
 

 
 
ថ្ងៃទី18 ខែតុលា ឆ្ន ាំ2021 
 
ជូនចាំព ោះថ្ៃគូចូលរមួជាទីរាប់អាន 
 
ព ើងសរពសរលិែិតពនោះពៃើមបសុីាំឲ្យអ្នកជួ គាំទ្ទកនុងការអ្ប់រ ាំអ្នកខៃលមានថ្ទៃព ោះ ឪពុកមាា   និង
បុគគលពទេងពទៀតខៃលអ្នកព្វើការជាមួ  សាីពីសារៈសាំខាន់ថ្នវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ។ កិចចការខៃល
អ្នកព្វើ ពៃើមបធីានាៃល់សុែភាពរបស់ឪពុកមាា   ទារក កុមារ និង ុវជនរបស់ែាំមិុនខវល រមួទាាំងកុមារ
និង ុវជនខៃលមានតទ្មូវការសុែភាពពិពសស និងទ្គួសាររបស់ពួកពគ គឺមានសារៈសាំខាន់ណាស់ពៅ
ពពលពនោះ ជាងពពលណាៗទាាំងអ្ស់។ ទ្កសួងសុែភាពសាធារណៈ (Department of Public Health) 
និងការយិាល័ សុែភាពទ្គួសារ និងអាហារបូតថមភ (Bureau of Family Health and Nutrition) របស់
ព ើង សូមខងែងអ្ាំណរគុណចាំព ោះការជួ ពទ្ជាមខទ្ជងរបស់អ្នក តាមរ ៈការខចករ ាំខលកការខណនាាំងមី
ពនោះ។  
 
ការខណនាាំរបស់ CDC 

 ការចាក់វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ទ្តូវបានខណនាាំសទ្មាប់មនុសេទ្គប់គន ខៃលមានអា ុចាប់ពី 
12ឆ្ន ាំព ើងពៅ។ 

 CDC បានពចញ ការខណនាាំខទនកសុែភាព ខៃលខណនាាំឲ្យមានវធិានការបនាៃ ន់ពៃើមបបីពងកើនការ
ចាក់វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 កនុងចាំពណាមអ្នកខៃលមានថ្ទៃព ោះ កាំពុងបាំពៅព ោះកូន ពាយាម
ចង់មានថ្ទៃព ោះពៅពពលពនោះ ឬអាចនឹងមានថ្ទៃព ោះពៅពពលអ្នាគត។  

o អ្នកមានថ្ទៃព ោះ និងពទើបមានថ្ទៃព ោះងមីៗ អាចនឹងធាែ ក់ែែួនមានជាំងឺ COVID-19 ្ៃន់្ៃរ 
ព្ៀបពៅនឹងអ្នកខៃលមិនមានថ្ទៃព ោះ។ បចចុបបននពនោះ ទ្តឹមខត 31% ប៉ាុពណាណ ោះថ្នអ្នកមាន
ថ្ទៃព ោះទាាំងអ្ស់ បានទទួលវ៉ាក់សាាំងទ្គប់ចាំនួនពៅមុនពពល ឬពៅអ្ាំ ុងពពលមានថ្ទៃ
ព ោះ។ ភាគរ ពនោះធាែ ក់ចុោះមក 15.6% សទ្មាប់ពលរៃឋខសបកពមម មិនខមនជនជាតិពអ្សប៉ាញ
ខៃលមានថ្ទៃព ោះ ខៃលបង្ហា ញឲ្យព ើញពីវសិមភាពខទនកសុខាភិបាលខៃលពចោះខតបនា
ពកើតមាន។ 

https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00453.asp


 

