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ຮ ູ້ ສິ ດຮັບວັກຊີ ນ 

ຂອງທ່ານ 
01 

ທ່ານບ ່ ຈ າເປັນຕູ້ ອງສະແດງ 

ປະກັນໄພ ຫ ຼື  SSN ເພຼື່ ອຮັບ 

ວັກຊີ ນ COVID-19. 

ທ່ານບ ່ ສາມາດຖຼື ກປະຕິເສດການໃຫູ້ ວັກຊີ ນ 

ຫາກທ່ານບ ່ ມີ ປະກັນໄພ ຫ ຼື  ເລກປະກັນສັງຄົມ 

(SSN). 

ຕິດຕ ່ ອົງການຈັດຕັູ້ ງໃນຊຸມຊົນທູ້ ອງຖ່ິນ ຫ ຼື  

ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງທ່ານ 

ຫາກທ່ານຕູ້ ອງການຂ ູ້ ມ ນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວ 
ກັບຄວາມຕູ້ ອງການເລກລະຫັດປະຈ າລັດ. 

02 

ວັກຊີ ນ COVID-19 

ແມ່ນຟຣີ ສ າລັບທຸກຄົນ
ໃນສະຫະລັດອາເມລິ ກາ
. 

ຜ ູ້ ໃຫູ້ ບ ລິ ການບ ່ ສາມາດຮຽກເກັບ 
ເງິ ນຈາກທ່ານສ າລັບວັກຊີ ນ ຫ ຼື  

ຮຽກເກັບເງິ ນຈາກທ່ານສ າລັບຄ່າທ ານຽ
ມໃນການບ ລິ ຫານ, ການຈ່າຍຮ່ວມ, 

ການປະກັນໄພຮ່ວມ. 

 
 
 

 
 

 

ສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເພ່ີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ່ ອົງການຈັດຕັູ້ ງໃນຊຸມຊົນທູ້ ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. 

ຫາກທ່ານຕູ້ ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໂດຍການຕິດຕ ່ ກັບຄົນໃດໜ ່ ງ, ກະລຸນາສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  

covid@apiahf.org. 

ສ າລັບຂ ູ້ ມ ນເພ່ີມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ ູ້ າເບິ່ ງທີ່  AA-
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ຮ ູ້ ຂ ູ້ ມ ນແທູ້ ຈິ ງ: 
 
 
 

ການຮັບວັກຊີ ນ 
 
 

 

ສິ່ ງທີ່ ຄວນເຮັດ: 

• ຮັບວັກຊີ ນ! 

ມັນມີ ຄວາມສ າຄັນເພຼື່ ອປົກ
ປູ້ ອງຄອບຄົວຂອງ 
ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິ ກ 
ໃນຊຸມຊົນ. 

• ທ່ານຄວນຮັບວັກຊີ ນ 

ເຖິງວ່າທ່ານເຄີ ຍຕິດເຊຼື ູ້ ອ 

COVID-19 ແລູ້ ວກ ຕາມ, 

ເວັູ້ ນແຕ່ວ່າທ່ານກ າລັງມີ ອາ
ການໃນປັດຈຸບັນ. 

• ສຼື ບຕ ່ ໃສ່ໜູ້ າກາກອະນາ 
ໄມ ແລະ ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, 

ເຖິງວ່າຈະຫ ັ ງຈາກຮັບໂດ 
ສທ າອິ ດຂອງທ່ານແລູ້ ວ 
ກ ຕາມ. 

ສິ່ ງທີ່ ບ ່ ຄວນເຮັດ: 

• ບ ່ ຕູ້ ອງກັງວັນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊູ້ ຈ່າຍ. 

ວັກຊີ ນທັງໝົດແມ່ນຟຣີ ! 

• ຢ່າປ່ອຍໃຫູ້ ສະຖານະໃນການເຂົ ູ້ າເມຼື ອງຂອງ
ທ່ານກີດກັນທ່ານຈາກການຮັບ 
ວັກຊີ ນ. 

ທ່ານບ ່ ຈ າເປັນຕູ້ ອງອະທິບາຍສະຖານະຂອງ
ທ່ານແກ່ຜ ູ້ ໃຫູ້ ບ ລິ ການວັກຊີ ນ. 

ທຸກຄົນທີ່ ຕູ້ ອງການວັກຊີ ນສາມາດຮັບມັນໄ
ດູ້ . 

• ຢ່າຮັບຂ ູ້ ມ ນທີ່ ຜິດກ່ຽວກັບຄວາມປອດ 
ໄພຂອງວັກຊີ ນ. ວັກຊີ ນ COVID-19 

ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິພາບ. 

 
 

 

ສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເພ່ີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ່ ອົງການຈັດຕັູ້ ງໃນຊຸມຊົນທູ້ ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. 

ຫາກທ່ານຕູ້ ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໂດຍການຕິດຕ ່ ກັບຄົນໃດໜ ່ ງ,  

ກະລຸນາສ່ົງອີ ເມວຫາພວກເຮົ າທີ່  covid@apiahf.org. 
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