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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

ការទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ 

 

 

 ត ើខ្ញ ុំអាចចាក់ថ្ន ុំបង្កា របានតោយរតបៀបណាខលះ? 

ថ្ន ាំបង្កា រអាចរកបាននៅទីតាំងរាប់រយកន្នែងនៅទូទាំងនោនធី LA ដែលរមួមានែូចជា គ្ល ីនិក ឱសថស្ថា ន ស្ថលា
ររៀន និងទីតាំងកន ុងសហគ្មន៍រសេងរទៀត។ ការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររៅតមសទះក៏មានសដល់ជូនសងដែរសម្រមាប់មនុសេ
ដែលមិនអាចរ វ្ ើែាំរ ើររចញពីសទះបាន។ ទីតាំងជារម្រចើនមិនតម្រមូវចាាំបាច់ឱយរ វ្ ើការណាត់ជួបរទ។  
 

ន ើមបីដសវ ងរកទីតាំងមួយ សូមចូលនៅកាន់នេហទាំព័រ ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated។ ម្របសិនរបើអ្នកម្រតូវ
ការជាំនួយ អ្នកអាចទូរស័ពទរៅ មជឈមណឌ លផ្ដលព់័ ៌មានទាក់ទងនឹងថ្ន ាំបង្កា ររបស់នាយកោា នសុខភាពសាធារ
ណៈ (DPH) តមរយៈនលខ 1-833-540-0473 ដែលមានបន្មើការជូន 7 ថ្ងៃកន ុងមួយសបាា ហ៍ ចាប់ពីនមា៉ោ ង 8 ្ពឹក 
 ល់នមា៉ោ ង 8:30 យប់។ ពួករគ្អាចររៀបចាំការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររៅតមសទះ ឬការែឹងជញ្ជ នូរៅកាន់ទីតាំងចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា រ ឬក៏ជួយររៀបចាំមរ្ោបាយរ វ្ ើែាំរ ើរនិងរសវាកមមរសេងរទៀតសម្រមាប់ជនពិការសងដែរ។ អ្នកក៏អាចរសន ើសុាំការ
ចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររៅតមសទះ រៅរលើរគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaxathome។ ព័ត៌មានក៏អាចរកបានជារម្រចើនភាស្ថ 
24 រមា៉ោ ងកន ុងមួយសបាដ ហ៍ រោយទូរស័ពទរៅកាន់រលខ 2-1-1។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំនឹងត្ វូចុំណាយត្បាក់ត ើម្បទីទួលចាក់ថ្ន ុំបង្កា រជុំងឺ COVID-19 ដ រឬតទ? 

រទ។ ម្របសិនរបើអ្នកមានធានារ៉ា ប់រងរនាះ ម្រគ្ូរពទយឬឱសថស្ថា នរបស់អ្នក អាចគ្ិតថ្ថលចាំណាយពីម្រកមុហ ុនធានា
រ៉ា ប់រងរបស់អ្នកសម្រមាប់ការសដល់ថ្ន ាំបង្កា រ។ មនុសេទាំងឡាយដែលមិនមានធានារ៉ា ប់រងសុខភាពក៏អាចទទួលចាក់
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 បានរោយមិនគ្ិតថ្ថលសងដែរ។ មិនមានការចាំណាយម្របាក់រចញពីរោរ ៉ោ ផ្ទទ ល់រនាះរទ 
សម្រមាប់បុគ្គលណាក៏រោយ។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំនឹងមានការសួរនាុំអុំពីសាា នភាពអតនាោ ត្បតវសន៍របស់ខ្ញ ុំ តៅតពលដ លខ្ញ ុំទទួលចាក់ថ្ន ុំបង្កា រ
ជុំងឺ COVID-19 ដ រឬតទ? 

