��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19៖

�
អ� ីែដលយុវវយស
� ិតេ្រ�ម�រចិ��ម
ឹ េមើលែថ�ំ្រត�វដឹង
េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ្របេភទ�ខ�ះ?
•

�យុ�ប់ពី 12 ��ំ
េឡើងេ� ទទួ លដូ ស
េពញេលញ

•
•
•

្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំេឡើងេ� អ� ក�ចទទួល�ក់�� ំ
ប��រលំ�ប់ដំបូង ដូ ច�៖
−

្របេភទ Pfizer៖ ផ�ល់ជូន�ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��តពី 3 េ�
8 ស��ហ៍ពី�� ឬ

−

្របេភទ Novavax៖ ផ�ល់ជូន�ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��តពី 3
េ� 8 ស��ហ៍ពី�� ឬក៏

−

្របេភទ Moderna៖ ផ�ល់ជូន�ចំនួន 2 ដូ ស េ�យ�នគ��តពី 4
េ� 8 ស��ហ៍ពី��។

អ� កក៏គួរែតទទួល�ក់ ដូ សជំរញ
ុ ្របេភទ Pfizer ឬ្របេភទ Moderna
� ក��ងរយៈេពល 2 ែខ ប��ប់ពី�នទទួល�ក់
ែដល�នេធ� ើឱ្យថ�ីេឡើង វញ
ដូ សលំ�ប់ដំបូង ឬដូ សជំរុញចុងេ្រ�យបង� សរ់ បស់អ�ក ផងែដរ។
��ប
ំ ��រ�ំង�យគឺ មិនគិត ៃថ� េបើេ�ះបី�អ� កមិន�ន����ប់រងក៏
េ�យ។
អ� កនឹងមិន្រត�វ�នសួ រ�ំអំពី��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�កេទ។
��ប
ំ ��រេ�ះ�ច�ក់�នក��ងេពលតំ�ល���មួ យនឹង��ប
ំ ��រេផ្សង
េទៀត ដូ ច���ប
ំ ��រជំងឺ្រគ �ន���យធំ (flu) ឬ��ប
ំ ��រេមេ�គែដលបង�
ឱ្យ�នឬស្ស (HPV) ផងែដរ។

េហតុអ�ី្រត�វ�ក់�� ំប��រស្រ�ប់ជំងឺ COVID-19?
•

�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រឱ្យ�ន្រគប់ចន
ំ ួ នដូស�ម�រែណ�ំ (រ ួម�ំងដូសជំរុញ)
� ល�បំផុតេដើម្បី �រ�រខ�នអ�
គឺ� វធី
� ក។

•

�
មនុស្សវយេក�
ង�េ្រចើនែដលឆ�ងេមេ�គ COVID-19 �នេ�គស��ក្រមិត្រ�ល
ឬមិន�នេ�គស��ែតម� ង។ ប៉ុែន� មនុស្សខ�ះ �ច��ក់ខ�នឈឺ
�
ធ� ន់ធ�រ ឬ�ន
ប��សុខ�ពែដល�ច�នរយៈេពលែវង ផងែដរ។

•

សូ ម្បីែតមនុស្សែដល�នសុខ�ពល� េហើយែដលមិន�នប��សុខ�ព្រប�ំ�យ
ក៏�ចនឹង្រត�វចូ លស្រ�កព��លេ�មន�រី េពទ្យ ឬ�នប��សុខ�ពរយៈេពល
� �មួ យែដល�ច្រ�ប់ឱ្យេយើងដឹងមុន�េតើប���ំង
ែវងផងែដរ។ មិន�នវធី
េនះនឹងេកើតេឡើងចំេ�ះអ� ក ឬអត់េ�ះេទ។ �រទទួល�ក់��ប
ំ ��រ�ច �ត់
បន�យ�និភ័យរបស់អ�ក ពី�រទទួលរងប���ំងេនះ�ន។

