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COVID-19 & HEALTH INFORMATION 

 

សេចក្តេីសខេបនៃការប្បកាេេតីពកីារចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំខស ើក្ុមារ 
 

ការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខ COVID-19 េប្មាប់ក្ុមារអាយុពី ៥ សៅ ១១ ឆ្ន ាំ 
ៃឹខមាៃចាប់ពីនងៃទី១៧ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២។ ក្ុមារប្រូវការវ៉ា ក្ស់ាំខ Pfizer 
(េប្មាប់ក្ុមារ) ចាំៃួៃ ២ ដូេ ជាមួយៃខិដូេក្ប្មិរទាប ៃិខបរិមាណរិច 
សោយផ្ត ់ឱ្យយ៉ា ខសោចណាេ់ ៨ េប្តត ហ៍ោច់ពីគ្នន ។ គមាា រពីដូេមួយ 
សៅដូេមួយសទៀរអាចរិចបាំផ្ុរ ២១ នងៃ ប្បេិៃសបើចាាំប្តច់ (ឧទាហរណ៍៖ 
េប្មាប់ក្ុមារចាប់សផ្តើមពាប្ត  immunosuppression) ។ 
 
សៅសព ទទួ វ៉ា ក្ស់ាំខ COVID-19 
គាីៃិក្ខដ ផ្ត ់ការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខមួយចាំៃួៃក្៏អាចផ្ត ់វ៉ា ក្់សាំខក្មុារសផ្េខសទៀរដូ
ចជា MMR ផ្ខខដរ។ 
វមិៃមាៃបញ្ហា ក្នុខការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខសប្ចើៃមែុក្នុខសព ខរមយួសទ។ 
 
 
 
 



 

This translated information is provided by The Asian Network Inc. (TANI) working as a partner of 
Ministry of Health.  
 

2 

COVID-19 & HEALTH INFORMATION 

 

អរថប្បសយជៃន៍ៃការចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំខ COVID-19 
សទាោះបីជាជមៃឺ COVID-19 
ជាទូសៅមាៃផ្ ប៉ាោះពា ់រិចរួចសៅស ើក្ុមារក្៏សោយ 
ក្ុមារមួយចាំៃួៃក្៏ធ្លា ក្ែ់ាួៃឈឺធ្ៃៃ់ ៃិខប្រូវការេប្មាក្ពាប្ត សៅមៃទីរសពទយខដរ។ 
ក្នុខក្រណីែាោះ ពួក្គ្នរ់អាចមាៃផ្ វិប្តក្ដ៏ក្ប្ម 
ខដ ទាមទារការខងទាាំជាពិសេេ ៃិខទទួ ផ្ ប៉ាោះពា ់រយៈសព ខវខ។ 
ដូចមៃុេេសពញវយ័ខដរ ក្ុមារខដ ឆ្ាខ COVID-19 
អាចចមាខសមសរាគសៅមៃុេេសផ្េខសទៀរ។ 
ការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខស ើក្ុមារខដ មាៃអាយុចាប់ពី ៥ សៅ ១១ ឆ្ន ាំ 
ជួយការពារេមាជិក្ប្គួសរខដ េុែភាពរបេ់ពួក្គ្នរ់ងាយរខសប្គ្នោះសៅៃឹខ 
COVID-19 ខដ មិៃអាចទាយទុក្ជាមុៃប្តៃ។ 
 
េវុរថភិាពនៃវ៉ា ក្ស់ាំខ Pfizer 
វ៉ា ក្់សាំខ Pfizer េប្មាប់ក្ុមារ 
ប្តៃឆ្ាខការ់ការពិសសធ្ៃ៍គាីៃិក្ស ើក្ុមារសៅប្ក្ុមអាយសុៃោះ 
ៃិខដាំសណើរការយ ់ប្ពមយ៉ា ខម៉ារ់ចរ់សៅក្នខុប្បសទេៃូខវ សេឡខៃ់ិខប្បសទេដ
នទសទៀរ។ ផ្ រខំាៃខដ ប្តៃរាយការណ៍គឺប្ស  មិៃមាៃរយៈសព យរូ 
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ៃិខប្េសដៀខសៅៃឹខផ្ រំខាៃពីវ៉ា ក្់សាំខសផ្េខសទៀរ។ 
 ុោះប្ាខរក្ូៃរបេ់អនក្មាៃប្បរិក្មមធ្ៃៃ់ធ្ៃរចាំសពាោះការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខ Pfizer 
ពីមុៃ ឬសរធ្លរុផ្េាំនៃវ៉ា ក្់សាំខ 
វ៉ា ក្់សាំខសៃោះមាៃេុវរថិភាពេប្មាប់ក្ុមារខដ មាៃប្បរិក្មមជាមយួអាោរ។ 
 
ការចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំខេប្មាបក់្ៃូរបេអ់នក្! 
ការសរៀបចាំ 
• ស ើក្ទឹក្ចិរតក្ូៃរបេអ់នក្ឱ្យមាៃអារមមណ៍ធ្រូប្ស ។ 
ប្បេិៃសបើពួក្គ្នរ់ភយ័ េូមយក្អវីមយួមក្បៃាប់ពួក្គ្នរ់ (ឧទាហរណ៍៖ 
ប្បោប់សក្មខស ខ ឬទរូេ័ពទ)។ 

• ប្រូវប្ប្តក្ដថាពួក្សគមាៃអវីេប្មាប់ផ្ឹក្ ឬញុាំ 
• ឲ្យពួក្គ្នរស់េាៀក្េសមាៀក្បាំពាក្់ខដ ងាយក្នុខការសមើ ៃិខពិៃិរយសដើមនដ 
• ប្បេិៃសបើក្ូៃរបេ់អនក្ធ្លា ប់មាៃប្បរិក្មមៃខឹវ៉ា ក្់សាំខពីមុៃ 
េូមទាក្់ទខប្គូសពទយប្គូសររបេ់អនក្មុៃសព ណារ់ជួប 
ឬទីប្បឹក្ាខដ ប្តៃទទួ ការបណតុ ោះបណាត   ាមស ែទូរេ័ពទ ០៨០០ 
២៨ ២៩ ២៦។ 
េូមប្ប្តប់អនក្ចាក្់វ៉ា ក្ស់ាំខរបេ់អនក្ផ្ខខដរសៅក្ខៃាខចាក្់វ៉ា ក្់សាំខ។ 
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• ឪពុក្មាត យ អនក្ខងទាាំ ឬអាណាពាប្ត ខដ សៅជាមួយក្ូៃ 
ផ្ត ់ការយ ់ប្ពមឱ្យពួក្គ្នរ់ក្នុខការទទ ួយក្វ៉ា ក្់សាំខ។  
 

ផ្ រខំាៃ 
ផ្ រំខាៃទូសៅខដ ក្ូៃរបេ់អនក្អាចមាៃក្នុខរយៈសព មួយ ឬពីរនងៃ 
បន្ទទ ប់ពីការចាក្់វ៉ា ក្ស់ាំខគឺ៖ 
• ឈឺនដ ៃិខប្ក្ហម ឈចឺាប់ ឬសហើមសៅក្ខៃាខចាក្់ថាន ាំ 
• ឈឺក្ា  
• សតត ែាួៃ 
• ចសងាោ រ (មាៃអារមមណឈ៍ឺ) ក្ោួរ រាគ 
• អេ់ក្មាា ាំខ 
• មិៃប្េួ ែាួៃទសូៅ (មាៃអារមមណ៍មិៃប្េួ ែាួៃ ៃិខឈឺចុក្ចាប់) 

 
ការេប្មាក្ 
ៃិខទទួ ជារិទឹក្ឱ្យប្តៃសប្ចើៃៃឹខជយួឱ្យក្ូៃរបេ់អនក្ជាេោះសេបើយពីផ្ រំខាៃទូ
សៅទាាំខសៃោះ។ 
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ប្បរិក្មមធ្ៃៃ់ធ្ៃរខដ ក្ប្ម ៃិខសក្ើរសឡើខភាា មៗបន្ទទ ប់ពីការចាក្់វ៉ា ក្ស់ាំខរួមមាៃ៖ 
• ពិប្តក្ដក្ដសខាើម 
• សហើមមុែ ៃិខបាំពខ់ក្ 
• ចងាវ ក្់សបោះដូខសោរញប់ 
• ក្ៃទួ សពញរាខកាយ 
• វិ មុែ ៃិខសែាយ 

