
ទំព័រ 1 នៃ 16 
 

 
 

វ៉ាក់សំងកូវដី-19៖ 
សំណួរបាៃសួរជាញឹកញាប់ 

បាៃធ្វើឲ្យបច្ចុបបៃនភាពថ្ងៃទី3 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ2021  
សំណួរបាៃសួរជាញឹកញាប់វ៉ាក់សងំកូវដី-19 | Mass.gov 

 
តារាងមាតិកា 

- មុៃៃឹងទទួលវ៉ាក់សងំ 
- កនុងអាំឡុងធពលការណាត់ជួបរបស់អ្នក 
- ធរកាយ ពីទទួលវ៉ាក់សងំ 
- សុវតថិភាពវ៉ាក់សងំ 
- ព័ត៌មាៃបន្ៃថម 

 

មុៃៃឹងទទួលវ៉ាក់សំង 
ធតើខ្ុំៃឹងបង់នលៃសរមាប់វ៉ាក់សងំឬធទ? 
ធទ ។  វ៉ាក់សងំ រតូវបាៃផ្តល់ធោយមិៃអ្ស់លុយចំ្ធ ោះបុគ្គលរគ្ប់របូ ធោយរោា ភិបាល 
សហព័ៃធ ។  របសិៃធបើអ្នកមាៃការធានារា៉ាប់រង ធគ្ៃឹងធផ្្ើរវក័ិយបរតធៅការធានារា៉ា ប់រងរបស់
អ្នក ។ ប៉ាុន្ៃត អ្នកមិៃចំបាច់្ មាៃការធានារា៉ា ប់រង ធដើមបទីទួលវ៉ាក់សងំធទ ។ អ្នកៃឹងមិៃរតូវ
បាៃធសនើសំុធលខកាតឥណទាៃ ធដើមបធី្វើការណាត់ជួបធទ ។   
 
ធតើជៃធភៀសខៃួៃ ន្ដលគ្មា ៃរកោសសន មទទួលបាៃវ៉ាក់សងំ ធោយមិៃអ្ស់លុយ ? 
ន្មៃធហើយ។ វ៉ាក់សងំគឺ្មិៃអ្ស់លុយសរមាប់បុគ្គលរគ្ប់របូក្នុងរដាមា៉ាសជូធសេតស៍ ។  
ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព (រួមជាមួយ Medicare ៃិង Medicaid) ៃឹង រា៉ា ប់រង តនមៃនៃការផ្តល់ 
ថ្ន ំវ៉ាក់សំង ។  សរមាប់អ្នកជមងឺន្ដលគ្មា ៃ ការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព អ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាព 
អាច្ធសនើសំុសំណងពីរោា ភិបាលសហព័ៃធ សរមាប់តនមៃនៃការផ្តល់វ៉ាក់សងំសរមាប់ជៃធភៀស
ខៃួៃគ្មា ៃរកោសសន ម ។ 
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ធតើខ្ុំអាច្ធៅន្តទទួលវ៉ាក់សងំ របសិៃបិៃខ្ុំមិៃមាៃប័ណណនអ្ឌី ? 
ន្មៃធហើយ ។ អ្នកអាច្ទទួលវ៉ាក់សងំរពមទំាងរបសិៃធបើអ្នកគ្មា ៃការរា៉ា ប់រង ប័ណណធបើកឡាៃ 
ឬ ធលខសៃតិសុខសងគមធទៀតផ្ង ។ សរមាប់ព័ត៌មាៃបន្ៃថមសូមចូ្លរធបៀបធដើមបធីរៀបចំ្
សរមាប់ការណាត់ជួបវ៉ាក់សងំកូវដី-19។ 
 
ធតើការទទួលវ៉ា់ ក់សងំៃឹងប៉ាោះទងគិច្អ្វជិជមាៃចំ្ធ ោះសថ ៃភាព អ្ធនាត របធវសៃ៍របស់បុគ្គលឬធទ ? 
ធទ។ រោា ភិបាលសហព័ៃធបាៃបញ្ជជ ក់ថ្ខៃួៃៃឹងមិៃពិចរណាធលើការពាបាលធោយកូវដី-19 
(រមួ ទំាងវ៉ាក់សងំ) ន្ដលជាន្ផ្នកមួយនៃការសំធរច្ថ្ ធតើៃរណាមាន ក់ជា “នលៃធសវសធារណៈ” 
ឬ ធោយសរវទាក់ទងៃឹងលកខខណឌ ផ្លរបធោជៃ៍សធារណៈ សរមាប់បុគ្គលជាក់លាក់ន្ដល 
ន្សវងរកការពៃារធពលនៃការសន ក់ធៅ ឬការផ្លៃ ស់បតូរសថ ៃភាពធទាោះបីជាវ៉ាក់សំងរតូវបាៃបង់ 
ធោយ Medicaid ឬមូលៃិ្ិសហព័ៃធធផ្េងធទៀតក៏ធោយ ។ 
 
ធតើកំណត់រាថ្ន វំ៉ាក់សងំរបស់អ្នកជមងឺ ការ រធគ្ពីការបធចចញ ធ ា្ ោះរបស់ធគ្ឬធទ ? 
រកសួងសុខាភិបាលសធារណៈ ៃឹងរកាទុកកំណត់រាធអ្ឡិច្រតៃិូច្ នៃអ្នកជមងឺមាន ក់ៗកនុងរដា
មា៉ាសជូធសេតស៍ ន្ដលទទួលវ៉ាក់សំងកូវដី-19 ។  ឃ្ៃ ងំផ្ទុកទិៃនៃ័យ គឺ្រតូវបាៃរកាទុកសមាង ត់ 
ដូច្ជាកំណត់រាធវជជសស្តសត របស់អ្នកជមងឺជាមួយធវជជបណឌិ តរបស់គ្មត់ ។ 
 
ធតើខ្ុំៃឹងរតវូបាៃធតសតសរមាប់កូវដី-19 មុៃៃឹងទទួលវ៉ាក់សងំឬធទ ?  
ធទ ធតសតកូវដី-19 គឹ្រតូវបាៃចំបាច់្មុៃៃឹងទទួលវ៉ាក់សងំធឡើយ ។  
 
ធតើអ្នកន្ដលមាៃវជិជមាៃកូវដី-19 គួ្រន្តទទួលវ៉ាក់សងំឬធទ ?   
អ្ត់ធទ។ បុគ្គល ន្ដលរតូវបាៃធគ្ដឹងថ្មាៃកូវដី-19 គួ្រន្តរង់ចំទទួលការចក់វ៉ាក់សងំ រហូត
ដល់រយៈធពលការន្ញកខៃួៃរបស់ពួកធគ្បាៃបចច ប់ជា្មាា 10 នលង បនាទ ប់ពីធរាគ្សញ្ជា ចប់
ធផ្តើមឬរបសិៃធបើពួកធគ្មិៃមាៃធរាគ្សញ្ជា  10 នលង ធរកាយការធ្វើធតសតរបស់ពួកធគ្វជិជមាៃ ។   
 
ធតើបុគ្គលន្ដលមាៃកូវដី-19 រចួ្ធហើយគួ្រន្តទទួលវ៉ាក់សងំឬធទ ? (ធ្វើបច្ចុបបន្នភាព 10/25/21) 
បាទ/ចស៎ ធតើបុគ្គលន្ដលមាៃកូវដី-19 រចួ្ធហើយគួ្រន្តទទួលវ៉ាក់សងំ ។ ក្ក្ុមអនក្ជាំនាញមិន្
ទាន់្ដឹងថា ធតើអនក្ក្តូវបាន្ការពារពីការឈឺមតងធទៀតយូរប ុណ្ណា បនាា ប់ពីបាន្ជាសះធសបើយពី 
កូវដី-19 ។ ភ័សតុតាងបង្ហា ញថា បុគ្គលទទួលបាន្ការពារកាន់្ខតក្បធសើរតាមការចាក់្វ ក់្សាំង
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ក្គ្ប់ច្ាំនួ្ន្ ធ្ៀបធៅនឹ្ងការធក្ើតមាន្ជាំងឺកូ្វដី-19 ពីមុន្មក្។ ធទាះបីជាអនក្បាន្ជាសះធសបើយ
ពីកូវដី-19 រចួ្ធ ើយក៏្ធោយធទាះបីវក្ក្មក៏្ធោយក៏្អនក្អាច្ឆ្លងវរីសុខដលបណ្ណត លឱ្យមាន្
កូវដី-19 មតងធទៀតខដរ ។ 
 
ធតើបុគ្គលន្ដលរស់កនុងរដា ឬរបធទស ក់កណាត លធមា៉ាង (ឩ. សិសេ អ្នកចូ្លៃិវតត បុគ្គលន្ដល
មាៃសញ្ជជ តិធទវពីរ អាច្ទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 កនុងមា៉ាសជូធសតេឬធទ ?  
ន្មៃធហើយ ។ កមាវ ិ្ ីចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សំងកូវដី-19 រដាមា៉ាសជូធសេតស៍ គឺ្សរមាប់បុគ្គលន្ដល
រស់ធៅធ្វើការឬសិកាកនុងច្ំធណាមរបជាពលរដា ។  អ្នកក៏អាច្ទទួលករមិតទីពីរកនុងរដា
មា៉ាសជូធសេតស៍ របសិៃធបើអ្នកបាៃទទួលករមិតទីមួយកនុងរដាមួយធទៀត ។ សូមបញ្ជជ ក់ថ្
រកាទុកប័ណណចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សងំ ន្ដលអ្នកបាៃទទួលធៅធពលបាៃទទួលវ៉ាក់សងំដំបូង ។  
 
ធតើការទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 មាៃអ្តថរបធោជៃ៍អ្វីខៃោះ ? 
ការចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ៃឹងជួយការ រអ្នកពីការធកើតកូវដី-19 ។  កូវដី-19 វ៉ាក់សងំទំាង
អ្ស់ ន្ដលមាៃដល់កនុងសហរដាអាធមរកិមាៃរបសិទធិភាពខពស់ ។ អ្នកឯកធទសបៃតធ្វើការសិកា
ស្រសវរជាវបន្ៃថមធោយច្ង់ដឹងថ្ ធតើវ៉ាក់សងំក៏ៃឹងជួយបុគ្គលពីការច្មៃងកូវដី-19 ឬអ្ត់ ។ ការ
 ក់មា៉ាសៃិងច្មាង យខាងសងគម ជួយកាត់បៃថយ ឱកាសរបស់អ្នកពីវរីសុ ឬ ការច្មៃងវធៅអ្នក
ដនទធទៀត ប៉ាុន្ៃតវធិាៃការទំាងធៃោះ មិៃរគ្ប់រគ្មៃ់ធទ ការចក់វ៉ាក់សងំ ៃិង ធ្វើាមអ្ៃុសសៃ៍
របស់ CDC ទំាងពីរ  ការ រអ្នកៃិងអ្នកដនទ ៃឹងផ្តល់ៃូវការការ រលអបំផុ្ត ពីកូវដី-19 ។ 
 
ធតើវ៉ាក់សងំៃឹងដំធណើ រការរបឆំងៃឹងការផ្លៃ ស់បតូររបស់កូវដី-19 ដូច្ជាការផ្លៃ ស់បតូរមួយធៅ
របធទសអ្ង់ធគ្ៃសឬធទ ?  
វ្មាាធទ ចំ្ធ ោះវរីសុធដើមបផី្លៃ ស់បតូរកនុងអំ្ឡុងធពលវរកីរាលោល ធហើយចំ្ធ ោះវរីសុ លាីធដើមបី
ៃឹងធលច្ធច្ញមក ។  អ្នកវទិាសស្តសតកំពុងធ្វើការធដើមបធីរៀៃបន្ៃថមធទៀត ថ្ធតើវ៉ាក់សងំន្ដល
ធយើងមាៃរចួ្ធៅធហើយ ៃឹងការ របុគ្គលពីការផ្លៃ ស់បតូរកូវដី-19 ឬអ្ត់ ។ វ៉ាក់សងំ Janssen 
(Johnson & Johnson) រតូវបាៃសិកាស្រសវរជាវកនុងរបធទសជាធរច្ើៃ រមួទំាងរបធទសអាហ្វហវីក
ខាងតបូង ៃិងរបាធសៀល ន្ដលជាទីកន្ៃៃងទំាងពីរន្ដលមាៃកូវដី-19 បាៃធលច្ធច្ញមក ។ 
រហូតដល់មកដល់ធពល ធៃោះ ការសិកាបង្ហា ញថ្ វ៉ាក់សងំន្ដលមាៃការអ្ៃុញ្ជា តធពលធៃោះ 
ផ្តល់ៃូវការការ រ ពីការផ្លៃ ស់បតូរនៃកូវដី ។   
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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ធតើវ៉ាក់សងំកូវដី-19 Johnson & Johnson ផ្តល់ការការ រដូច្ជាវ៉ាក់សងំ Pfizer ៃិង Moderna 
ឬធទ ?    
វ៉ាក់សំងកូវដី-19 អ្ៃុម័តទំាងបីមាៃសុវតថិភាព ៃិងមាៃរបសិទធិភាពខពស់របឆំង ៃឹងធរាគ្ ង្ៃ់្ៃរ 
ការសរមាកកនុងមៃទីរធពទយៃិងធសច្កតីសៃ ប់ ។  វ៉ាក់សងំ Janssen (Johnson & Johnson) ផ្តល់
ៃូវការការ រ 93% របឆំងពីការសរមាកធៅមៃទីរធពទយមកពីកូវដី-19 ។ វក៏រតូវបាៃបង្ហា ញ
ធទៀតថ្វមាៃរបសិទធិភាពរបឆំងៃឹងការផ្លៃ ស់បតូរកូវដី-19 លាី ជាមួយការស្រសវរជាវ បាៃធ វ្ើធឡើង
កនុងពហុរបធទស ជាមួយការផ្លៃ ស់បតូរកាៃ់ន្តច្មៃង រួមទំាងរបធទសអាហ្វហវិក ៃិងរបធទសរបាធសៀល ។ 
អ្តថរបធោជៃ៍បន្ៃថមគឺ្ថ្វ៉ាក់សងំ Janssen (Johnson & Johnson) តរមូវឱយមាៃការចក់ន្ត
មួយដង ដូធច្នោះរបសិៃធបើអ្នករតូវបាៃផ្តល់ដល់អ្នកគឺ្ "បាៃធ្វើរចួ្" ធហើយអ្នកមិៃចំបាច់្ធ្វើការ
ណាត់ជួបធលើកទីពីរធទ ។    
 
ធតើការអ្ៃុញ្ជា តសរមាប់ការធរបើរបាស់បនាទ ៃ់គឺ្ជាអ្វី ?  
ថ្ន ំវ៉ាក់សងំបីរបធភទ – Pfizer, Moderna, ៃិង Janssen (Johnson & Johnson) – បាៃទទួល
ការអ្ៃុញ្ជា តសរមាប់ការធរបើរបាស់បនាទ ៃ់ (Emergency Use Authorization, EUA) ពីរដាបាល
អាហារ ៃិងឱសលសហព័ៃ្្ ។ Pfizer ក៏្ទទួលបាន្ការឯក្ភាពសក្មាប់មនុ្សសខដលមាន្
អាយុ 16ឆ្ន ាំធ ើងធៅ។ ធដើមបខីសវងយល់បន្ៃថមធទៀតថ្ធតើធៃោះមាៃៃ័យដូច្ធមតច្ – ៃិងព័ត៌មាៃ
បន្ៃថមដនទធទៀតអំ្ពីវ៉ាក់សងំ – ក្នុងក្ពឹតតិបក្តព័ត៌មាន្ FDA សរមាប់អ្នកទទួលៃិងអ្នកផ្តល់
ការន្លទំារបស់ពួកធគ្៖ Comirnaty/Pfizer, Moderna, និ្ង Johnson & Johnson (Janssen)។  
 
ធោយសរធតើវ ក់្សាំងកូ្វដី-19 Pfizer មាន្ការឯក្ភាពរបស់ FDA ដូធច្នះធតើវមាន្ន័្យដូច្ធមតច្? 
(បច្ចុបបន្នភាព 11/3/21) 
ធៅថ្ងៃធៅ23 ខែសីហា ឆ្ន ាំ2021 រដឋបាលច្ាំណីអាហារនិ្ងឱ្សងរបស់ស រដឋអាធមរកិ្ (FDA) 
បាន្ឯក្ភាពធលើវ ក់្សាំងកូ្វដី-19 ជាធលើក្ដាំបូង។ វ ក់្សាំងធន្ះក្តូវបាន្សគ ល់ថាជាវ ក់្សាំង
កូ្វដី-19 Pfizer ធ ើយនឹ្ងក្តូវបាន្ផ្សពវផ្ាយថាជា Comirnaty (koe-mir’-na-tee) ធៅធពល
ធន្ះ សក្មាប់ការបង្ហា ជាំងឺកូ្វដី-19 ច្ាំធពាះមនុ្សសខដលមាន្អាយុ 16ឆ្ន ាំធ ើងធៅ។ Comirnaty 
គឺ្ដូច្គ្នន ធៅនឹ្ងវ ក់្សាំង Pfizer ខដរ។ វ ក់្សាំង Pfizer ក៏្ធៅខតមាន្ផ្តល់ជូន្ធក្កាមការ
អនុ្ញ្ញា តឲ្យធក្បើក្បាស់បនាា ន់្ (EUA) សក្មាប់មនុ្សសខដលមាន្អាយុ 12ឆ្ន ាំដល់ 15ឆ្ន ាំ។  
 
ធបើធ្ៀបធៅនឹ្ង EUA ការឯក្ភាពរបស់ FDA ធៅធលើវ ក់្សាំងគឺ្តក្មូវឲ្យមាន្ទិន្នន័្យបខន្ែម
ធទៀតសតីពីសុវតែិភាព ការផ្លិត និ្ងក្បសិទធភាពក្នុងរយៈធពលខវងជាងធន្ះ និ្ងរមួបញ្ចូ ល

