
ការណែនាំអាំពីការបងថ់្លៃវ៉ា ក់សាំងរបស់អនក 
ការបង់ថ្លៃល ើវ៉ា ក់សាំងរបស់កូនៗលោកអនក 

កុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានវ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺ។ ប្បសិនបបើមានសិទ្ធិ ទ្ទួ្លបាន មណ្ឌ លសុខភាពសប្មាប់ជនជាតិប ើមហាវ ៉ា 
(Native Hawaiian Health Centers) និងបសវថែទាំសុខភាពឥណ្ឌឌ  (IHS) ផ្តល់ជូននូ បសវបង្កា រជាំងឺ។ ខណ្ៈបពលថ លវ៉ា ក់សាំងថ លទ្ទួ្ល 
បានការថណ្នាំពី CDC និងវ៉ា ក់សាំង COVID-19 ថ លផ្តល់ជូនបោយអនកផ្តល់បសវវនកមម  ធីិវ៉ា ក់សាំងសប្មាប់កុមារ (VFC) 

បៅមណ្ឌ លសុខភាពថ លទ្ទួ្លបានការបញ្ជា ក់ពីសហព័នធ  (FQHCs) ឬគ្ល ីនិកសុខភាពជនបទ្ (RHC) គ្ឺមិនមានការគ្ិតវែលបទ្
ប ជាបណ្ឌ ិតរបស់អនកអាចគិ្តវែលបលើការចាំណ្ឌយបផ្េងបទ្ៀតសប្មាប់កាពិបប្រោះជាំងឺបនោះ។ 1 វ៉ា ក់សាំងរបស់កុមារ 
ថ លទ្ទួ្លបានការថណ្នាំជាប្បចាំរបស់ CDC គួ្រថតមិនមានការគ្ិតវែលបនោះបទ្។* 

*វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺប្គ្នុផ្តត សយធាំ និងវ៉ា ក់សាំងបផ្េងបទ្ៀតប្ត ូបានធានរ៉ា ប់រងបោយការធានរ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់អនក
បោយឥតគិ្តវែលបលើការទូ្ទត់វែលចាំណ្ឌយរមួ ឬការធានរ៉ា ប់រងរមួ។ 2 ប្បសិនបបើបោកអនកមិនអាចបង់វែលបសវរ ឋបាលសប្មាប់វ៉ា ក់សាំង VFC

បនោះបោកអនកអាចនិយាយថា បោកអនកមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្បាក់បនោះបទ្ បហើយបោកអនកនឹងមិនតប្មូ ឱ្យបង់វែលបនោះទ្។

ការបង់ថ្លៃល ើវ៉ា ក់សម្រាប់មនុសសលពញវយ័

● ម្រកមុហ ុនធានរ៉ា ប់រងឯកជន

○ តាមផ្ល  ូចាប់ វ៉ា ក់សាំងថ លទ្ទួ្លបានថណ្នាំប្ត ូថតមានការធានរ៉ា ប់រងបោយប្កមុហ ុនធានរ៉ា ប់
រងរបស់អនកបោយឥតគិ្តវែល។ ទ្ាំនក់ទ្ាំនងបៅកាន់ប្កមុហ ុនធានរ៉ា ប់រងរបស់អនក ប ើមបីសួរថា
បតើវ៉ា ក់សាំងរបស់អនកប្ត ូទ្ទួ្លបានការធានរ៉ា ប់រងបោយឥតគិ្តវែលថ រឬបទ្ - ទាំងបៅការយិាល័យប ជាបណ្ឌ ិត
ឬបៅតាមឱ្សែសា នជាក់ោក់ណ្ឌមួយ។

● Medicaid

○ ថផ្នការ Medicaid របស់រ ឋភាគ្បប្ចើនរ៉ា ប់រងបហាចណ្ឌស់ក៏បលើការចក់វ៉ា ក់សាំងមនុសេបពញ យ័ខល ោះ
ប ុថនត ថផ្នការខល ោះអាចមិនផ្តល់ប្គ្ប់ វ៉ា ក់សាំងទាំងអស់ ថ លថណ្នាំបោយ CDC បោយឥតគ្ិតវែលបនោះបទ្។

