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មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី 6 ខែ�ឡើ�ើង ឥឡូូវនេះ�ះ អាចទទួួ លវាក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងនឹឹងជំំងឺឺ COVID-19 ហើ�ើយគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី 5 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងអាចទទួួ លបានដូូ ស
ជំំរុុញ ប្រ�សិិនបើ�ើមានលក្ខខ ណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។ តាំំងពីីជំំងឺឺរាតត្បាាត COVID-19 បានចាប់់តាំំងមក កុុមារ និិងយុុវជនរាប់់ពាន់់នាក់់នៅ�សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិកបានដេ�កពេ�ទ្យយដោ�យសារជំំងឺឺ
COVID-19 ហើ�ើយរាប់់រយនាក់់បានស្លាាប់់។ ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19 គឺឺជាគន្លឹះះ��ក្នុុ�ងការការពារកុុមារ និិងយុុវជនពីីការឈឺឺជំំងឺឺ COVID-19។ ការស្នាាក់់នៅ�ផ្ទះះ �នៅ�ពេ�ល
ឈឺឺ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ការពាក់់ម៉ាាសនៅ�ពេ�លចាំំបាច់់ ការលាងដៃ� និិងការខ្ទទប់់មាត់់ពេ�លក្អអ ក និិងកណ្ដាាសក៏៏ជាជំំហានសំំខាន់់ ដែ�លត្រូ�ូវបន្តត អនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�ការពារកុុមារ និិងយុុវជនរបស់់យើ�ើងពីី
ជំំងឺឺ COVID-19 និិងបន្ថថ យការរាលដាលនៃ�វីីរុុសនៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ និិងសហគមន៍៍របស់់យើ�ើង។
ការទទួួ លបានព័័ត៌៌មានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ទាន់់ពេ�ល និិងដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបានគឺឺសំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់យើ�ើងដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យសំំណួួរ និិងកង្វវល់់អំំពីីរបៀ�ៀប
ការពារកុុមារ និិងយុុវជនពីីជំំងឺឺ COVID-19។ អ្នន កផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាព សាលារៀ�ៀន និិងអង្គគ ការតាមសហគមន៍៍ ដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបានផ្សេ�េងទៀ�ៀត សុុទ្ធធតែ�ជាប្រ�ភពព័័ត៌៌មានសម្រា�ប់់
ចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌៌មានដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបានដែ�លដោះ�ះស្រា�យកង្វវល់់របស់់ឳពុុកម្ដាាយ និិងអ្នន កមើ�ើលថែ�អំំពីីជំំងឺឺ COVID-19 ចំំពោះ�ះកុុមារ និិងយុុវជន រួ ួមទាំំងព័័ត៌៌មានអំំពីីវ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ
COVID-19។

ទាំំងនេះ�ះជាចម្លើ�ើ�យសម្រា�ប់់សំំណួួរដែ�លអ្ននកអាចនឹឹងមានអំំពីីរបៀ�ៀបការពារកុុមារ និិងយុុវជនរបស់់អ្ននកពីីជំំងឺឺ COVID-19
តើ�ើកូូនរបស់់ខ្ញុំំ� ឬយុុវជនអាចឆ្លល ងជំំងឺឺ COVID-19 ដែ�រឬទេ�?

• កុុមារ និិងយុុវជនគ្រ�ប់់អាយុុអាចឆ្លល ងជំំងឺឺ COVID-19។
• កុុមារ និិងយុុវជនអាចឈឺឺខ្លាំំ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ឆ្លល ង វី ីរុុសដែ�ល
បង្កក ជំំងឺឺ COVID-19 ហើ�ើយអ្នន កខ្លះះ�ត្រូ�ូវដេ�កពេ�ទ្យយទៀ�ៀតផង។
• កុុមារ និិងយុុវជនអាចមានបញ្ហាាសុុខភាពយូូ រ (ពេ�លខ្លះះ�ហៅ�ថាជំំងឺឺ
COVID យូូ រ) ប្រ�សិិនបើ�ើ ពួួ កគេ�ឆ្លល ង វី ីរុុសដែ�លបង្កក ជំំងឺឺ COVID-19។
• កុុមារ និិងយុុវជនអាចចម្លល ងជំំងឺឺ COVID-19 ទៅ�អ្នន កដទៃ�
ទៀ�ៀត រួ ួមមានអ្នន កនៅ�ផ្ទះះ � និិងនៅ�សាលារៀ�ៀន។

