
សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពី 
ការចាក្់ដូេជំរុញ(ស ើក្ទី3)  
វ៉ា ក់្សំងការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា 

េូេស្េែ ងរក្សា បនសេជជសស្តេត  ឬទីតងំចាក់្វ៉ា ក់្សំងស្ដ អនក្អាចចាក់្វ៉ា ក់្សំង

បាន តេរយៈអុីនស ើស្ណត ឬការផ្សពែផ្ាយរបេ់ក្ក្ងុក្េកុ្ខណឌ ឃុេំង្កា ត់ភូេិ។ 

គួរបញ្ជជ ក់្ថា ក៏្មានក្រណីស្ដ បុគគ ិក្ស្ផ្នក្សេជជសស្តេត ជាសដើេអាចចាក់្សៅ 

សា ប័នសេជជសស្តេត ស្ដ ខល នួបសក្េើការង្ករស្ដរ។ 

ព័ត៌មាន េអ ិត េូេបញ្ជជ ក់្ជាេួយក្ស្នែងស ែ ើការរបេ់អនក្។ 

*សូមសាកសួរភូមិ សង្កា ត់ ក្កងុមូលដ្ឋា នរបស់អ្នក ក្បសិនបបើអ្នកមិនអាចស្សែ ងរកសាា បនបេជ្ជសាស្តសរ  ឬកស្នែងចាក់វ៉ា ក់សាាំងបាន។ 

*ជាបោលការណ៍ ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក្តេូប ែ្ ើប ើងបៅភូមិ សង្កា ត ់ឬក្កងុស្ែលអ្នកបានច ុះបញ្ជ ីលាំបៅដ្ឋា ន(ទីលាំបៅច ុះបញ្ជ ី) បលើកស្លងចាំប ុះអ្នកស្ែល
កាំព ងសក្ាកពាបាល ឬសាន ក់បៅមណឌ លចាស់ជ្រា ជាបែើម។                                  ចាំប ុះការចាក់វ៉ា ក់សាាំងបៅកស្នែងបសេងពីទីលាំបៅច ុះបញ្ជ  ីសូម
បមើលបៅខាងបក្កាយ។ 

*អ្នកមិនអាចប ែ្ ើការច ុះប ម្ ុះណាត់ទ កម ន តាមរយៈបេហទាំព័រ covid-19 vaccine navi បដ្ឋយផ្ទា ល់បានបទ។ 

ចាក់្វ៉ា ក់្សំង 

(ឧបតាមភទ ាំងក្សងុបដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល)  

・ឯក្សរេួយឈតុក្ន ុងសក្សេេបំកុ្ត ស្ដ មានភ្ជជ បជ់ាេួយសេចក្ដជូីនដំណងឹសនេះ 

・ឯក្សរបញ្ជជ ក្អ់តតេញ្ជា ណ(បណ័ណ ស ខេគំា អ់តតេញ្ជា ណ ប័ណណ សបើក្បរ  

ប័ណណ ធានាោ៉ា បរ់ងេុខភ្ជព។ ។) 

ឯកសារមួយឈ តកន ុងបក្សាមសាំប ក្ត 

េូេទាក្់ទងសា បនសេជជសស្តេត  ឬភូេិ េង្កា ត់ ក្ក្ងុស្ដ ក្ំពុងចុេះស ម្ េះទទួ ការណាត់ 

ថ្ងៃទី16 ស្ែេចិឆ ិកា ឆ្ន ាំ2021  

 

 

 

*ការចាប់បសដើមច ុះប ម្ ុះទទួលការណាត់បែើមបីចាក់ែូសជ្ាំរ ញ អាចែ សោន បៅតាមភូមិ សង្កា ត ់ក្កងុនីមួយៗ។  

