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បញ្ជីហេតុការណ៍ព័តមា
៌ នវ៉ាក់សាំងសម្រមាប់អ្នកទទួ ល និងអ្ន កថែរទាំ
អ្ាំពីវ៉ាក់សាំងេវ ឺេសឺ បយ
ូ ទិចកូ វ ីដ19 (PFIZER-BIONTECH COVID-19)
ហដើម្បីបង្ការជម្ង ឺកូ វ ីដ-19(COVID-19) សម្រមាប់ហម្របើម្រាស់ជាម្ួ យ
បុគ្គលថដលមានអាយុចាប់ពី 5 ដល់11 ឆ្នាំ
សម្រមាប់កុមារថដលមានអាយុចាប់ពី 5 ដល់11 ឆ្នាំ

កូ នអ្ន កនឹងម្រតវូ ានផ្តល់វ៉ាក់សាំង the Pfizer- BioNTech COVID-19 ហដើម្បីបង្ការជម្ង ឺកូរ៉ា ូណាវ ីរុស2019
(COVID-19) ថដលបងា រហោយវ ីរុសសរកូ វ ីពីរ( SARS-CoV-2) ។
បញ្ជីហេតុការណ៍ព័តមា
៌ នវ៉ាក់សាំងហនេះសម្រមាប់អ្នកទទួ លនិងអ្ន កថែរទាំ
រ ួម្មានបញ្ជីហេតុការណ៍សម្រមាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ថដលម្រតវូ ានអ្នុញ្ញាត )
សម្រមាប់ហម្របើម្រាស់ជាម្ួ យបុគ្គលថដលមានអាយុចាប់ពី 5 ដល់11 ឆ្នាំ។1
វ៉ាក់សាំងPfizer-BioNTech COVID-19 ថដលម្រតវូ ានអ្នុញ្ញាតហម្រកាម្ការអ្នុញ្ញាតហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់
(EUA)
ពីរដឋ ាលចាំណីអាហារសេរដឋ អាហម្រ ិកហដើម្បីផ្តល់កម្រម្ត
ិ ថ្នស
ាំ ម្រមាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងហលើកទីម្ួយចាំនួនពីរ
ដូ ស សម្រមាប់កុមារថដលមានអាយុចាប់ពី 5 ដល់11 ឆ្នាំ។
បញ្ជ ីហេតុការណ៍ហនេះសម្ាប់ព័ត៌ានសត ីអាំពីវ៉ាែ់សាំងហនេះានព័ត៌ានហ ើរបីជួយអន ែឱ្យយល់ពហា
ី និភ័យ
និងអតថ ម្បហោជន៍ថ្នវ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ក លែូ នអន ែអាចនឹងទទួ លបាន
ហោយសរ បចចុបបនន ានការរាតតាតថ្នជាំងឺែូ វ ី -19 រាល់ោលហៅម្រប់ទីែកនែ ង ។
សូ រពិភាែាជារួ យអន ែផ្តល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការហរារែូ នរបស់អនែ
ម្បសិនហបើអនែានសាំណួរទ ាំងឡាយ ។
បញ្ជ ីហេតុការណ៍ហនេះអាចម្តូវបានហរហ្វ ើបចចុបបនន ។ សម្ាប់ព័ត៌ានងម ីៗបាំផ្ុតថ្នបញ្ជ ីហេតុការណ៍
សូ រចូ លហៅទសសនាហរេទាំព័រ www.cvdvaccine.com ។
ហតើអ្វីខ្លេះថដលអ្ន កម្រតវូ ដឹង ម្ុនហពលថដលកូ នអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំងហនេះ?
ហតើ COVID-19 ជាអ្វ ី?
