បញ្ជីហេតុការណ៍សម្រាប់អ្នកទទួ លនិងអ្ន កថែរទាំ
ការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA) ននវ៉ាក់សាំងថែនសិនកូ វ ីដ19(JANSSEN COVID-19)
ហដើម្បីបង្ការែម្ង ឺកូរ៉ា ូណា2019(COVID-19)សម្រាប់បុគ្គលានក់ៗថដលានអាយុចាប់ពី18
ឆ្នាំហ

ើងហៅ

អ្ន កនឹងត្រូវបានផ្ត ល់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដ ើម្បីបង្ការជម្ង ឺកូរ៉ា ូណា2019(COVID-19)
ដ លបងា រដោយវ ីរុសសរកូ វ ីពីរ( SARS-CoV-2) ។
បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះមានផ្ទុកព័រ៌មានដ ើម្បីជួយអ្ន កយល់ ឹងពីហានិភ័យនិងអ្រថ ត្បដោជន៍ននវ៉ា
ក់សាំង JANSSEN COVID-19
ដ លអ្ន កអាចនឹងទទួ លបានដោយសរវមានការរាលោលដៅត្រប់កដនែ ងននជម្ង ឺ COVID-19
កនុងដពលបចចុបបនន ដនេះ។
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 អាចនឹងបង្ការអ្ន កម្ិនឲ្យដកើរជម្ង ឺ COVID-19 ។
វម្ិនទាន់មានរ ឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱសថសេរ ឋ អាដម្រ ិកអ្នុម្័រឲ្យដត្បើត្បាស់ដ ើម្បីបង្ការជ
ម្ង ឺ COVID-19 ដ េះដៅដ ើយដទ។
សូ ម្អាននូ វបញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះសត្មាប់ព័រ៌មានសត ីអ្ាំពីវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ។
សូ ម្ពិភាកាជាម្ួ យអ្ន កផ្ត ល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដរារ ត្បសិនដបើអ្នកមានសាំណួរទាាំងឡាយ។
វរឺជាជដត្ម្ើសរបស់អ្នកកនុងការដត្ជើសដរ ីសយកវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ។
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ត្រូវបានដរដត្បើត្បាស់ដរម្ួ យកត្ម្ឹរ(Single dose)បុដណា
ណ េះ
ដៅកនុងសច់ ុាំ។
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 អាចនឹងម្ិនការពារម្នុសសត្រប់រ ូបដ

