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ຂໍ້ມູູ້ນພ້ື້�ນຖານຂໍ້ອງຢາວັັກຊີີນ
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແມູນ່ຫຍັັງແລະເຮັັດວັຽກແນວັໃດ?
ນັບັແຕ່່ເດືືອນັມີນີັາ 2021, ມີຢີາວັັກຊີີນັ COVID-19  ສາມີຊີະນັດິື ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບອະນຸັມັີດື ໃຫ້້ນັຳມີາໃຊ້ີ ຈາກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ໃນັສະຫ້ະລັດືອາເມີລິກາ.  ນັີ�ຄືື:
• ຢາວັັກຊີີນັ PFIZER-BIONTECH COVID-19, ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມັີດືໃນັວັັນັທີີ່ 11 ທັີ່ນັວັາ 2020.
• ຢາວັັກຊີີນັ MODERNA COVID-19 ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືໃນັວັັນັທີີ່ 18 ທັີ່ນັວັາ 2020.
• ຢາວັັກຊີີນັ JOHNSON & JOHNSON COVID-19, ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືໃນັວັັນັທີີ່ 27 ກມຸີພາ 2021.

ຢາວັັກຊີີນັທັີ່�ງໝົດົືເຫ້ລົ�ານັີ�ແມີນ່ັຢາ ທີີ່�ມີໜ້ີ້າທີີ່�ສອນັຮ່ັາງກາຍ ຂອງຄົືນັເຮົັາໃຫ້້ຮ້້ັຈັກ ແລະສ້າງພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັໄວັຣັັສ 
ທີີ່�ເກີດືຈາກພະຍາດື COVID-19.  ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ເຫ້ລົ�ານັີ�ຈະຊ່ີວັຍປ້້ອງກັນັພວັກເຮົັາ
ບ່ໃຫ້້ເຈັບໄຂ້ແລະຊ່ີວັຍຍຸດືຕິ່ໂລກລະບາດືນັີ�ໄດ້ື. 

ມູຢີາວັັກຊີີນອ້�ນໆທີີ່�ກາລັງດາເນນີການທົີ່ດລອງບໍ?ໍ
ແມີນ່ັແລ້ວັ, ເມີື�ອວັັນັທີີ່ 28 ທັີ່ນັວັາ 2020, ມີີການັວັາງແຜນັການັທົີ່ດືລອງທີ່າງດ້ືານັແພດືຂະຫ້ນັາດືໃຫ້ຍ່ ຫືື້ 
ກຳລັງດືຳເນັນີັການັທົີ່ດືລອງລອງ ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ສອງຊີະນັດິືຢ້�ໃນັສະຫ້ະລັດືອາເມີລິກາ:
• ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຂອງ AstraZeneca
• ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຂອງ Novaxax

ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປະຈຸຸບັໍນໄດ້ຮັັບໍການອະນຸມັູດໃຫ້ໃຊ້ີກັບໍເດັກນອ້ຍັຫ້ືບໍ?ໍ
ບ່, ບ່ມີຢີາວັັກຊີີນັ COVID-19 ໃນັປ້ະຈຸບັນັ ທີີ່� ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມັີດືສຳລັບເດັືກນ້ັອຍອາຍຸຕ່່າກວ່ັາ 16 ປີ້.  
ພວັກເຮົັາຍັງບ່ຮ້້ັວ່ັາເມີື�ອໃດືຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຈະໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມັີດືສຳລັບເດັືກນັອ້ຍ, ແຕ່່ພວັກເຮົັາຮ້້ັວ່ັາ PFIZER ແລະ MODERNA 
ກຳລັງທີ່ຳການັທົີ່ດືສອບຢາວັັກຊີີນັ ໃຫ້້ເດັືກອາຍຸ 12 ຫ້າ 17 ປີ້.

ການຄົົ້�ນຄົົ້�ວັ ແລະ ຄົ້ວັາມູປອດໄພື້ຂໍ້ອງຢາວັັກຊີີນ
ລາຍັລະອຽດຂໍ້ອງການຄົົ້�ນຄົົ້�ວັ COVID-19 ເປັນແນວັໃດ?
ລາຍລະອຽດືຂອງການັຜະລິດືຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ເຫ້ລົ�ານັີ� ແລະຕົ່ວັອື�ນັ ທີີ່�ກຳລັງທົີ່ດືສອບ ຢ�າງເຂັ�ມີງວັດື ຈາກຫື້າຍໆພັນັຄົືນັຜ້້ເຂົ�າຮ່ັວັມີສືກສາ. 
ຖ້້າຍາມີໃດືທີີ່�ໄດ້ືຮັັບຂ້ມ້ີນັ ຮັັບຮັອງຈາກສຳນັກັງານັ ໂອງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ຊີາບໃນັສະຫ້ະລັດືອະເມີລິກາ ໃຫ້້ຮ້້ັວ່ັາມີຜົີນັເສຍ ຫືື້ ຜົນັປ້ະໂຫ້ຍດື ແລະ ຖື້ກຮັັບຮັອງ ຫືື້ ຖື້ກລົບລ້າງ ພວັກເຮົັາຈະແຈ້ງກ່ອນັຖື້ກ
ນັຳມີາໃຊ້ີໂດືຍທົີ່�ວັໄປ້. ພວັກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ແມີນ່ັອົງການັທີີ່�ສ້າງຂື�ນັມີາເພື��ອຮັັບຮັອງຄືວັາມີປ້ອດືໄພປ້ະສິດືທິີ່ຜົນັຂອງຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ໃນັສະຫ້ະລັດືອາເມີລິກາ.  
ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບອະນຸັມີດັືໃຫ້້ນັຳມີາໃຊ້ີວ່ັາງບ່ດົືມີມີານີັ�ແມ່ີນັໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືຈາກໂອງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໂດືຍອີງໃສ່ພື�ນັຖ້ານັຂອງການັທົີ່ດືສອບຈາກວົັງການັແພດື, ແລະແນັວັທີ່າງການັນັຳໃຊ້ີເພື�ອ 
ເປັ້ນັການັຢັ�ງຢືນັເຖິ້ງຄືວັາມີປ້ອດືໄພໃນັການັນັຳໃຊ້ີ ແລະ ຊີະນິັດືໃໝົທີ່ີ່�ກຳລັງຈະມີາ. ທີ່າງອົງ ການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໃນັສະຫ້ະລັດືອະເມີລິກາ ຈະສືບຕ່່ຕິ່ດືຕ່າມີກວັດືກາແລະສັງເກດື ເບິ�ງຜົນັຂ້າງຄືຽງຂອງວັັກຊີີນັທີີ່�ຖື້ກນັຳມີາໃຊ້ີແລ້ວັ 
ແລະຊີະນັດິືໃຫ້ມີທີ່ີ່�ກຳລັງຈະມີາ.  

ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ສາມູາດແຜ່່ເຊ້ີ�ອໄວັຣັັສໄດ້ບໍ?ໍ
ບ່, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບອະນຸັມັີດືໃຫ້້ໃຊ້ີໃນັປ້ະຈຸບັນັນີັ� ແລະກຳລັງຄົື�ນັຄົື�ວັຢ້�ດືຽວັນັີ� ບ່ສາມີາດືແຜ່ເຊືີ�ອໄວັຣັັສຂອງ COVID-19 ໄດ້ື.  
ກັບເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັໃນັຮ່ັາງກາຍ ໃຫ້້ຕ່່ສ້້ກັບໄວັຣັັສຫ້າກຖື້ກກະທົີ່ບຈາກເຊືີ�ອພະຍາດືນັີ�.

ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ນີ� ມີູເຊ້ີ�ອໄວັຣັັສໂຕເປັນທີີ່�ສາມູາດເຮັັດໃຫ້ເກີດພື້ະຍັາດ COVID-19 ໄດ້ບໍ?ໍ
ບ່, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ນັຳມີາໃຊ້ີໃນັປ້ະຈຸບັນັນີັ� ແລະລວັມີທັີ່ງທີີ່�ກຳລັງຄົື�ນັຄົື�ວັຢ້�
ບ່ສາມີາດືນັຳເອົາເຊືີ�ອໄວັຣັັສໂຕ່ເປັ້ນັມີາເຮັັດືໃຫ້້ເປັ້ນັພະຍາດື COVID-19 ໄດ້ື.  ດັື�ງທີີ່�ໄດ້ືກ່າວັມີາ, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແມີນ່ັຢາຊີະນັດິື 
ທີີ່�ນັຳມີາໃຊ້ີເພື�ອສອນັໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍສ້າງກົນັໄກຮັັບຮ້້ັແລະປ້້ອງກັນັໄວັຣັັສເຮົັາຫ້າກຖື້ກກະທົີ່ບຈາກພະຍາດືນັີ�. 
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ແມູນ່ໃຜ່ເປັນຜູ້່ຢັ�ງຢືນວ່ັາຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປອດໄພື້?
ທັີ່ງສອງອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ແລະ ສ້ນັກາງຄືວັບຄຸືມີແລະປ້້ອງກັນັພະຍາດື (CDC) ຮັັບຮັອງວ່ັາຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 
ທີີ່�ຖື້ກນັຳມີາໃຊ້ີແລະກຳລັງຄົື�ນັຄົື�ວັ ແມີນ່ັປ້ອດືໄພ ແລະ ມີີປ້ະສິດືທິີ່ຜົນັສຳລັບຊຸີມີຊົີນັໂດືຍທົີ່�ວັໄປ້. ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໄດ້ືສືກສາທຸີ່ກຂ້ມ້ີນັຂອງຄືວັາມີປ້ອດືໄພ ແລະມັີນັຮັັບໃຊ້ີແນັວັໃດື.  ຫັື້ງຈາກໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືຈາກທີ່າງອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ນັຳມີາໃຊ້ີສ້ນັກາງຄືວັບຄຸືມີແລະປ້້ອງກັນັພະຍາດື (CDC) 
ທົີ່ບທີ່ວັນັເບິ�ງຂ້ມ້ີນັຕ່່າງໆຂອງຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 
ກ່ອນັຈະແນັະນັຳໃຫ້້ມີວັນັຊົີນັທົີ່�ວັໄປ້ນັຳມີາໃຊ້ີ.

ພື້ວັກເຮົັາຊິີຮູ້ັໄດ້ແນວັໃດວ່ັາຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມູຄີົ້ວັາມູປອດໄພື້ແລະໄດ້ຜົ່ນ, ໃຊ້ີເວັລາດົນປານໃດໃນການຄົົ້�ນຄົົ້�ວັ?
ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ຮັັບຮັອງຢ�າງສຸດືຄືວັາມີສາມີາດືວ່ັາປ້ອດືໄພ ເພາະໄດ້ືນັຳມີາໃຊ້ີ
 ໃນັຫື້າຍໆລ້ານັຄົືນັທີີ່�ແຂງແຮັງເພື�ອເປັ້ນັການັປ້້ອງກັນັ ພະຍາດືອັນັຮ້ັາຍແຮັງນີັ� ແລະມີຜົີນັຕ່ອບຮັັບຢ�າງດີືພໍສົມີຄືວັນັ. ຢາວັັກຊີີນັ
COVID-19 ນັີ�ໄດ້ືມີກີານັສືກສາພາຍໄຕ້່ການັທົີ່ດືລອງຢ�າງເຂັ�ມີງວັດືຈາກຫື້າຍໆ
ສິບພັນັຄົືນັທີີ່�ຕ້່ອງການັຮ່ັາຮັຽນັແລະສືກສາເຖິ້ງຄືວັາມີປ້ອດືໄພແລະຜົນັປ້ະໂຫ້ຍດືຂອງຢານັີ� ຫ້ລັງຈາກອະນຸັຍາດື ໃຫ້້ໃຊ້ີແລ້ວັ
ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ຍັງຕິ່ດືຕ່າມີເບິ�ງຄືວັາມີປ້ອດືໄພຂອງມີວັນັຊົີນັທົີ່�ວັໄປ້ນັຳອີກ.

