
ព្រឹត្តិបព័្ត្រត័្ម៌ានដែលអាចដែដព្បបានអំរី COVID-19  

 
របបៀបទទួលការចាកវ់៉ាកស់ាំង  

 
ចាបត់ងំរីឆ្ន មុំន យយើងបានលះបង់ការរស់យៅជាមយួមនុសសជាទីព្សលាញ់របស់យយើង យែើមបកីារពារព្ែុមព្រួសារ 
និងមតិ្តភែតិឱ្យមានសុវត្ថិភាររី COVID-19។  

 
យវលាលអៗជាយព្ចើនែូចជា រិធីមងគលការ រិធីព្រមុរទឹែ រិធីរួបរំុព្រួសារ និងសូមបដីត្ការឱ្បគ្នន សុទធដត្បានខែខាន។ យយើងទងំអស់គ្នន ចង ់
និងព្តូ្វការភាា បទំ់នាែទំ់នងជាមយួមិត្តភែតិ និងព្រួសាររបស់យយើងយ ើងវញិ យ ើយយយើងមាន ែ់ៗ
មានអំណាចែនុងការយធវើឱ្យយរឿងយនាះយែើត្យ ើងបានតមរយៈការចាែវ់៉ាែសំ់ាង COVID-19។  

 
យយើងយៅ ________________ (បំយរញយ ម្ ះអងគការ/សាថ បន័របស់អនែ) ចង់
ផ្តល់រត័្ម៌ានសំខានអំ់រីរយបៀបទទួលបានចយមលើយចំយពាះសំណួររបស់អនែ ដែមទងំរួយ អនែែនុងការរែែដនលងដែលអនែ 
និងមនុសសជាទីព្សលាញ់របស់អនែអាចយៅចាែវ់៉ាែសំ់ាងបានយៅយខានធី Orange។  
 
នៅនោនធី Orange វ៉ាកស់ាំង COVID-19 កាំពុងត្រូវបាននេចែកចាយតាមរយៈបណ្តា ញចែទាំសុខភាពនសេងៗគ្នា  ែនុងយនាះរមួមាន មនទីរយរទយ 
រលីនិែ ឱ្សែសាថ ន និងរលីនិែចាែវ់៉ាែសំ់ាងចល័ត្របស់យខានធី Orange។  
 
សមារិែស រមនន៍នយខានធី Orange ភារយព្ចើនមានសិទធិទទួលបានវ៉ាែសំ់ាង COVID-19។ អនែដែលមិនទនប់ានចាែវ់៉ាែសំ់ាង
ព្តូ្វបានយលើែទឹែចិត្តឱ្យការពារព្ែុមព្រួសារ និងមនុសសជាទីព្សលាញ់របស់ខលួនតមរយៈការចាែវ់៉ាែសំ់ាង។ វ៉ាែសំ់ាង COVID-19 
មានសុវត្ថិភារ ឥត្រិត្នែល និងមានព្បសិទធភារ។  

 
ព្បសិនយបើអនែព្ត្ូវការរំនួយែនុងការយរៀបចំការណាត្់រួបចាែ់វ៉ា ែស់ាំង ឬមានសំណួរទែ់ទងនឹង Othena 
សូមយៅយៅដខសទូរសរទទន់យ តុ្ការណ៍ OC COVID-19 តាមយលខ (714) 834-2000។ មានរំនួយជាភាសាអង់យរលស យអស្ប៉ាញ 
និងយវៀត្ណាមតមរយៈយៅយៅទូរសរទទន់យ តុ្ការណ៍ OC COVID-19 យលខ (714) 834-2000 ដែលយធវើការព្បាំរីរនែៃែនុងមួយសបាត  ៍ 
ចាប់រីយមា៉ា ង 8 ព្រឹែែល់យមា៉ា ង 5 លាៃ ច ឬចូលយមើលគេហទំព័រ www.Othena.com។  
 
