ວັກຊີ
ນ:
ັ ນ
ີ ໂຄວິດ
ິ -19 ຈອນສັນແອນຈອນສັ
ັ
ັ
ສິ່່�ງທີ່� ່ທ່່ານຄວນຈະຮູ້້�
ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກ ັນພະຍາດ (CDC) ປັດຈຸບ ັນນີ້ ແນະນ ໍາໃຫ້ສ ັກວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 mRNA:
(ໄຟເຊີ້ ແລະ ໂມເດີນນາ) ແທນການສ ັກວ ັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສ ັນແອນຈອນສ ັນ.

ເປັັນຫຍັງຄໍ
າຈື່
ັ າແນະນໍ
ໍ
ໍ � ງ່ ຖືກ
ື ແກ້້ໄຂ?

� ຫຼັັ �ງຈາກການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ ແມ່ນ
ຊ່່ຽວຊານໄດ້້ພົົບວ່່າ ບັ ັນຫາກ່່ຽວກັ ັບເສັ້້ �ນເລືືອດອຸຸດຕັ ັນທີ່່�ເກີີດຂຶ້້ນ
່
�
ໄດ້້ໜ້ອ
ິ ພຽງເລັັ ກນ້້ອຍ. ເຖິິງວ່່າມັ ັນເກີີດຂຶ້້ນໜ້ອ
້ ຍ: ພົົບວ່່າມີີຜູ້ເ�້ ສຍຊີີວິດ
້ ຍ, ແຕ່່ມັ ັນມີີຄວາມຮຸຸນແຮງຫຼຼາຍ ແລະ
�
ຍັ ັງມີີວັ ັກຊີີນອື່່� ນໆທີ່່� ບໍ່່ມີີຄວາມສ່່ຽງຄືືກັ ັນ.
ຊ່່ຽວຊານໄດ້້ປັັບປຸຸງຄໍ ໍາແນະນໍ ໍາ ຫຼັັ ງ� ຈາກທີ່່� ທົົບທວນການຄົ້້�ນ ຄ້້ວາ
ວິິໄຈໃນປັັດຈຸຸບັ ັນວ່່າ ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນມີີປະສິິດ ທິິພາບ, ແລະ
ມີີຄວາມປອດໄພ ໄດ້້ແນວໃດ. ພວກເຂົົາ ສືືບຕໍ່່�ກວດກາວັ ັກຊີີນ
ທັັງໝົົດ ເພື່່� ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີີຄວາມຈໍາເປັັ
ໍ ນຫຼືື�ບໍ່່�, ປັັບປຸຸງຄໍ ໍາ
ແນະນໍ ໍາຂອງພວກເຂົົາ ອີີງຕາມການຄົ້້�ນຄ້້ວາດັ່່ງ� ກ່່າວ. ທຸຸກຮູູບແບບ
� ເກີີ
� ໄດ້້
ທີ່່� ຜິິດປົົກກະຕິິ ຫຼືື� ບໍ່່�ຄາດ ຄິິດຂອງຜົົນຂ້້າງຄຽງທີ່� ຮ້້າຍແຮງທີ່
່
່ ດຂຶ້້ນ
ຍາກ ແມ່ນໄດ້້ຖືື
ກກວດກາ ແລະ ແກ້້ໄຂ, ແລະ ແຈ້້ງໃຫ້້ປະຊາ ຊົ ົນຮັ ັບ
່
ຊາບ.

