LET’S DO THIS

– Khmer

ា ់ សាំង
ការចាក់់វ៉ាក់
ំ COVID-19
សម្រា�ប់់កុុមារ (អាយុុពីី៥-១១ឆ្នាំំ�)

កក់់ ទុុកឥឡូូវនេះ�ះ

ា ់ សាំង
ហេ�តុុ អ្វី�ី បានជាកុុ មារអាយុុពីី៥-១១ឆ្នាំំ� គួួ រចាក់់ វ៉ាក់
ំ ប្រ�ឆាំំងទល់់ នឹឹង COVID-19?

COVID-19 គឺឺជាមេ�រោ�គមួួយដែ�លអាចបណ្តា
ា លឱ្យយមានជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិ ងស្លាាប់់ ក៏៏ដូូចជាបញ្ហាាសុុខភាពរយៈៈពេ�លវែ�ងផងដែ�រ។
វាអាចឆ្លលងបានយ៉ាាងងាយរវាងមនុុស្សស ហើ�ើយជួួនកាលមានរោ�គសញ្ញាាតិិចតួួច ឬក៏៏គ្មាានផង ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយពិិបាកក្នុុ�ងការដឹឹ ងថាអ្ននកឆ្លលង
មុុនពេ�លអ្ននកចម្លលងវាទៅ�អ្ននកដទៃ�។

ទោះ�ះបីីជាការឆ្លលងមេ�រោ�គ COVID-19 ចំំ ពោះ�ះកុុមារ ជាញឹឹកញាប់់ វាស្រា�លជាងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យក៏៏ដោ�យ មានហេ�តុុផលយ៉ាាងរឹឹងមាំដើំ �ើ ម្បីី�គាំំទ្រ�
ា ់សាំងកុ
ការចាក់់វ៉ាក់
ំ ុមារ៖
•
•
•

ា ់សាំងកូ
វ៉ាាក់់សាំងផ្តតល់
ា លមក
ំ
់ ជំំនួួយដល់់ ប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�។ ដោ�យការចាក់់វ៉ាក់
ំ ូនរបស់់ អ្ននក អ្ននកកំំពុុងជួួយការពារពួួកគេ�ពីីជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរបណ្តា
ពីី COVID-19 និិ ងផលប៉ះះ�ពាល់់ រយៈៈពេ�លវែ�ងដែ�លអាចកើ�ើតមាន។
ា ់សាំង
ការចាក់់វ៉ាក់
ំ ក៏៏ជួួយការពារមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ� ក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ និិ ងសហគមន៍៍ផងដែ�រ រួ ួមទាំំងមនុុស្សសងាយរងគ្រោះ��ះគ្រ�ប់់ វ័ ័យ
ដោ�យការជួួយកាត់់បន្ថថយការឆ្លលងជំំ ងឺឺ។

ា ់សាំងជួ
ការចាក់់វ៉ាក់
ំ ួយរក្សាាកុុមារឱ្យយនៅ�សាលារៀ�ៀន និិ ងការចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពសង្គគមនានា ដែ�លមានសារៈៈសំំ ខាន់់ សម្រា�ប់់
ការរៀ�ៀនសូូត្រ� និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ របស់់ ពួួកគេ�។

ា ់សាំងដោ
កុុមាររាប់់ លាននាក់់នៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�ក បានចាក់់វ៉ាក់
ំ �យសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�ឆាំំងទល់់នឹឹង COVID-19 រួ ួចរាល់់ ហើ�ើយ។
ា ់សាំងផ្តតល់
ភ័័ស្តុុ�តាងបង្ហាាញថា ការចាក់់វ៉ាក់
អ ឆាំំងទល់់នឹឹងជំំ ងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរពីី COVID-19 ចំំ ពោះ�ះកុុមារ និិ ងជួួយឱ្យយក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ
ំ
់ កិិច្ចចការពារដ៏៏ ល្អប្រ�
របស់់ អ្ននកមានសុុវត្ថិិ�ភាព និិ ងមានសុុខភាពល្អអ។
ា ់ សាំង
តើ�ើកុុ មារចាក់់ វ៉ាក់
ំ និិ ងទទួួលដូូ សដូូ ចមនុុ ស្សសពេ�ញវ័័យដែ�រឬទេ�?

