
សំណួរគេសួរញឹកញាប់អំពីវ៉ា ក់សំងកុមារអាយុ 5-11 ឆ្ន ំ (បានគ វ្ើបច្ច ុបបននភាពគៅថ្ងៃទី 
11/9/21) 
 
សំណួរ៖ គេតុអវ ីកូនខុ្ំេួរតតចាក់វ៉ា ក់សំងការពារជំងឺ COVID-19? 

• ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទំនងជាស្រាលចំព ោះកុមារជាង មនុស្សពេញវយ័ ប ុន្នែ  
កុមារខ្លោះធ្លល ក់ខ្ល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ព ើយស្ររវូការការន្ែទពំៅមនទ ីរពេទយ។  
កុមារបានាល ប់ពោយារការឆ្លងជំងឺ COVID-19។ ការចាក់វ៉ា ក់ាំងស្របឆំងនឹងជំងឺ 
COVID-19 អាចជួយការ រកុមារេីការធ្លល ក់ខ្ល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ពទោះបីជាេួកពេបាន 
ឆ្លងពមពោេពនោះក៏ពោយ។ 

• ការចាក់វ៉ា ក់ាំងកុមារអាចជួយការ រស្មាជិកស្រេួារ ដូចជាបអ នូបពងក ើរ
ន្ដលពៅពកេងពេកស្ស្រមាប់ការចាក់វ៉ា ក់ាំងបង្កក រ និងស្មាជិកស្រេួារន្ដល
ង្កយរងពស្ររោះពសសងពទៀរ។ 

• ការចាក់វ៉ា ក់ាំងកុមារន្ដលមានអាយុចាប់េី 5 ឆន ំព ើងពៅអាចជួយេួក
ពេបនែពរៀនពៅាលា និងចូលរមួពោយស្ុវរថ ិភាេពៅទិវពលងស្ស្រមាប់កុមារ ពលងកីឡា 
និងស្កមេភាេពសសងពទៀរ ន្ដលមានារៈស្ំខាន់ចំព ោះស្ុខ្ុមាលភាេ 
និងការអភិវឌ្ឍន៍របស្់េួកពេ។ 

 
 
 
សំណួរ៖ គតើការចាក់វ៉ា ក់សំង COVID-19 ខុសគ្នន យ៉ា ងណាចំ្គពាោះកុមារអាយុគរកាម 12 ឆ្ន ំ? 

• វ៉ា ក់ាំង Pfizer ស្ស្រមាប់កុមារអាយុេី 5-11 ឆន ំមានារធ្លរុស្កមេដូចរន
ពៅនឹងវ៉ា ក់ាំងន្ដលចាក់ជូនមនុស្សវយ័ជំទង់ និងមនុស្សពេញវយ័ ន្ដរ។  
ពទោះជាយ ងណាក៏ពោយ កុមារន្ដលមានអាយុេី 5-11 ឆន ំនឹងស្ររវូបានចាក់
ឱ្យបានមួយភាេបីននដូស្វ៉ា ក់ាំង Pfizer ស្ស្រមាប់មនុស្សពេញវយ័ ពោយពស្របើ
មជ ុលរូចជាងធ្មេតា។ 

• កូនរបស្់អនកនឹងស្ររវូការចាក់វ៉ា ក់ាំង Pfizer ដូស្ទីេីររយៈពេលបីស្បាែ  ៍
បន្ទទ ប់េីបានចាក់ដូស្ទីមួយ។ 

 
 
សំណួរ៖ គតើវមានសុវតថិភាព និងមានរបសិទធភាពចំ្គពាោះកុមារតែរឬគទ? 

• វ៉ា ក់ាំង Pfizer ស្ររវូបានស្ិកាពៅកន ុងការាកលបងេាបាលន្បបេល ីនិកពលើកុមារជាង 
2,200 ន្ទក់ន្ដលមានអាយុេី 5-11 ឆន ំ ពោយអនុវរែតាមដំព ើរការ
ដូចរន នឹងការអនុម័រស្ស្រមាប់វ៉ា ក់ាំងកុមារដនទពទៀរទងំអស់្ន្ដរ។ 

• ការាកលបងេាបាលេាបាលន្បបេល ីនិកបង្កា ញថា ការចាក់វ៉ា ក់ាំង COVID-19 
ជួយកុមារបពងក ើរស្មរថភាេការ រស្របឆំងនឹងពមពោេតាម វ ធធី្ដូចរន
ពៅនឹងមនុស្សពេញវយ័ន្ដរ។  វ៉ា ក់ាំងពនោះមានស្របស្ិទធភាេ 90.7% 
កន ុងការទប់ាក រ់ការឆ្លងពមពោេ COVID-19 ន្ដលមានពចញពោេស្ញ្ញា ចំព ោះកុមារ 
មានន័យថាមិនសូ្វធ្លល ក់ខ្ល នួឈឺចូលពដកស្ស្រមាកេាបាលជំងឺ COVID-19 
ពៅមនទ ីរពេទយ។ 

• FDA បានសែល់ការអនុញ្ញា រឲ្យពស្របើជាបន្ទទ ន់នូវវ៉ា ក់ាំង Pfizer ស្ស្រមាប់កុមារអាយុេី 5-15 
ឆន ំពោយារវ៉ា ក់ាំង Pfizer បានបង្កា ញថាមានស្ុវរថ ិភាេ និងស្របស្ិទធភាេ។ 

 
 
សំណួរ៖ គតើវ៉ា ក់សំងគនោះនឹងគ វ្ ើឱ្យកូនខុ្ំឈឺតែរឬគទ?  

