
វ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩៖

ចេម្លើយៃនសំណួររបស់អ្នក



េហតុអស្វែីខ្ញុំគួេាចាក់វ៉ាក់សាំង?

● េដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំនិងកុមគួសាររបស់ខ្ញុំ

● រក្សាសុវត្ថិភាពដល់បជាជន

● ជួយបញ្ឈប់ការាលាលៃនជម្ងឺេា

ក្នុងសហគមន៍

● េធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដៃទរួមាំងដល់បជាជន

ៃនទី

ក្រុង ក៏ដូចជាកុមគួសាររបស់ខ្ញុំ អ្នករួមការងារ និងសហគមន៍ាំងមូល



សំណួរែដលែតងសួរជាញឹកញាប់  ែដលេយើងខ្ញុំនឹងេឆ្លើយ៖
● េតើេយើងដឹង៉ាងដូចេម្តចថាវ៉ាក់សាំងេនះម្រានបសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព?
● េហតុអ្វីេយើងគួរេជឿជាក់េលើវ៉ាក់សាំងេនះ?
● េតើម្រានបេច្ចកវិជ្ជាថ្មីែដលកំពុងតូវបានេបើែដរឬេទ 

េហើយេតើវាម្រានេគាះថ្នាក់ដល់ខ្ញុំេទ?
● េតើ EUA គឺជាអ្វី េហើយេតើវាម្រានសារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់ខ្ញុំ?
● វ៉ាក់សាំងេនះនឹងម្រានបសិទ្ធភាពក្នុងការការពារខ្ញុំចាប់េផ្តើមពីេពលណា 

និងរយៈេពលយូរប៉ុណ្ណាែដរ?

● េតើខ្ញុំេាែតតូវពាក់ម្រ៉ាសែដរឬេទ?
● េតើអ្វីេាអាចជាផលប៉ះពាល់ៃនការចាក់ថ្នាំបង្ការេនះ?

● ចុះបសិនេបើខ្ញុំធ្លាប់េកើតជម្ងឺ COVID-១៩ រួចេហើយ?

● េតើខ្ញុំគួរែស្វងរកព័ត៌ម្រានែដលតឹមតូវបំផុតេាកែន្លងណាែដរ? 



េតើវ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩ ម្រានសុវត្ថិភាពែដរឬេទ?

●ការពិចារណាេលើសុវត្ថិភាពគឺជាែផ្នកសំខាន់បំផុត
ៃនការអនុម័តវ៉ាក់សាំងណាមួយ។ 

●ផលប៉ះពាល់ភាគេចើនេកើតេឡើងក្នុងរយៈេពល ៦ 
សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងេហើយ។ FDA 
ឬរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថៃនសហរដ្ឋអាេមរិ
ក 
ាមារការ
ត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពរយៈេពល ៨ សប្តាហ៍េាេពលេធ្វើេតស្ត៍េលើាល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ COVID-១៩។ 



េតើវ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩ ម្រានសុវត្ថិភាពែដរឬេទ?

● ការតួតពិនិត្យេលើសុវត្ថិភាពនឹងបន្តេាេពលវ៉ាក់សាំង
តូវបានែចកដល់សាធារណជន។ 

● េដើម
្បីឱ្យបាកដថាវ៉ាក់សាំងណាមួយម្រានសុវត្ថិភាព  រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថៃនសហរដ្ឋអាេមរិក ជាធម្មតាាមាឲ្យម្រានមនុស្ស៉ាងេហាចណាស់ ៣.០០០ នាក់ចូលរួមក្នុងការសាកល្បង។ 

● ការសាកល្បងសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ COVID-១៩ 
េនះម្រានអ្នកចូលរួមដល់េាាប់ពាន់នាក់។



េតើវ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩ េនះម្រានបសិទ្ធិភាពប៉ុណ្ណាែដរ?

Pfizer (BNT162b2) Moderna (mRNA-1273)

បសិទ្ធភាពជារួម 95% ការពារពី
ការឆ្លងេមេាគ 

94.1%  ការពារពី
ការឆ្លងេមេាគ

លទ្ធផលសេដៀងគ្នាក្នុងចំេណាមកុមេផខ្សែងៗគ្នា ែដលែផផ្អែកេលើពូជសាសន៍និងអាយុ។



េតើនណាខ្លះតូវបានរួមបញ្ចូលេាក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩?