នទ។ ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 កាំពុងមានការផ្ាល់ជូននោយមិនេិតថ្ងែ រហើយនោយមិនេិតអ្ាំពីស្ថា នភាពអនតា ្ប
នេសន៍ន ើយ។ ព័ត៌មានដសនកសុខភាពរបស់អនកេឺរកាជាការសមាា ត់ នហើយការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ COVID-19 មិន
ប៉ោះពាល់ែល់ស្ថា នភាពអ្រនាដ ម្របរវសន៍របស់អ្នករនាះរទ។ អ្នកមិនម្រតវូការប័ ណ សមាគ ល់ខល នួដែលបានរចញរោយរោា ភិ
បាល ឬក៏លិខិតពីមាា ស់អាជីវកមមឬកដនលងការង្កររបស់អ្នករែើមបីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររនាះរទ។ សម្រមាប់សាំ ួរអ្ាំពី
ដសនកអ្រនាដ ម្របរវសន៍ សូមចូលរៅកាន់រគ្ហទាំព័រ oia.lacounty.gov របស់ការយិាល័យកិចាការជនអ្រនាោ ម្របរវសន៍ 
(Office of Immigrant Affairs) ឬទូរស័ពទនៅកាន់នលខ 800-593-8222។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំត្ វូផ្ដល់តលខទូរស័ពទចល័  ឬអាសយោា នអុីដម្៉ែល ដ រឬតទ? 

នទ។ នៅនពលអនកទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ នឹងមានការនសន ើសុាំឱ្យអ្នកផ្ាល់អាសយោា នអុដីម៉ោល ឬនលខទូរស័ពទចល័ត។ ព័ត៌ 
មានននេះនឹង្តេូបញ្ច លូនៅកន ុងបញ្ជ ីន ម្ េះការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រទូរៅរបស់រ ាកាលីហវ ័រញ៉ោ  (CAIR)  ូនចនេះអ្នកអាចទទួល
បានកាំ ត់្តថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ជាលកខ ៈឌីជីថលបាន។ ព័ត៌មានរនះក៏អាចនឹងមានការរម្របើ
ម្របាស់រែើមបីរសញើការរំលឹក ្បសិននបើ ល់នពលកាំណត់ឱ្យមកទទួលចាក់ ូសថ្នថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 បដនាមនទៀត
សងដែរ។ កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាលកខ ៈឌីជីថលរនះ គឺ្ជាវ ិ្ ី ដែលមិនគិ្តថ្ថល និងមានភាពង្កយម្រសួល
មួយរែើមបីបញ្ជា ក់អ្ាំពីស្ថា នភាពថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់អ្នក។ ការរ វ្ ើដបបរនះមានសល្បនោជន៍ជាពិនសស 
ម្របសិនរបើអ្នកបាត់បង់កាតចាក់ថ្ន ាំបង្កា រព ៌សរបស់អនក។ អនកមិនចាាំបាច់ផ្ាល់អាសយោា នអុីដម៉ោល ឬនលខទូរស័ពទ
ផ្ទទ ល់ខល នួរបស់អ្នករែើមបីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ ប៉ោនុ្នាការមិនសដល់ព័ត៌មានរនះ អាចនធវ ើឱ្យមានការពិបាកជាងមុនកន ុង
ការទទួលបានកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាលកខ ៈឌីជីថលរៅរពលរម្រកាយ។ អ្នកអាចដសវងយល់បដនាមអ្ាំពី
កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាលកខ ៈឌីជីថល រៅរលើរគ្ហទាំព័រ myvaccinerecord.cdph.ca.gov រហើយនិងអ្ាំពី
ការរកាការសមាា ត់ នៅទីននេះ។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំអាចទទួលបានចាប់ចម្លងននកុំណ ់ត្ាការចាក់ថ្ន ុំបង្កា ររបស់ខ្ញ ុំតៅទីណាខលះ? 

កាតកាំណត់្តថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌ ល្េប់្េងនិងទប់ស្ថា ត់ជាំងឺឆ្ែង (CDC) (កាត
ព ៍ស) េឺជាភ័សត ុតងផ្ល េូការថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ មនុសស្េប់របូេួរន្តទទួលបានកាតននេះមួយសនល ឹក រៅរពល
ដែលពួករគ្ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ សូម្រកាទុកកា តនះឱ្យមានសុវ ា ិភាព ពីតត្រះម្ិនអាចមានកា ជុំនួសតនាះ
តទ។ គួ្រពិចារណាថតរបូ ឬថតចមលងកាតរនះទុក។  
 

