ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
ត ើខ្ញអា
ុំ ចចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការបានតោយរតបៀបណាខល ះ?
ថ្នប
ាំ ង្ការអាចរកបាននៅទីតាំងរាប់រយកន្នែ ងនៅទូ ទ ាំងនោនធី LA ដែលរ ួមមានែូ ចជា គ្ល ីនិក ឱសថស្ថាន ស្ថលា
ររៀន និងទីតាំងកនុងសហគ្មន៍រសេងរទៀត។ ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរៅតមសទ ះក៏មានសដ ល់ជូនសងដែរសម្រមាប់មនុសេ
ដែលមិនអាចរ្វ ើែាំរ ើររចញពីសទះបាន។ ទីតាំងជារម្រចើនមិនតម្រមូវចាាំបាច់ឱយរ្វ ើការណាត់ជួបរទ។
ន ើមបីដសវ ងរកទីតាំងមួ យ សូ មចូ លនៅកាន់នេហទាំព័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated។ ម្របសិនរបើអ្នកម្រតូវ
ការជាំនួយ អ្ន កអាចទូ រស័ពទរៅ មជឈមណឌលផ្ដលព
់ ័ ៌មានទាក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការរបស់នាយកោានសុខភាពសាធារ
ណៈ (DPH) តមរយៈនលខ 1-833-540-0473 ដែលមានបន្មើការជូ ន 7 ថ្ងៃ កនុងមួ យសបាាហ៍ ចាប់ពីនមា៉ោង 8 ្ពឹក
ល់នមា៉ោង 8:30 យប់។ ពួ ករគ្អាចររៀបចាំការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរៅតមសទ ះ ឬការែឹងជញ្ជន
ូ រៅកាន់ទីតាំងចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការ ឬក៏ជួយររៀបចាំមរ្ោបាយរ្វ ើែាំរ ើរនិងរសវាកមម រសេងរទៀតសម្រមាប់ជនពិការសងដែរ។ អ្ន កក៏អាចរសន ើសុាំការ
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរៅតមសទ ះ រៅរលើរគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaxathome។ ព័ត៌មានក៏អាចរកបានជារម្រចើនភាស្ថ
24 រមា៉ោងកនុងមួ យសបាដហ៍ រោយទូ រស័ពទរៅកាន់រលខ 2-1-1។

ត ើខ្ញុំនឹងត្ វូ ចុំណាយត្បាក់ត ម្
ើ បីទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19 ដ រឬតទ?
រទ។ ម្របសិនរបើអ្នកមានធានារ៉ាប់រងរនាះ ម្រគ្ូរពទយឬឱសថស្ថានរបស់អ្នក អាចគ្ិតថ្ថល ចាំណាយពីម្រក ុមហុនធានា
រ៉ាប់រងរបស់អ្នកសម្រមាប់ការសដ ល់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ មនុសេទ ាំងឡាយដែលមិនមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏អាចទទួ លចាក់
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 បានរោយមិនគ្ិតថ្ថល សងដែរ។ មិនមានការចាំណាយម្របាក់រចញពីរោរ ៉ោ ផ្ទទល់រនាះរទ
សម្រមាប់បុគ្គលណាក៏រោយ។

ត ើខ្ញុំនឹងមានការសួរនាុំអុំពសា
ី ា នភាពអតនាោត្បតវសន៍របស់ខ្ញុំ តៅតពលដ លខ្ញុំទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការ
ជុំងឺ COVID-19 ដ រឬតទ?
នទ។ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 កាំពុងមានការផ្ា ល់ជូននោយមិនេិតថ្ងែ រហើយនោយមិនេិតអ្ាំពីស្ថានភាពអនតា្ប
នេសន៍ន ើយ។ ព័ត៌មានដសន កសុខភាពរបស់អនកេឺរកាជាការសមាាត់ នហើយការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ COVID-19 មិន
ប៉ោះពាល់ែល់ស្ថានភាពអ្រនាដម្របរវសន៍របស់អ្នករនាះរទ។ អ្ន កមិនម្រតវូ ការប័ ណ សមាគល់ខល ួនដែលបានរចញរោយរោាភិ
បាល ឬក៏លិខិតពីមាាស់អាជីវកមម ឬកដនល ងការង្កររបស់អ្នករែើមបីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរនាះរទ។ សម្រមាប់សាំ ួ រអ្ាំពី
ដសន កអ្រនាដម្របរវសន៍ សូ មចូ លរៅកាន់រគ្ហទាំព័រ oia.lacounty.gov របស់កា រ ិយាល័យកិចាការជនអ្រនាោម្របរវសន៍
(Office of Immigrant Affairs) ឬទូ រស័ពទនៅកាន់នលខ 800-593-8222។

