��ំប��រជំងឺ COVID-19 - សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់
ស្រ�ប់មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ
េហតុអ�ី�ន�មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុេំ ខ�យ �នេសចក�ែី ណ�ំេផ្សងៗ��
ស្រ�ប់�រ�ក់��ប
ំ ��រ?
មនុស្សែដល�ន ្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យក្រមិតមធ្យមឬធ� នធ
់ �រ (ឧ�ហរណ៍ ជំងឺម�រកេផ្ស
�
ងៗែដល�ក់ទងនឹង
�ម ឬ�រព��ល�ក់�ក់មួយចំនួនចំេ�ះជំងឺម� រ �ក �រប�រសរ
� �ង�
�
[េ្រគ�ងក��ង] េហើយនិង��ន�ព
បំ��ញេ�សិ�ស រ ��ង� េ�យ្របព័ន��ព�ុំ [autoimmune]) គឺ�យនឹងទទួល�ររងេ្រ�ះ��ក់�ពិេសសេ�យ
�រជំងឺ COVID-19។ ពួ កេគទំនង��ចឆ� ងជំងឺ COVID-19 �ងមនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំធម��។ េហើយ
្របសិនេបើពួកេគឆ� ងេមេ�គ ពួ កេគទំនង���ក់ខ�នឈឺ
�
ធ�ន់ធ�រ និងទំនង�ងមុនក��ង�រចម� ងេមេ�គបន�
េ�ដល់មនុស្សដៃទេទៀត ផងែដរ។
េលើសពីេនះេ�េទៀត មនុស្សមួ យចំនួនែដល�ន្របព័ន��ព�ុំេខ�យ មិន�ចបេង�ត
ើ ្របព័ន��រ�រ�ន្រគប់
្រ�ន់ពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 លំ�ប់ដំបូងធម� �េ�ះេទ។
េ�យ�រេហតុផល�ំងេនះ មនុស្ស�ំង�យែដល�ន្របព័ន��ព�ុំេខ�យក្រមិតមធ្យម ឬក្រមិតធ� នធ
់ � រ �ន
េសចក� ីែណ�ំេផ្សងៗ�� ស្រ�ប់�រ�ក់��ប
ំ ��រ េដើម្បីជួយបេង�ន
ើ ្របព័ន��រ�ររបស់ពួកេគ។ បែន� មពីេលើេនះ
េ�េទៀត �ន�រែណ�ំឱ្យមនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ�េ្រចើន�ក់ ទទួល��េំ ពទ្យមួយ្របេភទែដល
�នេ�� ះ� Evusheld ស្រ�ប់ជួយទប់��ត់�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ផងែដរ (សូ មេមើលែផ�ក�ងេ្រ�ម)។

េតើខ��ំគួរែតទទួ ល�ក់ចន
ំ ួ នប៉ុ��នដូស?
ចំនួនដូ សែដលអ� កគួ រែត�ក់�ន�ពខុស�� �្រស័យេ��ម�យុ និង្របេភទលំ�ប់ដំបូងៃន��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 របស់អ�ក។

លំ� ប់ដំបូង
•

•
•

្របសិនេបើលំ�ប់ដ ំបូងរបស់អ�ក គឺ���ំប��រ្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna េ�ះ អ� កគួ រែតទទួល
�ក់ចំនួន 3 ដូ ស
្របសិនេបើលំ�ប់ដ ំបូងរបស់អ�ក �ប់េផ�ើមេ�យ��ំប��រ្របេភទ J&J េ�ះ អ� កគួ រែតទទួល�ក់��ប
ំ ��រ
្របេភទ J&J ចំនួន 1 ដូ ស បូ កនឹង��ប
ំ ��រ្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna ចំនួនមួ យដូស (្របេភទ�
មួ យក៏�ន)
្របសិនេបើលំ�ប់ដ ំបូងរបស់អ�ក គឺ���ំប��រ្របេភទ Novavax េ�ះ អ� កគួ រែតទទួល�ក់ចន
ំ ួ ន 2 ដូ ស