មនុសស្េប់របូ* ន្ លបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនៅកន ុងរ ា California អាចរសន ើសុាំកាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 ជាលកខ ៈឌីជីថលបាន តមរយៈរគ្ហទាំព័រ myvaccinerecord.cdph.ca.gov។ កាំ ត់ម្រតជាលកខ ៈឌីជី

ថលរនះក៏ជាកាំ ត់ម្រតសល វូការសងដែរ។ អាចមានការទញយកកាំ ត់ម្រតរនះសម្រមាប់ោក់រៅកន ុងកាបូបឌីជីថល 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaxathome/
https://oia.lacounty.gov/
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Requirement-COVID-immunization-provider-request-patient-email-mobile-for-registry.aspx?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

ការទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ 

 

(digital wallet) របស់កមម វ ិ្  ីGoogle Pay នៅនលើទូរស័ពទ្បនេទ Android ឬក៏កមម េធីិ Apple Health រៅនលើទូរស័ពទ
មា៉ោ ក iPhone សងដែរ។ អនកក៏អាចងតថ្ផ្ទនអ្កង់ (screenshot) កាំ ត់ម្រតថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ជា
លកខ ៈឌីជីថលរបស់អ្នក រហើយរការបូភាពរនាះរៅកន ុងម្របអ្ប់រការបូភាព (camera roll) កន ុងទូរស័ពទរបស់អ្នក
បានសងដែរ។ អ្នកអាចទទួលបានកាំ ត់ម្រតសម្រមាប់មនុសេមាន ក់ៗរៅកន ុងម្រកមុម្រគួ្ស្ថររបស់អ្នក របើរទះបីជាអ្នក
បានរម្របើម្របាស់អាសយោា នអីុ្ដម៉ោល ឬរលខទូរស័ពទចល័តែូចគ្នន ក៏រោយ រៅរពលដែលពួករគ្បានទទួលចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា ររនាះ។ សម្រមាប់ព័ត៌មានបដនាម សូមចូលរៅកាន់រគ្ហទាំព័រ កាំណត់្តថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ 
 

*្បសិននបើអនកបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រនោយទីភាន ក់ង្កររបស់រោា ភិបាល (ឧទហរណ៍ ្កសួងការពារជាតិ នសវាកមម
សុខភាពជនជាតិន ើមឥណ្ឌឌ  ឬកិចចការអតីតយុទធជន/Department of Defense, Indian Health Service or 
Veterans Affairs) អនក្តេូន្តនសន ើសុាំកាំណត់្តថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រពីទីភាន ក់ង្ករនតេះនោយផ្ទទ ល់ដតមដង។  
 

 ត ើខ្ញ ុំត្ វូដ ផ្ដលក់ារអនុញ្ញា  ត ើម្បីឱ្យកូនរបស់ខ្ញ ុំអាចទទួលចាក់ថ្ន ុំបង្កា របាន ដម្នឬតទ? 

យុវវយ័ដែលមានអាយុរម្រកាម 18 ឆ្ន ាំម្រតវូមានការអ្នុញ្ជា តពីឪពុកមាដ យ/អាណាពោបាល ឬអ្នកសដល់ការដថទាំ រែើមបី
ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ ម្របសិនរបើអ្នកមិនអាចមានវតោមានរទរនាះ អ្នកអាចសដល់ការអ្នុញ្ជា តតមទូរស័ពទ វរីែអូ្ ឬ
ជាលាយលកខ ៍អ្កេរបាន។ សូមពិនិតយរមើលតម្រមូវការចាាំបាច់ទាំងឡាយថ្នការសដល់ការអ្នុញ្ជា ត រៅតមទីតាំង
ដែលអ្នកមានគ្រម្រមាងនឹងរៅ។ ម្របសិនរបើរនាះជាទីតាំងដែលម្រគ្ប់ម្រគ្ងរោយនាយកោា នសុខភាពស្ថធារ ៈ 
(Public Health) អ្នកអាចរករមើលតម្រមូវការចាាំបាច់ទាំងឡាយ និងទញយកដបបបទថ្នការអ្នុញ្ជា តបានតមរយៈ
រគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaccineappointment - រោយចុចរលើ ‘ការន្តៀមខល នួស្មាប់ែាំរ ើររៅរបស់អនក 
(Preparing for your visit)” ឬទូរស័ពទរៅមជឈម ឌ លសដល់ព័ត៌មានទក់ទងនឹងថ្ន ាំបង្កា រ តមរយៈរលខ 1-833-540-
0473 (មានបរម្រមើការជូនចាប់ពីរមា៉ោ ង 8 ម្រពឹក ែល់រមា៉ោ ង 8:30 យប់ ជាររៀងរល់ថ្ថា)។ 
 