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ COVID-19 អាចធ្វើ�ើ �ឲ្យយកូូ ន ឬយុុវជនរបស់់ខ្ញុំំ�
ឈឺឺដោ�យសារជំំងឺឺ COVID-19 ដែ�រឬទេ�?

• ទេ�។ វ៉ាាក់់សាំំង COVID-19 ដែ�លមានការអនុុញ្ញាាតនៅ�
សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិកមិិនមានផ្ទុុ�កវី ីរុុសរស់់ ដែ�លបង្កក ជំំងឺឺ COVID-19
ទេ�។ អ្នន កមិិនកើ�ើតជំំងឺឺ COVID-19 ដោ�យសារវ៉ាាក់់សាំំងទេ�។
• កុុមារ និិងយុុវជនអាចមានផលរំំខានខ្លះះ� បន្ទាាប់់ពីីចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង
ជំំងឺឺ COVID-19។ ផលរំំខានភាគច្រើ��ើនក្រោ��យចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង

អាចមានតិិចតួួ ច និិងមួួ យរយៈៈខ្លីី�។ ផលរំំខានទាំំងនេះ�ះគឺឺជាសញ្ញាា
ធម្មម តាដែ�លរាងកាយរបស់់ពួួកគេ�កំំពុុងកសាងការការពារ។

• ផលរំំខានធ្ងងន់់ធ្ងងរមានដូូ ចជាប្រ�តិិកម្មមអាលែ�កហ្ស៊ីី�� ការរលាកសាច់់ដុំំ�បេះ�ះដូូង
ឬការរលាកសាច់់ជុំំ�វិ ិញបេះ�ះដូូ ង បន្ទាាប់់ពីីចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ COVID-19
តែ�វាកម្រ�មាន។

• CDC តាមដានបញ្ហាាសុុខភាពណាមួួ យដែ�លកើ�ើតមានក្រោ��យពីីចាក់់
វ៉ាាក់់សាំំង។ ឳពុុកម្ដាាយ និិងអ្នន កមើ�ើលថែ�អាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ v-safe
ដែ�លជាកម្មម វិ ិធីីរបស់់ CDC តាមដានសុុខភាពក្រោ��យពីីចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង។
v-safe ផ្ដដល់់នូូវការតាមដានសុុខភាពយ៉ាាងរហ័័ស និិងរក្សាាការសម្ងាាត់់តាម

សារជាអក្សសរ និិងការអង្កេ�េតតាមគេ�ហទំំព័័រ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអ្នន កអាចចែ�ករំំ លែ�កយ៉ាាង
ឆាប់់រហ័័ស និិងយ៉ាាងងាយស្រួ�ួ លជាមួួ យ CDC អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លអ្នន ក ឬកូូ ន
ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកក្រោ��យពីីទទួួលបានវ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ COVID-19។

ហេ�តុុអ្វីី �បានជាចាំំបាច់់សម្រា�ប់់ខ្ញុំំ� និិងកូូ ន និិងយុុវជនរបស់់ខ្ញុំំ��ក្នុុ�ង
ការទទួួ លវ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ COVID-19?

