េ�នធី Los Angeles
ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
��ចំណុចសំ�ន់ែដលមនុស្ស្រគប់��ទទួ ល�នព័ត៌�នែផ� កេវជ� ��ស� ែដល្រតឹម្រត�វ ដូ េច� ះពួ កេគ�ចេធ� ើ�រសេ្រមច
ចិត�ដល
៏ � បំផុតស្រ�ប់ខ� �នេគ និង្រក �ម្រគ� �ររបស់ពួកេគ អំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ �មិន�យ្រស� ល្រគប់េពលេ�ះ
េទ ក��ង�រែបងែចកនូ វអ� ីែដល�ព័ត៌�នពិត និងអ� ីែដលមិនពិតេ�ះ។ ព័ត៌�នច�ស់�ស់អំពី��ប
ំ ��រ�ន�រៈ
សំ�ន់�ស់ េហើយ�ចជួ យប�្ឈប់ជំេនឿតៗ�� និង�ក្យច�ម��ម�ន។ ��ច�ន�រពិ�កេដើម្បីដឹង� េតើ
្របភពព័ត៌�ន�ែដលអ� ក�ចទុកចិត��នេ�ះ។ ចូ រេរៀនអំពី វ �ធីេដើម្បី ពិនិត្យេមើលព័ត៌�នមិនពិត។
្របសិនេបើអ�កកំពុងព��មគិតគូ រសេ្រមចចិត�អំពី�រទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ឬកំពុងជួ យមិត�ភក� ិែដល
មិនសូ វយល់ច�ស់េ�ះ សូ មចូ លេមើល ្របភពែដលគួ រឱ្យទុកចិត� � ំងេនះស្រ�ប់ព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វអំពី��ប
ំ ��រ និងសូ ម
េមើលព័ត៌�ន�រពិត�ងេ្រ�ម៖
ជំេនឿតៗ�� #1៖ ��ប
ំ ��រ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើយ�៉ងរហ័សេពក េហើយពួ កេគមិនដឹង�េតើ��ប
ំ ��រ�ំងេនះ�នសុវត� ិ
�ពែដរឬអត់េទ។
�រពិត៖ ��ប
ំ ��រ�ំងេនះ�ច្រត�វ�នផលិតេឡើង�៉ង�ប់រហ័ស េហើយេ�ែត�នសុវត� ិ�ពេ�យ�រេហតុផល�
េ្រចើន។
•

•
•

•
•
•

អ� កវ �ទ���ស� �ន�ប់េផ� ើមរ ួច�េ្រសចខ� ះេហើយ េ�យ�រពួ កេគ�នសិក�អំពីេមេ�គកូ រ� ូ�េផ្សងេទៀតដូ ច
�េ�គស��ផ� វ� ដេង� ើម��ំងនិងធ� ន់ធ�រ (SARS) និងេ�គស��ផ� វ� ដេង� ើមមជ្ឈិមបូ �៌ (MERS) រ ួចមកេហើយ។ ពួ ក
េគក៏�នសិក�អំព�
ី ំង��ប
ំ ��រ្របេភទ��ក់�រ RNA (mRNA) និង��ប
ំ ��រ្របេភទដឹកជ��ន
� (viral vector)
ឺ
ផងែដរ។ � ំងេនះគឺ�្របេភទ��ប
ំ ��រជំង COVID-19 ែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�សហរដ� �េមរ �ក។
រ��ភិ�ល�នផ� ល់ថ វ �� និងធន�ន�េ្រចើនស្រ�ប់�របេង� ើត��ប
ំ ��រេនះ។ �រេធ� ដ
ើ ូ ចេនះ�នេធ� ើឱ្យអ� ក
�ទ���ស�
វ
�ន�ព�យ្រស� លក��ង�រេធ� ើ�ររ ួម��។
អ� ក្រ�វ្រ�វ�នេ្របើទំ�ក់ទំនង�េ្រចើនែដល�ន្រ�ប់ េដើម្បីេធ� ើ�រ�កល្បង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ �រ
�កល្បង�ច�ប់េផ� ើម�ន�៉ង�ប់រហ័ស ពីេ្រ�ះ�នមនុស្សែដល�នចិត�ចង់ចូលរ ួមក��ង�រ�រ�កល្បង
� ំងេនះ។
រដ� �លចំណី��រនិងឱសថ (FDA) និងមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) �នផ� ល់�ទិ�ព
ដល់�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ និង�រផ� ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។
��ប
ំ ��រ្របេភទ mRNA (ដូ ច���ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer និង្របេភទ Moderna) �ចផលិត�នេលឿន�ង�� ំ
ប��រធម� �េផ្សងៗេទៀត។
ដំ�ក់�លខ� ះេដើម្បីបេង� ើតនិងផលិត��ប
ំ ��រ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងក��ងេពលែតមួ យ��ង�រេធ� ើមួយដំ�ក់�ល
ម� ង។ ឧ�ហរណ៍ �រផលិត�ន�ប់េផ� ើមខណៈេពលែដល�រ�កល្បង��ប
ំ ��រកំពុងែត្រត�វ�នដំេណើរ�រ។ អ� ី
ែដលសំ�ន់គឺ� �ល់ជំ�នែដល្រត�វែតអនុវត� េដើម្បីផលិត��ប
ំ ��រថ� ី និង្រត�វែត្រ�កដ���នសុវត� ិ�ពគឺ
្រត�វែតអនុវត� �ម។ ��នជំ�ន�មួ យែដល្រត�វ�នរ�លងេឡើយ។

ជំេនឿតៗ�� #2៖ េយើងមិនដឹងអំពីផលប៉ះ�ល់រយៈេពលែវងៃន��ប
ំ ��រ�ំងេនះេទ។
�រពិត៖ �រយល់ដឹងែផ�ក វ �ទ���ស�អំពីដំេណើរ�រៃន��ប
ំ ��រប��ញ្រ�ប់េយើង� ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 នឹងេស�ើរ
