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បញ្ជ ីហេតុការណស៍ម្រាប់អ្នកទទួលនិងអ្នកថែរទាំ 
 

ការអ្នុញ្ញា តឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទា ន់(EUA) ននវ៉ា ក់សាំងេវ ីេសឺ បយូ ទិចកូវដី19  (PFIZER-
BIONTECH COVID-19) ហដើម្បីបង្កា រជម្ង ឺកូវដី19(COVID-19)ថដលបងារហោយវរុីសកូរ៉ាណូា  

សម្រាប់បុគ្គលាន ក់ៗថដលានអាយុចាប់ពី16ឆ្ន ាំហ ើងហៅ 
 
អ្នែនឹងម្រូវបានផ្តល់វ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ដ ើរបីបង្កា រជរង ឺ COVID-19 
ក លបងារដោយវរីុសសរែូវពីីរ( SARS-CoV-2) ។ 
បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះមានផ្ទ ុែព័រ៌មានដ ើរបីជួយអ្នែយល់ ឹងពីហានិភ័យនិងអ្រថម្បដោជន៍នន
វ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 
ក លអ្នែអាចនឹងទទួលបានដោយសរវមានការរាលោលដៅម្រប់ែកនែងននជរង ឺ COVID-19 
ែន ុងដពលបចច ុបបននដនេះ។ 
 
វ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 
រឺជាវ៉ា ែ់សាំងរួយម្បដភទដេើយអាចនឹងបង្កា រអ្នែរិនឲ្យដែើរជរង ឺ COVID-19 ។ 
វរិនទាន់មានរ ឋបាលចាំណីអាហារសេរ ឋអាដររែិអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ដ ើរបីបង្កា រជរង ឺ COVID-
19 ដ េះដៅដ ើយដទ។ 
 
សូរអាននូវបញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះសម្មាប់ព័រ៌មានសត ីអ្ាំពីវ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19  
។ សូរពិភាែាជារួយអ្នែផ្តល់ការចាែ់វ៉ា ែ់សាំងបង្កា រដរារ ម្បសិនដបើអ្នែមានសាំណួរទាាំងឡាយ។ 
វរឺជាជដម្រើសរបស់អ្នែែន ុងការដម្ជើសដរសីយែវ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ។   
 
វ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ម្រូវបានដរដម្បើម្បាស់ជាពីរែម្រឹរ(dose)បនតប ា ប់គ្នន   
ែន ុងរយៈដពលបីសបាត េ័ដោយក ែ ដៅែន ុងសច់ ុាំ។ 
 
វ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 អាចនឹងរិនការពាររនុសសម្រប់របូដ េះដទ។   
 
បញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះអាចម្រូវបានដរដធ្វ ើបចច ុបបនន។ 
សម្មាប់ព័រ៌មានថ្មីៗបាំផ្ុរននបញ្ជ ីដេរុការណ៍ 
សូរចូលដៅទសស ដរេទាំព័រwww.cvdvaccine.com ។  
 
ហតើអ្វ ីខ្លះថដលអ្នកម្រតវូដឹងម្ុននឹងអ្នកទទួលវ៉ា ក់សាំងហនះ? 
 
ហតើ COVID-19 ជាអ្វ ី? 
COVID-19 រឺជាជរង ឺក លបងារដ ើងដោយវរីុសែូរ៉ាណូាក លដរដៅថា SARS-CoV-2 ។ 
 វរីុសែូរ៉ាណូាម្បដភទដនេះរិនម្រូវបានដរធ្លែ ប់ដ ើញមានពីរុនរែដ េះដទ។ អ្នែអាចទទួល 
COVID-19 តាររយៈការប េះពាល់ជារួយរនុសស នទដទៀរក លមានវរីុសដនេះ។ 
ភារដម្ចើនបាំផ្ុររឺជរង ឺផ្ល វូ ដងហ ើរក លអាចប េះពាល់ ល់សររីាងគ នទដទៀរ។ រនុសសក លមាន 
COVID-19 មានដរារសញ្ញា ជាដម្ចើនក លម្រូវបានដររាយការណ៍ 
ដផ្តើរដចញពដីរារសញ្ញា លមរៗដៅជរង ឺធ្ងន់ធ្ងរ។ ដរារសញ្ញា ទាាំងឡាយអាចដលចដ ើងែន ុងរយៈដពលពី 
2 ដៅ 14នថ្ងដម្កាយពីការប េះពាល់វរីុស។ ដរារសញ្ញា ទាាំងឡាយររួមាន ដតត ែល នួឬម្រនុញាែ់ ែអែ 
ពិបាែ ែ ដងហ ើរ អ្ស់ែមាែ ាំង ឈឺសច់ ុាំឬឈឺែល នួ ឈឺែាល 
បារ់បង់រស់ជារិឬែែ ិនដៅដពលថ្មីៗដនេះ ឈឺែ រឹងម្ចរុេះឬដេៀរសាំដបារ ចងហ ុរឬែអ រួ 
និងរាររុេះជាដ ើរ។   
 