Pfizer (BNT162b2) Moderna (mRNA-1273)

ចំនួនមនុស្សែដលបានចុះេឈ្មា
ះ ជាង ៤០.០០០ នាក់ ជាង ២៥.០០០ នាក់

ពូជសាសន៍និងជនជាតិៃនអ្នក
ែដលចូលរួម៖

● 30% ជាតិសាសន៍ចមុះ
● 10% ជនជាតិែស្បកេ្មា 
● 13% ជនជាតិសានីស 

● 37% ជាតិសាសន៍ចមុះ
● 10% ជនជាតិែស្បកេ្មា
● 20% ជនជាតិសានីស ឬឡាទីណូ 

មនុស្សវ័យចំណាស់ 45% 
ម្រានអាយុ ៥៦-៨៥ ្នាំ

23% 
ម្រានអាយុេលើសពី ៦៥ ្នាំេឡើងេា



េហតុអស្វែីេយើងគួរេជឿជាក់េលើវ៉ាក់សាំងេនះ?

● រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថៃនសហរដ្ឋអាេមរិក  
កំពុងេបើបាស់ស្តង់ារែដលតឹងរឹង 
ដូចែដលបានេបើអស់ជាេចើនទសវត្សមកេហើយ

●គ្មានជំហានណាមួយតូវបានរំលងេឡើយ



េហតុអស្វែីេយើងគួរេជឿជាក់េលើវ៉ាក់សាំងេនះ?

● គណៈកម្មការឯកេទសជំនាញែដលេធ្វើការេាយឯកាជ្យចំនួនពីរ 
កំពុងពិនិត្យេមើលលទ្ធផល។ 
សម្រាជិកៃនគណៈកម្រ្មាធិការាំងេនះមិនលំេអៀងរកផលបេាជន៍និង
មិនម្រានទំនាក់ទំនងជាមួយកុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងណាមួយេឡើយ។ 

○ កុមបឹក្សាេលើថ្នាំបង្ការនិងផលិតផលជីវសាស្តពាក់ព័ន្ធ (VRBPAC) 
ែដលផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ 
រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឱសថៃនសហរដ្ឋអាេមរិក។  

○ កុមបឹក្សាែដលផ្ដល់េាបល់ស្តីពីការអនុវត្តការចាក់ថ្នាំបង្ការ (ACIP) 
ែដលផ្តល់ការែណនាំដល់ មជ្ឈមណ្ឌលបង្កាបនិងបង្ការជម្ងឺ។ 



េតើ EUA គឺជាអស្វែី េហើយេតើវាម្រានសារៈសំាន់អស្វែីសម្រាប់ខ្ញុំ?
● ការអនុម័តេអាយេបើបាស់ជាបន្ទាន់ (EUA) 

ចំេពាះវ៉ាក់សាំងណាមួយគឺែផផ្អែកេលើតមូវការេបើបាស់វ៉ាក់សាំង៉ាងាប់រហ័សេដើម្បីជួយសេង្គាះអាយុជីវិត
មនុស្សក្នុងេពលម្រានអាសន្នែផ្នកសុខភាពសាធារណៈ។

● EUA  
អាចជាដំេណើរការខ្លីជាងធម្មតាេមនប៉ុែន្តគានជំហានណាមួយតូវបានរំលងេាក្នុងដំេណើរការវាយតៃម្លេលើសុ
វត្ថិភាពេនាះេទ

● រដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងឪសថៃនសហរដ្ឋអាេមរិកកំណត់ថាេតើអត្ថបេាជន៍សក្តានុពលរបស់វ៉ាក់សាំងេនះ
ម្រានេចើនជាងហានិភ័យែដលអាចបណ្តាលមកពីវ៉ាក់សាំងេនះែដរឬេទ។

● កុមបឹក្សាពីរាច់េាយែឡក (គឺ VRBPAC និង ACIP) 
ក៏នឹងពិនិត្យេមើលទិន្នន័យនិងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ផងែដរ 

● EUA មិនម្រានន័យថាការអនុម័តតូវបានផ្ដល់េលឿនេពក ឬវ៉ាក់សាំងមិនម្រានសុវត្ថិភាពេនាះេទ



េតើវ៉ាក់សាំងេនះតូវបានបេងង្ក្រើតេឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សេាយរេបៀបណា?