• កូនរបស្់អនកអាចមានសលរំខានខ្លោះ ប ុន្នែវេួរន្របារ់ពៅវ ធញកន ុងរយៈពេលេីរបីនែង។ 
សលរំខានទងំពនោះេឺជាពរឿងធ្មេតា ព ើយវជាស្ញ្ញា បង្កា ញថា ោងកាយរបស្់
េួកពេកំេុងបពងក ើរស្មរថភាេការ រ។   



• សលរំខានន្ដលអាចពកើរមាន៖ 
o ពៅពលើនដន្ដលកូនរបស្អ់នកបានចាក់វ៉ា ក់ាំង៖ ឈឺចាប់ ព ើងស្រក ម ព ើម។ 
o ពេញមួយោងកាយរបស្ក់ុមារ៖ អស្់កមាល ំង ឈឺកាល ឈឺាច់ដុ ំស្រេនុញាក់ 

ពតែ ខ្ល នួ កអ រួចពង្កោ រ។ 

• ថាន អំាស្ព ីរនីមិនស្ររវូបានន្ ន្ទំឲ្យពស្របើចំព ោះកុមារ និងពកេងជំទង់ន្ដលមានអាយុពស្រកាម 
18 ឆន ំព ើយ។  ស្ុំការន្ ន្ទំេីស្រេពូេទយរបស្់កូនអនកអំេីការពស្របើស្របាស្់
ថាន បំំបារ់ការឈឺចាប់ន្ដលមិនន្មនជាថាន អំាស្ព ីរនី និងវ ធធ្លនការពសសងពទៀរន្ដលអនក
អាចពធ្វ ើពៅសទោះ ពដើមបីជួយបំបារ់ពោេស្ញ្ញា របស្់កូនអនកេីការចាក់វ៉ា ក់ាំង។  
 

 
សំណួរ៖ ចុ្ោះគបើកូនរបស់ខុ្ំមានរបព័នធការពាររាងកាយចុ្ោះគខោយវញិ? 

• កុមារន្ដលមានជំងឺស្របចំាកាយស្របឈមនឹងហានិភ័យកាន់ន្រខ្ពស្់ចំព ោះជំងឺធ្ងន់ធ្ងរេីការ

ឆ្លងពមពោេ COVID-19 ពបើពស្របៀបពធ្ៀបពៅនឹងកុមារន្ដលមិនមានជំងឺស្របចំាកាយ 

ដូពចនោះពយើងសូ្មន្ ន្ទយំ ងមុរមំាឱ្យកូនរបស្់អនកចាកវ់៉ា ក់ាំងស្របឆំងនឹង COVID-

19។ 

 
សំណួរ៖ គតើវ៉ា ក់សំងគនោះចំ្ណាយអស់របាក់ប៉ាុន្មា ន គេើយគតើខុ្ំអាច្កំណត់គពលចាក់វ៉ា ក់សំង 
COVID-19 ឲ្យកូនរបស់ខុ្ំតាមវ ិ្ ីណា? 

• វ៉ា ក់ាំងបចច ុបបននេឺឥរេិរនែល។ បចច ុបបននពខានធ្ី Alameda 
កំេុងពធ្វ ើការជាមួយេល ីនិករដឋ និងកន ុងមូលោឋ ន ដូចជាពស្វកមេស្ុខ្ភាេអាស្ុី (Asian 
Health Services) និងឱ្ស្ែាថ នកន ុងមូលោឋ ន 
ពដើមបីសែល់វ៉ា ក់ាំងដល់ស្ េមន៍របស្់ពយើង។  
ពដើមបីរកពមើលេល ីនិកវ៉ា ក់ាំងន្ដលពៅជិរអនកបំសុរ សូ្មចូលពៅកាន់ពេ ទំេ័រ 
myturn.ca.gov។ 

• ពស្វស្ុខ្ភាេអាស្ុីមានកំ រ់ចំនួនននការណារ់ជួប។ 
អនកអាចពៅទូរស្េទពៅបណាែ ញជំនួយវ ធបរែ ិ COVID របស្់ពយើង ពដើមបីពមើលថាពរើអនក
អាចចុោះព េ្ ោះស្ស្រមាប់ការណារ់ជួបតាមពលខ្ (510) 735-3222 បានន្ដរឬពទ។ 

 
 
សំណួរ៖ គតើវ៉ា ក់សំងផ្តល់ការការពាររបឆំ្ងនឹងគមគរាេបតមែងខល នួងាី COVID-19 តែរឬគទ? 

