
ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ ដើ�ើម្បី ើី ឆាប់់ បាន ជួួប់ជំំួ

ការចាក់់ វ៉ាាក់់សាំ ំង គឺឺ ជា ការ បង្ហាា ញនូូវ ការ ថែ�ទាំ ំគ្នាា  ជា សមូូហភាព។ នាំ ំគ្នាា  ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ រតឹ ថែត លឿ�ឿនូ  

លឿ�ើង ក៏់ នឹូង អាច ជួួប ជំំួគ្នាា  រតឹ ថែត ឆាប់ ផង ថែ�រ។



BREAKING DOWN 
THE TRUTH ABOUT 
COVID19 VACCINES

GET VAXXED, GET TOGETHER.

ကုို�ဗစ််ကိုာကွိုယ််ဆေး�းအဆေး�ကိုာင််းး သုိဆေးကိုာင််းးစ်ရာာများ�ား

បំថែបក់ ការពិត អំំពើ វ៉ាាក់់សាំងំ កូ់វ�ី-១៩
ການລະບຸຸຄວາມເປັັນຈິິງກ່ຽວກັບຸ ຢາວັກຊີີນ ໂຄວິດ-19

GIẢI MÃ SỰ THẬT VỀ VẮC-XIN COVID-19

QHIA QHOV TSEEB TXOG NTAWM KOOB TSHUAJ TXHAJ RAU COVID-19



“ខំំំ្ញុំ បាន ឮថា វ៉ាាក់់សាំងំ កូ់វី�ី-១៩ ដើ�ើើទំុក់ខ ខំ្លាំងំកំ្លាណាស់់!”
    វ៉ាាក់់សាំងំ គឺឺ ជា វធីីើ �អ បំផំត លឿ�ើមូ ើី ពនូឺឺត ការ រកី់រា�ដា� នៃនូ វរីសំ ចមូលង លឿរាគឺ នាំនាំ។ វ៉ាាក់់សាំងំ កូ់វ�ី-១៩ ម៉ាា ក់នៃហៃហឺឺ (Pfizer),  

មូាូ�ឺណា (Moderna) និូង ចនូសិនូ លឿអំនូ ចនូសិនូ (Johnson & Johnson) ត្រូតវូ បានូ មូជួឈមូណ្ឌឌ � ត្រូគឺប់ត្រូគឺង ជួមឺឺូ (CDC) និូង 

ទីើភាា ក់់ង្ហារ ត្រូគឺប់ត្រូគឺង អាហារ និូង ឱស� (FDA) ផត�់ ការ អំនំូញ្ញាា តិ ឲ្យឺ លឿត្រូបើត្រូបាស់ សត្រូម៉ាប់ សាំធារណ្ឌជួនូ លឿ� ក់ាំង សហរ�ឋ អាលឿមូរកិ់។ 

ជាទូីលឿ�  វ៉ាាក់់ សាំងំ ទាំងំអំស់  ថែតង ម៉ានូ មូក់ ជាមួូ� នូូវ ផ� បា�ពា�់ នាំនាំ បាំថែនូត ចំនំូច លឿនូ�មិូនូ ម៉ានូ ន័ូ� ថា

វ៉ាាក់់សាំងំ ទាំងំលឿនាំ� មិូនូ ម៉ានូ សំវតិិភាព  ឬ  ត្រូបសិទីធភាព លឿទី។ ផ�បា�ពា�់ ទាំងំ លឿនូ� ជា  កា រ ផត�់ សញ្ញាា  ��់ រាង កា�  លឿ�ើង  ថា

ត្រូបព័នូធភាពសំាំ ំរបស់ លឿ�ើង កំ់ពំង �ំលឿណ្ឌើ រការ និូងពត្រូងឹង ត្រូបព័នូធ ការពារ រាង កា� លឿ�ើង ក់ាំង ការ  ត្រូប�ំទីធ ត្រូបឆាងំ នឹូង វរីសំ លឿនាំ�។

តាមូ ការ ត្រូសាំវត្រូជាវ មិូនូ ម៉ានូ ផ�បា�ពា�់ រ�ៈលឿព� �ូរ ពើ ការ ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំលឿទី។

ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ លឿ�ើមូ ើី ឆាប់ បានូ ជួួបជំំួ



HAVING COVID19 VS 
GETTING VACCINATED 

ကုို�ဗစ််ဆေးရာာဂါါ ရာခြ�င််းးနှှင်း်် ကိုာကွိုယ််ဆေး�းထုိုး�းခြ�င််းး

 ម៉ានូ លឿមូលឿរាគឺ កូ់វ�ី -១៩ លឿធីៀបនឹូង  ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ

ການຕິິດເຊ້ີ�ອ ໄວຣັັສ ໂຄວິດ-19 ທຽບຸກັບຸ ການສັກຢາວັກຊີີນ

BỊ NHIỄM COVID-19 SO VỚI TIÊM VẮC-XIN

PIV TXOJ KEV MOB COVID-19 RAU TXOJ KEV TXHAJ TSHUAJ

GET VAXXED, GET TOGETHER.