ែតមិន�ចបង� ឱ្យ�នផលប៉ះ�ល់រយៈេពលែវងេ�ះេទ។
ែផ� កេ�េលើអ�ីែដលេយើងដឹងអំពី��ប
ំ ��រេផ្សងេទៀត ផលប៉ះ�ល់�ធម� ��ប់េផ� ើមេលចេចញេឡើងក��ងរយៈេពល្រ�ំ
មួ យស��ហ៍ប��ប់ពី�នទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ។ ចំេ�ះេហតុផលេនះ រដ� �លចំណី��រ និងឱសថ (FDA) �នត្រម�វ�ំ
�ច់ឱ្យ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 នីមួយៗ ែដលពួ កេគ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�ះ ្រត�វេធ� ើ�រសិក�ក��ង�រេធ� េើ តស�
�កល្បង�មែបបេវជ� ��ស� (clinical trial) �៉ងេ�ច�ស់្រ�ំបីស��ហ៍។ េលើសពីេនះេទៀតមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និង
ទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) បន� �ម�ន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �៉ងដិតដល់ប��ប់ពីពួកេគ�នផ� លស
់ ិទ�ិអនុ��ត
ឬអនុម័តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ និងខណៈមនុស្ស�ន់ែតេ្រចើនេឡើងៗ�នទទួ ល��ប
ំ ��រ។ ��នរយៈេពលមួ យ��ំេហើយ�ប់�ំង
ពីេពលែដល��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ (េហើយេលើសពីមួយ��ំ�ប់�ំងពី�រេធ� ើេតស� �ក
ល្បង��ប
ំ ��រេនះ)។ មនុស្ស�ប់�ន់�ន�ក់�នទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េហើយមិន�នផលប៉ះ�ល់រយៈ
េពលែវង�មួ យ្រត�វ�នកត់ស��ល់េ�ះេទ។
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េ�នធី Los Angeles
ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
ផ��យេ�វ �ញ េយើងពិត�ដឹង�េមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 �ចប�
� លឱ្យ�នផលប៉ះ�ល់រយៈេពលែវង�
េ្រចើន� ំងចំេ�ះមនុស្សេពញវ �យ និងចំេ�ះកុ�រ។ ឧ�ហរណ៍ មនុស្សមួ យចំនួន�ចបន� �នេ�គស�� ដូ ច��រម� ណ៍
េនឿយហត់ ពិ�កេគង ឈឺក�ល និងដកដេង� ើមខ� ីៗ�េ្រចើនែខ ប��ប់ពី�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ដំបូងរបស់ពួកេគ
ែដល�ទូ េ�្រត�វ�នេគេ���នជំងឺ COVID រយៈេពលយូរ (long-COVID) េ្រ�យ�នជំងឺ COVID (post-COVID)
ឬជំងឺ COVID រយៈេពលែវង (long-haul COVID)។ Post-COVID �ចេកើត�នសូ ម្បីែតេ�េលើអ�កែដល�នេ�គស��
្រ�លៃនជំងឺ COVID-19 ពីដំបូង ឬចំេ�ះអ� កែដលមិន�នេ�គស��អ� ី�ល់ែតេ�ះផងែដរ។ េលើសពីេនះេទៀត ��ន
�ពធ� ន់ធ�រមួ យែដលេគេ�� េ�គស��ៃន�ររ�កពហុ្របព័ន�សរ ��ង� ចំេ�ះកុ�រ (MIS-C) �នប៉ះ�ល់ដល់កុ�រ�ប់
�ន់�ក់ �េ្រចើនស��ហ៍ ប��ប់ពី�រឆ� ងេមេ�គដំបូងរបស់ពួកេគ ែដល�លទ� ផល្រត�វេធ� ើ�រស្រ�កព��លេ�
មន� ីរេពទ្យ និង�នដល់�រ��ប់េទៀតផង។ �រ�ក់��ប
ំ ��រផ� ល់នូវ�រ�រ�រ្រប�ំងនឹងផលប៉ះ�ល់ “រយៈេពលែវង”
ៃនេមេ�គេនះ។
អ� ក�ចែស� ងយល់បែន� ម�មរយៈ�រចូ លេ��ន់េគហទំព័រ សុវត� ិ�ពៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់ CDC។
ជំេនឿតៗ�� #3៖ ��ប
ំ ��រ�ំងេ�ះ�នេមេ�គែដលបង� ឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 េហើយ�ចេធ� ើឱ្យអ� ក��ក់ខ� �នឈឺ�ន។
�រពិត៖ ��ន��ប
ំ ��រ�មួ យ�នផ� ក
� េមេ�គែដលប�
� លឱ្យ�នជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ។ ��ប
ំ ��រមិន�ចបង� ឱ្យ
�នជំងឺ COVID-19 េឡើយ។
្របសិនេបើអ�កឆ� ងជំងឺ COVID-19 ប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��រ��ម េ�ះេ�យ�រែតអ� ក�នឆ� ងពីមនុស្សែដល�នជំងឺ
COVID-19 េ�ក��ងអំឡ
