
• មនុស្សវយ័ក្មេងជាក្្រើនដែលមានជំងឺ COVID-19 មានក្ោគស្ញ្ញា នានាម្មិត្ាល ឬ

មិនមានក្ោគស្ញ្ញា ក្េ។ ប ុដនែមនុស្សវយ័ក្មេងមួយរំនួនធ្លា ម់ខ្ល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬមានបញ្ញា

ស្ុខ្ភាពក្សសងៗដែលក្មើតមានរយៈក្ពលដវង (ដែលក្ៅថាជំងឺ COVID រយៈក្ពលដវង)។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19កាត់បនថយហានិភ័យរបស្់អ្នមមន ុងការធ្លា ម់ខ្ល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ការ

្តវូរូលស្្មាមពាបាលក្ៅមនទ ីរក្ពេយ ឬការាា ប់សងដែរ។ ថាន បំង្កា រម៏ជួយកាត់បនថយ

ហានិភ័យរបស់្អ្នមមន ុងការក្មើតមានជំងឺ COVID រយៈក្ពលដវងសងដែរ។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ្បក្ភេ Pfizer និង្បក្ភេ Moderna គឺជាថាន បំង្កា រដបប 

្បឆំងនឹងក្មក្ោគពីរ្បក្ភេ/បាយវ៉ា លិន (bivalent)ទងំអ្ស្់ក្ ើយ នាក្ពលឥឡូវក្នេះ។ 

ក្នេះមានន័យថា ថាន បំង្កា រទងំក្នេះ្តវូបានក្ធ្វ ើឱ្យថ្េីក្ឡើង វ ញ  ក្ែើមីីការររ្បឆំងនឹង

ពូជក្មក្ោគថ្េីៗក្្រើនក្េៀត។

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19

អ្វ ីដែលយុវវយ័ត្រវូដវវ ងយល់
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ថ្ន ាំបង្កា រទាំងឡាយការពារអ្នកពីការធ្លា ក់ខ្ល នួឈឺធ្ងនធ់្ងរោយយាររជាំងឺ COVID។

មនុវសត្រប់របូត្រវូការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រដែលបានោធ្វ ើឱ្យថ្មោីងើងវ    (updated vaccine) 

ត្រឹមដរចាំនួនមួយែូវប ុោ ណ្ ោះ។

• ត្បវិនោបើអ្នកបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំង ឺCOVID ដែលបានោធ្វើឱ្យថ្មីោងើង វ    ត្បោទទ Pfizer ឬត្បោទទ

Moderna ចាំនួនមួយែូវរចួោ ើយោ ោះ អ្នមគឺ្គប់លមខណៈនិងទន់ក្ពលក្វលាក្ ើយ។

• ្បស្ិនក្បើអ្នមមាន្បព័នធភាពាុរុំេះក្ខ្ោយ អ្នមអារេេួលចាម់ែូស្បដនថមក្េៀត។ សូ្មពិក្្រេះ

ជាមួយនឹង្គកូ្ពេយរបស់្អ្នម។

• ត្បវិនោបើអ្នកមិនធ្លា ប់បានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំង ឺCOVID ដែលបានោធ្វើឱ្យថ្មីោងើងវ    ឬមិនធ្លា ប់បាន

ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំង ឺCOVID ្មួយោទោ ោះ អ្នមគួរដតេេួលចាម់ថាន បំង្កា រដែលបានក្ធ្វ ើឱ្យថ្េីក្ឡើងវ ញ  

្បក្ភេ Pfizer ឬ្បក្ភេ Moderna។ អ្នម្តវូការេេួលចាម់្តឹមដតរំនួនមួយែូស្ប ុក្ ណ្ េះ។

• ត្បវិនោបើអ្នកបានោកើរជាំងឺ COVID រចួោ ើយ ឬក៏អ្នកកាំពុងមានផ្ទៃោពាោះ ឬកាំពុងបាំោៅកូនោយយទឹក

ោយោះោ ោះ អ្នមក្ៅដតគួរេេួលចាម់ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID រំនួនមួយែូស្សងដែរ។

