កំណត់ត្តាសុខភាពអេឡិចត្តូនិករួម

សលាកសមគាល់េនកជំងឺអនៅត្តង់អនថ

ការចាក់វាក់សាាំងកូវីឌ១៩
ទំព័រទី១នន១

I.

ការពណ៌នា គ ោលបាំណង និងអត្ថប្បគ ោជន៍រំពឹងទុកននដាំគណើរការវាក់សាាំង ។ ខ្ដ
ញំ ឹងថា ខ្ញំនង
ឹ ទទួលវាក់សាង តាមរយៈការចាក់មល
ជញ
កនញងអ ោលបំណងកាត់បនថយឱកាសមានជំងឺ អដោយសារតតការឆ្លងCovid-19 ។ ការឆ្លងCovid-19 េាចមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនិង ំរាមកំតែងដល់
េាយុជីវត
ិ ខ្េ
ញំ ាចនឹងតត្មូវឱនមានការចាក់ថនាំ ១អលើក ឬ ២អលើក និងការចាក់ថនាជ
ំ ំរុញតាមកាលកំណត់ផងតដរ េាត្ស័យតាមវាក់សាំង Covid-19
ណាមួយ។ ខ្យ
ញំ ល់ត្ពមបនតអនៅកតនលងចាក់វាក់សាំង យាងអែោចណាស់១៥នាទី បនទាប់ពច
ី ាក់វាក់សាំង អដើមបីឱនខ្េ
ញំ ាចទទួលបានការពនាបាល
ត្បសិនអបើខម
្ញំ ានត្បតិកមមអត្ ោថថនាក់ណាមួយត្បឆ្ាំងវាក់សាំងអនោថ។

II.

ហានិភ័ និងការកប្រិត្ដដនកាំណត្់ដដលអាចរាន ពាក់ពន
័ ធនង
ឹ នីត្ិវិធ។
ី ខ្ញំដង
ឹ ថា ខ្ញំេាចនឹងឈឺ អឡើងត្កែម និង/អែើម អនៅត្តង់កតនលងចាក់ថនា។
ំ
ែានិភ័យ និងេតថត្បអយោជន៍សំខាន់ៗអផេងអទៀត អែើយេាចអកើតមាន រួមទាំងែានិភយ
័ និងេតថត្បអយោជន៍តដលមិនបានដឹង
ឺមានអរៀបរាប់អនៅកនង
ញ ឯកសារេនុញ្ញាតការអត្បើត្បាស់បនទាន់ (Emergency Use Authorization, EUA) របស់ FDA (Food and Drug
Administration) ។ ខ្ញំបានទទួល និងបានេានសនលឹកព័តម
៌ ាន និងបញ្ជីពិនត
ិ នមុនអពលចាក់វាក់សាំង សត្មាប់ការចាក់វាក់សាំងរួចរាល់អែើយ។
ត្បសិនអបើខម
្ញំ ានសំណួរបតនថមេំពន
ី ីតិវិធ្ថ
ី នាំ ខ្ន
ញំ ឹងសួរអ មុនអពលទទួលការចាក់វាក់វាំង។ អ មិនទាន់ចបាស់ថា េតថត្បអយោជន៍វាក់សាំងអនោថ
េាចនឹងមានរយៈអពល ឬមានត្បសិទភ
ធ ាព ត្បឆ្ាំងនឹងការផលាស់បដូរទត្មង់របស់ Covid-19 យូរបន
ុ ណាអនោថអទ។ ខ្ញំដង
ឹ ថា ខ្ញំេាចនឹងអនៅមានអមអរោ
Covid-19 អែើយេាចនឹងចមលងអមអរោ អនថដល់េក
ន ដនទ។ គដោ គហត្ុគនេះ វាក់សាាំងរិនលុបបាំបាត្់នូវត្ប្រូវការននការពាក់រាស់ ការកសា រលាត្
និងការលាត្សរអាត្នដគនោេះគទ។

III.

