
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19សម្រាប់កុារ 
បន្ទា ប់ពីបានទទួលការចាកថ់្ន ាំបង្កា រម្របភេទ Pfizer រចួភ ើយ 

ព័ត៌ានជាំនួយខ្លះៗចាំភ ះផលប ះ ល់

• យកក្កណាត់ស្អា តដែលស ើម ក្តជាកល់មម  ា ំសលើដែ
រប ់ពួកសេសែើមបីជួយកាត់បន្ថយការឈឺចាប។់ វា

ក៏អាចជួយផងដែរសោយស វ្ ើចលនាដែសនាោះ។ 
ក្ប ិន្សបើពួកសេសកើតក្េនុ្សតៅ   ូមញំុទឹកឱ្យបាន្

សក្ចើន្ ន្ិងស ល ៀកសោអាវស ៅ ើងៗ។

• ថ្ន ដំែលមិន្ចំាបាច់ក្តូវមាន្សវជជបញ្ជជ  ែូចជា 

Tylenol® (អាស តាមីណូសវវន្) 
(acetaminophen) ឬ Motrin® ឬ Advil® (អ ីប ូ

ក្បូវវ ីន្) (ibuprofen) អាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺ
ចាប់  ក្េនុ្សតៅ  ឈឺកាល ឬការមិន្ក្ ួល នួប ាន្បាន្។ 

ផលប ះ ល់ទូភៅននថ្ន ាំបង្កា រ

• កូន្រប ់អនកក្បដវលជាអាចទទួលរងផលប ោះ
ពាល់បនាា ប់ពីការចាក់ថ្ន បំង្កា រ។ ផលប ោះពាល់

ទូសៅរមួមាន្ ការឈឺដែ ឬដែស ើងក្កវមឈឺ
ស្អច់ែ ំ ឈឺកាល មាន្អារមមណ៍អ ក់មាល ំង

ក្េនុ្សតៅ  ឬក្េនុ្រង្ក។

• អាការៈសន្ោះអាចោក់កក្មិតែល់ការបសំពញ
ការង្ករក្បចំាដងៃរប ់ពួកសេ ប  ដន្ៅវាន្ឹងបាត់

សៅវញិកន ុង រយៈសពល មួយ ឬពីរដងៃសក្កាយ។ 

• វាជាការ ំោន់្ដែលក្តូវចាក់ែូ ដែលបាន្

ដណនំាទងំអ ់ សបើសទោះបីជាពួកសេសកើតមាន្
ផលប ោះពាល់បនាា ប់ពីចាក់ែូ ពីម ន្កស៏ោយ 

ល ោះក្តាដតអនកផៅល់ថ្ន បំង្កា រ ឬក្េូសពទយបាន្
ក្បាប់មិន្ឲ្យពួកសេចាក។់ 

• ផលប ោះពាល់ដន្ថ្ន បំង្កា រេឺជាសរឿង្មមតា សវើយ

វាបញ្ជជ ក់ថ្រាងកាយរប ់ពួកសេកពំ ងសក្តៀម 
បសងា ើត ភាពស្អ ំ។ មិន្ដមន្មន្  សក្េប់គ្នន ន្ងឹ

ទទួលផលប ោះពាល់ទងំសន្ោះសទ។

ចុះភ ម្ ះតាមរយៈ V-safe ដែលជាការ

ភ្នន ក់ង្ករតាមដានសុខ្ភ្នពរបស់ CDC 
(CDC health checker)

ក្ប ិន្សបើអនកមាន្ទូរ ័ពាទំសន្ើប 

 ូមច ោះស ម្ ោះ ក្មាប់កូន្រប ់
អនកតាមរយៈ vsafe.cdc.gov សែើមបី

ផៅល់ព័ត៌មាន្សៅកាន្់ CDCអំពី
ផលប ោះពាល់សផសងៗ។ អនកអាចច ោះ

ស ម្ ោះមន្  សសក្ចើន្នាកស់ៅកន ុង
ទូរ ័ពាដតមួយ។

ចង់ដសែ ងយល់បដនែមភទៀតដមនភទ?

