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ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແມ່່ນຫຍັງັແລະເຮັັດວັຽກແນວັໃດ?

ນັັບແຕ່່ເດືືອນັມີນີັາ 2021, ມີຢີາວັັກຊີີນັ COVID-19  ສາມີຊີະນັດິື ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບອະນຸັມີດັື ໃຫ້້ນັຳມີາໃຊ້ີ ຈາກ
ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ໃນັສະຫ້ະລັດືອາເມີລິກາ.  ນັີ�ຄືື:
•  ຢາວັັກຊີີນັ Pfizer-BioNTech COVID-19, ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືໃນັວັັນັທີີ່ 11 ທັີ່ນັວັາ 2020.
•  ຢາວັັກຊີີນັ Moderna COVID-19 ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືໃນັວັັນັທີີ່ 18 ທັີ່ນັວັາ 2020.
•  ຢາວັັກຊີີນັ Johnson & Johnson COVID-19, ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືໃນັວັັນັທີີ່ 27 ກມຸີພາ 2021.

ຢາວັັກຊີີນັທັີ່�ງໝົົດືເຫ້ລົ�ານັີ�ແມີນ່ັຢາ ທີີ່�ມີີໜ້້າທີີ່�ສອນັຮ່ັາງກາຍ ຂອງຄົືນັເຮົັາໃຫ້້ຮ້້ັຈັກ ແລະສ້າງພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັ
ໄວັຣັັສ 
ທີີ່�ເກີດືຈາກພະຍາດື COVID-19.  ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ເຫ້ລົ�ານັີ�ຈະຊ່ີວັຍປ້້ອງກັນັພວັກເຮົັາ
ບ່ໃຫ້້ເຈັບໄຂ້ແລະຊ່ີວັຍຍຸດືຕິ່ໂລກລະບາດືນັີ�ໄດ້ື.



ມີຢີາວັັກຊີີນອ່ື່�ນໆທີີ່�ກາລັັງດຳາເນນີການທົີ່ດຳລັອື່ງບໍໍ?

ແມີນ່ັແລ້ວັ, ເມີື�ອວັັນັທີີ່ 28 ທັີ່ນັວັາ 2020, ມີກີານັວັາງແຜນັການັທົີ່ດືລອງທີ່າງດ້ືານັແພດືຂະຫ້ນັາດືໃຫ້ຍ່ 
ຫືື້ 
ກຳລັງດືຳເນີັນັການັທົີ່ດືລອງລອງ ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ສອງຊີະນັດິືຢ້�ໃນັສະຫ້ະລັດືອາເມີລິກາ:
•  ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຂອງ AstraZeneca
•  ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຂອງ Novaxax

ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປະຈຸຸບັໍນໄດ້ຳຮັັບໍການອື່ະນຸມີດັຳໃຫ້້ໃຊ້ີກັບໍ
ເດັຳກນອ້ື່ຍຫ່ື້ບໍ?ໍ

ບ່, ບ່ມີີຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ໃນັປ້ະຈຸບັນັ ທີີ່� ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືສຳລັບເດັືກນັອ້ຍອາຍຸຕ່່າກວ່ັາ 16 ປີ້.  
ພວັກເຮົັາຍັງບ່ຮ້້ັວ່ັາເມີື�ອໃດືຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຈະໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືສຳລັບເດັືກນັອ້ຍ, ແຕ່່ພວັກ
ເຮົັາຮ້້ັວ່ັາ Pfizer ແລະ Moderna 
ກຳລັງທີ່ຳການັທົີ່ດືສອບຢາວັັກຊີີນັ ໃຫ້້ເດັືກອາຍຸ 12 ຫ້າ 17 ປີ້.



ການຄ້ົ້�ນຄ້ົ້�ວັ ແລະ ຄົ້ວັາມູປອດໄພື້ຂໍ້ອງຢາວັັກຊີີນ
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ລັາຍລັະອື່ຽດຳຂອື່ງການຄົົ້�ນຄົົ້�ວັ COVID-19 ເປັນແນວັໃດຳ?