មូលេហតុចំបងែដលបណ្តាលឲ្យវ៉ាក់សាំងាំងេនះ
តូវបានបេង្កើតេឡើងេលឿនជាងធម្មតារួមម្រាន៖ 

○ េនះគឺជាកិច្ចខិតខំបឹងែបងែបបសកលែដលអ្នកវិទ្យាសា
ស្តឈានមុខរបស់ពិភពេលាកេផ្តាតេលើកិច្ចការែតមួយ

○ការ ែដលម្រានធនធានែដលគ្មានែដនកំណត់ដូចជា (លុយ 
ចំេណះដឹង ការគាំទពីបជាជន និងបេច្ចកវិទ្យា) 

○ការែដលម្រាន
ក្រុមអ្នកស្ម័គចិត្តធំមួយកុមមកពីគប់មជ្ឈ្ឋាននិងជនជាតិជាេចើន ែដលបានចូលរួមក្នុងការសាកល្បងេនះ។



វ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩ ដំបូងបងផ្អែស់ចំនួនពីរ

វ៉ាក់សាំងាំងពីរគឺបេភទ mRNA
●Pfizer (BNT162b2)
●Moderna (mRNA-1273)
វ៉ាក់សាំងទាំងេនះមិនម្រានេមេរាគ COVID-១៩ 
េនាះេទ

កត្តាែដលគួរឱ្យចាប់អារមណ៍៖ 
វ៉ាក់សាំងែដលផលិតេាយកុមហ៊ុន Moderna 
តូវបានបេងង្ក្រើតេឡើងេាយេវជ្ជបណ្ឌិត 
Kizzmekia Corbett, PHD



វ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ COVID-១៩ បេភទ mRNA

វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ 
COVID-១៩ 

គឺជាវ៉ាក់សាំងបេភទ 
mRNA

 - េតើេនាះជាអ្វី?

○ បេច្ចកវិទ្យា mRNA គឺជាវ៉ាក់សាំងបេភទថ្មីមួយ 

ប៉ុែន្តគឺ

ត្រូវបានសិក្សាអស់រយៈេពលជាងដប់្នាំមកេហើយ ថាអាចជាវិធីព្យាបាលជំងឺមហារីកបាន។

○ វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ mRNA 
បញ្ជាេកាសិការបស់េយើងពីរេបៀបបេង្កើតដុំបូេតអ៊ីនែដលគ្មានេគាះថ្នាក់។

○ ដុំបូេតអ៊ីនេនះគឺរកេឃើញេាេលើៃផ្ទៃនេមេាគ COVID-១៩ ែតម្ដង។ 

○ ាងកាយរបស់េយើងដឹងថាបូេតអ៊ីនេនះមិនគួរម្រានេាក្នុងខ្លួនរបស់េយើង

េទដូេច្នះវាក៏បេង្កើតអង្គបដិបក្ខែដលនឹងចងចាំពីវិធីបយុទ្ធជាមួយនឹងជម្ងឺ 

COVID-១៩ 

នឹងេតៀមរួចជាសាច់េាេពលែដលេយើងឆ្លងជម្ងឺេនះេាៃថ្ងេកាយ។ 



វ៉ាក់សាំងេនះនឹងម្រានបសិទ្ធភាពក្នុងការការារខ្ញុំចាប់េផ្តើមពីេពលណា និងរយៈេពលយូរប៉ុណ្ណាែដរ?

