គណៈកម�ការសុខភាពសាធារណៈទី្រក�ង Boston | សំណួរសួរញឹកញប់
សំណួរសួរញឹកញប់អពំ ី វ�ក់សាំង COVID 19

បានេធ�បើ ច�ប� ្បនភា� ព ៃថ�ទី 13 ែខមករ ឆា�ំ 2021៖ ព័តមា៌ នេនះេ�ែតបន�ែ្រប្របល� េ�េឡើយ េហើយBPHC នឹងផ�លព់ ត័ មា៌ នថ�ៗី
និងពាក់ពន័ ប� ែន�មេទៀត េហើយនិងកំណត់សណ
ំ ួ រថ�ជី ពណ៌ ្រកហម។
វត�មានៃនថ�ំវ�ក់សាំង
1. េតើមានវ�ក់សាំងប៉នុ � ន េហើយេតើមាន្របេភទអ�ខី ះ� ែដលកំពងុ អភិវឌ្ឍ?
វ�ក់សាំងរប់សិបដូសឥឡ�វេនះកំពងុ ស�ិតក��ងការអភិវឌ្ឍ េហើយវ�ក់សាំងជេ្រចើនកំពុងេឆា�ះេ�រកការអភិវឌ្ឍចុងេ្រកាយ។
វ�ក់សាំងមកពី្រក�មហ៊ុនផលិតវ�ក់សាងំ ចំនួនពីរ គឺ Pfizer និង Moderna ្រត�វបានអនុមត័ កាលពីែខធ�� ឆា�ំ 2020.
2. េតើនងឹ មានវ�ក់សាំងប៉នុ � នេ�ក�ង� រដ� Massachusetts?
ការែចកចាយវ�ក់សាំងកំពុង្រត�វបានដឹកនំេដយរដ�។ ចំេពាះព័ត៌មានបច�ប� ្បន�ភាព និង្រតឹម្រតវ� សូមពិនិត្យរបាយការចាក់វ�ក់សាំង COVID19 ្របចាំសបា�ហ៍របស់រដ�េ�េលើេគហទំព័រ https://www.mass.gov/info-details/covid-19-vaccinationprogram#weekly-covid-19-vaccination-report3. េតើអក� ណនឹងចាក់វ�ក់សាំងមុនេគ?

រដ�ភិបាលសហព័នបា� នផ�ល់អនុសាសន៍ េហើយ្រក�មផ�ល្រ់ បឹក្សោ COVID-19 របស់រដ� Massachusetts បានយល់្រពមថ
ដូសដំបូងៃនវ�ក់សាំងនឹងចាក់ជូនដល់មនុស្សែដលមានហានិភ័យខ�សប់ ផំ ុតក��ងការឆ�ងេមេរគ COVID-19
រួមប���លទាំងបុគ�លិកែថទាំសុខភាព អ�កេឆ�ើយតបជួរមុខ (ឧ. EMS, បុគ�លិកអគ�ិភយ័ និងប៉ូលិស) និង្របជពលរដ�
និងបុគ�លិកៃនមណ� លែថទាំជ្រកម� រួមទាំងមណ� លែថទាំមនុស្សចាស់ ជ្រមក និងសា� ប័នែកែ្រប។
រដ� Massachusetts
ចាត់ទុកសមធម៌ជេគាលការណ៍សល� ៃនអនុសាសន៍របស់ខ�នែដលេលើសពីអនុសាសន៍ថ�ក់ជតិេដយផ�លឣ់ ទិភាពដល់បុគ�លិកសុខាភិបាលទាំង
អស់ែដល្របឈមមុខនឹងជំងឺ COVID រួមទាំងបុគល� កិ េសវបេ្រមើឣហារ

ក៏ដូចជបុគល� ិកេសវសុខាភិបាលតាមផ�ះរួមទាំងអ�កែថទាំសុខភាពផ�ល់ខ�ន។ បុគល� មា�ក់ៗេ�ក��ងកែន�ងរស់េ�្របមូលផ��ំ រួមទាំងជ្រមក
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និងសា� ប័នែកែ្របក៏្រត�វបានេគផ�លឣ់ ទិភាពផងែដរ។
ចំេពាះព័ត៌មានបែន�មអំពីការកំណត់េពលេវលាៃនការែចកវ�ក់សាំង សូមចូលេមើលេគហទំព័រ https://www.mass.gov/infodetails/covid-19-vaccination-program#vaccine-distribution-timeline4. េតើេគនឹងត្រមវ� ឲ្យពលរដ�េផ្សងេទៀតចាក់វ�ក់សា蜠ំងែដរឬេទ?
េយើងមិនដឹងពីែផនការបច��ប្បន�េដើម្បចាី ក់វ�ក់សា뺀ំង COVID-19 ជការចាំបាច់េទ េហើយរដ�បាលរបស់េលាក Biden បានែថ�ងថ
ខ��នមិនមានគេ្រមាងេធ�ើឱ្យការចាក់វ�ក់សាំងជការចាំបាច់េ�ទូទាំងសហរដ�ឣេមរ�កេទ។
5. េ�េពលែដលមានវ�ក់សា뺀ំង COVID-19 េតើខឣ�ំ ចេ�ចាក់វ�ក់សា鈴ំងេ�កែន�ងណ?

