ການອະນຸຸ ມັັ ດວັັ ກຊີີນ COVID-19 ຂອງ
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ct.gov/covidvaccine
ກົົ ມອາຫານ ແລະ
ຢາໄດ້້ ອອກ ໃບອະນຸຸ ຍ
າດສຸຸ ກເສີີນໃນການນຳຳ�
ໃຊ້້ ວັັ ກຊີີນ COVID-19
Janssen Johnson &
Johnson (J&J).
•	ນີ້້�ໝາຍຄວາມວ່່ າມີີ ສາມ ວັັ ກຊີີນທີ່່�ໃຊ້້ ໄດ້້ (PfizerBioNTech, Moderna, and Johnson & Johnson).
•	ທັັ ງສາມວັັ ກຊີີນແມ່່ ນ ປອດໄພ ແລະ ມີີປະສິິດພາບສູູ ງ
ເພື່�່ ອຕ້້ ານ COVID-19, ປ້້ ອງກັັ ນທ່່ ານຈາກ:
ການເຈັັບປ່່ວຍໜັັ ກ
ການນອນປິ່່� ນປົົ ວໃນໂຮງໝໍ
ໍ

ຂໍ້້� ເທັັດຈິິງກ່່ ຽວກັັ ບວັັ ກຊີີນ
COVID-19 ຂອງ
Johnson & Johnson
• ສັັ ກແຕ່່ ເຂັັມດຽວ, ບໍ່່� ແມ່່ ນສອງ
• J&J ແມ່່ ນວັັ ກຊີີນທີ່�່ ໃຊ້້ ໄວຮັັ ສເຮັັດ
ໃຫ້້ອ່່ ອນຕົົ ວລົົ ງ.
ວັັ ກຊີີນ Pfizer ແລະ Moderna
ແມ່່ ນ mRNA.
• ວັັ ກຊີີນທີ່່�ແຕກຕ່່ າງກັັ ນ, ແຕ່່ ຜົົ ນໄດ້້ ຮັັ ບແມ່່ ນຄືືກັັ ນ.
ຄືືກັັ ນກັັ ບວັັ ນຊີີນ Pfizer ແລະ Moderna, ວັັ ກຊີີນ J&J:
�່ ງທີ່່�ມີີ COVID-19
-	ບໍ່່�ສາມາດຕິິດເຊື້້� ອກັັ ບຜູ້້� ໃດຜູ້້�ໜຶ່
-	ບໍ່່�ມີີຜົົ ນກະທົົ ບ ຫຼືື� ພົົ ວພັັ ນກັັ ນກັັ ບ DNA
ຂອງພວກເຮົົາ
-	ປ້້ ອງກັັ ນການເຂົ້້�າໄປນອນປິ່່� ນປົົ ວຢູ່່�ໂຮງໝໍໍ ແລະ
ເສຍຊີີວິິດຈາກ COVID-19

ເສຍຊີີວິິດ

ວັັ ກຊີີນຫຍັັ ງດີີທີ່່�ສຸຸ ດທີ່່�ທ່່ ານສາມາດສັັ ກໄດ້້ ?
�່ ງທີ່່�ທ່່ ານສາມາດສັັ ກໄດ້້ ໃນມື້້�ນີ້້� .
ຖ້້ າມີີວັັ ກຊີີນໜຶ່
ທີ່່�ທ່່ ານມີີສິິດທີ່່�ຈະສັັ ກໄດ້້ , ຢ່່ າລໍໍຖ້້ າ!
�່ ງໃນຫຼຼາຍບາດກ້້ າວທີ່�່ ທ່່ ານສາມາດເຮັັດໄດ້້ ເພື່�່ ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານ
ການສັັ ກວັັ ກຊີີນແມ່່ ນໜຶ່
ແລະ ຄົົ ນອື່່� ນຈາກ COVID-19.
ສຳຳ�ລັັ ບບາງຄົົ ນ, COVID-19 ສາມາດເປັັນສາເຫດໃຫ້້ ເຈັັບປ່່ວຍໜັັ ກ ແລະ ເສຍຊິິວິິດໄດ້້ . ການສັັ ກວັັ ກຊີີນບໍ່່� ແມ່່ ນແຕ່່ ປ້້ ອງກັັ ນທ່່ ານຈາກ COVID-19, ມັັ ນ ຍັັ ງປ້້ ອງ
ກັັ ນຜູ້້� ຄົົ ນເຫູົ່່��ານັ້້� ນທີ່່� ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຕົົ ວທ່່ ານເພື່�່ ອບໍ່່� ໃຫ້້ ເຊື້້� ອໂຣກແຜ່່ ລາມ. ຢຸຸ ດການລະບາດຂອງໂຣກຕ້້ ອງໃຊ້້ ເຄື່່�ອງມືືປ້້ ອງກັັ ນທັັ ງໝົົ ດທີ່່�ມີີຢູ່່�. ວັັ ກຊີີນເຮັັດວຽກກັັ ບລ
ະບົົ ບພູູ ມຕ້້ ານທານຂອງທ່່ ານເພື່�່ ອໃຫ້້ ຮ່່ າງກາຍຂອງທ່່ ານພ້້ ອມທີ່່�ຈະຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບໄວຣັັ ສ. ຂັ້້� ນຕອນອື່່�ນໆເຊັ່່� ນ: ຜ້້ າປິິດປາກ ແລະ ການຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງທາງສັັ ງຄົົ ມ ຊ່່
ວຍຫຼຸ�ຸ ດໂອກາດຂອງທ່່ ານທີ່່�ຈະຕິິດເຊື້້� ອໄວຣັັ ສ ແລະ ແຜ່່ ລາມໄປສູ່່� ຄົົ ນອື່່�ນ. ພ້້ ອມກັັ ນນັ້້� ນ, ການສັັ ກວັັ ກຊີີນ COVID-19 ແລະ ປະຕິິບັັ ດຕາມຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ຂອງ CDC
ເພື່່�ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານເອງ ແລະ ຄົົ ນອື່່� ນໆເພື່່�ອໃຫ້້ການປົົ ກປ້້ ອງທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດຈາກ COVID-19.
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ຮຽນຮູ້້�ເພີ່່� ມເຕີີມ:
www.fda.gov/media/146305/download
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