ត ើខ្ញុំត្ វូ ផ្ដល់តលខទូ រស័ពទចល័

ឬអាសយោានអុីដម្៉ែល ដ រឬតទ?

នទ។ នៅនពលអន កទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ នឹងមានការនសន ើសុាំឱ្យអ្ន កផ្ា ល់អាសយោានអុដី ម៉ោល ឬនលខទូ រស័ពទចល័ត។ ព័ត៌
មានននេះនឹង្តូេបញ្ចល
ូ នៅកនុងបញ្ជ ីន្មេះការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទូ រៅរបស់រ ា កាលីហវ័រញ៉ោ (CAIR) ូ នចន េះអ្ន កអាចទទួ ល
បានកាំ ត់្តថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ជាលកខ ៈឌីជីថលបាន។ ព័ត៌មានរនះក៏អាចនឹងមានការរម្របើ
ម្របាស់រែើមបីរសញើការរំលឹក ្បសិននបើ ល់នពលកាំណត់ឱ្យមកទទួ លចាក់ ូ សថ្នថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 បដនា មនទៀត
សងដែរ។ កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាលកខ ៈឌីជីថលរនះ គ្ឺជា វ ិ្ីដែលមិនគ្ិតថ្ថល និងមានភាពង្កយម្រសួល
មួ យរែើមបីបញ្ជាក់អ្ាំពីស្ថានភាពថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នក។ ការរ្វ ើដបបរនះមានសល្បនោជន៍ជាពិនសស
ម្របសិនរបើអ្នកបាត់បង់កាតចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការព ៌សរបស់អនក។ អន កមិនចាាំបាច់ផ្ាល់អាសយោានអុីដម៉ោល ឬនលខទូ រស័ពទ
ផ្ទទល់ខល ួនរបស់អ្នករែើមបីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ប៉ោន្ុ នា ការមិនសដ ល់ព័ត៌មានរនះ អាចនធវ ើឱ្យមានការពិបាកជាងមុនកនុង
ការទទួ លបានកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាលកខ ៈឌីជីថលរៅរពលរម្រកាយ។ អ្ន កអាចដសវ ងយល់បដនា មអ្ាំពី
កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាលកខ ៈឌីជីថល រៅរលើរគ្ហទាំព័រ myvaccinerecord.cdph.ca.gov រហើយនិងអ្ាំពី
ការរកាការសមាាត់ នៅទីននេះ។

