ស្មោះទីក្ក្ ុង

សេចក្ត ីជូនដំណឹងេត ីពីវ៉ាក្់សង
ំ ការពារសេ

ចាក្់វ៉ាក្់សំង

ឥត
គិតថ្លៃ

សោគក្ូ រ៉ា ូណា

(ឧបតថ េភទ ំងក្េ ុង
សោយរោាភិបាល)

ដំសណើរការចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ

1 បញ្ជាក្់សពលសែលាវដលអន ក្អាចេក្ចាក្់វ៉ាក្់សំងបាន
វ៉ាក្់សំងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា នឹងផ្ត ល់ជូនតាេលំោប់សៅឱ្យ បគគ លិក្វលទ ំេ្ភ្លព េនេសចាេ់ និងអន ក្វដលមានជំងឺក្បចាំ
កាយ េូ េបញ្ជាក្់អំពីលំោប់លំសោយទទួ លវ៉ាក្់សំងរបេ់អនក្ ស ើយរង់ចាំសែនរបេ់អនក្
*េូ េរង់ចាំសេចក្ដ ីក្បកាេពីរោាភិបាល អន ក្អាចចូ លសៅសេើលក្នុងវែបសយត៍របេ់ក្ក្េួ ងេខាភិបាល ការងារ និងេ្មាលភ្លព ឬសៅ
ក្វនៃ ងពិសក្គ្នោះសយាបល់សៅក្នុងទីក្ក្ ុងរបេ់អនក្
*េូ េសេើលវផ្ន ក្ខាងសក្កាយថ្នឯក្សរសនោះ អំពី ែ ិសលភ្លពេនេសចាេ់ និងអន ក្វដលមានជំងឺក្បចាំកាយ
*សទោះបីជាអន ក្អាចនឹងក្តូែរង់ចាំបនត ិចក្៏សោយ ក្៏សយើងនឹងធានឱ្យបានថ្អន ក្វដលចង់ចាក្់វ៉ាក្់សំងនឹងអាចមានឱ្កាេទទួ លបាន
វ៉ាក្់សំងសនោះ ដូ សចន ោះេូ េមានភ្លពអត់្មត់បនត ិច

2 វេវ ងរក្េនា ីរសពទយ ឬក្វនៃ ងចាក្់វ៉ាក្់សំង
វេវ ងរក្េនា ីរសពទយ ឬក្វនៃ ងចាក្់វ៉ាក្់សំងវដលអន ក្អាចសៅចាក្់វ៉ាក្់សំងបានតាេរយៈ PR
សៅក្នុងោជធានី ទីក្ក្ ុងរបេ់អនក្ ឬសៅសលើក្បព័នធអីន្ឺណិត
េក្មាប់ព័ត៌មានបវនថ េ េូ េចូ លសៅកាន់វែបសយត៍ព័ត៌មានទូ សៅេត ីពី ការវណនំអំពីវ៉ាក្់សំងការពារ
សេសោគក្ូ រ៉ា ូណា សៅខាងសតំសនោះ

វែបសយត៍េដីពីការវណនំអំពីវ៉ាក្់សំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា៖ https://v-sys.mhlw.go.jp
*អន ក្អាចទក្់ទងសៅកាន់សលាក្ក្ ុងរបេ់អនក្បាន ក្បេិនសបើអនក្េិនអាចវេវ ងរក្េនា ីរសពទយ ឬក្វនៃ ងចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ បាន
សទសនោះ

*វ៉ាក្់សង
ំ គួ រវតផ្ត ល់ជូនសៅក្នុងោជធានី ទីក្ក្ ុង ឬភូ េិវដលអន ក្ចោះបញ្ាីលំសៅោានរបេ់អនក្ (ទីតាំងលំសៅោាន) សលើក្វលង
វតអន ក្ក្តូែេក្មាក្ក្នុងេនា ីរសពទយ ឬក្តូែចូ លេក្មាក្សៅក្នុងេូ លោានេខាភិបាល

ក្ូ ដបនាប់បនស ំេក្មាប់

េូ េសេើលវផ្ន ក្ខាងសក្កាយេក្មាប់ព័ត៌មានអំពីការចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ សៅតំបន់សផ្សងពីអាេយោានវដលបានចោះបញ្ាី

