
វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19
ការព្រួយបារម្ភជាទូទៅនិងការរិត

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែម សូមចូលទៅកាន់ COVIDVaccineWA.org ឬទូរសពទ ទៅកាន់ទលខ 1-

800-525-0127បន្ទា ប់ម្កចុចសញ្ញា #។មានជាំនួយផ្នែកភាសសព្មាប់នដលជូ់ន។

ខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំងនឹងទ វ្ ើឲ្យខ្ញ ាំទកើត

ជាំងឺ COVID-19។

អ្នកមិនអាចទកើតជំងឺ COVID-19 ទោយសារន្តវ៉ា កសំ់ាងទ ោះទទ។

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 មិ្ននទ ញកវ ើរុសផ្ែលបងកឲ្យទកើតជាំងឺ COVID-19 ទន្ទោះទទ។

ការរិត

ការរិតខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំងន្ទន្ទគឺមិ្នមាន

សុវតថ ិភារនិងមិ្នមាន

ព្បសិទធភារ។

វ៉ា ក់សំាងជំងឺ COVID-19គឺានសុវតែ ិភាពនិងម្របសិទធភាព។

វ៉ា ក់សាំងន្ទន្ទព្តវូបានទ វ្ ើទតសត ទៅទលើអ្ែកចូលរមួ្រាប់មឺុ្នន្ទក់ទៅកន ញងការសកលបងតាម្ផ្បប

ទវជជសស្តសត ។វ៉ា ក់សាំងទាំងទន្ទោះគឺបាំទរញទៅតាម្សដ ង់ដាវទិាសស្តសត ទែើម្បីសវុតថ ិភារព្បសិទធភារ

និងគុណភារនលតិកម្មយ៉ា ងហ្មត់ចត់របស់FDAផ្ែលqចាំបាច់ទែើម្បីគាំព្ទការអ្នុញ្ញា តឲ្យទព្បើ

ព្បាស់កន ញងព្គមានអាសនែ ឬការអ្នុម្័តទរញទលញ។វ៉ា ក់សាំងទាំងទន្ទោះព្តវូបានទគបញ្ញជ ក់ថាលអ

ខ្ល ាំងណាស់កន ញងការបង្កក រកុាំឲ្យម្នុសសធ្លល ក់ខល នួឈឺទដាយសរជាំងឺCOVID-19។

ការរិតខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំង Johnson & 

Johnson មាននទ ញកជាលកិា

របស់ទរកទៅកន ញងគភ៌។

វ៉ា ក់សំាង Jonhson & Johnson មិនផ្ទ កុនូវន្ផ្នកទារកទៅកន ុងគភ៌ ឬទកាសិកាទារកទៅកន ុង

គភ៌ទ ោះទទ។

វ៉ា ក់សាំងទនោះព្តវូបាននលតិទ ើងទដាយទព្បើព្បាស់បទចេកវទិាែូចគែ នឹងបទចេកវទិាផ្ែលព្តវូ

បានទព្បើព្បាស់ទែើម្បីនលិតវ៉ា ក់សាំងជាទព្ចើនទនសងទទៀតផ្ែរ។ចាំ ផ្ណកមួ្យននវ៉ា ក់សាំងទនោះ

ព្តវូបានបទងក ើតទ ើងទៅកន ញងការចម្លងទកាសកិាផ្ែលបណ្ញ ោះទៅកន ញងម្នា ីររិទស្ន៍ផ្ែល

មានព្បភរទែើម្ម្ករីការរំលូតទកាសិកាតាម្ការទព្ជើសទរ ើស ផ្ែលបានទកើតទ ើងជាង 35

ឆ្ែ ាំម្ុន។ បន្ទា ប់រីទរលទន្ទោះម្កការបណ្ញ ោះទកាសកិាសព្មាប់វ៉ា ក់សាំងទាំងទនោះព្តវូបានរកា

ទុកទៅកន ញងម្នា ីររិទស្ន៍។ម្ិនមានព្បភរទកាសកិាទរកទៅកន ញងគភ៌បផ្នថម្ទទៀតព្តវូ

បានទព្បើព្បាស់ទែើម្បីបទងក ើតវ៉ា ក់សាំងទាំងទនោះទទ។ រ័ត៌មានទនោះអាចនឹងជារ័ត៌មានថ្មី

សព្មាប់ម្នុសសមួ្យចាំនួន។ប៉ាុផ្នត វ៉ា ក់សាំងជាំងឺអុ្តសវ យ រទូបឡានិងជាំងឹទថ្លើម្ព្បទភទ A 