COVID-19 រឺជាជរៃ កឺ លបងា រហ ើងហោយវ ីរុសែូ រ៉ា ូណាក លហរហៅថា SARS-CoV-2 ។ អន ែអាចទទួ ល
COVID-19 តាររយៈការបេះពាល់ជារួ យរនុសស ថ្ទហទៀតក លានវ ីរុសហនេះ។
ភារហម្ចើនបាំផ្ុតរឺជរៃ ផ្
ឺ ល វូ ហងហ ើរក លអាចបេះពាល់ ល់ស រ ីរាងគ ថ្ទហទៀត ។ រនុសសក លាន COVID-19
ានហរារសញ្ញាជាហម្ចើនក លម្តូវបានហររាយការណ៍
ហផ្ត ើរហចញពីហរារសញ្ញាលម រៗហៅជរៃ ឺ្ៃន់្ៃរក លអាចបណា
ត លឲ្យសែប់បាន ។
ហរារសញ្ញាទ ាំងឡាយអាចហលចហ ើងែនុងរយៈហពលពី 2 ហៅ 14ថ្ងៃ ហម្កាយពីការបេះពាល់ វ ីរុស។
ហរារសញ្ញាទ ាំងឡាយរ ួរាន ហតតែល ួនឬម្រ ុនញាែ់ ែអ ែ ពិបាែ ែ ហងហ ើរ អស់ែាែាំង ឈឺសច់ ុាំឬឈឺែល ួន
ឈឺែាល បាត់បង់រស់ជាតិឬែែ ិនហៅហពលងម ីៗហនេះ ឈឺែ តឹងម្ចរុេះឬហេៀរសាំហបារ ចងហុរឬែអ ួត
និងរាររុេះជាហ ើរ ។
សម្ាប់ព័តា
៌ នលរអ ិតបកនថ រសត ីពី EUA សូ រអានកផ្នែ “
ហតើអ្វីហៅជាការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA)? ” ក លហៅចុងបញ្ច ប់ថ្នបញ្ជ ីហេតុការណ៍ហនេះ។
[1] អ្នកអាចទទួលបានបញ្ជីហេតុការណ៍ព័ត៌មានវ៉ា ក់សាំងហនេះ ហ េះបីជាកូនរបស់អ្នកមានអាយុ 12 ឆ្នាំក៏ហោយ។ កុមារដែលនឹងមានអាយុចាប់ពី 11 ឆ្នាំែល់ 12 ឆ្នាំហៅចហ្ល េះកម្រិតថ្នាំទី 1 និងទី 2 របស់ពួកហេកនុងកម្រឹតែាំពូងអាចទទួលបានសម្មាប់ែូស ាំងពីរ ាំង៖ (1) រូបរនតវ៉ាក់សាំង Pfizer-

BioNTech COVID-19 ដែលម្តូវបានអ្នុញ្ញាតសម្មាប់ហម្បើម្បាស់កនុងបុេគលដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំហ ើងហៅអាយុ 11 ឆ្នាំ; ឬ (2) COMIRNATY ឬរួយកនុងចាំហ្ររូបរនតវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19
ដែលម្តូវបានអ្នុញ្ញាតហអាយហម្បើចាំហ េះបុេគលដែលមានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំហ ើងហៅ។

1
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ហតើអ្វីខ្លេះថដលអ្ន កគ្ួ រហលើកយកម្កនិយាយជាម្ួ យអ្ន កផ្តលកា
់ រចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្កូ នរបស់អ្នក
ម្ុនហពលថដលកូ នអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំងហនេះ?
សូម្ម្រាប់អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្អ្ាំពីោល់សានភពសុខ្ភាពកូ នរបស់អ្នក
រ ួម្ទាំងហោគ្សញ្ញាទាំងឡាយម្របសិនហបើកូនអ្ន កមាន:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ម្បតិែរម ទស់ណារួ យ
ការរលាែសច់ ុាំហបេះ ូ ង ឬហរាររលាែហម្សរហបេះ ូ ង
ម្រ ុនហតត
វ បបតត ិមរែែ ឬែាំពុងហម្បើម្បាស់ថានម
ាំ រែែ
ការបាត់បង់ភាពសុហាំ ៅនឹងជរៃ ឺ
ឬែាំពុងហម្បើម្បាស់ថានកាំ លបេះពាល់ ល់ម្បព័នធភាពសុាំែូនរបស់អនែ
ថ្ផ្ៃ ហពាេះ
ការបាំហៅែូ នហោយទឹែហោេះាតយ
ទទួ លបានវ៉ាែ់សាំង COVID-19 ថ្ទហទៀត
ធ្លែប់ ួ លសនែ ប់ហៅហពលចាែ់ថាន ាំ

ហតើវ៉ាក់សាំងហនេះនឹងម្រតវូ ានផ្តល់ជូនយា៉ាងដូ ចហម្ត ច?
ហរនឹងចាែ់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហៅែនុងសច់ ុាំែូនរបស់អនែ ។
វ៉ាែ់សាំងហនេះម្តូវបានហរហម្បើម្បាស់ជាហស៊េ រ ី 2 ូ សបនត បនាៃប់គ្ននែនុងរយៈហពល 3
សបាតេ៍ោច់ហោយក ែពីគ្នន ។
វ៉ាែ់សាំងហនេះអាចនឹងរិនការពាររនុសសម្រប់រ ូបហនាេះហទ។
ហតើអ្នកណាខ្ល េះថដលម្ិនគ្ួ រទទួ លានវ៉ាក់សាំងហនេះ?