ລາຍລະອຽດືຂອງການັຜະລິດືຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ເຫ້ລົ�ານັີ� ແລະຕົ່ວັອື�ນັ ທີີ່�ກຳລັງທົີ່ດືສອບ 
ຢ�າງເຂັ�ມີງວັດື ຈາກຫື້າຍໆພັນັຄົືນັຜ້້ເຂົ�າຮ່ັວັມີສືກສາ. 
ຖ້້າຍາມີໃດືທີີ່�ໄດ້ືຮັັບຂ້ມ້ີນັ ຮັັບຮັອງຈາກສຳນັັກງານັ ໂອງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ໃຫ້້ຊີາບໃນັສະຫ້ະລັດື
ອະເມີລິກາ ໃຫ້້ຮ້້ັວ່ັາມີຜົີນັເສຍ ຫືື້ ຜົນັປ້ະໂຫ້ຍດື ແລະ ຖື້ກຮັັບຮັອງ ຫືື້ ຖື້ກລົບລ້າງ ພວັກເຮົັາຈະແຈ້ງກ່ອນັຖື້ກ
ນັຳມີາໃຊ້ີໂດືຍທົີ່�ວັໄປ້. ພວັກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) ແມີນ່ັອົງການັທີີ່�ສ້າງຂື�ນັມີາເພື��ອຮັັບຮັອງຄືວັາມີ
ປ້ອດືໄພປ້ະສິດືທິີ່ຜົນັຂອງຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ໃນັສະຫ້ະລັດືອາເມີລິກາ.  
ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບອະນຸັມີດັືໃຫ້້ນັຳມີາໃຊ້ີວ່ັາງບ່ດົືມີມີານັີ�ແມີນ່ັໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືຈາກໂອງການັ
ອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໂດືຍອີງໃສ່ພື�ນັຖ້ານັຂອງການັທົີ່ດືສອບຈາກວົັງການັແພດື, ແລະແນັວັທີ່າງການັນັຳໃຊ້ີເພື�ອ 
ເປັ້ນັການັຢັ�ງຢືນັເຖິ້ງຄືວັາມີປ້ອດືໄພໃນັການັນັຳໃຊ້ີ ແລະ ຊີະນັດິືໃໝົທີ່ີ່�ກຳລັງຈະມີາ. ທີ່າງອົງ ການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໃນັສະຫ້ະລັດືອະເມີລິກາ ຈະສືບຕ່່ຕິ່ດືຕ່າມີກວັດືກາແລະສັງເກດື ເບິ�ງຜົນັຂ້າງຄືຽງຂອງວັັກຊີີນັທີີ່�ຖື້ກນັຳມີາໃຊ້ີແລ້ວັ 
ແລະຊີະນັດິືໃຫ້ມີທີ່ີ່�ກຳລັງຈະມີາ.



ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ສາມີາດຳແຜ່່ເຊ່ີ�ອື່ໄວັຣັັສໄດ້ຳບໍໍ?

ບ່, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ໄດ້ືຮັັບອະນຸັມີດັືໃຫ້້ໃຊ້ີໃນັປ້ະຈຸບັນັນັີ� ແລະກຳລັງຄົື�ນັຄົື�ວັຢ້�ດືຽວັນັີ� ບ່ສາມີາດືແຜ່
ເຊືີ�ອໄວັຣັັສຂອງ COVID-19 ໄດ້ື.  
ກັບເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັໃນັຮ່ັາງກາຍ ໃຫ້້ຕ່່ສ້້ກັບໄວັຣັັສຫ້າກຖື້ກກະທົີ່ບຈາກເຊືີ�ອພະຍາດືນັີ�.



ຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ນີ� ມີເີຊ່ີ�ອື່ໄວັຣັັສໂຕເປັນທີີ່�ສາມີາດຳເຮັັດຳໃຫ້້ເກີດຳພະຍາດຳ 
COVID-19 ໄດ້ຳບໍ?ໍ

ບ່, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ນັຳມີາໃຊ້ີໃນັປ້ະຈຸບັນັນັີ� ແລະລວັມີທັີ່ງທີີ່�ກຳລັງຄົື�ນັຄົື�ວັຢ້�
ບ່ສາມີາດືນັຳເອົາເຊືີ�ອໄວັຣັັສໂຕ່ເປັ້ນັມີາເຮັັດືໃຫ້້ເປັ້ນັພະຍາດື COVID-19 ໄດ້ື.  ດັື�ງທີີ່�ໄດ້ືກ່າວັມີາ, ຢາວັັກ
ຊີີນັ COVID-19 ແມີນ່ັຢາຊີະນັດິື 
ທີີ່�ນັຳມີາໃຊ້ີເພື�ອສອນັໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍສ້າງກົນັໄກຮັັບຮ້້ັແລະປ້້ອງກັນັໄວັຣັັສເຮົັາຫ້າກຖື້ກກະທົີ່ບຈາກພະຍາດືນັີ�. 



ແມີນ່ໃຜ່ເປັນຜ້້່ຢັ�ງຢືນວ່ັາຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ປອື່ດຳໄພ?

ທັີ່ງສອງອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ແລະ ສ້ນັກາງຄືວັບຄຸືມີແລະປ້້ອງກັນັພະຍາດື (CDC) ຮັັບຮັອງວ່ັາຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 
ທີີ່�ຖື້ກນັຳມີາໃຊ້ີແລະກຳລັງຄົື�ນັຄົື�ວັ ແມີນ່ັປ້ອດືໄພ ແລະ ມີປີ້ະສິດືທິີ່ຜົນັສຳລັບຊຸີມີຊົີນັໂດືຍທົີ່�ວັໄປ້. ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໄດ້ືສືກສາທຸີ່ກຂ້ມ້ີນັຂອງຄືວັາມີປ້ອດືໄພ ແລະມີນັັຮັັບໃຊ້ີແນັວັໃດື.  ຫັື້ງຈາກໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືຈາກທີ່າງອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໃຫ້້ນັຳມີາໃຊ້ີສ້ນັກາງຄືວັບຄຸືມີແລະປ້້ອງກັນັພະຍາດື (CDC) 
ທົີ່ບທີ່ວັນັເບິ�ງຂ້ມ້ີນັຕ່່າງໆຂອງຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 
ກ່ອນັຈະແນັະນັຳໃຫ້້ມີວັນັຊົີນັທົີ່�ວັໄປ້ນັຳມີາໃຊ້ີ.



