
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពែូីសបដថែមនថ

វ៉ា ក់សំង COVID 
បានធ វ្ ើធៅ៖ ថ្ងៃទី 16 ខែសីហា ឆ្ន ាំ 2021 

ក្រសួងសុខាភិបាលមានធសចរត ីររីរាយខែល FDA និង CDC រាំពុងចាត់វធិានការធែើម្បីធានាថា អ្នរខែល

មានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយមានឱកាសទទួលបានការការពារមួ្យរក្ម្ិតធទៀតក្រឆ្ាំងនឹង COVID-19។   

ក្រសួងរាំពុងធ វ្ ើការរចួធ ើយជាមួ្យអ្នរផ្តល់វ៉ា រ់សាំងធលើការការពារែ៏សាំខាន់ធនុះសក្មារ់រែឋ 

Pennsylvanians ខែលងាយរងធក្រុះទាំងធនុះ។ ធយើងមានទាំនុរចិតតថា ការផ្គត់ផ្គងវ់៉ា រ់សាំងែ៏ររ ងងមាាំររស់ 

Commonwealth និងធ ដ្ឋឋ រចនាសម្ព ័នធអ្នរផ្តល់វ៉ា រ់សាំងែ៏ររ ងងមាាំនឹងរាំធពញតក្ម្ូវការររស់ក្រជាជនែ៏

សាំខាន់ធនុះ។ 

  

ត ើអនកណាខ្លះមាថសិទ្ធ ិទ្ទួ្លបាថែូសបដថែមនថវ៉ា ក់សំង COVID-19?  

រចច ុរបនន  CDC រាំពុងខែនាាំ ថាអ្នរខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយរក្ម្ិតម្្យម្ធៅ ៃ្ន់ ៃ្រ អាច

ទទួលបានែូសរខនែម្។ ការខែនាាំររស់ CDC រមួ្មានអ្នរខែលមានលរខែែឌជាធក្ចើន ែូចជាអ្នរទទួល

ការរត រូសររីាងគ ឬធកាសិកាធែើម្ អ្នរខែលឆ្លងធម្ធរាគធអ្ែស៍រក្ម្ិតែពស់ ឬម្ិនបានពាបាល HIV អ្នរ

ទទួលការពាបាលជាំងឺម្ហាររី អ្នរខែលរាំពុងធក្រើថាន ាំខែលធ វ្ ើឱយក្រព័នធការពាររាងកាយចុុះធែោយ និង

អ្នរធផ្េងធទៀត។ រញ្ជ ីលរខែែឌ ធពញធលញ អាចររធ ើញធៅធលើធគ ទាំព័រររស់ CDC។  

ធៅទីរាំផ្ុត ក្រមុ្ក្គូធពទយពាបាលអ្នរជាំងឺអាចវយតថ្ម្លរក្ម្ិតថ្នភាពសុាំចុុះធែោយ និងធពលធវលាថ្ន

ការចារវ់៉ា រស់ាំងបានលអរាំផ្ុត។ 

ត ើមាថមថុសសប ុន្មា ថន្មក់តៅរែឋ Pennsylvania ដែលមាថសិទ្ធ ិទ្ទួ្លែូសបដថែម? 

ខផ្អរធលើការបា៉ា ន់សា នររស់ CDC ថាក្រជាជនក្រខ ល 2.7 ភាគរយអាចនឹងមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ 

ក្រជាជនខែលមានសិទធិទទួលបាននឹងមានក្រមាែពី 250,000 នារធ់ៅ 300,000 នារ់ធៅរែឋ 

Pennsylvania។  

ត ើតៅតពលណាដែលខ្្ញំអាចទ្ទួ្លបាថែូសបដថែមនថវ៉ា ក់សំង COVID-19? 

រុគគលខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ ខែលក្តូវបានចារ់វ៉ា រ់សាំង Pfizer និង Moderna ធពញធលញ 

ធ ើយរាំពុងខសវងររការទទួលែូសរខនែម្ថ្នវ៉ា រ់សាំងធនុះ គួរខតពិធក្រុះជាមួ្យអ្នរផ្តល់ធសវខងទាំ

សុែភាពររស់ពួរធគម្ុនធពលធ វ្ ើការណាត់ជួរចារវ់៉ា រស់ាំង។ 

ត ើខ្្ញ ំត្ វូរង់ចរំយៈតពលប ុន្មា ថបន្មា ប់ពីទ្ទួ្លបាថែូសទ្ ី2 តែើមបីទ្ទួ្លបាថែូសទ្ ី3? 

