ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សម្រាប់មនុសសដែលានម្របព័នធភាពសុាំចុុះខ្សោយ
ខ្េតុអ្វីបានជាមនុសសដែលានម្របព័នធភាពសុាំខ្សោយ ម្រតូវការែូ សបដនែ មទ ៀត?
មនុស្សដែលមាន ប្រព័នធភាពសុ៊ាំចុុះខ្សោយកប្មិតមធ្យមឬធ្ង ន់ធ្ងរ (ឧទាហរណ៍ ជ៊ាំងឺមហារ ីកផ្សេងៗដែលទាក់ទង
នឹងឈាម ឬការពាបាលជាក់លាក់មួយចំនួនច៊ាំខ្ ុះជ៊ាំងឺមហាររ ីក ការរតរស្រ
ូ
ីរាងគ ផ្ ើយនិងស្ថានភាពរ៊ាំផ្លាញខ្កា
ស្ិកាស្ររ ីរាងគ ខ្យយប្រព័នធភាពសុ៊ាំ [autoimmune]) គឺងាយនឹងទទួ លការរងខ្ប្រុះថ្នាក់ជាពិផ្េេខ្យយសរជ៊ាំងឺ
COVID-19។ ពួ កខ្គទ៊ាំនងជាអាចឆ្ា ងជ៊ាំងឺ COVID-19 ជាងមនុស្សដែលមានប្រព័នធភាពសុ៊ាំធ្មម តា។ ផ្ ើយប្រេិន
ផ្រើពួកផ្េឆ្ា ងខ្មខ្រាគ ពួ កខ្គទ៊ាំនងជាធ្លាក់សល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងចមា ងខ្មខ្រាគែល់មនុស្សែទទជាងមុនខ្ទៀតផង។
ខ្លើស្ពីខ្នុះផ្ៅខ្ទៀត មនុស្សមួ យច៊ាំនួនដែលមានប្រព័នធភាពសុ៊ាំខ្សោយ មិនអាចរខ្ងក ើតប្រព័នធការ រប្គរ់ប្រន់ពី
ការចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករជ៊ាំងឺ COVID-19 លំដារ់ដំរូងធ្មម តាផ្ ោះខ្ទ។ ខ្យយសរដតមូ លផ្ តុខ្នុះ មានការដណន៊ាំឲ្យពួ ក
ខ្គទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាកររដនែ មផ្ទៀត រូ ករ ួមទ ំងការទទួ លចាក់ែូស្ទា ៊ាំងខ្នុះកនុងគមាាតខ្ពលខ្េលាសា ីជាងធ្មម តា
ខ្ទៀតផង។