ត ើខ្ញអា
ុំ ចទទួ លបានចាប់ចម្ល ងននកុំណ ់ត្ាការចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការរបស់ខ្ញតុំ ៅទីណាខល ះ?
កាតកាំណត់្តថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌល្េប់្េងនិងទប់ស្ថាត់ជាំងឺឆ្ែង (CDC) (កាត
ព ៍ស) េឺជាភ័សតុតងផ្ល េូ ការថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ មនុសស្េប់រ ូបេួ រន្តទទួ លបានកាតននេះមួ យសនល ឹក រៅរពល
ដែលពួ ករគ្ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ សូម្រកាទុកកា តនះឱ្យមានសុវ ា ិភាព ពីតត្រះម្ិនអាចមានកា ជុំនួសតនាះ
តទ។ គ្ួ រពិចារណាថតរ ូប ឬថតចមល ងកាតរនះទុក។
មនុសស្េប់រ ូប* ន្ លបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនៅកនុងរ ា California អាចរសន ើសុាំកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ជាលកខ ៈឌីជីថលបាន តមរយៈរគ្ហទាំព័រ myvaccinerecord.cdph.ca.gov។ កាំ ត់ម្រតជាលកខ ៈឌីជី
ថលរនះក៏ជាកាំ ត់ម្រតសល វូ ការសងដែរ។ អាចមានការទញយកកាំ ត់ម្រតរនះសម្រមាប់ោក់រៅកនុងកាបូ បឌីជីថល
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
(digital wallet) របស់កមម វ ិ្ី Google Pay នៅនលើទូរស័ពទ្បនេទ Android ឬក៏កមម េ ិធី Apple Health រៅនលើទូរស័ពទ
មា៉ោក iPhone សងដែរ។ អន កក៏អាចងតថ្ផ្ទ នអ្កង់ (screenshot) កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ជា
លកខ ៈឌីជីថលរបស់អ្នក រហើយរការ ូបភាពរនាះរៅកនុងម្របអ្ប់រការ ូបភាព (camera roll) កនុងទូ រស័ពទរបស់អ្នក
បានសងដែរ។ អ្ន កអាចទទួ លបានកាំ ត់ម្រតសម្រមាប់មនុសេមានក់ៗរៅកនុងម្រក ុមម្រគ្ួស្ថររបស់អ្នក របើរទះបីជាអ្ន ក
បានរម្របើម្របាស់អាសយោានអ្ុីដម៉ោល ឬរលខទូ រស័ពទចល័តែូ ចគ្ននក៏រោយ រៅរពលដែលពួ ករគ្បានទទួ លចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការរនាះ។ សម្រមាប់ព័ត៌មានបដនា ម សូ មចូ លរៅកាន់រគ្ហទាំព័រ កាំណត់្តថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
*្បសិននបើអនកបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការនោយទីភានក់ង្កររបស់រោាភិបាល (ឧទហរណ៍ ្កសួ ងការពារជាតិ នសវាកមម
សុខភាពជនជាតិន ើមឥណ្ឌ
ឌ ឬកិចចការអតីតយុទធជន/Department of Defense, Indian Health Service or
Veterans Affairs) អន ក្តូេន្តនសន ើសុាំកាំណត់្តថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការពីទីភានក់ង្ករនតេះនោយផ្ទទល់ដតមដ ង។