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
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ទិន្នន័្យជាក់្ខសតង។ ការអនុ្ញ្ញា តធពញធលញធោយ FDA មាន្ន័្យថាវ ក់្សាំង Comirnaty 
ធៅធពលធន្ះមាន្ក្ក្មិតថ្ន្ការឯក្ភាពដូច្គ្នន ធៅនឹ្ងវ ក់្សាំងធផ្សងធទៀតខដលបាន្ធក្បើក្បាស់
ជាក្បចាាំធៅក្នុងស រដឋអាមរកិ្ ដូច្ជាវ ក់្សាំងសក្មាប់ជាំងឺធងលើម ក្ញ្ជញ្រ ឹល អុតសវ យ និ្ង
ក្គ្ុន្សវិតថ្ដធជើង។ វ ក់្សាំងកូ្វដី-19 Pfizer គឺ្ជាវ ក់្សាំងដាំបូងខដលទទួលបាន្ការអនុ្ញ្ញា ត
ឲ្យធក្បើក្បាស់បនាា ន់្ ខដលធនាះជាមូលធ តុធ្វើឲ្យវកាល យជាវ ក់្សាំងដាំបូងខដលមាន្ទិន្នន័្យ
ក្គ្ប់ក្គ្នន់្ក្នុងការទទួលបាន្ការឯក្ភាពធពញធលញ។ វមិន្មាន្ន័្យអវីជាប់ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង
សុវតែិភាពនិ្ងក្បសិទធភាពថ្ន្វ ក់្សាំង Moderna ឬ Johnson & Johnson។ 
 

កនុងអាំឡុងធពលការណាត់ជួប 
ធតើខ្ុំអាច្រពឹំងដូច្ធមតច្ធៅឯការណាត់ជួបរបស់ខ្ុំធដើមបទីទួលបាៃវ៉ាក់សងំសរមាប់កូវដី-19 ? 
សូមចូ្លធៅ ធតើអាច្រពឹំងដូច្ធមតច្ធៅឯការណាត់ជួបរបស់អ្នកធដើមបីទទួលបាៃវ៉ាក់សំងសរមាប់
កូវដី-19 | CDC សរមាប់ចំ្ណុច្សំខាៃ់សតីពីអ្វីន្ដលអ្នករពឹំងធៅធពលអ្នកចក់វ៉ាក់សងំ ធតើ
ព័ត៌មាៃអ្វីខៃោះន្ដលអ្នកផ្តល់ធសវរបស់អ្នកៃឹងផ្តល់ឱយអ្នកៃិង្ៃធាៃន្ដលអ្នកអាច្ធរបើ ធដើមបី
ាមោៃសុខភាពរបស់អ្នកបនាទ ប់ពីអ្នកបាៃទទួលថ្ន ំវ៉ាក់សងំរចួ្ ។ 
 
ធតើខ្ុំរតវូ ក់មា៉ាសឬធទធៅធពលខ្ូំទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ?  
បាទ/ចស៎ អ្នករតូវន្ត ក់មា៉ាសន្ដលរគ្បធលើរច្មុោះ ៃិងមាត់របស់អ្នកកនុងអំ្ឡុងធពលការណាត់ជួប
របស់អ្នក ។  
 
ធតើខ្ុំរតវូរង់ចំរយៈធពលប៉ាុនាា ៃធៅកនុងច្ធនាៃ ោះធពល នៃករមិតទី 1 ៃិងទី 2 នៃ វ៉ាក់សងំកូវដី-19 
សរមាប់ Pfizer ៃិង Moderna ?  
ការចក់ថ្ន ំ ទីពីររបស់អ្នករតូវបាៃផ្តល់ជាអ្ៃុសសៃ៍ ធៅចំ្ៃួៃ 21 នលង សរមាប់ Pfizer ៃិងចំ្ៃួៃ 28 
នលង សរមាប់ Moderna ប៉ាុន្ៃត របសិៃធបើអ្នកទទួលបាៃការចក់ធលើកទី 2 ធៅធពលណាមួយ
បនាទ ប់ពីកាលបរធិច្េទន្ដលបាៃន្ណនំា អ្នកធៅន្តរតូវបាៃធគ្ចត់ទុកថ្អ្នកទទួលបាៃការចក់
វ៉ាក់សំងធពញធលញ។ អ្នកមិៃរតូវទទួលករមិតទីពីរមុៃៃឹង ចំ្ៃួៃ 21 នលងសរមាប់ Pfizer ឬចំ្ៃួៃ 
28 នលងសរមាប់ Moderna។ វ៉ាក់សងំ Janssen (Johnson & Johnson) គឺ្សរមាប់មួយករមិត
ប៉ាុធណាណ ោះ ។ 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
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ធតើវ៉ាក់សងំ Pfizer ឬវ៉ាក់សងំកូ្វដី-19 Moderna មួយករមិតមាៃរបសិទធភាពោ៉ាងណាធបើ
ធរបៀបធ្ៀបៃឹងពីរករមិត ? 
វ៉ាក់សងំ Pfizer ៃិង Moderna COVID-19 មិៃរតូវបាៃសិកាស្រសវរជាវសរមាបន្តមួយករមិត
ធនាោះធទ ។ បុគ្គលគួ្រន្តទទួលវ៉ាក់សងំទំាងពីរករមិត ធដើមបរីតូវបាៃវ៉ាក់សងំធពញធលញ ។ 
 
ធតើខ្ុំៃឹងរតវូបាៃធគ្ាមោៃធរកាយពីទទួលវ៉ាក់សងំឬធទ ?    
បុគ្គលន្ដលមាៃរបវតតនៃ របតិកមាអាណាហវីឡាក់ទិច្ (របតិកមាអាឡឺន្ហេរ ្ងៃ់្ងរ) ធកើតមកពី
ការបណាត លណាមួយន្ដលរតូវបាៃពិៃិតយធមើលសរមាប់ 30 ន្ខ ។ អ្នកទទួលវ៉ាក់សងំទំាងអ្ស់
ឯធទៀត រតូវបាៃាមោៃ 15 នាទី ។ 
 
ធតើមាៃបុគ្គលិកធវជរសស្តសតៃិងឧបករណ៍អ្វីខៃោះ ន្ដលមាៃធៅឯគ្ៃីៃិកចក់វ៉ាក់សងំន្ដលមាៃ
មៃុសេធរច្ើៃ?   
កន្ៃៃងចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សំងៃីមួយៗមាៃអ្នកចត់ន្ច្ងវ៉ាក់សំង ន្ដលមាៃលកខណៈសមបតតិរគ្ប់រគ្មៃ់ 
(មៃុសេន្ដលចក់វ៉ាក់សងំ) ន្ដលអាច្ពិៃិតយធឡើងវញិៃូវសិទធិរបស់បុគ្គលមាន ក់ ធដើមបទីទួល
វ៉ាក់សងំៃិងធ្ៃើយសំណួររបស់អ្នកជំងឺមុៃធពលចក់ ។ កន្ៃៃងៃីមួយ ៗ មាៃអ្នកជំនាញខាង 
ធវជជសស្តសតន្ដលមាៃលកខណៈសមបតតិរគ្ប់រគ្មៃ់ ៃឹងកន្ៃៃងផ្តល់វ៉ាក់សងំរតួតពិៃិតយដំធណើ រ 
ការចក់វ៉ាក់សងំ ៃិងពិៃិតយធមើលអ្នកជំងឺរយៈធពល 15-30 នាទីធរកាយមក ។ 
 
កន្ៃៃងចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សំងរតូវបាៃធរៀបចំ្ ធដើមបីធោោះស្រសយភាពបនាទ ៃ់ន្ផ្នកធវជជសស្តសតៃិងរបតិកមា
មិៃលអជាមួយបុគ្គលិកធពទយរបស់ពួកធគ្ធៅៃឹងកន្ៃៃង ធហើយជាធរឿយៗមាៃរលយៃតសធហ្វង្ហគ ោះ
បនាទ ៃ់ធៅៃឹងកន្ៃៃងធដើមបីជួយជាចំបាច់្ ។ របសិៃធបើអ្នករពួយបារមភអំ្ពីការមាៃរបតិកមាមិៃ
លអចំ្ធ ោះវ៉ាក់សំងដំបូងអ្នកគួ្រន្តពិភាកាពីកងវល់របស់អ្នក ជាមួយអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាព
របស់អ្នកមុៃធពលធៅដល់កន្ៃៃង ។ អ្នកជំងឺតំរវូធអាយន្ច្កចយវ៉ាក់សងំៃិងរបវតតិសុខភាព
ជាមួយអ្នកន្ដលចក់វ៉ាក់សងំ ធហើយគួ្រពិភាកាអំ្ពីកងវល់ឬសំណួរណាមួយជាមួយពួកធគ្មុៃ
ធពលចក់វ៉ាក់សងំ ។  
 
ធតើខ្ុំៃឹងទទួលបាៃអ្វីធដើមបបីង្ហា ញជាភ័សតាុងនៃការចក់ថ្ន វំ៉ា់ ក់សងំ ? 
អ្នកគួ្រន្តទទួលបាៃប័ណណចក់វ៉ាក់សងំឬឯកសរធបាោះពុមភធច្ញ ន្ដលរបាប់អ្នកពីវ៉ាក់សងំ
ការ រកូវដី-19 ន្ដលអ្នកបាៃទទួលកាលបរធិច្េទ ន្ដលអ្នកបាៃទទួលៃិងកន្ៃៃងន្ដលអ្នកបាៃ
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ទទួលវ ។ សូមបញ្ជជ ក់ថ្រកាប័ណណធៃោះ សរមាប់ករមិតទីពីររបស់អ្នក ។ អ្នកអាច្យករបូលត 
នៃប័ណណរបស់អ្នក ទុកជាសំធៅដីជីលុលបន្ៃថមមួយ ។ 
 