េតើខ��ំ�ចទទួ ល�� ំប��រ�នេ�ទី�?
��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ចទទួល�ក់�នេ��ម�រ�ល័
�
យ្រគ�េពទ្យ គ� ី
និក ��េរៀន និងឱសថ��ន �េ្រចើនកែន�ង។ សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated េដើម្បីែស� ងរកទី�ំងែដលេ�ជិត
អ� ក។ ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ ្រត�វ្រ�កដ�អ�ក�ន�កសួ រ
�េតើគួរែត�ន�រផ�ល់ជូនកិច�្រពមេ្រព�ងអនុ��តពីឪពុក��យ ឬ��
ព��ល េ��៉ងដូ ចេម� ច។
សូ មទូរស័ព�េ��ន់មជ្ឈមណ� លផ�ល់ព័ត៌�នអំពី��ប
ំ ��ររបស់�យក��នសុខ
�ព��រណៈ (DPH Vaccine Call Center) �មរយៈេលខ 1-833-540-0473
ឬក៏ 2-1-1 ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយក��ង�រែស� ងរក��ប
ំ ��រ ឬស្រ�ប់�រ
េធ� ើដំេណើរេ�ទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រ ឬក៏េដើម្បីេស� ើសុំ�រ�ក់��ប
ំ ��រេ��មផ�ះ។
10-24-22 (Cambodian)

� ស�ិតេ្រ�ម�រចិ��ម
��ំប��រជំងឺ COVID-19៖ អ� ីែដលយុវវយ
ឹ េមើលែថ�ំ្រត�វដឹង
េតើ�នផលប៉ះ�ល់អ�ីខ�ះ?

ផលប៉ះ�ល់ៃន��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ចរម�ន
ួ
ដូ ច��រឈឺ េឡើងេហើម ឬេឡើង្រកហមេ�នឹងៃដ
េ�នឹងកែន� ងែដលអ� ក�ន�ក់��ប
ំ ��រេ�ះ �ន�រ �ណ៍ចង់ក� �ត អស់ក��ំង ្រគ �នេ�� ្រគ �នរ� ឈឺ
ក�ល ឬឈឺ�ច់ដុំ។ ��រៈ�ំងេនះនឹង�ត់េ�វ �ញក�ង
� រយៈេពលប៉ុ��នៃថ� េ្រ�យ។ មិនែមនមនុស្ស
្រគប់��នឹងេកើត�នផលប៉ះ�ល់�ង
ំ េនះេទ។ ផលប៉ះ�ល់េផ្សងៗគឺ�ស��ែដលប��ញ�្របព័ន��ព
�ុំរបស់អ�កកំពុងែត បេង� ើត�រ�រ�រ។

េតើ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �នសុវ ត� ិ�ព ែដរឬេទ?

�ស/�ទ! ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 �ំង�យ្រត�វ�នេធ��
ើ រ�កល្បង េហើយ្រត�វ�នរកេឃើញ�
�
�នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ�ិ�ពស្រ�ប់យុវវយ។
��ប
ំ ��រ�ំងេនះ្រត�វ�នបន� ទទួល�រ�ម�នែផ�កសុវត��
ិ ព�៉ង
ដិតដល់។ រហូ តមកដល់េពលេនះ មនុស្ស�ប់រយ�ន�ក់ �នទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 េ�យសុវត� ិ�ព។
អ� ក មិន�ចេកើត �នជំងឺ COVID-19 ពី�រទទួល�ក់��ប
ំ ��រេទ។ មិន�ន��ប
ំ ��រ�មួ យ�នផ� ក
� េមេ�គែដល
ឺ
បង� ឱ្យ�នជំង COVID-19 េ�ះេទ។
្របតិកម� ឬ�រ�ស់ែបបធ�ន់ធ�រ (��ហ� ី�ក់សុីស/anaphylaxis) �ចេកើតេឡើងប��ប់ពី�ក់��ប
ំ ��រ�មួ យ រ ួម
�ំង��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ផងែដរ ប៉ុែន� ចំណុចេនះគឺ ក្រម នឹងេកើត�ន។ មនុស្សមួ យចំនួនតូ ច �ពិេសសមនុស្ស
េភទ្រប �សែដល�ន�យុ�ប់ពី 12 ��ំ េ� 39 ��ំ �ន�ររ�កដល់េបះដូ ង (ប��រ�ក�ច់ដេុំ បះដូ ង/myocarditis
និង/ឬ ប��រ�ក្រស�ប់�ងេ្រ�ៃនេបះដូ ង/pericarditis) ប��ប់ពី�នទទួល�ក់��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 រ ួច។
��ន�ពេនះគឺក្រម េហើយករណី�គេ្រចើនគឺ�នក្រមិត្រ�ល ្រពម�ំង�ប់�សះេស្បើយេ�យ�រព��ល និង�រ
ស្រ�ក។ �និភ័យរបស់អ�កចំេ�ះប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង ឬប��េបះដូ ងេផ្សងេទៀតគឺខ�ស�
់ ងេនះ ្របសិនេបើអ�ក
ឺ
ឆ� ងជំង COVID-19 េ�ះ។ �រទទួល�ក់ដូសទីពីរ�េពលយូរ�ងមុន (េ�រយៈេពល 8 ស��ហ៍) ក៏�ត់បន� យ�និភយ
័
ៃនប��រ�ក�ច់ដុំេបះដូ ង (myocarditis) ផងែដរ។
� ឬសមត�
មិន�នភ័ស���ង�មួ យែដលប��ក់� ��ប
ំ ��រជំងឺ COVID-19 ជះឥទ�ិពលដល់�រលូត�ស់របស់យវុ វយ
�ពរបស់អ�កក��ង�រ�នកូ នេ�ះេទ។