េ�េពលមានវ�ក់សាំង COVID-19 ស្រមាប់សាធារណជនទូេ� គណៈកម�ការសុខភាពសាធារណៈទី្រក�ង Boston
នឹងេធ�ើការជមួយសា뚜លា្រក�ង Boston មណ� លសុខភាព និងមន�ីរេពទ្យ រដ� អង�ការសហគមន៍ និងសា犈�ប័នដៃទេទៀតេដើម្បធាី នថ

វ�ក់សា犈ំងឣចេ្របើ្របាស់បាន េហើយ្របជជនដឹងកែន�ងណ្រតវ� េ�ចាក់វ�ក់សា血ំង។ េយើងបានេ្របើ្របាស់យុទសា뚜
� ្រស�្រសេដៀងគា�េដើម្បធាី នថ
មានវ�ក់សាំងជំងឺផ�សាយធំ និង ការេធ�ើេតស�រក COVID-19 និងឣចេ្របើ្របាស់បានស្រមាប់អក� ទាំងអស់គា�។
6. េតើខន�ំ ងឹ ្រតវ� បង់្របាក់ស្រមាប់ការចាក់វ�ក់សា犘ំងែដរឬេទ?

វ�ក់សា뚜ំងេនះ្រតវ� បានផ�ល់ជនូ េដយឥតគិតៃថ�េដយរដ�ភិបាលសហព័នដ� ល់បុគល� ទាំងអស់រួមទាំងអ�កែដលគា�នការធានរ�ប់រង
ជនអេន�្របេវសន៍គា�នឯកសា훸រសា훸�ម និងនិស្សិតអន�រជតិ។
្រក�មហ៊ុនធានរ�ប់រងេប�ជ�ថនឹងមិនគិតៃថ�េសវេចញពីេហា簴េ�៉ ឬការបង់្របាក់រួមគា�ណមួយែដលទាក់ទងនឹងការចាក់វ�ក់សា憜ំង COVID-19
េឡើយ។ េលើសពីេនះេទៀត ទីតាងំ របស់អ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពទាំងអស់ ែដលទទួលបានវ�ក់សាំង COVID -19
្រត�វយល់្រពមមិនគិតៃថ�េសវេចញពីេហា簴េ�៉ ណមួយពីអ�កជំងឺ ឬក៏បដិេសធមិនផ�ល់េសវចាក់វ�ក់សា燀ំងឲ្យនរណមា�ក់េឡើយ។
អ�កផ�ល់េសវឣចទទួលបានសំណងពីសហព័ន�ស្រមាប់ៃថ�រដ�បាលមួយចំនួន។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ
អ�កជំងឺឬ្រក�មហ៊ុនធានរ�ប់រងនឹងមិន្រតវ� បានគិតៃថ�េទ។

វជែផ�កមួយៃនកិច�្រពមេ្រព�ងចាក់វ�ក់សា衜ំងរបស់អ�កផ�ល់េសវែដលក�ង� េនះអ�កផ�ល់េសវនីមួយៗ្រតវ� ែតចុះហត�េលខាេដើម្បីទទួលបានវ�ក់សា衜ងំ
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ស្រមាប់ែចកចាយ។
្របសិទភា� ពៃនវ�ក់សាំង
7. េតើវ�ក់សាំង COVID-19 មាន្របសិទភា� ពយ៉ ងដូចេម�ច?

វ�ក់សាំង COVID-19 ដំបូងមាន្របសិទភា� ពេដយេធ�ើឱ្យ្របព័នភា� ពសាុ ំបេង�ើតអង់ទីករ។ អង់ទីករទាំងេនះការពារេយើងពីការឆ�ងេមេរគ
្របសិនេបើវ�រុសពិតចូលក��ងខ��នរបស់េយើង។

8. េតើវ�ក់សាំងេនះការពារខ�ម�ំ និ ឲ្យឆង� COVID-19 បានេទ?

ទិន�ន័យសាកល្បងគ�ីនកិ បានបង�ញថ វ�ក់សាងំ COVID-19 មាន្របសិទភា� ពខា�ំងណស់ (រហូតដល់េ� 95 ភាគរយ)
ក��ងការការពារទប់សា�ត់ COVID-19 ជពិេសសទប់សា�ត់ករណីធន� ់ធ�របំផុតៃនវ�រសុ េនះ។
វ�ក់សាꞌំងេនះនឹងមាន្របសិទភា� ពបំផតុ ក��ងការការពារអ�កក��ងករណីអក� ចាក់វ�ក់សាꞌំងទាំងពីរដូស។ ្របសិនេបើអ�ក

ចាក់វ�ក់សាំងែតដូសដំបូងេទ េនះអ�កនឹងមិន្រត�វបានការពារពី COVID-19 បានល�ដូចែដលអ�កឣចេធ�ើេ�បានេទ។

បែន�មពីេលើការចាក់វ�ក់សាំង វក៏សខាំ ន់ផងែដរក�ង� ការបន�ពាក់មា៉ស់ និងរក្សោគមា�តសុវត�ិភាពក��ងសង�មពីេ្រពាះ៖
1.
2.

មិនែមនមនុស្ស្រគប់គា�នឹងចាក់វ�ក់សាំងបានភា�មៗេនះេទ។

េទាះបីជវមិនទំនងក៏េដយ ក៏វេ�ែតឣចឆ�ង COVID-19 បាន បន�ប់ពីចាក់វ�ក់សាំងរួច
ពីេ្រពាះគា�នវ�ក់សាងំ ណែដលមាន្របសិទ�ភាព 100 ភាគរយេនះេទ។

3.