ເປັນຫຍັງັຢາເຫົື�ານີ�ຈຸ່�ງຖ້ກສ້າງຂ້ໍ້�ນມູາຢ່າງວ່ັອງໄວັ?
ນັກັວິັທີ່ະຍາສາດືທົີ່�ວັໂລກຈັດືລຳດັືບຄືວັາມີສຳຄັືນັຕົ່�ນັຕ່່ເພື�ອຊີອກຫ້າຢາວັັກຊີີນັ ໂດືຍການັນັຳໃຊ້ີ ເທັີ່ກໂນັໂລຢີ ທີີ່�ດີືທີີ່�ສຸດື
ເພື�ອກຳຈັດືໂລກໄວັຣັັສນັີ�. ຢ�າງທີີ່�ບ່ເຄີືຍມີີມີາກ່ອນັ ຂອງບໍລິສັດືທົີ່�ວັໂລກ, ຂ້ມ້ີນັຖ້ະແຫື້ງຂ່າວັ, ເພີ�ມີຈຳນັວັນັການັຜະລິດື,
ສະໜ້ອງທຶີ່ນັເລັ�ງການັຜະລິດືຢານັີ�.  ພວັກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ຊ່ີວັຍອະນຸັຍາດື ໃຫ້້ຜະລິດືແລະທົີ່ດືສອບຢາວັັກຊີີນັທັີ່ງສາມີໄປ້ພ້ອມີໆກັນັ
ບ່ເຮັັດືໄປ້ຕ່າມີລຳດັືບເໝົອືນັແຕ່່ກ່ອນັ ແລະໃຫ້້ການັຮັັບຮັອງຢ�າງວ່ັອງໄວັ. ໃນັລະຍະທີ່ຳການັທົີ່ດືສອບ ຢ�າງເຂັ�ມີງວັດື
ເພື�ອຢັ�ງຢືນັຄືວັາມີປ້ອດືໄພ ແລະປ້ະສິດືທິີ່ພາບຂອງຢາ.

ເປັນຫຍັງັຈຸ່�ງມູຢີາວັັກຊີີນ COVID-19 ຫືາຍັໆຊີະນິດສ້າງຂ້ໍ້�ນມູາ?
ພວັກເຮົັາມີເີຈັດືພັນັລ້ານັຄົືນັໃນັໂລກນັີ�, ພະຍາດື COVID-19 ສ້າງຜົນັກະທົີ່ບໃຫ້້ທຸີ່ກໆປ້ະເທີ່ດື ໃນັທຸີ່ກໆທີ່ະວີັບ.  ດ້ືວັຍເຫ້ດືນັີ�
ພວັກເຮົັາຈຶ�ງຕ້່ອງມີຫືີ້າຍຢາ ເພື�ອການັຕ້່ານັທີ່ານັພະຍາດື COVID-19 ແລະເພື�ອເປັ້ນັການັໃຫ້້ໂອກາດືແກ່ຫື້າກຫື້າຍສະມີາຄົືມີ,
ທີ່ຳການັຄົື�ນັຄົື�ວັຫ້າຢາອັນັໃດືອັນັນັຶ�ງທີີ່�ປ້ອດືໄພ ແລະເປັ້ນັຜົນັສຳເລັດື ຕ່່ທຸີ່ກໆຄົືນັ.

ເປັນຫຍັງັຂ້ໍ້ອຍັຈຸ່�ງໄດ້ສັກຢາ ສອງເທ້ີ່�ອ?
ທັີ່ງສອງຢາຂອງ PFIZER ແລະ MODERNA ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ສັກຢາ ສອງເທືີ່�ອ ເພື�ອຮັັບຮັອງປ້ະສິດືທິີ່ຜົນັ.  ສັກເຂັມີທີ່ຳອິດື
ເພື�ອເຮັັດືໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍຮ້້ັຈັກເຊືີ�ອໄວັຣັັສ ແລະເຮັັດືໃຫ້້ມີີພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັກຽມີພ້ອມີ,  ແລະໃນັເຂັມີທີີ່�ສອງ
ສ້າງໃຫ້້ຄືວັາມີພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັ ເຂັ�ມີແຂງຂື�ນັ.  ພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັໃນັຕົ່ວັເຮົັາ ຈະເພີ�ມີ ຂຶ�ນັສ້ງຫັື້ງຈາກເຂັມີທີີ່�ສອງ,
ເພາະຮ່ັາງກາຍຂອງເຮົັາກຽມີພ້ອມີທີີ່�ຈະສ້້ກັບພະຍາດື COVID-19.  ເປັ້ນັຄືວັາມີຈຳເປັ້ນັທີີ່�ສຸດື ທີີ່�ຕ້່ອງນັດັືສັກຢາ ເຂັມີທີີ່�ສອງ
ເພື�ອຮັັບຮັອງວ່ັາ ຈະເປັ້ນັຜົນັປ້້ອງກັນັ ຢ�າງແນ່ັນັອນັ.  ບາງຄົືນັອາດືມີີຜົນັຂ້າງຄືຽງ ໃນັລະຫ້ວ່ັາງ ສອງສາມີມີື� ຫັື້ງສັກຢາ
ເຂັມີທີີ່�ໜຶ້�ງ ຫືື້ ເຂັມີທີີ່�ສອງ.  ຫ້າກເຈົ�າສົນັໃຈກ່ຽວັກັບຜົນັຂ້າງຄືຽງທີີ່�ຈະໄດ້ືຮັັບ, ໃຫ້້ຕິ່ດືຕ່່ຫ້າໂຮັງໝົຮັໍັກສາສຸຂະພາບ.

