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វ៉ាាក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាច�ឹងការពារម�ុស្សសបា�ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង ពី័ការកើក់ើតជំំងឺ COVID-19។ 
ឥតមា�វ៉ាាក់សំ់ាំងដែ�ល នាយក់ដ្ឋាា �កើ�ជំ�ភណ្ឌឌ  �ិងឱស្សថូូបក់រណ៍្ឌ (Food and Drug Administration, FDA) 
ស្សហរ�ា បា�ទំទំួលសាំា ល់ កើ�ើមីកីារពារ COVID-19 កើ�ើយ។ ដែតយ៉ាា ងណាមញិ FDA បា�អ�ុញ្ញាា តឲ្យយកើ�បើបនាា � ់�ូវ
វ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 កើ�ើមីកីារពារ COVID-19 ក់ុុងបុគ្គាលអាយុ 12 ឆុ្នាំ ំ�ិងចាស់្សជាង កើ�
កើ�កាម ការអ�ុញ្ញាា តឲ្យយកើ�បើបនាា � ់(Emergency Use Authorization, EUA)។ វ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech 
COVID-19 គ្គឺ�តូវបា�ចាក់ឲ់្យយជាប�ដៗគុ្នា 2-�ូស្សស ឃ្លាា តពី័គុ្នា 3 អាទំិតយ ចូលកើ�ក់ុុងសាំច�ុ់ំ។

វ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ម�ិអាច�ឹងការពារម�ុស្សស�គ្គប់ៗ គុ្នាបា�កើទំ។ ឥទំិិព័លរាយរងដែ�លបា�
រាយការណ៍្ឌ ជាមយួ�ឹងវ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 រមួមា� ឈឺកឺើ�ក់ដែ�ាងចាក់,់ អស់្សក់ំឡាំងំ, ឈឺកឺ់ាល,  
ឈឺសឺាំច�ុ់ំ, កើ�ស្សៀវ�សាំញ, ឈឺសឺ្សនាា ក់ឆ់្អឹឹឹង, �គ្គុ�, កើហើមកើ�ក់ដែ�ាងចាក់ថុ់្នាំ,ំ �ក់ហមកើ�ក់ដែ�ាងចាក់ថុ់្នាំ,ំ រមូលកើពាះ, ម�ិ�ស្សួល 
ខ្លួាួ�, �ិងបា�កើហើម�ក់កើព័ញទឹំក់រនៃង។ មា�ឱកាស្សតិចតួច ដែ�លវ៉ាាក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាច
បណាដ លឲ្យយមា��បតិក់មម អាល់�័រជីំធ្ងង�ធ់្ងងរ។ �បតិក់មម អាល់�័រជីំធ្ងង�ធ់្ងងរ តាមធ្ងមមតា�ឹងកើក់ើតកើ�ើងក់ុុងកើព័លបីប�ួនាទំី កើ� 
មយួកើមាា ង បនាា បព់័ីការចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ កើដ្ឋាយមូលកើហតុកើ�ះ អុក់ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងឲ្យយអុក់    
អាច�ឹងសូ្សមម�ុស្សសដែ�លទំទំួលវ៉ាាក់សំ់ាំង ឲ្យយកើ��ឹងក់ដែ�ាងដែ�លកើគ្គបា�ទំទំួលវ៉ាាក់សំ់ាំងរបស់្សកើគ្គ សំ្សរាបក់ារ�តួតកើមើល បនាា បព់័ី 
ការចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង។ ស្សញ្ញាា នៃ��បតិក់មម អាល់�័រជីំធ្ងង�ធ់្ងងរ អាចរមួមា� ពិ័បាក់�ក់�កើងើើម, កើហើមកើ�មុខ្លួ �ិងបំព័ងក់់, កើបះ�ូងកើ�ើរ 
ញាប់ៗ , �ិង/ឬ ក់�ាួលខ្លាំា ងំ កើ�ពាស្សកើព័ញខ្លួាួ��បាណ្ឌ។

ផ្នែ�ែកទីី 2៖ ព័ត័៌ម៌ានស្ដីីីព័ីហានិភ័យ័ និងអត៌ថប្រ�យោ�ជន ៍នៃនវ៉ាាកសំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ

សី័�បកូូដរដឋក្រុកូុង

អាស័យដ្ឋាឋ នផ្លូូូវ

អាយីខែខថ្ងៃ�ៃឆំ្នាំ�កូ�លេ�ើ ត
(mm/dd/yyyy)