● វ៉ាក់សាំងបេភទាំងពីរម្រានផ្តល់ជូនជាពីរដូស ឬពីរម្ជុលេផខ្សែងគ្នា ែដលតូវចាក់រេវៀង ៣-៤ សប្តាហ៍ពីគ្នា 

(ប៉ុែន្តគឺមិនម្រាន បញ្ហាអ្វីេទបសិនេបើអ្នកចាក់

ម្ជុលទី ២ ក្នុងរយះេពល ៦ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានចាក់ម្ជុលទី ១ េហើយ)។ 

● ការការពារេពញេលញនឹងម្រានចាប់ពី ១ -២ សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានចាក់ម្ជុលទី ២ រួច។ 
● េយើងេាមិនាន់ដឹងថាវ៉ាក់សាំងេនះនឹងម្រានបសិទ្ធិភាពរយះេពលយូរប៉ុណ្ណាេទ  

ចាប់ពីេពលែដលេយើងចាក់វាចូលេាក្នុងខ្លួន។ 
េយើងនឹងយល់ដឹងកាន់ែតច្បាស់េឡើងេាេពលែដលចំណាយេពលកាន់ែតេចើន
ក្នុងការសិក្សាពីវ៉ាក់សាំងេនះ។

● អ្នកបែហលជាតូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ COVID-១៩ ជាេទៀងាត់នាេពលអនាគត 

(ដូចជាការចាក់ថ្នាំបង្ការជម្ងឺផ្តាសាយធំែដរ)។  



េតើខ្ញុំេាែតតូវាក់ម្រ៉ាសែដរឬេទ?

តូវេហើយ!
ដូចគ្នានឹងវ៉ាក់សាំងដៃទេទៀតែដរបជាជនមួយចំនួនធំ
ក្នុងសហគមន៍តូវែតចាក់ថ្នាំ។ ការេនះនឹងបណ្តាលឱ្យអតាឆ្លងធ្លាក់ចុះគប់គាន់េដើម្បីអាចបញ្ឈប់ការេបើបាស់ម្រ៉ាសបាន។ 



េតើខ្ញុំនឹងបឈមនឹងអស្វែីខ្លះេាេពលែដលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងេនះ?

វ៉ាក់សាំងេនះមិនអាចេធស្វែើឱ្យអ្នកេកើតនូវជម្ងឺ COVID-១៩ បានេទ!
● អ្នកអាចជួបបទះនឹងភាពមិន

ស្រួលខ្លះក្នុងរយៈេពលខ្លីដូចជា៖ ការឈឺតង់កែន្លងចាក់ថ្នាំ អស់កម្រ្លាំង ឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ សាវសាញ ឬេ្តាខ្លួន េកាយេពលចាក់ថ្នាំរួច។

● បតិកម្មាំងេនះនឹងអាចេកើតម្រានរយៈេពលពី ២៤-៤៨ 
េម្រ៉ាងេហើយេចើនេកើតេឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់េលើកទី ២ រួច។ 

● ការែដលអ្នកម្រានបតិកម្មាំងេនះម្រានន័យថាាងកាយរបស់អ្ន
កកំពុងេធ្វើការេហើយក្នុងការបេង្កើតអង្គបដិបក្ខបាណ។

● បតិកម្មាំងេនះជាធម្មតានិងែតងែតអាចេកើតម្រានេឡើង។        



េតើវ៉ាក់សាំងេនះជួយការារពីជម្ងឺថីៗែដលអាចក្លាយពីេមេរាគេនះែដរឬេទ?

វ៉ាក់សាំងជួយការារពីជម្ងឺថីៗែដលអាចក្លាយពីេមេរាគបាន

● ការេធ្វើេតស្ត៍ដំបូងៗបានបង្ហាញថាាំងវ៉ាក់សាំងផលិត េាយ
កុមហ៊ុន Pfizer និងវ៉ាក់សាំងផលិត េាយកុមហ៊ុន 
Moderna 
ហាក់ដូចជាម្រានបសិទ្ធភាពបាំងនឹងទំរង់ថ្មីៗៃនជម្ងឺ 
COVID-១៩។ 

● អ្នកវិទ្យាសាស្តនឹងបន្តសិក្សាអំពីវ៉ាក់សាំងាំងអស់ 
េដើម
្បីឲ្យបាកដថាថ្នាំាំងេនះម្រានបសិទ្ធិភាពក្នុងការបាំងនឹងទំរង់ថ្មីៗៃនជម្ងឺ COVID-១៩។



េតើខ្ញុំនឹងបឈមនឹងអស្វែីខ្លះេាេពលែដលខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងេនះ?

