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Philadelphia



វ៉ាកស់ាងំ៖ តត៊ី អ្នក ណា ផ្ដ្ល មន្ សិទធិ ទទួល បាន្ ?
► មន្ទ៊ីតងំរាប់រយកផ្ន្ែង ផ្ដ្លមនុ្សសផ្ដ្លមន្ អាយុ ចប់ព៊ី 5 ឆ្ន តំ ៊ីងអាច្ទទួលការចក់វ៉ា ក់សាងំ រមួទងំ 

អ្នក នតល់តសវផ្ែទសុំខភាពឯកជន្ ការចុ្៉ះ ចក់ វ៉ា ក់សាងំ ភាែ មៗ  (pop-ups) ផ្ដ្លដ្ំតណ៊ី រការតោយ អាជាា ្រ 
ប្ករង ឱសែសាា  ន្ គែ៊ីន្៊ីក មន្ទ៊ីរតពទយ អ្ងគការតសវ សហគមន៍្ ន្ិងប្ពឹតតិការណ៍ចក់វ៉ា ក់សាងំយ៉ា ងតប្ច្៊ីន្។

► https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-
covid-19-vaccine/

► អ្នកមិន្ចបំាច់្ប្តវូមន្អ្តតសញ្ញា ណប័ណណ ឬធានារា៉ា ប់រងសុខភាពត ៊ីយ។

► ឥ ូវតន្៉ះ មនុ្សសផ្ដ្លមន្អាយុចប់ព៊ី 5 ឆ្ន តំ ៊ីង អាច្ចក់វ៉ា ក់សាងំបាន្តហ៊ីយ។

• កុមរអាយុច្តនាែ ៉ះព៊ី 5 តៅ 11ឆ្ន អំាច្ទទួលបាន្ដូ្ស វ៉ា ក់សាងំ Pfizer-BioNTech សប្មប់កុមរ។
ឪពុកមត   យឬអាណាពាបាលប្តូវផ្តមន្វតតមន្។

• តកេងជំទង់អាយុព៊ី 12 តៅ 17 ឆ្ន អំាច្ទទួលបាន្ វ៉ា ក់សាងំ Pfizer-BioNTech ។

• មនុ្សសប្គប់រូបផ្ដ្លមន្អាយុចប់ព៊ី 18 ឆ្ន តំ ៊ីងតៅ អាច្ ទទួលបាន្វ៉ា ក់សាងំ Pfizer-BioNTech, 
វ៉ា ក់សាងំ Moderna ឬវ៉ា ក់សាងំ Johnson & Johnson ផ្ដ្លចក់ផ្តមួយដូ្ស។

► អ្នកក៏អាច្ទទួលបាន្វ៉ា ក់សាងំ COVID-19 ឬដូ្ស ជំរុញរបស់អ្នកតៅតមនទ៉ះនងផ្ដ្រ។ កមេវ ិ្ ៊ីតន្៉ះគឺ សប្មប់៖

• អ្នកផ្ដ្លមិន្អាច្តច្ញព៊ីនទ៉ះបាន្។

• អ្នកផ្ដ្លមន្ពិការភាព ឬបញ្ញា សុខភាពផ្ដ្លរារាងំពួក តគមិន្ ឱយចកតច្ញព៊ីនទ៉ះតដ្៊ីមប៊ីទទលួវ៉ា ក់សាងំ។

• អ្នកណាមន ក់ផ្ដ្លមន្ការលំបាកកនុងការទទលួបាន្វ៉ា ក់សាងំ រមួទងំអ្នកផ្ដ្លមន្បញ្ញា កនុងការត្វ៊ី
ដ្ំតណ៊ី រ ន្ិង តរៀបច្ំតពលតវលាតៅទទួលវ៉ា ក់សាងំនងផ្ដ្រ។

► តដ្៊ីមប៊ីតសន៊ីសុំការណាត់ជួបតៅនទ៉ះ សូមបំតពញទប្មង់ផ្បបប ទអ្ន្ឡាញព៊ីតណំរភាា ប់
https://www.phila.gov/services/mental-physical-health/get-vaccinated/sign-up-to-get-a-
covid-19-vaccine/ ឬតៅទូរសពទតៅតលខ 215-685-5488



