បញ្ជីហេតុការណ៍សម្រាប់អ្នកទទួ លនិងអ្ន កថែរទាំ
ការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA) ននវ៉ាក់សាំងេវ ីេសឺ បយ
ូ ទិចកូ វ ីដ19 (PFIZERBIONTECH COVID-19) ហដើម្បីបង្ការជម្ង ឺកូ វ ីដ19(COVID-19)ថដលបងា រហោយវ ីរុសកូ រ៉ា ូណា
សម្រាប់បុគ្គលានក់ៗថដលានអាយុចាប់ពី16ឆ្នហាំ ើងហៅ
អ្ន ែនឹងម្រូវបានផ្ត ល់វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ដ ើរបីបង្ការជរង ឺ COVID-19
ក លបងា រដោយវ ីរុសសរែូ វ ីពីរ( SARS-CoV-2) ។
បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះមានផ្ទុែព័រ៌មានដ ើរបីជួយអ្ន ែយល់ ឹងពីហានិភ័យនិងអ្រថ ម្បដោជន៍នន
វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19
ក លអ្ន ែអាចនឹងទទួ លបានដោយសរវមានការរាលោលដៅម្រប់ែកនែ ងននជរង ឺ COVID-19
ែនុងដពលបចចុបបនន ដនេះ។
វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19
រឺជាវ៉ាែ់សាំងរួ យម្បដភទដេើយអាចនឹងបង្ការអ្ន ែរិនឲ្យដែើរជរង ឺ COVID-19 ។
វរិនទាន់មានរ ឋ បាលចាំណីអាហារសេរ ឋ អាដររ ិែអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ដ ើរបីបង្ការជរង ឺ COVID19 ដ េះដៅដ ើយដទ។
សូ រអាននូ វបញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះសម្មាប់ព័រ៌មានសត ីអ្ាំពីវ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19
។ សូ រពិភាែាជារួ យអ្ន ែផ្ត ល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការដរារ ម្បសិនដបើអ្នែមានសាំណួរទាាំងឡាយ។
វរឺជាជដម្រើសរបស់អ្នែែនុងការដម្ជើសដរ ីសយែវ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ។
វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ម្រូវបានដរដម្បើម្បាស់ជាពីរែម្រឹរ(dose)បនត ប ា ប់គ្នន
ែនុងរយៈដពលបីសបាតេ័ដោយក ែ ដៅែនុងសច់ ុាំ។
វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាចនឹងរិនការពាររនុសសម្រប់រ ូបដ

េះដទ។

បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះអាចម្រូវបានដរដធ្វ ើបចចុបបនន ។
សម្មាប់ព័រ៌មានថ្មីៗបាំផ្ុរននបញ្ជ ីដេរុការណ៍
សូ រចូ លដៅទសស ដរេទាំព័រwww.cvdvaccine.com ។
ហតើអ្វីខ្លះថដលអ្ន កម្រតូវដឹងម្ុននឹងអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំងហនះ?
ហតើ COVID-19 ជាអ្វ ី?
COVID-19 រឺជាជរង ឺក លបងា រដ ើងដោយវ ីរុសែូ រ៉ា ូណាក លដរដៅថា SARS-CoV-2 ។
វ ីរុសែូ រ៉ា ូណាម្បដភទដនេះរិនម្រូវបានដរធ្លែប់ដ ើញមានពីរុនរែដ េះដទ។ អ្ន ែអាចទទួ ល
COVID-19 តាររយៈការបេះពាល់ជារួ យរនុសស នទដទៀរក លមានវ ីរុសដនេះ។
ភារដម្ចើនបាំផ្ុររឺជរង ឺផ្ល វូ ដងហ ើរក លអាចបេះពាល់ ល់ស រ ីរាងគ នទដទៀរ។ រនុសសក លមាន
COVID-19 មានដរារសញ្ញាជាដម្ចើនក លម្រូវបានដររាយការណ៍
ដផ្តើរដចញពីដរារសញ្ញាលម រៗដៅជរង ឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ដរារសញ្ញាទាាំងឡាយអាចដលចដ ើងែនុងរយៈដពលពី
2 ដៅ 14នថ្ងដម្កាយពីការបេះពាល់ វ ីរុស។ ដរារសញ្ញាទាាំងឡាយរ ួរមាន ដតតែល ួនឬម្រ ុនញាែ់ ែអ ែ
ពិបាែ ែ ដងហ ើរ អ្ស់ែមាែាំង ឈឺសច់ ុាំឬឈឺែល ួន ឈឺែាល
បារ់បង់រស់ជារិឬែែ ិនដៅដពលថ្មីៗដនេះ ឈឺែ រឹងម្ចរុេះឬដេៀរសាំដបារ ចងហុរឬែអ ួរ
និងរាររុេះជាដ ើរ។
ហតើអ្វីហៅជាវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19?
