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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ប្បភេទ JYNNEOS 

1. ភតើថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអតុស្វា ប្បភេទ JYNNEOS គជឺាអា ី? 

JYNNEOS គឺជាថ្ន បំង្កា រដែលមានចំនួន 2 ែូស 
ហ ើយដែលបានទទួលការអនុម័តឱ្យហ្បើ្បាស់ហោយរែឋបាលចំណីអាហារនិងឱ្សថ (FDA) 
ស្មាប់ការទប់ស្កា ត់ជំងឺអុតស្កា  និងជំងឺអុតតូច (smallpox) ចំហ ោះមនុសសទងំឡាយដែលមានអាយុចាប់ពី 18 
ឆ្ន ំហ ើងហៅ។ ថ្ន បំង្កា រហនោះក៏បានទទួលការអនុញ្ញា តឱ្យហ្បើ្បាស់ជាបន្ទា ន់ (EUA) របស់ FDA 
ចំហ ោះអនកដែលមានអាយុហ្កាម 18 ឆ្ន ំ ផងដែរ។ 

• ្បសិនហបើមានការផដល់ជូនថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS មុនហពល 
មនុសសមាន ក់បានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគអុតស្កា ហន្ទោះ 
ថ្ន បំង្កា រ្បហេទហនោះជួយការ រពួកហគពីការឆ្លងជំងឺអុតស្កា ។  

• ្បសិនហបើមានការផដល់ជូនភ្លល មៗ ហ្កាយហពល ពួកហគបានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគអុតស្កា ហន្ទោះ 
(លអបំផុតកន ុងអំ ុងហពល 4 ថ្ថៃ) ថ្ន បំង្កា រ្បហេទហនោះអាចនឹងជួយទប់ស្កា ត់ការហកើតជំងឺ 
ឬហ ា្ ើឱ្យជំងឺហន្ទោះមិនសូវមានក្មិត ៃ្ន់ ៃ្រ។  

កំណត់សមាា ល់៖ ្បសិនហបើបុគាលមាន ក់មានហោគសញ្ញា ន្ទន្ទថ្នជំងឺអុតស្កា រចួហ ើយហន្ទោះ 
ពួកហគគឺ ួសហពលហវលាស្មាប់ទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហ ើយ។ 
ពួកហគគួរដតជួបជាមួយនឹង្គូហពទយស្មាប់ការហ ា្ ើហតសត  និងស្មាប់ែំបូន្ទា នទក់ទងនឹងការពាបាលវញិ។  

ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ្តវូបានផលិតហ ើងហោយហ្បើ្បាស់ហមហោគអុតហោ (vaccinia virus)។ 
ហនោះគឺជាហមហោគដែលទក់ទងហៅនឹងហមហោគអុតស្កា  និងហមហោគអុតតូច។ 
ហមហោគអុតហោហនោះ្តូវបានហ ា្ ើឱ្យទន់ហសោយ ែូហចនោះហមហោគហនោះមិនអាចបណ្ដដ លឱ្យហកើតមានជំងឺអុតហោ 
ឬជំងឺអុតតូច ឬក៏ជំងឺអុតស្កា ចំហ ោះអនកដែលទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ ឬអនកដែលហៅជិតពួកហគហន្ទោះហទ។  

ថ្ន បំង្កា រមួយដែលមានហ ា្ ោះថ្ ACAM2000 បានទទួលការអនុម័តឱ្យហ្បើ្បាស់ហោយ FDA 
ហែើមបីទប់ស្កា ត់ជំងឺអុតតូច ប ុដនត ក៏អាចមានការហ្បើ្បាស់ស្មាប់ទប់ស្កា ត់ជំងឺអុតស្កា ផងដែរ។ 
ហោយស្ករដតមិនមានការហ្បើ្បាស់ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ ACAM2000 
កន ុងការទប់ស្កា ត់ជំងឺអុតស្កា ហៅកន ុងស រែឋអាហមរកិន្ទហពលហនោះ បញ្ជ ីសំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ហនោះ 
សហដដ ហៅហលើថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ដតប ុហណ្ដណ ោះ។  
 

2. ភតើថ្ន ាំបង្កា រភនេះមានការផ្ដល់ជូនយ៉ា ងដូចភដដចខ្លេះ? 

មានការផដល់ជូនថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ហោយការចាក់តាមមជ ុល។ មានវ ិ្ ីស្កស្តសត ពីរយ ងហផសងោន  
ដែលអាចហ្បើ្បាស់បាន៖ 

• ការចាក់ភៅភប្កាដប្រទាប់ស្រែក (subcutaneous injection)។ 
ហនោះមានន័យថ្មានការចាក់ថ្ន បំង្កា រហៅហ្កាមដសបក ហៅកន ុងហែើមថ្ែដផនកខាងហលើ។ 
 វ ិ្ ីស្កស្តសត ហនោះមានហ្បើ្បាស់ស្មាប់មនុសសទងំឡាយដែលមានអាយុតិចជាង 18 ឆ្ន ំ 
និងមនុសសទងំឡាយណ្ដដែលធ្លល ប់មានស្កល កស្កន មដផលស្កច់ (keloid scars)។ ស្កល ក ស្កន មដផលស្កច់ហនោះ 
គឺជាស្កល កស្កន ម្កាស់ ហ ើយពកហ ើងមួយ ដែលហកើតមានហ្កាយហពលមានការសូចខាតដសបក 
ែូចជាការមុត ឬការចាក់្ុ្ោះ ឬក៏ការវោះកាត់។  