វ៉ាកស់ាងំ៖ តត៊ីអ្វ៊ីតៅជាប្បសិទធភាព?
► មនុ្សសប្គប់រូបតៅផ្តប្តូវបាន្ចត់ទុកថាបាន្ចក់វ៉ា ក់សាងំតពញតលញរយៈតពលព៊ីរ សបាត ហ៍បនាទ ប់ព៊ីការចក់ដូ្សទ៊ី 2 របស់ ពួកតគ
សប្មប់វ៉ា ក់សាងំចក់ព៊ីរដ្ង (Two-shot series) ដូ្ច្ជាវ៉ា ក់សាងំ Pfizer-BioNTech ឬ Moderna ឬព៊ីរសបាត ហ៍បនាទ ប់ព៊ីការ
ចក់វ៉ា ក់សាងំផ្តមួយដូ្ស ដូ្ច្ជាវ៉ា ក់សាងំ J&J/Janssen ជាតដ្៊ីម។

ប៉ាុផ្ន្ត
► តទ៉ះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ ការបាន្ចក់ វ៉ា ក់សាងំតពញតលញ គឺមិន្ដូ្ច្គ្នន តៅនឹ្ង “ការទទលួបាន្ការការពារលអបនុំត" តនា៉ះ
តទ។ តដ្៊ីមប៊ីទទួលបាន្ការការពារយ៉ា ងលអបំនុត បុគគលមន ក់ប្តូវទទួលការចក់ដូ្សជំរុញតៅតពលផ្ដ្ល និ្ងប្បសិន្តប៊ីមន្សិទធ ិទទួល
បាន្។

► ប្បសិទធភាពមន្ន័្យថា អ្នកទទួលបាន្ការចក់ វ៉ា ក់សាងំមិន្ធាែ ក់ខែួន្ឈ ឺតហ៊ីយមិន្សូវមន្អ្នកសប្មកពាបាលតៅមន្ទ៊ីរ តពទយ ឬ
សាែ ប់។ 

► ភាគតប្ច្៊ីន្បំនុតនន្មនុ្សសផ្ដ្លបាន្សប្មកពាបាលតៅមន្ទ៊ីរតពទយ ឬអ្នកផ្ដ្លបាន្សាែ ប់ គឺមិន្ បាន្ ចក់វ៉ា ក់សាងំតទ។

► តប៊ីតយងតមការត វ្៊ីបច្ចុបបន្នភាពែេ៊ីព៊ី CDC ជន្ជាតិអាតមរកិផ្ដ្លបាន្ទទួលការចក់ដូ្សជំរុញការពារជំងឺ COVID-19 ទំន្ង ជា
សាែ ប់ តោយសារវ ៊ីរុសកូរ ៉ាូណា (Coronavirus) តិច្ជាង 97 ដ្ង នន្អ្នកផ្ដ្លមិន្ បាន្ ចក់វ៉ា ក់សាងំ។

► ជាងតន្៉ះតទៀត ជន្ជាតិអាតមរកិផ្ដ្លបាន្ ចក់វ៉ា ក់សាងំតពញតលញ - មន្ន័្យថា អ្នក ផ្ដ្លបាន្ចក់វ៉ា ក់សាងំរហូតដ្ល់ 2 ដូ្ស 
ប៉ាុផ្ន្ត មិន្បាន្ចក់ដូ្សជំរុញ - ទំន្ង ជា សាែ ប់តោយសារ COVID-19 តិច្ជាង 14 ដ្ងនន្អ្នកផ្ដ្លមិន្បាន្ចក់វ៉ា ក់សាងំ។



វ៉ាកស់ាងំ៖ ដូ្សជំរុញ បតងក៊ីន្ភាពសុាំ
អ្ងគបដិ្បកខប្បាណ (ឬ អ្ង់ទ៊ីករ) តៅកនុង ខែួន្បនាទ ប់ព៊ីចក់វ៉ា ក់សាងំ
តពញតលញ បន្តតោយការចក់ដូ្សជំរុញ