ជគប្រើសននការពយាបាលខ្ញំដង
ឹ ថា ខ្េ
ញំ ាចបដិអសធ្មិនទទួលវាក់សាំង Covid-19។ បចចប
ញ បនន ពុំទាន់មានជអត្មើសណាអផេង
តដលមានត្បសិទធភាពកនញងការបងការជំងឺ Covid-19 អត្កៅតតពីការពាក់មាក់ ការរកេា មលាត និងការលាងសមអាតនដអនោថអឡើយ។

IV.

ការប្បុងប្ប ័ត្ជ
ន ារុន/ការប្បដកកបដិគសធ វាក់សាំងេាចនឹងមិនត្តូវបានចងអញលបងហាញអទ េាត្ស័យអលើចអមលើយរបស់េនក។
នថងអនថ អកដៅខលួន ឬមិនត្សួលខលួនឬអទ?

❑ អទ ឬ ❑ចាស/បាទ - ត្បសិនអបើចាស/បាទ ត្តូវរង់ចាំែូតដល់បានធ្ូរអសបើយជាងអនថ។

មានត្បវតតិត្បតិកមមេាតឡកសុី (ដូចជា ត្បតិកមមថនាំ
❑ អទ ឬ ❑ ចាស/បាទ - ត្បសិនអបើចាស/បាទ ត្តូវឈប់ចាក់វាក់សាំង
អឡើងកនទួល រមាស់)
ជាមួយនឹងិត្បតិ
សារធ្ាតុ
េំរបស់វាក់
ាំងអនថឬអទ?
មានត្បវតត
កមមេផ
ាតឡកសុ
ីភលាស
មៗជាមួ
យនឹងវាក់សាំងអផេង ❑ អទ ឬ❑ ចាស/បាទ - ត្បសិនអបើចាស/បាទ ត្តូវពិអត្ ោថជាមួយត្ ូអពទន
អទៀតឬអទ?
និង ិត ូរពននាការចាក់វាក់សាំងសិន។
មានត្បវតតិត្បតិកមមេាតឡកសុីភលាមៗជាមួយនឹងការពនាបាល ❑ អទ ឬ ❑ ចាស/បាទ - ត្បសិនអបើចាស/បាទ ត្តូវពិអត្ ោថជាមួយត្ ូអពទន
អដោយអត្បើមជញលចាក់ ឬការចាក់អសរូមឬអទ?
និង ិត ូរពននាការចាក់វាក់សាំងសិន។
មានត្បវតតិត្បតិកមមថនាំឬអទ?
❑ អទ ឬ ❑ ចាស/បាទ - ត្បសិនអបើចាស/បាទ ត្តូវសអងកតអមើល ៣០នាទីសិន។

V. ការគប្បើប្បាស់ព័ត្រានសុខភាពខ្ដ
ញំ ឹងថា កំណត់ត្តាននការត្ ប់ត្ ងការចាក់វាក់សាំង និងដូសជំរញ
ុ តាមអពលកំណត់អនថនឹងត្តូវរាយកាណ៍ជូនរដឋ
និងសថាប័នចបាប់របស់ែព័ន។
ធ ខ្េ
ញំ នុញ្ញាតឱនមានការតចករំតលកកំណត់ត្តាការចាក់វាក់សាំងកូវី១៩របស់ខ្ញំ ជាមួយត្ ូអពទនបឋម និងយកអទៅអត្បើត្បាស់
ឬតចករំតលកអដើមបីការទូទាត់ ណ
ុ ភាពននការពនាបាល សុវតថិភាពេនកជំងឺ និងអដើមបីអ ោលបំណងត្សាវត្ជាវ។ បចចប
ញ បននអនថ ត្បសិនអបើខ្ញំអធ្វក
ើ ារឱន

