សំណួរែដលសួរញឹក�ប់អំពដ
ី ូ សបែន� មៃន
��ក់�ំង COVID
�នេធ� �េ�៖ ៃថ� ទី 16 ែខសី� ��ំ 2021
្រកសួ ងសុ�ភិ�ល�នេសចក� ី រ �ក�យែដល FDA និង CDC កំពុង�ត់ វ ��ន�រេដើម្បី��� អ� កែដល
�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ�នឱ�សទទួ ល�ន�រ�រ�រមួ យក្រមិតេទៀត្រប�ំងនឹង COVID-19។
្រកសួ ងកំពុងេធ� ��ររ ួចេហើយ�មួ យអ� កផ� ល�
់ � ក់�ង
ំ េលើ�រ�រ�រដ៏សំ�ន់េនះស្រ�ប់រដ�
Pennsylvanians ែដល�យរងេ្រ�ះ� ំងេនះ។ េយើង�នទំនុកចិត�� �រផ� ត់ផ�ង�
់ � ក់�ង
ំ ដ៏ រ �ង�ំរបស់
Commonwealth និងេហ��រច�សម� ័ន�អ�កផ� ល់��ក់�ង
ំ ដ៏ រ �ង�ំនឹងបំេពញត្រម�វ�ររបស់្រប�ជនដ៏
សំ�ន់េនះ។

េតើអ�ក�ខ� ះ�នសិទ�ិទទួ ល�នដូ សបែន� មៃន��ក់�ំង COVID-19?
បច��ប្បន� CDC កំពុងែណ�ំ �អ� កែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យក្រមិតមធ្យមេ�ធ� ន់ធ�រ �ច
ទទួ ល�នដូ សបែន� ម។ �រែណ�ំរបស់ CDC រ ួម�នអ� កែដល�នលក� ខណ��េ្រចើន ដូ ច�អ� កទទួ ល
�រប�រសរ
�
��ង� ឬេ�សិ�េដើម អ� កែដលឆ� ងេមេ�គេអដស៍ក្រមិតខ� ស់ ឬមិន�នព��ល HIV អ� ក
ទទួ ល�រព��លជំងឺម�រ �ក អ� កែដលកំពុងេ្របើ��ែំ ដលេធ� �ឱ្យ្របព័ន��រ�រ�ង�យចុះេខ�យ និង
អ� កេផ្សងេទៀត។ ប�� ីលក� ខណ�េពញេលញ �ចរកេឃើញេ�េលើេគហទំព័ររបស់ CDC។
េ�ទីបំផុត ្រក �ម្រគ�េពទ្យព��លអ� កជំងឺ�ច�យតៃម� ក្រមិតៃន�ព�ុច
ំ ុះេខ�យ និងេពលេវ�ៃន
�រ�ក់��ក់�ង
ំ �នល� បំផុត។
េតើ�នមនុស្សប៉ុ��ន�ក់េ�រដ� Pennsylvania ែដល�នសិទ�ទ
ិ ទួ លដូ សបែន� ម?
ែផ� កេលើ�រ�៉ន់��នរបស់ CDC �្រប�ជន្របែហល 2.7 �គរយ�ចនឹង�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ
្រប�ជនែដល�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�ននឹង�ន្រប�ណពី 250,000 �ក់េ� 300,000 �ក់េ�រដ�
Pennsylvania។
េតើេ�េពល�ែដលខ��ំ�ចទទួ ល�នដូ សបែន� មៃន��ក់�ំង COVID-19?
បុគ�លែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ ែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ង
ំ Pfizer និង Moderna េពញេលញ
�
េហើយកំពុងែស� ងរក�រទទួ លដូ សបែន� មៃន�ក់�ង
ំ េនះ គួ រែតពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំ
សុខ�ពរបស់ពួកេគមុនេពលេធ� ��រ�ត់ជួប�ក់��ក់�ង
ំ ។
េតើខ��ំ្រត�វរង់�រំ យៈេពលប៉ុ��នប��ប់ពទ
ី ទួ ល�នដូ សទី 2 េដើម្បីទទួ ល�នដូ សទី 3?

