
ເປນັຫຍງັຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄວນໄດ້
ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19?
ພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (COVID-19) ແມນ່ພະຍາດໃໝ່, ຕ້ອງໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ໃໝ.່ ມນັເປັນເລ່ືອງທ່ີດີທ່ີມຄີຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ຢາວັກ
ຊີນໃຊ້ໄດ້ຜົນດີແນວໃດ, ວ່າມນັຈະປອດໄພສຳລັບທ່ານບໍ ແລະ ການໄດ້ຮັບມນັນັນ້ງາ່ຍບໍ.

ບນັດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ 
COVID-19 ປ້ອງກັນໄດ້ຊີວິດ
ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທັງສາມລຸ້ນທ່ີໄດ້ຮັບການອະນຸມດັສຳ
ລັບການນຳໃຊ້ໃນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ—Pfizer-BioNTech, 
Moderna, ແລະ Johnson & Johnson (Janssen) 
—ນຳໃຊ້ໄດ້ຜນົດີໃນ ການທົດລອງທາງຄີລນກິຢ່າງກ້ວາງຂວງ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທ່ີຮ້າຍແຮງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ແມ່ນມີໜ້ອຍ
ຫຼາຍ. ຄົນສວ່ນໜອ້ຍທ່ີໄດ້ລາຍງານວ່າມເີລືອດກ້າມເລັກນ້ອຍ ແລະ ຮຸນ
ແຮງ ໜຶ່ງຫາສອງອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ 
Johnson & Johnson - ໃນອັດຕາ 7 
ເຫດການ ຕ� 1 ລ້ານ ວັກຊີນ. ໃນບນັດາແມຍ່ງິອາຍຸ 
18 ຫາ 49 ປ.ີ

ມຫີາຼຍຄົນທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19 ທ່ີໄດ້ຮັບຜນົດີຄືກັນ, ລວມທັ
ງຄົນຜວິດຳ, ຄົນເຊ້ືອສາຍສະເປນ/ລາຕິນ, ຄົນພ້ືນເມືອງ 
ແລະ ຄົນຜວິສີອ່ືນໆ; ຄົນທ່ີມບີນັຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄົ
ນທ່ີກຳລັງຖືພາ.

ຜູ້ທ່ີໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ແມນ່ໄດ້ຮັບການ
ປົກປ້ອງຢ່າງສູງຕ້ານກັບພະຍາດ 
COVID-19.

ມຫີາຼຍກວ່າ 157 ລ້ານຄົນທ່ົ
ວສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບການສກັຢາວັກຊີ
ນຄົບແລ້ວ ເມື່ອຕົກມາຮອດວັນທີ 6 ກລໍະກົດ.

ຫາຼຍກ່ວາໜຶ່ງລ້ານເຂັມຂອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19 ໄປຮັບການສັກໄປແລ້ວ
ໃນລັດ Rhode Island, ເມ່ືອມາຮອດວັນທີ 7 ກລໍະກົ
ດ.

ໂອກາດຈະເຈັບໜັກຈາກການພະຍາດ COVID-19 
ແມນ່ ສູງກ່ວາ ໂອກາດທ່ີຈະມຜົີນຂ້າງຄຽງທ່ີຮ້າຍ
ແຮງຈາກຢາວັກຊີນ.

       ນີ້ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາແລະ ນີ້ແມນ່ສຳຄັນສຳລັບ ຊີວິດປະຈຸບັນຂອງ
ພວກເຈົາ ແລະ ອານາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະໂທຫາ, ພວກເຮົາຈະລົມກັນ, ພວກເຮົາຈະ
ຮ້ອງຂ,ໍ ພວກເຮົາຈະອ້ອນວອນ — ແຕ່ສຳຄັນທ່ີສຸດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຫັນທກຸຄົນ ໄດ້ຮັບການ
ສັກຢາວັກຊີນ.        Pastor Howard Jenkins, Bethel AME Church, Providence

“
”

ວັກຊີນບ�ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນພະຍາດ COVID-19 ຢາວັກຊີນບ�ມຜົີນກະທົບຕ�ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ັງຄັນ ຫືຼ ການມລູີກ.ບ�ມ ີຫັຼກຖານວ່າ ບັນດາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ 
COVID-19 ມີຜົນກະທົບຕ�ການຈະເລີນພັນ. ວັກຊີນເຫ່ົຼານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ມປີະສິດທິຜົນໃນເວລາກຳລັງຖືພາ. ພວກເຂົາ ບ�ສາມາດປ່ຽນແປງ DNA ຂອງ
ທ່ານ. ເຖິງແມນ່ວ່າທ່ານຈະເຄີຍເປັນພະຍາດ COVID-19 ແລ້ວກຕໍາມ, ທ່ານກຍໍງັຄວນຈະສັກຢາວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກສາຍພນັອ່ືນໆ.

c19vaccineri.org | covid.ri.gov

ບນັດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ 
COVID-19 ແມນ່ປອດໄພ
ຄົນສວ່ນໃຫຍມ່ກີານຕອບສະໜອງຈາກພູມຕ້ານ
ທານ ຫຼ ືມຜີນົຂ້າງຄຽງປານກາງເທ່ົານັນ້ ເຊ່ັນ: ເຈັບ
ແຂນ ຫຼ ືເຈັບຫົວ ຈາກການສກັຢາວັກຊີນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19.

