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health guides 

ជំងឺកូវីដ-១៩៖វ៉ា ក់សាងំ
 ឥឡូវនេះ មាេ វ៉ាក់សាំង ជាន្រើេ ស្មាប់ ជំងឺ កូវដី-១៩ ។ វ៉ាក់សាំង ទំាងអស់ សុទ្ធតែ បង្កា រ កំុ ឲ្យ មាេ ជំងឺ ធ្ងេ់ធ្ងរ ឬកំុ ឲ្យ សាលា ប់ 
នោយសារ ជំងឺ កូវដី-១៩ ន�ើយ វ៉ាក់សាំង ទំាងនេះ មាេ សុវែ្ថិភាព ទំាងអស់។ អ្នក ្បត�លជា មថិេ អារ ន្ជើសនរ ើស យក វ៉ាក់សាំង 
ណាមួយ តាមតដល ខលាួេ រង់បាេ នោះ នទ ប៉ាុតេតែ ្បសថិេ នបើ អ្នក ចាក់ វ៉ាក់សាំង ណាមួយ ឲ្យបាេ កាេ់តែ ឆាប់ នោះ អ្នក េឹង កាេ់តែ ឆាប់ 
ទទួល បាេការ ការពារ។ ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ក៏ កាែ់បេ្យ ការ ឆលាង រាលោល នេ ជំងឺ ផង តដរ។

វ៉ាក់សាំង ន្បើ្បាស់ វ ថិធី ជាន្រើេ នដើម្ី នធវើ ឱ្យ រាងកាយ របស់ អ្នក សាគា ល់ វរីសុ ជំងឺ កូវដី-១៩ 
ន�ើយ បោទា ប់មក បនងកាើែ ការ ការពារ (“អងគា បដថិបក្ខ ”) នដើម្ី ្បយុទ្ធ េឹង វ។ ជា ធម្មតា វ៉ាក់សាំង 
នេះ ្ែរូវ បាេ ចាក់ នៅ ក្នុង សារ់ដំុ (ជាទូនៅ ង្យ បំផុែ គឺ នដើមនដ ) ។ ្បសថិេនបើ ្ែរូវការ ដូ សមួយ 
នទៀែ នដើម្ី ការពារ ឱ្យ បាេ នពញនលញ នោះ គួរ ចាក់ នឡើងវ ថិញ នៅ ៣ នៅ ១២សបាតែ �៍ បោទា ប់ 
អាសសរ័យ នលើ ្បនេទ វ៉ាក់សាំង។ 

គ្្ម េ វ៉ាក់សាំង ណាមួយ តដល នធវើ ឱ្យ អ្នក នកើែជំងឺ កូវដី-១៩ នោះ នទ។

វ៉ា ក់សាងំមានសុវត្ថិភាពនថិងប្រសថិទ្ធភាព
វ៉ាក់សាំង មាេ្បសថិទ្ធភាព។ អ្នក េថិង មេុស្សជា ន្រើេ តដល អ្នក សាគា ល់ បាេ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ្បកបនោយ សុវែ្ថិភាព ការពារ ពី ជំងឺ 
ជាន្រើេ ររួមក ន�ើយ។ នោយសារតែ វ៉ាក់សាំង នទើប ជំងឺ មួយរំេួេ តដល ធ្លា ប់តែ បងកា ន្គ្ះថ្្ន ក់ ឬសមាលា ប់ មេុស្ស ដូរជា ជំងឺ ្គរុេ 
សវថិែនដនជើង េថិង ជំងឺ អុែសាវ យ ជានដើម ឥឡូវនេះ ក្ម ន�ើញ មាេ ណាស់ ឬបាេ បាែ់ អស់ តែមតែង។ 