CDC ែណ�ំឱ្យរង់��
ំ ៉ ងេ�ច�ស់ 28 ៃថ� ប��ប់ព�
ី រ�ក់��ក់�ំងដូ សទី 2 ដំបូងរបស់អ�ក
មុននឹងែស� ងរកដូ សបែន� ម។
េតើខ��ំគួរ�ក់ដូសបែន� មរបស់ខ��ំេ�ឯ�?

បុគ�លែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ ែដល្រត�វ�ន�ក់��ក់�ង
ំ Pfizer និង Moderna េពញេលញ
េហើយកំពុងែស� ងរក�រទទួ លដូ សបែន� មៃន��ក់�ង
ំ េនះ គួ រែតពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំ
សុខ�ពរបស់ពួកេគមុនេពលេធ� ��រ�ត់ជួប�ក់��ក់�ង
ំ ។
េដើម្បីែស� ងរកអ� កផ� ល់��ក់�ង
ំ េ�ជិតអ� ក សូ មចូ លេមើល www.vaccines.gov។
េតើដូសបែន� ម���ដ
ំ ូ ចដូ សមុនៗែដរឬេទ?
�ទ/�ស។
េតើ�ពខុស��រ�ង

“ដូ សបែន� ម” និង “ដូ សជំរុញ” �នអ� �ខ�ះ?

“ដូ សបែន� ម” សំេ�េ�េលើអ�កែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ ក្រមិតមធ្យមេ�ធ� ន់ធ�រែដល�ក់ដូ
សបែន� មៃន��ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA (Pfizer-BioNTech ឬ Moderna) �៉ងេ�ច�ស់ 28
ៃថ� ប��ប់ពប
ី �� ប់េស៊ រ ���ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA ដំបូង។ េនះេ�យ�រែតពួ កេគ្របែហល�
មិន�នទទួ ល�រ�រ�រ្រគប់្រ�ន់ពេី ស៊ រ ���ក់�ង
ំ 2 ដូ សដំបូងរបស់ពួកេគ។
“ដូ សជំរុញ” គឺ�ដូ ស��ក់�ង
ំ បែន� មែដលផ� ល់ដល់មនុស្ស េ�េពល�រេឆ� ើយតបៃន្របព័ន��ព�ុេំ �
នឹងេស៊ រ ���ក់�ង
ំ ដំបូងទំនង�ថយចុះេ�េពល�ងមុខ។ ត្រម�វ�រ និងេពលេវ�ៃន�រ�ក់��ក់�ង
ំ
COVID-19 មិន្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេទ េហើយមិន្រត�វ�នែណ�ំឱ្យេ្របើដូសជំរុញេ�េពលេនះេទ។ CDC
និង FDA បន� ពិនិត្យេមើលនូ វភស���ង និងទិន�ន័យ េ�យ�រែត��នផ� ល់ជូនអំព�
ី េតើេ�េពល�
ែដល�ចនឹង្រត�វ�រដូ សជំរុញស្រ�ប់��រណជន�េមរ �កឱ្យ�នទូ លទ
ំ ូ �យ េហើយនឹងេធ� �
បច��ប្បន� �ព�រែណ�ំេ�េពល�នព័ត៌�នបែន� ម។
េហតុអ��ន�មនុស្ស្រគប់��មិន្រត�វ�រដូ សបែន� ម?
FDA មិនែណ�ំឱ្យេ្របើដូសបែន� មស្រ�ប់បុគ�លេផ្សងេទៀតេ�េពលេនះេទ។ �រែណ�ំេនះជួ យបេង� ើន
លទ� �ពែដល្រប�ជនេនះ្រត�វ�ន�រ�រ្រប�ំងនឹង COVID-19 �ពិេសសេ�េពលែដល វ �រុស Delta
ឆ� ង�ល�ល�ន់ែត��ំង។ CDC និង FDA បន� ពិនិត្យេមើលនូ វភស���ង និងទិន�ន័យ េ�យ�រែត�
�នផ� លជ
់ ូ នអំព�
ី េតើេ�េពល�ែដល�ចនឹង្រត�វ�រដូ សជំរុញស្រ�ប់្រប�ជនដៃទេទៀត រ ួម� ំង
មនុស្ស�ស់ផងែដរ។ ទិន�ន័យែដល�នេ�េពលេនះប��ញ� ��ក់�ង
ំ បន� �រ�រ�៉ង��ំង្រប�ំង
នឹងជំងឺធ�ន់ធ�រ និង�រ��ប់ែដលប�
� លមកពី COVID-19។
្របសិនេបើអ�ក�នទំ�ក់ទំនងជិតស� ិទ��មួ យមនុស្សែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ េហើយមិន�ន់
�ន�ក់��ក់�ង
ំ េពញេលញេទ អ� ក្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ក់�ង
ំ ្រប�ំងនឹង COVID-19
ឥឡ�វេនះ។
េតើ�នអ� េ� កើតេឡើង្របសិនេបើខ��ំទទួ ល�នដូ សបែន� មេ�ះបីខ��ំមិន�ន្របព័ន��រ�រ�ព�ុំចុះេខ�យ
ក៏េ�យ?
���រសំ�ន់ក��ង�រកត់ស��ល់� ដូ សបែន� ម្រត�វ�នែណ�ំស្រ�ប់ែតបុគ�លែដល�ន្របព័ន�
�ព�ុច
ំ ុះេខ�យក្រមិតមធ្យមឬធ� ន់ធ�រប៉ុេ�
� ះ — CDC មិនែណ�ំឱ្យ�ក់ដូសបែន� ម ឬដូ សជំរុញ
ស្រ�ប់ ្រប�ជនដៃទេទៀតេ�េពលេនះេទ។