ករ ីរលើកដលងមួយចាំនួននឹងម្រតូវអ្នុវតោ។ អនីតិជន (ជនមិនទន់ម្រគ្ប់អាយុ) ន្ លមានអាយុចាប់ពី 15 ឆ្ន ាំរ ើង
រៅ រហើយន្ លអាចទទួលខុសម្រតវូនោយខល នួឯងបាន (ឧទហរណ៍ ជាអនីតិជនន្ លមានសិទធិម្រសបចាប់ឬដែល
អាចទទួលខុសម្រតវូរោយខល នួឯងបាន ឬបានររៀបការរចួរហើយ ឬក៏ធាល ប់បានររៀបការពីរពលមុន) អាចសដល់ការ
អ្នុញ្ជា តរោយខល នួឯងបាន។ ម្របសិនរបើអ្នកជាអ្នកចិញ្ា ឹមរមើលដថទាំ ឬជាស្ថច់ញាតិរមើលដថទាំ ឬក៏ជាបុគ្គលិក
កមម វ ិ្ ីពោបាលឱយស្ថន ក់រៅរយៈរពលខល ី (STRTP) អ្នកអាចសដល់ការអ្នុញ្ជា តបានសងដែរ ែរបណាកុមារចិញ្ា ឹមរនាះ
យល់ម្រពម។ ម្របសិនរបើអ្នកគ្ឺជាអ្នកចិញ្ា ឹមរមើលដថទាំ រហើយអ្នកមិនសដល់ការអ្នុញ្ជា តរទ ប៉ោុដនោ កូនចិញ្ា ឹមរបស់អ្នក
ចង់ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររនាះ ពួករគ្អាចទក់ទងរៅអ្នកម្របឹកាខាងចាប់របស់ពួករគ្បាន។  
 

 តរើខ្ញ ាំត្រវូការយកឯកសារអ្វ ីខលះតៅជាមួ្យ តែើមបីចាកថ់្ន ាំបង្កា រសត្ាប់កូនរបសខ្់ញ ាំ?  

ទីតាំងចាក់ថ្ន ាំបង្កា រមួយចាំនួនអាចត្មូេចាាំបាចឱ់្យមានប័ណណសមាគ ល់ខល នួដែលមានរបូថត។ ្បសិននបើអនកគ្ឺជា
អាណាពោបាលរបស់កុមារដែលសា ិតរម្រកាមការចិញ្ា ឹមរមើលដថទាំ រហើយកូនចិញ្ា ឹមរបស់អ្នកមិនមានប័ ណ សមាគ ល់ខល នួ
ដែលមានរបូថតរទរនាះ សូមឱយពួករគ្ទក់ទងរៅអ្នកម្របឹកាខាងចាប់របស់ពួករគ្។ ជរម្រមើសមួយរទៀត គ្ឺម្រតវូរៅ
កាន់ទីតាំងមួយដែលម្រគ្ប់ម្រគ្ងរោយនាយកោា នសុខភាពស្ថធារ ៈថ្នរខាន្ី Los Angeles ដែលមិនតម្រមូវចាាំ 
បាច់ឱយមានប័ ណ សមាគ ល់ខល នួដែលមានរបូថតរទរនាះ។  
 

