COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Khmer
មនុុស្សសដែ�លមានអាយុុ១៦ឆ្នាំំ� និិងអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ
ា ់ សាំង
ត្រូ�វូ បានណែ�នាំឱ្យ
ុ COVID-19
ំ យចាក់់វ៉ាក់
ំ ដូូសជំំ រុញ
ឱ្យយបានឆាប់់តាមដែ�លអាចធ្វើ��ទៅើ �បាន។
ហេ�តុុ អ្វីី� បានជាត្រូ�វូ ការចាក់់ ដូូសជំំ រុ ុញ?

ទោះ�ះបីី ជាអ្ននកបានឆ្លលង COVID-19 រួ ួចហើ�ើយក៏៏ដោ�យ ការសិិ ក្សាាបង្ហាាញថា ភាពស៊ាំំរបស់
ើ ថយចុះះ�ទៅ�
�
់ អ្ននកចាប់់ ផ្តើ�� ម
តាមពេ�លវេ�លា។
ដូូសជំំរុុញរំំឭកប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំរបស់
ែ រក និិ ងប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំង
�
់ អ្ននកពីីរបៀ�ៀបស្វែ�ង
ំ នឹឹ ងមេ�រោ�គ។ ដូូសជំំរុុញបង្កើ�ើ�នការការពាររបស់់ អ្ននក
ប្រ�ឆាំង
ំ ទល់់ នឹឹងជំំងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរពីី COVID-19 រហូូតដល់់ ទៅ�៩៥ភាគរយ។

ា ់ សាំង
តើ�ើ អ្ននកណាអាចចាក់់ វ៉ាក់
ំ ដូូ សជំំ រុ ុញ?

ា ់សាំំងដូូសជំំរុុញ៣ខែ� បន្ទាាប់់ ពីីការចាក់់ដូូសជំំរុុញទីីពីីរនៃ�
មនុុស្សសដែ�លមានអាយុុ១៦ឆ្នាំំ � និិ ងអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ អាចចាក់់វ៉ាក់
វ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 របស់់ ពួួកគេ�។
ា ់សាំំងដូូសជំំរុុញដែ�រ។ ក្នុុ�ងអំំឡុុងរដូូវរងា ហានិិ ភ័័យនៃ�ការឆ្លលង
សូូម្បីី�តែ�មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�ង
េ ហើ�ើយមានសុុខភាពល្អអ ក៏៏គួួរតែ�ចាក់់វ៉ាក់
ា ់សាំំងដូូសជំំរុុញ គឺឺជាជំំហានដ៏៏ សាមញ្ញញមួួយដែ�លអ្ននកអាចធ្វើ�ើ�បាន ដើ�ើម្បីី�រក្សាាខ្លួួ�នអ្ននក
មេ�រោ�គកើ�ើនឡើ�ើង ដូូច្នេះ�ះ�ការចាក់់វ៉ាក់
ិ អ្ននកឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព។
និិ ងអ្ននកដែ�លនៅ�ជុំំ�វិញ

តើ�ើ ខ្ញុំ��ំត្រូ�វូ ការចាក់់ ដូូសជំំ រុ ុញដែ�រឬទេ� បើ�ើ ខ្ញុំ��ំបានកើ�ើ ត COVID-19 រួ ួចហើ�ើយ?

ត្រូ�វូ ចាក់់ ។ ភាពស៊ាំំធម្មម
� ជាតិិរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់ រូ ូប ប្រ�ឆាំង
ំ ទល់់ នឹឹងការឆ្លលងមេ�រោ�គនាពេ�លអនាគតគឺឺខុុសគ្នាា។ ដូូសជំំរុុញអាច
ពង្រឹ�ឹ ងការការពាររបស់់ អ្ននករហូូតដល់់ ទៅ�៩៥ភាគរយ ប្រ�ឆាំង
ំ ទល់់ នឹឹងជំំងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។
ា ់សាំំងដូូសជំំរុុញ នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកបានជាសះះស្បើ�ើ�យពេ�ញលេ�ញពីីមេ�រោ�គ។ សម្រា�ប់់ មនុុស្សសភាគច្រើ��ើន
អ្ននកអាចចាក់់វ៉ាក់
នេះ�ះគឺឺប្រ�ហែ�ល៤ ទៅ�៦សប្តាាហ៍៍បន្ទាាប់់ ពីីការឆ្លលងមេ�រោ�គ។

ា ់ សាំង
តើ�ើ វ៉ាក់
ំ ណាខ្លះះ�ដែ�លអាចរកបានសម្រា�ប់់ ដូូសជំំ រុ ុញ?