ចយមលើយចំយពាះសំណួរដែលសួរញឹែញាបអំ់រី Othena មានយៅ OCCOVID19.OCHealthInfo.com/Othena-FAQS។ 
ទំររ័វបិយនះនឹងព្តូ្វបានយធវើបចចុបបននភារជាបនតបនាទ បយ់ៅយរលមានរត័្ម៌ានែមីៗ។ 
  
 

## 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA0MTkuMzkwMjQ5NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL29jY292aWQxOS5vY2hlYWx0aGluZm8uY29tL2NvdmlkLTE5LXZhY2NpbmUtZGlzdHJpYnV0aW9uLWNoYW5uZWxzIn0.DDSsGy5xflhJfRUbcdReCzQ66ATCoTU3aV00M1iX8sI/s/949587057/br/102751244920-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!2XC_sMVLRfmQ3vWIpwaP8JYIKtwQwSVYQWTQjkAYtBSPvQudfJeYoxJteU4gtQumBrVp$
http://www.othena.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDcsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTA0MTkuMzkwMjQ5NDEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2Nvcm9uYXZpcnVzLmVnb3ZvYy5jb20vb3RoZW5hLWZhcXMifQ.TbcovRB9kmvH1jABtZ-EaI3W1ldtbaP8fwkkzKOMH2I/s/949587057/br/102751244920-l__;!!KL1yqyOaGX2drUI!2XC_sMVLRfmQ3vWIpwaP8JYIKtwQwSVYQWTQjkAYtBSPvQudfJeYoxJteU4gtVekSPAn$


របបៀបទទួលការប វ្ើបេស្តរក COVID-19 

 
ខណៈយរលដែលការចាែវ់៉ាែសំ់ាងព្តូ្វបានចាបយ់ផ្ដើមតងំរីយែើមឆ្ន យំនះ ប្រជាពលរដ្ឋយខានធី Orange រួរដត្បនតយធវើយត្សតរែ COVID-19 
ឱ្យបានយទៀងទត្។់  

 
យយើងយៅ ______________ (បំពេញព ម្ ោះអង្គការ/ស្ថា បន័របស់អនក) គ្នពំ្ទយ៉ា ង
យរញទំ ឹងចំយពាះែិចចព្បឹងដព្បងចាែ់វ៉ាែសំ់ាងរបស់ទីភាន ែង់ារដែទសុំខភារ (HCA) យខានធី Orange និងរែឋបាលយខានធី Orange 
និងរួយ ផ្តល់រូនប្រជាពលរដ្ឋ និងបុរគលិែ/ែមមែរនូវរយព្មើសយព្ចើនយ៉ា ងែនុងការយធវើយត្សតរែ COVID-19។ 
 
ឥ ូវយនះ ដផ្នែជាយព្ចើនយៅែនុងរីវតិ្នាំគ្នន យធវើយត្សត ែីឡាយុវរន សាលាយរៀន ព្ែុម  ុនអាកាសចរណ៍ 
និងនិយយរែមយួចំនួនព្តូ្វការឯែសារលទធផ្លយត្សតអវរិាមាន។ វជាការសំខានែ់នុងការែឹងរីែដនលងដែលអនែព្តូ្វយៅយធវើយត្សតរែ COVID-19 
យៅយរលអនែព្តូ្វការ។ 

 
យៅយលើវបិសាយរបស់ HCA – www.covidvaccinefacts.com – អនែអាចរែយមើលបញ្ា ីែមីបំផុ្ត្ននទីតងំ និងរយព្មើសយធវើយត្សតរែ COVID-19។  
 
អនែអាចយធវើការណាត្រួ់បយែើមបយីៅយមើលែដនលងយធវើយត្សតដែលយៅរិត្អនែ ឬបញ្ជា ទិញសំ ីយធវើយត្សតទឹែមាត្ ់
ឬរនធព្ចមុះមែែល់ផ្ទះរបស់អនែយោយផ្ទទ ល់! 
 