• សក្ាប់ស្តអ្នកានអាយ  18ឆ្ន ាំប ើងេិតក្តឹមថ្ងៃចាក់។ 

បង្កា ន់ដដចាក្់វ៉ា ក្់សំងក្តេូបានបញ្ជ នូសៅដ ់អនក្ 1 

ស្េែ ងរក្សា បនសេជជសស្តេត /ទីតងំចាក្់វ៉ា ក្់សំង 2 

េូេស ែ ើការចុេះស ម្ េះណាត់ទុក្ជាេុន សដើេបីចាក្់វ៉ា ក្់សំង 3 ឥតគិតដលែ 

មណឌ លសរល់ព័ត៌ាន： ទីតងំចាក់្វ៉ា ក់្សំងសៅភូេិ 

េង្កា ត់ ក្ក្ងុ 

សា បនសេជជសស្តេត ស្ដ ក្តេូបាន

កំ្ណត់សៅជិតទីតងំអនក្ 
ស ែ ើការណាត់សោយផ្ទា  ់ជាេួយសា បនសេជជសស្តេត  
(ទូរស័ពា ឬអ្ ីនប្ើស្ណតជាបែើម) 

* កន ុងបក្សាមសាំប ក្តានភ្ជជ ប់"ស្បបបទក្តួតពិនិតយសេជជសស្តេត បឋេស្ដ មានភ្ជជ ប់បង្កា ន់ដដចាក្់វ៉ា ក្់សំង"និង"ប័ណណ បញ្ជជ ក្់ការចាក្់វ៉ា ក្់សំងរចួោ ់"

។ សូមរកាក ាំឲ្យបាត់បង់។ 

(ក៏អាចានករណីស្ែលបង្កា ន់ថ្ែចាក់វ៉ា ក់សាាំងនិងប័ណណ បញ្ជ ក់ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងរចួរាល់ ក្តេូបានបញ្ច លូោន កន ុងឯកសារស្តមួយសងស្ែរ។) 

* សូមវស់កបតរ រាងកាយរបស់អ្នកបៅសាុះ ម នបពលមកចាក់វ៉ា ក់សាាំង បហើយសូមក ាំចាក់វ៉ា ក់សាាំង និងក្តេូទក់ទងបៅកាន់មណឌ លព័ត៌ានភូមិ សង្កា ត់ 
ក្កងុ ឬសាា បនបេជ្ជសាស្តសរ ស្ែលអ្នកបានណាត់បែើមបីចាក់វ៉ា ក់សាាំងប ុះភ្ជែ ម ក្បសិនបបើអ្នកានជ្ាំងឺក្េនុបតរ  ឬានអារមមណ៍មិនក្សួលែល នួ។  

* បពលបៅចាក់វ៉ា ក់សាាំង សូមបៅបដ្ឋយបសែ ៀកេសេែៀក្បំពាក់្ស្ដ អាចលាត់បសញ្េ ញសម បានស ឿន។ 

 

ប័ណណ បលែសាំោល់ 
អ្តរសញ្ញា ណ ។ល។ 

សៅដលៃចាក្ ់

ក្តេូយក្

ជាប់ខល នួ 

សគហទំព័រស្ណនាទូំសៅអំពីការចាក់្វ៉ា ក់្សំង 

"covid-19 vaccine navi" 

https://v-sys.mhlw.go.jp 

＋ 

អនក្ស្ដ បានទទួ បង្កា ន់ដដ នឹងអាចចាក្់វ៉ា ក្់សងបាន។ 

ដំសណើរការដនការទទួ បានការចាក់្វ៉ា ក់្សំង 



◎អំពីការចាក្់វ៉ា ក្់សំងសៅទីតងំសផ្សង សក្ៅពីក្ស្នែងស្ដ មានក្ន ុងេបំកុ្តសន ក្ស់ៅ(ទី សំៅចុេះបញ្ជ )ី 
・សក្ាប់អ្នកស្ែលក្តេូចាក់វ៉ា ក់សាាំងបៅសាា បនបេជ្ជសាស្តសរ  ឬមណឌ លចាស់ជ្រាស្ែលែល នួកាំព ងសាន ក់បៅពាបាល ឬកាំព ងសាន ក់បៅ  

