ការទទួលថ្នាំបង្ការជាំងឺ COVID-19 ៖
យុវជន អាយុ 5-17 ឆ្នាំ
ខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021

Pfizer-BioNTech គឺជាថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺកូ វ ិត តតមួ យគត់ តែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្បើចាំប ោះយុវជន អាយុ
5-17 ឆ្នាំ ។ រដ្ឋ បាល អាហារ និងឱសថ (FDA, Food and Drug Administration)សហរដ្ឋ អាមេរ ិក បានអនុញ្ញាតឲ្យយកថ្ន ាំ

បង្ការ Pfizer-BioNTech េកម្បើកនុងស្ថានភាពអាសនន ចាំម ោះកុមារអាយុពី 5-17 ឆ្នាំ មហើយលទ្ធ ផលននការម្បើ្បាស់
បានបញ្ញាក់ថ្ វាមាន្បសិទ្ធិភាពខ្ព ស់ មោយេិនមានការ្ពួ យបារេភ ពីសុវតា ិភាពធ្ង ន់ធ្ងរម ើយ ។ កុមារអាយុពី 5-11 ឆ្នាំ
នឹង្តូវទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការមនោះកនុងដ្ូ សេួ យដដ្លទាបជាង ដ្ូ សស្មាប់ផតល់ជូនយុវជនអាយុ 12 ឆ្នាំ និងេនុសសមពញ វ ័យ ។
ដ្ូ សននថ្នប
ាំ ង្ការមនោះ គឺអា្ស័យមលើអាយុរបស់កុមារ គឺេិនគិតមលើទ្េង ន់ខ្ល ួនម ើយ ។ ថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer-BioNTech ត្េូវឲ្យ
ចាក់ពីរដ្ូ ស មោយដ្ូ សនីេួយៗ ្តូវឃ្លាតគ្ននចាំនួនបីសបាតហ៍ ។ មបើអាចមៅរ ួច ចាំម ោះដ្ូ សទ្ីពីរ កូ នអន ក្តូវមៅទ្ទ្ួ ល
មៅេណ្ឌលដ្ដដ្ល ជាេួ យនឹងេណ្ឌលដដ្លទ្ទ្ួ លមៅដ្ូ សទ្ីេួយ ។ មដ្ើេបីដសែ ងរកមេើលថ្មតើកូនអន កអាចមៅទ្ទ្ួ ល
ថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer-BioNTech មៅទ្ីណា សូ េចូ លេកកនុង ៖ https://www.maine.gov/covid19/vaccinesឬមៅទ្ូ រស័ពទេកមលខ្ 1888-445-4111។

ចាំប
•

•
•
•

•

ោះយុវជន អាយុពី 5-17 ឆ្នាំ ្តូវមានការអនុញ្ញាតពីឪពុកមាាយ ឬអាណាពាបាល ប ើបអាច
ួ លថ្នប
ាំ ង្ការបនោះបាន

