ຂ້ໍ ເທັດຈິງສໍາລັບຜູ້ ຮັບ ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ການດູ ແລ
ການອະນຸ ມັດນໍາໃຊ້ ສຸ ກເສີນ (EUA) ຂອງ

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ (JANSSEN) ໃນການປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ 2019 (ໂຄວິດ-19) ໃນບຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາຍຸ
18 ປີ ຂ້ຶ ນໄປ
ທ່ ານໄດ້ ຖືກສະເໜີໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ (Janssen) ໃນການປ້ ອງກັນພະຍາດ ໂຄໂຣ ນາໄວຣັສ 2019 (ໂຄວິດ-19)
ເກີດມາຈາກ SARS-CoV-2. ຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ລະບຸ ຢູ ່ ໃນຂ້ໍ ເທັດຈິງນ້ີ ຈະຊ່ ວຍ ທ່ ານໃຫ້ ເຂ້ົ າໃຈເຖິງຄວາມສ່ ຽງ ແລະ
ປະໂຫຍດຈາກການໄດ້ ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ (Janssen),
ຊ່ຶ ງທ່ ານອາດຈະໄດ້ ຮັບເນ່ື ອງຈາກວ່ າປັດຈຸ ບັນມີການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19.
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ ອາດຈະປ້ ອງກັນທ່ ານຈາກການເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ບໍ່ມີອົງການອາຫານ ແລະ
ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ອະນຸ ມັດໃຊ້ ວັກຊີນໃນການປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19.
ອ່ ານຂໍ້ມູ ນຂໍ້ ເທັດຈິງນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19ແຈນສັນ (Janssen). ຈົ່ງສົນທະນາກັບຜູ້
ສະໜອງວັກຊີນຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມ. ການຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ (Janssen) ແມ່ ນທາງເລືອກ ຂອງທ່ ານ.
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນແມ່ ນວັກຊີນທ່ີ ສັກພຽງແຕ່ ເຂັມດຽວ, ເຂົ້າໃນກ້ າມຊ້ີ ນ. ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ
ອາດຈະບໍ່ປ້ ອງກັນສໍາລັບທຸ ກຄົນ.
ຂ້ໍ ເທັດຈິງນ້ີ ອາດຈະຍັງບ່ໍ ທັນໄດ້ ແຈ້ ງການ. ຂ້ໍ ເທັດຈິງທ່ີ ມີໃນປັດຈຸ ບັນນ້ີ , ກະລຸ ນາເຂ້ົ າເບ່ິ ງ www.janssencovid19vaccine.com.
ສ່ິ ງທີ່ທ່ ານຕ້ ອງຮູ ້ ກ່ອນທີ່ທ່ ານຈະຮັບຢາວັກຊີນຊະນິດນ້ີ
ໂຄວິດ-19 ແມ່ ນຫຍັງ?
ໂຄວິດ-19 ແມ່ ນເກີດຂ້ຶ ນຈາກໄວຣັສທ່ີ ມີຊ່ື ວ່ າ SARS-CoV-2. ໂຄໂຣນາໄວຣັສປະເພດນ້ີ ໄດ້ ຖືກຄ້ົ ນພົບ ກ່ ອນໜ້ ານ້ີ .
ທ່ ານສາມາດໄດ້ ຮັບໂຄວິດ-19 ຜ່ ານທາງການສໍາຜັດກັບຄົນອ່ື ນທ່ີ ມີເຊ້ື ອໄວຣັສ. ມັນມີອິດ
ທິພົນເຮັດໃຫ້ ເປັນພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈທ່ີ ສ່ົ ງຜົນກະທົບຕ່ໍ ອະໄວຍະວະອ່ື ນໆ. ຄົນທ່ີ ເປັນໂຄວິດ-19
ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການລາຍງານຈະມີອາການເຈັບປ່ ວຍຫຼາຍຮູ ບແບບ ເລ່ີ ມຈາກອາການແບບເບົາບາງ ຈົນເຖິງຂ້ັ ນ ອາການຮຸ ນແຮງ.