ហតើអ្វ ីហៅជាវ៉ា ក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19? 

http://www.cvdvaccine.com/
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វ៉ា ែ់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 រឺជាវ៉ា ែ់សាំងក លរិនទាន់មានការអ្នុរ័រ 
ករវអាចបង្កា រជរង ឺ COVID-19 បាន។ 
វរិនទាន់មានវ៉ា ែ់សាំងក លរ ឋបាលចាំណីអាហារសេរ ឋអាដររែិអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាសដ់ ើរបីបង្កា
រជរង ឺ COVID-19 ដ េះដៅដ ើយដទ។ 
 
រ ឋបាលចាំណីអាហារសេរ ឋអាដររែិ(FDA)បានអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ា ែ់សាំង 
Pfizer-BioNTech COVID-19 ដ ើរបីបង្កា រជរង ឺ COVID-19 ចាំដពាេះរនុសសក លមានអាយុចាប់ពី 
16ឆ្ន ាំដ ើងដៅ ដម្ការការអ្នុញ្ញា រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់(EUA) ។  
 
សម្មាប់ព័រ៌មានលរអ ិរបកនថរសត ីពី EUA សូរអានកផ្នែ 
“ដរើអ្វ ីដៅជាការអ្នុញ្ញា រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់(EUA)? ” 
ក លដៅចុងបញ្ចប់ននបញ្ជ ីដេរុការណ៍ដនេះ។  
 
ហតើអ្វ ីខ្លះថដលអ្នកគួ្រហលើកយកម្កនិយាយជាមួ្យអ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រហោគ្ម្ុនហពល
ថដលអ្នកទទួលវ៉ា ក់សាំង Pfizer-BioNTech COVID-19 ហន្ទះ? 
សូម្ម្រាប់អ្នកផ្តល់ការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រហោគ្អ្ាំពីោល់សា នភពសុខ្ភាពរបស់អ្នក 
រមួ្ទាំងហោគ្សញ្ញា ទាំងឡាយម្របសិនហបើអ្នកាន: 

 ម្បរិែរមទាស់ណារួយ  
 ម្រនុដតត  
  វបិរត ិមរែែ ឬែាំពុងដម្បើម្បាស់ថាន ាំមរែែ  
 ការបារ់បង់ភាពសុាំដៅនឹងជរង ឺ 
ឬែាំពុងដម្បើម្បាស់ថាន ាំក លប េះពាល់ លម់្បព័នធភាពសុាំរបស់អ្នែ 

 នផ្ាដពាេះ ឬដម្គ្នងនឹងមាននផ្ាដពាេះ  
 ការបាំដៅែូនដោយទឹែដោេះមាត យ 
 ទទួលបានវ៉ា ែ់សាំង COVID-19  នទដទៀរ  

 
ហតើអ្នកណាខ្លះថដលគួ្រទទួលានវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ? 
រ ឋបាលចាំណីអាហារសេរ ឋអាដររែិ(FDA)បានអ្នុរ័រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ា ែ់សាំង 
Pfizer-BioNTech COVID-19 ចាំដពាេះរនុសសក លមានអាយុចាប់ពី 16ឆ្ន ាំដ ើងដៅ។ 
 
