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ម ើអ្វ ីមៅគជឺាមេមោគម្របមេទថ្មី? 

មេមោគជាម្រើនផ្លា ស់ប្ត រូ្ប្មេទជាញឹកញាប់្តាេរយៈការផ្លា ស់ប្ត រូទ្េង់់។ 

ការផ្លា ស់ប្ត រូទ្េង់ទាំងមនេះបូ្កប្ញ្ច លូគ្នា ម ើយប្មងក ើតកាំ ណែណ្ប្មេមោគខុសគ្នា ប្នត ិរប្នត រួណែលមៅថា 

“មេមោគ្ប្មេទថ្ម”ី។ មេលខាេះមេមោគ្ប្មេទថ្មីមលរម ើង ម ើយប្ន្ទា ប់្េកក៏បាត់មៅវញិ។ 

មេលខាេះមទៀតមេមោគ្ប្មេទថ្មីសថ ិតមៅជាប់្។ មេមោគទាំងមនេះ្តូវបានមគមៅថា មេមោគ្ប្មេទថ្មីណែលគួរឱ្យ្េួយបារេភ 

្ប្សិនមប្ើមានេសត ុតាងណែលប្ង្ហា ញថាេួកវារកីោលដាលកាន់ណតង្ហយ្សួល ប្ណ្តត លឱ្យធ្លា ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរជាងេុន 

េិបាកកន ុងការតាេដានរក ការេាបាល ឬទប់្ស្កក ត់មដាយម្ប្ើថាា ាំប្ង្ហក រ។ អ្ាកវទិាស្កស្តសតប្នតសិកា 

និងតាេដានមេមោគ្ប្មេទថ្មីទ ាំងមនេះមៅមេលេួកវាផ្លា ស់ប្ដ រូខល នួ។ 
 

មេមោគ្ប្មេទថ្មីននជាំងឺ COVID-19 ជាម្រើនបានប្ង្ហា ញខល នួមៅស រែឋអាមេរកិ។ មៅមេលមនេះ 

មេមោគ្ប្មេទមែើេណែលបានរកីោលដាលកាលណខេកោ ឆ្ា ាំ 2020 ណលងមានការស្កយភាយមទៀតម ើយ។ 

 

ម ើម្របមេទមេមោគថ្មីននជំងឺ COVID-19 ណាខ្លះដែលម្រ វូបានរកម ើញមៅសហរែឋអាមេរកិ? 

េជឍេែឌ ល្គប់្្គង និងទប់្ស្កក ត់ជាំងឺឆ្ាង (CDC) 

កាំេុងតាេដានមេមោគ្ប្មេទថ្មីណែលគួរឱ្យ្េួយបារេភេួយរាំនួនមៅស រែឋអាមេរកិ៖ 
 

ម ម្ ះមេមោគម្របមេទថ្ម៖ី បានរកម ើញែំបូង៖ រកម ើញែំបូងមៅអាមេរកិ៖ 

អាល់ហ្វវ  (Alpha) (B.1.1.7) រ្កេេអ្ង់មគាស ណខធ្ន  ូឆ្ា ាំ2020 

មបតា (Belta) (B.1.351) ្ប្មទសអាស្ត រ ិកខាងតបូ ង ណខេកោ ឆ្ា ាំ2021 

ហ្វា ា៉ា  (Gamma) (P.1) តាេអ្ាកមធ្រ ើែាំមែើរេី្ ប្មទសម្ប្សុីល ណខេកោ ឆ្ា ាំ2021 

ដែលតា (Delta) (B.1.17.2) ្ប្មទសឥណ្តឌ  ណខេីន្ទ ឆ្ា ាំ2021 
 

ប្រច ុប្បនា មនេះមេមោគ្ប្មេទ Delta គឺជាទ្េង់មេមោគណែលមកើតម ើងទូមៅប្ាំផតុមៅមខានធី្ Los Angeles។ 

សូេរូលមៅកាន់មគ ទាំេ័រ អ្រ ីណែលអ្ាក្តូវណសរងយល់អ្ាំេីមេមោគ្ប្មេទថ្មី រប្ស ់CDC ស្មាប្់េ័ត៌មានប្ណនថេ។ 

 

ម ើមេមោគម្របមេទថ្មទីងំមនះានមម្ររះថ្នា កខ់្ល ងំជាងេុនដែរឬមទ? 

