(캄보디아어)
ិ
<សេចក្ត ី ណែនាំបនាប់ ពីចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ងក្ូ វដ១៩
-១>
○ ថ្ងៃចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ង
-ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ នៅនេ លមានសុខភាេលអ
ការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ នោយ សុវត្ថ ិ ភាេ

/ -ការេិនិត្យយ៉ាង ហ្ម ត្់ ចត្់ / -

○ បនាប់ ពីចាក្់ ពីវ៉ាក្់សាំ ង
-ការសនងេ ត្ នម្ើ លប្រត្ិកម្ម ម្ិ នប្រប្កត្ី នៅសថរ័

នចាក់វ៉ាក់សង
ាំ

ិ
○ ការប្ប ុងប្បយ័ត្នប នាប់ ពី ចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ងក្ូ វដ
* នៅសថរ័

នចាក់វ៉ាក់សង
ាំ រយៈនេលេី ១៥ នៅ ៣០នាទី រនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ រ ួច

ប្រត្ិកម្ម ម្ិ នប្រប្កត្ីណាម្ួ យនកើ ត្ន ើ ងឬនទ
- ករណីអ្នក ដែលម្ិនមានអាដ រហ្សី អ្វ ី េិនសសនទ សនងេ ត្ នម្ើ លរយៈនេល 15នាទី
- ករណីអ្នក េីម្ុនធ្លារ់ មានអាដ រហ្សី ប្ត្ូ វសនងេ ត្ នម្ើ លជាចាាំបាច់រយៈនេល ៣០នាទី
*រនាារ់ េីប្ត្ រ់នៅផ្ាះ

ប្ត្ូ វសប្មាកយ៉ាងនោច ណាស់នលើ សេី៣នមា៉ាង

នហ្ើ យសនងេ ត្ នម្ើ លប្រត្ិកម្ម ម្ិ នប្រប្កត្ីណាម្ួ យនកើ ត្ន ើ ងឬអ្ត្់
*សូ ម្យកចិត្តទុ កោក់នលើ នោគ សញ្ញាេិ នសសយ៉ាងនោច ណាស់ 3ថ្ងៃ

រនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ

ឹ
*សូ ម្កុាំោត្់ប្បាណនប្ចើ ន និងផ្ឹកនប្គឿ ងប្ស វងនប្ចើ
ននេក នៅថ្ងៃចាក់

វ៉ាក់សង
ាំ និង ថ្ងៃរ នាារ់

*អ្ន ក ម្ិនគួ រងូ ត្ទឹក នៅថ្ងៃ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ

*រកាក ដនា ង ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ឱ្យសអត្
*សប្មារ់ ម្នុសសចាស់ កុាំនៅមានក់ ឯងរនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ
ប្ត្ូ វនៅជាម្ួ យនរណាមានក់ នែើ ម្បី អាចទទួ លជាំនួយេីេួកនគកនុ ងករណីមាននោគ សញ្ញា នកើ ត្ន ើ ង
ិ
េប្ាប់ ព័ត្៌ានលម្អ ិ ត្េតី ពីវ៉ាក្់សាំ ងក្ូ វដ១៩
និងការចាក្់ ថ្ន ាំ បង្ការ
누리집!

ិ
<នសចកត ី ដណនាាំរនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូ វែ១៩
-២>
○ ប្បត្ិក្ម្ម ម្ិនប្បប្ក្ត្ី បនាប់ ពីចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ង
▸សោគ េញ្ញា

ណដលសក្ើ ត្ានជាទូ សៅ បនាប់ ពីចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ង

រនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ នោគ សញ្ញាែូ ចខាងនប្កាម្ អាចនកើ ត្មានជាញឹកញារ់ជាទូនៅ
ដែលអាចនកើ ត្ន ើ ងកនុ ង
រយៈនេល ២ នៅ ៣ថ្ងៃ ។
- ឈឺចារ់នៅក ដនា ង ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ , នហ្ើ ម្, ន ើ ងប្កហ្ម្ /- ប្គ ន
ុ នតត
ឈឺកាល