ພວັກເຮົັາຊິີຮ້້ັໄດ້ຳແນວັໃດຳວ່ັາຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຄົ້ວັາມີ
ປອື່ດຳໄພແລັະໄດ້ຳຜົ່ນ, ໃຊ້ີເວັລັາດົຳນປານໃດຳໃນການຄົົ້�ນຄົົ້�ວັ?

ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ຮັັບຮັອງຢ�າງສຸດືຄືວັາມີສາມີາດືວ່ັາປ້ອດືໄພ ເພາະໄດ້ືນັຳມີາໃຊ້ີ
ໃນັຫື້າຍໆລ້ານັຄົືນັທີີ່�ແຂງແຮັງເພື�ອເປັ້ນັການັປ້້ອງກັນັ ພະຍາດືອັນັຮ້ັາຍແຮັງນັີ� ແລະມີຜົີນັຕ່ອບຮັັບຢ�າງດີື
ພໍສົມີຄືວັນັ. ຢາວັັກຊີີນັ
COVID-19 ນັີ�ໄດ້ືມີກີານັສືກສາພາຍໄຕ້່ການັທົີ່ດືລອງຢ�າງເຂັ�ມີງວັດືຈາກຫື້າຍໆ
ສິບພັນັຄົືນັທີີ່�ຕ້່ອງການັຮ່ັາຮັຽນັແລະສືກສາເຖິ້ງຄືວັາມີປ້ອດືໄພແລະຜົນັປ້ະໂຫ້ຍດືຂອງຢານັີ� ຫ້ລັງຈາກ
ອະນຸັຍາດື ໃຫ້້ໃຊ້ີແລ້ວັ
ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ຍັງຕິ່ດືຕ່າມີເບິ�ງຄືວັາມີປ້ອດືໄພຂອງມີວັນັຊົີນັທົີ່�ວັໄປ້ນັຳອີກ.



ເປັນຫ້ຍງັຢາເຫົື້�ານີ�ຈຸ່�ງຖ່ືກສ້າງຂ່�ນມີາຢ່າງວ່ັອື່ງໄວັ?

ນັກັວິັທີ່ະຍາສາດືທົີ່�ວັໂລກຈັດືລຳດັືບຄືວັາມີສຳຄັືນັຕົ່�ນັຕ່່ເພື�ອຊີອກຫ້າຢາວັັກຊີີນັ ໂດືຍການັນັຳໃຊ້ີ ເທັີ່ກໂນັໂລຢີ ທີີ່�ດີືທີີ່�ສຸດື
ເພື�ອກຳຈັດືໂລກໄວັຣັັສນັີ�. ຢ�າງທີີ່�ບ່ເຄີືຍມີມີີາກ່ອນັ ຂອງບໍລິສັດືທົີ່�ວັໂລກ, ຂ້ມ້ີນັຖ້ະແຫື້ງຂ່າວັ, ເພີ�ມີຈຳນັວັນັການັຜະລິດື,
ສະໜ້ອງທຶີ່ນັເລັ�ງການັຜະລິດືຢານັີ�.  ພວັກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ຊ່ີວັຍອະນຸັຍາດື ໃຫ້້ຜະລິດືແລະທົີ່ດືສອບຢາວັັກ
ຊີີນັທັີ່ງສາມີໄປ້ພ້ອມີໆກັນັ
ບ່ເຮັັດືໄປ້ຕ່າມີລຳດັືບເໝືົອນັແຕ່່ກ່ອນັ ແລະໃຫ້້ການັຮັັບຮັອງຢ�າງວ່ັອງໄວັ. ໃນັລະຍະທີ່ຳການັທົີ່ດືສອບ ຢ�າງເຂັ�ມີງວັດື
ເພື�ອຢັ�ງຢືນັຄືວັາມີປ້ອດືໄພ ແລະປ້ະສິດືທິີ່ພາບຂອງຢາ.



ເປັນຫ້ຍງັຈຸ່�ງມີຢີາວັັກຊີີນ COVID-19 ຫື້າຍໆຊີະນດິຳສ້າງຂ່�ນມີາ?

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



ເປັນຫ້ຍງັຂ້ອື່ຍຈຸ່�ງໄດ້ຳສັກຢາ ສອື່ງເທ່ີ່�ອື່?

ທັີ່ງສອງຢາຂອງ Pfizer ແລະ Moderna ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ສັກຢາ ສອງເທືີ່�ອ ເພື�ອຮັັບຮັອງປ້ະສິດືທິີ່ຜົນັ.  ສັກເຂັມີທີ່ຳອິດື
ເພື�ອເຮັັດືໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍຮ້້ັຈັກເຊືີ�ອໄວັຣັັສ ແລະເຮັັດືໃຫ້້ມີພ້ີມີຕ້່ານັທີ່ານັກຽມີພ້ອມີ,  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�າງແນັນ່ັອນັ.  ບາງຄົືນັອາດືມີຜົີນັຂ້າງຄືຽງ ໃນັລະຫ້ວ່ັາງ ສອງສາມີມີື� ຫັື້ງສັກຢາ
ເຂັມີທີີ່�ໜຶ້�ງ ຫືື້ ເຂັມີທີີ່�ສອງ.  ຫ້າກເຈົ�າສົນັໃຈກ່ຽວັກັບຜົນັຂ້າງຄືຽງທີີ່�ຈະໄດ້ືຮັັບ, ໃຫ້້ຕິ່ດືຕ່່ຫ້າໂຮັງໝົຮັໍັກສາສຸຂະພາບ.