ອາການຕ່ າງໆອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນ 2 ຫາ 14 ວັນ ຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຮັບເຊື້ອໄວຣັສ. ອາການ ທ່ີ ພົບເຫັນເລື້ອຍໆລວມມີ: ເປັນໄຂ້ ຫື ຼ
ໜາວສັ່ນ; ໄອ; ຫາຍໃຈຖີ່; ອ່ ອນເພຍ; ເຈັບກ້ າມຊີ້ນ ແລະ ຮ່ າງ ກາຍ; ເຈັບຫົວ; ເສຍການຮັບຮູ ້ ລົດຊາດ ແລະ ກິ່ນ; ເຈັບຄໍ; ຕັນດັງ
ຫື ຼ ຂີ້ມູ ກຍ້ ອຍ; ວິນຫົວ ຫື ຼ ປວດ ຮາກ; ຖອກທ້ ອງ.
ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ແມ່ ນຫຍັງ?
ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ແມ່ ນວັກຊີນທ່ີ ຍັງບ່ໍ ທັນໄດ້ ຖືກອະນຸ ຍາດວ່ າແມ່ ນວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19.
ບ່ໍ ມີການອະນຸ ຍາດຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ FDA-ວ່ າເປັນວັກຊີນປ້ ອງ ກັນໂຄວິດ-19.
ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ອະນຸ ມັດໃຫ້ ໃຊ້ ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນ
ເພື່ອການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນບຸ ກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ ຊຶ່ງຢູ ່ ພາຍໃຕ້ ການ ອະນຸ ມັດໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ສຸກເສີນ (EUA).
ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມໃນການອະນຸ ມັດການນໍາໃຊ້ ສຸກເສີນ (EUA), ເບິ່ງ “ການອະນຸ ມັດການນໍາໃຊ້ ສຸ ກ ເສີນ (EUA)
ແມ່ ນຫຍັງ?” ພາກສຸ ດທ້ າຍຂອງຂໍ້ເທັດຈິງນີ້.
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ສ່ິ ງທ່ີ ທ່ ານຄວນບອກກັບຜູ້ ສະໜອງຢາວັກຊີນຂອງທ່ ານ ກ່ ອນທ່ີ ທ່ ານຈະຮັບວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ແມ່ ນຫຍັງ?
ບອກຜູ້ ທ່ີ ຈະສັກຢາວັກຊີນກ່ ຽວກັບທຸ ກເງ່ື ອນໄຂທາງການແພດຂອງທ່ ານ, ລວມທັງຖ້ າທ່ ານ:



ມີອາການແພ້ ,



ເປັນໄຂ້ ,



ມີອາການເລືອດໄຫຼຜິດປົກກະຕິ ຫື ຼ ເປັນພະຍາດເສ້ັ ນເລືອດຕີບ,



ພວກພູ ມຕ້ ານທານບົກພ່ ອງ ຫື ຼ ມີຢາທ່ີ ມີຜົນຕ່ໍ ລະບົບພູ ມຕ້ ານທານຂອງທ່ ານ,



ກໍາລັງຖືພາ ຫື ຼ ວາງແຜນທ່ີ ຈະຖືກພາ,



ກໍາລັງໃຫ້ ນົມລູ ກ,



ໄດ້ ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ນ,

ຜູ້ ໃດແດ່ ທ່ີ ຄວນໄດ້ ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19ແຈນສັນ?
FDA ໄດ້ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ສຸ ກເສີນ ສໍາລັບບຸ ກຄົນທ່ີ ມີອາຍຸ 18 ປີຂ້ຶ ນໄປ.
ຜູ້ ໃດທີ່ບໍ່ຄວນ ຮັບຢາວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19?
ທ່ ານບ່ໍ ຄວນຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນຖ້ າວ່ າ:



ມີອາການແພ້ ຮຸ ນແຮງໃນສ່ ວນປະສົມໃດໜ່ຶ ງຂອງວັກຊີນຊະນິດນ້ີ .