លេ�ះ �កូូន (នាមក្រុតកូូ�, ខូ�ន, កូណ្ដាា �)

ផ្នែ�ែកទីី 1៖ ព័ត័៌ម៌ានអំពី័កូន យោ�ើម្បីីទីីទីួលវ៉ាាកសំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19                                  
(សូូមសូរសេសូរអក្សសរពុុមព)៖

ទីំរង�់ំយោព័ញការយល់ប្រព័ម្បី ចំំយោ�ះវ៉ាាកសំ់ាំង Pfizer-BioNTech 
COVID-19 សំ្ដីរា��់ុគ្គគលអាយុ 12-17 ឆ្នាំែ ំ
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កា�បរលិេ�េទូហតថលេ�ខា ថ្ងៃនអ្នំកូត�ណ្ដាងបានអ្ននីញ្ញាា តក្រុស័ប�ាប់

ខ្ញុំំ� �ឲ្យយការយល់់ព្រ�មរបស់់ខ្ញុំំ� � សំ្សរាបកូ់់�មា�កើ�ម ះ កើ�ដែបាក់ខ្លាំងកើលើនៃ�ទំំរងប់ំកើព័ញកើ�ះ ឲ្យយបា�ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង ជាមយួវ៉ាាក់សំ់ាំង 
Pfizer-BioNTech COVID-19 �ព័មទាំងំបា�កើមើលកើ�ើងវញិ �ិងបា�យល់�ព័ម ចំកើពាះព័ត័ម៌ា� ដែ�លបា�ដែថូាងកើ�ក់ុុង 
ផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ�ទំំរងប់ំកើព័ញកើ�ះ។ (កើបើសិ្ស�ការយល់�ព័មកើ�ះ ម�ិបា�ចុះហតថកើលខ្លាំ ម�ិបា�ចុះកាលបរកិើចេទំ �ិងម�ិបា��បគ្គល់
មក់វញិកើទំ កូ់��ឹងម�ិបា�ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងកើ�ើយ)។

ការយល់់ព្រ�ម ស់�រាបក់ារចាកវ់៉ាា កស់ាំ�ងឲ្យយអនីីតិិជនី៖ ខ្លួំុ ំបា�កើមើលព័ត័ម៌ា�កើ�ើងវញិ ស្សដីព័ីហា�ិភយ័ �ិងអតថ�បកើយ៉ាជំ� ៍នៃ�
វ៉ាាក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ក់ុុង ដែ�ុក់ទីំ 2 ខ្លាំងកើលើ កើហើយក់យ៏ល់អំពី័ហា�ិភយ័ �ិងអតថ�បកើយ៉ាជំ�។៍ តាមការ
�ដល់ឲ្យយ �ូវការយល់�ព័មរបស់្សខ្លួំុ ំខ្លាំងកើ�កាម ខ្លួំុ ំយល់�ព័មថ្នាំ៖
1. ខ្លួំុ ំបា�កើមើល ទំំរងប់ំកើព័ញការយល់�ព័ម�ព័មកើ�ះកើ�ើងវញិ កើហើយខ្លួំុ ំយល់ថ្នាំ “�ក់ដ្ឋាស្សការណ៍្ឌព័ិត សំ្សរាបអ់ុក់ទំទំួល �ិងអុក់ដែថូទាំ”ំ 

មា�ព័ត័ម៌ា�យ៉ាា ងកើក់ាះក់ាយដែថូមកើទំៀត អំពី័ហា�ិភយ័ �ិងអតថ�បកើយ៉ាជំ� ៍ដែ�លអាចមា� នៃ�វ៉ាាក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech 
COVID-19។

2. ខ្លួំុ ំមា�អាជំា�ស្សបចាប ់កើ�ើមីយីល់�ព័មឲ្យយកូ់�របស់្សខ្លួំុ ំ មា�កើ�ម ះខ្លាំងកើលើ បា�ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech 
COVID-19។

3. ខ្លួំុ ំយល់ថ្នាំ ខ្លួំុ ំម�ិបា�ត�មូវឲ្យយជូំ��ំកើណ្ឌើ រកូ់� មា�កើ�ម ះខ្លាំងកើលើ កើ�ការណាតជ់ំួបចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងរបស់្សកើគ្គកើទំ កើហើយថ្នាំ តាមការ
�ដល់ឲ្យយ �ូវការយល់�ព័មរបស់្សខ្លួំុ ំខ្លាំងកើ�កាម កូ់�របស់្សខ្លួំុ ំ�ឹងទំទំួលវ៉ាាសំាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 កើទាំះកើបើមា�    
វតដមា�របូខ្លួំុ ំ ឬអវតដមា�របូខ្លួំុ ំ កើ�ក់ដែ�ាងការណាតជ់ំួបចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង ក់ក៏ើដ្ឋាយ។

