
ໃນວັັນທີີ 13 ພຶຶດສະພຶາ 2021 Centers for Disease Control and Prevention(CDC, ສູນຄວັບຄຸມ ແລະ 

ປ້້ອງກັັນພຶະຍາດ) ໄດ້ມີກັານປ່້ຽນແປ້ງທ່ີີສຳ າຄັນຕໍ່ຳ່ ກັານຊ້ີີ້ນຳ າຂອງພຶວັກັເຂົາສຳ າລັບກັານໃສ່ໜ້້າກັາກັອາໄມ ໂດຍອີງ

ໃສ່ຂຳ້ ມູທ່ີີສະສົມກ່ັຽວັກັັບກັານຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19 ໃນຜູູ້້ທ່ີີຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ ແລະ ບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາ

ວັັກັຊີີ້ນ. ເຈ້ົົ້າຄອງລັດທ່ີານ Lamont ກັຳ່ ຍັງໄດ້ປ້ະກັາດວ່ັາ ກົົດລະບຽບກົານໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມຈະຜ່່ອນລົງ ໃນ

ວັັນທີີ 19 ພຶຶດສ່ະພຶາ 2021 ສ່ຳ າລັບຜ້້່ອາໄສ່ຢູ່້່ ແລະ ແຂກົຜ້້່ຢູ້່ຽມຢູ່າມ Connecticut ທ່ີີໄດ້ຮັັບກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນ

ຄົົບແລ້ວັ. ບຸກັຄົນທ່ີີໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນຄົບແລ້ວັເມ່້ອ 14 ມ້້ (2 ອາທິີດ) ຜູ່້ານໄປ້ ນັບຕ້ັໍ່ງແຕ່ໍ່ກັານສັກັຢາ

ວັັກັຊີີ້ນເຂັມສຸດທ້ີາຍຂອງພຶວັກັເຂົາຂອງຢາວັັກັຊີີ້ນປ້້ອງກັັນພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19 (ເຊ່ັີ້ນ ເຂັມທ່ີີສອງຂອງຢາວັັກັຊີີ້ນ 

Pfizer ຫ້ືຼື Moderna ຂອງພຶວັກັເຂົາ ຫ້ືຼື ເຂັມທ່ີີໜ່ຶ້ງຂອງຢາວັັກັຊີີ້ນ Johnson & Johnson ຂອງພຶວັກັເຂົາ).

ອີງໃສ່່ຂຳ້ ມ້ນທີາງວິັທີະຍາສ່າດ 
ທ່ີີລວັບລວັມໃນເມ່້ອວັັກັຊີີ້ນປ້້ອງກັັນພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19 

ທ່ີີໄດ້ຮັັບກັານອະນຸມັດໃຊ້ີ້ ໃນສະຫຼືະລັດໃນປ້ະຈຸົ້ບັນ ກັຳ າລັງ

ໄດ້ຮັັບກັານພັຶດທີະນາ, ມັນເປັັນທ່ີີຈະແຈ້ງວ່ັາຜ້້່ທ່ີີໄດ້ຮັັບ

ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນຄົົບຈະໂອກົາດນ້ອຍທ່ີີຈະພົຶບອາກົານ

ແຊີກົຊ້ີອນຮ້ັາຍແຮັງ, ເຂ້ົາໂຮັງໝໍຳ  ຫືຼື�  ເສ່ຍຊີີວິັດ ຖ້້າ

ພຶວັກົເຂົາຕິິດເຊີ�້ ອໄວັຣັັສ່ທ່ີີເປັັນຕ້ົິນເຫຼືດຂອງພຶະຍາດ ໂຄົ

ວິັດ-19 (SARS-CoV-2).