ສ່ ວນປະສົມຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນມີຫຍັງແດ່ ?
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນລວມມີສ່ວນປະສົມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຣີຄອມບີນັນ, ຣີພລີເຄຊັນ-ອິນຄອມພີເທັນ ອາດີ ໂນໄວຣັສ ຊະນິດ 26
ສະແດງໃຫ້ ເຫັນ SARS-CoV-2 ສະໄປ ໂປຣຕີນ, ໄຊເຕຣດອາຊິດ ໂມໂນໄຮເດຣດ, ໄຕຣໂຊດຽມ ໄຊເຕຣດ ໄຮເດຣດ, ອີທາໂນນ, 2ໄຮໂດຣຊີໂປຣພີລ-β-ໄຊໂຄຣເດັກຕີ ຼ ນ (HBCD), ໂພລີ ຊໍເບດ-80, ໂຊດຽມ ຄໍ ຼ ໄລ.
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນຈະເຂ້ົ າຮ່ າງກາຍໄດ້ ແນວໃດ?
ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ເຂ້ົ າສູ ່ກ້າມຊ້ີ ນຂອງທ່ ານ.
ຕາລາງນັດໝາຍຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນແມ່ ນສັກ ເຂັມດຽວ.
ໄດ້ ມີການນໍາໃຊ້ ວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ ແລ້ ວບ່ໍ ?
ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ແມ່ ນຫຍັງບ່ໍ ທັນຖືກຮັບຮອງ. ໃນການທົດລອງທາງການແພດ, ປະມານ 21,895 ຄົນທ່ີ ມີອາຍຸ 18
ປີຂ້ຶ ນໄປໄດ້ ຮັບຢາວັກຊີນແຈນສັນ.
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ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ມີປະໂຫຍດແນວໃດ?
ໃນການທົດລອງທາງການແພດ, ວັກຊີນແຈນສັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂດຍການສັກຢາເຂັມດຽວ.
ໄລຍະຂອງການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ປັດຈຸ ບັນຍັງບ່ໍ ທັນຮູ ້ ຈັກ.
ວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ມີຄວາມສ່ ຽງຫຍັງແດ່ ?
ຜົນຂ້ າງຄຽງທີ່ມີການລາຍງານຂອງວັກຊີນ ແຈນສັນໂຄວິດ-19 ລວມມີ:



ປະຕິກິລິຍາຂອງບໍລິເວນທ່ີ ຖືກສັກຢາ: ເຈັບ, ຜ່ື ນສີແດງຕາມຜິວໜັງ ແລະ ອາການບວມ



ຜົນຂ້ າງຄຽງທ່ົ ວໄປ: ເຈັບຫົວ, ຮູ ້ ສຶກເມ່ື ອຍ, ປວດກ້ າມຊ້ີ ນ, ວິນຫົວ ແລະ ເປັນໄຂ້ .

ມີໂອກາດໜ້ ອຍຫຼາຍທີ່ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນສາມາດເຮັດໃຫ້ ເກີດມີອາການແພ້ ທີ່ຮຸ ນແຮງ. ການແພ້ ທີ່
ຮຸ ນແຮງມັກຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃນສອງ-ສາມນາທີ ຫາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງພາຍຫັ ຼ ງທີ່ໄດ້ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ.
ສໍາລັບເຫດຜົນນ້ີ , ຜູູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສັກຢາແກ່ ທ່ານຈະຖາມທ່ ານເພ່ື ອໃຫ້ ພັກຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ທ່ ານສັກຢາ
ວັກຊີນເພ່ື ອທ່ີ ຈະຕິດຕາມທ່ ານພາຍຫັ ຼ ງທ່ີ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ອາການຂອງປະຕິກິລິຍາຮຸ ນແຮງລວມມີ:



ຫາຍໃຈຍາກ,



ໜ້ າ ແລະ ຄໍໃຄ່ ,



ຫົວໃຈເຕັ້ນແຮງ,



ເປັນຜ່ື ນຂ້ຶ ນທ່ົ ວຮ່ າງກາຍ,



ວິນຫົວ ແລະ ອ່ ອນເພຍ.

ເລືອດກ້ າມທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ, ໜ້ າທ້ ອງ ແລະ ຂາ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບເກັດເລືອດຕໍ່າ (ຈຸ ລັງ
ເລືອດທີ່ຊ່ ວຍໃຫ້ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ ານສາມາດຢຸ ດອາການເລືອດອອກ), ຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນກັບບາງຄົນທີ່ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ.
ໃນຄົນທ່ີ ເປັນເລືອດກ້ າມ ແລະ ເກັດເລືອດຕ່ໍ າ, ອາການຈະເລ່ີ ມຂ້ຶ ນປະມານໜ່ຶ ງຫາ ສອງອາທິດຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ.
ຄົນສ່ວນຫຼາຍທ່ີ ເປັນເລືອດກ້ າມ ແລະ ເກັດເລືອດຕ່ໍ າລ້ ວນແລ້ ວແຕ່ ເປັນ ຜູ້ ຍິງທ່ີ ມີອາຍຸ 18 ຫາ 49 ປີ. ໂອກາດທ່ີ ຈະເກີດຂ້ຶ ນແມ່ ນຄຸ ມໄດ້ .
ໄປພົບແພດທັນທີຖ້ າທ່ ານມີອາການໃດໜ່ຶ ງ ດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ ຫັ ຼ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ:



