
 

បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 
 

របាយការណ្ក៍ារចាកវ់៉ា កស់ាាំងក៊ូវីត-19 

ខ្ុាំបានេេួលព័ត៌មានររប់រាន់ទាក់េងនឹងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19និងរបតិកមមមិនរបរកតីប្ែលអាចដកើត
មាន ដ ើយខ្ុាំយល់រពមេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងដោយប្អែកដលើលេធអលននការពិនិតយសុខភាពរបស់ខ្ុាំ។ 

□ យល់រពម      □ មិនយល់រពម 

របសិនដបើអ្នកយល់រពមេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 ស៊ូមអានសាំណួ្រខាងដរកាមដែើមបីធានាបានន៊ូវ
ែាំដណ្ើរការចាក់វ៉ា ក់សាាំងប្ែលមានសុវតថិភាព ដ ើយបាំដពញេរមង់ប្បបបេខាងដរកាមដោយខលួនឯង (ឬ
ប្សែងរកជ្ាំនួយពីអ្នកតាំណាង / អាណាពាបាលរសបចាប)់ 

 

ដ ម្ ោះ 
 ដលខអាយឌីកាត 

          - 

ដេេ 

□ របុស       □ រស ី

 

េាំនាក់េាំនង 
អាស័យោា នៈ 

ដលខេ៊ូរស័ពទៈ 

 

ការយល់រពមអតល់ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខលួនសរមាប់ដាលបាំណ្ងចាក់វ៉ា ក់សាាំង 
យល់រពម (ផ្ទទ ល់ខលូន/អ្នក
តាំណាងរសបចាប់/អាណា

ពាបាល) □ 



 

បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 
 

• ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខលួននិងព័ត៌មានរដសើបរតូវបានរបម៊ូលដោងតាមមារតា33.4 ននចាប់រតួតពិនិតយនិង
បង្កា រជ្ាំងឺឆ្លងនិងមារតា32.3 ននអ្នុរកឹតយអ្នុវតតចាប់រតួតពិនិតយនិងបង្កា រជ្ាំងឺឆ្លង។ ធាតុបប្នថម
ប្ែលរបម៊ូលបានមានែ៊ូចខាងដរកាមៈ 

• ដាលបាំណ្ង៖ ជ្៊ូនែាំណ្ឹងែល់អ្នកជ្ាំងឺអ្ាំពីព័ត៌មានទាក់េងនឹងការចាក់ដលើកេី2 សាថ នភាពបញ្ចប់ 
របតិកមមមិនធមមតា ការចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ល។ 

• ព័ត៌មានប្ែលរបម៊ូលបាននិងដរបើរបាស់៖ ព័ត៌មានផ្ទទ ល់ខលួន (ព័ត៌មានរដសើបរួមទាាំង ដលខចុោះបញ្ជី
េីលាំដៅ) ព័ត៌មានេាំនាក់េាំនង (អទោះ/េ៊ូរស័ពទ) 

• រយៈដពលរកាេុក5ឆ្ន ាំ 

1.ខ្ុាំយល់រពមដធែើការសាកសួរបឋមដែើមបីបញ្ជជ ក់កាំណ្ត់រតាវ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 ពី
“ របព័នធររប់ររងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19” មុនដពលចាប់ដអតើមនិតិវិធីចាក់ថ្ន ាំ 

↘របសិនដបើអ្នកមិនយល់រពមនឹងការអតល់ភាពបញ្ជជ ក់ជាែាំប៊ូងននកាំណ្ត់រតាចាក់
វ៉ា ក់សាាំង វអាចនាាំឱ្យមានការចាក់ថ្ន ាំវ៉ា ក់សាាំងរតួតឬជាន់ាន ។ 

□បាេ/ចាស 

□ដេ 

2.ខ្ុាំយល់រពមេេួលការជ្៊ូនែាំណ្ឹងអ្ាំពីព័ត៌មានទាក់េងនឹងការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូ
វីត-19 រួមទាាំងការចាក់ថ្ន ាំដលើកេី2និងសាថ នភាពបញ្ចប់ តាមរយៈសារជាអ្កសរ 

↘របសិនដបើអ្នកមិនយល់រពមេេួលការជ្៊ូនែាំណ្ឹង ដោយដធែើការបែិដសែ អ្នក
នឹងមិនេេួលបានព័ត៌មានដអសងៗសតីការការចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 

□បាេ/ចាស 

□ដេ 



 

បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 
 

3.ខ្ុាំយល់រពមេេួលការជ្៊ូនែាំណ្ឹងអ្ាំពីព័ត៌មានទាក់េងនឹងរបតិកមមមិនរបរកតី
ប្ែលបណាត លមកពីការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19 តាមរយៈសារជាអ្កសរ។ 

↘របសិនដបើអ្នកមិនយល់រពមេេួលការជ្៊ូនែាំណ្ឹង ដោយដធែើការបែិដសែ អ្នក
នឹងមិនេេួលបានព័ត៌មានដអសងៗសតីការការចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 

□បាេ/ចាស 

□ដេ 

 

ព័ត៌មានបញ្ជជ ក់របស់អ្នកជ្មងឺ 
យល់រពម (ផ្ទទ ល់ខលូន/

អ្នកតាំណាងរសប
ចាប់/អាណា

ពាបាល) □ 

1.(សរមាប់រស)ី ដតើអ្នកកាំពុងមាននអទដ ោះប្ែរឬដេ? □បាេ/ចាស □ដេ 
2.ដតើនងងដនោះអ្នកមានអារមមណ្៍ថ្ឈឺជាពិដសសឬដេ? ដបើមានអារមមណ្៌ថ្ឈឺ 
ស៊ូមបង្កា ញពីសញ្ជា ណ្របស់អ្នក។ 

□បាេ/ចាស □ដេ 

3.ដតើអ្នកបានេេួលការដធែើដតសតសរមាប់ក៊ូវីត-19ដ ើយឬដៅ? ដបើធាល ប់បានដធែើ
ស៊ូមបញ្ជជ ក់ពីកាលបរិដចេេប្ែលអ្នកបានដធែើដតសតសាំណាក។  

(ឆ្ន ាំ          ប្ខ         នងង        ) 

□បាេ/ចាស □ដេ 

 



 

បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 
 

4.ដតើអ្នកបានេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងណាមួយ(ដរៅពីក៊ូវីត-19) កនុងរយៈដពល 
14នងងកនលងមកប្ែរឬដេ? 