វ៉ា ក់សាងំជំងឺកូវីដ-១៩បតរូវបានផលថិតឡ�ើងយ៉ា ងឆា្រ់រហ័សដូឡ្នេះឡតើឡ�ើងឡ្វើដូ្ឡ ត្េ្ដឹងថាវ
មានសុវត្ថិភាព?
វ៉ាក់សាំង ទំាងអស់ ្ែរូវ បាេ នធវើនែសតែ នដើម្ី នធវើ ឱ្យ ្បាកដ ថ្ វ 
មថិេ មាេ ន្គ្ះថ្្ន ក់ , តសវងរក ក្មថិ ែដូ សតដល ្ែឹម្ែរូវ បំផុែ 
, ្បាកដ ថ្ មថិេ មាេផល ប៉ាះពាល់ ធ្ងេ់ធ្ងរ , េថិង ្ែរូវ ្បាកដ ថ្ វ 
មាេ្បសថិទ្ធភាព។ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ្ែរូវ បាេ នធវើ នែ សតែ៍ នលើ 
មេុស្ស ជាង ២៥០.០០០ ោក់ ក្នុង ្បនទស នផ្សង ៗ គ្្ន  - ជេ ជា ែថិ 
នផ្សង ៗ គ្្ន  មេុស្ស មាេ ជំ ងឺ នផ្សង ៗ សសាប់ េថិង នៅតាម រនោលា ះ អាយុ 
នផ្សង ៗ ។ អស់ រយៈនពល ជាន្រើេ តខ កេលាងមក នសទាើរតែ គ្្ម េ ការ 
រាយការណ៍ អំពី បញ្ហា  សុខភាព នោយសារ វ៉ា ក់ សាំង ថ្មី ៗ ណាមួយ 
នទ។ ន�ែុដូនរ្នះ ន�ើយ នទើប វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ្ែរូវ បាេ 
អេុមរ័ែ យ៉ាង ឆាប់រ�រ័ស។ ឥឡូវនេះ វ៉ាក់សាំង ្ែរូវ បាេ ន្បើ្បាស់ 
នោយ មេុស្ស រាប់ លាេ ោក់ នៅ ជំុវ ថិញ ពថិេពនលាក នោយមាេ ការ 
រាយការណ៍ យ៉ាងែថិរ ែួរ បំផុែ អំពី ផល ប៉ាះពាល់ ធ្ងេ់ធ្ងរ ។

ការសសាវ្ជាវ ភាគន្រើេ ក្នុង ការផលថិែ វ៉ាក់សាំង ទំាងនេះ ្ែរូវ បាេ នធវើនឡើង 
តំាងពី មុេ នពល ផទាុះ រាែែបាែ នេ ជំងឺ កូវដី-១៩ នៅនទៀែ។ ការ ផទាុះ នេ វរីសុ កូរ ៉ាណូា 
នផ្សងនទៀែ នៅ ឆា្ន ំ២០០២ (SARS ) េថិង ឆា្ន ំ២០១២ (MERS ) បាេ ជំរញុ ឲ្យ មាេការ អេថិវឌ្ឍ វ៉ាក់ សាំង ថ្មី ៗ  េថិង បនរចេកវ ថិទយា វ៉ាក់សាំង 
នដើម្ី បញ្ឈប់ ពួក វ។ ការសសាវ្ជាវ នេះ េថិង ការសសាវ្ជាវ ដនទនទៀែ នៅ ទូទំាង ពថិេពនលាក បាេ ពនេលាឿេ ការ អេថិវឌ្ឍ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ 
កូវដី-១៩ នេះ។

ឡតើវ៉ា ក់សាងំដំឡ�ើរការយ៉ា ងដូ្ឡ ត្េ្?ឡតើវឡ្វើឲ្យអនកមានជំងឺឬឡទ?ឡតើវកកកប្រDNAរ្រស់អនកកដរ
ឬឡទ?
មាេ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ន្រើេជាង ៧០ តដល កំពុង ្ែរូវ បាេ អេថិវឌ្ឍ ឬកំពុង ន្បើ្បាស់ ររួ នៅ ន�ើយ ប៉ាុតេតែ វ ទំាងអស់ សុទ្ធតែ 
ដំនណើ រការ នោយ ការ បណតែុ ះបណាតែ ល រាងកាយ របស់ នយើង ឱ្យ សាគា ល់ វរីសុ ររួ បនងកាើែ អងគា បដថិបក្ខ នដើម្ី ្បយុទ្ធ េឹង វ។ 
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1.  វ៉ាក់សាំង តបបវរីសុអសកម្ម (inactivated virus) ន្បើ្បាស់ ទ្មង់ នេ វរីសុ ជំងឺ កូវដី-១៩ តដលវ មថិេអារ នធវើឱ្យអ្នក មាេ ជំងឺនទ 
ប៉ាុតេតែវ អារ បង្ហា ែ់ រាងកាយ របស់អ្នក នដើម្ី ្បយុទ្ធ ្បឆំាង េឹងវ។ (Sinopharm, SinoVac, នផ្សងនទៀែ)