វាអា្ស័យមៅមលើេនុសស។ មេមោគ្ប្មេទថ្មីទ ាំងមនេះេួយរាំនួនគឺជាការគាំោេកាំ ណ ងយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ 

ជាេិមសសែល់េនុសសណែលេិនបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ1 និងអ្ាកណែល 

្ប្ឈេនឹងហានិេ័យខពស់ននការធ្លា ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរេីជាំងឺ COVID-19។ មេមោគ្ប្មេទ Delta 

ជាមេមោគ្ប្មេទថ្មណីែលកាំេុងប្ងកការ្េួយបារេភ េីម្រេះវារកីោលដាលង្ហយ្សួលជាងមេមោគ្ប្មេទមែើេ 

និងមេមោគ្ប្មេទថ្មីមផសងមទៀត។ វាក៏អារប្ណ្តត លឱ្យអ្ាកណែលេិនបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រធ្លា ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរផងណែរ។ 
 

ម ើថ្នា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 ការពារម្របឆងំនងឹមេមោគម្របមេទថ្មី រេួទងំមេមោគម្របមេទ Delta មនះដែរឬមទ? 

 
1 អ្ាក្តូវបានមគចាត់ទុកថា បានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ្ប្ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 េីរ (2) សបាត  ៍ប្ន្ទា ប់្េី៖ ការចាក់ែូសទីេីរននថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ 

COVID-19 ្ប្មេទ Pfizer ឬ Moderna និងការចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ COVID-19 ្ប្មេទ Johnson & Johnson ណតេួយែូស 

ឬអ្ាកបានប្ញ្ចប្់ការចាក់ជាលាំដាប្់ននថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ COVID-19 ណ្តណែល្តូវបានរុេះប្ញ្ជ ីឱ្យម្ប្ើ្បាស់ជាប្ន្ទា ន់មដាយអ្ងគការសុខភាេេិេេមោក។ 

 សូេមេើលមគ ទាំេ័រ បានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ ស្មាប្់េ័ត៌មានប្ណនថេ។ 

ចំណុចសខំ្ន់ៗ  

• មេមោគ្ប្មេទថ្មីគឺជាការផ្លា ស់ប្ត រូននទ្េង់មេមោគ។ ប្រច ុប្បនា មនេះ មេមោគ្ប្មេទ Delta 

គឺជាទ្េង់ទូមៅប្ាំផុតណែលប្ងកឱ្យមានជាំងឺ COVID-19 មៅស រែឋអាមេរកិ។ 

• មេមោគ្ប្មេទ Delta  រកីោលដាលង្ហយ្សួលជាងមេមោគ្ប្មេទមែើេននជាំងឺ COVID-19។ 

វាអារប្ណ្តត លឱ្យេនុសសណែលេិនបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រធ្លា ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ។ 

• ថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ COVID-19 មាន្ប្សិទធិភាេខាា ាំងណ្តសក់ន ុងការទប់្ស្កក ត់ការធ្លា ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ 

និងការស្កា ប់្េីការឆ្ាងមេមោគ្ប្មេទ Delta។ 

ប្៉ាុណនតវាេិតជាចាាំបារ់ណ្តស់ណែលអ្ាក្តូវណតបានទទួលការចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញមែើេបីទទួលបានការការររ

។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/
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បាទ/ចាស ថាា ាំប្ង្ហក រទ ាំងមនេះេិតជាអារការររបាន។ េជឍេែឌ ល្គប់្្គង និងទប់្ស្កក ត់ជាំងឺឆ្ាង (CDC) 

និងអ្ាកជាំន្ទញមផសងមទៀតមៅណតប្នតសិកាថា មតើថាា ាំប្ង្ហក រែាំមែើរការមែើេបកីារររេនុសសេីជាំងឺ COVID-19 បានលអប្៉ាុណ្តា ។ 

CDC បានរកម ើញថាថាា ាំប្ង្ហក រទ ាំង 3 ្ប្មេទ ណែលអាររកបានមៅស រែឋអាមេរកិ មាន្ប្សិទធភាេខពស់កន ុងការ

ការររេនុសសេីការធ្លា ក់ខល នួឈឺធ្ងន់ធ្ងរ និងការស្កា ប់្េីមេមោគ្ប្មេទ Delta 

ក៏ែូរជាេីមេមោគ្ប្មេទថ្មីមផសងៗមទៀតណែលមគបានស្កគ ល់ផងណែរ។ 

បុ្គគលណែលបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញក៏េិនទាំនងជាអារឆ្ាងមេមោគ COVID-19 បានមទ 

មប្ើម្ប្ៀប្មធ្ៀប្ជាេួយអ្ាកណែលេិនបានទទួលការចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រ។ 

 

ម ើការឆ្លងមេមោគវាយទេ្លះ (breakthrough infection) គជឺាអ្វ ី? 

ថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ COVID-19 កាត់ប្នថយហានិេ័យននការឆ្ាងមេមោគ COVID-19 ប្៉ាណុនត មដាយស្ករថាា ាំប្ង្ហក រេិនមាន្ប្សិទធភាេ 

100% មន្ទេះ េនុសសេួយរាំនួនតូរណែលបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញអារនឹងឆ្ាងជាំងឺបានណែរ។ មនេះ្តូវបានមគមៅថា 

“ការឆ្ាងមេមោគវាយទេល ុេះ”។ ការឆ្ាងមេមោគវាយទេល ុេះ ជាធ្េមតាប្ណ្តត លឱ្យមានជាំងឺ្ស្កលៗប្៉ាុមណ្តា េះ។ 

្ប្សិនមប្ើអ្ាកបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ ហានិេ័យរប្ស់អ្ាកកន ុងការឆ្ាងជាំងឺ ធ្លា ក់ខល នួឈឺ ការស្មាក

េាបាលមៅេនា ីរមេទយ ឬការស្កា ប់្គឺសថ ិតមៅក្េិតទប្ជាង ្ប្សិនមប្ើអ្ាកេិនបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រ។ 

េនុសសេួយរាំនួនណែលបានទទួលថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ និងផទ ុកមេមោគ្ប្មេទ Delta 

អាររេាងមេមោគមនេះមៅកាន់អ្ាកែនទ។ មនេះហាក់ែូរជាណតណផាកតូរេួយននការរកីោលដាលននមេមោគប្៉ាុមណ្តា េះ។ 

 

ម ើខ្្ល ំការពារខ្្នួខ្្ល ំពីមេមោគម្របមេទថ្មីបានយ៉ា ងែូចមេេច? 

• ទទួលការចាកថ់្នា បំង្កា រ ្ប្សិនមប្ើអ្ាកមានអាយុ 5 ឆ្ា ាំម ើងមៅ (សូេមេើលខាងម្កាេ)។ ថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ COVID-19 

ទ ាំង 3 ្ប្មេទណែលដាក់ឱ្យម្ប្ើ្បាស់មៅស រែឋអាមេរកិ 

ផតល់នូវការការររែ៏លអប្ាំផតុ្ប្ឆ្ាំងនឹងមេមោគ្ប្មេទថ្មីណែលកាំេុងោលដាលមៅទីមនេះ។ 

្ប្សិនមប្ើអ្ាកមានការ្េួយបារេភ ឬសាំែួរអ្ាំេីថាា ាំប្ង្ហក រជាំងឺ COVID-19 សូេេភិាកាជាេួយ្គូមេទយរប្សអ់្ាក។ 

្ប្សិនមប្ើអ្ាកបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រររួម ើយ សូេជ្េញុឱ្យ្កេុ្គួស្ករ េិតតេកត ិ 

និងអ្ាកជិតខាងរប្ស់អ្ាកឱ្យមៅទទួលថាា ាំប្ង្ហក រណែរ។ 

ការចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រនឹងកាត់ប្នថយការរកីោលដាលននមេមោគ្ប្មេទថ្មី 

និងកាត់ប្នថយឱ្កាសននមេមោគ្ប្មេទថ្មីមផសងៗមទៀត ណែលកាន់ណតម្គ្នេះថាា ក់ អារមលរមរញជារបូ្ោងបាន។ 

• សូេពាក់ា៉ា ស់។ មា៉ា ស់មៅណតជាឧប្ករែ៍ែ៏មានឥទធិេលមែើេបកីារររខល នួអ្ាក និងអ្ាកែនទ។ 

មដាយស្ករណតមេមោគ្ប្មេទ Delta  រកីោលដាលកាន់ណតង្ហយ្សួល 

េនុសស្គប់្គ្នា ត្េូវឱ្យរក់មា៉ា ស់មៅមេលមៅខាងកន ុងអ្គ្នរតាេទីស្កធ្លរែៈ និងមៅឯ្េឹតត ិការែ៍ធ្ាំៗប្ាំផុត (Mega 

Events) ណែលមៅខាងម្ៅអ្គ្នរ។ ការរក់មា៉ា ស់រប្សអ់្ាកគួរណត្គប្មលើ្ រេុេះនិងមាត់រប្ស់អ្ាកឱ្យបានជតិលអ  

