ិ
កាលវភាគនៃការចាក់
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
សម្រាប់អ្នកដែលមិៃាៃម្របព័ៃធភាពសាំ ចុះខ្សោយ
មៃសសមួ យចាំៃួៃអាច

មៃសសម្រគប់រ ូបគួ រដែទទួ លចាក់ែូសទាំងខ្ៃុះ
អាយ

ថ្នប
ាំ ង្ការ

អាយ
ចាប់ពី 5
ខ្ៅ 11
ឆ្នាំ

ម្របខ្េទ
Pfizer2

អាយ
ចាប់ពី
12 ខ្ៅ
17 ឆ្នាំ

ម្របខ្េទ
Pfizer2

លាំដាប់ែាំបូង

ែូ សជាំរញ

រយៈទេល 3
សបាាហ៍

មិនត្រូវបាន
អនុញ្ញារទទ នាទេល
បច្ចុបបនន

ដូ សទី 1

អាយ
ម្របខ្េទ
ចាប់ពី
Pfizer
18 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ
អាយ
ម្របខ្េទ
ចាប់ពី
Moderna
18 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ
អាយ
ម្របខ្េទ
ចាប់ពី
Johnson
18 ឆ្នាំ
&
ខ្ ើងខ្ៅ Johnson

ដូ សទី 2
ចាប់េី 3 ទៅ
8 សបាាហ៍3

ដូ សទី 1

យងទោច្្ស់
រយៈទេល 5 តែ

ចាប់េី 3 ទៅ
8 សបាាហ៍3

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 5 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ត្បទេទ្មួ យក៏បាន4

ដូ សទី 2

ចាប់េី 4 ទៅ
8 សបាាហ៍3

ដូ សទី 1

ត្បទេទ Pfizer តរ
បុទ្
ណ ោះ

ដូ សទី 2

ដូ សទី 1

ទទួ លចាក់ែូសជាំរញខ្លើកទីពីរ1

ដូ សទី 2

សត្មាប់អាយុចាប់េី 50
ឆ្នាំទ ើងទៅ តរបុទ្
ណ ោះ1

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 5 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ត្បទេទ្មួ យក៏បាន4

ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ

សត្មាប់អាយុចាប់េី 50 ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
ឆ្នាំទ ើងទៅ តរបុទ្
ណ ោះ1
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ
យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់
រយៈទេល 5 តែ

ដូ សទី 1

រយៈទេល 4 តែ
សត្មាប់អាយុចាប់េី 50 ឆ្នាំ
ទ ើងទៅ និងអាយុចាប់េី 18
ណ ោះ ទហើយ
ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ឆ្នាំទ ើងទៅតរបុទ្
តដលបានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ
4
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ
ត្បទេទ្មួ យក៏បាន
J&J1 ច្ាំនួន 2 ដូ ស