េះដទ។

បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះអាចត្រូវបានដរដ្វ ើបចចុបបនន ។ សត្មាប់ព័រ៌មានថមីៗបាំផ្ុរននបញ្ជ ីដេរុការណ៍
សូ ម្ចូ លដៅទសស ដរេទាំព័រ https://www.janssencovid19vaccine.com/។
ហតើអ្វីខ្លះថដលអ្ន កម្រតូវដឹងម្ុននឹងអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំងហនះ?
ហតើ COVID-19 ជាអ្វ ី?
COVID-19 រឺជាជម្ង ឺដ លបងា រដ ើងដោយវ ីរុសកូ រ៉ា ូណាដ លដរដៅថា SARS-CoV-2 ។
វ ីរុសកូ រ៉ា ូណាត្បដភទដនេះម្ិនត្រូវបានដរាែប់ដើើមាមានពីម្ុនម្កដ េះដទ។ អ្ន កអាចទទួ ល
COVID-19 តាម្រយៈការបេះពាល់ជាម្ួ យម្នុសស នទដទៀរដ លមានវ ីរុសដនេះ។
ភារដត្ចើនបាំផ្ុររឺជម្ង ឺផ្ល វូ ដងហ ើម្ដ លអាចបេះពាល់ ល់ស រ ីរាងគ នទដទៀរ។ ម្នុសសដ លមាន
COVID-19 មានដរារសញ្ញាជាដត្ចើនដ លត្រូវបានដររាយការណ៍
ដផ្តើម្ដចមាពីដរារសញ្ញាលម ម្ៗដៅជម្ង ឺ្ងន់្ងរ។ ដរារសញ្ញាទាាំងឡាយអាចដលចដ ើងកនុងរយៈដពលពី
2 ដៅ 14នថង ដត្កាយពីការបេះពាល់ វ ីរុស។ ដរារសញ្ញាទាាំងឡាយរ ួម្មាន ដតតខ្ល ួនឬត្រ ុនញាក់ កអ ក
ពិបាក ក ដងហ ើម្ អ្ស់កមាែាំង ឈឺសច់ ុាំឬឈឺខ្ល ួន ឈឺកាល
បារ់បង់រស់ជារិឬខ្ែ ិនដៅដពលថមីៗដនេះ ឈឺក រឹងត្ចម្ុេះឬដេៀរសាំដបារ ចងហុរឬកអ ួរ
និងរាររុេះជាដ ើម្។
ហតើអ្វីហៅជាវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19?
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 រឺជាវ៉ាក់សាំងដ លម្ិនទាន់មានការអ្នុម្័រ
ដរវអាចបង្ការជម្ង ឺ COVID-19 បាន។
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វម្ិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងដ លរ ឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱសថសេរ ឋ អាដម្រ ិកអ្នុម្័រឲ្យដត្បើត្បាស់
ដ ើម្បីបង្ការជម្ង ឺ COVID-19 ដ េះដៅដ ើយដទ។
រ ឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱសថសេរ ឋ អាដម្រ ិក(FDA)បានអ្នុម្័រឲ្យដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ាក់សាំ
ង JANSSEN COVID-19 ដ ើម្បីបង្ការជម្ង ឺ COVID-19 ចាំដពាេះម្នុសសដ លមានអាយុចាប់ពី
18ឆ្នាំដ ើងដៅ ដត្កាម្ការអ្នុញ្ញារឲ្យដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់(EUA) ។
សត្មាប់ព័រ៌មានលម្អ ិរបដនថ ម្សត ីពី EUA សូ ម្អានដផ្នក
“ហតើអ្វីហៅជាការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA)? ”
ដ លដៅចុងបញ្ច ប់ននបញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះ។
.ហតើអ្វីខ្លះថដលអ្ន កគ្ួ រហលើកយកម្កនិយាយជាម្ួ យអ្ន កផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្ម្ុនហពល
ថដលអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហន្ទះ?
សូ ម្ត្បាប់អ្នកផ្ត ល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដរារអ្ាំពីរាល់សថនភពសុខ្ភាពរបស់អ្នក
រ ួម្ទាាំងដរារសញ្ញាទាាំងឡាយត្បសិនដបើអ្នកមាន:
• ត្បរិកម្ម ទាស់ណាម្ួ យ
• ត្រ ុនដតត
• វ ិបរត ិមម្កក ឬកាំពុងដត្បើត្បាស់ថានម
ាំ ម្កក
• ការបារ់បង់ភាពសុាំដៅនឹងជម្ង ឺ
ឬកាំពុងដត្បើត្បាស់ថានដាំ លបេះពាល់ ល់ត្បព័នធភាពសុាំរបស់អ្នក
• នផ្ាដពាេះ ឬដត្ោងនឹងមាននផ្ាដពាេះ
• ការបាំដៅកូ នដោយទឹកដោេះមាតយ
• ទទួ លបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 នទដទៀរ
ហតើអ្នកណាខ្ល ះថដលគ្ួ រទទួ លានវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ?
រ ឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱសថសេរ ឋ អាដម្រ ិក(FDA)បានអ្នុម្័រឲ្យដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ាក់សាំ
ង JANSSEN COVID-19 ចាំដពាេះម្នុសសដ លមានអាយុចាប់ពី 18ឆ្នាំដ ើងដៅ។
ហតើអ្នកណាខ្ល ះថដលម្ិនគ្ួ រទទួ លានវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ?
អ្ន កម្ិនរួ រទទួ លបានវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ដនេះដទ ត្បសិនដបើអ្នក:
