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សេចក្ត ីជូនដំណឹងអំពី
ការចាក្់ដូេជំរុញ(ស ើក្ទី3)
វ៉ាក្់សំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា
ដំសណើរការដនការទទួ

បានការចាក្់វ៉ាក្់សំង

បង្កាន់ដដចាក្់វ៉ាក្់សំងក្តូេបានបញ្ជន
ូ សៅដ ់អនក្

1
អន ក្ស្ដ បានទទួ

បង្កាន់ដដ នឹងអាចចាក្់វ៉ាក្់សងបាន។

*ការចាប់បសដ ើមចុះប្មុះទទួ លការណាត់បែើមបីចាក់ែូសជ្ាំរញ អាចែសោនបៅតាមភូ មិ សង្កាត់ ក្ក ុងនីមួយៗ។
•

សក្ាប់ស្តអ្ន កានអាយ 18ឆ្នាំប ើងេិតក្តឹមថ្ងៃ ចាក់។

ស្េែងរក្សាបនសេជជសស្តេត/ទីតង
ំ ចាក្់វ៉ាក្់សំង

2

េូេស្េែងរក្សាបនសេជជសស្តេត ឬទីតង
ំ ចាក្់វ៉ាក្់សំងស្ដ អន ក្អាចចាក្់វ៉ាក្់សំង
បាន តេរយៈអុីនស ើស្ណត ឬការផ្សពែ ផ្ាយរបេ់ក្ក្ ុងក្េ ុក្ខណឌឃុេ
ំ ង្កាត់ភូេិ។
គួ របញ្ជជក្់ថា ក្៏មានក្រណីស្ដ បុគគ ិក្ស្ផ្នក្សេជជសស្តេតជាសដើេអាចចាក្់សៅ

សគហទំព័រស្ណនាំទូសៅអំពីការចាក្់វ៉ាក្់សំង

"covid-19 vaccine navi"

សាប័នសេជជសស្តេតស្ដ ខល ួនបសក្េើការង្ករស្ដរ។

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

ព័ត៌មាន េអ ិត េូេបញ្ជជក្់ជាេួ យក្ស្នែ ងស ែ ើការរបេ់អនក្។

*សូ មសាកសួ រភូ មិ សង្កាត់ ក្ក ុងមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក ក្បសិនបបើអ្នកមិនអាចស្សែ ងរកសាាបនបេជ្ជ សាស្តសរ ឬកស្នែ ងចាក់វ៉ាក់សាាំងបាន។
*ជាបោលការណ៍ ការចាក់វ៉ាក់សាាំងក្តូេប្ែ ើប ើងបៅភូ មិ សង្កាត់ ឬក្ក ុងស្ែលអ្ន កបានចុះបញ្ជ ីលាំបៅដ្ឋាន(ទីលាំបៅចុះបញ្ជ ី) បលើកស្លងចាំប ុះអ្ន កស្ែល
កាំពងសក្ាកពាបាល ឬសានក់បៅមណឌលចាស់ជ្រា ជាបែើម។
ចាំប ុះការចាក់វ៉ាក់សាាំងបៅកស្នែ ងបសេងពីទីលាំបៅចុះបញ្ជ ី សូ ម
បមើលបៅខាងបក្កាយ។
*អ្ន កមិនអាចប្ែ ើការចុះប្មុះណាត់ទកមន តាមរយៈបេហទាំព័រcovid-19 vaccine navi បដ្ឋយផ្ទាល់បានបទ។

3

េូេស ែ ើការចុេះស្មេះណាត់ទុក្ជាេុន សដើេបីចាក្់វ៉ាក្់សំង

េូេទាក្់ទងសាបនសេជជសស្តេត ឬភូ េិ េង្កាត់ ក្ក្ ុងស្ដ ក្ំពុងចុេះស្មេះទទួ
ទីតង
ំ ចាក្់វ៉ាក្់សំងសៅភូ េិ
េង្កាត់ ក្ក្ ុង
សាបនសេជជសស្តេតស្ដ ក្តូេបាន
ក្ំណត់សៅជិតទីតង
ំ អន ក្

