
ការប ោះពុម្ពផ្សាយពិបេេ  
វ៉ា ក់សាំង COVID-19  
ព្ពឹត្ត ិបព្ត្ពត័្៌មាន 

 

រដូវរងាបៅឆ្ន ាំ 2022 

ស្េែ ងរកគ្ល ីនិកវ៉ា ក់សាំង COVID-19 

នាំយកវ៉ា ក់សាំងទៅកាន់សហគមន៍របស់អ្នក និង ទរៀបចាំគល ីនិកផ្ទា ល់ខ្ល នួរបេ់អ្នក បៅកន ុងទីតាំងស្ដល
ធ្លល ប់សា ល់។  

ពិនិត្យទមើលគល ីនកិវ៉ា ក់សាំងស្ដលដាំប ើរការបោយទីព្កងុ ៖
www.phila.gov/vaccine និង https://bit.ly/PDPHvaxAppt ឬទូរសពា
ទៅទលខ្ 3-1-1 និងចុចទលខ្ #5 សម្រាប់អ្នកបកប្ម្របផ្ទា ល់ាត់្។  
 
ពិនិត្យរកវ៉ា ក់សាំងបៅ ឱេថសា ន ឬ ម្ជ្ឈម្ ឌ លេុខភាព  
ឯកជ្ន៖ http://www.vaccines.gov/    
 

ម្រពឹត្ត ិបម្រត្ព័ត៌្ានទនេះានជាភាស អាំហារកិ អរ៉ា ប់ បារាំង ហហទី ទម្រកអូ្ល ឥណ្ឌ ទូនសុី ប្ខ្ែ រ កូទរ៉ា ព័រទុយហាា ល់ រុស្ស ី ចិន

កុកងឺ ទអ្សាញ ទ ៀត្ណាម ទៅទគហទាំព័រ https://bit.ly/CRPNnewsletter ។ 

 
ទែើមបទីសន ើសុាំចាប់ចមលងប្ែលបានទបាេះពុមពជាភាសណាមួយ សូមទ្ញើអីុ្ប្មលទៅ COVIDvax@phila.gov 

 

ទត្ើអ្នកណាខ្លេះអចទទួលបានែូសជាំរុញ? ទត្ើអ្នកណាខ្លេះអចទទួលបានវ៉ា ក់សាំង COVID? 

អាយុចប ល្ ោះ 0 - 5 ឆ្ន ាំ៖ វ៉ា ក់សាំងអាចនឹងព្ត្វូ នអ្នុម្័
ត្បៅចុងឆ្ន ាំបនោះ។ បវជ្ជប ឌ តិ្របេ់កូនអ្នកគ្ជឺាព្បភព
ដ៏លអ បាំផ្សុត្បដើម្បីទទួល នព័ត្៌មានថមីបាំផ្សុត្។ 

គ្ិត្ព្ត្ឹម្ស្ខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2022 
អ្នកប្ែលានអយុទម្រចើនជាង 12 ឆ្ន ាំ ប្ែលបានទទួលវ៉ា
ក់សាំង Pfizer ែូសទី 2 យ៉ា ងទហាចណាស ់5 ប្ខ្មុន។  
 
អ្នកប្ែលានអយុទម្រចើនជាង 18 ឆ្ន ាំ ប្ែលបានទទួលវ៉ា
ក់សាំង Moderna ែូសទី 2 យ៉ា ងទហាចណាស ់5 ប្ខ្មុ
ន។  
 
អ្នកប្ែលានអយុទម្រចើនជាង 18 ឆ្ន ាំ ប្ែលបានទទួលវ៉ា
ក់សាំង J&J យ៉ា ងទហាចណាស់ 2 ប្ខ្មុន 

អាយុបព្ចើនជាង 18 ឆ្ន ាំ៖ វ៉ា ក់សាំង Pfizer, Moderna 
ឬ J&J  
 
អាយុចប ល្ ោះ 5 – 17 ឆ្ន ាំ៖  វ៉ា ក់សាំង Pfizer ។  
 ទៅគល ីនិកជាទម្រចើន កុារប្ែលានអយុចាប់ពី 