អ្នកគ្បបីៃឹងទទួលឯកសរ ឬ សំធៅធអ្ឡិច្រតូៃិច្ នៃឯកសរអ្ងគធហតុ ន្ដលរបាប់អ្នក
បន្ៃថមធទៀត អំ្ពីវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ជាក់ច្ាស់ន្ដលអ្នករតូវបាៃផ្តល់ឲ្យ ។ វ៉ាក់សងំការ រ
កូវដី-19 ៃីមួយៗ ន្ដលមាៃឯកសរអ្ងគធហតុផ្លទ ល់ខៃួៃន្ដលមាៃព័ត៌មាៃធដើមបជួីយអ្នកឱយ
យល់ពីហាៃិភ័យៃិងអ្តថរបធោជៃ៍នៃការចក់វ៉ាក់សងំជាក់លាក់ធនាោះ៖ Comirnaty/Pfizer, 
Moderna, និ្ង Johnson & Johnson (Janssen)។ 
 
ធតើខ្ុំៃឹងធ្វើដូច្ធមតច្ របសិៃធបើខ្ុំបាត់បង់ ប័ណណកំណត់រាថ្ន វំ៉ាក់សងំរបស់ខ្ុំ ?  
អ្នកមាៃជធរមើសមួយចំ្ៃួៃ ៖ 

1. សូមទាក់ទងអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាពរបស់អ្្ៃក ឬ ទីកន្ៃៃងន្ដលអ្នកបាៃទទួលថ្ន ំ
វ៉ាក់សងំ ។ ពួកធគ្អាច្ធបាោះពុមភ សំធៅមួយសៃៃឹកនៃកំណត់រារបស់អ្នក ។ 

2. កំណត់រារបស់អ្នកក៏ៃឹងមាៃធៅកនុង v-safe, របសិៃធបើអ្នកបាៃចុ្ោះធ ា្ ោះកនុងកមាវ ិ្ ី ។    
3. អ្នកអាច្បំធពញទរមង់ធសនើសំុកំណត់រាចក់វ៉ាក់សងំ ន្ដលធផ្្ើរធៅរកសួងសុខាភិបាល

សធារណៈរដាធោយផ្លទ ល់ ។ របសិៃធបើអ្នកធរបើទរមង់ន្បបបទ ធៃោះ អ្នកៃឹងទទួលរបវតតិ
នៃការចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សំងធពញធលញទំាងអ្ស់ ន្ដលបាៃទទួលមិៃរតឹមន្តវ៉ាក់សំងកូវដី-19 
ប៉ាុធណាណ ោះធទ ធហើយវៃឹងតរមូវរហូតដល់ 6 សបាត ហ៍ ធដើមបទីទួលបាៃកំណត់រារបស់
អ្នក ។ 

ក. សូមកត់ចំ្ណំាថ្ទរមង់ន្បបបទធៃោះរតូវន្តមាៃការបញ្ជជ ក់មុៃធពលោក់បចជូ ៃ 
ៃិងធផ្្ើវាមសំបុរតនរបសណីយ៍។ អ្នកៃឹងទទួលបាៃកំណត់រាជារកោសអំ្ពី
ការចក់ថ្ន ំបង្ហា រណាមួយន្ដលអ្នកបាៃទទួលន្ដលរតូវបាៃរាយការណ៍ធៅកាៃ់ 
MIIS។ អ្នកៃឹងមិៃទទួលបាៃប័ណណវ៉ាក់សងំការ រកូវដី-19 ធទ។ 

 
របសិៃធបើអ្នករតូវបាៃចក់វ៉ាក់សងំធៅកន្ៃៃងចក់វ៉ាក់សងំន្ដលមាៃមៃុសេធរច្ើៃ 
សូមធមើលធសច្កដីន្ណនំាសរមាប់ការធសនើសំុកំណត់រាចក់វ៉ាក់សងំ។ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.mass.gov/doc/miis-immunization-record-request/download
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ធរកាយពីទទួលវ៉ាក់សំង 
ធតើខ្ុំគួ្រន្តធ្វើដូច្ធមតច្របសិៃធបើអ្នកបាៃដកពិធស្ៃ៍ ធរាគ្សញ្ជា  ធរកាយពីទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-
19 ?   
បុគ្គលខៃោះមាៃរបតិកមាបនាទ ប់ពីបាៃចក់វ៉ាក់សងំ (ដូច្ជាអ្ស់កមាៃ ំង ឈឺកាល ៃិង ការឈឺ
ចប់ធៅកន្ៃៃងចក់ថ្ន ំ) ន្ដលជាសញ្ជា ្មាាន្ដលរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងការ រ ។ របតិកមា
ទំាងធៃោះអាច្ប៉ាោះ ល់ដល់សមតថភាពរបស់អ្នកកនុងការធ្វើសកមាភាពរបចំនលង ប៉ាុន្ៃតវគួ្រន្តបាត់
ធៅវញិកនុងរយៈធពលពីរបីនលង ។ របសិៃធបើអ្នកវវិតតធៅជាធរាគ្សញ្ជា ផ្ៃូវដធងាើមដូច្ជា ការធហៀរ
សំធបារ ការកអក ឬការបាត់បង់កៃិៃឬរសជាតិអ្នកគួ្រន្តពិចរណាធ្វើធតសតកូវដី-19 ឬពិធរគ្មោះជា
មួយអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាពរបស់អ្នក ។ ការធកើតកូវដី-19 អាច្ធកើតធឡើយរពមទំាងធរកាយពី
អ្នកបាៃទទួលវ៉ាក់សងំរចួ្ធហើយ ។ សរមាកធៅផ្ទោះរបសិៃធបើអ្នកឈឺធហើយធច្ៀសវងពីការធៅ
ន្កបរអ្នកដនទធទៀត ។  អ្នកគួ្រន្តៃិោយជាៃិធោជករបស់អ្នកអំ្ពីរបតិកមាន្ដលអាច្ធកើតធឡើង
ដល់ការង្ហររបស់អ្នក ។ 
 
របសិៃធបើអ្នកមាៃការឈឺចប់ឬមិៃស្រសួល ង្ៃ់ ង្រសូមពិធរគ្មោះជាមួយអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាព
របស់អ្នក ន្ដលអាច្ន្ណនំាឱសលន្ដលគ្មា ៃធវជជបញ្ជជ  ដូច្ជាថ្ន ំ ibuprofen ឬ Acetaminophen ។ 
ធដើមបកីាត់បៃថយការឈចឺប់ៃិងភាពមិៃស្រសួលរតង់កន្ៃៃងន្ដលអ្នកចក់ថ្ន ំ សូមរកណាត់ធសើម 
សអ តៃិងធសើមមករគ្បធៅធលើកន្ៃៃងធនាោះ ធហើយធរបើឬធ្វើលំហាត់នដរបស់អ្នក ។  ធដើមបីកាត់
បៃថយភាពមិៃស្រសួលពីរគ្ុៃធតត សូមផឹ្កទឹកឱយបាៃធរច្ើៃៃិងធសៃៀកសធមៃៀកបំ ក់ស្រសល ។ 
កនុងករណីភាគ្ធរច្ើៃភាពមិៃស្រសួលពីរគុ្ៃធតត  ឬការឈឺចប់គឺ្ជាធរឿង្មាាធទ ប៉ាុន្ៃតសូមទាក់ទង
អ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាពរបស់អ្នករបសិៃធបើ៖ 

 សមបុរធឡើងរកហមឬឈឺធៅកន្ៃៃង ន្ដលអ្នកចក់បាៃធកើៃធឡើងបនាទ ប់ពី 24 ធមា៉ាង 
 របតិកមា របស់អ្នកកំពុងធ្វើឱយអ្នករពួយបារមភ ឬហាក់ដូច្ជាបាត់ធៅវញិបនាទ ប់ពីពីរបី

នលង 
 
ធតើខ្ុំអាច្រាយការណ៍ដូច្ធមតច្របសិៃធបើខ្ុំមាៃរបតិកមា ធរកាយពីការទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ?   
V-safe គឺ្ជាឧបករណ៍ន្ដលមាៃមូលោា ៃធលើទូរស័ពទឆៃ តន្ដលធរបើការធផ្្ើសរៃិងការសទង់មតិ
ាមអ្ុិៃ្ឺរន្ណត ធដើមបីផ្តល់ការរតួតពិៃិតយសុខភាពផ្លទ ល់ខៃួៃ បនាទ ប់ពីអ្នកទទួលការចក់
វ៉ាក់សងំកូវដី-19 ។ ាមរយៈ v-safe អ្នកអាច្របាប់ CDC ោ៉ាងឆប់រហ័ស របសិៃធបើអ្នកមាៃ 
របតិកមា បនាទ ប់ពីទទួលបាៃវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ។ ធោយន្ផ្អកធលើច្ធមៃើយរបស់អ្នកៃរណាមាន ក់
មកពី CDC អាច្ទូរស័ពទមកធសុើបសួរអ្នកៃិងទទួលបាៃព័ត៌មាៃបន្ៃថម ។ ធហើយ v-safe ៃឹង
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រលឹំកអ្នកធអាយទទួលការចក់វ៉ាក់សងំកូវដី-19 ជាធលើកទី 2 របសិៃធបើអ្នករតូវការវ ។ ធដើមបី
ចុ្ោះធឆា ោះជាមួយ v-safe, សូមចូ្លធៅ ការរតួតពិៃិតយ V-safe ធរកាយពីការចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សងំ| 
CDC។  
 