• ថាន បំង្កា រក្នេះអារមានការចាម់ជូនបានមន ុងក្ពលតំ្លរន ជាមួយនឹងថាន បំង្កា រក្សសងក្េៀត ែូរជាថាន ំ

បង្កា រក្មក្ោគដែលបងាឱ្យមានឬស្ស (HPV) សងដែរ។

• ស្្មាប់ព័ត៌មានបដនថម សូ្មរូលក្ៅកាន់ក្គ េំព័រ cdc.gov/coronavirus/vaccine។

រោបៀបទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ
• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID គឺមានស្្មាប់សដល់ជូនក្ៅតាមការ ញយាល័យ្គកូ្ពេយ គា ីនិម ាលាក្រៀន និងឱ្ស្ថ្ាថ ន (មដនាងលម់ថាន )ំ

ជាក្្រើន។ ដស្វងរមេីតាំងមួយដែលក្ៅជិតអ្នម តាមរយៈក្គ េំព័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated។

• ្បស្ិនក្បើអ្នមមានអាយុក្្កាម 18 ឆន ំ សូ្មាមសួ្រអំ្ពីការអ្នុញ្ញា តពីឪពុមមាដ យ ឬអ្នមសដល់ការក្មើលដថ្ទ ំ

(parent/caregiver consent)។ ្បស្ិនក្បើអ្នមស្ថ ិតមន ុងការរិញ្ច ឹមក្មើលដថ្ទ ំ(foster care) ក្នាេះ អា្ពាបាល ឬបុគគលិមក្ៅ

មដនាងក្មើលដថ្ទអំារសដល់ការអ្នុញ្ញា តបាន ែោប្អ្នមយល់្ពមសងដែរ។

• សូ្មេូរស្័ពទក្ៅកាន់ មជឈមណឌ លសដល់ព័ត៌មានអំ្ពីថាន បំង្កា ររបស្់នាយមដ្ឋា នស្ុខ្ភាពាធ្លរណៈ (DPH Vaccine 

Call Center) តាមរយៈក្លខ្ 1-833-540-0473 ឬក្លខ្ 2-1-1 ្បស្ិនក្បើអ្នម្តវូការជំនួយមន ុងការដស្វងរម

ថាន បំង្កា រ ឬមក្ធ្ាបាយក្ធ្វ ើែំក្ណើរ ឬម៏ការចាម់ថាន បំង្កា រក្ៅតាមសទេះ។

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ទងំឡាយគឺមិនរិរផ្ថ្ា ក្នាេះក្េ ក្បើក្ទេះបីជាអ្នមមិនមានធ្លនាោ៉ា ប់រងម៏ក្ដ្ឋយ។

• អ្នមនឹងមិន្តវូបានាមសួ្រអំ្ពីាថ នភាពអ្ក្នាែ ្បក្វស្ន៍របស់្អ្នមក្េ។

មំណត់ស្មាគ ល់៖ ថាន បំង្កា រ្បក្ភេ Novavax ដបប ្បឆំងនឹងក្មក្ោគដតមួយ្បក្ភេ/ម ូ ណូវ៉ា លិន 

(monovalent) គឺមានស្្មាប់សដល់ជូនមន ុង ាថ នភាពមួយរំនួន។

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
http://ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html#accordion-2-collapse-1


ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19
អ្វ ីដែលយុវវយ័ត្រវូដវវ ងយល់

សូ្មពិក្្រេះជាមួយនឹង្គកូ្ពេយ ឪពុមមាែ យ/អា្ពាបាលរបស្់អ្នម ឬមនុស្សក្ព វយ័ដែលអារេុមរិតែ

បានក្សសងក្េៀត អំ្ពីថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19។ សូ្មាមសួ្រពួមក្គនូវស្ំណួរ្ដែលអ្នមអារនឹងមាន។