បច�ប� ្បនេ� នះេយើងមិន្របាកដេ�េឡើយេទថេតើវ�ក់សាំងេនះនឹងការពារអ�កពី COVID-19 បានយូរប៉ុនណ។ ការពាក់មា៉ស់
និងការអនុវត�ការរក្សោគមា�តសុវត�ិភាពក��ងសង�មផ�ល់ការការពារបែន�ម។

9. េតើខ្រ�ំ តវ� ការចាក់បន៉ុ � នដូស?

ទា쁀ំងវ�ក់សាំង Pfizer និង Moderna និងវ�ក់សាꪬំងទាំងអស់ េលើកែលងែតវ�ក់សាꪬំង COVID-19
មួយែដលបច�ប� ្បន�កំពុងស�តិ ក��ងដំណក់កាលទី 3 ៃនការសាកល្បងគ�នី ិកេ�សហរដ�ឣេមរ�ក្រត�វការពីរដូស។
ដូសទីមួយចាប់េផ�ើមបេង�តើ ការការពារ
េហើយដូសទីពរី ែដលផ�ល់ឱ្យពីរបីសបា�ហ៍េ្រកាយមកគឺចាំបាច់េដើម្បីទទួលបានការការពារេ្រចើនបំផុតពីវ�ក់សាំងេនះ។ ចំេពាះវ�ក់សាងំ Pfizer
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ដូសទីពីរនឹងមានរយៈេពលបីសបា�ហ៍បន�ប់ពីចាក់ដូសដំបងូ ។ ចំេពាះវ�ក់សាំង Moderna វនឹងមានរយៈេពលបួនសបា�ហ៍េ្រកាយ។
វជការសំខាន់ណស់ែដលអ�ក្រតវ� ចាក់ទាំងពីរដូស។ ្របសិនេបើអក� មិនចាក់ទាំងពីរដូសេទ អ�កនឹងមិន្រត�វបានការពារពី COVID-19
បានល�ដូចែដលអ�កឣចេធ�ើេ�បានេនះេទ។
ការការពារពីវ�ក់សាំងមិនទាន់មាន្របសិទ�្រគប់្រគាន់ភា�មៗេទ។ វនឹងចំណយេពលពី 1 េ� 2 សបា�ហ៍បន�ប់ពីការចាក់ដូសេលើកទីពីរ
ែដល្រត�វបានចាត់ទុកថបានចាក់វ�ក់សាំង្រគប់ដសូ និងទទួលបានការការពារខ�ស់បំផតុ (្របែហល 95%)។
10. េតើខ្រ�ំ តវ� ែតបន�ពាក់មា៉ស់ែដរឬេទ ្របសិនេបើខបា�ំ នចាក់វ�ក់សា詄ំងេហើយ?
ចេម�ើយបច��ប្បន�េនះគឺ្រត�វែតបន�ពាក់មា៉ស។ មា៉ស់ ការរក្សោគមា�តពីគា� ការេធ�ើេតស� ការតាមដនរកអ�កពាក់ព័ន�
និងការចាក់វ�ក់សា㆜ំង្រតវ� ែតរួមប���លគា�េដើម្បីកមា�ត់ COVID-19។
គា�នយុទ�សា�ស�ណមាន្របសិទភា� ព 100% រួមទាំងវ�ក់សាំងេនះផងែដរ។
រល់យុទ�សា្រសប� ង�រការពារទាំងអស់នឹង្រត�វបានេ្របើ្របាស់រហូតដល់ករណីឆ�ង COVID-19
េ�ក��ងសហគមន៍របស់េយើងមានក្រមតិ ទាបល�មេដើម្បីទប់សា蔔�ត់ការឆ�ងរ�ករលដលបាន។
េ�មានេរឿងជេ្រចើនែដល្រត�វដឹងអំពថី េតើការចាក់វ�ក់សាំងប៉ុន�នដូសឣចកា膌ត់បន�យជំងឺ ក្រមិតធ�ន់ធ�រ ឬការឆ�ង
និងការការពារមានរយៈេពលយូរប៉ុនណ។ ដូេច�ះអ�កែដលបានចាក់វ�ក់សាំងគួរែតបន�អនុវត�តាមការែណនំបច��ប្បន�ទាំងអស់េដើម្បកាី រពារខ��ន
និងអ�កដៃទ រួមមាន៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

កា⦐រពាក់មា⦐៉ស់

ការេ�ចមា�យយ៉ ងតិច 6 ហ�ីតពីអក� ដៃទ
ការេចៀសវងកែន�ងមានហ��ងមនុស្សេ្រចើន

កា懈រលាងៃដឱ្យបានញឹកញប់ជមួយទឹកនិងសាប៊ូ ឬេ្របើទកឹ ឣល់កលុ លាងៃដ

ការអនុវត�តាមការែណនំពីការេធ�ដើ ំេណើរ របស់មជ្ឈមណ� ល្រត�តពិនិត្យនងិ បង�រជំងឺ (CDC)

ការអនុវត�តាម ការែណនំពីការេធ�ើចតា�ឡីស័ក របស់ CDC បន�ប់ពបាី នប៉ះពាល់ជមួយអ�កែដលមានផ�ក� COVID-19
ការអនុវត�តា懈មការែណនំេ�កែន�ងេធ�ើការ ឬសា券លាេរៀនែដលឣចអនុវត�បានណមួយ