ຂ້ປຽບໍທີ່ຽບໍຂອື່ງຢາຊີະນດິຳນ່�ງຕ່ຊີະນດິຳນ່�ງເປັນແນວັໃດຳ?

ທັີ່ງສອງ ຢາ ຂອງ Pfizer ແລະ Moderna ໃຊ້ີ mRNA ເທັີ່ກໂນັໂລຢີ ສອນັໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍເພື�ອຕ່່ສ້້ ການັຕິ່ດືເຊືີ�ອ 
COVID-19 ມີີສອງທີ່າງ:  ທີ່າງທີີ່�ນັຶ�ງ, ເພື�ອຢຸດືຢັ�ງໄວັຣັັສ, ແລະ ທີ່າງທີີ່ສອງ, ເພື�ອກຳຈັດືເຊືີ�ອໄວັຣັັສ.  ທັີ່ງສອງ ຢານັີ� ຢັ�ງຢືນັ
ວ່ັາ ປ້້ອງກັນັພະຍາດື COVID-19 ໄດ້ື.  
ພວັກ Pfizer ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັຍາດືຈາກ ພວັກອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ(FDA) ສຳລັບຄົືນັທີີ່�ມີອີາຍຸ 16 ປີ້ຂື�ນັໄປ້.  
Moderna ແມີນ່ັສຳລັບ ຄົືນັທີີ່�ມີອີາຍຸ 18 ປີ້ຂື�ນັໄປ້.  ທັີ່ງສອງ ຢາວັັກຊີີນັ Moderna ແລະ Pfizer/BioNTech 
ລ້ວັນັແຕ່່ຕ້່ອງການັສັກສອງເຂັມີ.  ລະຍະຫ່້າງຂອງເຂັມີທີີ່�ນັຶ�ງ ຫ້າເຂັມີທີີ່�ສອງ Moderna ແມີນ່ັ 28 ມີື�, ແລະ ສ່ວັນັ Pfizer 
ແມີນ່ັ 21 ມືີ�. ຂ້ມ້ີນັເພີ�ມີເຕີ່ມີ, Moderna ມີພືີ�ນັຖ້ານັດີືກ່ວັາ ກ່ອນັທີີ່�ສາມີາດືເກັບຮັັກສາໄວ້ັໃນັ ທຸີ່ກໆຊ່ີອງແຂງ, ແມີນ່ັວ່ັາ
ງາ່ຍດືາຍຕ່່ການັແຈກຢາຍ.

ຢາວັັກຊີີນັ Johnson & Johnson ສອນັໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍຂອງເຮົັາສ້າງພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັແລະຄືວັາມີຈຳຂອງຈຸລັງ ເພື�ອຕ່່ສ້້ການັ 
ຕິ່ດືເຊືີ�ອພະຍາດື COVID-19.  Johnson & Johnson ໄດ້ືຮັັບການັອະນຸັມີດັືຈາກ ອົງການັອາຫ້ານັແລະຢາ (FDA) 
ໃຫ້້ໃຊ້ີສຳລັບຄົືນັ ອາຍຸ 18 ປີ້ຂຶ�ນັໄປ້.  
ຂ້ມ້ີນັເພີ�ມີເຕີ່ມີ, ສາມີາດືເກັບຮັັກສາໄວ້ັໃນັຕ່້ເ້ຢັນັ ແລະ ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ສັກຢາເຂັມີອັນັດືຽວັເທົີ່�ານັັ�ນັ, ຍ້ອນັສາເຫ້ດືທັີ່ງສອງຢ�າງນັີ� ຈື�ງ
ເປັ້ນັການັງາ່ຍ ຕ່່ການັແຈກຢາຍ ແລະ ບໍລິຫ້ານັ.



ສາເຫດທ່ິ່�ຈະໄດ້ຮັັບການສັກຢາ
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ແມີນ່ໃຜ່ຊິີໄດ້ຳຮັັບໍການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ກ່ອື່ນໝູ້່?່

ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ປ້ະຈຸບັນັມີໄີດ້ືແກ່:
•  ຜ້້ຊີຽວັຊີານັດ້ືານັການັຮັັກສາສຸຂະພາບ
•  ຜ້້ທີີ່�ດືແ້ລ ພວັກທີີ່�ບ່ສາມີາດືຊ່ີວັຍເຫືື້ອຕົ່ວັເອງໄດ້ືໃນັລະຍະຍາວັ

ໃນັລະຫ້ວ່ັາງ ວັັນັທີີ່ 22 ທັີ່ນັວັາ 2020 ກຸມ່ີຈຳນັວັນັທີ່ຳອິດື ທີີ່�ຖື້ກໃຫ້້ໄດ້ືຮັັບຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແມີນ່ັ:
•  ພະນັກັງານັເຮັັດືວັຽກສຳຄັືນັ ເຊັີ�ນັ ພະນັກັງານັດັືບເພີງ, ຕ່ຳຫື້ວັດື, ຕ່ຳຫື້ວັດື ຄຸືມີຂັງ, ພະນັກັງານັຜະລິດືອາຫ້ານັ, ພະນັກັ
ງານັກະສິກັມີ, 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 ເທັີ່ກໂນັ
ໂລຢີ, ພະນັກັງານັຄືວັາມີປ້ອດືໄພ, ແລະ ພະນັກັງານັຮັັກສາສຸຂະພາບ.

