ការប ោះពុម្ពផ្សាយពិបេេ
វ៉ាក់សាំង COVID-19
ព្ពឹត្តិបព្ត្ព័ត្៌មាន

រដូ វរងាបៅឆ្នាំ 2022
ម្រពឹត្តិបម្រត្ព័ត្៌ានទនេះានជាភាស អាំហា រ ិក អរ៉ាប់ បារាំង ហហទី ទម្រកអ្ូ ល ឥណ្ឌទូ នសុី ប្ខ្ែ រ កូ ទរ៉ា ព័រទុយហាាល់ រុសស ្ី ចិន
កុកងឺ ទអ្សាញ ទ ៀត្ណាម ទៅទគហទាំព័រ https://bit.ly/CRPNnewsletter ។
ទែើមបីទសន ើសុាំចាប់ចមល ងប្ែលបានទបាេះពុមពជាភាសណាមួ យ សូ មទ្ញើអ្ុីប្មលទៅ COVIDvax@phila.gov

ស្េែងរកគ្ល ីនិកវ៉ាក់សាំង COVID-19
ពិនិត្យទមើលគល ីនក
ិ វ៉ាក់សាំងស្ដលដាំប ើរការបោយទីព្ក ុង ៖
www.phila.gov/vaccine និង https://bit.ly/PDPHvaxAppt ឬទូ រសពា
ទៅទលខ្ 3-1-1 និងចុចទលខ្ #5 សម្រាប់អ្នកបកប្ម្របផ្ទាល់ាត្់។
ពិនិត្យរកវ៉ាក់សាំងបៅ ឱេថសាន ឬ ម្ជ្ឈម្ ឌ លេុខភាព
ឯកជ្ន៖ http://www.vaccines.gov/

នាំយកវ៉ាក់សាំងទៅកាន់សហគមន៍របស់អ្នក និង ទរៀបចាំគលីនិកផ្ទាល់ខ្ល ួនរបេ់អ្នក បៅកនុងទីតង
ាំ ស្ដល
ធ្លលប់សាល់។
ទត្ើអ្នកណាខ្ល េះអចទទួ លបានវ៉ាក់សាំង COVID?

ទត្ើអ្នកណាខ្ល េះអចទទួ លបានែូ សជាំរុញ?

អាយុបព្ចើនជាង 18 ឆ្នាំ៖ វ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna
ឬ J&J

អាយុចប្លោះ 0 - 5 ឆ្នាំ៖ វ៉ាក់សាំងអាចនឹងព្ត្ូវ នអ្នុម្័
ត្បៅចុងឆ្នាំបនោះ។ បវជ្ជប ឌ ត្
ិ របេ់កូនអ្ន កគ្ឺជាព្បភព
ដ៏លអបាំផ្សុត្បដើម្បីទទួ ល នព័ត្៌មានថមីបាំផ្សុត្។
គ្ិត្ព្ត្ឹម្ស្ខកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022
អ្ន កប្ែលានអយុទម្រចើនជាង 12 ឆ្នាំ ប្ែលបានទទួ លវ៉ា
ក់សង
ាំ Pfizer ែូ សទី 2 យ៉ាងទហាចណាស់ 5 ប្ខ្មុន។

អាយុចប្លោះ 5 – 17 ឆ្នាំ៖ វ៉ាក់សាំង Pfizer ។
 ទៅគល ីនិកជាទម្រចើន កុារប្ែលានអយុចាប់ពី
11 ឆ្នាំទ ើង មិនម្រត្ូ ការការយល់ម្រពមពីាតាបិតា
ទែើមបីទទួ លបានវ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 ទនេះទទ។
 កុារអយុទម្រកាម 10 ឆ្នាំម្រត្ូ មកជាមួ យាតាបិតា
ឬអណាពាបាល។
 គល ីនិកវ៉ាក់សង
ាំ ប្ែលែាំទណ្ើរការទោយទីម្រក សងមិន
ម្របមូ លភសតុតាងអ្ាំពីអយុ ឬលិខ្ិត្បញ្ជាក់ភាពជា
អណាពាបាលទទ។

