ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់
ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅព ោះកូ ន និងការមានកូ ន
ព ើថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ត្ វូ បានណែនំឱ្យទតល់ជូនសត្មាប់អ្នកមានផ្ទៃព

ោះណែរឬពេ?

ចាស/បាទ! មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) និងអ្ន កជាំនាញផ្នែ កការមានផ្ទៃ ព ោះ រ ួមមានមហា
ិ ទ្ទាល័យគ្រូពេទយឯកពទសដទន កសមភ េនិងពោគស្តសរីអាមមរ ិក សងគ មសម្រមាប់ពិជជ សាស្តសរមាតា-ទារក និងមហាិ ទ្ទាល័យ
គិលានុបដ្ឋាយិកា-ឆ្ម បរបស់អាមមរ ិក ដណនាាំឱ្យអ្ន កមានផ្ទៃ ព ោះទទួ លការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បឆំងនឹងជាំងឺ COVID-19។
សម្រមាប់ការការពារែ៏លអបាំទុត មនេះរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ាំងការទទួ លចាក់ែូសជាំរុញក៏ែូចជាការទទួ លចាក់ថ្ែប
ំ ង្ការលំដាប់
ដំបូងនងផ្ដរ។ ថ្នប
ាំ ង្ការអាចទរ ល់ជូនពៅែាំណាក់កាលណាមួ យក៏បានពៅពេលមានផ្ទៃ ព ោះ។

ពេ ុអ្វីបានជាមានការណែនំចំព

ោះការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19?

ជាំងឺ COVID-19 គឺជាកងវ ល់ែ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួ យកនុងពេលមានផ្ទៃ ព ោះ។
អ្ែ កមានផ្ទៃ ព ោះនិងអ្ែ កផ្ដលពទើបដតមានផ្នៃ ព ោះ ម ើយដែល
មានជាំងឺ COVID-19 ទាំនងជាធ្លាក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ម្រតិូ សម្រមាក
េាបាលពៅមនៃ ីរពេទយ និងអាចទទួ លមរណៈ (សាាប់) ជាងអ្ែ ក
ដែលមិនមានផ្ទៃ ព ោះ។ ពលើសេីពនោះមៅពទៀត អ្ែ កដែលមានជាំងឺ
COVID-19 កនុងអ្ំឡ
ុ ងពេលមានផ្ទៃ ព ោះទាំនងជាមានទល ិ ទ្បាក
មនេងៗផ្ដលអាចបោះ ល់ែល់ការមានផ្ទៃ ព ោះ និងទារកផ្ដល
កំពុងលូ តលាស់របស់េួកពគ។ នលវ ិបាកទ ំងមនេះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំង
ការសគ្ាលកូ នមិនម្រគប់ដខ្ និងទារកសាាប់កនុងផ្ទៃ នងផ្ដរ។

ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ការ រទា ាំងអ្ែ កដែលផ្ទៃ
ព ោះ និងទារករបស់ពួកមរដែលពទើបនឹងពកើត ឱ្យរ ួចទុតេីការ
ធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរពដ្ឋយសារជាំងឺ COVID-19។ ពៅកនុងការ
សិកាមនេងៗអ្ាំេម
ី នុសសដែលបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ម្របពេទ Pfizer និងម្របពេទ Moderna ានការរក
ម ើញថ្ានអ្ង់ទីក័រម្របឆាំងនឹងពមពោគពៅកនុងឈាមទងទចិតរបស់ទារក និងមៅកនុងទឹកពដ្ឋោះមារយ។ ពលើសេីពនោះ
មៅពទៀត ការសិកា មួ យនាមពលថ្ម ីៗមនេះបានបញ្ជជក់ថ្ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការកនុងអ្ំឡ
ុ ងពេលមានផ្ទៃ ព ោះ ានគ្បសិទធិ
ភាពកនុងការការ រទារកដែលមានអាយុពម្រកាម 6 ដខ្ េីការចូ លសម្រមាកេាបាលពៅមនៃ ីរពេទយពដ្ឋយសារជាំងឺ
COVID-19។

