ថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19
័
អ្វ ីដែលយុវវយត្
វូ ែឹង
ត ើខ្ញុំអាចទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19 បានដែរឬតទ?
បាទ/ចាស!

អាយុចាប់ពី 12 ឆ្នុំ
ត ើងតៅ ទទួ លែូ ស
តពញតលញ

•

ប្រសិនបរើអ្នកមានអាយុចារ់ពី 12 ឆ្នាំប ើងបៅ អ្ន កអាចទទួ លចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការប្របេទ
Pfizer បានដូ ចគ្ននបៅនឹងមនុសសបពញវ ័យដដរ។ (កុមារដដលមានអាយុចប្លោះពី 5
បៅ 11 ឆ្នាំអាចទទួ លចាក់ប្របេទដូ សដដលមានររ ិមាណតិចជាង។)

•

ថ្នរ
ាំ ង្ការគឺផ្តល់ជូនជាលុំដាប់ែុំបូងដែលមានចុំនួន 2 ែូ ស ប ើយបោយមានគមាលតពី
3 បៅ 8 សបាត ៍ពីគ្នន។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត គួ រដតទទួ លចាក់ែូសជុំរុញកនុងរយៈបពល 5
ដែបប្ោយមក។

•

ថ្នរ
ាំ ង្ការបនោះអាចប្តូវបានចាក់ជូនកនុងបពលតាំណាលគ្នននឹងោរចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការបផ្សង
បទៀតដូ ចជាថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺផ្តតសាយធាំ ឬថ្នរ
ាំ ង្ការបមបោគដដលរងា ្យមមានឬសស (HPV)។

•

ថ្នរ
ាំ ង្ការគឺឥ គិ ថ្លៃ ប

•

អ្ន កនឹងមិនប្តូវបានសួ រ្ាំអ្ាំពីសាានភាពអ្ប្តប្របវសន៍ររស់អ្នកបទ។

ោះរីជាអ្ន កមិនមានធា្ោ៉ារ់រងក៏បោយ។

តេ ុអ្វីត្ វូ ចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការសត្មាប់ជុំងឺ COVID-19
•

ោរទទួ លចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការគឺជា វ ិធីលអរាំផ្ុតបដើមបីការពារខល ួនអ្ន ក។ ប្រសិនបរើអ្នកឆ្ល ង
ជាំងឺ COVID-19 អ្ន កអាចោលោលបមបោគបនោះបៅោន់អ្នកដទទ ប ោះរីជាអ្ន កមិន
មានអារមម ណ៍ថ្មិនប្សួ លែល ួនក៏បោយ។

•

យុវជនជាបប្ចើនដដលឆ្ល ងបមបោគ COVID-19 មានបោគសញ្ញាកប្មិតប្សាល ឬមិន
មានបោគសញ្ញាដតមដ ង រុដនត មនុសសែល ោះអាចធាលក់ែល ួនឈឺធងន់ធងរ ឬមានរញ្ញាសុែ
ភាពដដលអាចមានរយៈបពលយូរ។

•

ោរចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការនឹងបធវ ើ្យមមានសុវតា ិភាពជាងមុនកនុងោរបលងកីឡា ោរបដើរបលង
ជាមួ យមិតតេកត ិ ឬោរបធវ ើដាំបណើរបៅសួ រសុែទុកខប្ក ុមប្គួ សារ។

•

សាលាបរៀនតាមតាំរន់ែលោះនឹងតប្មូវចាាំបាច់្យមមានោរចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការ។

ត ើខ្ញុំអាចទទួ លថ្នប
ុំ ង្ការបានតៅទីណា?
ថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 មានបៅតាមោរ ិយាល័យប្គូបពទយម គល ីនិក សាលាបរៀន និង្ស
ថសាាន ជាបប្ចើនកដនល ង។ សូ មចូ លបៅោន់បគ ទាំព័រ VaccinateLACounty.com បដើមបី
ដសវ ងរកទីតាាំងដដលបៅជិតអ្ន ក។ ប្រសិនបរើអ្នកមានអាយុបប្ោម 18 ឆ្នាំ ប្តូវប្បាកដថ្ទី
តាាំង ាំងប្ោះមានថ្នរ
ាំ ង្ការប្របេទ Pfizer ប ើយសាកសួ រថ្បតើកិចចប្ពមបប្ពៀងអ្នុញ្ញាតពី
ឪពុកមាតយ ឬអាណាពាបាលគួ រដតប្តូវបានផ្ត ល់ជូនបៅយាងដូ ចបមត ច។ ប្រសិនបរើអ្នក
សា ិតកនុងោរចិញ្ចឹមបមើលដថសប្មារ់អ្នីតិជន អាណាពាបាល ឬប្ក ុមរុគគលិកបមើលដថ
ររស់អ្នកអាចផ្ត ល់ោរអ្នុញ្ញាតបាន ដោរណាអ្ន កយល់ប្ពមដដរ។
សូ មទូ រស័ពទបៅោន់មជឈមណឌលចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការររស់្យកោានសុែភាពសាធារណៈ (DPH)
តាមរយៈបលែ 833-540-0473 ឬក៏ 2-1-1 ប្រសិនបរើអ្នកប្តូវោរជាំនួយកនុងោរដសវ ងរក
ថ្នរ
ាំ ង្ការ សប្មារ់ោរដឹកជញ្ជន
ូ បៅទីតាាំងចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការ ឬោរបសន ើសុាំោរចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការបៅ
តាមផ្ទ ោះ។
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ថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19
័
អ្វ ីដែលយុវវយត្
វូ ែឹង
ត ើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខៃ៉ះ?
•