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



ເມີ່�ອື່ເວັລັາໃດຳທີີ່�ຄົົ້ນອື່າເມີລິັກາ ສ່ວັນຫື້າຍຈຸະມີີສິດຳສາມີາດຳໄດ້ຳສັກ
ຢາຕ້ານ 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�.

ຂ້ອື່ຍສາມີາດຳເລ່ັອື່ກສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ແນວັໃດຳທີີ່�ຂ້ອື່ຍ
ຕ້ອື່ງການໄດ້ຳບໍ?ໍ

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



ຂ້້ອຍັສາມ່າດຢາວັັກຊີີນ PFIZER ເຂັ້ມ່ທຳຳອິດ ແລະຫັງັຈາກນັ�ນ  
ແມ່ນ່ MODERNA ຫລື ຢ່າງອື�ນໄດ້ບໍ ໍໃນເທືຳ�ອທີຳ�ສອງ? 

ບ່, ຂ້ແນັະນັຳຄືືສັກສອງເຂັມີ ຂອງຢາຊີະນັດິືດືຽວັກັນັ.  
ເຈາະຈົງເກັບກຳຂ້ມ້ີນັຂອງຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ທີີ່�ທ່ີ່ານັໄດ້ືຮັັບໃນັເທືີ່�ອທີ່ຳອິດື ເພື�ອໃຫ້້ທ່ີ່ານັໄດ້ືຮັັບຢາວັັກຊີີນັ 
COVID-19 ຊີະນັດິືດືຽວັກັນັ ໃນັເທືີ່�ອທີີ່�ສອງ. 
ຖ້າມີໃຫ້້ສະຖ້ານັທີີ່�ສັກຢາ ຂຽນັຂ້ມ້ີນັຂອງຢາທີີ່�ທ່ີ່ານັໄດ້ືຮັັບໄວ້ັເປັ້ນັຫັື້ກຖ້ານັ.



ຄົ້ວັາມູສາມູາດທີິ່�ເຂ້ໍ້�າເຖ່ງໃຫ້ໄດ້ຮັັບການສັກຢາ
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ຂ້ອື່ຍຕ້ອື່ງການມີປີະກັນສຸຂະພາບໍບໍໍ? ເພ່�ອື່ຮັັບໍການສັກຢາອັື່ນ
ໃດຳອັື່ນນ່�ງ ຈຸາກຢາເຫ້ລົັ�ານີ�?

ບ່, ການັສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແມ່ີນັບ່ມີເີສຍຄ່ືາໄດືໆ. ເຈົ�າບ່ຈຳເປັ້ນັຕ້່ອງຈ່າຍຄ່ືາຢາ.  
ເຖິ້ງຢ�າງໃດືກຕໍ່າມີ, ສະຖ້ານັທີີ່�ສັກຢາ ອາດືຈະໄດ້ືຈ່າຍຄືະນັະບໍລິຫ້ານັ ແຕ່່ກຈໍະຖື້ກຈ່າຍຄືືນັຈາກອົງການັສາທີ່າລະນັະສຸກ ຫືື້ 
ປ້ະກັນັສຸຂະພາບສ່ວັນັຕົ່ວັ.  
ແນັະນັຳໃຫ້້ຈຳເປັ້ນັຕ້່ອງຖື້ ບັດືປ້ະກັນັສຸຂະພາບ ຖ້້າຫ້າກວ່ັາທ່ີ່ານັມີ.ີ ຖ້້າຫ້າກວ່ັາທ່ີ່ານັບ່ມີປີ້ະກັນັສຸຂະພາບ, ທ່ີ່ານັກສໍາມີາດືໄດ້ື
ຮັັບການັສັກຢາເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັ.



ຄົົ້ນທີີ່�ບ່ໍມີໜີັງັສ່ຢັ�ງຢືນທີີ່�ຖ່ືກຕ້ອື່ງ ຈຸະໄດ້ຳຮັັບໍການສັກຢາບໍໍ?