សូមបនតែិចចការរបស់យយើងយោយការរែារមាល ត្សងគម លាងនែជាព្បចា ំ
និងពាែម់ា៉ា ស់យៅយរលយៅជាមយួអនែែនទយែើមបយីែឈ្នះយលើរំងឺរាត្ត្ាត្យនះ។  

 
 

## 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.covidvaccinefacts.com/


ការពិេ និងពាកយចចាមអារ៉ាមអាំពី COVID-19 

 
យត្ើអនែែំរុងរិត្មតងយទៀត្រីយរឿងចាែវ់៉ា ែសំ់ាង COVID-19 ដមនយទ?  

 
អនែព្បដ លជាមានការភានព់្ច ំមួយចំនួនអំរីវ៉ាែសំ់ាងតមអីុនធឺណិត្ ឬបានឮរីវរីមតិ្តភែតិ ឬព្ែុមព្រួសាររបស់អនែ។  

 
យែើមបបំីបាត្ព់ាែយចចាមអារា៉ាមដែលយរែឹងឮយព្ចើនមយួចំនួន ទីភាន ែង់ារដែទសុំខភារ (HCA) យខានធី Orange 
បានោែប់ញ្ចូ លគ្នន ជាបញ្ា ីននពាក្យចចាមអារា៉ាមរំុវញិវ៉ាែសំ់ាង និងការរិត្ដែលបានដែត្ព្មូវ។ អនែែអ៏ាចរែយមើលវយៅយលើ
វបិសាយរបស់រួែយរផ្ងដែរ៖ https://occovid19.ochealthinfo.com/article/trust-truth-not-myths. 
 
______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ RNA (mRNA) នាំសរ គឺជាវ ិ្ ីសស្តស្តននវ៉ាកស់ាំងដែលមនិទានប់ានប វ្ើបេស្ត 
 

ការពិេ៖ វ៉ាែសំ់ាងCOVID-19 យព្បើ RNA (mRNA)នាសំារ ព្បដ លជាវ៉ាែសំ់ាងយព្បើ
យលើមនុសសដែលមានលែខណៈពាណិរាែមមែំបូងយរដែលយព្បើបយចចែវទិា mRNA 
ប៉ាុដនតវព្តូ្វបានយព្បើយៅែនុងការសិែាអំរីវ៉ាែសំ់ាងអស់រយៈយរល 30 មែយ ើយ។ 

 
អានបន្នាម៖ 

Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines - a new era in vaccinology. Nat Rev 
Drug Discov. 2018 Apr; 17(4):261-279. doi:10.1038/nrd.2017.243. Epub 2018 Jan 12. PMID: 
29326426; PMCID: PMC5906799. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326426/ 
______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ វ៉ាកស់ាំង mRNA ផ្លា ស់្បតូរ DNA របស់្អនក 

 

ការពិេ៖ មិនមានហានិភយ័ដែលថា mRNA ផ្ទល ស់បតូរ DNA របស់អនែយទ យព្ពាះវមនិចូលយៅែនុងដផ្នែននយកាសិកា (នណវ យ៉ាូ) 
ដែលជាែដនលងមាន DNA យនាះយទ។ 

______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ មីក្កូឈបីក្េូវបានចាកចូ់លកនុងនែរបស់្អនកជាមយួនឹងវ៉ាកស់ាំង 

 

ការពិេ៖ មីព្ែូឈ្បីមនិព្តូ្វបានចាែ់ចូលជាមយួវ៉ាែសំ់ាងយទ។ សឺរុាងំដែលយព្គ្នងសព្មាបក់ារចាែវ់៉ាែសំ់ាង COVID 
មានមពី្ែូឈ្បីយៅដផ្នែខាងយព្ៅននសឺរុាងំដែលបានបំយរញជាមុន ដែលយរអាចគស្េនតមោនវ៉ាែសំ់ាងដែលបានចាែរ់ចួ។ មពី្ែូឈ្បី
រឺសថិត្យៅខាងយព្ៅសឺរុាងំ និងមនិព្តូ្វបានយរចាែចូ់លយទ។ 