ម្របសិៃខ្បើអ្នកាៃជាំងឺ COVID-19 សូ មរង់ចាាំរហូ រដល់អនកបានជាសោះទសបើយ (ត្បសិនទបើអនកមានទោគសញ្ញា) ទហើយបានបញ្ច ប់រយៈទេលននការដាក់ែល ួនឱ្យទៅដាច្់ទដាយត ក ទដើមបីទទួ លចាក់ដូស
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ្មួ យក៏ទដាយ។ អន កអាច្េិចារ្េនាទេលទទួ លចាក់ដូសជាំរុញរបស់អនកសត្មាប់រយៈទេល 3 តែ ត្បសិនទបើអនកបានឆ្ល ងទមទោគនាទេលថ្ម ីៗទនោះ។
1. ត្បសិនទបើអនកមានអាយុចាប់េី 50 ឆ្នាំទ ើងទៅ ឬអន កមានអាយុចាប់េី 18 ទៅ 49 ឆ្នាំ ទហើយអន កបានទទួ លចាក់ 3. ទេលទវលាននការចាក់ដូសទី 2។ រយៈទេល 8 សបាាហ៍អាច្ជាទេលទវលាលអ បាំផ្ុរសត្មាប់មនុសសភាគទត្ច្ើនតដលមាន
ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ J&J សត្មាប់ទ ាំងដូ សទី 1 និងដូ សជាំរញ
ុ របស់អនក អន កអាច្ទត្ជើសទរ ើសទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ទលើក
អាយុចាប់េី 12 ទៅ 64 ឆ្នាំ។ រយៈទេល 3 សបាាហ៍គឺត្រូវបានតណនាាំសត្មាប់មនុសសទ ាំងឡាយតដលមានអាយុចាប់េី
ទី 2។ សូ មទមើលច្ាំណុច្ ការគិរគូ រអាំេីការទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ទលើកទី 2។
65 ឆ្នទាំ ើងទៅ ឬអន កតដលត្រូវការត្បេ័នធការពារឱ្យបានឆ្ប់រហ័ស។ សូ មទមើលទគហទាំេ័រ ទេលទវលាននការចាក់ដូ
សទី 2 ននថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ Moderna។
2. ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Pfizer គឺជាថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 តរមួ យគរ់តដលទទួ លបានការអនុញ្ញារសត្មាប់មនុសសតដល
មានអាយុទត្កាម 18 ឆ្នាំ។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Pfizer សត្មាប់កុមារតដលមានអាយុចាប់េី 5 ទៅ 11 ឆ្នាំមានទត្គឿងផ្ស ាំ 4. ទេញច្ិរាឱ្យទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ត្បទេទ Pfizer និងត្បទេទ Moderna ជាងថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ J&J
សកមម ដូច្គ្ននទៅនឹងថ្នប
ាំ ង្ការសត្មាប់មនុសសទេញវ ័យតដរ បុតនា វាមានបរ ិមាណដូ សរិច្ជាង [មួ យភាគបីដូស]។
ច្ាំទពាោះដូ សទ ាំងអស់។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ J&J មានផ្ា ល់ជូន
កនុង ស្ថានភាេមួ យច្ាំនួន។
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ិ
កាលវភាគនៃការចាក់
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
សម្រាប់អ្នកដែលាៃម្របព័ៃធភាពសាំ ចុះខ្សោយ1
មៃសសម្រគប់រ ូបគួ រដែទទួ លចាក់ែូសទាំងខ្ៃុះ
អាយ

ថ្នប
ាំ ង្ការ

អាយ
ម្របខ្េទ
ចាប់ពី 5 Pfizer
ខ្ៅ 11
ឆ្នាំ
អាយ
ចាប់ពី

12 ខ្ៅ
17 ឆ្នាំ
អាយ
ចាប់ពី

18 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ
អាយ
ចាប់ពី

18 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ
អាយ
ចាប់ពី
18 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ

លាំដាប់ែាំបូង

ដូ សទី 1

ដូ សទី 2

ដូ សទី 1

ដូ សទី 1

ម្របខ្េទ
Moderna

ដូ សទី 3
យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 4 សបាាហ៍

រយៈទេល 3 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ដូ សទី 2
រយៈទេល 3
សបាាហ៍

ដូ សទី 3
យងទោច្្ស់
រយៈទេល 4 សបាាហ៍

ដូ សទី 2

រយៈទេល 4
សបាាហ៍

ដូ សទី 1

យងទោច្្ស់
រយៈទេល 4 សបាាហ៍

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 3 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ត្បទេទ្មួ យក៏បាន3

យងទោច្្ស់

ដូ សទី 2
ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ

ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 3 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ដូ សទី 3

រយៈទេល 4 សបាាហ៍

ត្បទេទ Pfizer
តរបុទ្
ណ ោះ

ត្បទេទ Pfizer តរបុទ្
ណ ោះ

ដូ សទី 3

ដូ សទី 2

ដូ សទី 1

ទទួ លចាក់ែូសជាំរញខ្លើកទីពីរ2

មិនត្រូវបាន
អនុញ្ញារទទ នា
ទេលបច្ចុបបនន

រយៈទេល 4 សបាាហ៍

រយៈទេល 3
សបាាហ៍

ម្របខ្េទ
Pfizer

ែូ សជាំរញ

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 3
សបាាហ៍

ម្របខ្េទ
Pfizer

ម្របខ្េទ
Johnson
&
Johnson

មៃសសមួ យចាំៃួៃអាច

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ត្បទេទ្មួ យក៏បាន3

ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 2 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ត្បទេទ្មួ យក៏បាន3

ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna តរបុទ្
ណ ោះ

ម្របសិៃខ្បើអ្នកាៃជាំងឺ COVID-19 សូ មរង់ចាាំរហូ រដល់អនកបានជាសោះទសបើយ (ត្បសិនទបើអនកមានទោគសញ្ញា) ទហើយបានបញ្ច ប់រយៈទេលននការដាក់ែល ួនឱ្យទៅដាច្់ទដាយត ក ទដើមបីទទួ លចាក់ដូសថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ្
មួ យក៏ទដាយ។
1.