• កុុមារ និិងយុុវជនគ្រ�ប់់អាយុុអាចឆ្លល ងជំំងឺឺ COVID-19 ហើ�ើយ
អ្នន កខ្លះះ�អាចនឹឹងឈឺឺយ៉ាាងខ្លាំំ�ង និិងត្រូ�ូវដេ�កពេ�ទ្យយ។

• វ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ COVID-19 គឺឺមានសុុវត្ថិិ �ភាព និិងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពស
ម្រា�ប់់ការពារពីីការឈឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរដោ�យសារ COVID-19 ។  
• ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងនឹឹង COVID-19 ជួួ យកុុមារ និិងយុុវជន
ឲ្យយមានសុុវត្ថិិ �ភាពក្នុុ�ងការចូូ លរួ ួមក្នុុ�ងសកម្មម ភាពនៃ�ការថែ�ទាំំ
សកម្មម ភាពនៅ�សាលារៀ�ៀន កីីឡា និិងការងារជាក្រុ�ុម។

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំំង mRNA COVID-19 ផ្លាាស់់ប្ដូូ �រ DNA
នៅ�ក្នុុ�ងកោ�សិិកាមនុុស្សសដែ�រឬទេ�?

• ទេ�។ វ៉ាាក់់សាំំង mRNA COVID-19 មិិនអាចផ្លាាស់់ប្ដូូ �រ ឬធ្វើ�ើ �អន្តតរកម្មម
ជាមួួ យ DNA របស់់មនុុស្សសបានទេ�។ សម្ភាារសេ�នេ�ទិិចដែ�លបានផ្ដដល់់
ដោ�យវ៉ាាក់់សាំំង mRNA មិិនចូូលទៅ�ក្នុុ�ងណ្វៃ�ៃយ៉ូូ�នៃ�កោ�សិិការបស់់
អ្នន ក ដែ�លជាកន្លែ�ែ ង DNA របស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានរក្សាាទុុកនោះ�ះទេ�។
តើ�ើកូូន ឬយុុវជនរបស់់ខ្ញុំំ��នៅ�តែ�ត្រូ�ូវការវ៉ាាក់់សាំំងដែ�រឬទេ�
ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មានជំំងឺឺ COVID-19 រួ ួចទៅ�ហើ�ើយ?

• បើ�ើទោះ�ះបីីជាអ្នន ក កូូ ន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកមានជំំងឺឺ COVID-19 រួ ួច
ទៅ�ហើ�ើយក្ដីី� ក៏៏អ្ននក កូូ ន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកគួួរតែ�នៅ�ត្រូ�ូវចាក់់
វ៉ាាក់់សាំំងផងដែ�រ។ មនុុស្សសអាចទទួួ លបានការការពារបន្ថែ�ែម
តាមរយៈៈការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង ក្រោ��យពីីបានឆ្លល ងមេ�រោ�គ។

តើ�ើវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19 អាចបណ្ដា
ា លឱ្យយគ្មាានកូូ ន ឬ
ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ភាពគ្រ�ប់់ការដែ�រឬទេ�?

• មិិនមានភស្ដុុ � តាងណាដែ�លបង្ហាាញថាវ៉ាាក់់សាំំងណាមួួ យរួ ួមទាំំង វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាា រ
ជំំងឺឺ COVID-19 អាចបណ្ដាាលឱ្យយមានបញ្ហាាគ្មាានកូូនចំំពោះ�ះបុុរស ឬស្ត្រី�ី�នោះ�ះ
ទេ�។ មិិនមានភស្ដុុ � តាងណាដែ�លបញ្ជាាក់់ថាសមាសធាតុុផ្សំំ�នានារបស់់វ៉ាាក់់សាំំង
រួ ួមទាំំង mRNA ឬអង្គគ បដិិបក្ខខប្រា�ណដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង ក្រោ��យពេ�ល
ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាា រជំំងឺឺ COVID-19 នឹឹងបណ្ដាាលឱ្យយមាន បញ្ហាាណាមួួ យ
កើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងការមានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ឬនាពេ�លអនាគត់់នោះ�ះទេ�។

• មិិនមានភស្ដុុ � តាងណាដែ�លបញ្ជាាក់់ថាវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាា រជំំងឺឺ
COVID-19 ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ភាពគ្រ�ប់់ការផងដែ�រ។

តើ�ើខ្ញុំំ�អាចដឹឹងថាប្រ�ភពព័័ត៌៌មានអំំពីីវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19
ណាមួួ យដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ?