ខ្តើស្ញាំគួរទទួ លចាក់ចាំនួនបុន្មានែូ ស?
ប្រស្ិនខ្រើអ្ាកមានប្រព័នធភាពសុ៊ាំចុុះខ្សោយកប្មិតមធ្យមឬធ្ង ន់ធ្ងរ អ្ា កគួ រទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករ COVID-19 មួ យដូ េ
រដនែ មផ្ទៀតខ្ែើមបីរំផ្ពញលំដារ់ែ៊ាំរូងររស្់អ្ាក។ ខ្នុះមានន័យថ្ន ច៊ាំនួនស្រុរគឺ៖
• ថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទរPfizerរឬប្រខ្េទរModernaរចំនួន 3 ដូ េ -ឬ-រ
• ថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទ J&J ចំនួន 1 ដូ េ ខ្ហើយរនារ់មកថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទ Pfizer ឬប្រខ្េទ Moderna ចំនួន
មួ យដូ េ [អ្ា កប្តូេដតមានអាយុចារ់ពីរ18រឆ្ា៊ាំខ្ ើងខ្ៅខ្ទើរអាចទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទរJ&Jរបាន]។
ប្រស្ិនខ្រើអ្ាកមានអាយុចារ់ពី 5 ឆ្ា៊ាំខ្ ើងខ្ៅ ខ្ហើយអ្ា កមានប្រព័នធភាពសុ៊ាំចុុះខ្សោយកប្មិតមធ្យមឬធ្ង ន់ធ្ងរ
អ្ា កក៏គួរដតទទួ លចាក់ែូស្ជ៊ាំរុញ ឲ្យបានយ៉ាងខ្ហាចណាស្់ច៊ាំនួនមួ យែូ ស្សងដែរ [នខ្ពលរចចុរបនា ខ្នុះរមិនមានរ
ការដណន៊ាំពីមជឈមណឌលប្គរ់ប្គងនិងទរ់សកត់ជ៊ាំងឺឆ្ាងរ(CDC)រឲ្យកុមារទា ៊ាំងឡាយដែលមានអាយុចារ់ពីរ6រដសរខ្ៅរ4រ
ឆ្ា៊ាំផ្ ើយដែលមានប្រព័នធភាពសុ៊ាំចុុះខ្សោយរទទួ លចាក់ែូស្ជ៊ាំរុញទ ំងឡាយខ្នុះខ្ទ]។
• ប្រស្ិនខ្រើអ្ាកបានទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទរPfizerរឬប្រខ្េទរModernaរស្ប្មារ់ល៊ាំយរ់ែ៊ាំរូងររស្់អ្ាករ
អ្ា កគួ រដតទទួ លចាក់ែូស្ជ៊ាំរុញកនុងរយៈផ្ពលយ៉ាងខ្ហាចណាស្់រ3រដសរនារ់ពីបានទទួ លចាក់ែូស្ទីរ3រ
ររស្់អ្ាក េប្ារ់ច៊ាំនួនស្រុររ4រែូ ស្។ររ
• ប្រស្ិនខ្រើអ្ាកបានទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទរJ&Jរជាល៊ាំយរ់ែ៊ាំរូងររស្់អ្ាករខ្ហើយបានទទួ លចាក់ថ្នា ៊ាំ
រងាករប្រខ្េទរPfizerរឬប្រខ្េទរModernaរជាែូ ស្រដនែ មររស្់អ្ាករអ្ា កគួ រដតទទួ លចាក់ែូស្ជ៊ាំរុញកនុងរយៈ
ផ្ពលយ៉ាងខ្ហាចណាស្់រ2រដសរនារ់ពីដូេថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទរPfizerរឬប្រខ្េទរModernaរផ្ ោះ េប្ារ់ច៊ាំនួន
ស្រុរររីែូស្។ររ
ប្រស្ិនខ្រើអ្ាកមានអាយុចារ់ពី 12 ឆ្ា៊ាំខ្ ើងខ្ៅ អ្ា កេួ រតតទទួ លចាក់ដូេជំរុញផ្លើកទី 2 ទនថ្នារ
៊ាំ ងាករប្រខ្េទ Pfizer
ឬប្រខ្េទ Moderna កនុងរយៈផ្ពលយ៉ាងខ្ហាចណាស្់ 4 ដសរនារ់ពីបានទទួ លចាក់ែូស្ជ៊ាំរុញខ្លើកែ៊ាំរូងររស្់អ្ាក
ស្ប្ារ់ច៊ាំនួនស្រុរ 5 ែូ ស្។
ចូ លផ្ៅកាន់ផ្េ ទំព័រនន ការទទួ លចាក់ដូេជំរុញននថ្នរ
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ររេ់អ្នក តដលអាចផ្លាេ់រដ ូរ
ព័ត៌ានគ្ននបាន ររេ់មជឈមណ្ឌលប្េរ់ប្េងនិងទរ់ស្ថាត់ជំងឺឆ្ាង (CDC) ផ្ដើមបីជួយកំណ្ត់ថ្ផ្តើអ្នក (ឬកូ នររេ់
អ្ន ក) អាចទទួ លចាក់ដូេជំរុញននថ្នរ
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 មួ យឬផ្ប្ចើន ផ្ៅផ្ពលណា។
សូមសកសួរម្រគូខ្ពទយរបស់អ្នកអ្ាំពីខ្ពលខ្វលាែ៏លអបាំផុត សម្រាប់ការទទួ លចាក់ែូសបដនែ ម និង/ឬដូ សជាំរុញ (មួ យ
ឬខ្ម្រចើន) របស់អ្នក ខ្ោយដផអកទៅខ្លើដផនការពាបាលរបស់អ្នកនាទេលបចចញបបនន ។ ខ្នុះានសរៈសាំខាន់ជាេិទសស
ម្របសិនខ្បើអ្នកនឹងចាប់ខ្ផតើមការេាបាលទាក់ ងនឹងការបង្ក្រាបភាេស៊ាំ (immunosuppressive treatment)
ឬចាប់ខ្ផតើមការេាបាលទនេះខ្ ើង វ ញញ។
ស្ូ មខ្មើលចំណ្ុច កាលេ ិភាគទនការចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករជ៊ាំងឺ COVID-19 ររេ់ យកដាានេុខភាពស្ថធារណ្ៈ (DPH)
ខ្ៅខ្លើខ្គហទ៊ាំព័រ ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules អ្ំពីព័ត៌មានស្ត ីពីែូស្ថ្នារ
៊ាំ ងាករស្ប្មារ់ល៊ាំយរ់ែ៊ាំរូង
និងែូ ស្ជ៊ាំរុញដែលបានដណន៊ាំទា ៊ាំងអ្ស្់ ចំផ្ ោះអ្ា កដែលមានប្រព័នធភាពសុ៊ាំចុោះផ្ខោយ។
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
សម្រាប់មនុសសដែលានម្របព័នធភាពសុាំចុុះខ្សោយ
ខ្តើស្ញាំគួរចាត់ វ ញធានការណ៍អ្វីខ្ផសងខ្ទៀតខ្ែើមបីការពារសល ួនខ្ញ៊ាំផ្ទាល់?
វាមានសរៈស្៊ាំខាន់ណាស្់កនុងការចាត់ េ ិធ្លនការណ្៍ខ្ផសងខ្ទៀតខ្ែើមបីការ
ការទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករជ៊ាំងឺរCOVID-19៖រ

