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ទទួលការចាក់ថ្ន ាំ ភ្ល  ូ 
សារដាំណឹង ដដើម្បី ខច្ករំខលកជាមួ្យ សហគម្ន៍របសអ់្នក 

ក្កសួងសុខាភ្បិាល សាធារណៈរដឋកាលីហវ ញូ៉ា  (California Department 
of Public Health) 

• រដូវភ្ល មូ្កដហើយ!  
 

• វាសាំខាន់ណាស់ច្ាំដ ោះបុគគលក្គប់របូ ដដើម្បីបាំដេញករណរីបសដ់គដដើម្បីរកាសុែភាេលអ  
សក្ាបរ់ដូវភ្ល ូវដនោះ ជាេិដសសកន ុងអ្ាំឡុងដេលផុ្ោះរកីរាលដាល ។  
 

• ក្គបកម្អករបសអ់្នកលាងដដរបសអ់្នក ដហើយសក្ាកដៅផទោះក្បសិនដបើអ្នកឈឺ អាច្បញ្ឈប់
នូវការរាលដាលដនភ្ល  ូនិងជម្ង ឺកាា យឯដទៀត ។ 
 

• រដបៀបដ៏លអ បាំផុត ដដើម្បីការ រភ្ល គឺូជាការទទួល ការចាកថ់្ន ាំភ្ល  ូ។  
 

• ការការ រភ្ល  ូអាច្ជួយសនស ាំធនធានដវជជសាស្តសរ  ចាាំបាច្ដ់ដើម្បីខែទាំសក្ាប់ក្បជាជន
ជាមួ្យ កូវដី-19 ។  

 
អ្នកណាទទួលការចាកថ់្ន ាំភ្ល  ូ៖  

• ការទទួលការថ្កថ់្ន ាំភ្ល គឺូខផនកយ៉ា ងសាំខាន់ដនការការ រ សុែភាេរបសអ់្នកនិង
សុែភាេក្គួសាររបសអ់្នករដូវដនោះ ។  
 

• អ្នកណាគួរខតទទួលការចាក់ថ្ន ាំភ្ល  ូ? 
 

• បុគគលក្គប់របូខដលានអាយ ុ6 ខែនិងចាស់ជាងគួរខតទទួលការចាក់ថ្ន ាំភ្ល  ូ។  
 

• ទរកានអាយុដក្កាម្6 ខែម្ិនអាច្ទទួលការចាក់ថ្ន ាំភ្ល  ូប៉ាុខនរ ក្គួសារនិងអ្នកខែទាំរបស់
េួកដគអាច្ ។ វាគឺជារដបៀបដ៏ងាយក្សួលមួ្យដដើម្បីការ រ អ្ស់អ្នកខដលអ្នកក្សឡាញ់ ។ 

 

• ក្បជាជនខដលានដផទដ ោះ គួរខតទទួលការចាក់ថ្ន ាំភ្ល ផូងខដរ - វាអាច្ជួយការ រ ការឈឺ
ធងន់ធងរ និងបញ្ហា សក្ាបា់រ យនិងការ រទរកេីភ្ល  ូ។ 

 

• អ្នកដធវ ើការកន ុងសម្រភូ្ម្ិ គួរខតទទួលការចាក់ថ្ន ាំភ្ល  ូដដាយសារេួកដគសថ ិតកន ុងហានិភ័្យ
កាន់ខតែពស់ កន ុងការច្ម្ាងភ្ល  ូនិងកូវដី-19 ។   
 

• ក្បជាជនខដលានបញ្ហា សុែភាេដូច្ជាជម្ង ឺដបោះដូង ជម្ង ឺហឺត ឬជម្ង ឺទឹកដោម្ខផអម្ 
គួរខតទទួលការចាក់ថ្ន ាំការ រភ្ល  ូេីដក្ ោះេួកដគអាច្ានជម្ង ឺកាន់ខតធងន់ធងរម្កេីភ្ល  ូ។ 
 

• ក្េម្ទាំងនីតិជនានសុែភាេលអ ក៏ក្តវូការភ្ល ខូដរ- ដដើម្បីការ រែល នួេួកដគ និងដគឯងជុាំ
 វញិែល នួដគ ។ ការចាក់ថ្ន ាំការ រភ្ល  ូការ រនីតិជនានសុែភាេលអ  េីការច្ម្ាងភ្ល  ូដៅ
ដកេង ៗ ស្តសរ ីានដផទដ ោះ និងម្នុសសចាស់ដលើសេីអាយ ុ65 ឆ្ន ាំ ។  
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ទីកន្លែងទទួលការចាក់ថ្ន ាំការពារភ្ល  ូ៖ 

• អ្នកអាច្ទូរស័េទដៅដវជជបណឌ ិតរបស់អ្នកឬគា ីនិក ដហើយដសុើបសួររកការចាកថ់្ន ាំការ រភ្ល ូ
សក្ាបឆ់្ន ាំដនោះ ។  

 

• ក្បសិនដបើអ្នកម្ិនានដវជជបណឌ ិតខដលអ្នកជួបជាក្បចាាំដទ វា៉ា ក់សាាំងភ្ល  ូក៏ានជូនអ្នក
ដៅទីកខនាងដូច្ជាក្កសួងសុខាភិ្បាល ផារទាំនិញ និង ឱសែសាថ ន និងហាងថ្ន ាំ ។  

 