2.  វ៉ាក់សាំង តបបភា្ន ក់ង្រវរីសុ (viral vector) ន្បើ្បាស់ តែ តផ្នកមួយពី ខាងន្រៅ នេវរីសុ  ប៉ាុនណាណ ះ (តដល នគ នៅថ្ “្បរូនែអីុេបោលា , 
spike protein”) ប៉ាុតេតែវ ្គប់្គ្េ់ នដើម្ី នធវើឲ្យរាងកាយ អារ សាគា ល់វរីសុ ររួនរៀេ ្បយុទ្ធ ្បឆំាង េឹងវ។ (Johnson & Johnson, 
Sputnik V, AstraZeneca, នផ្សងនទៀែ) 

3.  វ៉ាក់សាំង តបបផគាុំ ្បរូនែអីុេ នឡើងវ ថិញ (recombinant protein) ន្បើ្បាស់ ការលាយផ្សំ នេបំតណក ្បរូនែអីុេ ែូរល្ថិែ នរញពី 
បោលា វរីសុ។ (Novavax)

4.  វ៉ាក់សាំង តបប messenger RNA (mRNA) បន្ងៀេ នកាសថិកា អំពីវ ថិធី បនងកាើែ ្បរូនែអីុេ បោលា  ររួវេឹង នធវើឲ្យ រាងកាយ ចាប់នផតែើម បនងកាើែ 
អងគាបដថិបក្ខ នដើម្ី ្បឆំាង េឹងវ។ mRNA មថិេរូល នៅក្នុង តផ្នកណាមួយ នេ នកាសថិកា របស់អ្នក តដល មាេត�្សេ ឬ DNA នទ ដូនរ្នះ 
វមថិេអារ តកត្ប DNA របស់ អ្នក បាេនទ។ តាមពថិែ mRNA មាេ ភាពផុយសសរួយ ខាលា ំងណាស់ ន្ពាះ បោទា ប់ ពីវបាេ បន្ងៀេ 
នកាសថិកា ររួន�ើយ វ ក៏តបកបាក់ យ៉ាងឆាប់រ�រ័ស។ (Moderna, Pfizer, នផ្សងនទៀែ)

ដូរ វរីសុ ដនទនទៀែ តដរ វរីសុ ជំងឺ កូវដី-១៩ កំពុងតែ តបលាងខលាួេ តដល មាេេរ័យថ្ មាេ កំ តណ នផ្សង ៗ ជាន្រើេ (variants) នេ ជំងឺ 
កូវដី-១៩ កំពុង ឆលាង រាលោល នៅ ្បនទស នផ្សង ៗ ។ វ៉ាក់សាំង ជាន្រើេ មាេ្បសថិទ្ធភាព ្បឆំាង េឹង កំ តណ នផ្សង ៗ នេ វរីសុ។ ប៉ាុតេតែ 
រំនពាះ កំតណ វរីសុ មួយរំេួេ វ៉ាក់សាំង ្ែរូវ នធវើការ តកត្ប នទើប មាេ្បសថិទ្ធភាព ្បនសើរ នឡើង ក៏ ដូរ េឹង វ៉ាក់សាំង ផ្តែ សាយ ធំ ្ែរូវ បាេ 
តកត្ប នរៀងរាល់ ឆា្ន ំ ផង តដរ។ 