 
្នធានអ្ប់រ ាំអ្ាំពីការចាក់វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 

ែាំមិុនខវលថ្នរៃឋមា៉ាសាឈូពសត (Commonwealth of Massachusetts) មានទ្ពឹតាិបទ្តព័ត៌មាន វពីៃអូ្ និង
ឯកសារពទេងពទៀតជាពទ្ចើនភាសា ពៃើមបីគាំទ្ទៃល់ការអ្ប់រ ាំអ្ាំពីវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19។ សូមរកីរា 
ពទ្បើទ្បាស់ឯកសារទាាំងពនោះពៅពលើពគហទាំព័ររបស់អ្នក ពៅពលើបណាា ញសងគម ពៅកនុងការយិាល័ របស់
អ្នក និងមព្ាបា ពទេងពទៀតខៃលអ្នកទ្បាស្ស័ ទាក់ទងជាមួ អ្នកមានថ្ទៃព ោះ និងទ្កមុទ្គួសារបាន។ 
សារគនែឺោះមួ ចាំនួនរួមមាន ការជួ មនុសេឲ្យ ល់ថាវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ទាាំងបីទ្បពភទគឺមាន
សុវតថិភាពនិងទ្បសិទធភាព វ៉ាក់សាាំងទាាំងពនោះសុទធខតបង្ហក រមិនឲ្យមានជាំងឺ្ៃន់្ៃរ ការសទ្មាកពពទយ និង
ការសាែ ប់បាត់បង់ជីវតិ និងថាវ៉ាក់សាាំងពនោះគឺមិនគិតថ្ងែពទសទ្មាប់មនុសេទ្គប់គន  និងមិនចាាំបាច់មាន
ប័ណណសមាគ ល់ែែួនពទ។    

 ឯកសារសាីពី ុទធនាការពជឿការពិត ទទួលវ៉ាក់សាាំង (Trust the Facts, Get the Vax)៖ ការ
ទេពវទា  ណិជជកមមតាមទូរទសេន៍ វពីៃអូ្គាំនូរជីវចល និងឯកសារពទេងពទៀតសទ្មាប់
 ុទធនាការពលើកកមពស់ការ ល់ៃឹងជាសាធារណៈពទ្ចើនភាសារបស់ែាំមិុនខវល ពៃើមបីពលើកកមពស់
សុវតថិភាពនិងទ្បសិទធភាពថ្នវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19។ វពីៃអូ្និងការទេពវទា  ណិជជកមម
សទ្មាប់ឪពុកមាា   រមួមាន៖  

o វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 និងកុមារ- សាា ប់ការខណនាាំពីអ្នកជាំនាញឯកពទស  

o វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 និងកុមារ - ពវជជបណឌិ ត Holly Oh មជឈមណឌ ល Dimock 
Center  

o La vacuna de COVID-19 - Segura y eficaz para todas las personas mayores de 
12 años  

o វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ៖ មានសុវតថិភាពនិងទ្បសិទធភាពសទ្មាប់អ្នកខៃលមានអា ុ
ចាប់ពី 12ឆ្ន ាំព ើងពៅ 

o វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ៖ ការពិតសទ្មាប់ឪពុកមាា    

o វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ៖ សាំណួររបស់ឪពុកមាា    

 ឯកសារការអ្ប់រ ាំអ្ាំពីវ៉ាក់សាាំង និងការទេពវទា ៖ របូភាពទ្កាហវិកនិងែិតាប័ណណទេពវទា ពៅ
ពលើទ្បធានបទៃូចជា៖ រពបៀបទទួលបានវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19  មិនចាាំបាច់មានប័ណណសមាគ ល់
ែែួននិងធានារា៉ា ប់រងសុែភាព និងទ្បការខៃលពកមងជាំទង់និង ុវជនគួរៃឹងអ្ាំពីវ៉ាក់សាាំង។ 

https://www.mass.gov/info-details/trust-the-facts-get-the-vax
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-hear-from-the-experts-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-and-kids-dr-holly-oh-the-dimock-center-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/la-vacuna-de-covid-19-segura-y-eficaz-para-todas-las-personas-mayores-de-12-anos-0/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/doc/covid-19-vaccine-safe-and-effective-for-12-and-older-zip-file/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349866/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/media/2349871/download
https://www.mass.gov/info-details/stop-covid-19-vaccine-education-and-outreach-materials


 

 ការខណនាាំឲ្យមានការពរៀបចាំពវទិកាសាីពីវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19៖ ឯកសារ PowerPoint ខៃល
អាចទា  កបានសទ្មាប់អ្នកទាល់ពសវ ទ្កមុពៅតាមសហគមន៍ និងអ្នកពទេងពទៀត ពៃើមបី
ពរៀបចាំការទ្បជុាំអ្ាំពីវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19។   

