
ແຜ່ນຂໍ້  ມູ ນສ  ຳ ລັບຜູໍ້ ຮັ ບກຳນດູ ແລເ ່ ບງແຍງ ແລະ ກຳນໃຫໍ້  ບ  ລກຳນດູ ແລເ ່ ບງແຍງ 

ໃບອະນຸຍຳດນ  ຳໃຊໍ້ ສຸ ກເສີ ນ (EUA) ສ  ຳລັ ບວັ ກແຊັ ງໂຄວ  ດ-19 ຂອງ MODERNA 

ເພ່  ອປໍ້ ອງກັ ນພະຍຳດໂຄໂຣນຳໄວ ຣັສ 2019 (ໂຄວ  ດ-19) ແກ່ບຸກຄົ ນທ່ີ ມີ ອຳຍຸ 

18 ປີ ແລະ ສູ ງກວ່ຳ ໍ້ນັ ນ 

ທ່ານກ  າລັ ງໄດ້ຮັ ບການສະເໜີ ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ເພ ່ ອປ້ອງກັ ນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັ ສ 2019 

(ໂຄວິ ດ-19) ທີ່ ເກີ ດຂ້  ນຈາກ SARS-CoV-2. 

ແຜ່ ນຂ ້ ມູ ນສະບັ ບນ້ີ ປະກອບມີ ຂ ້ ມູ ນເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂ  ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜ  ນປະໂຫຍດຂອງວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 

ຂອງ Moderna ທີ່ ທ່ານອາດໄດ້ຮັ ບ ເພາະໃນປັ ດຈຸ ບັ ນແມ່ ນມີ ການແຜ່ ລະບາດຂອງໂຄວິ ດ-19. 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນວັ ກແຊັ ງ ແລະ ອາດປ້ອງກັ ນບ່  ໃຫ້ທ່ານຕິ ດເຊ ້ ອໂຄວິ ດ-19. 

ບ ່ ມີ ວັ ກແຊັ ງທ່ີ ໄດ້ຜ່ ານການຮອງຮັ ບຈາກກ  ມອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັ ດອາເມຣິ ກາ (FDA) 

ເພ ່ ອປ້ອງກັ ນໂຄວິ ດ-19. 

ອ່ານແຜ່ ນຂ ້ ມູ ນສະບັ ບນ້ີ ສ  າລັ ບຂ  ້ມູ ນກ່ຽວກັ ບວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna. 

ລ  ມກັ ບຜູ້ ໃຫ້ບ  ລິ ການສີ ດວັ ກແຊັ ງ ຖ້າທ່ານມີ  ຄາຖາມ. ທ່ານມີ ສິ ດເລ  ອກທ່ີ ຈະຮັ ບວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna. 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ຈະຖ  ກກ  າກັ ບໃຫ້ເປັ ນຊຸ ດລະ 2 ຄ້ັ ງເຂ  ້າໃສ່ກ້າມເນ້  ອ ໂດຍໄລຍະເວລາຫ່າງກັ ນ 1 

ເດື ອນ. 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ອາດບ  ່ປ  ກປ້ອງທຸ ກຄ  ນ. 

ແຜ່ ນຂ ້ ມູ ນສະບັ ບນ້ີ ອາດມີ ການປັ ບປຸ ງ. ສ  າລັ ບແຜ່ ນຂ ້ ມູ ນສະບັ ບຫ ້າສຸ ດ, ກະລຸ ນາໄປທ ີ່ 
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua. 

ທ່ຳນຈ  ຳເ ປັນຕໍ້ອງຮູໍ້ຫຍັ ງກ່ອນທີ່ ທ່ຳນຈະໄດໍ້ ຮັ ບວັ ກແ ຊັງ ໍ້ນີ ? 

ໂຄວ  ດ-19 ແມ່ ນຫຍັ ງ? 

ພະຍາດໂຄວິ ດ-19 ເກີ ດຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັ ສທີ່ ເອ້ີ ນວ່າ SARS-CoV-2. 