➡  េូេពិសក្គាេះជាេួយសា បនសេជជសស្តេត  ឬេណឌ  ចាេ់ជោសនាេះ។ 

・សក្ាប់អ្នកស្ែលក្តេូចាក់វ៉ា ក់សាាំងបៅសាា បនបេជ្ជសាស្តសរ ស្ែលែល នួកាំព ងពាបាលជ្ាំងឺក្បចាាំកាយ ➡  េូេពិសក្គាេះជាេួយសា បនសេជជសស្តេត សនាេះ។ 

・សក្ាប់អ្នកស្ែលកស្នែងសាន ក់បៅែ សពីទីលាំបៅច ុះបញ្ជ  ី➡ អាចមានក្រណីស្ដ អនក្អាចទទួ វ៉ា ក្់សំងសៅតំបន់ស្ដ ក្ំពុងសន ក្ស់ៅបចច ុបបនន

បាន។    សូមស្សែ ងរកព័ត៌ានបៅបេហទាំព័រ ឬសាកសួរការយិាល័យពិបក្ោុះបយាបល់ភូម ិសង្កា ត់ ក្កងុស្ែលអ្នកកាំព ងសាន ក់បៅបចច ុបបនន។ 

ចំសពាេះពត័៌មាន េអ ិតអំពីក្បេិទធភ្ជពនិងេុេតា ិភ្ជពរបេ់វ៉ា ក្សំ់ង

ការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា េូេសេើ សគហទំព័រក្ក្េួងេុខាភិបា ការង្ករនិង

េុខុមា ភ្ជព ក្តង់ទំព័រ "អំពីវ៉ា ក្់សំងការពារសេសោគកូ្រ៉ាណូា"។ 

ករណីមិនអាចបមើលបេហទាំព័របនុះបាន សូមក្បឹកាជាមួយភូមិ សង្កា ត់ ក្កងុស្ែលអ្នករស់បៅ។ 

េុខាភិបា ការង្ករនិងេុខុមា ភ្ជព  

វេ ើរុេកូ្រ៉ាណូា    វ៉ា ក្់សំង 

សាកសួរព័ត៌ានតាមរយៈ 

េូេបនតអនុេតត 

វេ ធាធានការ 

ការពារការឆ្ែង។ 

សជៀេវង [ "ជិត" ទាងំ3 (ក្ស្នែងជិតក្ក្ក្ញុ ការប េះពា ់ជិតេន ិទធ ក្ស្នែងបិទជិត)] / 
អនុេតត 3ក្ុ ំ(ក្ុំសៅក្ស្នែងក្ក្ក្ញុ ក្ុំប េះពា ជិ់តេន ទិធ ក្ុំសៅក្ស្នែងបិទជិត)  

ពាក្់មា េ 
លាងដដនឹងសប ូ  

◎សដើេបីទទួ ការចាក្វ់៉ា ក្សំ់ង ចាបំាច់ក្តេូមានការក្ពេសក្ពៀងពីសេខីល នួ។ 

សូមប ែ្ ើការសបក្មចចិតរចាក់វ៉ា ក់សាាំងបដ្ឋយស្សែកបលើឆនា ៈសម ័ក្េចិតររបសឹឹ់សាមីែល នួ ប ា ប់ពីបានស្សែ ងយល់ក្តឹមក្តេូអ្ាំពីកក្មិតក្បសិទធភ្ជព និង 

ហានិភ័យ សលរំខានថ្នការចាក់វ៉ា ក់សាាំងការ រការឆែងបនុះ។ ការចាក់វ៉ា ក់សាាំងនឹងមិនក្តេូបានអ្ន េតរប ើយ ក្បសិនបបើោម នការក្ពមបក្ពៀងពីសា

មីែល នួ។ 

មិនអ្ន ញ្ញា តបអាយានការបងខ ាំឲ្យចាក ់ឬការបរ ើសបអ្ើងចាំប ុះប េគលស្ែលមិនបានចាក ់ពីសាំណាក់កស្នែងការង្ករ ឬអ្នកជ្ ាំេញិប ើយ។ 