វ៉ាាក់់សាំំង Pfizer និិ ង Moderna mRNA ត្រូ�ូវបានណែ�នាំំថាជាដូូសជំំរុុញសម្រា�ប់់ មនុុស្សសដែ�លមានអាយុុ១៨ឆ្នាំំ �
ា ់សាំំងមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត សម្រា�ប់់ ពីីរដូូសដំំបូូងរបស់់ អ្ននកក៏៏ដោ�យ។ វ៉ាាក់់សាំំង
និិ ងអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ ទោះ�ះបីី ជាអ្ននកបានចាក់់វ៉ាក់
Pfizer គឺឺជាវ៉ាាក់់សាំំងដូូសជំំរុុញដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័ ត សម្រា�ប់់ មនុុស្សសដែ�លមានអាយុុ១៦ - ១៧ឆ្នាំំ ។
�
វ៉ាាក់់សាំំង AstraZeneca អាចត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ នៅ�ពេ�លដែ�លវ៉ាាក់់សាំំង mRNA ត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់ផ្នែ�ក
ែ វេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�រ ឬបុុគ្គគល
ា ់សាំំងជាមួួយនឹឹ ងវ៉ាាក់់សាំំង mRNA។ វ៉ាាក់់សាំំង Novavax អាចប្រើ��ើបាន ប្រ�សិិ នបើ�ើគ្មាា នវ៉ាាក់់សាំំង
ម្នាាក់់មិិនទទួួលការចាក់់វ៉ាក់
COVID-19 ផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាសមរម្យយសម្រា�ប់់ បុុគ្គគលនោះ�ះ។

>ក
 ក់់ ទុុកដូូ សជំំ រុ ុញ COVID-19 របស់់ អ្ននកនៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
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តើ�ើ ខ្ញុំ��នឹ
ំ ឹ ងទទួួលរងផលប៉ះះ �ពាល់់ ពីី ដូូ សជំំ រុ ុញដែ�រឬទេ�?

អ្ននកអាចជួួបប្រ�ទះះផលប៉ះះ �ពាល់់ ស្រា�លទូូទៅ� នៅ�ពេ�លចាក់់ដូូសជំំរុុញរបស់់ អ្ននក គឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានឹឹងផលប៉ះះ �ពាល់់ បន្ទាាប់់ ពីីការចាក់់
ពីីរដូូសដំំបូូងដែ�រ។ ផលប៉ះះ �ពាល់់ ទាំំងនេះ�ះអាចរួ ួមមានការឈឺឺ ដៃ� ក្តៅ�ៅខ្លួួ�ន ឈឺឺ សាច់់ដុំ�ំ ឬមានអារម្មមណ៍៍អស់់ កម្លាំំ ង
� ។
សូូមពិិគ្រោះ��ះជាមួួយ GP (វេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ិ តព្យាាបាលរោ�គទូូទៅ�) របស់់ អ្ននក ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានការព្រួ�ួយបារម្ភភ។

ហេ�តុុ អ្វីី� បានជាមនុុ ស្សសដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម១៦ឆ្នាំំ� មិិ នមានសិិ ទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលបានដូូ សជំំ រុ ុញ?

ដូូសជំំរុុញ បច្ចុុ�ប្បបន្នមិ
ន ិ នត្រូ�ូវបានណែ�នាំំសម្រា�ប់់ មនុុស្សសដែ�លមានអាយុុក្រោ��ម ១៦ឆ្នាំំ ទេ�
� ។ នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមអាយុុនេះ�ះ ជំំងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរពីី
COVID-19 គឺឺមិិនធម្មមតាទេ� ហើ�ើយពីីរដូូសដំំបូូង បង្កើ�ើ�តឱ្យយមានការឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងភាពស៊ាំំខ្លាំ
� ំង
� ។

តើ�ើ ការចាក់់ ដូូសជំំ រុ ុញក្នុុ�ងអំំ ឡុុងពេ�លមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ មានសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�រឬទេ�?

ដូូសជំំរុុញគឺឺមានសុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយត្រូ�ូវបានណែ�នាំំសម្រា�ប់់ ស្ត្រី�ី� មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ដែ�លបានចាក់់ពីីរដូូសនៃ�វ៉ាាក់់សាំំង COVID-19។
ា ់សាំំង អ្ននកក៏៏ការពារទារករបស់់ អ្ននកផងដែ�រ។ មានភស្តុុ�តាងដែ�លថា ការការពារដែ�លអ្ននកទទួួលបានពីី
ដោ�យការចាក់់វ៉ាក់
វ៉ាាក់់សាំំង ក៏៏ហុុចបន្តតដល់់ ទារករបស់់ អ្ននកដែ�រ។
ភ័័ស្តុុ�តាងទូូលំំទូូលាយបង្ហាាញថាវ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 មានសុុវត្ថិិ�ភាព ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ កំំពុុងបំំបៅ�កូូនដោ�យ
ទឹឹកដោះ�ះម្តាា យ ឬកំំពុុងព្យាាយាមមានកូូន។ វ៉ាាក់់សាំំងមិិ នប៉ះះ �ពាល់់ ដល់់ភាពមានកូូនរបស់់ អ្ននកទេ�។

ា ់ សាំង
តើ�ើ ធាតុុ ផ្សំំ�នៃ�វ៉ាក់
ំ សមរម្យយនឹឹ ងខ្ញុំំ��ទេ�?