ព ើការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 មានសុវ ថ ិភាពកនុងពពលមានផ្ទៃព
មិនមានភ័សតុតាងណាមួ យដែលថ្ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 បណា
រ លឱ្យ
មានបញ្ជាណាមួ យទាក់ទងនឹងការមានផ្ទៃ ព ោះពទ រ ួមទា ាំងការលូ តលាស់ផ្នែាំ
ពណើររបស់សុកទងដែរ។ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) បនរ
តាមដ្ឋនមនុសសទា ាំងឡាយ ដែលបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការម្រគប់ម្រតីមាសទា ាំងអ្ស់កនុង
អ្ាំឡ
ុ ងពេលមានផ្ទៃ ព ោះ ពែើមបីផ្សែ ងយល់ឱ្យបានចាស់ជាងមុនអ្ំេីទលបោះ ល់
ពៅពលើការមានផ្ទៃ ព ោះ និងទារក។ អ្ន កមានផ្ទៃ ព ោះពម្រចើនជាងមួ យដសននាក់
ដែលបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ បានសថ ិតពម្រកាមការតាមដាន ព ើយមិនបានរកព ើញថ្
គ្បឈមនឹងហានិេយ
័ ផ្នការបាត់បង់គេ៌ បញ្ជាការលូ តលាស់ ឬេិការភាេេីកាំ
ពណើតពនាោះពទ។ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មិនបណា
រ លឱ្យមានការឆ្ា ងជាំងឺ COVID19 ពទ រ ួមទា ាំងអ្ែ កដែលមានផ្ទៃ ព ោះទ ំងឡាយ ឬទារករបស់េួកពគទងដែរ។ មិន
ានថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ណាមួ យ មានទទុកពមពោគដែលមានជី ិ ទ្តមនាេះពទ។
ថ្នប
ាំ ង្ការនានាមិនអាចពធ្វ ើឱ្យបុគគលណាមានក់ធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺពដ្ឋយមានជាំងឺ COVID19 ពនាោះពទ រ ួមទា ាំងអ្ែ កដែលមានផ្ទៃ ព ោះ ឬទារករបស់េួកពគទងដែរ។
ភ័សតុតាងបនរ មកើនមឡើងកនុងការបង្កាញថ្ ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID19 មុននិងកនុងអ្ាំឡ
ុ ងពេលមានផ្ទៃ ព ោះរឺមានសុិតថ ិភាេ និងមានម្របសិទធិភាេ។
ចំណ្ុចមនេះចង់បង្កាញថ្ អ្តថ ម្របពោជន៍ផ្នការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID19 ានពម្រចើនជាងហានិេ័យដែលធ្លាប់បានែឹង ឬ អាចនឹងមកើតានមដាយស្ករ
ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការកនុងអ្ាំឡ
ុ ងពេលមានផ្ទៃ ព ោះ។
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ោះណែរឬពេ?

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់
ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅព ោះកូ ន និងការមានកូ ន
ព ើខ្ុំអាចេេួ លបានព័ ៌មានបណនថ មទ ៀតបានយ៉ាងែូ ចពមត ច?

សម្រមាប់េ័ត៌មានបដនថ ម សូ មចូ លពៅកាន់ពគ ទាំេ័រ smfm.org/covidfamily និងពគ ទាំេ័រ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID19 ខ្ណៈពេលមានផ្ទៃ ព ោះ ឬកាំេុងបាំពៅពដ្ឋោះកូ ន របស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC)។
ម្របសិនពបើអ្នកមានផ្ទៃ ព ោះ ព ើយមានសាំណួរអ្ាំេីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ សូ មេិពម្ររោះជាមួ យម្រគូពេទយរបស់អ្ែក។ អ្ន កក៏
អាចពិមគ្រេះជាមួ យអ្ន កជាំនាញពៅមជឈមណឌល MotherToBaby ដែលអាចពឆ្ា ើយសាំណួរនានាជាភាសាអ្ង់ពគា ស ឬ
ភាស្កពអ្សាញបាន។ ពសវាកមម ផ្ដលឥតគិតផ្លា និងានរកាការសមាងត់មនេះ ានបមគ្មើការជូ នចាប់េីផ្លង ច័នៃ ែល់
ផ្លង សុម្រក ចាប់េីពមាង 8 ម្រេឹក ែល់ពមាង 5 លាងច។ អ្ន កអាចទូ រស័េៃពៅពលខ្ 866-626-6847 ពទញសា
ើ រជាអ្កេរពៅពលខ្
855.999.8525 អ្ុីផ្ម៉ែលមៅ ContactUs@mothertobaby.org ឬចាប់ពទរ ើមការជដជកតាមរយៈមរ ទំព័រ
mothertobaby.org/ask-an-expert/។

ព ើមនុសសណែលកំពុងបំពៅព

ោះកូ នអាចចាក់ថ្នប
ំ ង្ការបានដែរឬពេ?