ការវណនំអំពីវ៉ាក្់សង
ំ

*អន ក្េិនអាចស្វ ើការណាត់ជួបសោយផ្ទាល់តាេរយៈវែបសយត៍វណនំអំពីវ៉ាក្់សង
ំ ការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណាបានសនោះសទ

ការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា

3 ស្វ ើការណាត់ជួប និងការចាក្់វ៉ាក្់សំង
េូ េទក្់ទងសៅកាន់េនា ីរសពទយ ឬសលាក្ក្ ុងវដលអន ក្ចង់ចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ
េនា ីរសពទយសៅក្នុងតំបន់
របេ់អនក្
ក្វនៃ ងចាក្់វ៉ាក្់សំងសៅ
ក្នុងទីក្ក្ ុង

ស្វ ើការណាត់ជួបសោយផ្ទាល់ជាេួ យនឹងេនា ីរសពទយ (តាេរ
យៈទូ រេពា អីន្ឺណិតជាសដើេ)
សល្ទំនក្់ទំនង

 បងាាន់ថ្ដ (មានបងាាញសៅក្នុងសេចក្ត ីជូនដំណង
ឹ សនោះ)
ឯក្សរ
ចាំបាច់

+

 ឯក្សរបញ្ជាក្់អតត េញ្ជាណ (ប័ណណសបើក្បរ
ប័ណណធានោ៉ាប់រង ជាសដើេ)

*េូ េវេ់ក្សតតោងកាយរបេ់អនក្សៅផ្ា ោះ េនសពលេក្ចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ ស ើយេូ េក្ំចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ និងក្តូែទក្់ទងសៅកាន់កា រ ិយាល័យសលាក្ក្ ុង ឬេនា ីរ
សពទយវដលអន ក្បានណាត់សដើេបីចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ សនោះភ្លៃេ ក្បេិនសបើអនក្មានជំងឺក្គ ុនសតត ឬមានអារេម ណ៍េិនក្េល ល្លួ នន
*េូ េសេៃ ៀក្េសេៃ ៀក្បំពាក្់វដលងាយក្េល លសបើក្សម
*សដើេបីទទួ លបានក្បេិទធភ្លពវ៉ាក្់សង
ំ សនោះសពញសលញ អន ក្ក្តូែវតចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ ក្បសភទវតេួ យឱ្យបាន 2 ដូ េសៅក្នុងចសនៃោះសពលក្ំណត់ណាេួ យ

សៅ

សពលវដលអន ក្ទទួ លបានវ៉ាក្់សង
ំ ដូ េទីេួយ េូ េពិនិតយសេើលសពលសែលាវដលអន ក្ក្តូែសៅចាក្់ដូេបនាប់
*បងាាន់ថ្ដវដលមានបងាាញគឺេក្មាប់លិ្ិតបញ្ជាក្់ការចាក្់ថ្នប
ំ ងាារ ឬលិ្ិតបញ្ជាក្់ការចាក្់វ៉ាក្់សង
ំ
ក្គប់សពល ស ើយេូ េក្ំដក្ឯក្សរសនោះសចញពីគ្ននឱ្យសសោះ

េូ េយក្ឯក្សរសនោះេក្ជាេួ យអន ក្ឱ្យបាន

◎ ចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុសសចាស់
សៅសពលវដលវ៉ាក្់សំងក្តូែបានសរៀបចំផ្ដល់ជូនអន ក្វដលមានអាយ 65 ឆ្នំក្នុងឆ្នំ ិរញ្ា ែតថុ 2021 (អន ក្វដលសក្ើតសៅថ្លង ឬេនថ្លង ទី01 វ្សេស ឆ្នំ1957) រ

យៈសពលសនោះអាចនឹងក្តូែវបងវចក្បវនថ េសទៀត

◎ ផ ើអ្នកដែលានជាំងឺម្របចាាំកាយានសានភាពដបបណា?
វ៉ាក្់សំងេក្មាប់អនក្វដលមានជំងឺក្បចាំកាយ គឺនឹងក្តូែផ្ដ ល់ជូន បនាប់ពីការចាក្់ឱ្យេនេសចាេ់ទូសៅរ ួច

