ត ើអ្នកណាខ្លះគួរចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ?
អ្នកណាដដលមានអាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំត ើងតៅគួរដ ចាក់វ៉ាក់សាំង។ សម្រមាប់អ្នកដដលមានអាយុពី ១២-១៧ ឆ្នាំ
ពួកតគអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងភីហ្វ័រដ បុតណាណះ។ វគឺជាវិធីលអបាំផុ តដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនិងម្រគួសររបស់អ្នក។
ត ើវ៉ាក់សាំងមានម្របសិទភាធ ពដដរឬតទ?
វផតលន់ វូ ការការពារដ៏អ្សា រយ។ តបើតម្របៀបតធៀបតៅនឹងវ៉ាក់សាំងការពារជាំងផ្តឺ ត សយម្របចាាំឆ្នវាំ មានម្របសិទភាធ តទវដង។
ត ើវមានសុវ ថិភាពដដរឬតទ?
ម្របាកដណាស់វមានសុវ ថិភាព។ជាង ៣៩០ លានដូសម្រ វូ បានផតលឱ្់ យតៅសហ្រដឋអាតម្រិកតហ្ើយម្រប កិ ម្មម្និ លអគឺ
កម្រម្មានណាស់។ អ្ ថម្របតោជន៍ននវ៉ាក់សាំងតលើសពីតម្ររះថ្ននក់ដដលអាចតកើ មាន។
ត ើវនឹងតធវើឱ្យខ្្ញាំមានអារម្មណ៍ថ្នឈឺដដរឬតទ?
បន្ទាប់ពីការចាក់តលើកទី ២ មានឱ្កាសខ្ពស់តធវើឱ្យមានអារម្មណ៍ថ្នឈឺ ម្រសតដៀងតៅនឹងវ៉ាក់សាំងផ្តតសយ (ឈឺនដ
ឈឺសច់ដុាំ ឈឺកាល អ្ស់កមាលាំង) រយៈតពលពីរបីនងៃ។ តនះម្រ ូវបានរំពឹងទុកថ្នជាសញ្ញាលអដដលម្របព័នធភាពសុ ាំ
របស់អ្កន កាំពងុ ដាំតណើរការ។
ចុះចាំតពាះម្រប ិកម្មម្ិនលអងមីៗតនះ ត ើអ្នកណាគួរតចៀសវងវ៉ាក់សាំង?
ម្របសិនតបើអ្នកទាស់តៅនឹង polyethylene glycol (ម្ីរ៉ាឡាច) អ្នកម្ិនគួរទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដបចាញបបននតនះតទ។
ម្របសិនតបើអ្នកទាស់ និងមានម្រប កិ ម្មភាលម្ៗ (កនាលួ ម្រកហ្ម្ ដតងហើម្ឮងឺ ៗ) ចាំតពាះវ៉ាក់សាំងកូវីដដាំបូងអ្នកគួរដ
ទាក់ទងតៅម្រគូតពទយរបស់អ្នកម្ុនតពលទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងតលើកទី ២ ។

ចុះតបើខ្្ញាំមាននផាតពាះ ឬមានម្របព័នធការពារខ្លនួ តខ្ោយ?
អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាន។ សូម្ពិភាកោបញ្ញហតនះជាម្ួយម្រគូតពទយជាម្ុន តបើសិនអ្នកមានកងវល។់
ត ើម្រ ូវចាំណាយបុន្ទមន តហ្ើយត ើខ្្ញាំអាចរកវតៅឯណា?
បចាបញ បននតនះវ៉ាក់សាំងម្ិនគិ នងលតទ។ តពលតនះអាឡាតម្ដាតោនធីកពាំ ងុ តធវកាើ រជាម្ួយគលនី កិ រដឋ និងគលនី ិកម្ូលដាឋនដូច
ជាគលនី កិ អាសុី និងឱ្សងសថ នកនញងម្រសញកតដើម្បីផតលវ់ ៉ា ក់សាំងដល់សហ្គម្ន៍តយើង។ តដើម្បីរកកដនលងចាក់វ៉ាក់សាំងដដល
តៅជិ អ្នកបាំផុ សូម្ចូលតគហ្ទាំព័រ myturn.ca.gov.
ត ើវ៉ាក់សាំងឤចការពារម្របឆ្ាំងនឹងតម្តរគកូវីដ-១៩ ងមីដដរឬតទ?
តោងតាម្ម្ជឈម្ណឌ លម្រ ួ ពិនិ យនិងការពារជាំងឺ CDC វ៉ាក់សាំងដដលអ្នុញ្ញា ឲ្យតម្របន្ទើ តពលបចាបញ បននផលត ន់ វូ ការ
ការពារោងោល ាំង ម្របឆ្ាំ ងនឹងតម្តរគងមីននវីរុសកូវីដ១៩ រួម្ទាាំងដែលតាវ៉ាតរៀន។
ត ើអ្នកណាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងតលើកទី៣Booster?
អ្នកដដលបានទទួល Pfizer ដូសទី២របស់ពកួ តគោង ចិ ៦ដខ្ម្ុនតហ្ើយបាំតពញតាម្ ម្រម្ូវការម្ួយដូចោងតម្រកាម្៖
អាយុ ៦៥ ឆ្នាំនិងចាស់ជាងតនះ អ្នករស់តៅម្ណឌ លដងទាាំរយៈតពលដវង
បុគគល (អាយុ ១៨-៦៤ ឆ្នាំ) ដដលមានសថ នភាពសុខ្ភាពម្ិនលអ **
បុគគល (អាយុ ១៨-៦៤ ឆ្នាំ) ជាម្ួយនឹងភាគរយខ្ពស់កនញងការឆ្លងជាំងកឺ ូវីដ១៩អាម្រស័យតដាយកដនលងតធវើការ ឬសថ ប័ន
ការងារកាំណ ់ ** បុគលគ ដដលមានពិការភាព ម្រកញម្ជនជា ិ និងជនជា ភាិ គ ិច

