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គេតុអ្វីបានជាែ្ុ ាំេួរឱ្យកូនរបស់ែ្ុ ាំចាក់វ ៉ាកស់ាំងម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID? 

 COVID េឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់កុារវយ័គកេង។  
o ការចូលព្យាបាលគៅមនទីរគព្យទ្យ គកើនគ ើងយ៉ាងខ្ល ាំងចាំគ ោះកុារវយ័គកេង កនុងអ្ាំ ុងគព្យលនន
ការរកីរាលដាលរបស់ Omicron ែាំបូងកនុងរែូវរងាឆ្ន ាំ 2021-22 ។  

o េិតម្រតឹមនថៃទ្ី 28 ដែឧសភា ឆ្ន ាំ 2022 ានអ្នកសល ប់គដាយសរជាំងឺ COVID ចាំនួន 442 នាក់
ដែលជាកុារអាយុគម្រកាម 5 ឆ្ន ាំ។ 

 ែណៈគព្យលដែលហានិភ័យននការចូលមនទីរគព្យទ្យ និងការសល ប់គដាយសរជាំងឺ COVID ានកម្រមិតទាប
ចាំគ ោះកុារជាងមនុសសគព្យញវយ័ក៏គដាយ កុារគៅដតានហានិភ័យព្យីជាំងឺ COVID។ ជាំងឺរាតតាត
សកលគនោះបានឆក់យកជីវតិមនុសសគព្យញវយ័រាប់លាននាក់។ គទាោះជាយ៉ាងណាក៏គដាយ គដាយសរដត
ចាំនួនននការសល ប់របស់មនុសសគព្យញវយ័ានកម្រមិតែពស់ដែលមិននឹកសេ នែល់គនាោះ មិនដមនានន័យថា
ផលប៉ាោះ ល់ែល់កុារេឺមិនសាំខ្ន់គនាោះគទ្។ ឥ ូវគនោះ ម្រេួសរជាង 400 ម្រេួសរានដតគៅអ្ីែពស់និង
គៅអ្ីកាំណល់សម្រាប់កុារទ្គទ្គ្មេ នអ្នកអ្ងគុយប៉ាុគណាណ ោះគៅឯតុអាហាររបស់ព្យួកគេគរៀងរាល់ម្រព្យឹក។ 

 គយើងមិនអាចទ្សសន៍ទាយបានថាកុារណានឹងានជាំងឺធ្ៃន់ធ្ៃរព្យីការឆលងគមគរាេ COVID គនាោះគទ្។ គម្រចើន
ជាង ក់កណាា លននកុារដែលបានសម្រាកគៅមនទីរគព្យទ្យមិនានលកខែណឌ ជាំងឺស្រសប់គនាោះគទ្។  

 ឥ ូវគនោះគយើងអាចការ រការសល ប់របស់កុារគដាយការចាក់វ ៉ាក់សាំងែល់ព្យួកគេ។   
 ការចាក់វ ៉ាក់សាំងកុារក៏អាចជួយឱ្យព្យួកគេានសុែភាព្យលអ និងគៅសលាផងដែរ គដាយគជៀសវងព្យី
ការរ ាំខ្នបដនែមគទ្ៀតែល់ទ្ាល ប់របស់ព្យួកគេ។  



 

 

 

គតើវ ៉ាក់សាំង COVID ានសុវតែិភាព្យសម្រាប់កូនែ្ុ ាំដែរឬគទ្? 

 បាទ្/ចាស វ ៉ាក់សាំង COVID-19 ានសុវតែិភាព្យសម្រាប់កុារអាយុគម្រកាម 5 ឆ្ន ាំ។  
 ការសកលបងព្យាបាលរួមានទារក និងកុារអាយុគម្រកាម 5 ឆ្ន ាំជាង 9,000 នាក់ គេើយកុារជាង  
10 លាននាក់ដែលានអាយុព្យី 5 ែល់ 11 ឆ្ន ាំបានចាក់វ ៉ាក់សាំងម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID។  