ែូ នអន ែរិនរួ រទទួ លបានវ៉ាែ់សាំងហនេះហទ ម្បសិនហបើែូនអន ែ:
• ានម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរបនាៃប់ពីបានចាែ់វ៉ាែ់សាំងហនេះហលើែទីរួយរែ
• ានម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរហៅនឹងធ្លតុផ្ស ាំណារួ យថ្នវ៉ាែ់សាំងហនេះ
ហតើអ្វីខ្លេះជាធាតុផ្សាំននវ៉ាក់សាំងហនេះ?
វ៉ាែ់សាំងហនេះានធ្លតុផ្ស ាំ ូ ចតហៅហនេះ: mRNA, lipids ((4- hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide,
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine និង cholesterol), tromethamine, tromethamine
hydrochloride, sucrose, និង sodium chloride ។
ហតើវ៉ាក់សាំងហនេះធាលប់ានហគ្ហម្របើម្រាស់ពីម្ុនម្កថដរឬហទ?
វានរនុសសរាប់លាននាែ់ក លានអាយុចាប់ពី 12 ឆ្នាំហ ើងហៅបានទទួ លវ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech
COVID-19 ហម្ការ EUA ចាប់តាាំងពីថ្ងៃ ទី 11 កែ្ន ូ ឆ្នាំ 2020 រែ ។ ហៅែនុងការសែលបងហវជជ សស្រសត
ានរនុសសម្បាណជា 3,100 នាែ់ ក លានអាយុចាប់ពី 5 ហៅ 12 ឆ្នាំ បានទទួ លោងហហាចណាស់
ចាំនួនរួ យែម្រឹតហម្បើម្បាស់ថ្នវ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ហនេះ ។
ហៅែនុងការសែលបងហវជជសស្រសត ថ្ទហទៀត ានរនុសសម្បាណជា 23,000 នាែ់
ក លានអាយុចាប់ពី12 ឆ្នាំហ ើងហៅ បានទទួ លោងហហាចណាស់
ចាំនួនរួ យែម្រឹតហម្បើម្បាស់ថ្នវ៉ាែ់សាំងហនេះ។
វ៉ាែ់សាំងហនេះម្តូវបានទទួ លការអនុញ្ញាតឱ្យហម្បើម្បាស់សម្ាប់ែុារពីអាយុ 5 ល់ 11 ឆ្នាំ
រ ួរានរ ូបរនត ក លាន mRNA និង lipids ូ ចគ្នន
បុកនត ានសាសធ្លតុអសែរម ហផ្សងគ្ននហបើហម្បៀបហ្ៀបហៅនឹងវ៉ាែ់សាំងក លម្តូវបានហម្បើម្បាស់ហៅហម្ការ
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EUA សម្ាប់ែុារពីអាយុ 5 ល់ 11 ឆ្នាំហ ើងហៅ និងបានម្តូវហ្វ ើការសិែាែនុងកផ្ន ែសែលបងហវជជ សស្រសត
។
ការហម្បើម្បាស់ធ្លតុផ្ស ាំអសែរម ហផ្សងៗជួ យហ្វ ើឱ្យានហសថ រភាពថ្នវ៉ាែ់សាំងហម្ការសីតុណហភាពែនុងទូ រទឹែែ
ែ
ហេើយរ ូបរនត ហនេះអាចម្តូវបានហរហរៀបចាំរ ួចជាម្សច់ហ ើរបីហ្វ កា
ើ រចាែ់នូវែម្រឹតក លសរម្សបចាំហពាេះែុា
រចាប់ពីអាយុ 5 ល់ 11 ឆ្នាំ ។
ហតើវ៉ាក់សាំងហនេះ មានអ្តា ម្របហយាជន៍អ្វីខ្លេះ?
វ៉ាែ់សាំងហនេះបានបង្កហញនូ វការបង្ការជរៃ ឺ COVID-19 ។
បចចុបបនន ហនេះ ហររិនទន់បាន ឹងពីរយៈហពលថ្នការការពាររបស់វម្បឆ្ាំងនឹងជរៃ ឺ COVID19ហនេះហៅហ ើយហនាេះហទ ។
ហតើវ៉ាក់សាំងហនេះ មានហានិភ័យអ្វ ីខ្លេះ?
