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ថ្នាំបង្ការននេះ នឹងចាក់ជូនអ្នកនោយឥតគិតថ្លៃ ។ រដ្ឋបាលសហព័ នជា
ធ អ្នកនេញការេាំណាយថ្លៃថ្នាំ
បង្ការននេះទាំងស្សុង ។ មិ នត្តូវមាននរណាមានក់ ទរត្បាក់ ឬន្ញើប័ណ្ណទរត្បាក់ ថ្លៃថ្នាំបង្ការជាំ ងឺននេះពី
អ្នកន ើយ ។ អ្នក្តល់នសវាកមមចាក់ថ្នាំបង្ការ ក៏ មិនអាេទរថ្លៃការមកជួបនពទ្យរបស់អ្នកដដ្រ នបើ អ្នក
ត្ាន់ ដតេូ លមកជួ បនពទ្យ នដ្ើ មបីចាក់ ថ្នាំបង្ការជាំ ងឺននេះ ។
ឥ វូ នយើងមានថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19 នត្េើនមុខ ។ អ្នកអាេទ្ទ្ួ លថ្នាំបង្ការ Moderna, PfizerBioNTech, ឬថ្នាំបង្ការ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen ។ នបើ អ្នកទ្ទ្ួ លបានថ្នាំបង្ការ Moderna ឬ
ថ្នាំបង្ការ Pfizer-BioNTech គឺ អ្នកត្តូវចាក់ ពី រដ្ូ ស ដដ្លត្តូវចាក់ ដ្ូ សទ្ីពីរកនុងរវាងបី នៅបួ នសបាតហ៍
នត្កាយការចាក់ដ្ូ សទ្ី មួយ ការចាក់ ដ្ូ សទ្ី ពីរ គួ រចាក់ ថ្នាំដ្ូេាននៅនឹ ងថ្នាំដដ្លអ្នកបានចាក់ កនុងដ្ូ សទ្ី
មួ យ នហើយត្តូវមកចាក់នៅទ្ី តាំងដដ្លអ្នកបានចាក់ដ្ូ សដ្ាំ បូង ។ េាំ ន េះថ្នាំប ង្ការ Johnson & Johnson
(J&J)/Janssen គឺ អ្នកត្តូវចាក់ ដតមួ យដ្ូសនទ្ ។
ត្គប់ថ្នបង្ក
ាំ ា រទាំងអ្ស់ដដ្លមាន្តលជ
់ ូន គឺ សទ្
ុ ដតថ្
ធ
ន ដាំ ដ្លមានសុវតថិភាព និងមានត្បសិទ្ិភាពខព
ធ
ស់ ។
រដ្ឋបាល រដ្ឋបាលេាំ ណ្ីអាហារ និ ងឱសល (FDA, Food and Drug Administration) សហរដ្ឋអានមរ ិក
បានអ្នុ ញ្ញាតឲ្យនត្បើ ថ្នាំបង្ការននេះ សត្មាប់ ត្ាអាសនន នហើយលទ្ធ្លបានបង្កាញថ្ ថ្នាំបង្ការទាំងននេះ
មានត្បសិទ្ិ ភាពខព
ធ
ស់ នោយមិនមានបញ្ញ
ា ធ្ងន់ធ្ងរដ្នកសុវតថិភាពន ើ យ ។ អ្នកឯកនទ្សឯករាជយ បាន
យល់ស្សបដ្ូ េានថ្ ថ្នាំបង្ការទាំងពីរមុ ខននេះ គឺ មានសុវតថិភាព និ ងត្បសិ ទ្ិ ភា
ធ ព។
ថ្នាំបង្ការននេះ នឹងមានោក់ឲ្យនត្បើត្បាស់ តមអាទ្ិភាពរបស់រដ្ឋ ។ បេចុបបនន រដ្ឋនមន កាំ ពុងដតចាត់ អាទ្ិភាព