ឡតើឡ្វើដូ្ឡ ត្េ្ឡទើ្រឡ�ើងដឹងថាផល្រ៉ាេះពាល់ឬ្រញ្ហា នឹង្ ថិនឡកើតឡ�ើងឡៅថ្ងៃឡបកា�?
ផល រខំាេ ទូនៅ នេ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ គឺ ការ នឡើង្ក�ម ន�ើម ឬឈឺចាប់ នៅកតេលាង មុខ ម្ុល ឈឺកបាល ឈឺសោលា ក់ ឬសារ់ដំុ 
អស់កមាលា ំង ឬ្គរុេនរៅតែ  ែថិរែួរ (តដល មាេេរ័យថ្ រាងកាយ របស់ អ្នក កំពុង បនងកាើែ អងគា បដថិបក្ខ ន�ើយ វ គួរតែ នកើែនឡើង តបបនេះ )។ វ 
ជា នរឿង ធម្មតា នទ តដល មេុស្ស ខលាះ មាេ អារម្មណ៍ មថិេ សសរួលខលាួេ រយៈនពល ១ ឬ ២នថ្ង ខណៈ តដល អ្នកខលាះ នទៀែ មថិេ មាេផល រខំាេ អវី 
ទំាងអស់ នោះ។ ផល រខំាេ អារ េឹង កាេ់តែ ធ្ងេ់ធ្ងរ បោទា ប់ពី ការ ចាក់ នលើក ទី២ ។ មាេ មេុស្ស ែថិរ ជាង មា្ន ក់ ក្នុង មួយ លាេ ោក់ តដល 
មាេផល ប៉ាះពាល់ ធ្ងេ់ធ្ងរ នោយសារ វ៉ាក់សាំង ដូរជា បញ្ហា  កំណក ឈាម ជានដើម។ នោយសារតែ រំេួេ ជេ តដល រង ផល ប៉ាះពាល់ 
មាេ ែថិរែួរ បំផុែ ដូនរ្នះ ការ មថិេ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ន�ើយ នកើែជំងឺ កូវដី-១៩ គឺ មាេ ន្គ្ះថ្្ន ក់ ធំនធង ជាង ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នៅនទៀែ។

វ ជា ករណី ក្ម ខាលា ំង ណាស់ តដល អារ មាេ ្បែថិ កម្ម អាល់ តឡ �្ុសី េឹង វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ។ ប៉ាុតេតែ អ្នក អារ េឹង ្ែរូវ នស្នើ ឱ្យ 
រង់ចំា រយៈនពល ១៥ នៅ ៣០ោទី ក្នុងករណី អ្នក ្ែរូវការ ការ ពយាបាល ្បែថិ កម្ម អាល់ តឡ �្ុសី។ 

តាម បទពថិនសាធេ៍ រាប់ ទសវែ្សរ ៍នេ ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ថ្មី ៗ  បង្ហា ញ ថ្ បញ្ ហាណា មួយ តដល អារ នកើែនឡើង ជា ធម្មតា វ 
នកើែនឡើង ក្នុង អំឡុង ២តខ ដំបូង បោទា ប់ពី ចាក់ ប៉ាុនណាណ ះ។ នសទាើរ តែ គ្្ម េ បញ្ហា  ណា មួយ នសាះ តដល បាេ រក ន�ើញ បោទា ប់ពី ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ។ 

សហគ្ន៍រ្រស់ខ្ញំរងឡបរេះយ៉ា ងខ្លា ងំពីជំងឺកូវីដ-១៩្រ៉ាុកនតេ្ នុស្ស្ ួ�្ំនួន្ ថិន្ ង់ចាក់វ៉ា ក់សាងំឡទ។ឡតើខ្ញំ
អា្ឡលើកទឹក្ថិតតេពួករត់យ៉ា ងដូ្ឡ ត្េ្?
មេុស្ស មាេន�ែុ ផល ជាន្រើេ តដល មថិេ រង់ ចាក់ វ៉ាក់សាំង។ 
បទពថិនសាធេ៍ មថិេល ្កេលាងមក រមួ ទំាង ការនរ ើសនអើង នោយ ្បពរ័េ្ធ 
សុខាេថិបាល ឬការ មថិេ ទុករថិែតែ បុគគាលថិក សុខាេថិបាល ផតែល់ េូវ ន�ែុផល 
ជាន្រើេ តដល នធវើឲ្យ ពួក នគ គ្្ម េ ទំេុករថិែតែ។ ន�ើយ នៅនពល តដល ពរ័ែ៌មាេ 
េថិង ្បពរ័េ្ធ ផ្សពវផសាយ សងគាម នពារនពញ នៅ នោយ ពរ័ែ៌មាេ តដល តខវងគំេថិែ 
គ្្ន  នោះ មេុស្ស តែងតែ តសវងរក «េសតែុតាង « នដើម្ី បញ្្ក់ ពរ័ែ៌មាេ ទំាងនោះ។ នោយសារ ជំងឺ កូវដី-១៩ 
បងកា ន្គ្ះថ្្ន ក់ ខាលា ំង បំផុែ ដល់ អ្នក តដល មាេ ធេធ្េ ែថិរ បញ្ហា  សុខភាព ន្រើេ េថិង អ្នក តដល រស់នៅ េថិង នធវើការ ក្នុង ស្ាេភាព កុះករ 
ដូនរ្នះ វ រែឹតែ សំខាេ់ណាស់ តដល មេុស្ស ្បឈម េឹង ហាេថិេរ័យ ខ្ពស់ ្ែរូវ ទទួល បាេ ពរ័ែ៌មាេ ដ៏ សុ ្កថិែ ្ពមទំាង ្ែរូវ ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
ផង តដរ។ 