វានឱ្កាសតិចតួ ចក លវ៉ាែ់សាំងហនេះអាចបងា រឲ្យានម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរ ។ ម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរ
ជា្រម តារួ រកតហែើរានហ ើងែនុងរយៈហពលពីរបីនាទីហៅរួ យហាង
បនាៃប់ពីទទួ លបានរួ យែម្រឹតហម្បើម្បាស់ថ្នវ៉ាែ់សាំងហនេះ ។ ហោយរូ លហេតុហនេះហេើយ
អន ែផ្ត ល់ហសវចាែ់វ៉ាែ់សាំងែូ នរបស់អនែ
អាចហសម ើសុាំែូនអន ែឲ្យសាំរាែហៅទីែកនែ ងក លែូ នអន ែចាែ់វ៉ាែ់សាំងហ ើរបីតារោនហម្កាយពីការចាែ់វ៉ាែ់
សាំង ។ ហរារសញ្ញាថ្នការម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរអាចរ ួរាន:
• ពិបាែ ែ ហងហ ើរ
• ហេើររុែនិងែរបស់អនែ
• ហបេះ ូ ងហលាតញាប់
• ហ ើងែនទ ួលជុាំ វ បញ ងែល ួន
• វ បលរុែនិងចុេះហែាយ
ការលាែសច់ ហុាំ បេះ ូ ងឬហរាររលាែហម្សរហបេះ ូ ងបានហែើតានហ ើងហៅហលើរនុសសរួ យចាំនួនក លបា
នចាែ់វ៉ាែ់សាំងហនេះ ។ ែរណីជាហម្ចើនថ្នអន ែទ ាំងហនាេះ
ហរារសញ្ញាបានហលចហ ើងែនុងែាំ ុ ងហពលពីបីថ្ងៃ បនាៃប់ពីបានការចាែ់វ៉ាែ់សាំងហនេះជាហលើែទីពី ។
ឱ្កាសថ្នការហែើតានហ ង
ើ នូ វហរារសញ្ញាហនេះានតិចតួ ចជាទីបាំផ្ុត ។
អន ែរួ រកតកសវ ងរែការជួ យសហស្រង្កគេះជាបនាៃន់ភាែរៗ
ម្បសិនហបើែូនអន ែានហរារសញ្ញា ូ ចខាងហម្ការហនេះបនាៃប់ពីបានចាែ់វ៉ាែ់សាំងហនេះ ៖
•
•
•

ឈឺម្ទូង
ពិបាែ ែ ហងហ ើរ
ានអាររម ណ៍ថាហបេះ ូ ងហលាតញាប់ ញ័រម្ទូងនិងចង្កវែ់ហបេះ ូ ងហលាតខាែាំងនិងញាប់ជាង្រម តា។
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ឥទធ ិពលបនាៃប់បនស ាំក លបានហររាយការណ៍រែជារួ យនឹងវ៉ាែ់សាំងហនេះរ ួរាន:
• ម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរ
• ម្បតិែរម ទស់រិន្ៃ ន់្ៃរ ូ ចជា ែនទ ួល រាស់ ែនាៃលម្តអាែឬហេើររុែជាហ រ
ើ
• រលាែសច់ ុាំហបេះ ូ ង
• រលាែហម្សរហបេះ ូ ង
• ឈឺហៅម្តង់ែកនែ ងក លចាែ់
• អស់ែាែាំង
• ឈឺែាល
• ឈឺសច់ ុាំ
• ម្រ ុនញាែ់
• ឈឺសនាែែ់
• ម្រ ុនហតត
• ហេើរម្តង់ែកនែ ងក លចាែ់
• សនរម្ែេរម្តង់ែកនែ ងក លចាែ់
• ចង់ែអ ួត
• ានអាររម ណ៍ថារិនម្សួ លែល ួន
• ហេើរម្ែហពញទឹែរថ្ង(lymphadenopathy)
• រិនចង់ទទួ លទនអាហារ
• រាររ ូស
• ែអ ួតចងអុរ
• ឈឺថ្
•
ួ លសនែ ប់ហោយសរការចាែ់វ៉ាែ់សាំង
ហរារសញ្ញាទ ាំងអស់ហនេះអាចរិនករនសុទធកតជាឥទធ ិពលបនាៃប់បនស ាំថ្នវ៉ាែ់សាំងហនេះ ហនាេះហទ ។
ឥទធ ិពលបនាៃប់បនស ាំក លរិនបានរំពឹងទុែហេើយ្ៃ ន់្ៃរអាចនឹងហែើតានហ ើង ។
ឥទធ ិពលបនាៃប់បនស ាំថ្នវ៉ាែ់សាំងហនេះែាំពុងសថ ិតែនុងការសិែាម្សវម្ជាវហៅែនុងការសែលបងហវជជ សស្រសតហៅ
ហ ើយហទ ។
ហតើខ្្ញាំគ្ួរហ្វ ើអ្វីខ្លេះអ្ាំពីឥទធ ិពលបន្ទាប់បនសាំហនេះ?