 វ៉ាក់សាំងគនោះអាចបណាា លឱ្យានម្របតិកមេព្យីកម្រមិតស្រសលគៅមធ្យម និងបគណាា ោះអាសននដែលមិនាន
គម្រគ្មោះថាន ក់គនាោះគទ្។ កុារអាយុគម្រកាម 5 ឆ្ន ាំានការឈឺចាប់ និងគ ើងម្រកេមគៅកដនលងចាក់វ ៉ាក់សាំង 
គៅា ែលួន ឈឺកាល រងាញាក់ និងឈឺសច់ែុាំ។ ម្របតិកមេទាាំងគនោះានន័យថា ម្របព្យ័នធភាព្យសុាំរបស់កូនអ្នក
កាំព្យុងគធ្វើការគែើមបីការ រព្យួកគេ។  

 កម្រមិតែូស និងគព្យលគវលារបស់វ ៉ាក់សាំងម្រតូវបានបគងកើតគ ើងជាព្យិគសស និងម្រតូវបានគធ្វើគតសាគែើមបី
សុវតែិភាព្យ និងម្របសិទ្ធភាព្យគៅកនុងែលួនកុារវយ័គកេងជាងគេ។ កម្រមិតែូសដផអកគលើភាព្យចាស់ទ្ុាំននម្របព្យ័នធ
ការ ររាងកាយរបស់កូនអ្នក មិនដមនអាស្រស័យគលើទ្ាំេាំកូនអ្នកគនាោះគទ្ គនាោះគេើយជាមូលគេតុដែលវ
ដផអកគលើអាយុ និងមិនដមនទ្មៃន់។   

English: Why should I vaccinate my child against COVID?  

 COVID is a risk for young children.  

o Hospitalizations rose sharply in young children during the first Omicron wave 

in winter 2021-22.  

o As of May 28, 2022 there have been 442 COVID deaths in children under the 

age of 5. 

 While the risk of hospitalization and death from COVID is much lower in children 

than adults, children are still at risk from COVID. The global pandemic has taken the 

lives of millions of adults. Just because the number of adult deaths has been 

unimaginably high, however, does not mean the impact to children has been 

insignificant. Over 400 families now have empty high chairs and booster seats at 

their tables each morning. 

 We can’t predict which children will have severe illness from a COVID infection – 

more than half of children who have been hospitalized don’t have any underlying 

medical conditions.  

 We can now prevent the death of children by getting them vaccinated.   

 Vaccinating children can also help keep them healthy and in school, avoiding further 

disruption to their routines.  

 



 

 ហានិភ័យននជាំងឺរលាកសច់ែុាំគបោះែូង និងរលាក
គស្រសមគបោះែូង ដែលជាផលប៉ាោះ ល់ននវ ៉ាក់សាំងែ៏កម្រម ដែលម្រតូវបានគេរកគ ើញជាព្យិគសសចាំគ ោះ
បុរសវយ័ជាំទ្ង់ ហាក់ែូចជាានកម្រមិតទាបបាំផុតចាំគ ោះកុារអាយុគម្រកាម 5 ឆ្ន ាំ (ទាបជាងមនុសសគព្យញ 
វយ័ និងមនុសសវយ័ជាំទ្ង់)។ មិនានករណីណាមួយគៅកនុងការសកលបងគនាោះគទ្ គេើយអ្នកជាំនាញនឹង
បនាតាមដានរកគមើលផលប៉ាោះ ល់ែ៏កម្រមគនោះគៅកនុងការគម្របើម្របាស់ជាក់ដសាង។  

 គយើងានទ្ិននន័យគម្រចើនគទ្ៀតអ្ាំព្យីសុវតែិភាព្យរបស់វ ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាងគយើងធ្លល ប់ានសម្រាប់ថាន ាំ 
វតីាមីន ឬអាហារបាំប៉ានភាេគម្រចើន។  

 គទាោះបីជាបនាទ ប់ព្យីវ ៉ាក់សាំងម្រតូវបានអ្នុម័តក៏គដាយ ក៏ម្របព្យ័នធសុវតែិភាព្យកាំព្យុងម្រតួតព្យិនិតយជានិចចគៅគលើ
ផលប៉ាោះ ល់ែ៏កម្រម ឬកងវល់សុវតែិភាព្យ។  

 

គតើែ្ុ ាំអាចឱ្យកូនរបស់ែ្ុ ាំចាក់វ ៉ាកស់ាំងគៅឯណា? 