11 ឆ្ន ាំទ ើង មិនម្រត្ ូការការយល់ម្រពមពាីតាបិតា 
ទែើមបីទទួលបានវ៉ា ក់សាំង COVID-19 ទនេះទទ។  

 កុារអយុទម្រកាម 10 ឆ្ន ាំម្រត្ ូមកជាមួយាតាបិតា 
ឬអណាពាបាល។ 

 គល ីនិកវ៉ា ក់សាំង ប្ែលែាំទណ្ើរការទោយទីម្រក សងមិន
ម្របមូលភសត ុតាងអ្ាំពីអយុ ឬលិខិ្ត្បញ្ជា ក់ភាពជា
អណាពាបាលទទ។  

 

*ម្រគប់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 ទាំងអ្ស់គឺ ឥត្គិត្ហលល * 
មិ្នទាម្ទារការធ្ល្រ៉ា ប់រងេព្មាប់ព្គ្ប់ទីតាំងវ៉ា ក់សាំង  

ទាាំងអ្េ់ បទាោះបីជាទគទសន ើសុាំពីអ្នកក៏ទោយ។   
ការេមាា ល់អ្ត្តេញ្ញា  មិ្នព្ត្វូ នទាម្ទារប្ោះបទ ប ុស្នត   

អ្នកអាចនឹងព្ត្វូ នបគ្េួររកវ។  

 
 



 

 

 ត់្ប ណ វ៉ា ក់
សាំងស្ម្នបទ? 

CDC មិន ត្ល់បណ្ណ ជាំនួសទទ។ អ្នកអចទសន ើសុាំ ចាប់ចមលងហនកាំណ្ត្់ម្រតាចាក់ថ្ន ាំបងាា រ
របេ់អ្នក ស្ដលអាចបព្បើជាប ណ វ៉ា ក់សាំង ន។ 

ទូរេពទបៅបលខ (215) 685-5488 ទហើយចុច #5 ទែើមបីនិយយភាសរបស់អ្នក ឬ ចូល
ទៅកាន់ទគហទាំព័រ 

 
 
 
 

ទ វ្ ើទត្សត រក COVID-19 ជាបនា ន់ ម្របសិនទបើអ្នកានអរមែណ្៍មិនម្រសួលខ្ល នួ។    

ទ វ្ ើទត្សត  5-7 ហលៃបនា ប់ពអី្នកទៅជិត្អ្នកប្ែល ាន COVID-19 ទទេះបីជាអ្នកាន

សុខ្ភាពលអកទ៏ោយ។   

 

ប្សវ ងរកការទ វ្ ើទត្សត រក COVID-19 ទោយឥត្គិត្ហលល ខ្ណ្ៈទពលប្ែលការ ា្ត្់ ា្ង់ទៅាន www.phila.gov/

testing និង  

https://bit.ly/COVIDtestingevents ឬទូរសពាទៅទលខ្ (215) 685-5488 និងចុចទលច #5 សម្រាប់ការបកប្ម្រប

ផ្ទា ល់ាត់្ 

 

ការប ែ្ ើបត្េត រកវរុីេ COVID-19 

េាំ ួរស្ដលព្ត្វូ នេួរញឹកញាប់ 

បត្ើវ៉ា ក់សាំងដាំប ើរការបៅកន ុងខល នួខុ្ាំដូចបម្តច? 

វ៉ា ក់សាំងបទម្រងៀនម្របព័នធភាពសុាំរបស់ទយើងឱ្យបទងក ើត្អ្ងាបែិម្របាណ្ (ទកាសិកាការពារ) ប្ែលសថ ិត្ទៅកន ុងខ្ល នួរបស់ទយើង 

ទហើយ អចម្របយុទធម្របឆ្ាំងនឹង រុីស COVID-19 ម្របសិនទបើទយើងប៉ាេះពាល់នឹងវ។  
 

គ្មែ នវ៉ា ក់សាំងណាមួយ ទ្ ុក រុីស COVID-19 ទនេះទទ ទហើយមិនអច ត្ល់ឱ្យអ្នកនូ  COVID-19 បានទទ។  
 