� ងេពល្រប�ក់្របែហល�មួ យនឹងេពលែដលអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រ។ ��ចចំ�យេពលរហូ ត
ដល់ 14 ៃថ� េដើម្បីេឃើញេ�គស��ប��ញេចញប��ប់ពីអ�ក�នឆ� ង។ ដូ េច� ះ្របសិនេបើអ�កឆ� ង��មៗមុនេពល�ក់�� ំ
ប��រ អ� ក្របែហល�មិន��ក់ខ� �នឈឺេទ រហូ តដល់េ្រ�យេពលអ� ក�ក់��ប
ំ ��ររបស់អ�ក។
�រឆ� ងេមេ�គក៏�ចេកើត�ន�នែដរ ប��ប់ពីអ�ក�ក់��ប
ំ ��រ។ ក��េនះេ�យ�រែត �្រត�វ�រេពលេវ�ស្រ�ប់
�ង�យរបស់អ�កេដើម្បីបេង� ើត�ព�ុំ។ េ�ះបី���ប
ំ ��រ�ន្របសិទ�ិ�ពខ� ស់ក៏េ�យ ក៏��ន��ប
ំ ��រ��ន្របសិទ�ិ
�ពដល់េ� 100% ែដរ។
ជួ ន�លមនុស្ស�នអ�រៈ្រគ �នេ�� ឬអស់ក��ំង្រប�ណមួ យឬពីរៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ អ�រៈ� ំងេនះគឺ�
ផលប៉ះ�ល់�ទូ េ�ៃន��ប
ំ ��រ េ្រ�ះ�ង�យកំពុងក�ង�ព�ុំ េហើយមិនែមន�ជំងឺែដលប�
� លមកពីេមេ�គ
េ�ះេទ។ អ�រៈ� ំងេនះមិន�នរយៈេពលយូរេទ េហើយនឹង�ត់េ�វ �ញក��ងរយៈេពលពីរេ�បីៃថ� េ្រ�យ។
ជំេនឿតៗ�� #4 េ�េពលែដលនរ���ក់�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ប�
� លឱ្យពួ កេគបេ��ញេមេ�គ COVID-19
េ�ះ និងចម� ងេ��ន់មនុស្សែដលេ�ែក្បរ។
�រពិត៖ ��ន��ប
ំ ��រ�មួ យក��ងចំេ�ម��ប
ំ ��រ�ំងបី ែដល្រត�វ�នផ�ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�សហរដ� �េម
រ �ក �នផ� ក
� េមេ�គ COVID-19 េឡើយ េ�ះក��ងទ្រមង់�មួ យក៏េ�យ។ �រ�ក់��ប
ំ ��រមិន�ចប�
� លឱ្យអ� ក
បេ��ញេមេ�គ�នេទ។
��នផ� វ� �មួ យេទែដល���ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ចចម� ងេមេ�គេ�នរ���ក់�នែដលប�
� លឱ្យ�នជំងឺ
COVID-19 ឬេធ� ើឲ្យពួ កេគ�ចចម� ងេមេ�គេ�ះ។ �របេ�� ញេមេ�គេ�យ�រ�ក់��ប
ំ ��រ �ចេកើត�នេឡើងែតេ�
េពលែដល��ប
ំ ��រមួ យ�នផ��កេមេ�គែដល�ន្រទង់្រ�យេខ�យប៉ុេ�
� ះ។ ��ន��ប
ំ ��រ�មួ យក��ងចំេ�ម��ប
ំ ��រ
� ំងបី ែដល្រត�វ�នផ� ល់សិទ�ិអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�សហរដ� �េមរ �ក �នផ��កេមេ�គ COVID-19 េឡើយ េ�ះក��ង
ទ្រមង់�មួ យក៏េ�យ។ ��ប
ំ ��រ� ំងេនះមិន�នេមេ�គស្រ�ប់បេ�� ញេឡើយ។ �រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ជួ យ
ឺ
�ត់បន� យឱ�សៃន�រឆ� ងជំង COVID-19 �ន។ េហើយ្របសិនេបើអ�កមិន�នផ��កេមេ�គ COVID-19 េទ អ� កមិន
�ចបេ�� ញ ឬចម� ង�េ�អ� កដៃទ�នេឡើយ។
ជំេនឿតៗ�� #5៖ ��ប
ំ ��រ�ំងេនះេ្របើ�រ�តុែហ្សន (genetic material) េដើម្បី្របយុទ�្រប�ំងនឹងេមេ�គ។ េ�ះ�ន
ន័យ� ��ប
ំ ��រ�ំងេនះ�ចប៉ះ�ល់ដល់ែហ្សន (genes) របស់េយើង។
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េ�នធី Los Angeles
ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
�រពិត៖ ��ប
ំ ��រ�ំងេនះេ្របើ�រ�តុែហ្សនែដលប��ត់បេ្រង�ន�ង�យរបស់អ�កអំពីរេបៀប្របយុទ�្រប�ំងនឹងេមេ�
គ។ ប៉ុែន� �រ�តុែហ្សនេនះមិន��ស់ប�រែហ្សន�
�
� ល់របស់អ�កេទ។
DNA ឬ RNA េ�ក��ង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្រ�ប់េ�សិ�ៃន�ង�យរបស់េយើង អំពីរេបៀបផលិតបំែណកៃនែខ� ង
�តិ្រប�េតអុីនែដល្រត�វ�នរកេឃើញេ�េលើេមេ�គ COVID-19។ ជំ�នេនះគឺ�ំ�ច់ស្រ�ប់្របព័ន��ព�ុំ�ង�យ
របស់េយើង េដើម្បីបេង� ើត�រេឆ� ើយតបទប់ទល់នឹងេមេ�គ។ ប��ប់មក ្របព័ន��ព�ុំបេង� ើត�រ�តុទប់ទល់នឹងជំងឺ ឬ
អង់ទីក័រ (antibodies) និងេរៀបចំេ�សិ��ព�ុំេដើម្បី្របយុទ�្រប�ំងនឹងេមេ�គ COVID-19 ្របសិនេបើេយើង�នប៉ះ
�ល់េ�នឹង� �េពលអ�គត។
��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer និង្របេភទ Moderna �ន mRNA (���ក់�រផ� ល់ព័ត៌�ន RNA)។ mRNA មិនែដលចូ លេ�
ក��ងស�ល
� េ�សិ�ែដល�ទី�ំង DNA របស់េយើង�នេឡើយ ដូ េច� ះ�មិន�ច��ស់ប�រ� DNA របស់េយើងេទ។ ��ប
ំ ��រ
្របេភទ J&J គឺ���ប
ំ ��រែដល�នេមេ�គទូ េ� (adenovirus) ែដល�នផ��ក DNA េ�ក� ងេ�ះ។ ��ប
ំ ��ររែដល�នេម
េ�គទូ េ� េ្របើេមេ�គែដល្រត�វ�ន��ស់ប�រ� ដូ េច� ះ�មិន�ចេធ� ើឱ្យេយើង��ក់ខ� �នឈឺេទ េហើយ�មិន�ចថតចម� ងខ� �ន
�នែដរ។ DNA េ�ក��ង��ប
ំ ��រមិន�ចផ្ស ំ�មួ យ DNA (ឬ្រក�ម៉ូសូ ម) របស់េយើងេទ ពីេ្រ�ះ��ប
ំ ��រមិន�ន�រ�តុជ
្រម �ញ្របតិកម� ឬអង់សុីម (enzyme) ែដលត��ប់ DNA ចូ ល��េ�ះេទ។
ជំេនឿតៗ�� #6៖ ��ប
ំ ��រ�ំងេនះ�នមី្រក�ឈីប (microchip) ែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ម�នសកម� �ពរបស់ខ��ំ។
�រពិត៖ មិន�នមី្រក�ឈីប ឬក៏ឧបករណ៍�ម�ន��តតូ ច ្របេភទ�មួ យេ�ក��ង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េទ។
ម��លែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �នទំហំតូច�ងទំហំមី្រក�ឈីប ែដលតូ ចបំផុតេ�េទៀត។
ជំេនឿតៗ��� ំងេនះ�ន�ប់េផ� ើមេ�េលើ្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម េហើយអះ�ង�សហ��បនិក្រក �មហ៊ុន Microsoft
េ�ក Bill Gates ចង់�ម�នមនុស្សេ�យ�ក់ប��ល
� មី្រក�ឈីបេ�ក��ងខ� �នពួ កេគ។ មូ លនិធិ Bill និង Melinda Gates
ិ ធរេណត�
�នប��ក់េ�យ�នកំណត់្រ�� េនះ��រអះ�ង មិនពិត។ ដូ ចនឹងជំេនឿតៗ��ែដល�នេ��មអុន
េ្រចើន េនះគឺ�េរឿងែដលពិ�កក��ង�រប�្ឈប់ សូ ម្បីែតប��ប់ពី្រត�វ�នប��ក់��េរឿងមិនពិតម� ងេហើយម� ងេទៀត
�៉ង�ក៏េ�យ។
ជំេនឿតៗ�� #7៖ ម��លេ��ប់ក��ងេដើមៃដរបស់អ�ក ប��ប់ពីអ�ក�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច។
�រពិត៖ ម��លមិនេ��ប់ក��ងេដើមៃដរបស់អ�កប��ប់ពីអ�ក�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួចេទ។ ម��ល "�ត់" េ្រ�ះ�លិបចូ លេ�
ក��ងសឺ�ុង
ំ ឬ្របអប់សុវត� ិ�ពប��ប់ពី�ក់រ ួច។
អ� ក្របែហល��នេឃើញ វ �េដអូ ែដលប��ញពីម��ល ែដលរក�េ��ប់នឹងេដើមៃដមនុស្សប��ប់ពី�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច។
អ� ីែដលអ� កកំពុងេឃើញ គឺម��លែដល�ចលិបចូ ល កំពុងដំេណើរ�រ។ សឺ�ុង
ំ ែដល�នម��លែដល�ចលិបចូ ល�ន �ច
�នដំេណើរ�រេ�យ�ញម��លចូ លេ�ក��ងបំពង់សឺ�ុង
ំ ឬចូ លេ�ក��ង្របអប់សុវត� ិ�ពេ�ែផ� ក��ងៃនសឺ�ុង
ំ ប��ប់ពី
�រ�ក់��ប
ំ ��ររ ួច�ល់។ បុគ�លិកែថ� ំសុខ�ពេ្របើសឺ�ុង
ំ ្របេភទ� ំងេនះេដើម្បីេចៀស�ង�រ�ក់មុតេ�យម��ល� ំង
េនះ។
ម��លែដលេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 គឺេស� ើង�ស់ េហើយបរ ��ណ��ប
ំ ��រក៏តិចតួ ចែដរ។ េ�យ�រ� ំង
ម��លនិងបរ ��ណដូ សតូ ចេ�ះ ដូ េច� ះអ� ក្របែហល��ចមិន�ន�រម� ណ៍��ន�រ�ក់ម��ល ឬ��ប
ំ ��រចូ លេ�ក��ង
េដើមៃដរបស់អ�កេទ។ មុនេពលែដលអ� ក�ក់��ប
ំ ��រ អ� ក�ចេឃើញ�រ�តុ�វ��េ��ងក��ងសឺ�ុង
ំ និងម��លេ��ង
ចុង។ ប��ប់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ អ� កនឹងេឃើញ�មិន�ន�រ�តុ�វេ�សល់េទៀតេឡើយ េហើយម��លគឺេ��ងក��ងបំពង់
(ឬ្របអប់សុវត� ិ�ព) ។
ជំេនឿតៗ�� #8៖ “�រេធ� ើេតស�េមែដក” គឺ�ភស���ងែដលប��ញ��នមី្រក�ឈីប (microchip) ឬម��លែដល្រត�វ�ន
ទុកេ��ប់ក��ងេដើមៃដរបស់អ�ក ប��ប់ពីអ�ក�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច។
�រពិត៖ �្រ�ន់ែត�ល្បិចមួ យ ែដល្រត�វ�នេគេ្របើេដើម្បីេ�កបេ��តអ� កប៉ុេ�
� ះ។
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េ�នធី Los Angeles
ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