ສ່ິ່ງທ່ີີພຶວັກົເຮົັາຮ້້ັແລ້ວັ…

ອີງໃສ່່ຂຳ້ ມ້ນໃໝ່ໍ 
ທ່ີີລວັບລວັມຕ້ັໍ່ງແຕ່ໍ່ກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນປ້້ອງກັັນພຶະຍາດ 

ໂຄວິັດ-19 ໄດ້ເລ່ີມຕ້ົໍ່ນໃນສະຫຼືະລັດ ແລະ ປ້ະເທີດອ່້ນໆ, 

ຕໍ່ອນນ້ີພຶວັກັເຮົັາຮູ້ັວ່ັາ ເຖິິງແມ່ນວ່ັາພຶວັກັເຂົາຈົ້ະສຳ າຜັູ້ດ

ກັັບຄົນທ່ີີຕິໍ່ດພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19 ກັຳ່ ຕໍ່າມ, ແຕ່ໍ່ຜູູ້້ທ່ີີໄດ້ຮັັບ

ກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນແລ້ວັບຳ່ ມີແນວັໂນ້ມທ່ີີຈົ້ະຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອຫືຼືາຍ 

ຖ້ິາທີຽບໃສ່ຜູູ້້ທ່ີີບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ ແລະ ເຖິ້ງ

ແມ່ນວ່ັາພຶວັກົເຂົາຈະຕິິດເຊີ�້ ອຢູ່້່ກົຳ່ ຕິາມ, ແຕ່ິຜ້້່ທ່ີີໄດ້ຮັັບ

ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນຄົົບແລ້ວັ ມີໂອກົາດນ້ອຍທ່ີີຈະແຜ່່ເຊີ�້ ອ

ໄວັຣັັສ່ໄປັສ່້່ຄົົນອ�່ ນໄດ້ (ເຖິິງແມ່ນວ່ັາຄົນເຫ່ົືຼືານ້ັນຈົ້ະບຳ່ ໄດ້

ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນກັຳ່ ຕໍ່າມ).

ສ່ິ່ງທ່ີີພຶວັກົເຮົັາຮ້້ັໃນຕິອນນ້ີ…

ສ່ິ່ງທ່ີີທ່ີານຄົວັນຮ້້ັ: 
ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນປ້ັອງກັົນພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19, ກົານໃສ່່
ໜ້້າກົາກົອານາໄມ ແລະ ກົານຮັັກົສ່າໄລຍະຫ່ຼືາງທີາງສັ່າຄົົມ
ໜ້້າທີີ 1 ຂອງ 4
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VAXສ່ຳ າລັບຂຳ້ ມ້ນເພ່ີຶມເຕີິມ, ກົະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງ 

ct.gov/covidvaccine 



ສ່ິ່ງທ່ີີທ່ີານຄົວັນຮ້້ັ: 
ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນປ້ັອງກັົນພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19, ກົານໃສ່່
ໜ້້າກົາກົອານາໄມ ແລະ ກົານຮັັກົສ່າໄລຍະຫ່ຼືາງທີາງສັ່າຄົົມ
ໜ້້າທີີ 2 ຂອງ 4

ທຸີກົຄົົນ (ໄດ້ຮັັບກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນແລ້ວັ ຫືຼື�  ບຳ່ ໄດ້ຮັັບກົານ
ສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນ)
• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ພຶາຍໃນ

ໂຮັງຮັຽນ (pre-K–12) ຫ້ືຼື ສະຖິານທ່ີີລ້ຽງເດັກັ.

• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ພຶາຍໃນ
ສ່ະຖ້ານທ່ີີດ້ແລສຸ່ຂະພຶາບ (ລວັມທັີງ ຫ້ຼືອງກັານຂອງທ່ີານໝໍຳ , 
ໂຮັງໝໍຳ , ສະຖິານທ່ີີດູແລສຸກັເສີນ, ສະຖິານທ່ີີ ທ່ີີໃຫ້ຼືກັານ
ປ່ິ້ນປົ້ວັທີາງດ້ານຮ່ັາງກັາຍ/ອາຊີີ້ບ, ແລະ ສະຖິານທ່ີີດູແລຄົນ
ເຈັົ້ບອ່້ນໆ).

• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ພຶາຍໃນ ສ່ະຖ້ານທ່ີີ 
ດຳ າລົງຊີີວິັດທ່ີີໄດ້ຮັັບກົານຊ່ີວັຍເຫືຼື� ອ ຫືຼື�  ສ່ະຖ້ານທ່ີີດຳ າລົງ
ຊີີວິັດຊຸີມນຸມອ�່ ນໆ (ເຊ່ັີ້ນ ເຮ້ັອນເປັ້ນກຸ່ັມ ແລະ ເຮ້ັອນດູແລ
ທ່ີີຢູ່ອາໄສ) ໃນເມ່້ອກັານດູແລສຸຂະພຶາບ ຫ້ືຼື ກັານບຳ ລິກັານ
ສະໜັ້ບສະໜູ້ນອ່້ນໆທ່ີີໄດ້ຮັັບ. ສະຖິານພຶະຍາບານຕ້ໍ່ອງ
ປ້ະຕິໍ່ບັດຕໍ່າມຂຳ້ ກັຳ ານົດຂອງ Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS, ສູນສຳ າລັບກັານບຳ ລິກັານຂອງ 
ມີດີແຄ ແລະ ມີດີເຄັດ) ສຳ າລັບກັານໃຊ້ີ້ໜ້້າກັາກັອານາໄມ.

• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມຢູ່້່ພຶາຍໃນທ່ີີພັຶກົອາໄສ່ຂອງຜ້້່ບຳ່ ມີ
ທ່ີີຢູ່້່ອາໄສ່ ຫ້ືຼື ທ່ີີພັຶກັອາໄສຊ່ົີ້ວັຄາວັອ່້ນໆ, ເຊ່ັີ້ນ ທ່ີີພັຶກັອາໄສ
ປ້ະຕິໍ່ບັດງານຊ່ົີ້ວັຄາວັ.

• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມຢູ່້່ໃນສ່ະຖ້ານທ່ີີດັດສ້່າງ ຫືຼື�  
ສ່ະຖ້ານທ່ີີກັົກົຂັງ.

• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ໃນສ້່ນ
ກົານຂົນສ່ົ່ງ, ເຊ່ັີ້ນ ສະໜ້າມບິນ, ສະຖິານີລົດເມ ຫ້ືຼື 
ລົດໄຟ, ຫ້ືຼື ກົານຂົນສ່ົ່ງສ່າທີາລະນະ ຫືຼື�  ກົານຈ້າງໂດຍ
ເອກົະຊົີນ, ເຊ່ັີ້ນ ລົດໄຟ, ລົດເມ, ເຮ້ັອບິນ ຫ້ືຼື ບຳ ລິກັານ
ຮ່ັວັມກັານຂົນສ່ົງ (ເຊ່ັີ້ນ Uber, Lyft, taxi).

• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມຖ້້າພຶວັກົເຂົາຖ້� ກົຮ້ັອງຂຳ  ໃຫ້ຼື
ໃສ່່ຢູ່້່ໃນສ່ະຖ້ານທ່ີີສ່າທີາລະນະ ຫືຼື�  ສ່ະຖ້ານທ່ີີເອກົະຊົີນ, ຖ້ິາ
ຕ້ໍ່ອງກັານໂດຍນາຍຈ້ົ້າງຂອງພຶວັກັເຂົາໃນບ່ອນເຮັັດວັຽກັ
ຂອງພຶວັກັເຂົາ ຫ້ືຼື ໃນເມ່້ອທ່ີີຜູູ້້ຈັົ້ດງານຕ້ໍ່ອງກັານໃຫ້ຼືໃຊ້ີ້ໜ້້າ
ກັາກັໃນງານໃດໜ່ຶ້ງ.

ນ້ີ ແມ່ນ ຍ້ອນ ວ່ັາ:
• ສະຖິານທ່ີີເຫ່ົືຼືານ້ີມີແນວັໂນ້ມທ່ີີມີຄົນຜູູ້້ທ່ີີ ບຳ່ ສ່າມາດໄດ້ຮັັບ

ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນ ຍ້ອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຫ້ືຼື ສະພຶາບທີາງ
ສຸຂະພຶາບ.

• ສະຖິານທ່ີີເຫ່ົືຼືານ້ີມີແນວັໂນ້ມທ່ີີມີຄົນຜູູ້້ທີ່ີີ ມີຄົວັາມສ່່ຽງສ້່ງ
ສ່ຳ າລັບພຶາວັະແຊີກົຊ້ີອນຮ້ັາຍແຮັງ ຖ້ິາວ່ັາພຶວັກັເຂົາຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອ.

• ສະຖິານທ່ີີເຫ່ົືຼືານ້ີອາດຈົ້ະເຮັັດໃຫ້ຼືມີຄວັາມຫຼືຍຸ້ງຍາກັຫືຼືາຍ  
ໃຫ້ຼືຄົົນທ່ີີຈະຮັັກົສ່າໄລຍະຫ່ຼືາງຂອງພຶວັກົເຂົາ ແລະ ອາດຈົ້ະ
ລວັມເອົາຄົນທ່ີີບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ ແລະ ຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອ.