CDC ខែនាាំឱយរង់ចាាំយ៉ា ងធហាចណាស់ 28 ថ្ងៃ រនាា រ់ពីការចារ់វ៉ា រ់សាំងែូសទ ី2 ែាំរូងររស់អ្នរ 

មុ្ននឹងខសវងររែូសរខនែម្។  

ត ើខ្្ញ ំគួរចក់ែូសបដថែមរបស់ខ្្ញ ំតៅឯណា? 

រុគគលខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ ខែលក្តូវបានចារ់វ៉ា រ់សាំង Pfizer និង Moderna ធពញធលញ 

ធ ើយរាំពុងខសវងររការទទួលែូសរខនែម្ថ្នវ៉ា រ់សាំងធនុះ គួរខតពិធក្រុះជាមួ្យអ្នរផ្តល់ធសវខងទាំ

សុែភាពររស់ពួរធគម្ុនធពលធ វ្ ើការណាត់ជួរចារវ់៉ា រស់ាំង។ 

ធែើម្បីខសវងររអ្នរផ្តល់វ៉ា រ់សាំងធៅជិតអ្នរ សូម្ចូលធម្ើល www.vaccines.gov។ 

ត ើែូសបដថែមជាថ្ន ែូំចែូសមុថៗដែរឬតទ្? 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/


បាទ/ចាស។ 

ត ើភាពខ្ុសគ្នន រវង “ែូសបដថែម” ថិង “ែូសជំរុញ” មាថអវីខ្លះ?  

“ែូសរខនែម្”រសាំធៅធៅធលើអ្នរខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ រក្ម្ិតម្្យម្ធៅ ៃ្ន់ ៃ្រខែលចារ់ែូ

សរខនែម្ថ្នវ៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) យ៉ា ងធហាចណាស់ 28 

ថ្ងៃ រនាា រ់ពីរញ្ចរ់ធស៊េរវី៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ែាំរូង។ ធនុះធដ្ឋយសរខតពួរធគក្រខ លជា

ម្ិនបានទទួលការការពារក្គរ់ក្រន់ពីធស៊េរវី៉ា រ់សាំង 2 ែូសែាំរូងររស់ពួរធគ។ 

“ែូសជាំរុញ”រគឺជាែូសវ៉ា រ់សាំងរខនែម្ខែលផ្តល់ែល់ម្នុសេ ធៅធពលការធឆ្ល ើយតរថ្នក្រព័នធភាពសុាំធៅ

នឹងធស៊េរវី៉ា រ់សាំងែាំរូងទាំនងជាងយចុុះធៅធពលខាងម្ុែ។ តក្ម្ូវការ និងធពលធវលាថ្នការចារវ់៉ា រ់សាំង 

COVID-19 ម្ិនក្តូវបានរធងក ើតធ ើងធទ ធ ើយម្ិនក្តូវបានខែនាាំឱយធក្រើែូសជាំរុញធៅធពលធនុះធទ។ CDC 

និង FDA រនតពិនិតយធម្ើលនូវភសត ុតាង និងទិននន័យ ធដ្ឋយសរខតវមានផ្ដល់ជូនអ្ាំពីថាធតើធៅធពលណា

ខែលអាចនឹងក្តូវការែូសជាំរុញសក្មារ់សធារែជនអាធម្ររិឱយបានទូលាំទូលាយ ធ ើយនឹងធ វ្ ើ

រចច ុរបននភាពការខែនាាំធៅធពលមានព័ត៌មានរខនែម្។ 

តេ ុអវ ីបាថជាមថុសសត្គបគ់្នន មិថត្ វូការែូសបដថែម? 

FDA ម្ិនខែនាាំឱយធក្រើែូសរខនែម្សក្មារ់រុគគលធផ្េងធទៀតធៅធពលធនុះធទ។ ការខែនាាំធនុះជួយរធងក ើន

លទធភាពខែលក្រជាជនធនុះក្តូវបានការពារក្រឆ្ាំងនឹង COVID-19 ជាពិធសសធៅធពលខែលរវរីុស Delta 

ឆ្លងរាលដ្ឋលកាន់ខតខាល ាំង។ CDC និង FDA រនតពិនិតយធម្ើលនូវភសត ុតាង និងទិននន័យ ធដ្ឋយសរខតវ

មានផ្ដល់ជូនអ្ាំពីថាធតើធៅធពលណាខែលអាចនឹងក្តូវការែូសជាំរុញសក្មារ់ក្រជាជនែថ្ទធទៀត រមួ្ទាំង

ម្នុសេចាស់ផ្ងខែរ។ ទិននន័យខែលមានធៅធពលធនុះរងាា ញថា វ៉ា រ់សាំងរនតការពារយ៉ា ងខាល ាំងក្រឆ្ាំង