• មុុនពេ�លពិិចារណាអំំពីីព័័ត៌៌មានវ៉ាាក់់សាំំងតាមអនឡាញ សូូ មពិិនិិត្យយមើ�ើល
ថាតើ�ើព័័ត៌៌មាននោះ�ះមានប្រ�ភពដែ�លអាចទុុកចិិត្តតបានដែ�រឬទេ�ដូូ ចជា
អ្នន កផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំបឋមរបស់់អ្ននក ពេ�ទ្យយកុុមារ ឬអ្នន កផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំ
សុុខភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងត្រូ�ូវមានការធ្វើ�ើ �បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពជាប្រ�ចាំំ។

• ព័័ត៌៌មានមកពីី CDC ត្រូ�ូវបានសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ សរសេ�រឡើ�ើង និិងអនុុម័័ត

ដោ�យអ្នន កជំំនាញផ្នែ�ែកសុុខភាព និិងការថែ�ទាំំសុុខភាពសាធារណៈៈ ព្រ�មទាំំង
ត្រូ�ូវបានពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើង វិ ិញ និិងបានធ្វើ�ើ �បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពតាមការចាំំបាច់់។

• វាក៏៏មានសារៈៈសំំខាន់់ផងដែ�រក្នុុ�ងការពិិនិិត្យយមើ�ើលឡើ�ើង វិ ិញ និិង

ពិិភាក្សាាអំំពីីព័័ត៌៌មានដែ�លអ្នន កឃើ�ើញនៅ�តាមអនឡាញ ឬដែ�ល
នរណាម្នាាក់់ប្រា�ប់់អ្ននកដោ�យមានអ្នន កវិ ិជ្ជាាជីីវៈៈសុុខភាពដែ�លទុុកចិិត្តត
ដូូ ចជា ពេ�ទ្យយកុុមារ ឬអ្នន កផ្ដដល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុុខភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

តើ�ើខ្ញុំំ�អាចរកវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19 បាននៅ�ទីីណា?

• រដ្ឋាាភិិបាលសហព័័ន្ធធកំំពុុងផ្ដដល់់វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាា រជំំងឺឺ COVID-19 ដោ�យ

ឥតគិិតថ្លៃ�ៃដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា ដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក ដោ�យមិិន
គិិតពីីស្ថាានភាពអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ ឬធានារ៉ាា ប់់រងសុុខភាពរបស់់ពួួកគេ�ឡើ�ើយ។

• ពិិនិិត្យយមើ�ើលជាមួួ យអ្នន កថែ�ទាំំសុុខភាព ថាតើ�ើពួួកគេ�ផ្ដដល់់ការចាក់់
វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាា រជំំងឺឺ COVID-19 សម្រា�ប់់កុុមារ ឬយុុវជនដែ�រឬអត់់។
• ពិិនិិត្យយមើ�ើលជាមួួ យមន្ទីី�រសុុខាភិិបាលប្រ�ចាំំរដ្ឋឋ របស់់អ្ននកថា តើ�ើកន្លែ�ែ ងណា
ដែ�លអ្នន កអាចទទួួ លបានវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាា រជំំងឺឺ COVID-19 សម្រា�ប់់
កូូ ន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកនៅ�ក្បែ�ែរកន្លែ�ែ ងដែ�លអ្នន ករស់់នៅ�។