• មានត្បរិកម្ម ទាស់្ងន់្ងរដៅនឹងារុផ្ស ាំណាម្ួ យននវ៉ាក់សាំងដនេះ
ហតើអ្វីខ្លះជាធាតុផ្សាំននវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ?
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 មានារុផ្ស ាំ ូ ចរដៅដនេះ: recombinant, replication-incompetent
adenovirus type 26 expressing the SARS-CoV-2 spike protein, citric acid monohydrate, trisodium
citrate dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), polysorbate-80, sodium chloride
ហតើវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះនឹងម្រតូវានផ្តល់ែូនយា៉ាងដូ ចហម្ត ច?
ដរនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ដៅកនុងសច់ ុាំរបស់អ្នក។
ការចាក់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ដ្វ ើដ ើងដរម្ួ យដងប៉ាុហណា
ណ ះ។
ហតើវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ ធាលប់ានហគ្ហម្របើម្រាស់ពីម្ុនម្កថដរឬហទ?
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ដនេះរឺជាវ៉ាក់សាំងដ លម្ិនទាន់អ្នុម្័រដៅដ ើយដ េះដទ។
ដៅកនុងការសកលបងដវជជសស្រសត មានម្នុសសត្បមាណជា 21,895
ក់ ដ លមានអាយុចាប់ពី18
ឆ្នាំដ ើងដៅបានចាក់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ដនេះ។
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ហតើវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ ានអ្តថ ម្របហយាែន៍អ្វីខ្លះ?
ដៅកនុងការសកលបងដវជជ សស្រសតដ លកាំពុងដរ ាំដណើរការ វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19
ដនេះបានបង្កហមានូ វការបង្ការ COVID-19 ប ា ប់ពីបានដត្បើត្បាស់វដរម្ួ យ ងបុដណា
ណ េះ។
បចចុបបនន ដនេះ ដរម្ិនទាន់បាន ឹងពីរយៈដពលននការការពាររបស់វត្បឆ្ាំងនឹង COVID19ដនេះដៅដ ើយដ េះដទ។
ហតើវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ ានហានិភ័យអ្វ ីខ្លះ?
ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំដ លបានដររាយការណ៍ម្កជាម្ួ យនឹងវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19
ដនេះរ ួម្មាន:
• ត្បរិកម្ម ទាស់ដៅត្រង់កដនែ ងដ លចាក់ : ឈឺត្រង់កដនែ ងចាក
ដសបកដ ើងត្កេម្និងដេើម្ទន់។
• ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំទូ ដៅៈ ឈឺកាល អ្ស់កមាែាំង ឈឺសច់ ុាំ ចង់កអ ួរ និងត្រ ុន។
វមានឱកាសរិចរួ ចដ លវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19
ដនេះអាចបងា រឲ្យមានត្បរិកម្ម ទាស់្ងន់្ងរ។ ត្បរិកម្ម ទាស់្ងន់្ងរ
ជា្ម្ម តារួ រដរដកើម្មានដ ើងកនុងរយៈដពលពីរបី ទីដៅម្ួ យដមាង
ប ា ប់ពីទទួ លបានម្ួ យកត្ម្ឹរដត្បើត្បាស់ននវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដនេះ។
ដរារសញ្ញាននការត្បរិកម្ម ទាស់្ងន់្ងរអាចរ ួម្មាន:
• ពិបាក ក ដងហ ើម្
• ដេើម្ម្ុខ្និងករបស់អ្នក
• ដបេះ ូ ងដោរញាប់
• ដ ើងកនទ ួលជុាំ វ ិមា ងខ្ល ួន
• វ ិលម្ុខ្និងចុេះដខ្ាយ
កាំណកមម្ព័ទធជុាំ វ ិមាសរនសមម្កនុងខ្ួ រកាល ដពាេះ
ដជើងរ ួម្ជាម្ួ យនឹងការថយចុេះននបាែដករ(ដកាសិកាមម្ដ លជួ យរាងកាយអ្ន កបញ្ឈប់ការេូ រ
មម្) បានដកើរមានដ ើងចាំដពាេះម្នុសសម្ួ យចាំនួនដ លបានចាក់វ៉ាក់សាំងJANSSEN
COVID-19ដនេះ។
ចាំដពាេះម្នុសសដ លមានការវ ិវឌ្ឈន៍ននកាំណកមម្ទាាំងដនេះនិងការថយចុេះបាែដករ
ដរារសញ្ញាទាាំងឡាយបានចាប់ដផ្ត ើម្ដកើរមានត្បមាណជាម្ួ យដៅពីរសបាតេ៍ប ា ប់ពីការចាក់វ៉ា
ក់សាំងដនេះ។
ម្នុសសភារដត្ចើនដ លមានការវ ិវឌ្ឈន៍ននកាំណកមម្ទាាំងដនេះនិងការថយចុេះបាែដកររឺជាស្រសតី
ដ លមានអាយុចដ ែ េះពី18 ដៅ49ឆ្នាំ។
ឳកាសដ លមានបញ្ញហដនេះដកើរដ ើងរឺកត្ម្មានណាស់។
អ្ន ករួ រដរដសវ ងរកអ្នត រារម្ន៍ដផ្នកដវជជសស្រសតជាប ា ន់
ត្បសិនដបើអ្នកមានដរារសញ្ញាណាម្ួ យកនុងបណា
ត ដរារសញ្ញាទាាំងឡាយ ូ ចខាងដត្កាម្ដនេះ
ប ា ប់ពីបានចាក់វ៉ាក់សាំង Janssen COVID-19:
•