ຂ້ໍ້ປຽບໍທີ່ຽບໍຂໍ້ອງຢາຊີະນດິນ່�ງຕ່ຊີະນິດນ່�ງເປັນແນວັໃດ?
ທັີ່ງສອງ ຢາ ຂອງ PFIZER ແລະ MODERNA ໃຊ້ີ MRNA ເທັີ່ກໂນັໂລຢີ ສອນັໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍເພື�ອຕ່່ສ້້ ການັຕິ່ດືເຊືີ�ອ COVID-19 
ມີສີອງທີ່າງ:  ທີ່າງທີີ່�ນັຶ�ງ, ເພື�ອຢຸດືຢັ�ງໄວັຣັັສ, ແລະ ທີ່າງທີີ່ສອງ, ເພື�ອກຳຈັດືເຊືີ�ອໄວັຣັັສ.  ທັີ່ງສອງ ຢານັີ� ຢັ�ງຢືນັວ່ັາ ປ້້ອງກັນັພະຍາດື COVID-19 ໄດ້ື.  
ພວັກ PFIZER ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັຍາດືຈາກ ພວັກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ສຳລັບຄົືນັທີີ່�ມີີອາຍຸ 16 ປີ້ຂື�ນັໄປ້.  
MODERNA ແມີນ່ັສຳລັບ ຄົືນັທີີ່�ມີອີາຍຸ 18 ປີ້ຂື�ນັໄປ້.  ທັີ່ງສອງ ຢາວັັກຊີີນັ MODERNA ແລະ PFIZER/BIONTECH 
ລ້ວັນັແຕ່່ຕ້່ອງການັສັກສອງເຂັມີ.  ລະຍະຫ່້າງຂອງເຂັມີທີີ່�ນຶັ�ງ ຫ້າເຂັມີທີີ່�ສອງ MODERNA ແມີນ່ັ 28 ມີື�, ແລະ ສ່ວັນັ PFIZER 
ແມີນ່ັ 21 ມືີ�. ຂ້ມ້ີນັເພີ�ມີເຕີ່ມີ, MODERNA ມີີພື�ນັຖ້ານັດີືກ່ວັາ ກ່ອນັທີີ່�ສາມີາດືເກັບຮັັກສາໄວ້ັໃນັ ທຸີ່ກໆຊ່ີອງແຂງ, ແມີນ່ັວ່ັາງາ່ຍດືາຍຕ່່ການັແຈກຢາຍ.
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ຢາວັັກຊີີນັ JOHNSON & JOHNSON ສອນັໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍຂອງເຮົັາສ້າງພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັແລະຄືວັາມີຈຳຂອງຈຸລັງ ເພື�ອຕ່່ສ້້ການັ ຕິ່ດືເຊືີ�ອພະຍາດື 
COVID-19.  JOHNSON & JOHNSON ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມັີດືຈາກ ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ໃຊ້ີສຳລັບຄົືນັ ອາຍຸ 18 ປີ້ຂຶ�ນັໄປ້.  
ຂ້ມ້ີນັເພີ�ມີເຕີ່ມີ, ສາມີາດືເກັບຮັັກສາໄວ້ັໃນັຕ້້່ເຢັນັ ແລະ ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ສັກຢາເຂັມີອັນັດືຽວັເທົີ່�ານັັ�ນັ, ຍ້ອນັສາເຫ້ດືທັີ່ງສອງຢ�າງນັີ� ຈື�ງເປັ້ນັການັງາ່ຍ ຕ່່ການັແຈກຢາຍ ແລະ ບໍລິຫ້ານັ.

ສາເຫດທິີ່�ຈຸະໄດ້ຮັັບໍການສັກຢາ
ແມູນ່ໃຜ່ຊິີໄດ້ຮັັບໍການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ກ່ອນໝູູ່?່
ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ປ້ະຈຸບັນັມີີໄດ້ືແກ່:

• ຜ້້ຊີຽວັຊີານັດ້ືານັການັຮັັກສາສຸຂະພາບ
• ຜ້້ທີີ່�ດ້ືແລ ພວັກທີີ່�ບ່ສາມີາດືຊ່ີວັຍເຫືື້ອຕົ່ວັເອງໄດ້ືໃນັລະຍະຍາວັ

ໃນັລະຫ້ວ່ັາງ ວັັນັທີີ່ 22 ທັີ່ນັວັາ 2020 ກຸມ່ີຈຳນັວັນັທີ່ຳອິດື ທີີ່�ຖື້ກໃຫ້້ໄດ້ືຮັັບຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແມີນ່ັ:
• ພະນັກັງານັເຮັັດືວັຽກສຳຄັືນັ ເຊັີ�ນັ ພະນັັກງານັດັືບເພີງ, ຕ່ຳຫື້ວັດື, ຕ່ຳຫື້ວັດື ຄຸືມີຂັງ, ພະນັກັງານັຜະລິດືອາຫ້ານັ, ພະນັກັງານັກະສິກັມີ, ພະນັກັງານັ ໄປ້ສະນັ,ີ ພະນັກັງານັຂາຍຂອງ, ແລະນັາຍຄ້ື
• ຄົືນັອາຍຸ 75 ປີ້ ຂື�ນັໄປ້
• ລຳດັືບຖັ້ດືໄປ້ແມີນ່ັ:
• ຄົືນັອາຍຸ 65-74 ປີ້ ຍ້ອນັສ່ຽງຕ່່ການັເຂົ�ານັອນັຮັັກສາຕົ່ວັຢ້�ໂຮັງໝົ ໍ
• ຄົືນັອາຍຸ 16-64 ປີ້ ທີີ່�ມີສຸີຂະພາບ ບ່ແຂງແຮັງ
• ພະນັກັງານັສຳຄັືນັທີີ່�ຈຳເປັ້ນັທີີ່�ຕ້່ອງເຮັັດືງານັໃນັການັຂົນັສົ�ງ, ສົ�ງອາຫ້ານັ, ນັາຍຊ່ີາງສ້າງເຮືັອນັ, ແລະຂ່າວັສານັ ເທັີ່ກໂນັໂລຢີ, ພະນັກັງານັຄືວັາມີປ້ອດືໄພ, ແລະ ພະນັກັງານັຮັັກສາສຸຂະພາບ.