ម្បសិនហបើែូនអន ែជួ បម្បទេះនឹងម្បតិែរម ទស់្ៃន់្ៃរ សូ រទូ រស័ពៃហៅកាន់ហលែ 9-1-1
ឬហៅកាន់រនៃ ីរហពទយក លហៅជិតអន ែបាំផ្ុត ។
សូ រទូ រស័ពៃហៅកាន់អនែផ្តល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការហរារ ឬរស្រនតីសុខាភិបាលរែូ នបស់អនែ
ម្បសិនហបើែូនអន ែានឥទធ ិពលបនាៃប់បនស ាំក លរំខានគ្នត់ ឬក លរិនបាត់ហនាេះ ។
សូ ររាយការណ៍ឥទៃ ិពលបនាៃប់បនស ាំថ្នវ៉ាែ់សាំងហៅកាន់ FDA/CDC
តាររយៈម្បព័នធរាយការណ៍ម្ពឹតតិការណ៍្ៃន់្ៃរថ្នវ៉ាែ់សាំង(VAERS) ។ ហលែទូ រស័ពៃក លរិនរិតថ្ងែ របស់
VAERS រឺ 1-800-822-7967 ឬសូ ររាយការណ៍តារហរេទាំព័រ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
។ សូ រោែ់បញ្ចល
ូ ពាែយថា “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA”
ហៅែនុងជួ រទីរួយម្បអប់ហលែ18 ថ្នទម្រង់កបបបទរាយការណ៍ ។
ជាងហនេះហៅហទៀត
អន ែអាចរាយការណ៍អាំពីឥទធ ិពលបនាៃប់បសនស ាំហនេះហៅសជីវែរម ឱ្សងពេុជាតិសេរ ឋ អាហររ បែ(Pfizer
Inc) តារព័ត៌ានទែ់ទងក លផ្តល់ជូន ូ ចខាងហម្ការ ។
ហគ្េទាំព័រ
www.pfizersafetyreporting.com

ហលខ្ទូ រសរ
1-866-635-8337

ហលខ្ទូ រស័ពា
1-800-438-1985

ហរែ៏អាចផ្ត ល់ជហម្រើសអន ែែនុងការចុេះហមមេះជារួ យនឹង វុីហសេវ ៍(v-safe)ផ្ងក រ ។ V-safe
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រឺជាឧបែរណ៍ងមីរួយានហៅហលើទីរស័ពៃក ទាំហនើបក លហម្បើម្បាស់ហោយរិនរិតថ្ងែ
ហោយហម្បើម្បាស់សរជាអតថ បទនិងការសៃ ង់រតិតារហរេទាំព័រហ ើរបីចុេះបញ្ជ ីអនែក លបានចាែ់វ៉ាែ់សុាំងែនុ
ងការហ ើញឥទធ ិពលបនាៃប់បសនស ាំជាសកាតនុពលបនាៃប់ពីការចាែ់វ៉ាែ់សុាំង COVID-19 ហនេះ។ V-safe
សួ រសាំណួរទ ាំងឡាយក លជួ យ CDCម្តួ តពិនិតយសុវតថ ិភាពថ្នវ៉ាែ់សុាំង COVID-19 ។ V-safe
ែ៏ផ្តល់នូវការរំលឹែការចាែ់ែម្រឹតទីពីផ្ងក រ ម្បសិនហបើចាាំបាច់
និងការតារោនម្តួ តពិនិតយហោយផ្ទៃល់តារទូ រស័ពៃជារួ យ CDC
ម្បសិនហបើអនែចូ លរ ួររាយការណ៍រែថាានផ្លបេះពាល់សុែភាពរួ រឲ្យែត់សាគល់បនាៃប់ពបា
ី នចាែ់វ៉ាែ់
សុាំង COVID-19 ហនេះ ។ សម្ាប់ព័ត៌ានលរអ ិតសត ីអាំពីរហបៀបចុេះហមមេះ សូ រហរើលហរេទាំព័រ
www.cdc.gov/vsafe
ហតើវនឹងមានអ្វ ីហកើតហ ើងម្របសិនហបើខ្្ញាំសហម្រម្ចចិតតម្ន
ិ ឲ្យកូ នខ្្ញាំទទួ លយកវ៉ាក់សាំងPFIZER-BIONTECH
COVID-19 ហនេះ?
ហៅហម្ការ EUA វរឺជាជហម្រើសរបស់អនែែនុងការទទួ លយែឬរិនទទួ លយែវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH
COVID-19 ហនេះ ។ ម្បសិនហបើអនែសហម្រចចិតតរិនឲ្យែូ នអន ែទទួ លយែវ
វនឹងរិនានការផ្ទែស់បតរសត
ូ ង់ោរការពយបាលសុែភាពែូ នរបស់អនែហនាេះហទ ។
ហតើមានជហម្រម្ស
ើ ដនទណាហផ្សងហទៀតថដរឬហទ សម្រមាប់បង្ការជម្ង ឺ COVID-19ហនេះ ហម្រៅពីវ៉ាក់សាំង PFIZERBIONTECH COVID-19 ហនេះថដឬហទ?