ម ើយ្តូវបានផលិតម ើងមដាយមានយ៉ា ងមហារណ្តសេ់ីរ្សទប់្ ែូមរាេះមទើប្មា៉ា សម់នេះអារម្ចាេះបានលអ ។ 

្ប្សិនមប្ើអ្ាកមៅកន ុងទីកណនាងេួយណែលអ្ាកមានការប្៉ាេះរល់ 

ឬទាំន្ទក់ទាំនងជិតសា ិទធជាេួយេនុសសមផសងមទៀតណែល្ប្ណ លជាេិនបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ រូរេិចារណ្ត 

"រក់មា៉ា ស់េីរជាន់" (រក់មា៉ា ស់្កណ្តត់េីមលើមា៉ា ស់វេះកាត់) ឬម្ប្ើឧប្ករែ៍ជាំនួយការែកែមងា ើេ្ប្មេទ N95។ 

 វធីិ្ទ ាំងមនេះផតល់នូវការការររខពស់ជាងេុន។ មនេះមានស្ករៈសាំខាន់ជាេិមសស 

្ប្សិនមប្ើអ្ាកេិនបានចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រមេញមលញ ម ើយមៅខាងកន ុងអ្គ្នរ 

ឬមៅទីតាាំងខាងម្ៅណែលមានេនុសសម្រើនកុេះករ។ ការមលើកណលងេួយរាំនួន្តូវបានអ្នុវតត - ណសរងយល់ប្ណនថេមៅ 

ph.lacounty.gov/masks។ 

• សូេលាងសាា  នែរបស់អ្ាក និង/ឬមម្របើទឹកអ្នាេ័យលាងសាា  នែឱ្យបានញឹកញាប់ - 

ជាេិមសសប្ន្ទា ប់្េសីថ ិតមៅទីកណនាងស្កធ្លរែៈន្ទន្ទ ណែលមាននផា្តូវបានេនុសសជាម្រើនប្៉ាេះរល។់ 

សូេរូលមៅកាន់មគ ទាំេ័រ ជាំងឺ COVID-19៖ ការកាត់ប្នថយហានិេ័យ រប្ស់សុខភាេស្កធ្លរែៈមែើេបណីសរ ងយល់ប្ណនថេ។ 
 

ម ើខ្្ល ំចាកថ់្នា បំង្កា រជំងឺ COVID-19 មោយរមបៀបណា? 

ថាា ាំប្ង្ហក រអាររកបានមៅទូទាំងមខានធី្ LA និងមដាយឥតគិតនថ្ាស្មាប់្េនុសស្គប់្គ្នា  

មដាយេិនគិតេីស្កថ នភាេអ្មន្ទត €្ប្មវសន៍ម ើយ។ 

ទីតាាំងចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រជាម្រើនកណនាងទទួលមេញៀវមដាយេិន្តូវការណ្តត់ជាេុន 

ឬអ្ាកអារម្ជើសមរសីមធ្រ ើការណ្តត់ជួប្ក៏បាន។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#double-masking
http://ph.lacounty.gov/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
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• សូេរូលមៅកាន់មគ ទាំេ័រ www.VaccinateLACounty.com មែើេបីណសរ ងរកទីតាាំងណែលមៅជិតអ្ាក។ 

• សូេទូរស័េាមៅមលខ 1-833-540-0473 ្ប្សិនមប្ើអ្ាក្តូវការជាំនួយកន ុងការមធ្រ ើការណ្តត់ជួប្ 

្តូវការការែឹកជញ្ជ នូមៅទីតាាំងចាក់ថាា ាំប្ង្ហក រ ឬេិនអារមរញេីផាេះបាន។ ប្ណ្តា ញទូរស័េាមប្ើកប្ម្េើការេមីមា៉ា ង 

8:00 ្េឹកែល់មមា៉ា ង 8:30 យប់្ 7 នថ្ងកន ុងេួយសបាត  ៍។ េ័ត៌មានអាររកបានជាម្រើនភាស្ក 24 

មមា៉ា ងកន ុងេួយសបាា  ៍ មដាយទូរស័េាមៅកាន់មលខ 2-1-1។ 

 

មែើេបីដសវ ងយលប់ដនែេអ្ំពីម្របមេទមេមោគ COVID-19 ថ្មីមសេងៗ សូេចូលមៅកានម់គហទំព័រ មេមោគម្របមេទថ្មី របស់ 

CDC។ 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://www.vaccinatelacounty.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variants.html

