COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Lao
ຄົົນອາຍຸຸ 16 ປີີຂຶ້� ້ນໄປຖືືກແນະນຳຳໃຫ້້ໄປສັັກວັັກຊີີນ ບູູສເຕີີ
ປ້້ອງກັັນ COVID-19 ໄວເທົ່່�າທີ່່� ຈະໄວໄດ້້.
ເປັັນຫຍັັງຈຶ່່� ງຕ້້ອງການວັັກຊີີນບູູສເຕີີ?
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າທ່່ານໄດ້້ເປັັນພະຍາດ COVID-19 ແລ້້ວກໍໍຕາມ, ການສຶຶກສາສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າພູູມຕ້້ານທານຂອງທ່່ານເລີ້້�ມ
ຫຼຸຸດລົ
� ົງໄປຕາມເວລາ.
ໂດສຂອງວັັກຊີີນບູູສເຕີີເຕືືອນລະບົົບພູູມຕ້້ານທານຂອງທ່່ານວ່່າຈະຊອກຫາເຊື້້� ອໄວຣັັສ ແລະຕໍ່່ສູ້້�ກັັບມັນ
ັ ໄດ້້ແບບໃດ.
ວັັກຊີີນບູູສເຕີີເພີ້້�ມການປົົກປ້້ອງຂອງທ່່ານຕໍ່່ພະຍາດຮ້້າຍແຮງຈາກ COVID-19 ເຖິິງ 95%.

ໃຜສາມາດສັັກວັັກຊີີບູູສເຕີີໄດ້້?
ຜູ້້�ທີ່່�ມີີອາຍຸຸ 16 ປີີຂຶ້້�ນໄປສາມາດໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ ບູູສເຕີີ 3 ເດືືອນຫຼັັ�ງຈາກການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ໂດສທີີສອງຂອງ
ພວກເຂົົາ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຄົົນໜຸ່່�ມ ແລະ ສຸຸຂະພາບດີີກໍ່່ຄວນໄດ້້ຮັັບການສັັກວັັກຊີີນບູູສເຕີີ. ໃນຊ່່ວງລະດູູ ໜາວ, ຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການຕິິດເຊື້້� ອ
ໄວຣັັສຈະເພີ້້�ມຂຶ້້�ນ, ສະນັ້້ນ
� ການສັັກວັັກຊີີນບູູສເຕີີແມ່່ນຂັ້້�ນຕອນງ່່າຍໆທີ່່� ທ່່ານສາມາດເຮັັດເພື່່� ອຮັັກສາຕົົວທ່່ານເອງ ແລະ ຄົົນ
ອ້້ອມຂ້້າງໃຫ້້ປອດໄພ.

ຂ້້ອຍຕ້້ອງການວັັກຊີີນບູູສເຕີີບໍຖ້
ໍ ້າຂ້້ອຍມີີ COVID-19 ແລ້້ວ?
ແມ່່ນແລ້້ວ. ພູູມຕ້້ານທານທໍາາມະຊາດຂອງແຕ່່ລະຄົົນຕໍ່່ການຕິິດເຊື້້� ອໃນອະນາຄົົດແມ່່ນແຕກຕ່່າງກັັນ. ວັັກຊີີນບູູສເຕີີສາມາດ
ເສີີມສ້້າງການປົົກປ້້ອງຂອງທ່່ານເຖິິງ 95% ຕໍ່່ການເຈັັບປ່່ວຍຮ້້າຍແຮງ.
ທ່່ານສາມາດຮັັບວັັກຊີີນບູູສເຕີີໄດ້້ເມື່່� ອທ່່ານໄດ້້ຫາຍດີີຈາກໄວຣັັສແລ້້ວ. ສໍາາລັັບຄົົນສ່່ວນໃຫຍ່່ນີ້� ແ
້ ມ່່ນປະມານ 4 ຫາ 6
ອາທິິດຫຼັັ�ງຈາກການຕິິດເຊື້້� ອ.

