ការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រមាប់នកេ ងអាយុ 5-17 ឆ្នាំ។

ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ឥឡ
ូ វននេះមានសម្រមាប់មនុសសម្ររប់រ ូបដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំនឡើងនៅ។
វ៉ាក់សាំង COVID-19 មានសុវត្ថ ិភាពនិងមានម្របសិទ្ធភាពបាំផុត្។ វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទ ាំងអស់ត្រូវតរឆ្ល ងការ់ការធ្វ ើធរសត
និងពិនិរយយ៉ាងហ្ម រ់ចរ់។ FDA បានអនុញ្ញារធចញវ៉ាក់សាំង Pfizer សត្ាប់ការធត្បើត្បាស់ជាបន្ទាន់សត្ាប់អាយុ 5
ឆ្នាំធ ើងធៅ ធហ្ើយមិនបានរកធ ើញការត្ពួ យបារមភ ពីសុវរថ ិភាព្ង ន់្ងរធន្ទោះធេ។ អន កជាំន្ទញឯករាជយបានបញ្ញាក់ថា វ៉ាក់សាំង
ត្រូវអនុវរត តាមសត ង់ដារសុវរថ ិភាពនិងត្បសិេធភាពខ្ព ស់។
វ៉ាក់សាំង COVID-19 រឺឥត្រិត្ថ្លៃ និងានសត្ាប់ត្រប់ៗគ្ននធដាយមិនរិរពីការធាន្ទរា៉ាប់រងសុខ្ភាព សញ្ញារិ
ឬសថនភាពអធន្ទតត្បធវសន៍ធ ើយ។ អន កផ្ត ល់ធសវសុខ្ភាពរបស់អនកមិនអាចរិរត្បាក់ពីអនកធេ
ត្បសិនធបើអនកត្គ្នន់តរធៅចាក់ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងតរប៉ាុធ្
ណ ោះ។

រនបៀបទ្ទ្ួ លការចាក់វ៉ាក់សាំង
ដសែងរកកដនៃ ងចាក់វ៉ាក់សាំង
•

ពិនិរយធមើលជនម្រមើសចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ King County (ភារធត្ចើនមិនរត្មូវឱ្យានការ្រ់ជួបធេ)
ធៅធរហ្េាំព័រ kingcounty.gov/vaccine (ធត្ជើសធរ ើសភាសធៅខាងធត្កាមេាំព័រ)

•

ទ្ូ រស័ពទនៅការ ិយាល័យម្ររូនពទ្យ ឬអ្ន កផតល់នសវដលទាំសុខភាពរបស់អ្នក ធ ើមបីធមើលថា
ធរើពួកធរានចាក់ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងត រឬអរ់។

•

ដសែងរកឱសលសថននិងទ្ីតង
ាំ នផសងនទ្ៀត្នយាលតមនលខកូ ែម្របចាាំត្ាំបន់ធដាយធត្បើ vaccinelocator.doh.wa.gov
(ធត្ជើសធរ ើសភាសធៅកនុងត្បអប់ធត្ជើសធរ ើសត លសថ ិរធៅធកៀនត្ជ ុងខាងសតាំដ តផ្ន កខាងធលើ)

•

ម្រត្ូវការជាំនួយតមទ្ូ រស័ពទ? េូ រស័ពាធៅមជឈមណ្ឌលេូ រស័ពាេេួ លបនទុកជាំងឺ COVID-19 របស់ King County
ធៅដងង ្ក៏បាន ចធន្ទលោះធា៉ាង 8 ត្ពឹក ល់ 7 យប់ តាមរយៈធលខ្ 206-477-3977។ ានអន កបកតត្បភាស បញ្ញាក់ភាសត លអន កត្រូវការធៅធពលភាាប់េូរស័ពា។

អ្ែ ីដែលអ្ន កម្រត្ូវយកនៅជាមួ យនពលណាត្់ជួបចាក់វ៉ាក់សាំង៖
•

ឯកសរនែើមបីបញ្ជាក់អាយុ៖ អរត សញ្ញាណ្ត លធចញធដាយរ ឋ កុលសមព ័នធ ឬ សហ្ព័នធ, សាំបុត្រកាំធណ្ើរ,
ប័ណ្ណសលាធរៀន ឬឯកសរពីសលាធរៀនឬធពេយត លានធ្មោះនិងដងង តខ្ឆ្នាំកាំធណ្ើរក៏អាចធត្បើបានត រ។

