
ការទទួលការចាកវ់៉ា កសំ់ាងគឺជាជំហានមយួក្នុងចំណោមជំហានជាណ្ចើនដែលអ្កអាចណ្វើបាន 
ណែើម្ បីការពារខ្ួនអ្ក និងអ្កែទទពបីជំង ឺCOVID-19។
ស្រាបម់ននុស្សមយួចំនួន ជំងឺ COVID-19 អាចបង្កឲ្យរានជំងឺ្្ងន់្ ្ងរ ឬស្ាបប់ាន។ ការទទួលការចាកវ់៉ា កសំ់ាង មនិ្ រ្ឹមដ្ការពារអ្កពបីជំងឺ COVID-19  ប៉ានុណោណ ោះណទ វ កក៏ារពារអ្កដែលណៅជនុំវញិ
ខ្ួនអ្កផងដែរ តាមរយៈការបង្្ក រការរ បីករាលដាលទនជំងឺណនោះ។ ការបញ្ឈបជំ់ងឺរា្្បា្ ្ ្មរូវឲ្យរានការណ្បើ្បាស់ រាល់ឧបករណ៍ណែើម្ បី បង្្ក រទាងំអស់ដែលរាន។ វ៉ា កសំ់ាងណ្វើការជាមយួ្បពន័្ធភាពសា៊ាំ
របស់អ្ក ណែើម្ បីឲ្យរាងកាយរបស់អ្កនរឹង ណ្្ៀមលក្ខណៈរចួរាល់ណែើម្ បី ្បយនុទ្ធនរឹងវ បី  រនុសណោោះ។ ជំហានែទទណទៀ្ ែូចជារា៉ា ស់ និងការរកសាគរ្ា្សង្គម ជួយ�កា្ប់ន្ថយឱកាសដែលអ្កអាច្បឈមនរឹង
ការឆ្ងវ បីរនុស និងចម្ងវណៅអ្កែទទ។ ជាមយួគ្្ ការចាកវ់៉ា កសំ់ាងជំង ឺCOVID-19 និងការអននុវ្្តតាមការដណោរំបស់ Center for Disease Control (CDC, មជ្ឈមណ្ឌ ល្បយនុទ្ធ្បឆាងំជំងឺ) 
ណែើម្ បីការពារខ្ួនអ្ក និងអ្កែទទ នរឹងផ្ដល់ជូននូវការការពារ ែល៏្អបំផនុ្ពបីជំង ឺCOVID-19។

ណ ើ្វ៉ា កសំ់ាងជំងឺ COVID-19 រានសនុវ្្ថិភាពដែរឬណទ?
ct.gov/covidvaccine

្បភព 
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html

• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

• portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccinations---FAQs

GET THE 
FACTS 
ON THE

VAX

វ៉ាកសំ់ាងជំងឺ COVID-19 ទាងំ 
អស់ដែលកំពនុង្្រូវបានណ្បើ្បាស់  
បានឆ្ងកា្ក់ារសិកសាយ៉ា ង 
ល្អិ្ល្អន ់ណែើម្ បីធាោថាវ៉ាក ់
សំាងទាងំអស់ណនោះ  
រានសនុវ្្ថិភាពតាមដែលអាច 
ណ្វើណៅបាន។

• Food and Drug Administration (FDA, រែ្ឋបាលចំណបី អាហារ 
និងឱសថ) របស់សហរែ្ឋអាណមរកិ បានផ្ដល់ Emergency Use 

Authorization (EUA, ការអននុញ្ញា ្ឲ្យណ្បើ្បាស់ណពលរានអាសន្) 
ស្រាបវ់៉ា កសំ់ាង COVID-19 ចំនួនពបីរ — មកពបី Pfizer-BioNTech 

និង Moderna — ណដាយរានទិន្នយ័បង្ហា ញពបីលទ្ធផលស្ដបីពបីសនុវ្្ថិ
ភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពដែលបានមកពបីការពយាបាលសាកល្ង។  

ទិន្នយ័ណនោះបង្ហា ញថាអ្្ថ្បណយជនដ៍ែល្្រូវបានែរឹងនិងដែលអាច 
រាន ទនវ៉ាកសំ់ាងណនោះ គឺរានណ្ចើនជាងណ្គ្ោះថ្ាកទ់នការណកើ្ជំង ឺ

COVID-19 ដែល្្រូវបានែរឹងនិងអាចរាន។

• វ៉ាកសំ់ាង Pfizer ដ្ឯងបាន ណ្វើការសាកល្ងណលើមននុស្សជាង 

40,000 ោកក់្នុងរយៈណពលជាណ្ចើនដខណដាយគ្មា នណហ ន្ុការណ៍្្ងន់្ ្ងរ 
  ណកើ្ណ�ើងណ�ើយ។ គ្មា នវ៉ាកសំ់ាងោមយួនរឹងអាចរានស្រាបផ់្ដល់ជូន 
ែល់សាធារណជន បានណដាយគ្មា នការ្្រួ្ពិនិ្្យពបីរដា្ឋ ភបិាលសហពន័្ធ  
និង Vaccine Advisory Group (្ករុមការង្រ្បរឹកសាអំពបីវ៉ា កសំ់ាង)  

ទន Science Subcommittee of Governor Lamont 

(គណៈករាមា ្ិការរងវទិយាសាសស្តរបស់ណោកអភបិាល Lamont)។ 

ណៅក្នុងរែ្ឋ Connecticut ណយើងបន្តណ្វើការសណ្មចចិ្្តទាងំឡាយ 

ណដាយចា្ទ់នុកសនុខភាពសាធារណៈ ជាអាទិភាពទបីមយួ។ 

ដសវងយល់បដន្ថម៖
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.

html

សំណួរដែល្្រូវបានសួរជាញរឹកញាប់
ណ្ើផលរខំានទនវ៉ាកសំ់ាងណនោះរានអវបីខ្ោះ? 