ມີີວັັກຊີີນອັັນໃດແດ່່ທີ່່�ມີສຳ
ີ ຳລັັບເປັັນວັັກຊີີນບູູສເຕີີ?
ຢາວັັກຊີີນ Pfizer ແລະ Moderna mRNA ແມ່່ນຖືືກແນະນຳຳໃຫ້້ໃຊ້້ເປັັນໂດສບູູສເຕີີສຳຳລັັບຄົົນອາຍຸຸ 18 ປີີຂຶ້້�ນໄປ,
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າສອງໂດສທຳຳອິິດທີ່່�ທ່່ານສັັກຈະເປັັນວັັກຊີີນອື່່�ນກໍໍຕາມ. ວັັກຊີີນ Pfizer ແມ່່ນວັັກຊີີນເສີີມທີ່່� ອະນຸຸມັດ
ັ ໃຫ້້ຄົົນອາຍຸຸ
16 – 17 ປີີ.
ວັັກຊີີນ AstraZeneca ສາມາດໃຊ້້ໄດ້້ເມື່່� ອຢາວັັກຊີີນ mRNA ຖືືກຫ້້າມໃຊ້້ໃນທາງການແພດ, ຫຼືື� ມີີຄົົນປະຕິິເສດການສັັກ
ຢາດ້້ວຍວັັກຊີີນ mRNA. ວັັກຊີີນ Novavax ສາມາດນຳຳໃຊ້້ໄດ້້ ຖ້້າບໍ່່ມີີວັັກຊີີນ COVID-19 ຊະນິິດອື່່�ນທີ່່� ຖືືວ່່າ ເໝາະສົົມ
ກັັບບຸຸກຄົົນນັ້້ນ
� .
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ຂ້້ອຍຈະປະສົົບຜົົນຂ້້າງຄຽງຈາກວັັກຊີີນ ບູູສເຕີີບໍ?
ໍ
ທ່່ານອາດຈະປະສົົບກັັບຜົນ
ົ ຂ້້າງຄຽງທີ່່� ບໍ່ຮຸ
່ ຸນແຮງທົ່່�ວໄປໃນເວລາທີ່່� ໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນບູູສເຕີີຂອງທ່່ານ, ຄ້້າຍຄືືກັັບທີ່່�ເກີີດຂຶ້້� ນ
ຫຼັັ�ງຈາກທີ່່� ສັກສ
ັ ອງຄັ້້�ງທໍາາອິິດ. ພວກມັັນອາດລວມມີີເຈັັບແຂນ, ເປັັນໄຂ້້, ເຈັັບກ້້າມເນື້້� ອ ຫຼືື� ຮູ້້�ສຶຶກເມື່່� ອຍ. ສົົນທະນາກັັບນາຍ
ໝໍໍຂອງທ່່ານຖ້້າຫາກວ່່າທ່່ານມີີຄວາມກັັງວົົນ.

ເປັັນຫຍັັງຄົົນອາຍຸຸຕ່ຳຳ�ກວ່່າ 16 ປີີຈຶ່່�ງບໍ່່ມີສິ
ີ ິດໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນບູູສເຕີີ?
ໃນຂະນະນີ້້� ວັັກຊີີນບູູສເຕີີ ບໍ່່ຖືືກແນະນຳຳໃຫ້້ໃຊ້້ກັັບຜູ້້�ທີ່່�ມີີອາຍຸຸຕໍ່່າກວ່່າ 16 ປີີ. ໃນກຸ່່�ມອາຍຸຸນີ້� ,້ ການເຈັັບປ່່ວຍຮ້້າຍແຮງຈາກ
COVID-19 ແມ່່ນເປັັນເລື້້� ອງທີ່່� ຜິດປົ
ິ ກກ
ົ ະຕິິ,ແລະ ວັັກຊີີນ 2ໂດສ ທຳຳອິິດກໍໍໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ພູູມຕ້້ານທານແຂງແຮງ.

ມັັນປອດໄພບໍໍທີ່່�ຈະສັັກວັັກຊີີນບູູສເຕີີ ໃນລະຫວ່່າງການຖືືພາ?
ວັັກຊີີນບູູສເຕີີແມ່່ນປອດໄພ ແລະ ແນະນຳຳໃຫ້້ແກ່່ແມ່່ຍິງິ ຖືືພາທີ່່� ໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19 2 ໂດສແລ້້ວ.
ນອກຈາກນີ້້�ແລ້້ວ ດ້້ວຍການໄດ້້ສັກວັ
ັ ັກຊີີນ, ທ່່ານຍັັງປົົກປ້້ອງລູູກຂອງທ່່ານອີີກດ້້ວຍ. ມີີຫຼັັ�ກຖານທີ່່� ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າການ
ປ້້ອງກັັນທີ່່� ທ່່ານໄດ້້ຮັັບຈາກວັັກຊີີນຍັັງຜ່່ານໄປຫາລູູກຂອງທ່່ານອີີກນຳຳ.
ຫຼັັ�ກຖານອັັນກວ້້າງຂວາງສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຄວາມປອດໄພຖ້້າທ່່ານຖືືພາ, ລ້້ຽງລູູກດ້້ວຍນົົມແມ່່ ຫຼືື�
ພະຍາຍາມທີ່່� ຈະມີີລູູກ. ພວກມັັນບໍ່່ມີີຜົນ
ົ ກະທົົບຕໍ່ກ
່ ານຈະເລີີນພັັນຂອງທ່່ານ.