• ຄວັາມມັກົຂອງເຈ້ົາຂອງ ຫືຼື�  ຜ້້່ປັະຕິິບັດງານ ອາດຈົ້ະຕ້ໍ່ອງ
ໃຊ້ີ້ຄວັາມລະມັດລະວັັງໃນກັານປົ້ກັປ້້ອງສຸຂະພຶາບ ໂດຍບຳ່
ຈົ້ຳ າເປັ້ນຕ້ໍ່ອງຮັັກັສາໄລຍະຫ່ຼືາງຈົ້າກັຄົນຢ່າງເໝໍາະສົມ ຫ້ືຼື ບຳ່
ຈົ້ຳ າເປັ້ນຕ້ໍ່ອງກັຳ ານົດວ່ັາບຸກັຄົນໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ ຫ້ືຼື 
ບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ.

ມັນໝໍາຍຄົວັາມວ່ັາແນວັໃດສ່ຳ າລັບຜ້້່ໃຫຼືຍ່ ແລະ ເດັກົນ້ອຍ… 

GET THE 
FACTS 
ON THE

VAXສ່ຳ າລັບຂຳ້ ມ້ນເພ່ີຶມເຕີິມ, ກົະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງ 

ct.gov/covidvaccine 



ສ່ິ່ງທ່ີີທ່ີານຄົວັນຮ້້ັ: 
ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນປ້ັອງກັົນພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19, ກົານໃສ່່
ໜ້້າກົາກົອານາໄມ ແລະ ກົານຮັັກົສ່າໄລຍະຫ່ຼືາງທີາງສັ່າຄົົມ
ໜ້້າທີີ 3 ຂອງ 4

ຖ້້າວ່ັາໄດ້ຮັັບກົານສັ່ກົ
ຢູ່າວັັກົຊີີນແລ້ວັ… 
• ສາມາດຮູ້ັສຶກັວ່ັາສະບາຍ 

ໂດຍບຳ່ ໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມ 
ຫືຼື�  ກົານຮັັກົສ່າໄລຍະຫ່ຼືາງ
ທີາງສັ່າຄົົມ ທັີງໃນເຮ້ັອນ 
ແລະ ນອກັເຮ້ັອນ. 

• ບຳ່ ຈຳ າເປັັນຕ້ິອງກັົກົຕົິວັ ຈົ້າກັສະຖິານທ່ີີເຮັັດວັຽກັ,  
ໂຮັງຮັຽນ ຫ້ືຼື ຢູ່ຫ່ຼືາງຈົ້າກັຄົນອ່້ນຖ້ິາພຶວັກັເຂົາ  
ໄດ້ສຳ າຜັູ້ດກັັບບາງຄົນທ່ີີເປັ້ນພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19  
ແລະ ພຶວັກັເຂົາບຳ່ ມີອາກັານຫຼືຍັງ.

• ບຳ່ ຈຳ າເປັັນຕ້ິອງໄດ້ຮັັບກົານກົວັດສ່ອບເປັັນປັະຈຳ າ (ເຊ່ັີນ 
ເປັັນສ່່ວັນໜ່ຶ້ງຂອງວັຽກົງານຂອງພຶວັກົເຂົາ), ກ່ົອນ ຫືຼື�  
ຫັືຼືງຈາກົກົານເດີນທີາງ ຫືຼື�  ໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາໄດ້ສ່ຳ າຜັ່ດກັົບ
ບາງຄົົນທ່ີີເປັັນພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19 ແລະ ພຶວັກົເຂົາບຳ່ ມີ
ອາກົານຫຼືຍັງ.

ນ້ີ ແມ່ນ ຍ້ອນ ວ່ັາ:
• ເຖິິງແມ່ນວ່ັາພຶວັກັເຂົາໄດ້ສຳ າຜັູ້ດກັັບບາງຄົນທ່ີີເປັ້ນ

ພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19 ກັຳ່ ຕໍ່າມ, ແຕ່ໍ່ພຶວັກັເຂົາບຳ່ ມີແນວັໂນ້ມ
ທ່ີີຈະຕິິດເຊີ�້ ອໄດ້.

