ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄວນໄດ້
ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19?
ພະຍາດ ໂຄໂຣນາໄວຣັດ (COVID-19) ແມ່ນພະຍາດໃໝ່, ຕ້ອງໄດ້ສກ
ັ ຢາວັກຊີນ ໃໝ່. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດທ
ີ ່ມ
ີ ຄ
ີ ຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ຢາວັກ
ຊີນໃຊ້ໄດ້ຜນ
ົ ດີແນວໃດ, ວ່າມັນຈະປອດໄພສຳລັບທ່ານບໍ ແລະ ການໄດ້ຮບ
ັ ມັນນັນ
້ ງ່າຍບໍ.

ບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ປ້ອງກັນໄດ້ຊວ
ີ ິດ

ຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ທັງສາມລຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມດ
ັ ສຳ
ລັບການນຳໃຊ້ໃນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ—Pfizer-BioNTech,
Moderna, ແລະ Johnson & Johnson (Janssen)
—ນຳໃຊ້ໄດ້ຜນ
ົ ດີໃນ ການທົດລອງທາງຄີລນິກຢ່າງກ້ວາງຂວງ.

ຜູທ
້ ່ໄີ ດ້ສກ
ັ ຢາວັກຊີນແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ການ
ປົກປ້ອງຢ່າງສູງຕ້ານກັບພະຍາດ
COVID-19.

ມີຫາຼ ຍຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປໄດ້ຮັບຢາວັກຊິນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19 ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນດີຄືກັນ, ລວມທັ
ງຄົນຜິວດຳ, ຄົນເຊື້ອສາຍສະເປນ/ລາຕິນ, ຄົນພື້ນເມືອງ
ແລະ ຄົນຜິວສີອ່ ືນໆ; ຄົນທີ່ມບ
ີ ນ
ັ ຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຄົ
ນທີ່ກຳລັງຖືພາ.

157 ລ້ານຄົນທົ່
ວສະຫະລັດ ໄດ້ຮບັ ການສັກຢາວັກຊີ

ມີຫາຼ ຍກວ່າ

ນຄົບແລ້ວ ເມື່ອຕົກມາຮອດວັນທີ 6 ກໍລະກົດ.

ບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ

ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມກ
ີ ານຕອບສະໜອງຈາກພູມຕ້ານ
ທານ ຫຼື ມີຜນ
ົ ຂ້າງຄຽງປານກາງເທົາ່ ນັນ
່ : ເຈັບ
້ ເຊັນ
ແຂນ ຫຼື ເຈັບຫົວ ຈາກການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19.

ຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງລ້ານເຂັມຂອງຢາວັກຊີນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19 ໄປຮັບການສັກໄປແລ້ວ
ໃນລັດ Rhode Island, ເມື່ອມາຮອດວັນທີ 7 ກໍລະກົ
ດ.

ຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ COVID-19 ແມ່ນມີໜອ
້ ຍ
ຫຼາຍ. ຄົນສ່ວນໜ້ອຍທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າມີເລືອດກ້າມເລັກນ້ອຍ ແລະ ຮຸນ
ແຮງ ໜຶ່ງຫາສອງອາທິດຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ
Johnson & Johnson - ໃນອັດຕາ 7
ເຫດການ ຕ� 1 ລ້ານ ວັກຊີນ. ໃນບັນດາແມ່ຍງິ ອາຍຸ
18 ຫາ 49 ປີ.

ໂອກາດຈະເຈັບໜັກຈາກການພະຍາດ COVID-19
ແມ່ນ ສູງກ່ວາ ໂອກາດທີ່ຈະມີຜນ
ົ ຂ້າງຄຽງທີ່ຮາ້ ຍ
ແຮງຈາກຢາວັກຊີນ.

ວັກຊີນບ�ສາມາດເຮັດໃຫ້ທາ່ ນເປັນພະຍາດ COVID-19 ຢາວັກຊີນບ�ມຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕ�ຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງຄັນ ຫຼື ການມີລູກ.ບ�ມີ ຫຼັກຖານວ່າ ບັນດາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ມີຜນ
ົ ກະທົບຕ�ການຈະເລີນພັນ. ວັກຊີນເຫຼ່າົ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
ົ ໃນເວລາກຳລັງຖືພາ. ພວກເຂົາ ບ�ສາມາດປ່ຽນແປງ DNA ຂອງ
ທ່ານ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຄີຍເປັນພະຍາດ COVID-19 ແລ້ວກໍຕາມ, ທ່ານກໍຍງັ ຄວນຈະສັກຢາວັກຊີນເພື່ອປ້ອງກັນຕົວເອງຈາກສາຍພັນອື່ນໆ.