របសិៃធបើអ្នកមាៃកងវល់ណាមួយ អ្នកក៏អាច្ទូរស័ពទធៅអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាពរបស់អ្នក
បាៃន្ដរ ។  អ្នកឬអ្នកផ្តល់ធសវរបស់អ្នកអាច្រាយការណ៍អំ្ពីរបតិកមាណាមួយធៅរបព័ៃធ
រាយការណ៍ពីរបតិកមានៃវ៉ាក់សងំ (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 
ន្ដលជារបព័ៃធជាតិរគ្ប់រគ្ងធោយរោា ភិបាលសហព័ៃធ ។ 
 
ធតើរតវូការរយៈធពលប៉ាុនាា ៃមុៃវ៉ាក់សងំ COVID-19 ចប់ធផ្តើមមាៃរបសិទធិភាព?   
ជា្មាាវរតូវការធពលពីរបីសបាត ហ៍សរមាប់រាងកាយ ធដើមបបីធងាើតភាពសុបំនាទ ប់ពីចក់
វ៉ាក់សងំ ។ ធនាោះមាៃៃ័យថ្វអាច្ធៅរចួ្ ន្ដលមៃុសេមាន ក់អាច្្ៃងវរីសុន្ដលបណាត លឱយ
មាៃកូវដី-19 ធៅ មុៃ ឬធរកាយធពលចក់វ៉ាក់សងំធហើយធាៃ ក់ខៃួៃឈឺ ។ ធៃោះធោយសរន្ត
វ៉ាក់សងំមិៃមាៃធពលធវលារគ្ប់រគ្មៃ់ធដើមបកីារ រ ។ អ្នករតូវបាៃធគ្ចត់ទុកជាថ្ន ំវ៉ាក់សងំ
ធពញធលញ របសិៃធបើអ្នកបាៃទទួលវ៉ាក់សងំ Moderna ឬ Pfizer COVID-19 ចំ្ៃួៃពីរករមិត
ឬវ៉ាក់សងំ Janssen (Johnson ៃិង Johnson) មួយករមិតកាលពីជាង 14 នលងមុៃ ។   
 
ធតើការការ រពីវ៉ាក់សងំកូវដី-19 មាៃរយៈធពលប៉ាុនាា ៃ? (ធ្វើបច្ចុបបន្នភាព 10/25/21) 
ធគ្មិន្ដឹងច្ាស់ធៅធ ើយធទថាធតើការការពាររបស់វ ក់្សាំងកូ្វដី-19 មាន្រយៈធពលយូរប ុណ្ណា
ធនាះធទ។ ការសិក្ាងមីៗបង្ហា ញថាការការពារក្បឆ្ាំងនឹ្ងវរីសុធន្ះ អាច្នឹ្ងងយចុ្ះបន្តិច្មតងៗ។ 
ធនាះជាមូលធ តុខដលមជឈមណឌ ល CDC ខណនាាំឲ្យក្ក្មុមនុ្សសមួយច្ាំនួ្ន្ទទួលការចាក់្
វ ក់្សាំងដូសជាំរញុ។ 
 
ធតើែ្ុាំអាច្ទទួលបាន្វ ក់្សាំងដូសជាំរញុធៅធពលណ្ណ? (បច្ចុបបន្នភាព 9/27/21) 
សក្មាប់ព័ត៌មាន្ថាធតើវ ក់្សាំងដុសជាំរញុជាអវី ន្រណ្ណមាន្សិទធិទទួលបាន្ និ្ងរធបៀបទទួលបាន្
ដូសជាំរញុធន្ះ សូមចូ្លធៅកាន់្ សាំណួរខដលសួរញឹក្ញាប់អាំពីវ ក់្សាំងដូសជាំរញុសក្មាប់ជាំងឺ
កូ្វដី -19 | Mass.gov។  
ធតើខ្ុំរតវូការការន្ណនំាអ្វីខៃោះបនាទ ប់ពីខ្ុំបាៃចក់វ៉ាក់សងំធពញធលញរចួ្ធហើយ? (បាន្ធ្វើឲ្យ
បច្ចុបបន្នភាព 6/9/21)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-booster-frequently-asked-questions
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-booster-frequently-asked-questions
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បុគ្គលខដលក្តវូបាន្ចាក់្ថាន ាំធពញធលញ អាច្ចាប់ធផ្តើមធ្វើអវីៗែលះ ខដលពួក្ធគ្បាន្ឈប់ធ្វើ 
ធោយធក្ពាះខតធោគ្ោតតាត ។ សរមាប់ព័ត៌មាៃបន្ៃថមសូមចូ្លធៅ ការដឹកនាំសរមាប់បុគ្គល
ន្ដលបាៃទទួលវ៉ាក់សងំធពញធលញជំទាស់ៃឹងកូវដី-19 | Mass.gov។ 
 

សុវតថិភាពវ៉ាក់សំង 
ធតើវ៉ាក់សងំ Johnson & Johnson មាៃសុវតថិភាពឬធទ? 
វ៉ាក់សងំកូវដី-19 ទំាងអ្ស់មាៃសុវតថិភាព ៃិងមាៃរបសិទធិភាពខពស់ របឆំង ៃឹងធរាគ្្ងៃ់្ងរ 
ការសរមាកកនុងមៃទីរធពទយៃិងធសច្កតីសៃ ប់ ។ មាៃហាៃិភ័យមួយធដលករមមាៃប៉ាុន្ៃត សថ ៃភាព
្ងៃ់្ងរ ទាក់ទងៃឹងកំណក្ម ៃិងមាៃធកាសិកា្មទាប ធរកាយពីការទទួល វ៉ាក់សងំ 
កូវដី-19 J&J ។ ហាៃិភ័យដ៏ទាបៃិងអ្តថរបធោជៃ៍មាៃករមិតខពស់ជាងហាៃិភ័យធៃោះ ។ សូម
ពិៃិតយធមើល ឯកសរអ្ងគធហតុធៃោះ សរមាប់ព័ត៌មាៃបន្ៃថម ។ 
 
ធតើធយើងដឹងថ្របសិៃធបើវ៉ាក់សងំមាៃសុវតថិភាពដូច្ធមតច្ ? 
វចំបាច់្រតូវដឹងថ្វ៉ាក់សំងសក្លបង ការសកលបងធរច្ើៃជាងឱសលដនទធទៀត ។ ទីមួយរកុម 
មៃុសេតូច្ៗទទួលវ៉ាក់សងំសកលបង ។ បនាទ ប់មកវ៉ាក់សងំរតូវបាៃផ្តល់ដល់មៃុសេ ន្ដល
មាៃ ច្រតិជាក់លាក់ (ឧ. អាយុ ពូជសសៃ៍ ៃិង សុខភាពែលួន្ក្បាណ) ។ បនាទ ប់មក វ៉ាក់សងំ
រតូវបាៃ ផ្តល់ដល់របជាជៃរាប់មឺុៃនាក់ ធហើយរតូវបាៃធ្វើធតសតសរមាប់របសិទធភាពៃិង
សុវតថិភាព ។ 
 
ធរកាយពី ធនាោះមក គ្ណៈកមាា ររបឹកានៃការអ្ៃុវតត ការចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សងំ (Advisory Committee 
on Immunization Practices ,ACIP)  របស់CDC ពិៃិតយធមើលទិៃនៃ័យ ធដើមបី ច្ង់ដឹងថ្ធតើថ្ន ំ
វ៉ាក់សងំមាៃដំធណើ រការៃិងសុវតថិភាពឬអ្ត់ ។  ពួកធគ្ផ្តល់ដំបូនាា ៃដល់រដាបាលអាហារៃិង
ឪសលអាធមរកិ (FDA) ។ រដាបាលអាហារៃិងឪសលពិៃិតយធមើលធលើទិៃនៃ័យៃិងដំបូនាា ៃពី ACIP 
ធហើយសំធរច្ថ្ធតើរតូវអ្ៃុម័តវ៉ាក់សងំធៃោះឬអ្ត់ ។ វ៉ាក់សងំធៃោះរតូវបាៃអ្ៃុម័តន្តបនាទ ប់ពី
ជំហាៃទំាងអ្ស់ធៃោះរតូវបាៃធ្វើធហើយអ្នកជំនាញរបាកដថ្វមាៃរបសិទធភាពៃិងមាៃ
សុវតថិភាព ។ 
 