ត ើខ្ញុំត្ វូ ដ ផ្ដលកា
់ រអនុញ្ញា ត ម្
ើ បីឱ្យកូ នរបស់ខ្ញអា
ុំ ចទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការបាន ដម្នឬតទ?
យុវវ ័យដែលមានអាយុរម្រកាម 18 ឆ្នាំម្រតវូ មានការអ្នុញ្ជាតពីឪពុកមាដយ/អាណាពោបាល ឬអ្ន កសដ ល់ការដថទ ាំ រែើមបី
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ម្របសិនរបើអ្នកមិនអាចមានវតោ មានរទរនាះ អ្ន កអាចសដ ល់ការអ្នុញ្ជាតតមទូ រស័ពទ វ ីរែអ្ូ ឬ
ជាលាយលកខ ៍អ្កេរបាន។ សូ មពិនិតយរមើលតម្រមូវការចាាំបាច់ទ ាំងឡាយថ្នការសដ ល់ការអ្នុញ្ជាត រៅតមទីតាំង
ដែលអ្ន កមានគ្រម្រមាងនឹងរៅ។ ម្របសិនរបើរនាះជាទីតាំងដែលម្រគ្ប់ម្រគ្ងរោយនាយកោានសុខភាពស្ថធារ ៈ
(Public Health) អ្ន កអាចរករមើលតម្រមូវការចាាំបាច់ទ ាំងឡាយ និងទញយកដបបបទថ្នការអ្នុញ្ជាតបានតមរយៈ
រគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaccineappointment - រោយចុចរលើ ‘ការន្តៀមខល ួនស្មាប់ែាំរ ើររៅរបស់អនក
(Preparing for your visit)” ឬទូ រស័ពទរៅមជឈម ឌ លសដ ល់ព័ត៌មានទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការ តមរយៈរលខ 1-833-5400473 (មានបរម្រមើការជូ នចាប់ពីរមា៉ោង 8 ម្រពឹក ែល់រមា៉ោង 8:30 យប់ ជាររៀងរល់ថ្ថា )។
ករ ីរលើកដលងមួ យចាំនួននឹងម្រតូវអ្នុវតោ ។ អនីតិជន (ជនមិនទន់ម្រគ្ប់អាយុ) ន្ លមានអាយុចាប់ពី 15 ឆ្នាំរ ើង
រៅ រហើយន្ លអាចទទួ លខុសម្រតវូ នោយខល ួនឯងបាន (ឧទហរណ៍ ជាអនីតិជនន្ លមានសិទធិម្រសបចាប់ឬដែល
អាចទទួ លខុសម្រតវូ រោយខល ួនឯងបាន ឬបានររៀបការរ ួចរហើយ ឬក៏ធាលប់បានររៀបការពីរពលមុន) អាចសដ ល់ការ
អ្នុញ្ជាតរោយខល ួនឯងបាន។ ម្របសិនរបើអ្នកជាអ្ន កចិញ្ាឹមរមើលដថទ ាំ ឬជាស្ថច់ញាតិរមើលដថទ ាំ ឬក៏ជាបុគ្គលិក
កមម វ ិ្ីពោបាលឱយស្ថនក់រៅរយៈរពលខល ី (STRTP) អ្ន កអាចសដ ល់ការអ្នុញ្ជាតបានសងដែរ ែរបណាកុមារចិញ្ាឹមរនាះ
យល់ម្រពម។ ម្របសិនរបើអ្នកគ្ឺជាអ្ន កចិញ្ាឹមរមើលដថទ ាំ រហើយអ្ន កមិនសដ ល់ការអ្នុញ្ជាតរទ ប៉ោុដនោ កូ នចិញ្ាឹមរបស់អ្នក
ចង់ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរនាះ ពួ ករគ្អាចទក់ទងរៅអ្ន កម្របឹកាខាងចាប់របស់ពួករគ្បាន។

តរើខ្ញាំត្រូវការយកឯកសារអ្វ ីខលះតៅជាម្ួ យ តែើមបីចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការសត្ាប់កូនរបស់ខ្ញាំ?
ទីតាំងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការមួ យចាំនួនអាចត្មូេចាាំបាច់ឱ្យមានប័ណណសមាគល់ខល ួនដែលមានរ ូបថត។ ្បសិននបើអនកគ្ឺជា
អាណាពោបាលរបស់កុមារដែលសា ិតរម្រកាមការចិញ្ាឹមរមើលដថទ ាំ រហើយកូ នចិញ្ាឹមរបស់អ្នកមិនមានប័ ណ សមាគល់ខល ួន
ដែលមានរ ូបថតរទរនាះ សូ មឱយពួ ករគ្ទក់ទងរៅអ្ន កម្របឹកាខាងចាប់របស់ពួករគ្។ ជរម្រមើសមួ យរទៀត គ្ឺម្រតវូ រៅ
កាន់ទីតាំងមួ យដែលម្រគ្ប់ម្រគ្ងរោយនាយកោានសុខភាពស្ថធារ ៈថ្នរខាន្ី Los Angeles ដែលមិនតម្រមូវចាាំ
បាច់ឱយមានប័ ណ សមាគល់ខល ួនដែលមានរ ូបថតរទរនាះ។
សូ មនមើលន្ផ្ន កោងនលើ ស្មាប់ព័ត៌មានអាំពីការអ្នុញ្ជាត។ សូ មពិនិតយរមើលតម្រមូវការចាាំបាច់ទ ាំងឡាយរៅតមទី
តាំងដែលអ្ន កមានគ្រម្រមាងនឹងរៅ។ សម្រមាប់តម្រមូវការចាាំបាច់ទ ាំងឡាយរៅតមទីតាំងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់នាយក
ោានសុខភាពស្ថធារ ៈថ្នរខា្ី LA សូ មចូ លរៅកាន់រគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaccineappointment - រោយ
ចុចរលើ ”ការន្តៀមខល ួនស្មាប់ែាំរ ើររៅរបស់អនក (preparing for your visit)” ឬទូ រស័ពទរៅមជឈម ឌ លសដ ល់
ព័ត៌មានទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការ តមរយៈរលខ 1-833-540-0473 (មានបរម្រមើការជូ នចាប់ពីរមា៉ោង 8 ម្រពឹក ែល់រមា៉ោង
8:30 យប់ ជាររៀងរល់ថ្ថា )។