ចាំហពាេះែុារក លានអាយុពី 5 ល់ 11 ឆ្នាំ វរិនទនានវ៉ាែ់សាំង ថ្ទៗហទៀតហ ើរបីបង្ការជរៃ ឺ
COVID-19 ក លអាចរែបានហៅហម្ការការអនុញ្ញាតឲ្យហម្បើម្បាស់ជាបនាៃន់ហនេះហៅហ ើយហទ ។
ហតើកូនខ្្ញាំអាចទទួ លវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ហនេះ
ជាម្ួ យនឹងវ៉ាក់សាំងដនទហផ្សងហទៀតថដរឬហទ?
វរិនទន់ានទិននន័យក លម្តូវបានោែ់ជូន FDA សត ីពីការហម្បើម្បាស់វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech
COVID-19 ែនុងហពលកតរួ យជារួ យវ៉ាែ់សាំងហផ្សងហទៀតហនាេះហទ។
ម្បសិនហបើអនែែាំពុងពិចារណាឲ្យែូ នអន ែទទួ លវ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19
ជារួ យវ៉ាែ់សាំងហផ្សងហទៀត
សូ រពិភាែាអាំពីជហម្រើសរបស់អនែជារួ យអន ែផ្ត ល់ហសវកងទ ាំសុែភាពរែូ នបស់អនែ ។
ហតើនឹងមានអ្វ ីហកើតមានហ ង
ើ ចាំហ េះការមាននផ្ាហ េះឬការបាំហៅកូ នហោយទឹកហោេះហន្ទេះ?
ម្បសិនហបើែូនអន ែែាំពុងានថ្ផ្ៃ ហពាេះឬែាំពុងបាំហៅែូ នហោយទឹែហោេះហនាេះ
សូ រពិភាែាជហម្រើសរបស់អនែជារួ យនឹងអន ែផ្ត ល់ហសវសុែភាពរបស់អនែ ។
ហតើវ៉ាក់សាំងហនេះនឹងហ្វ ើឲ្យកូ នខ្្ញាំហកើតជម្ង ឺCOVID-19ថដរឬហទ?
ហទ វ៉ាែ់សាំងហនេះរិនានផ្ទែ
ុ វ ីរុសSARS-CoV-2 និងរិនអាចហ្វ ើឲ្យែូ នអន ែានជរៃ ឺCOVID-19ហនាេះហទ ។
សូម្រកាប័ណណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្កូ នរបស់អ្នក
ហៅហពលក លែូ នអន ែទទួ លបានការចាែ់ថានហាំ លើែទីរួយ
ហរនឹងផ្ត ល់ប័ណណចាែ់ថានប
ាំ ង្ការហរាររួ យសនែ ឹែ ល់អនែហ ើរបីឲ្យអន ែបង្កហញវហៅហពលក លអន ែនាាំែូនម្ត
ប់រែចាែ់វ៉ាែ់សាំងហនេះជាហលើែទីពី។ ូ ចនេះសូ រែុាំហភែ ចយែប័ណណរបស់ែូនអន ែ
ហៅហពលក លែូ នអន ែម្ត ប់រែវ បញ ។
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ព័ត៌មានបថនា ម្
ម្បសិនហបើអនែានសាំណួរ
សូ ររែហរើលហៅតារហរេទាំព័រឬទូ រស័ពៃរែហលែក លផ្ត ល់ជូន ូ ចខាងហម្ការហនេះ ។
ហ ើរបីទទួ លបាននូ វបញ្ជ ីហេតុការណ៍ងមីៗបាំផ្ុត សូ រហ្វ កា
ើ រហសា នែូ
។

ហគ្េទាំព័រទូ ហៅ
www.cvdvaccine.com

QR ក លបានផ្ត ល់ ូ ចខាងហម្ការហនេះ

ហលខ្ទូ រស័ពា
1-877-829-2619
(1-877-VAX-CO19)

ហតើខ្្ញាំអាចានដាំណឹងជាបថនា ម្ហទៀតយា៉ាងដូ ចហម្ត ច?
• សូ រសួ រហៅអន ែផ្ត ល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការហរារ ។
• សូ រហរើលCDCតាររយៈហរេទាំព័រ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
• សូ រហរើលFDA តាររយៈហរេទាំព័រ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.
• សូ រទែ់ទងជារួ យនឹងកផ្នែសុខាភិបាលសធ្លរណៈហៅែនុងតាំបន់ឬរ ឋ របស់អនែ ។
ហតើព័ត៌មានសតីពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការហោគ្កូ នរបស់ខ្្ញាំនង
ឹ ម្រតវូ ានកត់ម្រាទុកហៅទីណា?