ສ່່ວນປະກອບຂອງວັັກຊີີນແມ່່ນເໝາະສົົມສໍາາລັັບຂ້້ອຍບໍໍ?
ສ່່ວນປະກອບທັັງໝົົດທີ່່�ໃຊ້້ໃນວັັກຊີີນ COVID-19 ແມ່່ນໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນ Australian Register of
Therapeutic Goods (ການລົົງທະບຽນສິິນຄ້້າປິ່່�ນປົົວຂອງອອສເຕຣເລັັຍ).
ບໍ່່ມີວັ
ີ ັກຊີີນ COVID-19 ໃດທີ່່� ໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸມັດ
ັ ໃນອອສເຕຣເລັັຍ:
> ມີີໄຂ່່ ຫຼືື� ຜະລິິດຕະພັັນຈາກສັັດ
> ມີີເຊື້້� ອໄວຣັັສທີ່່�ມີີຊີີວິິດທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດ COVID-19
> ສາມາດສົ່່ງ� ຜົົນກະທົົບຕໍ່່ ຫຼືື� ພົົວພັນ
ັ ກັັບ DNA ຂອງທ່່ານບໍ່່ວ່່າໃນທາງໃດກໍ່່ຕາມ
> ມີີສິ່່� ງໃດທີ່່� ສາມາດຕິິດຕາມທ່່ານໄດ້້
> ບໍ່່ເໝາະສົົມສຳຳລັັບຄົົນຈາກບາງສາດສະໜາ ຫຼືື� ຄວາມນັັບຖືື.
ຖ້້າທ່່ານຖືືສິນ
ິ ອົົດອາຫານເປັັນສ່່ວນໜຶ່່� ງຂອງການສະເຫຼີີ�ມສະຫຼຼອງວັັນພັັກ, ມັັນປອດໄພທີ່່� ຈະໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19
ແລະວັັກຊີີນບູູສເຕີີ. ວັັກຊີີນ COVID-19 ຈະບໍ່່ທໍາາລາຍການຖືືສິນ
ິ ອົົດອາຫານຂອງທ່່ານ ເພາະວ່່າພວກມັັນບໍ່່ກໍ່ໃ່ ຫ້້ເກີີດອັັນໃດ
ເຂົ້້�າສູ່່�ກະເພາະອາຫານຂອງທ່່ານ.
ວັັກຊີີນ COVID-19 ບໍ່່ໄດ້້ປ່່ຽນ DNA ຫຼືື� ປ່່ຽນພັັນທຸຸກໍາາຂອງທ່່ານ. ວັັກຊີີນສອນໃຫ້້ຮ່່າງກາຍຂອງທ່່ານຮູ້້�ວິິທີີປ້້ອງກັັນຕົົວ
ຈາກ COVID-19 ແລະຖືືກດຳຳເນີີນການໃຫ້້ແລ້້ວພາຍໃນບໍ່່ເທົ່່�າໃດມື້້� . ພວກມັັນບໍ່່ມີີຜົນ
ົ ກະທົົບຫຼືື�ພົວພັ
ົ ນ
ັ ກັັບ DNA
ຂອງທ່່ານບໍ່່ວ່່າໃນທາງໃດກໍ່່ຕາມ.