នឹងជាំងឺ ៃ្ន់ ៃ្រ និងការសល រ់ខែលរណាត លម្រពី COVID-19។ 

ក្រសិនធរើអ្នរមានទាំនារ់ទាំនងជិតសន ិទធជាមួ្យម្នុសេខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ ធ ើយម្ិនទន់

បានចារវ់៉ា រ់សាំងធពញធលញធទ អ្នរក្តូវបានធលើរទឹរចិតតឱយចារវ់៉ា រ់សាំងក្រឆ្ាំងនឹង COVID-19 

ឥ ូវធនុះ។ 

ត ើមាថអវ ីតកើ ត ើងត្បសិថតបើខ្្ញ ំទ្ទួ្លបាថែូសបដថែមត ះបីខ្្ញ ំមិថមាថត្បព័ថធការពារភាពសំុចុះតខ្ោយ

ក៏តោយ?  

វជាការសាំខាន់រន ុងការរត់សមាគ ល់ថា ែូសរខនែម្ក្តូវបានខែនាាំសក្មារ់ខតរុគគលខែលមានក្រព័នធ

ភាពសុាំចុុះធែោយរក្ម្ិតម្្យម្ឬ ៃ្ន់ ៃ្ររ៉ាុធណាណ ុះ — CDC ម្ិនខែនាាំឱយចារ់ែូសរខនែម្ ឬែូសជាំរុញ

សក្មារ់ ក្រជាជនែថ្ទធទៀតធៅធពលធនុះធទ។ 

ត ើអនកផ្តល់តសវថឹងទ្ទួ្លយកថរណាមាន ក់ដែលថិយាយថ្ពួកតគមាថត្បព័ថធភាពសំុចុះតខ្ោយតែើមបី

ទ្ទួ្លបាថែូសទ្បីីដែរឬតទ្? ត ើត្បជាជថត្ វូការបង្ហា ញកំណ ់ត្ា/តវជជបញ្ជជ របស់តវជជបណឌ ិ ឬឯកសរ

តផ្សងតទ្ៀ ដែរឬតទ្? 

រុគគលខែលមានភាពសុាំចុុះធែោយអាចពិភារោជាមួ្យអ្នរផ្តល់ធសវខងទាំសុែភាពររស់ពួរធគថាធតើការ

ទទួលែូសរខនែម្សម្ក្សរសក្មារ់ពួរធគខែរឬធទ។ ក្រសិនធរើអ្នរផ្តល់ធសវខងទាំសុែភាពររស់ពួរធគ

ម្ិនធៅទីតាាំងក្គរ់ក្គងវ៉ា រ់សាំងធទ រុគគលទាំងធនុះអាចរញ្ជជ រ់ធដ្ឋយែល នួឯង និងទទួលបានែូ

សរខនែម្ធៅក្គរ់ទីរខនលងខែលមានផ្ដល់ជូនវ៉ា រ់សាំង។ ការធ វ្ ើខររធនុះនឹងជួយធានាថា ម្ិនមាន

ឧរសគគរខនែម្ធទៀតធែើម្បីចូលធៅែល់ក្រជាជនងាយរងធក្រុះធនុះខែលទទួលបានែូសរខនែម្ខែល

ក្តូវការ។ CDC រាំពុងផ្តល់ព័ត៌មានរខនែម្ទរ់ទងនឹងការក្គរ់ក្គងវ៉ា រ់សាំងែល់រុគគលខែលមានក្រព័នធ

ភាពសុាំចុុះធែោយធៅរែឋ ឱសងសែ ន ម្ែឌលសុែភាព និងអ្នរផ្តល់វ៉ា រ់សាំងទាំងអ្ស់។ 

ត ើវសំខាថ់តទ្ដែលខ្្ញំចក់វ៉ា ក់សំងពីរែូសែំបូង? 

ែូសរខនែម្គួរខតជាផ្លិតផ្លវ៉ា រ់សាំងែូចរន នឹងធស៊េរវី៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ពីរែូសែាំរូង 

(Pfizer ឬ Moderna)។ ក្រសិនធរើផ្លិតផ្លវ៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ខែលផ្តល់សក្មារ់ពីរ



ែូសែាំរូងម្ិនមានធទ ធនាុះផ្លិតផ្លវ៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ធផ្េងធទៀតអាចនឹងក្តូវបាន

ក្គរ់ក្គង។ ម្នុសេមាន រ់ម្ិនគួរទទួលបានវ៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ធលើសពីរីែងធទ។ 

ត ើមថុសសដែលមាថភាពសំុចុះតខ្ោយដែលបាថទ្ទួ្លវ៉ា ក់សំង J&J/Janssen ត្ វូត វ្ ើែូចតមតច?  