� ໃນເມື່� ອ
ຈະມີຫ
ີ ຍັງເກີ
ັ ດ
ີ ຂື້້ນ
່ ຂ້້ອຍໄດ້້
ຮັບການສັ
ກຢາວັ
ກຊີ
ັ
ັ
ັ ນ
ີ ຈອນສັນ
ັ
ແອນຈອນສັນແລ້້ວ?
ນແລ້້ວ
?
ັ
ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຮັ ັບວັ ັກຊີີນຫລາຍກວ່່າໜຶ່່�ງເດືືອນຜ່່ານມາ, ທ່່ານອາດ
� ໄດ້້
ຈະຍັ ັງມີີຄວາມສ່່ຽງທີ່່� ຈະເກີີດພາວະເສັ້້�ນເລືືອດອຸຸດຕັ ັນທີ່່�ເກີີດຂຶ້້ນ
ຍາກຈາກການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ.
ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນຕໍ່່າ� ກວ່່າໜຶ່່�ງເດືືອນ, ຈົ່່ງ� ສັ ັງເກດອາການເຫຼົ່່�� ານີ້້�:
• ຫາຍໃຈຝືືດ
• ເຈັບໜ້າເອິກ
• ຂາໃຄ ່
• ອາການເຈັບໜ້າທ້ອງ/ເຈັບທ້ອງບໍ່ ເຊົ າຈ ັກເທື່ ອ
• ອາການເຈັບຫົວຮຸນແຮງ ຫຼື ເຈັບຫົວແບບບໍ່ ເຊົ າຈ ັກເທື່ ອ
• ສາຍຕາມ ົວ
• ມີຮອຍຊາໍ້ ຫຼື ເປັນຕຸ່ມເລືອດຂຶ້ນຢກ
ູ່ ອ
້ ງຜີວໜງັ ທີ່ ບໍລິເວນ
ບອ
່ ນສ ັກຢາ

!

ຖ້້າທ່່ານມີີອາການເຫຼົ່່�� ານີ້້�
ພາຍຫຼັັ ງ� ທີ່່� ໄດ້້ຮັ ັບການສັ ັກຢາ
ວັ ັກຊີີນ, ທ່່ານຄວນຈະເຂົ້້�າ
ໄປພົົບແພດເພື່່� ອຕິິດຕາມອາ
ການທັັນທີີ. ແຈ້້ງໃຫ້້ຜູ້້ສ
� ະ
ໜອງການປິ່່� ນປົົວສຸຂ
ຸ ະພາບ
ຂອງທ່່ານຮູ້້ວ່່
� າທ່່ານໄດ້້ຮັ ັບວັ ັກ
ຊີີນຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ.
ວັ ັກຊີີນຈອນສັ ັນແອນຈອນ
ສັ ັນ ຊ່່ວຍປ້້ອງກັ ັນ
ການປ່່ວຍທີ່່� ຮຸຸນແຮງຈາກໂຄວິິດ-19; ເຖິິງຢ່່າງໃດ
ກໍ່່�ຕາມ, ຄົ ົນທີ່່�ໄດ້້ຮັ ັບວັ ັກຊີີນ ໜຶ່່�ງເຂັັມຈາກ ວັ ັກຊີີນ
ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ ຍັ ັງຄົ ົງຕ້້ອງການລໍໍຖ້້າ ເພື່່� ອ
ເຂົ້້�າຮັ ັບການສັ ັກ ວັ ັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� ຂອງພວກ
ເຂົົາສອງເດືືອນ ພາຍຫຼັັ ງ� ທີ່່� ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັ ັບເຂັັມ
ທໍ ໍາອິິດ. ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນວັ ັກຊີີນໄຟເຊີ້້� ຫຼືື� ໂມເດີີນນ້້າ
ແມ່ນ
່ ແນະນໍ ໍາໃຫ້້ສັ ັກວັ ັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� .

ຂ້້ອຍຄວນຈະສັກວັ
ັ ກຊີ
ັ ນ
ີ ຊະນິດ
ິ ອື່� ນບໍ
່ ໍ?
ທ່່ານບໍ່່�ຈໍາເປັັ
ໍ ນຕ້້ອງສັ ັກວັ ັກຊີີນຊະນິິດອື່່� ນ ຖ້້າເຂັັມທໍ ໍາອິິດຂອງທ່່ານແມ່ນ
່
ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ.
ຖ້້າທ່່ານໄດ້້ຮັ ັບວັ ັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້ນ
ໍ ນຕ້້ອງຮັ ັບ
� ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ, ທ່່ານບໍ່່�ຈໍາເປັັ
ວັ ັກຊີີນຊະນິິດອື່່� ນອີີກໃນເວລານີ້້�.
ຖ້້າທ່່ານຍັ ັງບໍ່່�ທັັນໄດ້້ຮັ ັບວັ ັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້ນ
� , ທ່່ານຄວນຈະສັ ັກວັ ັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້ນ
�
ພາຍຫຼັັ ງ� ທີ່່� ທ່່ານສັ ັກວັ ັກຊີີນເຂັັມທໍ ໍາອິິດ ສອງເດືືອນ. ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນວັ ັກຊີີນໄຟເຊີ້້� ຫຼືື�
ໂມເດີີນນ້້າ ແມ່ນແນະນໍ
ໍາໃຫ້້ສັ ັກວັ ັກຊີີນເຂັັມກະຕຸ້້ນ
່
� .