សូមចូ្លធៅ ការបញ្ជជ ក់សុវតថិភាពនៃវ៉ាក់សងំកូវដី-19 កនុងសហរដាអាធមរកិ | CDC សរមាប់
ព័ត៌មាៃបន្ៃថម ។ 

https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://www.mass.gov/guidance/guidance-for-people-who-are-fully-vaccinated-against-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/vaccines/324167-a-consumer-facing-three-vaccines-8.5x11-final-print.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


ទំព័រ 11 នៃ 16 
 

 
ធតើវមាៃសុវតថិភាពដូច្ធមតច្ របសិៃធបើវបាៃធកើតធឡើងឆប់រហ័សធពក ? 
ការកំណត់ធពលធវលាធដើមបីបធងាើតវ៉ាក់សងំ កូវដី-19 រតូវបាៃបធងាើតធឡើង ប៉ាុន្ៃតមិៃន្ដលកាត់
បៃថយសុវតថិភាពធទ ។ ធៃោះគឺ្ជាវ ិ្ ី ៖ 

1. ធយើងបាៃមាៃព័ត៌មាៃសំខាៃ់ចំបាច់្រចួ្ធហើយ ៖ វរីសុកូវដី-19 គឺ្ជាន្ផ្នកមួយនៃរកុម
ន្ដលមាៃធមធរាគ្្ៃងន្ដលរតូវបាៃសិកាអ្ស់រយៈធពលជាយូរមកធហើយ ។ រកុមអ្នក
ជំនាញបាៃធរៀៃព័ត៌មាៃសំខាៃ់ៗពីការផ្ទុោះធឡើងនៃវរីសុកូរ ៉ាណូាដនទធទៀត ន្ដលជួយ
ពួកធគ្ឱយបធងាើតវ៉ាក់សងំការ រកូវដី-19 ដូធច្នោះធយើងមិៃបាៃចប់ធផ្តើមធោយនដទធទ
ធឡើយ ។ 

2. រោា ភិបាល បាៃផ្តល់មូលៃិ្ិ ចំ្ធ ោះការស្រសវរជាវនៃវ៉ាក់សងំ ៖ សហរដាអាធមរកិៃិង
រោា ភិបាលដនទធទៀតបាៃវៃិិធោគ្របាក់ោ៉ាងធរច្ើៃ ធដើមបីគំ្មរទរកុមហ ុៃវ៉ាក់សងំជា
មួយភារកិច្ចរបស់ពួកធគ្ ។ ការធ្វើការរមួគ្មន ជាមួយរបធទសដនទធទៀតក៏បាៃជួយអ្នក
ស្រសវរជាវធអាយធ្វើច្លនាបាៃធលឿៃន្ដរ ។ 

3. មាៃមៃុសេជាធរច្ើៃរបូន្ដលបាៃចូ្លរមួកនុងការសកលបងស្រសវរជាវ ៖ បុគ្គលជាធរច្ើៃ
ច្ប់បាៃជំៃួយធោយបាៃចូ្លរមួកនុងការសិកាស្រសវរជាវវ៉ាក់សងំ ។ រកុមហ ុៃមិៃរតូវ
ចំ្ណាយធពលធវលាន្សវងរកអ្នកសា័រគ្ចិ្តតធឡើយ ។ 

4. ការផ្លិត បាៃធកើតធឡើងកនុងធពលជាមួយគ្មន  ៃឹងការសិកាស្រសវរជាវអំ្ពី
សុវតថិភាព ៖ រកុមហ ុៃចក់វ៉ាក់សងំអាច្បធងាើតៃិងរកាទុកវ៉ាក់សងំជាធរច្ើៃ កនុងធពល
ន្តមួយធៅធពលការសិកា (ធៅថ្ការសកលបងពាបាល) ន្ដលកំពុងធកើតធឡើង ធដើមបី
បង្ហា ញថ្វ៉ាក់សងំមាៃសុវតថិភាពៃិងរបសិទធភាព ។ ធៃោះមាៃៃ័យថ្វ៉ាក់សងំរតូវបាៃ
ធរតៀមរចួ្រាល់ ធដើមបនី្ច្កចយធៅធពលន្ដលវរតូវបាៃអ្ៃុម័ត ។ 

 
ធតើវមាៃសុវតថិភាពឬធទ របសិៃធបើធយើងមិៃដឹងអំ្ពីរបតិកមាអំ្ឡុងធពលយូរ ?   
វ៉ាក់សំងកូវដី-19 Pfizer ៃិង Moderna គឺ្ជាអ្វីន្ដល អ្នកជំនាញធៅថ្វ៉ាក់សំង RNA ឬ 
វ៉ាក់សងំ mRNA កនុង នាមកាត់ខៃី។ វ៉ាក់សងំ Janssen (Johnson & Johnson) រតូវបាៃធគ្ធៅ 
ថ្ វ៉ាក់សងំធវកទ័រវរីសុ ។ វ៉ាក់សងំទំាងពីររបធភទរតូវបាៃសិកាធៅកនុងការសកលបងធៅ
ធលើសតវៃិងមៃុសេអ្ស់រយៈធពលជាធរច្ើៃឆន ំ ។ ម៉ាាងវញិធទៀតកូវដី-19 មាៃរយៈធពលរបន្ហល 
មួយឆន ំ ធហើយរបតិកមាយូរអ្ន្ងវងនៃការ្ៃងធមធរាគ្កូវដី-19 ភាគ្ធរច្ើៃមិៃរតូវបាៃធគ្ដឹងធហើយ
អាច្ភាព្ងៃ់្ងរ ។ ដូធច្នោះការចក់វ៉ាក់សងំគឺ្ជាជំធរ ើសលអបំផុ្តសរមាប់សុខភាពៃិងសុវតថិភាព
រយៈធពលន្វង ។   
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អ្នកជំនាញៃឹងបៃតាមោៃពី របតិកមានៃវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ។ បុគ្គលធៅកនុងការសកលបង
ពាបាលៃឹងរតូវបាៃធគ្ាមោៃរយៈធពល 2 ឆន ំ ។ បុគ្គលដនទធទៀត ន្ដលទទួលវ៉ាក់សំងអាច្
ធរបើរបាស់ ឧបករណ៍ន្ដលមាៃធ ា្ ោះថ្ v-safe ធៅធលើទូរស័ពទឆៃ តរបស់ពួកធគ្ ធដើមបរីបាប់ 
CDC ោ៉ាង ឆប់រហ័ស របសិៃធបើអ្នកមាៃរបតិកមាបនាទ ប់ពីទទួលបាៃវ៉ាក់សងំ កូវដី-19 ។ 
អ្នកធរបើរបាស់ V-safe អាច្ន្ច្ករនំ្លកព័ត៌មាៃសរមាប់រហូតដល់មួយឆន ំ ធរកាយពីវ៉ាក់សងំ
របស់ពួកធគ្ ។ ធរៀៃបន្ៃថមធទៀតធៅ cdc.gov/vsafe។    
 
ធតើវ៉ាក់សងំកូវដី-19 មាៃរបតិកមាណាមួយឬធទ ? 
មៃុសេមួយចំ្ៃួៃអាច្របតិកមាបនាទ ប់ពីបាៃចក់វ៉ាក់សងំន្ដលជាសញ្ជា ្មាាន្ដលខៃួៃរបាណ
របស់អ្នកកំពុងការ រ ។ របតិកមាទាំងធៃោះអាច្ប៉ាោះ ល់ដល់សមតថភាពរបស់អ្នកកនុងការធ្វើ
សកមាភាពរបចំនលង ប៉ាុន្ៃតវគួ្រន្តបាត់ធៅវញិកនុងរយៈធពលពីរបីនលង ។ របតិកមាទូធៅបំផុ្តគឺ្មាៃ
លកខណៈតូច្ាច្ៃិងរួមមាៃការធៃឿយហត់ ការឈឺកាល ការឈឺចប់ធៅកន្ៃៃងចក់ថ្ន ំ សច់្ដំុ
ៃិង / ឬការឈសឺនាៃ ក់ ការញាក់ ការកអួតច្ធង្ហអ រៃិង / ឬការកអួតៃិងរគ្ុៃ។ 
 
ធតើវ៉ាក់សងំ កូវដី-19 អាច្ធ្វើឲ្យខ្ុំឈឺៃឹងជមងឺ កូវដី-19 ឬធទ ? 
ធទ ។ វ៉ាក់សងំ Pfizer, Moderna, ៃិង Janssen (Johnson & Johnson) មិៃន្មៃវរីសុ រស់រធវ ើក
ន្ដលបណាត លឲ្យមាៃកូវដី-19 ធទ ។ ធៃោះមាៃៃ័យថ្វ៉ាក់សងំកូវដី-19 មិៃអាច្ធ្វើឲ្យអ្នកឈឺ
ជាមួយកូវដី-19 ធឡើយ ។ (្ៃធាៃ ៖ អ្ងគធហតុអំ្ពីវ៉ាក់សងំកូវដី-19 (cdc.gov)។ ដូធច្នោះធហើយ
របសិៃធបើអ្នកធតសតធ ើញថ្មាៃវជិជមាៃចំ្ធ ោះកូវដី-19 លវីធបើអ្នកបាៃទទួលវ៉ាក់សងំ កតី អ្នក
រតូវន្តន្ញកខៃួៃធច្ញ ។ 
  