• ការចាក់ភៅចភ ល្ េះប្រទាប់ស្រែក (intradermal injection)។ 
ហនោះមានន័យថ្មានការចាក់ថ្ន បំង្កា រហៅចហន្ទល ោះ្សទប់ដសបក។ 
 វ ិ្ ីស្កស្តសត ហនោះហ្បើ្បាស់ស្មាប់មនុសសភ្លគហ្ចើនដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ន ំហ ើងហៅ។ 
មនុសសទងំឡាយណ្ដដែលទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហោយរហបៀបហនោះ អាចហ្ជើសហរ ើសទីតាំង 3 
កដនលងស្មាប់ទទួលចាក់៖ ហៅហលើកំេួនថ្ែ (ហៅដផនកខាងកន ុងកំេួនថ្ែ ចហន្ទល ោះពីកថ្ែហៅដកងថ្ែ) 
ឬហៅហលើសនងដផនកខាងហលើ ប ុដនត ហៅហ្កាមឆ្អ ឹងស្កា  ឬក៏ហៅកន ុងស្កច់ែុំស្កា  (deltoid)។ 
អនកអាចពិនិតយហមើលរបូភ្លពហផសងៗអំពីមនុសសដែលបានទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហៅហលើ កំេួនថ្ែ 
ឬសនងដផនកខាងហលើ ឬក៏ ស្កា ។  

ន្ទហពលបចច ុបបនន ហនោះ 
ការចាក់ហៅកន ុង្សទប់ដសបកគឺជាវ ិ្ ីស្កស្តសត ដែលមានការហ្បើ្បាស់ស្មាប់មនុសសភ្លគហ្ចើនដែលមានអាយុ
ចាប់ពី 18 ឆ្ន ំហ ើងហៅ ប ុដនត  ្បសិនហបើអនក្ពួយបារមភចំហ ោះស្កល កស្កន មដផលស្កច់ 
ឬអនកហពញចិតតទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហៅហ្កាមដសបកហ្ចើនជាងហន្ទោះ អនកអាចទទួលបាន។ 
សូម្បាកែថ្អនក្បាបហ់ៅែល់អនកផតល់ថ្ន បំង្កា រអំពីចំណូលចិតតរបស់អនក។ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/mpx-intradermal-step2.jpg?_=35329
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/mpx-intradermal-step2.jpg?_=35329
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/MPX_InjectionSites_2022_0199.jpg?_=67412
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/images/interim-considerations/MPX_InjectionSites_2022_0307.jpg?_=67416
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ប្បភេទ JYNNEOS 

3. ភតើខ្្ញ ាំប្តវូការចាក់ចាំនួនប៉ាុ្ ា នដូរ? 

ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS មានផដល់ជូនជាចំនួនពីរែូស កន ុងចហន្ទល ោះរយៈហពលយ ងហហាចណ្ដស់ 4 សបាដ  ៍ពីោន ។ 
បុគាលមាន ក់នឹងចាប់ហផដើមបហងា ើត្បព័នធការ រកន ុងរយៈហពលប ុន្ទា នថ្ថៃឬប ុន្ទា នសបាដ  ៍ 
បន្ទា ប់ពីការចាក់ែូសទីមួយរចួ ប ុដនត ពួកហគនឹងមិនទន់មាន្បព័នធការ រសពស់បំផុតហន្ទោះហទ 
រ ូតែល់រយៈហពលពីរសបាដ  ៍ហ្កាយពីការចាក់ែូសទីពីរ។ ហនោះគឺជាហពលដែលមានការចាត់ទុកថ្ 
អនកបានចាក់ថ្ន បំង្កា រហពញហលញ។ 
 

ការបនតចាត់វធិ្លនការណ៍ហផសងៗហទៀតហែើមបីកាត់បនថយក្មិតហានិេ័យរបស់អនក 
ហបើហទោះបីជាហ្កាយហពលដែលអនកបានចាក់ថ្ន បំង្កា រហពញហលញហ ើយហន្ទោះ គឺហៅដតជាការសំខាន់។ 
 

4. ភតើថ្ន ាំបង្កា រដាំភ ើរការបានលអ ប៉ាុណ្ណា ស្ដរ? 

ពួកហយើងហៅមិនទន់មានទិននន័យពីពិេពពិតជាក់ដសដង្គប់្ោន់ហៅហ ើយហទ 
ហែើមបីនិយយថ្ថ្ន បំង្កា រការ រមនុសសទងំឡាយបានលអប ុណ្ដណ ពីការឆ្លងជំងឺអុតស្កា  
កន ុងអំ ុងហពលថ្នការផុ្ោះហ ើងថ្នជំងឺន្ទហពលឥ ូវហនោះ។ ហទោះ ជាយ ងណ្ដក៏ហោយ ការសិកោន្ទហពលថាីៗហនោះ មួយ 
ហោយមជឈមណឌ ល្គប់្គងនិងទប់ស្កា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) បានបង្កា ញថ្ ស្មាប់ោល់មនុសសចំនួន 1 
របូដែលមានការឆ្លងហមហោគ កន ុងចំហណ្ដមមនុសសទងំឡាយដែលបានទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS 
ចំនួនមួយែូសហន្ទោះ មានការឆ្លងហមហោគចំនួន 14 ករណី កន ុងចំហណ្ដមអនកដែលមិនបានទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ។ 
ទិននន័យចាស់ៗមកពីទាីបអាស្ត ា ិកបង្កា ញថ្ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS មាន្បសិទធិភ្លពយ ងហហាចណ្ដស់ 85% 
កន ុងការការ រមនុសសទងំឡាយពីជំងឺអុតស្កា  
ហៅហពលដែលមានការផដល់ជូនថ្ន បំង្កា រមុនហពលការប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគ។  

ការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រអាចនឹងទប់ស្កា ត់បុគាលមាន ក់ដែលបានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគអុតស្កា  
ពីការហកើតមានជំងឺហនោះ ្បសិនហបើមានការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហន្ទោះកន ុងអំ ុងហពល 4 
ថ្ថៃពីការប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគ។ ្បសិនហបើបុគាលមាន ក់ហន្ទោះទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រកន ុងចហន្ទល ោះហពលពី 4 ហៅ 14 
ថ្ថៃហ្កាយពីការប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគហន្ទោះ ថ្ន បំង្កា រមិនទំនងជាអាចទប់ស្កា ត់ការឆ្លងហមហោគហទ 
ប ុដនត ្បសិនហបើបុគាលហន្ទោះឆ្លងជំងឺអុតស្កា  ហោគសញ្ញា ន្ទន្ទរបស់ពួកហគអាចនឹងមានក្មិត្ស្កលជាងមុន។ 

មិនមានការែឹងថ្ថ្ន បំង្កា រហនោះែំហណើរការហ ើយ 
្បសិនហបើមានការផដល់ជូនចាក់ថ្ន បំង្កា រហ្កាយហពលបុគាលមាន ក់មានហោគសញ្ញា ន្ទន្ទថ្នជំងឺអុតស្កា រចួហ ើយហន្ទោះ។ 

ហោយស្ករដតពួកហយើងហៅដតកំពុងសិកោអំពីថ្ 
ហតើថ្ន បំង្កា រែំហណើរការបានលអប ុណ្ដណ កន ុងអំ ុងហពលថ្នការផុ្ោះហ ើងថ្នជំងឺហនោះ 
ការបនតអនុវតត វធិ្លនការណ៍ហផសងៗហែើមបីកាត់បនថយក្មិតហានិេ័យរបស់អនក 
ហទោះជាហ្កាយហពលអនកបានចាក់ថ្ន បំង្កា រហពញហលញហ ើយក៏ហោយហន្ទោះ គឺជាការសំខាន់។ 
 

5. ភតើអនកណ្ណខ្លេះគួរស្តទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ? 

មានការដណន្ទំឱ្យមនុសសទងំឡាយដែលបានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគអុតស្កា  
និងមនុសសទងំឡាយដែលអាចនឹង្បឈមនឹងហានិេ័យថ្នការឆ្លងជំងឺអុតស្កា ន្ទហពលហនោះ ឬន្ទហពលអន្ទគត 
ទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ។  
 

បុគគលទាាំងឡាយខាងភប្កាដភនេះ មានរិទធ ិអាចទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា របាន៖ 
▪ បុរស ឬបុគាលដែលបានផ្លល ស់បដ រូហេទសុសពីហែើមកំហណើត (transgender) ណ្ដមាន ក់ 
ដែលរមួហេទជាមួយនឹងបុរស ឬបុគាលដែលបានផ្លល ស់បដ រូហេទសុសពីហែើមកំហណើតហផសងៗហទៀត 

▪ បុគាលទងំឡាយណ្ដដែលមានហេទណ្ដក៏ហោយ ឬ្សឡាញ់ហេទណ្ដក៏ហោយ 
ហ ើយដែលចូលរមួកន ុងការរមួហេទជាលកខណៈជំនួញ និង/ឬជាលកខណៈហោោះែូរ (ឧ. 
ការរមួហេទហែើមបីទទួលបាន្បាក់ ទីជ្មក មហ បូអាហារ ឬក៏របស់របរឬត្មូវការហផសងហទៀត) 
ឬក៏រមួហេទដែលជាប់ ក់ព័នធជាមួយនឹង្ពឹតត ិការណ៍ស្កធ្លរណៈ្ំមួយ 

▪ បុគាលទងំឡាយណ្ដដែលកំពុងមានហមហោគ ុីវ (HIV) ជាពិហសសអនកមានជំងឺ HIV 
ដែលមិនបាន្គប់្គង្តឹម្តូវ ឬមានក្មិត ៃ្ន់ ៃ្រ 

▪ បុគាលទងំឡាយណ្ដដែលមានការប ោះ ល់ដសបកនឹងដសបក ឬការប ោះ ល់ហោយសន ិទធស្កន ល 
ជាមួយនឹងបុគាលណ្ដមាន ក់ដែលមានការសងស័យថ្មានជំងឺអុតស្កា  
ឬមានការបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់ថ្មានជំងឺហនោះ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7140e3.htm
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ប្បភេទ JYNNEOS 

រមួទងំអនកដែលមិនទន់មានការបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់ហៅហ ើយ ហោយន្ទយកោឋ នសុសភ្លពស្កធ្លរណៈ 
(Public Health) ផងដែរ 