ក ដងហ ើម្ខ្ែ ីៗ

•

ចុកដ ើម្ត្ទូង

•

ដេើម្ដជើង

•

ឈឺកនុងដពាេះជាត្បចាាំ
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•

ឈឺកាល្ង ន់្ងរឬជាត្បចាាំឬត្សវាំងដភន ក

•

ង្កយនឹងដចមាមម្តាម្សរនសមម្រូ ចៗឬសនម្កកមម្រូ ចៗដៅដត្កាម្ដសបក
ដត្តពីកដនែ ងចាក់។

ដរារសញ្ញាទាាំងអ្ស់ដនេះអាចម្ិនដម្នសុទធដរជាឥទធ ិពលប ា ប់បនស ាំននវ៉ាក់សាំង JANSSEN
COVID-19 ដនេះ ដ េះដទ។
ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំដ លម្ិនបានរំពឹងទុកដេើយ្ង ន់្ងរអាចនឹងដកើរមានដ ើង។ វ៉ាក់សាំង
JANSSEN COVID-19ដនេះ
កាំពុងសថ ិរកនុងការសិកាត្សវត្ជាវដៅកនុងការសកលបងដវជជសស្រសតដៅដ យ
ើ ដទ។
ហតើខ្្ញាំគ្ួរហ្វ ើអ្វីខ្លះអ្ាំពីឥទធ ិពលបន្ទាប់បនសាំហនះ?
ត្បសិនដបើអ្នកជួ បត្បទេះនឹងត្បរិកម្ម ទាស់្ងន់្ងរ សូ ម្ទូ រស័ពាដៅកាន់ដលខ្ 9-1-1
ឬដៅកាន់ម្នា ីរដពទយដ លដៅជិរអ្ន កបាំផ្ុរ។
សូ ម្ទូ រស័ពាដៅកាន់អ្នកផ្ត ល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដរារ ម្ស្រនតីសុខាភិបាលរបស់អ្នក
ត្បសិនដបើអ្នកមានឥទធិពលប ា ប់បនស ាំដ លរំខានអ្ន កឬដ លម្ិនបារ់ដ េះ។
សូ ម្រាយការណ៍ឥទា ិពលប ា ប់បនស ាំននវ៉ាក់សាំងដៅកាន់ FDA/CDC
តាម្រយៈម្របព័នធោយការណ៍ម្រពឹតតិការណ៍្ងន់្ងរននវ៉ាក់សាំង(VAERS)។
ដលខ្ទូ រស័ពាដ លម្ិនរិរនថែរបស់ VAERS រឺ 1-800-822-7967 ឬសូ ម្រាយការណ៍តាម្ដរេទាំព័រ
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ។ សូ ម្ោក់បញ្ចល
ូ “JANSSEN COVID-19 Vaccine
EUA” ដៅកនុងជួ រទីម្ួយត្បអ្ប់ដលខ្18 ននទត្ម្ង់ដបបបទរាយការណ៍។
ជាងដនេះដៅដទៀរ
អ្ន កអាចរាយការណ៍អ្ាំពីឥទធិពលប ា ប់បសនស ាំដនេះដៅត្ក ុម្េុនបដចច ក វ ិទាខាងជីវសស្រសតសេរ ឋ
អាដម្រ ិក(Janssen Biotech, Inc)តាម្អាសយោឋនទាក់ទង ូ ចខាងដត្កាម្ដនេះ
សរហអ្ ិចម្រតូនិក
JNJvaccineAE@its.jnj.com

