Johnson & Johnson
ី
អត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងហានិិភ័័យនៃ�វ៉ាាក់់សាំំងកូូ វីដ-19
ក្រ�ដាសអង្គគ ហេ�តុុ ៖

យល់់អំំពីីហានិិភ័័យនិិងអត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ការទទួួ លវ៉ាាក់់សាំំងមួួ យកម្រិ�ិតនៃ�វ៉ាាក់់សាំំងកូូ វី ីដ-19 Johnson &
Johnson ដែ�លអាចការពារអ្នន កពីីការមានកូូ វី ីដ-19 ។ វាគឺឺជាជម្រើ��ើស របស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�ទទួួ លវ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ ។
និិយាយជាមួួ យអ្នន កផ្តតល់់ការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង ប្រ�សិិនបើ�ើមានសំំណួួរ ។

អំំពីីវ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ

ហានិិភ័័យទាក់់ទងជាមួួ យវ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ

ដូូ ចជាវ៉ាាក់់សាំងកូ
ំ
ូ វី ីដ-19 ទាំ ំងអស់់់� វ៉ាាក់់សាំង
ំ
នេះ�ះ មិិនត្រូ�វូ បានអនុុម័័តតាមផ្លូូ វ� ការដោ�យ
FDA សម្រា�ប់់ការប្រើ��ើដោ�យព្រោះ��ះតែ�រោ�គ
រី ីករាលដាលនូូ វភាពឃោ�ឃៅ�នៃ�កូូ វី ីដ-19
។ វ៉ាាក់់សាំងនេះ
ំ �ះគឺឺមានកម្រិ�ិតតែ�មួួ យដែ�ល
ចាក់់បញ្ចូូល
� ទៅ�ក្នុុ�ងសាច់់ដុំំ� ។

• ប្រ�តិិកម្មមទូូទៅ� ៖ ប្រ�តិិកម្មមត្រូ�វូ បានរាយការណ៍៍ជាមួួ យវ៉ាាក់់សាំង
ំ
នេះ�ះរួ ួមជាមួួ យប្រ�តិិកម្មមត្រ�ង់់កន្លែ�ែ ងចាក់់ និិងការឈឺឺក្បាាល ការ
អស់់កម្លាំំ�ង ការឈឺឺសាច់់ដុំំ� ការចង់់ក្អួួ �ត និិងគ្រុ� ុនក្តៅ�ៅ ។
• ប្រ�តិិកម្មមអាឡែ�រហ្សីី� ៖ មានឱកាសយ៉ាាងស្តួួ �ចស្តើ�ើ�ង ដែ�ល
វ៉ាាក់់សាំង
ំ អាចបង្កក ឲ្យយមានប្រ�តិិកម្មមអាឡែ�ហ្ស៊ីី
��ធ្ងង ន់់ធ្ងងរ
(ការពិិបាកដកដង្ហើ�ើ�ម ការហើ�ើមមុុខ និិងបំំពង់់កចង្វាាក់់
បេះ�ះដូូ ងលោ�តលឿ�ឿនការឡើ�ើងកន្ទួួ �លមិិនល្អអនៅ�លើ�ើខ្លួួ �ន ការ
វិ ិលមុុខខ្សោ�ោយ) ដែ�លច្រើ��ើនតែ�កើ�ើតឡើ�ើងពីីរបីីនាទីីទៅ�មួួ យ
ម៉ោ�ោងបន្ទាា ប់់ពីីទទួួ លបានកំំ រិ ិតថ្នាំំ� ។
• ការកកឈាម ៖ កំំណកឈាមទាក់់ទងនឹឹងសរសៃ�ឈាម ក្នុុ�ង
ខួួ រក្បាាល ពោះ�ះ និិង ជើ�ើង; រួ ួមជាមួួ យ នឹឹង កោ�សិិកាឈាម មាន
កំំ រិ ិតទាប ដែ�លជួួ យឲ្យយរាងកាយរបស់់អ្ននកបញ្ឈឈប់់ការហូូ រឈាម
បានកើ�ើតឡើ�ើង កម្រ�មានចំំពោះ�ះមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�លបាន
ទទួួ លវ៉ាាក់់សាំងកូ
ំ
ូ វី ីដ-19 Johnson & Johnson ។ ក្នុុ�ងបុុគ្គគល
ដែ�លបានអភិិវឌ្ឈឈន៍៍ កំំណកឈាមទាំ ំងនេះ�ះ រោ�គសញ្ញាាបាន
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រ�មាណ1-2 សប្តាាហ៍៍ក្រោ��យពីីថ្នាាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ហើ�ើយ
ភាគច្រើ��ើនគឺឺជាស្ត្រី�ី�ក្រោ��មអាយុុ 50 ឆ្នាំំ� ។ អ្នន កគួួ រតែ�ស្វែ�ែងរកការ
យកចិិត្តតទុុកដាក់់ខាងវេេជ្ជជ សាស្ត្រ�រភ្លាាមៗ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន
រោ�គសញ្ញាាដូូ ចខាងក្រោ��មចំំនួួនពីីរបីីថ្ងៃ�ៃ បន្ទាា ប់់ពីីទទួួ លថ្នាំំ�
វ៉ាាក់់សាំង
ំ ៖ ដង្ហើ�ើ�មខ្លីី� ការឈឺឺទ្រូ�ង
ូ ការហើ�ើមជើ�ើង ការឈឺឺពោះ�ះ
ការឈឺឺក្បាាលធ្ងង ន់់ធ្ងងរ ឬចក្ខុុ� វិ ិស័័យព្រិ�ិល ងាយជាំំ ឬស្នាាមឈាម
តូូ ចៗនៅ�ក្រោ��មស្បែ�ែក លើ�ើសពីីកន្លែ�ែ ងចាក់់ ។