•

ការយល់ម្រពមសម្រមាប់ទ្ទ្ួ លថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំង។ អន កត្បតហ្លជាត្រូវការ ការយល់ត្ពមពីឪពុកាតយ
ឬមនុសសធពញវ ័យធផ្សងធេៀរត លជាអន កផ្ដ ល់ការអនុញ្ញារឱ្យអន កចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19។
យុវជនអាចធ្វ ើការយល់ត្ពមធដាយខ្ល ួនឯងបាន ត្បសិនធបើពួកធរានករណ្ីធលើកតលង,
ធរៀបការជាមួ យមនុសសធពញវ ័យ, ឬកតនល ងចាក់វ៉ាក់សាំងកាំណ្រ់ថា ពួ កធរជា អនីរិជនត លានភាពធពញវ ័យ
(ភាសអង់ធរល សតរប៉ាុធ្
ណ ោះ)។ តសវ ងយល់បតនថ មអាំពីរត្មូវការធ្វ ើការយល់ត្ពមធៅ
kingcounty.gov/vaccine/youth
(ធត្ជើសធរ ើសភាសធៅកនុងត្បអប់ធត្ជើសធរ ើសត លសថ ិរធៅត្ជ ុងធកៀនខាងសតាំដ តផ្ន កខាងធលើ)

• ពាក់អាវថ្ែខៃ ី ឬអាវានដ រលុងត លងាយត្សួ លទញវធ ើងធលើ។
• អ្ែ ីដែលម្រត្ូវន្ែ ីអ្ាំឡ
ុ ងនពលរង់ចា។
ាំ
ានសាំណ្ួរឬ? សូ មធមើលសាំណ្ួរត លត្រូវសួ រជាញឺកញាប់ធៅេាំព័របន្ទាប់ឬចូ លធៅកាន់ kingcounty.gov/covid/vaccine
(នម្រជើសនរ ីសភាសនៅកនុងម្របអ្ប់នម្រជើសនរ ីសត លសថ ិរធៅត្ជ ុងធកៀនខាងសតាំដ តផ្ន កខាងធលើ)