�នវ �េដអូ េ�េលើប�
� ញសង� មប��ញពីេមែដក ែដល�ប់នឹងេដើមៃដរបស់មនុស្ស �មទី�ំងែដលពួ កេគ�ន�ក់�� ំ
ប��រ។ េនះគឺេដើម្បីព��មប��ញ� ��ប
ំ ��រ�នមី្រក�ឈីប ឬប��ញ��នម��ល្រត�វ�នទុកឱ្យេ��ប់េ�ល។ េនះ
គឺ្រ�ន់ែត�ល្បិចប៉ុេ�
� ះ។
េមែដក�ច្រត�វ�នេធ� ើឱ្យ�ប់េ�នឹងែស្បក�ន�៉ង�យ្រស� លបំផុត េ�យេ្របើស��តបិទ ឬ្រកមួ នស� ិត។ សូ ម្បីែតចុច
ែតេមែដក ឬ�ក់ឱ្យ��ំងេ�នឹងែស្បករបស់អ�ក គឺ��ចេធ� ើ�ចេធ� ើឱ្យ�ប់�នេហើយ។ េលើសពីេនះបរ ��ណេ�ហៈែដល
្រត�វ�រេដើម្បីឱ្យេមែដក�ច�ញ�ន�នទំហំធំេពកេដើម្បី�ក់ចូលក��ងម��លែដលេ្របើក��ង�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID19 េនះ។
ជំេនឿតៗ�� #9៖ អ� កមិន�ចេជឿទុកចិត�េលើអ�កែដលផលិត��ប
ំ ��រ�ំងេនះេទ។ “្រក �មហ៊ុន��ធ
ំ ំៗ” ឬ “Big Pharma”
គឺ្រ�ន់ែតចង់រកលុយ និងចំ�យ្រ�ក់ឱ្យ្រគ�េពទ្យេដើម្បីឱ្យពួ កេគនិ�យ�ផលិតផលរបស់ខ� �ន�នសុវត� ិ�ព។
�រពិត៖ ដំេណើរ�រៃន�របេង� ើត��ប
ំ ��រ�ំងេនះ�នត���ព ឬ��ន�ព�ក់�ង
ំ េទ។ ព័ត៌�ននិងទិន�ន័យ
�ទ���ស
បែន� ម �ច�នឱ្យអ� ក វ
� ឯក�ជ្យ និង��រណជនេ្រចើន�ងេពល�ៗ�ំងអស់។
ខណៈេពលែដល�នឧ�ហរណ៍ដ៏គួរឱ្យ�្រកក់�េ្រចើន ៃន្រក �មហ៊ុនផលិត��ែំ ដលគិត្រ�ក់ចំេណញ�ងគិតពីសុវត� ិ�ព
�របេង� ើត��ប
ំ ��រ� ំងេនះ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេ្រ�ម�រ�ម�នពី្រកែសែភ� ក��រណៈ។ �រពិនិត្យេឡើង វ �ញអំពីសុវត� ិ
�ព និង្របសិទ�ិ�ពៃន��ប
ំ ��រ (��ក្យែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បី�នន័យ���ប
ំ ��រ�នដំេណើរ�រល� េហើយ) ្រត�វ
�នេ�ះពុម�ផ�យស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់រ ូបេដើម្បី�ន�ន។
្រក �មអ� កែដលពិនិត្យេមើល�រ្រ�វ្រ�វេនះ រ ួម�នអ� កដឹក�ំែផ� កេវជ� ��ស� មកពី�វ�រេផ្សងៗ��ទូ � ំង្របេទស។ ពួ ក
េគតំ�ងឱ្យ្រក �មេវជ� ��ស� �េ្រចើន រ ួម� ំង្រក �មខ� ះែដល�នតស៊ូ ្រប�ំងនឹង�រេរ �សេអើង�តិ�សន៍�ក់ទងនឹងែផ� ក
េវជ� ��ស� ផងែដរ។ ពួ កេគមិនទទួ ល�ន្រ�ក់ចំេ�ះ�របំេពញ�រ�រេនះេទ េហើយចូ លរ ួមក��ង�រេផ� �ង��ត់គុណ�ព
ៃន�រ្រ�វ្រ�វ និងេដើម្បី����ន�រ�រសមធម៌ក��ងេពលដំេណើរ�រេនះ។ ស្រ�ប់��ងប�� ីេ��ះរបស់អ�ក្រត� ត
ពិនិត្យ និងទីកែន� ងែដលពួ កេគេធ� ើ�រ សូ មចូ លេមើល េគហទំព័រ របស់គណៈក��ធិ�រពិេ្រ�ះេ�បល់ស�ីពី�រអនុវត�
�រ�ក់��ប
ំ ��រ (ACIP)។ អ� ក�ចែស� ងយល់បែន� មអំពីអ�ក� ំងេនះេ�យរកេមើលពួ កេគ�មអន�ញ�ន។ អ� កក៏
�ចេមើល�រ្របជុំរបស់ ACIP មួ យចំនួន�មអន�ញ�នែដរ។
ជំេនឿតៗ�� #10៖ សហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីន�្រក �មែតមួ យគត់ែដល្រត�វ�នេគេ្រជើសេរ �សក��ងចំេ�ម
្រក �មដៃទេដើម្បីទទួ ល�ន�រ�ក់��ប
ំ ��រ ពីេ្រ�ះមិន�នភស���ងពិត្រ�កដេទ ែដល���នសុវត� ិ�ព។
�រពិត៖ សហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីនមិនែមន�្រក �មែតមួ យគត់ែដល្រត�វ�នេគេ្រជើសេរ �សក��ងចំេ�ម
្រក �មដៃទក��ងផ� វ� មិនល� េទ។ ប៉ុែន� ពួកេគ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ប
ំ ��រេនះ េ�យ�រែតពួ កេគ�នអ្រ�ៃន�រ
ឆ� ងេមេ�គ �រស្រ�កព្យ�លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ COVID-19 ខ� ស�
់ ង្រក �មេផ្សងេទៀត។
�រ្រព� យ�រម� េនះគឺ�ចយល់�ន។ �លពីេពលកន� ងេ� មនុស្សែដល�នពណ៌សម្ប
� រេផ្សងៗ ្រត�វ�នេគកុហក ឬបង� ំ
ឱ្យេធ� េើ តស� �� ំ ឬនីតិ វ �ធីេវជ� ��ស� េ្រ�ម�រអនុវត� ខុស្រកមសីលធម៌ ែដលេធ� ើឱ្យសុខ�ពពួ កេគ្របឈមនឹង�និភ័យ។
��ប