○ ទ្ាំនក់ទ្ាំនងបៅកាន់ទ្ីភាន ក់ង្ករ Medicaid រ ឋរបស់អនក ប ើមបី ឹងថា បតើវ៉ា ក់សាំង ថ លបោកអនកប្ត ូការនឹងមិនមាន
ការគិ្តវែលឬបទ្ បហើយបតើអនកអាចប្ត ូបង់ប្បាក់បលើវែលចាំណ្ឌយរមួ ធានរ៉ា ប់រងរមួរន  វែលបសវរ ឋបាលបលើវ៉ា ក់សាំង
ផ្ងថ រឬបទ្ (ឧទហារណ្៍ វែលសប្មាប់ការចក់វ៉ា ក់សាំងនីមួយៗ)។ ក៏ប្ត ូសកសួរពួកបគ្ផ្ងថ រថា ប ើមបីទ្ទួ្លបានកា
រធានរ៉ា ប់រង បតើវ៉ា ក់សាំងបនោះប្ត ូថតផ្តល់បោយប ជាបណ្ឌ ិត ឱ្សែការ ីឬអនកផ្តល់បសវថែទាំសុខភាព
ជាក់ោក់បផ្េងបទ្ៀតថ រឬបទ្។

● Medicare

○ Medicare ធានរ៉ា ប់រងបលើវ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺប្គ្នុផ្តត សយធាំ និងជាំងឺរោកសួតបោយឥតគិ្តវែលបៅបប្កាម ថផ្នក B
(ការធានរ៉ា ប់រងខាងប ជាសស្តសត ) ។

○ ថផ្នការ Medicare ថផ្នក D ធានរ៉ា ប់រងបលើអនកជាំងឺចប់ពីចាំនួនតិចតួច រហូត ល់មិនគិ្តវែលទ ាំងប្សងុថតមតង។
សប្មាប់ព័ត៌មានបថនាម សូមទូ្រស័ពទបៅកាន់អនកផ្ដល់បសវថែទាំសុខភាពរបស់ថផ្នការថផ្នក D របស់អនក។

● មិនានការធានរ៉ា ប់រងសខុភាព
○ បោកអនកប្បថហលជាប្ត ូបង់វែលចាំណ្ឌយបពញបលើវ៉ា ក់សាំង និងវែលចាំណ្ឌយពាក់ព័នធនន  ូចជា

វែលចាំណ្ឌយរមួកន ុងការយិាល័យ វែលធានរ៉ា ប់រងរមួ និង/ឬវែលបសវរ ឋបាលសប្មាប់ការចក់វ៉ា ក់សាំង (បនោះគ្ឺ
វែលសប្មាប់ការចក់វ៉ា ក់សាំងនីមួយៗ) បៅការយិាល័យប ជាបណ្ឌ ិត គ្ល ីនិកសុខភាព ឬឱ្សែសា ន។

ចុុះលបើខ្ញ ាំមិនាន ទ្ធភាពកន ញងការទ្ិញវ៉ា ក់សាំង? 

● ប្បសិនបបើបោកអនកមិនមានលទ្ធភាពទ្ិញវ៉ា ក់សាំង ថ លបោកអនកប្ត ូការ បនោះបោកអនកអាចទក់ទ្ងបៅកាន់មនទ ីរសុខាភិបាលរ ឋ
ឬមូលោឋ នរបស់អនក បហើយសកសួរថា បតើពួកបគ្ ឹងពីកមម  ធីិរ ឋណ្ឌមួយ ថ លផ្តល់ជូននូ ការចក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រ ល់មនុសេបពញ យ័
បោយឥតគ្ិតវែល ឬកន ុងតវមលទបថ រឬបទ្។ បោកអនកក៏អាចទ្ាំនក់ទ្ាំនងបៅ FQHC, RHC, មជឈមណ្ឌ លបសវថែទាំសុខភាពឥណ្ឌឌ
ឬមណ្ឌ លសុខភាពសប្មាប់ជនជាតិប ើមពីបកាោះហាវ ៉ា (Native Hawaiian Health Centers) បៅកន ុងតាំបន់របស់អនក ប ើមបី ឹងថា
បតើពួកបគ្មានផ្តល់ជូនវ៉ា ក់សាំងកន ុងតវមលទបឬបទ្ ឬទូ្រស័ពទបៅកាន់ CDC តាមរយៈបលខ 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) ។
គ្ល ីនិកអាចតប្មូ ឱ្យបោកអនកចុោះប ម្ ោះជាអនកជាំងឺ ប ើមបីផ្តល់វ៉ា ក់សាំងជូន ល់បោកអនក។

សប្មាប់ព័ត៌មានបថនាម សូមចូលបៅកាន់បគ្ហទ្ាំព័រ
www.aa-nhpihealthresponse.org/ និង www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 and CDC-RFA-IP18-1804 from the Centers for Disease Control 

and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not 

necessarily represent the official views of CDC/HHS.

1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/
https://vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/ﬂu.html
http://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-ﬂu-shot/index.html


លសចកដ ីណែនាំអាំពីការចាក់វ៉ា ក់សាំងជាំងឺម្ររនុ
ផ្ដដ សយធាំ
ល ើជាំងឺម្ររនុផ្ដដ សយធាំ (Influenza) រឺជាអវ ី? 