សាំណ្ួរត លត្រូវបានសួ រជាញឹកញាប់អាំពីថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំង៖
នត្ើខ្ុាំម្រត្ូវការចាក់វ៉ាក់សាំងបុន្មេនែងនែើមបីឱយបានម្ររប់ចាំនួន?
អន កនឹងត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ចាំនួនពីរ ង។ អន កនឹងចាក់ធលើកេីពីរយ៉ាងធោច្ស់ 21 ដងង បន្ទាប់ពីបានចាក់ធលើក
េីមួយរ ួច។ ធត្កាពីចាក់ធលើកេី 1 រ ួច អន កចាប់ធផ្ត ើមបធងក ើរភាពសុាំត្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ធហ្ើយការចាក់ធលើកេី 2
បធងក ើននិងបាំធពញកត្មិរការការពារខ្ព ស់បាំផ្ុរ។ អន កត្រូវបានធរចារ់េុកថា អន កបានចាក់វ៉ាក់សាំងត្រប់ចាំនួន 2
សបាតហ្៍បន្ទាប់ពីអនកបានចាក់ធលើកេីពីររ ួច។
នត្ើថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងននេះែូ ចគ្នននឹងថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងដែលមនុសសនពញវ ័យចាក់ដែរឬនទ្?
យុវវ ័យអាយុពី 12-17 ឆ្នាំ ចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ូ ចត លមនុសសធពញវ ័យចាក់ត រ។ កូ នធកម ងអាយុពី 5-11 ឆ្នាំ ចាក់ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំង
Pfizer ត លបធងក ើរសត្ាប់ពួកធរ។ មនុសសត លានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំធ ើងធៅ ក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំង Moderna ឬ
Johnson & Johnson ផ្ងត រ ប៉ាុតនត ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងទ ាំងធន្ទោះ មិនទន់ត្រូវបានអនុញ្ញារសត្ាប់ធកម ងធៅធ ើយធេ។
នត្ើខ្ុាំនឹងមានផលបេះពាល់ដែរឬនទ្?
អន កអាចានផ្លប៉ាោះពាល់ ូ ចជា ឈឺដ ធតតខ្ល ួន ឈឺកាល ឬានអារមម ណ្៍ធនឿយហ្រ់
កនុងរយៈធពលពីរដងង បន្ទាប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំងរ ួច។ ទ ាំងធនោះរឺជាសញ្ញា្មម តាត លបងាាញថា
ត្បព័នធការពាររាងកាយរបស់អនកកាំពុងបធងក ើរភាពការពារ។ មនុសសមួ យចាំនួនខ្ល ោះមិនានផ្លប៉ាោះពាល់អវើទល់តរធសោះ។
នត្ើខ្ុាំអាចនកើត្ជាំងឺ COVID-19 ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងឬនទ្?
ធេ ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងមិនានធមធរារធៅកនុងធន្ទោះធេ ធហ្ើយអន កមិនអាចធកើរជាំងឺ COVID-19 ពីថានធាំ នោះត រ។
នត្ើខ្ុាំអាចន្ែ ីអ្ែីខៃេះនៅនពលដែលខ្ុាំបានចាក់វ៉ាក់សាំងម្ររប់ចាំនួនន ើយ?
អន កអាចចាប់ធផ្ត ើមធ្វ ើអវើៗជាធត្ចើនធ ើង វ ិញ ត លត្រូវបានបញ្ឈប់ធដាយសរជាំងឺរាររារ! អន កអាចជួ បជុាំគ្ននកនុងអគ្នរជាមួ យ
អន ក ៏ដេធេៀរត លបានចាក់ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងត្រប់ចាំនួន ធដាយមិនចាាំបាច់ពាក់ា៉ាស់ (ធលើកតលងតរធៅកនុង
ហ្វ ូងានមនុសសជាធត្ចើន ឬកតនល ងសធារណ្ៈ)។ អន កមិនចាាំបាច់ពាក់ា៉ាស់ធៅខាងធត្តធេ
ធលើកតលងតរធៅកនុងេីកតនល ងត លានហ្វ ូងមនុសសមួ យចាំនួន។
បនត តាមដានព័រ៌ានងម ីៗសដ ីអាំពីអវើត លអន កអាចធ្វ ើធត្កាយពីអនកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរ ួច៖ LifeAfterVaccine.org
(ធត្ជើសធរ ើសភាសធៅកនុងត្បអប់ធត្ជើសធរ ើសធៅខាងធលើ)
នត្ើខ្ុាំអាចជួបជុាំគ្ននជាមួ យអ្ន កដែលមិនទន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនោយមិនចាាំបាច់ពាក់មាស់ឬនទ្?
នម្រកាយពីអនកបានចាក់ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងត្រប់ចាំនួនធហ្ើយ
អន កអាចជួ បជុាំគ្ននកនុងអគ្នរជាមួ យសាជិកកនុងត្ក ុមត្រួ សរត លមិនទន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង ធដាយមិនចាាំបាចក់ពាក់ា៉ាស់
ត្បសិនធបើពួកធរានោនិភ័យទបកនុងការធកើរជាំងឺ COVID-19 (ឧទហ្រណ្៍ ពួ កធរ
គ្នមននរ្ានក់ានបញ្ញាសុខ្ភាពធផ្សងធេៀរ)។ ត្បសិនធបើានមនុសសធលើសពីមួយត្រួ សរ ឬនរ្ានក់ានោនិភ័យខ្ព ស់
អន ករួ រតរពាក់ា៉ាស់ រការាលរពីគ្ននយ៉ាងរិច 6 ហ្វ វ៊ីរ និងធៅកនុងកតនល ងត លានខ្យល់ធចញចូ លបានលអ
( ូ ចជាធៅខាងធត្តអគ្នរ ឬចាំហ្របងអច)។
ួ
ថានវ
ាំ ៉ា ក់សាំងការពារអន កបានយ៉ាងលអ ប៉ាុតនត អន កជាំន្ទញធៅតរកាំពុងសិកាថា
ធរើអនកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរ ួចធហ្ើយ អាចចមល ងធមធរារធៅអន កត លមិនទន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងត រឬធេ។
នត្ើខ្ុាំអាចដសែងរកចនមៃ ើយសម្រមាប់សាំណួររបស់ខ្ុាំឬម្រក ុមម្ររួ សររបស់ខ្ុាំទក់ទ្ងនិងថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំង នៅឯណា?
ធវជា បណ្ឌិរ ឬអន កផ្ត ល់ធសវតងទ ាំសុខ្ភាពរបស់អនករឺជាអន ក ៏ត្រឹមត្រូវបាំផ្ុរត លអន កអាចសួ រសាំណ្ួរ។
អន កក៏អាចតសវ ងរកចធមល ើយជាធត្ចើនត លទក់េងនិងសាំណ្ួររបស់អនកធៅ kingcounty.gov/covid/vaccine
(ធត្ជើសធរ ើសភាសធៅកនុងត្បអប់ធត្ជើសធរ ើសត លសថ ិរធៅត្ជ ុងធកៀនខាងសតាំដ តផ្ន កខាងធលើ)។