ចាក្់វ៉ាក្់សំង

ឥតគិតដលែ

(ឧបតា មភទ ាំងក្ស ុងបដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល)

ការណាត់

មណឌលសរ ល់ព័ត៌ាន：

ស ែ ើការណាត់សោយផ្ទា ់ជាេួ យសាបនសេជជសស្តេត
(ទូ រស័ពា ឬអ្ីនប្ើស្ណតជាបែើម)
ឯកសារមួ យឈតកនុងបក្សាមសាំបក្ត

សៅដលៃចាក្់
ក្តូេយក្
ជាប់ខល ួន

・ឯក្សរេួ យឈុតក្នុងសក្សេេំបក្ុ ត ស្ដ មានភ្ជជប់ជាេួ យសេចក្ដ ជ
ី ូនដំណង
ឹ សនេះ

＋

・ឯក្សរបញ្ជជក្់អតត េញ្ជាណ(ប័ណណស ខេំគា អ
់ តត េញ្ជាណ ប័ណណសបើក្បរ

ប័ណណធានាោ៉ាប់រងេុខភ្ជព។ ។)

ប័ណណបលែសាំោល់
អ្តរ សញ្ញាណ ។ល។

* កនុងបក្សាមសាំបក្តានភ្ជជប់"ស្បបបទក្តួ តពិនិតយសេជជសស្តេតបឋេស្ដ មានភ្ជជប់បង្កាន់ដដចាក្់វ៉ាក្់សំង"និង"ប័ណណបញ្ជជក្់ការចាក្់វ៉ាក្់សំងរ ួចោ ់"
។ សូ មរកាកាំឲ្យបាត់បង់។
(ក៏អាចានករណីស្ែលបង្កាន់ថ្ែចាក់វ៉ាក់សាាំងនិងប័ណណបញ្ជ ក់ការចាក់វ៉ាក់សាាំងរ ួចរាល់ ក្តូេបានបញ្ចល
ូ ោនកនុងឯកសារស្តមួ យសងស្ែរ។)
* សូ មវស់កបតររាងកាយរបស់អ្នកបៅសា ុះ មនបពលមកចាក់វ៉ាក់សាាំង បហើយសូ មកាំចាក់វ៉ាក់សាាំង និងក្តូេទក់ទងបៅកាន់មណឌលព័ត៌ានភូ មិ សង្កាត់
ក្ក ុង ឬសាាបនបេជ្ជ សាស្តសរស្ែលអ្ន កបានណាត់បែើមបីចាក់វ៉ាក់សាាំងប ុះភ្ជែម ក្បសិនបបើអ្នកានជ្ាំងឺក្េ ុនបតរ ឬានអារមម ណ៍មិនក្សួ លែល ួន។
* បពលបៅចាក់វ៉ាក់សាាំង សូ មបៅបដ្ឋយបសែ ៀកេសេែ ៀក្បំពាក្់ស្ដ

អាចលាត់បសញ្េញសមបានស ឿន។

◎អន ក្ស្ដ សយើងេូេស ើក្ទឹក្ចិតតឲ្យចាក្់ដូេជំរុញជាពិសេេ
・"អន ក្ស្ដ មានក្តតេុខភ្ជពក្បឈេ ៃ ន់ ៃ រ" ែូ ចជាមនសេចាស់ជ្រា អ្ន កានជ្ាំងឺក្បចាាំកាយជាបែើម
・"អន ក្ស្ដ មានការបេះពា ់សក្ចើនជាេួ យអន ក្ស្ដ មានហានិភ័យ េ ធាេតត ៃ ន់ ៃ រខព េ"់ ែូ ចជាអ្ន ក ក់ព័នធ/អ្ន កបមើលស្ងទ ាំ(អ្ន កប្ែ ើការស្សន កបមើលស្ងទ ាំជាបែើម)
ជាបែើមថ្នអ្ន កស្ែលានហានិភ័យ េ ិេតរ ្ៃន់្ៃរែព ស់
・"អន ក្ស្ដ មានហានិភ័យក្បឈេនឹង េ ើរុេខព េ់សោយសហតុផ្ ការង្ករ" ែូ ចជាបេគ លិកស្សន កបេជ្ជ សាស្តសរជាបែើម