តរើខ្ញាំគួរដរទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការដែរឬតទ ត្បសិនតបើខ្ញាំធាលប់ានជាំងឺ COVID-19 រ ួចត យ
ើ តនាះ?
ចាស/បាទ។ អ្ន កគ្ួ រដតទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ របើរទះបីជាអ្ន កធាលប់មានជាំងឺ COVID-19 រ ួចរហើយក៏រោយ ពីរម្រពាះថ្ន ាំ
បង្ការរនះអាចជួ យទប់ស្ថាត់អ្នកពីការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 មដ ងរទៀត។
ការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 សដ ល់នូវម្របព័នធការពារខល ះពីការធាលក់ខល ួនឈឺរោយស្ថរជាំងឺ COVID-19 នារពលអ្នាគ្ត
ដែលរពលខល ះម្រតវូ បានរៅថ្ “ម្របព័នធភាពស្ថុាំរោយ្មម ជាតិ”។ ប៉ោុដនោ កម្រមិតថ្នម្របព័នធការពារដែលមនុសេទ ាំងឡាយ
ទទួ លបានតមរយៈការឆ្ល ងរមររគ្ មានភាពខុសគ្នន។ កម្រមិតថ្នម្របព័នធការពាររនះអាម្រស័យរៅរលើថ្រតើជាំងឺរបស់
ពួ ករគ្មានកម្រមិតម្រស្ថលឬកម្រមិត្ា ន់្ារ ឬក៏រពលរវលាដែលបានកនល ងសុតរៅចាប់តាំងពីការឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19
រហើយនិងអាយុរបស់ពួករគ្។ មនុសេទ ាំងឡាយណាដែលធាលប់មានជាំងឺ COVID-19 រហើយមិនបានទទួ លចាក់ថ្ន ាំ
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
បង្ការរម្រកាយពីពួករគ្បានជាសះរសបើយពីជាំងឺរនាះ ទាំនងជាឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 មដ ងរទៀត រម្រចើនជាងអ្ន កដែលបាន
ទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរម្រកាយពីពួករគ្បានជាសះរសបើយពីជាំងឺ។
ម្របសិនរបើអ្នកមានជាំងឺ COVID-19 នារពលឥ ូ វរនះ សូ មរង់ចាាំរហូ តែល់អ្នកបានជាសះរសបើយ រហើយរយៈរពលថ្ន
ការោក់ខល ួនឱយរៅោច់រោយដ ក របស់អ្នកបានបញ្ា ប់ រែើមបីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។ ការរ្វ ើដបបរនះគ្ឺរែើមបីកុាំឱយ
អ្ន កចមល ងរមររគ្រៅកាន់បុគ្គលិកដសន កដថទ ាំសុខភាពនិងអ្ន កែថ្ទរទៀតទ ាំងឡាយ រៅរពលដែលអ្ន ករៅទទួ ល
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
អ្ន កអាចពិចារណារលើការរង់ចាាំរហូ តែល់រយៈរពល 3 ដខ រម្រកាយការរកើតជាំងឺ COVID-19 រលើកែាំបូង រែើមបីចាប់
រសដ ើម ឬបនោ ការចាក់លាំោប់ថ្នប
ាំ ង្ការ ឬក៏ទទួ លចាក់ែូសជាំរុញ។ ការរ្វ ើដបបរនះគ្ឺពីរម្រពាះដតអ្ន កមិនទាំនងជានឹង
ឆ្ល ងជាំងឺ COVID-19 មដ ងរទៀតកនុងអ្ាំ ុ ងរពល 3 ដខែាំបូងរម្រកាយការឆ្ល ងរមររគ្រនាះរទ។ រយៈរពលកាន់ដតយូររវាង
ការឆ្ល ងរមររគ្ និងការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការក៏អាចនឹងរ្វ ើឱយការរឆ្ល ើយតបថ្នម្របព័នធភាពស្ថុាំរបស់អ្នកបានម្របរសើរ
រ ើងសងដែរ។
្បសិននបើអនកធាលប់ធាលក់ខល ួនឈឺរោយមាននរាេសញ្ញាថ្នការរលាកពហុស រ ីរងគ ចាំនពាេះកុមារ ឬមនុសសនពញេ ័យ (MISC ឬ MIS-A) សូ មពិភាកាជាមួ យនឹង្េូនពទយរបស់អ្នក មុននពលទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។