• វ៉ា ក់ាំង Pfizer សែល់ការការ រយ ងរងឹមំាស្របឆំងនឹងស្របពភទែេីននពមពោេ COVID-19 
រមួទងំពមពោេបន្មលងខ្ល នួន្ដលតាសងន្ដរ។ 

 
 
 
សំណួរ៖ បន្មា ប់ពីបានទទួលការចាក់វ៉ា ក់សំងគេើយ គតើកុមារគៅតតរតវូការ
ចាត់វធិានការរបងុរបយត័នគែើមបីការពារការឆ្ែងរកីរាលដាលថ្នជំងឺ COVID-19 គៅសលា
គរៀនតែរឬគទ? 

• ការចាក់វ៉ា ក់ាំងមានស្របស្ិទធភាេខាល ំងកន ុងការបង្កក រការ រពោេស្ញ្ញា ធ្ងន់ធ្ងរេីការឆ្លង
ពមពោេ COVID-19 ប ុន្នែវមិនបានសែល់ការការ រពេញពលញ
ស្របឆំងនឹងការឆ្លងពមពោេទងំអស្់ពន្ទោះពទ។ 

• រ ូរដល់ជំងឺោររារជាាកលពនោះអាចស្ររវូបានស្រេប់ស្រេងយ ងទូលំទូលាយ 
ពយើងស្ររវូបនែពស្របើស្របាស្់មពធ្ាបាយន្ដលមានទងំអស្់ ពដើមបីការ់បនថយ
ការរកីោលោលពមពោេពៅតាមទីាធ្លរ ៈ ដូចជាាលាពរៀនជាពដើម។  ពនោះមានន័យថា 
ការចាក់វ៉ា ក់ាំងជូនមនុស្សស្រេប់របូន្ដលមានស្ទិធិទទួលបានការចាក់វ៉ា ក់ាំង 
 ក់មា ស្់ពៅកន ុងអររ និងកន ុងករ ីខ្ល ោះ ក់មា ស្់



ពៅខាងពស្រតអររស្ស្រមាប់អនកន្ដលមានអាយុពលើស្េី 2 ឆន ំ ការរកាេមាល រេីរន  
អន្ទម័យលាងស្មាោ រនដ ការបពងក ើនចរនែខ្យល់ពចញចូលកន ុងា
លាពរៀនពៅពេលន្ដលអាចពធ្វ ើពៅបាន និងវ ធធ្លនការបង្កក រពសសងពទៀរ។ 

• ការការ់បនថយការឆ្លងរកីោលោលននពមពោេ COVID-19 ពធ្វ ើឱ្យស្ េមន៍
របស្់ពយើងមានស្ុខ្ភាេលោ  និងទប់ាក រ់ការបន្មលងពមពោេ ន្ដលអាចបណាែ ល
ឱ្យពកើរមានពមពោេបន្មលងែេីដ៏មានពស្ររោះថាន ក់។ 

 
 
សំណួរ៖ កូនរបស់ខុ្ំនឹងមានអាយុ 12 ឆ្ន ំកន ុងរយៈគពល 1-2 តខខាងមខុ 
គតើខុ្ំេួររង់ចារំេូតែល់គពលគន្មោះគទ? 

• ពយើងន្ ន្ទំអនកកំុេនារពេល។ ពនោះជាវ ធធី្លោ បំសុរ 
និងពលឿនបំសុរពដើមបីការ រកូនរបស្់អនកេីជំងឺ COVID-19។\ 

 
 
សំណួរ៖ កូនរបស់ខុ្ំនឹងមានអាយុ 5 ឆ្ន ំកន ុងរយៈគពល 1-2 តខខាងមខុ 
គតើខុ្ំេួររង់ចារំេូតែល់គពលគន្មោះគទ? 

• កុមារអាយុពស្រកាម 5 ឆន ំ បចច ុបបននមិនមានស្ិទធិទទួលការចាក់វ៉ា ក់ាំង COVID-19 ពទ។  
ពៅពេលន្ដលេួកពេមានស្ិទធិចាក់វ៉ា ក់ាំងបន្ទទ ប់េីមានអាយុ 5 ឆន ំ 
េួកពេេួរន្រចាក់វ៉ា ក់ាំង។  

 
 
សំណួរ៖ ចុ្ោះចំ្គពាោះកុមារអាយុគរកាម 5 ឆ្ន ំវញិ? 

• ការាកលបងចាក់វ៉ា ក់ាំងស្ស្រមាប់កុមារអាយុពស្រកាម 5 ឆន ំ ពោយពស្របើដូស្
រូចជាងពនោះកំេុងបនែពធ្វ ើព ើង។  ពយើងរំេឹងថា FDA និង CDC 
នឹងេិចារណាពលើការអនុញ្ញា រចាក់វ៉ា ក់ាំងស្ស្រមាប់កុមាររូចៗពៅពដើមឆន ំ 2022។ 

 
 