ຫາຍໃຈຖ່ີ ແລະສ້ັ ນ,



ເຈັບໜ້ າເອິກ,



ຂາໃຄ່ ,



ເຈັບທ້ ອງແບບຕໍ່ເນື່ອງ,



ເຈັບຫົວຢ່ າງຮຸ ນແຮງ ຫື ຼ ຕ່ໍ ເນ່ື ອງ ຫື ຼ ຕາມົວ,



ມີຮອຍຊ້ໍ າ ຫື ຼ ເປັນຕຸ ່ ມເລືອດຂ້ຶ ນທ່ີ ບໍລິເວນບ່ ອນສັກຢາ.
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ສ່ິ ງເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ອາດຈະບ່ໍ ແມ່ ນຜົນຂ້ າງຄຽງທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ທັງໝົດຈາກການສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19ແຈນສັນ. ຜົນຂ້ າງຄຽງ ທ່ີ ຮຸ ນແຮງ ແລະ
ຄາດບ່ໍ ເຖິງອາດຈະເກີດຂ້ຶ ນ. ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນແມ່ ນຍັງຄົງໄດ້ ຮັບການສຶກສາໃນ ການທົດລອງທາງການແພດ.
ຂ້ ອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດກ່ ຽວກັບຜົນຂ້ າງຄຽງ?
ຖ້ າທ່ ານມີປະສົບການຂອງການແພ້ ຢາທີ່ຮຸ ນແຮງ, ໂທຫາ 9-1-1, ຫື ຼ ໄປໂຮງໝ
ໍ ທີ່ໃກ້ ທີ່ສຸ ດ.
ໂທຫາຜູ້ ທ່ີ ສັກຢາໃຫ້ ແກ່ ທ່ານ ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການປ່ິ ນປົວຂອງທ່ ານ ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບຜົນຂ້ າງຄຽງທ່ີ ເກີດຂ້ຶ ນ ຫື ຼ ບ່ໍ ເຊົາ.
ລາຍງານຜົນຂ້ າງຄຽງຫາ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FD)/ລະບົບການລາຍງານ
ເຫດການທ່ີ ບ່ໍ ດີຕ່ໍ ວັກຊີນ (VAERS) CDC. ເບີໂທລະສັບຟຣີຂອງ VAERS 1-800-822-7967 ຫື ຼ ລາຍງານ ຜ່ ານທາງອອນລາຍ໌ຫາ

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ກະລຸ ນາລະບຸ “ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນ ສັນ EUA” ໃນແຖວທໍາອິດຂອງເຄື່ອງໝາຍບ໋ອກ #18
ຂອງແບບຟອມລາຍງານ.
ນອກຈາກນ້ັ ນ, ທ່ ານສາມາດລາຍງານຜົນຂ້ າງຄຽງ ເຖິງບໍລິສັດແຈນສັນໄບໂອເທັກ ທ່ີ ເບີຕິດຕ່ໍ ສະໜອງຂ້ໍ ມູ ນ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ .
ອີເມວ
JNJvaccineAE@its.jnj.com

ເບີແຟັກ
215-293-9955

ເບີໂທລະສັບ
ໂທຟຣີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ: 1-800565-4008
ສະຫະລັດອາເມລິກາໂທ: (908) 455-9922