ត ើខ្ញអា
ុំ ចទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19 កនញងតពលដ ម្ួ យជាម្ួ យនឹងថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺតផ្េង
តទៀ បាន ដ រឬតទ?
ចាស/បាទ។ មនុសេរពញវ ័យ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ដខរ ើងរៅ អាចទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID19 កនុងរពលដតមួ យជាមួ យនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺរសេងរទៀតបាន ែូ ចជាជាំងឺម្រគ្ ុនសវ ិតថ្ែរជើង (polio) ជាំងឺកញ្ជញ្ាឹល
(measles) ជាំងឺកអកមាន់ (whooping cough) និងជាំងឺម្រគ្ ុនផ្ទដស្ថយ្ាំ (flu) សងដែរ។ ម្របសិនរបើកូនរបស់អ្នកទទួ ល
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 រៅកដនល ងដែលមិនមានសដ ល់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺរសេងរទៀតដែលពួ ករគ្ម្រតវូ ការរទរនាះ អ្ន ក
អាចរៅកាន់ទីតាំងរសេងមួ យរទៀត រែើមបីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការទ ាំងរនាះរៅរពលណាក៏បាន។ មិនចាាំបាច់រង់ចាាំ
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរៅរពលរសេងគ្ននរនាះរទ។