•  សាតែ ប់ បញ្្ក់ េថិង អះអាង។ ការ សាតែ ប់ េថិង នឆលាើយែប រំនពាះ បទពថិនសាធេ៍ របស់ ជេ តដល មាេ បញ្ហា  សុខភាព េថិង ជាពថិនសស 
រំនពាះ អវី តដល ពួក នគ ្ពរួយបារម្ភ អំពី វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ អារ អេុញ្ញា ែ ឱ្យ អ្នកនធវើការ ពេ្យល់ េូវ អវី តដល ជា ការពថិែ េថិង មថិេ ពថិែ 
ជាមួយគ្្ន  នោះ ក៏អារ ទទួលសាគា ល់ េូវ កងវល់ េថិង បទពថិនសាធេ៍ កេលាងមក របស់ ពួក នគ ផង តដរ។

•  េថិយយ ផង នធវើសកម្មភាព ផង។ រូរ ចាក់ វ៉ាក់សាំង នោយខលាួេឯង ររួ នលើកទឹករថិែតែ អ្នកដឹកោំ ស�គមេ៍ ដនទនទៀែ ឱ្យនធវើ ដូនរ្នះ 
តដរ។

្ែរូវតែ មាេ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ 
កូវដី-១៩ ស្មាប់ មេុស្ស 

្គប់គ្្ន  េថិង នោយ មថិេ 
គថិែនថលា។.
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•  នលើក បង្ហា ញ ពី ករណី ្បជាជេ នៅក្នុង ្បនទស របស់ អ្នក ឬែំបេ់ ណា នផ្សងនទៀែ តដល បាេ ទទួល វ៉ាក់សាំង ថ្ ពួក នគ មថិេនកើែ ជំងឺ 
នទ ន�ើយ ករណី ជំងឺ កូវដី-១៩ កំឡុង ធ្លា ក់រុះ។

•  ពេ្យល់ ថ្ នទាះបីជា ពួក គ្ែ់ នៅនក្មង េថិង រងឹមំា ក៏នោយ តែ ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង េឹង ជួយ កាែ់បេ្យ ឱកាស តដល ្គរួសារ មថិែតែេកតែថិ 
េថិង អ្នក រមួការ ង្រ របស់ គ្ែ់ នកើែជំងឺ នេះ។

ឡតើនរណាគួរទទួលវ៉ា ក់សាងំជំងឺកូវីដ-១៩?
មេុស្ស ្គប់របូ គួរ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ។ នៅនពល តដល មថិេ មាេ វ៉ាក់សាំង ្គប់្គ្េ់ ស្មាប់ មេុស្ស ្គប់គ្្ន  ជា ការ ្បនសើរ 
គួរ ផតែល់ វ៉ាក់សាំង ដល់ ្ករុម មេុស្ស តដល មាេ ហាេថិេរ័យ ខ្ពស់ ក្នុង ការ នកើែជំងឺ នេះ មុេនគ ៖

• បុគគាលថិក សុខាេថិបាល តដល តថទំា ឬរំណាយនពល ជាមួយ មេុស្ស តដល នកើែជំងឺ កូវដី-១៩ 

•  កម្មករ តដល ការង្រ របស់ គ្ែ់ នធវើ ឱ្យ គ្ែ់ ប៉ាះពាល់ ជាមួយ មេុស្សជា ន្រើេ 
នរៀងរាល់នថ្ង ជាពថិនសស ្បសថិេនបើ ពួក គ្ែ់ រស់នៅ ក្នុង ស្ាេភាព កុះករ ផង តដរ 

•  មេុស្ស វ រ័យ រំណាស់ តដល ទំេងជា វ ថិវឌ្ឍេ៍ នៅជា ករណី ធ្ងេ់ធ្ងរ នេ ជំងឺ កូវដី-១៩ ខ្ពស់ 
ជាង មេុស្ស វ រ័យនក្មង 