ເຖິ້ງແມີນ່ັວ່ັາສ້ນັກາງຄືວັບຄຸືມີແລະປ້້ອງກັນັພະຍາດື (CDC) ແນັະນັຳໃຫ້້ຮ້້ັວ່ັາໃຜ ຄືວັນັຈະໄດ້ືສັກຢາວັັກຊິີນັ COVID-19 ເປັ້ນັລຳດັືບຕ່່ໄປ້, ແຕ່່ໃນັທີີ່�ສຸດື ກ່ແລ້ວັແຕ່່ ໆ ລະລັດື.  
ດ້ືວັຍການັຊີອກຫ້າ ຂ້ມ້ີນັຕ່າມີພະແນັກສາທີ່າລະນັະສຸກຂອງຕົ່ນັເອງ ທີີ່�ນັີ�.

ເມູ້�ອເວັລາໃດທີີ່�ຄົົ້ນອາເມູລິກາ ສ່ວັນຫືາຍັຈຸະມີູສິດສາມູາດໄດ້ສັກຢາຕ້ານ COVID-19?
ແຕ່່ລະລັດື ຈະຕັ່ດືສີນັແມີນ່ັໃຜ, ຢ້�ໃສ, ແລະ ຂື�ນັກັບຢາ ທີີ່�ແຈກຢາຍໄປ້.  
ຫ້າກຈຳນັວັນັຢາວັັກຊີີນັແຈກຢາຍເພີ�ມີຂື�ນັ, ການັສັກຢາ ກ່ຈະຂະຫ້ຍາຍເພີ�ມີຂື�ນັໄປ້ຕື່�ມີ. ຖ້າມີພວັກພະແນັກສາທີ່າລະນັະສຸກ ສຳລັບຂ້ມ້ີນັທີີ່�ແນັນ່ັອນັ.  
ຊີອກຫ້າພະແນັກສາທີ່າລະນັະສຸກຢ້�ເຂດືຂອງທ່ີ່ານັເອງ ທີີ່�ນັີ�.

ຂ້ໍ້ອຍັສາມູາດເລ້ອກສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແນວັໃດທີີ່�ຂ້ໍ້ອຍັຕ້ອງການໄດ້ບໍ?ໍ
ຢາທີີ່�ແຈກຢາຍ ອາດືຈະມີ ີຈຳກັດື, ແລະ ອາດືຈະບ່ສະດືວັກ ໃນັການັເລືອກ ທີີ່�ຈະໄດ້ືຮັັບຊີະນັດິືໃດື.  
ໃນັເມີື�ອທ່ີ່ານັເຖິ້ງໂອກາດື ທີີ່�ຈະໄດ້ືສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19, ກເໍປັ້ນັການັຈຳເປັ້ນັຕ້່ອງສັກ ໂຕ່ທີີ່�ມີຈີຳໜ່້າຍໃນັລະຍະນັັ�ນັ.

ຂ້ໍ້ອຍັສາມູາດຢາວັັກຊີີນ PFIZER ເຂັໍ້ມູທີ່າອິດ ແລະຫັືງຈຸາກນັ�ນ  ແມູນ່ MODERNA ຫລ້ ຢ່າງອ້�ນໄດ້ບໍ ໍໃນເທ້ີ່�ອທີີ່�ສອງ? 
ບ່, ຂ້ແນັະນັຳຄືືສັກສອງເຂັມີ ຂອງຢາຊີະນິັດືດືຽວັກັນັ.  
ເຈາະຈົງເກັບກຳຂ້ມ້ີນັຂອງຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ທ່ີ່ານັໄດ້ືຮັັບໃນັເທືີ່�ອທີ່ຳອິດື ເພື�ອໃຫ້້ທ່ີ່ານັໄດ້ືຮັັບຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຊີະນັດິືດືຽວັກັນັ ໃນັເທືີ່�ອທີີ່�ສອງ. 
ຖ້າມີໃຫ້້ສະຖ້ານັທີີ່�ສັກຢາ ຂຽນັຂ້ມ້ີນັຂອງຢາທີີ່�ທ່ີ່ານັໄດ້ືຮັັບໄວ້ັເປັ້ນັຫັື້ກຖ້ານັ.