ផ្ែមទងំមន្ការត្ែ៊ីយតបខ្ែ ងំជាង
• អ្
ងគប
ដ្បិ
កខប្
បា
ណ

អ្ងគបដ្បិកខប្បាណសាតិតៅខ្ង
តល៊ីកប្មតិតគ្នល

កប្មតិតគ្នលនន្ភាពសុាកំារពារ

ចក់
តល៊ីកទ៊ីមួយ

ដូ្សជំរុញចក់តល៊ីកទ៊ីព៊ីរ



វ៉ាកស់ាងំ៖ ដូ្សជំរុញ ► មនុ្សសផ្ដ្លមន្អាយុចបព់៊ី 12 ឆ្ន  ំត ៊ីង តៅអាច្ទទួលបាន្
ការចកដូ់្ស ជំរុញ កនុងរយៈតពល 5 ផ្ខបនាទ បព់៊ីពួកតគ  បាន្ចក់
 វ៉ា កស់ាងំ COVID មូលោឋ ន្របស់ ពួកតគ (2 ផ្ខ បនាទ បព់៊ី J&J) 
រចួ្តហ៊ីយ។

► មនុ្សសផ្ដ្លមន្អាយុព៊ី 12 តៅ 17 ឆ្ន អំាច្ទទួល បាន្ការ
ចក់ ដូ្ស ជំរុញ Pfizer-BioNTech ។ 

► មនុ្សសផ្ដ្លមន្អាយុចបព់៊ី 18 ឆ្ន តំ ៊ីងតៅ អាច្តប្ជ៊ីសតរ ៊ីស
ដូ្សជំរុញ ណាមួយសប្មបខ់ែួន្តគ។

► អ្នកណាមន កផ់្ដ្លមន្ប្បពន័្ធភាពសុាចុំ្៉ះតខោយ (ការោសំរ ៊ីរាងគ 
ការពាបា ល ជំងឺមហារ ៊ីក) គួរផ្តទទួលការចកវ់៉ា កស់ាងំដូ្សទ៊ី 
3 តហ៊ីយបនាទ បម់ក គឺទទួលការចកដូ់្សជំរុញតៅតពលតប្កាយ ។

► តដ្៊ីមប៊ីទទួលបាន្ដូ្សជំរុញ អ្នកនឹ្ងចបំាច្់ ប្តូវបង្ហា ញកាត
វ៉ាកស់ាងំរបស់អ្នក ឬរូបែត កាតវ៉ាកស់ាងំរបស់អ្នក។ 

► ប្បសិន្តប៊ីអ្នកបាន្បាតក់ាតរបស់អ្នក អ្នកអាច្តសន៊ីកាតែេ៊ីតោយ
បំតពញទប្មងត់សន៊ីសំុកាតែេ៊ី តមតំណរភាា ប ់
bit.ly/philavaxrecordrequest ឬតោយតនា៊ីអុ្៊ីតម៉ាលតៅកាន្់
covidphila.gov ឬតោយតៅទូរសពទតៅកាន្ត់លខ 215-685-
5488 ។



និ្វសន្ជន្ទ៊ីប្ករង Philadelphia ផ្ដ្លបាន្ ចក់វ៉ា ក់សាងំតពញតលញ 
(ប្តឹមកាលបរតិច្េទ 2/4/2022)

* https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/data/vaccine/

និ្វសន្ជន្ ផ្ដ្លបាន្ចកវ់៉ាកស់ាងំតពញតលញ 

អ្ប្តនិ្ងភាគរយនន្ចំ្នួ្ន្អ្នកចកវ់៉ាកស់ាងំតពញតលញ

អាយុនិ្ងជាតិសាសន្ត៍មសបាា ហ៍អ្ប្តតម ZIP (12+)

អាយុតមសបាា ហ៍ ជាតិសាសន្ត៍មសបាា ហ៍  (12+) តេទតមសបាា ហ៍  (12+)