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វ៉ាែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 រឺជាវ៉ាែ់សាំងក លរិនទាន់មានការអ្នុរ័រ
ករវអាចបង្ការជរង ឺ COVID-19 បាន។
វរិនទាន់មានវ៉ាែ់សាំងក លរ ឋ បាលចាំណីអាហារសេរ ឋ អាដររ ិែអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ដ ើរបីបង្កា
រជរង ឺ COVID-19 ដ េះដៅដ ើយដទ។
រ ឋ បាលចាំណីអាហារសេរ ឋ អាដររ ិែ(FDA)បានអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ាែ់សាំង
Pfizer-BioNTech COVID-19 ដ ើរបីបង្ការជរង ឺ COVID-19 ចាំដពាេះរនុសសក លមានអាយុចាប់ពី
16ឆ្នាំដ ើងដៅ ដម្ការការអ្នុញ្ញារឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់(EUA) ។
សម្មាប់ព័រ៌មានលរអ ិរបកនថ រសត ីពី EUA សូ រអានកផ្នែ
“ដរើអ្វីដៅជាការអ្នុញ្ញារឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់(EUA)? ”
ក លដៅចុងបញ្ច ប់ននបញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះ។
ហតើអ្វីខ្លះថដលអ្ន កគ្ួ រហលើកយកម្កនិយាយជាម្ួ យអ្ន កផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្ម្ុនហពល
ថដលអ្ន កទទួ លវ៉ាក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ហន្ទះ?
សូម្ម្រាប់អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្អ្ាំពីោល់សានភពសុខ្ភាពរបស់អ្នក
រ ួម្ទាំងហោគ្សញ្ញាទាំងឡាយម្របសិនហបើអ្នកាន:
ម្បរិែរម ទាស់ណារួ យ
ម្រ ុនដតត
វ ិបរត ិមរែែ ឬែាំពុងដម្បើម្បាស់ថានម
ាំ រែែ
ការបារ់បង់ភាពសុាំដៅនឹងជរង ឺ
ឬែាំពុងដម្បើម្បាស់ថានកាំ លបេះពាល់ ល់ម្បព័នធភាពសុាំរបស់អ្នែ
នផ្ាដពាេះ ឬដម្គ្នងនឹងមាននផ្ាដពាេះ
ការបាំដៅែូ នដោយទឹែដោេះមាតយ
ទទួ លបានវ៉ាែ់សាំង COVID-19 នទដទៀរ
ហតើអ្នកណាខ្ល ះថដលគ្ួ រទទួ លានវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ?
រ ឋ បាលចាំណីអាហារសេរ ឋ អាដររ ិែ(FDA)បានអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ាែ់សាំង
Pfizer-BioNTech COVID-19 ចាំដពាេះរនុសសក លមានអាយុចាប់ពី 16ឆ្នាំដ ើងដៅ។
ហតើអ្នកណាខ្ល ះថដលម្ិនគ្ួ រទទួ លានវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ?