ហតើអ្នកណាខ្លះថដលម្ិនគួ្រទទួលានវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ? 
អ្នែរិនរួរទទួលបានវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដនេះដទ ម្បសិនដបើអ្នែ: 

 មានម្បរិែរមទាស់ធ្ងន់ធ្ងរប ា ប់ពីបានចាែ់វ៉ា ែ់សាំងដលើែទីរួយរែ 
 មានម្បរិែរមទាស់ធ្ងន់ធ្ងរដៅនឹងធ្លរុផ្ស ាំណារួយននវ៉ា ែ់សាំងដនេះ   

 
 

ហតើអ្វ ីខ្លះជាធាតុផ្ស ាំននវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ? 
វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 មានធ្លរុផ្ស ាំ ូចរដៅដនេះ: mRNA, lipids ((4-
hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene 
glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 
and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium 
chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose។ 
 
ហតើវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះនឹងម្រតវូានផ្តល់ជូនយា៉ា ងដូចហម្តច? 
ដរនឹងចាែ់វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដៅែន ុងសច់ ុាំរបស់អ្នែ។ 
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ការចាែ់វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 
ពីរែម្រិរជាបនតប ា ប់ែន ុងរយៈដពលបីសបាត េោ៍ច់ដោយក ែពីគ្នន ។  
 
ម្បសិនដបើអ្នែទទួលបានវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដលើែទីរួយ 
អ្នែរួរទទួលបានវដលើែទីពីែន ុងរយៈដពលបីសបាត េ៍ដម្កាយរែដ ើរបីបង្រងគប់ែម្រឹរដម្បើម្បាស់រប
ស់វ។    
 
 
 
ហតើវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ ធាល ប់ានហគ្ហម្របើម្រាស់ពីម្ុនម្កថដរឬហទ? 
វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 
ដនេះរឺជាវ៉ា ែ់សាំងក លរិនទាន់អ្នុរ័រដៅដ ើយដ េះដទ។ ដៅែន ុងការសែលបងដវជជសង្រសត  
មានរនុសសម្បមាណជា 20,000  ែ់  ក លមានអាយុចាប់ពី16 ឆ្ន ាំដ ើងដៅ 
បានទទួលោ ងដហាចណាស់ ចាំនួនរួយែម្រឹរដម្បើម្បាស់ននវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 ដនេះ។ 
 
ហតើវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ ានអ្តាម្របហយាជនអ៍្វ ីខ្លះ? 
ដៅែន ុងការសែលបងដវជជសង្រសត ក លែាំពុងករ ាំដណើរការ  វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 ដនេះបានបង្កហ ញនូវការបង្កា រ COVID-19 
ប ា ប់ពីបានដម្បើម្បាស់វពីរែម្រឹរែន ុងរយៈដពលបីសបាត េ៍ដោយក ែពីគ្នន ។ បចច ុបបននដនេះ 
ដររិនទាន់បាន ឹងពីរយៈដពលននការការពាររបស់វម្បឆ្ាំងនឹង COVID-
19ដនេះដៅដ ើយដ េះដទ។ 
 
ហតើវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហនះ ានហានិភ័យអ្វ ីខ្លះ? 
ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំក លបានដររាយការណ៍រែជារួយនឹងវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 ដនេះររួមាន:  

 ឈឺដៅម្រង់ែកនែងក លចាែ់ 
 អ្ស់ែមាែ ាំង 
 ឈឺែាល 
 ឈឺសច់ ុាំ 
 ម្រនុញាែ់ 
 ឈឺស ែ ែ ់
 ម្រនុដតត  
 ដេើរម្រង់ែកនែងក លចាែ់ 
 សន រម្ែេរម្រង់ែកនែងក លចាែ់ 
 ចង់ែអ រួ 
 មានអាររមណ៍ថារិនម្សួលែល នួ  
 ដេើរម្ែដពញទឹែរនង (lymphadenopathy) 