▪ ថ្ែគូរមួហេទរបស់បុគាលទងំឡាយហៅកន ុង្កមុហផសងៗខាងហលើ 
▪ បុគាលទងំឡាយណ្ដដែលរំពឹងទុកថ្នឹងសថ ិតហៅកន ុង្កមុហផសងៗណ្ដមួយខាងហលើ 
▪ បុគាលទងំឡាយណ្ដដែលហ ា្ ើការង្ករជាក់លាក់មួយចំនួន រមួមាន៖ 

o អនកដែលហ ា្ ើការជាមួយនឹងហមហោគជំងឺអុត្បហេទ orthopoxviruses 
ឬហ ា្ ើហតសតស្មាប់ហមហោគជំងឺអុត្បហេទហនោះ ហៅកន ុងមនា ីរពិហស្ក្ន៍្ស្កវ្ជាវ 
ឬមនា ីរពិហស្ក្ន៍លកខណៈហវជជស្កស្តសត   

o បុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លពដែលហមើលដថទអំនកដែលមានការបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់ថ្មានជំងឺអុត
ស្កា  ឬមានការសងស័យថ្មានជំងឺហនោះ។ បុគាលិកទងំហនោះរមួមានទងំ្គូហពទយពិនិតយអនកជំងឹផ្លា ល់ 
និងបុគាលិកដផនកហសវាកមាសមាអ តបរសិ្កថ ន ផងដែរ។ សូមហមើលសំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 
សំុ្គឺជាបុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លព។ ហតើសំុ្គួរដតទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ ដែរឬហទ? ខាងហ្កាម។ 

 

មនុសសជាហ្ចើនដថមហទៀត អាចនឹងកាល យហៅជាមានសិទធិទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា របានន្ទហពលអន្ទគត។ 
ស្មាប់ព័ត៌មានថាីៗបំផុត សូមហមើលហគ ទំព័រ ph.lacounty.gov/monkeypox/vaccine.htm។ 

 

6. ភតើផ្លប៉ាេះពាល់ននថ្ន ាំបង្កា រប្បភេទ JYNNEOS មានអា ីខ្លេះ? 

ផលប ោះ ល់ហៅ្តង់កដនលងចាក់គឺជាការហកើតមានទូហៅ ចំហ ោះការចាក់ថ្ន ំ្ បហេទ JYNNEOS 
ទងំហៅហ្កាម្សទប់ដសបក (subdermal) និងការចាក់ហៅចហន្ទល ោះ្សទប់ដសបក (intradermal)។ 
ផលប ោះ ល់ទងំហនោះរមួមាន ការហ ើង្ក ម ការហ ើងហ ើម ការឈឺចាប់ ការហ ើងរងឹ និង/ឬការរមាស់។ 
ហោគសញ្ញា ទងំហនោះគឺហកើតមានជាទូហៅជាង ចំហ ោះការចាក់ហៅកន ុង្សទប់ដសបក។ ស្មាប់បុគាលមួយចំនួន 
ការរមាស់ ឬការហ ើងហ ើមអាចហកើតមានចហន្ទល ោះហពលពីប ុន្ទា នថ្ថៃ ហៅពីរឬបីសបាដ  ៍។ 
ផលប ោះ ល់ហផសងៗហទៀតអាចរមួមាន ការឈឺស្កច់ែុំុំ្ ឈឹកាល ចហង្កអ រចង់កអ តួ ្គនុរង្ក 
ឬមានអារមាណ៍អស់កមាល ំង។ មានឱ្កាសបនត ិចបនត ចួកន ុងការហកើតមាន្គនុហដដ ផងដែរ។  

ែូចោន ហៅនឹងថ្ន ហំពទយណ្ដមួយក៏ហោយ ថ្ន បំង្កា រក៏មានឱ្កាសែ៏តូចមួយកន ុងការបណ្ដដ លឱ្យមាន្បតិកមា 
ឬការទស់ក្មិត ៃ្ន់ ៃ្រ។ ្បសិនហបើអនកមានសញ្ញា ន្ទន្ទថ្ន្បតិកមា ឬការទស់ក្មិត ៃ្ន់ ៃ្ រ 
(ែូចជាការហ ើងកន្ទា ល ្តអាក ការហ ើងហ ើមមុសឬបំពង់ក ការពិបាកែកែហងា ើម ហបោះែូងហលាតញាប់ 
ឬក៏ការវលិមុស) សូមទូរស័ពាហៅហលស 911 ជាប ា្ ន់ ឬក៏ហៅកាន់មនា ីរហពទយដែលហៅជិតអនកបំផុត។ 
ស្មាប់ការ្ពួយបារមភហផសងហទៀត សូមទក់ទងហៅអនកផដល់ហសវាកមាដផនកដថទសំុសភ្លព។ 
 

7. ភតើខ្្ញ ាំអាចទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រភនេះ កន ញងភេលស្តដួយជាដួយនឹងថ្ន ាំបង្កា រភផ្េងភទៀតបាន 
ស្ដរឬភទ? 

ចាស/បាទ។ អាចផដល់ជូនថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS មុនហពល ឬហ្កាយហពល 
ឬក៏កន ុងហពលដតមួយជាមួយនឹងថ្ន បំង្កា រហផសងៗហទៀតបាន។ ថ្ន បំង្កា រទងំហនោះរមួមានថ្ន បំង្កា រជំងឺ្គនុផ្លដ ស្កយ្ំ 
(flu) និងថ្ន បំង្កា រជំងឹ COVID-19 ផងដែរ។  

្បសិនហបើអនកគឺជាមនុសសហេទ្បសុដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ហៅ 39 ឆ្ន ំ 
អនក្បដ លជាអាចពិចារណ្ដហលើការរង់ចាំរយៈហពល 4 សបាដ  ៍ បន្ទា ប់ពីការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS 
មុនហពលការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជំងឺ COVID-19។ ការហ ា្ ើដបបហនោះ 
គឺហោយស្ករដតអាចនឹងមានការហកើនហ ើងបនត ិចបនត ចួថ្នក្មិតហានិេ័យ ចំហ ោះបញ្ញា  myocarditis 
(ការរលាកស្កច់ែុំហបោះែូង) ្បសិនហបើអនកទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហផសងៗកន ុងហពលជិតោន ហន្ទោះ។ ហទោះជាយ ងណ្ដក៏ហោយ 
្បសិនហបើអនក្បឈមនឹងហានិេ័យសពស់កន ុងការឆ្លងជំងឺអុតស្កា  ឬមានការប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគន្ទហពលថាីៗហនោះ 
អនកគួរដតទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ហបើហទោះបីជាអនកបានទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 
ន្ទហពលថាីៗហនោះហ ើយក៏ហោយ។ 
 

8. ខ្្ញ ាំគឺជាបុគគលិកស្ផ្នកស្ែទាាំរុខ្ភាេ។ ភតើខ្្ញ ាំគួរស្តទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ ស្ដរឬភទ? 