េតើអ�ក��អ� កសេ្រមចចិត�� េតើខ��ំ�ចទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ�ន ឬមិន�នេ�ះ?
្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ� អ� ក�ចសេ្រមចចិត�េ�យខ� �នឯង�ន! ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុ�ប់
ពី 17 ��ំចុះេ្រ�ម េហើយស� ិតេ្រ�ម�រចិ��ឹមេមើលែថ�ំ (foster care) េ�ះអ� កផ�ល់�រចិ��ម
ឹ េមើលែថ�ំរបស់អ�ក ឬ
�ច់�តិ ែដលចិ��ឹមេមើលែថ�ំអ�ក ឬក៏បុគ�លិកេ�មណ� លេមើលែថ�ំ �ចផ�ល់�រអនុ��ត�ន ដ�ប�អ� កយល់
�
្រពមែដរ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ ម�ក់ទងេ�េម�វរបស់
អ�កេ� មជ្ឈមណ� លែផ�កច�ប់របស់កុ�រ (Children’s
Law Center) �មរយៈេលខ 323-980-7700។
�
យុវវយែដល�ន�យុ
�ប់ពី 15 ��ំេឡើងេ� េហើយែដល�ចទទួលខុស្រត�វេ�យខ�នឯង
�
(ឧ. អនីតិជន [ជនមិន�ន់
្រគប់�យុ] ែដល�នសិទ�ិ្រសបច�ប់ ឬែដល�ចទទួលខុស្រត�វេ�យខ� �នឯង ឬក៏�នេរៀប�ររ ួចេហើយ ឬ��ប់�ន
េរៀប�រពីេពលមុន) �ចផ�ល់�រអនុ��តេ�យខ�នឯង�ន។
�
ពុំេ�ះេទ ្របសិនេបើអ�ក�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំ ឪពុក
ឬ��យ ឬក៏��ព��ល្រសបច�ប់ ្រត�វែតផ�ល់�រអនុ��តឱ្យអ�ក។

ចុះ្របសិនេបើខ��ំចង់�ក់��ប
ំ ��រ ប៉ុែន� អ�កចិ��ឹមេមើលែថ�ំរ បស់ខ��ំមិន យល់្រពមេ�ះ?

�
្របសិនេបើអ�កចិ��ម
ឹ េមើលែថ�ំរបស់អ�កមិនយល់្រពមអនុ��តឱ្យអ�កទទួល�ក់��ប
ំ ��រេទ សូ ម�ក់ទងេ�េម�វរបស់
អ� ក។

េតើខ��ំ្រត�វ �រយកអ� ីខ�ះេ��មួ យ េ�េពលែដលខ�េ�ំ �ទទួ ល�ក់��ប
ំ ��រ?
ទី�ំង�ក់��ប
ំ ��រមួ យចំនួនត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យ�នប័ណ�ស��ល់ខ� �នែដល�នរបថត។
ូ
្របសិនេបើអ�កមិន�នប័ណ�
�
ស��ល់ខ� �នែដល�នរ ូបថតេទ សូ ម�ក់ទងេ�េម�វរបស់
អ�ក។ ជេ្រមើសមួ យេទៀតគឺ្រត�វេ��ន់ទី�ំងមួ យែដលេបើក
ដំេណើរ�រេ�យ �យក��នសុខ�ព��រណៈៃនេ�នធី Los Angeles (Los Angeles County Department of Public
Health) ែដលេ�ទីេ�ះមិនត្រម�វ�ំ�ច់ឱ្យ�នប័ណ�ខ� �នែដល�នរ ូបថតេ�ះេទ។

�
សូមពិេ្រ�ះ�មួ យនឹង្រគ�េពទ្យ ឪពុក��យ អ� កេមើលែថ�ំរបស់អ�ក ឬក៏ម នុស្សេពញវយែដល�ចទុ
កចិត�
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