• ເຖິິງແມ່ນວ່ັາພຶວັກັເຂົາ ໄດ້ຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອກັຳ່ ຕໍ່າມ, ແຕ່ໍ່ພຶວັກັເຂົາ
ບຳ່ ມີແນວັໂນ້ມທ່ີີຈະເຈັບປ່ັວັຍ ຫ້ືຼື ເປັ້ນພຶະຍາດຮ້ັາຍແຮັງ.

• ເຖິິງແມ່ນວ່ັາພຶວັກັເຂົາ ໄດ້ຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອກັຳ່ ຕໍ່າມ, ແຕ່ໍ່ພຶວັກັເຂົາ 
ມີໂອກົາດນ້ອຍທ່ີີຈະແຜ່່ເຊີ�້ ອສ່້່ຄົົນອ�່ ນ.

ຖ້້າວ່ັາບຳ່ ໄດ້ຮັັບກົານ
ສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນ… 
• ຕ້ໍ່ອງໃສ່່ໜ້້າກົາກົເມ�່ ອຢູ່້່ພຶາຍໃນເຮັ� ອນ.

• ຄວັນສ່� ບຕິຳ່ ໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມເມ�່ ອຢູ່້່ພຶາຍນອກົເຮັ� ອນ ເມ່້ອ
ພຶວັກັເຂົາຢູ່ໃນຝູູງຊົີ້ນ, ໃນງານລ້ຽງທ່ີີຍ່ິງໃຫຼືຍ, ຫ້ືຼື ໃນສະຖິານທ່ີີ
ສາທີາລະນະ ທ່ີີຮັັກັສາໄລຍະຫ່ຼືາງຂອງພຶວັກັເຂົາ ຈົ້າກັຄົນອ່້ນຍາກັ. 

• ຄວັນສ່� ບຕິຳ່ ກັົກົຕົິວັ ຈົ້າກັສະຖິານທ່ີີເຮັັດວັຽກັ, ໂຮັງຮັຽນ ແລະ 
ຢູ່ຫ່ຼືາງຈົ້າກັຄົນອ່້ນຖ້ິາພຶວັກັເຂົາ ໄດ້ສຳ າຜັູ້ດກັັບບາງຄົນທ່ີີເປັ້ນ
ພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19.

• ຄວັນສ່� ບຕິຳ່ ໄດ້ຮັັບກົານກົວັດສ່ອບອີກົຕິຳ່ ໄປັເມ່້ອພຶວັກັເຂົາ ໄດ້
ສຳ າຜັູ້ດກັັບບາງຄົນທ່ີີເປັ້ນພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19, ກ່ັອນ ແລະ ຫັືຼືງ
ທ່ີີພຶວັກັເຂົາເດີນທີາງ ແລະ ຖ້ິາພຶວັກັເຂົາ ເປັ້ນສ່ວັນໜ່ຶ້ງຂອງ
ໂຄງກັານກັວັດສອບກັານຄັດເລ້ອກັ (ເຊ່ັີ້ນ ເປັ້ນສ່ວັນໜ່ຶ້ງຂອງ
ວັຽກັງານຂອງພຶວັກັເຂົາ).

ນ້ີ ແມ່ນ ຍ້ອນ ວ່ັາ:
• ຖ້ິາວ່ັາພຶວັກັເຂົາ ໄດ້ສຳ າຜັູ້ດກັັບບາງຄົນທ່ີີເປັ້ນພຶະຍາດ ໂຄວິັດ-19, 

ພຶວັກັເຂົາ ມີຄົວັາມສ່່ຽງຕິຳ່ ກົານຕິິດເຊີ�້ ອ.

• ຖ້ິາວ່ັາພຶວັກັເຂົາຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອ, ພຶວັກັເຂົາ ສ່າມາດເປັັນພຶະຍາດ
ຮ້ັາຍແຮັງໄດ້ ແລະ ອາດຈົ້ະໄດ້ເຂ້ົາໂຮັງໝໍຳ .

• ຖ້ິາວ່ັາພຶວັກັເຂົາຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອ, ພຶວັກັເຂົາ ສ່າມາດແຜ່່ໄດ້ເຊີ�້ ອໄວັຣັັສ່
ໄປັສ່້່ຄົົນອ�່ ນ.