● អ្នកតូវចាក់ម្ជុលទី ២ 

ៃនវ៉ាក់សាំងេនះពីេពាះវ៉ាក់សាំងនឹងមិនផ្តល់ការការពារេពញេលញដល់អ្នក

េទបសិនេបើអ្នកទទួលបានែតមួយម្ជុល។

● គឺជាការសំខាន់ណាស់ែដលម្ជុលទី ២ ែដលអ្នកចាក់គឺជាបេភទ 
ឬម្រ៉ាកែតមួយនឹងម្ជុលទីមួយែដលអ្នកបានទទួល។

● អ្នកមិនគួរេាចាក់វ៉ាក់សាំងណាមួយេផ្សងេទៀតេនាះេឡើយ 
(ដូចជាសម្រាប់បង្ការជំងឺផ្តាសាយ ឬជំងឺេរើម) រយៈេពល ១៤ 
ៃថ្ងមុន និងេកាយេពលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ COVID-
១៩  រួច។



សំណួរសំាន់ៗេផខ្សែងេទៀត

ចុះបសិនេបើខ្ញុំកំពុងម្រានៃផ្ទេាះ ឬបំេាេាះកូន?

● ទិន្នន័យស្ដីអំពីសុវត្ថិភាពៃនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ  COVID-១៩ 
ដល់អ្នកែដលកំពុងម្រានៃផ្ទេពាះ ឬបំេាេាះកូន េាម្រានកំណត់៖

○ វ៉ាក់សាំងបេភទ mRNA 

មិនតូវបានចាត់ទុកថាម្រានេគាះថ្នាក់ដល់ារកែដលេាទឹក

េាះេនាះេទ។

● ម្រានការេគាងទុកេធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ៃនវ៉ាក់សាំងេលើអ្នក
ែដលកំពុងម្រានៃផ្ទេពាះ ឬបំេាេាះកូន។

● សូមពិភាក្សាជាមួយគូេពទ្យរបស់អ្នកអំពីហានិភ័យៃនការបឈមនឹ

ងជំងឺ និងហានិភ័យ ឬអត្ថបេាជន៍ៃនការចាក់វ៉ាក់សាំង។ 



សំណួរសំាន់ៗេផខ្សែងេទៀត
េតើកុម្រារអាចេាចាក់វ៉ាក់សាំងេនះេាេពលណាែដរ? 

● ចាំបាច់តូវម្រានការវាស់េវងេលើសុវត្ថិភាពនិងបសិទ្ធភាពៃនវ៉ាក់សាំងស
ម្រាប់កុមនីមួយៗែដលែបងែចកតាមអាយុ។ 

● ការេធ្វើេតស្ត៍េលើវ៉ាក់សាំងមិនាន់បានចាប់េផ្តើមសម្រាប់ារក 
េក្មងែដលេទើបេចះេដើរេតះតះអាយុ ១-៣ ្នាំ ឬេក្មងតូចៗ េាេឡើយេទ។

● កុមហ៊ុន Pfizer បានចាប់េផ្តើមេធ្វើេតស្តេលើកុម្រារអាយុេលើសពី ១២ 

្នាំេឡើងេា េាែខតុលា្នាំ ២០២០។ កុមហ៊ុន Moderna 

បានចាប់េផ្តើមេធ្វើេតស្ត៍េលើកុម្រារ  និងយុវវ័យ  អាយុពី ១២-១៧ ្នាំ 

េាែខធ្នូ្នាំ ២០២០។

● ក្នុងេពលបច្ចុប្បន្នេមើលេាគឺមិនទំនងថាវ៉ាក់សាំងនឹងតូវបានេតៀមនិង

ផ្ដល់ជូនដល់កុម្រារ 

មុនេពលចាប់េផ្តើម្នាំសិក្សាបន្ទាប់េនះេាែខសីហាេនាះេទ។



ករណីពិេសស
ចុះបសិនេបើខ្ញុំធ្លាប់េកើតជម្ងឺ COVID-១៩ រួចេហើយ?
● អ្នកអាចេាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ COVID-១៩ បានេាយសុវត្ថិភាព 

