່
່
ໍ້ ຮັບກຳນດູ ແລເບງແຍງ
ແຜ່ ນຂໍ້ມູ ນສຳລບຜູ
ັ
ແລະ ກຳນໃຫໍ້ ບລກຳນດູ ແລເບງແຍງ
ໃບອະນຸ ຍຳດນຳໃຊໍ້ ສຸ ກເສີນ (EUA) ສຳລັບວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ MODERNA
ເພ່ອປໍ້ ອງກັນພະຍຳດໂຄໂຣນຳໄວຣສ
ັ 2019 (ໂຄວດ-19) ແກ່ ບຸກຄົນທີ່ມີອຳຍຸ
18 ປີ ແລະ ສູ ງກວ່ ຳນໍ້ັ ນ
ທ່ ານກາລັງໄດ້ ຮັບການສະເໜີວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ເພ່ ອປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ 2019
(ໂຄວິດ-19) ທ່ີເກີດຂ້ນຈາກ SARS-CoV-2.
ແຜ່ ນຂ້ ມູ ນສະບັບນີ້ປະກອບມີຂ້ ມູ ນເພ່ ອຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ານເຂ້ າໃຈຄວາມສ່ ຽງ ແລະ ຜນປະໂຫຍດຂອງວັກແຊັງໂຄວິດ-19
ຂອງ Moderna ທ່ີທ່ ານອາດໄດ້ ຮັບ ເພາະໃນປັດຈຸ ບັນແມ່ ນມີການແຜ່ ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນວັກແຊັງ ແລະ ອາດປ້ ອງກັນບ່ໃຫ້ ທ່ານຕິດເຊ້ ອໂຄວິດ-19.
ບ່ ມີວັກແຊັງທີ່ໄດ້ ຜ່ານການຮອງຮັບຈາກກມອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (FDA)
ເພ່ ອປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19.
ອ່ ານແຜ່ ນຂ້ ມູ ນສະບັບນີ້ສາລັບຂ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna.
ລມກັບຜູ້ ໃຫ້ ບລິການສີດວັກແຊັງ ຖ້ າທ່ ານມີຄາຖາມ. ທ່ ານມີສິດເລອກທີ່ຈະຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna.
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ຈະຖກກາກັບໃຫ້ ເປັນຊຸດລະ 2 ຄັ້ງເຂ້ າໃສ່ ກ້າມເນ້ອ ໂດຍໄລຍະເວລາຫ່ າງກັນ 1
ເດືອນ.
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ອາດບ່ ປກປ້ ອງທຸ ກຄນ.
ແຜ່ ນຂ້ ມູ ນສະບັບນີ້ອາດມີການປັບປຸ ງ. ສາລັບແຜ່ ນຂ້ ມູ ນສະບັບຫ້ າສຸ ດ, ກະລຸ ນາໄປທີ່
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua.
ທ່ ຳນຈຳເປນຕໍ້
ັ
ອງຮູ ໍ້ ຫຍັງກ່ ອນທ່ີທ່ ຳນຈະໄດໍ້ ຮັບວັກແຊງ
ັ ນໍ້ີ ?
ໂຄວດ-19 ແມ່ ນຫຍັງ?
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເກີດຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັສທ່ີເອີ້ນວ່ າ SARS-CoV-2.