ໂຄໂຣນາໄວຣັ ສປະເພດນີ້ ບ  ່ເປັ ນທີ່ ພ  ບເຫັ ນມາກ່ອນ. ທ່ານສາມາດຕິ ດເຊ້  ອໂຄວິ ດ-19 

ຜ່ ານການສ  າຜັ ດກັ ບຄ  ນອ ່ ນທີ່ ມີ ເຊ  ້ອໄວຣັ ສຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍຫັ  ກໆແລ້ວ 

ມັ ນຄ  ຄວາມເຈັ ບປ່ວຍໃນລະບ  ບທາງເດີ ນຫາຍໃຈທ່ີ ສາມາດກະທ  ບຕ່  ອະໄວຍະວະສ່ວນອ ່ ນໆ. ມີ ການລາຍງານວ່າ 
ຄ  ນທ່ີ ມີ ເຊ້  ອໂຄວິ ດ-19 ຈະມີ ຫ  າກຫ  າຍອາການ ນັ ບຕ້ັ ງແຕ່ອາການເບ  າຈ  ນເຖິ ງຄວາມເຈັ ບປ່ວຍທ່ີ ຮຸ ນແຮງ. 

ອາການອາດສະແດງອອກ 2 ຫາ 14 ວັ ນຫັ  ງຈາກທ່ີ ໄດ້ຮັ ບເຊ້  ອໄວຣັ ສ. ອາການອາດປະກອບມີ : ເປັ ນໄຂ້ ຫ   ໜາວສັ່ ນ; 

ໄອ; ຫາຍໃຈຫອບ; ອິ ດເມ  ່ອຍ; ເຈັ ບປວດກ້າມເນ ້ ອ ຫ   ຮ່າງກາຍ; ເຈັ ບຫ  ວ; ສູ ນເສຍປະສາດຊິ ມລ  ດຊາດ ຫ   

ການດ  ມກິ່ ນ; ເຈັ ບ  ຄ; ຕັ ນດັ ງ ຫ   ນ ້ າມູ ກໄຫ  ; ປຸ້ນທ້ອງ ຫ   ປວດຮາກ; ຖອກທ້ອງ. 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວ  ດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນຫຍັ ງ? 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນວັ ກແຊັ ງທ່ີ ບ ່ ໄດ້ຜ່ ານການຮອງຮັ ບ ເຊ່ິ ງອາດປ້ອງກັ ນໂຄວິ ດ-19. 

ບ  ່ມີ ວັ ກແຊັ ງທ່ີ ໄດ້ຜ່ ານການຮອງຮັ ບຈາກ FDA ໃນການປ້ອງກັ ນໂຄວິ ດ-19. 

FDA ໄດ້ອະນຸ ຍາດໃຫ້ມີ ການນ  າໃຊ້ສຸ ກເສີ ນສ  າລັ ບວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ເພ ່ ອປ້ອງກັ ນໂຄວິ ດ-19 

ແກບຸ່ ກຄ  ນທີ່ ມີ ອາຍ ຸ18 ປີ ແລະ ສູ ງກວາ່ນັ ້ນ ໂດຍຢູພ່າຍໃຕໃ້ບອະນ ຸຍາດນ  າໃຊ້ສ ຸກເສ ີນ (EUA). 

ສ  າລ ັບຂ ້ ມູ ນເພີ່ ມເຕີ ມກຽ່ວກ ັບ EUA, ໃຫເ້ບ່ິ ງພາກສ່ວນ “ໃບອະນຍຸຳດນ  ຳໃຊໍ້ສຸ ກເສີ ນ (EUA) ແມ ່ນຫຍັ ງ?” 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງແຜ ່ນຂ້  ມູ ນສະບັ ບນີ ້. 
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ທ່ຳນຄວນແຈໍ້ງຫຍັງໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ບ ລ ກຳນສີດວັກແຊັງຂອງທ່ຳນຮັບຊຳບ 

ກ່ອນທ່ີທ່ຳນຈະຮັບວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna? 