បត្ើវ៉ា ក់សាំងមានផ្សលប ោះពាល់អ្ែ ីខលោះ?  បត្ើដូេជ្ាំរុញមានផ្សលប ោះពាល់ដូចគ្នន ស្ដរឬបទ?    
ម្រគប់វ៉ា ក់សាំងទាំងអ្ស់ អច ត្ល់្លរំខានែល់អ្នក។ ្លរំខានសម្រាប់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 និងែូសជាំរុញអចានែូចជា

៖  ទតត ខ្ល នួ ឈឺហែ ឈឺកាល ឈឺសច់ែុាំ ឬលហ ិត្ហលហអ្ស់កាល ាំង។    
 

 ្លរំខាន ទកើត្ទ ើង 1-2 ហលៃបនា ប់ពីចាក់វ៉ា ក់សាំងរបស់អ្នក ទហើយអចបនត រយៈទពលពីរបីហលៃ។  
 

្លរំខាន គឺជាសញ្ជា  ប្ែលរងកាយរបស់អ្នកកាំពុងបទងក ើត្ការការពារ។  មនុស្មួយចាំនួនមិនាន្លប៉ាេះពាល់អ្វ ីទទ ប៉ាុប្នត
រងកាយរបស់ពួកទគទៅប្ត្បទងក ើត្ការការពារម្របឆ្ាំងនឹង COVID-19 ។    

 
 បត្ើវ៉ា ក់សាំងផ្សលិត្ពីអ្ែ ី? បត្ើពួកវមានធ្លតុ្ផ្សស ាំបងាបព្គ្នោះថ្នន ក់ស្ដរឬបទ?     

វ៉ា ក់សាំងមិនានធាត្ុ្្ ាំបងកទម្រគ្មេះថ្ន ក់ទទ។  
 
ធាត្ុ្្ ាំគឺខ្ុសគ្មន សម្រាប់ម្រក សមហ ុននីមួយៗប្ែល្លិត្វ៉ា ក់សាំង ។  សូមទមើលបញ្ា ីទពញទលញទៅ៖  https://bit.ly/
COVIDvaxFAQ-CDC 

 

 ខុ្ាំ នឈឺបោយសរ COVID-19 រចួប ើយ បត្ើខុ្ាំបៅស្ត្ព្ត្វូចាក់វ៉ា ក់សាំងបទ?  
 ប្មនទហើយ អ្នកគួរចាក់វ៉ា ក់សាំង។   

  

 អ្នកជាំនញមិនទន់ែឹងថ្ ទត្ើអ្នកម្រត្ូ បានការពារពី   រុីស រយៈទពលយូរប៉ាុនណាទនេះទទ បនា ប់ពី

 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.   



បត្ើខុ្ាំអាចព្ កដថ្នវ៉ា កស់ាំងមានេុវត្ា ិភាពេព្មាប់កូនខុ្ាំបោយរបបៀបណា?   
វ៉ា ក់សាំងទនេះ ម្រត្ ូបានទ វ្ ើទត្សត ទលើកុាររប់ពាន់នក់ប្ែលានអយុ ពូជសសន៍ ជាតិ្សសន៍ខុ្សៗគ្មន  និង

លកខខ្ណ្ឌ ទ ជាសស្តសត  មួយចាំនួន។ មិនានការម្រពួយបារមភអ្ាំពីសុ ត្ថ ិភាព ៃ្ន់ ៃ្រទទ។    

 វ៉ា ក់សាំង COVID-19 សម្រាប់កុារអយុទម្រកាម 5 ឆ្ន ាំអចនឹងានទៅចុងឆ្ន ាំទនេះ។  
 

កុារអចាន្លរំខានមួយចាំនួនម្រសទែៀងទៅនឹងមនុស្ទពញ យ័ និង ម្រសទែៀងគ្មន ទៅនឹង្លរំខាន ប្ែល

កុារជាទម្រចើនទទួលបានបនា ប់ពីការទទួលថ្ន ាំវ៉ា ក់សាំងជាម្របចាាំ។ 

 ្លរំខានគឺជាសញ្ជា ្មែតាប្ែលបង្ហហ ញថ្រងកាយរបស់កូនអ្នកកាំពុងបទងក ើត្ការការពារ។  

 
វ៉ា ក់សាំងមិនប៉ាេះពាល់ែល់ការានកូន ឬភាពទពញ យ័ទនេះទទ។ 

 