ភពលណាម្រតវូទូរស័ពា ភៅម្ររភូពទយរបស់អ្នក

ទក់ទងសៅក្េូសពទយរប ់អនក ក្ប និ្សបើពួកសេ
មាន្៖

• ផលប ោះពាល់ដែលមាន្រយៈសពលសក្ចើន្ជាង 2 ដងៃ

• សរាេ ញ្ជា សផសងៗបាន្សលចស ើងសលើ ពី 2 ដងៃ

បនាា ប់ពីបាន្ចាក់ថ្ន បំង្កា រ

• កាក ែសងហ ើម លួ ីៗ សវៀរ ំសបារ ឈឺបំពង់ក ឬដលង
ែឹងរ ជាតិឬកល ិន្ងមី (ទងំសន្ោះមនិ្ដមន្ជាផលប ោះ

ពាល់រប ់ថ្ន បំង្កា រសទ)

• សរាេ ញ្ជា ដែលកាន់្ដត ៃ្ន្់សៅ  ៗឬបងាការក្ពួយ
បារមភែល់អនក

 ក្មាប់ព័ត៌មាន្បដន្ថម 

 ូមចូលសៅកាន្់សេ
វទំព័រ “ផលប ោះពាល់ដន្ថ្ន ំ

បង្កា រ” ឬស ាន្កូែ QR
សន្ោះ។

ផលប ះ ល់ធ្ងន់ធ្ងរែ៏កម្រម

ម្របតិកមម ឬការទាស់ (Allergic Reactions)

ែូចគ្នន ន្ឹងថ្ន កំ្បសេទណាក៏សោយ ក្បតកិមម ៃ្ន្់ ៃ្ រ

អាចមាន្  ប  ដន្ៅវាកក្មណា ់ ែូចជាការស វ្ ើឱ្យពិបាក
ែក ែសងហ ើម ឬែកែសងហ ើមតឹងៗ មាន្កន្ទ ាលរមា ់

ឬកនាា លក្តអាក ឬក៏សវើមបំពង់កឬអណាៅ ត។ វាមិន្
ទំន្ងថ្ បញ្ជហ សន្ោះន្ឹងសកើតស ើងសទ។ ក្ប និ្សបើវាសកើត

ស ើង  ូមដ វងរកការពាបាលជាបនាា ន្ស់ោយទូរ ព័ា
សៅសលួ 911។

បញ្ហា រលាកសាច់ែុាំភបះែូង (Myocarditis) និងបញ្ហា

រលាកម្រសទាប់ភម្រៅភបះែូង (Pericarditis)

បញ្ជហ រលាកស្អច់ែ ំសបោះែូង (myocarditis) ន្ងិបញ្ជហ
រលាកក្ ទប់ោងសក្តដន្សបោះែូង (pericarditis) 

បាន្សកើតស ើងចំសពាោះមន្  សមួយចនួំ្ន្ដែលបាន្
ទទួលចាក់ថ្ន បំង្កា រ។ ករណីភាេសក្ចើន្សកើតស ើង

ចំសពាោះក មារវយ័ជំទងស់េទក្ប ុ ន្ិងមន្  សសពញវយ័
សៅសកមង។ ឱ្កា ដែលអាចសកើតមាន្បញ្ជហ សន្ោះេឺ

មាន្កក្មិតទបណា ។់  ក្មាប់យ វវយ័ដែលមាន្
អាយ ចាប់ពី 12 ឆ្ន ំស ើងសៅ សវើយទទួលចាក់ថ្ន ំ

បង្កា រែូ ទីពីរនាសពលសក្កាយមក (សៅរយៈសពល 8 
 បាៅ វ)៍ កាត់បន្ថយហាន្ិេ័យដន្បញ្ជហ សបោះែូងដែល