ទេ�។ វ៉ាាក់់សាំង
ំ ដែ�លបានអនុុម័័តសម្រា�ប់់កុុមារអាយុុពីី៥-១១ឆ្នាំំ� គឺឺជាវ៉ាាក់់សាំងពិ
ំ ិសេ�សសម្រា�ប់់កុុមារម៉ាាក Pfizer (Comirnaty)
ដោ�យចាក់់ពីីរដូូសមានរយៈៈពេ�ល៨សប្តាាហ៍៍គម្លាាតពីីគ្នាា ។

ា ់សាំងម៉ា
ដូូសវ៉ាក់
ំ ា ក Pfizer សម្រា�ប់់ កុុមារអាយុុពីី៥-១១ឆ្នាំំ� គឺឺមានប្រ�ហែ�លជាមួួយភាគបីី នៃ�ដូូសដែ�លផ្តតល់់ ឱ្យយមនុុស្សសអាយុុចាប់់ ពីី១២ឆ្នាំំ�ឡើ�ើង
ទៅ�។ ដូូសតិិចជាងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងក្រុ� ុមអាយុុនេះ�ះ ពីីព្រោះ��ះវាអាចសម្រេ��ចបាននូូវកម្រិ�ិ តខ្ពពស់់នៃ�កិិច្ចចការពារកុុមារ ដូូចគ្នាានឹឹ ងដូូសដែ�ល
បានផ្តតល់់ ឱ្យយមនុុស្សសអាយុុចាប់់ ពីី ១២ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�ដែ�រ។
តើ�ើផលប៉ះះ �ពាល់់ ចំំពោះ�ះកុុ មារ ដូូ ចគ្នាានឹឹងមនុុ ស្សសពេ�ញវ័័យដែ�រឬទេ�?

ា ់សាំង
បាទ/ចាស។ កុុមារអាចជួួបប្រ�ទះះផលប៉ះះ�ពាល់់ ទូូទៅ� ដូូចគ្នាានឹឹ ងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�រ បន្ទាាប់់ ពីីបានចាក់់វ៉ាក់
ំ COVID-19។
ជាទូូទៅ�ផលប៉ះះ�ពាល់់ ទាំងនេះ�
ះគឺឺស្រា�ល ហើ�ើយបាត់់ទៅ�វិិញបន្ទាាប់់ ពីីមួួយថ្ងៃ�ៃ ឬពីីរថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយអាចរួ ួមមាន៖
ំ
•

ឈឺឺ ក្បាាល

•

ក្តៅ�ៅខ្លួួ�ន និិ ងគ្រុ� ុនញាក់់

•

អស់់ កម្លាំំ�ង/នឿ�ឿយហត់់

•

ឈឺឺ ចាប់់ សាច់់ដុំំ� និិ ងឈឺឺ ដៃ�នៅ�កន្លែ�ែងចាក់់ថ្នាំំ�

ា ់សាំង
ផលប៉ះះ�ពាល់់ តិិចតួួចគឺឺធម្មមតា ហើ�ើយបង្ហាាញថាប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�កំំពុុងឆ្លើ�ើ� យតបទៅ�នឹឹ ងវ៉ាក់
ា លមកពីីវ៉ាាក់់សាំង
ំ ។ ផលប៉ះះ�ពាល់់ ធ្ងងន់់ធ្ងងរបណ្តា
ំ គឺឺ
កម្រ�មានណាស់់ ជាមួួយនឹឹ ងហានិិ ភ័័យនៃ�ផលប៉ះះ�ពាល់់ ដូូចគ្នាាទាំំងនោះ�ះ កាន់់ ខ្ពស់
ពីី
ការឆ្លលង
COVID-19។
ប្រ�សិិ
ន
បើ�ើ
ផ
លប៉ះះ�ពាល់់
នៅ
�តែ�បន្តត
ព ់
កើ�ើតមាន ឬអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភ សូូមពិិគ្រោះ��ះជាមួួយវេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�តព្យា
ាបាលរោ�គទូូទៅ�របស់់ អ្ននក។
ិ
ា ់ សាំង
> កក់់ ទុុកការចាក់់ វ៉ាក់
ំ COVID-19 របស់់ អ្ននកនៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
នៅ�តាមគេ�ហទំំ ព័័រ nsw.gov.au
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ា ់ សាំង
តើ�ើហានិិ ភ័័យនៃ�ផលប៉ះះ �ពាល់់ ធ្ងងន់់ ធ្ងងរមានន័័ យថា ខ្ញុំំ��មិិនគួួរឱ្យយកូូ នរបស់់ ខ្ញុំ��ំចាក់់ វ៉ាក់
ំ ឬ?