មនុសសតដលមានអាយុចាប់េី 5 ឆ្នាំទ ើងទៅទហើយតដល មានត្បេ័នធភាេស្ថុាំច្ុោះទែោយកត្មិរមធ្យម ឬធ្ង ន់ធ្ង រ 2.
ឺ ោ រ ើក
(ឧទហរណ៍ ជាំងឺមោរ ើកទផ្សងៗតដលទក់ទងនឹងឈាម ឬការេាបាលជាក់លាក់មួយច្ាំនួនសត្មាប់ជាំងម
ការបតរសរ
ូ
ើោងគ និងការបាំផ្លលញទកាសិកាសរ ើោងគ ទដាយត្បេ័នធភាេស្ថុាំជាក់លាក់មួយច្ាំនួន) គួ រតរទទួ លចាក់ដូស
ដាំបូងបតនា ម។ ត្បសិនទបើមានអាយុចាប់េី 12 ឆ្នាំទ ើងទៅ េួ កទគក៏គួរតរទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ផ្ងតដរ។
3.
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មនុសសតដលមានអាយុចាប់េី 12 ឆ្នាំទ ើងទៅមានជទត្មើសកនុងការទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ទលើកទី 2។ េួ កទគគួ រតរ
េិចារ្ទទួ លចាក់ដូសទនោះឱ្យបានឆ្ប់តាមតដលអាច្ទធ្វ ើទៅបាន ទហើយេិទត្គ្នោះជាមួ យត្គូទេទយរបស់េួកទគ
អាំេីទេលទវលាតដលលអ បាំផ្ុរទដាយតផ្អ កទៅទលើោនិេយ
័ និងតផ្នការេាបាលរបស់េួកទគ។ សូ មទមើលច្ាំណុច្ ការ
គិរគូ រអាំេីការទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ទលើកទី 2។
ទេញច្ិរាឱ្យទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Pfizer និងត្បទេទ Moderna ជាងថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ J&J ច្ាំទពាោះដូ សទ ាំង
អស់។ ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ J&J មានផ្ា ល់ជូនកនុង ស្ថានភាេមួ យច្ាំនួន។

ិ
កាលវភាគនៃការចាក់
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
ែូ សជាំរញ/ែូ សបដៃែ ម (មួ យឬខ្ម្រចើៃ) សម្រាប់មៃសសទាំងឡាយដែលបាៃចាក់ថ្នបង្ក
ាំ
ា រខ្ពញខ្លញ1,2 ខ្ដាយលាំដាប់ថ្នប
ាំ ង្ការខ្ៅខ្ម្រៅសហរែឋ អាខ្មរ ិក
ឬកនុងការខ្្វ ើខ្ែសតសកលបងលកខ ណៈខ្វជជសស្រសត ឬក៏ដែលបាៃលាយគ្នន
មនុសសតដលត្រូវបានចារ់ទុកថ្ បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទេញទលញទដាយលាំដាប់ដាំបូងននត្បទេទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 តដលមិនបានទទួ លការអនុញ្ញារ/អនុម័រឱ្យទត្បើត្បាស់ទដាយ
រដឋ បាលច្ាំណីអាោរនិងឱ្សថ្ (FDA) គួ រតរអនុវរា តាមកាលវ ិភាគខាងទត្កាមសត្មាប់ការចាក់ដូសជាំរុញ និង/ឬដូ សបតនា មននថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។