ផ្លរោះពាល់គឺជាបរឿងធមម តា ប ើយជាសញ្ញារង្កាញថ្ ប្រព័នធភាពសាុាំររស់អ្នក
កុំពុងបតងា ើ ការការពារ។

•

ផ្លរោះពាល់ប្ោះរ ួមមាន ាំង ោរឈឺទដឬទដប ើងប្ក ម មានអារមម ណ៍អ្ស់កមាលាំង ប្គ ុន
បតត ប្គ ុនរង្ក ឈឺកាល ឬឈឺសាច់ដុាំ។ មិនដមនមនុសសប្គរ់គ្នននឹងបកើតមានផ្លរោះពាល់
ាំងបនោះបទ។ អាោរៈ ាំងបនោះនឹងបាត់បៅវ ិញកនុងរយៈបពលមួ យបៅពីរទថង បប្ោយ។

ត ើថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19 មានសុវ ថ ិភាពដែរឬតទ?
បាទ/ចាស!
•

ថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ប្របេទ Pfizer ប្តូវបានប្តួ តពិនិតយម និងបានបធវ ើោរ
សាកលបងយាងដិតដល់។ វាមានសុវតា ិភាព និងមានប្រសិទធិភាពសប្មារ់យុវវ ័យ។
ចារ់តាាំងពីថ្នរ
ាំ ង្ការ ាំងបនោះបានទទួ លោរអ្នុញ្ញាត្យមបប្រើប្បាស់មក មនុសស
ដែលមានអាយុចត្ៃ៉ះពី 12 តៅ 17 ឆ្នុំ រាប់លាន្ក់បានទទួ លោរចាក់ថ្ន ាំ
រង្ការបោយសុវតា ិភាព។

•

ប្រតិកមម ឬោរ ស់ដររធង ន់ធងរ (អាណា វ ីឡាក់សុីស/anaphylaxis) អាចបកើត
ប ើងរ្ទរ់ពីចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការណាមួ យក៏បោយរ ួម ាំងថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ផ្ងដដរ រុដនត បនោះគឺកត្មនឹងបកើតមាន។

•

មនុសសមួ យចាំនួនតូ ច ជាពិបសសយុវវ ័យបេទប្រ ុស និងមនុសសបពញវ ័យបៅបកម ង
មានោររលាកដល់បរោះដូ ង (រញ្ញារលាកសាច់ដុាំបរោះដូ ង/myocarditis និងរញ្ញា
រលាកប្ស រ់ខាងបប្តទនបរោះដូ ង/pericarditis) រ្ទរ់ពីបានចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការ
ប្របេទ Pfizer រ ួច។ សាានភាពបនោះគឺកប្ម ប ើយករណីភាគបប្ចើនគឺកប្មិតប្សាល
និងឆ្រ់ជាសោះបសបើយបោយោរពាបាលនិងោរសប្មាក។ ហានិេ័យររស់អ្នក
ចាំបពាោះរញ្ញារលាកសាច់ដុាំបរោះដូ ង ឬរញ្ញាបរោះដូ ងបផ្សងបទៀតគឺែពស់ជាងបនោះ
ប្រសិនបរើអ្នកឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19។ ោរទទួ លចាក់ដូសទីពីរ្បពលបប្ោយមក
(បៅរយៈបពល 8 សបាត ៍) ក៏ោត់រនា យហានិេ័យទនរញ្ញារលាកសាច់ដុាំបរោះដូ ង
(myocarditis) ផ្ងដដរ។

•

អ្ន កមិនអាចតកើ មានជុំងឺ COVID-19 ពីោរចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការបនោះបទ។ មិនមានថ្ន ាំ
ឺ
រង្ការណាមួ យមានផ្ទុកបមបោគដដលរងា ្យមមានជាំង COVID-19 ប្ោះបទ។

•

មិនមានេ័សតុតាងណាមួ យដដលរញ្ញាក់ថ្ ថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ជោះឥទធ ិពល
ដល់ោរលូ តលាស់ររស់យុវវ ័យ ឬសមតា ភាពររស់អ្នកកនុងោរមានកូ នប្ោះបទ។

មុនតពលអ្ន កចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការ
•

ពិបប្គ្នោះជាមួ យប្គូបពទយម ឪពុកមាតយ/អាណាពាបាលររស់អ្នក ឬមនុសសបពញវ ័យដដល
អាចទុកចិតតបានដទទបទៀតអ្ាំពីថ្នរ
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។ សាកសួ រពួ កបគនូ វសាំណួរណា
ដដលអ្ន កអាចមាន។

•

ប្តូវប្បាកដថ្គល ីនិកចាក់ថ្នរ
ាំ ង្ការដដលអ្ន កនឹងបៅ គឺមានផ្ត ល់ជូនថ្នរ
ាំ ង្ការប្របេទ
Pfizer។

•

ប្រសិនបរើអ្នកមានអាយុបប្ោម 18 ឆ្នាំប្តូវប្បាកដថ្អ្ន កបានទទួ លការអ្នុញ្ញា ពី
ឪពុកមាាយ/អាណាពាបាល។

VaccinateLACounty.com
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