ឪពុកមាតយ ឬអាណាពាបាល អាចផត ល់មសចកត ីអនុញ្ញាតឲ្យកូ នរបស់ខ្ល ួនទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ តាេរមបៀបពីរយ៉ាង ៖
1. តាេទ្ូ រស័ពទ មោយមានស្ថកសីចូលរ ួេស្ថតប់ទ្ូរស័ពទ តាេការមរៀបចាំរបស់េណ្ឌលផត ល់ថ្នប
ាំ ង្ការ
2. មោយការសរមសរជាលាយល័កខណ្៍អកសរមលើ្កោស ឬតាេមអ ិច្តូនិក
េណ្ឌលផត ល់ថ្នប
ាំ ង្ការនីេួយៗ មានដបបបទ្ផត ល់មសចកត ីយល់្ពេ ជូ នអន ក ។ សូ េមធ្ែ ើតាេការដណ្នាំ ចាំម ោះការោក់
មសន ើដបបបទ្ ដដ្លអន កបានទ្ទ្ួ លពីេណ្ឌលផត ល់ថ្នប
ាំ ង្ការ ។
យុវជនេួ យចាំនួន ដដ្លអាយុម្កាេ 18 ឆ្នាំ អាចផត ល់មសចកត ីយល់្ពេមលើការទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ បានមោយខ្ល ួនឯង ។
ស្មាប់ព័ត៌មានបដនា េ សូ េចូ លកនុង ៖ https://www.maine.gov/covid19/vaccines/public-faq ។
មនោះជាអនុស្ថសន៍ ដតេិនដេនជាអែ ើដដ្លអន ក្តូវដតមធ្ែ ើតាេម ើយ គឺឪពុកមាតយ ឬអន កអាណាពាបាលគួ រមាន
វតត មាន កនុងមពលកូ នរបស់ខ្ល ួនទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ ។ ចាំម ោះយុវជន ដដ្ល DHHS ជាអាណាពាបាល្សបចាប់របស់ខ្ល ួន
បុគគលិកទ្ទ្ួ លខ្ុស្តូវករណ្ីយុវជនមនោះ ឬឪពុកមាតយចិញ្ចឹេ ្តូវេកជាេួ យគ្នត់ កនុងមពលទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ
មលើកដលងដតករណ្ីទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការតាេេណ្ឌលកនុងស្ថលាមរៀនដដ្លបុគគលិកទ្ទ្ួ លខ្ុស្តូវករណ្ីយុវជនមនោះ
ឬឪពុកមាតយចិញ្ចឹេ្តូវបានផត ល់ជាអនុស្ថសន៍ឲ្យមានវតត មាន ដតេិនដេនជាកាតពែ កិចចម ើយ ។
មបើអាចមធ្ែ ើមៅបាន យុវជន គួ រកេកជាេួ យនូ វឯកស្ថរបញ្ញាក់អតត សញ្ញាណ្ មពលេកទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ ។ មបើេិនមាន
ឯកស្ថរបញ្ញាក់អតត សញ្ញាណ្មទ្ ឪពុកមាតយ ឬអាណាពាបាល អាចមធ្ែ ើជាអន កដ្ឹងឮ ចាំម ោះភាពមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
ថ្នប
ាំ ង្ការ របស់យុវជនមនោះ ។

ថ្នប
ាំ ង្ការមានផ្ាល់ជូនបោយឥតគិតថ្លៃ ។ រដ្ឋ បាលសហព័នធជាអន កមចញការចាំណាយនថា ថ្នប
ាំ ង្ការមនោះទា ាំង្ស ុង ។ អន កផត ល់
មសវាកេម េិន្តូវទារ្បាក់ ឬមផញើប័ណ្ណទារ្បាក់នថាមសវាកេម ដ្ល់អនកម ើយ ដតអន កផត ល់មសវាកេម អាចសួ រនាំអនក
ឬកូ នអន កអាំពីព័ត៌មានការធានរ៉ាប់រងសុខ្ភាពរបស់កូនអន ក មដ្ើេបីមផញើប័ណ្ណទារនថា មសវាកេម ផតល់ថ្នប
ាំ ង្ការ
ពី្ក ុេហុនធានរ៉ាប់រង ។ អន កផត ល់មសវាកេម ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ក៏េិនអាចទារនថាការេកជួ បមពទ្យរបស់អនកដដ្រ
មបើកូនអន ក្គ្នន់ដតចូ លេកជួ បមពទ្យ មដ្ើេបីតទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ ។
មានផ្ាលជ
់ ូនមបយាបាយបយវ ើែាំប ើរ បោយឥតគិតថ្លៃ ។ ចាំម ោះ្បជាជនកនុងរដ្ឋ មេន ដដ្លខ្ែ ោះេមធ្ាបាយមធ្ែ ើដ្ាំមណ្ើរ
អាចទ្ទ្ួ លបានជាំនួយការមធ្ែ ើដ្ាំមណ្ើរមៅកាន់េណ្ឌលទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការតាេការណាត់ មោយឥតគិតនថា ដដ្លមសវាកេម មនោះ
គឺរ ួេបញ្ចល
ូ ទា ាំងយុវជនអាយុ 5-17 ឆ្នាំ ផងដដ្រ ។ ជាដ្ាំបូង អន ក្តូវណាត់មពលេកទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ បនទប់េកអន កអាច
កក់មៅអីឡានេកទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ មោយការមៅទ្ូ រស័ពទេកមលខ្ 1-855-608-5172 (ពីនថងច័នទដ្ល់នថងមៅរ៍ ចាប់ពីមមា៉ាង
7:00្ពឹក ដ្ល់មមា៉ាង 4លាងច) យ៉ាងបោចណាស់ ្តូវកក់ឲ្យបាន 48 បមា៉ាងមុន នថងេកទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ ។ អន កផត ល់មសវាកេម
េមធ្ាបាយមធ្ែ ើដ្ាំមណ្ើរ ្តូវដ្ឹងជាេុនថ្ មតើឪពុកមាតយ ឬអន កអាណាពាបាល នឹងេកជាេួ យកូ នរបស់ខ្ល ួន ដដ្រឬមទ្ ។
មដ្ើេបីម្បើ្បាស់មសវាកេម មធ្ែ ើដ្ាំមណ្ើរមនោះ យុវជនអាយុពី 5-15 ឆ្នាំ ្តូវមានឪពុកមាតយ ឬអាណាពាបាល្សបចាប់
េកជាេួ យ ។ ឪពុកមាតយ ឬអាណាពាបាល មិនចាំបាច់ ្តូវដតជិោះឡានជាេួ យកូ នខ្ល ួនដដ្លជាយុវជនអាយុ 16 និង 17
ឆ្នាំ ម ើយ ។ មសវាកេម មលើេមធ្ាបាយមធ្ែ ើដ្ាំមណ្ើរមនោះ
េិនអាចមបើកចូ លបរ ិមវណ្គា ីនិកមហើយចាាំមលើឡានមដ្ើេបីទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការម ើយ ។