សរុប ភាគរយមនុ្សសផ្ដ្លមន្អាយុចប់ព៊ី 18 ឆ្ន តំ ៊ីង

ទិន្នន្័យទងំតន្៉ះគឺបាន្មកព៊ីការនាលវ់៉ា កស់ាងំផ្ដ្លប្តវូបាន្រាយការណ៍តៅប្កសួងសុខ្េបិាលតោយអ្នកនតលត់សវ ប្កសួងសុខ្េិបាលរដ្ឋ Pennsylvania ន្ិងរោឋ េិបាលសហព័ន្ធ។ ពួកតគមិន្រាប់បញ្ចូលវ៉ា កស់ាងំផ្ដ្លបាន្នាលជូ់ន្
ន្ិវសន្ជន្ទ៊ីប្ករង Philadelphia តៅកនុងរដ្ឋតនសងតទៀតត ៊ីយ។ រូបភាពខ្ងតប្កាមគឺត្វ៊ីត ៊ីងតោយតប្ប៊ីទិន្នន្័យព៊ីវ៉ាក់សាងំផ្ដ្លបាន្នាលត់ៅទ៊ីប្ករង Philadelphia ន្ិងរដ្ឋ Pennsylvania តហ៊ីយតប្ប៊ីការបា៉ា ន្់សាេ ន្អ្ំព៊ីច្នួំ្ន្ប្បជាជន្ព៊ី
ការយិលយ័ជតំរឿន្សហរដ្ឋអាតមរកិ។ ភាគរយទងំអ្សប់្តវូបាន្កំណតប់្តឹម 95% តដ្៊ីមប៊ីគណនាការបា៉ា ន្់សាេ ន្ជតំរឿន្។

អ្ប្តកនុង 10,000

% 
នន្
ច្ំន្
ន្ប្
បជា
ជន្

ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ ជន្ជាតិ អាសុ៊ី ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ ជន្ជាតិ ផ្សបកស

% 
នន្
ច្ំន្
ន្ប្
បជា
ជន្

ប្ស៊ី
ប្បរស

ភាគរយមនុ្សសផ្ដ្លមន្អាយុចប់ព៊ី 12 ឆ្ន តំ ៊ីង



ន្ិវសន្ជន្ទ៊ីប្ករង Philadelphia ផ្ដ្លបាន្ ចក់ ដូ្សជំរុញ 
(ប្តឹមកាលបរតិច្េទ 2/4/2022)

និ្វសន្ជន្ផ្ដ្លបាន្ចកដូ់្សជំរុញ

អ្ប្តនិ្ងភាគរយនន្ចំ្នួ្ន្ប្បជាជន្ផ្ដ្លទទួលបាន្ការចកដូ់្សជំរុញ

អាយុនិ្ងជាតិសាសន្ត៍មសបាា ហ៍អ្ប្តតម ZIP (18+)

អាយុតមសបាា ហ៍ ជាតិសាសន្ត៍មសបាា ហ៍  (18+) តេទតមសបាា ហ៍  (18+)

សរុប ភាគរយមនុ្សសតពញវយ័អាយុចប់ព៊ី 18 ឆ្ន តំ ៊ីង

ទិន្នន្័យទងំតន្៉ះគឺបាន្មកព៊ីការនាលវ់៉ា កស់ាងំផ្ដ្លប្តវូបាន្រាយការណ៍តៅប្កសួងសុខ្េបិាលតោយអ្នកនតលត់សវ ប្កសួងសុខ្េិបាលរដ្ឋ Pennsylvania ន្ិងរោឋ េិបាលសហព័ន្ធ។ ពួកតគមិន្រាប់បញ្ចូលវ៉ា កស់ាងំ
ផ្ដ្លបាន្នាលជូ់ន្ន្ិវសន្ជន្ទ៊ីប្ករង Philadelphia តៅកនុងរដ្ឋតនសងតទៀតត ៊ីយ។ រូបភាពខ្ងតប្កាមគតឺ្វ៊ីត ៊ីងតោយតប្ប៊ីទនិ្នន្យ័ព៊ីវ៉ា កស់ាងំផ្ដ្លបាន្នាលត់ៅទ៊ីប្ករង Philadelphia ន្ិងរដ្ឋ Pennsylvania តហ៊ីយតប្ប៊ី
ការបា៉ា ន្់សាេ ន្អ្ំព៊ីច្នួំ្ន្ប្បជាជន្ព៊ីការយិលយ័ជំតរឿន្សហរដ្ឋអាតមរកិ។ ភាគរយទងំអ្សប់្តវូបាន្កណំតប់្តមឹ 95% តដ្៊ីមប៊ីគណនាការបា៉ា ន្ស់ាេ ន្ជតំរឿន្។