មាន ដើម្បីដើ�គ កូ់វី�ី -១៩

អាច មាន ផល ប់ះ�ពាល់ រយៈៈ ដើ�ល យូៈរ  និង អាច មាន អស់់ មួ្បីយៈ ជួើវីតិ

ក្លារចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ

ផល ប់ះ�ពាល់ រយៈៈ ដើ�ល ខំ្ញុំើ យ៉ាះ ង យូៈរ ប់ើ ថ្ងៃ�ៃ

• ការ បាត់ សមូតភិាព ហិតក់លនិូ ឬ �ឹង រស ជាតិ
• ម៉ានូ អារមូមណ៍្ឌ �ប់ៗ �លឿងាើមូ និូង ក់អក់
• ហត់ លឿនូឿ� ឬ លឿ�ៃើ�អំត់ ក់ម៉ាល ងំ
• អាចនឹូង ត្រូតវូ ចូ� សត្រូម៉ាក់ ក់ាងំ លឿពទីឺ
• អាច នឹូង សាំល ប់

• លឿ�ៃើ� អំស់ ក់ម៉ាល ងំ ឈឺឺក់ា� លឿត្រូសៀវត្រូសាំញ ឈឺឺ លឿ� ក់ថែនូលង ចាក់់ ថាា ំ
• អាច ជួួបជំំួ ជាមួូ� ត្រូក់មុូ ត្រូគឺសួាំរ  និូង មិូតតភក់ត ិបានូ
• ការពារ ខ្លួលនួូ អំាក់ និូង អំាក់ ជាទីើ ត្រូសឡាញ់ របស់ អំាក់ បានូ

ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ លឿ�ើមូ ើី ឆាប់ បានូ ជួួបជំំួ



ចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំ = បាន ជួួប់ជំំួ គ្នាា  ជា �ីើ ម្បីតង ដើទុៀត
ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំងំម៉ានូ ភាព ង្ហា� ត្រូស�ួលឿទី  
បាថំែនូត ការ ជួួប នឹូង លឿរាគឺ កូ់វ�ី-១៩ឯលឿណា� វញិ លឿទី ថែ�� �ំបាក់ជាង!  
ការ រង ផ� បា�ពា�់ ពើ វ៉ាាក់់ សាំងំ កូ់វ�ី -១៩ 
 គឺឺ បលឿណាត �អាសនូា បាលំឿណាះ �។ ផំុ�លឿ�វញិ ការ ឆ្លលង កូ់វ�ី-១៩  
អាច នឹូង នាំ ំមូក់ នូូវ បញ្ញាា  ថែ�� �ំបាក់ ជាង 
 ថែ�� រាប់បញ្ចូូ�ូ ពើ ត្រូតវូ សត្រូម៉ាក់ លឿពទី  ឺរហូត ��់ សាំល ប់។  
សូមូ ឈានូជំួហានូ លឿឆាះ � លឿ� រក់ ការ ថែ�ទាំ ំគ្នាា  ជា សមូូហភាព  
និូង ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ ទាំងំ អំស់ គ្នាា ។

ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ លឿ�ើមូ ើី ឆាប់ បានូ ជួួបជំំួ



ដើតើ អាក់ �ឹង ដើទុ ថា?

“ជារមួូ  ជួនូជាតិអាសំើ លឿ� រ�ឋ មូើលឿនូសូតា  ម៉ានូ ត្រូបម៉ាណ្ឌ ៥% នៃនូ ចំនួូនូ ត្រូបជាជួនូ លឿ�ក់ាងំ រ�ឋ សរបំ  
បាថំែនូតពួក់លឿគឺ តំណាង ឲ្យ  ឺ៦% នៃនូ អំាក់ សត្រូម៉ាក់លឿពទី  ឺនិូង ៨% នៃនូ ក់រណ្ឌើ  ត្រូតវូ សាំា ក់់ ក់ាងំ   
អា�សំើ�ូ លឿដា� សាំរ កូ់វ�ី-១៩ ទាំងំអំស់ ។ ទិី នូា ន័ូ� លឿនូ�រតឹ ថែត ថែសតង លឿ�ើង    លឿ�លឿព� លឿ�ើង បំថែបក់
ទិីនូាន័ូ�ទាំងំ លឿនូ�  លឿ� ថាា ក់់ មូូ�ដាឋ នូ។”

ចំនួូនូ តួលឿ�ខ្លួ ថែ�� លឿក់ើនូ លឿ�ើង បនូត នៃនូ អំាក់ ថែ�� ត្រូតវូ សត្រូម៉ាក់លឿពទី  ឺលឿ� ក់ាងំ ចំលឿណាមូ សម៉ាជិួក់ សហគឺមូន៍ូ លឿ�ើង បានូ ឆ្លល�ំ

បញូ្ញាងំ នូូវ ផ� វបិាក់ ថែ��   ម៉ានូ ��់ ជួនូជាតិ អាសំើ លឿ� រ�ឋ មូើលឿនូសូតា ថែ�� កំ់ពំង បនូត ត្រូបឈឺមូ លឿត្រូគ្នា�ថាា ក់់ ក់ាងំ ការ ឆ្លលង លឿរាគឺ

កូ់វ�ី-១៩។ សូមូ ការពារ ខ្លួលនួូអំាក់ និូង អំាក់ ជាទីើត្រូសឡាញ់ របស់ អំាក់  លឿដា� លឿ� ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ លឿ�ើមូ ើី ធានាំ បានូថា  អំាក់ នឹូង

បានូ លឿ� ថែក់ីរ ពួក់ គ្នាត់ បនូត លឿទីៀត នាំ នៃ�ឺ ថែសអក់។

(ត្រូបភព៖ សមូះ័នូធ ថាា ក់់ �ឹក់នាំ ំអាសំើ អាលឿមូរកិាងំ, ២០២១)

ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំងំ លឿ�ើមូ ើី ឆាប់ បានូ ជួួបជំំួ