ហានិេ័យថ្នការចមលងជំងឺអុតស្កា  គឺមានក្មិតទបស្មាប់បុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លព (HCW) 
្បសិនហបើពួកហគអនុវតតតាមគំរអូនុវតតន៍ស្មាប់ការ្គប់្គងការឆ្លងហមហោគ ដែលសម្សប។ 
ការហ ា្ ើដបបហនោះរមួមានទងំការ ក់ឧបករណ៍ការ រផ្លា ល់ស្នួ (PPE) 
ហ ើយនិងការអនុវតតន៍វ ិ្ ីស្កស្តសត ្បមូលសំណ្ដកដែល្បកបហោយសុវតថ ិភ្លព ផងដែរ។ ហទោះជាយ ងណ្ដក៏ហោយ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ប្បភេទ JYNNEOS 

បុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លពទងំឡាយណ្ដដែលហមើលដថទអំនកដែលមានការបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់ថ្មានជំងឺអុតស្កា  
ឬមានការសង័សយថ្មានជំងឺហនោះ គឺមានសិទធិអាចទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា របាន។ 
ហនោះរមួមានទងំបុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លពទងំឡាយណ្ដដែលទំនងជានឹង្តវូ្បមូលសំណ្ដកស្មាប់មនា ីរពិហស្ក
្ន៍ពីអនកដែលមានជំងឺអុតស្កា  (ឧ. 
បុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លពដែលកំពុងហ ា្ ើការហៅតាមគល ីនិកដផនកសុសភ្លពផ្ វូហេទ 
ឬទីតាំងគល ីនិកទងំឡាយណ្ដដែលបហ្មើការជូន្បជាជនដែល្បឈមនឹងហានិេ័យ)។ 

បុគាលិកដែល្ោន់ដតជាអនកចាក់ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ប ុដនតមិនហមើលដថទអំនកដែលមានការបញ្ញជ ក់ចាស់ 
លាស់ថ្មានជំងឺអុតស្កា  ឬមានការសងស័យថ្មានជំងឺហនោះ 
មិនមានសិទធិកន ុងការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជំងឹអុតស្កា ហន្ទោះហទ។ 

អាចមានការដណនំ្ទឱ្យហ្បើ្បាស់ថ្ន សំ្មាប់ទប់ស្កា ត់ជំងឺហ្កាយហពលប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគ (postexposure 
prophylaxis/PEP) ស្មាប់បុគាលិកដផនកដថទសំុសភ្លពទងំឡាយ 
បន្ទា ប់ពីមានការប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគទក់ទងនឹងការហ ា្ ើការង្ករជាក់លាក់មួយចំនួន។ សូមហមើល 
តាោងហានិេ័យថ្នការប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគក្មិតសពស់ និងម្យម។ 
 

9. ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំមានភោគរញ្ញា ននជាំងឺអុតស្វា  ភតើខ្្ញ ាំគួរស្តទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ស្ដរឬភទ? 

ហទ។ ្បសិនហបើអនកមាន ហោគសញ្ញា ន្ទន្ទថ្នជំងឺអុតស្កា  អនកមិនគួរទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតស្កា ហន្ទោះហទ។ 
ចូរពិហ្ោោះជាមួយនឹង្គូហពទយអំពីហោគសញ្ញា ន្ទន្ទរបស់អនក ឱ្យបានឆ្ប់តាមដែលអាចហ ា្ ើហៅបាន។ 
្បសិនហបើអនកមិនមាន្គូហពទយ្បចាំស្នួ ឬធ្លន្ទោ៉ា ប់រងសុសភ្លពហទហន្ទោះ អនកអាចហៅកាន់ 
គល ីនិកដផនកសុសភ្លពផ្ វូហេទ មួយរបស់ន្ទយកោឋ នសុសភ្លពស្កធ្លរណៈ (Public Health)។ ស្មាប់ព័ត៌មានបដនថម 
សូមទូរស័ពាហៅកាន់មជឈមណឌ លផដល់ព័ត៌មានរបស់ន្ទយកោឋ នសុសភ្លពស្កធ្លរណៈ (Public Health Call Center) 
តាមរយៈហលស 1-833-540-0473 (មានហបើកបហ្មើការជូន 7 ថ្ថៃកន ុងមួយសបាដ  ៍ ចាប់ពីហមា ង 8:00 ្ពឹក ែល់ហមា ង 
8:30 យប់)។ 
 

10. ខ្្ញ ាំធ្លល ប់មានជាំងឺអតុស្វា រចួភ ើយ ភតើខ្្ញ ាំគួរស្តទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ស្ដរឬភទ? 

