ຂໍ້�້ ເທັັດຈິິງກ່່ ຽວກັັ ບຢາວັັ ກຊິິນ COVID-19
ct.gov/covidvaccine
ໃຜເປັັນຜູ້້� ຜະລິິດວັັ ກຊິິນ?

ວັັ ກຊິິນ COVID-19 ປ່່ຽນ
DNA ຂອງຂ້້ ອຍບໍໍ ?

ໃນປະຈຸຸບັັ ນ, ສອງວັັ ກຊີີນແມ່່ ນໄດ້້ ຮັັ ບອະນຸຸ ຍາດ ແລະ ແນະນຳຳ�
ໃຫໃຊ້້ ປ້້ ອງກັັ ນ COVID-19: Pfizer-BioNTech ແລະ Moderna

ບໍ່່� . ວັັ ກຊີີນ mRNA COVID-19 ບໍ່່�ສາມາດປ່່ຽນດີີເອັັນເອຂອງທ່່
ານບໍ່�່ ວ່່ າທາງໃດກໍໍຕາມ.

ວັັ ກຊິິນທັັ ງສອງໄດ້້ ຜ່່ ານການທົົ ດລອງທາງຄຮີີນິິກທີ່່�ເຂັ້້�ມງວດ, ໂປ່່ງໃສ ແລະ
ຜ່່ ານຂັ້້� ນຕອນການອະນຸຸ ມັັ ດ ແລະ ພົົ ບວ່່ າມີີປະສິິດທິິພາບ > 94% .

ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ ານການແພດເຫັັນດີີວ່່ າວັັ ກຊີີນທັັ ງສ
ອງແມ່່ ນປອດໄພ ແລະ ມີີປະສິິດທິິພາບໃນການປ້້
ອງກັັ ນທ່່ານຕໍ່�່ ກັັ ບ COVID-19.

ວັັ ກຊິິນຈະເຮັັດໃຫ້້
ຂ້້ ອຍເປັັນ COVID-19 ບໍໍ ?
ບໍ່່� . ວັັ ກຊິິນບໍ່່�ໄດ້້ ມີີຫຍັັ ງ

ທີ່�່ ເຮັັດໃຫ້້ ທ່່ານເຈັັບປ່່ວຍ.

ວັັ ກຊິິນ COVID-19 ແມ່່ ນ mRNA. ວັັ ກຊີີນ mRNA ເຮັັດໃຫ້້ ຈຸຸ ລັັ ງຂອງພວກເ
ຮົົາຜະລິິດໂປຣຕີີນທີ່�່ ບໍ່�່ ເປັັນອັັ ນຕະລາຍທີ່�່ ພົົ ບຢູ່່� ດ້້ ານນອກຂອງໄວຣັັ ສທີ່�່ ເປັັນ
ສາເຫດຂອງ COVID-19. “ໂປຣຕີີນ spike” ຈະຝຶຶກລະບົົ ບພູູມຄຸ້້�ມກັັນຮ່່ າງກ
າຍເຮົົາເພື່�່ ອສູ້້�ກັັບໄວຮັັ ສທີ່�່ ເປັັນອັັ ນຕະລາຍເມື່�່ ອມັັ ນເຂົ້້� າມາຮ່່ າງກາຍ.

ວັັ ກຊີີນຈະປ້້ ອງກັັ ນ
ຂ້້ ອຍຈາກການເຈັັບປ່່ວຍ
COVID-19 ບໍໍ ?
ແມ່່ ນແລ້້ ວ, ວັັ ກຊີີນຊ່່ ວຍປ້້ ອງກັັ ນ. ວັັ

ຖ້້ າຂ້້ອຍເຄີີຍເປັັນ
COVID-19 ແລ້້ວ,
ຂ້້ອຍຍັັ ງຕ້້ ອງສັັ ກວັັກຊີີນຢູ່່�ບໍໍ ?
ຍັັ ງຕ້້ ອງສັັ ກຢູ່່� . ມັັ ນສຳຳ�ຄັັ ນທີ່�່ ຕ້້ ອງສັັ ກວັັ ກຊີີນ
ເພື່�່ ອການປ້້ ອງກັັ ນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ດີີກວ່່່� າ.