ການສັັກຢາວັັກຊີີນເສີີມແມ່່ນເປັັນການບັັງຄັັບບໍໍ?
ບໍ່່, ຢ່່າງໃດກໍ່່ຕາມ, ຖ້້າທ່່ານມີີສິິດ ແລະ ຍັັງບໍ່່ທັັນໄດ້້ສັກວັ
ັ ັກຊີີນບູູສເຕີີຫຼຼາຍກວ່່າ 6 ເດືືອນນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ສັກ
ັ ໂດສທີີສອງຂອງທ່່ານ,
ທ່່ານກໍໍຈະບໍ່່ຖືືກພິຈ
ິ າລະນາວ່່າເປັັນທ່່ານທັັນກັັບສະພາບກ່່ຽວກັັບການສັັກວັັກຊີີນ COVID-19 ຂອງທ່່ານອີີກຕໍ່່ໄປ ແລະກໍໍຈະ
ເກີີນກຳຳນົົດ.
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ວັັກຊີີນບູູສເຕີີ COVID-19 ເພີ່່� ມສຳຳລັັບລະດູູ ໜາວແມ່່ນຫຍັັງ ແລະໃຜຄວນໄດ້້ຮັັບ?
ບາງຄົົນມີີຄວາມສ່່ຽງຕໍ່່ການເປັັນພະຍາດຮ້້າຍແຮງຈາກ COVID-19. ເພື່່� ອປົົກປ້້ອງຄົົນເຫຼົ່່��ານີ້້�ກ່່ອນລະດູູໜາວ,
ຈຶ່່�ງແນະນຳຳວັັກຊີີນບູູສເຕີີ ເພີ້້�ມ (ຄັ້້�ງທີີສອງ).
ຈາກເດືືອນເມສາ 2022, ທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19 ລະດູູໜາວ (ບູູສເຕີີທີີສອງ) ຖ້້າທ່່ານແມ່່ນ:
> ອາຍຸຸ 65 ປີີຂຶ້້�ນໄປ
> ຊາວອາບໍໍຣິິຈິິໂນລ ແລະ ຊາວເກາະ Torres ທໍໍ ເຣັັສເທຣດ ທີ່່� ມີີ ອາຍຸຸ 50 ປີີຂຶ້້�ນໄປ
> ເປັັນຜູ້້�ອາໄສຢູ່່�ໃນສະຖານທີ່່� ດູແ
ູ ລຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸ ຫຼືື�ສະຖານທີ່່� ດູແ
ູ ລຄົົນພິິການ
> ອາຍຸຸ 16 ປີີຂຶ້້�ນໄປ ແລະ ມີີພູູມຕ້້ານທານບົົກຜ່ອ
່ ງຢ່່າງຮ້້າຍແຮງ. ສຳຳລັັບຄົົນໃນກຸ່່�ມນີ້້�, ວັັກຊີີນລະດູູໜາວຈະເປັັນວັັກຊີີນ
COVID-19 ຄັ້້�ງທີີ 5 (ສາມໂດສທຳຳອິິດ, ບູູສເຕີີທຳຳອິິດ ແລະ ບູູສເຕີີລະດູູໜາວ).
ທ່່ານສາມາດໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19 ລະດູູໜາວຂອງທ່່ານໄດ້້ 4 ເດືືອນຫຼັັ�ງຈາກສັັກຢາບູູສເຕີີໂດສທຳຳອິິດຂອງທ່່ານ,
ຫຼືື� 4 ເດືືອນຫຼັັ�ງຈາກການຢັ້້�ງຢືືນການຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ຕັ້້�ງແຕ່່ບູູສເຕີີໂດສທຳຳອິິດ
ຂອງທ່່ານ.
ຄົົນສ່່ວນໃຫຍ່່ທີ່່�ມີີສິດ
ິ ໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19 ລະດູູໜາວເພີ້້�ມກໍໍຍັງັ ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນໄຂ້້ຫວັັດໃຫຍ່່ຟຣີີອີີກ.

ມັັນປອດໄພບໍໍທີ່່�ຈະສັັກຢາປ້້ອງກັັນໂຄວິິດ-19 ແລະວັັກຊີີນໄຂ້້ຫວັັດໃນເວລາດຽວກັັນ?
ມັັນປອດໄພ ແລະ ສະດວກໃນການໄດ້້ຮັັບທັັງວັັກຊີີນ COVID-19 ແລະວັັກຊີີນໄຂ້້ຫວັັດໃຫຍ່່ໃນເວລາດຽວກັັນ.
ໄປຢ້້ຽມຢາມນາຍໝໍໍຂອງທ່່ານ, ຮ້້ານຂາຍຢາຖ້້າຫາກວ່່າທ່່ານຕ້້ອງການທີ່່� ຈະໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນທັັງສອງຮ່່ວມກັັນ.

ຊອກຫາທຳຳການນັັດໝາຍ
ການນັັດໝາຍສຳຳລັັບວັັກຊີີບູູສເຕີີ ແມ່່ນມີີຢູ່່�ໃນຫຼຼາຍພັັນບ່່ອນໃນທົ່່�ວ NSW, ລວມທັັງຮ້້ານຂາຍຢາ ແລະ ນາຍໝໍໍ.
ຄລີີນິິກສຸຸຂະພາບຂອງ NSW Health ສ່່ວນໃຫຍ່່ຍັງັ ຍອມຮັັບການ 'ຍ່່າງເຂົ້້�າ' ຊຶ່່� ງໝາຍຄວາມວ່່າທ່່ານບໍ່່ຈໍາາເປັັນຕ້້ອງຈອງ
ລ່່ວງໜ້້າ.
> ຊອກຫາການທຳຳການນັັດໝາຍ ຫຼືື� ຍ່່າງເຂົ້້�າຢູ່່� ຄລີີນິກ
ິ ສັັກວັັກຊີີນຂອງ NSW Health.
> ຊອກຫາທຳຳການນັັດໝາຍຢູ່່�ຄລີີນິິກ, ໝໍໍ ຫຼືື�ຮ້້ານຂາຍຢາໃກ້້ທ່່ານ.
ຖ້້າທ່່ານຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການຈອງນັັດໝາຍ, ໃຫ້້ໂທຫາສາຍ National Coronavirus Helpline
(ສາຍດ່່ວນ Coronavirus ແຫ່່ງຊາດ) ທີ່່� ເບີີ 1800 020 080 ແລະ ກົົດທາງເລືືອກ 8 ເພື່່� ອບໍໍລິິການນາຍແປພາສາ.
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