គ្រឿ��ឿងផ្សំំ�ទាំំងអស់់ ដែ�លប្រើ��ើក្នុុ�ងវ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 ត្រូ�ូវបានចុះះ�បញ្ជីី�ក្នុុ�ង Australian Register of
Therapeutic Goods (បញ្ជីី�ទំំនិិញទាក់់ ទងនឹឹ ងការព្យាាបាលអូូ ស្រ្តា�ាលីី)។
គ្មាានវ៉ាាក់់សាំង
ំ COVID-19 ណាមួួ យដែ�លត្រូ�វូ បានអនុុ ម័័តក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី៖
> មានផ្ទុុ�កស៊ុុ�ត ឬផលិិ តផលសត្វវ
> មានផ្ទុុ�កវីីរុុសរស់់ ដែ�លបង្កក COVID-19

> អាចប៉ះះ �ពាល់់ ឬធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាមួួយ DNA របស់់ អ្ននកតាមមធ្យោ�ោបាយណាមួួយ
> មានផ្ទុុ�កអ្វីី�ដែ�លអាចតាមដានអ្ននក

> មិិ នសមស្រ�បសម្រា�ប់់ មនុុស្សសមកពីីសាសនា ឬជំំនឿ�ឿមួួយចំំនួួននោះ�ះទេ�។
ា ់សាំំង COVID-19
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកកំំពុុងតមអាហារ ជាផ្នែ�ក
ែ នៃ�ការប្រា�រព្ធធពិិធីីបុុណ្យយ នោះ�ះវាមានសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងការចាក់់វ៉ាក់
និិ ងដូូសជំំរុុញ។ វ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 នឹឹ ងមិិ នធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ �ពាល់់ ដល់់ការតមអាហាររបស់់ អ្ននកឡើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះវាមិិ នបង្កកអ្វីី�ចូូលក្នុុ�ង
ក្រ�ពះះរបស់់ អ្ននកទេ�។
វ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 មិិ នផ្លាាស់់ប្តូូ�រ DNA របស់់ អ្ននក ឬផ្លាាស់់ប្តូូ�រហ្សែ�ែនរបស់់ អ្ននកទេ�។ វ៉ាាក់់សាំំងបង្រៀ��ៀនរាងកាយរបស់់ អ្ននក
ពីីរបៀ�ៀបការពារខ្លួួ�នវាប្រ�ឆាំង
ំ ទល់់ នឹឹង COVID-19 ហើ�ើយត្រូ�ូវបានដំំណើ�ើរការចេ�ញមកក្រៅ��ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា នថ្ងៃ�ៃ។
វាមិិ នប៉ះះ �ពាល់់ ឬធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមជាមួួយ DNA របស់់ អ្ននកតាមមធ្យោ�ោបាយណាមួួយឡើ�ើយ។

តើ�ើ ការចាក់់ ដូូសជំំ រុ ុញចាំំបាច់់ ដែ�រឬទេ�?

ទេ� ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកមានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួល ហើ�ើយមិិ នបានចាក់់ដូូសជំំរុុញលើ�ើសពីី៦ខែ� ចាប់់ តាំំងពីីការចាក់់
ា ់សាំំង COVID-19 របស់់ អ្ននកទេ�
ទីីពីីររបស់់អ្ននក អ្ននកនឹឹ ងមិិ នត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាទាន់់ បច្ចុ�ប្បបន្ន
ភា
ុ
ន ពជាមួួយនឹឹ ងការចាក់់វ៉ាក់
ហើ�ើយនឹឹ ងហួួសកាលកំំណត់់។
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តើ�ើ អ្វីី�ទៅ�ដូូ សជំំ រុ ុញ COVID-19 រដូូ វរងារបន្ថែ�ែម ហើ�ើយអ្នន កណាគួួ រទទួួលបាន?