ធតើបុគ្គលមាន ក់ ន្ដលមាៃរបវតតនៃអាឡឺន្ហេរ គួ្រន្តទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ឬធទ ?  
អ្នកមិៃគួ្រចក់វ៉ាក់សងំ Pfizer, Moderna, ឬ Janssen (Johnson ៃិង Johnson) COVID-19 
របសិៃធបើអ្នកមាៃរបវតតិនៃរបតិកមាអាន្ឡហេុី្ ងៃ់្ងរ (ធៅផ្ងន្ដរថ្អាណាហវីឡាក់ទិច្) 
ចំ្ធ ោះធរគ្ឿងផ្េំណាមួយធៅកនុងវ៉ាក់សងំ ។ របសិៃធបើអ្នកមាៃរបវតតិរបតិកមាអាន្ឡសីុ្ងៃ់្ងរ
ធៅៃឹងអ្វីធផ្េងធទៀតន្ដលមិៃមាៃធៅកនុងវ៉ាក់សងំ សូមពិភាកាជាមួយអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំា
សុខភាពរបស់អ្នកមុៃធពលទទួលថ្ន ំវ៉ាក់សងំ ។ 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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ធទាោះបីជាមាៃឱកាសតិច្តួច្ន្ដលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 អាច្បងាឱយមាៃរបតិកមាអាន្លហេី្ ងៃ់្ងរ
ក៏ធោយ ធៃោះធរច្ើៃន្តធកើតធឡើងកនុងរយៈធពលពីរបីនាទីធៅមួយធមា៉ា ង បនាទ ប់ពីទទួលថ្ន ំ
វ៉ាក់សងំ។ មៃុសសរគ្ប់គ្មន ធទាោះបីពួកធគ្មិៃមាៃអាន្ឡរហេីក៏ធោយ ក៏រតូវបាៃាមោៃោ៉ាង
ធហាច្ណាស់ 15 នាទីបនាទ ប់ពីទទួលបាៃវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ។ 
 
ធតើខ្ុំគួ្រន្តធៅមៃទីរគ្ៃីៃិកចក់ថ្ន វំ៉ាក់សងំ ន្ដលមាៃមៃុសេធរច្ើៃឬរបសិៃធបើខ្ុំមាៃរបវតតិនៃ
របតិកមាអាឡឹន្ហេរ្ងៃ់្ងរ ?  
កន្ៃៃងចក់វ៉ាក់សងំទំាងអ្ស់អាច្តបតធៅៃឹងរបតិកមាអាន្លហេី្ ងៃ់្ងរដ៏ករមមាៃៃិងរបតិកមា
អាណាហវីឡាក់ទិច្ន្ដលអាច្ធកើតមាៃបនាទ ប់ពីការចក់វ៉ាក់សងំ ។ របសិៃធបើអ្នកមាៃរបតិកមា
អាន្ឡហេីុ ង្ៃ់ ង្រឬភាៃ មៗចំ្ធ ោះករមិតទីមួយ អ្នកមិៃគួ្រទទួលការចក់ធលើកទីពីរធទ ។  អ្នកន្ដល
មាៃរបតិកមាអាន្ឡហេីុ ង្ៃ់ ង្រធៅៃឹងវ៉ាក់សំងធផ្េងធទៀត ឬថ្ន ំចក់ន្ដលចក់បចចូ លគួ្រន្តរបាប់
បុគ្គលិកធៅគ្ៃីៃិកចក់វ៉ាក់សងំជាមុៃ មុៃធពលចក់ថ្ន ំ ។ អ្នកក៏របន្ហលជាច្ង់ពិភាកាអំ្ពី
ការចក់វ៉ាក់សងំកូវដី-19 ជាមួយអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាពរបស់អ្នក មុៃធពលធៅធលង ។ 
 
ធតើធរគ្ឿងផ្េកំនងុវ៉ាក់សងំមាៃអ្វីខៃោះ?  
វ៉ាក់សងំមិៃមាៃស ុត ន្ជលលីៃន្លល គី្មីការ រឬជ័រ។ ឯកសរអ្ងគធហតុវ៉ាក់សងំ កូវដី-19 
សរមាប់អ្នកទទួលៃិងអ្នកផ្តល់ការន្លទំា មាៃធរគ្ឿងផ្េនំៃវ៉ាក់សងំៃីមួយៗ ធៅទាំព័រ 2-3៖ 
Comirnaty/Pfizer, Moderna, និ្ង Johnson & Johnson (Janssen)។ 

 
ខ្ុំច្ង់មាៃកូៃនលងណាមួយ ។ ធតើវមាៃសុវតថិភាពសរមាប់ខ្ុំធដើមបទីទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ?  
ន្មៃធហើយ ។ CDC ន្ណនំាឱយបុគ្គលន្ដលច្ង់មាៃនផ្ទធ ោះធៅធពលឥឡូវធៃោះ ឬន្ដលអាច្ៃឹង
មាៃនផ្ទធ ោះនាធពលអ្នាគ្តទទួលការចក់វ៉ាក់សំងការ រកូវដី-19។ មិៃមាៃភ័សតុាងបញ្ជជ ក់
ធទថ្អ្ងគបដិរបាណន្ដលបធងាើតធឡើងបនាទ ប់ពីការចក់វ៉ាក់សងំការ រកូវដី-19 ឬថ្ធាតុផ្េំ

វ៉ាក់សងំរបស់ ៃឹងបងាឱយមាៃបញ្ជា ណាមួយជាមួយៃឹងការកាៃ យជាមាៃនផ្ទធ ោះធៅធពលឥឡូវ
ធៃោះ ឬធៅធពលអ្នាគ្ត  ធនាោះធទ។  ាមពិតធៅគ្មា ៃភ័សដុាងបញ្ជជ ក់ណាមួយថ្រាល់វ៉ាក់សងំ
ទំាងឡាយ រួមទំាងវ៉ាក់សំងការ រកូវដី-19 បងាបញ្ជា ដល់ការមាៃកូៃចំ្ធ ោះស្តសតី ឬបុរសធឡើយ។ 
ន្សវងយល់បន្ៃថមធៅវ៉ាក់សងំការ រកូវដី -19 សក្មាប់អនក្ខដលច្ង់មាន្កូ្ន្ | CDC។ 
 
 
 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/146305/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
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ធតើអ្នកន្ដលមាៃនផ្ទធ ោះ ឬបំធៅធោោះកូៃអាច្ទទួលវ៉ាក់សងំ កូវដី-19  
ន្មៃធហើយ ។ CDC ៃិងមហាវទិាល័យធវជជបណឌិ តជំនាញខាងធរាគ្ស្តសតី ៃិងធរាគ្ស្តសតីអាធមរកំិាង
សូមផ្តល់ជាធោបល់ ការចក់ឲ្យមាៃ វ៉ាក់សងំកូវដី-19 សរមាប់បុគ្គលន្ដលមាៃនផ្ទធ ោះ ឬ
បំធៅធោោះ ។ ការ្ៃងធមធរាគ្កូវដី-19 កនុងធពលមាៃនផ្ទធ ោះបធងាើៃហាៃិភ័យនៃជំងឺ្ងៃ់្ងរ ៃិង
ការធកើតមិៃរគ្ប់ន្ខ ។ ភ័សតុាងបញ្ជជ ក់អំ្ពីសុវតថិភាព ៃិងរបសិទធភាពនៃការចក់វ៉ាក់សងំ
ការ រកូវដី-19 អ្ំឡុងធពលមាៃនផ្ទធ ោះកំពុងមាៃការធកើៃធឡើង។ ទិៃនៃ័យបង្ហា ញថ្
អ្តថរបធោជៃ៍នៃការទទួលវ៉ាក់សងំការ រកូវដី-19 ធលើសពីហាៃិភ័យន្ដលអាច្ដឹង ឬអាច្
ធកើតមាៃធឡើងនៃការចក់វ៉ាក់សងំ អំ្ឡុងធពលមាៃនផ្ទធ ោះ។ 
 
ការទទួលថ្ន ំវ៉ាក់សងំគឺ្ជាជធរមើសផ្លទ ល់ខៃួៃសរមាប់មៃុសេន្ដលមាៃនផ្ទធ ោះឬ ការបំធៅធោោះ
របសិៃធបើអ្នកមាៃសំណួរ សូមពិភាកាអំ្ពីការចក់វ៉ាក់សំងជាមួយអ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាព
របស់អនក្។ 
 
ធតើវ៉ាក់សងំកូវដី-19 មាៃសុវតថិភាពសរមាប់កុមារឬធទ ? (បច្ចុបបន្នភាព 11/3/21) 
បាទ/ចាស។ CDC ខណនាាំអនក្ខដលមាន្អាយុ 5ឆ្ន ាំធ ើងធៅ ឲ្យទទួលវ ក់្សាំងជាំងឺកូ្វដី-19។ 
អនក្វទិាសស្តសតបាន្អនុ្វតតធតសតខបបគ្លីនិ្ក្ធៅធលើកុ្មារោប់ពាន់្អនក្ និ្ងសធក្មច្ថាវ ក់្សាំង
ធន្ះមាន្ក្បសិទធភាពនិ្ងក្បសិទធភាព។ 
 