ហទ។ ដផអកហៅហលើព័ត៌មានដែលអាចរកបានន្ទហពលហនោះ ្បសិនហបើអនកធ្លល ប់មានជំងឺអុតស្កា រចួហ ើយហន្ទោះ 
អនកមាន្បព័នធការ រពីការឆ្លងជំងឹហនោះមដងហទៀត។ អនកមាន “ភ្លពសុ្កំដបប្មាជាតិ”។ 
មិនមានការដណនំ្ទឱ្យទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហទ ន្ទហពលហនោះ។ ហទោះជាយ ងណ្ដក៏ហោយ 
អនកគួរដតពិហ្ោោះជាមួយនឹង្គូហពទយរបស់អនក ថ្ហតើអនកគួរដតទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ ឬហទ។ 
 

11. ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំឆ្លងជាំងឺអុតស្វា ភប្កាយភេលទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដូរទីដួយ 
ភតើខ្្ញ ាំគួរស្តទទួលចាក់ដូរទីេីរ ស្ដរឬភទ? 

ដផអកហៅហលើព័ត៌មានដែលអាចរកបានន្ទហពលហនោះ ហ្កាយហពលអនកធ្លល ប់មានជំងឺអុតស្កា រចួហ ើយហន្ទោះ 
អនកមាន្បព័នធការ រពីការឆ្លងជំងឺហនោះមដងហទៀត។ ហនោះមានន័យថ្អនកមិន្តវូការទទួលចាក់ែូសទីពីរហន្ទោះហទ។ 
្បសិនហបើអនកមាន្បព័នធភ្លពសំុ្កចុោះហសោយ (អនកមាន្បព័នធភ្លពសុ្កំមួយដែលទនហ់សោយ) 
ចូរពិហ្ោោះជាមួយនឹង្គូហពទយរបស់អនក ថ្ហតើអនកគួរដតទទួលចាក់ែូសទីពីរ ឬហទ។ 
 

12. ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំធ្លល ប់ទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រជាំងឺអតុតូច កាលេីភប្ចើនឆ្ន ាំកនលងដកភ ើយ 
ភតើខ្្ញ ាំគួរស្តទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ដស្ដល ស្ដនឬភទ?  

ចាស/បាទ។ បុគាលទងំឡាយណ្ដដែលបានទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតតូច មុនហពលការផុ្ោះហ ើងថ្នជំងឺអុតស្កា ហនោះ 
គួរដតទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតស្កា ែដែល។ 
ការហ ា្ ើដបបហនោះគឺហោយស្ករដត្បព័នធការ រដែលទទួលបានពីថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតតូចហន្ទោះ 
អាចមានការចុោះអន់ថយហៅតាមហពលហវលា។ 
 

13. ភតើខ្្ញ ាំអាចទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា របាន ស្ដរឬភទ ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំមានប្បេ័នធភាេសុ្វាំចុេះភខ្ោយ 
និង/ឬមានជាំងឺ ុីវ? 

ចាស/បាទ។ ការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រគឺជាការសំខាន់ ពីហ្ ោះបុគាលទងំឡាយដែលមាន្បព័នធភ្លពសុ្កំទនហ់សោយ 
ែូចជាបុគាលដែលមានជំងឺ ុីវ (HIV) ក្មិត ៃ្ន់ ៃ្ រ ឬមិនបាន្គប់្គង្តឹម្តវូ 
ឬក៏អនកដែល្បឈមនឹងហានិេ័យសពស់ជាងមុនកន ុងការធ្លល ក់ស្នួឈឺ ៃ្ន់ ៃ្ រ ្បសិនហបើពួកហគឆ្លងជំងឺអុតស្កា ហន្ទោះ។ 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/infection-control-healthcare.html#anchor_1660143677200
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/chs/SexualHealthClinicSchedule.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Questions-and-Answers.aspx#ctl00_ctl49_g_5b0a5469_9e31_49de_b47b_2f0bd2c99e8b_csr14_tab
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Questions-and-Answers.aspx#ctl00_ctl49_g_5b0a5469_9e31_49de_b47b_2f0bd2c99e8b_csr14_tab
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ប្បភេទ JYNNEOS 

មានការសិកោ្ស្កវ្ជាវថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ចំហ ោះអនកដែលមានជំងឹ ុីវ 
ហ ើយមិនហ ើញថ្មាន្បតិកមាអវជិជមានក្មិត ៃ្ន់ ៃ្រហកើតហ ើងហន្ទោះហទ។  

ចូរកត់សមាា ល់ជាសំខាន់ថ្ ្បសិនហបើអនកមាន្បព័នធភ្លពសុ្កំចុោះហសោយ 
អនកមិនសូវទំនងជាអាចបហងា ើតការហឆ្ល ើយតបថ្នភ្លពសុ្កំដែលខាល ំងមួយ ហ្កាយការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហន្ទោះហទ។ 
ហនោះមានន័យថ្ការអនុវតតន៍ជំហានហផសងៗហទៀតហែើមបីការ រអនកពីការឆ្លងជំងឺអុតស្កា ហន្ទោះ គឺជាការសំខាន់។  
 

14. ភតើខ្្ញ ាំអាចទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា របាន ស្ដរឬភទ ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំមានភោគប្តអក? 
ចាស/បាទ មានការសិកោ្ស្កវ្ជាវថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS 
ចំហ ោះអនកដែលមានហោគហសើដសបកដែលបងាឱ្យមានដសបកសង តួ រមាស់ និងមានការរលាក (atopic dermatitis) 
(ឬហោគ្តអក [eczema]) ហ ើយមិនហ ើញថ្មាន្បតិ កមាអវជិជមានក្មិត ៃ្ន់ ៃ្រហកើតហ ើងហន្ទោះហទ។ 
បុគាលទងំឡាយដែលមានស្កថ នភ្លពទងំហនោះ អាចនឹងធ្លល ក់ស្នួឈឺ ៃ្ន់ ៃ្ រ 
្បសិនហបើពួកហគពិតជាហកើតជំងឺអុតស្កា ហន្ទោះ។ 

 
15. ភតើខ្្ញ ាំគួរស្តទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ ស្ដរឬភទ ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំកាំេុងមាននផ្ាភពាេះ 

ឬប្បស្ លជានឹងអាចមាននផ្ាភពាេះ?  