11. ្របសិនេបើខមា�ំ នផ�ក� COVID -19 រួចេហើយ េតើខ្រ�ំ តវ� ចាក់វ�ក់សាំងែដរឬេទ?
ការចាក់វ�ក់សាំង COVID-19 គួរែត្រតវ� បានផ�ល់ជូនមិនគិតពី្របវត�ៃិ នការឆ�ង COVID-19 មុនេពលមានេរគស��
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ឬគា�នេរគស�� េឡើយ។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ ការចាក់វ�ក់សាំងគួរែត្រត�វបានពន្យោរេពលរហូតដល់ការជសះេស្បើយពីជំងឺ្រសច� ្រសាវ
(្របសិនេបើបុគ�លេនះមានេចញេរគស�� ) និងបានបំេពញលក�ខណ� េដើម្បីប�្ឈប់ការេធ�ើចតា�ឡីស័ក។
មិនមានចេន�ះេពលអប្បបរមារវងការឆ�ងវ�រុស និងការចាក់វ�ក់សាំងេឡើយ។ េទាះយ៉ ងណ ភស��តាងបច��ប្បនបា� នបង�ញថ
ការឆ�ងវ�រុសេនះេឡើងវ�ញមិនែមនជេរឿងចែម�កេទក�ង� រយៈេពល 90 ៃថ�បន�ប់ពីការឆ�ងវ�រុសជេលើកដំបងូ
េហើយដូេច�ះអ�កែដលមានការឆ�ងេមេរគ្រស�ច្រសាវេដយមានឯកសារក�ង� រយៈេពល 90
ៃថ�ឣចពន្យោរេពលចាក់វ�ក់សាំងរហូតដល់ប��ប់រយៈេពលេនះបាន ្របសិនេបើចង់។
អ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពបានមាន្របសា䶌សន៍ថ ពួកេគេ�ែតផ�លន់ ូវការចាក់វ�ក់សាំងឱ្យបុគល� ិករបស់ពួកេគែដលធា�ប់មានផ�ក� COVID
ពីមុន។
សុវត�ភាិ ពៃនវ�ក់សាំង
12. េតើេយើងដឹងតាមរេបៀបណថវ�ក់សាꡤំងេនះមានសុវត�ភាិ ពឬអត់?
វ�ក់សាំងឆ�ងកាត់ការសាកល្បងេ្រចើនជងឱសថដៃទេទៀត។ មុនេពលចាក់វ�ក់សាὔំងណមួយ វ្រត�វែតឆ�ងកាត់ការអភិវឌ្ឍ
និងការេធ�ើេតស�យ៉ងហ�ត់ចត់។ ការផលិតមានសា촌រៈសំខាន់ណស់ — ្រគប់ដូស្រត�វែតមានគុណភាពខ�សជ់ និច�។
េលើសពីេនះេទៀត ការេធ�ើេតស�យ៉ងទូលទំ ូលាយេ�ក��ងការសាកល្បងគីន� ិក្រត�វបានេធ�ើេឡើងេដើម្បីប�� ក់ពីសវុ ត�ិភាព។ ដំបូង
មនុស្សជេ្រចនើ ្រក�មតូចៗចាក់វ�ក់សាងំ សាកល្បង។ បន�ប់មក វ�ក់សាំងេនះ្រត�វបានចាក់ឱ្យមនុស្សែដលមានលក�ណៈពិេសស (ឧ. ឣយុ
និងសុខភាពរងកាយ)។ បន�ប់មកេទៀត វ�ក់សាំងេនះ្រត�វបានចាក់ឱ្យមនុស្សរប់មុឺននក់
េហើយ្រត�វបានេធ�ើេតស�េដើម្បីប�� ក់ព្រី បសិទភា� ពនិងសុវត�ិភាព។
បន�ប់ពីេនះ ទិន�ន័យ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយរដ�បាលចំណីឣហារនិងឱសថ (FDA) រួមជមួយ
្រក�ម្របឹក្សោឯករជ្យ គណៈកម�ការផ�ល់្របឹក្សោរបស់ CDC ស�ីពកាី រអនុវត�ការចាក់ថ�បំ ង�រេរគ
(ACIP) អនុម័តវ�ក់សា塜ំងេនះ ផ�លអ់ នុសាសន៍ឲ្យេ្រប្រើ បាស់វ�ក់សាំងេនះ។

សា券�ប័នទាំងេនះគឺជសា券�ប័នការពារសុវត�ិភាពចុងេ្រកាយស្រមាប់សា券ធារណជន– េដយធានថវ�ក់សាំងណមួយមានទាំងសុវត�ភាិ ព
និង្របសិទ�ភាព។
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ក��ងចំេណមមនុស្សជង 70,000 នក់ែដលបានចូលរួមក�ង� ការសាកល្បងវ�ក់សាំង COVID-19 មាន 10
ភាគរយគឺជជនជតិែស្បកេ�� និង13 ភាគរយគឺជអ�កចូលរួមនិយយភាសាេអស្បោ៉ញ/ឡទីន
និងមិនមានការ្រព�យបារម�ពីសុវត�ិភាពធ�ន់ធ�រដូចែដលបានកត់សមា�ល់េឃើញេ�ក��ងការសិក្សោវ�ក់សាំងទាំងេនះេឡើយ។
13. េតើខឣ�ំ ចឆ�ងេមេរគ COVID-19 ពីវ�ក់សាំងេនះ ឬចម�ងេមេរគ COVID-19 ពីវ�ក់សាងំ េនះែដរឬេទ?