◎ក្បព័នធជំនួយចំសពាេះការរងផ្ ប េះពា ់េខុភ្ជពសោយការចាក្វ់៉ា ក្សំ់ង 

បៅកន ុងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងបង្កា រ អាចានករណីបកើតានសលប ុះ ល់ស ែភ្ជព (បកើតជ្ាំងឺបសេងៗ ឬបនេល់នូេពិការភ្ជព)។ បទុះបីជាករណីកក្ម 

ប  ស្នរក៏មិនអាចសនមត់ថាោម នទាំងក្សងុបានប ើយ បហត បនុះបទើបក្បព័នធជ្ាំនួយបនុះក្តេូបានបបងា ើតប ើង។ 

អ្ាំពីស្បបបទចាាំបាច់បសេងៗបែើមបីដ្ឋក់ កយបសន ើស ាំ សូមក្បឹកាជាមួយភូម ិសង្កា ត ់ក្កងុ មូលដ្ឋា នស្ែលអ្នកបានច ុះបញ្ជ ីសាន កប់ៅ។ 

◎េូេបនតអនុេតត េ ធាធានការការពារការឆ្ែងដូចជាពាក្ម់ា េជាសដើេ សទាេះបីជាបានទទួ ការចាក្វ់៉ា ក្សំ់ងសហើយក្ស៏ោយ។វវ  

វ៉ា ក់សាាំងការ របមបរាេកូរ៉ាណូា ក្តេូបានបញ្ញជ ក់ថាានក្បសិទធភ្ជពែពស់កន ុងការបង្កា រការបចញបរាេសញ្ញា ថ្នជ្ាំងឺកូេ ើែ-19 ប  ស្នែ ក្បសិទធភ្ជពប ុះេឺ

មិនស្មន 100% ប ុះបទ។ មា ងបទៀត ក៏ានឥទធិពលបដ្ឋយសារការបាំ ស្បែងរបស់េ ើរ សសងស្ែរ។ 

អាក្ស័យបហត បនុះ សូមបោកអ្នកបនរអ្ន េតរ េធិានការការ រការឆែង ស្ែលានែូចជា ការបជ្ៀសវង ["ជ្ិត" ទាំង3 (កស្នែងជ្ិតកកក ញ ការប ុះ

 ល់ជ្ិតសន ិទធ កស្នែងបិទជ្ិត]/ អ្ន េតរ 3ក ាំ (ក ាំបៅកស្នែងកកក ញ ក ាំប ុះ ល់ជ្ិតសន ិទធ ក ាំបៅកស្នែងបិទជ្ិត) ការ ក់ា ស និងការោងថ្ែនឹងសាប ូ  

ឬសាែ ប់បមបរាេបដ្ឋយអាល់ក លោងសាំអាតថ្ែជាបែើម។ 

◎អនក្ស្ដ សយើងេូេស ើក្ទកឹ្ចិតតឲ្យចាក្ដូ់េជំរុញជាពិសេេ 

・"អនក្ស្ដ មានក្តត េុខភ្ជពក្បឈេ ៃន់ ៃរ" ែូចជាមន សេចាស់ជ្រា អ្នកានជ្ាំងឺក្បចាាំកាយជាបែើម 

・"អនក្ស្ដ មានការប េះពា ់សក្ចើនជាេួយអនក្ស្ដ មានហានិភ័យេ ធាេតត ៃន់ ៃរខពេ់" ែូចជាអ្នក ក់ព័នធ/អ្នកបមើលស្ងទាំ(អ្នកប ែ្ ើការស្សនកបមើលស្ងទាំជាបែើម) 

ជាបែើមថ្នអ្នកស្ែលានហានិភ័យេេិតរ ៃ្ន់ ៃ្ រែពស ់

・"អនក្ស្ដ មានហានិភ័យក្បឈេនឹងេ ើរុេខពេ់សោយសហតុផ្ ការង្ករ" ែូចជាប េគលិកស្សនកបេជ្ជសាស្តសរជាបែើម 

េមាែ ប់សេសោគសោយអា ់

ក្ុ លាងេំអាតដដ 

ស្េែ ងរក្ 

ក្ស្នែងក្ក្ក្ញុ       ការប េះពា ់ជិតេន ិទធ       ក្ស្នែងបិទជិត 