 
វមានឱកាសរិចរួចក លវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 
ដនេះអាចបងារឲ្យមានម្បរិែរមទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ។  ម្បរិែរមទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ 
ជាធ្រមតារួរករដែើរមានដ ើងែន ុងរយៈដពលពីរបី ទីដៅរួយដមា ង 
ប ា ប់ពីទទួលបានែម្រឹរដម្បើម្បាស់ននវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19 ដនេះ។ 
ដរារសញ្ញា ននការម្បរិែរមទាស់ធ្ងន់ធ្ងរអាចររួមាន: 

 ពិបាែ ែ ដងហ ើរ 
 ដេើររុែនិងែរបស់អ្នែ 
 ដបេះ ូងដោរញា ប់  
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 ដ ើងែនទ លួជុាំវញិ ងែល នួ  
  វលិរុែនិងចុេះដែាយ 

 
ដរារសញ្ញា ទាាំងអ្ស់ដនេះអាចរិនករនសុទធករជាឥទធិពលប ា ប់បនស ាំននវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-
BIONTECH COVID-19 ដនេះ ដ េះដទ។ 
ឥទធិពលប ា ប់បនស ាំក លរិនបានរំពឹងទុែដេើយធ្ងន់ធ្ងរអាចនឹងដែើរមានដ ើង។ វ៉ា ែ់សាំង 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 
ដនេះែាំពុងសថ ិរែន ុងការសិែាម្សវម្ជាវដៅែន ុងការសែលបងដវជជសង្រសត ដៅដ ើយដទ។ 
 
ហតើខ្្ញ ាំគួ្រហ វ្ ើអ្វ ីខ្លះអ្ាំពីឥទធ ិពលបន្ទា ប់បនស ាំហនះ? 
ម្បសិនដបើអ្នែជួបម្បទេះនឹងម្បរិែរមទាស់ធ្ងន់ធ្ងរ សូរទូរស័ពាដៅកាន់ដលែ 9-1-1 
ឬដៅកាន់រនា ីរដពទយក លដៅជិរអ្នែបាំផ្ុរ។   
 
សូរទូរស័ពាដៅកាន់អ្នែផ្តល់ការចាែ់វ៉ា ែ់សាំងបង្កា រដរារ រង្រនត ីសុខាភិបាលរបស់អ្នែ 
ម្បសិនដបើអ្នែមានឥទធិពលប ា ប់បនស ាំក លរំខានអ្នែឬក លរិនបារ់ដ េះ។ 
 
សូម្ោយការណ៍ឥទា ិពលបន្ទា ប់បនស ាំននវ៉ា ក់សាំងហៅកាន់ FDA/CDC 
តាម្រយៈម្របព័នធោយការណ៍ម្រពឹតត ិការណ៍ ង្ន់ ង្រននវ៉ា ក់សាំង(VAERS)។ 
ដលែទូរស័ពាក លរិនររិនថ្ែរបស់ VAERS រឺ 1-800-822-7967 ឬសូររាយការណ៍តារដរេទាំព័រ 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ។ សូរោែ់បញ្ច លូ“Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine EUA” ដៅែន ុងជួរទីរួយម្បអ្ប់ដលែ18 ននទម្រង់កបបបទរាយការណ៍។ 
 
ជាងដនេះដៅដទៀរ 
អ្នែអាចរាយការណ៍អ្ាំពីឥទធិពលប ា ប់បសនស ាំដនេះដៅសជីវែរមឱសថ្ពេជុារិសេរ ឋអាដររែិ(
Pfizer Inc)តារព័រ៌មានទាែ់ទងក លផ្តល់ជូន ូចខាងដម្ការ។   
 

ហគ្េទាំព័រ ហលខ្ទូរសរ ហលខ្ទូរស័ពា  

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 
ហតើវនឹងានអ្វ ីហកើតហ ើងម្របសិនហបើខ្្ញ ាំម្និទទួលយកវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-
19 ហនះ?  
វរឺជាជដម្រើសរបស់អ្នែែន ុងការទទួលយែឬរិនទទួលយែវ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH 
COVID-19 ដនេះ។ ម្បសិនដបើអ្នែសដម្រចចិរតរិនទទួលយែវ 
វនឹងរិនមានការផ្លែ ស់បត រូសត ង់ោរការពយបាលសែុភាពរបស់អ្នែដ េះដទ។  
 