• ឱសែស្ា ននិងហាងថ្ន ាំកាំេុងខតជាប់រវល ់អ្ាំឡុងដេលដនោះ ដូដច្នោះ វាគឺជាគាំនិតលអ ដដើម្បី
នឹងទូរស័េទ ដាំបូងនិងដដើម្បដីធវ ើការណាតជួ់បសក្ាប់ការចាកថ់្ន ាំការ រភ្ល រូបសអ់្នក ។ រចួ្
ដហើយអ្នកនឹងចូ្លនិងដច្ញយ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ។  
 

• ដគហទាំេ័រ vaccinefinder.org អាច្ជួយអ្នកខសវ ងរកទីកខនាងមួ្យផរល់ការចាកថ់្ន ាំការ រ
ភ្ល ដូៅខកបរអ្នក ។ 

 
ត ើការចាកថ់្ន ាំការពារភ្ល មូាល ម្លែប ៉ុន្មា ល ? 

• ការចាកថ់្ន ាំ ការ រភ្ល  ូគឺម្ិនអ្ស់លុយដទសក្ាប់ការធាោរា៉ា ប់រងដវជជសាស្តសរ ដសទ ើរខត
ទាំងអ្ស់ - រមួ្ទាំង Medicare Part B និង MediCal ។ ម្ិនានការចូ្លរមួ្ការបង់ ដទ 
ដលើកខលងខតក្តវូបានតក្មូ្វដដាយខផនការរបស់អ្នកប៉ាុដណាណ ោះ ។ 
 

• ក្បសិនដបើអ្នកម្ិនានការធាោរា៉ា ប់រងដវជជសាស្តសរ ដទដោោះនឹងានតដម្ាែុសៗគ្នន ដៅឯ
ឳសែសាឋ ន ោោប៉ាុខនរ ក្កសួងសុខាភ្ិបាលមូ្លដាឋ នរបសអ់្នកអាច្ផរល់ការចាកថ់្ន ាំការ រ
ភ្ល ដូដាយម្ិនអ្ស់លុយ ។ 
 

• ម្ហាវទិាល័យជាដក្ច្ើនផរលក់ារចាក់ថ្ន ាំការ រភ្ល ដូដាយឥតគិតដែាដល់សិសសរបសេួ់កដគ 
ដហើយអ្តីតយុទធជនដយធាខដលបានច្ុោះដ េ្ ោះតាម្រយៈោយកដាឋ នកិច្ចការ
អ្តីតយុទធជនអាច្ទទួលបានការចាក់ថ្ន ាំការ រភ្ល ដូដាយឥតគិតដែាដៅទីកខនាងខែទាំ
VA ខដលដៅជិតបាំផុត ។ 

 
ភ្ល លូិងកូវដី-19 

• ការចាក់ថ្ន ាំការ រភ្ល អូាច្កាត់បនថយហានិភ័្យរបសអ់្នកេីភ្ល  ូ។ 
ការចាក់វា៉ា ក់សាាំងការ រភ្ល  ូនឹងម្ិនអាច្ការ រក្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 បានដទ ។ 
ប៉ាុខនរការចាក់ថ្ន ាំការ រភ្ល អូាច្កាត់បនថយហានិភ្័យភ្ល  ូនិងការសក្ាកកន ុងម្នទ ីរដេទយ 
ខដលទក់ទងដៅនឹងបញ្ហា ភ្ល  ូ។ ដដាយការរកាក្បជាជនេីការចូ្លម្នទ ីរដេទយ ដយើងអាច្
សនស ាំសាំដច្ធនធានខែទាំសុែភាេកន ុងអ្ាំឡុងដេលជម្ង ឺផុ្ោះរាលដាល ។ 
 

• ដរាគសញ្ហា  ដន កូវដី-19និង ភ្ល  ូគឺក្សដដៀងគ្នន  ដូដច្នោះវាេិបាកនឹងក្បាប់ភាេែុសគ្នន ណាស ់។ 
 

o ក្បសិនដបើអ្នកឈឺបោទ ប់ម្កដៅផទោះសូម្រកាជាតទិឹក ដជៀសវាងេីអ្នកដដទតាម្ខដលអាច្
ដធវ ើដៅបានដហើយទូរស័េទដៅដវជជបណឌ ិត ឬគា ីនិករបសអ់្នក ដដើម្បីទទួលបានដាំបូោេ នសរ ីេី
ការេាបាលនិងថ្ដតើអ្នកគួរខតក្តវូបានដគដធវ ើដតសរ ៍រកកូវដី-19 ឬដទ ។ 
 

o ក្បសិនដបើអ្នក ឬនរណាាន កខ់ដលអ្នកដឹងថ្ានបញ្ហា ដកដដងា ើម្ ការឈឺចាប ់ឬ សាព ធ 
កន ុងក្ទងូ ឬម្ិនអាច្ភាា កដ់េកដាំដណក ឬដងាកងុយដក្ច្ើន រចួ្ដហើយខសវ ងរកជាំនួយខាង
ដវជជសាស្តសរ មួ្យរំដេច្ ។  

 

http://www.vaccinefinder.org/
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ក្បសិនដបើអ្នកច្ង់ដរៀនដឹងបខនថម្ដទៀតអ្ាំេីភ្ល  ូចូ្លដៅធនធានអាច្ទុកចិ្តរបាន ។ 
ដគហទាំេ័រក្កសួងអ្ភិ្បាលសាធារណៈរដឋកាលីហវ ញូ៉ា គឺ cdph.ca.gov/FightFlu ។  

 

http://www.cdph.ca.gov/FightFlu