កក្មទងំសន្ោះបាន្។

ក្តូវដ វករកជំនួ្យដផនកសវជជស្អស្ត ៅភាល មៗ ក្ប និ្សបើ

កូន្រប ់អនកមាន្សរាេ ញ្ជា ណាមួយ ែូចោង
សក្កាមសន្ោះ៖

• ឈឺក្ទងូ

• ការែកែសងហ ើម លួ ីៗ

• អារមមណ៍ដែលថ្សបោះែូងសលាតញប់ ួ   ្មមតា

ឬសលាតោល ំង

http://vsafe.cdc.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/


ភពលដែលែូសបន្ទា ប់ែល់ភពលកាំណត់អាចទទួល

បាន

 ក្មាប់ក្បព័ន្ធការពារែ៏លាបផំ ត កូន្រប ់អនកេួរបញ្ចប់

ការចាក់លំោប់ែំបូងដែលមាន្ 2 ែូ រប  ់ពួកសេ។ 

ក្ប ិន្សបើ មាន្អាយ ចាប់ពី 12ឆ្ន ំស ើងសៅ ពួកសេកេួ៏រ

ដតទទួលចាក់ែូ ជំរ ញផងដែរ។ ពួកសេក្តូវបាន្ចាត់

ទ កថ្បាន្ចាក់ថ្ន បំង្កា រសពញសលញសោយេិតចាប់ពី

រយៈសពល 2 បាៅ វ៍បនាា ប់ ពីការ ចាក់ ែូ  ទីពីររប ់ពួក

សេ។  ូមសមើលចំណ ច ព័ត៌មាន្ ក្មាប់ក មារទងំឡាយ

ដែលមាន្ក្បព័ន្ធភាពស្អ ំសួោយ ក្ប ិន្សបើកូន្ រប អ់នក 
មាន្ក្បព័ន្ធស្អ ំច ោះសួោយ។

ធ្នធានដផនកសុខ្ភ្នពផល វូចិតត

ក្ប ិន្សបើអនក កូន្រប ់អនក ឬន្រណាមាន ក់ដែល
អនកស្អា ល់កំព ងមាន្ការលំបាកកន ុងការក្បឈម

ជាមួយន្ឹងជំងឺ COVID-19មាន្ការផៅលជ់ំនួ្យ
ដែលបសក្មើជូន្ 24 សមា ងកន ុងមួយ បាៅ វ៍ តាមរ

យៈដួសទូរ ័ពាជំនួ្យរប ់នាយកោា ន្  ួភាព 
ផនប ូវចិតៅដន្សោន្្ី Los Angeles។  ូមទូរ ័ពាសៅ

សលួ 1-800-854-7771 ឬសផញើស្អរជាអកសរ "LA" 
សៅសលួ 741741។ ្ ន្ធាន្ ន្ិងវ ិ្ ីជនួំ្យជា

សក្ចើន្សទៀតអាចរកបាន្តាមរយៈ៖

http://dmh.lacounty.gov/resources

វាជាកំណត់ក្តាដន្ការចាក់ថ្ន បំង្កា រផនប ូវការ
រប ់ពួកសេ។ ងតរបូទ ក ឬងតចមលងជា
ឯកស្អរ។ 

អ្នកអាចទទួលបានកាំណតម់្រតាននការចាក់
ថ្ន ាំបង្កា រលកខណៈឌីជីថលសម្រាប់កូនរបស់

អ្នកតាមរយៈភរ ទាំព័រ 
myvaccinerecord.cdph.ca.gov

សូមរកាកាតចាក់ថ្ន ាំបង្កា រពណ៌ស
របស់ពួកភរឱ្យានសុវតែ ិភ្នព!

អារមមណ៍រសាប់រសល់ 
ឬ  ធ្ុញថប់?

 ូមទូរ ័ពាសៅកាន់្សល  ួ

800-854-7771
(សលួតំណភាជ ប់ 2)  ក្មាប់ជំនួ្យគំ្ន
ក្ទដផនកអារមមណ៍

ចាាំបាច់ម្រតូវភ្នា ប់ភៅ
នឹងភសវាកមមសុខ្ភ្នព
ផល វូចិតត?

 ូមទូរ ័ពាសៅកាន់្សលួ 

800-854-7771
(សលួតំណភាជ ប់ 1)  ក្មាប់ការបញ្ជ នូ្
  ួភាពផនប វូចិតៅ ន្ងិស វាដផនកវបិតៅ ិ
សផសងៗ។