អ្ន ែរិនរួ រទទួ លបានវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដនេះដទ ម្បសិនដបើអ្នែ:
មានម្បរិែរម ទាស់ធ្ងន់ធ្ងរប ា ប់ពីបានចាែ់វ៉ាែ់សាំងដលើែទីរួយរែ
មានម្បរិែរម ទាស់ធ្ងន់ធ្ងរដៅនឹងធ្លរុផ្ស ាំណារួ យននវ៉ាែ់សាំងដនេះ
ហតើអ្វីខ្លះជាធាតុផ្សាំននវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ?
វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានធ្លរុផ្ស ាំ ូ ចរដៅដនេះ: mRNA, lipids ((4hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene
glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium
chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose។
ហតើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះនឹងម្រតូវានផ្តល់ជូនយា៉ាងដូ ចហម្ត ច?
ដរនឹងចាែ់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដៅែនុងសច់ ុាំរបស់អ្នែ។
បានកែសម្រួ ល: កែធ្ន ូ ឆ្នាំ2020
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ការចាែ់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19
ពីរែម្រិរជាបនត ប ា ប់ែនុងរយៈដពលបីសបាតេ៍ោច់ដោយក ែពីគ្នន។
ម្បសិនដបើអ្នែទទួ លបានវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដលើែទីរួយ
អ្ន ែរួ រទទួ លបានវដលើែទីពីែនុងរយៈដពលបីសបាតេ៍ដម្កាយរែដ ើរបីបង្រងគប់ែម្រឹរដម្បើម្បាស់រប
ស់វ។

ហតើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ ធាលប់ានហគ្ហម្របើម្រាស់ពីម្ុនម្កថដរឬហទ?
វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19
ដនេះរឺជាវ៉ាែ់សាំងក លរិនទាន់អ្នុរ័រដៅដ ើយដ េះដទ។ ដៅែនុងការសែលបងដវជជសង្រសត
មានរនុសសម្បមាណជា 20,000
ែ់ ក លមានអាយុចាប់ពី16 ឆ្នាំដ ើងដៅ
បានទទួ លោងដហាចណាស់ ចាំនួនរួ យែម្រឹរដម្បើម្បាស់ននវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH
COVID-19 ដនេះ។
ហតើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ ានអ្តា ម្របហយាជន៍អ្វីខ្លះ?
ដៅែនុងការសែលបងដវជជសង្រសតក លែាំពុងករ ាំដណើរការ វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH
COVID-19 ដនេះបានបង្កហញនូ វការបង្ការ COVID-19
ប ា ប់ពីបានដម្បើម្បាស់វពីរែម្រឹរែនុងរយៈដពលបីសបាតេ៍ដោយក ែពីគ្នន។ បចចុបបនន ដនេះ
ដររិនទាន់បាន ឹងពីរយៈដពលននការការពាររបស់វម្បឆ្ាំងនឹង COVID19ដនេះដៅដ យ
ើ ដ េះដទ។
ហតើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ ានហានិភ័យអ្វ ីខ្លះ?
ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំក លបានដររាយការណ៍រែជារួ យនឹងវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH
COVID-19 ដនេះរ ួរមាន:
ឈឺដៅម្រង់ែកនែ ងក លចាែ់
អ្ស់ែមាែាំង
ឈឺែាល
ឈឺសច់ ុាំ
ម្រ ុនញាែ់
ឈឺស ែ ែ់
ម្រ ុនដតត
ដេើរម្រង់ែកនែ ងក លចាែ់
សនរម្ែេរម្រង់ែកនែ ងក លចាែ់
ចង់ែអ ួរ
មានអាររម ណ៍ថារិនម្សួ លែល ួន
ដេើរម្ែដពញទឹែរនង(lymphadenopathy)