ធៅធពលធៃោះវ៉ាក់សងំ Pfizer រតូវបាៃអ្ៃុញ្ជា តសរមាប់មៃុសេន្ដលមាៃអាយុចប់ពី 5ឆន ំ
ធឡើងធៅ (និ្ងបាន្ទទួលការឯក្ភាពធពញធលញសក្មាប់មនុ្សសខដលមាន្អាយុ 16ឆ្ន ាំធ ើង
ធៅ)។ វ៉ាក់សងំ Moderna ៃិង Janssen (Johnson ៃិង Johnson) រតូវបាៃអ្ៃុញ្ជា តសរមាប់
មៃុសេន្ដលមាៃអាយុចប់ពី 18ឆន ំធឡើងធៅ។ ខសវងយល់បខន្ែម៖ 

 ការចាក់្វ ក់្សាំងកូ្វដី-19 សក្មាប់មនុ្សសអាយុ 12-17ឆ្ន ាំ 
 ការចាក់្វ ក់្សាំងកូ្វដី-19 សក្មាប់មនុ្សសអាយុ 5-11ឆ្ន ាំ 

 
ធតើវ៉ាក់សងំកូវដី-19 ផ្លៃ ស់បតូរ DNA របស់ខ្ុំឬធទ ?   
ធទ ។ វ៉ាក់សងំកូវដី-19 មិៃផ្លៃ ស់បតូរឬ អ្ៃតរកមាជាមួយឌីអិ្ៃធអ្របស់អ្នកាមរធបៀបណាមួយ
ធឡើយ ។ 
 
វ៉ាក់សងំបធរងៀៃរបព័ៃធភាពសុរំបស់ធយើង ពីរធបៀបរបយុទធរបឆំងៃឹងវរីសុជាក់លាក់ ។ ពួកវ
ធ្វើការជាមួយការការ រ្មាជាតិរបស់រាងកាយ ធដើមបអី្ភិវឌឍភាពសុធំៅៃឹងជំងឺ ។  ធដើមបី

https://www.acog.org/en/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-Pregnant-and-Lactating-Patients-Against-COVID-19
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinations-for-people-ages-12-17
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinations-for-children-ages-5-11


ទំព័រ 15 នៃ 16 
 

បំធពញ ការង្ហររបស់ខៃួៃវ៉ាក់សងំការ រកូវដី-19 មិៃចំបាច់្ចូ្លធៅកនុងធកាសិកាន្ដលជា
កន្ៃៃងផ្ទុកឌីអិ្ៃធអ្របស់ធយើងធទ ។ ធៃោះមាៃៃ័យថ្វ៉ាក់សងំមិៃន្ដលមាៃអ្ៃតរកមាជាមួយ
ឌីអិ្ៃធអ្របស់ធយើង ាមវ ិ្ ីណាធទធហើយគ្មា ៃវ ិ្ ីធដើមបផី្លៃ ស់បតូរវធទ ។  
 
ធៅចុ្ងបចច ប់នៃដំធណើ រការខៃួៃរបាណរបស់ធយើងបាៃធរៀៃពីរធបៀបការ ររបឆំងៃឹងការ្ៃង
នាធពលអ្នាគ្ត ។ ការធ្ៃើយតបតភាពសុៃិំងការបធងាើតអ្ងគបដិរបាណគឺ្ជាអ្វីន្ដលការ រ
ធយើងពីការ្ៃងធមធរាគ្ របសិៃធបើវរីសុពិតចូ្លកនុងខៃួៃរបស់ធយើង ។ (្ៃធាៃ ៖ ឯកសរ
អ្ងគធហតុអំ្ពីវ៉ាក់សងំកូវដី-19 (cdc.gov) 
 
ធតើវ៉ាក់សងំរតវូបាៃធតសតធលើអ្នកណា ?  (បច្ចុបបន្នភាព 11/3/21) 
សុវតថិភាពនៃវ៉ាក់សងំកូវដី-19 Pfizer  រតូវបាៃវយតនមៃធលើមៃុសេន្ដលមាៃអាយុចប់ពី 16 
ឆន ំធឡើងធៅ ខដលភាគ្ធក្ច្ើន្មក្ពីសហរដាអាធមរកិ។ សរបុធៅ 50.6% នៃអ្នកចូ្លរមួជាបុរស
ៃិង 49.4% ជាស្តសតី 83.1% ជាជៃជាតិន្សបកស 9.1% ជាជៃជាតិន្សបកធមា ឬជៃជាតិ
អាហ្វហវិកអាធមរកិ 28.0% ជាជៃជាតិធអ្សា៉ាញឬអាធមរកិឡាទីៃ 4.3% ជាជៃជាតិអាសីុៃិង 
0.5% ជាជៃជាតិអាធមរកិាំងន្សបករកហមឬអាឡាសា  ។ ការសិក្ាបខន្ែមក្តូវបាន្អនុ្វតត
ធៅធលើមៃុសេវយ័ជំទង់ 2,260 នាក់ន្ដលមាៃអាយុពី 12-15 ឆន ំ និ្ងកុ្មារ 3000នាក់្
ខដលមាន្អាយុ 5-11ឆ្ន ាំ។  ឯកសរអ្ងគធហតុ EUA វ៉ាក់សងំកូវដី-19 Pfizer-BioNTech) 
 
សុវតថិភាពនៃវ៉ាក់សងំកូវដី-19 Moderna រតូវបាៃវយតនមៃធៅធលើមៃុសេន្ដលមាៃអាយុចប់
ពី 18 ឆន ំធឡើងធៅធៅកនុងសហរដាអាធមរកិ ។ សុរបធៅចំ្ៃួៃ 52.7% នៃអ្នកចូ្លរមួជាបុរស, 
47.3% ជាស្តសតី, 79.2% ជាជៃជាតិន្សបកស, 10.2% ជាជៃជាតិន្សបកធមា ឬជៃជាតិអាហ្វហវិក
អាធមរកិ,20.5% ជាជៃជាតិធអ្សាញឬឡាទីៃ, 4.6% ជាជៃជាតិអាសីុ, .08% ជាជៃជាតិ
ឥណាឌ អាធមរកំិាងន្សបករកហមឬអាឡាសា , 0.2% ជាអ្នកធកាោះហានវ ៉ាធដើម ឬជាធកាោះបា៉ា សីុហវិក 
2.1% ជាអ្នកធផ្េងៃិង 2.1% ជាជៃពហុសស្តសត ។ (ឯកសរអ្ងគធហតុ EUA វ៉ាក់សងំ កូវដី-19 
Moderna សរមាប់អ្នកផ្តល់ធសវន្លទំាសុខភាព 
 
សុវតថិភាពនៃវ៉ាក់សងំ Janssen (Johnson & Johnson) រតូវបាៃវយតនមៃធលើមៃុសេន្ដលមាៃ
អាយុចប់ពីអាយុ 18 ឆន ំធឡើងធៅធៅសហរដាអាធមរកិ ធរបសុីល អាហ្វហវិក ខាងតបូងកូឡុំប ី 
អាហេង់ទីៃ ធប៉ារឈីូលីៃិងមិុកសិុក ។ សុរបធៅ 45% អ្នកចូ្លរមួជាស្តសតី 55% ជាបុរស 58.7% 
ជាជៃជាតិន្សបកស 19.4% ជាជៃជាតិន្សបកធមា ឬអាហ្វហវិកអាធមរកិ 45.3% ជាជៃជាតិ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
https://www.fda.gov/media/144413/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
https://www.fda.gov/media/144637/download
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ធអ្សាញ ឬអាធមរកិឡាទីៃ 3.3% ជាជៃជាតិអាសីុ 9.5% ជាជៃជាតិន្សបករកហម / អាឡាសា  
0.2% ជាជៃជាតិធកាោះបា៉ា សីុហវិក 5.6% ជារកុមជៃជាតិធផ្េងៗគ្មន ៃិង 1.4% ជារកុមន្ដលមិៃ
សគ ល់អ្តតសញ្ជា ណ (ឯកសរអ្ងគធហតុEUA វ៉ាក់សងំកូវដី-19 សរមាប់អ្នកផ្តល់ធសវន្លទំា
សុខភាព) 
 

ព័ត៌មាៃបន្ៃថម 
សូមចូ្លធមើលធគ្ហទំព័រមាៃនៃមជឈមណឌ លរគ្ប់រគ្ងៃិងបង្ហា រធរាគ្ (CDC) ន្ដលបាៃធ្វើ
បច្ចុបបៃនភាពជារបចំធលើការចក់វ៉ាក់សងំការ រកូវដី-19៖ 

 អ្តថរបធោជៃ៍នៃការទទួលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 
 រធបៀបន្ដលវ៉ាក់សងំកូវដី-19 មាៃដំធណើ រការ 
 ការយល់រច្ឡំ និ្ងការពិតអំ្ពីវ៉ាក់សងំកូវដី-19 
 សំណួរបាៃសួរជាញឹកញាប់ អំ្ពីការចក់ថ្ន ំវ៉ាក់សងំកូវដី-19   

 

https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.fda.gov/media/146304/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