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
https://covid.ri.gov/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine
https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine


ເປນັຫຍງັຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄວນໄດ້
ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19?
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ບ�ເປັນຫຍງັຖ້າທ່ານຍັງມີຄຳຖາມເພິ່ມເຕ່ີມ. ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບລິໍການດ້ານສຸຂະພາບທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້. ເຂ້ົາເບ່ິງ C19vaccineRI.org ເພື່ອມຮຽນຮູ້ເພ່ີມ. ອີເມວ 
RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov ຫຼ ືໂທ 401-222-8022 ສຳລັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19.

ຟັງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຈາກຜູນ້ຳໃນຊຸມຊົນທ່ີ bit.ly/vaxRIcommunity

ບນັດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ 
COVID-19 ແມນ່ອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ
ການຄ້ົນຄ້ວາ ແລະ ເຮັດວຽກເປນັ
ເວລາຫາຼຍທົດສະວັດ
ບັນດານກັຄ້ົນຄ້ວາທ່ົວໂລກໄດ້ມາເຕ້ົາໂຮມກັນເພື່ອສາ້ງວັກຊີນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ໄວ ຍອ່ນວ່າມີຫຼາກຫາຼຍຊີວິດເກີນໄປທ່ີຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສຽ່ງ. ພວກເຂົາບ�ໄດ້ມອງຂ້າມຂ້ັນຕອນການສກຶສາ ແລະ ການທົ
ດລອງບັນດາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໃດໆເລີຍ.

ບນັດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ 
COVID-19 ແມນ່ບ�ເສຍຄ່າສຳ
ລັບທຸກຄົນໃນລັດ Rhode 
Island
ຢາວັກຊີນບ�ເສຍຄ່າຫຍງັເລີຍ. ທ່ານບ�ເປັນຕ້ອງມປີະກັນໄພ. ທ່ານບ�ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂ�ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການເຂ້ົາເມອືງ. 
ການນດັໝາຍສກັຢາວັກຊີນແມ່ນມໃີຫ້ຢູ່ບລິໍເວນໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດ. ເຂ້ົາເບ່ິງ 
health.ri.gov/vaccinesites ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທ່ີສັກຢາວັກຊີນ
ປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢູ່ໃກ້ທ່ານ.

ທ່ານສາມາດ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຊອກຫາຄີລນິກ, ໄດ້ຮັບ ການຂົນສ່ົງ, 
ແລະ ການນຳນດົເວລາ ນດັໝາຍໃນຫາຼຍພາສາໂດຍການໂທຫາ 
844-930-1779 ຫຼ ື 211. ຖ້າທ່ານບ�ສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງ
ທ່ານ, ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄົນອ່ືນພາທ່ານໄປຫາບອ່ນຊັກຢາວັກຊີນໂດຍການ
ເຂ້ົາເບິ່ງ C19vaccineRI.org.

ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ 
COVID-19 ຊະນິດໃດທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບໃນເວລານດັໝາຍ. 
ເຂ້ົາເບິ່ງ C19vaccineri.org ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕ່ືມ.

ມຄົີນໄດ້ຮັບການສັກຢາຫາຼຍຂ້ືນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈະສ້ິນສຸດໄວຂ້ືນ. ຖ້າປະຊາຊົນໃນລັດ Rhode Islanders 
ທກຸຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເມື່ອຮອດເວລາຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາສາມາດກັບມາມຊີີວິດຢູ່ກັບຄອບຄົວ, ໝູເ່ພື່ອນ, 
ວຽກງານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ມຄີວາມມວ່ນຊ່ືນ. ການສັກຢາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ.

ບ�ມຜີະລິດຕະພນັຈາກຊ້ີນໝູ, 
DNA ຫຼ ືຈຸລັງຕົວອ່ອນໃນບັນດາຢາ
ວັກຊີນ.

ມີຫາຼຍກວ່າ 180 ສະຖານທ່ີ ເພື່ອໄປ
ຮັບການສັກຢາວັກຊີນທ່ົວລັດ Rhode
Island.

       ຂ້າພະເຈ້ົາຄິດວ່າທ່ານກ�ມ ີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ເພື່ອ ຊຸມຊົນຂອງ
ທ່ານ ແລະ ເພ່ືອ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດການຄ້ົນຄວ້າຂອງທ່ານ ແລະ ໄປສັກຢາວັກຊີນ.

Virginia L. Thimas, Member of Bethel AME Church, Providence

“ ”

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/role-vaccine-recommendations.html
https://covid.ri.gov/vaccination
https://covid.ri.gov/
https://covid.ri.gov/vaccination
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/committee/role-vaccine-recommendations.html
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