ແຈ້ງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການສີດວັກແຊັງຂອງທີ່ານໃຫ້ຮັບຊາບທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບອາການທາງການແພດຂອງທ່ານ 

ເຊ່ິງປະກອບມີ: 

• ທ່ານມີອາການພູມແພ້ ຫ   ບ ່

• ທ່ານມີອາການໄຂ້ ຫ   ບ ່

• ທ່ານມີເລ ອດອອກທ່ີຜິດປ ກກະຕິ ຫ   ມີພາວະເລ ອດຈາງ ຫ   ບ ່

• ທ່ານມີລະບ ບພູມຄຸ້ມກັນຕ ່ າ ຫ   ກ າລັງຮັບປະທານຢາທ່ີກະທ ບຕ ່ ລະບ ບພູມຄຸ້ມກັນຂອງທ່ານ ຫ   ບ ່

• ທ່ານຖ ພາ ຫ   ວາງແຜນທ່ີຈະຖ ພາ ຫ   ບ ່

• ທ່ານກ າລັງໃຫ້ນ ້ ານ ມລູກ ຫ   ບ ່

• ທ່ານໄດ້ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ອ ່ ນໆແລ້ວ ຫ   ບ ່

ຜູໍ້ ໃດຄວນໄດໍ້ຮັບວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna? 

FDA ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ສຸກເສີນສ າລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແກ່ບຸກຄ ນທ່ີມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ 

ສູງກວ່ານ້ັນ. 

ຜູໍ້ ໃດບ ່ ຄວນຮັບວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna? 

ທ່ານບ ່ ຄວນຮັບວັກແຊັກງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ຖ້າທ່ານ: 

• ມີປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບວັກແຊັງນ້ີໃນຄ້ັງທ່ີຜ່ານມາ

• ມີປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງຕ ່ ສ່ວນປະກອບໃດໜ ່ ງໃນວັກແຊັງນ້ີ

ຊ

ແມ່ ນຫຍັ ງຄ  ສ່ວນປະກອບທ່ີ ຢູ່ໃນວັ ກແ ຊັງໂຄວ  ດ-19 ຂອງ Moderna? 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ປະກອບມີ ສ່ວນປະກອບດັ່ ງຕ  ່ໄປນ້ີ : messenger ribonucleic acid 

(mRNA, lipids (SM-102, polyethylene glycol  [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], 

cholesterol ແລະ 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, 

tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate ແລະ sucrose. 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວ  ດ-19 ຂອງ Moderna ຈະຖ  ກກ  ຳກັ ບໃຫໍ້ແນວໃດ? 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ຈະກ  າກັ ບໃຫ້ແກ່ທ່ານເປັ ນການສີ ດເຂ ້ າໄປໃນກ້າມເນ ້ ອ. 

ຸ ດການສີ ດວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ນມີ 2 ຄ້ັ ງ ເຊ່ິ ງຈະຖ  ກກ  າກັ ບໃຫ້ໂດຍມີ ໄລຍະເວລາຫ່າງກັ ນ 1 
ເດື ອນ. 

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັ ບວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ເປັ ນຈ  ານວນໜ ່ ງຄ້ັ ງ, 

ທ່ານຄວນໄດ້ຮັ ບວັ ກແຊັ ງແບບດຽວກັ ນເປັ ນຄ້ັ ງທີ ສອງ 1 ເດື ອນຕ  ່ມາ ເພ ່ ອສ  າເລັ ດຊຸ ດການສີ ດວັ ກແຊັ ງ. 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວ  ດ-19 ຂອງ Moderna ເຄີ ຍຖ  ກນ  ຳໃຊໍ້ ກ່ອນໜໍ້ ຳບ  ? 

ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນວັ ກແຊັ ງທ່ີ ບ ່ ໄດ້ຜ່ ານການຮອງຮັ ບ. ໃນການທ  ດລອງດ້ານຄລິ ນິ ກ, 

ເກ  ອບປະມານ 15,400 ຄ  ນທ່ີ ມີ ອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ສູ ງກວ່ານັ້ ນ ໄດ້ຮັ ບວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna 

ເປັ ນຈ  ານວນຢ່າງໜ້ ອຍໜ່  ງຄ້ັ ງ. 

ແມ່ ນຫຍັ ງຄ  ຜົ ນປະໂຫຍດຂອງວັ ກແ ຊັງໂຄວ  ດ-19 ຂອງ Moderna? 