ទូ រសរហលខ្
215-293-9955

ទូ រស័ពាហលខ្
US Toll Free: 1-800-565-4008
US Toll: (908) 455-9922

ដរក៏អាចផ្តល់ជដត្ម្ើសអ្ន កកនុងការចុេះដមមេះជាម្ួ យនឹង វុីដសេវ ៍(v-safe)ផ្ងដ រ។ V-safe
រឺជាឧបករណ៍ថមីម្ួយមានដៅដលើទីរស័ពាដ ទាំដនើបដ លដត្បើត្បាស់ដោយម្ិនរិរនថែ
ដោយដត្បើត្បាស់សរជាអ្រថ បទនិងការសា ង់ម្រិតាម្ដរេទាំព័រដ ើម្បីចុេះបញ្ជ ីអ្នកដ លបានចាក់វ៉ា
ក់សុាំងកនុងការដើើមាឥទធ ិពលប ា ប់បសនស ាំជាសកាតនុពលប ា ប់ពីការចាក់វ៉ាក់សុាំង COVID-19
ដនេះ។ V-safe សួ រសាំណួរទាាំងឡាយដ លជួ យ CDCត្រួ រពិនិរយសុវរថ ិភាពននវ៉ាក់សុាំង COVID-19 ។
V-safe ក៏ផ្តល់នូវការរំលឹកការចាក់កត្ម្ឹរទីពីផ្ងដ រ ត្បសិនដបើចាាំបាច់
និងការតាម្ោនត្រួ រពិនិរយដោយផ្ទាល់តាម្ទូ រស័ពាជាម្ួ យ CDC
ត្បសិនដបើអ្នកចូ លរ ួម្រាយការណ៍ម្កថាមានផ្លបេះពាល់សុខ្ភាពរួ រឲ្យករ់សមាគល់ប ា ប់ពីបាន
ចាក់វ៉ាក់សុាំង COVID-19 ដនេះ។ សត្មាប់ព័រ៌មានលម្អ ិរសត ីអ្ាំពីរដបៀបចុេះដមមេះ
សូ ម្ដម្ើលដរេទាំព័រ https://www.cdc.gov/vsafe។
4

ហតើវនឹងានអ្វ ីហកើតហ ើងម្របសិនហបើខ្្ញាំម្ន
ិ ទទួ លយកវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ?
វរឺជាជដត្ម្ើសរបស់អ្នកកនុងការទទួ លយកឬម្ិនទទួ លយកវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ដនេះ។
ត្បសិនដបើអ្នកសដត្ម្ចចិរតម្ិនទទួ លយកវ
វនឹងម្ិនមានការផ្ទែស់បតរសត
ូ ង់ោរការពយបាលសុខ្ភាពរបស់អ្នកដ េះដទ។
ហតើានែហម្រម្ើសដនទណាហផ្សងហទៀតថដរឬហទ សម្រាប់បង្ការែម្ង ឺ COVID-19ហនះ ហម្រៅពីវ៉ាក់សាំង
JANSSEN COVID-19 ហន្ទះ?
បចចុបបនន ដនេះ វម្ិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងជដត្ម្ើសណាម្ួ យដ លបានអ្នុម្័រដ ើម្បីបង្ការជម្ង ឺ COVID19។
រ ឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱសថសេរ ឋ អាដម្រ ិកអាចនឹងអ្នុញ្ញារឲ្យដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ាក់សាំ
ង នទដទៀរដ ើម្បីបង្ការជម្ង ឺ COVID-19ដនេះ។
ហតើខ្្ញាំអាចទទួ លវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19 ហនះ
ជាម្ួ យនឹងវ៉ាក់សាំងដនទហផ្សងហទៀតថដរឬហទ?
វោមនព័រ៌មានណាម្ួ យសត ីអ្ាំពីការដត្បើត្បាស់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដនេះ
ជាម្ួ យនឹងវ៉ាក់សាំង នទដផ្សងដទៀរដ េះដទ។
ហតើនឹងានអ្វ ីហកើតានហ ើង
ម្របសិនហបើខ្្ញាំកាំពុងាននផ្ាហ ះឬកាំពុងបាំហៅកូ នហោយទឹកហោះហន្ទះ?
ត្បសិនដបើអ្នកកាំពុងមាននផ្ាដពាេះឬកាំពុងបាំដៅកូ នដោយទឹកដោេះដ េះ
សូ ម្ពិភាកាជដត្ម្ើសរបស់អ្នកជាម្ួ យនឹងអ្ន កផ្ត ល់ដសវសុខ្ភាពរបស់អ្នក។
ហតើវ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ហនះនឹងហ្វ ើឲ្យខ្្ញាំហកើតែម្ង ឺCOVID-19ថដរឬហទ?
ដទ វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដនេះម្ិនមានផ្ទុក វ ីរុសSARS-CoV-2
និងម្ិនអាចដ្វ ើឲ្យអ្ន កមានជម្ង ឺCOVID-19ដ េះដទ។
សូម្រកាប័ណណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្របស់អ្នក
ដៅដពលដ លអ្ន កទទួ លបានការចាក់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19
ដរនឹងផ្តល់ប័ណណចាក់ថានប
ាំ ង្ការដរារម្ួ យសនែ ឹក ល់អ្នកដ ើម្បីទុកជាឯកសរនូ វដមមេះវ៉ាក់សាំងនឹង
កាលបរ ិដចេ ទដ លអ្ន កបានចាក់វ។
ព័ត៌ានបថនថ ម្
ត្បសិនដបើអ្នកមានសាំណួរ ឬដ ើម្បីទទួ លបាននូ វបញ្ជ ីដេរុការណ៍ថមីៗបាំផ្ុរ អ្ាំពីវ៉ាក់សាំង
JANSSEN COVID-19 សូ ម្ដ្វ ើការដសា នកូ QR ដោយដត្បើត្បាស់នូវទូ រស័ពាន របស់អ្នក
សូ ម្រកដម្ើលដៅតាម្ដរេទាំព័រឬទូ រស័ពាម្កដលខ្ដ លផ្តលជ
់ ូ ន ូ ចខាងដត្កាម្ដនេះ។
កូ ដ QR