◎អំពីការចាក្់វ៉ាក្់សំងសៅទីតង
ំ សផ្សង សក្ៅពីក្ស្នែ ងស្ដ មានក្នុងេំបក្ុ តសនក្់សៅ(ទី សំ ៅចុេះបញ្ជ)ី
・សក្ាប់អ្នកស្ែលក្តូេចាក់វ៉ាក់សាាំងបៅសាាបនបេជ្ជ សាស្តសរ ឬមណឌលចាស់ជ្រាស្ែលែល ួនកាំពងសានក់បៅពាបាល ឬកាំពងសានក់បៅ
➡ េូេពិសក្គាេះជាេួ យសាបនសេជជសស្តេត ឬេណឌ ចាេ់ជោសនាេះ។
・សក្ាប់អ្នកស្ែលក្តូេចាក់វ៉ាក់សាាំងបៅសាាបនបេជ្ជ សាស្តសរស្ែលែល ួនកាំពងពាបាលជ្ាំងឺក្បចាាំកាយ ➡ េូេពិសក្គាេះជាេួ យសាបនសេជជសស្តេតសនាេះ។
・សក្ាប់អ្នកស្ែលកស្នែ ងសានក់បៅែសពីទីលាំបៅចុះបញ្ជ ី ➡ អាចមានក្រណីស្ដ អន ក្អាចទទួ
បាន។

◎សដើេបីទទួ

វ៉ាក្់សំងសៅតំបន់ស្ដ ក្ំពុងសនក្់សៅបចចុបបនន

សូ មស្សែ ងរកព័ត៌ានបៅបេហទាំព័រ ឬសាកសួ រការ ិយាល័យពិបក្ោុះបយាបល់ភូមិ សង្កាត់ ក្ក ុងស្ែលអ្ន កកាំពងសានក់បៅបចចុបបនន ។

ការចាក្់វ៉ាក្់សំង ចាំបាច់ក្តូេមានការក្ពេសក្ពៀងពីសេីខលន។
ួ

សូ មប្ែ ើការសបក្មចចិតរចាក់វ៉ាក់សាាំងបដ្ឋយស្សែ កបលើឆនា ៈសម ័ក្េចិតររបសឹឹ់សាមីែល ួន ប ា ប់ពីបានស្សែ ងយល់ក្តឹមក្តូេអ្ាំពីកក្មិតក្បសិទធភ្ជព និង
ហានិភ័យ សលរំខានថ្នការចាក់វ៉ាក់សាាំងការ

រការឆែ ងបនុះ។ ការចាក់វ៉ាក់សាាំងនឹងមិនក្តូេបានអ្នេតរ ប ើយ ក្បសិនបបើោមនការក្ពមបក្ពៀងពីសា

មីែល ួន។
មិនអ្នញ្ញាតបអាយានការបងខ ាំឲ្យចាក់ ឬការបរ ើសបអ្ើងចាំប

ុះបេគ លស្ែលមិនបានចាក់ ពីសាំណាក់កស្នែ ងការង្ករ ឬអ្ន កជ្ាំ េ ិញប ើយ។

◎ក្បព័នធជំនួយចំសពាេះការរងផ្ បេះពា ់េខ
ុ ភ្ជពសោយការចាក្់វ៉ាក្់សំង
បៅកនុងការចាក់វ៉ាក់សាាំងបង្ការ អាចានករណីបកើតានសលបុះ

ល់សែភ្ជព (បកើតជ្ាំងឺបសេងៗ ឬបនេល់នូេពិការភ្ជព)។ បទុះបីជាករណីកក្ម

បស្នរ ក៏មិនអាចសនម ត់ថាោមនទ ាំងក្ស ុងបានប ើយ បហតបនុះបទើបក្បព័នធជ្ាំនួយបនុះក្តូេបានបបងា ើតប ង
ើ ។
អ្ាំពីស្បបបទចាាំបាច់បសេងៗបែើមបីដ្ឋក់