•  អ្នក តដល មាេ ជំងឺ ឬពថិការភាព ដូរជា ជំងឺនបះដូង ជំងឺ 
ែ្មងនោម ឬសួែ ជំងឺ ទឹកនោមតផ្ម ជំងឺ ធ្ែ់ ជំ ងឺ នោ េសីុ 
េ្ដរូម េថិង នផ្សងនទៀែ 

នៅ មាេការ បេតែ សសាវ្ជាវ អំពី ផល ប៉ាះពាល់ នេ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ 
កូវដី-១៩ មក នលើ កុមា រែូរៗ ប៉ាុតេតែ វ មាេ សុវែ្ថិភាព ស្មាប់ កុមារ 
អាយុ ១២ឆា្ន ំ នឡើង នៅ។ រំនពាះ ការ មាេនផទានពាះ វ ថិញ ការ នកើែជំងឺ 
កូវដី-១៩ ក្នុង នពល មាេនផទានពាះ គឺ មាេ ន្គ្ះថ្្ន ក់ ជាង ការ ចាក់ 
វ៉ាក់សាំង។

 ្បសថិេនបើ មេុស្សមា្ន ក់ មាេ ជំងឺ កូវដី-១៩ ររួន�ើយ គ្ែ់ ក៏ គួរ 
នៅតែ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ដតដល ប៉ាុតេតែ គួរ រង់ចំា រ�ូែដល់ ៣តខ បោទា ប់ពី 
ពួក នគ បាេ ឆលាង។ 

្បជាជេ នៅ ទីនេះ ដឹង 
ថ្ វ៉ាក់សាំង ជួយ ដល់ កូេ 
ៗរបស់ នយើង ន�ើយ វ មាេ 
សុវែ្ថិភាព។ នយើង ទំាងអស់គ្្ន  
ន្បើ្បាស់ ថ្្ន ំនពទ្យ តដល ផលថិែ 
នៅ ទីេះ េថិង នៅ ្បនទស 
ដនទនទៀែ នោយ គ្្ម េ បញ្ហា  អវី 
នកើែនឡើង នទ។ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ 
កូវដី-១៩ ក៏ មថិេ ខុសគ្្ន  តដរ។ 
្ករុម អាជាញា ធរ ទំាងនោះ ធ្ោ 
ថ្ ពួក វ មាេ សុវែ្ថិភាព។

នៅក្នុង ការ្បជំុ ្ករុម របស់ 
នយើង នយើង ពថិភាកសា ពី អវី តដល 
្បជាជេ បាេឮ កេលាងមក េថិង 
ពី អវី តដល ពួក គ្ែ់ េរ័យខាលា រ។ 
នយើង េថិយយ អំពី សារៈសំខាេ់ 
នេ វ៉ាក់សាំង តដល វ ដូរគ្្ន េឹង 
សថិទ្ធថិ របស់ នយើង ក្នុង ការ ទទួល 
បាេការ តថទំា សុខភាព 
្ពមទំាង អំពី អាហារ េថិង ការ 
គំ្ ្ទ នផ្សង ៗ នទៀែ តដល នយើង 
តរក ជូេ ្ករុម ្គរួសារ តដល 
រងន្គ្ះ ពី ជំងឺ កូវដី-១៩ ។

្បជាជេ មាេ គំ េថិ 
ែរតមលាក ៗ អំពី វ៉ាក់សាំង។ 
ខញាុំ ពយាយម ពេ្យល់ 
្បកបនោយ ការនគ្រព 
នដើម្ី តកត្ប ពរ័ែ៌មាេ ខុស 
ទំាងនោះ តដល ពួក គ្ែ់ 
ទទួល បាេ។

នយើង ផលថិែ ជា កម្មវ ថិធី វ ថិទ្ុយ 
្គប់ ភាសា ទំាងអស់ ដូនរ្នះ 
អ្នកដឹកោំ ស�គមេ៍ េថិង 
អ្នកដឹកោំ សាសោ តដល 
្បជាជេ នជឿ ទុករថិែតែ អារ 
ពេ្យល់ ពី មូលន�ែុ តដល ពួក 
គ្ែ់ េឹង ទទួល ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
្ពមទំាង នលើកទឹករថិែតែ ឱ្យ 
អ្នកដនទ នធវើ ដូនរ្នះ តដរ។