ហគ្េទាំព័រននបញ្ជីហេតុការណ៍
ហលខ្ទូ រស័ពា
www.janssencovid19vaccine.com. US Toll Free: 1-800-565-4008
US Toll: (908) 455-9922
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ហតើខ្្ញាំអាចានដាំណឹងជាបថនថ ម្ហទៀតយា៉ាងដូ ចហម្ត ច?
• សូ ម្សួ រដៅអ្ន កផ្ត ល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដរារ។
•
•
•

សូ ម្ដម្ើលCDCតាម្រយៈដរេទាំព័រ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html
សូ ម្ដម្ើលFDA តាម្រយៈដរេទាំព័រ https://www.fda.gov/emergency-preparednessand-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-useauthorization
សូ ម្ទាក់ទងជាម្ួ យនឹងដផ្នកសុខាភិបាលសារណៈដៅកនុងរាំបន់ឬរ ឋ របស់អ្នក។

ហតើព័ត៌ានសតីពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការហោគ្របស់ខ្្ញាំនឹងម្រតូវានកត់ម្រតាទុកហៅទីណា?
អ្ន កផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដរារអាចបញ្ចល
ូ ព័រ៌មានសត ីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដរាររបស់អ្ន
កដៅកនុងត្បព័នធព័រ៌មានភាពសុាំននដ នសម្ថ កិចចរាំបន់ឬរ ឋ របស់អ្នក(IIS)ឬត្បព័នធ នទដផ្សង
ដទៀរដ លបានចារ់តាាំងដ ើង។ សត្មាប់ព័រ៌មានលម្អ ិរបដនថ ម្សត ីអ្ាំពី IIS សូ ម្ដម្ើលដរេទាំព័រ:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
ហតើខ្្ញាំអាចនឹងហចញនែលរដឋ ាលហដើម្បីទទួ លានវ៉ាក់សាំងកូ វ ីដ19 ហនះថដរឬហទ?
ដទ ដៅដពលដនេះ
អ្ន កផ្តល់វ៉ាក់សាំងម្ិនអាចរិរនថែ ពីអ្នកចាំដពាេះកត្ម្ិរដត្បើត្បាស់វ៉ាក់សាំងដ េះដទ
ដេើយអ្ន កម្ិនត្រូវបានយកត្បាក់ពីដហាដៅអ្ន កដ ម្
ើ បីទួទារ់នថែរ ឋ បាលឬនថែចាំ
ណាយ នទៗដទៀរដ េះដទ ដៅដពលដ លអ្ន កត្ោន់ដរទទួ លវ៉ាក់សាំងកូ វ ី 19ដរបុដណា
ណ េះ។
ដទាេះបីជាោងណាក៏ដោយ
អ្ន កផ្តល់វ៉ាក់សាំងអាចនឹងដសវ ងរកសាំណងសម្ត្សបពីកម្ម វ ិ្ីឬរដត្មាងដ លដចមានថែ រ ឋ បា
លវ៉ាក់សាំងកូ វ ិ 19សត្មាប់អ្នកទទួ លវ៉ាក់សាំង(ត្ក ុម្េុនា រា៉ាប់រងឯកជន
ការា រា៉ាប់រងសុខ្ភាពរបស់រ ឋ សេព័នធ កម្ម វ ិ្ីា សុខ្ភាពសារណៈ
កម្ម វ ិ្ីទាម្ទារសាំណងHRSA COVID19ដ លម្ិនត្រូវបានា សត្មាប់អ្នកទទួ លដ លម្ិនមានការា រា៉ាប់រង)។
ហតើខ្្ញាំអាចោយការណ៍អ្ាំពីករណីសងស័យហាកបនល ាំហៅទីណាថដរ?
ឹ អ្ាំពីការរំដោបបាំពានណាម្ួ យដៅដលើរត្ម្ូវការកម្ម វ ិ្ីចាក់
រាល់បុរគលនីម្ួយៗដ លបាន ង
វ៉ាក់សាំងកូ វ ី 19របស់សឌ្
ុី ីសុី(CDC)ត្រូវបានដលើកទឹកចិរតដ ើម្បីរាយការណ៍ករណីទាង
ាំ ដ េះ
ដៅកាន់កា រ ិោល័យអ្រគ អ្្ិការកិចចននត្កសួ ងសុខាភិបាលសេរ ឋ អាដម្រ ិកតាម្រយៈដលខ្
1-800-HHS-TIPS ឬ TIPS.HHS.GOV។
ហតើអ្វីហៅជាម្របតិ វ ិធានការហៅកនញងកម្ម វ ិ្ីសាំណងរបួ សហន្ទះ?
ត្បរិ វ ិានការដៅកនុងកម្ម វ ិ្ីសាំណងរបួ ស(CICP)រឺជាកម្ម វ ិ្ីសេព័នធម្ួយដ លអាចជួ យដចមានថែ
