បតើ វ ពិ ត ដដ រ ឬ បេ ?
ី
ការពិ ត ផ្នថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់ សាំ ង កូ វ ដ-១៩
(COVID-19)
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ី
ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វដ-១៩
នឹងមិន
ធ្វ ីធោយហ្សែន ឬ DNA អ្ន ក
ហ្រែរែួ លធេ។

ធតើថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វ ី
ដ-១៩ នឹងោចធ្វ ី
ធោយ DNA រែស់ខ្ញាំ
ចរ ឹករែស់ខ្ញាំ និងពូ ជ
ហ្សែនរែស់ររួ សរខ្ញាំ
ហ្រែរែួ លឬធេ?

ទង
ាំ ថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់សាំង Moderna និង Pfizer ប្រើរបចេ កបេស
Messenger RNA (ឬបៅថ្ mRNA) ។ របចេ កបេស mRNA
បនេះរប្ងៀនខ្ល ួនររស់ បយើងបោយបចេះការពារបយើ ងបោយ
របងក ើតអងគ រដិ្ាណនិងបកាសិកាបសេងៗបេៀតដដល្រឆាំង
នឹងការឆ្ល ងជាំ ងឺ។
សរជាតិថ្ន ាំ mRNA បចញមកពី វ៉ា ក់សាំងកូ វ ីដ-១៩ (COVID19) នឹងមិនចូ លបៅដល់ខាងកនុងសនល
ូ បកាសិកា ដដលជា
កដនល ងរកាេុក DNA ប ើយ ។ បនេះមានន័យ ថ្ mRNA មិន
ោចរេះពាល់ដល់ DNA ររស់បយើ ងទល់ ដតបសេះ។ បៅបពល
mRNA ានរប្ងៀនបកាសិការរស់បយើងចរ់សពវ្ររ់ប ើយ
ជាតិអង់សុីមនឹងរាំដរក mRNA ដូ បចន េះវដលងមានបៅកនុង
ខ្ល ួនបយើងបេៀតប ើយ ។

ធតើខ្ញាំោចធកើតជាំងឺកូ
វវ ីដ-១៩ ពីថ្នវ
ាំ ៉ា ក់
សាំ ងហ្ដរឬធេ?
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ី
វ៉ាក់សាំងកូ វដ-១៩
(COVID19) នឹងមិនធ្វ ីធោយអ្ន ក
ធកើតជាំងឺកូរ៉ា ូណាធេ។

មិនមានបមបោរកូ រ៉ា ូណាកនុងថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំង COVID-19 បេ។
អន កមិនបកើតជាំងឺកូរ៉ា ូណាបោយសរការចាក់វ៉ាក់សាំងបេ។
ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងរប្ងៀនបកាសិកាបៅកនុងោងកាយររស់បយើងឱ្យបចេះ
របងក ើត្រូបតអុីនមួ យដដលមានរ ូរោងដូ ចបរេះរិេបៅនឹង្រូបតអុី
នដដលបរានរកប ើញបៅបលើផ្សៃ ផ្នវ ីរុសកូ វ ីដ-១៩ ។ បដើមបីរញ្ជា
បោយវប្វ ីការ ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងប្រើអនកនាំសរ RNA (mRNA) ឬបម
បោរផ្តាសយដដល្តូវានបរដកស្មួ លមិនរណា
ា លឲ្យមានប្រេះ
ថ្នក់ ដូ បចន េះវមិនរណា
ា លឲ្យបកើតជាំង។ឺ ោងកាយររស់បយើងសគល់្រូ
បតអុីនបនេះដូ បចន េះវរបងក ើតភាពសុាំ ្រសិនបរើវវ ីរុសកូ វ ីដ-១៩ចូ ល
មកកនុងខ្ល ួនររស់បយើង។
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ី
ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វដ-១៩
ោចែណា
ា លធោ
យមានធោរសញ្ញាដូ ចនឹងជាំងឺផ្ដាសយ
ករមិតរសល ែ៉ុហ្នែ ការរែតិកមម ្ងន់្ងរ
ករមមានធកើតធ ើងណាស់។