ທ່ ານຍັງອາດຈະໄດ້ ຮັບທາງເລືອກໃນການລົງທະບຽນໃນ ວີ-ເຊຟ໌ (v-safe). V-safe (ວີ-ເຊຟ໌) ແມ່ ນເຄ່ື ອງມື
ສະໝັກໃຈທາງໂທລະສັບສະມາດໂຟນໃໝ່ ຊ່ຶ ງເປັນເຄື່ອງມືໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ແລະ ການສໍາຫຼວດທາງເວັບ ໄຊທ໌
ໃນການກວດຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ເພ່ື ອລະບຸ ເຖິງທ່ າແຮງໃນການເກີດຜົນກະທົບຂ້ າງຄຽງ ຫັ ຼ ງຈາກ ທ່ີ ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19.
ວີ-ເຊຟ໌ ຖາມຄໍາຖາມທ່ີ ຈະຊ່ ວຍ CDC ຕິດຕາມຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19. ວີ-ເຊຟ໌ ຍັງແຈ້ ງເຕືອນໃຫ້
ລາຍງານຕິດຕາມທາງໂທລະສັບຈາກ CDC ຖ້ າຜູ້ ເຂົ້າຮ່ ວມລາຍງານຜົນກະທົບ ດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ສໍາຄັນພາຍຫັ ຼ ງທີ່ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ19. ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບວິທີການສະໝັກ, ເຂົ້າ ເບິ່ງ: www.cdc.gov/vsafe.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້ າຂ້ ອຍຕັດສິນໃຈທ່ີ ຈະບ່ໍ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ?
ມັນເປັນທາງເລືອກຂອງທ່ ານທ່ີ ຈະສັກ ຫື ຼ ບ່ໍ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ. ຖ້ າທ່ ານຕັດສິນໃຈທ່ີ ຈະບ່ໍ ຮັບມັນ,
ມັນຈະບ່ໍ ມີຫຍັງປ່ ຽນແປງໃນການປ່ິ ນປົວຂ້ັ ນພ້ື ນຖານຂອງທ່ ານ.
ມີທາງເລືຶອກອື່ນບໍ່ສໍາລັບການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ໃກ້ ຄຽງກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ?
ປັດຈຸ ບັນ, ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາສາຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ຍັງບໍ່ທັນອະນຸ ມັດວັກຊີນຫຼາຍຊະນິດສໍາລັບ ການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19.
ວັກຊີນຊະນິດອື່ນທີ່ໃຊ້ ໃນການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ອາດຈະມີພາຍໃຕ້ ການອະນຸ ຍາດ ໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ສຸກເສີນ.
ຂ້ ອຍສາມາດຮັບວັກຊີນອ່ື ນໃນລະຫວ່ າງທ່ີ ຂ້ ອຍຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນໄດ້ ບ່ໍ ?
ຍັງບ່ໍ ມີຂ້ໍ ມູ ນການໃຊ້ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນຮ່ ວມກັບວັກຊີນອ່ື ນ.
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ຖ້ າຂ້ ອຍຖືພາ ຫື ຼ ຢູ ່ ໃນໄລຍະການໃຫ້ ນົມລູ ກຢູ ່ ຈະເປັນແນວໃດ?
ຖ້ າທ່ ານຖືພາ ຫື ຼ ຢູ ່ ໃນໄລຍະການໃຫ້ ນົມລູ ກ, ປຶກສາທາງເລືອກຂອງທ່ ານກັບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລສຸ ຂະພາບຂອງ ທ່ ານ.
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນຈະເຮັດໃຫ້ ຂ້ ອຍເປັນໂຄວິດ-19 ບໍ່?
ບ່ໍ . ວັກຊີນໂຄວິດ-19ແຈນສັນ ຈະບ່ໍ ມີ SARS-CoV-2 ແລະ ບ່ໍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານເປັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ .
ເກັບຮັກສາບັດສັກຢາຂອງທ່ ານ
ເມ່ື ອທ່ ານໄດ້ ຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ, ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບບັດສັກຢາວັກຊີນທ່ີ ເປັນເອກະສານທ່ີ ລະບຸ ຊ່ື ຂອງ ຊະນິດວັກຊີນ ແລະ
ວັນທີທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບຢາວັກຊີນ.
ຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ
ຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມ ຫື ຼ ເຂ້ົ າເຖິງຂ້ໍ ເທັດຈິງຂອງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທ່ີ ມີໃນປັດຈຸ ບັນ, ໃຫ້ ສະແກນລະຫັດ QR ຢູ ່ ໃນອຸ ປະກອນຂອງທ່ ານ,
ເຂ້ົ າເບ່ິ ງທ່ີ ເວັບໄຊທ໌ ຫື ຼ ເບີໂທລະສັບຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ .

ເວັບໄຊທ໌ຂ້ໍ ເທັດຈິງ

ລະຫັດ QR

www.janssencovid19vaccine.com.

ເບີໂທລະສັບ
ໂທຟຣີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ: 1-800565-4008
ສະຫະລັດອາເມລິກາໂທ:
(908) 455-9922

ຂ້ ອຍສາມາດຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມເຕີມໄດ້ ແນວໃດ?