េាំ ន េះការចាក់ ថ្នាំបង្ការ នៅតមអាយុ នហើយឥ វអាជា
ញ ធ្ររដ្ឋ ក៏ កាំពុងដតអ្នុ វតតតមសរាេរណ្៍របស់រោឋភិ
ូ
បាលសហព័នធ នោយការចាក់ថ្នាំបង្ការននេះ ត្តូវ្តល់អាទ្ិ ភាពេាំ ន េះត្គូបនត្ងៀន និ ងបុ គគលិកសាលា ត្ពម
ទាំងបុ គគលិកបនត្មើ ការដ្នកនមើ លដលទាំកុមារ ។ កិ េចការននេះ ត្តូវេាំ ណាយនពល ដតនពលដដ្លរដ្ឋនមនទ្ទ្ួ ល
បានថ្នាំបង្ការកាន់ ដតនត្េើ នដ្ូ ស ត្គប់ ាននឹ ងបានចាក់ ថ្នាំននេះ ទាំងអ្ស់ ។ សូមេូ លនៅកាន់
www.maine.gov/covid19/vaccines/vaccination-sites ឬនៅទ្ូ រស័ពទនៅកាន់ Maine COVID-19
Community Vaccine Line តមនលខ 1-888-445-4111 ។ (នបើ អ្នកត្តូវការនសវាកមមបកដត្បភាសា សូម
ត្បាប់ ន្មេះភាសារបស់អ្នក នពលមាននគន្ៃើយទ្ូ រស័ពរបស់
ទ
អ្នក ។ េាំ ន េះមនុ សសលៃង់ និ ងពិ បាកសាតប់
សូមេុ េនលខ 711 នហើយសុាំភាាប់ នៅនលខ 1-888-445-4111)
អ្នកអាេមានអារមមណ្៍ថ្ រង្លរ ាំខាន នត្កាយចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ ។ គឺ ដ្ូេានជាមួ យនឹ ងថ្នាំបង្ការដ្ថ្ទ្ជា
ត្បត្កតី ដដ្រ អ្នកអាេឈឺថ្ដ្ ត្គុននតត ឈឺកាល ឬវ ិលមុ ខ នត្កាយចាក់ ថ្នាំបង្ការរួេរាល់ ។ ននេះគឺ ជា
សញ្ញាបញ្ញ
ា ក់ ថ្ ថ្នាំបង្ការវាកាំ ពុងបនចចញត្បសិទ្ិ ភា
ធ ព។
សូមរស់នៅនោយសុវតថិភាព ។ នត្កាយអ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការរួេនហើយ សូម ក់ មា៉ាស់ សថិតនៅគមាៃតពី ាន
េាំ នួនត្បាាំមួយហ្ីត
ុ (ពី រដម៉ា ត្ត) នហើយនេៀសវាងការជួ បជុាំ ាន នដ្ើ មបីការ រអ្នកដដ្លនៅមិ នទន់បាន
ចាក់ ថ្នាំបង្ការ ។
នដ្ើ មបីនសនើសុាំឯកសារននេះ ជាត្ទ្ង់ ត្ទយន្សងពី ននេះ សូមនៅទ្ូ រស័ពទមកនលខ (207) 287-5014 ។ េាំ ន េះ
អ្តិ លិជនជាមនុ សសលៃង់ ឬពិ បាកសាតប់ សូមនៅទ្ូ រស័ពទនៅនលខ 711 (នលខបចូា នបនត; របស់រដ្ឋនមន) ឬ
ន្ញើអ្ុីនម៉ា លនៅកាន់ ADA-Civilrights.dhhs@maine.gov