ໂຄໂຣນາໄວຣັສປະເພດນ້ີບ່ ເປັນທ່ີພບເຫັນມາກ່ ອນ. ທ່ ານສາມາດຕິດເຊ້ອໂຄວິດ-19
ຜ່ ານການສາຜັດກັບຄນອ່ ນທ່ີມີເຊ້ ອໄວຣັສຢູ ່ ແລ້ ວ. ໂດຍຫັກໆແລ້ ວ
ມັນຄຄວາມເຈັບປ່ ວຍໃນລະບບທາງເດີນຫາຍໃຈທີ່ສາມາດກະທບຕ່ອະໄວຍະວະສ່ ວນອ່ ນໆ. ມີການລາຍງານວ່ າ
ຄນທີ່ມີເຊ້ອໂຄວິດ-19 ຈະມີຫາກຫາຍອາການ ນັບຕ້ັ ງແຕ່ ອາການເບາຈນເຖິງຄວາມເຈັບປ່ ວຍທີ່ຮຸ ນແຮງ.
ອາການອາດສະແດງອອກ 2 ຫາ 14 ວັນຫັງຈາກທີ່ໄດ້ ຮັບເຊ້ອໄວຣັສ. ອາການອາດປະກອບມີ: ເປັນໄຂ້ ຫ ໜາວສ່ັນ;
ໄອ; ຫາຍໃຈຫອບ; ອິດເມ່ ອຍ; ເຈັບປວດກ້ າມເນ້ ອ ຫ ຮ່ າງກາຍ; ເຈັບຫວ; ສູ ນເສຍປະສາດຊິມລດຊາດ ຫ
ການດມກ່ິນ; ເຈັບຄ; ຕັນດັງ ຫ ນ້ າມູ ກໄຫ; ປຸ ້ ນທ້ ອງ ຫ ປວດຮາກ; ຖອກທ້ ອງ.
ວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນຫຍັງ?
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນວັກແຊັງທີ່ບ່ ໄດ້ ຜ່ານການຮອງຮັບ ເຊ່ິ ງອາດປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19.
ບ່ ມີວັກແຊັງທີ່ໄດ້ ຜ່ານການຮອງຮັບຈາກ FDA ໃນການປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19.
FDA ໄດ້ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການນາໃຊ້ ສຸກເສີນສາລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ເພ່ ອປ້ ອງກັນໂຄວິດ-19
ແກ່ບຸ ກຄນທີມ
່ ີ ອາຍຸ 18 ປີແລະ ສູ ງກວ່ານັ້ນ ໂດຍຢູພາຍໃຕ້
່
ໃບອະນຸ ຍາດນາໃຊ້ສຸ ກເສີນ (EUA).
ສາລັບຂມູ
້ ນເພີມເຕີ
່
ມກ່ຽວກັບ EUA, ໃຫ້ເບ່ງພາກສ່
ິ
ວນ “ໃບອະນຸຍຳດນຳໃຊໍ້ສຸ ກເສີນ (EUA) ແມ່ ນຫຍັງ?”
ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຜ່ ນຂ້ມູ ນສະບັບນີ້.
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ທ່ ຳນຄວນແຈໍ້ ງຫຍັງໃຫໍ້ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບລກຳນສີດວັກແຊັງຂອງທ່ ຳນຮັບຊຳບ
ກ່ ອນທ່ີ ທ່ ຳນຈະຮັບວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna?
ແຈ້ ງຜູ້ ໃຫ້ ບລິການສີດວັກແຊັງຂອງທີ່ ານໃຫ້ ຮັບຊາບທຸ ກຢ່ າງກ່ ຽວກັບອາການທາງການແພດຂອງທ່ ານ
ເຊິ່ງປະກອບມີ:
•
•
•
•
•
•
•