សូមនមើលន្ផ្នកោងនលើ ស្មាប់ព័ត៌មានអាំពីការអ្នុញ្ជា ត។ សូមពិនិតយរមើលតម្រមូវការចាាំបាច់ទាំងឡាយរៅតមទី
តាំងដែលអ្នកមានគ្រម្រមាងនឹងរៅ។ សម្រមាប់តម្រមូវការចាាំបាច់ទាំងឡាយរៅតមទីតាំងចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់នាយក
ោា នសុខភាពស្ថធារ ៈថ្នរខា្ី LA សូមចូលរៅកាន់រគ្ហទាំព័រ ph.lacounty.gov/vaccineappointment - រោយ
ចុចរលើ ”ការន្តៀមខល នួស្មាប់ែាំរ ើររៅរបស់អនក (preparing for your visit)” ឬទូរស័ពទរៅមជឈម ឌ លសដល់
ព័ត៌មានទក់ទងនឹងថ្ន ាំបង្កា រ តមរយៈរលខ 1-833-540-0473 (មានបរម្រមើការជូនចាប់ពីរមា៉ោ ង 8 ម្រពឹក ែល់រមា៉ោ ង 
8:30 យប់ ជាររៀងរល់ថ្ថា)។ 
 

 តរើខ្ញ ាំគួរដរទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រដែរឬតទ ត្បសនិតបើខ្ញ ាំធាល ប់ានជាំងឺ COVID-19 រចួត ើយតនាះ?  

ចាស/បាទ។ អ្នកគួ្រដតទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ របើរទះបីជាអ្នកធាល ប់មានជាំងឺ COVID-19 រចួរហើយក៏រោយ ពីរម្រពាះថ្ន ាំ
បង្កា ររនះអាចជួយទប់ស្ថា ត់អ្នកពីការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 មដងរទៀត។  
 

ការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 សដល់នូវម្របព័នធការពារខលះពីការធាល ក់ខល នួឈឺរោយស្ថរជាំងឺ COVID-19 នារពលអ្នាគ្ត 
ដែលរពលខលះម្រតវូបានរៅថ្ “ម្របព័នធភាពសុ្ថាំរោយ្មមជាតិ”។ ប៉ោុដនោកម្រមិតថ្នម្របព័នធការពារដែលមនុសេទាំងឡាយ
ទទួលបានតមរយៈការឆ្លងរមររគ្ មានភាពខុសគ្នន ។ កម្រមិតថ្នម្របព័នធការពាររនះអាម្រស័យរៅរលើថ្រតើជាំងឺរបស់
ពួករគ្មានកម្រមិតម្រស្ថលឬកម្រមិត ា្ន់ ា្រ ឬក៏រពលរវលាដែលបានកនលងសុតរៅចាប់តាំងពីការឆ្លងជាំងឺ COVID-19 
រហើយនិងអាយុរបស់ពួករគ្។ មនុសេទាំងឡាយណាដែលធាល ប់មានជាំងឺ COVID-19 រហើយមិនបានទទួលចាក់ថ្ន ាំ

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaccinationrecords/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?level_1=special-situations#preparing-for-your-visit
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/#preparing-for-your-visit
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/#preparing-for-your-visit
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?level_1=special-situations#preparing-for-your-visit
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/#preparing-for-your-visit
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm


Los Angeles County Department of Public Health 

VaccinateLACounty.com 
9/29/22 COVID-19 Vaccine FAQs – Getting a Vaccine (Cambodian)  

 

- 3 - 

ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

ការទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ 

 

បង្កា ររម្រកាយពីពួករគ្បានជាសះរសបើយពីជាំងឺរនាះ ទាំនងជាឆ្លងជាំងឺ COVID-19 មដងរទៀត រម្រចើនជាងអ្នកដែលបាន
ទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររម្រកាយពីពួករគ្បានជាសះរសបើយពីជាំងឺ។  
 

ម្របសិនរបើអ្នកមានជាំងឺ COVID-19 នារពលឥ ូវរនះ សូមរង់ចាាំរហូតែល់អ្នកបានជាសះរសបើយ រហើយរយៈរពលថ្ន
ការោក់ខល នួឱយរៅោច់រោយដ ក របស់អ្នកបានបញ្ាប់ រែើមបីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ ការរ វ្ ើដបបរនះគ្ឺរែើមបីកុាំឱយ
អ្នកចមលងរមររគ្រៅកាន់បុគ្គលិកដសនកដថទាំសុខភាពនិងអ្នកែថ្ទរទៀតទាំងឡាយ រៅរពលដែលអ្នករៅទទួល
ចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។ 
 