េតើអ�កផ�លេ់ ស�នឹងទទួ លយកនរ���ក់ែដលនិ�យ�ពួ កេគ�ន្របព័ន��ព�ុំចុះេខ�យេដើម្បី
ទទួ ល�នដូ សទីបីែដរឬេទ? េតើ្រប�ជន្រត�វ�រប��ញកំណត់្រ�/េវជ�ប��របស់េវជ�បណ�ត
ិ ឬឯក�រ
េផ្សងេទៀតែដរឬេទ?
បុគ�លែដល�ន�ព�ុច
ំ ុះេខ�យ�ចពិ�ក��មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ពួកេគ�េតើ�រ
ទទួ លដូ សបែន� មសម្រសបស្រ�ប់ពួកេគែដរឬេទ។ ្របសិនេបើអ�កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ពួកេគ
មិនេ�ទី�ំង្រគប់្រគង��ក់�ង
ំ េទ បុគ�ល� ំងេនះ�ចប��ក់េ�យខ� �នឯង និងទទួ ល�នដូ
សបែន� មេ�្រគប់ទក
ី ែន� ងែដល�នផ� លជ
់ ូ ន��ក់�ង
ំ ។ �រេធ� �ែបបេនះនឹងជួ យ��� មិន�ន
ឧបសគ� បែន� មេទៀតេដើម្បីចូលេ�ដល់្រប�ជន�យរងេ្រ�ះេនះែដលទទួ ល�នដូ សបែន� មែដល
្រត�វ�រ។ CDC កំពុងផ� ល់ព័ត៌�នបែន� ម�ក់ទងនឹង�រ្រគប់្រគង��ក់�ង
ំ ដល់បគ
ុ � លែដល�ន្របព័ន�
�ព�ុច
ំ ុះេខ�យេ�រដ� ឱសថ��ន មណ�លសុខ�ព និងអ� កផ� ល�
់ � ក់�ង
ំ � ំងអស់។
េតើ�សំ�ន់េទែដលខ���
ំ ក់��ក់�ំងពីរដូ សដំបូង?
ដូ សបែន� មគួ រែត�ផលិតផល��ក់�ង
ំ ដូ ច��នឹងេស៊ រ ���ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA ពីរដូ សដំបូង
(Pfizer ឬ Moderna)។ ្របសិនេបើផលិតផល��ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA ែដលផ� លស
់ ្រ�ប់ពីរ
ដូ សដំបូងមិន�នេទ េ�ះផលិតផល��ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA េផ្សងេទៀត�ចនឹង្រត�វ�ន
្រគប់្រគង។ មនុស្ស��ក់មិនគួ រទទួ ល�ន��ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA េលើសពីបីដងេទ។
េតើមនុស្សែដល�ន�ព�ុំចុះេខ�យែដល�នទទួ ល��ក់�ំង J&J/Janssen ្រត�វេធ� ដ
� ូ ចេម� ច?
េ�េពលេនះមិន�នទិន�ន័យ្រគប់្រ�ន់េដើម្បីកំណត់�េតើមនុស្សែដល�ន្របព័ន��រ�រ�ព�ុច
ំ ុះ
�
េខ�យែដល�ន�ក់�ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ Janssen (J&J/Janssen) របស់ Johnson & Johnson
ក៏�ន�រេឆ� ើយតបេ�នឹងអង� បដិ្រ�ណែដល�ន�ព្របេសើរេឡើងែដរេទ ប��ប់ព�
ី រ�ក់��ក់�ង
ំ
ដូ ច��េ�ះ។ �រសិក�តូ ចមួ យែដលប��ញពីអ�កែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ�ន�រេឆ� ើយតប