ទេ�។ វ៉ាាក់់សាំង
ំ COVID-19 ទាំំងអស់់ដែ�លប្រើ��ើ ប្រា�ស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអូូ ស្ត្រា�ាលីី មានប្រ�វត្តិិ�សុុវត្ថិិ�ភាពល្អអ ហើ�ើយត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
និិ ងវាយតម្លៃ�ៃយ៉ាាងហ្មមត់់ចត់់ដោ�យ រដ្ឋឋបាលគ្រ�ប់់ គ្រ�ងលើ�ើទំំនិិញទាក់់ទងនឹឹងការព្យាាបាលអូូ ស្រ្តា�ាលីី (TGA) និិ ងក្រុ� ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាបច្ចេ�េកទេ�សអូូ ស្រ្តា�ាលីី
ស្តីី�ពីីការចាក់់ថ្នាំំ�បង្កាាររោ�គ (ATAGI) មុុនពេ�លត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត និិ ងណែ�នាំសម្រា�ប់
ំ
់ ការប្រើ��ើ ប្រា�ស់់។
ា ់សាំង
កុុមារជាង៥លាននាក់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិ ងរាប់់លាននាក់់ទៀ�ៀតនៅ�ទូូទាំងពិ
ំ ិភពលោ�កអាយុុពីី៥-១១ ឆ្នាំំ� បានចាក់់វ៉ាក់
ំ COVID-19
ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព រហូូតមកដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។
ា ់ សាំង
តើ�ើការចាក់់ វ៉ាក់
ំ COVID-19 ប៉ះះ �ពាល់់ ដល់់ ការធំំ លូូតលាស់់ ការអភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ ឬលទ្ធធភាពមានកូូ ននាពេ�លអនាគតរបស់់ កូូនខ្ញុំំ��ទេ�?
ទេ�។ មិិ នមានភស្តុុ�តាងដែ�លថាវ៉ាាក់់សាំង
ំ COVID-19 អាចប៉ះះ�ពាល់់ ដល់់ការធំំ លូូតលាស់់ និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ របស់់ កុុមារទេ�។

ផលប៉ះះ�ពាល់់ រយៈៈពេ�លវែ�ងមកពីី COVID-19 អាចមានឥទ្ធិិ�ពលយូូរអង្វែ�ែងលើ�ើ សុុខភាព និិ ងសុុខុុមាលភាព។ ហានិិ ភ័័យនៃ�ភាពស្មុុ�គស្មាាញពីី
ា ់សាំង
ការឆ្លលងមេ�រោ�គ គឺឺខ្ពពស់់ជាងផលប៉ះះ�ពាល់់ កម្រិ�ិ តស្រា�លនៃ�ការចាក់់វ៉ាក់
ំ ។
ា ់ សាំង
តើ�ើកូូ នរបស់់ ខ្ញុំ��គួ
ំ ួ រចាក់់ វ៉ាក់
ំ ឬអត់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�បានកើ�ើត COVID-19 រួ ួចហើ�ើយ?

ា ់សាំង
បាទ/ចាស។ កុុមារដែ�លបានកើ�ើត COVID-19 រួ ួចហើ�ើយ គួួរតែ�ចាក់់វ៉ាក់
ំ នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�បានជាសះះស្បើ�ើ�យពីីជំំ ងឺឺ
ដើ�ើ ម្បីី�ជួួយការពារប្រ�ឆាំំងទល់់នឹឹងការឆ្លលងមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
ា ់ សាំង
តើ�ើកូូ នរបស់់ ខ្ញុំ��ំអាចចាក់់ វ៉ាក់
ំ ដោ�យគ្មាានការយល់់ ព្រ�មពីី ខ្ញុំ��ំឬ?

ា ់សាំង
� ក់់វ៉ាក់
ទេ�។ កុុមារអាយុុពីី៥-១១ឆ្នាំំ� តម្រូ�ូវឱ្យយមានការយល់់ ព្រ�មស្រ�បច្បាាប់់ ពីីឪពុុកម្តាាយ ឬអាណាព្យាាបាលដើ�ើ ម្បីីចា
ំ COVID-19។
ការយល់់ ព្រ�មត្រូ�វូ បានទាមទារនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការកក់់ទុុក ហើ�ើយត្រូ�ូវបានទាមទារម្តតងទៀ�ៀតនៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�ការណាត់់ជួួប។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ ឪពុុកម្តាាយ
ឬអាណាព្យាាបាល មិិ នអាចចូូលរួ ួមក្នុុ�ងការណាត់់ជួួបជាមួួយកុុមារបានទេ� ពួួកគេ�អាចតែ�ងតាំំងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យម្នាាក់់ទៀ�ៀត ឱ្យយចូូលរួ ួមក្នុុ�ង
ការណាត់់ជួួបជំំ នួួសពួួកគេ� នៅ�ពេ�លបំំ ពេ�ញការយល់់ ព្រ�មតាមអនឡាញ ក្នុុ�ងអំំឡុុងដំំ ណើ�ើរការកក់់ទុុក។
� យអត្តតសញ្ញាាណ
ព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យអមដំំណើ�ើរដែ�លបានតែ�ងតាំំង ត្រូ�ូវតែ�បានផ្តតល់់ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកក់់ទុុក ដើ�ើ ម្បីីឱ្យ
និិ ងការអនុុញ្ញាាតផ្តតល់់ ការយល់់ ព្រ�មជំំ នួួសរបស់់ ពួួកគេ� អាចត្រូ�ូវបានផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃណាត់់ជួួប។

