ជាំងឺ COVID-19
ការពិតននថ្នប
ាំ ង្ការ
ហេតុអ្វីគួរចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?
• ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 កាត់បន្ថ យហាន្ិភ័យរបស់អ្នកកនុងការធ្លាក់ខ្ល ួន្ឈឺ
ធ្ង ន្់ធ្ងរដោយសារជាំងឺ COVID-19 ការត្តូវចូ លសត្ាកព្យាបាលដៅមន្ទ ីរដព្យទ្យ
ឬការសាាប់ផងដែរ។ វាក៏ជួយកាត់បន្ថ យហាន្ិភ័យរបស់អ្នកកនុងការាន្ជាំងឺ
COVID រយៈដព្យលដវងផងដែរ។
• អ្ន កត្តូវដតទ្ទ្ួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ឲ្យបានគ្គប់ចាំនួនដូ សដដលបានដែនាំ (រ ួម
ទ ាំងែូ សជាំរុញ) ដែើមបីទ្ទ្ួ លបាន្ត្បព្យ័ន្ធការពារលអ បាំផត
ុ ។

ហតើអ្នកណាខ្ៃ ះអាចទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការបាន?

ឥតគិតនលៃ

មនុសសគ្គប់រ ូបដដលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំហ ើងហៅ
• ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 គឺ ឥតគិតនលៃ សត្ាប់មន្ុសសត្គប់គ្នន - ដបើដទោះបីជា
អ្ន កមិន្ាន្ធ្លនារ៉ាប់រងក៏ដោយ។
• អ្ន កន្ឹងមិន្ត្តូវបាន្សួ រនាាំអ្ាំព្យីសាថន្ភាព្យអ្ដនាោត្បដវសន្៍របស់អ្នកដទ្។
• ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងឡាយត្តូវបាន្ដែនាាំសត្ាប់មន្ុសសត្គប់រ ូប រ ួមទ ាំងអ្ន កាន្ផ្ផទ
ដពាោះ ឬអ្ន កកាំព្យុងបាំដៅកូ ន្ដោយទ្ឹកដោោះ ន្ិងអ្ន កដែលធ្លាប់ាន្ជាំងឺ
COVID-19 ផងដែរ។

ហតើថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 គ្បហេទណាខ្ៃ ះ ដដលគ្តូវបានដែនាំឲ្យទទួ ល?
គ្តូវបានដែនាំ៖

គ្បហេទ Pfizer

គ្បហេទ Moderna

អាយុចាប់ព្យី 5 ដ ើងដៅ

អាយុចាប់ព្យី 18 ឆ្នាំដ ង
ើ ដៅ

លាំដាប់ដាំបូង៖

ចាំន្ួន្ 2 ែូ ស៖ ចដនាាោះព្យី 3 ដៅ
8 សបាោហ៍ព្យីគ្នន
ដូ សជាំរុញហលើកទី 1 ៖
5 ដខ្ដត្កាយមក
ដូ សជាំរុញហលើកទី 2 ៖

ខ្្ញាំបានចាក់
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19
រ ួចហេើយ!

ចាំន្ួន្ 2 ែូ ស៖ ចដនាាោះព្យី 4 ដៅ
8 សបាាហ៍ព្យីគ្នន
5 ដខ្ដត្កាយមក

VaccinateLACounty.com

អាយុចាប់ព្យី 50 ឆ្នាំដ ើងដៅ៖ អាយុចាប់ព្យី 50 ឆ្នាំដ ង
ើ ដៅ៖
4 ដខ្ដត្កាយមក
4 ដខ្ដត្កាយមក

ត្បសិន្ដបើអ្នក មានគ្បព័នធភាពសុាំចុះហខ្ោយ អ្ន កអាចគ្តូវការចាក់
ដូ សបដនែ មហទៀត - សូ មព្យិភាកាជាមួ យត្គូដព្យទ្យរបស់អ្នក ឬចូ ល
ដៅកាន្់ដគហទ្ាំព្យ័រ ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules
សត្ាប់ព្យ័ត៌ាន្បដន្ថ ម។
ថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ Johnson & Johnson អាចន្ឹងត្តូវដត្បើត្បាស់សត្ាប់
មន្ុសសដែលាន្អាយុចាប់ព្យី 18 ឆ្នាំដ ើងដៅកនុង ករែីខ្ាោះ។ ាន្
ការផា ល់ជូន្ជាែូ សដតមួ យ ជាមួ យន្ិងែូ សជាំរុញមួ យដទ្ៀត (ថ្នប
ាំ ង្ការ
ណាមួ យក៏បាន្កនុងចាំដណាមថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំង 3 ត្បដភទ្) ដៅដព្យល 2 ដខ្
ដត្កាយមក។ ជាងដន្ោះដៅដទ្ៀត មន្ុសសដែលាន្អាយុចាប់ព្យី 50 ឆ្នាំ
ដ ើងដៅ ឬាន្អាយុចាប់ព្យី 18 ឆ្នាំដ ើងដៅដហើយដែលបាន្ចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការត្បដភទ្ J&J ចាំន្ួន្ 2 ែូ សរ ួចដហើយ អាចន្ឹងចាក់ែូសជាំរុញ
ដលើកទ្ី 2 ជាថ្នប
ាំ ង្ការត្បដភទ្ Pfizer ឬត្បដភទ្ Moderna ក៏បាន្។
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Last name

