់សង
ាំ ទនោះ
ព្តូវបានបទងក ើតទ ើងទៅកនញងការចម្ល ងទកាសិកាផ្ែលបណ្ញោះទៅកនញងម្នា ីររិទស្ន៍ផ្ែល
មានព្បភរទែើម្ម្ករីការរំលូតទកាសិកាតាម្ការទព្ជើសទរ ើស ផ្ែលបានទកើតទ ើងជាង 35

ឆ្ែាំម្ុន។ បន្ទាប់រីទរលទន្ទោះម្ក ការបណ្ញោះទកាសិកាសព្មាប់វ៉ាក់សាំងទ ាំងទនោះព្តូវបានរកា
ទុកទៅកនញងម្នា ីររិទស្ន៍។ ម្ិនមានព្បភរទកាសិកាទរកទៅកនញងគភ៌បផ្នថ ម្ទទៀតព្តូវ
បានទព្បើព្បាស់ទែើម្បីបទងក ើតវ៉ាក់សាំងទ ាំងទនោះទទ។ រ័ត៌មានទនោះអាចនឹងជារ័ត៌មានថ្ម ី
ឺ ុតសវយ រ ូទបឡា និងជាំងឹទថ្ល ើម្ព្បទភទ A
សព្មាប់ម្នុសសម្ួ យចាំនួន។ ប៉ាុផ្នត វ៉ាក់សាំងជាំងអ្
ក៏ព្តូវបានបទងក ើតទ ើងកនញងរទបៀបែូ ចគែទនោះនងផ្ែរ។

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19
បណា
ដ លឲ្យម្ិនអាចមាន
ឺ រ។
កូ នបាន ឬទកើតជាំងអា

ការរិត
វ៉ាក់សាំងមិនពាក់ព័នធជាមួ យសរ ីរាងគ បនត ពូជរបស់អ្នកទទ។
ការព្រួ យបារម្ភ របស់អ្ែកជុាំ វ ិញសុខភារបនត រូ ជ និងវ៉ាក់សាំងគឺអាចយល់បាន។ ទនោះជាអ្វ ើ
ឹ ៖ ម្ិនមានភ័ស្ញតាងវ ិទាសស្តសតផ្ែលបង្កាញថាវ៉ាក់សាំងបណា
ផ្ែលទយើងែង
ដ លឲ្យម្ិនអាច
មានកូ ន ឬទកើតជាំងឺអារទន្ទោះទទ។ ទៅទរលផ្ែលវ៉ាក់សាំងចូ លែល់កនញងរាងកាយរបស់អ្ែក
វនឹងទ្វ ើការជាម្ួ យព្បរ័នធភារសុាំរបស់អ្ែកទែើម្បីបទងក ើតអ្ងគ បែិបកខព្បាណ ទែើម្បីព្បយុទធ
ឹ ថាមានប៉ាោះពាល់ែល់ស រ ើរាងគ បនត រូ ជ
ព្បឆ្ាំងនឹង វ ើរុសកូ រ៉ា ូណា។ ែាំទណើរការទនោះរុាំធ្លលប់បានែង
របស់អ្ែកទទ។

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែ ម សូមចូ លទៅកាន់ COVIDVaccineWA.org ឬទូ រសពទ ទៅកាន់ទលខ 1800-525-0127 បន្ទាប់ម្កចុចសញ្ញា #។ មានជាំនួយផ្នែ កភាសសព្មាប់នដលជ
់ ូ ន។

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
ខ្ញាំម្ិនព្តូវការវ៉ាក់សាំងទទ
ព្បសិនទបើខ្ញាំបានទកើតជាំងឺ
COVID-19 រ ួចទហ្ើយ។

ការរិត
អ្ន កទៅន្តគបបីម្រតូវចាក់វ៉ាក់សាំង ម្របសិនទបើអ្នកបានទកើតជំងឺ COVID-19 រ ួចទ ើយ។

ទិនែន័យបង្កាញថា វម្ិនផ្ម្នជាទរឿងទូ ទៅទទផ្ែលនឹងឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 ម្ដ ងទទៀតកនញង
រយៈទរល 90នថ្ង បន្ទាប់រីអ្ែកបានឆ្ល ងជាំង។ឺ ទន្ទោះមានន័យថាអ្ែ កអាចនឹងមានការ
ការពាររីជាំងឺ COVID-19 ខល ោះៗទហ្ើយ (ផ្ែលទៅថាភារសុាំ្ម្ម ជាតិ) សព្មាប់រយៈទរលខល ី។ ប៉ាុផ្នត
ទយើងម្ិនែឹងថាទតើភារសុាំរី្ម្ម ជាតិមានរយៈទរលយូរប៉ាុនណាទន្ទោះទទ។

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំងមានបនា ោះម្ីព្កូឈីប
ផ្ែលតាម្ដានម្នុសស។

ការរិត
វ៉ាក់សាំងមិនានផ្ទ ក
ុ មីម្រកូឈប
ី ឬឧបករណ៍តាមោនទ

ោះទទ។

វ៉ាក់សាំងមាននទក
ញ ផ្តសរធ្លតុនស ាំសកម្ម ម្ួយផ្ែលជួ យរាងកាយរបស់អ្ែកឲ្យបងក
ទកើតអ្ងគ បែិបកខព្បាណទែើម្បីព្បយុទធព្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 បូ កជាម្ួ យនឹង
ខ្លញ់ អ្ាំបិល និងសក រ។

