សំណួរដែលសួរញឹកញាប់អំពែ
ី ូ សបដថែ មនថ
វ៉ាក់សំង COVID
បានធ្វ ើធៅ៖ ថ្ងៃទី 16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021
ក្រសួ ងសុខាភិបាលមានធសចរត ី រ ីររាយខែល FDA និង CDC រាំពុងចាត់ វ ិធានការធែើម្បីធានាថា អ្ន រខែល
មានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយមានឱកាសទទួ លបានការការពារម្ួ យរក្ម្ិតធទៀតក្រឆ្ាំងនឹង COVID-19។
ក្រសួ ងរាំពុងធ្វ ើការរ ួចធ ើយជាម្ួ យអ្ន រផ្តល់វ៉ារ់សាំងធលើការការពារែ៏សាំខាន់ធនុះសក្មារ់រែឋ
Pennsylvanians ខែលងាយរងធក្រុះទាំងធនុះ។ ធយើងមានទាំនុរចិតតថា ការផ្គត់ផ្គងវ
់ ៉ា រ់សាំងែ៏ររ ងងមាាំររស់
Commonwealth និងធ ដ្ឋឋរចនាសម្ព ័នធអ្នរផ្តល់វ៉ារ់សាំងែ៏ររ ងងមាាំនឹងរាំធពញតក្ម្ូវការររស់ក្រជាជនែ៏
សាំខាន់ធនុះ។

ត ើអនកណាខ្ល ះមាថសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាថែូ សបដថែ មនថវ៉ាក់សំង COVID-19?
រចចុរបនន CDC រាំពុងខែនាាំ ថាអ្ន រខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយរក្ម្ិតម្្យម្ធៅ្ៃ ន់្ៃរ អាច
ទទួ លបានែូ សរខនែ ម្។ ការខែនាាំររស់ CDC រ ួម្មានអ្ន រខែលមានលរខ ែែឌជាធក្ចើន ែូ ចជាអ្ន រទទួ ល
ការរតរសរ
ូ
ីរាងគ ឬធកាសិកាធែើម្ អ្ន រខែលឆ្ល ងធម្ធរាគធអ្ែស៍រក្ម្ិតែព ស់ ឬម្ិនបានពាបាល HIV អ្ន រ
ទទួ លការពាបាលជាំងឺម្ហារ ីរ អ្ន រខែលរាំពុងធក្រើថានខាំ ែលធ្វ ើឱយក្រព័នធការពាររាងកាយចុុះធែោយ និង
អ្ន រធផ្េងធទៀត។ រញ្ជ ីលរខ ែែឌធពញធលញ អាចររធ ើញធៅធលើធគ ទាំព័រររស់ CDC។
ធៅទីរាំផ្ុត ក្រ ុម្ក្គូធពទយពាបាលអ្ន រជាំងឺអាចវយតថ្ម្ល រក្ម្ិតថ្នភាពសុាំចុុះធែោយ និងធពលធវលាថ្ន
ការចារ់វ៉ារ់សាំងបានលអ រាំផ្ុត។
ត ើមាថមថុសសបុន្មាថន្មក់តៅរែឋ Pennsylvania ដែលមាថសិទ្ធិទ្ទ្ួ លែូ សបដថែ ម?
ខផ្អរធលើការបា៉ាន់សានររស់ CDC ថាក្រជាជនក្រខ ល 2.7 ភាគរយអាចនឹងមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ
ក្រជាជនខែលមានសិទធិទទួ លបាននឹងមានក្រមាែពី 250,000 នារ់ធៅ 300,000 នារ់ធៅរែឋ
Pennsylvania។
ត ើតៅតពលណាដែលខ្្ញំអាចទ្ទ្ួ លបាថែូ សបដថែ មនថវ៉ាក់សំង COVID-19?
រុគគលខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ ខែលក្តូវបានចារ់វ៉ារ់សាំង Pfizer និង Moderna ធពញធលញ
ធ ើយរាំពុងខសវ ងររការទទួ លែូ សរខនែ ម្ថ្នវ៉ារ់សាំងធនុះ គួ រខតពិធក្រុះជាម្ួ យអ្ន រផ្តល់ធសវខងទាំ
សុែភាពររស់ពួរធគម្ុនធពលធ្វ ើការណាត់ជួរចារ់វ៉ារ់សាំង។
ត ើខ្្ញំត្ វូ រង់ចរំ យៈតពលបុន្មាថបន្មាប់ពីទ្ទ្ួ លបាថែូ សទ្ី 2 តែើមបីទ្ទ្ួ លបាថែូ សទ្ី 3?

