ខ្ខានធ្ី Los Angeles
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - ដូ សថ្នប
ាំ ង្ការសប្ាប់មថសស
ន្ដលាថប្បព័ថធភាពសាំ ចុះភសោយ

ថ្នប
ាំ ង្ការលាំដាប់ដាំបូងគឺប្បភេទ Pfizer ឬប្បភេទ Moderna
ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការប្បភេទ mRNA ដូ សបន្ថែ ម (ទី 3) ប្រូវបាថន្ែនាំសប្ាប់អ្នកន្ដលាថប្បព័ថធភាពសាំ ភសោយកប្មិរមធ្យម
ឬធ្ង ថ់ធ្ងរ។
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) ណណ្នំថាអ្ន កណែលមានគ្បព័នធភាពស្កំចុះខ្សោយកគ្មិតមធ្យមខ្ៅធ្ង ន់ធ្ងរ
ខ្ ើយណែលបានចាក់ថានប
ំ ង្ការលំដាប់ែំបូងគ្បខ្េទ Pfizer ឬគ្បខ្េទ Moderna អាចទទួ លការចាក់ែូសទី 3 បាន។ ខ្នុះរាប់បញ្ចល
ូ
មនសសណែល៖
ឺ ហារ ីកយ៉ាងសកមម សគ្មាប់ការពាបាលែស្ក
• ធ្លលប់ទទួ លបានការពាបាលជ្ំងម
ំ ច់ែុះ ឬជ្ំងឺមហារ ីកខ្កាសិកាាមមខ្សេសង
• បានទទួ លការបតរសរ
ូ
ីរាងគ ខ្ ើយកំពងខ្គ្បើថានខ្ំ ែើមបីបង្ក្ង្កាបគ្បព័នធភាពស្កំ
• បានទទួ លការបតរខ្កាសិ
ូ
កាខ្ែើម (stem cell) កនុងអ្ំឡ
ុ ងខ្ពល 2 ឆ្នំកនល ងមក ឬកំពងខ្គ្បើថានខ្ំ ែើមបីបង្ក្ង្កាបគ្បព័នធភាពស្កំ
• គ្បព័នធភាពស្កំសវុះខាតបឋម (primary immunodeficiency) ណែលមានកគ្មិតមធ្យម ឬធ្ង ន់ធ្ងរ (ែូ ចជាសភាពជ្ំងឺ
DiGeorge ឬសភាពជ្ំងឺ Wiskott-Aldrich)
• ការឆ្ល ងខ្មខ្រារខ្អ្ែស៍ (HIV) កគ្មិតធ្ង ន់ ឬមិនបានពាបាល
• ការពាបាលយ៉ាងជាប់លាប់ខ្ដាយខ្គ្បើថានគ្ំ បឆ្ំងនឹងការរលាកខ្កាសិកា (corticosteroids) ណែលមានកគ្មិតសព ស់ ឬថានែ
ំ ទទ
ខ្ទៀតណែលអាចបង្ក្ង្កាបការខ្ឆ្ល ើយតបទនគ្បព័នធភាពស្កំ
ែូ សទី 3 ខ្នុះរួ រណតជាថានប
ំ ង្ការជ្ំងឺ COVID-19 គ្បខ្េទែូ ចគ្នននឹងថានប
ំ ង្ការលំដាប់ែប
ំ ូ ងរបស់អ្នក។ សូ មពិខ្គ្គ្នុះជាមួ យគ្រូខ្ពទយ
របស់អ្នកអ្ំពីតគ្មូវការទទួ លការចាក់ែូសបណនែ មទនថានប
ំ ង្ការជ្ំងឺ COVID-19 និងអ្ំពខ្ី ពលខ្វលាណែលលអ បំសេតខ្ដាយណសេអ កខ្ៅខ្លើ
ណសេនការពាបាលរបស់អ្នកនខ្ពលបចចុបបនន ។ ខ្នុះជាចំណ្ចសំខាន់ជាពិខ្សស គ្បសិនខ្បើអ្នកនឹងចាប់ខ្សេត ម
ើ ការពាបាលទាក់ទង
នឹងការបង្ក្ង្កាបភាពស្កំ (immunosuppressive treatment) កនុងខ្ពលឆ្ប់ ខ្នុះ ឬចាប់ខ្សេត ើមវាខ្ឡើង វ ិញ។
ការចាក់ដូសជាំរញអាចប្រូវពិចារណាបាថ យ៉ាងខ្ហាចណាស់ 6 ណសបនាប់ពីទទួ លការចាក់ែូសបណនែ ម (ទី 3) ខ្ ើយអាចជាថានប
ំ ង្ការ

