សំណួរគេសួរញឹកញាប់អំពីវ៉ាក់សំងកុមារអាយុ 5-11 ឆ្នំ (បានគ្វ ើបច្ចុបបនន ភាពគៅថ្ងៃទី
11/9/21)
សំណួរ៖ គេតុអវីកូនខ្ុំេួរតតចាក់វ៉ាក់សំងការពារជំងឺ COVID-19?
• ការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ទំនងជាស្រាលចំព ោះកុមារជាង មនុស្សពេញវ ័យ បុន្នែ
កុមារខ្ល ោះធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ព ើយស្ររវូ ការការន្ែទ ំពៅមនទ ីរពេទយ។
កុមារបានាលប់ពោយារការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19។ ការចាក់វ៉ាក់ាំងស្របឆំងនឹងជំងឺ
COVID-19 អាចជួ យការ រកុមារេីការធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ពទោះបីជាេួ កពេបាន
ឆ្ល ងពមពោេពនោះក៏ពោយ។
• ការចាក់វ៉ាក់ាំងកុមារអាចជួ យការ រស្មាជិកស្រេួារ ដូ ចជាបអ ូនបពងក ើរ
ន្ដលពៅពកេ ងពេកស្ស្រមាប់ការចាក់វ៉ាក់ាំងបង្កករ និងស្មាជិកស្រេួារន្ដល
ង្កយរងពស្ររោះពសសងពទៀរ។
• ការចាក់វ៉ាក់ាំងកុមារន្ដលមានអាយុចាប់េី 5 ឆនំព ើងពៅអាចជួ យេួ ក
ពេបនែ ពរៀនពៅាលា និងចូ លរ ួមពោយស្ុវរថ ិភាេពៅទិវពលងស្ស្រមាប់កុមារ ពលងកីឡា
និងស្កមេ ភាេពសសងពទៀរ ន្ដលមានារៈស្ំខាន់ចំព ោះស្ុខ្ុមាលភាេ
និងការអភិវឌ្ឍន៍របស្់េួកពេ។

សំណួរ៖ គតើការចាក់វ៉ាក់សំង COVID-19 ខុសគ្ននយ៉ាងណាច្ំគពាោះកុមារអាយុគរកាម 12 ឆ្នំ?
• វ៉ាក់ាំង Pfizer ស្ស្រមាប់កុមារអាយុេី 5-11 ឆនំមានារធ្លរុស្កមេ ដូចរន
ពៅនឹងវ៉ាក់ាំងន្ដលចាក់ជូនមនុស្សវ ័យជំទង់ និងមនុស្សពេញវ ័យ ន្ដរ។
ពទោះជាយងណាក៏ពោយ កុមារន្ដលមានអាយុេី 5-11 ឆនំនឹងស្ររវូ បានចាក់
ឱ្យបានមួ យភាេបីននដូ ស្វ៉ាក់ាំង Pfizer ស្ស្រមាប់មនុស្សពេញវ ័យ ពោយពស្របើ
មជុលរូ ចជាងធ្មេ តា។
• កូ នរបស្់អនកនឹងស្ររវូ ការចាក់វ៉ាក់ាំង Pfizer ដូ ស្ទីេីររយៈពេលបីស្បាែ ៍
បន្ទទប់េីបានចាក់ដូស្ទីមួយ។
សំណួរ៖ គតើវមានសុវតថ ិភាព និងមានរបសិទធភាពច្ំគពាោះកុមារតែរឬគទ?
• វ៉ាក់ាំង Pfizer ស្ររវូ បានស្ិកាពៅកនុងការាកលបងេាបាលន្បបេល ីនិកពលើកុមារជាង
2,200 ន្ទក់ន្ដលមានអាយុេី 5-11 ឆនំ ពោយអនុវរែ តាមដំព ើរការ
ដូ ចរននឹងការអនុម័រស្ស្រមាប់វ៉ាក់ាំងកុមារដនទពទៀរទ ំងអស្់ន្ដរ។
• ការាកលបងេាបាលេាបាលន្បបេល ីនិកបង្កាញថា ការចាក់វ៉ាក់ាំង COVID-19
ជួ យកុមារបពងក ើរស្មរថ ភាេការ រស្របឆំងនឹងពមពោេតាម វ ធធ្ីដូចរន
ពៅនឹងមនុស្សពេញវ ័យន្ដរ។ វ៉ាក់ាំងពនោះមានស្របស្ិទធភាេ 90.7%
កនុងការទប់ាករ់ការឆ្ល ងពមពោេ COVID-19 ន្ដលមានពចញពោេស្ញ្ញាចំព ោះកុមារ
មានន័យថាមិនស្ូ វធ្លលក់ខ្ល ួនឈឺចូលពដកស្ស្រមាកេាបាលជំងឺ COVID-19
ពៅមនទ ីរពេទយ។
• FDA បានសែល់ការអនុញ្ញារឲ្យពស្របើជាបន្ទទន់នូវវ៉ាក់ាំង Pfizer ស្ស្រមាប់កុមារអាយុេី 5-15
ឆនំពោយារវ៉ាក់ាំង Pfizer បានបង្កាញថាមានស្ុវរថ ិភាេ និងស្របស្ិទធភាេ។
សំណួរ៖ គតើវ៉ាក់សំងគនោះនឹងគ្វ ើឱ្យកូ នខ្ុំឈឺតែរឬគទ?
• កូ នរបស្់អនកអាចមានសលរំខានខ្ល ោះ បុន្នែ វេួ រន្របារ់ពៅវ ធញកនុងរយៈពេលេីរបីនែង។
សលរំខានទ ំងពនោះេឺជាពរឿងធ្មេ តា ព ើយវជាស្ញ្ញាបង្កាញថា ោងកាយរបស្់
េួ កពេកំេុងបពងក ើរស្មរថ ភាេការ រ។

