LET’S DO THIS

– Lao

ການສັັກຢາປ້້ອງກັັນ ໂຣກ COVID-19
ສຳຳລັັບເດັັກ (ອາຍຸຸລະຫວ່່າງ 5 – 11ປີີ)

ຈອງດຽວນີ້້�

ເປັັນຫຍັັງເດັັກນ້້ອຍອາຍຸຸ ລະຫວ່່າງ 5 -11 ປີີ ຈຶຶງຄວນໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນໂຣກ COVID-19?
COVID-19 ເປັັນໄວຣັັສທີ່່�ສາມາດເຮັັດໃຫ້້ເກີີດພະຍາດຮ້້າຍແຮງ ແລະເສັັຍຊີີວິິດໄດ້້, ລວມທັັງບັັນຫາສຸຸຂະພາບໃນລະຍະຍາວ. ມັັນສາມາດ
ແພ່່ລາມໄດ້້ງ່າ່ ຍລະຫວ່່າງຄົົນແລະບາງຄັ້້�ງມີີອາການໜ້້ອຍ ຫຼືື� ບໍ່່ມີີເລີີຍ, ເຮັັດໃຫ້້ເປັັນການຍາກທີ່່�ຈະຮູ້້�ວ່່າທ່່ານຕິິດເຊື້້� ອກ່່ອນທີ່່�ທ່່ານຈະ
ແພ່່ມັນ
ັ ໄປໃຫ້້ຄົົນອື່່�ນ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າການຕິິດເຊື້້� ອ COVID-19 ໃນເດັັກນ້ອ
້ ຍຈະບໍ່່ຮຸຸນແຮງກວ່່າໃນຜູ້້ໃ� ຫຍ່່, ມັັນກໍໍມີີເຫດຜົົນອັັນໜັັກແໜ້້ນທີ່່�ຈະສະຫນັັບສະຫນູູນ
ການສັັກຢາໃຫ້້ເດັັກນ້ອ
້ ຍ:
•

ວັັກຊີີນໃຫ້້ການຊ່່ວຍຕໍ່່ລະບົົບພູູມຄຸ້້�ມກັັນ. ດ້້ວຍການສັັກວັັກຊີີນໃຫ້້ລູູກຂອງທ່່ານ, ທ່່ານກຳຳລັັງຊ່່ວຍປົົກປ້້ອງພວກເຂົົາຈາກພະຍາດ
ຮ້້າຍແຮງຈາກ COVID-19 ແລະ ຜົົນກະທົົບໃນລະຍະຍາວທີ່່�ອາດເປັັນໄປໄດ້້.

•

ການສັັກຢາວັັກຊີີນຍັັງຊ່່ວຍປົົກປ້້ອງໝູ່່�ເພື່່� ອນ, ຄອບຄົົວ ແລະ ຊຸຸມຊົົນ, ລວມທັັງຜູ້້ທີ່
� � ່ມີີຄວາມສ່່ຽງທຸຸກເພດທຸຸກວັັຍ,
ໂດຍການຊ່່ວຍຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນການແພ່່ເຊື້້� ອ.

•

ການສັັກຢາວັັກຊີີນຊ່່ວຍໃຫ້້ເດັັກນ້ອ
້ ຍຢູ່່�ໃນໂຮງຮຽນ ແລະມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນກິິດຈະກໍາາທາງສັັງຄົົມທີ່່�ມີີຄວາມສໍາາຄັັນຕໍ່່ການຮຽນຮູ້້�
ແລະການພັັດທະນາຂອງພວກເຂົົາ.