ໃນການທ  ດລອງດ້ານຄລິ ນິ ກທ່ີ ກ  າລັ ງຖ  ກດ  າເນີ ນການ, ມີ ການສະແດງອອກວ່າ ວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 ຂອງ Moderna 

ໄດ້ປ້ອງກັ ນເຊ້  ອໂຄວິ ດ-19 ຫັ  ງຈາກໄດ້ຮັ ບວັ ກແຊັ ງ 2 ຄ້ັ ງ ໂດຍມີ ໄລຍະເວລາຫ່າງກັ ນ 1 ເດື ອນ. ໃນປັ ດຈຸ ບັ ນ 

ໄລຍະເວລາປອ້ງກ ັນເຊ້  ອໂຄວ ິດ-19 ແມນ່ບ ່ ທັ ນເປັ ນທ່ີ ຮູ້ຈັ ກ. 
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ແມ່ນຫຍັງຄ ຄວຳມສ່ຽງຂອງວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna? 

ຜ ນຂ້າງຄຽງທ່ີມີການລາຍງານກ່ຽວກັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ປະກອບມີ: 

• ປະຕິກິລິຍາບ ລິເວນສີດວັກແຊັງ: ຄວາມເຈັບປວດ, ອາການກ ດເຈັບ ແລະ

ອາການບວມໃນຕ່ອມນ ້ າເຫ  ອງໃນແຂນເບ ້ ອງດຽວກັນທ່ີມີການສີດວັກແຊັງ, ອາການບວມ (ແຂງ) ແລະ

ຮອຍແດງ.

• ຜ ນຂ້າງຄຽງທ ່ ວໄປ: ຄວາມອິດເມ ່ ອຍ, ປວດຫ ວ, ເຈັບປວດຕາມກ້າມເນ ້ ອ, ເຈັບປວດຕາມຂ ້ , ໜາວສັີ່ ນ,

ປ ້ນທ້ອງ ແລະ ປວດຮາກ ແລະ ອາການໄຂ້.

ມີໂອກາດເພ່ີມທ່ີວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ຈະສາມາດກ ່ ໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ. 

ປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງຈະເກີດຂ ້ ນພາຍໃນສອງສາມນາທີຫາໜ ່ ງຊ ່ ວໂມງ ຫ ັ ງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 

ຂອງ Moderna ເປັນຈ ານວນໜ ່ ງຄ້ັງ. ດ້ວຍເຫດຜົນນ  ້ , ຜ ້ ໃຫ້ບໍລິການສ ດວັກແຊັງຂອງທີ່ານອາດຂໍໃຫ້ທີ່ານຢ ີ່ບີ່ ອນ

ທ ີ່ ທີ່ານໄດ້ຮັບການສ ດວັກແຊັງເພືີ່ ອຕິດຕາມເບິີ່ ງອາການ ຫ ັ ງຈາກທ ີ່ ຖືກສ ດວັກແຊັງ. 

ສັນຍານປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງສາມາດປະກອບມີ: 

• ຫາຍໃຈລ າບາກ

• ອາການບວມທ່ີໃບໜ້າ ແລະ ຄ ຂອງທ່ານ

• ຫ ວໃຈມີອັດຕາການເຕ້ັນທ່ີໄວ

• ຕຸ່ມຄັນເປັນຈ ານວນຫ າຍທ ່ ວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ

• ອາການວິນຫ ວ ແລະ ອ່ອນເພຍ

ອາການເຫ  ່ ານ້ີອາດບ ່ ແມ່ນຜ ນຂ້າງຄຽງທັງໝ ດທ່ີເປັນໄປໄດ້ສ າລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna. 

ຜ ນຂ້າງຄຽງທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະ ບ ່ ຄາດຄິດອາດເກີດຂ ້ ນໄດ້. ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna 

ແມ່ນຍັງກ າລັງຖ ກສ ກສາໃນການທ ດລອງດ້ານຄລິນິກ. 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ ຳຄວນເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບຜົນຂໍ້ຳງຄຽງ? 

ຖ້າທ່ານພ ບກັບປະຕິກິລິຍາແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ, ໃຫ້ໂທຫາ 9-1-1 ຫ   ໄປຫາໂຮງໝ ທ່ີໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດ. 

ໂທຫາຜູ້ໃຫ້ບ ລິການສີດວັກແຊັງ ຫ   ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຜ ນຂ້າງຄຽງທ່ີລ ບກວນທ່ານ ຫ   

ບ ່ ເຊ າຈັກເທ ່ ອ. 