ຖາມຜູ້ ສະໜອງການຮັບຢາວັກຊີນ.



ເຂ້ົ າເບິ່ງ CDC ທີ່ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.



ເຂົ້າເບິ່ງອົງການອາຫານ ແລະ ຢາສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ທີ່ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.

ຕິດຕ່ໍ ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸ ກທ້ ອງຖ່ິ ນ ຫື ຼ ລັດຂອງທ່ ານ.
ຂ້ໍ ມູ ນການສັກຢາວັກຊີນຂອງຂ້ ອຍຈະຖືກບັນທຶກຢູ ່ ໃສ?
ຜູ້ ສະໜອງການສັກຢາຂອງທ່ ານອາດຈະລວມເອົາຂໍ້ມູ ນການສັກຢາລະບົບຂໍ້ມູ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບການສັກຢາກັນ ພະຍາດ (IIS) ຫື ຼ
ລະບົບທີ່ກໍານົດອື່ນໆໃນລັດ/ທ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບ IISs ເຂົ້າເບິ່ງ:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
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ຂ້ ອຍຈະຖືກຮຽກເກັບເງິນຄ່ າທໍ ານຽມການບໍລິການສໍາລັບການຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ?
ບ່ໍ . ໃນຂະນະນ້ີ , ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສັກຢາບ່ໍ ສາມາດເກັບເງິນຄ່ າບໍລິການສັກຢາຂອງທ່ ານ ແລະ ທ່ ານຈະບ່ໍ ໄດ້ ເສຍ ເງິນຢາທ່ີ ບ່ໍ ຢູ ່ ໃນສະຕ໋ອກ ຫື ຼ
ຄ່ າທໍານຽມໃດໆທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19. ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ, ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສັກຢາວັກຊີນອາດຈະ
ຮຽກເກັບເງິນຄືນຈາກໂຄງການ ຫື ຼ ແຜນທ່ີ ຄຸ ້ ມຄອງຄ່ າທໍານຽມບໍລິການ ໂຄວິດ-19 ສໍາລັບຜູ້ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນ (ປະກັນໄພສ່ວນຕົວ,
ການປ່ິ ນປົວສຸ ຂະພາບ , Medicaid, ໂຄງການທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນປະກັນໄພໂຄວິດ-19 HRSA ສໍາລັບຜູ້ ໄດ້ ຮັບທ່ີ ບ່ໍ ມີປະກັນໄພ).
ຂ້ ອຍສາມາດລາຍງານກໍລະນີທ່ີ ສົງໃສວ່ າເປັນການສ້ໍ ໂກງໄດ້ ຢູ ່ ໃສ?
ບຸ ກຄົນທີ່ຮູ ້ ເຖິງການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດຂອງໂຄງການວັກຊີນປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງ CDC ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ
ຄວນລາຍງານຫາຫ້ ອງການສໍານັກງານຜູ້ ກວດກາທົ່ວໄປຂອງສະຫັດລັດອາເມລິກາ. ພະແນກສຸ ຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການມະນຸ ດ, ທີ່ 1800-HHS-TIPS ຫື ຼ TIPS.HHS.GOV.
ໂຄງການຊົດເຊີຍອາການບາດເຈັບຈາກຜົນກະທົບຂ້ າງຄຽງແມ່ ນຫຍັງ?
ໂຄງການຊົດເຊີຍອາການບາດເຈັບຈາກຜົນກະທົບຂ້ າງຄຽງ (The Countermeasures Injury Compensation Program, CICP)
ແມ່ ນໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ອາດຈະຊ່ ວຍຈ່ າຍຄ່ າປິ່ນປົວສຸ ຂະພາບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍສະເພາະອື່ນໆ
ຂອງບາງຄົນທ່ີ ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບຮຸ ນແຮງຈາກຢາບາງຊະນິດ ຫື ຼ ຢາວັກຊີນ, ລວມທັງວັກຊີນນ້ີ . ໂດຍທ່ົ ວໄປແລ້ ວ,