□បាេ/ចាស □ដេ 

5.ដតើអ្នកបានេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវីត-19ដ ើយឬដៅ? 

របសិនដបើមិនធាល ប់ ស៊ូមរំលងដៅសាំនួរេី6 

ដបើធាល ប់ ស៊ូមបញ្ជជ ក់ពីកាលបរិដចេេប្ែលអ្នកបានចាក់វ៉ា ក់សាាំង។ 

(ឆ្ន ាំ          ប្ខ         នងង        ) 

 

 

□បាេ/ចាស □ដេ 

 

5-1.ដតើអ្នកបានេេួលការពាបាលចាំដ ោះរបតិកមមអាប្ែ សុីធងន់ធងរ បនាទ ប់ពីេេួលការ
ចាក់វ៉ា ក់សាាំងក៊ូវិត-19(អាណា ែីឡាក់េិកៈឆ្ក់, ពិបាកែកែដងាើមបាត់បង់សាម រតី, 
ដ ើមដៅដលើបប៊ូរមាត់/កនុងមាត់ជាដែើម)ឬដេ? 

(ស៊ូមបញ្ជជ ក់វ៉ា ក់សាាំងប្ែលអ្នកធាល ប់មានរបតិកមមអាប្ែ សីុធងន់ធងរៈ               ) 

 

□បាេ/ចាស □ដេ 

 

6.ដតើអ្នកបានេេួលការពាបាលចាំដ ោះរបតិកមមអាប្ល សីធងន់ធងរ (អាណា ែី
ឡាក់េិកៈ រនធត់ ពិបាកែកែដងាើម បាត់បង់សាម រតី ដ ើមដៅដលើបប៊ូរមាត់/កនុង
មាត់ជាដែើម)ពីមុនដេ? ដបើមាន ស៊ូមបង្កា ញពីអ្ែីប្ែលបណាត លឱ្យមានរបតិកមម
អាប្ល សីធងន់ធងរ។ 

 

□បាេ/ចាស □ដេ 

 



 

បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 
 

7.ដតើអ្នកកាំពុងប្តមានបញ្ជា ជ្ាំងឺដលើស្មរឺកាំពុងេេួលការពាបាលដោយថ្ន ាំ
របឆ្ាំងនឹងដោរប្ែរឬដេ? ដបើមាន ស៊ូមបង្កា ញពីជ្មងឺឬអ្ែីប្ែលបណាត លឱ្យមាន
របតិកមមអាប្ល សីធងន់ធងរ។ 

(                                                         ) 

 

□បាេ/ចាស □ដេ 

 

                                                       

                                                                    ឆ្ន ាំ          ប្ខ         នងង         

ដ ម្ ោះ                                                  តថដលខា 

(ផ្ទទ ល់ខលូន/អ្នកតាំណាងរសបចាប់/អាណាពាបាល)                     ជាតាំណាងអ្នកជ្មងឺ ................ 

លេធអលវិនិចេ័យ (សាំោប់ររូដពេយ) បញ្ជជ ក់យល់រពម□ 

កាំដៅសីតុណ្ា ភាព       អ្ងារដស ខ្ុាំបានពនយល់ពីភាពអាចនឹងមាន
របតិកមមមិនធមមតាបនាទ ប់ ពីេេួលវ៉ា ក់
សាាំង 

 

□ 

ខ្ុាំបានពនយល់ថ្អ្នកជ្ាំងឺរតូវប្តដៅឯកប្នលងចាក់វ៉ា ក់សាាំងរយៈដពល 15-30 
នាេី បនាទ ប់ពីេេួលការចាក់វ៉ា ក់សាាំង ដែើមបីសដងាតដមើលរបតិកមមមិនរបរកតី
ប្ែលអាចដកើតមានដែើង។ 

 

□ 

 □វ៉ា ក់សាាំងប្ែលអាចចាក់បាន 



 

បកប្របដោយៈ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្នបរដេសរកុងប ៊ូសាន 
 

លេធអលវិនិចេ័យ □ពនាការចាក់វ៉ា ក់សាាំង (ម៊ូលដ តុៈ                                  ) 

□ហាមឃាត់ការចាក់វ៉ា ក់សាាំង (ម៊ូលដ តុៈ                              ) 

ខុ្ាំស៊ូមបញ្ជជ ក់ថ្ខុ្ាំបានដធែើដោរវិនិចេ័យខាងដលើ    ដ ម្ ោះ                តថដលខា 

វ៉ា ក់សាាំង(សាំោប់អ្នកេេួលវ៉ា ក់សាាំង) 

របដេេវ៉ា ក់សាាំង ដលខអលិតវ៉ា ក់សាាំង េីកប្នលងអលិតវ៉ា ក់សាាំង 

  □ ដលើនែខាងដឆ្ែង 

□ ដលើនែខាងសាត ាំ 

អ្នកេេួលវ៉ា ក់សាាំងៈ 

 

 