េទ អ�កមិនឣចឆ�ងេមេរគ COVID-19 ពីវ�ក់សាំងេនះ ឬចម�ងេមេរគ COVID-19 ពីវ�ក់សាំងេនះេឡើយ។

វ�ក់សា衜ំងពិតជមិនមានផ��កវ�រុសែដលបណ�លឱ្យេកើត COVID-19 េឡើយ ែដលមានន័យថវ�ក់សា㿌ំងេនះឯងនឹងមិនបណ�លឱ្យអក� ឆ�ង
ឬចម�ងេមេរគ COVID-19 េទ។
14. េតើវ�ក់សាំងេនះឣចមានផលរ�ខានអ�ខី ះ� ?
មនុស្សមួយចំនួនេ�ក��ងការសាកល្បងគ�ីនិកបានរយការណ៍ពីផលរ�ខានក្រមិត្រសាលែដលជស�� បង�ញថ្របព័ន�ភាពសាុ កំ ំពុងេធ�កាើ រ។
ឣការៈឈឺចាប់ និង/ឬេឡើង្រកហមេ�កែន�ងចាក់ថ�ំគឺជ្របតិកម�ទូេ�បំផុត។ ផលរ�ខាន់ែដលបានរយការណ៍ក៏រួមមាន៖
• ឈឺក្បោល
• អស់កមា�ំង
• ្រគ�នេ��
• ្រគ�នញក់
• ឈឺសា뚠ច់ដុំ
• ឈឺសន�ក់
ចំេពាះមនុស្សមួយចំនួន ផលរ�ខានទាំងេនះគឺកាន់ែតធ�ន់ធ�របន�ប់ពីការចាក់ដូសទីពីរ។
ផលរ�ខានពីវ�ក់សាំងេ្រចើនែតបាត់េ�វ�ញេដយខ�ន� ឯងក��ងរយៈេពលពីរបីៃថ�។ អ�កឣចេ្របើថ�ំែដលគា�នេវជ�ប�� ដូចជ acetaminophen
ឬ buprofen េដើម្បី្រគប់្រគងផលរ�ខានបន�ប់ពចាី ក់វ�ក់សាំង។ េទាះយ៉ ងណក៏េដយ
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េយើងសូមែណនំឱ្យអ�កេចៀសវងេ្របថើ � ំទាំងេនះមុនេពលអ�កចាក់វ�ក់សាងំ ។
បន�ប់ពីបានចាក់វ�ក់សាងំ អ�កនឹង្រត�វបានែណនំអំពីវ�ធី្រគប់្រគងេរគស�� ទាំងេនះ។
មនុស្ស្រគប់រូបែដលចាក់វ�ក់សាំងនឹង្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 15 នទីបន�ប់ពីការចាក់វ�ក់សាំងេដើម្បធាី នថ
ពួកេគមិនមានេចញស�� ណមួយៃន្របតិកម�ធ�នធ់ �រ ឬ្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីភា�មៗ។ អ�កែដលមានឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រចំេពាះវ�ក់សាំង
ឬថ�ំចាក់េផ្សងេទៀត្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 30 នទី។
មិនមានការ្រព�យបារម�ធន� ់ធ�រអំពសី ុវត�ិភាពរួមទាំងការសាꯄ�ប់ផងែដរ ដូចែដល្រត�វបានកត់សមា�ល់េ�ក�ង� ការសិក្សោអំពីវ�ក់សា፠ំងទាំងេនះេទ។
15. េតើខគ�ំ រួ ែតចាក់វ�ក់សាំងែដរឬេទ ្របសិនេបើខមា�ំ នឣែលកហ្ស?�ី
មានឣែលកហ្ស�ីជេ្រចើន្របេភទ េហើយមនុស្សជេ្រចើនែដលមានឣែលកហ្ស�ីគួរែតចាក់វ�ក់សាំង។ េយងតាមសា�ប័ន CDC
មានេសចក�ីរយការណ៍ថមនុស្សមយួ ចំនួនមាន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីផវ� ដេង�ើមធ�ន់ធ�រ -ែដលេគសាꯄ�ល់ថជ្របតិកម�ឣណហ�ីឡសុសី
(anaphylaxis) - បន�ប់ពចាី ក់វ�ក់សាំង COVID-19។ ជឧទាហរណ៍
្របតិកម�ឣែលក្រត�វបានេគចាត់ទកុ ថធ�ន់ធ�រេ�េពលមនុស្សមា�ក់្រត�វការព្យោបាលជមួយថ�ំ epinephrine ឬ EpiPen©
ឬ្របសិនេបើពកួ េគ្រត�វេ�មន�ីរេពទ្យ។
្របសិនេបើអ�កបានមាន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីភា�មៗ - េបើេទាះបីជវមិនធ�នធ់ �រក៏េដយ - ចំេពាះវ�ក់សាំង
ឬការព្យោបាលជំងឺេផ្សងេទៀតេដយការចាក់ថ�ំ សូមសួរអ�កផ�ល់េសវែថទាំសខុ ភាពរបស់អ�កថេតើអ�កគួរែតេ�វ�ក់សាំង COVID-19
ឬអត់។ អ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពរបស់អក� នឹងជួយអ�កក�ង� ការសេ្រមចថេតើវមានសុវត�ិភាពឬអត់ស្រមាប់អក� ក��ងការចាក់វ�ក់សាំង។
្របសិនេបើអ�កមានឣែលកហ្ស�ីមិនពាក់ព័ន�នឹងវ�ក់សា䷄ំងេទ សា� ប័ន CDC
ផ�ល់អនុសា䷄សន៍ឲ្យមនុស្សែដលមាន្របវត�ិៃន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រែដលមិនពាក់ពន័ �នឹងវ�ក់សា䷄ំង ឬថ�ំចាក់ - ដូចជឣែលកហ្ស�ីចំេពាះឣហារ
សត�ចិ��ឹម ពិស បរ�សា�ន ឬជ័រ - េ�ចាក់វ�ក់សាំង។ អ�កែដលមាន្របវតិ�ឣែលកហ្ស�ីចេំ ពាះថ�ំេលបតាមមាត់
ឬ្របវត�ិ្រគ�សារែដលមាន្របតិកម�ឣែលកហ្ស�ីធ�ន់ធ�រក៏ឣចេ�ចាក់វ�ក់សាងំ បានែដរ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមចុច ទីេនះ។