អន កោចមានសលរេះពាល់ដូ ចជា ឈឺកាល ឈឺផ្ដ អស់
កមាលាំង ឬបតាខ្ល ួនកនុងរយៈបពលមួ យឬពីរផ្ងៃ ប្កាយពីាន
ចាក់រ ួច។ រុដនា សលរេះពាល់ទង
ាំ បនេះមិន មានរយៈបពល
យូរបេប ើយជាសញ្ជារង្ហាញថ្ ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកាំពុងមាន
្រសិេធិភាព។

ខ្ញាំរពួ យបារមម ណ៍
ខ្លាំងខ្លចរែតិកមម
្ង ន់្ងរនឹងថ្នវ
ាំ ៉ា ក់
សាំ ងកូ វ ីដ-១៩។

្រតិកមម ដ៏្ៃន់្ៃរ (anaphylaxis) ក្មមានបកើតប ើង
ណាស់ រុដនា ោចបកើតប ើង ជាពិបសសចាំបពាេះមនុសេដដល
ធាលរ់មានការ្រតិកមម ដ៏្ៃន់្ៃររ ួចប ើយ។ ្រតិកមម ទង
ាំ
បនេះោចពាាលាន។
បរមានវ ិ្ីការពារប្តៀមេុករ ួចបៅប ើយ ដ្កងបោមាន
ករណីដររបនេះបកើតប ើង ។ ប្កាយពីអនកានចាក់វ៉ាក់
សាំងរ ួច បរនឹងបសន ើសុាំបោយអន ករង់ចាាំបៅមនៃ ីរពិនិតយរយៈ
បពល ១៥ នេីសិន បដើមបី្ាកដថ្ អន កមិន្រតិកមម
្ៃ ន់្ៃរនឹងថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់សាំងបនេះ។

ធយើងបានឮពាកយ
ចចាមោោមជា
ធរចើនអ្ាំពីអ្វីហ្ដល
មានធៅកនញងថ្ន វ
ាំ ៉ា
ក់សាំង។
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ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំង COVID-19 មិនមាន
សទុកឈីរ (Chip) តាមោន, ជាលិកា
ទរក, សលិតសលសច់្ជូក, បោ
ធាតុដដលរងក ប្រេះថ្នក់ ឬប្រឿងសេ ាំ
ដដលមានជាតិពុលបេ។

ប្រឿងសេ ាំសាំ ខាន់ ៗបៅកនុងថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំង Pfizer និង Moderna រឺ
ជាសរធាតុដ េនដដលបៅថ្ mRNA ។ ថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់ សាំង ក៏មានសទ ុក
ជាតិខាលញ់ , អាំរិល , ោសុីតោបសេិច (ប្រឿងសេ ាំចមបងស្មារ់
ប្វ ីេឹកបខ្ម េះ ) និងសក រសងដដរ។ បៅកនុងថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់សាំង Johnson &
Johnson (J&J) ប្រឿងសេ ាំចមបងរឺបមបោរវ ិរុ ស ផ្តាសយ្មម តា
រុដនា វ្តូវានបរដកស្មួ ល ដូ បចានេះវមិន រណា
ា លបោយបកើត
ជាំ ងឺបេ។ ថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់ សាំង J&J ក៏មានសរធាតុរកាលាំនឹង (ដូ ចជា
អាំរិល , ោកុល , សរធាតុ, Polysorbate 80, ោសុីត
hydrochoric) និងោសុីត Amino ។ ថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់សាំង ទង
ាំ បនេះ
មានប្រឿងសេ ាំតិចជាងនាំ ដាំ ូ ងាោាំងមួ យកញ្េ រ់ សង!
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ី
ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វដ-១៩
នឹងកាត់
ែនថ យការធដកធពេយ និងការ
សលែ់ធៅកនញងសសរមន៍ហ្ដល
មិនហ្មនជនជាតិហ្សែកស។