អ្ន កប្ែលានអយុទម្រចើនជាង 18 ឆ្នាំ ប្ែលបានទទួ លវ៉ា
ក់សង
ាំ Moderna ែូ សទី 2 យ៉ាងទហាចណាស់ 5 ប្ខ្មុ
ន។
អ្ន កប្ែលានអយុទម្រចើនជាង 18 ឆ្នាំ ប្ែលបានទទួ លវ៉ា
ក់សង
ាំ J&J យ៉ាងទហាចណាស់ 2 ប្ខ្មុន
*ម្រគប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទង
ាំ អ្ស់គឺ ឥត្គិត្ហលល *
ម្ិនទាម្ទារការធ្ល្រ៉ាប់រងេព្មាប់ព្គ្ប់ទីតង
ាំ វ៉ាក់សាំង
ទាាំងអ្េ់ បទាោះបីជាទគទសន ើសុាំពីអ្នកក៏ទោយ។
ការេមាាល់អ្ត្ត េញ្ញា
ម្ិនព្ត្ូវ នទាម្ទារប្ោះបទ បុស្នត
អ្ន កអាចនឹងព្ត្ូវ នបគ្េួររកវ។

ត្់ប ណ វ៉ាក់
សាំ ងស្ម្នបទ?

CDC មិន្តល់បណ្ណជាំនួសទទ។ អ្ន កអចទសន ើសុាំ ចាប់ចមល ងហនកាំណ្ត្់ម្រតាចាក់ថ្នប
ាំ ងាារ
របេ់អ្នក ស្ដលអាចបព្បើជាប ណ វ៉ាក់សាំង ន។
ទូ រេពទ បៅបលខ (215) 685-5488 ទហើយចុច #5 ទែើមបីនិយយភាសរបស់អ្នក ឬ ចូ ល
ទៅកាន់ទគហទាំព័រ

ការប្ែ ើបត្េតរកវ ីរុេ COVID-19
ទ្វ ើទត្សត រក COVID-19 ជាបនាន់ ម្របសិនទបើអ្នកានអរមែ ណ្៍មិនម្រសួលខ្ល ួន។
ទ្វ ើទត្សត 5-7 ហលៃបនាប់ពអ្
ី ន កទៅជិត្អ្ន កប្ែល ាន COVID-19 ទទេះបីជាអ្ន កាន
សុខ្ភាពលអ ក៏ទោយ។
ប្សវ ងរកការទ្វ ើទត្សត រក COVID-19 ទោយឥត្គិត្ហលល ខ្ណ្ៈទពលប្ែលការ្ាត្់្ាង់ទៅាន www.phila.gov/
testing និង
https://bit.ly/COVIDtestingevents ឬទូ រសពា ទៅទលខ្ (215) 685-5488 និងចុចទលច #5 សម្រាប់ការបកប្ម្រប
ផ្ទាល់ាត្់

េាំ ួ រស្ដលព្ត្ូវ

នេួរញឹកញាប់

បត្ើវ៉ាក់សាំងដាំប ើរការបៅកនុងខល ួនខ្ុាំដូចបម្ត ច?
វ៉ាក់សាំងបទម្រងៀនម្របព័នធភាពសុាំរបស់ទយើងឱ្យបទងក ើត្អ្ងា បែិម្របាណ្ (ទកាសិកាការពារ) ប្ែលសថ ិត្ទៅកនុងខ្ល ួនរបស់ទយើង
ទហើយ អចម្របយុទធម្របឆ្ាំងនឹង ីរុស COVID-19 ម្របសិនទបើទយើងប៉ាេះពាល់នឹងវ។
គ្មែនវ៉ាក់សាំងណាមួ យ្ទុក ីរុស COVID-19 ទនេះទទ ទហើយមិនអច្ត ល់ឱ្យអ្ន កនូ COVID-19 បានទទ។
បត្ើវ៉ាក់សាំងមានផ្សលបោះពាល់អ្ែីខលោះ? បត្ើដូេជ្ាំរុញមានផ្សលបោះពាល់ដូចគ្ននស្ដរឬបទ?
ម្រគប់វ៉ាក់សាំងទ ាំងអ្ស់ អច ្ត ល់្លរំខានែល់អ្នក។ ្លរំខានសម្រាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងែូ សជាំរុញអចានែូ ចជា
៖ ទតតខ្ល ួន ឈឺហែ ឈឺកាល ឈឺសច់ែុាំ ឬលហ ិត្ហលហ អ្ស់កាលាំង។
្លរំខាន ទកើត្ទ ើង 1-2 ហលៃ បនាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ទហើយអចបនត រយៈទពលពីរបីហលៃ ។
្លរំខាន គឺជាសញ្ជា ប្ែលរងកាយរបស់អ្នកកាំពុងបទងក ើត្ការការពារ។ មនុស្មួ យចាំនួនមិនាន្លប៉ាេះពាល់អ្វីទទ ប៉ាុប្នត
រងកាយរបស់ពួកទគទៅប្ត្បទងក ើត្ការការពារម្របឆ្ាំងនឹង COVID-19 ។