រសល ួនអ្ា កពីជ៊ាំងឺរCOVID-19ររដនែ មពីខ្លើ

•

សូមពិខ្ម្ររុះជាមួ យម្រគូខ្ពទយរបស់អ្នកអ្ាំពីថ្នទាំ េ យសម្រាប់ ប់សាត់ជាំងឺ COVID-19។ ឥឡូវផ្នោះ ថ្នាផ្៊ាំ ពទយ
ដែលមានខ្ឈាមុះថ្នរEvusheldរានសដ ល់ជូនខ្ែើមបីទរ់ស្ថាត់ការឆ្ា ងជ៊ាំងឺរCOVID-19រចំផ្ ោះមនុេេតដលមិន
អាចរផ្ងា ើតប្រព័នធការ រប្គរ់ប្រន់ ខ្ប្កាយពីទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករដតមួ យមុសខ្នុះ។ ានការសដ ល់ជូនថ្នា ៊ាំ
ផ្នោះខ្យយការចាក់រ2រមជុលខ្ផសងរាផ្ៅខ្លើគូទរខ្ៅខ្ពលខ្ៅជួ រប្េូខ្ពទយដតមួ យខ្លើក។រថ្នាចា
៊ាំ ក់ខ្នុះអាចសដ ល់
ជូ នដល់មនុេេតដលានអាយុចារ់ពីរ12រឆ្ា៊ាំខ្ ើងខ្ៅ ផ្ ើយដែលមានទមង ន់យ៉ាងខ្ហាចណាស្់រ88រខ្ផ្លនរ
(ប្រដហលរ40kg)។រស្ប្មារ់ព័ត៌មានរដនែ មរស្ូ មខ្មើលខ្គហទ៊ាំព័ររph.lacounty.gov/covidmedicines។