First Name

Date of Birth
Vaccine

Medical Record Number
Product/Lot

#

Date

1st Dose
COVID-19
2nd Dose
COVID-19
3rd Dose
COVID-19

Clinic Site

/
/

/
/

/

/
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ជាំងឺ COVID-19
ការពិតននថ្នប
ាំ ង្ការ
រហបៀបទទួ លថ្នប
ាំ ង្ការ
ាន្ទ្ីតាាំងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរប់រយកដន្ា ងដៅទ្ូ ទ ាំងដខាន្ធ្ី LA - ទ្ីតាាំងជាដត្ចើន្ដបើក
បដត្មើការជូ ន្ដៅចុងសបាោហ៍ ន្ិងដព្យលល្ងងច ដហើយមិន្ចាាំបាច់ដធ្វ ើការណាត់ជួបដទ្។
ដែើមបីដសវ ងរកទ្ីតាាំងដៅម្ុាំជិតអ្ន ក៖
• សូ មចូ លដៅកាន្់ដគហទ្ាំព្យ័រ VaccinateLACounty.com ឬទ្ូ រស័ព្យទដៅដលខ្
833-540-0473 ចាប់ព្យីដាង 8:00 ត្ព្យឹកែល់ដាង 8:30 យប់។
• អ្ន កក៏អាចទ្ូ រស័ព្យទដៅដលខ្ 2-1-1 ឬសួ រត្គូដព្យទ្យរបស់អ្នក ឬឱសងការ ី (អ្ន កលក់ថ្នដាំ ព្យទ្យ)
កនុងតាំបន្់របស់អ្នកក៏បាន្។
• ការែឹកជញ្ជន្
ូ ដោយឥតគិតផ្ងា ន្ិងការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការដៅតាមផទ ោះក៏ាន្ផោ ល់ជូន្ផងដែរ។
អ្ន្ីតិជន្ (ជន្មិន្ទន្់ត្គប់អាយុ) ត្តូវការការយល់ត្ព្យមព្យីឪព្យុកាោយ ឬអាណាព្យាបាលត្សបចាប់ដែើមបីទ្ទ្ួ ល
បាន្ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។

ហតើអាចមានផលបះពាល់អ្វីខ្ៃះ?
•

ផលបោះពាល់របស់ថ្នប
ាំ ង្ការគឺជាដរឿងធ្មម តា ដហើយាចាន្ែូ ចជាឈឺផ្ែ ឬផ្ែ
ដ ើងត្កហម ាន្អារមម ែ៍អ្ស់កាាាំង ត្គ ុន្ដដា ត្គ ុន្រង្ក ឈឺកាល ឬឈឺសាច់ែ។ុាំ
ទ ាំងដន្ោះមិន្ដមន្ាន្ន្័យថ្អ្ន កឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 ដនាោះដទ្។ ដហើយមិន្ដមន្
មន្ុសសត្គប់គ្ននន្ឹងាន្ផលបោះពាល់ទ ាំងដន្ោះដទ្។

•

ផលបោះពាល់គឺជាសញ្ញាដែលបង្កាញថ្ត្បព្យ័ន្ធភាព្យសាុាំរបស់អ្នកកាំព្យុងដតបហងា ើត
គ្បព័នធការពារ។ ផលបោះពាល់ទ ាំងដន្ោះអាចន្ឹងរំខាន្ែល់អ្នកកនុងការដធ្វ ើ
សកមម ភាព្យត្បចាាំផ្ងង មួយចាំន្ួន្ បុដន្ោ គួ រដតន្ឹងបាត់ដៅវ ិញកនុងរយៈដព្យលមួ យ ឬ
ព្យីរផ្ងង បនាទប់ព្យីបាន្ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរ ួច។

•

ផលបោះពាល់ដបបធ្ង ន្់ធ្ងរគឺកត្មន្ឹងដកើតាន្ ដហើយភាគដត្ចើន្អាចព្យាបាលឲ្យជាសោះដសបើយបាន្។

ិ
ចុះទាក់ទងនឹងសុវតែ ិភាពវញ?
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•

អ្ន កមិន្អាចដកើតជាំងឺ COVID-19 ព្យីថ្នប
ាំ ង្ការដនាោះដទ្។ មិន្ាន្ថ្ន ាំ
បង្ការត្បដភទ្ណាមួ យាន្ផទុកដមដរគដែលអាចបណា
ា លឲ្យ ដកើតជាំងឺ
COVID-19 ដទ្។

•

ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងអ្ស់ត្តូវបាន្សាកលបងដៅដលើមន្ុសសរប់មុឺន្នាក់ រ ួម
ទ ាំងមន្ុសសដែលាន្ព្យែ៍សមប
ុ រដផសងគ្នន មន្ុសសវ ័យចាំណាស់ ន្ិង
មន្ុសសដែលាន្បញ្ញាសុខ្ភាព្យត្បចាាំកាយ ដហើយបាន្រកដ ញ
ើ ថ្ មាន
សុវតែ ិភាព និងមានគ្បសិទធិភាព។

•

ចាប់តាាំងព្យីដខ្ធ្ន ូ ឆ្នាំ 2020 មក មនុសសរាប់លាននក់ បាន្ទ្ទ្ួ លថ្ន ាំ
បង្ការជាំងឺ COVID-19 ដោយសុវតថ ិភាព្យ។

•

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ដៅដតបន្ោ ឆ្ា ងកាត់ ការគ្តួ តពិនិតយដផនក
សុវតែ ិភាពយងលអ ិតលអ ន់បាំផុត កនុងត្បវតោ ិសាស្រសោសហរែម អាដមរ ិក។

•

មិន្ាន្ភ័សតុតាងណាមួ យដែលបង្កាញថ្ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
បណា
ា លឲ្យាន្បញ្ញាមិន្អាចាន្កូ ន្ដនាោះដទ្។ ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងដន្ោះាន្
សុវតថ ិភាព្យសត្ាប់អ្នកដែលាន្ផ្ផទ ដពាោះ ន្ិងត្តូវបាន្ដែនាាំដោយឯក
ដទ្សដផន កផ្ផទ ដពាោះផងដែរ។
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