� រពារមនុុស្សសទាំំងនេះ�ះនៅ�មុុនរដូូវរងា ដូូសជំំរុុញបន្ថែ�ែម
មនុុស្សសមួួយចំំនួួនប្រ�ឈមនឹឹ ងជំំងឺឺ ធ្ងងន់់ធ្ងងរពីី COVID-19។ ដើ�ើម្បីីកា
(ទីីពីីរ) ត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ។
ចាប់់ ពីីខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២២ អ្នន កមានសិិ ទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលវ៉ាាក់់សាំង
ំ COVID-19 រដូូ វរងា (ដូូ សជំំ រុ ុញទីីពីីរ) ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននក៖
> មានអាយុុ៦៥ឆ្នាំំ � និិ ងអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ
> ជាជនជាតិិដើ�ើ ម និិ ងអ្ននកកោះ�ះ Torres Strait មានអាយុុ៥០ឆ្នាំំ � និិ ងអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ
> អ្ននករស់់ នៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌ លថែ�ទាំំមនុុស្សសចាស់់ ឬមណ្ឌឌ លថែ�ទាំំមនុុស្សសពិិការ

> មានអាយុុ១៦ឆ្នាំំ � និិ ងអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ ហើ�ើយមានប្រ�ព័័ន្ធកា
ធ រពាររាងកាយខ្សោ�ោយធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ សម្រា�ប់់ មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ� ុមនេះ�ះ
ា ់សាំំង COVID-19 ទីីប្រាំ�ំ (ដូូសបឋមបីី ដូូសជំំរុុញទីីមួួយ និិ ងដូូសជំំរុុញរដូូវរងា)។
ដូូសវ៉ាាក់់សាំំងរដូូវរងា នឹឹ ងជាដូូសចាក់់វ៉ាក់
ា ់សាំំងដូូសជំំរុុញ COVID-19 រដូូវរងារបស់់អ្ននកបាន៤ខែ� បន្ទាាប់់ ពីីការចាក់់ដូូសជំំរុុញដំំបូូងរបស់់ អ្ននក
អ្ននកអាចទទួួលការចាក់់វ៉ាក់
ឬ៤ខែ�បន្ទាាប់់ ពីីការឆ្លលង COVID-19 ដែ�លបានបញ្ជាាក់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកធ្លាាប់់កើ�ើត COVID-19 ចាប់់ តាំំងពីីការចាក់់ដូូសជំំរុុញ
ដំំបូូងរបស់់ អ្ននក។
មនុុស្សសភាគច្រើ��ើនដែ�លមានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួលវ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 រដូូវរងាបន្ថែ�ែម ក៏៏មានសិិ ទ្ធិិ�ទទួួលវ៉ាាក់់សាំំងគ្រុ� ុនផ្តាាសាយ
ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃផងដែ�រ។

ា ់ សាំង
ា ់ សាំង
តើ�ើ វាមានសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�រឬទេ�ក្នុុ�ងការចាក់់ វ៉ាក់
ំ COVID-19 និិ ងវ៉ាក់
ំ គ្រុ� ុនផ្តាាសាយក្នុុ�ងពេ�ល
តែ�មួួ យ?
ា ់សាំំង COVID-19 និិ ងវ៉ាាក់់សាំំងគ្រុ� ុនផ្តាាសាយក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។
វាមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងងាយស្រួ�ួលក្នុុ�ងការចាក់់វ៉ាក់
ា ់សាំំងទាំំងពីីរក្នុុ�ងពេ�លជាមួួយគ្នាា។
សូូមទៅ�ជួួប GP របស់់ អ្ននក ឱសថស្ថាា ន ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកចង់់ ចាក់់វ៉ាក់

ស្វែ�ែងរកការណាត់់ ជួួប

ការណាត់់ជួួបសម្រា�ប់់ដូូសជំំរុុញ អាចរកបាននៅ�តាមទីីតាំំងរាប់់ ពាន់់ កន្លែ�ែងទូូទាំំងរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែ�ល រួ ួមទាំំងឱសថស្ថាា ន និិ ង GP។

គ្លីី�និិ កសុុខភាព NSW Health ភាគច្រើ��ើនក៏៏ទទួួលយក 'ដោ�យដើ�ើរចូូល' ផងដែ�រ ដែ�លមានន័័ យថាអ្ននកមិិ នចាំំបាច់់ កក់់ទុុកទេ�។
ា ់ សាំង
> ស្វែ�ង
ែ រកការណាត់់ជួួប ឬដោ�យដើ�ើរចូូលនៅ�គ្លីី�និិ កចាក់់ វ៉ាក់
ំ NSW Health។
> ស្វែ�ង
ែ រកការណាត់់ជួួបនៅ�គ្លីី�និិ ក GP ឬឱសថស្ថាានដែ�លនៅ�ជិិ តអ្នន ក។

� ក់់ទុុកការណាត់់ជួួប សូូមទូូរសព្ទទទៅ� National Coronavirus Helpline (បណ្តាា ញ
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការជំំនួួយដើ�ើម្បីីក
ី
ទូូរសព្ទទជំំនួួយជាតិិស្តីី�ពីីវីរុុសកូ
ូរ៉ូូ�ណា) តាមលេ�ខ 1800 020 080 ហើ�ើយចុុចជម្រើ��ើសទីី៨ សម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់។
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