សថ នភាពសុខ្ភាពម្ិនលអ
ម្ុខ្ងារកដនលងតធវើការ /ឬសថ ប័នការងារកាំណ ់
ម្ហារីក
អ្នកតឆ្លើយ បដាំបូង (បុគលគ ិកដងទាាំសុខ្ភាព
ជាំងឺ ម្រម្ងតន្ទម្រុ នាំ រ៉ា
អ្នកពនល អ្់ គគភី យ័ បលូ សី បុគលគ កិ ដងទាាំរម្ួ )
ជាំងសឺ ះា សួ រុ នាំ រ៉ារម្ួ ទាាំង COPD (ជាំងសឺ ះា សួ រុ នាំ រ៉ា) ,
បុគលគ កិ អ្ប់រំ (ម្រគបូ តម្រងៀនបុគលគ កិ រាំម្រទ
ជាំងហ្ឺ ឺ (ពីម្ធយម្តៅធៃនធ់ រៃ ), ជាំងឺដាំតៅសួ រុ នាំ រ៉ា
បុគលគ កិ ដងទាាំកមាុ រ)
និងតលើសឈាម្សួ ,
កម្មករអាហារនិងកសិកម្ម កម្មករផលិ កម្ម
ជាំងឺវតងវងវងាវន់ឬជាំងឺសរនសម្របសទដនទតទៀ
កម្មករដក ម្រម្ូវ បុគលគ កិ នម្របសណីយ៍
កម្មករដឹកជញ្ជនូ សធារណៈ
ជាំងទឺ កឹ តន្ទម្ដផអម្ (ម្របតភទ១ ឬ ២)
កម្មករហាងលក់តម្រគឿងតទស
ជាំងឺ Down syndrome
តរគតបះដូង (ដូចជាជាំងឺតខ្ោយតបះដូងជាំងឺសរនស
ឈាម្តបះដូងឬជាំងឺតលើសឈាម្)
ការឆ្លងតម្តរគតអ្ដស៍
ភាពសុ ាំចុះតខ្ោយ
ជាំងឺតងលើម្
តលើសទម្ៃន់និងធា ់
ការមាននផាតពាះ
ជាំងឺតកាសិកាSickle ឬជាំងឺthalassemia
អ្នកជក់បារី បចាបញ បនន ឬអ្ ី កាល

ការបតរូ សរីរងគ ឬតកាសិកាឈាម្
ជាំងដាឺ ច់សរនសឈាម្ខ្ួរកាល ឬជាំងខ្ឺ រួ កាល
ដដលបះពាល់ដល់ការហ្ូរឈាម្តៅកាន់ខ្ួរកាល
ភាពម្ិនម្របម្រក នី នការតម្របម្រើ បាស់ថ្ននាំ
ម្របសិនតបើខ្្ញាំបានចាក់ Moderna ឬ J&J ត ើខ្្ញាំអាចចាក់ Pfizer booster តលើកទី៣បានឬតទ?
តោងតាម្ម្ជឈម្ណឌ លម្រ ួ ពិនិ យនិងការពារជាំងឺ CDC បចាបញ បននបគុ លគ មានក់ៗគួរដ ចាក់ថ្ននាំការពារកូវីដ -១៩ មាក
ដូចរន នឹងវ៉ាក់សាំងដាំបូងរបស់ពួកតគ។ អ្នកដដលទទួលវ៉ាក់សាំងម្ូដែរណាឬតជតជម្រ ូវរង់ចាាំការដណន្ទាំ និងអ្នុម្័
បដនថម្ពី CDC និង FDA ។

