ជំងឺ COVID-19
�រពិតៃន��ប
ំ ��រ
េហតុអ�ី្រត�វ�ក់�� ំប��រជំងឺ COVID-19?
•

•

�� ំប��រេនះ�ត់បន� យ�និភ័យរបស់អ�កក��ង�រ��ក់ខ� �នឈឺធ�នធ
់ � រេ�យ�រ
ជំងឺ COVID-19 �រ្រត�វចូ លស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ឬ�រ��ប់ផ ងែដរ។
�� ំប��រេនះក៏ជួ យ�ត់បន� យ�និភ័យរបស់អ�កក��ង�រ�នជំងឺ COVID រយៈ
េពលែវងផងែដរ។
អ� ក្រត�វទទួ ល�ក់�� ំប��រ ឱ្យ�ន្រគប់ចំនួនដូ ស�ម�រែណ�ំ�ង
ំ អស់ េដើម្បី
ទទួ ល�ន្របព័ន��រ�រល� បំផ ុត។ ក��ងេ�ះក៏រ ួម� ំង ដូ សជំរុញែដល�នេធ�ើឱ្យថ�ី
� (updated booster) ស្រ�ប់បុគ�ល្រគប់រ ូបែដល�ន�យុ�ប់ពី 5 ��ំ
េឡើង វញ
�
េឡើងេ�។ ទទួ ល�ក់ដូ សជំរុញែដល�នេធ� ើឱ ្យថ�េី ឡើង វញរបស់
អ�ក ្របសិនេបើ�រ
�ក់ដូ ស�� ំប��រជំងឺ COVID-19 ចុងេ្រ�យបង� សរ់ បស់អ�ក �នរយៈេពល�៉ង
េ�ច�ស់ 2 ែខគិតមកដល់េពលេនះ។ �រ�ក់េនះមិនគិតអំពី�េតើអ�ក�ន
ទទួ ល�ក់ដូ សជំរុញប៉ុ��នដូ សេហើយ ឬ�នទទួ ល�ក់�� ំប��រ្របេភទ�មួ យ ពី
េពលកន� ងមកេ�ះេទ។

េតើអ�ក�ខ� ះែដល�ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ�ន?
មិនគិតៃថ�

មនុស្ស្រគប់រ ូបែដល�ន�យុ�ប់ពី 6 ែខេឡើងេ�
• �� ំប��រជំងឺ COVID-19 គឺ មិនគិតៃថ� ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់�� - េបើេ�ះបី�អ� ក
មិន�ន���� ប់រងក៏េ�យ។
• អ� កនឹងមិន្រត�វ�នសួ រ�ំអព
ំ ី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�កេទ។
• �ន�រែណ�ំឱ ្យមនុស្ស្រគប់រ ូបទទួ ល�ក់�� ំប��រ រ ួម� ំងអ� ក�នៃផ�េ�ះ ឬអ� ក
កំពុងបំេ�កូ នេ�យទឹកេ�ះ និងអ� កែដល��ប់�នជំងឺ COVID-19 ផងែដរ។

េតើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ�ខ�ះ ែដល�ន�រែណ�ំឱ្យទទួ ល�ក់?
្របេភទ Pfizer

្របេភទ Moderna

�យុ�ប់ពី 6 ែខ េ� 4 ��៖ំ លំ�ប់ដំបូងចំនួន 3 ដូ ស
�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�៖ លំ�ប់ដំបូងចំនួន 2 ដូ ស
� ្របេភទ
បូ កនឹងដូ សជំរុញែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វញ*
Pfizer ឬ្របេភទ Moderna

�យុ�ប់ពី 6 ែខ េ� 4 ��៖ំ លំ�ប់ដំបូងចំនួន 2 ដូ ស
�យុ�ប់ពី 5 ��ំេឡើងេ�៖ លំ�ប់ដំបូងចំនួន 2 ដូ ស
� ្របេភទ Pfizer
បូ កនឹងដូ សជំរុញែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វញ*
ឬ្របេភទ Moderna

្របេភទ Novavax

*កុ�រែដល�ន�យុ 5 ��ំ�ចទទួ ល�ក់�នែត
ដូ សជំរុញ្របេភទ Pfizer ប៉ុេ�
� ះ

�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ�៖ លំ�ប់ដំបូងចំនួន 2 ដូ ស
�
បូ កនឹងដូ សជំរុញែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វញៃន្រ
បេភទ
Pfizer ឬ្របេភទ Moderna

�តកំណ ត់្រ�ៃន�រ�ក់��ំប��រជំងឺ COVID-19

សូ មេមើលេគហទំព័រ ph.lacounty.gov/covidvaccine
schedules ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
្របសិនេបើអ�ក �ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យ អ� ក�ច
នឹង្រត�វ�រទទួ ល�ក់ដូសបែន� ម េទៀត - សូ មពិ�ក�
�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក។
�� ំប��រ្របេភទ Johnson & Johnson និងដូ សជំរុញ
្របេភទ Novavax �ចនឹង្រត�វផ� ល់ជូ នស្រ�ប់មនុស្ស
ែដល�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ� េ�ក��ងករណី
មួ យចំនួន។
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ឺ COVID-19
ជំងជំ
ងឺ COVID-19
�រពិ
តៃន�
ប
ំ ���រ ប
�រពិ
ត� ៃន�
ំ ��រ
� ទទួ ល�ក់��ប
វធី
ំ ��រ