ອິິງຕາມ CDC, “ເນື່�່ ອງຈາກວ່່ າມັັ ນມີີຄວາມສ່່ ຽງດ້້ ານສຸຸ ຂະ
ພາບຮ້້ າຍແຮງທີ່�່ ກ່່ ຽວຂ້້ ອງກັັ ບ COVID-19 ແລະ
ຕາມຄວາມເປັັນຈິິງການກັັ ບມາຕິິດຄືື ນຂອງ COVID-19 ແມ່່ ນເປັັນໄປໄດ້້ ,
ຄວນສັັ ກວັັ ກຊີີນບໍ່່�ວ່່ າທ່່ານຈະເຄີີຍຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ມາແລ້້ ວ ຫຼືື� ບໍໍ .”

ຂ້້ ອຍຍັັ ງຕ້້ ອງ
ໃສ່່ ຜ້້ າປິິດປາກຢູ່່�ບໍໍ ?
ຍັັ ງຕ້້ ອງໃສ່່ ຢູ່່� . ພວກເຮົົາຍັັ ງຈະຕ້້ ອງປ້້ ອງກັັ ນ

ຄອບຄົົ ວ, ໝູ່່� ເພື່່�ອນ ແລະ ຊຸຸມຊົົ ນຈາກ COVID-19
ໃນຂະນະທີ່່�ຜູ້້�ຄົົນກຳຳ�ລັັ ງຮັັ ບວັັ ກຊີີນ: ຜ້້ າປິິດປາກ, ການຮັັ ກສາໄລຍະຫ່່ າງ,
ຫຼີີ� ກລ່່ ຽງກຸ່່� ມຄົົ ນຫຼຼ າຍ, ຝຶຶກຝົົ ນການຮັັ ກສາສຸຸ ຂະອານາໄມມືື ທີ່�່ ດີີ.

ກຊີີນດັ່່� ງກ່່ າວສາມາດຮັັ ກສາທ່່ານໃຫ້້ ປອດໄພໂດຍການກະກຽມ
ລະບົົ ບພູູມຄຸ້້�ມກັັນຮ່່ າງກາຍຂອງທ່່ານເພື່່�ອຈົົ ດຈຳຳ� ແລະ ຕໍ່່�ສູ້້�ກັັບໄ
ວຣັັ ສທັັ ນທີ່່�ທີ່່�ກໍ່່�ໃຫ້້ ເກີີດ COVID-19 ກ່່ ອນທີ່່�ມັັ ນຈະແຜ່່ລາມ ແລະ
ສ້້ າງຄວາມອັັ ນຕະລາຍ.

ຂ້້ ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້້�ມູູ
ນເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ ຽວກັັ ບຢາວັັ ກ
ຊິິນ COVID-19 ຢູ່່� ໃສ?

ຂ້້ ອຍຈະຖືືກປ້້ ອງກັັ ນຕອນໃດ?
ທ່່ານຕ້້ ອງໄດ້້ ຮັັ ບ ວັັ ກຊີີນ 2 ເຂັັມ ໃນເວລາ 3-4 ຫ່່
າງກັັ ນເພື່່�ອການປ້້ ອງກັັ ນສູູ ງສຸຸ ດຕໍ່່�ກັັ ບ COVID-19.
ການປ້້ ອງກັັ ນຢ່່ າງເຕັັມທີ່່�ແມ່່ ນປະມານ 2 ອາທິິດຫຼັ�ຈ
ັ າ
ກການສັັ ກຄັ້້� ງທີີສອງຂອງທ່່ານ.

ມັ ນມີຫຼາຍແຫຼງຂໍ້ມູ ນທີ່ມີສື່ສຽງເພື່ອຮຽນຮູ້ ເພ່ມ
ີ ເຕີມ:
• ສູ ນກາງຄວບຄຸ ມພະຍາດ (CDC.gov)
• ກົ ມສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ບໍລິການມະນຸ ດ ສະຫະລັ ດອາເມລິກາ (HHS.gov)
• ອົ ງການອານາໄມໂລກ (WHO.int)

ແຫຼຼງຂໍ້�້ ມູູ ນ
• www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
• www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
• info.primecaretech.com/hubfs/Infographics/Answers-to-Your-Covid-19-Vaccine-Questions.pdf
• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
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