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ធនធានសម្រាប់វ៉ា ក់សាំងជាំងឺ COVID-19 
 

 

បន្ថែមពីល ើទីតាំចាកវ់៉ា ក់សាំងរបស់ទីភ្នា ក់ងារន្ែទាំសុខភ្នព OC (Health Care Agency, HCA) (លៅកាត់ថាទីតាំងចាកវ់៉ា ក់សាំង ឬ 

PODs) មាថបណ្ដា ញលសេងលទៀតន្ែ ប្បជាជថអាចទទួ បាថការចាក់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 ។ ខាងលប្កាមលថេះគឺជាព័ត៌មាថអាំពីរលបៀបទទួ ការ

ចាកវ់៉ា ក់សាំង៖ 
  

របបៀបទទួលការចាក់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 
 

អ្នកផ្ដល់វ៉ា ក់សាំងជាំង ឺ 
COVID-19 

ព័ត៌ានលម្អ ិតសដ ីពីការច ុះប ម្ ុះណាត់ជួប 

ទីភ្នន ក់ងារថែទាំស ខភ្នព OC 
(Health Care Agency 

, HCA) 

ការចាក់វ៉ា ក់សាំងប្តវូបាថល វ្ ើល ើងលៅតមកន្ថែងចាកវ់៉ា ក់សាំងទូទាំងលខាថ្ ី Orange ល ើយលបើកជូថ

សមាជិកន្ែ មាថសិទធិសប្មាបស់ធារណៈជថន្ែ បាថល វ្ ើការណ្ដត់ជួប។ ទីកន្ថែងចាក់វ៉ា ក់សាំងប្តវូបាថ

លរៀបចាំលោយលខាថ្ ី Orange លប្កាមភ្នពជាដែគូជាមួយ HCA ថិងប្កងុកន ុងមូ ោា ថថិងទីភ្នា ក់ងារ

ពថែត់អគគ ិភ័យកន ុងមូ ោា ថ។ បចច ុបបថា ពួកលគសា ់ជលប្មើសសប្មាប់ជថជាតអិាលមរកិន្ែ ពិការ 

(Americans with Disabilities Act, ADA) ថិងអថុវតតតមការលបើកបរមកចាក ់សប្មាបក់ារ

ចាក់វ៉ា ក់សាំងលៅថឹងរែយថតលៅតមទីតាំងដថសក វទិា ័យ Soka លៅ Aliso Viejo ថងិលៅជិត 

Disneyland Resort លៅ Anaheim។ 

ចុេះល ម្ េះតមវបិសយ www.Othena.com  លែើមបីទទួ ការជូថែាំណឹងអាំពីលព លវលាន្ែ អាច

ណ្ដត់ជួបបាថ។  បុគគ ន្ែ មិថមាថបលចេកវវទិាអាចទូរសពទមកល ខសប្មាប់ OC COVID-19 

តមល ខ (714) 834-2000 សប្មាបជ់ាំថួយ។ លែើមបីលមើ បញ្ជ ីថាថរណ្ដខែេះមាថសិទធិទទួ វ៉ា ក់សាំង 

COVID-19 សូមចូ លៅ www.COVIDVaccineFacts.com ថិងចុចល ើ “Distribution Plan”។  

ទក់ទងលៅ 211 OC លោយលៅលៅល ខ 2-1-1 ឬចូ លៅ www.211OC.org លែើមបីភ្នជ ប់លៅ្ថធាថ

ស គមថ៍បន្ថែមន្ែ សា ់ជាំថួយែូចជាការែឹកជញ្ជ ថូជាលែើម។ 

នាយកដ្ឋា នស ខភ្នព

សធារណៈរដ្ា California 
(California 

Department of Public 

Health, CDPH) / My 

Turn 

ប្បសិថលបើអាកមាថសិទធិ អាកក៏អាចចុេះល ម្ េះណ្ដតច់ាក់វ៉ា ក់សាំងតមរយៈប្បព័ថធ My Turn របស់រែា លោយ

ចូ លៅ www.myturn.ca.gov។ 

ទូរសពទរបស់រែា California សប្មាប ់ COVID-19 គឺអាច លប្បើបាថ សប្មាប់ជថពិការ ថិងសា ់ជាភ្នស