 
ប្បេិៃសបើអនក្េមាា  ់ស ើញថាក្ូៃរបេ់អនក្មាៃសរាគេញ្ហា ទាាំខសៃោះ 
េូមប្ប្តប់ឱ្យបុគា ិក្គាីៃិក្ដឹខជាបន្ទទ ៃ់ ឬទូរេ័ពទសៅស ែ ១១១។ 
 
ជមៃឺ Myocarditis ៃិខ Pericarditis 
មិៃប្រូវប្តៃប្បទោះស ើញស ើក្មុារខដ មាៃអាយុចាប់ពី ៥ សៅ ១១ ឆ្ន ាំ 
សៅក្នុខការពិសសធ្ៃគ៍ាីៃិក្សន្ទោះសទ។ សទាោះជាយ៉ា ខណាក្៏សោយ 
ប្បេិៃសបើក្ូៃរបេ់អនក្មាៃសរាគេញ្ហា ដូចខាខសប្កាមក្នុខប៉ាុន្ទម ៃនងៃ 
ឬប៉ាុន្ទម ៃេប្តត ហ៍បន្ទទ ប់ពីការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខ េូមសៅរក្ជាំៃួយពីប្គសូពទយជាបន្ទទ ៃ់៖ 
• មិៃប្េួ ែាួៃ មាៃអារមមណ៍ធ្ៃៃ់ែាួៃ មាៃអារមម ណ៍ាៃរឹខ ឬឈឺប្ទូខ 
• ពិប្តក្ដក្ដសខាើម 
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• មាៃអារមមណថ៍ាសបោះដខូសោរញប់ 
• មាៃអារមមណ៏ចខេ់ៃាប់ ប្ស ក្ា  ឬវ ិមុែ 

 
 
ការចាក្វ់៉ា ក្ស់ាំខ 
អនក្អាចសៅជួបសោយផ្ទទ  ់ 
ឬសធ្វើការណារ់ជួបសដើមបីទទួ វ៉ា ក្់សាំខេប្មាប់ក្ូៃរបេ់អនក្ាមរយៈ 
BookMyVaccine.nz ឬទូរេ័ពទសៅស ែ ០៨០០ ២៨ ២៩ ២៦ 
(សមា៉ា ខ ៨ ប្ពឹក្ ដ  ់៨ យប់ ៧ នងៃក្នុខមួយេប្តត ហ៍)។ 
អនក្បក្ខប្បៃឹខប្រូវប្តៃផ្ត ់សអាយ។ 
 
េប្មាបក់្មុារពកិារ 
ប្ក្ុមការងារេប្មាប់ជៃពិការសធ្វើការពនីងៃចៃទ ដ ់នងៃេុប្ក្ ចាប់ពីសមា៉ា ខ ៨ ប្ពឹក្ 
ដ ់ ៨ យប់។ ប្បេិៃសបើអនក្មាៃេាំណួរអាំពីរប្មូវការ ឬវ៉ា ក្ស់ាំខរបេ់ក្ូៃអនក្ 
េូមទូរេ័ពទសៅស ែ ០៨០០ ២៨ ២៩ ២៦ សហើយចុចស ែ ២ 
សផ្ញើសរសោយឥរគិរនងាសៅកាៃស់ ែ ៨៩៨៨ ឬអុីខម  
accessiblecovidvaccinations@whakarongorau.nz ។ 

mailto:accessiblecovidvaccinations@whakarongorau.nz
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សេចក្តេីសខេបនៃការប្បកាេចាំសពាោះការចាក្ដ់េូ 
ជប្មញុ 