VaccinateLACounty.com

ទលប ោះពាល់កត្មិរធ្ងនធ់្ងររឺកត្មនងឹោកើរមាន

• សលប េះរល់េូក្ៅរមួមាន ការឈឺ ក្ឡើងក្ ើម និងក្ឡើង្ម មក្ៅនឹងដែ ក្ៅ

្តង់ មដនាងដែលអ្នមបានចាម់ថាន បំង្កា រក្នាេះ មានអារមេណ៍រង់មអ តួ អ្ស្់មមាា ំង 

្គនុក្តែ  ្គនុរង្កឈឺមាល ឬឈឺារ់ែុំ។ អាការៈទងំក្នេះនឹងបាត់ក្ៅវ ញ មន ុង

រយៈក្ពលប ុនាេ នដថ្ងក្្កាយ។ មិនដមនមនុស្ស្គប់រន នឹងក្មើតមានសលប េះរល់

ទងំក្នេះក្េ។

• សលប េះរល់ទងំឡាយគឺជាស្ញ្ញា ដែលបង្កា  ថា ្បព័នធភាពាំុរបស្់អ្នម កាំពុង

បោងាើរត្បព័នធការពារ។

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 រឺមានវុវរថ ិភាព និងមានត្បវិទធ ិភាព

• ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ទងំឡាយ្តវូបានក្ធ្វ ើការាមលីង ក្ ើយ្តវូ

បានរមក្ ើ ថាមានស្ុវតថ ិភាព និង្បស្ិេធិភាពស្្មាប់យុវវយ័។ ថាន បំង្កា រ

ទងំក្នេះ្តវូបានបនែេេួលការតាមដ្ឋនដសនមស្ុវតថ ិភាពយា ងែិតែល់។

រ ូតមមែល់ក្ពលក្នេះ មនុវសរាបរ់យលាន ក់បានេេួលការចាម់ថាន ំ

បង្កា រជំងឺ COVID-19 ក្ដ្ឋយស្ុវតថ ិភាព។

• ្បតិមមេ ឬការទស់្ដបបធ្ងន់ធ្ងរ (អា្ វ ីឡាម់ស្ុីស្/anaphylaxis) អារ

ក្មើតក្ឡើងបនាទ ប់ ពីចាម់ថាន បំង្កា រ ្ មួយម៏ក្ដ្ឋយ  រមួទងំថាន បំង្កា រជំងឺ 

COVID-19 សងដែរ ប ុដនែរំណុរក្នេះគឺ កត្ម នឹងក្មើតមាន។

• មនុស្សមួយរំនួនតូរ ជាពិក្ស្ស្មនុស្សក្ភេ្បសុ្ដែលមានអាយុចាប់ពី

12 ឆន ំ ក្ៅ 39 ឆន ំ មានការរលាម ែល់ក្បេះែូង (បញ្ញា រលាមារ់ែុំក្បេះ

ែូង/myocarditis និង/ឬ បញ្ញា រលាម្ស្ទប់ខាងក្្តដនក្បេះ

ែូង/pericarditis) បនាទ ប់ពីបានេេួលចាម់ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ររួ។ 

បញ្ញា ក្នេះគឺម្ម ក្ ើយមរណីភាគក្្រើនគឺមានម្មិត្ាល ្ពមទងំឆប់

ជាស្េះក្ស្ីើយក្ដ្ឋយការ ពាបាល  ក្ ើយនិងការស្្មាម។ ហានិភ័យរបស្់អ្នម

រំក្រេះបញ្ញា រលាមារ់ែុំក្បេះែូង ឬបញ្ញា ក្បេះែូងក្សសងក្េៀតគឺខ្ពស្់ជាង

ក្នេះ  ្បស្ិនក្បើអ្នម ឆ្ាងជំងឺ COVID-19 ក្នាេះ។ អ្នម មិនអាចោកើរជាំងឺ 

COVID-19 ក្ដ្ឋយារថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ក្េ។ មិនមានថាន បំង្កា រ្

មួយមានសទ ុមក្មក្ោគដែលបងាឱ្យមានជំងឺ COVID-19 ក្នាេះក្េ។

• មិនមានភ័ស្ត ុតាង្មួយដែលបញ្ញា ម់ថា ថាន បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ជេះឥេធិ

ពលែល់ការលូតលាស្់របស្់យុវវយ័ ឬស្មតថភាពរបស្់អ្នមមន ុងការមានមូន

ក្នាេះក្េ។
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