អ្ប្តកនុង 10,000

% 
នន្
ច្ំន្
ន្ប្
បជា
ជន្

ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ ជន្ជាតិ អាសុ៊ី ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ ជន្ជាតិ ផ្សបកស

% 
នន្
ច្ំន្
ន្ប្
បជា
ជន្ ប្ស៊ី

ប្បរស



ការចក់វ៉ា ក់សាងំកុមរ (អាយុ 5-11ឆ្ន )ំ 
(ប្តឹមកាលបរតិច្េទ 2/4/22)

ការចកវ់៉ាកស់ាងំ COVID-19 សប្មបកុ់មរ (អាយុ 5-11ឆ្ន )ំ 

ដូ្សសរបុ ជាតិសាសន៍្ន្វិសន្ជន្យ៉ា ងតហាច្ណាសច់កប់ាន្មយួដូ្ស

ន្ិវសន្ជន្

អ្ន្ិវសន្ជន្

សរុបរមួ

យ៉ា ងតហាច្ណាស់ចក់បាន្មយួដូ្ស % យ៉ា ងតហាច្ណាស់ចក់បាន្មយួដូ្ស 
(អាយុ 5-11ឆ្ន )ំ

យ៉ា ងតហាច្ណាស់ចក់
បាន្មួយដូ្ស

% កុមរអាយុ 5-11
ឆ្ន ំ

ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីមកតំណ៊ី តអាហ្វហវកិ 

ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 

ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 

ជន្ជាតិ ផ្សបកស



ការត្វ៊ីតតសត
► ការតៅទទួលយកការត វ្៊ីតតសតរហ័សតៅនទ៉ះ តៅតពល 
ផ្ដ្លអ្នកអាច្ច្មែងខ្ែ ងំបំនុត។
► ប្បសិន្តប៊ីអ្នកន្ឹងជួបជុំគ្នន ជាមួយប្ករម ប្គួសារ 
ន្ិងមិតតេ័កតិ សូមត្វ៊ីតតសតជាមុន្សិន្ កាន់្ផ្តជិត
ដ្ល់ប្ពឹតតិការណ៍ កាន់្ផ្តប្បតស៊ីរ។

► ប្បសិន្តប៊ីអ្នកមន្ទំនាក់ទំន្ងជិតសនិទធជាមួយអ្នក ជំងឺ 
COVID-19 (គមែ តតិច្ជាង ប្បាមំួយ ហវ៊ីត ព៊ីអ្នកជំងឺ 
COVID-19 រយៈតពល សរុប 15 នាទ៊ី ឬតប្ច្៊ីន្ជាងតន្៉ះ
កនុងរយៈតពល 24 តម៉ា ង) តហ៊ីយ អ្នក មិន្ មន្ តរាគ 
សញ្ញា  តទតនា៉ះ សូម រង់ច ំត វ្៊ីតតសត រយៈតពល 3-5 នែៃ។

► ប្បសិន្តប៊ីអ្នកមន្តរាគសញ្ញា  សន្េតថា អ្នកមន្ជំងឺ 
COVID-19។ អ្នកអាច្បញ្ញា ក់តោយការត្វ៊ីតតសត PCR 
ផ្ដ្ល ន្ឹងប្តូវត្វ៊ីត ៊ីងតៅកផ្ន្ែងត្វ៊ីតតសត ប៉ាុផ្ន្តអ្នក គួរផ្ត
ចត់ទុកថាខែួន្អ្នកអាច្ច្មែងជំងឺ រហូតទល់ផ្តអ្នក
បាន្ដឹ្ងច្បស់។



ប្បសិន្តប៊ីអ្នកត វ្៊ីតតសតរកត ៊ីញវជិាមន្ជំងឺ COVID-19 (តៅោច់្ព៊ីតគ)

ប្បសិន្តប៊ីអ្នកបាន្ប៉ា៉ះពាល់អ្នកជំងឺ COVID-19 (ត វ្៊ីច្តត  ៊ីស័ក)

