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តើហេតុអ្វ ីបានជាខ្ញុគួំរតេចាក់ថ្នេកំារពារជំងឺ COVID-19? 
COVID-19 អាចបណ្ដេលឲេយមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬក៏អាចស្លេប់ផង។ វា
ឥតមានមធេយោបាយអ្វ ីដើមេបីដឹងថ COVID-19 នឹងអាចមានបេតិកម្ម
យ៉េងណដល់អ្នកនោះទេ។ ហើយបើសិនអ្នកបានឆ្លងមេរោគនេះ 
អ្នកអាចចំឡងវាទៅមិតេភ័ក្ដ ិគេសួរ និងមនុសេសផេសេងៗ នៅជំុវិញអ្នក 
ទោះបីអ្នកពំុមានរោគសញ្ញេ ឬមានរោគសញ្ញេធុនសេេលក៏ដោយ។ 
ថ្នេចំាក់ការពារ COVID-19 ទំាងអស់ នៅបច្ចបុេបន្ននេះ មាននៅ
ក្នងុសហរដ្ឋ  បានបង្ហេញថមានបេសិទ្ធភិាពណស់ ដើមេបីការពារ 
COVID-19។ សូមេបីតេបើអ្នកធ្លេប់ឆ្លងរោគ បន្ទេប់ពីអ្នកបានថ្នេចំាក់
ការពារក៏ដោយ គង់តេថ្នេចំាក់ការពារអាចនឹងរកេសាអ្នក ពីការឈឺថ្កេត់
ខ្លេងំណស់ដេរ។

តើវ៉ាេក់សំង អាចធ្វើឲេយខ្ញុកំើត COVID-19 ឬទេ? 
ទេ ថ្នេចំាក់ការពារមិនបណ្ដេលឲេយមាន COVID-19 ឡើយ។ គ្មេន
ថ្នេចំាក់ការពារ COVID-19 ណដេលបានយល់ពេមឲេយបេើបេេស់ 
មានមេរោគដេលបណ្ដេល ឲេយកើត COVID-19 ឡើយ។ វាបេើពេល
ពីរបីអាទិតេយ បន្ទេប់ពីការចាក់ថ្នេកំារពារសំរាប់ខ្លនួរបស់អ្នក ពងេងឹ 
អង្គបដិបក្ខ បេេណ ដើមេបីការពារអ្នកពីមេរោគ។ នោះមានសេចក្ដី
ថ វាអាចនឹងបណ្ដេលឲេយអ្នកបានឆ្លងរោគ ជាមួយនឹងមេរោគដេល 
បណ្ដេលឲេយមាន COVID-19 
ភា្លេមៗ  មុន ឬភា្លេមៗ បន្ទេប់ពីចាក់ថ្នេកំារពារ ហើយនៅតេអាច
ឈឺថ្កេត់។

តើថ្នេចំាក់ការពារ នឹងធ្វើឲេយខ្ញុឈឺំចាប់ ឬធ្វើឲេយខ្ញុឈឺំថ្កេត់ឬទេ? 
មនុសេសមួយចំនួន អាចនឹងមានឈឺសច់ដំុ អស់កំឡំាង ឬមានគេនុធុន
សេេល បន្ទេប់ពីចាក់ថ្នេកំារពារ ។ បេតិកម្មទំាងនេះ មានន័យថថ្នេចំាក់
ការពារកំពុងតេធ្វើការ ដើមេបីជួយបងេៀនខ្លនួរបស់អ្នក ពីរបៀប
បេយុទ្ធនឹង COVID-19។ សំរាប់មនុសេសភាគចេើន បេតិកម្មរាយរង

ទំាងនេះ នឹងមានមិនហួសពី ពីរបីថ្ងេទេ។ បើសិនអ្នកមានកង្វល់អ្វី 
សូមទូរស័ព្ទទៅ វេជ្ជបណ្ឌតិ ឬពេទេយរបស់អ្នក។