អង់លគែស ថិងលអសប៉ា ញ ថិងមាថបកន្ប្បជូថជាង 250 ភ្នស។ ទូរសពទលៅល ខ (833) 422-4255 ឬ 

833-4CA-4ALL (ចថទែ ់សុប្ក 8 ប្ពឹក – 8 យប់ ដែៃលៅរ៍ែ ់អាទិតយ 8 ប្ពឹក– 5 លាៃ ច) សប្មាប ់

ព័ត៌មាថអាំពីការណ្ដត់ជួប។ 

ម្នទ ីរបពទយ MemorialCare Medical Group:  ទូរសពទលៅល ខ (877) 696-3622 ឬណ្ដត់ តមរយៈ គណថ ី

myChart របស់អាក 

UCI ស ខភ្នព៖ សប្មាប ់ព័ត៌មាថអាំពី ទធភ្នពចូ លប្បើប្បាស់ទូលៅ ឬលែើមបីលសា ើ ការជួយសប្មួ ែ ់

ពិការភ្នព សូម អុីន្ម លៅcovid19@uci.edu ឬទូរសពទលៅល ខ(949) 824-9918 

ម្នទ ីរបពទយ Hoag (Hoag Hospital:)៖ ចុេះល ម្ េះលៅ www.HoagConnect.org/MyChart/signup 

Kaiser Permanente: ចុេះល ម្ េះ តមរយៈ My Turn របស់រែាតម www.myturn.ca.gov ឬទូរសពទ 
(877) 813-7312 

Providence: ចុេះល ម្ េះ តមរយៈMy Turn របស់រែាតម  www.myturn.ca.gov ទូរសពទ (877) 

813-7312 

ឱសែដ្ឋា ន Albertsons, Pavilions, Safeway and Vons: Visit www.mhealthappointments.com/covidappt 

Costco Pharmacies: Visit www.Costco.com/covid-vaccine.html 

CVS: Call (800) 746-7287 or visit www.CVS.com/immunizations/covid-19-vaccine 

Health Mart Pharmacies: Visit www.HealthMartCOVIDVaccine.com  

Kroger: Visit www.Ralphs.com/rx/COVID-eligibility  

Rite-Aid: Call (800) 748-3243 (7-1-1 if hearing/speech disabled) or visit 

www.RiteAid.com/pharmacy/COVID-qualifier  

Walgreens: Call (800) 925-4733 or visit www.Walgreens.com/topic/promotion/COVID-

vaccine.jsp 

Walmart: Visit www.Walmart.com/cp/1228302   
 

 

របបៀបបម្រតៀម្ខល នួសម្រាប់ការណាត់ចាក់វ៉ា ក់សាំង COVID-19 បៅបេហទាំព័រ OC HCA POD៖ 

 បុគគ ប្តវូ យក របូែត សមាគ  ខ់ល ថួ មកតមខល ថួ លែើមបីបញ្ជជ ក់ ថាជាអាករស់លៅលខាថ្ ីOrange ឬល វ្ ើការលៅលខាថ្ី Orange ប្ពមទាំង
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ឯកសរ បងាា ញភសត ុតង អាំពីការណ្ដត់ចាក់វ៉ា ក់សាំង។ 

 ប្បសិថលបើមកចាក់ែូសទីពីរ សូមយកកាត់ចាក់វ៉ា ក់សាំងពីការណ្ដតល់ ើកទីមួយមកសង។ 

 ជា្មមត ការចាក់វ៉ា ក់សាំងប្តវូការលព  45-60 នាទីសប្មាបម់ថុសេមាា ក់។ អាកមិថចាាំបាច់មកចាាំល ើសពី 30 នាទី មុថលមា៉ា ងណ្ដត់ចាក់

របស់អាកលទ។ 

 ប្បសិថលបើ អាកមាថប្បវតត ិសថែប់ លព មូប្ម ឬ ចាក់វ៉ា ក់សាំង សូមប្បាបប់្កមុប្គូលពទយ។ ល ៉ា អុ ីមាថសា ់ជូថ ែូលចាេះលគថឹងចាក់វ៉ា ក់សាំង

លព អាកលគង លែើមបីបងាា រការសថែប់។ 