មនុ្សសប្គបរូ់បតោយមិន្គិតព៊ីសាា ន្ភាពនន្ការចក ់វ៉ាកស់ាងំ។
● សាន កត់ៅនទ៉ះរយៈតពល 5 នែៃ។

● ប្បសិន្តប៊ីអ្នកមិន្មន្តរាគសញ្ញា ឬតរាគសញ្ញា របស់អ្នកប្តូវបាត់
តៅវញិបនាទ បព់៊ីរយៈតពល 5 នែៃ អ្នកអាច្ចកតច្ញព៊ីនទ៉ះរបស់
អ្នកបាន្។

● បន្តពាកម់៉ា ស់តពលតៅជិតអ្នកតនសងតទៀតរយៈតពល 5 នែៃ
បផ្ន្ាម។

ប្បសិន្តប៊ីអ្នកមន្ប្គរន្តតត  ចូ្របន្តសាន កត់ៅនទ៉ះរហូត ដ្ល់ប្គរន្តតត
របស់អ្នកបាន្្ូរប្សាល។

ប្បសិន្តប៊ីអ្នក៖

ទទួលបាន្ការចកដូ់្សជំរុញ
ឬ
បាន្ចកវ់៉ា កស់ាងំមូលោឋ ន្ ប្បតេទ Pfizer ឬ Moderna កនុងរយៈតពល 
6 ផ្ខចុ្ងតប្កាយ
ឬ
បាន្ចកវ់៉ាកស់ាងំមូលោឋ ន្ ប្បតេទ J&J កនុងរយៈតពល 2 ផ្ខចុ្ង
តប្កាយ

● ពាកម់៉ា ស់តពលតៅជិតអ្នកតនសងតទៀតរយៈតពល 10 នែៃ។

● ត វ្៊ីតតសតតៅនែៃទ៊ី 5 ប្បសិន្តប៊ីអាច្ត វ្៊ីបាន្។

ប្បសិន្តប៊ីអ្នកមន្តរាគសញ្ញា  ប្តូវទទួលការត វ្៊ីតតសត តហ៊ីយសាន កត់ៅ
នទ៉ះ។



ការពាបាលសប្មបវ់ ៊ីរុស Omicron
► ការពាបាលទងំអ្ស់ប្តូវផ្ត ចប់តនត៊ីមកនុងរយៈតពលព៊ីរប៊ី
នែៃ បនាទ ប់ព៊ីការចប់តនត៊ីមនន្តរាគ សញ្ញា  និ្ងសប្មប់អ្នក
ផ្ដ្លមន្ ហានិ្េ័យខពស់ប្បឈមនឹ្ងជំងឺ ៃ្ន់្ ៃ្រ។

► ការពាបាលន្៊ីមួយៗមន្គុណសមបតតិ និ្ងគុណវបិតតិ 
អាប្ស័យតល៊ីប្បវតតិ តវជាសាហ្វសតរបស់អ្នកជំងឺ។

► ថាន បំ្គ្នប់តលបប្បឆ្ងំតមតរាគ៖
► Pfizer៖ ថាន  ំPaxlovid សប្មប់អ្នកជំងឺ អាយុ 12+
►Merck៖ ថាន  ំMolnupiravir សប្មប់ អ្នកជំងឺ  អាយុ 
18+ (មន្ ប្បសិទធភាពតិច្ជាង)

► ថាន ចំក់តមសរនសឈាម៖
►GSK៖ Sotrovimab



ច្ំណាត់ថាន ក់ម៉ា ស់មុខ

ម៉ា ស់ប្កណាត់ ម៉ា ស់វ៉ះកាត់ ម៉ា ស KN95 ម៉ា ស N95



ម៉ា ស់មុខ

គ្នេ ន្ម៉ា ស់ ម៉ា ស់ប្កណាត់‡
កនុងច្ំតណាមអ្នកចូ្លរមួ 534 នាក់ផ្ដ្លរាយការណ៍អ្ំព៊ីប្បតេទម៉ា ស†

ម៉ា ស់វ៉ះកាត់ ឧបករណ៍ដ្កដ្តងា៊ីម (N95/KN95)