បត្ើវ៉ាក់សាំងផ្សលិត្ពីអ្ែី? បត្ើពួកវមានធ្លត្ុផ្សសាំបងា បព្គ្នោះថ្ននក់ស្ដរឬបទ?
វ៉ាក់សាំងមិនានធាត្ុ្្ ាំបងក ទម្រគ្មេះថ្នក់ទទ។
ធាត្ុ្្ ាំគឺខ្ុសគ្មនសម្រាប់ម្រក សមហុននីមួយៗប្ែល្លិត្វ៉ាក់សាំង ។ សូ មទមើលបញ្ា ីទពញទលញទៅ៖ https://bit.ly/
COVIDvaxFAQ-CDC
ខ្ុាំ នឈឺបោយសរ COVID-19 រ ួចប ើយ បត្ើខ្ុាំបៅស្ត្ព្ត្ូវចាក់វ៉ាក់សាំងបទ?
ប្មនទហើយ អ្ន កគួ រចាក់វ៉ាក់សាំង។
អ្ន កជាំនញមិនទន់ែឹងថ្ ទត្ើអ្នកម្រត្ូ បានការពារពី ីរុស រយៈទពលយូរប៉ាុនណាទនេះទទ បនាប់ពី
បានជាសេះទសបើយពីជាំងឺ COVID-19 ។
You can get COVID-19 more than one time.

A vaccine protects you from getting severely sick, if you do happen to get the virus.

កុមារ និងវ៉ាក់សាំង COVID-19
បត្ើខ្ុាំអាចព្ កដថ្នវ៉ាក់សាំងមានេុវត្ា ិភាពេព្មាប់កូនខ្ុាំបោយរបបៀបណា?
វ៉ាក់សង
ាំ ទនេះ ម្រត្ូ បានទ្វ ើទត្សត ទលើកុាររប់ពាន់នក់ប្ែលានអយុ ពូ ជសសន៍ ជាត្ិសសន៍ខ្ុសៗគ្មន និង
លកខ ខ្ណ្ឌទ ជា សស្តសត មួ យចាំនួន។ មិនានការម្រពួយបារមភ អ្ាំពីសុ ត្ថ ិភាព្ៃ ន់្ៃរទទ។
 វ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 សម្រាប់កុារអយុទម្រកាម 5 ឆ្នអ
ាំ ចនឹងានទៅចុងឆ្នទាំ នេះ។
កុារអចាន្លរំខានមួ យចាំនួនម្រសទែៀងទៅនឹងមនុស្ទពញ ័យ និង ម្រសទែៀងគ្មនទៅនឹង្លរំខាន ប្ែល
កុារជាទម្រចើនទទួ លបានបនាប់ពីការទទួ លថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សង
ាំ ជាម្របចាាំ។
 ្លរំខានគឺជាសញ្ជា្មែ តាប្ែលបង្ហហញថ្រងកាយរបស់កូនអ្ន កកាំពុងបទងក ើត្ការការពារ។
វ៉ាក់សង
ាំ មិនប៉ាេះពាល់ែល់ការានកូ ន ឬភាពទពញ ័យទនេះទទ។
បត្ើប ត្ុអ្ែី នជាខ្ុាំព្ត្ូវឱយកូ នរបេ់ខ្ុចា
ាំ ក់វ៉ាក់សាំង?
កុារអចធាលក់ខ្ល ួនឈឺពជ
ី ង
ាំ ឺ COVID-19 ានទរគសញ្ជា ប្ែលានរយៈ
ទពលប្ ង ឬអចសូ មបីប្ត្បាត្់បង់ជី ិត្ពី្ល ិបាកហន ីរុស្ងប្ែរ។
កុារអចចមល ងជាំងឺ COVID-19 ែល់អ្នកែហទសូ មបី ប្ត្ពួ កទគមិនាន
អរមែ ណ្៍ថ្ឈឺក៏ទោយ។
វ៉ាក់សង
ាំ ជួ យកុារឱ្យបនត ទៅសលាទរៀនបាន និងចូ លរ ួមកនុងសកមែ ភាព
ជាម្រក សមម្របកបទោយសុ ត្ថ ិភាព។
ចូ រនិយាយជាម្ួ យនឹងបវជ្ជប ឌ ិត្របេ់កូនរបេ់អ្នកេព្មាប់ព័ត្៌មានបស្នា ម្។