បត្ើប ត្ុអ្ែ ី នជាខុ្ាំព្ត្វូឱយកូនរបេ់ខុ្ាំចាក់វ៉ា កស់ាំង? 
កុារអចធាល ក់ខ្ល នួឈឺពីជាំងឺ COVID-19 ានទរគសញ្ជា  ប្ែលានរយៈ

ទពលប្ ង ឬអចសូមបបី្ត្បាត់្បង់ជី តិ្ពី្ល បិាកហន រុីស្ងប្ែរ។ 
 

កុារអចចមលងជាំងឺ COVID-19 ែល់អ្នកែហទសូមបី ប្ត្ពួកទគមិនាន
អរមែណ្៍ថ្ឈឺក៏ទោយ។   

 

វ៉ា ក់សាំងជួយកុារឱ្យបនតទៅសលាទរៀនបាន និងចូលរមួកន ុងសកមែភាព
ជាម្រក សមម្របកបទោយសុ ត្ថ ិភាព។ 
 

ចូរនយិាយជាមួ្យនឹងបវជ្ជប ឌ ិត្របេកូ់នរបេអ់្នកេព្មាប់ព័ត្៌មានបស្នាម្។ 
 

បត្ើអ្ែ ីបៅជាដូេជ្ាំរុញ ប ើយប ត្ុអ្ែ ី  នជាខុ្ាំព្ត្វូបៅចាក់វ? 
ែូសជាំរុញគឺជាែូសវ៉ា ក់សាំងបប្នថម ប្ែលជាំរុញ (ទ វ្ ើឱ្យម្របទសើរទ ើង) នូ ការការពាររបស់អ្ន

ក។ 
 

ទគរំពឹងថ្ វ៉ា ក់សាំងខ្លេះនឹងបាត់្បង់ម្របសិទធភាពមួយចាំនួនតាមទពលទ លា។ 
 

 

អ្ែ ីបៅជាការបាំ ស្បលងននវរីុេ? បត្ើ Delta និង Omicron ជាអ្ែី?  
  រុីសទាំងអ្ស់អចផ្ទល ស់បត រូ (បត រូ) តាមទពលទ លា។  
 

ទៅទពលប្ែល រុីសមួយានការផ្ទល ស់បត រូ ការបាំ ប្បលងហន រុីសលែី (ម្របទភទ) អចកទកើត្ានទ ើង។  រុីស COVID-19 

ប្ែលទយើងានឥ ូ ទនេះ មិនែូចគ្មន ទៅនឹង រុីសកន ុងទពលជាំងឺរត្ត្ាត្បានចាប់ទ ត្ើមទ ើងទនេះទទ ទហើយទគ

រំពឹងថ្ានទរឿងែូទចនេះ។ 
 

ានការបាំ ប្បលង (ម្របទភទ) ហន រុីសជាទម្រចើនរបស់ រុីស COVID-19 ។ ភាគទម្រចើនមិនានទម្រគ្មេះថ្ន ក់អ្វ ីទនេះទទ ប៉ាុប្នត

ទ្្ងទទៀត្ ែូចជា Delta និង Omicron អចរកីរលោលបានង្ហយជាង ឬបងកឱ្យមនុស្ធាល ក់ខ្ល នួឈឺខាល ាំង។ 
 
 

ប ត្ុអ្ែ ី នជាម្នុេសមួ្យចាំនួន ស្ដល នចាក់វ៉ា កស់ាំងប ើយ បកើត្ COVID? បត្ើវ៉ា ក់សាំងម្ិនមានព្បេិទធភាពបទឬ? 
ទពលនរណាាន ក់ ប្ែលបានចាក់វ៉ា ក់សាំងទពញទលញទហើយ បានឆ្លង រុីស COVID-19 ទនេះគឺជាការឆ្លង រុីសប្ែល

ឆ្លងកាត់្ម្របព័នធការពារ។កតាត ទនេះទកើត្ទ ើង ទម្រពាេះថ្មិនានវ៉ា ក់សាំង ឬការពាបាលណាមួយ ប្ែលានម្របសិទធ