នតើ បេចបបនន
ននេះ មានថ្នប
ាំ ង្ការត្បនភទ្អ្្ីខេះៃ អ្នុញ្ញាតឲ្យ
ុ
នត្បើ?

បេចុបបនន ថ្នាំបង្ការជាំ ងឺ ដដ្លបានអ្នុ ញ្ញាតឲ្យនត្បើ មានបី
ត្បនភទ្ ៖
• Pfizer-BioNTech
• Moderna
• Johnson & Johnson (J&J)/Janssen

ថ្នាំបង្ការទាំងបីមុខននេះ សុទ្ធដតបានទ្ទ្ួលការអ្នុ ម័តឲ្យ
នត្បើ ត្បាស់កនុងសាថនភាពត្ាអាសននដ្ូេានពីសាំណាក់ FDA
។ ថ្នាំបង្ការន្សងនទ្ៀត អាេមាននេញឲ្យនត្បើកុងនពល
ន
ឆា
ប់ ៗ ។

នរណាត្តូវចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?

ការចាក់ ថ្នាំបង្ការ គឺ ជាវ ិធ្ី ត្បនសើរបាំ ្ុត នដ្ើមបីការ រខៃួនអ្នក
មិ នឲ្យ្ៃងជាំ ងឺ COVID-19 ។ វាជាជនត្មើ សរបស់អ្ក
ន កនុងការ
ចាក់ ថ្នាំបង្ការ ។ នបើ អ្នកសនត្មេេិ តតចាក់ វា គឺ អ្នកត្តូវនពទ្យឲ្្
យបានដ្ឹ ង នបើ អ្នក ៖

• មានត្បវតតិត្បតិ កមមអា ឺសធ្
ុី ងន់ធ្ងរ
• កាំ ពុងត្គុននតត
• មានជាំ ងឺហូរ្មពីកុងខៃ
ន ួន ឬកាំ ពុងនត្បើ ថ្នាំនដ្ើ មបីជួយ
ពត្ង្កវកាំ ហាប់ ្មកនុងរាងកាយ
• កាំ ពុងសថិតកនុងសាថនភាពសត្មួលត្បព័ នធភាាំពសាុាំនមនរាគ
កនុងរាងកាយ ឬកាំ ពុងនត្បើ ថ្នាំ ដដ្លបងា្លប៉ាេះ ល់
េាំ ន េះត្បព័ នធភាពសាុន
ាំ ឹ ងនមនរាគរបស់រាងកាយអ្នក
• មានថ្្ទន េះ មានដ្នការនឹ ងពរន េះ ឬកាំ ពុងបាំ នៅ
កូ ននោយទ្ឹ កនោេះ
• បានចាក់ ថ្នាំបង្ការជាំ ងឺ COVID-19 ត្បនភទ្ន្សងរួេ
នហើយ

អ្នកមិ នត្តូវចាក់ ថ្នាំបង្ការជាំ ងឺននេះនទ្ ត្បសិននបើ អ្នកមាន
ត្បតិ កមមអា ឺសុីធ្ងន់ធ្ងរ េាំ ន េះថ្នាំបង្ការជាំ ងឺ COVID-19 ពី
នលើកមុ ន ឬមានត្បតិ កមមអា ឺសុីជាមួ យនឹ ងធាតុ ្សាំថ្នថ្នាំ
បង្ការននេះ ។
នដ្ើ មបីអាេចាក់ ថ្នាំបង្ការរបស់ត្កុមហុន Pfizer-BioNTech
យ៉ា ងនហាេណាស់អ្ក
ន ត្តូវមានអាយុ 16 ឆានាំ នហើយមាន
អាយុ 18 ឆានាំ នដ្ើ មបីចាក់ ថ្នាំបង្ការរបស់ត្កុមហុន Moderna
ឬថ្នាំបង្ការ Johnson & Johnson (J&J)/Janssen ។

នតើមានសារធាតុអ្ីខ
្ េះៃ នៅកនង
ាំ ង្ការជាំងឺ COVID-19?
ុ ថ្នប

ថ្នាំបង្ការជាំ ងឺទាំងបី ត្បនភទ្ននេះ គឺ សុទ្ដធ ត្សាំនៅនោយសារ
ធាតុ សកមមដដ្លជាសារ RNA (mRNA) ឬ DNA រួមជាមួ យ
នឹ ងខាៃញ់ អ្ាំ បិល និ ងសារ នដ្ើ មបីការ រដ្នកសកមមថ្នថ្នាំ
បង្ការ នហើយជួ យឲ្យវាអាេបនចចញសកមមភាពបានលអនៅ
កនុងរាងកាយ ។ មិ នមានថ្នាំបង្ការណាមួយ ដដ្លមាននម
នរាគ COVID-19 នៅរស់ ឬមានលាយសារធាតុ ឬអ្ងគធាតុ
បង្ការន្សងការ រភាពជូ រ្អូមន ើយ ។ ថ្នប
ាំ ង្ការ វាមិ នអាេ
នធ្្ើឲ្យអ្នកនកើ តជាំ ងឺ COVID បានន ើយ ។

នតើ នឹងមានអ្្ីនកើតន
រួេរាល់?