ែូសទីពីរ
ក្ប ិន្សបើកូន្អនកមាន្អាយ ចាប់ពី 5 សៅ 11ឆ្ន ំ ែូ ទពីីរក្តូវ

ែល់សពលកំណត់អាចទទួលបាន្កន ងុរយៈសពល 3 បាៅ វប៍នាា ប់

ពីការចាក់ែូ ទីមួយ។ 

ក្ប ិន្សបើកូន្រប អ់នកមាន្អាយ ចាប់ពី 12 ឆ្ន ំស ើងសៅ ពួក

សេអាចទទួលចាកែូ់ ទពីីរកន ងុអំ ុងសពលពី 3 សៅ 8  បាៅ វ៍

បនាា ប់ពីការចាក់ែូ ទមួីយ។ 

ការទទួលចាក់ែូ ទពីីរកន ងុរយៈសពល 8  បាៅ វ៍ហាកែូ់ចជាស វ្ ើ

ឱ្យថ្ន បំង្កា រមាន្ក្ប ិទធភិាពជាងម ន្ ន្ិងកាត់បន្ថយហាន្េិ័យ

ដន្បញ្ជហ ជំងឺរលាកស្អចែ់ ំសបោះែូង (myocarditis)។ ប រ វយ័សកមង 

(អាយ ចសនាល ោះពី 12 សៅ 39 ឆ្ន ំ) ក្បឈមន្ងឹហាន្ិេយ័ ពួ ប់ំផ ត

កន ងុការមាន្បញ្ជហ រលាកស្អចែ់ ំសបោះែូង។ ប  ដន្ៅ  ក្ប និ្សបើកូន្

រប ់អនកក្តូវការចាក់ថ្ន បំង្កា រឱ្យបាន្សពញសលញកាន់្ដតឆ្ប ់

ពួកសេេួរដតទទួលចាកែូ់ ទពីីររប ពួ់កសេឱ្យបាន្សលឿន្ជាង

ម ន្៖ យ ងសហាចណា រ់យៈសពល 3  បាៅ វ៍បនាា បពី់ការចាកែូ់

 ទីមួយ។ ឧទវរណ៍ដន្ចណំ ចសន្ោះេឺ ក្ប និ្សបើ៖

• មាន្កក្មិតដន្ការរកីរាលោលកន ងុ វេមន្៍ួ ព  ់សៅទី
កដន្លងដែលពួកសេរ ស់ៅ ស វ្ ើការ ឬស វ្ ើែំសណើរ

• ពួកសេក្បឈមន្ងឹហាន្ិេយ័ ពួ ក់ន ងុការធាល ក់ួ នប ាន្ឈឺ្ ៃន្់្ ៃរ

• ពួកសេក្តូវការថ្ន បំង្កា រសែើមបីស្ វ ើែំសណើរ សៅស វ្ ើការ ឬសៅ
ស្អលាសរៀន្

ែូសជាំរុញ
ក មារដែលមាន្អាយ ចាប់ពី 12 សៅ 17 

ឆ្ន ំេួរដតទទួលចាក់ែូ ជំរ ញដន្ថ្ន បំង្កា រ

ក្បសេទ Pfizer សៅកន ងុរយៈសពល 5 ដួ

បនាា ប់ពីទទួលចាក់ែូ ទីពីរ។

ព័ត៌ានសម្រាប់កុារទាាំងឡាយដែល

ានម្របព័នធភ្នពសុាាំភខ្ាយ

ក្ប ិន្សបើកូន្រប ់អនកកំព ងសក្បើក្បា ថ់្ន  ំ ឬ

មាន្បញ្ជហ   ួភាពដែលស វ្ ើឱ្យ ក្បព័ន្ធភាពស្អ ំ

រប ់ពួកសេ ច ោះ សួោយ កក្មិតម្យមឬ ៃ្ន្់ ៃ្ រ 

សនាោះ ការចាក់ថ្ន បំង្កា រក្បដវលជា មិន្ មាន្ 

ក្ប ិទធ ិភាពប  នាម ន្សទ។ មជឈមណឌ លក្េប់ក្េង

ន្ិងទប់ស្អា ត់ ជំងឹ ឆ្លង (CDC) ដណនំា ឱ្យពួកសេ 

ទទួលចាក់ “ែូ លំោប់ែំបូង” បដន្ថមកន ងុរយៈ

សពល 4  បាៅ វ៍បនាា ប់ពីចាក់ែូ ទីពីររប ់

ពួកសេ។ ក មារដែលមាន្អាយ ចាប់ពី 12 ឆ្ន ំ

ស ើងសៅក៏េួរដតទទួលចាក់ែូ ជំរ ញកន ងុរយៈ

សពល 3 ដួបនាា ប់ពីការចាក់ែូ បដន្ថម 

 ក្មាប់ែូ ថ្ន បំង្កា រ រ បចំនួ្ន្ 4 ែូ ។ 

ក មារដែលមាន្អាយ ចាប់ពី 12 ឆ្ន សំ ើងសៅក៏

ក្បដវលជាអាចទទួលបាន្អតថក្បសយជន្៍ពី

ការពាបាល សែើ មបី ជួយទប់ស្អា ត់ពួកសេពីការ

ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ។  ូមចូលសៅកាន្់

សេវទំព័រ ph.lacounty.gov/covidmedicines

សវើយស្អក  ួរ  ក្េូសពទយអំពីជសក្មើ ទងំសន្ោះ។ 

សម្រាប់ព័ត៌ានលមអតិ សូមចូលភៅកានភ់រ
 ទាំព័រph.lacounty.gov/vaccineappointment

ម្របសិនភបើអ្នកានសាំណួរ សូមទូរស័ពា ភៅកាន់
ភលខ្ 1-833-540-0473  ឬសាកសួរម្ររូភពទយ

របស់អ្នក។
Pfizer for Children 5-17 
3/15/22 web (Cambodian)

http://dmh.lacounty.gov/resources
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/#weak-immune-system
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?level_1=special-situations