ដូ សជំរុញ
•

មនុស្ស�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ� - អ� កគួ រែតទទួល�ក់ដូសជំរុញែបប ្រប�ំងនឹង
េមេ�គពីរ្របេភទ �រដូ វស� ឹកេឈើ្រជះ� (ែដល�នេធ� ើឱ្យថ�េី ឡើង វញ)*
�
(fall [updated] bivalent booster)
ចំនួនមួ យដូ ស ក��ងរយៈេពល�៉ងេ�ច�ស់ 2 ែខេ្រ�យពី�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ដូ សចុង
េ្រ�យបង� ស់របស់អ�ក (មិន�េ�ះ�ដូ សលំ�ប់ដប
ំ ូ ង ឬក៏ដូសជំរញ
ុ ចុងេ្រ�យបង�ស់េ�ះេទ)។ �រ�ក់
ែបបេនះគឺមិនគិតអំពី �េតើអ�ក�នទទួល�ក់ដូសជំរុញប៉ុ��នដូ សេហើយ ឬ�នទទួល�ក់��ប
ំ ��រ
្របេភទ� (មួ យ ឬេ្រចើន) ពីេពលកន� ងមកេ�ះេទ។
o មនុស្ស�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 6 ��ំេឡើងេ� �ចទទួល�ក់ដូសជំរញ
ុ �រដូ វស� ឹកេឈើ្រជះ�
្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna ក៏�ន។
o កុ�រ�ំង�យែដល�ន�យុ 5 ��ំ �ចទទួល�ក់�នែតដូ សជំរុញ�រដូ វស� ឹកេឈើ្រជ �ះ្របេភទ
Pfizer ប៉ុេ�
� ះ។
*្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់ពី 18 េឡើងេ� អ� ក�ចេ្រជើសេរ �សទទួល�ក់��ប
ំ ��រ្របេភទ Novavax
(ែបប ្រប�ំងនឹងេមេ�គែតមួ យ្របេភទ/ម៉ូណូ��លិន) (monovalent) �ដូ សជំរុញ ��ងដូ សជំរញ
ុ ែបប
្រប�ំងនឹងេមេ�គពីរ្របេភទ/�យ��លិន (bivalent) ែដល�្របេភទ mRNA (របស់ Pfizer ឬរបស់
Moderna) �ន ្របសិនេបើអ�ក្រសប�មល័ក�ខ័ណ��ំងអស់េនះ៖ អ� កមិន�ច ឬមិនចង់ទទួល�ក់ដូស
ជំរុញ្របេភទ mRNA េហើយ អ� ក�នប�� ប់�រ�ក់��ប
ំ ��រលំ�ប់ដំបូងរបស់អ�ករ ួច េហើយនិង អ� កមិន
ែដល�នទទួល�ក់ដូសជំរុញ�មួយ �េពលកន� ងមកេ�ះេទ។

•

កុ�រ�ំង�យែដល�ន�យុ�ប់ពី 6 ែខ េ� 4 ��ំ - មិន�នដូ សជំរុញ�មួ យ�នទទួ ល�រ
អនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ស្រ�ប់្រក �ម�យុេនះេទ។
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��ំប��រជំងឺ COVID-19 - សំណួរែដល�នសួរ�ញឹក�ប់
ស្រ�ប់មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ
សូ មចូ លេ��ន់ទំព័រ ែស� ងយល់អព
ំ ីេពលែដល�ចទទួល�ក់ដូសជំរញ
ុ �ន (Find Out When to Get a Booster)
ែដល�ច��ស់ប�រ� ព័ត៌�ន���ន េ�េលើេគហទំព័រ េធ� ើឱ្យ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ំង�យ េ�ែត្រគប់លក� ណៈ
និង�ន់េពលេវ� រ ួម�ំងដូសជំរញ
ុ របស់មជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងនិងទប់��ត់ជង
ំ ឺឆ�ង (CDC) េដើម្បីពិនិត្យេមើល �
េតើអ�ក (ឬកូ នរបស់អ�ក) ដល់េពលកំណត់�ចទទួល�ក់ដូសជំរញ
ុ �នេ�េពល�។
សូម�កសួ រ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កអំពីេពលេវ�ដ៏ល�បំផុត ស្រ�ប់�រទទួ ល�ក់ដូស��ំប��ររបស់អ�ក េ�យែផ�ក
េ�េលើែផន�រព��លរបស់អ�ក �េពលបច��ប្បន� ។ �រេធ�ើែបបេនះ�ន�រៈសំ�ន់�ពិេសស ្របសិនេបើអ�ក នឺង
�ប់េផ�ើម�រព��ល�ក់ទងនឹង�រប���ប�ព�ុំ (immunosuppressive treatment) ឬ�ប់េផ�ើម�រ
ព��លេនះេឡើង វ �ញ។
សូ មេមើល �លវ ��គៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈ (DPH) េ�េលើេគ
ហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នអំពីដូស��ប
ំ ��រលំ�ប់ដំបូង និងដូ សជំរញ
ុ
ែដល�ន�រែណ�ំចំេ�ះមនុស្ស�ង
ំ �យែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ។

