ວັັ ກຊີີນ COVID-19 ປອດໄພບໍໍ ?
ct.gov/covidvaccine
ວັັ ກຊີີນ COVID-19
ທັັ ງໝົົດທີ່່�ຖືືກນຳຳ� ໃຊ້້
ແມ່່ ນໄດ້້ ຜ່່ ານການສຶຶ
ກສາທີ່່�ເຂັ້້�ມງວດເພື່�່
ອຮັັ ບປະກັັ ນວ່່ າມັັ ນ
ປອດໄພເທົ່່� າທີ່່�ຈະເປັັນໄດ້້ .
•	ກົົ ມອາຫານ ແລະ ຢາສະຫະລັັ ດອາເມລິິກາ (FDA) ໄດ້້
ໃຫ້້ ການອະນຸຸ ຍາດໃນການນຳຳ�ໃຊ້້ ແບບສູູ ກເສີີນ (EUA)
ສຳຳ�ລັັ ບສອງວັັ ກຊີີນຂອງ COVID-19 — ຈາກ PfizerBioNTech ແລະ Moderna — ພ້້ ອມດ້້ ວຍຂໍ້້�ມູູ ນ
ທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີີປະສິິດ
ທິິພາບຈາກການທົົ ດລອງທາງດ້້ ານຄລີີນິິກທີ່່� ໃຫຍ່່ .
ຂໍ້້�ມູູ ນນີ້້�ສະແດງໃຫ້້ ຮູ້້�ເຖິິງຜົົ ນດີີ ແລະ ສັັ ກກະຍະພາບຂອງ
ຢາວັັ ກຊີີນນີ້້� ແມ່່ ນມີີຜົົ ນດີີຫຼຼາຍກວ່່ າຜົົ ນກະທົົ ບທີ່່� ເປັັນອັັ ນ
ຕະລາຍທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19.
•	ວັັ ກຊີີນ Pfizer ຕົົ ວດຽວແມ່່ ນໄດ້້ ມີີ ການທົົ ດລອງ
ຫຼຼາຍກວ່່ າ 40,000 ຄົົ ນໃນຊ່່ ວງ ຫຼຼາຍເດືື ອນຜ່່ ານມາເ
ຊິ່່� ງບໍ່່� ໄດ້້ ມີີຜົົ ນຮ້້ າຍແຮງເກີີດຂຶ້້� ນ. ບໍ່່�ມີີວັັ ກຊີີນໃດທີ່່�ຈະ
ອອກໄປສູ່່�ສາທາລະນະຊົົ ນໂດຍບໍ່່�ມີີການກວດກາຄືື ນຈ
າກລັັ ດຖະບານກາງ ແລະ ຄະນະກຳຳ�ມະການດ້້ ານວິິທະ
ຍາສາດຂອງກຸ່່� ມທີ່່�ປຶຶກສາດ້້ ານຢາວັັ ກຊີີນຂອງເຈົ້້�າເມືື
ອງ Lamont. ໃນລັັ ດ Connecticut, ພວກເຮົົາສືື ບຕໍ່່� ເຮັັ
ດທຸຸ ກໆການຕັັ ດສິິນໃຈກັັ ບໜ່່ ວຍງານສາທາລະນະສຸຸ ກ
ທີ່່� ໃຫ້້ ຄວາມສຳຳ�ຄັັ ນເປັັນອັັ ນດັັ ບໜຶ່່� ງ.
ຮຽນຮູ້້� ເພີ່່�ມເຕີີມ:
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
safety.html

ຄໍໍ າຖາມທີ່່�ຖືືກຖາມເລື້້� ອຍໆ
ຜົົ ນຂ້້ າງຄຽງຂອງວັັ ກຊີີນແມ່່ ນຫຍັັ ງ?
ທ່ ານອາດຈະມີຜົ ນຂ້ າງຄຽງບາງຢ່ າງ,
ເຊິ່ງເປັນອາການປົ ກກະຕິຂອງ
ຮ່ າງກາຍເພື່ ອສ້ າງການປ້ ອງກັ ນ. ຜົ ນຂ້ າງຄ
ຽງເຫົ່ ຼ ານ້ີ ອາດສົ່ ງຜົ ນກະທົ ບຕໍ່ ຄວາມສາມາດ
ຂອງທ່ ານໃນການເຮັດກິດຈະກ�ຳປະຈ�ຳ ວັ ນ,
ແຕ່ ມັ ນຄວນຈະເຊົາພາຍໃນສອງສາມມື້.

ຜົ ນຂ້ າງຄຽງທີ່ພົ ບເລື້ ອຍໆ:
• ເຈັບ ແລະ ໃຄ່ ຢູ່ ແຂນບ່ ອ
ນທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັ ບການສັ ກ
• ມີໄຂ້
•	ໜາວສັ່ ນ
• ອິດເມື່ອຍ
• ເຈັບຫົ ວ