• ពិិនិិត្យយមើ�ើល ជាមួួ យគេ�ហទំំព័័ររបស់់ឱសថស្ថាានក្នុុ�ងតំំបន់់របស់់អ្ននក

ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងថាតើ�ើមានការណាត់់ជួួប ឬការដើ�ើរចូូ លចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងដោ�យ
មិិនមានការណាត់់ទុុកមុុនសម្រា�ប់់កូូន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកដែ�រឬទេ�។

• ស្វែ�ែ ងរក www.vaccines.gov ផ្ញើ�ើ�សារលេ�ខហ្ស៊ីី��បកូូ ដរបស់់អ្ននក
ទៅ� 438829 ឬទូូ រសព្ទទទៅ�លេ�ខ 1-800-232-0233។

ធនធានបន្ថែ�ែ ម៖

តើ�ើខ្ញុំំ�អាចធ្វើ�ើ �អ្វីី �បានខ្លះះ�ដើ�ើម្បីី�ការពារកូូ ន ឬយុុវជនរបស់់ខ្ញុំំ�?

• CDC ណែ�នាំំឱ្យយប្រើ��ើ កម្រិ�ិតជំំងឺឺ COVID-19 ក្នុុ�ងសហគមន៍៍
ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ថាតើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�របង្កាា រជំំងឺឺ COVID-19 មួួ យណាដែ�លត្រូ�ូវបាន
ណែ�នាំំ រួ ួមទាំំងការពាក់់ម៉ាាស់់ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ
និិងកាត់់បន្ថថយភាពតានតឹឹងនៅ�លើ�ើ ប្រ�ព័័ន្ធធថែ�ទាំំសុុខភាព។

• កម្រិ�ិតជំំងឺឺ COVID-19 ក្នុុ�ងសហគមន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទាប និិងមធ្យយម
ការពាក់់ម៉ាាស់់គឺឺជាជម្រើ��ើសស្រេ��ចតាមចិិត្តត។

• នៅ�ពេ�លដែ�លកម្រិ�ិតជំំងឺឺ COVID-19 ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ស្ថិិ�តក្នុុ�ង
កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ CDC ណែ�នាំំការពាក់់ម៉ាាស់់ជាសកលពេ�លនៅ�ក្នុុ�ង

អាគារ នៅ�ក្នុុ�ងសាលារៀ�ៀន និិងកន្លែ�ែងថែ�ទាំំកុុមារតូូ ចៗ ព្រ�មទាំំង
កម្មម វិ ិធីីអប់់រំំ និិងបរិ ិយាកាសសហគមន៍៍ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។

• សម្រា�ប់់សម្មមភាពដែ�លមានហានិិភ័័យខ្ពពស់់ដូូចជា កីីឡាក្នុុ�ងអាគារ

ព្រឹ�ឹត្តតការណ៍៍ក្រៅ��អាគារដែ�លមានមនុុស្សសកកកុុញ និិងសកម្មម ភាព
ខាងក្រៅ��បន្ថែ�ែមដូូ ចជា ការជួួ បជុំំ�គ្នាា ជាក្រុ�ុមភ្លេ�េង ក្រុ�ុមចម្រៀ��ៀង និិង
រោ�ងមហោ�ស្រ�ប អ្នន កអាចពិិចារណាការពាក់់ម៉ាាស់់ជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�របង្កាា រ
មួួ យសម្រា�ប់់កូូន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននក ជាពិិសេ�សអំំឡុុ ងពេ�លដែ�ល
មានកម្រិ�ិតជំំងឺឺ COVID-19 ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់។

• CDC ក៏៏ ណែ�នាំំឱ្យយទុុកកូូន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននក នៅ�ផ្ទះះ �ផងដែ�រ នៅ�ពេ�ល
ដែ�លពួួ កគេ�ឈឺឺ ហើ�ើយឱ្យយពួួ កគេ�ធ្វើ�ើ �តេ�ស្ដដ រកជំំងឺឺ COVID-19 ប្រ�សិិនបើ�ើ