ຄົ້ວັາມູສາມູາດທີີ່�ເຂົໍ້�າເຖິງໃຫ້ໄດ້ຮັັບໍການສັກຢາ
ຂ້ໍ້ອຍັຕ້ອງການມູປີະກັນສຸຂໍ້ະພື້າບໍບໍ?ໍ ເພື້້�ອຮັັບໍການສັກຢາອັນໃດອັນນ່�ງ ຈຸາກຢາເຫລົ�ານີ�?
ບ່, ການັສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແມີນ່ັບ່ມີີເສຍຄ່ືາໄດືໆ. ເຈົ�າບ່ຈຳເປັ້ນັຕ້່ອງຈ່າຍຄ່ືາຢາ.  
ເຖິ້ງຢ�າງໃດືກຕໍ່າມີ, ສະຖ້ານັທີີ່�ສັກຢາ ອາດືຈະໄດ້ືຈ່າຍຄືະນັະບໍລິຫ້ານັ ແຕ່່ກຈໍະຖື້ກຈ່າຍຄືືນັຈາກອົງການັສາທີ່າລະນັະສຸກ ຫືື້ ປ້ະກັນັສຸຂະພາບສ່ວັນັຕົ່ວັ.  
ແນັະນັຳໃຫ້້ຈຳເປັ້ນັຕ້່ອງຖື້ ບັດືປ້ະກັນັສຸຂະພາບ ຖ້້າຫ້າກວ່ັາທ່ີ່ານັມີີ. ຖ້້າຫ້າກວ່ັາທ່ີ່ານັບ່ມີີປ້ະກັນັສຸຂະພາບ, ທ່ີ່ານັກສໍາມີາດືໄດ້ືຮັັບການັສັກຢາເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັ.
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ຄົົ້ນທີີ່�ບ່ໍມູໜີັງັສ້ຢັ�ງຢືນທີີ່�ຖ້ກຕ້ອງ ຈຸະໄດ້ຮັັບໍການສັກຢາບໍ?ໍ
ແມີນ່ັແລ້ວັ, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ສາມີາດືສັກໃຫ້້ພວັກທີີ່�ບ່ມີີໜັ້ງສືຢັ�ງຢືນັຖື້ກຕ້່ອງໄດ້ືເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັ.  ພວັກຄືະນັະບໍລິຫ້ານັ BIDEN
ໄດ້ືກ່າວັວ່ັາ ພວັກອົງການັ ICE ແລະ CBP ບ່ອະນຸັຍາດືໃຫ້້ຢ້�ໃນັສະຖ້ານັທີີ່�ຂອງການັສັກຢາ ແລະ ສາທີ່າລະນັະສຸກ. ແຕ່່ພະນັກັງານັສັກຢາບ່ມີສິີດືຫ້້າມີບ່ໃຫ້້ສັກພວັກທີີ່�ບ່ມີໜັີ້ງສືຢັ�ງຢືນັຖື້ກຕ້່ອງ 
ພວັກພະນັກັງານັສາທີ່າລະນັະສຸກ ບ່ຄືວັນັຈຳແນັກ ພວັກດັື�ງກ່າວັນີັ�  ບ່ໃຫ້້ສັກຢາ ບາງເອກະສານັສ່ວັນັຕົ່ວັ ອາດືຈະຕ້່ອງການັ ຂື�ນັກັບແຕ່່ລະສະຖ້ານັທີີ່� ເຖິ້ງແມີນ່ັວ່ັາຄືວັາມີຈິງ 
ພວັກທີີ່�ບ່ມີໜັີ້ງສືຢັ�ງຢືນັທີີ່�ຖື້ກຕ້່ອງ ຈະຢ້ານັເມືີ�ອເຜີຍແຜ່ ຊືີ�ຂອງຕົ່ນັເອງ, ມີນັັເປັ້ນັຄືວັາມີສຳຄັືນັທີີ່�ຕ້່ອງຊີອກຫ້າ ພັນັທີ່ະມີດິືຂອງຊຸີມີຊົີນັນັັ�ນັ.  
ເວົັ�ານັຳຊຸີມີຊົີນັ ທີີ່�ເຊືີ�ອຖື້ໄດ້ື ແລະຊີອກຫ້າຂ້ມ້ີນັ ເຮັັດືແນັວັໃດື ໃຫ້້ເຂົ�າຮັັບສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຢ້�ໃນັລັດືຂອງເຮົັາ ແລະ ເອັກກະສານັທີີ່��ເຮົັາຕ້່ອງການັ.

ຮ້ັານຂໍ້າຍັຢາທ້ີ່ອງຖິ�ນຈຸະເປີດໃຫ້ມູ ີການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຢູ່ບໍໍ?
ລັດືຖ້ະບານັເຮັັດືວັຽກຮ່ັວັມີກັບຮ້ັານັຂາຍຢາຍ່ອຍ.  ໂຄືງການັນີັ�ຈະມີແີຜນັດືຳເນີັນັໄປ້ ສອບຖ້າມີນັຳທ້ີ່ອງຖິ້�ນັ ສາທີ່າລະນັະສຸກ ສຳລັບຂ້ມ້ີນັທີີ່�ແນັນ່ັອນັ.

ການໄດ້ຮັັບໍການສັກຢາ
ຜົ່ນຂ້ໍ້າງຄົ້ຽງຂໍ້ອງການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມູຄ້ີົ້ແນວັໃດ?
ບາງເທືີ່�ອບຸກຄົືນັທີີ່�ໄດ້ືຮັັບການັສັກຢາ 1-2 ມືີ� ບ່ຄ່ືອຍສະບາຍດີືປ້ານັໃດື.  ເປັ້ນັສາເຫ້ດືທີີ່�ທີ່ຳມີະດືາ.  ຜົນັຂ້າງຄືຽງທີີ່�ໄດ້ືຮັັບ ຕ່າມີທີ່ຳມີະດືາ, ຫັື້ງຈາກສັກຢາທັີ່�ງຫື້າຍເຫົື້�ານັີ�, ດັື�ງເຊັີ�ນັເຈັບແຂນັ, ຖື້ຄີືງໄຂ້, ເມີື�ອຍ ພາຍໃນັ
ສາມີມີື�ຫັື້ງຈາກສັກຢາ.  ຜົນັຂ້າງຄືຽງດັື�ງກ່າວັນັີ� ແມີນ່ັສະແດືງໃຫ້້ເຫັ້ນັວ່ັາຢາກຳລັງທີ່ຳງານັສະແດືງໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍຂອງເຮົັາຮັັບຮ້້ັ ແລະຕ່່ສ້້ພະຍາດື COVID-19. 