អន ក្វដលមានជំងឺក្បចាំកាយ គឺក្តូែ

បានក្ំណត់អតត េញ្ជាណថ្ជាអន ក្វដលមានលក្ខ ណៈែ ិនិចឆ័យដូ ចខាងសក្កាេ (គិតក្តឹេថ្លង ទី01 វ្ក្េភ ៈ ឆ្នំ2021 ស ើយអាចនឹងមានការផ្ទៃេ់បដ ូរ)
1. អន ក្វដលមានជំងឺ និងសថនភ្លពដូ ចខាងសក្កាេវដលទទួ លការវលទ ំជំងឺសក្ត ឬជំងឺក្នុង
1. ជំងឺផ្លួ ែូ ដសងា ើេោ៉ាថ្ំ រ៉ា

8. ការទទួ លបានការពាបាលវដលស្វ ើឱ្យធាៃក្់ចោះនូ ែក្បព័នធភ្លពសំ

2. ជំងឺសបោះដូ ងោ៉ាថ្ំ រ៉ា (រ ួេទ ំងជំងឺសលើេេមាា្្េ)

9. ជំងឺក្បព័នធក្បសទ និងេរថ្េក្បសទនិងសច់ដំ ពាក្់ព័នធនឹងភ្លពេិនក្បក្ក្តីថ្នក្បព័នធភ្លពសំ

3. ជំងឺតក្េងសនេោ៉ាថ្ំ រ៉ា

10. ដំសណើរការោងកាយធាៃក្់ចោះ សោយសរវតជំងឺក្បព័នធក្បសទ និងេរថ្េក្បសទនិងសច់ដំ (រ ួេបញ្ចល
ូ

4. ជំងឺសលៃ ើេោ៉ាថ្ំ រ៉ា (ជំងឺក្ក្ិនសលៃ ើេ ជាសដើេ)

ទ ំងជំងឺផ្លួ ែូ ដសងា ើេ)

5. ជំងឺទឹក្សនេវផ្ែ េវដលពាបាលសោយការសក្បើថ្នអា
ំ ំងេយលីន ឬឱ្េល ឬជំងឺ

11. ភ្លពេិនក្បក្ក្តីក្ក្ូេូ េូ េ

ទឹក្សនេវផ្ែ េពាក្់ព័នធនឹងជំងឺសផ្សងៗ

12. អេេតថ ភ្លពផ្លួ ែូ សមរតី និងរ ូបោងកាយ្ង ន់្ងរ (អេេតថ ភ្លពរ ូបោងកាយ្ង ន់្ងរ និងអេេតថ ភ្លពបញ្ជា

6. ជំងឺ្េ (េិនោប់បញ្ចល
ូ ជំងឺសេៃ ក្សៃំងសោយសរ្វ ោះជាតិវដក្)

សមរតី្ងន់្ងរ)

7. ជំងឺវដលស្វ ើឱ្យ្ូ ចដំសណើរការក្បព័នធភ្លពសំ (រ ួេបញ្ចល
ូ ទង
ំ ដំសច់េហារ ើក្វដល

13. ជំងឺេាោះដសងា ើេសពលសគង

ក្ំពងេថ ិតសក្កាេការពាបាល)

14. ជំងឺផ្លួ ែូ ចិតត្ងន់្ងរ (េក្មាក្ពាបាលជំងឺផ្លួ ែូ ចិតតសៅេនា ីរសពទយ មានលិ្ិតបញ្ជាក្់អំពីបញ្ជាពិការភ្លពផ្លួ ែូ

2. អន ក្ធាត់វដលក្តូែតាេលក្ខ ណៈែ ិនិចឆ័យ (BMI 30ស ើងសៅ)

ចិតត ឬលិ្ិតបញ្ជាក្់អំពីការសដរនីតិេេបទ ឬេថ ិតក្នុងក្បសភទ ការវលទ ំសែជា សស្តេតគ្នំក្ទ្លួ ននឯង “្ង ន់្ងរ