បតើបចចុបបនន មានថ្នប
ាំ ង្ការអវ ើខ្ៃោះ តែលអនុញ្ញាតឲ្យប្បើ
ចាំប ោះយុវជនអាយុ 5-17 ឆ្នាំ?

បចចុបបនន គឺ មានតត ថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer-BioNTech ប៉ាុមណា
ណ ោះ ដដ្លបាន
អនុញ្ញាតឲ្យម្បើ កនុងស្ថានភាព្គ្នអាសនន ពីសាំណាក់ FDA ចាំម ោះ
េនុសសអាយុ 5-17 ឆ្នាំ ។ ថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer-BioNTech ្តូវ
បានមរៀបចាំឲ្យម្បើ កនុងក្េិតដ្ូ សពីរខ្ុសគ្នន គឺដ្ូសទាប ស្មាប់
កុមារអាយុពី 5-11 ឆ្នាំ និងដ្ូ សខ្ព ស់ ស្មាប់េនុសសអាយុ 12 ឆ្នាំ
ម ើងមលើ ។ ថ្នដ្
ាំ ូ សទាប គឺជាអែ ើដដ្លមយើងបានម្បើ្បាស់ស្ថកលបង
ចាំម ោះកុមារអាយុពី 5-11 ឆ្នាំ ។ ថ្នប
ាំ ង្ការមនោះ ្តូវបានមវចខ្ច ប់
មោយគ្េបរបស់វាមានពណ្៌ខ្ុសគ្នន មដ្ើេបីឲ្យបុគគលិកមពទ្យអាច
សមាគល់បានមោយង្កយថ្ មតើេួយណាជាថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer
ស្មាប់កុមារអាយុពី 5-11 ឆ្នាំ មហើយេួ យណាស្មាប់េនុសសអាយុ
12 ឆ្នាំម ើង ។ ថ្នប
ាំ ង្ការ Moderna និង Johnson & Johnson
(J&J)/Janssen មៅេិនទាន់ទ្ទ្ួ លបានការអនុេ័តិឲ្យម្បើ
ចាំម ោះបុគគលអាយុម្កាេ 18 ឆ្នាំម ើយ ដតកាំពុងសា ិតម្កាេការ

សិកា មដ្ើេបីមសន ើសុាំការអនុញ្ញាតឲ្យម្បើនមពលខាងេុខ្ ។

នរណា្តូវចក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?

ការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ គឺជាវវ ិធ្ី្បមសើរបាំផុត មដ្ើេបីការ រខ្ល ួនអន កេិន
ឲ្យឆ្ា ងជាំងឺ COVID-19 ។ មយើងខ្្ុាំសូេដណ្នាំឲ្យកុមារដដ្លធាាប់ឆ្ាង
ជាំងឺ COVID-19 ពីមពលេុនមហើយ គួ រដតទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID19 ដដ្រ ។ វាជាជម្េើសរបស់អនកកនុងការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ។ មបើអនក
សម្េចចិតតឲ្យកូ នទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ អន ក្តូវ្បាប់មពទ្យឲ្យបានដ្ឹង
មបើកូនរបស់អនក ៖
• មាន្បវតត ិ្បតិកេម អា ឺសុីធ្ងន់ធ្ងរ
• ្គ ុនមៅត
ឺ ូ រឈាេពីកនុងខ្ល ួន
• មានជាំងហ
ឬកាំពុងម្បើថ្នមាំ ដ្ើេបីជួយព្ង្កវកាំហាប់ឈាេកនុងរងកាយ
• ជាេនុសសដដ្លេិនអាចតសូ ចាំម ោះការឆ្ា ងមរគ
ឬកាំពុងដតម្បើ្បាស់ថ្នដាំ ដ្លប៉ាោះ ល់ចាំម ោះ
្បព័នធភាពស្ថុាំមេមរគកនុងខ្ល ួន
• បានទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 ្បមេទ្មផសងរ ួចមហើយ
មបើកូនអន កជួ បបញ្ញា្បតិកេម អា ឺហុ សីធ្ងន់ធ្ងរ ម្កាយ
ការទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer-BioNTech ដ្ូ សទ្ីេួយ ឬមបើកូនអន កមាន
្បតិកេម ចាំម ោះស្ថរធាតុផស ាំណាេួ យននថ្នប
ាំ ង្ការមនោះ សូ េ្បាប់
អន កផត ល់មសវាកេម ឲ្យបានដ្ឹង េុនទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការដ្ូ សទ្ីពីរ ។
បតើមានសារធាតុអវើខ្ៃោះបៅកនុងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?
ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ Pfizer-BioNTech មានរ ួេបញ្ចល
ូ ស្ថរធាតុសកេម នន
ស្ថរ RNA (mRNA) រ ួេជាេួ យនឹងខាាញ់ អាំបិល និងសា រ មដ្ើេបីការ រ
ដផន កសកេម ននថ្នប
ាំ ង្ការ មហើយជួ យឲ្យវាអាចបមញ្ច ញសកេម ភាព
បានលអ មៅកនុងរងកាយេនុសស ។ វាេិនមានលាយវវ ើរុស COVID-19
មៅមានជី វ ិត ឬស្ថរធាតុមផសងមទ្ៀត បង្ការភាពជូ រផអ េ
ូ ម ើយ ។
េនុសសមយើងេិនអាចមកើតជាំងឺ COVID-19 មោយស្ថរ
ថ្នប
ាំ ង្ការម ើយ ។