ຖ້້າວ່ັາເຈົ�າບ່ມີຜົີນັຂ້າງຄືຽງ, ແມີນ່ັທີ່ຳມີະດືາ ເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັ, ສະແດືງວ່ັາຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ກທໍີ່ຳງານັຄືືກັນັ.  ສາເຫ້ດືອັນັອື�ນັ ເລັກນັອ້ຍ ທີີ່�ຈະຄ່ືອຍບັນັເທົີ່າລົງ ຮ່ັວັມີມີ:ີ
• ບ່ອນັສັກຢາເຈັບແລະແດືງ
• ເມີື�ອຍ
• ເຈັບກ້າມີເນັື�ອ ແລະ ຕົ່ນັຕົ່ວັ
• ເຈັບບ່ອນັຂ້ຕ່່
• ເຈັບຫົ້ວັ
ຖ້້າທ່ີ່ານັມີຄີືຳຖ້າມີກ່ຽວັກັບອາການັຫືື້ຜົນັຂ້າງຄືຽງຫັື້ງຈາກສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19, ແລ້ວັທ່ີ່ານັສາມີາດືຖ້າມີ ກັບສະຖ້ານັທີີ່� ສາທີ່າລະນັະສຸກໄດ້ື.

ການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມູຂ້ີໍ້ຂັໍ້ດແຍັງ້ ອັນໃດແດ່ ຖ້າຫາກວ່ັາຂ້ໍ້ອຍັໄດ້ກີນຢາ ປ້ອງກັນພື້ະຍັາດປະຈຸາຕົວັ?
ຖ້້າຫ້າກວ່ັາທ່ີ່ານັມີບັີນັຫ້າກ່ຽວັກັບຂ້ຂັດືແຍ້ງ ຈາກການັສັກຢາ ຕ່່ການັກີນັຢາປ້້ອງກັນັພະຍາດືປ້ະຈຳຕົ່ວັ ທຸີ່ກເທືີ່�ອໃຫ້້ທ່ີ່ານັສອບຖ້າມີນັຳຜະແນັກສາທີ່າລະນັະສຸກ.

ຖ້າຂ້ໍ້ອຍັຖ້ພື້າຫ້ືໃຫ້ນມົູລູກ ຈຸະເປັນການປອດໄພື້ບໍ ໍທີີ່�ຂ້ໍ້ອຍັສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19?
ການັທົີ່ດືສອບເພີ�ມີເຕີ່ມີ ຈະມີມີີາຕື່�ມີເພື�ອຢັ�ງຢືນັຄືວັາມີປ້ອດືໄພ ແລະ ຜົນັກະທົີ່ບແຕ່່ລະບຸກຄົືນັຖື້ພາ.  
ເປັ້ນັການັດີືທີີ່�ໃຫ້້ນັມົີລ້ກ ຕ້່ອງການັຊີອກຫ້າຂ້ມ້ີນັຕ່າມີແຜນັສາທີ່າລະນັະສຸກ ກ່ຽວັກັບການັສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ນັີ�.

ນອະນາຄົົ້ດຂໍ້ອງການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19
ຈຸະມູຈັີຸກເທ້ີ່�ອທີີ່�ຂ້ໍ້ອຍັຈຸະສາມູາດ ສັກຢາປ້ອງກັນພື້ະຍັາດ COVID-19?
ປ້ະຈຸບັນັນີັ� ພວັກເຮົັາບ່ຮ້້ັວ່ັາການັສັກຢາປ້້ອງກັນັຈະໄປ້ໄດ້ືດົືນັປ້ານັໃດື ເຊືີ�ອໄວັຣັັສ ມີກີານັປ້�ຽນັແປ້ງ ຫືື້ຂະຫ້ຍາຍພັນັ, ນັັ�ນັເປັ້ນັສາເຫ້ດືໃຫ້້ເຮົັາສັກຢາ ຕື່�ມີອີກຕ່າມີຄືວັາມີຈຳເປັ້ນັ.  
ເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັແຕ່່ລະຊີະນັດິືຂອງວັັກຊີີນັ ມີີເວັລາແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປ້ ຂື�ນັກັບດົືນັປ້ານັໃດື ຫືື້ ພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັຈະກຸມ້ີໄປ້ດົືນັປ້ານັໃດື.  
ພວັກຝ່�າຍການັຢາວິັຊີາສະເພາະ ແລະກະຊີວັງສາທີ່າລະນັະສຸກ ຊ່ີວັຍຕິ່ດືຕ່າມີຢ�າງໃກ້ຊິີດືກັບໄວັຣັັສ ເພື�ອຮັຽນັຮ້້ັວ່ັາຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຈະຮັັກສາເຮົັາໄປ້ໄດ້ືດົືນັປ້ານັໃດື.  ຫັື້ງຈາກການັສັກຢາແລ້ວັ.

ຂ້ໍ້ອຍັຈຸະຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທີ່ກຸໆປີບໍໍ?
ດືຽວັນັີ�ພວັກເຮົັາບ່ມີຄີືຳຕ່ອບໃຫ້້ເທືີ່�ອ.  ນັບັຕັ່�ງແຕ່່ພະຍາດື COVID-19 ເກີດືຂື�ນັມີາບ່ດົືນັປ້ານັໃດື, ພວັກເຮົັາບ່ຮ້້ັວ່ັາຢາທີີ່�ເຮົັາໄດ້ືຮັັບ ຈະປ້້ອງກັນັເຮົັາຈາກພະຍາດື COVID-19.  
ເຖິ້ງຢ�າງໃດືກຕໍ່າມີ, ພວັກ ຝ່�າຍການັຢາວິັຊີາສະເພາະ ແລະ ຜ້້ຊ່ີຽວັຊີານັຂອງສາທີ່າລະນັະສຸກ ໃຫ້້ຄືຳໝົັ�ນັສັນັຍາຈະຮັຽນັຮ້້ັ ລາຍລະອຽດື ແລະຈະຊ່ີອຍອະທິີ່ບາຍໄດ້ືຮ້້ັສາເຫ້ດືທັີ່ນັທີີ່.
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ຊິີເປັນການຄຸ້ົ້ມູຄ່ົ້າທີີ່�ຈຸະສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຖ້າວ່ັາເຮົັາຕິດພື້ະຍັາດ COVID-19 ແລ້ວັ?
ແມີນ່ັແລ້ວັ,     ເຈົ�າຄືວັນັຈະສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19.  ເຖິ້ງແມ່ີນັວ່ັາເຈົ�າຕິ່ດືເຊືີ�ອພະຍາດື COVID-19 ມີາແລ້ວັ. ເພາະເຮົັາບ່ຮ້້ັຄືວັາມີຕ້່ານັທີ່ານັທີ່ຳມີະຊີາດືຂອງຕົ່ວັຂອງເຮົັາ ຈະກຸມ້ີໄປ້ເທົີ່�າໃດື.  
  ບາງການັຄົື�ນັຄົື�ວັແນັະນັຳໃຫ້້ຖ້້າເປັ້ນັໄປ້ໄດ້ື ໃຫ້້ສັກຢາໂຄືວິັດືສອງຄັື�ງ.  ຕ່າມີຄືຳແນັະນັຳ ໃຫ້້ລໍຖ້້າ 4 ອາທິີ່ດື ຫັື້ງຈາກເຊົີາຈາກການັຕິ່ດືເຊືີ�ອພະຍາດື COVID-19.  ແລ້ວັຈຶ�ງຄ່ືອຍໄປ້ສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19.