•

សូមពាក់ាស់ដែលានកម្រមិតការពារលអ ែូ ចជាឧរករណ៍ជ៊ាំនួយការែកែខ្ងហ ើមដែលរិទជិតលអ (ឧទាហរណ៍
ប្រខ្េទ N95 ប្រផ្េទ KN95 ឬប្រផ្េទ KF94) ឬក៏ មា៉ាស្់ពីរជាន់ ខ្ែើមបីទទួ លបានកប្មិតការ រសព ស្់ជាង
មុន។ ស្ូ មខ្ជៀស្វាងទីកដនា ងផ្ៅខាងកនុងអ្ររដែលមានមនុស្សខ្ប្ចើនកុុះករ ឬទីកដនា ងដែលានខយល់
រក់ផ្ចញចូ លមិនលអ ផ្ៅខ្ពលដែលអាចខ្ធ្វ ើផ្ៅបាន។ ស្ប្មារ់ព័ត៌មានលមអ ិត ស្ូ មខ្មើលខ្គហទ៊ាំព័រ
ph.lacounty.gov/reducerisk និងផ្េ ទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។

•

សូមជ៊ាំរញមនុសសទាំងឡាយដែលអ្ន កចាំណាយខ្ពលទៅជាមួ យឲ្យជួយការពារអ្ន ក។ ពួ កខ្គគួ រដតផ្ធ្វ ើឲ្យថ្ន ំ
រង្ការជំងឺ COVID-19 ររេ់ពួកផ្េផ្ៅតត ប្គរ់លកខ ណៈនិងទាន់ខ្ពលខ្េលា និងខ្ៅទទួ លចាក់ ែូ ស្ជ៊ាំរុញ
ខ្លើកទី 2 ប្រស្ិនខ្រើមានមានស្ិទធិអាចទទួ ល ផ្ ើយនិងចាត់ េ ិធ្លនការណ្៍ខ្ផសងខ្ទៀតខ្ែើមបី កាត់រនែ យហានិ
េ័យ ទនការឆ្ា ងខ្មខ្រាគនិងចមា ងជ៊ាំងឺ COVID-19 រនត ខ្ៅអ្ា ក។

ខ្តើស្ញាំអាចទទួ លបានព័ត៌ានបដនែ មខ្ៅទីណា?
•
•
•
•

ខ្ែើមបីខ្បាុះពុមព ឬខ្មើលស្៊ាំណួរតដលបានស្ួ រជាញឹកញារ់ទ ំងខ្នុះ ឬស្៊ាំណួរដែលបានស្ួ រជាញឹក
ញារ់ផ្សេងផ្ទៀតទក់ទងនឹងប្រធ្លនរទថ្នារ
៊ាំ ងាករជ៊ាំងឺ COVID-19 ស្ូ មខ្ស្ក នកូ ែ QR ផ្នោះ ឬចូ ល
ផ្ៅកាន់ខ្គហទ៊ាំព័រ ស្៊ាំណួរដែលបានស្ួ រជាញឹកញារ់ទក់ទងនឹងថ្នារ
៊ាំ ងាករជ៊ាំងឺ COVID-19។
ខ្គហទ៊ាំព័ររVaccinateLACounty.comរ-ររ ួមទា ៊ាំងខ្គហទ៊ាំព័រ កាលេ ិភាគទនការចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករជ៊ាំងឺរ
COVID-19 តដលានរ ូរភាពប្កាហវ ិចខ្ែើមបីរងាហញនូ វខ្ពលណាដែលែូ ស្នីមួយៗែល់ខ្ពល
ក៊ាំណត់អាចទទួ ល និងព័ត៌ានេដ ីពីររេ ិធ្ីទទួ លចាក់ថ្នារ
៊ាំ ងាករ។រ
ស្ូ មខ្មើលខ្គហទ៊ាំព័រ ថ្នរ
ំ ង្ការជំងឺCOVID-19 េប្ារ់រុេគលតដលានប្រព័នធភាពស្ថុំចុោះខោយ
កប្មិតមធ្យមផ្ៅធ្ង ន់ធ្ងរ ររស្់មជឈមណ្ឌលប្េរ់ប្េងនិងទរ់ស្ថាត់ជំងឺឆ្ាង (CDC) ផ្ដើមបីតេវ ង
យល់រតនា ម។
ចូ រពិខ្ប្រុះជាមួ យប្គូខ្ពទយររស្់អ្ាក ប្រេិនផ្រើអ្ាកមានស្៊ាំណួរផ្សេងៗ។

Los Angeles County Department of Public Health
-2VaccinateLACounty.com
6/22/22 COVID-19 Vaccine FAQs – Immunocompromised (Cambodian)