 សាំណួរខៃលពចាទសួរជាញឹកញាប់អ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 ៖  សាំណួរទូពៅអ្ាំពីវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ 
COVID-19 ការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាាំង សុវតថិភាពវ៉ាក់សាាំង និងជាពទ្ចើនពទៀត។ 

 MotherToBaby៖ អ្នកទាល់ពសវខងទាាំសុែភាព និងសាធារណជន អាចចូលពៅពទ្បើទ្បាស់
្នធានពនោះតាមរ ៈការជខជកតាមឆ្ត សារជាអ្កេរ ទូរសពៃ និងអីុ្ខម៉ាល ពៃើមបទីទួលបាន
ព័ត៌មានងមីៗខទែកតាមភសាុតាងសាីពីទលប៉ាោះ ល់ថ្នជាំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 
ពៅអ្ាំ ុងពពលមានថ្ទៃព ោះ និងពៅពពលបាំពៅព ោះកូន (ខៃលបពងកើតព ើងព  រៃឋបាលខទនក
្នធាននិងពសវសុខាភិបាល)។ 

 
ការណាត់ជួបទទួលវ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 

 VaxFinder.mass.gov៖ ខសវងរកការណាត់ជួបពៅទីតាាំងចាក់វ៉ាក់សាាំងមហាជន ឱសងសាថ ន 
អ្នកទាល់ពសវខងទាាំសុែភាព និងទីតាាំងសហគមន៍ពទេងពទៀត។ 

 កមមវ ិ្ ីចាក់វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 តាមទៃោះ៖ ការចាក់វ៉ាក់សាាំងតាមទៃោះ គឺមានទាល់ជូនសទ្មាប់
នរណាមាន ក់ខៃលមិនអាចព្វើៃាំពណើ រពៅកាន់ទីតាាំងចាក់វ៉ាក់សាាំងបាន។ 

 កមមវ ិ្ ីចាក់វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19 ចល័ត៖ និពយាជក សាលាពរៀន សហគមន៍ និងអ្ងគការ
ខទនកជាំពនឿនានា និងទ្កុមពទេងពទៀត អាចពសនើសុាំពសវគែីនិកនិងពសវចាក់វ៉ាក់សាាំងតាមទីតាាំង
ចល័តបានព  ឥតគិតថ្ងែ។     

 
អ្រគុណសទ្មាប់ការគាំទ្ទរបស់អ្នកកនុងការពលើកកមពស់ការចាក់វ៉ាក់សាាំងជាំងឺ COVID-19។ ព ើងសូម
ខងែងអ្ាំណរគុណចាំព ោះទ្គប់យា៉ាងខៃលអ្នកកាំពុងព្វើ ពហើ ព ើងសូមអ្រគុណយា៉ាងទ្ជាលពទ្ៅជាទីបាំទុត
ចាំព ោះការែិតែាំទ្បឹងខទ្បងរបស់អ្នកកនុងអ្ាំ ុងពពលៃ៏លាំបាកពនោះ។ 
 
ព  ពសចកាីពគរពរាប់អាន 
 

 
 

https://www.mass.gov/lists/guide-to-hosting-a-forum-on-the-covid-19-vaccine
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccine-frequently-asked-questions
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA5MzAuNDY3MDA5ODEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL21vdGhlcnRvYmFieS5vcmcvcHJlZ25hbmN5LWJyZWFzdGZlZWRpbmctZXhwb3N1cmVzL2NvdmlkLTE5LyJ9.zBW-HvsPM22arTfbdknK0vT1sXFlUy9WCPavciEIjLk/s/1450311330/br/113166453610-l__;!!CUhgQOZqV7M!wQKLerCSSJI4xY0RFHkObKkNEffvq8R6FTpI1lg18oGbZ_01MvLWlLwvSoCLFBqnc1tP8AnfkcFY1g$
https://vaxfinder.mass.gov/
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-in-home-vaccination-program
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-mobile-vaccination-program
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