មៃសសមួ យចាំៃួៃអាច
ទទួ លចាក់ែូសជាំរញខ្លើកទី

មៃសសម្រគប់រ ូបគួ រដែទទួ លចាក់ែូសទាំងខ្ៃុះ
អាយ

ថ្នប
ាំ ង្ការ

អាយចាប់
ពី 12 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ

ថ្នប
ាំ ង្ការដែល
មិៃបាៃ
ទទួ លការ
អ្ៃញ្ញាែ/អ្ៃ
ម័ែឱ្យខ្ម្របើ
ម្របាស់ខ្ដាយ
FDA

អាយចាប់
ពី 12 ឆ្នាំ
ខ្ ើងខ្ៅ
ខ្ហើយដែល
ាៃ
ម្របព័ៃធ
ភាពសាំ
ខ្សោយ

ថ្នប
ាំ ង្ការដែល
មិៃបាៃ
ទទួ លការ
អ្ៃញ្ញាែ/អ្ៃ
ម័ែឱ្យខ្ម្របើ
ម្របាស់ខ្ដាយ
FDA

លាំដាប់ែាំបូង
យងទោច្្ស់

ច្ទនាលោះទេលតដលត្រូវបាន
តណនាាំឱ្យទៅទទួ លចាក់

ដូ សទី 1

ពីរ

ែូ សជាំរញ

រយៈទេល 5 តែ

ដូ សទី 2

យងទោច្្ស់
រយៈទេល 4 តែ

ត្បទេទ Pfizer
ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ Moderna4
សត្មាប់អាយុចាប់េី 50 ឆ្នាំទ ើង
ឬត្បទេទ Moderna4
ទៅ តរបុទ្
ណ ោះ3

(អាយុចាប់េី 12 ទៅ 17
ត្បទេទ Pfizer តរបុទ្
ណ ោះ)
យងទោច្្ស់
រយៈទេល 4 សបាាហ៍

ច្ទនាលោះទេលតដលត្រូវបាន
តណនាាំឱ្យទៅទទួ លចាក់

ដូ សទី 1

ដូ សទី 2

3

យងទោច្្ស់

យងទោច្្ស់

រយៈទេល 3 តែ

រយៈទេល 4 តែ

ដូ សទី 3
ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna4
(អាយុចាប់េី 12 ទៅ 17 ត្បទេទ
Pfizer តរបុទ្
ណ ោះ)

ត្បទេទ Pfizer
ឬត្បទេទ Moderna4
(អាយុចាប់េី 12 ទៅ 17
ត្បទេទ Pfizer តរបុទ្
ណ ោះ)

ត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ
Moderna3,4
(អាយុចាប់េី 12 ទៅ 17 ត្បទេទ Pfizer
តរបុទ្
ណ ោះ)

កាំណែ់សាាល់៖ ម្របសិៃខ្បើអ្នកខ្ទើបដែឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 នាខ្ពលថ្មីៗខ្ៃុះ អ្ន កអាចពិចារណាពៃាខ្ពលទទួ លចាក់ែូសជាំរញ (មួ យឬខ្ម្រចើៃ) របស់អ្នកសម្រាប់រយៈខ្ពល 3 ដស។
1.

អន កត្រូវបានចារ់ទុកថ្បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទេញទលញ គិរចាប់េីរយៈទេលេីរសបាាហ៍ បនាាប់េីការចាក់៖

▪

ដូ សច្ុងទត្កាយននលាំដាប់ថ្នប
ាំ ង្ការតដលបាន ច្ុោះបញ្ជ ីសត្មាប់ការទត្បើត្បាស់ជាបនាាន់ ទដាយអងគ ការសុែភាេេិេេទលាក (WHO)។ បច្ចុបបនន ទនោះ មានរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ាំងថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ AstraZeneca-Oxford (មាក Vaxzevria) វ ិទាស្ថាន
ទសរ ូមននត្បទទសឥ្
ា /Serum Institute of India Pvt. Ltd (មាក Covishield និងមាក Covovax) វ ិទាស្ថានផ្លិរផ្លជីវស្ថស្រសាននទីត្ក ុងទបកាាំង/BIBP (មាក Sinopharm) ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Sinovac (មាក CoronaVac) វ ិទាស្ថាន
Bharat Biotech International (មាក Covaxin) និងថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Novavax (មាក Nuvaxovid)។ សូ មទមើល តាោងបញ្ជ ីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សត្មាវ់ការទត្បើត្បាស់ជាបនាាន់របស់ WHO តដលមាននាទេលបច្ចុបបនន ។