្បសិនហបើអនកកំពុងមានថ្ផាហ ោះ ហ ើយអនកបានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគអុតស្កា ហន្ទោះ 
មានការដណន្ទំយ ងមុឺងមា ត់ឱ្យអនកពិចារណ្ដហលើការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ។ 
ហនោះគឺពីហ្ ោះដតហមហោគអុតស្កា អាចចមលងហៅែល់ទរកហៅកន ុងថ្ផាបាន កន ុងអំ ុងហពលមានថ្ផាហ ោះ 
ឬចមលងហៅែល់ទរកដែលហទើបនឹងហកើត ហោយការប ោះ ល់ជិតសន ិទធ កន ុងអំ ុងហពល និងហ្កាយហពលស្មាល។ 
មានការោយការណ៍ថ្អនកដែលហកើតជំងឺអុតស្កា ហៅហពលដែលពួកហគមានថ្ផាហ ោះហន្ទោះ មានបញ្ញា ហកើតមិន្គប់ដស 
ការរលូតកូន ទរកស្កល ប់កន ុងថ្ផា ហ ើយនិងការឆ្លងហមហោគអុតស្កា ហៅែល់ទរកផងដែរ។ 
ហៅមិនទន់មានការយល់ែឹងហទ ថ្ចំណុចហនោះហកើតមានហ ើងញឹកញាប់ប ុណ្ដណ  
ឬ្បដ លជាអាចនឹងហកើតមានកន ុងអំ ុងហពលថ្នការផុ្ោះហ ើងថ្នជំងឺហនោះ ឬហទ។ 
ទិននន័យចំហ ោះហានិេ័យហផសងៗថ្នការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS កន ុងអំ ុងហពលមានថ្ផាហ ោះហន្ទោះ 
គឺហៅមានកំណត់។ ្បសិនហបើអនកមានសំណួរអំពីការចាក់ថ្ន បំង្កា រ 
សូមពិហ្ោោះជាមួយនឹងផដល់ហសវាកមាដផនកដថទសំុសភ្លព។ ថ្ន បំង្កា រទំនងជានឹងែំហណើរការបានកាន់ដតលអ  
ហៅហពលដែលអនកទទួលចាក់កាន់ដតឆ្ប់ បន្ទា ប់ពីអនកបានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគរចួ។ 
 

16. ភតើខ្្ញ ាំអាចទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា របាន ស្ដរឬភទ ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំកាំេុងបាំភៅកូនភោយទឹកភោេះ? 

្បសិនហបើអនកបានប ោះ ល់ហៅនឹងហមហោគអុតស្កា  ហ ើយអនកកំពុងបំហៅកូនហោយទឹកហោោះហន្ទោះ 
អនកគួរដតទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ។ ទិននន័យអំពីឥទធិពលថ្នថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS ចំហ ោះទរកដែលហៅហោោះ 
ឬការផលិតទឹកហោោះហន្ទោះ គឺមិនទន់អាចរកបានហៅហ ើយហទ។ ការដែលថ្ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ JYNNEOS 
អាច្ជាបចូលហៅកន ុងទឹកហោោះមនុសសដមនឬអត់ហន្ទោះ ក៏មិនទន់ែឹងផងដែរ។ 
ប ុដនត ហោយស្ករដតថ្ន បំង្កា រហនោះមិនមានផុ្កហមហោគដែលអាចបហងា ើតស្នួហៅជាហ្ចើនចំដណកហន្ទោះ 
ការទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រមិនអាចហ ា្ ើឱ្យទរករបស់អនកឆ្លងហមហោគអុតស្កា ហន្ទោះហទ។ 
 

17. ដូរទីដួយរបរ់ខ្្ញ ាំគឺចាក់ភៅភប្កាដប្រទាប់ស្រែក (subcutaneous)។ 
ភតើដូរទីេីររបរ់ខ្្ញ ាំនឹងមានការចាក់ជូនយ៉ា ងដូចភដដច? 

្បសិនហបើអនកមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ន ំហ ើងហៅហន្ទោះ 
ែូសទីពីរនឹងមានផដល់ជូនហោយការចាក់ហៅចហន្ទល ោះ្សទប់ដសបក (intradermally) 
ហែើមបីបំហពញលំោប់ថ្ន បំង្កា រដែលមានចំនួនពីរែូសហនោះ (សូមហមើលសំណួរ 
ហតើថ្ន បំង្កា រហនោះមានការផដល់ជូនយ ងែូចហមដចសលោះ? ហៅខាងហលើ)។ ហទោះជាយ ងណ្ដក៏ហោយ 
្បសិនហបើអនកមានការ្ពួយបារមភអំពីស្កល កស្កន មដផលស្កច់ (keloid scarring) 
ឬ្បសិនហបើអនកហពញចិតតទទួលចាក់ែូសទីពីរហៅហ្កាម្សទប់ដសបក (subcu-taneously) ហ្ចើនជាង 
ហន្ទោះអនកអាចទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រែូសទីពីរហៅហ្កាម្សទប់ដសបកបាន។  
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Questions-and-Answers.aspx#ctl00_ctl49_g_5b0a5469_9e31_49de_b47b_2f0bd2c99e8b_csr14_tab
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សំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់ 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺអុតស្វា ប្បភេទ JYNNEOS 