ວັ ັກຊີີນແມ່ນທາງທີ່່�
ດີີທີ່� ່ສຸຸດໃນ
່
ການປ້້ອງກັ ັນຕົ ົວເອງ ແລະ ຄົ ົນ
ອື່່� ນຈາກໂຄວິິດ-19.
-19.
ຖ້້າທ່່ານຍັ ັງບໍ່່�ໄດ້້ຮັ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນ,
ແຈ້້ງໃຫ້້ຜູ້້ໃ� ຫ້້ບໍໍລິິການປິ່່� ນປົົວ
ສຸຸຂະພາບຂອງທ່່ານຮັ ັບຊາບ ຫຼືື�
ຊອກຫາສະຖານທີ່່� ທີ່່� ໃກ້້ກັ ັບທ່່ານເພື່່�ອ
ເຂົ້້�າຮັ ັບການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນ.

� ຖ້້າຂ້້ອຍຕ້້ອງການ?
ຂ້້ອຍຍັງສາມາດສັ
ກຢາວັ
ກຊີ
ນໄດ້້ບໍ່່
ັ
ັ
ັ ນ
ີ ຈອນສັນແອນຈອນສັ
ັ
ັ
ທ່່ານຍັ ັງຄົ ົງສາມາດຮັ ັບຢາວັ ັກຊີີນໂຄວິິດ-19 ຈອນສັ ັນແອນຈອນສັ ັນ ຖ້້າວ່່າມັ ັນເປັັນວັ ັກຊີີນທີ່່� ທ່່ານຕ້້ອງການ. ຈົ່່ງ� ຮັ ັບຮູ້້ວ່່
� າ
� ໄດ້້ຍາກໄດ້້ ຫຼັັ ງ� ຈາກທີ່່� ໄດ້້ຮັ ັບຢາວັ ັກຊີີນ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ການເກີີດ
ທຸຸກຄົ ົນສາມາດເກີີດບັ ັນຫາເສັ້້ �ນເລືືອດອຸຸດຕັ ັນ ທີ່່� ເກີີດຂຶ້້ນ
ເສັ້້�ນລອດອຸຸດຕັ ັນຈະພົົບເຫັັ ນສ່່ວນຫຼຼາຍກັ ັບຜູ້້ຍິ
ິ ທີ່່� ມີີອາຍຸຸ 30-49 ປີີ . ລົ ົມກັ ັບຜູ້້ໃ� ຫ້້ບໍໍລິິການສັ ັກຢາວັ ັກຊີີນຂອງທ່່ານກ່່ຽວກັ ັບວັ ັກຊີີນ
� ງ
� .
ແລະ ຄວາມສ່່ຽງທີ່່� ອາດຈະເກີີດຂຶ້້ນ

ຈົ່່ງ� ຮັກສາຕົ
ວເອງ
ແລະ ຄົນອື່
ັ
ົ
ົ � ນໃຫ້້ປອດໄພ
່
� ປະຕິິບັ ັດຕາມຄໍ ໍາແນະນໍ ໍາຂອງສາທາລະນະສຸຸກໃນປັັດຈຸຸບັ ັນ ເພື່່� ອຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນການແຜ່່ລະບາດຂອງ ໂຄວິິດສໍ ໍາຄັ ັນແມ່ນຕ້້ອງສືືບຕໍ່່
່
ງເສີີມໃຫ້້ຢາວັ ັກຊີີນເຮັັດວຽກໜັັກເພື່່� ອປ້້ອງກັ ັນການແຜ່່ລະບາດຂອງ ໂຄວິິດ-19:
19. ຂັ້້�ນຕອນເຫຼົ່່�� ານີ້້�ແມ່ນການຊ່່ວຍສົ່່�
່

ຈົ່່ງ� ໃສ່່ຜ້້າຜິິດປາກ.

ພັັກຢູ່່ເ� ຮືືອນ
ຖ້້າທ່່ານເປັັນໄຂ້້.

ລ້້າງມືືຂອງທ່່ານ.

ຢູ່່ຫ່່
� າງຈາກຄົ ົນອື່່�ນ
6 ຟຸຸດ.
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