ពយបាលជម្ង ឺនិងចាំណាយជាក់ដសត ងដផ្សងៗដទៀរននម្នុសសម្ួ យចាំនួនដ លបានទទួ លរងដត្ោេះ្ង ន់
្ង រដោយឱសថឬវ៉ាក់សាំងបង្ការដរារម្ួ យចាំនួន រ ួម្ទាាំងវ៉ាក់សាំងដនេះផ្ងដ រ។ ជាទូ ដៅ
ការទាម្ទារសាំណងត្រូវោក់ជូនឲ្យ CICP
ពិនិរយនិងសដត្ម្ចកនុងរយៈដពលម្ួ យឆ្នាំចាប់ពកា
ី លបរ ិដចេ ទននការទទួ លវ៉ាក់សាំងដនេះ។
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ឹ បដនថ ម្អ្ាំពីកម្ម វ ិ្ីដនេះ សូ ម្ដម្ើលដរេទាំព័រwww.hrsa.gov/cicp/
ដ ើម្បីបាន ង
ឬទូ រស័ពាដៅកាន់ដលខ្ 1-855-266-2427 ។
ហតើអ្វីហៅគ្ឺជាការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA)ហន្ទះ?
រ ឋ បាលចាំណីអាហារនិងឱសថសេរ ឋ អាដម្រ ិក(The United States
FDA)បានអ្នុញ្ញារឲ្យដត្បើត្បាស់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដនេះ
ដៅដត្កាម្យនត ការអាចយកម្កដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់ដ លដរដៅថា EUA ។ EUA
ដនេះត្រូវបានោាំត្ទដោយរ ឋ ម្ស្រនតីសុខាភិបាលនិងដសចកត ីត្បកាសដសវកម្ម ម្នុសស(HHS)ដ លថា
កាលៈដទសៈដកើរមានដ ង
ើ ដ ើម្បីផ្តល់ដេរុផ្លត្រឹម្ត្រូវនូ វការដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់ននឱសថនិងផ្
លិរផ្លជីវសស្រសតកនុងកាំ ុ ងដពលននការរាលោលដៅត្រប់ទីកដនែ ងននជម្ង ឺ COVID-19 ។
វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដនេះ
ម្ិនបានដ្វ ើការត្រួ រពិនិរយដ ើង វ ិមា ូ ចោនដៅនឹងត្បដភទផ្លិរផ្លដ លបានទទួ លការត្រួ រពិ
និរយឬអ្នុម្័រដោយ FDAដ េះដទ។ FDAអាចផ្តល់ EUA
ដៅដពលដ លបានបាំដពមានូ វលកខ ខ្ណឌម្ួ យចាំនួន ដ លរាប់បញ្ចល
ូ ថា វោមនជដត្ម្ើសការអ្នុម្័រ
និងមានម្ិនត្រប់ត្ោន់ ។ ជាងដនេះដៅដទៀរ ការសដត្ម្ចចិរតរបស់ FDA
រឺដផ្អកដៅដលើភសតុតាងវ ិទាសស្រសតទាាំងត្ស ុងដ លមាន ដោយបានបង្កហមាថា
ផ្លិរផ្លដនេះអាចមានត្បសិទធិភាពកនុងការបង្ការជម្ង ឺ COVID-19
កនុងកាំ ុ ងដពលននការរាលោលដៅត្រប់ទីកដនែ ងននជម្ង ឺ COVID-19 ដេើយថា
អ្រថ ត្បដោជន៍ជាដត្ចើនដ លដរបាន ឹងមានរនម្ែ ជាងហានិភ័យជាដត្ចើនដ លដរបាន ឹងននផ្
លិរផ្លដនេះ។
លកខ ខ្ណឌទាាំងអ្ស់ត្រូវដរបានបាំដពមាដ ើម្បអ្នុញ្ញារឲ្យផ្លិរផ្លត្រូវបានដរយកម្កដត្បើត្បាស់កនុ
ងការពយបាលអ្ន កជម្ង ឺកនុងកាំ ុ ងដពលននការរាលោលដៅត្រប់ទីកដនែ ងនន
ជម្ង ឺ COVID-19 ដនេះ។
EUAសត្មាប់វ៉ាក់សាំង JANSSEN COVID-19ដនេះ ចូ លជា្រមានសត្មាប់រយៈដពលននជម្ង ឺ COVID19 ដ លដសចកត ីត្បកាសរបស់
EUAបញ្ញជក់ថាផ្តល់ដេរុផ្លត្រឹម្ត្រូវនូ វការដត្បើត្បាស់ជាប ា ន់ននផ្លិរផ្លទាាំងដនេះ
ត្បសិនដបើវម្ិនត្រូវបានដរបញ្ឈប់ឬលុបដចាលវ ិមាដ េះដទ(ប ា ប់ពីដ េះម្ក
ផ្លិរផ្លអាចនឹងដលងត្រូវបានដរដត្បើត្បាស់ដទៀរដេើយ)។
ផ្លិរដោយៈ
Janssen Biotech, Inc.
a Janssen Pharmaceutical Company of Johnson & Johnson
Horsham, PA 19044, USA

© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies

សត្មាប់ព័រ៌មានបដនថ ម្ សូ ម្ទូ រស័ពាដោយម្ិនរិរនថែ ម្កដលខ្( US Toll Free): 1-800-565-4008, US Toll: (908) 455-9922 ឬចូ លដៅកាន់ដរេទាំព័រ
www.janssencovid19vaccine.com
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សូ ម្ដសា នដ ើម្បីចាប់យកវ
បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះត្រូវបានផ្ត ល់ជូនអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំងសត្មាប់កាំណរ់ត្តាដវជជ ស
ស្រសតតាម្ត្បព័នធដអ្ ិចត្រូនិកឬត្បព័នធព័រ៌មានភាពសុាំ។
កាលបរ ិដចេ ទកូ ផ្លិរផ្លៈ ដខ្កុម្ភៈឆ្នាំ2021
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រដ្ឋ បាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋ អាមេរ ិក(FDA) ផ្តលកា
់ របកប្របភាសាមនេះជាការបមរេើជូនដ្ល់អ្នកទសសនាអ្នត រ
ជាតិទូមៅ។ មយើងសងឃឹេថាមោកអ្ន កនឹងយល់ម ើញថាការបកប្របមនេះមានរបមោជន៍។ ម េះជាទីភានក់ងារបាន
ព្យាោេមដ្ើេបីទទួ លបាននូ វការបកេួ យប្ដ្លេិនមលអ ៀងព្យីមសចកត ីព្យិតតាេប្ដ្លអាចម្វ ើមៅបាន ដ្ូ ចប្ដ្លមានមៅ
កនុងការបករសាយជាភាសាអ្ង់មលេ សកត ី មយើងទទួ លសាាល់ថា ការបកប្របភាសាមនេះអាចមានភាព្យេិនចាស់ោស់
រតឹេរតូវឬមព្យញមលញដ្ូ ចជាភាសាអ្ង់មលេ សមនាេះមទ។ មហតុដ្ូមចនេះមហើយ ឯកសារជាផ្ល វការៃនឯកសារមនេះលជា
ូ
ជាឯកសារ
ជាភាសាអ្ង់មលេ ស។