និងជាប់ជាក្បចាំ” (ការវលទ ំសៅក្នុងេនា ីរសពទយចិតតសស្តេត)
BMI = ទេង ន់ោងកាយ (kg) ÷ ក្េា េ់ (m) ÷ ក្េា េ់ (m)
*ការវណនំេក្មាប់ BMI ថ្ន 30៖ ក្េា េ់ 170cm និងទេង ន់ 87kg ក្េា េ់ 160cm និងទេង ន់ 77kg

ការចាក្់វ៉ាក្់សំងបគគ លិក្បសក្េើការងារសៅក្នុងេណឌលចាេ់ជោនឹងក្តូែចាប់សផ្ដ ើេស ើងក្នុងសពលជាេួ យគ្នន

◎ ការចាក់វ៉ាក់សាំងផៅកដនែ ងផ្សង ផម្រៅពីកដនែ ងដែលានសរផសរផៅកនុងប័ណ្ណសនក់ផៅដែលាននុះុ ប្ជី (ទីតង
ាំ លាំផៅដ្ឋាន)
 ក្បេិនសបើអនក្ក្ំពងទទួ លវ៉ាក្់សំងសៅេនា ីរសពទយ ឬេូ លោានេខាភិបាល វដលអន ក្ក្ំពងសនក្់សៅ ឬចូ លេក្មាក្ពាបាល → េូ េស្វ ើការពិសក្គ្នោះ
សយាបល់ជាេួ យនឹងេនា ីរសពទយ ឬេូ លោានេខាភិបាលសនោះ
 ក្បេិនសបើអនក្ក្ំពងទទួ លវ៉ាក្់សំងសៅេនា ីរសពទយ វដលអន ក្ក្ំពងពាបាលជំងឺក្បចាំកាយ → េូ េស្វ ើការពិសក្គ្នោះសយាបល់ជាេួ យនឹងេនា ីរសពទយ
សនោះ
 ក្បេិនសបើលំសៅោានរបេ់អនក្ ្េពីអាេយោានរបេ់អនក្ → អន ក្អាចទទួ លវ៉ាក្់សំងសៅក្នុងតំបន់វដលអន ក្ក្ំពងរេ់សៅជាក្់វេដ ង
 េូ េពិនិតយសេើលការវណនំអំពីវ៉ាក្់សំងេក្មាប់សេសោគក្ូ រ៉ា ូណា ឬទក្់ទងេក្កាន់កា រ ិយាល័យពិសក្គ្នោះសយាបល់របេ់សលាក្ក្ ុងវដលអន ក្ក្ំពងរេ់
សៅ

◎ ម្រ វូ ផសនើសុាំការយល់ម្រពមជាមុនសិន មុននឹងផ្វ ើការចាក់វ៉ាក់សាំង
ក្បេិនសបើអនក្ក្ំពងេថ ិតសៅក្នុងការពាបាលជំងឺ ឬមានការបារេភ អំពីសថនភ្លពេ្ភ្លពរបេ់អនក្ េូ េពិសក្គ្នោះសយាបល់ជាេួ យនឹង
សែជា បណឌិតក្បចាំក្គល សររបេ់អនក្ េនសពលេសក្េចចិតតទទួ លយក្វ៉ាក្់សំងសនោះ

េក្មាប់ព័ត៌មានបវនថ េអំពីក្បេិទធភ្លព និងេែតថ ិភ្លពរបេ់វ៉ាក្់សង
ំ េក្មាប់
សេសោគក្ូ រ៉ា ូណា េូ េចូ លសៅកាន់ទំព័រវ៉ាក្់សង
ំ េក្មាប់សេសោគក្ូ រ៉ា ូណាសៅសលើវែប
សយត៍របេ់នយក្រដា េស្តនតីជបន និង្ទា កាល័យរបេ់គ្នត់

វ៉ាក្់សំងសេសោគក្ូ រ៉ា ូណានយក្រដា េស្តនតី
ជបន និង្ទា កាល័យ

ក្បេិនសបើអនក្េិនអាចសបើក្វែបសយត៍សនោះបានសទ េូ េទក្់ទងសៅកាន់សលាក្ក្ ុងក្នុងេួ លោានរបេ់អនក្

ព័ត៌មានទំនក្់ទំនងេក្មាប់ការេួ រេំណួរ

វេវ ងរក្