បត្ើអ្ែីបៅជាដូ េជ្ាំរុញ ប ើយប ត្ុអ្ែី នជាខ្ុាំព្ត្ូវបៅចាក់វ?
ែូ សជាំរុញគឺជាែូ សវ៉ាក់សង
ាំ បប្នថ ម ប្ែលជាំរុញ (ទ្វ ើឱ្យម្របទសើរទ ើង) នូ ការការពាររបស់អ្ន
ក។
ទគរំពឹងថ្ វ៉ាក់សង
ាំ ខ្ល េះនឹងបាត្់បង់ម្របសិទធភាពមួ យចាំនួនតាមទពលទ លា។
អ្ែ ីបៅជាការបាំស្បល ងននវ ីរុេ? បត្ើ Delta និង Omicron ជាអ្ែ ី?
ីរុសទ ាំងអ្ស់អចផ្ទលស់បតរូ (បតរ)ូ តាមទពលទ លា។
ទៅទពលប្ែល ីរុសមួ យានការផ្ទលស់បតរូ ការបាំប្បល ងហន ីរុសលែ ី (ម្របទភទ) អចកទកើត្ានទ ើង។ ីរុស COVID-19
ប្ែលទយើងានឥ ូ ទនេះ មិនែូ ចគ្មនទៅនឹង ីរុសកនុងទពលជាំងឺរត្ត្ាត្បានចាប់ទ្ត ើមទ ើងទនេះទទ ទហើយទគ
រំពឹងថ្ានទរឿងែូ ទចន េះ។
ានការបាំប្បល ង (ម្របទភទ) ហន ីរុសជាទម្រចើនរបស់ ីរុស COVID-19 ។ ភាគទម្រចើនមិនានទម្រគ្មេះថ្នក់អ្វីទនេះទទ ប៉ាុប្នត
ទ្្ងទទៀត្ ែូ ចជា Delta និង Omicron អចរ ីករលោលបានង្ហយជាង ឬបងក ឱ្យមនុស្ធាលក់ខ្ល ួនឈឺខាលាំង។
ប ត្ុអ្ែី

នជាម្នុេសម្ួ យចាំនួន ស្ដល នចាក់វ៉ាក់សាំងប ើយ បកើត្ COVID? បត្ើវ៉ាក់សាំងម្ិនមានព្បេិទធភាពបទឬ?
ទពលនរណាានក់ ប្ែលបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ទពញទលញទហើយ បានឆ្ល ង ីរុស COVID-19 ទនេះគឺជាការឆ្ល ង ីរុសប្ែល
ឆ្ល ងកាត្់ម្របព័នធការពារ។កតាតទនេះទកើត្ទ ើង ទម្រពាេះថ្មិនានវ៉ាក់សង
ាំ ឬការពាបាលណាមួ យ ប្ែលានម្របសិទធ
ភាព 100% ទនេះទទ ទហើយ ីរុសប្ត្ងប្ត្ានការផ្ទលស់បតរ។
ូ
ទទេះជាយ៉ាងទនេះកត ី មនុស្ប្ែលបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ទពញទលញទហើយ ប្ែលានការឆ្ល ង រ ីរុស ប្ែលឆ្ល ងកាត្់ម្របព័នធ
ការពារ ានឱ្កាសហនការធាលក់ខ្ល ួនឈឺខាលាំងទោយសរ COVID-19 ត្ិចជាង។