វមានឱកាសរិចរួ ចក លវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19
ដនេះអាចបងា រឲ្យមានម្បរិែរម ទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ។ ម្បរិែរម ទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ
ជាធ្រម តារួ រករដែើរមានដ ើងែនុងរយៈដពលពីរបី ទីដៅរួ យដមាង
ប ា ប់ពីទទួ លបានែម្រឹរដម្បើម្បាស់ននវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដនេះ។
ដរារសញ្ញាននការម្បរិែរម ទាស់ធ្ងន់ធ្ងរអាចរ ួរមាន:
ពិបាែ ែ ដងហ ើរ
ដេើររុែនិងែរបស់អ្នែ
ដបេះ ូ ងដោរញាប់
បានកែសម្រួ ល: កែធ្ន ូ ឆ្នាំ2020
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ដ ើងែនទ ួលជុាំ វ ិញ ងែល ួន
វ ិលរុែនិងចុេះដែាយ
ដរារសញ្ញាទាាំងអ្ស់ដនេះអាចរិនករនសុទធករជាឥទធិពលប ា ប់បនស ាំននវ៉ាែ់សាំង PFIZERBIONTECH COVID-19 ដនេះ ដ េះដទ។
ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំក លរិនបានរំពឹងទុែដេើយធ្ង ន់ធ្ងរអាចនឹងដែើរមានដ ើង។ វ៉ាែ់សាំង
PFIZER-BIONTECH COVID-19
ដនេះែាំពុងសថ ិរែនុងការសិែាម្សវម្ជាវដៅែនុងការសែលបងដវជជសង្រសតដៅដ ើយដទ។
ហតើខ្្ញាំគ្ួរហ្វ ើអ្វីខ្លះអ្ាំពីឥទធ ិពលបន្ទាប់បនសាំហនះ?
ម្បសិនដបើអ្នែជួ បម្បទេះនឹងម្បរិែរម ទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ សូ រទូ រស័ពាដៅកាន់ដលែ 9-1-1
ឬដៅកាន់រនា ីរដពទយក លដៅជិរអ្ន ែបាំផ្ុរ។
សូ រទូ រស័ពាដៅកាន់អ្នែផ្ត ល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការដរារ រង្រនតីសុខាភិបាលរបស់អ្នែ
ម្បសិនដបើអ្នែមានឥទធិពលប ា ប់បនស ាំក លរំខានអ្ន ែឬក លរិនបារ់ដ េះ។
សូម្ោយការណ៍ឥទា ិពលបន្ទាប់បនសាំននវ៉ាក់សាំងហៅកាន់ FDA/CDC
តាម្រយៈម្របព័នធោយការណ៍ម្រពឹតតិការណ៍្ងន់្ងរននវ៉ាក់សាំង(VAERS)។
ដលែទូ រស័ពាក លរិនរិរនថ្ែរបស់ VAERS រឺ 1-800-822-7967 ឬសូ ររាយការណ៍តារដរេទាំព័រ
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ។ សូ រោែ់បញ្ចល
ូ “Pfizer-BioNTech COVID-19
Vaccine EUA” ដៅែនុងជួ រទីរួយម្បអ្ប់ដលែ18 ននទម្រង់កបបបទរាយការណ៍។
ជាងដនេះដៅដទៀរ
អ្ន ែអាចរាយការណ៍អ្ាំពីឥទធ ិពលប ា ប់បសនស ាំដនេះដៅសជីវែរម ឱសថ្ពេុជារិសេរ ឋ អាដររ ិែ(
Pfizer Inc)តារព័រ៌មានទាែ់ទងក លផ្តល់ជូន ូ ចខាងដម្ការ។
ហគ្េទាំព័រ

ហលខ្ទូ រសរ

ហលខ្ទូ រស័ពា

www.pfizersafetyreporting.com

1-866-635-8337

1-800-438-1985

ហតើវនឹងានអ្វ ីហកើតហ ើងម្របសិនហបើខ្្ញាំម្ន
ិ ទទួ លយកវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID19 ហនះ?
វរឺជាជដម្រើសរបស់អ្នែែនុងការទទួ លយែឬរិនទទួ លយែវ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH
COVID-19 ដនេះ។ ម្បសិនដបើអ្នែសដម្រចចិរតរិនទទួ លយែវ
វនឹងរិនមានការផ្លែស់បតរសត
ូ ង់ោរការពយបាលសុែភាពរបស់អ្នែដ េះដទ។
ហតើានជហម្រម្ើសដនទណាហផ្សងហទៀតថដរឬហទ សម្រាប់បង្ការជម្ង ឺ COVID-19ហនះ ហម្រៅពីវ៉ាក់សាំង
PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហន្ទះ?