ທ່ ານມີອາການພູ ມແພ້ ຫ ບ່
ທ່ ານມີອາການໄຂ້ ຫ ບ່
ທ່ ານມີເລອດອອກທີ່ຜິດປກກະຕິ ຫ ມີພາວະເລອດຈາງ ຫ ບ່
ທ່ ານມີລະບບພູ ມຄຸ ້ ມກັນຕ່ າ ຫ ກາລັງຮັບປະທານຢາທີ່ກະທບຕ່ ລະບບພູ ມຄຸ ້ ມກັນຂອງທ່ ານ ຫ ບ່
ທ່ ານຖພາ ຫ ວາງແຜນທ່ີ ຈະຖພາ ຫ ບ່
ທ່ ານກາລັງໃຫ້ ນ້ ານມລູ ກ ຫ ບ່
ທ່ ານໄດ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ອ່ ນໆແລ້ ວ ຫ ບ່

ຜູໍ້ ໃດຄວນໄດໍ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna?
FDA ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການນາໃຊ້ ສຸກເສີນສາລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແກ່ ບຸກຄນທ່ີ ມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ
ສູ ງກວ່ ານ້ັ ນ.
ຜູໍ້ ໃດບ່ ຄວນຮັບວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna?
ທ່ ານບ່ ຄວນຮັບວັກແຊັກງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ຖ້ າທ່ ານ:
•
•

ມີປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງ ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບວັກແຊັງນ້ີ ໃນຄ້ັ ງທ່ີ ຜ່ ານມາ
ມີປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງຕ່ ສ່ ວນປະກອບໃດໜ່ ງໃນວັກແຊັງນ້ີ

ແມ່ ນຫຍັງຄສ່ ວນປະກອບທີ່ຢູ ່ ໃນວັກແຊງໂຄວ
ັ
ດ-19 ຂອງ Moderna?
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ປະກອບມີສ່ ວນປະກອບດ່ັງຕ່ ໄປນີ້: 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.
ວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ຈະຖກກຳກັບໃຫໍ້ ແນວໃດ?
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ຈະກາກັບໃຫ້ ແກ່ ທ່ານເປັນການສີດເຂ້ າໄປໃນກ້ າມເນ້ ອ.
ຸ ດການສີດວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນມີ 2 ຄັ້ງ ເຊ່ິ ງຈະຖກກາກັບໃຫ້ ໂດຍມີໄລຍະເວລາຫ່ າງກັນ 1
ເດືອນ.
ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ເປັນຈານວນໜ່ ງຄັ້ງ,
ຊ
ທ່ ານຄວນໄດ້ ຮັບວັກແຊັງແບບດຽວກັນເປັນຄັ້ງທີສອງ 1 ເດືອນຕ່ ມາ ເພ່ ອສາເລັດຊຸດການສີດວັກແຊັງ.
ວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ເຄີຍຖກນຳໃຊໍ້ ກ່ ອນໜໍ້ຳບ?
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນວັກແຊັງທີ່ບ່ ໄດ້ ຜ່ານການຮອງຮັບ. ໃນການທດລອງດ້ ານຄລິນິກ,
ເກອບປະມານ 15,400 ຄນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ແລະ ສູ ງກວ່ ານ້ັນ ໄດ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna
ເປັນຈານວນຢ່ າງໜ້ ອຍໜ່ງຄັ້ງ.
ແມ່ ນຫຍັງຄຜົນປະໂຫຍດຂອງວັກແຊງໂຄວ
ັ
ດ-19 ຂອງ Moderna?
່
ໃນການທດລອງດ້ ານຄລິນິກທີກາລັງຖກດາເນີນການ, ມີການສະແດງອອກວ່ າ ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna
ໄດ້ ປ້ອງກັນເຊ້ອໂຄວິດ-19 ຫັງຈາກໄດ້ ຮັບວັກແຊັງ 2 ຄັ້ງ ໂດຍມີໄລຍະເວລາຫ່ າງກັນ 1 ເດືອນ. ໃນປັດຈຸ ບັນ
ໄລຍະເວລາປ້ອງກັນເຊ້ອໂຄວິດ-19 ແມ່ນບທ
່ ັ ນເປັນທ່ຮູ້ີ ຈັກ.
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ແມ່ ນຫຍັງຄຄວຳມສ່ ຽງຂອງວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna?
ຜນຂ້ າງຄຽງທ່ີ ມີການລາຍງານກ່ ຽວກັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ປະກອບມີ:
•

•

ປະຕິກິລິຍາບລິເວນສີດວັກແຊັງ: ຄວາມເຈັບປວດ, ອາການກດເຈັບ ແລະ
ອາການບວມໃນຕ່ ອມນ້ າເຫອງໃນແຂນເບ້ ອງດຽວກັນທ່ີ ມີການສີດວັກແຊັງ, ອາການບວມ (ແຂງ) ແລະ
ຮອຍແດງ.
ຜນຂ້ າງຄຽງທ່ ວໄປ: ຄວາມອິດເມ່ ອຍ, ປວດຫວ, ເຈັບປວດຕາມກ້ າມເນ້ ອ, ເຈັບປວດຕາມຂ້ , ໜາວສີ່ັ ນ,
ປ້ ນທ້ ອງ ແລະ ປວດຮາກ ແລະ ອາການໄຂ້ .