មនុស្ស្រគប់រូបែដលចាក់វ�ក់សាំងនឹង្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 15 នទីបន�ប់ពីចាក់វ�ក់សាំងេដើម្បីធានថ
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ពួកេគមិនមានេចញស�� ណមួយៃន្របតិកម�ឣែលកហ្ស។�ី អ�កែដលមានឣែលកហ្ស�ីធន� ់ធ�រចំេពាះវ�ក់សាំង
ឬថ�ំចាក់េផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបានឃា� ំេមើលរយៈេពល 30 នទី។
វ�ក់សាំងេនះមិនមានផ��កនូវផលិតផលឣហា縌រណមួយ រួមទាំងស៊ុតនិងមិនរប់ប��ល� េលាហធាតុេនះេទ។ េ�េពលែដលអ�កឣចចាក់វ�ក់សាងំ
សូមពិេ្រគាះជមួយ្រគ�េពទ្យជំនញព្យោបាលឣែលកហ្ស�ីរបស់អក� ្របសិនេបើអ�កមានការ្រព�យបារម�។
16. េតើកមាុ រ និងទារកឣចចាក់វ�ក់សា䷄ំង COVID បានែដរេទ?
វ�ក់សាំង Pfizer ្រត�វបានអនុម័តឱ្យេ្របសើ ្រមាប់មនុស្សែដលមានឣយុចាប់ពី 16 ឆា�ំេឡើងេ�េហើយវ�ក់សា፠ំង Moderna
្រត�វបានអនុមត័ ឱ្យេ្របសើ ្រមាប់មនុស្សែដលមានឣយុចាប់ពី 18 ឆា�ំេឡើងេ�។
្រក�មហ៊ុនផលិតវ�ក់សាងំ មួយចំននួ បានចាប់េផ�ើមសាកល្បងគ�នី ិកេលើកមាុ រែដលមានឣយុចាប់ពី 12 ឆា�ំេឡើងេ�
ប៉ុែន�មិនទាន់មានវ�ក់សា䵼ំងណស្រមាប់កុមារឣយុេ្រកាម 16 ឆា�ំ្រត�វបានអនុម័តេ�េឡើយ។
វនឹងេ�ែតមានេពលពីរបីែខេទៀតេដើម្បីឆង� កាត់ការសាកល្បងទាំងេនះ េហើយបន�ប់មកទទួលបានការអនុម័តេដើម្បីចាក់ឲ្យកុមារ។
េយើងមិនបានេឃើញអ�ីទាងំ អស់េលើការសាកល្បងគ�នី ិកស្រមាប់កុមារឣយុ 12 ឆា�ំ និងេក�ងជងេនះ។
17. េតើ�ស�មាី នៃផ�េពាះនិង�ស�ែី ដលកំពងុ បំេ�កូនេដយទឹកេដះមា�យឣចចាក់វ�ក់សា䵼ំង COVID-19 បានេទ?
ការសិក្សោននកំពុងបន�ទាក់ទងនឹងសុវត�ិភាពៃនវ�ក់សាំង COVID-19 ចំេពាះ�ស�មាី នៃផ�េពាះ េហើយមិនទាន់មានទិន�ន័យេ�េឡើយេទ។
េយើងដឹងេហើយថ វ�ក់សាំង COVID-19 មិនែមនជវ�ក់សាំង“រស់” េទ។ វមិនចូលក��ងេកាសិការបស់ទារកែដលកំពុងលូតលាស់េទ។
េលើសពីេនះេទៀត េយើងដឹងថ�ស�ីមានៃផ�េពាះែដលេកើត COVID-19
មានហានិភយ័ ខ�សៃ់ នជំងឺធ�នធ់ �រេហើយឣចមានការេកើនេឡើងនូវហានិភយ័ ៃនលទ�ផលមានគភ៌មិនល�ដូចជការេកើតមុនែខ។
�ស�មាី នៃផ�េពាះគួរែតពិភាក្សោអំពីហា㿌និភ័យ
និងអត�្របេយជន៍របស់អ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពរបស់គាត់េដើម្បីជួយពួកេគេធ�ើការសេ្រមចចិត�បាន្រតឹម្រតវ� ។
18. េដយសារភាពខុសគា�រវង្របេភទ/មា៉កវ�ក់សាំង េតើេគនឹងផ្សពផ� ្សោយវ�ក់សាំងណមួយែដលអ�កជំងនឺ ងឹ ចាក់ែដរឬេទ?
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បាទ/ចាស អ�កនឹងដឹងថវ�ក់សាំងណមួយែដលអ�កនឹងចាក់។ ្រកសួងសុខាភិបាលសាធារណៈៃនរដ� Massachusetts (MDPH) និង
CDC បានសង�តធ់ �នថ់ ្រគ�េពទ្យែថទាំជបឋមគួរែតពិភាក្សោជមួយនឹងអ�កជំងរឺ បស់ពួកេគែដល្រព�យបារម�អពំ វី � ក់សាំងណមួយ។
េដយសារការមានវ�ក់សាំង អ�កជំងនឺ ឹងមិនឣចេ្រជើសេរ�សវ�ក់សាំងណមួយែដលពួកេគចាក់បានេឡើយ។
មានវ�ក់សាំងពីរ្របហាក់្របែហលគា�ែដលក��ងេនះវ�ក់សាំងទាំងពីរ្រត�វការពីរដូស េហើយមាន្របសិទ�ភាពេលើសពី 90%។
បុគ�លមា�ក់ៗ្រត�វចាក់វ�ក់សាំងដូចគា�ស្រមាប់ដូសទាំងពីរ។
មិនមានព័តមា៌ ន្រគប់្រគាន់េដើម្បីកត់សមា�ល់ថេតើមាន្របសិទ�ភាពេពញេលញជមួយនឹងវ�ក់សាំងេផ្សងៗគា�ចំនួន 2 ដូសេនះេទ។
19. េតើមានផលវបា� កែដលរកេឃើញ ឬស�� ្រពមានែដលបានេចញស្រមាប់អក� ែដលបានចាក់វ�ក់សាំងផ�សាយធំរចួ េហើយែដរឬេទ?
េយើងមិនដឹងថ មានេចញស�� ្រពមានណមួយេទ។ ប៉ុែន�េយើងកំពុងតាមដនយ៉ ងដិតដល់
េហើយនឹងេធ�ើការផ្សព�ផ្សោយព័ត៌មានបែន�មេទៀតែដលមាន េ�េពលចាំបាច់។
20. េតើេយើង្របាកដជដឹងអ�ខី ះ� អំពផី លប៉ះពាល់រយៈេពលែវង?