ຫັືງຈຸາກຂ້ໍ້ອຍັໄດ້ສັກາວັັກຊີີນ COVID-19 ແລ້ວັຂ້ໍ້ອຍັຈຸະຕ້ອງຍັງັປ້ອງກັນແບໍບໍອ້�ນອີກບໍ?ໍ
ແມີນ່ັແລ້ວັ,     ຫ້ລັງຈາກສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແລ້ວັ, ພວັກເຮົັາຄືວັນັດືຳເນັນີັໃສ່ໜ້້າກາກປ້້ອງກັນັ, ຮັຽນັຢ້�ຫ່້າງກັນັ, ແລະລ້າງມີກັືບສະບ້ແລະນັຳາປ້ະມີານັ 20 ວິັນັາທີີ່.  
ວິັທີີ່ດັື�ງກ່າວັນັີ�ພວັກເຮົັາຄືວັນັນັຳມີາໃຊ້ີ ເພື�ອເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍຜ່ອນັການັແຜ່ລະບາດື ຂອງເຊືີ�ອໄວັຣັັສ ຫັື້ງຈາກສັກຢາແລ້ວັ.  
ຈົ�ງຈົດືຈຳໄວ້ັວ່ັາ ພຽງປ້້ອງກັນັອັນັດືຽວັຈະບ່ສາມີາດືຢຸດືຢັ�ງພະຍາດື COVID-19 ນັີ�ໄດ້ື.  ພວັກເຮົັາຕ້່ອງການັປົ້ກປ້້ອງຫື້າຍດ້ືານັເພື�ອຍຸດືຕິ່ການັແຜ່ລະບາດື ຂອງພະຍາດື COVID-19 ນັີ�.

ຈຸະເປັນວິັທີີ່ປອດໄພື້ແນວັໃດຕ່ຂ້ໍ້ອຍັທີີ່�ຈຸະເຮັັດ ຫັືງຈຸາກສັກຢາແລ້ວັ?
ຫັື້ງຈາກເຈົ�າໄດ້ືສັກຢາແລ້ວັ, ຈຳເປັ້ນັເຈົ�າຕ້່ອງໄດ້ືໃສ່ໜ້້າກາກປ້້ອງກັນັເວັລາເຈົ�າອອກໄປ້ນັອກບ້ານັແລະລະວັັງລະຍະຫ່້າງຈາກຄົືນັອື�ນັ.  
ເພາະວ່ັາຜ້້ຊ່ີຽວັຊີານັບ່ສາມີາດືຮ້້ັໄດ້ືວ່ັາ ຜ້້ທີີ່�ສັກຢາແລ້ວັອາດືຈະນັຳເອົາເຊືີ�ອໂລກໄວັຣັັສໄປ້ສ້້ຄົືນັອື�ນັໄດ້ື, ເປັ້ນັການັດີືທີີ່�ສຸດືທີີ່�ຮັັກສາກິດືຈະກັມີນັີ�ໄວ້ັ ເພື�ອຮັັກສາຄົືນັອື�ນັນັຳອີກ.

ຈຸະເປັນແນວັໃດຫາກຂ້ໍ້ອຍັບ່ໍໄດ້ຮັັບໍການສັກຢາປ້ອງກັນພື້ະຍັາດ COVID-19?
ການັສັກຢາປ້້ອງກັນັໃນັສະຫ້ະລັດືອະເມີລິກາ ແມີນ່ັຕ່າມີໃຈສະໝົກັ. ແມີນ່ັການັຕັ່ດືສິນັໃຈຂອງໃຜມັີນັ. ຖ້້າຫ້າກວ່ັາເຈົ�າມີສິີດືທີີ່�ຈະໄດ້ືສັກຢາ.  
ມີນັັຈະເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍບ່ໃຫ້້ຕິ່ດືພະຍາດື COVID-19 ຫືື້ 
ເຈັບສາຫັ້ດືຈາກການັປ້�ວັຍຈາກພະຍາດືນີັ�.  ມີນັັຈະເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍສ້າງ ພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັໃຫ້້ສ້ງຂື�ນັ 
ແລະມີກີານັປ້�ວັຍຈາກພະຍາດືນັີ�ນັອ້ຍລົງ ໃນັກຸມ່ີພັນັທີ່ະມີດິືແລະຕ່ະຫື້ອດືຮັອດືທົີ່�ວັປ້ະເທີ່ດື.  
ແລະເປັ້ນັສາເຫ້ດືໃຫ້້ຍຸດືຕິ່ພະຍາດືລະບາດືນັີ�ໃຫ້້ໄວັຂື�ນັກວ່ັາເກົ�າ.

ຂ້ມ້ີນັ: 
HTTPS://WWW.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019-NCOV/INDEX.HTML
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