▪

ដូ សច្ុងទត្កាយននការ “លាយបញ្ចល
ូ ” គ្ននរវាងថ្នប
ាំ ង្ការតដលបានទទួ លការអនុញ្ញារ/អនុមរ
័ ឱ្យទត្បើត្បាស់ទដាយ FDA និង/ឬថ្នប
ាំ ង្ការតដលបានច្ុោះបញ្ជ ទី ដាយ WHO (លុោះត្តាតរដូ សដាំបូងទ ាំង 2 គឺមានគមាលរយងទោច្្ស់រយៈ 17
នថ្ង េីគ្នន)។

▪

ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 “សកមម ” តដលបានតណនាាំទ ាំងអស់ (មិនតមនជាការេាបាលស្ថកលបង [Placebo]) ទៅកនុងការទធ្វ ើទរសា ស្ថកលបងថ្នប
ាំ ង្ការលកខ ណៈទវជជ ស្ថស្រសា (clinical vaccine trial)។ កាំណរ់សមាគល់៖ ថ្នប
ាំ ង្ការទនោះគួ រតរជាថ្ន ាំ
បង្ការតដលបានច្ុោះបញ្ជ ទី ដាយ WHO ទហើយជាថ្នប
ាំ ង្ការតដលមិនបានទទួ លការអនុញ្ញារ/អនុមរ
័ ឱ្យទត្បើត្បាស់ទដាយ FDA ឬជាថ្នប
ាំ ង្ការតដលត្ក ុមត្បឹកោត្រួ រេិនរ
ិ យទិននន័យនិងសុវរា ភា
ិ េរបស់សហរដឋ អាទមរ ិក ឬអងគ ភាេដូ ច្គ្ននទនោះ
បានបញ្ញជក់អាំេីត្បសិទធិភាេ ទដាយឯកោជយ។

2.

ឺ លង
ត្បសិនទបើអនកមិនត្សបតាមល័កខែ័ណាសត្មាប់ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទេញទលញទទ សូ មទមើល ឧបសមព ័នធ A និង B ននថ្នប
ាំ ង្ការទៅខាងទត្ៅសហរដឋ អាទមរ ិក/ការទធ្វ ើទរសា ស្ថកលបងលកខ ណៈទវជជស្ថស្រសារបស់មជឈមណាលត្គប់ត្គងនិងទប់ស្ថារ់ជាំងឆ្
(CDC)។

3.

អន កអាច្ទត្ជើសទរ ើសទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ទលើកទី 2 (ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Pfizer ឬត្បទេទ Moderna តរបុទ្
ណ ោះ) ត្បសិនទបើអនកមានអាយុចាប់េី 50 ឆ្នាំទ ើងទៅ ឬត្បសិនទបើអនកមាន ត្បេ័នធភាេស្ថុាំច្ុោះទែោយកត្មិរមធ្យម ឬធ្ង ន់ធ្ងរ (ត្បេ័នធភាេ
ស្ថុាំទែោយ)។ ត្បសិនទបើអនកមានអាយុចាប់េី 12 ទៅ 17 ឆ្នាំ អន កអាច្ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការត្បទេទ Pfizer តរបុទ្
ណ ោះ។ សូ មទមើលច្ាំណុច្ ការគិរគូ រអាំេីការទទួ លចាក់ដូសជាំរញ
ុ ទលើកទី 2។
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ត្បទេទ Pfizer និងត្បទេទ Moderna គឺជាថ្នប
ាំ ង្ការតដលត្រូវបានអនុញ្ញារឱ្យទត្បើត្បាស់ជាដូ សបតនា ម ឬដូ សជាំរញ
ុ សត្មាប់មនុសសតដលមិនបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 លាំដាប់ដាំបូងតដលបានទទួ លការ
អនុញ្ញារ/អនុមរ
័ ឱ្យទត្បើត្បាស់ទដាយ FDA តរបុទ្
ណ ោះ។ កុមារតដលមានអាយុចាប់េី 12 ទៅ 17 ឆ្នាំអាច្ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ត្បទេទ Pfizer តរបុទ្
ណ ោះ។

4.

សត្មាប់េ័រ៌មានបតនា ម សូ មទមើលតផ្ន កទរើថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់ែ្ុាំត្គប់លកខ ណៈនិងទន់ទេលទវលាទៅទេល្ ទលើទៅទគហទាំេ័រ ទៅទេលតដលអន កបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ទដើមបីតសវ ងយល់បតនា ម។
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