ធៅធពលធនុះម្ិនមានទិននន័យក្គរ់ក្រន់ធែើម្បីរាំែតថ់ាធតើម្នុសេខែលមានក្រព័នធការពារភាពសុាំចុុះ

ធែោយខែលបានចារ់វ៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ Janssen (J&J/Janssen) ររស់ Johnson & Johnson 

រ៏មានការធឆ្ល ើយតរធៅនឹងអ្ងគរែិក្បាែខែលមានភាពក្រធសើរធ ើងខែរធទ រនាា រ់ពីការចារវ់៉ា រ់សាំង

ែូចរន ធនាុះ។ ការសិរោតូចមួ្យខែលរងាា ញពីអ្នរខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយមានការធឆ្ល ើយតរ

ថ្នក្រព័នធភាពសុាំកាន់ខតររ ងងមាាំចាំធពាុះវ៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ពីរែូស (Pfizer និង 

Moderna) ជាងការចារវ់៉ា រ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ Janssen ខតមួ្យែូស ខែលរាំក្ទការធក្រើវ៉ា រ់សាំង 

COVID-19 ក្រធភទ mRNA ជាការចារវ់៉ា រ់សាំងែាំរូងធស៊េរសីក្មារ់ក្រជាជនធនុះ។ FDA និង CDC 

រាំពុងធ វ្ ើការយ៉ា ងសរម្ាធែើម្បីផ្តល់ការខែនាាំអ្ាំពីរញ្ជា ធនុះ។ 

ត ើថឹងមាថវ៉ា ក់សំងត្គប់ត្គ្នថ់សត្មាបម់ថុសស ងំអស់តថះដែរឬតទ្? 

បាទ/ចាស។ 

ត ើការគ្នតំ្ទ្អវ ីខ្លះដែលមាថផ្ដល់ជូថសត្មាប់អនកផ្តល់តសវ តែើមបីឈាថតៅែល់បុគគលដែលមកែល់ផ្ាះដែល

ត្ វូការែូសបដថែម? 

Department of Human Services (DHS) បានទទួលការយល់ក្ពម្ពី Centers for Medicare and 

Medicaid Services (CMS) ធែើម្បីខរខក្រការទូទត់សក្មារ់អ្នរខែលក្គរ់ក្គងវ៉ា រ់សាំងែល់អ្នរទទួល

ជាំនួយខផ្នរធវជជសស្តសត  (MA) ខែលម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះ។ ការធ វ្ ើខររធនុះអ្នុញ្ជា តឱយអ្នរផ្តល់ធសវ

ទទួលបានការទូទត់ែពស់ជាងម្ុនសក្មារ់ការចារវ់៉ា រស់ាំងអ្នរទទួលផ្ល MA ខែលម្ិនអាចចារធចញ

ពីផ្ាុះ ធ ើយមានែាំធែើរការធ ើងវញិរ ូតែល់ថ្ងៃទី 01 ខែធម្ស ឆ្ន ាំ 2021។ 

ការទូទត់ធនុះរ៏នឹងអ្នុវតតចាំធពាុះអ្នរទទួលែូសជាំរុញផ្ងខែរ។ សក្មារ់ព័ត៌មានរខនែម្ អ្នរផ្តល់ធសវ

គួរខតធយងចូលធៅកាន់ MedicalរAssistanceរBulletinរ“ការក្គរ់ក្គងវ៉ា រ់សាំង SARS-CoV-2 សក្មារ់

អ្នរទទួលផ្លខែលមានម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះ”រខែលអាចររធ ើញ ធៅទីធនុះ។ 

ត្បសិថតបើខ្្ញ ំមិថអាចចកតចញពីផ្ាះត ើខ្្ញ ំត្ វូត វ្ ើែូចតមតចតែើមបីទ្ទួ្លបាថែូសបដថែម?  

រុគគលខែលម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ និងមានសិទធិទទួលបានែូ

សរខនែម្ គួរខតពិធក្រុះជាមួ្យអ្នរផ្តល់ធសវខងទាំសុែភាពររស់ពួរធគ ម្ុនធពលរាំែត់ធពលណាត់ជួរ

ចារ់វ៉ា រ់សាំង។ ព័ត៌មានរខនែម្ និងការរាំក្ទសក្មារ់រគុគលខែលម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះ ខែលមានសិទធិ

ទទួលបាន រាំពុងខសវងររវ៉ា រ់សាំង រមួ្ទាំងែូសរខនែម្អាចររធ ើញ ធៅទីធនុះ។ 

 

 

https://www.dhs.pa.gov/docs/Publications/Documents/FORMS%20AND%20PUBS%20OMAP/MAB2021072901.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Guidance/Vaccine-Homebound.aspx