ລາຍງານຜ ນຂ້າງຄຽງໃຫ້ແກ່ ລະບົບລຳຍງຳນເຫດກຳນຮໍ້ຳຍແຮງຈຳກວັກແຊັງຂອງ FDA/CDC (VAERS). 

ເບີໂທຟຣີຂອງ VAERS ແມ່ນ 1-800-822-7967 ຫ   ລາຍງານທາງອອນລາຍທ່ີ 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ກະລຸນາລະບຸ “Moderna COVID-19 Vaccine EUA” 

ໃສ່ໃນແຖວທ າອິດຂອງກ່ອງທີ 18 ໃນແບບຟອມລາຍງານ. 

ນອກຈາກນ້ັນ ທ່ານສາມາດລາຍງານຜ ນຂ້າງຄຽງໃຫ້ແກ່ ModernaTX Inc. ທ ີ່  1-866-MODERNA (1-866-

663- 3762).

ທີ່ານອາດໄດ້ຮັບທາງເລືອກໃຫ້ລົງທະບຽນສໍາລັບລະບ ບ v-safe. V-safe 
ແມ່ນເຄ ່ ອງມ ໂດຍສະໝັກໃຈແບບໃໝ່ທ່ີີອີງໃສ່ໂທລະສັບອັດສະຣິຍະ ເຊ່ິງນ າໃຊ້ການສ ່ ງຂ ້ ຄວາມ ແລະ 
ການສ າຫ ວດຜ່ານເວັບເພ ່ ອກວດເບ່ິງຄ ນທ່ີໄດ້ຮັບການສີດວັກແຊັງ 
ເພ ່ ອລະບຸຜ ນຂ້າງຄຽງທ່ີອາດເກີດຂ ້ ນໄດ້ຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19. V-safe 
ຍັງເຕ ອນໃຫ້ຮັບການສີດວັກແຊັງຄ້ັງທີສອງ ຖ້າຈ າເປັນ ແລະ 
ມີການຕິດຕາມຜ່ານໂທລະສັບແບບຖ່າຍທອດສ ດໂດຍ CDC 
ຖ້າຜູ້ເຂ ້ າຮ່ວມລາຍງານຜ ນກະທ ບອັນໃຫຍ່ຫ ວງຕ ່ ສຸຂະພາບ ຫ ັ ງຈາກທ່ີໄດ້ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19. 
ສ າລັບຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການລ ງທະບຽນ, ໃຫ້ໄປທ່ີ www.cdc.gov/vsafe. 
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ຖໍ້ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ ຳຕັດສ ນໃຈທ່ີຈະບ ່ ຮັບວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna ເດ? 

ທ່ານມີສິດເລ ອກທ່ີຈະຮັບ ຫ   ບ ່ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna. ຖ້າທ່ານຕັດສິນໃຈທ່ີຈະບ ່ ຮັບ, 

ມັນຈະບ ່ ປ່ຽນການດູແລເບ່ິງແຍງດ້ານການແພດຕາມມາດຕະຖານຂອງທ່ານ. 

ມີທຳງເລ ອກອ ່ ນສ ຳລັບປໍ້ອງກັນເຊ ໍ້ ອໂຄວ ດ-19 ນອກຈຳກວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna ບ ? 

ໃນປັດຈຸບັນ ບ ່ ມີວັກແຊັງອ ່ ນທ່ີໄດ້ຜ່ານການຮອງຮັບຂອງ FDA ເພ ່ ອປ້ອງກັນເຊ ້ ອໂຄວິດ-19. ວັກແຊັງອືີ່ ນໆທ ີ່ ປ້ອງ

ກັນໂຄວິດ-19 ອາດມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ໃບອະນ ຍາດນ າໃຊ້ສຸກເສີນ. 

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ ຳສຳມຳດຮັບວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna ພໍ້ ອມກັບວັກແຊັງອ ່ ນໆບ ? 

ບ ່ ມີຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ກັບວັກແຊັງອ ່ ນໆ. 

ຖໍ້ຳຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ ຳຖ ພຳ ຫ   ກ ຳລັງໃຫໍ້ນ ໍ້ ຳນົມລູກເດ? 