•

•

សលរំខានន្ដលអាចពកើរមាន៖
o ពៅពលើនដន្ដលកូ នរបស្់អនកបានចាក់វ៉ាក់ាំង៖ ឈឺចាប់ ព ើងស្រក ម ព ើម។
o ពេញមួ យោងកាយរបស្់កុមារ៖ អស្់កមាលំង ឈឺកាល ឈឺាច់ដុំ ស្រេ ុនញាក់
ពតែខ្ល ួន កអ ួរចពង្កោរ។
ថានអា
ំ ស្ព ី រ ីនមិនស្ររវូ បានន្ ន្ទំឲ្យពស្របើចំព ោះកុមារ និងពកេ ងជំទង់ន្ដលមានអាយុពស្រកាម
18 ឆនំព ើយ។ ស្ុំការន្ ន្ទំេីស្រេពូ េទយរបស្់កូនអន កអំេីការពស្របើស្របាស្់
ថានប
ំ ំបារ់ការឈឺចាប់ន្ដលមិនន្មនជាថានអា
ំ ស្ព ី រ ីន និង វ ធធ្លនការពសសងពទៀរន្ដលអន ក
អាចពធ្វ ើពៅសទោះ ពដើមបីជួយបំបារ់ពោេស្ញ្ញារបស្់កូនអន កេីការចាក់វ៉ាក់ាំង។

សំណួរ៖ ច្ុោះគបើកូនរបស់ខ្ុំមានរបព័នធការពាររាងកាយច្ុោះគខោយវ ិញ?
• កុមារន្ដលមានជំងឺស្របចាំកាយស្របឈមនឹងហានិភ័យកាន់ន្រខ្ព ស្់ចំព ោះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរេីការ
ឆ្ល ងពមពោេ COVID-19 ពបើពស្របៀបពធ្ៀបពៅនឹងកុមារន្ដលមិនមានជំងឺស្របចាំកាយ
ដូ ពចន ោះពយើងស្ូ មន្ ន្ទំយងមុរមាំឱ្យកូ នរបស្់អនកចាក់វ៉ាក់ាំងស្របឆំងនឹង COVID19។
សំណួរ៖ គតើវ៉ាក់សំងគនោះច្ំណាយអស់របាក់ប៉ាុន្មាន គេើយគតើខ្ុំអាច្កំណត់គពលចាក់វ៉ាក់សំង
COVID-19 ឲ្យកូ នរបស់ខ្ុំតាមវ ិ្ីណា?
• វ៉ាក់ាំងបចចុបបនន េឺឥរេិរនែល ។ បចចុបបនន ពខានធ្ី Alameda
កំេុងពធ្វ ើការជាមួ យេល ីនិករដឋ និងកនុងមូ លោឋន ដូ ចជាពស្វកមេ ស្ុខ្ភាេអាស្ុី (Asian
Health Services) និងឱ្ស្ែាថនកនុងមូ លោឋន
ពដើមបីសែល់វ៉ាក់ាំងដល់ស្ េមន៍របស្់ពយើង។
ពដើមបីរកពមើលេល ីនិកវ៉ាក់ាំងន្ដលពៅជិរអន កបំសុរ ស្ូ មចូ លពៅកាន់ពេ ទំេ័រ
myturn.ca.gov។
• ពស្វស្ុខ្ភាេអាស្ុីមានកំ រ់ចំនួនននការណារ់ជួប។
អន កអាចពៅទូ រស្េទ ពៅបណា
ែ ញជំនួយ វ ធបរែ ិ COVID របស្់ពយើង ពដើមបីពមើលថាពរើអនក
អាចចុោះព្េោះស្ស្រមាប់ការណារ់ជួបតាមពលខ្ (510) 735-3222 បានន្ដរឬពទ។
សំណួរ៖ គតើវ៉ាក់សំងផ្តល់ការការពាររបឆ្ំងនឹងគមគរាេបតមែ ងខល ួនងាី COVID-19 តែរឬគទ?
• វ៉ាក់ាំង Pfizer សែល់ការការ រយងរ ឹងមាំស្របឆំងនឹងស្របពភទែេីននពមពោេ COVID-19
រ ួមទ ំងពមពោេបន្មល ងខ្ល ួនន្ដលតាសងន្ដរ។