ង
ើ នត្កាយខញាំបា
ាំ ង្ការ
ុ នចាក់ថ្នប

គឺអ្ក
ន ត្តូវរង់ចាេ
ាំ ាំនួនពី 15 នៅ 30 នាទ្ី មុ ននពលអាេចាក
នេញពីទ្ីតង
ាំ ចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ នដ្ើ មបីឲ្យនពទ្យអាេជួ យអ្នក
បាន នបើ សិនជាអ្នកមានត្បតិ កមមអា ឺសុី ឬជួ ប្លរ ាំខាន
ន្សងនទ្ៀត ។ កនុងនពលដដ្លអ្នករង់ ចាាំ អ្នកអាេេុ េះន្មេះ
េូ លកនុងកមមវ ិធ្ី v-safe (សុវតថិភាពថ្នាំបង្ការជាំ ងឺ) នដ្ើ មបី
រាយការណ្៍អ្ាំ ពី្លប៉ា េះ ល់ណាមួ យ ក៏ ដ្ូេជានដ្ើ មបី
ទ្ទ្ួ លបានសាររ ាំឭកអ្ាំ ពីនពលនវលាដដ្លអ្នកត្តូវចាក់ ថ្នាំ
បង្ការននេះ ជានលើកទ្ី ពីរ ៖ vsafe.cdc.gov ។
្លប៉ាេះ ល់ពីថ្នប
ាំ ង្ការ គឺជានរឿងធ្មមត នត្កាយពី អ្នកចាក់
ថ្នាំបង្ការបានពីមួយនៅបី ថ្លង ។ ្លប៉ា េះ ល់ទ្ូនៅ មាន
ដ្ូ េជា ការអ្ស់កមាៃាំង ឈឺចាប់ សាេ់ដ្ុាំ ឈឺថ្ដ្ត្តង់
បរ ិនវណ្ចាក់ ថ្នាំ ត្គុននតត ឈឺកាល ឈឺសនាៃក់ រង្ក
រញាក់ េង់ កួតេនង្ក
អ
អ រ ឬកអួត ។ នបើ នរាគសញ្ញារបស់អ្នក វា
មិ នបាត់ បង់ នៅវ ិញកនុងរវាង 3-4 ថ្លង សូមទក់ ទ្ងជាមួយ
ត្គូនពទ្យ ឬគៃីនិករបស់អ្នក ។ អ្នក ឬអ្នកចាក់ ថ្នាំបង្ការឲ្្
យអ្នក ក៏ អាេជួ យរាយករណ្៍អ្ាំ ពី្លប៉ា េះ ល់ដដ្លបាន
នកើ តន ើងនៅកាន់ ត្បព័នធរបាយការណ្៍នហតុ ការណ្៍
ត្បតិ កមមថ្នាំបង្ការ (VAERS, Vaccine Adverse Event
Reporting System) ្ងដដ្រ) ៖
vaers.hhs.gov/reportevent.html ។
នៅទ្ូរស័ពនទ ៅនលខ 911 នបើសន
ិ ជាអ្នកជួបត្បទ្េះបញ្ញ
ា
ត្បតិកមមអា ស
ឺ ុី នត្កាយចាកនេញពីគីន
ៃ ិក ។ សញ្ញាថ្ន
ត្បតិ កមមអា ឺសុី អាេមានរួមបចូច លនូវការពិ បាកដ្ក
ដ្នងាើម នហើមមុ ខ និ ងនហើមបាំ ពង់ ក នបេះដ្ូ ងនលាតញាប់
ន ើងកនទួលនពញខៃួន វ ិលមុ ខ និ ងនខោយកមាៃាំង ។

នបើអ្ក
ន ទ្ទ្ួលបានថ្នប
ាំ ង្ការរបស់ត្កុមហន
ុ Pfizer ឬថ្នាំបង្ការ
Moderna សូមកុាំនភៃេនរៀបេាំណាត់នពលចាក់ដ្ូសទ្ីពីរ ។
អ្នកត្តូវត្ត ប់ មកកាន់កដនៃងចាក់ថ្នាំបង្ការជាលមី កនុងរវាង
បី នៅបួ នសបាតហ៍ ខាងមុ ខ នដ្ើ មបីចាក់ ដ្ូ សទ្ី ពីរ ។

នត្កាយអ្នកចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការរួេរាល់ ត្តូវបនត ក់មា៉ាស់ សថិតនៅ
គមាៃតពីានេាំនួនត្បាាំមួយហ្ត
ីុ (ពីរដម៉ាត្ត) និ ងនេៀសវាងការ
ជួបជុាំ នដ្ើមបីការ រអ្នកដដ្លនៅមិនទន់បានចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការ
។ វាអាេត្តូវនត្បើ នពលរហូតដ្ល់ពី រសបាតហ៍ នត្កាយនពល
អ្នកចាក់ ថ្នាំបង្ការននេះរួេ នទ្ើ បវាអាេការ រអ្នកបាននពញ
នលញ (ពី រសបាតហ៍ នត្កាយការចាក់ ដ្ូ សទ្ីពីរ េាំ ន េះថ្នាំ
បង្ការ Pfizer ឬថ្នាំបង្ការ Moderna ឬនត្កាយនពលអ្នកចាក់
មួ យដ្ូ សថ្នថ្នាំបង្ការ Johnson & Johnson
(J&J)/Janssen) ។
សូមេូលនៅកាន់ www.maine.gov/covid19/vaccines
នដ្ើមបីរកនមើលព័ត៌មានបដនថម ។