18. ភតើខ្្ញ ាំអាចចាក់ដូរទេីីររបរ់ខ្្ញ ាំភៅភប្កាដប្រទាប់ស្រែក (subcutaneously) បាន ស្ដរឬភទ 
ប្បរិនភបើខ្្ញ ាំឈានដល់អាយុ 18 ឆ្ន ាំ ប ា្ បេី់ការទទួលចាក់ដូរទីដួយរចួ? 

ចាស/បាទ។ ហៅហពលដែលអនក្នែល់អាយុ 18 ឆ្ន ំ ជាទូហៅ 
មានការផដល់ជូនថ្ន បំង្កា រហោយការចាក់ហៅចហន្ទល ោះ្សទប់ដសបក (intradermally)។ ប ុដនត  
្បសិនហបើអនកមានការ្ពួយបារមភអំពីការហ ើងស្កល កស្កន មដផលស្កច់ (keloid scarring) 
ឬ្បសិនហបើអនកហពញចិតតទទួលចាក់ថ្ន ហំៅហ្កាម្សទប់ដសបក (subcutaneous) ហ្ចើនជាង 
ហន្ទោះអនកអាចទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រហៅហ្កាម្សទប់ដសបកបាន។ 
សូម្បាកែថ្អនក្បាបហ់ៅែល់អនកផតល់ថ្ន បំង្កា រអំពីចំណូលចិតតរបស់អនក។ 
 

19. ភតើខ្្ញ ាំប្តវូការទទួលការអនុញ្ញា តេីឪេុកមាដ យរបរ់ខ្្ញ ាំភដើដែទីទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ស្ដរឬភទ? 

ហៅតាមទីតាំងរបស់ន្ទយកោឋ នសុសភ្លពស្កធ្លរណៈ (Public Health) ្បសិនហបើអនកមានអាយុចហន្ទល ោះពី 12 ហៅ 17 
ឆ្ន ំហន្ទោះ អនកអាចអនុញ្ញា តហែើមបីទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា របាន ហោយចុោះ តថហលខាហៅហលើ ដបបបទ ហនោះ។ 
ហៅតាមទីតាំងទងំហនោះ ្បសិនហបើអនកមានអាយុហ្កាម 12 ឆ្ន ំហន្ទោះ ឪពុកឬមាដ យមាន ក់ ឬអាណ្ដពាបាល្សបចាប់ 
ឬក៏មនុសសហពញវយ័ដែលមានទំនួលសុស្តវូមាន ក់ ្តវូដតអមែំហណើរហៅជាមួយនឹងអនក។ 
អនកក៏្តវូដតមាន ដបបបទថ្នការអនុញ្ញា ត ដែលបានចុោះ តថហលខាហោយឪពុកមាដ យ 
ឬអាណ្ដពាបាល្សបចាប់របស់អនកផងដែរ។ 
 

20. ភតើខ្្ញ ាំអាចទទួលបានេត័៌មានបស្នែដ ភៅទណី្ណខ្លេះ? 

• ហគ ទំព័រទក់ទងនឹងជំងឺអុតស្កា  ph.lacounty.gov/Monkeypox | ទំព័រថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតស្កា  
របស់ន្ទយកោឋ នសុសភ្លពស្កធ្លរណៈថ្នហខាន្ី Los Angeles (LAC DPH) 

• តាោងព័ត៌មានការពិតស្មាប់អនកទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ និងអនកផដល់ការហមើលដថទ ំ
(ស្មាប់ការចាក់ថ្ន បំង្កា រហៅចហន្ទល ោះ្សទប់ដសបក [intradermal] និងស្មាប់អនកដែលមានអាយុហ្កាម 18 
ឆ្ន ំ) របស់រែឋបាលចំណីអាហារ និងឱ្សថ (FDA) 

• ហសចកដ ីដថលងការណ៍អំពីព័ត៌មានទក់ទងនឹងថ្ន បំង្កា រ (ចំហ ោះថ្ន បំង្កា រដែលចាក់ហៅហ្កាម្សទប់ដសបក 
[subcutaneous] ស្មាប់អនកដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្ន ំហ ើងហៅ) ហៅហលើហគ ទំព័រ ថ្ន បំង្កា រ្បហេទ 
JYNNEOS – អា ីដែលអនក្តវូដសា ងយល់ របស់មជឈមណឌ ល្គប់្គង និងទប់ស្កា ត់ជំងឺឆ្លង (CDC) 

• ហគ ទំព័រថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតស្កា  CDC 
• ហគ ទំព័រថ្ន បំង្កា រជំងឺអុតស្កា  របស់ន្ទយកោឋ នសុសភ្លពស្កធ្លរណៈថ្នរែឋ California (CDPH) 

 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/docs/ConsentMinors12_17JYNNEOS.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/monkeypox/docs/JynneosICFChildren.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/
http://publichealth.lacounty.gov/media/monkeypox/vaccine.htm
https://www.fda.gov/media/160773/download
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/smallpox-monkeypox.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/smallpox-monkeypox.pdf
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/vaccines/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Monkeypox-Vaccines.aspx