អន ែផ្ត ល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការហរារអាចបញ្ចល
ូ ព័ត៌ានសត ីពីការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការហរារែូ នរបស់អនែ
ហៅែនុងម្បព័នធព័ត៌ានភាពសុាំថ្នក នសរថ ែិចចតាំបន់ឬរ ឋ របស់អនែ(IIS)ឬម្បព័នធ ថ្ទហផ្សងហទៀតក ល
បានចាត់តាាំងហ ើង។
ហនេះនឹងហ្វ ើឲ្យម្បា ែថាែូ នអន ែទទួ លបានវ៉ាែ់សុាំង ក លហៅហពលក លែូ នអន ែម្ត ប់រែចាែ់ែម្រឹត
ហម្បើម្បាស់ហលើែទីព។ី សម្ាប់ព័ត៌ានលរអ ិតបកនថ រសត ីអាំពី IIS សូ រហរើលហរេទាំព័រ:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html ។
ហតើខ្្ញាំអាចនឹងហចញនែលរដឋ ាលហដើម្បីទទួ លានវ៉ាក់សាំងកូ វ ីដ19 ហនេះថដរឬហទ?
ហទ ហៅហពលហនេះ អន ែផ្ត លវ
់ ៉ា ែ់សាំងរិនអាចរិតថ្ងែ ពីអនែចាំហពាេះែម្រិតហម្បើម្បាស់វ៉ាែ់សាំងហនាេះហទ
ហេើយអន ែរិនម្តូវបានយែម្បាែ់ពីហហាហៅអន ែហ ើរបីទួទត់ថ្ងែ រ ឋ បាលឬថ្ងែ ចាំណាយ ថ្ទៗហទៀតហនាេះ
ហទ ហៅហពលក លអន ែម្គ្នន់កតទទួ លវ៉ាែ់សាំងែូ វ ី 19កតបុហណា
ណ េះ។ ហទេះបីជាោងណាែ៏ហោយ
អន ែផ្ត ល់វ៉ាែ់សាំងអាចនឹងកសវ ងរែសាំណងសរម្សបពីែរម វ ប្ីឬរហម្ាងក លហចញថ្ងែ រ ឋ បាលវ៉ាែ់សាំ
ងែូ វ ប 19សម្ាប់អនែទទួ លវ៉ាែ់សាំង (ម្ែ ុរេ៊េុនធ្លនារា៉ាប់រងឯែជន
ការធ្លនារា៉ាប់រងសុែភាពរបស់រ ឋ សេព័នធ ែរម វ ប្ីធ្លនាសុែភាពសធ្លរណៈ
ែរម វ ប្ីទរទរសាំណងHRSA COVID-19
ក លរិនម្តូវបានធ្លនាសម្ាប់អនែទទួ លក លរិនានការធ្លនារា៉ាប់រង) ។
ហតើខ្្ញាំអាចោយការណ៍អ្ាំពក
ី រណីសងស័យហាកបនល ាំហៅទីណាថដរ?
រាល់បុរគលនីរួយៗក លបាន ឹងអាំពកា
ី ររំហលាបបាំពានជាសកាតនុពលណារួ យហៅហលើតម្រូវការែរម វ ប្ី
ចាែ់វ៉ាែ់សាំងែូ វ ី 19របស់សុីឌីសុី(CDC)
ម្តូវបានហលើែទឹែចិតតហ ើរបីរាយការណ៍ែរណីទ ាំងហនាេះហៅកាន់កា រ បោល័យអរគ អ្ិការែិចចថ្នម្ែសួ ង
សុខាភិបាល និងហសវរនុសសសេរ ឋ អាហររ បែតាររយៈហលែ 1-800-HHS-TIPS ឬ
https://TIPS.HHS.GOV ។
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ហតើអ្វីហៅជាម្របតិ វ ិធានការហៅកនញងកម្ម វ ិ្ីសណ
ាំ ងរបួ សហន្ទេះ?
ម្បតិ វ បធ្លនការហៅែនុងែរម វ ប្ីសាំណងរបួ ស(CICP)រឺជាែរម វ ប្ីសេព័នធរួ យក លអាចជួ យហចញថ្ងែពយបាល
ជរៃ ឺនិងចាំណាយជាែ់កសត ងហផ្សងៗហទៀតថ្នរនុសសរួ យចាំនួនក លបានទទួ លរងហម្គ្នេះ្ៃ ន់្ៃរហោយឱ្សង
ឬវ៉ាែ់សាំងបង្ការហរាររួ យចាំនួន រ ួរទ ាំងវ៉ាែ់សាំងហនេះផ្ងក រ។ ជាទូ ហៅ ការទរទរសាំណងម្តូវោែ់ជូនឲ្យ
CICP ពិនិតយនិងសហម្រចែនុងរយៈហពលរួ យឆ្នចា
ាំ ប់ពកា
ី លបរ បហចេ ទថ្នការទទួ លវ៉ាែ់សាំងហនេះ។
ហ ើរបីបាន ឹងបកនថ រអាំពែ
ី រម វ ប្ីហនេះ សូ រហរើលហរេទាំព័រ www.hrsa.gov/cicp/ ឬទូ រស័ពៃហៅកាន់ហលែ
1-855-266-2427 ។
ហតើអ្វីហៅគ្ឺជាការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA)ហន្ទេះ?
ការអនុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA) រឺជាយនត ការរួ យហ ើរបីជួយសម្រួ ល ល់ការក លអាចរែបាន
និងការហម្បើម្បាស់ផ្លិតផ្លហវជជ សស្រសត រ ួរទ ាំងវ៉ាែ់សាំងនានា អាំ ុ ងហពលានភាពបនាៃន់ថ្នសុែភាព
សធ្លរណៈ ូ ចជាការរាតតាតហៅកាន់ម្រប់ទីែកនែ ងថ្នជាំងឺ COVID-19 នាហពលបចចុបបនន ហនេះ។ EUA
ហនេះម្តូវបានគ្នាំម្ទហោយការម្បកាសរបស់រ ឋ រស្រនតីសខា
ុ ភិបាល និងហសវរនុសស (HHS)
ក លកាលៈហទសៈានហ ើរបីបង្កហញអាំពីភាពម្តឹរម្តូវថ្នការហម្បើម្បាស់ឪសង
និងផ្លិតផ្លជីវសស្រសតជាបនាៃន់ែនុងអាំ ុ ងហពលជរៃ ឺ COVID-19 រាតតាតហៅកាន់ម្រប់ទីែកនែ ង ។
FDAអាចផ្ត ល់ EUA ហៅហពលក លបានបាំហពញនូ វលែខ ែណឌរួ យចាំនួន ក លរាប់បញ្ចល
ូ ថា
វគ្នមនជហម្រើសការអនុរ័ត និងានរិនម្រប់ម្គ្នន់ ។ ជាងហនេះហៅហទៀត ការសហម្រចចិតតរបស់ FDA
រឺកផ្អ ែហៅហលើភសតុតាង វ បទសាសស្រសតទ ាំងម្ស ុងក លាន ហោយបានបង្កហញថា
ផ្លិតផ្លហនេះអាចានម្បសិទធិភាពែនុងការបង្ការជរៃ ឺ COVID-19
ែនុងែាំ ុ ងហពលថ្នការរាលោលហៅម្រប់ទីែកនែ ងថ្នជរៃ ឺ COVID-19 ហេើយថា
អតថ ម្បហោជន៍ជាហម្ចើនក លហរបាន ឹងានតថ្រែ ជាងហានិភ័យជាហម្ចើនក លហរបាន ឹងថ្នផ្លិតផ្ល
ហនេះ ។
លែខ ែណឌទ ាំងអស់ម្តូវកតបានបាំហពញហ ើរបអនុញ្ញាតឲ្យផ្លិតផ្លម្តូវបានហរយែរែហម្បើម្បាស់ែនុងការពយ
បាលអន ែជរៃ ឺែនុងែាំ ុ ងហពលថ្នការរាលោលហៅម្រប់ទីែកនែ ងថ្នជរៃ ឺ COVID-19 ហនេះ ។
EUAសម្ាប់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 នឹងបញ្ឈប់ ហៅហពលក លរ ខ រស្រនតីថ្នHHS សហម្រច
ថាកាលៈហទសៈក លផ្ត លភា
់ ពម្តឹរម្តូវ ល់ EUA កលងានតហៅហទៀតហេើយ
ឬហៅហពលក លានការផ្ទែស់បតរហៅែ
ូ
ន ុ ងសថនភាពអនុរ័តថ្នផ្លិតផ្ល ូ ចហនេះក ល EUA
កលងម្តូវការតហៅហទៀត។
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Manufactured by
Pfizer Inc., New York, NY 10017
Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
LAB-1486-0.3
បានកែសម្រួ ល: ថ្ងៃ ទី 29 កែតុលា ឆ្នាំ 2021

សូ រហសា នហ ើរបីចាប់យែវ
បញ្ជ ីហេតុការណ៍ហនេះម្តូវបានផ្ត ល់ជូនអន ែទទួ លវ៉ាែ់សាំងសម្ាប់ែាំណ
ត់ម្តាហវជជ សស្រសត តារម្បព័នធហអ ិចម្តូនិែឬម្បព័នធព័ត៌ានភាពសុាំ។
កាលបរ បហចេ ទបាែូ : 09/30/2021
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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។