អ្នកអាចពិចារណារលើការរង់ចាាំរហូតែល់រយៈរពល 3 ដខ រម្រកាយការរកើតជាំងឺ COVID-19 រលើកែាំបូង រែើមបីចាប់
រសដើម ឬបនោការចាក់លាំោប់ថ្ន ាំបង្កា រ ឬក៏ទទួលចាក់ែូសជាំរុញ។ ការរ វ្ ើដបបរនះគឺ្ពីរម្រពាះដតអ្នកមិនទាំនងជានឹង
ឆ្លងជាំងឺ COVID-19 មដងរទៀតកន ុងអ្ាំ ុងរពល 3 ដខែាំបូងរម្រកាយការឆ្លងរមររគ្រនាះរទ។ រយៈរពលកាន់ដតយូររវាង
ការឆ្លងរមររគ្ និងការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រក៏អាចនឹងរ វ្ ើឱយការរឆ្ល ើយតបថ្នម្របព័នធភាពសុ្ថាំរបស់អ្នកបានម្របរសើរ
រ ើងសងដែរ។  
 

្បសិននបើអនកធាល ប់ធាល ក់ខល នួឈឺរោយមាននរាេសញ្ញា ថ្នការរលាកពហុសររីងគចាំនពាេះកុមារ ឬមនុសសនពញេយ័ (MIS-
C ឬ MIS-A) សូមពិភាកាជាមួយនឹង្េូនពទយរបស់អ្នក មុននពលទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំអាចទទួលចាក់ថ្ន ុំបង្កា រជុំងឺ COVID-19 កន ញងតពលដ មួ្យជាមួ្យនឹងថ្ន ុំបង្កា រជុំងឺតផ្េង
តទៀ បាន ដ រឬតទ? 

ចាស/បាទ។ មនុសេរពញវយ័ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 6 ដខរ ើងរៅ អាចទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-
19 កន ុងរពលដតមួយជាមួយនឹងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺរសេងរទៀតបាន ែូចជាជាំងឺម្រគ្នុសវ ិតថ្ែរជើង (polio) ជាំងឺកញ្ជញ្ា ឹល 
(measles) ជាំងឺកអកមាន់ (whooping cough) និងជាំងឺម្រគ្នុផ្ទដ ស្ថយ ា្ំ (flu) សងដែរ។ ម្របសិនរបើកូនរបស់អ្នកទទួល
ចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 រៅកដនលងដែលមិនមានសដល់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺរសេងរទៀតដែលពួករគ្ម្រតវូការរទរនាះ អ្នក
អាចរៅកាន់ទីតាំងរសេងមួយរទៀត រែើមបីទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រទាំងរនាះរៅរពលណាក៏បាន។ មិនចាាំបាច់រង់ចាាំ
ចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររៅរពលរសេងគ្នន រនាះរទ។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំអាចទទួលបាននី ិវធីិដផ្នកសុខភាព ឬការតធវ ើត សោ ត្ ួ ពិនិ យាម្ទមាល ប់បានដ រឬតទ 
ត្បសិនតបើខ្ញ ុំតទើបដ ទទួលចាក់ថ្ន ុំបង្កា រជុំងឺ COVID-19? 

នីតិេធីិដសនកសុខភាព ឬការម្រតួតពិនិតយជាំងឺតមទមាល ប់ភាេន្ចើនអាចនធវ ើនៅបានមុន ឬន្កាយនពលទទួលចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា រជាំងឺ COVID-19។ 
  