ເດັັກນ້ອ
້ ຍຫຼຼາຍລ້້ານຄົົນໃນທົ່່�ວໂລກໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາປ້້ອງກັັນໂຣກ COVID-19 ຢ່່າງປອດໄພແລ້້ວ. ຫຼັັ�ກຖານສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າການສັັກຢາ
ວັັກຊີີນໃຫ້້ການປົົກປ້້ອງທີ່່�ດີີເລີີດຈາກການເຈັັບປ່່ວຍຮ້້າຍແຮງຈາກ COVID-19 ໃນເດັັກນ້ອ
້ ຍແລະຊ່່ວຍໃຫ້້ຄອບຄົົວຂອງທ່່ານປອດໄພແລະມີີ
ສຸຸຂະພາບດີີ.
ເດັັກນ້້ອຍໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ ແລະ ຂະໜາດດຽວກັັນກັັບຜູ້້�ໃຫຍ່່ບໍ?
ໍ
ບໍ່່. ວັັກຊີີນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບອະນຸຸມັດ
ັ ສໍາາລັັບເດັັກນ້ອ
້ ຍອາຍຸຸ 5 – 11 ປີີ ແມ່່ນວັັກຊີີນ Pfizer (Comirnaty) ພິິເສດສຳຳລັັບເດັັກ, ໂດຍໃຫ້້ຢາສອງຄັ້້�ງຫ່່າງ
ກັັນ 8 ອາທິິດ.
ປະລິິມານຢາວັັກຊີີນ Pfizer ໃນເດັັກອາຍຸຸ 5-11 ປີີແມ່່ນປະມານໜຶ່່�ງສ່່ວນສາມຂອງປະລິິມານທີ່່�ໃຫ້້ຄົົນອາຍຸຸ 12 ປີີຂຶ້້�ນໄປ. ຂະໜາດນ້້ອຍກວ່່າ
ແມ່່ນໃຊ້້ໃນກຸ່່�ມອາຍຸຸນີ້້� ເນື່່� ອງຈາກມັັນສາມາດບັັນລຸຸລະດັັບການປົົກປ້້ອງສູູງໃນເດັັກ ນ້້ອຍເທົ່່�າກັັບປະລິິມານທີ່່�ໃຫ້້ຄົົນອາຍຸຸ 12 ປີີຂຶ້້�ນໄປ.
ຜົົນຂ້້າງຄຽງຂອງເດັັກນ້້ອຍຄືືກັັນກັັບຂອງຜູ້້�ໃຫຍ່່ບໍ?
ໍ
ແມ່່ນແລ້້ວ. ເດັັກນ້ອ
້ ຍສາມາດປະສົົບຜົນ
ົ ຂ້້າງ ຄຽງທີ່່�ພົບ
ົ ເລື້້� ອຍຄືືກັັນກັັບຜູ້້ໃ� ຫຍ່່ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19.
ຜົົນຂ້້າງຄຽງເຫຼົ່່��ານີ້້� ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວບໍ່່ຮຸຸນແຮງ ແລະຫາຍໄປຫຼັັ�ງຈາກມື້້� ໜຶ່� ງ່ ຫຼືື�ສອງມື້້� ແລະອາດຈະປະກອບມີີ:
•