ມັັ ນຈະປອດໄພບໍໍ ທີ່່�ຈະສັັ ກວັັ ກຊີີນຖ້້ າພວກເຮົົາມີີໂຣກປະຈຳຳ�ຕົົ ວ?
ປອດໄພ. ການສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນປ້້ ອງກັັ ນ COVID-19 ແມ່່ ນມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັ ນເປັັນພິິເສ
ດສຳຳ�ລັັ ບຜູ້້�ທີ່່�ມີີບັັ ນຫາດ້້ ານສຸຸ ຂະພາບເຊັ່່� ນ: ໂຣກຫົົ ວໃຈ, ໂຣກປອດ, ໂຣກເບົົາຫວານ
ແລະ ໂຣກອ້້ ວນ. ຄົົ ນທີ່່�ມີີໂຣກປະຈຳຳ�ຕົົ ວຫຼົ່່��ານີ້້�ມັັກຈະ ເຈັັບປ່່ວຍໜັັ ກຈາກການຕິິດເຊື້້� ອ
COVID-19. ມັັ ນໄດ້້ ຖືື ກແນະນໍໍາໃຫ້້ ຜູ້້�ທີ່່�ມີີໂຣກປະຈຳຳ�ຕົົ ວເຫຼົ່່��ານີ້້�ຄວນໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກວັັ ກຊີີນ.
ຖ້້ າຂ້້ ອຍເຄີີຍມີີອາການແພ້້ ຕໍ່່� ການສັັ ກຢາອື່�່ ນ, ຂ້້ ອຍສາມາດໄດ້້ ຮັັ ບຢາວັັ ກຊິິນ COVID-19
ໄດ້້ ບໍໍ ?
ບຸຸ ກຄົົ ນຜູ້້�ທີ່່� ເຄີີຍມີີອາການແພ້້ ໃນການສັັ ກຢາມາກ່່ ອນ,ຄວນປຶຶກສາກັັ ບຜູ້້� ໃຫ້້ ບໍໍລິິການທາງ
ການແພດກ່່ ອນທີ່່�ຈະໄດ້້ ຮັັ ບຢາວັັ ກຊິິນ COVID-19. ຜູ້້� ໃຫ້້ ບໍໍລິິການຂອງທ່່ ານສາມາດປຶຶກສ
າຫາລືືກ່່ ຽວກັັ ບອາການແພ້້ ທີ່່� ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ ທ່່ ານມີີຄວາມສ່່ ຽງທີ່່�ຈະໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກວັັ ກຊີີນ
COVID-19, ແຕ່່ ວ່່ າມັັ ນໄດ້້ ສະແດງໃຫ້້ ເຫັັນວ່່ າປອດໄພໃນກໍໍລະນີີສ່່ ວນໃຫຍ່່ .
ຂ້້ ອຍສາມາດຮັັ ບວັັ ກຊີີນໄດ້້ ບໍໍຖ້້ າຂ້້ ອຍຖືືພາ ຫຼືື� ເປັັນແມ່່ ລູູ ກອ່່ ອນ?
ໄດ້້ .
ການສັັ ກວັັ ກຊີີນ COVID-19 ປອດໄພສຳຳ�ລັັ ບເດັັກບໍໍ ?
ການສັັ ກວັັ ກຊີີນແມ່່ ນໄດ້້ ຮັັ ບອະນຸຸ ຍາດສຳຳ�ລັັ ບຜູ້້�ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ 16 ປີີຂຶ້້� ນໄປໃນຕອນນີ້້� .
ຜູ້້� ທີ່່�ຕິິດ COVID-19 ມາແລ້້ ວສາມາດໄດ້້ ຮັັ ບການສັັ ກວັັ ກຊີີນບໍໍ ?
ໄດ້້ . CDC ແນະນຳຳ�ໃຫ້້ ສັັ ກຢາວັັ ກຊີີນເຖິິງແມ່່ ນວ່່ າທ່່ ານຈະໄດ້້ ຮັັ ບການ ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19
ມາແລ້້ ວເພາະມັັ ນສາມາດກັັ ບມາຕິິດອີີກຄັ້້� ງໄດ້້ . ໃນຂະນະທີ່່� ທ່່ ານອາດ ຈະມີີພູູ ມຄຸ້້� ມກັັ ນໃນ
ໄລຍະສັ້້� ນຫູັັ� ງຈາກຫາຍດີີຈາກ COVID-19, ພວກເຮົົາບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າພູູ ມຄຸ້້� ມກັັ ນນີ້້�ຈະຢູ່່�ອີີກດົົ ນປາ
ນໃດ.

ການສັັ ກວັັ ກຊີີນແມ່່ ນໜຶ່
່� ງໃນຫຼຼາຍບາດກ້້ າວທີ່່�ທ່່ ານສາມາດເຮັັດໄດ້້
ເພື່�່ ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານ 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 ອງກັັ ນຜູ້້� ຄົົ ນເຫູົ່່��ານັ້້� ນທີ່່� ຢູ່່�ອ້້ອມຮອບຕົົ ວທ່່ ານເພື່�່ ອບໍ່່� ໃຫ້້ ເຊື້້� ອໂຣກແຜ່່ ລາມ. ຢຸຸ ດການລະບາດຂອງໂຣກຕ້້ ອງໃຊ້້ ເຄື່�່ ອງມືືປ້້ ອງກັັ ນທັັ ງໝົົ ດທີ່່�ມີີຢູ່່�. ວັັ ກຊີີນເຮັັດວຽກ
ກັັ ບລະບົົ 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 ວຍຫຼຸຸ�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
ເພື່�່ ອປ້້ ອງກັັ ນຕົົ ວທ່່ ານເອງ ແລະ ຄົົ ນອື່�່ ນໆເພື່�່ ອໃຫ້້ການປົົ ກປ້້ ອງທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸ ດຈາກ COVID-19.

ແຫຼຼງຂໍ້້�ມູູນ
• 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