ផលប៉ះពាល់រយៈេពលែវង្រត�វបានតាមដនស្រមាប់វ�ក់សាំងទាំងអស់រមួ ទាំងវ�ក់សាងំ COVID-19។

ផលប៉ះពាល់ែដលបានចង្រកងជឯកសាររហូតមកដល់េពលេនះគឺមានរយៈេពលខ�ី និងជតួយ៉ងៃនវ�ក់សាងំ ជេ្រចើន
(សូមេមើលផលរ�ខានែដលឣចេកើតមានេ�ក��ងសំណួរេលខ 17 ខាងេលើ)។
21. េតើវ�ក់សាំងេនះប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនេទ?
មិនមានភស�តា� ងណមួយែដលប�� ក់ថវ�ក់សាំង COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនេទ។
េ�ក��ងទិន�នយ័ អំពីសុវត�ិភាពបានមកពីការសាកល្បងវ�ក់សាងំ Pfizer
សមាមា្រតដូចគា�ៃនមនុស្សមានៃផ�េពាះេ�ក��ង្រក�មវ�ក់សាំងគឺ្រក�មថ�សា
ំ កល្បង។ ែផ�កេលើទិន�ន័យេនះ វ�ក់សាំង្រត�វបានេគែណនំ
េទាះបីជអ�កមានគេ្រមាងមានៃផ�េពាះឆាប់ក៏េដយ។
22. េតើេយើងដឹងអ�ខី ះ� អំពវី � ក់សា珴ំង Johnson & Johnson?
គិត្រតឹមៃថ�ទី 28 ែខធ�� ឆា�ំ 2020 ការសាកល្បងគ�ីនិក្រទង់្រទាយធំ (ដំណក់កាលទី 3) កំពុងដំេណើរការ ឬកំពុង្រត�វបានេ្រគាងចាក់វ�ក់សាងំ
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COVID-19 ចំនួនបី្របេភទេ�សហរដ�ឣេមរ�កក��ងេនះមានវ�ក់សា㿌ងំ Johnson & Johnson COVID-19។
23. ចុះយ៉ ងណែដរចំេពាះវ�ក់សាំង្របេភទថ�េី ចញពីអរឺ ប�ុ ? េតើេយើងដឹងអ�ខី ះ� អំពវី េ�ក�ង� សហរដ�ឣេមរ�ក?
េ�ច្រកភពអង់េគ�ស (UK) វ�រ្យ៉ងថ់ �ីមួយបានេលចេចញមកជមួយនឹងមុយតាស្យ�ងចំនួនដ៏េ្រចនើ មិនធម�តា។
វ�រ្យ៉ង់េនះហាក់ដូចជរ�ករលដលកាន់ែតងយ្រសល� និងឆាប់រហ័សជងវ�រ្យ៉ង់េផ្សងេទៀត។ បច�ប� ្បន�េនះ
មិនមានភស�តា� ងណមួយប�� ក់ថវបង�ឱ្យមានជំងឺធ�នធ់ �រកាន់ែតខា�ងំ ឬបេង�ើនហានិភ័យៃនការសា� ប់េទ។
វ�រ្យ៉ង់េនះ្រត�វបានរកេឃើញជេលើកដំបូងេ�ែខក�� ឆា�ំ 2020
េហើយចាប់តាងំ ពីេពលេនះមកវ្រត�វបានេគរកេឃើញេ�ក��ង្របេទសជេ្រចើនេ�េលើពិភពេលាករួមទាំងសហរដ�ឣេមរ�ក និងកាណដ។
CDC សហការជមួយសា� ប័នសុខាភិបាលសាធារណៈេផ្សងេទៀតកំពងុ តាមដនសា� នការណ៍េនះយ៉ ងយកចិត�ទុកដក់។ CDC
បានកំពុងេធ�កាើ រេដើម្បីរកឱ្យេឃើញ និងកំណត់លក�ណៈវ�រ្យ៉ង់េមេរគែដលកំពុងេលចេឡើង និងព្រងីកសមត�ភាពរបស់ខ�នក�ង� ការែស�ងរក
COVID-19 និងវ�រ្យ៉ង់ថ�ី។ េ�េពលេនះ យុទ�សា្រសដ� ចូ គា�េនះេដើម្បីបង�រការពារ្របេភទេដើម COVID-19 នឹងបង�រ្របេភទថ�ី។