ຖ້າທ່ານກ າລັງຖ ພາ ຫ   ກ າລັງໃຫ້ນ ້ ານ ມລູກ, 

ໃຫ້ສ ນທະນາເຖິງທາງເລ ອກຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບ ລິການດ້ານການດູແລເບ່ິງແຍງຂອງທ່ານ. 

ວັກແຊັງໂຄວ ດ-19 ຂອງ Moderna ຈະເຮັດໃຫໍ້ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ ຳຕ ດເຊ ໍ້ ອໂຄວ ດ-19 ບ ? 

ບ ່ . ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ບ ່ ປະກອບມີ SARS-CoV-2 ແລະ ບ ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດເຊ ້ ອໂຄວິດ-19. 

ຮັກສຳບັດບັນທຶກກຳນສີດວັກແຊັງຂອງທ່ຳນໄວໍ້  

ເມ ່ ອທ່ານໄດ້ຮັບວັກແຊັງເປັນຄ້ັງທ າອິດ, 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບບັດບັນທ ກການສີດວັກແຊັງເພ ່ ອສະແດງໃຫ້ທ່ານຮູ້ເວລາທ່ີຕ້ອງກັບມາຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ 

Moderna ເປັນຄ້ັງທີສອງ. ຢ່າລ ມທ່ີຈະຖ ບັດຂອງທ່ານ ເມ ່ ອທ່ານກັບມາຮັບວັກແຊັງ. 

ຂ ໍ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ 

ຖ້າທ່ານມີຄ າຖາມ, ໃຫ້ໄປທ່ີເວບໄຊ ຫ   ໂທຫາເບີໂທລະສັບທ່ີລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 

ເພ ່ ອເຂ ້ າເຖິງແຜ່ນຂ ້ ມູນຫ ້າສຸດ, ກະລຸນາສະແກນລະຫັດ QR ທ່ີລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 

ເວບໄຊຂອງວັ ກແຊັ ງໂຄວິ ດ-19 Moderna ເບີໂທລະສັບ 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 1-866-MODERNA

(1-866-663-3762)

ຂໍ້ຳພະເຈົໍ້ ຳຈະຮຽນຮູໍ້ເພ່ີມເຕີມໄດໍ້ແນວໃດ? 

• ຖາມຜູ້ໃຫ້ບ ລິການສີດວັກແຊັງ.

• ເຂ້ົາເບິີ່ ງ CDC ທ່ີ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

• ເຂ ້ າເບ່ິງ FDA ທ່ີ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-

legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.

• ຕິດຕ ່ ພະແນກສາທາລະນະສຸກປະຈໍາລັດ ຫ ື  ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ.

ຂໍ້  ມູ ນກ່ຽວກັ ບກຳນສີ ດວັ ກແ ຊັງຂອງຂໍ້ຳພະເຈໍ້ົ ຳຈະຖ  ກ ບັນທຶ ກໄວໍ້ ຢູ່ໃສ? 

ຜູ້ ໃຫ້ບ  ລິ ການສີ ດວັ ກແຊັ ງອາດບັ ນທ  ກຂ້  ມູ ນກ່ຽວກັ ບການສີ ດວັ ກແຊັ ງຂອງທ່ານໃນລະບ  ບຂ ້ ມູ ນພູ ມຄຸ້ມກັ ນ (IIS) 

ໃນລັ ດ/ເຂດ  ອານາດປ  ກຄອງທ້ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ານ ຫ   ລະບ  ບອ່  ນໆທ່ີ ກ  ານ  ດໄວ້. ສິ່ ງນ້ີ ຈະຮັ ບປະກັ ນວ່າ 
ທ່ານໄດ້ຮັ ບວັ ກແຊັ ງແບບດຽວກັ ນ ເມ່  ອທ່ານກັ ບຄ  ນເພ່  ອຮັ ບເອ  າຄ້ັ ງທີ ສອງ. ສ  າລັ ບຂ  ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີ ມກ່ຽວກັ ບ IIS, 

ໃຫໄ້ປທ່ີ : https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 
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ແມ່ນຫຍັງຄ ໂຄງກຳນຊົດເຊີຍມຳດຕະກຳນຕອບໂຕໍ້ກຳນບຳດເຈັບ? 