CDC ខែនាាំឱយរង់ចាាំយ៉ាងធហាចណាស់ 28 ថ្ងៃ រនាារ់ពីការចារ់វ៉ារ់សាំងែូ សទី 2 ែាំរូងររស់អ្នរ
ម្ុននឹងខសវ ងររែូ សរខនែ ម្។
ត ើខ្្ញំគួរចក់ែូសបដថែ មរបស់ខ្្ញំតៅឯណា?
រុគគលខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ ខែលក្តូវបានចារ់វ៉ារ់សាំង Pfizer និង Moderna ធពញធលញ
ធ ើយរាំពុងខសវ ងររការទទួ លែូ សរខនែ ម្ថ្នវ៉ារ់សាំងធនុះ គួ រខតពិធក្រុះជាម្ួ យអ្ន រផ្តល់ធសវខងទាំ
សុែភាពររស់ពួរធគម្ុនធពលធ្វ ើការណាត់ជួរចារ់វ៉ារ់សាំង។
ធែើម្បីខសវ ងររអ្ន រផ្តល់វ៉ារ់សាំងធៅជិតអ្ន រ សូ ម្ចូ លធម្ើល www.vaccines.gov។
ត ើែូសបដថែ មជាថ្នែ
ំ ូ ចែូ សមុថៗដែរឬតទ្?

បាទ/ចាស។
ត ើភាពខ្ុសគ្ននរវង

“ែូ សបដថែ ម” ថិង “ែូ សជំរុញ” មាថអវ ីខ្លះ?

“ែូ សរខនែ ម្”រសាំធៅធៅធលើអ្នរខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ រក្ម្ិតម្្យម្ធៅ្ៃ ន់្ៃរខែលចារ់ែូ
សរខនែ ម្ថ្នវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) យ៉ាងធហាចណាស់ 28
ថ្ងៃ រនាារ់ពីរញ្ច រ់ធស៊េ រ ីវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ែាំរូង។ ធនុះធដ្ឋយសរខតពួ រធគក្រខ លជា
ម្ិនបានទទួ លការការពារក្គរ់ក្រន់ពីធស៊េ រ ីវ៉ារ់សាំង 2 ែូ សែាំរូងររស់ពួរធគ។
“ែូ សជាំរុញ”រគឺជាែូ សវ៉ារ់សាំងរខនែ ម្ខែលផ្តល់ែល់ម្នុសេ ធៅធពលការធឆ្ល ើយតរថ្នក្រព័នធភាពសុាំធៅ
នឹងធស៊េ រ ីវ៉ារ់សាំងែាំរូងទាំនងជាងយចុុះធៅធពលខាងម្ុែ។ តក្ម្ូវការ និងធពលធវលាថ្នការចារ់វ៉ារ់សាំង
COVID-19 ម្ិនក្តូវបានរធងក ើតធ ើងធទ ធ ើយម្ិនក្តូវបានខែនាាំឱយធក្រើែូសជាំរុញធៅធពលធនុះធទ។ CDC
និង FDA រនត ពិនិតយធម្ើលនូ វភសតុតាង និងទិននន័យ ធដ្ឋយសរខតវមានផ្ដលជ
់ ូ នអ្ាំពីថាធតើធៅធពលណា
ខែលអាចនឹងក្តូវការែូ សជាំរុញសក្មារ់សធារែជនអាធម្រ ិរឱយបានទូ លាំទូលាយ ធ ើយនឹងធ្វ ើ
រចចុរបនន ភាពការខែនាាំធៅធពលមានព័ត៌មានរខនែ ម្។
តេ ុអវីបាថជាមថុសសត្គប់គ្ននមិថត្ វូ ការែូ សបដថែ ម?
FDA ម្ិនខែនាាំឱយធក្រើែូសរខនែ ម្សក្មារ់រុគគលធផ្េងធទៀតធៅធពលធនុះធទ។ ការខែនាាំធនុះជួ យរធងក ើន
លទធភាពខែលក្រជាជនធនុះក្តូវបានការពារក្រឆ្ាំងនឹង COVID-19 ជាពិធសសធៅធពលខែលរវ ីរុស Delta
ឆ្ល ងរាលដ្ឋលកាន់ខតខាលាំង។ CDC និង FDA រនត ពិនិតយធម្ើលនូ វភសតុតាង និងទិននន័យ ធដ្ឋយសរខតវ
មានផ្ដល់ជូនអ្ាំពីថាធតើធៅធពលណាខែលអាចនឹងក្តូវការែូ សជាំរុញសក្មារ់ក្រជាជនែថ្ទធទៀត រ ួម្ទាំង
ម្នុសេចាស់ផ្ងខែរ។ ទិននន័យខែលមានធៅធពលធនុះរងាាញថា វ៉ារ់សាំងរនត ការពារយ៉ាងខាលាំងក្រឆ្ាំង
នឹងជាំងឺ្ៃន់្ៃរ និងការសលរ់ខែលរណា
ត លម្រពី COVID-19។
ក្រសិនធរើអ្នរមានទាំនារ់ទាំនងជិតសន ិទធជាម្ួ យម្នុសេខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ ធ ើយម្ិនទន់
បានចារ់វ៉ារ់សាំងធពញធលញធទ អ្ន រក្តូវបានធលើរទឹរចិតតឱយចារ់វ៉ារ់សាំងក្រឆ្ាំងនឹង COVID-19
ឥ ូ វធនុះ។
ត ើមាថអវ ីតកើ ត
ក៏តោយ?