កាំ ត់សមាគ ល់៖ ្បសិននបើអនកែល់រពលកាំ ត់្តូេថតឆ្ល ុះម្រតួតពិនិតយសុែន់តមទមាល ប់ និងបានទទួលចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា រជាំងឺ COVID-19 នារពលថមីៗរនះ សូមស្ថកសួររៅកាន់ម្រគ្ូរពទយរបស់អ្នក ថ្រតើអ្នកគួ្រដតរង់ចាាំរយៈរពលយូរ
ប៉ោុណាណ  មុនរពលដែលអ្នកអាចថតឆ្ល ុះបានរនាះ។ មនុសេទាំងឡាយដែលបានទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 
អាចនឹងមានរហើមកូនក ដ ុ រ (រៅថ្ lymphadenopathy) រៅរកល ៀកជិតកដនលងដែលពួករគ្បានទទួលចាក់ថ្ន ាំ។ 
ការរហើមរនះគឺ្ជាសញ្ជា ្មមតដែលថ្រងកាយកាំពុងកស្ថងម្របព័នធការពារម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19។ ការរហើម
ជាបរណាដ ះអាសននរនះ អាចបណាដ លឱយមានភាពមិនម្រតឹមម្រតូវកន ុងការពិនិតយរមើលលទធសលថ្នការថតឆ្ល ុះសុែន់ ែូរចនះ
ការម្របាប់រៅែល់បុគ្គលិកអ្ាំពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់អ្នក គ្ឺជាការសាំខាន់។ សម្រមាប់ព័ត៌មានលមអ ិតបដនាម សូម
រមើល ែាំបូនាម នស្មាប់ស្តសា ីន្ លទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់សមាគ្មន៍ថ្នការថតឆ្ល ុះសុែន់ (Society 
of Breast Imaging)។ 
 
ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 ក៏អាចប៉ោេះពាល់ ល់លទធផ្លថ្នការនធវ ើនតសា ដសវ ងរកជាំងឺរនបង (TB) មួយចាំនួនផ្ងន្ រ សូម
នមើលនេហទាំព័រ ការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 និងនីតិេធីិដសនកសុខភាពនផ្សងនទៀត របស់មជឈម ឌ ល
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងនិងទប់ស្ថា ត់ជាំងឺឆ្លង (CDC)។ 
 

 ត ើខ្ញ ុំគួរដ តរៀបចុំយ៉ែ ង ូចតម្ដចខលះ សត្មាប់ ុំតណើរតៅាម្ការណា ់ជួប ត ើម្បទីទួលចាក់ថ្ន ុំ
បង្កា រ? 

• ចូរចងចាាំថ្ម្រតវូនាាំយកឯកស្ថរដែលតម្រមូវចាាំបាច់ ម្រពមទាំងអាសយោា នអ្ុីដម៉ោល ឬរលខទូរស័ពទចល័តរបស់
អ្នកសងដែរ ម្របសិនរបើអ្នកមាន។ ម្របសិនរបើអ្នកបានរ វ្ ើការណាត់ជួប សូមអានព័ត៌មានរៅកន ុងអ្ុីដម៉ោល
ដែលបញ្ជា ក់អ្ាំពីការណាត់ជួបរនាះ។ ម្របសិនរបើអ្នកមានសាំ ួររសេងៗ ការកត់ម្រតសាំ ួរទាំងរនាះអាចជា
ការមានម្របរយាជន៍។ 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289
https://www.sbi-online.org/Portals/1/End-the-Confusion-Materials/recommendations-for-women-taking-covid-vaccine.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/other-procedures.html
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ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 - សាំណួរដែលបានសួរជាញកឹញាប់ 
 

ការទទួលចាកថ់្ន ាំបង្កា រ 

 

• ម្របសិនរបើអ្នកមិនរម្របើម្របាស់ថ្ន ាំដែលមិនចាាំបាច់មានរវជាបញ្ជា  ( ូចជា ថ្ន ាំ ibuprofen ឬថ្ន ាំ aspirin ឬក៏ថ្ន ាំ 
acetaminophen) ជារទៀតទត់រទរនាះ សូមកុាំរម្របើម្របាស់ថ្ន ាំទ ាំងរនះមុនរពលអ្នកទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 រែើមបីពោយាមទប់ស្ថា ត់សលប៉ោះពាល់រសេងៗ។ ប៉ោុដនោ  ម្របសិនរបើអ្នករម្របើម្របាស់ថ្ន ាំទ ាំងរនះជារទៀង
ទត់សម្រមាប់មូលរហតុរសេងៗរទៀត អ្នកគួ្រដតបនោរម្របើម្របាស់ថ្ន ាំទ ាំងរនះមុនរពលអ្នកទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។  