• ຖ້ິາວ່ັາພຶວັກັເຂົາຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອ, ພຶວັກັເຂົາສາມາດ ມີຄົວັາມສ່່ຽງ
ຮ້ັາຍແຮັງຕິຳ່ ບຸກົຄົົນອ�່ ນ ຜູູ້້ທ່ີີຍັງບຳ່ ທັີນໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ  
ຫ້ືຼື ບຳ່ ສາມາດໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ.

ມັນໝໍາຍຄົວັາມວ່ັາແນວັໃດສ່ຳ າລັບຜ້້່ໃຫຼືຍ່ ແລະ ເດັກົນ້ອຍ… 

GET THE 
FACTS 
ON THE

VAXສ່ຳ າລັບຂຳ້ ມ້ນເພ່ີຶມເຕີິມ, ກົະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງ 

ct.gov/covidvaccine 



ມັນໝໍາຍຄົວັາມວ່ັາແນວັໃດສ່ຳ າລັບ
ທຸີລະກິົດ…

ສ່ິ່ງທ່ີີທ່ີານຄົວັນຮ້້ັ: 
ກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນປ້ັອງກັົນພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19, ກົານໃສ່່
ໜ້້າກົາກົອານາໄມ ແລະ ກົານຮັັກົສ່າໄລຍະຫ່ຼືາງທີາງສັ່າຄົົມ
ໜ້້າທີີ 4 ຂອງ 4

GET THE 
FACTS 
ON THE

VAXສ່ຳ າລັບຂຳ້ ມ້ນເພ່ີຶມເຕີິມ, ກົະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງ 

ct.gov/covidvaccine 

ເຈ້ົາຂອງທຸີລະກິົດ ແລະ ຜ້້່ດຳ າເນີນງານລ້ຽງ
• ຄວັນພິຶຈົ້າລະນາຮັຽກັຮ້ັອງໃຫ້ຼືລູກັຄ້າຕ້ໍ່ອງ ໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມ 

ໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ພຶາຍໃນສ່ະຖ້າບັນ ຫືຼື�  ພຶາຍໃນງານລ້ຽງທ່ີີ
ຍ່ິງໃຫຼືຍ່ ຫືຼື�  ກົານຊຸີມນຸມສ່່ວັນຕົິວັ ຖ້ິາພ້້ຶນທ່ີີບຳ່ ໄດ້ອອກັແບບ
ມາເພ່້ຶອເວ້ັັນໄລຍະຫ່ຼືາງທີາງສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ຳ່ ເນ່້ອງ. ຖ້ິາບຳ່ ແມ່ນສ່ິງ
ຈົ້ຳ າເປັ້ນໂດຍສະເພຶາະ, ໃຫ້ຼືພິຶຈົ້າລະນາ ກົານຕິິດປ້ັາຍສັ່ນຍານທ່ີີ
ຊ້ີີບອກົວ່ັາ ລ້ກົຄ້ົາທ່ີີບຳ່ ໄດ້ຮັັບກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນແມ່ນຕ້ິອງໃສ່່
ໜ້້າກົາກົອານາໄມ ແລະ ລູກັຄ້າທຸີກັຄົນຈົ້ະໄດ້ຮັັບເຊີີ້ນໃຫ້ຼືໃສ່ໜ້້າ
ກັາກັອາໄມ ຖ້ິາພຶວັກັເຂົາ ມີຄວັາມສະດວັກັໃນກັານໃສ່ໜ້້າກັາກັ
ອານາໄມ.

• ຄວັນພິຶຈົ້າລະນາຮັຽກັຮ້ັອງໃຫ້ຼືລູກັຄ້າ/ຜູູ້້ເຂ້ົາຮ່ັວັມຕ້ໍ່ອງ ໃສ່່ໜ້້າ
ກົາກົ ໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ພຶາຍໃນສ່ະຖ້າບັນ ຫືຼື�  ພຶາຍໃນງານລ້ຽງ
ທ່ີີຍ່ິງໃຫຼືຍ່ ຫືຼື�  ກົານຊຸີມນຸມສ່່ວັນຕົິວັ ບ່ອນທ່ີີມີແນວັໂນ້ມທ່ີີຈົ້ະມີ 
ຄົນທ່ີີໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນແລ້ວັ ແລະ ຄົນທ່ີີຍັງບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານ
ສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນປົ້ນກັັນ (ລວັມທັີງເດັກັທ່ີີມີອາຍຸຕໍ່ຳ່ າກັວ່ັາ 12 ປີ້).