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីីការយល់់ ព្រ�ម សូូមចូូលមើ�ើ ល៖ Vaccination consent FAQs for parents and guardians
ា ់សាំងសម្រា�ប់
(សំំ ណួួរដែ�លគេ�សួួរញឹឹកញាប់់ អំំពីីការយល់់ ព្រ�មលើ�ើការចាក់់វ៉ាក់
ំ
់ ឪពុុកម្តាាយ និិ ងអាណាព្យាាបាល)។
ា ់ សាំង
តើ�ើការចាក់់ វ៉ាក់
ំ COVID-19 ជាកាតព្វវកិិ ច្ចចសម្រា�ប់់ កុុមារ (រួ ួមទាំំងសម្រា�ប់់ សាលារៀ�ៀន និិ ងកីី ឡាជាដើ�ើម) ឬ?
ា ់សាំងប្រ�
ទេ�។ ការចាក់់វ៉ាក់
ឆាំំងទល់់នឹឹង COVID-19 មិិ នមែ�នជាកាតព្វវកិិច្ចចទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតយ៉ាាងខ្លាំំ�ង។
ំ

ា ់សាំង
មិិ នមានតម្រូ�ូវការឱ្យយកុុមារចាក់់វ៉ាក់
ំ COVID-19 ដើ�ើ ម្បីី�ចូូលរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មមភាពកីីឡានានានៅ�សាលារៀ�ៀន ឬសហគមន៍៍ ទេ�។
ា ់ សាំង
តើ�ើកូូ នរបស់់ ខ្ញុំ��ំអាចចាក់់ វ៉ាក់
ំ ជំំ រុ ុញបានទេ�?

ា ់សាំង
ទេ�។ វគ្គគចាក់់វ៉ាក់
ំ បឋម បង្កើ�ើ�តការឆ្លើ�ើ�យតបនៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�ដ៏៏ ខ្លាំំ�ងក្លាា ចំំ ពោះ�ះមនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង។
ATAGI នឹឹ ងពិិចារណា ប្រ�សិិ នបើ�ើ តម្រូ�ូវឱ្យយមានដូូសជំំ រុ ុញសម្រា�ប់់ ក្រុ� ុមអាយុុនេះ�ះ នៅ�ពេ�លអនាគត។
ា ់ សាំង
តើ�ើកុុ មារនឹឹ ងត្រូ�ូវចាក់់ វ៉ាក់
ំ ប្រ�ឆាំំងទល់់ នឹឹង COVID-19 នៅ�សាលារៀ�ៀនទេ�?

ា ់សាំង
ទេ�។ ធ្វើ�ើ�ការកក់់ទុុកសម្រា�ប់់វ៉ាក់
ាបាលរោ�គទូូទៅ� ឱសថស្ថាា នក្នុុ�ងតំំបន់់ របស់់ អ្ននក
ិ
ំ COVID-19 របស់់ កូូនអ្ននកតាមរយៈៈវេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�តព្យា
ា ់សាំង
សេ�វាកម្មមសុុខភាពសហគមន៍៍ ជនជាតិិដើ�ើ មដែ�លមានការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង ឬគ្លីី�និិ កចាក់់វ៉ាក់
ំ របស់់ ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលរដ្ឋឋញូូវសៅ�វែ�ល។
តើ�ើខ្ញុំំ��កក់់ ទុុកដោ�យរបៀ�ៀបណា?

ា ់សាំង
ឪពុុកម្តាាយត្រូ�ូវបានលើ�ើ កទឹឹកចិិត្តតឱ្យយកក់់ទុុកការណាត់់ជួួបចាក់់វ៉ាក់
ំ សម្រា�ប់់ កូូនរបស់់ ពួួកគេ�ឱ្យយបានឆាប់់ តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។
កក់់ ទុុកឥឡូូវនេះ�ះតាមអនឡាញ - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

ទូូរសព្ទទដើ�ើម្បីី�កក់់ ទុុក៖ បណ្តា
ា ញទូូរសព្ទទជំំ នួួយការកក់់ទុុក៖ 1800 57 11 55 / សេ�វាកម្មមបកប្រែ��ភាសាសរសេ�រ និិ ងបកប្រែ��ផ្ទាាល់់ មាត់់
(TIS)៖ 131 450

ា ់ សាំង
> កក់់ ទុុកការចាក់់ វ៉ាក់
ំ COVID-19 របស់់ អ្ននកនៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
នៅ�តាមគេ�ហទំំ ព័័រ nsw.gov.au
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