ການຂໍຮັບເງິນຄືນຕ້ ອງໄດ້ ຍ່ື ນໄປຫາ CICP ພາຍໃນ (1) ປີ ນັບຈາກມ້ື ທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບວັກຊີນ. ເພ່ື ອຮຽນຮູ ້ ເພ່ີ ມ ເຕີມກ່ ຽວກັບໂຄງການ,
ເຂົ້າເບ່ິ ງwww.hrsa.gov/cicp/ຫື ຼ ໂທ 1-855-266-2427.
ການອະນຸ ຍາດນໍາໃຊ້ ສຸກເສີນ (EUA) ແມ່ ນຫຍັງ?
ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA) ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນສາມາດໃຊ້
ໄດ້ ພາຍໃຕ້ ກົນໄກການເຂ້ົ າເຖິງສຸ ກເສີນທ່ີ ເອ້ີ ນວ່ າ EUA. EUA ແມ່ ນການສະໜັບສະໜູ ນຈາກເລຂາທິການ ສຸ ຂະພາບ ແລະ
ການບໍລິການມະນຸ ດ (Secretary of Health and Human Services, HHS) ຖະແຫລງ ວ່ າ ສະຖານະການຂອງການລະບາດມີຢູ ່ ແລະ
ເພ່ື ອຢ້ັ ງຢືນການນໍາໃຊ້ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບ ສຸ ກເສີນໃນໄລຍະການການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນ ບໍ່ໄດ້ ຜ່ານການກວດກາແບບດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ຫື ຼ
ຮັບຮອງໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA). ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA)
ອາດຈະອອກ EUA ເມ່ື ອໄດ້ ຕາມເງ່ື ອນໄຂສະເພາະໃດໜ່ຶ ງ, ຊ່ຶ ງປະກອບດ້ ວຍ ການບ່ໍ ມີທາງເລືອກທ່ີ ພຽງພໍ, ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ແລະ
ມີທາງເລືອກອ່ື ນ. ນອກຈາກນ້ັ ນ, ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (FDA)

ແມ່ ນອີງໃສ່ ຫັ ຼ ກຖານວິທະຍາສາດທັງໝົດ
ທ່ີ ມີຢູ ່ ເຊ່ິ ງສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າຜະລິດຕະພັນດ່ັ ງກ່ າວອາດຈະມີປະສິດທິຜົນໃນການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃນລະ ຫວ່ າງການລະບາດຂອງໂຄ
ວິດ-19 ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທ່ີ ຮູ ້ ຈັກ ແລະ ມີທ່ າແຮງຂອງຜະລິດຕະພັນນອກເໜືອ ຈາກຄວາມສ່ຽງທ່ີ ຮູ ້ ແລະ ເປັນໄປໄດ້
ຂອງຜະລິດຕະພັນ. ທັງໝົດຂອງເກນມາດຕະຖານເຫ່ົ ຼ ານ້ີ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການ
ຕອບສະໜອງໃນການຂໍອະນຸ ຍາດນໍາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນໃນລະຫວ່ າງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
EUA ສໍາລັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແຈນສັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສໍາລັບໄລຍະເວລາຂອງໂຄວິດ-19 EUA ປະກາດໃຫ້
ນໍາໃຊ້ ສຸກເສີນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເຫ່ົ ຼ ານ້ີ , ຍົກເວ້ັ ນແຕ່ ຖືກແຈ້ ງໃຫ້ ຢຸດເຊົາ ຫື ຼ ຖອນຄືນ (ຫັ ຼ ງຈາກນ້ັ ນຜະລິດຕະ
ພັນອາດຈະບ່ໍ ຖືກໃຫ້ ນໍາໃຊ້ ອີກຕ່ໍ ໄປ).
ຜະລິດໂດຍ:
ບໍລິສັດ ແຈນສັນ ໄບໂອເທັກ
ບໍລິສັດຜະລິດຢາແຈນສັນຂອງ ຈອນສັນແອນຈອນສັນ (Johnson & Johnson)
ຮໍແຊມ, PA 19044, ສະຫະລັດອາເມລິກາ
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ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ, ໂທຟຣີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ: 1-800-565-4008, ສະຫະລັດອາເມລິກາໂທ: (908) 455-9922 ຫື ຼ ເບ່ິ ງທ່ີ
www.janssencovid19vaccine.com

ປັບປຸ ງໃໝ່ : ເມສາ/23/2021

ສະແກນເພື່ອເກັບກໍາຂ້ໍ ເທັດຈິງທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ ຜູ້ຮັບ
ວັກຊີນເພື່ອເກັບກໍາການປິ່ນປົວທາງເອເລັກໂຕນິກ/ລະບົບຂໍ້ມູ ນກ່ ຽ
ວກັບການປ້ ອງກັນພະຍາດ.
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