អ្ន កប្ែលឆ្ល ង ីរុស ប្ែលឆ្ល ងកាត្់ម្របព័នធការពាររបស់វ៉ាក់សង
ាំ អចចមល ងរលោល COVID-19 ែល់អ្នកែហទបា
ន។

បត្ើខ្ុាំអាចចាក់វ៉ាក់សាំង នស្ដរឬបទ ព្បេិនបបើខ្ុរាំ េ់បៅបោយម្ិនព្េបចាប់ប្ោះ? បត្ើខ្ុាំនឹងព្ត្ូវ នបគ្ប្ែ ើនិរបទេស្ដរ
ឬបទ ព្បេិនបបើខ្ុច
ាំ ុោះប្មោះចាក់វ៉ាក់សាំង?
អ្ន កម្រគប់គ្មនម្រត្ូ បានសវគមន៍ និងជាំរុញឱ្យមកទទួ លវ៉ាក់សង
ាំ ។ ICE នឹងមិនទៅកប្នល ងចាក់ទនេះទទ ទហើយអ្ន ក
នឹងមិនម្រត្ូ បានសកសួ រអ្ាំពីសថនភាពអ្ទនតម្របទ សន៍របស់អ្នក្ងប្ែរ។
ព័ត្៌ានផ្ទាល់ខ្ល ួនណាមួ យ ប្ែលអ្ន កប្ចករំ ប្លកទែើមបីចុេះទ្ែេះសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 ម្រត្ូ បាន
អ្នុញ្ជាត្ឱ្យទម្របើម្របាស់សម្រាប់ប្ត្ ិស័យសុខ្ភាពសធារណ្ៈប៉ាុទណា
ណ េះ ទហើយនឹងមិនម្រត្ូ បានប្ចករំ ប្លកជាមួ យ ឬ
ទម្របើសម្រាប់ការទ្វ ើនិរទទសទនេះប្ែរ។
អ្ន កអចម្រត្ូ បានទសន ើសុាំឱ្យបង្ហហញអ្ត្ត សញ្ជាណ្ទៅកនុងគល ីនិកចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ប្ែលែាំទណ្ើរការទោយទីម្រក សង ប៉ាុប្នត
អ្ត្ត សញ្ជាណ្ទនេះមិនម្រត្ូ បានត្ម្រមូ ឱ្យានទនេះទទទែើមបីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ។ វានម្របទយជន៍កនុងការនាំមកអ្វ ីមួយ
ទែើមបីបង្ហហញទ្ែេះ និងអសយោានរបស់អ្នក ម្របសិនទបើអ្នកានវ។
ខ្ុាំ នលឺម្កថ្ន វ៉ាក់សាំង COVID-19 ម្ិនមានេុវត្ា ភា
ិ ពប្ោះបទេព្មាប់ម្នុេសស្ដលមាននផ្សទបពាោះ ចង់យកកូ ន ឬ
កាំពុងបាំបៅបោោះកូ ន បត្ើប្ោះជាការពិត្ស្ដរឬបទ?
ម្នុេសស្ដលមាននផ្សទបពាោះ គ្ឺទាំនងជាធ្លលក់ខល ួនឈឺ្ងន់បោយសរ COVID-19 បព្ចើនជាង។ វ៉ាក់សាំងអាចជ្ួយ
ការពារពីជាំងឺ្ៃន់ ទហើយម្រត្ូ បានប្ណ្នាំសម្រាប់អ្នកប្ែលានហ្ាទពាេះ កាំពុងបាំទៅទោេះកូ ន កាំពុងពាយមយក
កូ នកនុងទពលឥ ូ ឬអចនឹងានហ្ា ទពាេះកនុងទពលអ្នគត្។
មិនានភសតុតាងណាមួ យ ប្ែលថ្ វ៉ាក់សង
ាំ ណាមួ យ រ ួមទ ាំងវ៉ាក់សង
ាំ COVID-19 ្ងទនេះ បងក បញ្ជហែល់ការ
បងក កាំទណ្ើត្កនុងខ្ល ួនមនុស្ម្រសី ឬម្រប សសទនេះទទ។
ប ត្ុអ្ែី នជាព័ត្៌មានមានការផ្លលេ់បតរខ្
ូ លង
ាំ បម្ល ោះ? ខ្ុាំម្ិនដឹងថ្នព្ត្ូវបជ្ឿអ្ន កណាប្ោះបទ។
COVID-19 គ្ឺជា វ ីរុេថមី ស្ដលបគ្រកប ើញកនុងឆ្នាំ 2019 ។ ព័ត្៌មានមានការផ្លលស់បតរូ
ទោយសរទហត្ុ្លចាំនួនពីរ៖
1) អ្ន កជាំនញម្រត្ូ ការបញ្ច ប់ការម្រស ម្រជា របស់ពួកទគ មុនទពលទ្វ ើការប្ណ្នាំ។
2) ីរុសប្ត្ងប្ត្ប្ម្របម្របួល ែូ ទចន េះទហើយ ព័ត្៌ានចាាំបាច់ម្រត្ូ ានបចុុបបនន ភាព្ងប្ែរ។