អ្កអាចនរឹងរានផលរខំានមយួចំនួន ដែលជាសញ្ញា  
្មមាតាទនរាងកាយរបស់អ្កដែលកំពនុងបណង្កើ្ការការពារ។ 
ផលរខំានទាងំណនោះអាចនរឹងប៉ាោះពាល់ែល់សម្្ថភាពរបស់
អ្កក្នុងការ ណ្វើ សកមមាភាព ្បចាទំថ្ង ប៉ានុដន្តផលរខំានទាងំ 
ណនោះនរឹងបា្ណ់ៅវញិក្នុងរយៈណពល ពបីរបបីទថ្ង។

ផលរខំានទូណៅ៖
• រានការឈចឺាប ់និងណហើមណៅណលើទែ

កដន្ងដែលអ្កចាកវ់៉ា កសំ់ាង
• ្គរុនណ ្្ដ
• ្ពឺរង្រ
• អស់ករ្ាងំ
• ឈកឺបាល

ណ្ើវរានសនុវ្្ថិភាពដែរឬណទក្នុងការទទួលការចាកវ់៉ា កសំ់ាង ្បសិនណបើខ្នុ ំ រានបញ្ហា សនុខភាព្សាប?់ 

បាទ/ចាស។ ការចាកវ់៉ា កសំ់ាងជំង ឺCOVID-19 គឺរានសារៈសំខានោ់ស់ ជាពិណសសស្រាបអ់្កដែលរានបញ្ហា
សនុខភាព្សាបែូ់ចជាជំងឺណបោះែូង ជំងឺសួ្ ជំងឺទរឹកណោមដផ្អម និងជំងឺធា្ណ់លើសទម្ងន។់ អ្កដែលរានបញ្ហា  
សនុខភាពទាងំណនោះទំនងជានរឹង ឈឺ្ ្ងនណ់ដាយសារជំងឺ COVID-19។ អ្កដែលរានបញ្ហា សនុខភាពទាងំណនោះ្្រូវបាន 
ដណោឲំ្យទទួលការចាកវ់៉ា ក ់សំាង។  

ខ្នុ ំធ្ាបរ់ាន្ប្ិកមមាអា ដ�សនុបី ណៅនរឹងថ្ាចំាកណ់ផ្សងណទៀ្ ណ្ើខ្នុ ំអាចចាកវ់៉ា កសំ់ាងជំង ឺCOVID-19 បានដែរឬណទ? 

បនុគ្គលទាងំឡាយោដែលធ្ាបរ់ាន្ប្ិកមមាអាដ�សនុបីណៅនរឹងថ្ាចំាកព់បីមនុនមក  គប្ បីពិណ្គ្ោះណយបល់ជាមយួអ្កផ្ដល់
 ណសវដផ្កណវជ្ជសាសស្តរបស់ពួកណគ មនុននរឹងទទួលវ៉ាកសំ់ាងជំងឺ COVID-19។ អ្កផ្ដល់ណសវរបស់អ្កអាចពិភាកសា 

ថាណ្ើអាដ�សនុបីោខ្ោះដែលអាចនរឹង ណ្វើឲ្យវរានភាព្បថនុយស្រាបអ់្កក្នុងការទទួលការចាក ់វ  ៉ា កសំ់ាងជំងឺ 
COVID-19 ប៉ានុដន្តវ្្រូវបានបញ្្ជ កថ់ារានសនុវ្្ថិភាពណៅក្នុងករណបី ភាគណ្ចើន ែទូ៏លំទូោយ។

ណ្ើខ្នុ ំអាចចាកវ់៉ា កសំ់ាងបានដែរឬណទ ្បសិនណបើខ្នុ ំកំពនុងរានទផទៃណពាោះ ឬកំពនុងបំណៅណដាោះកូន? 

បាទ/ចាស។ 

ណ ើ្វ៉ា កសំ់ាងជំងឺ COVID-19 រានសនុវ្្ថិភាពចំណពាោះកនុរារដែរឬណទ?

ការចាកវ់៉ា កសំ់ាងគឺ្្រូវបានអននុញ្ញា ្ែល់អ្កដែលរានអាយនុណលើសពបី 16ឆ្ាដំ្ប៉ានុណោណ ោះ ណៅណពលណនោះ។

ណ្ើអ្កដែលធ្ាបណ់កើ្ជំង ឺCOVID-19 រចួណហើយអាចទទួលវ៉ាកសំ់ាងបានដែរឬណទ? 

បាទ/ចាស។ Center for Disease Control (CDC, មជ្ឈមណ្ឌ ល្បយនុទ្ធ្បឆាងំជំងឺ) 
ដណោឲំ្យទទួលការចាកវ់៉ា កសំ់ាង ណទាោះបបីជាអ្កធ្ាបណ់កើ្ជំងឺ COVID-19 កណ៏ដាយ ណ្ពាោះការឆ្ងជំងឺណ�ើងវញិគឺអាច
ណៅរចួ។ ណទាោះបបីជាអ្កអាចនរឹងរាន ការការពារពបីអង្គបែិបក្ខ្បាណរយៈណពលខ្បី បោទៃ បព់បីការជាសោះណស្ ើយ

 ពបីជំងឺ COVID-19 កណ៏ដាយ កណ៏យើងមនិែរឹងថា ណ្ើការការពារណនោះ នរឹងរាន្បសិទ្ធភាពែល់ណពលោដែរ។

http://ct.gov/covidvaccine
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
http://portal.ct.gov/Coronavirus/COVID-19-Vaccinations---FAQs