MaineHealth ខ្ញំ េនុញ្ញាតឱន MaineHealth កនញងសមតថកិចចជាេនកផដល់អសវាសុខាភិបាល ផដល់នូវកំណត់ត្តាទាក់ទងនឹងការចាក់វាក់សាំង
និងដូសជំរុញអនថ ដល់នាយកដឋានអសវាសុខាភិបាលនិអយោជិតរបស់ MaineHealth និងឱនអ ទទួលបានព័ត៌មានការចាក់ថនាំបងការ
តដលមានអនៅកនញងឃលាំងទិននន័យ ImmPact របស់រដឋ។ ពុំអនោថអទ ព័ត៌មានអនថនឹងត្តូវចាត់តចងត្សបតាមអសចកដីត្បកាសព័ត៌មានរបស់ MaineHealth
សដីេព
ំ ីការេនុវតតឯកជនភាពព័ត៌មានសុខាភិបាល តដលេាចរកបានតាមេនឡាញតាមេាសយដឋាន https://www.mainehealth.org//media/Maine-Medical-Center/Files/Psychiatry/Notice-Privacy-Practices-2017.pdf, និងមានឯកសារត្ពីនជាត្កដាស តាមសំណម
ូ ពរ។
ទូរសពទទន
ាំ ាក់ទន
ាំ ងខ្ញំយល់ត្ពមឱន MaineHealth និងភនាក់ងាររបស់ខន
លួ ទាក់ទងតាមទូរសពទ (ចល័ត ឬេចល័ត) សារជាេកេរ ឬសារជាសំអឡង
តាមអលខទូរសពទតដលត្តូវបានផដល់ជន
ូ កាលពីអលើកមុន។ ការយល់ត្ពមអនថេនុវតតបានចំអពោថត្ ប់បុ ល
គ តដលអដើរតួជំនស
ួ ខ្ញំ។

VI.
គ

្ោេះបុ ល
គ សប្រាប់ទាំនាក់ទាំនងបនទាន់៖_

គលខទូរសពទសប្រាប់ទាំនាក់ទាំនងបនទាន់៖

X

កាលបរិអចេទ

អពលអវលា ត្ពឹក|លងាច

ែតថអលខា ❑ េនកជំងឺ ❑ ឪពុកមដាយ ❑ េាណាពនាបាល Guardian ❑
េនកទទួលបានការេនុញ្ញាត

ត្បសិនអបើយល់ត្ពមតាមទូរសពទតដលផដល់អដោយ ... ❑ េនកជំងឺ ❑ េនកអផេង

X

អឈមោថជាេកេរពុមព
អលខទូរសពទ

កាលបរិអចេទ

អពលអវលា ត្ពឹក|លងាច

ែតថអលខាសាកេី (សត្មាប់ការយល់ត្ពមតាមទូរសពទ ឬអពលេនកជំងឺមិនេាចកអត្មើកខលួនបាន)

េនកបកតត្បសត្មាប់៖ ❑ ភាសាកាយវិការ ❑ ភាសាបរអទស ❑ អផេងៗ

អឈមោថជាេកេរពុមព

អឈមោថជាេកេរពុមព ឬព័ត៌មានបញ្ជាក់េតតសញ្ញាណ __________________

X
កាលបរិអចេទ

អពលអវលា ២៤អមោង

ែតថអលខារបស់ត្ ូអពទន ឬេនកតដលបានចាត់តាំង

អឈមោថជាេកេរពុមព

សប្រាប់បុ ល
គ គប្បើប្បាស់បុគណ្ោេះ៖
❑ េនកជំងឺរានត្បតិកមមអត្ ោថថនាក់ភលាមៗជាមួយវាក់សាំង។ ❑ េនកជំងឺ ្ានប្បត្ិករ្គប្ ោេះថ្នាក់ភលារៗជារួ វាក់សាាំង គនោេះគទ។
149001
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ត្បអភទឯកសារ៖ កិចចត្ពមអត្ពៀងចាក់វាក់សាំងCovid-19