 ការផគត់ផគង់ែាំបូងចាំនួន 10 លានែូសនឹងអាចរកបានគៅសបាា េ៍ែាំបូងជាមួយនឹងការចាក់ែូសជុាំទ្ីព្យីរ 
ដែលនឹងានគៅសបាា េ៍បនាទ ប់។ 

English: Is the COVID vaccine safe for my child?  

 Yes, the COVID-19 vaccines are safe for kids under 5.  

 The clinical trials included more than 9,000 babies and children under 5, and more 

than 10 million children ages 5-11 have been vaccinated against COVID.  

 The vaccine might cause some mild to moderate, temporary reactions that are not 

dangerous. Children under 5 experienced pain and redness at the injection site, 

fever, headaches, chills, and muscle pain. These reactions mean your child’s immune 

system is working to protect them.  

 The dosage and timing of the vaccine has been specifically developed and tested to 

be safe and effective in the youngest kids. The dosage is based on the maturity of 

your child’s immune system, not on the size of your child, which is why it is based on 

age and not weight.   

 The risk of myocarditis and pericarditis, a very rare vaccine side effect that has been 

seen especially in adolescent males, appears to be very low for children under 5 

(lower than for adults and adolescents). There were no cases in the trials, and 

experts will continue to monitor for this rare side effect in real-world use.  

 We have more data on the safety of the COVID-19 vaccines than we will EVER have 

for most medicines, vitamins, or nutritional supplements.  

 Even after vaccines are approved, safety systems are constantly monitoring for any 

rare side effects or safety concerns.  

 



 

 ឪព្យុកាា យអាចចូលគមើលគៅ vaccines.gov 
គែើមបីគមើលជគម្រមើសចាក់វ ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលគៅជិតបាំផុតសម្រាប់កូនរបស់ព្យួកគេ។ រែឋទាាំងអ្ស់
កាំព្យុងធ្លនាថាព្យួកគេានវ៉ាក់សាំងដែលអាចរកបានគៅម្រកសួងសុខ្ភិបាលសធ្លរណៈ កនុងករណីដែល
កុារមិនានអ្នកផាល់គសវដថទាាំសុែភាព្យផ្ទទ ល់ែលួន ឬកនុងករណីដែលអ្នកផាល់គសវមួយចាំនួនមិនអាច
សាុកទ្ុកវ ៉ាក់សាំងបានគដាយសរការតម្រមូវខ្ងការសាុកទ្ុក។ 

 

គតើកនូរបសែ់្ុ ាំអាចចាកវ់ ៉ាកស់ាំង COVID កនងុគព្យលដតមយួជាមយួវ ៉ាកស់ាំងគផសងគទ្ៀតបានឬគទ្? 

  បាន កុារអាចទ្ទ្ួលវ៉ាក់សាំង COVID កនុងគព្យលដតមួយជាមួយវ៉ាក់សាំងែនទ្គទ្ៀត។  
 ទារក និងកុារអាយុគម្រកាម 5 ឆ្ន ាំគម្រចើនដតទ្ទ្ួលបានវ៉ាក់សាំងគម្រចើនជាងមួយគៅគព្យលព្យួកគេគៅជួបម្រេូ
គព្យទ្យកុាររបស់ព្យួកគេ។ វ ៉ាក់សាំងដែលបានដណនាាំទាាំងគនោះផាល់ការការ រម្របឆ្ាំងនឹងជាំងឺគម្រគ្មោះថាន ក់
ចាំនួន 14 មុែគេើយឥ ូវគនោះក៏ការ រជាំងឺ COVID-19 ផងដែរ។  

 ម្រេួសរជាគម្រចើនែកខ្នមិនបានគៅទ្ទ្ួលថាន ាំវ ៉ាក់សាំងតាមទ្ាល ប់កនុងអ្ាំ ុងគព្យលជាំងឺរាតតាត ែូគចនោះការ
ណាត់ជួបជាមួយអ្នកផាល់គសវដថទាាំសុែភាព្យរបស់កូនអ្នក គែើមបីទ្ទ្ួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 េឺជា
គព្យលគវលាែ៏លអគែើមបីទ្ទ្ួលបានវ៉ាក់សាំងដែលែកខ្នមិនបានចាក់ឱ្យបានម្រេប់ផងដែរ។   