ປວດຫົົວ

•

ເປັັນໄຂ້້ ແລະ ໜາວສັ່່ນ
�

•

ເມື່່� ອຍລ້້າ/ເມື່່� ອຍ

•

ເຈັັບກ້້າມຊີ້້� ນ ແລະ ເຈັັບແຂນຢູ່່�ບ່ອ
່ ນສັັກຢາ

ຜົົນຂ້້າງຄຽງເລັັກນ້ອ
້ ຍແມ່່ນເປັັນເລື່່� ອງປົົກກະຕິິແລະສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າລະບົົບພູູມຕ້້ານທານກໍາາລັັງຕອບສະຫນອງຕໍ່່ການສັັກຢາວັັກຊີີນ.
ຜົົນຂ້້າງຄຽງທີ່່�ຮຸຸນແຮງກວ່່າຈາກວັັກຊີີນແມ່່ນຫາຍາກຫຼຼາຍ, ໂດຍທີ່່�ວ່່າຄວາມສ່່ຽງຂອງຜົົນຂ້້າງຄຽງດຽວກັັນເຫຼົ່່��ານັ້້ນ
� ສູູງກວ່່າຫຼຼາຍຈາກການຕິິດເຊື້້� ອ
COVID-19 ນັ້້ນ
� ເອງ. ຖ້້າຜົົນຂ້້າງຄຽງຍັັງຄົົງຢູ່່� ຫຼືື� ທ່່ານເປັັນຫ່່ວງ, ໃຫ້້ໂອ້້ລົົມກັັບນາຍໝໍໍຂອງທ່່ານ.
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ຈາກຄວາມສ່່ຽງຂອງຜົົນຂ້້າງຄຽງທີ່່�ຮ້້າຍແຮງ ໝາຍຄວາມວ່່າຂ້້ອຍບໍ່່ຄວນໃຫ້້ລູູກຂ້້ອຍສັັກຢາວັັກຊີີນບໍໍ?
ບໍ່່. ວັັກຊີີນ COVID-19 ທັັງໝົົດທີ່່�ໃຊ້້ຢູ່່�ໃນອອສເຕຣເລັັຍມີີຄວາມປອດໄພທີ່່�ດີີ ແລະໄດ້້ຮັັບການທົົດສອບ ແລະປະເມີີນຢ່່າງເຂັ້້�ມງວດໂດຍ ຄະນະ
ບໍໍຣິິຫານສິິນຄ້້າສຳຳລັັບການປິ່່�ນປົົວ(Therapeutic Goods Administration (TGA)) ແລະກຸ່່�ມທີ່່�ປຶກ
ຶ ສາດ້້ານເທັັກນິກ
ິ ຂອງ ອອສເຕຣເລັັຍ
ກ່່ຽວກັັບການໃຫ້້ພູູມຄຸ້້�ມກັັນ (ATAGI) ກ່່ອນທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸມັດ
ັ ແລະແນະນຳຳໃຫ້້ໃຊ້້.
ເດັັກນ້ອ
້ ຍຫຼຼາຍກວ່່າ 5 ລ້້ານຄົົນໃນສະຫະຣັັດອະເມຣິິກາ ແລະອີີກຫຼຼາຍລ້້ານຄົົນໃນທົ່່�ວໂລກ ອາຍຸຸແຕ່່ 5 – 11 ປີີ ໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19
ຢ່່າງປອດໄພຈົົນເຖິິງປະຈຸຸບັນ
ັ .
ການສັັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຜົົນກະທົົບຕໍ່່ການເຕີີບໂຕ, ການພັັດທະນາ ຫຼືື� ການຈະເຣີີນພັັນຂອງລູູກຂ້້ອຍໃນອະນາຄົົດບໍໍ?
ບໍ່່. ບໍ່່ມີີຫຼັັ�ກຖານໃດໆທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າວັັກຊີີນ COVID-19 ສາມາດສົ່່ງ� ຜົົນກະທົົບຕໍ່ກ
່ ານເຕີີບໂຕ ແລະ ການພັັດທະນາຂອງເດັັກ.
ຜົົນກະທົົບລະຍະຍາວຈາກ COVID-19 ອາດຈະສົ່່ງ� ຜົົນກະທົົບຕໍ່ສຸ
່ ຸຂະພາບ ແລະຄວາມເປັັນຢູ່່�ທີີດີີໃນລະຍະຍາວ. ຄວາມສ່່ຽງຂອງອາການແຊກ
ຊ້້ອນຈາກການຕິິດເຊື້້� ອໄວຣັັສແມ່່ນສູູງກວ່່າຜົົນກະທົົບຂ້້າງຄຽງທີ່່�ບໍ່ຮຸ
່ ຸນແຮງຂອງການສັັກຢາປ້້ອງກັັນ.
ລູູກຂອງຂ້້ອຍຄວນສັັກວັັກຊີີນບໍໍຖ້້າພວກເຂົົາມີີເຊື້້�ອໂຄວິິດ-19 ແລ້້ວ?
ແມ່່ນແລ້້ວ. ເດັັກນ້ອ
້ ຍຜູ້້ທີ່
� � ່ຕິິດເຊື້້� ອ COVID -19 ຄວນໄດ້້ຮັັບການສັັກຢາວັັກຊີີນເມື່່� ອພວກເຂົົາຫາຍດີີຈາກອາການເຈັັບປ່່ວຍຂອງພວກເຂົົາເພື່່� ອ
ຊ່່ວຍປ້້ອງກັັນການຕິິດເຊື້້� ອອື່່�ນໆ.
ລູູກຂອງຂ້້ອຍສາມາດສັັກຢາປ້້ອງກັັນໄດ້້ໂດຍບໍ່່ມີີການຍິິນຍອມເຫັັນດີີຂອງຂ້້ອຍບໍໍ?
ບໍ່່. ເດັັກນ້ອ
້ ຍອາຍຸຸ 5 – 11 ປີີ ຕ້້ອງການໃຫ້້ພໍ່່ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົກຄ
ົ ອງຕາມກົົດໝາຍໃຫ້້ການຍິິນຍອມເພື່່� ອຮັັບວັັກຊີີນ COVID-19.
ຕ້້ອງມີີການຍິິນຍອມເຫັັນດີີໃນເວລາຈອງ, ແລະອີີກຄັ້້�ງໃນເວລານັັດໝາຍ. ຖ້້າພໍ່່ ແມ່່ ຫຼືື� ຜູ້້�ປົກຄ
ົ ອງບໍ່່ສາມາດເຂົ້້�າຮ່່ວມການນັັດໝາຍກັັບເດັັກໄດ້້,
ພວກເຂົົາສາມາດສະເໜີີໃຫ້້ຜູ້້ໃ� ຫຍ່່ຄົົນອື່່�ນເຂົ້້�າຮ່່ວມການນັັດໝາຍແທນເມື່່� ອໄດ້້ຮັັບການຍິິນຍອມທາງອອນລາຍໃນລະຫວ່່າງຂັ້້�ນຕອນການຈອງ.
ຕ້້ອງໃຫ້້ລາຍລະອຽດຂອງຜູ້້ໃ� ຫຍ່່ທີ່� ່ມານຳຳທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການສະເໜີີຊື່່� ໃນລະຫວ່່າງການຈອງເພື່່� ອໃຫ້້ສາມາດຢືືນຢັັນຕົົວຕົົນ ແລະ ສິິດໃນການໃຫ້້ຄວາມ
ຍິິນຍອມໂດຍຕົົວແທນໄດ້້ໃນມື້້� ນັດ
ັ ໝາຍ.
ສໍາາລັັບຂໍ້ມູູ
້ ນເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບການຍິິນຍອມ, ເຂົ້້�າໄປເບິ່່� ງ: Vaccination consent FAQs for parents and guardians
(ຄໍາາຖາມທີ່່�ຖາມເລື້້� ອຍໆກ່່ຽວກັັບການຍິິນຍອມໃຫ້້ສັກ
ັ ຢາວັັກຊີີນສໍາາລັັບພໍ່່ແມ່່ແລະຜູ້້�ປົກຄ
ົ ອງ).
ການສັັກວັັກຊີີນ COVID-19 ເປັັນການບັັງຄັັບສຳຳລັັບເດັັກນ້້ອຍ (ລວມທັັງໂຮງຮຽນ ແລະ ກິິລາ ແລະ ອື່່� ນໆ) ບໍໍ?
ບໍ່່. ການສັັກຢາວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນ COVID-19 ບໍ່່ແມ່່ນການບັັງຄັັບ, ແຕ່່ໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ເ� ປັັນຢ່່າງຍິ່່� ງ.
ບໍ່່ມີີຂໍ້ກໍາານົ
້
ດ
ົ ສໍາາລັັບເດັັກນ້ອ
້ ຍທີ່່�ຈະຕ້້ອງສັັກວັັກ ຊີີນປ້້ອງກັັນ COVID-19 ເພື່່� ອເຂົ້້�າຮ່່ວມກິິດຈະກໍາາກິິລາຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼືື� ຂອງຊຸຸມຊົົນ.
ລູູກຂອງຂ້້ອຍສາມາດສັັກວັັກຊີີນເສີີມໄດ້້ບໍ?
ໍ
ບໍ່່. ຫຼັັ�ກສູູດການສັັກຢາວັັກຊີີນຂັ້້ນ
� ຕົ້້�ນສ້້າງການຕອບສະໜອງທາງພູູມຕ້້ານທານທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງໃນຄົົນໜຸ່່�ມ.
ATAGI ຈະພິິຈາລະນາຖ້້າຫາກວ່່າປະລິິມານຢາເສີີມແມ່່ນຈໍາາເປັັນສໍາາລັັບກຸ່່�ມອາຍຸຸນີ້້�ໃນອະນາຄົົດ,
ເດັັກນ້້ອຍຈະໄດ້້ຮັັບວັັກຊີີນປ້້ອງກັັນ COVID-19 ຢູ່່�ໂຮງຮຽນບໍໍ?
ບໍ່່. ເຮັັດການຈອງວັັກຊີີນ COVID-19 ຂອງລູູກທ່່ານຜ່່ານນາຍໝໍໍທົ່່�ວໄປ, ຮ້້ານຂາຍຢາທ້້ອງຖິ່່� ນ, ການບໍໍລິິການສຸຸຂະພາບທີ່່�ຄວບຄຸຸມໂດຍຊຸຸມຊົົນ
ອາບໍໍຣິິຈີີໂນລ ຫຼືື� ຄລີີນິິກສັກ
ັ ຢາປ້້ອງກັັນພະຍາດຂອງກົົມອະນາໄມ NSW.
ຂ້້ອຍຈະຈອງໄດ້້ແນວໃດ?
ພໍ່່ ແມ່່ໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້ໃ� ຫ້້ຈອງນັັດສັັກຢາວັັກຊີີນໃຫ້້ລູູກໄວເທົ່່�າທີ່່�ຈະໄວໄດ້້.
ຈອງທາງອອນລາຍດຽວນີ້້� - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated
ໂທຈອງ: ເບີີຊ່່ວຍເຫຼືື�ອການຈອງ: 1800 57 11 55 / ບໍໍລິິການແປເອກະສານ ແລະ ນາຍພາສາ(TIS): 131 450
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