ត ើខ្ញអា
ុំ ចទទួ លបាននី ិ វ ិធីដផ្នកសុខភាព ឬការតធវ ើត សោត្ ួ ពិនិ យាម្ទមាលប់បានដ រឬតទ
ត្បសិនតបើខ្ញុំតទើបដ ទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការជុំងឺ COVID-19?
នីតិ េ ិធីដសន កសុខភាព ឬការម្រតួតពិនិតយជាំងឺតមទមាលប់ភាេន្ចើនអាចនធវ ើនៅបានមុន ឬន្កាយនពលទទួ លចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការជាំងឺ COVID-19។
កាំ ត់សមាគល់៖ ្បសិននបើអនកែល់រពលកាំ ត់្តូេថតឆ្លុះម្រតួតពិនិតយសុែន់តមទមាលប់ និងបានទទួ លចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការជាំងឺ COVID-19 នារពលថម ីៗរនះ សូ មស្ថកសួ ររៅកាន់ម្រគ្ូរពទយរបស់អ្នក ថ្រតើអ្នកគ្ួ រដតរង់ចាាំរយៈរពលយូរ
ប៉ោុណា
ណ មុនរពលដែលអ្ន កអាចថតឆ្លុះបានរនាះ។ មនុសេទ ាំងឡាយដែលបានទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19
អាចនឹងមានរហើមកូ នក ដ ុ រ (រៅថ្ lymphadenopathy) រៅរកល ៀកជិតកដនល ងដែលពួ ករគ្បានទទួ លចាក់ថ្ន។ាំ
ការរហើមរនះគ្ឺជាសញ្ជា្មម តដែលថ្រងកាយកាំពុងកស្ថងម្របព័នធការពារម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19។ ការរហើម
ជាបរណា
ដ ះអាសនន រនះ អាចបណា
ដ លឱយមានភាពមិនម្រតឹមម្រតូវកនុងការពិនិតយរមើលលទធ សលថ្នការថតឆ្លុះសុែន់ ែូ រចន ះ
ការម្របាប់រៅែល់បុគ្គលិកអ្ាំពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នក គ្ឺជាការសាំខាន់។ សម្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិតបដនា ម សូ ម
រមើល ែាំបូនាមនស្មាប់ស្តសាីន្ លទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់សមាគ្មន៍ថ្នការថតឆ្លុះសុែន់ (Society
of Breast Imaging)។
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ក៏អាចប៉ោេះពាល់ ល់លទធ ផ្លថ្នការនធវ ើនតសា ដសវ ងរកជាំងរឺ នបង (TB) មួ យចាំនួនផ្ងន្ រ សូ ម
នមើលនេហទាំព័រ ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 និងនីតិ េ ិធីដសន កសុខភាពនផ្សងនទៀត របស់មជឈម ឌ ល
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទប់ស្ថាត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។

ត ើខ្ញុំគួរដ តរៀបចុំយ៉ែង ូ ចតម្ដ ចខល ះ សត្មាប់ ុំតណើរតៅាម្ការណា ជ
់ ួប ត ើម្បីទទួ លចាក់ថ្ន ុំ
បង្ការ?
•

ចូ រចងចាាំថ្ម្រតវូ នាាំយកឯកស្ថរដែលតម្រមូវចាាំបាច់ ម្រពមទ ាំងអាសយោានអ្ុីដម៉ោល ឬរលខទូ រស័ពទចល័តរបស់
អ្ន កសងដែរ ម្របសិនរបើអ្នកមាន។ ម្របសិនរបើអ្នកបានរ្វ ើការណាត់ជួប សូ មអានព័ត៌មានរៅកនុងអ្ុីដម៉ោល
ដែលបញ្ជាក់អ្ាំពីការណាត់ជួបរនាះ។ ម្របសិនរបើអ្នកមានសាំ ួ ររសេងៗ ការកត់ម្រតសាំ ួ រទ ាំងរនាះអាចជា
ការមានម្របរយាជន៍។
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ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់
ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
•

•
•

ម្របសិនរបើអ្នកមិនរម្របើម្របាស់ថ្នដាំ ែលមិនចាាំបាច់មានរវជា បញ្ជា ( ូ ចជា ថ្ន ាំ ibuprofen ឬថ្ន ាំ aspirin ឬក៏ថ្ន ាំ
acetaminophen) ជារទៀតទត់រទរនាះ សូ មកុាំរម្របើម្របាស់ថ្នទ
ាំ ាំងរនះមុនរពលអ្ន កទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 រែើមបីពោយាមទប់ស្ថាត់សលប៉ោះពាល់រសេងៗ។ ប៉ោុដនោ ម្របសិនរបើអ្នករម្របើម្របាស់ថ្នទ
ាំ ាំងរនះជារទៀង
ទត់សម្រមាប់មូលរហតុរសេងៗរទៀត អ្ន កគ្ួ រដតបនោ រម្របើម្របាស់ថ្នទ
ាំ ាំងរនះមុនរពលអ្ន កទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
នាុំយកមា៉ែស់ អាហារសត្ម្ន់ និងទឹកតៅជាម្ួ យ។ ម្របសិនរបើអ្នករ្វ ើែាំរ ើររៅកាន់ទីតាំងដែលរៅបរ ិរវ
ខាងរម្រៅអ្គ្នរ រៅថ្ថា ដែលមានអាកាសធាតុរៅដគ្ួ រសម សូ មពាក់មួកនិងសរមល ៀកបាំពាក់រសដ ើងៗ។
សម្រមាប់គ្នល ឺះកនុងការនិយាយជាមួ យកូ នរបស់អ្នកអ្ាំពីការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 រហើយនិង
រម្រតៀមខល ួនពួ ករគ្ឱយបានរ ួចរល់កនុងការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរនាះ សូ មរមើលចាំ ុ ច ការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
សម្រមាប់កុមារ រៅកនុងបញ្ា ី សាំ ួ រដែលបានសួ រជាញឹកញាប់អ្ាំពីថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់នាយកោាន
សុខភាពស្ថធារ ៈថ្នរខាន្ី LA (LAC DPH)។