ໂຄງການຊ ດເຊີຍມາດຕະການຕອບໂຕ້ການບາດເຈັບ (CICP) 

ແມ່ນໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງທ່ີອາດຊ່ວຍຈ່າຍເງິນສ າລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການດູແລເບ່ິງທາງການແພດ ແລະ 

ລາຍຈ່າຍທ່ີສະເພາະອ ່ ນໆ ແກ່ບຸກຄ ນທ່ີບາດເຈັບຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍຢາ ຫ   ວັກແຊັງໃດໜ ່ ງ ເຊ່ິງລວມເຖິງວັກແຊັງນ້ີ. 

ໂດຍທ ່ ວໄປແລ້ວ ການຮຽກຮ້ອງແມ່ນຕ້ອງຖ ກຍ ່ ນໃຫ້ແກ່ CICP ພາຍໃນໜ ່ ງ (1) ປີ 

ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນທີທ່ີໄດ້ຮັບວັກແຊັງ. ເພ ່ ອຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການນ້ີ, ໃຫ້ໄປທ່ີ www.hrsa.gov/cicp/ ຫ   

ໂທຫາ 1-855-266-2427. 

ໃບອະນຸຍຳດນ ຳໃຊໍ້ ສຸກເສີນ (EUA) ແມ່ນຫຍັງ? 

FDA ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາເຮັດໃຫ້ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ 

ພາຍໃຕ້ກ ນໄກການເຂ ້ າເຖິງສຸກເສີນທ່ີເອ້ີນວ່າ EUA. EUA 

ແມ່ນໄດ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍການປະກາດແຈ້ງການຂອງລັດຖະມ ນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 

ການບ ລິການມະນຸດ (HHS) ວ່າສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນມີເຫດຜ ນພ ທ່ີຈະມີການນ າໃຊ້ສຸກເສີນສ າລັບຢາ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບໃນລະຫວ່າງຊ່ວງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19. 

ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna 

ບ ່ ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບປະເພດດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນທ່ີຜ່ານການຮອງຮັບ ຫ   ຖ ກຕ້ອງຕາມ FDA. FDA 

ອາດອອກ EUA ເມ ່ ອບັນລຸມາດຕະເກນໃດໜ ່ ງ ເຊ່ິງເກີດຂ ້ ນໃນເວລາທ່ີບ ່ ມີທາງເລ ອກອ ່ ນທ່ີພຽງພ  ແລະ 

ຜ່ານການຮອງຮັບ ແລະ ບໍີ່ ມ ທາງເລືອກອືີ່ ນ. ນອກຈາກນ້ັນ ການຕັດສິນໃຈຂອງ FDA 

ແມ່ນຂ ້ ນກັບຫ ັ ກຖານທາງວິທະຍາສາດທັງໝ ດທ່ີມີຢູ່ 

ເຊ່ິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນດ່ັງກ່າວອາດອອກລິດເພ ່ ອປ້ອງກັນເຊ ້ ອໂຄວິດ-19 

ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດທ່ີຮັບຮູ້ ແລະ 

ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນມີຫ າຍກວ່າຄວາມສ່ຽງທ່ີຮັບຮູ້ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນດ່ັງກ່າວ. 

ມາດຕະເກນທັງໝ ດເຫ  ່ ານ້ີຕ້ອງຖ ກບັນລຸເພ ່ ອອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຖ ກນ າໃຊ້ 

ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19. 

EUA ສ າລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ນມີຜ ນສ າລັບຊ່ວງເວລາທ່ີມີປະກາດແຈ້ງການ EUA 

ສ າລັບໂຄວິດ-19 ເຊ່ິງມີເຫດຜ ນພ ໃຫ້ມີການນ າໃຊ້ສຸກເສີນສ າລັບຜະລິດຕະພັນເຫ  ່ ານ້ີ ນອກຈາກຈະຖ ກຍ ກເລີກ ຫ   

ຖອດຖອນ (ຫ ັ ງຈາກທ່ີບ ່ ຕ້ອງການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດ່ັງກ່າວອີກຕ ່ ໄປ). 

©2020 ModernaTX, Inc. ສະງວນສິດທັງໝ ດ. 
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