នយើង អារ ចាក់ នៅន ល្ា  
របស់ អ្នក ដូនរ្នះវ មថិេនធវើ ឲ្យ 
អ្នកឈឺ នដនទ។
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ឡតើមានអវីឡកើតឡ�ើង្រន្ទា ្រ់ពីខ្ញំចាក់វ៉ា ក់សាងំ?
បោទា ប់ពី ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង ររួ រាងកាយ របស់ អ្នកចាប់ នផតែើម បនងកាើែ 
ការ ការពារ ន�ើយ ្បត�ល ពីរ សបាតែ �៍ បោទា ប់ពី ការ ចាក់ វ៉ាក់សាំង 
រុងន្កាយ ការ ការពារ របស់ អ្នក េឹង នឡើង ខាលា ំង បំផុែ តដល នធវើ 
ឱ្យ អ្នកទទួល បាេ វ៉ាក់សាំង នពញនលញ។ អ្នក េឹង តលង ឈឺធ្ងេ់ 
នោយសារ ជំងឺ កូវដី-១៩ នទៀែន�ើយ។

្បសថិេនបើ មេុស្ស ្គប់គ្្ន  នៅក្នុង ្ករុម មួយ បាេ ទទួល វ៉ាក់សាំង 
នពញនលញ នោះ ពួក នគ មថិេ ចំាបារ់ ពាក់ មា៉ា ស់ ឬអេុវែតែ ការ ្បរុង 
្បយរ័ ែ្ន នផ្សង ៗ នទៀែ នោះ នទ នៅនពល ស្ថិែនៅ ជំុគ្្ន  ក្នុង ្ករុម 
នេះ។ មយា៉ាងនទៀែ មេុស្ស តដល បាេ ទទួល វ៉ាក់សាំង នពញនលញ 
អារ ្បាសសរ័យ ទាក់ទង យ៉ាង មាេ សុវែ្ថិភាព នោយ មថិេ អេុវែតែ ការ 
្បរុង្បយរ័ែ្ន ជាមួយ បុគគាល ឬ្ករុម ្គរួសារ មួយ តដល មថិេបាេ ទទួល 
វ៉ាក់សាំង ប៉ាុតេតែ មាេ សុខភាព ធម្មតា។

ប៉ាុតេតែ លុះ្តាតែ មេុស្ស ភាគន្រើេ នៅក្នុង ស�គមេ៍ មួយ បាេ 
ចាក់ វ៉ាក់សាំង យ៉ាង នពញនលញ ររួ នោះ នទើប ជំងឺ កូវដី-១៩ តលង បេតែ ឆលាង រាលោល េថិង បណាតែ ល ឱ្យ មាេ ជំងឺ។ ជាពថិនសស នៅនពល 
រំណាយនពល ជាមួយ មេុស្សចាស់ អ្នកមាេ សុខភាព នខសាយ ឬអ្នកមាេ ជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា ដូរជា ទឹកនោមតផ្ម បញ្ហា  ដនងហាើម ជានដើម មេុស្ស 
្គប់គ្្ន  គួរតែ នៅ អេុវែតែ ការ ្បរុង្បយរ័ែ្ន នដើម្ី បង្កា  ការ ការ ឆលាង រាលោល នេ ជំងឺ កូវដី-១៩ ៖ ពាក់ មា៉ា ស់ លាង សម្ាែ នដ ឱ្យ បាេ 
ញឹកញាប់ នរៀសវង នៅក្នុង បេទាប់ ជាមួយ មេុស្ស តដល អ្នក មថិេបាេ រស់នៅ ជាមួយ េថិង រកសា រមា្ង យ ២តម៉ា្ែ ពី អ្នកដនទ។