ក៏ព្តវូបានបទងក ើតទ ើងកន ញងរទបៀបែូចគែ ទនោះនងផ្ែរ។

ការរិតខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19

បណាដ លឲ្យម្ិនអាចមាន

កូនបានឬទកើតជាំងឺអារ។

វ៉ា ក់សំាងមិនពាកព័់នធជាមួយសររីាងគបនតពូជរបស់អ្នកទទ។

ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្ែកជុាំវញិសខុភារបនតរូជ និងវ៉ា ក់សាំងគឺអាចយល់បាន។ ទនោះជាអ្វ ើ

ផ្ែលទយើងែឹង៖ មិ្នមានភ័ស្ញតាងវទិាសស្តសត ផ្ែលបង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំងបណាដ លឲ្យម្ិនអាច

មានកូនឬទកើតជាំងឺអារទន្ទោះទទ។ ទៅទរលផ្ែលវ៉ា ក់សាំងចូលែលក់ន ញងរាងកាយរបសអ់្ែក

វនឹងទ វ្ ើការជាមួ្យព្បរ័នធភារសុាំរបសអ់្ែកទែើម្បីបទងក ើតអ្ងគបែិបកខ ព្បាណទែើម្បីព្បយុទធ

ព្បឆ្ាំងនឹងវ ើរុសកូរ៉ាណូា។ ែាំទណើរការទនោះរុាំធ្លល ប់បានែឹងថាមានប៉ាោះពាលែ់លស់រ ើរាងគបនតរូជ

របស់អ្ែកទទ។
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ទែើម្បីទសែ ើសុាំឯកសរទនោះជាទព្ម្ង់ទនសងទទៀត សូម្ទូរសរាទៅទលខ 1-800-525-0127។អ្តិថ្ិជនគថ្លង់

ឬរិបាកកន ញងការសត ប់ សូម្ទូរសរាទៅទលខ 711 (Washington Relay) ឬអ្ុីផ្ម្៉ាល

civil.rights@doh.wa.gov

ខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំងមានបនាោះម្ីព្កូឈីប

ផ្ែលតាម្ដានម្នុសស។

វ៉ា ក់សំាងមិនានផ្ទ កុមមី្រកឈីូបឬឧបករណ៍តាមោនទ ោះទទ។

វ៉ា ក់សាំងមាននទ ញកផ្តសរធ្លតុនស ាំសកម្មមួ្យផ្ែលជួយរាងកាយរបស់អ្ែកឲ្យបងក

ទកើតអ្ងគបែិបកខ ព្បាណទែើម្បីព្បយុទធ ព្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 បូកជាមួ្យនឹង

ខ្ល ញ់ អ្ាំបិល និងសក រ។

ការរិត

ការរិតខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 គឺ

ម្ិនមានសុវតថ ិភារសព្មាប់

អ្ែកមានននាទពាោះឬកាំរុង

បាំទៅទដាោះកូន។

អ្នកជំ ញទវជជសាស្តសត ន្ផ្នកគភ៌ និងកំទណើតបានន្ណ អំ្នកន្ែលានផ្ផ្ទទពាោះបំទៅទោោះ

កូន ឬានន្ផ្នការានផ្ផ្ទទពាោះឲ្យទទួលវ៉ា ក់សំាងជំងឺ COVID-19 ។

ទិនែន័យបង្កា ញថាវ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 គឺមានសុវតថ ិភារអ្ាំ ុងទរលមានននាទពាោះ។

តាម្ការរិតការសិកាមួ្យចាំនួនបង្កា ញថាមាដ យផ្ែលបានចក់វ៉ា កសាំងរចួផ្ថ្ម្ទាំង

អាចបញ្ជ នូអ្ងគបែិបកខ ព្បាណព្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ទៅកាន់កូនរបស់រួកទគបាន

តាម្រយៈការមានននាទពាោះនិងការបាំទៅទដាោះកូន ផ្ថ្ម្ទទៀតនង។ អ្ែកផ្ែលមានននាទពាោះគឺ

មានហានិភ័យព្បឈម្នឹងជាំងឺ ង្ន់ ង្រទដាយសរ COVID-19 រមួ្ទាំងការសល ប់នងផ្ែរ។ វ៉ា ក់

សាំងគឺជាការការពារព្បទសើរបាំនុត។

ការរិតខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 

នឹងផ្កផ្ព្ប DNA របស់ខ្ញ ាំ។
វ៉ា ក់សំាងជំងឺ COVID-19មិនន្កន្ម្របឬប ោះពាលែ់ល់DNA របស់អ្នកទទ។

វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្ស់ផ្ែលមានសព្មាប់នដលជូ់នគឺទ វ្ ើការបញ្ជ នូការផ្ណន្ទាំទៅកាន់ទកាសកិា

របស់ទយើងឲ្យចប់ទនដើម្បទងក ើតការការពារព្បឆ្ាំងនឹងវវ ើរុសផ្ែលបងកឲ្យទកើតជាំងឺ COVID-19

។ វ៉ា ក់សាំងម្ិនចូលទៅកន ញងផ្នែកននទកាសិកាផ្ែលជាកផ្នលងនទ ញក DNA របស់ទយើងទន្ទោះទទ។

នទ ញយម្កវញិ វ៉ា ក់សាំងទ វ្ ើការជាមួ្យព្បរ័នធការពាររី្ម្មជាតិននរាងកាយរបស់ទយើង

ទែើម្បីបទងក ើតព្បរ័នធភារសុាំ។

ការរិតខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

ខ្ញ ាំនឹងជួបព្បទោះអាការៈកក

ឈាម្បន្ទា ប់រីចក់វ៉ា ក់សាំង

រចួ។

ហានិភ័យផ្នការកកឈាមគាឺនអ្ម្រតាទាបខ្ល ងំណាស។់

ឧទហ្រណ៍ហានិភ័យគឺទបជាងឆ្ង យណាស់ ទបើទព្បៀបទ្ៀបនឹងហានិភ័យផ្ែលអាចមាន

បញ្ញា ឈាម្កកទដាយសរការរនារកាំទណើត ផ្ែលស្តសត ីរាប់លានន្ទកទ់ វ្ ើការរនារកាំទណើតជា

ទរៀងរាល់នថ្ង។Washington State Department of Health (DOH, ព្កសួងសុខ្ភិបាល) ននរែឋវ៉ា សុី
នទតានផ្ណន្ទាំឱ្យអ្ែកចកវ់៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 ទស៊េរ ើmRNA (Pfizer-BioNTechឬ
Moderna) ជាំនួសវ៉ា ក់សាំង Johnson & Johnson (J&J) ទដាយសរផ្តហានិភ័យផ្ែលអាចទកើត
មាន។

វ៉ា ក់សាំង J&J ទៅផ្តអាចទព្បើបាន ព្បសិនទបើអ្ែកម្ិនអាចឬម្ិនចង់ចក់វ៉ា ក់សាំងទស៊េរ ើ
mRNA ទទ។ សូម្រិភាកាជាមួ្យអ្ែកនតលក់ារផ្ថ្ទាំសខុភារអ្ាំរហីានភិ័យរបសអ់្ែក។

ខ្ញ ាំព្រួយបារម្ភថា...

ខ្ញ ាំម្ិនព្តវូការវ៉ា ក់សាំងទទ

ព្បសិនទបើខ្ញ ាំបានទកើតជាំងឺ

COVID-19 រចួទហ្ើយ។

អ្នកទៅន្តគបបីម្រតវូចាកវ់៉ា កសំ់ាង ម្របសិនទបើអ្នកបានទកើតជំងឺ COVID-19 រចួទ ើយ។

ទិនែន័យបង្កា ញថាវមិ្នផ្ម្នជាទរឿងទូទៅទទផ្ែលនឹងឆ្លងជាំងឺ COVID-19ម្ដងទទៀតកន ញង

រយៈទរល 90នថ្ងបន្ទា ប់រីអ្ែកបានឆ្លងជាំងឺ។ ទន្ទោះមានន័យថាអ្ែកអាចនឹងមានការ

ការពាររីជាំងឺCOVID-19 ខលោះ ទៗហ្ើយ (ផ្ែលទៅថាភារសុាំ្ម្មជាតិ) សព្មាប់រយៈទរលខល ី។ ប៉ាុផ្នត

ទយើងមិ្នែឹងថាទតើភារសុាំរី្ម្មជាតិមានរយៈទរលយូរប៉ាុនណាទន្ទោះទទ។

ការរិត