ើងត្បសិថតបើខ្្ញំទ្ទ្ួ លបាថែូ សបដថែ មត

ះបីខ្្ញំមិថមាថត្បព័ថធការពារភាពសុំចុះតខ្ោយ

វជាការសាំខាន់រនុងការរត់សមាគល់ថា ែូ សរខនែ ម្ក្តូវបានខែនាាំសក្មារ់ខតរុគគលខែលមានក្រព័នធ
ភាពសុាំចុុះធែោយរក្ម្ិតម្្យម្ឬ្ៃ ន់្ៃររ៉ាុធណា
ណ ុះ — CDC ម្ិនខែនាាំឱយចារ់ែូសរខនែ ម្ ឬែូ សជាំរុញ
សក្មារ់ ក្រជាជនែថ្ទធទៀតធៅធពលធនុះធទ។
ត ើអនកផ្តល់តសវថឹងទ្ទ្ួ លយកថរណាមានក់ដែលថិយាយថ្ពួ កតគមាថត្បព័ថធភាពសុំចុះតខ្ោយតែើមបី
ទ្ទ្ួ លបាថែូ សទ្ីបីដែរឬតទ្? ត ើត្បជាជថត្ វូ ការបង្ហាញកំណ ់ត្ា/តវជជបញ្ជជរបស់តវជជបណឌិ ឬឯកសរ
តផ្សងតទ្ៀ ដែរឬតទ្?
រុគគលខែលមានភាពសុាំចុុះធែោយអាចពិភារោជាម្ួ យអ្ន រផ្តល់ធសវខងទាំសុែភាពររស់ពួរធគថាធតើការ
ទទួ លែូ សរខនែ ម្សម្ក្សរសក្មារ់ពួរធគខែរឬធទ។ ក្រសិនធរើអ្នរផ្តល់ធសវខងទាំសុែភាពររស់ពួរធគ
ម្ិនធៅទីតាាំងក្គរ់ក្គងវ៉ារ់សាំងធទ រុគគលទាំងធនុះអាចរញ្ជជរ់ធដ្ឋយែល ួនឯង និងទទួ លបានែូ
សរខនែ ម្ធៅក្គរ់ទីរខនល ងខែលមានផ្ដល់ជូនវ៉ារ់សាំង។ ការធ្វ ើខររធនុះនឹងជួ យធានាថា ម្ិនមាន
ឧរសគគ រខនែ ម្ធទៀតធែើម្បីចូលធៅែល់ក្រជាជនងាយរងធក្រុះធនុះខែលទទួ លបានែូ សរខនែ ម្ខែល
ក្តូវការ។ CDC រាំពុងផ្តល់ព័ត៌មានរខនែ ម្ទរ់ទងនឹងការក្គរ់ក្គងវ៉ារ់សាំងែល់រុគគលខែលមានក្រព័នធ
ភាពសុាំចុុះធែោយធៅរែឋ ឱសងសែន ម្ែឌលសុែភាព និងអ្ន រផ្តល់វ៉ារ់សាំងទាំងអ្ស់។
ត ើវសំខាថ់តទ្ដែលខ្្ញំចក់វ៉ាក់សំងពីរែូ សែំបូង?
ែូ សរខនែ ម្គួ រខតជាផ្លិតផ្លវ៉ារ់សាំងែូ ចរននឹងធស៊េ រ ីវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ពីរែូ សែាំរូង
(Pfizer ឬ Moderna)។ ក្រសិនធរើផ្លិតផ្លវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ខែលផ្តល់សក្មារ់ពីរ