ມີໂອກາດເພ່ີ ມທ່ີ ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ຈະສາມາດກ່ ໃຫ້ ເກີດປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງ.
ປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງຈະເກີດຂ້ ນພາຍໃນສອງສາມນາທີຫາໜ່ ງຊ່ ວໂມງ ຫັ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19
ຂອງ Moderna ເປັນຈານວນໜ່ ງຄັ້ງ. ດ້ ວຍເຫດຜົນນ້ , ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການສດວັກແຊັງຂອງທີ່ ານອາດຂໍໃຫ້ ທີ່ານຢີ່ ບີ່ອນ
ທີ່ ທີ່ ານໄດ້ ຮັບການສດວັກແຊັງເພືີ່ອຕິດຕາມເບີ່ິ ງອາການ ຫັ ງຈາກທີ່ ຖືກສດວັກແຊັງ.
ສັນຍານປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງສາມາດປະກອບມີ:
•
•
•
•
•

ຫາຍໃຈລາບາກ
ອາການບວມທີ່ໃບໜ້ າ ແລະ ຄຂອງທ່ ານ
ຫວໃຈມີອັດຕາການເຕ້ັ ນທ່ີ ໄວ
ຕຸ ່ ມຄັນເປັນຈານວນຫາຍທ່ ວຮ່ າງກາຍຂອງທ່ ານ
ອາການວິນຫວ ແລະ ອ່ ອນເພຍ