កយបសន ើសាំ សូ មក្បឹកាជាមួ យភូ មិ សង្កាត់ ក្ក ុង មូ លដ្ឋានស្ែលអ្ន កបានចុះបញ្ជ ីសានក់បៅ។

◎េូេបនត អនុេតត េ ធាធានការការពារការឆ្ែ ងដូ ចជាពាក្់មាេជាសដើេ សទាេះបីជាបានទទួ
វ៉ាក់សាាំងការ
មិនស្មន 100% ប

ការចាក្់វ៉ាក្់សំងសហើយក្៏សោយ។វវ

របមបរាេកូ រ៉ា ូណា ក្តូេបានបញ្ញជក់ថាានក្បសិទធភ្ជពែព ស់កនុងការបង្ការការបចញបរាេសញ្ញាថ្នជ្ាំងឺកូ េ ើែ-19 បស្នែក្បសិទធភ្ជពប

ុះេឺ

ុះបទ។ មាងបទៀត ក៏ានឥទធ ិពលបដ្ឋយសារការបាំស្បែ ងរបស់ េ ើរសសងស្ែរ។

អាក្ស័យបហតបនុះ សូ មបោកអ្ន កបនរ អ្នេតរ េ ិធានការការ

រការឆែ ង ស្ែលានែូ ចជា ការបជ្ៀសវង ["ជ្ិត" ទ ាំង3 (កស្នែ ងជ្ិតកកកញ ការបុះ

ល់ជ្ិតសន ិទធ កស្នែ ងបិទជ្ិត]/ អ្នេតរ 3កាំ (កាំបៅកស្នែ ងកកកញ កាំបុះ

ល់ជ្ិតសន ិទធ កាំបៅកស្នែ ងបិទជ្ិត) ការ

ក់ាស និងការោងថ្ែនឹងសាបូ

ឬសាែប់បមបរាេបដ្ឋយអាល់កលោងសាំអាតថ្ែជាបែើម។

េូេបនត អនុេតត
វេ ធាធានការ
ការពារការឆ្ែ ង។

ក្ស្នែ ងក្ក្ក្ុញ

ការបេះពា ់ជិតេនិទធ

ក្ស្នែ ងបិទជិត

ពាក្់មាេ

លាងដដនឹងសបូ

សជៀេវង [ "ជិត" ទាំង3 (ក្ស្នែ ងជិតក្ក្ក្ុញ ការបេះពា ់ជិតេនិទធ ក្ស្នែ ងបិទជិត)] /
អនុេតត 3ក្ុំ (ក្ុំសៅក្ស្នែ ងក្ក្ក្ុញ ក្ុំបេះពា ជ
់ ិតេនទ
ិ ធ ក្ុំសៅក្ស្នែ ងបិទជិត)

ចំសពាេះព័ត៌មាន េអ ិតអំពីក្បេិទធភ្ជពនិងេុេតា ិភ្ជពរបេ់វ៉ាក្់សំង
ការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា េូេសេើ សគហទំព័រក្ក្េួងេុខាភិបា ការង្ករនិង
េុខុមា ភ្ជព ក្តង់ទំព័រ "អំពីវ៉ាក្់សំងការពារសេសោគក្ូ រ៉ា ូណា"។

េុខាភិបា ការង្ករនិងេុខុមា ភ្ជព
វេ ើរុេក្ូ រ៉ា ូណា វ៉ាក្់សំង

ករណីមិនអាចបមើលបេហទាំព័របនុះបាន សូ មក្បឹកាជាមួ យភូ មិ សង្កាត់ ក្ក ុងស្ែលអ្ន ករស់បៅ។

សាកសួ រព័ត៌ានតាមរយៈ

េមាែប់សេសោគសោយអា ់
ក្ុ លាងេំអាតដដ

ស្េែងរក្