ແມີນ່ັແລ້ວັ, ຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ສາມີາດືສັກໃຫ້້ພວັກທີີ່�ບ່ມີໜັີ້ງສືຢັ�ງຢືນັຖື້ກຕ້່ອງໄດ້ືເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັ.  ພວັກຄືະນັະ
ບໍລິຫ້ານັ Biden ໄດ້ືກ່າວັວ່ັາ ພວັກອົງການັ ICE ແລະ CBP ບ່ອະນຸັຍາດືໃຫ້້ຢ້�ໃນັສະຖ້ານັທີີ່�ຂອງການັສັກຢາ ແລະ 
ສາທີ່າລະນັະສຸກ. ແຕ່່ພະນັກັງານັສັກຢາບ່ມີສິີດືຫ້້າມີບ່ໃຫ້້ສັກພວັກທີີ່�ບ່ມີໜັີ້ງສືຢັ�ງຢືນັຖື້ກຕ້່ອງ 
ພວັກພະນັກັງານັສາທີ່າລະນັະສຸກ ບ່ຄືວັນັຈຳແນັກ ພວັກດັື�ງກ່າວັນັີ�  ບ່ໃຫ້້ສັກຢາ ບາງເອກະສານັສ່ວັນັຕົ່ວັ ອາດືຈະ
ຕ້່ອງການັ ຂື�ນັກັບແຕ່່ລະສະຖ້ານັທີີ່� ເຖິ້ງແມີນ່ັວ່ັາຄືວັາມີຈິງ 
ພວັກທີີ່�ບ່ມີໜັີ້ງສືຢັ�ງຢືນັທີີ່�ຖື້ກຕ້່ອງ ຈະຢ້ານັເມີື�ອເຜີຍແຜ່ ຊືີ�ຂອງຕົ່ນັເອງ, ມີນັັເປັ້ນັຄືວັາມີສຳຄັືນັທີີ່�ຕ້່ອງຊີອກຫ້າ 
ພັນັທີ່ະມີດິືຂອງຊຸີມີຊົີນັນັັ�ນັ.  
ເວົັ�ານັຳຊຸີມີຊົີນັ ທີີ່�ເຊືີ�ອຖື້ໄດ້ື ແລະຊີອກຫ້າຂ້ມ້ີນັ ເຮັັດືແນັວັໃດື ໃຫ້້ເຂົ�າຮັັບສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ຢ້�ໃນັລັດືຂອງເຮົັາ 
ແລະ ເອັກກະສານັທີີ່��ເຮົັາຕ້່ອງການັ.



ຮ້ັານຂາຍຢາທ້ີ່ອື່ງຖິື�ນຈຸະເປີດຳໃຫ້້ມີ ີການສັກຢາວັັກຊີີນ 
COVID-19 ຢ່້ບໍ?ໍ

ລັດືຖ້ະບານັເຮັັດືວັຽກຮ່ັວັມີກັບຮ້ັານັຂາຍຢາຍ່ອຍ.  ໂຄືງການັນີັ�ຈະມີແີຜນັດືຳເນີັນັໄປ້ ສອບຖ້າມີນັຳທ້ີ່ອງຖິ້�ນັ ສາທີ່າລະນັະສຸກ 
ສຳລັບຂ້ມ້ີນັທີີ່�ແນັນ່ັອນັ.



ການໄດ້ຮັັບການສັກຢາ
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ຜົ່ນຂ້າງຄົ້ຽງຂອື່ງການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີຄ່ີົ້ແນວັໃດຳ?

ບາງເທືີ່�ອບຸກຄົືນັທີີ່�ໄດ້ືຮັັບການັສັກຢາ 1-2 ມີື� ບ່ຄ່ືອຍສະບາຍດີືປ້ານັໃດື.  ເປັ້ນັສາເຫ້ດືທີີ່�ທີ່ຳມີະດືາ.  ຜົນັຂ້າງຄືຽງທີີ່�ໄດ້ືຮັັບ ຕ່າມີ
ທີ່ຳມີະດືາ, ຫັື້ງຈາກສັກຢາທັີ່�ງຫື້າຍເຫົື້�ານັີ�, ດັື�ງເຊັີ�ນັເຈັບແຂນັ, ຖື້ຄີືງໄຂ້, ເມີື�ອຍ ພາຍໃນັສາມີມີື�ຫັື້ງຈາກສັກຢາ.  ຜົນັຂ້າງຄືຽງດັື�ງ
ກ່າວັນັີ� ແມີນ່ັສະແດືງໃຫ້້ເຫັ້ນັວ່ັາຢາກຳລັງທີ່ຳງານັສະແດືງໃຫ້້ຮ່ັາງກາຍຂອງເຮົັາຮັັບຮ້້ັ ແລະຕ່່ສ້້ພະຍາດື COVID-19. 
 
ຖ້້າວ່ັາເຈົ�າບ່ມີີຜົນັຂ້າງຄືຽງ, ແມີນ່ັທີ່ຳມີະດືາ ເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັ, ສະແດືງວ່ັາຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ກທໍີ່ຳງານັຄືືກັນັ.  ສາເຫ້ດືອັນັ
ອື�ນັ ເລັກນັອ້ຍ ທີີ່�ຈະຄ່ືອຍບັນັເທົີ່າລົງ ຮ່ັວັມີມີ:ີ
•  ບ່ອນັສັກຢາເຈັບແລະແດືງ
•  ເມີື�ອຍ
•  ເຈັບກ້າມີເນັື�ອ ແລະ ຕົ່ນັຕົ່ວັ
•  ເຈັບບ່ອນັຂ້ຕ່່
•  ເຈັບຫົ້ວັ
ຖ້້າທ່ີ່ານັມີຄີືຳຖ້າມີກ່ຽວັກັບອາການັຫືື້ຜົນັຂ້າງຄືຽງຫັື້ງຈາກສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19, ແລ້ວັທ່ີ່ານັສາມີາດືຖ້າມີ ກັບສະຖ້ານັທີີ່� 
ສາທີ່າລະນັະສຸກໄດ້ື.



ການສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ມີີຂ້ຂັດຳແຍງ້ ອັື່ນໃດຳແດ່ຳ ຖ້ືາຫ້າກ
ວ່ັາຂ້ອື່ຍໄດ້ຳກີນຢາ ປ້ອື່ງກັນພະຍາດຳປະຈຸາຕົວັ?