េនះរួមប���លទាំងការពាក់មា៉ស់ ការរក្សោគមា�តសុវត�ភាិ ពក�ង� សង�ម និងការលាងៃដញឹកញប់។ ្រកម� អ�កជំនញភាគេ្រចនើ េជឿជក់ថ វ�ក់សាំង
COVID-19 នឹងេ�ែតមាន្របសិទ�ភាពក��ងការការពារវ�រ្យង់ថ�ី។
24. េតើវ�ក់សាំង COVID-19 ដូចជវ�ក់សា珴ំងផ�សា珴យធំ ឬអុតធំែដរឬេទ? េតើេគនឹង្រតវ� ចាក់វ�ក់សាំងេនះម�ងេទៀតឬ?
ត្រម�វការនិងការកំណត់េពលេវលាៃនការចាក់ដូសបែន�មស្រមាប់វ�ក់សាងំ COVID-19 មិន្រតវ� បានបេង�តើ េឡើងេទ។
្រត�វបានែណនំថគា�នដូសបែន�មេលើសពីេស៊រ�បឋមចំនួនពីរដូសេទេ�េពលេនះ។
25. េតើវ�ក់សាំងេនះនឹងស�តិ េ�ក�ង� ខ�ន� ខ��ំ ឬចូលេ�ក�ង� DNA របស់ខ?�ំ
វ�ក់សាំង COVID-19 mRNA មិនផ�ស់ប�រ ឬមានអន�រកម�ជមួយ DNA របស់អ�កតាមវ�ធីណមួយេឡើយ។ វ�ក់សាំង
Messenger RNA - ែដលេគេ�ម្យោ៉ងេទៀតថ វ�ក់សាំង mRNA - គឺជវ�ក់សាំង COVID-19
ដំបូងបង�ស់ែដល្រត�វបានអនុ��តឱ្យេ្របើ្របាស់េ�សហរដ�ឣេមរ�ក។ វ�ក់សាំង mRNA
បេ្រង�នេកាសិការបស់េយើងពីរេបៀបបេង�ើត្រប�េតអុីនែដលបណ�លឱ្យមានការេឆ�ើយតបចំេពាះភាពសាុ ំ។ វ�ក់សាំង COVID-19 mRNA
មាន្របសិទភា� ពក��ងការការពារែបបធម�ជតិរបស់រងកាយ េដើម្បីអភិវឌ្ឍភាពសាុ ំេ�នឹងជំងឺ្របកបេដយសុវត�ភាិ ព។ េ�ចុងប��ប់ៃនដំេណើរការ
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រងកាយរបស់េយើងបានេរៀនពីរេបៀបការពារ្របឆាំងនឹងការឆ�ងនេពលអនគត។
ការេឆ�ើយតបចំេពាះភាពសាុ ំនងិ ការបេង�ើតអង់ទីករគឺជអ�ីែដលការពារេយើងពីការឆ�ងេមេរគ ្របសិនេបើវ�រុសពិតចូលក��ងខ��នរបស់េយើង។
េកាសិកាបំែបក និងកមា�ត់ mRNA ភា�មបន�ប់ពីវ្រត�វបានប��បេ់ ដយេ្របើការែណនំ។
26. សា� នភាពសុខភាពរបស់ខម�ំ និ ្រតវ� បានេដះ្រសាយេ�ទីេនះេទ។ េតើខដ�ំ ងឹ យ៉ ងេម៉ច្របសិនេបើវ�ក់សាំងមានសុវត�ភាិ ពស្រមាប់ខ?�ំ
េបើអ�កមានការ្រព�យបារម�អំពកាី រចាក់វ�ក់សាំង COVID-19 សូមពិេ្រគាះជមួយអ�កផ�ល់េសវែថទាំសុខភាពរបស់អ�ក។
27. េតើវ�ក់សាំងទាំងេនះមាន្របសិទ�ភាពចំេពាះមនុស្សវ�យចំណស់ែដរឬេទ?
បាទ/ចាស។ មនុស្សចាស់គួរែតេ�ចាក់វ�ក់សាំង ពីេ្រពាះពួកេគមានហានិភយ័ ខ�ស់ៃនការព្យោបាលេ�មន�ីរេពទ្យ ជំងឺនងិ ការសា� ប់េដយសារ
COVID-19។
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