
ទំំរង់ប់ំំពេ�ញ ការបំញ្ជាា ក់ច់ាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង់ COVID-19 
រដ្ឋឋម៉ាា ស្សសជូូពេស្សត្ដដ

ពេបំើសិ្សនអ្ននក់រស់្សពេ� ពេ�ើើការ ឬសិ្សក់ា ពេ�ក់ន�ង់រដ្ឋឋម៉ាា ស្សាជូូពេស្សត្ដដ អ្ននក់អាចពេ�បំើ          
ទំំរង់ប់ំំពេ�ញការបំញ្ជាា ក់ព់េនះ ពេដ្ឋើម្បីី �បំង្ហាា ញថាអ្ននក់ម៉ានសិ្សទំិិទំទំួលវ៉ាាក់សំ់ាំង់។

ការឧបត្ថថម្ភភវ៉ាា ក់សំ់ាំង COVID-19 គឺឺមានក់ម្រិម្ភតិ្ថ និងម្រិបម្រិ�ឹត្ថដតាម្ភដំំណាក់ក់ាលអាទិិភា� ដូំចបានឲ្យយអនុសាំសន៍
ដោ�យ ម្រិក់ុម្ភទិីម្រិបឹក់ា COVID-19 រដំឋមាា សាជូូដោសត្ថដ។

សូម្ភបំដោ�ញទំិរងប់ំដោ�ញដោនះ ដោដំើម្ភីបីញ្ជាា ក់�់ីសិទិិិទិទិួលរបស់អនក់ ដោដំើម្ភីទីិទិួលការចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង COVID-19 
ដោ�ក់នុងដំំណាក់ក់ាលជាអាទិិភា�បចុុបីនន។

Mass.gov ម៉ានការបំញ្ជាា ក់ច់ាស់្សលាស់្សបំន្ថែនែម្បី អ្នំ���បំពេ�ទំជាអាទំិភា�និម្បីយួៗ។

ន្ថែត្ដបំ�គ្គគលន្ថែដ្ឋលម៉ានសិ្សទំិិទំទំួលវ៉ាាក់សំ់ាំង់ក់ន�ង់ដំ្ឋណាក់ក់ាលទំ� 1, បំ�គ្គគលអាយ� 65 ឆ្នាំន  ំឬចាស់្សជាង់, បំ�គ្គគលន្ថែដ្ឋល
ម៉ានលក់ខណៈៈជំូង់ឺខ្លះះះ 2 ម្បី�ខ្លះ ឬពេ�ចើនជាង់, អ្ននក់ម្បីូលដ្ឋាឋ ន និង់បំ�គ្គគលិក់ នៃនលំពេ�អ្ននក់ម៉ាន��ក់ច់ំណូៈលត្ដិច និង់
លំពេ���ឹទិ្ធាវ័យ័ អាចផ្គគត្ដផ់្គគង់�់ន, ឬបំ�គ្គគលន្ថែដ្ឋលជូូនដំ្ឋពេណៈើ របំ�គ្គគលម៉ាន ក់ ់អាយ� 75 ឆ្នាំន  ំឬចាស់្សជាង់ គ្គួរន្ថែត្ដបំំពេ�ញ         
ទំំរង់ប់ំំពេ�ញការបំញ្ជាា ក់ ់ពេ�ពេ�លពេនះ។

រក់ក់ន្ថែនះង់ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង់ម្បីយួ - អនក់នឹងម្រិត្ថូវដោ�ើើការណាត្ថជ់ូួបរបស់អនក់ ជាម្ភយួនឹងក់ន្លែនែងដោ�ះ។

អ្ននក់នឹង់�ត្ដូវ័ការអ្នើ�ខ្លះះះ ពេ�ការណាត្ដជ់ូួបំរបំស់្សអ្ននក់៖

ម្រិត្ថូវម្រិបុងដោម្រិបៀប ដោដំើម្ភីបីង្ហាា ញទិំរងប់ំដោ�ញការបញ្ជាា ក់ដ់ោនះ ដោ�ការណាត្ថជ់ូួបរបស់អនក់។

• បំដោ�ញទិំរងប់ំដោ�ញដោនះតាម្ភបណាដ ញ ដោ�យបំដោ�ញ�ត័្ថម៌ានរបស់អនក់ខាងដោម្រិកាម្ភ។ សូម្ភផ្ដដល់អាសយ�ឋ ន
អុីន្លែម្ភលរបស់អនក់ ដោបើសិនអនក់ចងឲ់្យយបានដោផ្ដើើសំដោ�ម្ភយួដោ�អនក់។