តើខ្ញុគួំរតេបានចាក់ថ្នេកំារពារ ឬទេ បើសិនខ្ញុធំ្លេប់មាន COVID-19 
រួចហើយ? 
បាទ/ចាស អ្នកគួរតេបានចាក់ ពីពេេះអ្នកអាចកា្លេយជាបានឆ្លងរោគ 
លើសពីមួយដង។ ថ្វបីើអ្នកអាចនឹងមានការ ការពារជាធម្មជាតិ 
(ហៅថជាមានភាពស៊េរំោគ) បន្ទេប់ពីធូរសេបើយពី COVID-19 ក្ដ ីក៏
យើងមិនដឹងថការការពារនេះ នឹងឋិតថេរបានយូរបុ៉ន្មេនទេ។ ការ
ចាក់វ៉ាេក់សំង គឺជាការការពារដ៏ល្អបំផុត ហើយវាក៏មានសុវត្ថភិាព
ផង។ មនុសេសដេលទទួលថ្នេចំាក់ការពារ COVID-19 អាចមានជំងឺ
ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអ្នកខ្លះ បន្ដមានរោគសញ្ញេ ជាចេើនខេ។  បើសិនអ្នកធ្លេប់
មាន COVID-19 សួរវេជ្ជបណ្ឌតិ ពេទេយ ឬវេជ្ជមន្ទរី របស់អ្នក អំពីពេល
ដេលអ្នកគួរតេបានចាក់ថ្នេកំារពារ។

តើខ្ញុអំាចទទួលថ្នេចំាក់ការពារ នៅពេលណ? 
កេសួងសុខភាពសធរណៈ រដ្ឋម៉ាេសេសាជូសេត្ដ បានរៀបចំថិរវេលា 
សំរាប់ថ្នេចំាក់ការពារ ដោយមានបីដំណក់កាល ដេលចាប់ផ្ដើម ពី
អ្នកធ្វើការថេទំាសុខភាព និងមនុសេសចាស់ៗ/មនុសេសដេលឈឺថ្កេត់ខ្លេងំ
ជាងគេ និងបញ្ចប់ជាមួយនឹង សធរណ ជនទូទៅ។ ទៅមើល www.
mass.gov/covid-19-vaccine ដើមេបីឲេយដឹងពេលវេលា ដេលអ្នកអាច
ទទួលថ្នេចំាក់ការពារបាន។ នៅកាលណមានថ្នេចំាក់ការពារ សំរាប់
សធរណជនទូទៅ វេជ្ជមន្ទរីចាក់វ៉ាេក់សំងឲេយសធរណៈ នឹងមាននៅ
លើគេហទំព័រ របស់ CDC៖ www.vaccinefinder.org។ រដ្ឋម៉ាេសេសាជូ
សេត្ដ ក៏មានកន្លេងបើកចាក់វ៉ាេក់សំងដេរ។ 
ដើមេបីចុះឈ្មេះ អ្នកអាចចូលតាមគេហទំព័រ៖ mass.gov/COVID-
VaccineMap។

សំណួរដេលបានសួរ
ញឹកញាប់ អំពីថ្នេចំាក់
ការពារ COVID-19
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Greater Lowell Health Alliance:  greaterlowellhealthalliance.org/covid-19

Lowell Community Health Center:  lchealth.org/patients/covid-19-updates

CDC:  cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

MA DPH:  mass.gov/info-details/covid-19-updates-and-information#covid-19-vaccine-

កម្មវិធីនេះ គឺបានឧបត្ថម្ភដោយថវិកាមកពី មូលនិធិសហគមន៍ Lowell ធំធេង ថវិកាតបឆ្លើយភាពអាសន្ន COVID-19 ។

តើខ្ញុតំេវូបង់បេេក់ សំរាប់ថ្នេចំាក់ការពារ ឬទេ? 
ទេ។ រដ្ឋេភិបាលសហព័ន្ធ កំពុងតេផ្ដល់ឲេយវ៉ាេក់សំង ឥតគិតថ្លេ សំរាប់
បេជាជនទំាងអស់ ដេលកំពុងរស់នៅក្នងុសហរដ្ឋ។