4. កើបើសិ្ស�ខ្លួំុ ំម�ិជូំ��ំកើណ្ឌើ រ កូ់�មា�កើ�ម ះខ្លាំងកើលើ កើ�ការណាតជ់ំួបចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងរបស់្សកើគ្គកើទំ ខ្លួំុ ំ�ឹង�ឹង�ដល់ឲ្យយ ទំំរងប់ំកើព័ញការ
�តួតពិ័�ិតយ ចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំងជាមុ� មា�កើ�៖ www.mass.gov/CDCScreeningForm 

5. កើបើសិ្ស�ខ្លួំុ ំមា�ការធានារាាបរ់ងសុ្សខ្លួ�ព័ ដែ�លរាាបរ់ងកូ់�មា�កើ�ម ះខ្លាំងកើលើ ខ្លួំុ ំក់ឲ៏្យយការអ�ុញ្ញាា តរបស់្សខ្លួំុ ំ សំ្សរាប�់ក់ុមហុុ�
ធានារាាបរ់ងរបស់្សខ្លួំុ ំ �តូវបា�កើចញវកិ់កយប�័តឲ្យយ សំ្សរាបត់នៃមានៃ�ការចាក់វ់៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19។ 
រដ្ឋាា ភបិាល គ្គឺបង�់បាក់សំ់្សរាបវ់៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ខ្លួាួ�ឯង កើហើយខ្លួំុ ំ�ឹងម�ិ�តូវបា�កើចញ                 
វកិ់កយប�័តឲ្យយ សំ្សរាបដ់ែ�ុក់នៃ�តនៃមាការចាក់ថុ់្នាំកំារពារកើរាគ្គកើ�ើយ។

6. ខ្លួំុ ំយល់ថ្នាំ �ូចបា�ត�មូវកើដ្ឋាយចាបរ់�ា ថ្នាំការចាក់ថុ់្នាំកំារពារកើរាគ្គទាំងំអស់្ស �ឹងបា�រាយការណ៍្ឌកើ� �បព័�័ិព័ត័ម៌ា�
ការចាក់ ់ថុ្នាំកំារពារកើរាគ្គ រ�ាមាា ស្សាជូំកើស្សតដ  (Massachusetts Immunization Information System, 
MIIS) នៃ��ក់សួ្សងសុ្សខ្លួ�ព័សាំធារណ្ឌៈ។ ខ្លួំុ ំអាចកើមើល �ក់ដ្ឋាស្សការណ៍្ឌព័ិត MIIS សំ្សរាបម់ាតាបិតា �ិងអុក់ជំំងឺ កើ�                                               
www.mass.gov/dph/miis សំ្សរាបព់័ត័ម៌ា�ស្សដីព័ី MIIS �ិង�តូវកើធ្ងើើអើីខ្លួាះ កើបើសិ្ស�ខ្លួំុ ំជំំទាំស់្សចំកើពាះទំិ�ុ�យ័របស់្សខ្លួំុ ំ           
ឬ�គ្គួសាំររបស់្សខ្លួំុ ំ �តូវបា�ដែចក់ចាយជាមយួអុក់�ដល់កើស្សវ៉ាកើ�សងៗ កើ�ក់ុុង MIIS។

ផ្នែ�ែកទីី 3៖ ការយល់ប្រព័ម្បី

“�ក់ដ្ឋាស្សការណ៍្ឌព័ិត សំ្សរាបអ់ុក់ទំទំួល �ិងអុក់ដែថូទាំ”ំ នៃ�វ៉ាា ក់សំ់ាំង Pfizer-BioNTech COVID-19                          
គ្គឺមា�កើ� https://www.fda.gov/media/144414/download។

ទីំរង�់ំយោព័ញការយល់ប្រព័ម្បី ចំំយោ�ះវ៉ាាកសំ់ាំង Pfizer-BioNTech 
COVID-19 សំ្ដីរា��់ុគ្គគលអាយុ 12-17 ឆ្នាំែ ំ