េាះបីអ្នកធ្លាប់េកើតជម្ងឺ COVID-១៩ រួចេហើយក៏េាយ 
(ប៉ុែន្តអ្នកគួរែតរង់ចាំរហូតដល់អ្នកបានជាសះេស្បើយសិន)។

● េាះបីជាអ្នកធ្លាប់េកើតជម្ងឺ COVID-១៩ រួចេហើយក៏េាយ 
គឺជាការចាំបាច់ណាស់ែដលអ្នកគួេាចាក់ថ្នាំបង្ការ។ 
វាអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការការពារបានយូរ ឬការការពារែដលបេសើរជាងមុនពីជម្ងឺេនះ។ 

● េាះបីជាអ្នកម្រានអង្គបដិបក្ខកាលពីេពលឈឺក៏េាយ អ្នកេាែតគួរចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺ 
COVID-១៩។

● បសិនេបើេាគសញ្ញា COVID-១៩ របស់អ្នកតូវបានព្យាបាលេាយអង្គបដិបក្ខបាណ 
monoclonal ឬ convalescent ប្លាសា 
ែដលជាផលិតផលេធ្វើពីឈាមបរិច្ចាគពីអ្នកែដលបានជាសះេស្បើយពីជម្ងឺេនះរួចេហើយ 
អ្នកគួរែតរង់ចាំ ៩០ ៃថ្ងមុននឹងេាចាក់វ៉ាក់សាំង។



េតើខ្ញុំគួរែសស្វែងរកព័ត៌ម្រានែដលតឹមតូវបំផុតេាកែន្លងណាែដរ? 

គឺជាការសំខាន់ណាស់ែដលអ្នកទទួលព័ត៌ម្រានពីបភពែដលអាចេជឿទុកចិត្តបានដូចជា 
(មជ្ឈមណ្ឌលបង្កាបនិងបង្ការជម្ងឺ, AMDA - 
ែដលជាសង្គមសម្រាប់ការព្យាបាលេកាយេពលជាពីជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការព្យាបាលែដលតូវេបើរយៈេពល
យូរ, នាយកែផ្នកេវជ្ជសាស្ត និងអ្នកផ្តល់េសវាែផ្នកេវជ្ជសាស្ត)។ 

បណ្តាញសង្គមេាេពញេាេាយព័ត៌ម្រានមិនពិតនិងទសខ្សែនៈែដលែផផ្អែកេលើព័ត៌ម្រានែដលមិនពិតផងែដរ
។

បភពព័ត៌ម្រានែដលតូវបានែណនាំ៖
● មន្ទីរសុខាភិបាលនិងេសវាមនុស្សៃនទីកុងឡុងប៊ិច 
● កសួងសុខាភិបាលសាធារណៈៃនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 

● មជ្ឈមណ្ឌលបង្កាបនិងបង្ការជំងឺ

http://www.longbeach.gov/health/diseases-and-condition/information-on/coronavirus/vaccines/
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html


រេបៀបចុះេាះេដើម្បីទទួលការជូនដំណឹងអំពីការណាត់ជួប

ែខខ្សែទូរសព្ទ័របស់េានធី LA សម្រាប់កំណត់េពលណាត់ជួបេាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ក្រារជម្ងឺ 
COVID-១៩៖ (៨៣៣) ៥៤០-០៤៧៣

● publichealth.lacounty.gov

បព័ន្ធជូនដំណឹង និងែខខ្សែទូរស័ព្ទបន្ទាន់ៃនទីកុងឡុងប៊ិច
● longbeach.gov/vaxlb
● (៥៦២) ៥៧០-៤៦៣៦

○ សូមេមត្តាចុចប៊ូតុងេលខ ៦ េដើម្បីកំណត់េពលការណាត់ជួបេាចាក់វ៉ាក់សាំង



វ៉ាក់សាំងគឺជាគន្លឹះ ចម្បងក្នុងការបង្ក្រាបជម្ងឺរាតត្បាត COVID-១៩

មនុស្សគប់គ្នាតូវបំេពញតួនាទីរបស់

ខ្លួនេហើយេាចាក់វ៉ាក់សាំង 

េដើម្បីេយើងអាចេាះតឡប់េារកជីវិតធ

ម្មតាវិញ



Thank you