ອາການເຫ່ ານີ້ອາດບ່ ແມ່ ນຜນຂ້ າງຄຽງທັງໝດທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ສາລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna.
ຜນຂ້ າງຄຽງທ່ີ ຮ້ າຍແຮງ ແລະ ບ່ ຄາດຄິດອາດເກີດຂ້ ນໄດ້ . ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna
ແມ່ ນຍັງກາລັງຖກສກສາໃນການທດລອງດ້ ານຄລິນິກ.
ຂໍ້ ຳພະເຈໍ້ົ ຳຄວນເຮັດແນວໃດກ່ ຽວກັບຜົນຂໍ້ ຳງຄຽງ?
ຖ້ າທ່ ານພບກັບປະຕິກິລິຍາແພ້ ຢ່ າງຮຸ ນແຮງ, ໃຫ້ ໂທຫາ 9-1-1 ຫ ໄປຫາໂຮງໝທ່ີ ໃກ້ ຄຽງທ່ີ ສຸ ດ.
ໂທຫາຜູ້ ໃຫ້ ບລິການສີດວັກແຊັງ ຫ ຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ ຖ້ າທ່ ານມີຜນຂ້ າງຄຽງທ່ີ ລບກວນທ່ ານ ຫ
ບ່ ເຊາຈັກເທ່ ອ.
ລາຍງານຜນຂ້ າງຄຽງໃຫ້ ແກ່ ລະບົບລຳຍງຳນເຫດກຳນຮໍ້ ຳຍແຮງຈຳກວັກແຊັງຂອງ FDA/CDC (VAERS).
ເບີໂທຟຣີຂອງ VAERS ແມ່ ນ 1-800-822-7967 ຫ ລາຍງານທາງອອນລາຍທີ່
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ກະລຸ ນາລະບຸ “Moderna COVID-19 Vaccine EUA”
ໃສ່ ໃນແຖວທາອິດຂອງກ່ ອງທີ 18 ໃນແບບຟອມລາຍງານ.
ນອກຈາກນ້ັ ນ ທ່ ານສາມາດລາຍງານຜນຂ້ າງຄຽງໃຫ້ ແກ່ ModernaTX Inc. ທີ່ 1-866-MODERNA (1-866663- 3762).
ທີ່ ານອາດໄດ້ ຮັບທາງເລືອກໃຫ້ ລົງທະບຽນສໍາລັບລະບບ v-safe. V-safe
ແມ່ ນເຄ່ ອງມໂດຍສະໝັກໃຈແບບໃໝ່ ທ່ີ ອີງໃສ່ ໂທລະສັບອັດສະຣິຍະ ເຊິ່ງນາໃຊ້ ການສ່ ງຂ້ ຄວາມ ແລະ
ການສາຫວດຜ່ ານເວັບເພ່ ອກວດເບ່ິ ງຄນທ່ີ ໄດ້ ຮັບການສີດວັກແຊັງ
ເພ່ ອລະບຸ ຜນຂ້ າງຄຽງທ່ີ ອາດເກີດຂ້ ນໄດ້ ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19. V-safe
ຍັງເຕອນໃຫ້ ຮັບການສີດວັກແຊັງຄ້ັ ງທີສອງ ຖ້ າຈາເປັນ ແລະ
ມີການຕິດຕາມຜ່ ານໂທລະສັບແບບຖ່ າຍທອດສດໂດຍ CDC
ຖ້ າຜູ້ ເຂ້ າຮ່ ວມລາຍງານຜນກະທບອັນໃຫຍ່ ຫວງຕ່ ສຸ ຂະພາບ ຫັ ງຈາກທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19.
ສາລັບຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບວິທີການລງທະບຽນ, ໃຫ້ ໄປທ່ີ www.cdc.gov/vsafe.
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ຖໍ້ ຳຂໍ້ ຳພະເຈໍ້ົ ຳຕັດສນໃຈທ່ີ ຈະບ່ ຮັບວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ເດ?