• នាុំយកមា៉ែ ស់ អាហារសត្ម្ន់ និងទឹកតៅជាមួ្យ។ ម្របសិនរបើអ្នករ វ្ ើែាំរ ើររៅកាន់ទីតាំងដែលរៅបររិវ 
ខាងរម្រៅអ្គ្នរ រៅថ្ថាដែលមានអាកាសធាតុរៅដ គួ្រសម សូមពាក់មួកនិងសរមលៀកបាំពាក់រសដ ើងៗ។ 

• សម្រមាប់គ្នល ឺះកន ុងការនិយាយជាមួយកូនរបស់អ្នកអ្ាំពីការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 រហើយនិង
រម្រតៀមខល នួពួករគ្ឱយបានរចួរល់កន ុងការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររនាះ សូមរមើលចាំ ុច ការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ
សម្រមាប់កុមារ រៅកន ុងបញ្ា ី សាំ ួរដែលបានសួរជាញឹកញាប់អ្ាំពីថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់នាយកោា ន
សុខភាពស្ថធារ ៈថ្នរខាន្ី LA (LAC DPH)។ 

 

 ត ើខ្ញ ុំគួរដ តធវ ើអវ ីខលះ តត្កាយពីទទួលចាក់ថ្ន ុំបង្កា ររចួ?                                                               ៖ 

• ម្រតវូម្របាកែថ្អ្នកសដល់រសវាកមមចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររបស់អ្នក បានបាំរពញព័ត៌មានថមីបាំសុតរៅរលើកាតចាក់ថ្ន ាំ
បង្កា ររបស់អ្នក (ឬសដល់កាតមួយែល់អ្នក ម្របសិនរបើរនាះជាការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រែូសទីមួយ)។ 

• មុនរពលដែលអ្នកចាក់រចញពីទីតាំងចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ សូមរ វ្ ើការណាត់ជួបសម្រមាប់ការទទួលចាក់ែូសថ្ន ាំ
បង្កា របនាទ ប់រទៀត ម្របសិនរបើអ្នកម្រតូវការ។ 

• ម្រតវូដសវ ងយល់ថ្អ្នកអាចនឹងជួបម្របទះ សលប៉ោះពាល់រសេងៗ រម្រកាយពីការទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា ររចួ។ 
ម្រពឹតោ ិការ ៍អ្វជិាមាន រហើយនិងម្របតិកមមឬការទស់កម្រមិត ា្ន់ ា្រ គឺ្កម្រមនឹងរកើតមាន។ រែើមបីរ វ្ ើការរយ
ការ ៍អ្ាំពីសលប៉ោះពាល់រសេងៗ អ្នកអាចចុះរ ម្ ះរៅកន ុងកមម វ ិ្ ី v-safe។ 

 

 តរើខ្ញ ាំអាចទទួលបានព័រ៌ានបដនែមតៅទណីា? 

• ន ើមបីនបាេះពុមព ឬនមើលសាំណួរដែលបានសួរជាញឹកញប់ននេះ ឬសាំណួរន្ លបានសួរជាញឹកញប់
រសេងរទៀតទក់ទងនឹង្បធានបទថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 សូមនសានកូ  QR ននេះ ឬចូល
រៅកាន់នេហទាំព័រ សាំណួរន្ លបានសួរជាញឹកញប់ទក់ទងនឹងថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19។ 

• នេហទាំព័រ VaccinateLACounty.com - រមួទាំងនេហទាំព័រ កាលេភិាេថ្នការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ 
COVID-19 ដែលមានរបូភាព្កាហវ ិចន ើមបីបង្កា ញនូវនពលណ្ឌន្ ល ូសនីមួយៗ ល់នពល
កាំណត់អាចទទួល និងព័ត៌មានសា ីពី  េធីិទទួលចាក់ថ្ន ាំបង្កា រ។  

• រគ្ហទាំព័រការទទួលចាក់ ថ្ន ាំបង្កា រជាំងឺ COVID-19 របស់មជឈមណឌ ល្េប់្េងនិងទប់ស្ថា ត់
ជាំងឺឆ្ែង (CDC)។ 

• ចូរពិរម្រគ្នះជាមួយនឹង្េូនពទយរបស់អនក ្បសិននបើអនកមានសាំណួរនផ្សងៗ។ 
 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/FAQs.htm#guardians
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/FAQs.htm#guardians
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/FAQs.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://vaccinatelacounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html