មុនបពលបរចារ់បសាើមរបងក ើ តថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វវ ីដ-១៩ សកមម ជ ន
និងអន កប្វ ីការរប្មើស រមន៍ានបលើកប ើងពីកា រ្ពួ យារមភ
អាំពី្រវតា ិសស្រសា និងការមានប្រេះថ្ន ក់ជា រនា រនៃរ់ដដលរងក
ប ើងបោយសែរ័នបវជា សស្រសានិងរោាេិាលបៅបលើជនជាតិដសបក
បមម ជនជាតិបដើម និងអន កដដលមិនដមនជនជាតិដសបកស។
បយើងសូ មអររុណចាំបពាេះកិចេខ្ិតខ្ាំ្រឹងដ្រងររស់ ពួកបរ ដដល
អន កសម ័្រចិតាោរ់មុឺននក់ានចូ លរ ួមកនុ ងការសកលបងថ្នវ
ាំ ៉ា ក់
សាំងកូ វ ីដ-១៩ ដដលមានជាតិសសន៍ច្ម ុេះរនជាប្ចើន ។ វ៉ា ក់
សាំងទង
ាំ បនេះមាន្រសិេធភាពនិងមានសុវតែ ិភា ពស្មារ់់្ក ុម
ជនជាតិនិងជាតិសសន៍ទង
ាំ អស់។

ស រមន៍ររស់ជនជាតិដសបកបមម ជនជាតិបដើ មោបមរ ិក
ជនជាតិឡាតាាំង និងជនជាតិបកាេះាសុី វ ិ ក មានអ្តា
ក្មិតខ្ព ស់ផ្នការចូ លបដកពាាលបៅកនុ ងមនៃ ីរបពេយ
និងសលរ់បោយសរជាំងឺកូ វ ីដ-១៩ បៅកនុង តាំរន់ ីងបខា
ន្ី (King County)។ ស រមន៍ ទង
ាំ បនេះនឹងសែ ិត បៅ
កនុងចាំបណាមអន កដដលេេួ លានអតថ្របោជន៍ប្ចើនពី
ការការពារររស់ ថ្ន វ
ាំ ៉ា ក់សាំង។

ការសកលបងកនុងមនៃ ីរពិបស្៖បតើអនកខ្ល េះណាចូ លរ ួម?

ាំ ៉ា ក់សាំង
្របេេថ្នវ

បលើស ពីបនេះបៅបេៀត អន កដដលមិនដមនជាជនជាតិដសបក
សមានតួ នេី ជា អន កដឹ កនាំ កនុងការរបងក ើ តថ្នវ
ាំ ៉ា ក់ សាំង។
ឧទ រណ៌ដូចជា បវជា រណឌិត Kizzmekia Corbett ដដល
ជាអន កវ ិេាសស្រសាជនជាតិដសបកបមម មានក់ ប្វ ីការបៅវ ិេា
សែនជាតិសុខ្ភាពស្មារ់ការ្សវ្ជាវដសវ ងរកថ្នវ
ាំ ៉ា ក់
សាំងកូ រ៉ា ូណា។

ធតើធយើងធ្វ ីយ ង
ដូ ចធមែ ចធេើែដឹងថ្
ថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វ ីដ
មានរែសិេធិភាពធលើ
ជនជាតិហ្សែកធមម
ជនជាតិធដើម និង
អ្ន កហ្ដលមិនហ្មន
ជាជនជាតិហ្សែក
ស?
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ជនជាតិបដើមោបមរ ិច / ជនជាតិបដើមោឡាសក

Khmer 3.12.21

្នធានរដនែ ម
ចាំបពាេះព័ត៌មានរដនែ មអាំពីថ្នវ
ាំ ៉ា ក់សាំងកូ វ ីដ-១៩ ប ើយនិងកាំណត់ថ្ បតើអនកមានលកខ ណៈសមបតា ិចាក់វ៉ាក់សាំងដដរឬអត់
បនេះ សូ មបមើលបរ េាំព័រ៖ kingcounty.gov/vaccine
សិកាអាំពីការដងទ ាំជាំងឺកូ វ ីដ-១៩ ការប្វ ីបតសា , ការបៅបោយោច់បោយដ កពីអនកដផ្េ/ការប្វ ីចតាា ីស័ក ប ើយនិង្នធានបសេងៗ
បេៀតស្មារ់អងគ ការកនុងស រមន៌៖ kingcounty.gov/covid
ឺ ូ វ ីដ-១៩ ឬ ោក់ណាត់ចាក់វ៉ាក់សាំង សូ មេូ រស័ពៃបៅ៖
ស្មារ់សាំណួរដសន កបវជា សស្រសា ឬ ការជួ យោក់ណាត់ប្វ ីបតសា ជាំងក
(206) 477-3977 ផ្ងៃ ណាក៏ាន ពីបមាង 8:00 ្ពឹក ដល់ បមាង 7:00 ោៃច។ មានអន ករកដ្រភាស។