, ចនអអរ

, ឈឺសច់ែុាំ /-

▸បនាប់ ពីការចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ង ប្បេិនសបើ សោគ េញ្ញាទាំ

ងសនេះ ានសក្ើ ត្ស

ើ ង

- ករណីន ើ ងនហ្ើ ម្·ឈឺចុកចារ់នៅក ដនា ង ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ សូ ម្នប្រើ កដនសង សអត្ សអ ាំ ប្ត្ជាក់។
- ករណីអ្នក នតតខល ួ

នប្សលៗ ចូ រទទួ លទឹកឱ្យបាន នប្ចើ ន និងសប្មាកប្គរ់ប្ាន់។

- នេលអ្ន ក មានអារម្ម ណ៍ ម្ិនប្សួ លខល ួ ន ឈឺនេញខល ួ នឬនតតខល ួ

ន,

អាចជួ យបាន។
- ម្ុននេលចាក់វ៉ាក់សង
ាំ សូ ម្នប្ត្ៀ ម្ ថ្ន ាំ រញ្ុះ កាំនៅ ·ថ្ន ាំ រាំបាត្់ការឈឺចារ់ទុកជាម្ុន
នរើ មាននោគ សញ្ញានកើ ត្ន ើ ង អាចនលរភាាម្ ៗបាន។
ម្ិនមានការរត្ត្បិ
ឹ
ត្នលើ ការនលរថ្ន ាំ រញ្ុះ កាំនៅ ·ថ្ន ាំ រាំបាត្់ការឈឺចារ់នទ
រ៉ាដនត សូ ម្េាយម្ នលរថ្ន ាំ ដែលមានជាត្ិផ្ទ ុ កអានសតាម្ីណូនហ្វ ន ដែលាមន ប្រសិទធភាេ ប្រឆាំង
ក។

ិ
▸ក្នុ ងក្រែីានការេងស័ យថ្នប្បត្ិក្ម្ម ម្ិ នប្បប្ក្ត្ី បនាប់ ពីការចាក្់ វ៉ាក្់សាំ ងក្ូ វដ១៩
ភាគនប្ចើ នការនប្រើ ថ្ន ាំ រញ្ុះ កាំនៅ ·ថ្ន ាំ រាំបាត្់ការឈឺចារ់ នោគ សញ្ញា នឹងប្រនសើ រន ើ ង
រ៉ាុដនត ប្រសិននរើ កដនា ង ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ
នៅ ដត្នហ្ើ ម្, ឈឺចុកចារ់, ប្កហ្ម្។ល។ នលើ សេី២ថ្ងៃ
ប្រសិននរើ អ្ន ក ធ្លារ់ ប្រត្ិកម្ម អាដល ហ្សី ធ្ៃ ន់ ធ្ៃ រ (អាណាហ្វ ី លីកាស។ល។)
បាត្់រង់
សមរ ត្ី និង នហ្ើ ម្ម្ុខ សូ ម្ទូ រស័េានៅ
+ការេិនិត្យសុ ខភាេររស់អ្នក

នលខ ១១៩ ភាាម្ ៗ ឬ

រនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ រ ួច https://nip.kdca.go.kr

+ការោយការណ៍អ្ាំេីប្រត្ិកម្ម ម្ិ នប្រប្កត្ី រនាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ https://nip.kdca.go.kr
+អ្ន ក អាចេិនិត្យនោគ

សញ្ញារ នាារ់ េីចាក់វ៉ាក់សង
ាំ តាម្រយៈនគហ្ទាំេ័រ예방접종도우미누리

(https://nip.kdca.go.kr)
ិ នោះ ប្សយ។
និងទទួ លបានការដណនាាំអ្ាំេី វធ្ី
<បក្ណប្បសោយ ម្ជ្ឈម្ ែឌល ប្បឹ ក្ាតាម្ ទូ រេ័ពាោនូ រ ១៥៧៧-១៣៦៦>
ី