ត ើខ្ញុំគួរដ តធវ ើអវីខលះ តត្កាយពីទទួ លចាក់ថ្នប
ុំ ង្ការរ ួច?
•
•
•

ម្រតវូ ម្របាកែថ្អ្ន កសដ ល់រសវាកមម ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរបស់អ្នក បានបាំរពញព័ត៌មានថម ីបាំសុតរៅរលើកាតចាក់ថ្ន ាំ
បង្ការរបស់អ្នក (ឬសដ ល់កាតមួ យែល់អ្នក ម្របសិនរបើរនាះជាការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការែូ សទីមួយ)។
មុនរពលដែលអ្ន កចាក់រចញពីទីតាំងចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ សូ មរ្វ ើការណាត់ជួបសម្រមាប់ការទទួ លចាក់ែូសថ្ន ាំ
បង្ការបនាទប់រទៀត ម្របសិនរបើអ្នកម្រតូវការ។
ម្រតវូ ដសវ ងយល់ថ្អ្ន កអាចនឹងជួ បម្របទះ សលប៉ោះពាល់រសេងៗ រម្រកាយពីការទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរ ួច។
ម្រពឹតោិការ ៍អ្ វ ិជា មាន រហើយនិងម្របតិកមម ឬការទស់កម្រមិត្ា ន់្ារ គ្ឺកម្រមនឹងរកើតមាន។ រែើមបីរ្វ ើការរយ
ការ ៍អ្ាំពីសលប៉ោះពាល់រសេងៗ អ្ន កអាចចុះរ្មះរៅកនុងកមម វ ិ្ី v-safe។

តរើខ្ញអា
ាំ ចទទួ លបានព័រ៌ានបដនែ មតៅទីណា?
•
•
•
•

ន ើមបីនបាេះពុមព ឬនមើលសាំណួរដែលបានសួ រជាញឹកញប់ននេះ ឬសាំណួរន្ លបានសួ រជាញឹកញប់
រសេងរទៀតទក់ទងនឹង្បធានបទថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 សូ មនសា នកូ QR ននេះ ឬចូ ល
រៅកាន់នេហទាំព័រ សាំណួរន្ លបានសួ រជាញឹកញប់ទក់ទងនឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19។
នេហទាំព័រ VaccinateLACounty.com - រ ួមទ ាំងនេហទាំព័រ កាលេ ិភាេថ្នការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 ដែលមានរ ូបភាព្កាហវ ិចន ើមបីបង្កាញនូ វនពលណ្ឌន្ ល ូ សនីមួយៗ ល់នពល
កាំណត់អាចទទួ ល និងព័ត៌មានសា ីពី េ ិធីទទួ លចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ។
រគ្ហទាំព័រការទទួ លចាក់ ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌល្េប់្េងនិងទប់ស្ថាត់
ជាំងឺឆ្ែង (CDC)។
ចូ រពិរម្រគ្នះជាមួ យនឹង្េូនពទយរបស់អនក ្បសិននបើអនកមានសាំណួរនផ្សងៗ។
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