ំ ��រ� ំងបីែដល�នផ� ល់ជូនេ�សហរដ� �េមរ �ក ្រត�វ�ន�កល្បងេលើ្រប�ជនចំរុះ្រក �ម។ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង្រត�វ
�នេធ� ើេឡើង េដើម្បីរ ួមប��ល
� អ� កស� ័្រគចិត�ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីនឱ្យ�ន្រគប់ចំនួនមនុស្សែដល�ចឆ��ះប��ំងពី
ចំនួន្រប�ជន�ន។ េនះ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដ� ��ប
ំ ��រ�នសុវត� ិ�ពនិង�ន្របសិទ�ិ�ពស្រ�ប់
្រក �មមនុស្ស� ំងេ�ះ។ �ក៏្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេដើម្បី�រ�រ្រក �ម� ំងេនះពី�រ��យ�ជនរងេ្រ�ះៃន�រេធ� ស្របែហស�ង
េវជ� ��ស� ឬ�រេរ �សេអើង�តិ�សន៍ែដរ។
្រគ�េពទ្យ និងកម� វ �ធីសុខ�ព��រណៈខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្បីឱ្យ្រ�កដ�សហគមន៍ជន�តិែស្បកេ�� និង�ទីន
ទទួ ល�ន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េស� ើ��។ ្រប�ជនែស្បកេ�� និង�ទីនរ ួម�មួ យជន�តិេដើម�េមរ ��ំង និងជន
�តិេដើមេ�ះ�ៃវ� ជួ ប្របទះនូ វអ្រ�ៃន�រឆ� ងេមេ�គ �រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ និង�រ��ប់េ�យ�រជំងឺ
COVID-19 ខ� ស់បំផុត។ េនះ�មូ លេហតុែដលអ� ក�ចេឃើញ��ង
ំ �៉ណូឬ �រផ�យ�ណិជ�កម� េផ្សងៗេលើកទឹកចិត�ដល់
សហគមន៍� ំងេនះឱ្យទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ។
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េ�នធី Los Angeles
ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
េ�នធី LA ចង់ឱ្យសហគមន៍ែដល�នរងេ្រ�ះ��ំង�ងេគ� ំងេនះ �នឱ�សទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រឱ្យ�ន�ន់ែត
�ប់�ន់ែតល� ។ ្រប�ជនែស្បកេ�� និង�ទីន្របឈមនឹងប��ខ� ស់។ សូ ម�នអ� ែី ដលអ� ក�ច�ន�ន �ក់ទងនឹង
��ប
ំ ��រ ពី្របភពែដល�ចទុកចិត��ន។ ចូ រពិេ្រ�ះ�មួ យមនុស្សែដល�នចំេណះដឹងល� េហើយអ� កទុកចិត� ដូ ច� ្រគ�
េពទ្យ ្រគ�បេ្រង�នែផ� ក វ �ទ���ស� ឬឱសថ�រ � (អ� កលក់��េំ ពទ្យ) េហើយសួ រពួ កេគអំពីសំណួរ និងក� ីកង� ល់របស់អ�ក។ សំណួរ
របស់អ�កគឺសំ�ន់េហើយសមនឹងទទួ ល�នចេម� ើយពីបុគ�លែដល�នចំេណះដឹងនិង�ចទុកចិត��ន។
ជំេនឿតៗ�� #11៖ ខ��ំមិន្រត�វ�រ��ប
ំ ��រេទ ្របសិនេបើខ��ំ��ប់�នជំងឺ COVID-19 រ ួចេហើយ។
�រពិត៖ ្រគ�េពទ្យ និងអ� ក វ �ទ���ស�ែណ�ំឱ្យអ� កទទួ ល�រ�ក់��ប
ំ ��រ េ�ះបី�អ� ក��ប់�នជំងឺ COVID-19 រ ួច
េហើយក៏េ�យ។ េនះក៏េ្រ�ះែត��ប
ំ ��រផ�ល់នូវ�រ�រ�រ�ន់ែត្របេសើរ និងយូរអែង� ង។
្របព័ន��ព�ុំធម� �តិគឺ��រ�រ�រែដលអ� កទទួ ល�នប��ប់ពីអ�ក��ប់�នជំងឺ COVID-19។ �រ�ក់��ប
ំ ��រ
នឹងជួ យបេង� ើន�ព�ុំរបស់អ�កឱ្យ�ន�រ�រ�រ�ន់ែត្របេសើរ និងយូរអែង� ង្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ��រពិត
�រសិក�ថ� ម
ី ួ យ�នរកេឃើញ� អ� កែដលមិន�ន�ក់��ប
ំ ��រ�ចទំនង�ឆ� ងេមេ�គេឡើង វ �ញ េ្រចើន�ងពីរដងេបើ
េ្រប�បេធៀបេ�នឹងអ� កែដល�ន�ក់��ប
ំ ��ររ ួច។ �រ�ក់��ប
ំ ��រក៏ជួយ�រ�រ្រប�ំងនឹងទ្រមង់េមេ�គែដល�យ
នឹងឆ� ង�េ្រចើនេផ្សងេទៀត ដូ ច�េមេ�គ្របេភទ Delta ែដល្របែហល�មិន�ន់�នេទ េ�េពលអ� កឆ� ងដំបូងេ�ះ។
�រ�ក់��ប
ំ ��រនឹង�ត់បន� យឱ�សៃន�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ម� ងេទៀត។
ជំេនឿតៗ�� #12៖ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �នេ�សិ��រកែដលេគរ�លូត។ ខ��ំមិនឯក�ពចំេ�ះ�ររ�លូតកូ នេទ។ �
មិន្រតឹម្រត�វេទក��ង�រ�ក់��ប
ំ ��រ េ្រ�ះ��ប
ំ ��រ���នេ�សិ��រកែដល្រត�វេគរ�លូត។