ទគរំពឹងថ្ ព័ត្៌ាននឹងបនត ផ្ទលស់បតរ។
ូ
មជឈមណ្ឌល CDC គឺជាម្របទភពគួ រឱ្យទុកចិត្តបាំ្ុត្សម្រាប់ព័ត្៌ានអ្ាំពី COVID-19 ។
ខ ្ញ្ុ្ាំបៅស្ត្មានេាំ ួ រ បត្ើខ្ុាំអាចស្េែងរកព័ត្មា
៌ នបព្ចើនបទៀត្ជាភាសរបេ់ខ្ុាំបៅទីណាស្ដរ?
ីរុ
ចូ រទូ រេពទ ម្កបលខព្បចាាំការេព្មាប់ វ េកូ រ៉ា ូណាបៅ Phila (Phila Coronavirus Hotline) បាន 24/7 តាមទលខ្
1-800-722-7112 (ចុចទលខ្ #9 សម្រាប់ការបកប្ម្របផ្ទាល់ាត្់)។
ព័ត្៌ានពី CDC ជាភាសជាទម្រចើនានទៅ https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC
ព័ត្៌ានអ្ាំពីការទ្វ ើែទាំ ណ្ើរ៖ https://bit.ly/COVIDtravelCDC (ពហុភាស)។
ព័ត្៌ានជាភាសជាទម្រចើនទោយមជឈមណ្ឌលទសវកមែ ជាត្ិ (Nationalities Service Center) http://bit.ly/
COVIDvideos-NSC និងគទម្រាងភាសប្ែលជិត្បាត្់បង់ (Endangered Languages Project) ទៅ http://
bit.ly/COVIDinfo-ELP ។

ចូ របនត ទាក់ទង!
ប្សវ ងរកព័ត្៌ានចុងទម្រកាយបាំ្ុត្ទៅ phila.gov/COVID
facebook.com/phillyhealth និង twitter.com/PHLPublicHealth
សម្រាប់ចាប់ចមល ងទបាេះពុមពហនម្រពឹត្តិបម្រត្ព័ត្៌ានទនេះ សាំណ្ួរនន ឬ
បញ្ជហជាមួ យនឹងការបកប្ម្របភាស សូ មអ្ុីប្មលមកទយើង
តាម COVIDVax@phila.gov ឬទ្ញើសរទៅទលខ្ (215) 429-3016 សម្រាប់
ម្រក សម្្ពវ ្ាយការទម្រត្ៀមខ្ល ួនទែើមបីសុខ្ភាពសធារណ្ៈ (Public Health Preparedness Outreach Team)។ទយើង
ចង់សតប់មត្ិរបស់អ្នក!