ភាព 100% ទនេះទទ ទហើយ រុីសប្ត្ងប្ត្ានការផ្ទល ស់បត រូ។ 
 

ទទេះជាយ៉ា ងទនេះកត ី មនុស្ប្ែលបានចាក់វ៉ា ក់សាំងទពញទលញទហើយ ប្ែលានការឆ្លងររុីស ប្ែលឆ្លងកាត់្ម្របព័នធ
ការពារ ានឱ្កាសហនការធាល ក់ខ្ល នួឈឺខាល ាំងទោយសរ COVID-19 តិ្ចជាង។ 
 

អ្នកប្ែលឆ្លង រុីស ប្ែលឆ្លងកាត់្ម្របព័នធការពាររបស់វ៉ា ក់សាំង អចចមលងរលោល COVID-19 ែល់អ្នកែហទបា
ន។  

កុមារ និងវ៉ា ក់សាំង COVID-19 
 



ចូរបនតទាក់ទង! 

បត្ើខុ្ាំអាចចាក់វ៉ា ក់សាំង នស្ដរឬបទ ព្បេិនបបើខុ្ាំរេ់បៅបោយម្ិនព្េបចាប់ប្ោះ? បត្ើខុ្ាំនឹងព្ត្វូ នបគ្ប ែ្ ើនិរបទេស្ដរ

ឬបទ ព្បេិនបបើខុ្ាំចុោះប ម្ ោះចាក់វ៉ា កស់ាំង?    
អ្នកម្រគប់គ្មន ម្រត្ ូបានសវ គមន៍ និងជាំរុញឱ្យមកទទួលវ៉ា ក់សាំង។ ICE នឹងមិនទៅកប្នលងចាក់ទនេះទទ ទហើយអ្នក

នឹងមិនម្រត្ ូបានសកសួរអ្ាំពីសថ នភាពអ្ទនត ម្របទ សន៍របស់អ្នក្ងប្ែរ។  

 

ព័ត៌្ានផ្ទា ល់ខ្ល នួណាមួយ ប្ែលអ្នកប្ចករំប្លកទែើមបចុីេះទ ែ្ េះសម្រាប់ចាក់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 ម្រត្ ូបាន

អ្នុញ្ជា ត្ឱ្យទម្របើម្របាស់សម្រាប់ប្ត្ ស័ិយសុខ្ភាពសធារណ្ៈប៉ាុទណាណ េះ ទហើយនឹងមិនម្រត្ ូបានប្ចករំប្លកជាមួយ ឬ

ទម្របើសម្រាប់ការទ វ្ ើនិរទទសទនេះប្ែរ។  

 

អ្នកអចម្រត្ ូបានទសន ើសុាំឱ្យបង្ហហ ញអ្ត្តសញ្ជា ណ្ទៅកន ុងគល ីនិកចាក់វ៉ា ក់សាំង ប្ែលែាំទណ្ើរការទោយទីម្រក សង ប៉ាុប្នត

អ្ត្តសញ្ជា ណ្ទនេះមិនម្រត្ ូបានត្ម្រមូ ឱ្យានទនេះទទទែើមបីចាក់វ៉ា ក់សាំង។ វានម្របទយជន៍កន ុងការនាំមកអ្វ ីមួយ

ទែើមបីបង្ហហ ញទ ែ្ េះ និងអសយោា នរបស់អ្នក ម្របសិនទបើអ្នកានវ។  
 

ខុ្ាំ នលឺម្កថ្ន វ៉ា កស់ាំង COVID-19 ម្ិនមានេវុត្ាភិាពប្ោះបទេព្មាប់ម្នេុសស្ដលមាននផ្សទបពាោះ ចង់យកកូន ឬ

កាំពុងបាំបៅបោោះកូន បត្ើប្ោះជាការពិត្ស្ដរឬបទ? 