ហតើានជហម្រម្ើសដនទណាហផ្សងហទៀតថដរឬហទ សម្រាប់បង្កា រជម្ង ឺ COVID-19ហនះ ហម្រៅពីវ៉ា ក់សាំង 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 ហន្ទះ? 
បចច ុបបននដនេះ វរិនទាន់មានវ៉ា ែ់សាំងជដម្រើសណារួយក លបានអ្នុរ័រដ ើរបីបង្កា រជរង ឺ 
COVID-19។ 
រ ឋបាលចាំណីអាហារសេរ ឋអាដររែិអាចនឹងអ្នុញ្ញា រឲ្យដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននវ៉ា ែ់សាំង នទដទៀ
រដ ើរបីបង្កា រជរង ឺ COVID-19ដនេះ។  
 
ហតើខ្្ញ ាំអាចទទួលវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ហនះ 
ជាមួ្យនឹងវ៉ា ក់សាំងដនទហផ្សងហទៀតថដរឬហទ? 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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វគ្នម នព័រ៌មានណារួយសត ីអ្ាំពីការដម្បើម្បាស់វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ 
ជារួយនឹងវ៉ា ែ់សាំង នទដផ្សងដទៀរដ េះដទ។ 
  
ហតើនឹងានអ្វ ីហកើតានហ ើង 
ម្របសិនហបើខ្្ញ ាំកាំពុងាននផ្ាហ ះឬកាំពុងបាំហៅកូនហោយទឹកហោះហន្ទះ? 
ម្បសិនដបើអ្នែែាំពុងមាននផ្ាដពាេះឬែាំពុងបាំដៅែូនដោយទឹែដោេះដ េះ 
សូរពិភាែាជដម្រើសរបស់អ្នែជារួយនឹងអ្នែផ្តល់ដសវសុែភាពរបស់អ្នែ។ 
 
ហតើវ៉ា ក់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ហនះនឹងហ វ្ ើឲ្យខ្្ញ ាំហកើតជម្ង ឺCOVID-19ថដរឬហទ? 
ដទ វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះរិនមានផ្ទ ុែវរីុសSARS-CoV-2  
និងរិនអាចដធ្វ ើឲ្យអ្នែមានជរង ឺCOVID-19ដ េះដទ។ 
 
សូម្រកាប័ណណ ចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រហោគ្របស់អ្នក 
ដៅដពលក លអ្នែទទួលបានការចាែ់ថាន ាំដលើែទីរួយ 
ដរនឹងផ្តល់ប័ណណ ចាែ់ថាន ាំបង្កា រដរាររួយសនែ ឹែ ល់អ្នែដ ើរបីឲ្យអ្នែបង្កហ ញវដៅដពលក លអ្នែម្រ
 ប់រែចាែ់វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះជាដលើែទីព។ី 
 ូចនេះសូរែុាំដភែចយែប័ណណ របស់អ្នែដៅដពលក លអ្នែម្រ ប់រែវញិ។ 
 
ព័ត៌ានបថនាម្  
ម្បសិនដបើអ្នែមានសាំណួរ 
សូររែដរើលដៅតារដរេទាំព័រឬទូរសព័ារែដលែក លផ្តលជូ់ន ូចខាងដម្ការដនេះ។  
 
ដ ើរបីទទួលបាននូវបញ្ជ ីដេរុការណ៍ថ្មីៗបាំផ្ុរ សូរដធ្វ ើការដសា នែូ  QR 
ក លបានផ្តល់ ូចខាងដម្ការដនេះ។ 
 

ហគ្េទាំព័រទូហៅ ហលខ្ទូរស័ពា  

www.cvdvaccine.com 
 1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 
 

 
 
ហតើខ្្ញ ាំអាចានដាំណឹងជាបថនាម្ហទៀតយា៉ា ងដូចហម្តច? 

 សូរសួរដៅអ្នែផ្តល់ការចាែ់វ៉ា ែ់សាំងបង្កា រដរារ។ 
 សូរដរើលCDCតាររយៈដរេទាំព័រ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html. 
 សូរដរើលFDA តាររយៈដរេទាំព័រ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-

and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-
authorization. 