 
អនក្ខដ មាៃអាយសុ ើេពី ១៨ ឆ្ន ាំខដ ប្តៃទទួ វ៉ា ក្់សាំខ Pfizer ដេូទី ២ 
កា ពី ៤ ខែមុៃ ឥឡូវសៃោះពួក្សគអាចទទួ ប្តៃការចាក្់ដេូជប្មុញ ឬដូេទី 
៣ ។ សោយសរខរក្ប្មិរអខ់ទីគ័រ  ប្បឆ្ាំខៃឹខ SARS-CoV-2 ងយចុោះ
ជាបៃតបន្ទទ ប់សប្កាយពកីារចាក្់ស ើក្ទី ២  
ឥឡូវសៃោះប្គប់គ្នន រប្មូវឱ្យទទួ យក្ដូេទ ី ៣ សដើមបីបសខកើៃភាពសុាំ។ 
វៃឹខជួយបសខកើៃការការពារប្បឆ្ាំខៃឹខការឆ្ាខសមសរាគ  SARS-CoV-2 ក្ប្មិរ
ប្ស  សៅមធ្យម។ ពីមុៃសទាោះបីជាមាៃការខណន្ទាំឱ្យទទួ ដូេទី ៣  
ប្ប្តាំមួយខែបន្ទទ ប់ពកីារចាក្់ស ើក្ទី ២ របេ់អនក្ក្៏សោយ 
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ឥឡូវសៃោះប្ក្េួខេុខាភិប្ត ប្តៃផ្ត ់អៃសុេៃ៍ឱ្យទទួ ដេូទី ៣  
សប្កាយរយៈសព  ៤ ខែ សដើមបធី្លន្ទថាអនក្ប្គប់គ្នន អាចទទួ ប្តៃដូេទី ៣ 
មុៃរដូវរងារ។ 
 
ការេិក្ាសៅមៃទីរពិសសធ្ៃ៍ងមីៗសៃោះ ចាំសពាោះក្រណី Omicron variant 
ប្តៃបងាា ញថាដូេជប្មុញអាចមាៃប្បេិទធភិាព 
ប្បឆ្ាំខៃឹខការវវិរតសៅេភាពធ្ៃៃ់ធ្ៃរ។ ទាក្់ទខៃឹខជមៃឺ myocarditis 
មាៃខរមួយក្រណីប៉ាុសណាណ ោះខដ ប្រវូប្តៃរាយការណ៍បន្ទទ ប់ពីចាក្់ដូេទី៣ 
ដ ់មៃុេេជាខ ២,៨ោៃន្ទក្់សៅអុបី្សខអ ។ 
វប្រូវប្តៃខណន្ទាំផ្ខខដរេប្មាប់អនក្មាៃគភ៌សដើមបីទទួ ដេូជប្មុញ រយៈសព  ៦ 
ខែ បន្ទទ ប់ពី ដូេទី ២សោយមិៃគិរពីដាំណាក្់កា នៃនផ្ទសពាោះ។ 
 
ប្ក្ុមមៃុេេវ័យចាំណាេ់ៃឹខទទួ ប្តៃដេូជប្មុញមុៃសគ 
សប្ពាោះដេូសៃោះៃឹខប្រវូចាក្់ ក្នុខសព  ៤ខែ ឬសប្ចើៃជាខសៃោះ 
បន្ទទ ប់ពីបញ្ចប់ការចាក្វ់៉ា ក្់សាំខបឋម (បន្ទទ ប់ពីបញ្ចប់ដូេទ១ី ៃិខ ទី២) 
សហើយចាំសពាោះមៃុេេចាេ់អខ់ទីគ័រងាយៃខឹចុោះសែាយ ។ 
េប្មាប់អនក្ខដ មាៃអាយុសប្កាម ១៨ ឆ្ន ាំ ការចាក្់វ៉ា ក្់សាំខ Covid-19 បឋម 
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( ដូេទី១ ៃិខ ទី២) បសខកើរភាពសុាំខាា ាំខ 
សហើយសថ ៃភាពធ្ៃៃ់ធ្ៃរនៃជមៃឺមិៃប្រវូប្តៃប្បទោះស ើញជាញឹក្ញប់សទ ។ 
បចចុបបៃនសៃោះ ដូេជប្មុញេប្មាប់មៃេុេវយ័សក្មខមិៃប្រវូប្តៃខណន្ទាំសៅសឡើយសទ 
៕ 
 

 