“

ນີ້ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາແລະ ນີ້ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບ ຊີວິດປະຈຸບນ
ັ ຂອງ
ພວກເຈົາ ແລະ ອານາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະໂທຫາ, ພວກເຮົາຈະລົມກັນ, ພວກເຮົາຈະ
ຮ້ອງຂໍ, ພວກເຮົາຈະອ້ອນວອນ — ແຕ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຫັນທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການ
ສັກຢາວັກຊີນ.
Pastor Howard Jenkins, Bethel AME Church, Providence

”
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ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄວນໄດ້
ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19?
ມີຄນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ການສັກຢາຫຼາຍຂື້ນ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈະສິ້ນສຸດໄວຂື້ນ. ຖ້າປະຊາຊົນໃນລັດ Rhode Islanders
ທຸກຄົນໄດ້ຮບ
ັ ການສັກຢາວັກຊີນເມື່ອຮອດເວລາຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຮົາສາມາດກັບມາມີຊວ
ີ ິດຢູກ
່ ບ
ັ ຄອບຄົວ, ໝູເ່ ພື່ອນ,
ວຽກງານ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນ. ການສັກຢາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊດ
ິ ກັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ.

ບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
ບັນດາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ແມ່ນອີງໃສ່ວິທະຍາສາດ COVID-19 ແມ່ນບ�ເສຍຄ່າສຳ

ການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນ ລັບທຸກຄົນໃນລັດ Rhode
ເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ
Island
ບັນດານັກຄົນ
້ ຄ້ວາທົວ
່ ໂລກໄດ້ມາເຕົາ້ ໂຮມກັນເພື່ອສ້າງວັກຊີນປ້ອງກັ
ນພະຍາດ COVID-19 ໃຫ້ໄວ ຍ່ອນວ່າມີຫາຼ ກຫຼາຍຊີວິດເກີນໄປທີ່ຕກ
ົ ຢູໃ່ ນ
ຄວາມສ່ຽງ. ພວກເຂົາບ�ໄດ້ມອງຂ້າມຂັນ
້ ຕອນການສຶກສາ ແລະ ການທົ
ດລອງບັນດາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ໃດໆເລີຍ.

ບ�ມຜ
ີ ະລິດຕະພັນຈາກຊີ້ນໝູ,
DNA ຫຼື ຈຸລງັ ຕົວອ່ອນໃນບັນດາຢາ
ວັກຊີນ.
ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ
COVID-19 ຊະນິດໃດທີ່ທາ່ ນໄດ້ຮບ
ັ ໃນເວລານັດໝາຍ.
ເຂົາ້ ເບິ່ງ C19vaccineri.org ເພື່ອຮຽນຮູເ້ ພີ່ມຕື່ມ.

ຢາວັກຊີນບ�ເສຍຄ່າຫຍັງເລີຍ. ທ່ານບ�ເປັນຕ້ອງມີປະກັນໄພ. ທ່ານບ�ຈຳ
ເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂມ
� ນ
ູ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບການເຂົາ້ ເມືອງ.
ການນັດໝາຍສັກຢາວັກຊີນແມ່ນມີໃຫ້ຢບ
ູ່ ລ
ໍ ເິ ວນໃກ້ຄຽງທີ່ສດ
ຸ . ເຂົາ້ ເບິ່ງ
health.ri.gov/vaccinesites ເພື່ອຊອກຫາສະຖານທີ່ສກ
ັ ຢາວັກຊີນ
ປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຢູໃ່ ກ້ທາ່ ນ.

ມີຫາຼ ຍກວ່າ 180 ສະຖານທີ່ ເພື່ອໄປ
ຮັບການສັກຢາວັກຊີນທົວ
່ ລັດ Rhode
Island.
ທ່ານສາມາດ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຊອກຫາຄີລນິກ, ໄດ້ຮບ
ັ ການຂົນສົງ່ ,
ແລະ ການນຳນົດເວລາ ນັດໝາຍໃນຫຼາຍພາສາໂດຍການໂທຫາ
844-930-1779 ຫຼື 211. ຖ້າທ່ານບ�ສາມາດອອກຈາກເຮືອນຂອງ
ທ່ານ, ທ່ານສາມາດໃຫ້ຄນ
ົ ອື່ນພາທ່ານໄປຫາບ່ອນຊັກຢາວັກຊີນໂດຍການ
ເຂົາ້ ເບິ່ງ C19vaccineRI.org.

“

ຂ້າພະເຈົາ້ ຄິດວ່າທ່ານກ�ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�ຕົວທ່ານເອງ ແລະ ເພື່ອ ຊຸມຊົນຂອງ

”

ທ່ານ ແລະ ເພື່ອ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານ ແລະ ໄປສັກຢາວັກຊີນ.
Virginia L. Thimas, Member of Bethel AME Church, Providence

ບ�ເປັນຫຍັງຖ້າທ່ານຍັງມີຄຳຖາມເພິ່ມເຕີ່ມ. ລົມກັບຜູໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ເຂົາ້ ເບິ່ງ C19vaccineRI.org ເພື່ອມຮຽນຮູເ້ ພີ່ມ. ອີເມວ
RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov ຫຼື ໂທ 401-222-8022 ສຳລັບຄຳຖາມກ່ຽວກັບພະຍາດ COVID-19.
ຟັງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ຈາກຜູນ
້ ຳໃນຊຸມຊົນທີ່ bit.ly/vaxRIcommunity
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