ពួួ កគេ�មានរោ�គសញ្ញាា។ ការធ្វើ�ើ �តេ�ស្ដដរោ�គវិ ិនិិច្ឆ័័�យ គឺឺត្រូ�ូវបានណែ�នាំំ
សម្រា�ប់់នរណាម្នាាក់់ដែ�លមានរោ�គសញ្ញាាជំំងឺឺ COVID-19 ឬអ្នន កដែ�ល
ត្រូ�ូវបានប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�នឹឹងអ្នន កដែ�លមានជំំងឺឺ COVID-19 ។
ការពិិនិិត្យយរកគួួ រតែ�ត្រូ�ូវបានពិិចារណា ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�ល
មានកម្រិ�ិតជំំងឺឺ COVID-19 ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតមធ្យយម ឬខ្ពព ស់់។

• ការលាងដៃ�ឲ្យយបានញឹឹកញាប់់ ការពិិនិិត្យយថាតើ�ើសាលារៀ�ៀនរបស់់កូូនអ្នន ក ឬ

យុុវជនរបស់់អ្ននកមានគោ�លការណ៍៍នៅ�នឹឹងកន្លែ�ែង ក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�នចរន្ដដខ្យយល់់
ចេ�ញចូូ ល និិងការលាងសម្អាាត ក៏៏ដូូចជាការបាញ់់ថ្នាំំ�សម្លាា ប់់មេ�រោ�គនៅ�លើ�ើ
ផ្ទៃ�ៃនានា គឺឺជា វិ ិធីីសំំខាន់់ៗក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ �ឱ្យយកុុមារ និិងយុុវជនឲ្យយមានសុុវត្ថិិ �ភាព។

• ត្រូ�ូវប្រា�កដថា កូូ ន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកបានចាក់់
វ៉ាាក់់សាំំងទាំំងអស់់គ្រ�ប់់ដូូសជាប្រ�ចាំំ។
• ពិិនិិត្យយចូូ លជាមួួ យកូូ ន ឬយុុវជនរបស់់អ្ននកឲ្យយបានញឹឹកញាប់់ ដើ�ើម្បីី�

ដឹឹងអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លពួួ កគេ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្វីី�ៗដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង។ អ្នន ក
អាចធ្វើ�ើ �បែ�បនេះ�ះបានដោ�យសួួ រសំំណួួរពួួ កគេ�មួួ យចំំនួួនថាតើ�ើពួួកគេ�
មានអារម្មម ណ៍៍បែ�បណាទាំំងពេ�លនៅ�ផ្ទះះ � និិងពេ�លនៅ�សាលារៀ�ៀន។

• វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19 សម្រា�ប់់កុុមារ
និិងក្មេ�េងជំំទង់់

• រឿ�ឿង 6 យ៉ាាងដែ�លអ្ននកត្រូ�វូ ដឹឹងអំំពីីវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ
COVID-19 សម្រា�ប់់កុុមារ
• វ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ COVID-19 សម្រា�ប់់កុុមារ
និិងក្មេ�េងជំំទង់់ ដែ�លមានពិិការភាព

• សំំណួួរដែ�លសួួ រញឹឹកញាប់់អំំពីីវ៉ាាក់់សាំំងបង្កាារជំំងឺឺ
COVID-19 សម្រា�ប់់កុុមារ និិងក្មេ�េងជំំទង់់
• CDC.GOV/coronavirus
• COVID.gov
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សន្លឹឹ�កព័័ត៌៌មាននេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យក្រុ� ុមការងារអន្តត រភ្នាាក់់ងារដែ�លដំំណើ�ើការស្ថិិ�តក្រោ��មផ្នែ�ែកទីី 3 នៃ� អង្គគ នីីតិិប្រ�តិិបត្តិិ� 13995៖ ការធានាឲ្យយបាននូូ វការឆ្លើ�ើ�យតប និិងការជាសះះស្បើ�ើ�យឡើ�ើង វិ ិញពីីជំំងឺឺរោ�គរាតត្បាាតប្រ�កបដោ�យសមធម៌៌