ចាស/បាទ! អ្ន កជាំនាញទ ំងឡាយរ ួមមាន មជឈមណឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជាំងឺឆ្ាង (CDC) មហាិ ទ្ទាល័យពេទយ
ឯកពទសដទន កសមភ េនិងពោគស្តសរីអាមមរ ិក សងគ មសម្រមាប់ពិជជ សាស្តសរមា
តា-ទារក និង មហាិ ទ្ទាល័យគិលានុបដ្ឋាយិកា-ឆ្ម បរបស់អាមមរ ិក
ដណនាាំអ្នកបាំពៅកូ នឱ្យទទួ លការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការគ្បឆំងនឹងជាំងឺ COVID19។
អ្ែ កដែលកំពុងនលិតទឹកពដ្ឋោះមិនម្រតូិបានបញ្ចល
ូ កនុងការសិកាមៅមលើ
ថ្នប
ាំ ង្ការមនាេះពទ។ ពទាោះោងណាក៏ពដ្ឋយ មដាយដទអ កមៅពលើអ្វីដែលពយើង
ែឹងអ្ាំេីរពបៀបដែលថ្នប
ាំ ង្ការទា ាំងពនោះែាំពណើរការ ថ្នប
ាំ ង្ការនានាមិនម្រតិូ
បានគិតថ្ជាហានិេ័យែល់ទារកមនាេះមទ។ ការសិកានាពេលលម ីៗមនេះ
បានបង្កាញថ្មនុសសដែលបាំពៅកូ នពដ្ឋយទឹកពដ្ឋោះ ម ើយដែលបាន
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការម្របពេទ Pfizer ឬម្របពេទ Moderna មានអ្ង់ទីក័រ
ពៅកនុងទឹកពដ្ឋោះរបស់េួកពគដែលអាចជួ យការ រកូ នរបស់េួកពគទង
ដែរ។ ថ្នប
ាំ ង្ការទា ាំងពនោះមិនឆ្ា ងចូ លមៅកនុងទឹកពដ្ឋោះមារយពទ។

ព ើខ្ុំមានសុវ ថ ិភាពកនុងការចាក់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ដែរឬពេ ត្បសិនពបើខ្ុច
ំ ង់មានកូ នទៅ
ថ្ងៃណាមួ យ?
ចាស/បាទ។ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) និង
អ្ន កជ្ំនាញផ្នែ កពិជជ សាស្តសរមនេងៗ ដណនាាំឱ្យមនុសសម្រគប់រ ូបដែលមាន
អាយុចាប់េី 5 ឆនាំពឡើងពៅ ទទួ លចាក់ថ្ែប
ំ ង្ការ។ ពនោះរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ាំង
អ្ែ កដែលមានផ្ទៃ ព ោះ អ្ែ កដែលកំពុងេាោមចង់មានផ្ទៃ ព ោះ ឬចង់
ានផ្នៃ មពាេះនាពេលអ្នាគត ក៏ែូចជាផ្ែគូ របស់េួកពគនងដែរ។
មិនមានេ័សតុតាងណាមួ យដែលបញ្ជជក់ថ្ថ្នប
ាំ ង្ការម្រគប់ម្របពេទ រ ួម
ឺ
ទា ាំងថ្នប
ាំ ង្ការជាំង COVID-19 បណា
រ លឱ្យមានបញ្ជាមានកូ ន ចាំព ោះស្តសរី
ឬបុរសពនាោះពទ។ មិនមានេ័សតុតាងណាមួ យដែលបញ្ជជក់ថ្ថ្នប
ាំ ង្ការ
ជាំងឺ COVID-19 បោះ ល់ែល់ភាេពេញិ ័យ ឬការលូ តលាស់របស់មនុសស
ិ ័យជាំទង់ពឡើយ។
ការសិកា តូ ចមួ យពៅពលើបុរសផ្ដលមានសុខ្ភាេលអ ចាំនួន 45 នាក់ ម ើយដែលបានទទួ លចាក់ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ម្របពេទ mRNA បានេិនិតយពមើលមឡើង វ ិញមៅមលើលកខ ណៈផ្នពមជី ិ ទ្តពឈាមល មុននិងពម្រកាយពេលចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការ។ អ្ន កម្រសាិម្រជាិបានេិនត
ិ យពមើលមៅមលើប រ ទ្មាណនិងចលនាពមជី ិ ទ្តពឈាមល ព ើយបានរកព ើញថ្មិនមានការ
ផ្លាស់បតរគួ
ូ រឱ្យកត់សមាគល់មៅមលើចំណ្ុចទា ាំងពនោះពទ បនាៃប់េីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ជាការពម្របៀបពធ្ៀប ការសិកា
ពទសងមួ យមទៀតបានរកព ើញនូ ិការលយចុោះផ្នការអាចមានកូ នរ ូ តែល់ចន
ំ ួ ន 60 ផ្លង ចាំព ោះបុរសដែលបានឆ្ា ង
ជាំងឺ COVID-19។ ការសិកាមៅពលើមនុសសមគ្ចើនជាង 2,000 នាក់ក៏បានរកព ើញថ្មិនមានភាេខ្ុសរនផ្នអ្ម្រតា
ពជាគជ័យកនុងការមានផ្ទៃ ព ោះ ចាំព ោះបុរសនិងស្តសរីដែលបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពទ ពបើមគ្បៀបពធ្ៀបមៅនឹងមនុសស
ដែលមិនបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ មនុសសជាពម្រចើនមានផ្ទៃ ព ោះ បនាៃប់េីបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
សម្រមាប់េ័ត៌មានបដនថ ម សូ មពមើលពគ ទាំេ័រ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សម្រមាប់មនុសសដែលចង់មានកូ ន របស់
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់
ការមានផ្ទៃព ោះ ការបំពៅព ោះកូ ន និងការមានកូ ន
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC)។