�នទី�ំង�ក់�� ំប��រ�ប់រយកែន� ងេ�ទូ � ំងេ�នធី LA - ទី�ំង�េ្រចើនេបើក
បេ្រមើ�រជូ នេ�ចុងស��ហ៍ និងេពល��ច េហើយមិន�ំ�ច់េធ� �
ើ រ�ត់ជួ បេទ។
េដើម្បីែស� ងរកទី�ំងមួ យែដលេ�ជិតអ� ក៖
• សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated ឬទូ រស័ព�េ�
េលខ 1-833-540-0473 �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8:30 យប់។
• អ� កក៏�ចទូ រស័ព�េ�េលខ 2-1-1 ឬ�កសួ រ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក ឬឱសថ�រ �(អ� កលក់
�� ំេពទ្យ) ក��ងតំបន់របស់អ�កក៏�ន។
• �នផ� ល់�រដ ឹកជ��ន
� េហើយនិង�រ�ក់�� ំប��រេ��មផ�ះេ�យមិនគិតៃថ� ផងែដរ។
អនីតិជ ន (ជនមិន�ន់្រគប់�យុ) ្រត�វ�រកិច�្រពមេ្រព�ងអនុ��តពីឪ ពុក��យ ឬ��ព��ល្រសបច�ប់
េដើម្បីទទួ ល�ក់�� ំប��រ។

េតើ�នផលប៉ះ�ល់អ�ីខ�ះ?
•

ផលប៉ះ�ល់ទូេ�រ ួម�ន �រឈឺ េឡើងេហើម ឬេឡើង្រកហមេ�្រតង់កែន� ងែដល�ន
�ក់�� ំប��រេ�ះ ឈឺ�ច់ដ ុំឬឈឺ�មស��ក់ េហើមកូ នកណ��រ ្រគ �នេ�� ្រគ �នរ� ឈឺ
ក�ល និង�ន�រម� ណ៍អស់ក��ំង។ ផលប៉ះ�ល់ចេំ �ះកុ�រតូ ចៗរ ួម�នដូ ច� �ប់
យំ �ប់ខឹង ងងុយេគង និង�ត់បង់ចំណង់��រ។

•

ផលប៉ះ�ល់េផ្សងៗគឺ�ស��ែដលប��ញ�្របព័ន��ព�ុរំ បស់អ�កកំពុងែត បេង�ើតប្
�រ�រ�រ។ ផលប៉ះ�ល់� ំងេនះ�ចនឹងរ��នដល់អ�កក��ង�រេធ� ើសកម��ព្រប�ំៃថ�
� � � ងរយៈេពលមួ យ ឬពីរៃថ� ប��ប់ពី�ន�ក់�� ំ
មួ យចំនួន ប៉ុែន� គួ រែតនឹង�ត់េ�វញក
ប��ររ ួច។

•

ផលប៉ះ�ល់ ែបបធ� ន់ធ�រគឺក្រមនឹងេកើត�ន។

�
ចុះ�ក់ទងនឹងសុវត��
ិ ពវញ?
•

អ� កមិន�ចេកើតជំងឺ COVID-19 ពី�� ំប��រេ�ះេទ។ មិន�ន�� ំប��រ្របេភទ
�មួ យ�នផ�� កេមេ�គែដល�ចប�
� លឱ្យេកើតជំងឺ COVID-19 េទ។

•

�� ំប��រ� ំងអស់្រត�វ�ន�កល្បងេ�េលើមនុស្ស�ប់មុឺន�ក់ រ ួម� ំងមនុស្ស
�
ែដល�នពណ៌សម្ប�រេផ្សង�� មនុស្សវយចំ
�ស់ និងមនុស្សែដល�នប��សុខ
�ព្រប�ំ�យ េហើយ�នរកេឃើញ� �នសុវត�ិ�ព និង�ន្របសិទ�ិ�ព។

•

�ប់�ំងពីែខធ� ���ំ 2020 មក មនុស្ស�ប់រយ�ន�ក់ �នទទួ ល�ក់�� ំ
ប��រជំងឺ COVID-19 េ�យសុវត� ិ�ព។

•

�� ំប��រជំងឺ COVID-19 េ�ែតបន� ឆ� ង�ត់ �រ្រត�តពិនិត្យែផ�កសុវត�ិ�ព
�៉ងល�ិតល�ន់ប ំផុត េ�ក��ង្របវត� ិ��ស� សហរដ� �េម រ �ក។

•

មិន�នភ័ស���ង�មួ យែដលប��ញ��� ំប��រជំងឺ COVID-19 ប�
� លឱ្យ
�នប��មិន�ច�នកូ នេ�ះេទ។ �� ំប��រ� ំងេនះ�នសុវត� ិ�ពស្រ�ប់
អ� កែដល�នៃផ� េ�ះ និង្រត�វ�នែណ�ំឱ ្យទទួ ល�ក់េ�យអ� កឯកេទសែផ� ក
ៃផ� េ�ះផងែដរ។
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