ការពាក់ម៉ា ស់បាន្កាត់បន្ាយឱកាសនន្ការត្វ៊ីតតសតត ៊ីញវជិាមន្

អ្នកផ្ដ្លបាន្រាយការណ៍ថាផ្តងផ្តពាក់ ម៉ា ស់តៅកផ្ន្ែងសាធារណៈកនុងអ្គ្នរ 
ទនំ្ងជា ត្វ៊ីតតសតត ៊ីញវជិាមន្សប្មប់ជងំ ឺCOVID-19 តចិ្ជាងមនុ្សសផ្ដ្លមនិ្ពាក់ម៉ា ស់*

ឱកាសទប

ឱកាសទប

ឱកាសទប

• ការសិកោប្សាវប្ជាវអ្ំព៊ីការប្គប់ប្គងករណ៊ី  (case-control study) ផ្ដ្លសុ៊ីគ្នន តល៊ី
មនុ្សសច្ំនួ្ន្ 1,828 នាក់ ព៊ីនែៃទ៊ី10 ផ្ខកុមភៈ ដ្ល់ នែៃទ៊ី1 ផ្ខ្នូ ឆ្ន 2ំ021

• តប្បៀបត្ៀបមនុ្សសផ្ដ្លមន្បុគគលិកលកខណៈប្សតដ្ៀងគ្នន  (ឧ. ការចក់
វ៉ា ក់សាងំ)

• មិន្មន្អ្វ៊ីគួរឱយកត់សមគ ល់ផ្ននកសាិតិ



ករណ៊ី ជងំ ឺCOVID តមជាតសិាសន៍្ (ប្តមឹកាលបរតិច្េទ 2/4/22)

* https://www.opendataphilly.org/

ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ 

ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 

ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 

មិន្ដឹ្ង

ជន្ជាតិតដ្៊ីមអាតមរកិ

អ្នកតកា៉ះបា៉ា សុ៊ីហវកិ

ជន្ជាតិអាហ្វហវកិ

តនសងៗ

ជន្ជាតិ ផ្សបកស

អ្តតសញ្ញា ណជាតិសាសន៍្ តួតលខ
ជន្ជាតិ ផ្សបកស 84007
តនសងៗ 10520
ជន្ជាតិអាហ្វហវកិ 11
អ្នកតកា៉ះបា៉ា សុ៊ីហវកិ 192
ជន្ជាតិតដ្៊ីមអាតមរកិ 314
មិន្ដ្ឹង 620
ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 14659
ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 47443
ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ 

119077



ការសប្មកពាបាលតៅមន្ទ៊ីរតពទយ តមជាតសិាសន៍្ (ប្តមឹកាលបរតិច្េទ 2/4/22)

អ្តតសញ្ញា ណជាតសិាសន៍្ តួតលខ
ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 47443
ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 13797
ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ 119623
ជន្ជាតិ ផ្សបកស 84007ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម

កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ 

ជន្ជាតិ ផ្សបកស

ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 

ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 



ការសាែ ប ់តមជាតិសាសន្ ៍(ប្តឹមកាលបរតិច្េទ 2/4/22)

អ្តតសញ្ញា ណជាតសិាសន៍្ តួតលខ

ជន្ជាតិតដ្៊ីមអាតមរកិ 5
ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 197
មិន្ដ្ឹង 15
ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ 2184
តនសងៗ 129
ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 521
ជន្ជាតិ ផ្សបកស 1565

ជន្ជាតិ ផ្សបកស

ជន្ជាតិ តអ្សប៉ា ញ 

តនសងៗ

ជន្ជាតិអាតមរកិ តដ្៊ីម
កំតណ៊ី តអាហ្វហវកិ 

មិន្ដឹ្ង

ជន្ជាតិ អាសុ៊ី 

ជន្ជាតិតដ្៊ីមអាតមរកិ



សប្មប់ ព័ត៌មន្ បផ្ន្ាម ៖ 
►https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-

covid-19/faq/

►ប្បសិន្តប៊ីអ្នកបាត់កាតរបស់អ្នក៖ bit.ly/philavaxrecordrequest 

►215-685-5488

►អុ្៊ីតម៉ាល covid@phila.gov

https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/faq/
mailto:covid@phila.gov


សូមអ្រគុណ