ៃន្របព័ន��ព�ុ�
ំ ន់ែត រ �ង�ំចំេ�ះ��ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ mRNA ពីរដូ ស (Pfizer និង
Moderna) �ង�រ�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 ្របេភទ Janssen ែតមួ យដូ ស ែដល�ំ្រទ�រេ្របើ��ក់�ង
ំ
COVID-19 ្របេភទ mRNA ��រ�ក់��ក់�ង
ំ ដំបូងេស៊ រ �ស្រ�ប់្រប�ជនេនះ។ FDA និង CDC
កំពុងេធ� ��រ�៉ងសកម� េដើម្បីផ�ល�
់ រែណ�ំអំពប
ី ��េនះ។
េតើនឹង�ន��ក់�ំង្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់មនុស្ស�ំងអស់េនះែដរឬេទ?
�ទ/�ស។
េតើ�រ�ំ្រទអ� �ខ�ះែដល�នផ�លជ
់ ូនស្រ�ប់អ�កផ�លេ់ ស� េដើម្បី�នេ�ដល់បុគ�លែដលមកដល់ផ�ះែដល
្រត�វ�រដូ សបែន� ម?
Department of Human Services (DHS) �នទទួ ល�រយល់្រពមពី Centers for Medicare and
Medicaid Services (CMS) េដើម្បីែកែ្រប�រទូ �ត់ស្រ�ប់អ�កែដល្រគប់្រគង��ក់�ង
ំ ដល់អ�កទទួ ល
ជំនួយែផ� កេវជ� ��ស� (MA) ែដលមិន�ច�កេចញពីផ�ះ។ �រេធ� �ែបបេនះអនុ��តឱ្យអ� កផ� លេ់ ស�
ទទួ ល�ន�រទូ �ត់ខ�ស់�ងមុនស្រ�ប់�រ�ក់��ក់�ង
ំ អ� កទទួ លផល MA ែដលមិន�ច�កេចញ
ពីផ�ះ េហើយ�នដំេណើរ�រេឡើង វ �ញរហូ តដល់ៃថ� ទី 01 ែខេម� ��ំ 2021។
�រទូ �ត់េនះក៏នឹងអនុវត� ចំេ�ះអ� កទទួ លដូ សជំរុញផងែដរ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម អ� កផ� លេ់ ស�
គួ រែតេ�ងចូ លេ��ន់ Medical Assistance Bulletin “�រ្រគប់្រគង��ក់�ង
ំ SARS-CoV-2 ស្រ�ប់
អ� កទទួ លផលែដល�នមិន�ច�កេចញពីផ�ះ” ែដល�ចរកេឃើញ េ�ទីេនះ។

្របសិនេបើខ��ំមិន�ច�កេចញពីផ�ះេតើខ��ំ្រត�វេធ� ដ
� ូ ចេម� ចេដើម្បីទទួ ល�នដូ សបែន� ម?
បុគ�លែដលមិន�ច�កេចញពីផ�ះែដល�ន្របព័ន��ព�ុច
ំ ុះេខ�យ និង�នសិទ�ទ
ិ ទួ ល�នដូ
សបែន� ម គួ រែតពិេ្រ�ះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់ពួកេគ មុនេពលកំណត់េពល�ត់ជួប
�ក់��ក់�ង
ំ ។ ព័ត៌�នបែន� ម និង�រ�ំ្រទស្រ�ប់បុគ�លែដលមិន�ច�កេចញពីផ�ះ ែដល�នសិទ�ិ
ទទួ ល�ន កំពុងែស� ងរក��ក់�ង
ំ រ ួម� ំងដូ សបែន� ម�ចរកេឃើញ េ�ទីេនះ។