បចចុបបនន ដនេះ វរិនទាន់មានវ៉ាែ់សាំងជដម្រើសណារួ យក លបានអ្នុរ័រដ ើរបីបង្ការជរង ឺ
COVID-19។
រ ឋ បាលចាំណីអាហារសេរ ឋ អាដររ ិែអាចនឹងអ្នុញ្ញារឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ាែ់សាំង នទដទៀ
រដ ើរបីបង្ការជរង ឺ COVID-19ដនេះ។
ហតើខ្្ញាំអាចទទួ លវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ហនះ
ជាម្ួ យនឹងវ៉ាក់សាំងដនទហផ្សងហទៀតថដរឬហទ?
បានកែសម្រួ ល: កែធ្ន ូ ឆ្នាំ2020
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វគ្នមនព័រ៌មានណារួ យសត ីអ្ាំពីការដម្បើម្បាស់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ
ជារួ យនឹងវ៉ាែ់សាំង នទដផ្សងដទៀរដ េះដទ។
ហតើនឹងានអ្វ ីហកើតានហ ើង
ម្របសិនហបើខ្្ញាំកាំពុងាននផ្ាហ ះឬកាំពុងបាំហៅកូ នហោយទឹកហោះហន្ទះ?
ម្បសិនដបើអ្នែែាំពុងមាននផ្ា ដពាេះឬែាំពុងបាំដៅែូ នដោយទឹែដោេះដ េះ
សូ រពិភាែាជដម្រើសរបស់អ្នែជារួ យនឹងអ្ន ែផ្ត ល់ដសវសុែភាពរបស់អ្នែ។
ហតើវ៉ាក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ហនះនឹងហ្វ ើឲ្យខ្្ញាំហកើតជម្ង ឺCOVID-19ថដរឬហទ?
ដទ វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះរិនមានផ្ទុែ វ ីរុសSARS-CoV-2
និងរិនអាចដធ្វ ើឲ្យអ្ន ែមានជរង ឺCOVID-19ដ េះដទ។
សូម្រកាប័ណណចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការហោគ្របស់អ្នក
ដៅដពលក លអ្ន ែទទួ លបានការចាែ់ថានដាំ លើែទីរួយ
ដរនឹងផ្តល់ប័ណណចាែ់ថានប
ាំ ង្ការដរាររួ យសនែ ឹែ ល់អ្នែដ ើរបីឲ្យអ្ន ែបង្កហញវដៅដពលក លអ្ន ែម្រ
ប់រែចាែ់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះជាដលើែទីព។ី
ូ ចនេះសូ រែុាំដភែ ចយែប័ណណរបស់អ្នែដៅដពលក លអ្ន ែម្រ ប់រែវ ិញ។
ព័ត៌ានបថនា ម្
ម្បសិនដបើអ្នែមានសាំណួរ
សូ ររែដរើលដៅតារដរេទាំព័រឬទូ រស័ពារែដលែក លផ្តលជ
់ ូ ន ូ ចខាងដម្ការដនេះ។
ដ រ
ើ បីទទួ លបាននូ វបញ្ជ ីដេរុការណ៍ថ្មីៗបាំផ្ុរ សូ រដធ្វ ើការដសា នែូ
ក លបានផ្តល់ ូ ចខាងដម្ការដនេះ។
ហគ្េទាំព័រទូ ហៅ
www.cvdvaccine.com

QR
ហលខ្ទូ រស័ពា

1-877-829-2619
(1-877-VAX-CO19)

ហតើខ្្ញាំអាចានដាំណឹងជាបថនា ម្ហទៀតយា៉ាងដូ ចហម្ត ច?
សូ រសួ រដៅអ្ន ែផ្ត ល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការដរារ។
សូ រដរើលCDCតាររយៈដរេទាំព័រ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html.
សូ រដរើលFDA តាររយៈដរេទាំព័រ https://www.fda.gov/emergency-preparednessand-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-useauthorization.