តើវ៉ាេក់សំងណមួយដេលល្អបំផុត? 
វ៉ាេក់សំងដេលល្អបំផុត គឺមួយណដេលអ្នកអាចទទួលបាន។ វ៉ាេក់សំង
មួយ គឺមិនចេបាស់ជាបេសើរជាងមួយទៀតទេ។ វ៉ាេក់សំងទំាងអស់ 
ដេលបានទទួលស្គេល់នៅក្នងុសហរដ្ឋ គឺមានសុវត្ថភិាព និងមាន
បេសិទ្ធភិាព ដើមេបីការពារការឈឺថ្កេត់ធ្ងន់ធ្ងរ និងស្លេប់។ នយកដ្ឋេន
ភោជនភណ្ឌ និងឱសថូបករណ៍ (Food and Drug Administration, 
FDA) សហរដ្ឋ បានអនុញ្ញេតវ៉ាេក់សំង សំរាប់បេើជាអាសន្ន ហើយ
វេជ្ជបណ្ឌតិ និងអ្នកជំនញៗឯករាជេយ បានបញ្ជេក់ថវាសេបតាម
មាតេដ្ឋេនសុវត្ថភិាពខ្ពង់ខ្ពស់។

តើអ្នកណ មិនគួរទទួលវ៉ាេក់សំង COVID-19? 
មុននឹងទទួលថ្នេចំាក់ការពារ តេវូបេេប់អ្នកចាក់វ៉ាេក់សំងឲេយអ្នក បើសិន
អ្នក៖

	y មានបេវត្ដនិេបេតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ

	y មានគេនុ

	y មានជំងឺចេញឈាម ឬលេបថ្នេពំងេេវឈាម

	y ឱនខេសាយបេព័ន្ធការពារ ឬកំពុងលេបថ្នេ ំដេលមានឥទ្ធពិលលើ
បេព័ន្ធការពាររោគរបស់អ្នក

	y មានគភ៌ ឬបំរុងឲេយមានគភ៌ ឬក៏កំពុងតេបញ្ចេញទឹកដោះ

	y បានទទួលថ្នេចំាក់ការពារ COVID-19 មួយផេសេងទៀត។

អ្នកមិនគួរទទួលវ៉ាេក់សំងឡើយ បើសិនអ្នកមានបេតិកម្មទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ 
ចំពោះដូសេសនេវ៉ាេក់សំង COVID-19 ពីមុន ឬនឹងគេឿង ផេសំអ្វមួីយ 
នៅក្នងុវ៉ាេក់សំង។ វ៉ាេក់សំងមានគេឿងផេសំសកម្ម, អ្នកនំសរ RNA 
(mRNA), អមជាមួយខ្លេញ់, អំបិល, និងស្ករ ដើមេបីការពារ mRNA 
និងជួយវាធ្វើឲេយល្អបេសើរ នៅក្នងុខ្លនួ។ អ្នកតេវូតេមានអាយុតិចបំផុត 
16 ឬ 18 ឆ្នេ ំដើមេបីទទួលវ៉ាេក់សំង អាសេយ័លើវ៉ាេក់សំងណមួយ 
ដេលអ្នកទទួល។

តើខ្ញុនឹំងទទួលវ៉ាេក់សំងបុ៉ន្មេនដូសេស ហើយយូរបុ៉ណ្ណេ ក្នងុចនោ្លេះវា? 
អាសេយ័ទៅលើវ៉ាេក់សំងណមួយ ដេលអ្នកទទួល អ្នកអាចនឹងទទួល
តេមួយដូសេស ឬពីរដូសេស ដោយឃ្លេតពីគ្នេបី ទៅបួនអាទិតេយ។

តើខ្ញុនំៅតេតេវូពាក់ម៉ាេស្ក និងរកេសាគមា្លេតសង្គមទៀត បន្ទេប់ពីការ
ទទួលវ៉ាេក់សំងឬទេ? 
មនុសេសដេលបានចាក់វ៉ាេក់សំងពេញលេញ បេឆំងនឹង COVID-19 
អ្នកអាចជួបជំុគ្នេជាកេមុតូចៗ ដោយមិនបាច់ពាក់ម៉ាេស្ក ឬគមា្លេត
រូបកាយ។ បុ៉ន្ដេបើសិនអ្នក នៅជំុវិញមនុសេសដេលមិនទាន់បានចាក់
វ៉ាេក់សំង អ្នកតេវូនៅតេពាក់ម៉ាេស្ក នៅឃ្លេតពីគ្នេ បេេមួំយហ្វតី និង
លាងដេរបស់អ្នកញឹកញាប់។
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