• ຄວັນພິຶຈົ້າລະນາຮັຽກັຮ້ັອງໃຫ້ຼືຜູູ້້ເຂ້ົາຮ່ັວັມຕ້ໍ່ອງ ໃສ່່ໜ້້າກົາກົ
ອານາໄມ ໃນເມ�່ ອພຶວັກົເຂົາຢູ່້່ພຶາຍໃນງານລ້ຽງທ່ີີຍ່ິງໃຫຼືຍ່ ທ່ີີ
ເປີ້ດໃຫ້ຼືສາທີາລະນະ ແລະ/ຫ້ືຼື ບ່ອນທ່ີີມີຝູູງຊົີ້ນຂະໜ້າດໃຫຼືຍ່ທ່ີີ
ຄາດວ່ັາມີຄົນທ່ີີໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ ແລະ ບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານ
ສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ (ລວັມທັີງເດັກັທ່ີີມີອາຍຸຕໍ່ຳ່ າກັວ່ັາ 12 ປີ້) ທ່ີີມີແນວັ
ໂນ້ມທ່ີີຈົ້ະເຂ້ົາຮ່ັວັມ.

• ຄວັນຮັຽກັຮ້ັອງໃຫ້ຼື ພຶະນັກົງານໃສ່່ໜ້້າກົາກົອານາໄມ ຖ້້າພຶວັກົ
ເຂົາບຳ່ ໄດ້ຮັັບກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນ ຫ້ືຼື ບຳ່ ຮູ້ັຈັົ້ກັສະຖິານະກັານສັກັ
ຢາວັັກັຊີີ້ນຂອງພຶວັກັເຂົາ ແລະ ພຶວັກັເຂົາບຳ່ ສາມາດຮັັກັສາກັານ
ກັັກັຕົໍ່ວັໄດ້ຢ່າງຕໍ່ຳ່ ເນ່້ອງຈົ້າກັລູກັຄ້າ ຫ້ືຼື ເພ່້ຶອນຮ່ັວັມງານ.

• ຄວັນພິຶຈົ້າລະນາກັານອອກັແບບພ້້ຶນທ່ີີໃໝ່ໍ ພຶາຍໃນສ່ະຖ້າບັນ 
ຫືຼື�  ພຶາຍໃນງານລ້ຽງທ່ີີຍ່ິງໃຫຼືຍ່ ຫືຼື�  ກົານຊຸີມນຸມສ່່ວັນຕົິວັ ເພຶ�່ ອ
ໃຫ້ຼືມີກົານເວ້ັັນໄລຍະຫ່ຼືາງທີາງສັ່ງຄົົມໄດ້ຢູ່່າງຕິຳ່ ເນ�່ ອງ (ຫ້ືຼື ເຖິິງ
ແມ່ນວ່ັາໄລຍະຫ່ຼືາງທ່ີີໄດ້ຂະຫຼືຍາຍກັຳ່ ຕໍ່າມ) ໃນເມ່້ອກັານນຳ າ
ໃຊ້ີ້ໜ້້າກັາກັອານາໄມອາດຈົ້ະເປັ້ນໄປ້ບຳ່ ໄດ້ ຫ້ືຼື ປ້ະຕິໍ່ບັດບຳ່ ໄດ້ 
(ຕົໍ່ວັຢ່າງ ໃນຂະນະທ່ີີກິັນ/ດ່້ມ ຫ້ືຼື ອອກັກັຳ າລັງກັາຍ).

• ຄວັນພິຶຈົ້າລະນາກັານລວັມຄຳ າແນະນຳ າຂອງ CDC ສຳ າລັບ 
ກົານທີຳ າຄົວັາມສ່ະອາດ/ກົານຂ້າເຊີ�້ ອ, ກົານອະນາໄມມ�  ແລະ 
ກົານລະບາຍອາກົາດພຶາຍໃນສ່ະຖ້ານທ່ີີຂອງພຶວັກົເຂົາ ເພ່້ຶອ
ໃຫ້ຼືມີຄວັາມປ້ອດໄພຶສູງສຸດສຳ າລັບລູກັຄ້າ ແລະ ພຶະນັກັງານທ່ີີ
ຍັງບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ.