ែូ សែាំរូងម្ិនមានធទ ធនាុះផ្លិតផ្លវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ធផ្េងធទៀតអាចនឹងក្តូវបាន
ក្គរ់ក្គង។ ម្នុសេមានរ់ម្ិនគួ រទទួ លបានវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ធលើសពីរីែងធទ។
ត ើមថុសសដែលមាថភាពសុំចុះតខ្ោយដែលបាថទ្ទ្ួ លវ៉ាក់សំង J&J/Janssen ត្ វូ ត្វ ើែូចតមត ច?
ធៅធពលធនុះម្ិនមានទិននន័យក្គរ់ក្រន់ធែើម្បីរាំែត់ថាធតើម្នុសេខែលមានក្រព័នធការពារភាពសុាំចុុះ
ធែោយខែលបានចារ់វ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ Janssen (J&J/Janssen) ររស់ Johnson & Johnson
រ៏មានការធឆ្ល យ
ើ តរធៅនឹងអ្ងគ រែិក្បាែខែលមានភាពក្រធសើរធ ើងខែរធទ រនាារ់ពីការចារ់វ៉ារ់សាំង
ែូ ចរនធនាុះ។ ការសិរោតូ ចម្ួ យខែលរងាាញពីអ្នរខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយមានការធឆ្ល យ
ើ តរ
ថ្នក្រព័នធភាពសុាំកាន់ខតររ ងងមាាំចាំធពាុះវ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ mRNA ពីរែូ ស (Pfizer និង
Moderna) ជាងការចារ់វ៉ារ់សាំង COVID-19 ក្រធភទ Janssen ខតម្ួ យែូ ស ខែលរាំក្ទការធក្រើវ៉ារ់សាំង
COVID-19 ក្រធភទ mRNA ជាការចារ់វ៉ារ់សាំងែាំរូងធស៊េ រ ីសក្មារ់ក្រជាជនធនុះ។ FDA និង CDC
រាំពុងធ្វ ើការយ៉ាងសរម្ា ធែើម្បីផ្តល់ការខែនាាំអ្ាំពីរញ្ជាធនុះ។
ត ើថឹងមាថវ៉ាក់សំងត្គប់ត្គ្នថ់សត្មាប់មថុសស

ង
ំ អស់តថះដែរឬតទ្?

បាទ/ចាស។
ត ើការគ្នំត្ទ្អវ ីខ្លះដែលមាថផ្ដល់ជូថសត្មាប់អនកផ្តល់តសវ តែើមបីឈាថតៅែល់បុគគលដែលមកែល់ផ្ាះដែល
ត្ វូ ការែូ សបដថែ ម?
Department of Human Services (DHS) បានទទួ លការយល់ក្ពម្ពី Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS) ធែើម្បីខរខក្រការទូ ទត់សក្មារ់អ្នរខែលក្គរ់ក្គងវ៉ារ់សាំងែល់អ្នរទទួ ល
ជាំនួយខផ្នរធវជជសស្តសត (MA) ខែលម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះ។ ការធ្វ ើខររធនុះអ្នុញ្ជាតឱយអ្ន រផ្តល់ធសវ
ទទួ លបានការទូ ទត់ែពស់ជាងម្ុនសក្មារ់ការចារ់វ៉ារ់សាំងអ្ន រទទួ លផ្ល MA ខែលម្ិនអាចចារធចញ
ពីផ្ាុះ ធ ើយមានែាំធែើរការធ ើង វ ិញរ ូ តែល់ថ្ងៃទី 01 ខែធម្ស ឆ្នាំ 2021។
ការទូ ទត់ធនុះរ៏នឹងអ្នុវតត ចាំធពាុះអ្ន រទទួ លែូ សជាំរុញផ្ងខែរ។ សក្មារ់ព័ត៌មានរខនែ ម្ អ្ន រផ្តល់ធសវ
គួ រខតធយងចូ លធៅកាន់ MedicalរAssistanceរBulletinរ“ការក្គរ់ក្គងវ៉ារ់សាំង SARS-CoV-2 សក្មារ់
អ្ន រទទួ លផ្លខែលមានម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះ”រខែលអាចររធ ើញ ធៅទីធនុះ។
ត្បសិថតបើខ្្ញំមិថអាចចកតចញពីផ្ាះត ើខ្្ញំត្ វូ ត្វ ើែូចតមត ចតែើមបីទ្ទ្ួ លបាថែូ សបដថែ ម?
រុគគលខែលម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះខែលមានក្រព័នធភាពសុាំចុុះធែោយ និងមានសិទធិទទួ លបានែូ
សរខនែ ម្ គួ រខតពិធក្រុះជាម្ួ យអ្ន រផ្តល់ធសវខងទាំសុែភាពររស់ពួរធគ ម្ុនធពលរាំែត់ធពលណាត់ជួរ
ចារ់វ៉ារ់សាំង។ ព័ត៌មានរខនែ ម្ និងការរាំក្ទសក្មារ់រគ
ុ គ លខែលម្ិនអាចចារធចញពីផ្ាុះ ខែលមានសិទធិ
ទទួ លបាន រាំពុងខសវ ងររវ៉ារ់សាំង រ ួម្ទាំងែូ សរខនែ ម្អាចររធ ើញ ធៅទីធនុះ។