�រពិត៖ ��ន��ប
ំ ��រ�មួ យែដល្រត�វ�នអនុ��តឱ្យេ្របើេ�សហរដ� �េមរ �ក �នផ� ក
� �លិ��រក ឬេ�សិ��រក
េឡើយ។
ប�
� ញេ�សិ��រកែដល្រត�វ�នផលិតេ�ក��ងមន� ីរពិេ�ធន៍ េ�យ�នមកពីេ�សិ�ៃន�ររ�លូតកូ នចំនួន 2
ែដល�នេធ� ើក��ង��ំ 1973 និង��ំ 1985 ្រត�វ�នេ្របើក��ង�របេង� ើត �រេធ� ើេតស� ឬ�រផលិត��ប
ំ ��រ COVID-19។ េ�សិ
��រកែដល្រត�វ�នេ្របើ គឺមិនែមន�នមកពី�រពន� �តកូ ន�េពលថ� ីៗេនះ ឬពី�ររ�លូតកូ នែដល�នេធ� ើេឡើងក��ង
េ�លបំណងេដើម្បី�របេង� ើត��ប
ំ ��រែតមួ យគត់េ�ះេទ។
•

•
•

Pfizer និង Moderna មិន�នេ្របើប�
� ញេ�សិ��រកេដើម្បីបេង� ើត ឬផលិត��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់
ពួ កេគេទ។ ពួ កេគពិត��នេ្របើប�
� ញេ�សិ��រកស្រ�ប់�រេធ� ើេតស� េ�មន� ីរពិេ�ធន៍ មុនេពល�រេធ� ើ
េតស� ��ប
ំ ��ររបស់ពួកេគេលើមនុស្ស។
Johnson & Johnson �នេ្របើប�
� ញេ�សិ��រកេដើម្បីបេង� ើត និងេធ� ើេតស� �កល្បង��ប
ំ ��រ COVID-19
របស់ពួកេគ។ ពួ កេគក៏េ្របើ�ស្រ�ប់ផលិតកម� ��ប
ំ ��រផងែដរ។
្រពះវ ��រ�តូ លិក�នពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញនូ វ�រេ្របើ្រ�ស់េ�សិ��រក ក��ងេ�លបំណងៃន�រផលិត��ប
ំ ��រ
ជំងឺ COVID-19 េនះ។ ពួ កេគ�នប��ក់� “�រទទួ ល��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ែដល�នេ្របើ្រ�ស់ប�
� ញ
េ�សិ�ពី�រកែដល�នរ�លូតស្រ�ប់ ដំេណើរ�រ្រ�វ្រ�វ និងដំេណើរ�រផលិតកម� របស់ពួកេគ គឺ�ចទទួ ល
យក�ន�ម្រកមសីលធម៌”។

ំ ��រជំងឺ COVID-19 និងប�
�
្របសិនេបើប��េនះេធ� ើឱ្យអ� ក�ន�រ្រព� យ�រម� សូ មពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញនូ វឯក�រ ��ប
ញេ�សិ��រក េ�យយកចិត�ទុក�ក់ ដូ េច� ះអ� ក�ចេធ� ើ�រស្រមចចិត�អំពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ�ន។
ជំេនឿតៗ�� #13៖ េយើងមិនដឹង� េតើ�នអ� ីខ�ះេ�ក��ង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ។
�រពិត៖ មនុស្ស្រគប់���ចរកេមើលេ្រគ�ងផ្សំ��ប
ំ ��រ�ន។
��ប
ំ ��រ� ំង 3 ្របេភទែដល�នឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�សហរដ� �េមរ �ក �នេ្រគ�ងផ្ស ំខុស���្រស័យេ��ម្រក �មហ៊ុនផលិត។
��ងប�� ីេ្រគ�ងផ្ស ំស្រ�ប់��ប
ំ ��រនីមួយៗ គឺ�នេ�ក��ងឧបសម� ័ន� C ៃនេគហទំព័រស� ីអំពី �រពិ�រ�ៃន�រ
ព��លបេ�
� ះ�សន� របស់ CDC ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។ េ្រ�ពី�រ�តុែហ្សន (genetic
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េ�នធី Los Angeles
ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19
material) េដើម្បីជំរុញ្របព័ន��ព�ុំរបស់អ�ក េ្រគ�ងផ្ស ំគឺទូេ�ប៉ុេ�
� ះ។ េ្រគ�ងផ្ស ំខ� ះ�នេ��ះ�លក� ណៈ វ �ទ���ស� គីមី
ប៉ុែន� ្របសិនេបើអ�កពិនិត្យេមើលអ� កបែន� ម អ� កនឹងេឃើញ���អំបិល ស� រ និង�តិ��ញ់។ ពួ ក��នសុវត� ិ�ព លុះ
្រ�ែតអ� ក�ន្របតិកម� ឬ�ស់េ�នឹងេ្រគ�ងផ្ស ំ�មួ យ។
��ន��ប
ំ ��រ�មួ យែដល�នឱ្យេ្របើ្រ�ស់េ�សហរដ� �េមរ �ក�នផ��កស៊ុត �ហួ យ ជ័រេ�ស៊ូ ឬ�រ�តុគីមីកុំឱ្យខូ ច
េឡើយ។ ពួ ក�មិនែមន�េ�ហៈ�មួ យ ដូ ច�ែដក នីែកល (nickel) កូ �លីច (cobalt) លីចូម (lithium) និងេ�ហ�តុ
ផ្ស ំ្របេភទក្រមេផ្សងៗ (rare earth alloys) េឡើយ។ ��ប
ំ ��រក៏មិន�នផ��កផលិតផលែដល�នផលិតេឡើង ដូ ច�េ្រគ�ង
េអឡិច្រត�និចល� ិត (microelectronics) វត��ចម� ងអគ� ីសនី (electrodes) បំពង់ទីបល� ិត�តិ�េ�ន (carbon nanotubes)
ឬវត��ចម� ង�ក់ក�
� លែដល�នែខ្សល� ិត (nanowire semiconductors) េឡើយ។
ជំេនឿតៗ�� #14៖ កម� វ �ធី VAERS ែដល�្របព័ន��យ�រណ៍្រពឹត�ិ�រណ៍មិនល� ៃន��ប
ំ ��រ �នប��ញ� មនុស្ស�ប់
�ន់�ក់ រ ួម�ំងកុ�រផងែដរ�ន��ប់េ�យ�រ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។
�រពិត៖ �មរ�យ�រណ៍របស់កម� វ �ធី VAERS ែតមួ យគត់ មិន�ច និងមិនគួ រ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីកំណត់� េតើ
��ប
ំ ��របង� ឱ្យ�ន្រពឹត�ិ�រណ៍មិនល� េ�ះេទ។ ្រពឹត�ិ�រណ៍មិនល� ធ� ន់ធ�រ�ំង�យ �ចនឹងេកើត�ន ប��ប់ពី�រ
�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ប៉ុែន� ក្រមនឹងេកើត�ន។ មិន�ន�រប��ក់ច�ស់�ស់អំពី�រ��ប់ចំេ�ះកុ�រែដលប
�
� លមកពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�ះេទ។ ផ� យ
� េ�វ �ញ �នកុ�រ�ប់រយ�ក់�ន��ប់េ�យ�រ�រឆ� ងជំងឺ
COVID-19។
�ន�រ�ន់្រចឡំអំពីចំនួនអ� ក��ប់ែដល�ន�យ�រណ៍េ�ក��ងទិន�ន័យែដល�ចរក�ន���រណៈពីកម� វ �ធី
VAERS។ ្រប�ជន�នយល់ដឹងេ�យខុសអំពីរ�យ�រណ៍ៃន�រ��ប់ពីកម� វ �ធី VAERS � ��រ��ប់ែដលប�
� លមក
ពី��ប
ំ ��រេ�វ �ញ។ ចំណុចេ�ះមិន្រតឹម្រត�វេទ។ កម� វ �ធី VAERS ទទួ លយករ�យ�រណ៍� ំងអស់ៃន្រពឹត�ិ�រណ៍សុខ�ព
មិនល� ប��ប់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រ។ បុគ�ល�ក៏�ច �យ�រណ៍េ� VAERS �នែដរ រ ួម� ំង��រណជនផងែដរ។ �រ
�យ�រណ៍ខ�ះែដល�នប��ន
� េ�កម� វ �ធី VAERS តំ�ងឱ្យ្របតិកម� ��ប
ំ ��រពិត្រ�កដ។ �រ�យ�រណ៍េផ្សងេទៀត គឺ�
្រពឹត�ិ�រណ៍សុខ�ពមិនល� ែដល�នេ�យៃចដន្យ និងមិន�ក់ទងេ�នឹង�រ�ក់��ប
ំ ��រេទ។ ឧ�ហរណ៍ ្របសិនេបើ
មនុស្ស��ក់�ន��ប់ក��ងេ្រ�ះ��ក់មួយប៉ុ��នៃថ� ប��ប់ពីទទួ ល��ប
ំ ��រ ចំណុចេនះ្របែហល��ច្រត�វ�ន�យ�រណ៍
េ�កម� វ �ធី VAERS ផងែដរ។ េ�ក��ង្របព័ន�កម� វ �ធី VAERS �រ��ប់េ�ះនឹងេមើលេ�ដូ ច�្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�ក់ទងេ�
នឹង��ប
ំ ��រ ពីេ្រ�ះ��នេកើតេឡើង��មៗប��ប់ពីមនុស្សេ�ះ�នទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ េ�ះបី��មិនែមន�ប��
ែដលបង� េឡើងេ�យ��ប
ំ ��រក៏េ�យ។ �រ�យ�រណ៍ខ�ះ�ច�នព័ត៌�នែដលមិនេពញេលញ មិនច�ស់�ស់ េ�យៃច
ដន្យ មិន�ចេផ� �ង��ត់�ន ឬពិត្រ�កដែតម� ង។
េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីែដនកំណត់ៃនទិន�ន័យរបស់កម� វ �ធី VAERS សូ មចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ VAERS របស់
មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគង និងទប់��ត់ជំងឺឆ�ង (CDC) ឬេមើល វ �េដអូ ៃន VAERS និងសុវត� ិ�ព��ប
ំ ��រ៖ រេបៀបែដល�ដំេណើរ
�រ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មស� ីពីសុវត� ិ�ព��ប
ំ ��រ សូ មចូ លេមើលេគហទំព័រស� ីពី សុវត� ិ�ពៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់
CDC។

ឯក�រធន�នបែន� ម
ស្រ�ប់�រលប់បំ�ត់ជំេនឿតៗ��េផ្សងេទៀត សូ មចូ លេ��ន់៖
•
•
•
•

CDC៖ ជំេនៀតៗ�� និង�រពិតអំពី��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 និង ជំេនឿតៗ�� និង�រពិតអំពី��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 ស្រ�ប់កុ�រ

មន� ីរេពទ្យកុ�រៃនទី្រក �ង Philadelphia៖ COVIDVaccineAnswers.org
Johns Hopkins៖ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19៖ ជំេនៀតៗ�� េ្រប�បេធៀងនឹង�រពិត
FactCheck.org៖ �រយល់ខុសចំេ�ះជំងឺ COVID-19
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