ຖ້້າຫ້າກວ່ັາທ່ີ່ານັມີບັີນັຫ້າກ່ຽວັກັບຂ້ຂັດືແຍ້ງ ຈາກການັສັກຢາ ຕ່່ການັກີນັຢາປ້້ອງກັນັພະຍາດືປ້ະຈຳຕົ່ວັ ທຸີ່ກເທືີ່�ອໃຫ້້ທ່ີ່ານັ
ສອບຖ້າມີນັຳຜະແນັກສາທີ່າລະນັະສຸກ.

ຖ້ືາຂ້ອື່ຍຖ່ືພາຫ່ື້ໃຫ້້ນມົີລ້ັກ ຈຸະເປັນການປອື່ດຳໄພບໍໍ ທີີ່�ຂ້ອື່ຍສັກ
ຢາວັັກຊີີນ COVID-19?

ການັທົີ່ດືສອບເພີ�ມີເຕີ່ມີ ຈະມີມີີາຕື່�ມີເພື�ອຢັ�ງຢືນັຄືວັາມີປ້ອດືໄພ ແລະ ຜົນັກະທົີ່ບແຕ່່ລະບຸກຄົືນັຖື້ພາ.  
ເປັ້ນັການັດີືທີີ່�ໃຫ້້ນັມົີລ້ກ ຕ້່ອງການັຊີອກຫ້າຂ້ມ້ີນັຕ່າມີແຜນັສາທີ່າລະນັະສຸກ ກ່ຽວັກັບການັສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ນັີ�.



ນອະນາຄ້ົ້ດຂໍ້ອງການສັກຢາວັັກຊີີນ 
COVID-19

bit.ly/CovidLaoResources



ຈຸະມີຈັີຸກເທ່ີ່�ອື່ທີີ່�ຂ້ອື່ຍຈຸະສາມີາດຳ ສັກຢາປ້ອື່ງກັນພະຍາດຳ 
COVID-19?

ປ້ະຈຸບັນັນັີ� ພວັກເຮົັາບ່ຮ້້ັວ່ັາການັສັກຢາປ້້ອງກັນັຈະໄປ້ໄດ້ືດົືນັປ້ານັໃດື ເຊືີ�ອໄວັຣັັສ ມີກີານັປ້�ຽນັແປ້ງ ຫືື້ຂະຫ້ຍາຍພັນັ, ນັັ�ນັເປັ້ນັ
ສາເຫ້ດືໃຫ້້ເຮົັາສັກຢາ ຕື່�ມີອີກຕ່າມີຄືວັາມີຈຳເປັ້ນັ.  
ເຊັີ�ນັດືຽວັກັນັແຕ່່ລະຊີະນິັດືຂອງວັັກຊີີນັ ມີເີວັລາແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປ້ ຂື�ນັກັບດົືນັປ້ານັໃດື ຫືື້ ພ້ມີຕ້່ານັທີ່ານັຈະກຸມ້ີໄປ້ດົືນັປ້ານັໃດື.  
ພວັກຝ່�າຍການັຢາວິັຊີາສະເພາະ ແລະກະຊີວັງສາທີ່າລະນັະສຸກ ຊ່ີວັຍຕິ່ດືຕ່າມີຢ�າງໃກ້ຊິີດືກັບໄວັຣັັສ ເພື�ອຮັຽນັຮ້້ັວ່ັາຢາວັັກຊີີນັ 
COVID-19 ຈະຮັັກສາເຮົັາໄປ້ໄດ້ືດົືນັປ້ານັໃດື.  ຫັື້ງຈາກການັສັກຢາແລ້ວັ.



ຂ້ອື່ຍຈຸະຕ້ອື່ງໄດ້ຳສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ທີ່ກຸໆປີບໍ?ໍ

ດືຽວັນັີ�ພວັກເຮົັາບ່ມີີຄືຳຕ່ອບໃຫ້້ເທືີ່�ອ.  ນັບັຕັ່�ງແຕ່່ພະຍາດື COVID-19 ເກີດືຂື�ນັມີາບ່ດົືນັປ້ານັໃດື, ພວັກເຮົັາບ່ຮ້້ັວ່ັາຢາທີີ່�ເຮົັາ
ໄດ້ືຮັັບ ຈະປ້້ອງກັນັເຮົັາຈາກພະຍາດື COVID-19.  
ເຖິ້ງຢ�າງໃດືກຕໍ່າມີ, ພວັກ ຝ່�າຍການັຢາວິັຊີາສະເພາະ ແລະ ຜ້້ຊ່ີຽວັຊີານັຂອງສາທີ່າລະນັະສຸກ ໃຫ້້ຄືຳໝັົ�ນັສັນັຍາຈະຮັຽນັຮ້້ັ ລາຍ
ລະອຽດື ແລະຈະຊ່ີອຍອະທິີ່ບາຍໄດ້ືຮ້້ັສາເຫ້ດືທັີ່ນັທີີ່.



ຊິີເປັນການຄຸ້ົ້ມີຄ່ົ້າທີີ່�ຈຸະສັກຢາວັັກຊີີນ COVID-19 ຖ້ືາວ່ັາເຮົັາຕິດຳ
ພະຍາດຳ COVID-19 ແລ້ັວັ?