មុុននឹឹងទទួួ លវ៉ាាក់់សាំំង

ប្រា�ប់់អ្ននកផ្តត ល់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំងអំ
ំ
ំពីីប្រ�វត្តត
វេេជ្ជជ សាស្ត្រ�រ ទាំ ំងអស់់របស់់អ្ននក រួ ួមទាំ ំង
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ៖
• មានប្រ�តិិកម្មមណាមួួ យ
• មានគ្រុ� ុនក្តៅ�ៅ
• មានបញ្ហាាខាងការចេ�ញឈាម ឬ ប្រើ��ើថ្នាំំ�
ពង្រា�វឈាម
• មានភាពស៊ាំំ�មិិនល្អអនឹឹងឱសថឬកំំពុុងប្រើ��ើ
ថ្នាំំ�ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ�របស់់
អ្នន ក
• មានផ្ទៃ�ៃ ពោះ�ះបំំបៅ�ដោះ�ះកូូ ន ឬ គ្រោ��ង
មានផ្ទៃ�ៃ ពោះ�ះ
• បានទទួួ លវ៉ាាក់់សាំងកូ
ំ
ូ វី ីដ-19 ណាទៀ�ៀត

អ្នន កមិិនត្រូ�វូ ទទួួ លវ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ
ប្រ�សិិនបើ�ើ ៖

អ្នន កបានមានប្រ�តិិកម្មមអាឡែ�រហ្សីី� ចំំពោះ�ះ
គ្រឿ��ឿងផ្សះះ�ណាមួួ យនៃ�វ៉ាាក់់សាំងនេះ
ំ �ះវ៉ាាក់់សាំង
ំ
៖adenovirus type 26 expressing the
SARS-CoV-2 spike protein, citric
acid monohydrate, trisodium citrate
dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropylβ-cyclodextrin (HBCD), polysorbate-80,
sodium chloride ។

អត្ថថ ប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�វ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ

ក្នុុ�ងការស្រា�វជ្រា�វសាកល្បបងជាលំំដាប់់
មួួ យ វ៉ាាក់់សាំងនេះ
ំ �ះ ត្រូ�ូវបានបង្ហាាញថា
ការពាររោ�គា ការសម្រា�កនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
ឬមរណភាពពីីកូូ វី ីដ-19 ក្រោ��យពីីកម្រិ�ិត
តែ�មួួ យ ។ រយៈៈពេ�លនៃ�ការការពារប្រ�ឆាំំង
នឹឹងកូូ វី ីដ-19 មិិនទាន់់ដឹឹងនៅ�ឡើ�ើយទេ� ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដកពិិសោ�ធន៍៍ប្រ�តិិកម្មម

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកដកពិិសោ�ធន៍៍ប្រ�តិិកម្មម អាឡែ�ហ្សីី�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ទូូ រស័័ព្ទទ
ហៅ�9-1-1
ឬទៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយជិិតផ្ទះះ�បំំផុុត ។ ទូូ រស័័ព្ទទទៅ� អ្នន កផ្តត ល់់ការចាក់់ថ្នាំំ�
វ៉ាាក់់សាំង
ំ ឬ អ្នន កផ្តត ល់់សេ�វាថែ�ទាំ ំសុុខភាពរបស់់អ្ននកប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្នន កមានផលប៉ះះ�ពាល់់ដែ�លរំំខានដល់់អ្ននកឬ មិិនចេះ�ះបាត់់ ។

ី
ជម្រើ��ើសឯទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ការពារកូូ វីដ-19

វាគឺឺជាជម្រើ��ើសរបស់់អ្ននក ដើ�ើម្បីី�ទទួួ លវ៉ាាក់់សាំងនេះ
ំ �ះនិិងមិិនទទួួ ល
វា វានឹឹងមិិនផ្លាាស់់ប្តូូ របទដ្ឋា
�
ា ននៃ�ការថែ�ទាំ ំខាងវេេជ្ជជ សាស្ត្រ�រ របស់់
អ្នន កទេ� ។ វ៉ាាក់់សាំងដទៃ�ទៀ�
ំ
ៀតដើ�ើម្បីី�ការពារកូូ វី ីដ-19 ក៏៏មានជូូន
ផងដែ�រ ។

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

សូូ មចូូ លទៅ� www.janssencovid19vaccine.com
ឬ www.cdc.gov/coronavirus
សូូ មទូូ រស័័ព្ទទ ទៅ�លេ�ខ 1-800-565-4008 ឬ (908)
455-9922

បានសម្រួ�ួ លពីី ក្រ�ដាសអង្គគ ហេ�តុុFDA សម្រា�ប់់អ្ននកទទួួ លនិិងអ្ននកផ្តត ល់់សេ�វាថែ�ទាំ ំ
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