• ຄວັນວັາງແຜູ້ນສຳ າລັບ ຫຸືຼືດຄົວັາມອາດສ່າມາດ (ລວັມທັີງ
ກັານປ້ະຕິໍ່ເສດກັານເຂ້ົາໄປ້ຫຼືາຜູູ້້ຖ້ິປ້ີ້ທ່ີີຖ້ິກັຕ້ໍ່ອງ) ຖ້ິາມີງານ
ໃຫຼືຍ່ຢູ່ກັາງແຈ້ົ້ງຕ້ໍ່ອງຍ້າຍໄປ້ຢູ່ໃນເຮ້ັອນ ແລະ ມີແນວັໂນ້ມ
ທ່ີີຈົ້ະມີຄົນທ່ີີບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ (ລວັມທັີງເດັກັອາຍຸ
ຕໍ່ຳ່ າກັວ່ັາ 12 ປີ້) ເຂ້ົາຮ່ັວັມ.

ນ້ີ ແມ່ນ ຍ້ອນ ວ່ັາ:
• ປ້ະຈຸົ້ບັນ ບຳ່ ມີວິັທີີກົານທ່ີີສ່ະດວັກົ, ເຊີ�່ ອຖ້� ໄດ້, ແລະ ສ່ອດຄ່ົອງ

ກັົບກົານກົຳ ານົດສ່ະຖ້ານະກົານກົານສັ່ກົຢູ່າວັັກົຊີີນປ້ັອງກັົນ
ພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19 ຂອງຄົົນ.

 • ຫືຼືາຍຄົນທ່ີີຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອໄວັຣັັສ ທ່ີີເປັ້ນຕ້ົໍ່ນເຫຼືດຂອງພຶະຍາດ ໂຄ
ວິັດ-19 ບຳ່ ມີອາກົານ ແຕ່ິສ່າມາດແຜ່່ເຊີ�້ ອໄວັຣັັສ່ໃຫ້ຼືຄົົນອ�່ ນ 
ຜູູ້້ທ່ີີບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນຄົບໄດ້.

• ເຖິິງແມ່ນວ່ັາອັດຕໍ່າກັານຕິໍ່ດເຊ້້ີ້ອໃນຊຸີ້ມຊົີ້ນຂອງ 
Connecticut ກັຳ າລັງຫຸືຼືດລົງກັຳ່ ຕໍ່າມ, ແຕ່ໍ່ກັຳ່ ຍັງ ມີຜ້້່ຢູ່້່ອາໄສ່ 
ແລະ ຊຸີມຊົີນຈຳ ານວັນຫືຼືາຍທ່ີີມີຄົວັາມສ່່ຽງຢູ່ໃນລັດທ່ີີບຳ່ ໄດ້ຮັັບ
ກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນຄົບ ແລະ ສາມາດ ໄດ້ຮັັບຜົູ້ນກັະທົີບຢ່າງ
ຮ້ັາຍແຮັງຈົ້າກັ ໂຄວິັດ-19.

• ມີຄົວັາມສ່່ຽງຢູ່່າງຕິຳ່ ເນ�່ ອງທ່ີີທຸີລະກິົດ ແລະ ງານທ່ີີຍ່ິງໃຫຼືຍ່
ອາດຈະເປັັນແຫ່ືຼືງ ຂອງກົານລະບາດຂອງພຶະຍາດ ໂຄົວິັດ-19 
ທ່ີີສ່ຳ າຄັົນ ໃນສະຖິານະກັານທ່ີີບຳ່ ມີກັານໃຊ້ີ້ໜ້້າກັາກັທ່ົີວັໂລກັ, 
ປ້ະຊີ້າຊົີ້ນຫືຼືາຍຄົນຍັງບຳ່ ໄດ້ຮັັບກັານສັກັຢາວັັກັຊີີ້ນ ແລະ ບຳ່
ສາມາດຮັັກັສາໄລຍະຫ່ຼືາງທ່ີີເໝໍາະສົມ ລະຫຼືວ່ັາງລູກັຄ້າ, ຜູູ້້
ເຂ້ົາຮ່ັວັມ ແລະ ພຶະນັກັງານໄດ້.