______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ ក្កុមជនជាេិ/ជាេិសស្នប៍សេងៗ ឬមនុស្េចាស់្មនិក្េូវបានបក្ជើស្បោយដែកែូច "កណ្ដុ របារ ាំង" 
បែើមបឱី្យចាកវ់៉ាកស់ាំងមុនបគបទ 

 

ការពិេ៖ ព្ែុមដែលព្តូ្វបានចាែវ់៉ាែ់សំាងរឺជាព្ែុមដែលមានហានិភយ័ខពស់រីការឆ្លង ឬចមលង ឬមានផ្លវបិាែធៃនធ់ៃរ។ គ្នម នជាតិ្សាសន ៍
ឬរនជាតិ្ណាព្តូ្វបានយព្បើយែើមបផី្តល់អាទិភារយ ើយ។ 

______________________________________________________________________ 

https://occovid19.ochealthinfo.com/article/trust-truth-not-myths
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/%3Ehttps:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326426/


 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ វ៉ាកស់ាំង Pfizer និង Moderna ដែលបក្បើmRNA ប វ្ើឱ្យស្តស្តីដលងមានកូន។ 

 

ការពិេ៖ ព្បូយត្អីុនបនាល ដែលព្តូ្វបានចមលងយចញយោយវ៉ាែសំ់ាង COVID-19 ដែលយព្បើ mRNA រឺខុសគ្នន រីព្បូយត្អីុន syncytin-1 
ដែលមានយៅែនុងសុែ យ ើយគ្នម នយ តុ្
ផ្លណាដែលព្តូ្វយរឿថាវ៉ាែសំ់ាងទំងយនះនឹងរំរញុឱ្យមានតំ្ណបភារសំុានឹងព្បូយត្អីុនដែលមិនទែទ់ងគ្នន យនះយទ។ ចាបរី់នែៃទី 2/28/21 
មែ CDC បានរាយការណ៍រីការសព្មាលែូនជាយព្ចើនបនាទ បរី់ការចាែវ់៉ា ែសំ់ាង COVID-19 យោយ
គ្នម នការយែើនយ ើងនូវផ្លវបិាែននការមាននផ្ទយពាះ ឬការសព្មាលែូនយ ើយ។ 

 
អានបន្នាម៖ 

បចចុបបននភារអំរីសុវត្ថិភារវ៉ាែសំ់ាង COVID របស់ CDC ACIP នែៃទី 3/1/21 

______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ អនកអាចបកើេ COVID-19 ពីវ៉ាកស់ាំង COVID-19។ 

 

ការពិេ៖ គ្នម នវ៉ាែសំ់ាង COVID-19 ណាមយួដែលព្តូ្វបានយព្បើែនុងយរលបចចុបបននយនះ ឬ
ដែលររឹំងទុែែនុងយរលឆ្ប់ៗ យនះមានែូរ ៉ាណូាវរីសុយៅែនុងវយទ ែូយចនះវមនិអាចយធវើឱ្យអនែមាន COVID-19 គ ើយ។ 

 
អានបន្នាម៖ 

Kwon, D. The Promise of mRNA Vaccines. The Scientist, Nov 25, 2020. https://www.the-
scientist.com/news-opinion/the-promise-of-mrna-vaccines-68202 
______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ ហានិភយ័ននការសា បប់ោយសរវ៉ាកស់ាំង COVID-19 គឺបក្ចើនជាងហានិភយ័ននការសា បប់ោយសរវរីសុ្ខ្ាួនវផ្លា ល់។ 

 