សំណួរ៖ បន្មាប់ពីបានទទួ លការចាក់វ៉ាក់សំងគេើយ គតើកុមារគៅតតរតូវការ
ចាត់ វ ិធានការរប ុងរបយ័តនគែើមបីការពារការឆ្ែ ង រ ីករាលដាលថ្នជំងឺ COVID-19 គៅសលា
គរៀនតែរឬគទ?
• ការចាក់វ៉ាក់ាំងមានស្របស្ិទធភាេខាលំងកនុងការបង្កករការ រពោេស្ញ្ញាធ្ង នធ្
់ ង រេីការឆ្ល ង
ពមពោេ COVID-19 បុន្នែ វមិនបានសែល់ការការ រពេញពលញ
ស្របឆំងនឹងការឆ្ល ងពមពោេទ ំងអស្់ពន្ទោះពទ។
• រ ូ រដល់ជំងឺោររារជាាកលពនោះអាចស្ររវូ បានស្រេប់ស្រេងយងទូ លំទូលាយ
ពយើងស្ររវូ បនែ ពស្របើស្របាស្់មពធ្ាបាយន្ដលមានទ ំងអស្់ ពដើមបីការ់បនថ យ
ការរ ីកោលោលពមពោេពៅតាមទីាធ្លរ ៈ ដូ ចជាាលាពរៀនជាពដើម។ ពនោះមានន័យថា
ការចាក់វ៉ាក់ាំងជូ នមនុស្សស្រេប់រ ូបន្ដលមានស្ិទធិទទួ លបានការចាក់វ៉ាក់ាំង
ក់មាស្់ពៅកនុងអររ និងកនុងករ ីខ្លោះ ក់មាស្់

•

ពៅខាងពស្រតអររស្ស្រមាប់អនកន្ដលមានអាយុពលើស្េី 2 ឆនំ ការរកាេមាលរេីរន
អន្ទម័យលាងស្មាោរនដ ការបពងក ើនចរនែ ខ្យល់ពចញចូ លកនុងា
លាពរៀនពៅពេលន្ដលអាចពធ្វ ើពៅបាន និង វ ធធ្លនការបង្កករពសសងពទៀរ។
ការការ់បនថ យការឆ្ល ង រ ីកោលោលននពមពោេ COVID-19 ពធ្វ ើឱ្យស្ េមន៍
របស្់ពយើងមានស្ុខ្ភាេលោ និងទប់ាករ់ការបន្មល ងពមពោេ ន្ដលអាចបណា
ែ ល
ឱ្យពកើរមានពមពោេបន្មល ងែេីដ៏មានពស្ររោះថានក់។

សំណួរ៖ កូ នរបស់ខ្ុំនឹងមានអាយុ 12 ឆ្នំកនុងរយៈគពល 1-2 តខខាងមុខ
គតើខ្ុំេួររង់ចារំ េូ តែល់គពលគន្មោះគទ?
•
ពយើងន្ ន្ទំអនកកុំេនារពេល។ ពនោះជាវ ធធ្ីលោបំសុរ
និងពលឿនបំសុរពដើមបីការ រកូ នរបស្់អនកេីជំងឺ COVID-19។\
សំណួរ៖ កូ នរបស់ខ្ុំនឹងមានអាយុ 5 ឆ្នំកនុងរយៈគពល 1-2 តខខាងមុខ
គតើខ្ុំេួររង់ចារំ េូ តែល់គពលគន្មោះគទ?
•
កុមារអាយុពស្រកាម 5 ឆនំ បចចុបបនន មិនមានស្ិទធិទទួ លការចាក់វ៉ាក់ាំង COVID-19 ពទ។
ពៅពេលន្ដលេួ កពេមានស្ិទធិចាក់វ៉ាក់ាំងបន្ទទប់េីមានអាយុ 5 ឆនំ
េួ កពេេួ រន្រចាក់វ៉ាក់ាំង។
សំណួរ៖ ច្ុោះច្ំគពាោះកុមារអាយុគរកាម 5 ឆ្នំ វ ិញ?
•
ការាកលបងចាក់វ៉ាក់ាំងស្ស្រមាប់កុមារអាយុពស្រកាម 5 ឆនំ ពោយពស្របើដូស្
រូ ចជាងពនោះកំេុងបនែ ពធ្វ ើព ើង។ ពយើងរំេឹងថា FDA និង CDC
នឹងេិចារណាពលើការអនុញ្ញារចាក់វ៉ាក់ាំងស្ស្រមាប់កុមាររូ ចៗពៅពដើមឆនំ 2022។