ម្នុេសស្ដលមាននផ្សទបពាោះ គ្ទឺាំនងជាធ្លល ក់ខល នួឈឺ ង្ន់បោយសរ COVID-19 បព្ចើនជាង។ វ៉ា ក់សាំងអាចជួ្យ

ការពារពីជាំងឺ ៃ្ន់ ទហើយម្រត្ ូបានប្ណ្នាំសម្រាប់អ្នកប្ែលានហ ា្ទពាេះ កាំពុងបាំទៅទោេះកូន កាំពុងពាយមយក
កូនកន ុងទពលឥ ូ  ឬអចនឹងានហ ា្ទពាេះកន ុងទពលអ្នគត្។ 
 

មិនានភសត ុតាងណាមួយ ប្ែលថ្ វ៉ា ក់សាំងណាមួយ រមួទាំងវ៉ា ក់សាំង COVID-19 ្ងទនេះ បងកបញ្ជហ ែល់ការ

បងកកាំទណ្ើត្កន ុងខ្ល នួមនុស្ម្រសី ឬម្រប សសទនេះទទ។ 

 

 ប ត្ុអ្ែ ី  នជាព័ត្៌មានមានការផ្លល េ់បត រូខ្ល ាំងបម្ល  ោះ? ខុ្ាំម្ិនដឹងថ្នព្ត្វូបជ្ឿអ្នកណាប្ោះបទ។ 

 COVID-19 គ្ឺជាវរីេុថមី ស្ដលបគ្រកប ើញកន ុងឆ្ន ាំ 2019 ។ ព័ត្៌មានមានការផ្លល ស់បត រូ
 ទោយសរទហតុ្្លចាំនួនពីរ៖   

 1) អ្នកជាំនញម្រត្ ូការបញ្ច ប់ការម្រស ម្រជា របស់ពួកទគ មុនទពលទ វ្ ើការប្ណ្នាំ។ 

 2)   រុីសប្ត្ងប្ត្ប្ម្របម្របួល ែូទចនេះទហើយ ព័ត៌្ានចាាំបាច់ម្រត្ ូានបចុុបបននភាព្ងប្ែរ។ 
 

 ទគរំពឹងថ្ ព័ត៌្ាននឹងបនតផ្ទល ស់បត រូ។  

  មជឈមណ្ឌ ល CDC គឺជាម្របទភពគួរឱ្យទុកចិត្តបាំ្ុត្សម្រាប់ព័ត៌្ានអ្ាំពី COVID-19 ។ 
 

 ខ ្ញ្ុ្ាំបៅស្ត្មានេាំ ួរ បត្ើខុ្ាំអាចស្េែ ងរកព័ត្ម៌ានបព្ចើនបទៀត្ជាភាសរបេ់ខុ្ាំបៅទីណាស្ដរ? 

ចូរទូរេពទម្កបលខព្បចាាំការេព្មាប់វរីេុកូរ៉ាណូាបៅ Phila (Phila Coronavirus Hotline) បាន 24/7 តាមទលខ្ 
1-800-722-7112 (ចុចទលខ្ #9 សម្រាបក់ារបកប្ម្របផ្ទា ល់ាត់្)។   
 

ព័ត៌្ានពី CDC ជាភាសជាទម្រចើនានទៅ https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDC 

ព័ត៌្ានអ្ាំពីការទ វ្ ើែាំទណ្ើរ៖ https://bit.ly/COVIDtravelCDC (ពហុភាស)។   
 

ព័ត៌្ានជាភាសជាទម្រចើនទោយមជឈមណ្ឌ លទសវកមែជាតិ្ (Nationalities Service Center) http://bit.ly/
COVIDvideos-NSC និងគទម្រាងភាសប្ែលជិត្បាត់្បង់ (Endangered Languages Project) ទៅ http://
bit.ly/COVIDinfo-ELP ។ 

ប្សវ ងរកព័ត្៌ានចុងទម្រកាយបាំ្ុត្ទៅ phila.gov/COVID  

facebook.com/phillyhealth និង twitter.com/PHLPublicHealth  

សម្រាប់ចាប់ចមលងទបាេះពុមពហនម្រពឹត្ត ិបម្រត្ព័ត្៌ានទនេះ សាំណួ្រនន ឬ

បញ្ជហ ជាមួយនឹងការបកប្ម្របភាស សូមអីុ្ប្មលមកទយើង

តាម COVIDVax@phila.gov ឬទ្ញើសរទៅទលខ្ (215) 429-3016 សម្រាប់

ម្រក សម្្ពវ្ាយការទម្រត្ៀមខ្ល នួទែើមបីសុខ្ភាពសធារណ្ៈ (Public Health Preparedness Outreach Team)។ទយើង

ចង់សត ប់មត្ិរបស់អ្នក! 
 

 