ការពិេ៖ វមនិរិត្យទ។ 

 
វ៉ាកស់ាំង Pfizer និង Moderna៖ ខណៈយរលដែលមានែរណីព្បតិ្ែមមអាដលក្ សុធីៃនធ់ៃរ និងព្បតិ្ែមម anaphylaxis ព្តូ្វបានយររាយការណ៍ 
ដែលជាចមបងមានយលើអនែដែលមានព្បវត្តិធ្លល បម់ានព្បតិ្ែមមអាដលក្ សុយីនាះ មនិមានការសាល បណ់ា
មយួដែលមានការទែទ់ងចាស់លាស់ជាមយួការចាែវ់៉ាែសំ់ាងយទ។ អព្តការសាល បយ់ៅបណាដ នែៃបនាទ ប់រីការចាែវ់៉ាែសំ់ាង 
រឺទបជាងការររឹំងទុែ យោយដផ្អែយលើអព្តការសាល បធ់មមតែនុងរយៈយរលយនាះសព្មាបអ់នែដែលែល់អាយុចាែវ់៉ាែសំ់ាង 
(រណៈែមាម ធិការព្បឹែាយលើការអនុវត្តការចាែថ់ាន បំងាា រ CDC)។ 

 
វ៉ាកស់ាំង Johnson and Johnson (Janssen)៖ យៅនែៃទី 13 ដខយមសា ឆ្ន  ំ2021 FDA បានផ្ដល់អនុសាសនឱ៍្យផ្ទអ ែការផ្ដល់វ៉ាែសំ់ាង 
Janssen យោយសារមានរបាយការណ៍ថាមាន 6 ែរណីននយរារសញ្ជា មយួដែលយរសាគ ល់ថាជាយរារសញ្ជា ែំណែ
្មជាមយួនឹងរំងឺដែលមានបាល ដែត្ែយចុះ (thrombosis plus thrombocytopenia syndrome) ឬ TTS។ ែរណីទងំព្បាមំយួយនះយែើត្
យ ើងយៅយលើស្តសតីដែលមានអាយុចាប់រី 18 ែល់ 48 ឆ្ន  ំនិងមានមនុសស 1 នាក្ប់ានសាល ប។់ យៅនែៃទី 23 ដខយមសា ឆ្ន  ំ2021 
បនាទ បរី់ការផ្ទអ ែរយៈយរល 10 នែៃរិនិត្យយមើលភស័តុតងដែលទែទ់ងនឹងែរណីទងំយនះ ែែូ៏ចជាែរណីបដនថមចំនួន 9 ែរណី 
ដែលែនុងយនាះមានសាល ប់បដនថម 2 ែរណី CDC និង FDA យ ើញថាអត្ថព្បយយរនដ៍ែលយរបានែឹង 
និងដែលអាចមានរឺសំខានជ់ាងហានិភយ័ដែលយរបានែឹង និងដែលអាចមានចំយពាះអនែដែលមានអាយុចាប់រី 18 ឆ្ន យំ ើងយៅ។ TTS 
ព្តូ្វបានបងាា ញថាមានហានិភយ័ 7 ែរណីែនុងចំយណាម 1 លានែូសននវ៉ាែសំ់ាង Janssen ដែលបានផ្ដល់យៅស្តសតីដែលមានអាយុចាបរី់ 18 
យៅ 49 ឆ្ន ។ំ ហានិភយ័ចំយពាះស្តសតីដែលមានអាយុយលើសរី 50 ឆ្ន រឺំ .9 ែនុង 1 លានែូស។ យបើយព្បៀបយធៀបនឹងហានិភយ័ននការចូលមនទីរយរទយ 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-02/28-03-01/05-covid-Shimabukuro.pdf
https://www.the-scientist.com/news-opinion/the-promise-of-mrna-vaccines-68202
https://www.the-scientist.com/news-opinion/the-promise-of-mrna-vaccines-68202


និងការសាល បយ់ោយសារ COVID-19 ហានិភយ័ទងំយនះរឺតិ្ចជាងហានិភ័យរីការចាែវ់៉ាែសំ់ាង COVID-19។ 

ទីភាន ែង់ារទងំរីរយនះបានផ្ដល់អនុសាសនឱ៍្យបនតការផ្ដល់វ៉ាែសំ់ាង Janssen រមួជាមយួការដែសព្មួលសនលឹែរត័្ម៌ានសព្មាប់អនែផ្ដល់ 
និងអនែទទួលឱ្យមានរត័្ម៌ានអំរីហានិភយ័ននយរារសញ្ជា យនះ ដែលបានយែើត្យ ើងយលើមនុសសមយួចំនួនតូ្ចដែលបានចាែវ់៉ាែសំ់ាង Janssen 
COVID-19។  