• វ៉ាគឺឺអាចទិទិួលយក់បាន ដោដំើម្ភីបីង្ហាា ញការបញ្ជាា ក់ត់ាម្ភអុីន្លែម្ភល ដោ�ដោលើទូិរស័�ទរបស់អនក់ ដោ�ការណាត្ថជ់ូួប
របស់អនក់។

• អនក់អាចផ្ដដិត្ថដោចញ�ី PDF ដោនះ រចួម្ភក់ក់ប៏ំដោ�ញវ៉ា និងយក់វ៉ាម្ភក់ជាម្ភយួអនក់ ដោ�ការណាត្ថជ់ូួបរបស់អនក់។

• ដោបើសិនអនក់ម្ភនិអាចផ្ដដិត្ថទិំរងប់ំដោ�ញដោនះ ឬបំដោ�ញវ៉ាតាម្ភបណាដ ញបានដោទិ អនក់អាចនឹងបំដោ�ញវ៉ា ដោ�ឯក់ន្លែនែង         
ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង។
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ពេ�ឯការណាត្ដជ់ូួបំរបំស់្សអ្ននក់ អ្ននក់អាចនឹង់�នពេស្សនើស្ស�ំ�ត័្ដម៌៉ានខាង់ពេ�កាម្បី៖

• បណ័្ណណ ធា�រ៉ាាបរ់ង។ ការចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង គឺឺឥត្ថគិឺត្ថនៃ�ែ ដោ�ះដោបើអនក់មាន ឬឥត្ថមានការធា�រ៉ាាបរ់ង ក់ដ៏ោ�យ។ 
ដោបើសិនអនក់មានការធា�រ៉ាា បរ់ង សូម្ភយក់�ត័្ថម៌ានដោ�ះម្ភក់ជាម្ភយួអនក់។

• ឧ�ហរណ៍្ណនៃនអត្ថដសញ្ជាា ណ្ណ រមួ្ភមាន៖

m បំណ័ៈណ  ID និពេ�ជូក់�នពេចញឲ្យយ ន្ថែដ្ឋលម៉ានពេ�ះ ះ និង់ត្ដំន្ថែណៈង់របំស់្សអ្ននក់; ឬ
m អ្នត្ដដស្សញ្ជាា ណៈ ឬអាជាា បំណ័ៈណ  រដ្ឋាឋ ��ិល�នពេចញឲ្យយ; ឬ
m បំង្ហាា នន់ៃដ្ឋពេបំើក់��ក់ថ់្មីះ�ៗបំំផ្គ�ត្ដ

អ្ននក់អាចនឹង់ទំទំួលវ៉ាាក់សំ់ាំង់�ន សូ្សម្បីី �ន្ថែត្ដពេបំើអ្ននក់��ំម៉ានលិខ្លះិត្ដពេបំើក់បំរ ឬពេលខ្លះសូ្សស្សាល់សឹ្សគ្គយរួទិំ� ក់ព៏េដ្ឋាយ។

សូម្ភសំគាល់ម្រិកុ់ម្ភអាទិិភា�ណាម្ភយួ ន្លែដំលអនក់ដោ�ក់នុង៖

� ខ្ញុំើុគំឺឺជាអនក់ដោ�ើើការន្លែ��សុំខ្ញុំភា� (តាម្ភដោវជូាម្ភនទីរ ឬម្ភនិតាម្ភដោវជូាម្ភនទីរ) រមួ្ភ�ងំអនក់ដោ�ើើការន្លែ��តំាម្ភផ្ដទះ

� ខ្ញុំើុ ំដោ�ើើការ ឬបចុុបីននដោនះរស់ដោ�ក់នុង ម្ភនទីរគឺិលានុប�ឋ ក់ម្ភមមានជំូ�ញ, ផ្ដទះសំណាក់,់ ម្ភនទីររស់ដោ�មានជូំនួយ       
ឬបនដការន្លែ��ដំោ�សហគឺម្ភនចូ៍លនិវត្ថដន ៍ដូំចឲ្យយអត្ថថនយ័ខាងដោម្រិកាម្ភ

� ខ្ញុំើុគំឺឺជាអនក់ត្ថបដោ�ែើយដំំបូង

� ខ្ញុំើុ ំដោ�ើើការ ឬបចុុបីននដោនះរស់ដោ�ក់នុង លំដោ��ឋ នន្លែ��រំស់ដោ�ជុូំគាន /ក់ន្លែនែងជូម្រិម្ភក់