សូ រទាែ់ទងជារួ យនឹងកផ្នែសុខាភិបាលសធ្លរណៈដៅែនុងរាំបន់ឬរ ឋ របស់អ្នែ។
ហតើព័ត៌ានសតីពីការចាក់ថ្នប
ាំ ង្ការហោគ្របស់ខ្្ញាំនឹងម្រតូវានកត់ម្រតាទុកហៅទីណា?
អ្ន ែផ្តល់ការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការដរារអាចបញ្ចល
ូ ព័រ៌មានសត ីពីការចាែ់វ៉ាែ់សាំងបង្ការដរាររបស់
អ្ន ែដៅែនុងម្បព័នធព័រ៌មានភាពសុាំននក នសរថ ែិចចរាំបន់ឬរ ឋ របស់អ្នែ(IIS)ឬម្បព័នធ នទដផ្ស
ងដទៀរក លបានចារ់តាាំងដ ើង។
បានកែសម្រួ ល: កែធ្ន ូ ឆ្នាំ2020
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ដនេះនឹងដធ្វ ើឲ្យម្បា ែថាអ្ន ែទទួ លបានវ៉ាែ់សុាំង ក លដៅដពលក លអ្ន ែម្រ ប់រែចាែ់ែម្រឹរ
ដម្បើម្បាស់ដលើែទីពី។ សម្មាប់ព័រ៌មានលរអ ិរបកនថ រសត ីអ្ាំពី IIS សូ រដរើលដរេទាំព័រ:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
ហតើអ្វីហៅជាម្របតិ វ ិធានការហៅកនញងកម្ម វ ិ្ីសាំណងរបួ សហន្ទះ?
ម្បរិ វ ិធ្លនការដៅែនុងែរម វ ិធ្ីសាំណងរបួ ស(CICP)រឺជាែរម វ ិធ្ីសេព័នធរួយក លអាចជួ យដចញ
នថ្ែពយបាលជរង ឺនិងចាំណាយជាែ់កសត ងដផ្សងៗដទៀរននរនុសសរួ យចាំនួនក លបានទទួ ល រងដម្គ្នេះ
ធ្ង ន់ធ្ងរដោយឱសថ្ឬវ៉ាែ់សាំងបង្ការដរាររួ យចាំនួន រ ួរទាាំងវ៉ាែ់សាំងដនេះផ្ងក រ។ ជាទូ ដៅ
ការទារទារសាំណងម្រូវោែ់ជូនឲ្យ CICP
ពិនិរយនិងសដម្រចែនុងរយៈដពលរួ យឆ្នាំចាប់ពកា
ី លបរ ិដចេ ទននការទទួ លវ៉ាែ់សាំងដនេះ។
ដ ើរបីបាន ឹងបកនថ រអ្ាំពីែរម វ ិធ្ីដនេះ សូ រដរើលដរេទាំព័រwww.hrsa.gov/cicp/
ឬទូ រស័ពាដៅកាន់ដលែ 1-855-266-2427 ។
ហតើអ្វីហៅគ្ឺជាការអ្នុញ្ញាតឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទាន់(EUA)ហន្ទះ?