ທ່ ານມີສິດເລອກທ່ີ ຈະຮັບ ຫ ບ່ ຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna. ຖ້ າທ່ ານຕັດສິນໃຈທ່ີ ຈະບ່ ຮັບ,
ມັນຈະບ່ ປ່ ຽນການດູ ແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານການແພດຕາມມາດຕະຖານຂອງທ່ ານ.
ມີທຳງເລອກອ່ ນສຳລັບປໍ້ ອງກັນເຊໍ້ ອໂຄວດ-19 ນອກຈຳກວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ບ?
ໃນປັດຈຸ ບັນ ບ່ ມີວັກແຊັງອ່ ນທ່ີ ໄດ້ ຜ່ານການຮອງຮັບຂອງ FDA ເພ່ ອປ້ ອງກັນເຊ້ ອໂຄວິດ-19. ວັກແຊັງອືີ່ນໆທີ່ ປ້ ອງ
ກັນໂຄວິດ-19 ອາດມີໃຫ້ ພາຍໃຕ້ ໃບອະນຍາດນາໃຊ້ ສຸກເສີນ.
ຂໍ້ ຳພະເຈໍ້ົ ຳສຳມຳດຮັບວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ພໍ້ ອມກັບວັກແຊັງອ່ ນໆບ?
ບ່ ມີຂ້ ມູ ນກ່ ຽວກັບການນາໃຊ້ ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ກັບວັກແຊັງອ່ ນໆ.
ຖໍ້ ຳຂໍ້ ຳພະເຈໍ້ົ ຳຖພຳ ຫ ກຳລັງໃຫໍ້ ນໍ້ ຳນົມລູ ກເດ?
ຖ້ າທ່ ານກາລັງຖພາ ຫ ກາລັງໃຫ້ ນ້ ານມລູ ກ,
ໃຫ້ ສນທະນາເຖິງທາງເລອກຂອງທ່ ານກັບຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດ້ ານການດູ ແລເບ່ິ ງແຍງຂອງທ່ ານ.
ວັກແຊັງໂຄວດ-19 ຂອງ Moderna ຈະເຮັດໃຫໍ້ ຂໍ້ ຳພະເຈໍ້ົ ຳຕດເຊໍ້ ອໂຄວດ-19 ບ?
ບ່ . ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ບ່ ປະກອບມີ SARS-CoV-2 ແລະ ບ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ທ່ານຕິດເຊ້ ອໂຄວິດ-19.
ຮັກສຳບັດບັນທຶກກຳນສີດວັກແຊັງຂອງທ່ ຳນໄວໍ້
ເມ່ ອທ່ ານໄດ້ ຮັບວັກແຊັງເປັນຄ້ັ ງທາອິດ,
ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບບັດບັນທກການສີດວັກແຊັງເພ່ ອສະແດງໃຫ້ ທ່ານຮູ ້ ເວລາທ່ີ ຕ້ ອງກັບມາຮັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ
Moderna ເປັນຄັ້ງທີສອງ. ຢ່ າລມທີ່ຈະຖບັດຂອງທ່ ານ ເມ່ ອທ່ ານກັບມາຮັບວັກແຊັງ.
ຂໍ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ
ຖ້ າທ່ ານມີຄາຖາມ, ໃຫ້ ໄປທ່ີ ເວບໄຊ ຫ ໂທຫາເບີໂທລະສັບທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມນ້ີ .
ເພ່ ອເຂ້ າເຖິງແຜ່ ນຂ້ ມູ ນຫ້ າສຸ ດ, ກະລຸ ນາສະແກນລະຫັດ QR ທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມນ້ີ .
ເວບໄຊຂອງວັກແຊັງໂຄວິດ-19 Moderna