ព ើថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 អាចបោះ

ល់ែល់ការមានរែូ វរបស់ខ្ុណំ ែរឬពេ?

ស្តសរីមួយចំនួនបានោយការណ៍អ្ំេីការផ្លាស់បតររែូ
ូ ិរបស់េួកពគ បនាៃប់េី
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 រ ួចែូ ចជា ការមករែូ វយឺត ការធ្លាក់ឈាម
ពម្រចើនជាងមុន និងការរមួ លឈឺចាប់ខ្ាាំង។ ការម្រសាិម្រជាិពៅមានកាំណត់
មៅពលើការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 និងិែរ រែូ ិ។ ការសិកានា
ពេលលម ីៗមនេះចាំនួន 2 បានបង្កាញអ្ំពីចាំណុចផ្លាស់បតរូ ដូ ចរែប៉ែុផ្នែ ាន
លកខ ណ្ៈតិចតួ ច បនាៃប់េីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។ ចំណ្ុច
ទា ាំងពនោះរ ួមបញ្ចល
ូ ទា ាំងការផ្លាស់បតររយៈពេលផ្និែរ
ូ
រែូ ិ និងមពលមវលារវាង
វដែ រដូ វ ក៏ែូចជាការធ្លាក់ឈាមពម្រចើនជាងធ្មម តា។ ការផ្លាស់បតរទា
ូ ាំងពនោះ
គឺមានរយៈពេលខ្ា ីដតបុពណា
ណ ោះ។
វាជាការសាំខ្ន់ដែលម្រតិូ ចងចាាំថ្មានកតាែជាពម្រចើនផ្ដលអាចបណា
រ ល
ឱ្យមានការផ្លាស់បតរិែរ
ូ រែូ ិ ែូ ចជាភាេតានតឹង និងការផ្លាស់បតរែាំ
ូ ពណក របបអាហារ ការពធ្វ ើលាំហាត់ម្របាណនិងការ
ពម្របើគ្បាស់ថ្នម
ាំ ួ យចាំនួន។ វាក៏សាំខ្ន់ទងដែរកនុងការកត់សមាគល់ថ្ ការមករែូ ិមិនពទៀងទាត់ គឺជាពរឿងធ្មម តាណាស់
កនុងចាំពណាមពកម ងជាំទង់ ព ើយម្របដ លជាមិនមានមូ លព តុជាក់លាក់ទាល់ដតពសាោះ។ ម្របសិនពបើអ្នកមានការម្រេួយ
បារមភ អ្ាំេីការមករែូ ិរបស់អ្ែក ឬការមករែូ ិរបស់កូនអ្ន ក សូ មេិភាកាជាមួ យម្រគូពេទយ។

សូ មចូ លពៅកាន់ពគ ទាំេ័រ VaccinateLACounty.com សម្រមាប់េ័ត៌មានអ្ាំេីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 រ ួមទា ាំងបញ្ជ ី
សាំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញាប់ ជាពម្រចើនពទៀត កាលិ ទ្ភាគផ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ រ ួមជាមួ យរ ូបភាេម្រកា វ ិចពែើមបី
បង្កាញពៅពេលណាដែលែូ សនីមួយៗែល់ពេលកាំណត់អាចទទួ លបាន និងេ័ត៌មានសរ ីេី ិ ទ្ធ្ីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
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