រ ឋ បាលឱសថ្និងចាំណីអាហារសេរ ឋ អាដររ ិែ(The United States
FDA)បានអ្នុញ្ញារឲ្យដម្បើម្បាស់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ
ដៅដម្ការយនត ការអាចយែរែដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ក លដរដៅថា EUA ។ EUA
ដនេះម្រូវបានគ្នាំម្ទដោយរ ឋ រង្រនតីសុខាភិបាលនិងដសចែត ីម្បកាសដសវែរម រនុសស(HHS)ក លថា
កាលៈដទសៈដែើរមានដ ង
ើ ដ ើរបីផ្តល់ដេរុផ្លម្រឹរម្រូវនូ វការដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននឱសថ្និងផ្
លិរផ្លជីវសង្រសតែនុងែាំ ុ ងដពលននការរាលោលដៅម្រប់ទីែកនែ ងននជរង ឺ COVID-19 ។
វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ
រិនបានដធ្វ ើការម្រួ រពិនិរយដ ើង វ ិញ ូ ចគ្ននដៅនឹងម្បដភទផ្លិរផ្លក លបានទទួ លការម្រួ រពិ
និរយឬអ្នុរ័រដោយ FDAដ េះដទ។ FDAអាចផ្តល់ EUA
ដៅដពលក លបានបាំដពញនូ វលែខ ែណឌរួ យចាំនួន ក លរាប់បញ្ចល
ូ ថា វគ្នមនជដម្រើសការអ្នុរ័រ
និងមានរិនម្រប់ម្គ្នន់ ។ ជាងដនេះដៅដទៀរ ការសដម្រចចិរតរបស់ FDA
រឺកផ្អ ែដៅដលើភសតុតាងវ ិទាសង្រសតទាាំងម្ស ុងក លមាន ដោយបានបង្កហញថា
ផ្លិរផ្លដនេះអាចមានម្បសិទធិភាពែនុងការបង្ការជរង ឺ COVID-19
ែនុងែាំ ុ ងដពលននការរាលោលដៅម្រប់ទីែកនែ ងននជរង ឺ COVID-19 ដេើយថា
អ្រថ ម្បដោជន៍ជាដម្ចើនក លដរបាន ឹងមានរនរែ ជាងហានិភ័យជាដម្ចើនក លដរបាន ឹងននផ្
លិរផ្លដនេះ។
លែខ ែណឌទាាំងអ្ស់ម្រូវករបានបាំដពញដ ើរបអ្នុញ្ញារឲ្យផ្លិរផ្លម្រូវបានដរយែរែដម្បើម្បាស់
ែនុងការពយបាលអ្ន ែជរង ឺែនុងែាំ ុ ងដពលននការរាលោលដៅម្រប់ទីែកនែ ងននជរង ឺ COVID-19
ដនេះ។
EUAសម្មាប់វ៉ាែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ
ចូ លជាធ្រមានសម្មាប់រយៈដពលននជរង ឺ COVID-19 ក លដសចែត ីម្បកាសរបស់
EUAបញ្ញជែ់ថាផ្តលដ់ េរុផ្លម្រឹរម្រូវនូ វការដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននផ្លិរផ្លទាាំងដនេះ
ម្បសិនដបើវរិនម្រូវបានដរបញ្ឈប់ឬលុបដចាលវ ិញដ េះដទ(ប ា ប់ពីដ េះរែ
ផ្លិរផ្លអាចនឹងកលងម្រូវបានដរដម្បើម្បាស់ដទៀរដេើយ)។
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Manufactured by
Pfizer Inc., New York, NY 10017
Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
LAB-1451-0.7
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រដ្ឋ បាលចំណីអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋ អាមេរ ិក(FDA) ផ្តលកា
់ របកប្របភាសាមនេះជាការបមរេើជូនដ្ល់អ្នកទសសនាអ្នត រ
ជាតិទូមៅ។ មយើងសងឃឹេថាមោកអ្ន កនឹងយល់ម ើញថាការបកប្របមនេះមានរបមោជន៍។ ម េះជាទីភានក់ងារបាន
ព្យាោេមដ្ើេបីទទួ លបាននូ វការបកេួ យប្ដ្លេិនមលអ ៀងព្យីមសចកត ីព្យិតតាេប្ដ្លអាចម្វ ើមៅបាន ដ្ូ ចប្ដ្លមានមៅ
កនុងការបករសាយជាភាសាអ្ង់មលេ សកត ី មយើងទទួ លសាាល់ថា ការបកប្របភាសាមនេះអាចមានភាព្យេិនចាស់ោស់
រតឹេរតូវឬមព្យញមលញដ្ូ ចជាភាសាអ្ង់មលេ សមនាេះមទ។ មហតុដ្ូមចនេះមហើយ ឯកសារជាផ្ល វការៃនឯកសារមនេះលជា
ូ
ជាឯកសារ
ជាភាសាអ្ង់មលេ ស។
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