ជ្ំងឺ COVID-19 គ្បខ្េទណាមួ យក៏បាន។

Pfizer - ដូ សបន្ថែ មគួ រន្រជាថ្នប
ាំ ង្ការប្បភេទ Pfizer

21 ថ្ងង

ដូ សជាំរញ

ដូ សបន្ថែ ម (ទី 3)

ដូ សទី 2

ដូ សទី 1

28 ថ្ងងភ

ថានប
ំ ង្ការគ្បខ្េទ Pfizer លំដាប់ែំបូង

ើងភៅ

យ៉ាងភោចណាស់ 6 ន្ស
ថានប
ំ ង្ការជ្ំងឺ COVID-19
គ្បខ្េទណាមួ យក៍បាន

ថានប
ំ ង្ការគ្បខ្េទ Pfizer

Moderna - ដូ សបន្ថែ មគួ រន្រជាថ្នប
ាំ ង្ការប្បភេទ Moderna

28 ថ្ងង

ដូ សជាំរញ

ដូ សបន្ថែ ម (ទី 3)

ដូ សទី 2

ដូ សទី 1

28 ថ្ងងភ

ថានប
ំ ង្ការគ្បខ្េទ Moderna លំដាប់ែំបូង

ើងភៅ

យ៉ាងភោចណាស់ 6 ន្ស

ថានប
ំ ង្ការគ្បខ្េទ Moderna

ថានប
ំ ង្ការជ្ំងឺ COVID-19
គ្បខ្េទណាមួ យក៍បាន

ថ្នប
ាំ ង្ការលាំដាប់ដាំបូងគឺប្បភេទ Johnson & Johnson (J&J)
មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ជ្ំងឺឆ្លង (CDC) ណណ្នំថាអ្ន កណែលមានគ្បព័នធភាពស្កច
ំ ុះខ្សោយកគ្មិតមធ្យមខ្ៅធ្ង ន់ធ្ងរណែល
បានចាក់ថានប
ំ ង្ការលំដាប់ែំបូងគ្បខ្េទ J&J អាចទទួ លការចាក់ែូសជ្ំរញបាន។ សូ មពិខ្គ្គ្នុះជាមួ យគ្រូខ្ពទយរបស់អ្នកអ្ំពីខ្ពល
ខ្វលាណែលលអ បំសេត ខ្ដាយណសេអ កខ្លើណសេនការពាបាលរបស់អ្នកនខ្ពលបចចុបបនន ។ ខ្នុះជាចំណ្ចសំខាន់ជាពិខ្សស គ្បសិនខ្បើអ្នកនឹង
ចាប់ខ្សេត ើមការពាបាលទាក់ទងនឹងការបង្ក្ង្កាបភាពស្កំ (immunosuppressive treatment) កនុងខ្ពលឆ្ប់ ខ្នុះ ឬចាប់ខ្សេត ើមវា
ខ្ឡើង វ ិញ។

ដូ សជាំរញ

ដូ សទី 1

យ៉ាងភោចណាស់ 2 ន្ស
ថានប
ំ ង្ការគ្បខ្េទ J&J លំដាប់ែំបូង

ថានប
ំ ង្ការជ្ំងឺ COVID-19 គ្បខ្េទណាមួ យក៍បាន
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