 វ៉ាក់សាំងសុែភាព្យតាមទ្ាល ប់ការ រជាំងឺជាមធ្យមចាំនួន 1,913 មុែកនុងមួយគា៉ាង ការ រការចូលមនទីរ
គព្យទ្យចាំនួន 2,685 កនុងមួយនថៃ និងការសល ប់កនុងវយ័កុារចាំនួន 720 នាក់កនុងមួយសបាា េ៍គៅសេរែឋ
អាគមរកិ។ព្យួកវជាឧបករណ៍ែ៏សាំខ្ន់បាំផុតមួយរបស់គយើងសម្រាប់ការរកាកូន និងម្រេួសររបស់គយើង 
ឱ្យានសុែភាព្យលអ។ 

English: Where can I get the vaccine for my child?   

 An initial supply of 10 million doses will be available the first week with a second 

round of doses available the following week. 

 Parents can visit vaccines.gov to view the nearest available COVID-19 vaccine options 

for their children. All states are ensuring they have vaccines available at public health 

departments in case a child does not have a personal health care provider or in the 

case that some providers are unable to stock the vaccine due to storage 

requirements. 

 



 

 

 

គតើកនូរបសែ់្ុ ាំេរួចាកវ់ ៉ាកស់ាំងជាំងឺ COVID ដែរឬគទ្ ម្របសនិគបើព្យកួគេានជាំង ឺCOVID គេើយគនាោះ? 

  បាទ្/ចាស។ ការឆលងព្យីមុនក៏មិនការ រព្យីការឆលងមាងគទ្ៀតផងដែរ ជាព្យិគសសជាមួយនឹងវ ៉ារយ៉ាង់គមគរាេ 
ថេីៗែូចជា Omicron។  

 ការចាក់វ ៉ាក់សាំងផាល់នូវការជាំរុញការការ រគដាយគ្មេ នហានិភ័យដែលគកើតានជាមួយការឆលង។  
 ម្របសិនគបើកូនរបស់អ្នកបានឆលងគមគរាេ COVID គេើយ ការចាក់វ ៉ាក់សាំងបនាទ ប់របស់ព្យួកគេអាចម្រតូវបាន
ព្យនារគព្យល 3 ដែចាប់ព្យីគព្យលដែលគរាេសញ្ញា ចាប់គផាើម ឬគៅគព្យលដែលព្យួកគេបានគធ្វើគតសាវជិជាន។ចូរ
ព្យិភាកាជាមួយអ្នកផាល់គសវដថទាាំរបស់អ្នកគែើមបីគធ្វើការសគម្រមចចិតាែ៏លអបាំផុតសម្រាប់កូនរបស់អ្នក។  

 

English: Can my child get a COVID vaccine at the same time as other vaccines?  

 Yes, children can get the COVID vaccine at the same time as other vaccines.  

 Babies and children under 5 often get more than one vaccine at a time when they 

visit their pediatrician. These recommended vaccines provide protection against 14 

dangerous diseases – and now COVID-19 too.  

 Many families missed getting routine vaccines during the pandemic, so making an 

appointment with your child’s healthcare provider to get the COVID-19 vaccine is a 

good time to get caught up on any missed vaccines, too.   

 Routine wellness vaccines prevent an average of 1,913 illnesses per hour, 2,685 

hospitalizations per day, and 720 early deaths per week in the United States. They 

are one of our most important tools for keeping our children and families healthy.  

 

English: Should my child get a COVID vaccine if they’ve already had COVID?  

 Yes. Prior infection does not protect as well against getting infected again, especially 

with the newer virus variants like Omicron.  

 Getting vaccinated provides a boost in protection without the risk that comes with 

infection.  

 If your child was infected with COVID, their next vaccine dose can be delayed 3 

months from when symptoms started or when they tested positive. Talk to your care 

provider to make the best decision for your child.  

 