ເບີໂທລະສັບ

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

1-866-MODERNA
(1-866-663-3762)

ຂໍ້ ຳພະເຈໍ້ົ ຳຈະຮຽນຮູ ໍ້ ເພ່ີ ມເຕີມໄດໍ້ ແນວໃດ?
•
•
•

ຖາມຜູ້ ໃຫ້ ບລິການສີດວັກແຊັງ.
ເຂົ້າເບິີ່ງ CDC ທ່ີ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
ເຂ້ າເບິ່ງ FDA ທ່ີ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcmlegal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.

•

ຕິດຕ່ ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກປະຈໍາລັດ ຫື ທ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານ.

ັ
ຳພະເຈໍ້ົຳຈະຖກບນທ
ັ
ຶ ກໄວໍ້ ຢູ ່ ໃສ?
ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບກຳນສີດວັກແຊງຂອງຂໍ້
້
ຜູ້ ໃຫ້ ບລິການສີດວັກແຊັງອາດບັນທກຂມູ ນກ່ ຽວກັບການສີດວັກແຊັງຂອງທ່ ານໃນລະບບຂ້ ມູ ນພູ ມຄຸ ້ ມກັນ (IIS)
ໃນລັດ/ເຂດອານາດປກຄອງທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ານ ຫ ລະບບອ່ນໆທີ່ການດໄວ້ . ສ່ິງນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່ າ
ທ່ ານໄດ້ ຮັບວັກແຊັງແບບດຽວກັນ ເມ່ອທ່ ານກັບຄນເພ່ອຮັບເອາຄັ້ງທີສອງ. ສາລັບຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບ IIS,
ໃຫ້ໄປທ່:ີ https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
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ແມ່ ນຫຍັງຄໂຄງກຳນຊົດເຊີຍມຳດຕະກຳນຕອບໂຕໍ້ ກຳນບຳດເຈັບ?
ໂຄງການຊດເຊີຍມາດຕະການຕອບໂຕ້ ການບາດເຈັບ (CICP)
ແມ່ ນໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ອາດຊ່ ວຍຈ່ າຍເງິນສາລັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍດ້ ານການດູ ແລເບ່ິ ງທາງການແພດ ແລະ
ລາຍຈ່ າຍທີ່ສະເພາະອ່ ນໆ ແກ່ ບຸກຄນທ່ີ ບາດເຈັບຢ່ າງຮຸ ນແຮງໂດຍຢາ ຫ ວັກແຊັງໃດໜ່ ງ ເຊິ່ງລວມເຖິງວັກແຊັງນ້ີ .
ໂດຍທ່ ວໄປແລ້ ວ ການຮຽກຮ້ ອງແມ່ ນຕ້ ອງຖກຍ່ ນໃຫ້ ແກ່ CICP ພາຍໃນໜ່ ງ (1) ປີ
ນັບຕັ້ງແຕ່ ວັນທີທ່ີ ໄດ້ ຮັບວັກແຊັງ. ເພ່ ອຮຽນຮູ ້ ເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບໂຄງການນ້ີ , ໃຫ້ ໄປທ່ີ www.hrsa.gov/cicp/ ຫ
ໂທຫາ 1-855-266-2427.
ໃບອະນຸ ຍຳດນຳໃຊໍ້ ສຸ ກເສີນ (EUA) ແມ່ ນຫຍັງ?
FDA ຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາເຮັດໃຫ້ ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ສາມາດນາໃຊ້ ໄດ້
ພາຍໃຕ້ ກນໄກການເຂ້ າເຖິງສຸ ກເສີນທີ່ເອີ້ນວ່ າ EUA. EUA
ແມ່ ນໄດ້ ການສະໜັບສະໜູ ນໂດຍການປະກາດແຈ້ງການຂອງລັດຖະມນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ
ການບລິການມະນຸ ດ (HHS) ວ່ າສະຖານະການໃນປັດຈຸ ບັນມີເຫດຜນພທ່ີ ຈະມີການນາໃຊ້ ສຸກເສີນສາລັບຢາ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນຊີວະພາບໃນລະຫວ່ າງຊ່ ວງການແຜ່ ລະບາດໂຄວິດ-19.
ວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna
ບ່ ໄດ້ ຜ່ານການກວດສອບປະເພດດຽວກັນກັບຜະລິດຕະພັນທ່ີ ຜ່ ານການຮອງຮັບ ຫ ຖກຕ້ ອງຕາມ FDA. FDA
ອາດອອກ EUA ເມ່ ອບັນລຸ ມາດຕະເກນໃດໜ່ ງ ເຊິ່ງເກີດຂ້ ນໃນເວລາທ່ີ ບ່ ມີທາງເລອກອ່ ນທ່ີ ພຽງພ ແລະ
ຜ່ ານການຮອງຮັບ ແລະ ບໍີ່ມທາງເລືອກອືີ່ນ. ນອກຈາກນ້ັ ນ ການຕັດສິນໃຈຂອງ FDA
ແມ່ ນຂ້ ນກັບຫັ ກຖານທາງວິທະຍາສາດທັງໝດທີ່ມີຢູ ່
ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າຜະລິດຕະພັນດ່ັ ງກ່ າວອາດອອກລິດເພ່ ອປ້ ອງກັນເຊ້ ອໂຄວິດ-19
ໃນລະຫວ່ າງການແຜ່ ລະບາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜນປະໂຫຍດທ່ີ ຮັບຮູ ້ ແລະ
ອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນມີຫາຍກວ່ າຄວາມສ່ ຽງທີ່ຮັບຮູ ້ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງຜະລິດຕະພັນດ່ັ ງກ່ າວ.
ມາດຕະເກນທັງໝດເຫ່ ານີ້ຕ້ ອງຖກບັນລຸ ເພ່ ອອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຜະລິດຕະພັນຖກນາໃຊ້
ໃນລະຫວ່ າງການແຜ່ ລະບາດໂຄວິດ-19.
EUA ສາລັບວັກແຊັງໂຄວິດ-19 ຂອງ Moderna ແມ່ ນມີຜນສາລັບຊ່ ວງເວລາທ່ີ ມີປະກາດແຈ້ ງການ EUA
ສາລັບໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງມີເຫດຜນພໃຫ້ ມີການນາໃຊ້ ສຸກເສີນສາລັບຜະລິດຕະພັນເຫ່ ານີ້ ນອກຈາກຈະຖກຍກເລີກ ຫ
ຖອດຖອນ (ຫັ ງຈາກທ່ີ ບ່ ຕ້ ອງການນາໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນດ່ັ ງກ່ າວອີກຕ່ ໄປ).
©2020 ModernaTX, Inc. ສະງວນສິດທັງໝດ.
ສິດທິບັດ: www.modernatx.com/patents
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