� ខ្ញុំើុអំាយុ 65 ឆ្នាំន  ំឬចាស់ជាង

� ខ្ញុំើុជូំូនដំំដោណ្ណើ រអនក់ណាមាន ក់ ់ន្លែដំលមានអាយុ 75+ ឆ្នាំន  ំដោ�ការណាត្ថជ់ូួបចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងរបស់ដោគឺ ដោហើយ
ការណាត្ថជ់ូួបរបស់ខ្ញុំើុ ំ គឺឺដោ�នៃ�ៃដូំចគាន  ដោ�ក់ន្លែនែងចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងជាដោម្រិចើន (Gillette, Fenway, Eastfield 
Mall Springfield, DoubleTree Danvers, Natick Mall, Reggie Lewis, Dartmouth 
- អតី្ថត្ថ Circuit City)

� ខ្ញុំើុមំានលក់ខណ្ណៈជូំងឺខ្ញុំែះ នៃន�ងំ 2 ម្ភុខ្ញុំដោនះ ឬដោម្រិចើនជាង ន្លែដំលចុះរ៉ាយខាងដោម្រិកាម្ភ

� ខ្ញុំើុ រំស់ដោ� ឬដោ�ើើការ ដោ�លំដោ�អនក់មានម្រិបាក់ច់ំណូ្ណលត្ថិច ឬលំដោ�ម្រិ�ឹ�ិវយ័ អាចផ្ដគត្ថផ់្ដគងប់ាន

� ម្ភនិន្លែម្ភនខាងដោលើដោទិ បាុន្លែនដខ្ញុំើុ ំមានឯក់សាំរជាបង្ហាា នន់ៃដំ នៃនការចាក់ថ់្នាំន ដំោលើក់ទីិម្ភយួរបស់ខ្ញុំើុ ំ ដោហើយខ្ញុំើុ ំដោម្រិគាងដោ�ល
ជួូបដោលើក់ទីិ�ីររបស់ខ្ញុំើុ ំ

ទំំរង់ប់ំំពេ�ញ ការបំញ្ជាា ក់ច់ាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង់ COVID-19 
រដ្ឋឋម៉ាា ស្សសជូូពេស្សត្ដដ
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�ត័្ដម៌៉ានពេនះគឺ្គម្បីនិលិិត្ដលិនព់េទំ សូ្សម្បីទំស្សសនា ថ្មីិរពេវ័លាការន្ថែចក់ចាយវ៉ាាក់សំ់ាំង់ COVID-19 សំ្សរាបំ់
�ត័្ដម៌៉ានន្ថែថ្មីម្បីពេទំៀត្ដ អ្នំ���បំពេ�ទំជាអាទំិភា�និម្បីយួៗ៖

• បនដការន្លែ��ដំោ�សហគឺម្ភនចូ៍លនិវត្ថដន ៍មានចុះរ៉ាយទំ�ពេនះ គឺ្គម៉ានសិ្សទំិិទំទំួលវ៉ាាក់សំ់ាំង់ក់ន�ង់ដំ្ឋណាក់ ់កាលទំ� 1
• ឧ�ហរណ៍្ណនៃនអនក់ត្ថបដោ�ែើយដំំបូង រមួ្ភមាន៖ និដោ�ជូិត្ថនៃនម្រិក់សួងបាូលីស, ម្រិក់សួងអគឺគីភ័យ័, អងគភា�ដោសវ៉ា

សុខ្ញុំភា�ប�ទ ន ់សាំធារណ្ណៈ ឬឯក់ជូន, ឬនគឺរបាលចាបស់ហ�ន័ិ។
• ឧ�ហរណ៍្ណនៃនក់ន្លែនែងន្លែ��រំស់ដោ�ជុូំគាន  រមួ្ភមាន៖ ផ្ដទះរស់ដោ�ជាម្រិក់ុម្ភ, ទិីជូម្រិម្ភក់, ក់ម្ភមវ�ិីការ�ាបាល, ក់ម្ភមវ�ិី  

អបរ់តំាម្ភម្ភូល�ឋ ន, ម្ភនទីរន្លែក់នៃខ្ញុំខ្ញុំែួន។
• ឧ�ហរណ៍្ណនៃនអនក់ដោ�ើើការន្លែ��តំាម្ភផ្ដទះ រមួ្ភមាន៖ អនក់ម្រិបចាកំារន្លែ��ខំ្ញុំែួន, អនក់ដោ�ើើការន្លែ�បីបាចម់្ភនុសស