បតើវានឹងមានអវ ើបកើតប ើង ប្កាយបពលកូ នរបស់ខ្្ុាំ ួ លបានថ្ន ាំ
បង្ការរ ួចរាល់? កូ នអន ក្តូវរង់ចាាំចាំនួនពី 15 មៅ 30 នទ្ី
េុនមពលអាចចាកមចញពីទ្ីតាាំងទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ
មដ្ើេបីឲ្យមពទ្យអាចជួ យកូ នអន កបាន
មបើសិនជាកូ នអន កមាន្បតិកេម អា ឺសុី ឬជួ បផលរំខាន
មផសងមទ្ៀត ។ កនុងមពលដដ្លអន ករង់ចាាំ អន កអាច
ចុោះមឈាមោះចូ លកនុងកេម វ ិធ្ី v-safe (សុវតា ិភាពថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ) មដ្ើេបី
រយការណ្៍អាំពីផលរំខាន ណាេួ យ ក៏ដ្ូចជាមដ្ើេបីទ្ទ្ួ លបាន
ស្ថររំឭកអាំពីមពលមវលាដដ្លកូ នអន ក្តូវ
េកទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការមលើកទ្ីពីរ ៖ vsafe.cdc.gov ។
ផ្លប៉ាោះ ល់ពីថ្នប
ាំ ង្ការ គឺជាបរឿងយមម តា ម្កាយពីអនក
ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការបានពីេួយមៅបីនថង ។ ផលរំខានទ្ូ មៅ មានដ្ូ ចជា
ការអស់កមាាាំង ឈឺស្ថច់ដ្ុាំ ឈឺនដ្្តង់បរ ិមវណ្ចាក់ថ្ន ាំ ្គ ុនមៅត
ឈឺកាល ឈឺសនាក់ រង្ករញាក់ ចង់កអ ួតចមង្កអរ ឬកអ ួត ។
មនោះគឺជាសញ្ញាបញ្ញាក់ថ្ ថ្នប
ាំ ង្ការវាកាំពុងបមញ្ច ញ្បសិទ្ធិភាព ។
្បសិនមបើមរគសញ្ញាកូ នរបស់អនកេិនបាត់បង់មៅវ ិញ កនុង
រវាងបីមៅបួ ននថង សូ េ្បាប់្គូមពទ្យ ឬគា ីនិកឲ្យបានដ្ឹង ។ អន ក
ឬអន កចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការឲ្យអន ក ក៏អាចជួ យរយករណ្៍អាំពីផលប៉ាោះ ល់
ដដ្លបានមកើតម ើងមៅកាន់្បព័នធរបាយការណ្៍មហតុការណ្៍្ប
តិកេម ថ្នប
ាំ ង្ការ (VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System)
ផងដដ្រ៖ vaers.hhs.gov/reportevent.html
បៅ ូ រស័ពទបៅបលខ្ 911 បបើសិនជាកូ នអន ក
ជួប្ប ោះបញ្ញា្បតិកមម អា ឺសុី ប្កាយចកបចញពីគៃីនិក ។
សញ្ញានន្បតិកេម អា ឺសុី អាចមានរ ួេបញ្ចល
ូ នូ វការពិបាក
ដ្កដ្មងា ើេ មហើេេុខ្ និងមហើេបាំពង់ក មបោះដ្ូ ងមលាតញាប់ ម ើង
កនទ ួលមពញខ្ល ួន វវ ិលេុខ្ និងមខ្ាយកមាាាំង ។
សូមកុាំបលៃ ចបយវ ើការណាត់បព យ ុក មុនមក ួ លថ្នប
ាំ ង្ការែូ ស
ីពីរ ។ កូ នអន ក្តូវ្ត ប់េកវ ិញ កនុងរយៈមពលបីសបាតហ៍
មដ្ើេបីទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការដ្ូ សទ្ីពីរ ។
ប្កាយកូ នអន ក ួ លថ្នប
ាំ ង្ការរ ួចរាល់ ្តូវបនា ក់មា៉ាស់
សថិតបៅគមាៃតពីគ្ននចាំនួន្បាាំមួយហវ វ៊ីត (ពីរតម៉ា្ត)
និងបចៀសវាងការជួបជុាំ បែើមបីការ រអន កតែលបៅមិនទាន់បាន
ួ លថ្នប
ាំ ង្ការ ។ វានឹង្តូវម្បើមពលពីរសបាតហ៍ ម្កាយមពលកូ ន
អន កទ្ទ្ួ លបានថ្នប
ាំ ង្ការដ្ូ សទ្ីពីរ ននថ្នប
ាំ ង្ការ Pfizer-BioNTech
មទ្ើបវាមាន្បសិទ្ធិភាពមពញមលញ កនុងកិចចការ រខ្ល ួនពីជាំងឺ
COVID-19 ។
ការទ្ទ្ួ លថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺផ្តតស្ថយធ្ាំ និងថ្នប
ាំ ង្ការមផសងមទ្ៀត
ដដ្ល្តូវផត ល់ជូនកុមារ កនុងមពលជាេួ យគ្នននឹងថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ
COVID-19 គឺេិនមានម្គ្នោះថ្នក់អែើម ើយ ។

ចូ លបៅកាន់ www.maine.gov/covid19/vaccines
បែើមបីរកបមើលព័ត៌មានបតនថ ម ។ អន កក៏អាចបៅ
ូ រស័ពទមកកាន់្ក ុមសហគមន៍បង្ការជាំងឺ COVID- 19
(COVID- 19 Community Vaccination) តាមបលខ្ ៖
1-888-445-4111 ។

ដ ើម្បីដ្ន ើ្ុំឯកសារដ េះ ជាទ្រង់ទ្ាយដសេង ្ូ ម្ដៅរូ រ្័ព្ទម្កដេខ (207) 287-5014 ។ ចុំដ

េះអ្ន កថ្លង់ ឬព្ិបាកសាាប់

្ូ ម្ដៅរូ រ្័ព្ទម្កដេខ 711 (ដេខ្ទ្ាប់បញ្ជ ូ ប ា រប្់រ ឋ ដម្ ) ឬដសញើអ្ីដម្៉េេម្កកា ់ ADA-Civilrights.dhhs@maine.gov