ជាំងឺប្គ្នុផ្តដ សយធាំ (Influenza) ថ លជាទូ្បៅបគ្សា ល់ថា ជា “ផ្តត សយធាំ” ជាជាំងឺឆ្លងថ លរលោលកន ុងអាំឡុងថខតុោ 
រហូត ល់ថខឧសភាបៅកន ុងសហរ ឋអាបមរកិ។ មនុសេប្គ្ប់រន របូអាចឆ្លងជាំងឺផ្តត សយធាំបាន ប ុថនតវមានបប្រោះថាន ក់ 
ខាល ាំង ចាំបពាោះប្បជាជនថ លង្កយរងបប្រោះ  ូចជា ទរក កុមារតូចៗ មនុសេថ លមានអាយុចប់ពី

65 ឆ្ន ាំបឡើងបៅ ស្តសត ីមានវផ្ទបពាោះ និងអនកថ លមានសា នភាពជាំងឺជាក់ោក់មួយចាំនួន ឬអនកថ លមានប្បព័នធការពារ 
សរពាងាកាយចុោះបខោយ។

លហ ុអវ ីបានជាម្រ វូចាក់វ៉ា ក់សាំង? 

កន ុងមួឆ្ន ាំៗ មានមនុសេរប់ពាន់នក់បានសល ប់បោយសរជាំងឺប្គ្នុផ្តត សយធាំ និងមានមនុសេជាបប្ចើន 

បានចូលបៅសប្មាកពាបាលបៅមនទ ីរបពទ្យ។ វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺប្គ្នុផ្តដ សយធាំការពារបានជាំងឺរប់ោនប្បបភទ្ 
និងការថ លប្ត ូបៅពាបាលខល នួជាមួយប ជាបណ្ឌ ិតទក់ទ្ងនឹងជាំងឺប្គ្នុផ្តត សយធាំកន ុងមួយឆ្ន ាំៗ។ 

ល ើអនកណាខៃុះរួរណ ចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រ? 

មនុសេប្គ្ប់របូគួ្រថតទ្ទួ្លបានវ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺផ្តត សយធាំ ។ មជឈមណ្ឌ លប្តួតពិនិតយ និងបង្កា រជាំងឺឆ្លង (CDC) 
ថណ្នាំមនុសេប្គ្ប់របូថ លមានអាយុចប់ពី 6 ថខបឡើងបៅប្ត ូចក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺបៅបរៀងរល់រ ូ វនជាំងឺផ្តត សយធាំ។ 

ល ើខ្ញ ាំអាចចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា ជាំងឺលសសងលទ្ៀ ជាមួយវ៉ា ក់សាំងបង្កា ជាំងឺ COVID-19 
បានឬលទ្? 

● វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺ COVID-19 និងវ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺបផ្េងបទ្ៀតប្ត ូបានផ្តល់ជូនបោយមិនគ្ិតពីបពលប ោ។
ការផ្ដល់ជូនបនោះ រប់បញ្ច លូការផ្ដល់ជូនវ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺ COVID-19 និងវ៉ា ក់សាំងបផ្េងៗបទ្ៀតកន ុងវែៃថតមួយ
ឬកន ុងរយៈបពល 14 វែៃ។ 3

 

ល ើខ្ញ ាំអាចឆ្ៃងជាំងឺម្ររនុផ្ដដ សយធាំតាមរយៈការចាក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺម្ររនុផ្ដដ សយធាំ

លនុះណែរឬលទ្? 

● អត់បទ្ វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំងឺប្គ្នុផ្តត សយធាំ មិនអាចចមលងជាំងឺផ្តត សយធាំ បៅកាន់អនកបានបទ្។

សប្មាប់ព័ត៌មានបថនាម សូមចូលបៅកាន់បគ្ហទ្ាំព័រ

www.aa-nhpihealthresponse.org/ និង www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/
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មជឈមណ្ឌ លប្តួតពិនិតយ និងបង្កា រជាំងឺឆ្លង (CDC) ចាំនួន 3 ។ (វែៃទ្ ី16 ថខកកាោ ឆ្ន ាំ 2021) ។ ការពិចរណ្ឌបលើគ្ល ីនិកបបណ្ឌត ោះអាសននសប្មាប់បប្បើ 
ប្បាស់កន ុងការចក់វ៉ា ក់សាំងបង្កា រជាំង ឺcovid-19 ។ មជឈមណ្ឌ លប្តួតពិនិតយ និងបង្កា រជាំងឺឆ្លង 
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-
19%2Finfo-by-product%2Fclinical-considerations.html#Coadministration. 
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