ដោ�ញវយ័, អនក់ផ្ដដល់ការន្លែ��សុំខ្ញុំភា�ផ្ដែូវចិត្ថដ/ឥរ�ិប� ន្លែដំលផ្ដដល់ការ�ាបាលក់នុងផ្ដទះ, បុគឺគលិក់ភាន ក់ង់្ហារ                
រដំឋ ន្លែដំលដោ�ើើការន្លែ��ផំ្ទាទ ល់ ដោ�ក់នុងផ្ដទះ

• បុគឺគលអាយុ 65 ឆ្នាំន  ំឬចាស់ជាង

• មានលក់ខណ្ណៈសុខ្ញុំភា�ខ្ញុំែះ ន្លែដំលបានឲ្យយអត្ថថនយ័ដោ�យ CDC ថ្នាំជាឋិតិ្ថក់នុងហានិភ័យ័�ៃន�់ៃរ សំរ៉ាបជ់ូំងឺ
បណាដ លម្ភក់�ី COVID-19៖

• ជំូងឺម្ភហារកី់

• ជំូងឺវក់ាំរុ៉ានំៃរ ា

• ជំូងឺសទះម្រិប�ន័ិសួត្ថរុ៉ានំៃរ ា (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)

• ជំូងឺម្រិគាសក់នែង

• លក់ខណ្ណៈដោបះដូំង ដូំចជា ជូំងឺដោខ្ញុំាយដោបះដូំង, ជំូងឺសទះសរនៃសឈាម្ភដោបះដូំង, ឬជំូងឺរមួ្ភសរនៃសដោបះដូំង

• សភា�ឱនដោខ្ញុំាយម្រិប�ន័ិសំុាំដោរ៉ាគឺ (ម្រិប�ន័ិសំុាំដោរ៉ាគឺបានដោខ្ញុំាយ) ម្ភក់�ីការផ្ដាសំររី៉ាងគរងឹ

• ធាត្ថដ់ោ�ក់ ឬធាត្ថខ់ាែ ងំដោ�ក់ (លំ�បទ់ិំហំខ្ញុំែួន [body mass index, BMI] នៃន 30 kg/m2 ឬ
ខ្ញុំពស់ជាង)

• មានគឺភ័៌

• ជំូងឺដោកាសិកាឈាម្ភម្រិក់ហម្ភ

• ការជូក់ប់ារ ី

• ជំូងឺទឹិក់ដោ�ម្ភន្លែផ្ដែម្ភម្រិបដោភ័ទិ 2

• រដំឋមាា សាជូូដោសត្ថដ ក់ប៏ានសំគាល់ជូំងឺហឺត្ថ ថ្នាំជាម្ភ�យម្ភ ដោ��ៃន�់ៃរ ជាលក់ខណ្ណៈម្ភយួន្លែដំលមាន                   
សិទិិិទិទិួលន្លែដំរ
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ហត្ដែពេលខា
� តាម្ភរយៈដោនះ ខ្ញុំើុ ំសូម្ភបញ្ជាា ក់ដ់ោ�ដោម្រិកាម្ភដោ�សនៃ�រ ៍នៃនការភ័ូត្ថភ័រ ដោ�តាម្ភចំដោណ្ណះដំឹង និងជំូដោនឿរបស់ខ្ញុំើុ ំ           

ដំល៏ែបំផុ្ដត្ថ ថ្នាំខ្ញុំើុ ំដោ�ក់នុងម្រិកុ់ម្ភអាទិិភា� ន្លែដំលខ្ញុំើុ ំបានដោម្រិជូើសដោរ ើសខាងដោលើ។

� តាម្ភរយៈដោនះ ខ្ញុំើុ ំសូម្ភបញ្ជាា ក់ដ់ោ�ដោម្រិកាម្ភដោ�សនៃ�រ ៍នៃនការភ័ូត្ថភ័រ ថ្នាំខ្ញុំើុ ំរស់ដោ� ដោ�ើើការ ឬសិក់ា ដោ�ក់នុង                         
រដំឋមាា សាជូូដោសត្ថដ។

នាមខ្លួួ�ន

ហត្ថថលេ�ខា

អ៊ីី�មែម� (តាមចិិត្ថដ)

លេ�ខ្លួសី៊ី�បកូូដ  (តាមចិិត្ថដ)កា�បរិលិេចិេទលេកូើត្ថ (mm/dd/yyyy) 
(តាមចិិត្ថដ)

នាមត្រត្ថកូូ�

កា�បរិលិេចិេទ

             /        /
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