 
អានបន្នាម៖ 

FDA និង CDC គលើក្លលងការផ្អា ក្លដ្លបានផ្ដល់អនុសាស្នគ៍លើការគប្រើវ៉ាក្សំ់ាង Johnson & Johnson (Janssen) ស្ប្ារ ់COVID-
19 រនាា រពី់ការប្រួរពិនិរយយ៉ា ងហមរ់ចរ។់  
______________________________________________________________________ 
 
ពាកយចចាមអារ៉ាម៖ COVID-19 មនិ ង្ន់្ ងរជាងជាំងឺផ្លដ សយតាមរែូវបទ 

 

ការពិេ៖ យបើយព្បៀបយធៀបនឹងរំងឺផ្ទដ សាយតមរែូវ COVID-19 រឺមានការពាែរ់ន័ធនឹងហានិភយ័ននការសាល ប ់ការយខាយសររីាងគ 
ការចូលបនទបស់យស្តងាគ ះបនាទ នខ់ពស់ជាងយព្ចើន និងការសព្មាែយរទយយូរសព្មាបអ់នែរំងឺដែលសព្មាែយរទយ។ COVID អាចជារំងឺដែល
បណាដ លឱ្យសាល ប ់និងធៃនធ់ៃរជាងឆ្ៃ យយធៀបនឹងរំងឺព្រុនផ្ទដ សាយធំតមរែូវ។ 

 
អានបន្នាម៖ 

ការវយរម្មៃគប្រៀរគ ៀរម្នការគចញគោេស្ញ្ញា  និងហានិភយ័ម្នការសាៃ រចំ់គ ោះអនក្ជំងឺលដ្លបានចូលមនាីរគពទយគោយសារជំងឺ covid-19 
និងជំងឺប្េុនផ្អដ សាយ ំតាមរដូ្វ។ ទស្សនាវដ្តីគវជជសាស្តស្តអងគ់េៃស្ 
______________________________________________________________________ 
 
យយើងយៅ ________________ (បំពេញព ម្ ោះអង្គការ/ស្ថា បន័របស់អនក) ចងឱ់្យអនែែឹង និងទទួលសិទធិអំណាចែនុងការយព្រើសយរ ើសព្តឹ្មព្តូ្វ។ 
យយើងគ្នពំ្ទយខានធី Orange និង HCA ចំយពាះែិចចខិត្ខំព្បឹងដព្បងរបស់រួែយរែនុងការចាែវ់៉ាែសំ់ាងឱ្យព្បជារនននយខានធី Orange 
ព្បឆ្ងំនឹងរំងឺ COVID-19។ 
 
រត័្ម៌ានបដនថមមានជាភាសាអងយ់រលស យអសា៉ាញ ែូយរ ៉ា និងយវៀត្ណាម តមរយៈការយៅយៅដខសទូរសរទទនយ់ តុ្ការណ៍ OC COVID-19 
តាមគលខ 714-834-2000។ ដខសទូរសរទទនយ់ តុ្ការណ៍នឹងយឆ្លើយយោយសវ័យព្បវត្តិចំយពាះសំណួរដែលសួរញឹែញាប ់ដែលមាន 24 
យមា៉ា ងែនុងមយួនែៃ និងព្បតិ្បត្តិែររនតផ្ទទ ល់ដែលមានការបណដុ ះបណាដ លចំនួនព្បារីំរនែៃែនុងមយួសបាដ  ៍ ចាបរី់យមា៉ា ង 8 ព្រឹែដ្ល់គា៉ា ង 5 
លាៃ ច។ ព្បសិនយបើអនែព្តូ្វការរត័្ម៌ានបដនថម សូមចូលយមើល covidvaccinefacts.com។ 
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https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-and-cdc-lift-recommended-pause-johnson-johnson-janssen-covid-19-vaccine-use-following-thorough
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4677
https://occovid19.ochealthinfo.com/covid-19-vaccine-resources