េតើខ��ំគួរែត�ត់វ ��ន�រណ៍អ�ីេផ្សងេទៀត េដើម្បី�រ�រខ�នខ
� ��
�ំ � ល់?
បែន� មពីេលើ�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�ះ �រ�ត់ វ ��ន�រណ៍េផ្សងៗេទៀតេដើម្បី�រ�រខ� �នអ�កពី
ជំងឺ COVID-19 �ន�រៈសំ�ន់ ដូ ច�៖
•

ពិេ្រ�ះ�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក អំព�
ី � ំេពទ្យស្រ�ប់ទប់��ត់ជំងឺ COVID-19។ ឥឡ�វេនះ ��េំ ពទ្យ
ែដល�នេ�� ះ� Evusheld �នផ�ល់ជូនេដើម្បីទប់��ត់�រឆ� ងជំងឺ COVID-19 ចំេ�ះមនុស្ស�ំង�យ
�ែដលមិន�ចបេង� ើត្របព័ន��រ�រ�ន្រគប់្រ�ន់ េ្រ�យពី�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រែតមួយមុខេ�ះ។
�ន�រផ�ល់ជូន��េំ នះ��រ�ក់ចំនួន 2 ម� �លេផ្សង��េ�េលើគូទ េ�េពលេ�ជួប្រគ�េពទ្យែតមួ យេលើក។
���
ំ ក់េនះ�ន�រផ�ល់ជូនេរៀង�ល់ 6 ែខម� ង ដល់មនុស្សែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� េហើយ
ែដល�នទម� ន់�៉ងេ�ច�ស់ 88 េ�ន (្របែហល� 40kg)។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូ មេមើលេគ
ហទំព័រ ��ងព័ត៌�ន�រពិតរបស់��េំ ពទ្យ�៉ក Evusheld របស់រដ� �លចំណី��រនិងឱសថ (FDA)
ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ឬឪពុក��យ។

•

�ក់�៉ស់ែដល�នក្រមិត �រ�រល� ដូ ច�ឧបករណ៍ជន
ំ ួ យ�រដកដេង�ម
ើ ែដលបិទជិតល� (ឧ. ្របេភទ
N95 ្របេភទ KN95 ឬ្របេភទ KF94) ឬក៏ �៉ស់ពីរ�ន់ េដើម្បីទទួល�នក្រមិត�រ�រខ�ស់�ងមុន។ សូ ម
េជៀស�ងទីកែន� ងេ��ងក��ងអ�រែដល�នមនុស្សេ្រចើនកុះករ ឬទីកែន� ងែដលមិន�នខ្យល់បក់េចញ
ចូ លល� េ�េពលែដល�ចេធ� ើេ��ន។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នលម� ិត សូ មេមើលេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/
reducerisk និងេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/masks។

•

សូមជំរុញមនុស្ស�ំង�យែដលអ� ក ចំ�យេពលេ��មួយ ឱ្យជួយ�រ�រអ� ក។ ពួ កេគគួ រែតេធ� ើឱ្យ�� ំ
ប��រជំងឺ COVID-19 របស់ពួកេគេ�ែត ្រគប់លក�ណៈនិង�ន់េពលេវ� េ�យរ ួម�ន�រទទួល�ក់ដូស
ជំរុញ�រដូ វស� ឹកេឈើ្រជះ� (fall booster) (្របសិនេបើ�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�) េហើយនិង�ត់ វ�ន
�
�រណ៍េផ្សងៗេទៀតេដើម្បី �ត់បន� យ�និភ័យរបស់ពួកេគ ក��ង�រឆ� ងេមេ�គ និងចម� ងជំងឺ COVID-19
បន� មកអ� ក។

េតើខ��ំ�ចទទួ ល�នព័ត�
៌ នបែន� មេ�ទី�?
• េដើម្បីេ�ះពុម� ឬេមើលសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់េនះ ឬសំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់
េផ្សងេទៀត�ក់ទងនឹង្រប�នបទ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 សូ មេស� នកូ ដ QR េនះ ឬចូ លេ�
�ន់េគហទំព័រ សំណួរែដល�នសួ រ�ញឹក�ប់�ក់ទងនឹង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19។
• េគហទំព័រ VaccinateLACounty.com – រ ួម�ំងេគហទំព័រ �លវ ��គៃន�រ�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ
COVID-19 ែដល�នរូប�ព្រ�ហ� ក
ិ េដើម្បីប��ញនូវេពល�ែដលដូ សនីមួយៗដល់េពល
កំណត់�ចទទួល�ន និងព័ត៌�នស� ីពី វ �ធីទទួល�ក់��ប
ំ ��រ។
• សូ មេមើលេគហទំព័រ ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ស្រ�ប់មនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ
ក្រមិតមធ្យម ឬធ� ន់ធ�រ េដើម្បីែស� ងយល់បែន� ម។
• សូ មពិេ្រ�ះ�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរេផ្សងៗ។
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