វិស្ភាពនថិងការរាតតបាតជំងឺ
ជំងឺ កូវដី-១៩ បាេ បង្ហា ញ ឲ្យ ន�ើញ េូវ វ ថិសមភាព ដ៏ គួរឲ្យ េរ័យខាលា រ ក្នុងរំនណាម ្បជាជេ េថិង ្បជាជាែថិ ោោ នៅ ទូទំាង 
ពថិេពនលាក។ ការ នធវើ រតាតែ ឡីសរ័ កនដើម្ី បញ្ឈប់ ការ ឆលាង រាលោល នេ វរីសុ បាេ ប៉ាះពាល់ ដល់ ្បជាជេ តាម តបប ខុស ៗ គ្្ន  អាសសរ័យ 
នលើ ការ រក ្បាក់រំណូល ទីកតេលាង រស់នៅ េថិង លទ្ធភាព ទទួល បាេ ធេធ្េ របស់ ពួក នគ។ មេុស្សជា ន្រើេ កំពុង ជួប ភាព អែ់ឃ្លា េ 
, បាែ់បង់ ការង្រ េថិង ្បាក់រំណូល , ្ែរូវ បាេ បនណតែ ញ នរញពីផទាះ ជួល េថិង ទទួលរង េូវ ជំងឺ ធ្លា ក់ទឹក រថិែតែ េថិង ជំ ងឺ នផ្សង ៗ នទៀែ តដល 
ទាក់ទង េឹង សុខភាព ផលាូវរថិែតែ។ នដើម្ី នោះសសាយ បញ្ហា  ទំាងនេះ មេុស្ស េថិង ្ករុម ជាន្រើេ បាេ របួរមួ គ្្ន  នដើម្ី ជួយគ្្ន  នៅវ ថិញនៅមក 
េថិង នដើម្ី ទាមទារ ការ ជួយ គំ្្ទ ពី អាជាញា ធរ ក្នុង ែំបេ់ េថិង ថ្្ន ក់ ជាែថិ។

វ ថិសមភាព ដូរគ្្ន  នេះ កំពុង នកើែនឡើង ជា អេតែរជាែថិ ពាក់ពរ័េ្ធ េឹង ឱកាស ទទួល បាេ វ៉ាក់សាំង។ បណាតែ  ្បនទស អ្នកមាេ កំពុង 
្បមូល ទថិញ វ៉ាក់សាំង ខណៈ រោឋា េថិបាល នេ ្បនទស ្កី្ក កំពុង ឈរ នៅ ន្កាយ ជួរ នដើម្ី ទទួល បាេ វ៉ាក់សាំង ចាក់ ឲ្យ ្បជាជេ របស់ 
ខលាួេ។ នេះ មាេេរ័យថ្ ការ រងទុក្ខ េថិង ភាព ្កី្ក តដល បណាតែ ល មក ពី ជំងឺរាែែបាែ នេះ េឹង មាេ រយៈនពល យូរ នៅក្នុង ្បនទស 
ទំាងនោះ។ ការ នឆលាើយែប ្បកបនោយ យុែតែថិធម៌ នៅ េឹង ជំងឺ កូវដី-១៩ ទាមទារ ឲ្យ មាេ ៖ 

•  ការ ទទួល បាេ នស្មើភាព គ្្ន  េូវ វ៉ាក់សាំង ជំងឺ កូវដី-១៩ ស្មាប់ 
្បនទស ទំាងអស់ នោយ មថិេ គថិែ ពី លទ្ធភាព រំណាយ របស់ ពួក 
នគ។

•  ្ករុម�ុ៊េ ផលថិែ ឱសថ ្ែរូវតែ នផទារ បនរចេកវ ថិទយា នេះ នដើម្ីឲ្យ 
វ៉ាក់សាំង ្ែរូវ បាេ ផលថិែ នៅក្នុង ែំបេ់ តដល ពួក នគ ្ែរូវការ។

•  អងគាការ ពាណថិ ជ្កម្ម ពថិេពនលាក ្ែរូវតែ ទទួលសាគា ល់ ថ្ ការ 
រាែែបាែ នេ ជំងឺ កូវដី-១៩ គឺជា ភាព អាសេ្ន ររួ នលើកតលង េូវ 
កថិរចេ ្ពមន្ពៀង សតែី ពី ទថិដឋាភាព ពាក់ពរ័េ្ធ េឹង ពាណថិ ជ្កម្ម នេ សថិទ្ធថិ 
អរលេ្ទព្យ អេតែរជាែថិ (TRIPS ) នដើម្ី ឱ្យ ្បនទស ោោ អារ 
ផលថិែ វ៉ាក់សាំង នោយខលាួេឯង បាេ។

របំទវ៉ា ក់សាងំ 
សបមា្រ ់
្នុស្សជាតថិ
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