 សូរទាែ់ទងជារួយនឹងកផ្នែសុខាភិបាលសធ្លរណៈដៅែន ុងរាំបន់ឬរ ឋរបស់អ្នែ។ 
 
ហតើព័ត៌ានសត ីពីការចាក់ថ្ន ាំបង្កា រហោគ្របស់ខ្្ញ ាំនឹងម្រតវូានកត់ម្រតាទុកហៅទីណា?  
អ្នែផ្តល់ការចាែ់វ៉ា ែ់សាំងបង្កា រដរារអាចបញ្ច លូព័រ៌មានសត ីពីការចាែ់វ៉ា ែ់សាំងបង្កា រដរាររបស់
អ្នែដៅែន ុងម្បព័នធព័រ៌មានភាពសុាំននក នសរថែិចចរាំបន់ឬរ ឋរបស់អ្នែ(IIS)ឬម្បព័នធ នទដផ្ស
ងដទៀរក លបានចារ់តាាំងដ ើង។  

http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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ដនេះនឹងដធ្វ ើឲ្យម្បា ែថាអ្នែទទួលបានវ៉ា ែ់សុាំង ក លដៅដពលក លអ្នែម្រ ប់រែចាែ់ែម្រឹរ
ដម្បើម្បាសដ់លើែទីពី។ សម្មាប់ព័រ៌មានលរអ ិរបកនថរសត ីអ្ាំពី IIS សូរដរើលដរេទាំព័រ: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 

 
ហតើអ្វ ីហៅជាម្របតិវធិានការហៅកន ញងកម្ម វ ិ្ ីសាំណងរបួសហន្ទះ? 
ម្បរិវធិ្លនការដៅែន ុងែរម វធីិ្សាំណងរបួស(CICP)រឺជាែរម វធីិ្សេព័នធរួយក លអាចជួយដចញ
នថ្ែពយបាលជរង ឺនិងចាំណាយជាែ់កសតងដផ្សងៗដទៀរននរនុសសរួយចាំនួនក លបានទទួលរងដម្គ្នេះ
ធ្ងន់ធ្ងរដោយឱសថ្ឬវ៉ា ែ់សាំងបង្កា រដរាររួយចាំនួន ររួទាាំងវ៉ា ែ់សាំងដនេះផ្ងក រ។ ជាទូដៅ 
ការទារទារសាំណងម្រូវោែ់ជូនឲ្យ CICP 
ពិនិរយនិងសដម្រចែន ុងរយៈដពលរួយឆ្ន ាំចាប់ពកីាលបរដិចេទននការទទួលវ៉ា ែ់សាំងដនេះ។ 
ដ ើរបីបាន ឹងបកនថរអ្ាំពីែរម វធីិ្ដនេះ សូរដរើលដរេទាំព័រwww.hrsa.gov/cicp/ 
ឬទូរស័ពាដៅកាន់ដលែ 1-855-266-2427 ។  
 
ហតើអ្វ ីហៅគឺ្ជាការអ្នុញ្ញា តឲ្យហម្របើម្រាស់ជាបន្ទា ន់(EUA)ហន្ទះ? 
រ ឋបាលឱសថ្និងចាំណីអាហារសេរ ឋអាដររែិ(The United States 
FDA)បានអ្នុញ្ញា រឲ្យដម្បើម្បាស់វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ 
ដៅដម្ការយនតការអាចយែរែដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ក លដរដៅថា EUA ។ EUA 
ដនេះម្រូវបានគ្នាំម្ទដោយរ ឋរង្រនត ីសុខាភិបាលនិងដសចែត ីម្បកាសដសវែរមរនុសស(HHS)ក លថា
កាលៈដទសៈដែើរមានដ ើងដ ើរបីផ្តល់ដេរុផ្លម្ររឹម្រូវនូវការដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននឱសថ្និងផ្
លិរផ្លជីវសង្រសតែន ុងែាំ ុងដពលននការរាលោលដៅម្រប់ទីែកនែងននជរង ឺ COVID-19 ។  
 
វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ 
រិនបានដធ្វ ើការម្រួរពិនិរយដ ើងវញិ ូចគ្នន ដៅនឹងម្បដភទផ្លិរផ្លក លបានទទួលការម្រួរពិ
និរយឬអ្នុរ័រដោយ FDAដ េះដទ។ FDAអាចផ្តល់ EUA 
ដៅដពលក លបានបាំដពញនូវលែខែណឌ រួយចាំនួន ក លរាប់បញ្ច លូថា វគ្នម នជដម្រើសការអ្នុរ័រ 
និងមានរិនម្រប់ម្គ្នន់ ។ ជាងដនេះដៅដទៀរ ការសដម្រចចិរតរបស់ FDA 
រឺកផ្អែដៅដលើភសត ុតាងវទិាសង្រសតទាាំងម្សងុក លមាន ដោយបានបង្កហ ញថា 
ផ្លិរផ្លដនេះអាចមានម្បសិទធិភាពែន ុងការបង្កា រជរង ឺ COVID-19 
ែន ុងែាំ ុងដពលននការរាលោលដៅម្រប់ទីែកនែងននជរង ឺ COVID-19 ដេើយថា 
អ្រថម្បដោជន៍ជាដម្ចើនក លដរបាន ឹងមានរនរែជាងហានិភ័យជាដម្ចើនក លដរបាន ឹងននផ្
លិរផ្លដនេះ។ 
លែខែណឌទាាំងអ្ស់ម្រូវករបានបាំដពញដ ើរបអ្នុញ្ញា រឲ្យផ្លិរផ្លម្រូវបានដរយែរែដម្បើម្បាស់
ែន ុងការពយបាលអ្នែជរង ឺែន ុងែាំ ុងដពលននការរាលោលដៅម្រប់ទីែកនែងននជរង ឺ COVID-19 
ដនេះ។ 
 
EUAសម្មាប់វ៉ា ែ់សាំង PFIZER-BIONTECH COVID-19ដនេះ 
ចូលជាធ្រមានសម្មាប់រយៈដពលននជរង ឺ COVID-19  ក លដសចែត ីម្បកាសរបស់ 
EUAបញ្ញជ ែ់ថាផ្តលដ់េរផុ្លម្រឹរម្រូវនូវការដម្បើម្បាស់ជាប ា ន់ននផ្លិរផ្លទាាំងដនេះ  
ម្បសិនដបើវរិនម្រូវបានដរបញ្ឈប់ឬលុបដចាលវញិដ េះដទ(ប ា ប់ពីដ េះរែ 
ផ្លិរផ្លអាចនឹងកលងម្រូវបានដរដម្បើម្បាស់ដទៀរដេើយ)។  
 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/
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Manufactured by 
Pfizer Inc., New York, NY 10017  
 

 
Manufactured for 
BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 
 
LAB-1451-0.7 
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រដ្ឋបាលចំណីអាហារនងិឱសថសហរដ្ឋអាមេរកិ(FDA) ផ្តលក់ារបកប្របភាសាមនេះជាការបមរេើជូនដ្ល់អ្នកទសសនាអ្នតរ
ជាតិទូមៅ។ មយើងសងឃឹេថាមោកអ្នកនឹងយល់ម ើញថាការបកប្របមនេះមានរបមោជន៍។  ម េះជាទីភាន ក់ងារបាន
ព្យាោេមដ្ើេបីទទួលបាននូវការបកេួយប្ដ្លេិនមលអ ៀងពី្យមសចកត ីពិ្យតតាេប្ដ្លអាចម វ្ ើមៅបាន ដូ្ចប្ដ្លមានមៅ
កន ុងការបករសាយជាភាសាអ្ង់មលេសកត ី មយើងទទួលសាា ល់ថា ការបកប្របភាសាមនេះអាចមានភាព្យេនិចាស់ោស់ 
រតឹេរតូវឬមព្យញមលញដូ្ចជាភាសាអ្ងម់លេសមនាេះមទ។ មហតុដូ្មចនេះមហើយ ឯកសារជាផ្ល  ូវការៃនឯកសារមនេះលជាជាឯកសារ
ជាភាសាអ្ង់មលេស។ 