ແມີນ່ັແລ້ວັ,     ເຈົ�າຄືວັນັຈະສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19.  ເຖິ້ງແມ່ີນັວ່ັາເຈົ�າຕິ່ດືເຊືີ�ອພະຍາດື COVID-19 ມີາແລ້ວັ. ເພາະເຮົັາບ່
ຮ້້ັຄືວັາມີຕ້່ານັທີ່ານັທີ່ຳມີະຊີາດືຂອງຕົ່ວັຂອງເຮົັາ ຈະກຸມ້ີໄປ້ເທົີ່�າໃດື.  
  ບາງການັຄົື�ນັຄົື�ວັແນັະນັຳໃຫ້້ຖ້້າເປັ້ນັໄປ້ໄດ້ື ໃຫ້້ສັກຢາໂຄືວິັດືສອງຄັື�ງ.  ຕ່າມີຄືຳແນັະນັຳ ໃຫ້້ລໍຖ້້າ 4 ອາທິີ່ດື ຫັື້ງຈາກເຊົີາຈາກການັຕິ່ດື
ເຊືີ�ອພະຍາດື COVID-19.  ແລ້ວັຈຶ�ງຄ່ືອຍໄປ້ສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19.a



ຫັື້ງຈຸາກຂ້ອື່ຍໄດ້ຳສັກາວັັກຊີີນ COVID-19 ແລ້ັວັຂ້ອື່ຍຈຸະຕ້ອື່ງຍງັ
ປ້ອື່ງກັນແບໍບໍອ່ື່�ນອີື່ກບໍ?ໍ

ແມີນ່ັແລ້ວັ,     ຫ້ລັງຈາກສັກຢາວັັກຊີີນັ COVID-19 ແລ້ວັ, ພວັກເຮົັາຄືວັນັດືຳເນີັນັໃສ່ໜ້້າກາກປ້້ອງກັນັ, ຮັຽນັຢ້�ຫ່້າງກັນັ, 
ແລະລ້າງມີກັືບສະບ້ແລະນັຳາປ້ະມີານັ 20 ວິັນັາທີີ່.  
ວິັທີີ່ດັື�ງກ່າວັນັີ�ພວັກເຮົັາຄືວັນັນັຳມີາໃຊ້ີ ເພື�ອເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍຜ່ອນັການັແຜ່ລະບາດື ຂອງເຊືີ�ອໄວັຣັັສ ຫັື້ງຈາກສັກຢາແລ້ວັ.  
ຈົ�ງຈົດືຈຳໄວ້ັວ່ັາ ພຽງປ້້ອງກັນັອັນັດືຽວັຈະບ່ສາມີາດືຢຸດືຢັ�ງພະຍາດື COVID-19 ນັີ�ໄດ້ື.  ພວັກເຮົັາຕ້່ອງການັປົ້ກປ້້ອງຫື້າຍ
ດ້ືານັເພື�ອຍຸດືຕິ່ການັແຜ່ລະບາດື ຂອງພະຍາດື COVID-19 ນັີ�.



ຈຸະເປັນວິັທີີ່ປອື່ດຳໄພແນວັໃດຳຕ່ຂ້ອື່ຍທີີ່�ຈຸະເຮັັດຳ ຫັື້ງຈຸາກສັກຢາແລ້ັວັ?

ຫັື້ງຈາກເຈົ�າໄດ້ືສັກຢາແລ້ວັ, ຈຳເປັ້ນັເຈົ�າຕ້່ອງໄດ້ືໃສ່ໜ້້າກາກປ້້ອງກັນັເວັລາເຈົ�າອອກໄປ້ນັອກບ້ານັແລະລະວັັງລະຍະຫ່້າງຈາກຄົືນັອື�ນັ.  
ເພາະວ່ັາຜ້້ຊ່ີຽວັຊີານັບ່ສາມີາດືຮ້້ັໄດ້ືວ່ັາ ຜ້້ທີີ່�ສັກຢາແລ້ວັອາດືຈະນັຳເອົາເຊືີ�ອໂລກໄວັຣັັສໄປ້ສ້້ຄົືນັອື�ນັໄດ້ື, ເປັ້ນັການັດີືທີີ່�ສຸດືທີີ່�ຮັັກສາກິດື
ຈະກັມີນັີ�ໄວ້ັ ເພື�ອຮັັກສາຄົືນັອື�ນັນັຳອີກ.



ຈຸະເປັນແນວັໃດຳຫ້າກຂ້ອື່ຍບ່ໍໄດ້ຳຮັັບໍການສັກຢາປ້ອື່ງກັນພະຍາດຳ 
COVID-19?

ການັສັກຢາປ້້ອງກັນັໃນັສະຫ້ະລັດືອະເມີລິກາ ແມີນ່ັຕ່າມີໃຈສະໝົກັ. ແມີນ່ັການັຕັ່ດືສິນັໃຈຂອງໃຜມີນັັ. 
ຖ້້າຫ້າກວ່ັາເຈົ�າມີີສິດືທີີ່�ຈະໄດ້ືສັກຢາ.  
ມີນັັຈະເປັ້ນັການັຊ່ີວັຍບ່ໃຫ້້ຕິ່ດືພະຍາດື COVID-19 ຫືື້ 
ເຈັບສາຫັ້ດືຈາກການັປ້�ວັຍຈາກພະຍາດືນັີ�.  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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