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 គឺ
ម្ិនមានសុវតថ ិភារសព្មាប់
អ្ែ កមានននា ទពាោះ ឬកាំរុង
បាំទៅទដាោះកូ ន។

ការរិត
អ្ន កជំ

ញទវជជសាស្តសតន្ផ្នកគភ៌ និងកំទណើត បានន្ណ

អ្
ំ ន កន្ែលានផ្ផ្ទទពាោះ បំទៅទោោះ
កូ ន ឬានន្ផ្នការានផ្ផ្ទទពាោះ ឲ្យទទួ លវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ។
ទិនែន័យបង្កាញថាវ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 គឺមានសុវតថ ិភារអ្ាំ ុ ងទរលមានននា ទពាោះ។
តាម្ការរិត ការសិកាម្ួ យចាំនួនបង្កាញថាមាដយផ្ែលបានចក់វ៉ាកសាំងរ ួចផ្ថ្ម្ទ ាំង
អាចបញ្ជន
ូ អ្ងគ បែិបកខព្បាណព្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ទៅកាន់កូនរបស់រួកទគបាន
តាម្រយៈការមានននា ទពាោះ និងការបាំទៅទដាោះកូ ន ផ្ថ្ម្ទទៀតនង។ អ្ែ កផ្ែលមានននា ទពាោះគឺ
មានហានិភ័យព្បឈម្នឹងជាំងឺ្ងន់្ងរទដាយសរ COVID-19 រ ួម្ទ ាំងការសលប់នងផ្ែរ។ វ៉ាក់
សាំងគឺជាការការពារព្បទសើរបាំនុត។

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19
នឹងផ្កផ្ព្ប DNA របស់ខ្ញាំ។

ការរិត
វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 មិនន្កន្ម្រប ឬបោះពាល់ែល់ DNA របស់អ្នកទទ។
វ៉ាក់សាំងទ ាំងអ្ស់ផ្ែលមានសព្មាប់នដលជ
់ ូ ន គឺទ្វ ើការបញ្ជន
ូ ការផ្ណន្ទាំទៅកាន់ទកាសិកា
របស់ទយើងឲ្យចប់ទនដ ើម្បទងក ើតការការពារព្បឆ្ាំងនឹងវវ ើរុសផ្ែលបងក ឲ្យទកើតជាំងឺ COVID-19
។ វ៉ាក់សាំងម្ិនចូ លទៅកនញងផ្នែ កននទកាសិកាផ្ែលជាកផ្នល ងនទក
ញ DNA របស់ទយើងទន្ទោះទទ។
នទយ
ញ ម្កវ ិញ វ៉ាក់សាំងទ្វ ើការជាម្ួ យព្បរ័នធការពាររី្ម្ម ជាតិននរាងកាយរបស់ទយើង
ទែើម្បីបទងក ើតព្បរ័នធភារសុាំ។

ខ្ញាំព្រួ យបារម្ភ ថា...
ខ្ញាំនឹងជួ បព្បទោះអាការៈកក
ឈាម្បន្ទាប់រីចក់វ៉ាក់សង
ាំ
រ ួច។

ការរិត
ហានិភ័យផ្នការកកឈាមគឺានអ្ម្រតាទាបខ្លង
ំ ណាស់។
ឧទហ្រណ៍ ហានិភ័យគឺទបជាងឆ្ងយណាស់ ទបើទព្បៀបទ្ៀបនឹងហានិភ័យផ្ែលអាចមាន
បញ្ញាឈាម្កកទដាយសរការរនារកាំទណើត ផ្ែលស្តសតីរាប់លានន្ទក់ទ្វ ើការរនារកាំទណើតជា
ទរៀងរាល់នថ្ង ។ Washington State Department of Health (DOH, ព្កសួ ងសុខ្ភិបាល) ននរែឋ វ៉ាសុី
នទតានផ្ណន្ទាំឱ្យអ្ែ កចក់វ៉ាក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ទស៊េ រ ើ mRNA (Pfizer-BioNTech ឬ
Moderna) ជាំនួសវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson (J&J) ទដាយសរផ្តហានិភ័យផ្ែលអាចទកើត
មាន។
វ៉ាក់សាំង J&J ទៅផ្តអាចទព្បើបាន ព្បសិនទបើអ្ែកម្ិនអាច ឬម្ិនចង់ចក់វ៉ាក់សាំងទស៊េ រ ើ
mRNA ទទ។ សូ ម្រិភាកាជាម្ួ យអ្ែ កនត លកា
់ រផ្ថ្ទ ាំសុខភារអ្ាំរហា
ី និភ័យរបស់អ្ែក។
DOH 820-200 September 2021 Khmer
ទែើម្បីទសែ ើសុាំឯកសរទនោះជាទព្ម្ង់ទនសងទទៀត សូ ម្ទូ រសរា ទៅទលខ 1-800-525-0127។ អ្តិថ្ិជនគថ្ល ង់
ឬរិបាកកនញងការសតប់ សូ ម្ទូ រសរា ទៅទលខ 711 (Washington Relay) ឬអ្ុីផ្ម្៉ាល
civil.rights@doh.wa.gov

