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ນະປະຈຸບັນເດືອນກໍລະກົດປີ2021 ຢູ ່ ທີ່ສະຖານທີ່ສັກວັກຊີນກຸ ່ ມແລະການສັກວັກຊີນໃນສະຖາບັນການແພດຂອງຂອງເມືອງມິໂຕ
ໂຢະ

１

ຂຽນຕ່ື ມຂໍ້ ມູ ນໃສ່ ໃນໄປສະນີ ຍະບັ ດສໍາຫຼ ວດຄວາມຕ້ ອງການ ( ຫືຼ ວ່ າ , ຕື່ ມ ຂໍ້ ມູ ນ ທ າ ງ
ແມ່ ນໄດ້ ນໍາໃຊ້ ຂອງບໍລິສັດໄຟເຊ້ີ .

WEB)

ກະລຸນາໝາຍ☑ໃສ່ ບ່ອນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງໃນໄປສະນີຍະບັດທ່ີ ຕິດຂັດມານ້ີ .
【ເນື້ອໃນການສໍາຫຼວດ】
1 ຕ້ ອງການສັກວັກຊີນຫື ຼ ບໍ່
2 ພະຍາດປະຈໍາຕົວມີຫື ຼ ບໍ່
3 ສະຖານທີ່ຕ້ ອງການສັກວັກຊີນ
※ຖ້ າຫາກວ່ າສັກວັກຊີນຮຽບຮ້ ອຍແລ້ ວແມ່ ນບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຕອບ.
※ສະຖານທ່ີ ສັກວັກຊີນ,ແລະວັນເວລາແມ່ ນເມືອງຈະເປັນຜູ້ ກໍານົດໃຫ້ .

ສາມາດຕ່ື ມຂ້ໍ ມູ ນທາງWEBໄດ້ . ຢ່າລືມໃສ່ ໝ
າຍເລກບັດສັກວັກຊີນຂອງຕົນເອງເດັດຂາດ
ເພ່ື ອບ່ໍ ໃຫ້ ເກີດຂ້ໍ ຜິດພາດ. ຖ້ າຫາກວ່ າຂຽນ
ຕ່ື ມຜິດແມ່ ນອາດຈະບ່ໍ ສາມາດໄດ້ ຮັບການ
ສັກວັກຊີນໄດ້ . ກໍລະນີທ່ີ ຕ່ື ມຂ້ໍ ມູ ນທາງWEB
ແມ່ ນບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງສ່ົ ງໄປສະນີຍະບັດຕອບ.

QRໂຄດ

※ສໍາລັບຄົນທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວແມ່ ນກະລຸ ນາຕື່ມເລກສະຖາບັນການແພດໃສ່ ທີ່ໄປປິ່ນປົວຢູ ່ (ເບິ່ງເອກະສານຕິດຄັດ).
ເພາະວ່ າບາງເທື່ອອາດຈະບໍ່ສາມາດສັກວັກຊີນຢູ ່ ທີ່ສະຖາບັນການແພດທີ່ທ່ ານກໍາລັງໄປປິ່ນປົວຢູ ່ ນັ້ນໄດ້ . ຂໍໃຫ້ ທ່ານຮັບຊາບດ້ ວຍ.
※ກະລຸ ນາກວດຄືນເບ່ິ ງວ່ າເລກທີບັດສັກວັກຊີນທ່ີ ມີຢູ ່ ດ້ ານລຸ ່ ມເບ້ື ອງຊ້ າຍຂອງດ້ ານຫັ ຼ ງໄປສະນີຍະບັດວ່ າແມ່ ນຂອງຕົນເອງຫື ຼ ບ◌ໍ◌່ ຈຶ່ງທໍາການ
ຕອບຄໍາຖາມການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ ອງການ.
ເລກທີບັດສັກວັກຊີນແມ່ ນຕົວເລກ10ຫັ ຼ ກທີ່ຂຽນໃສ່ ໃນບັດສັກວັກຊີນທີ່ແນບຕິດຂັດມາ.

２ ສ່ົ ງໄປສະນີຍະບັດການສໍາຫຼວດຄວາມຕ້ ອງການ (ຫື ຼ ວ່ າ, ຕື່ມໃສ່ທາງWEB)
ຫັ ຼ ງຈາກທີ່ຕື່ມແລ້ ວແມ່ ນໃຫ້ ໄປປ່ອນທີ່ຕູ ້ ໄປສະນີ.

３ ລໍ ຖ້ າໄປສະນີ ຍະບັ ດຈອງສໍາເລັ ດ⇒ ສັ ກວັ ກຊີ ນ
ຖ້ າມ້ື ເວລາ,ສະຖານທ່ີ ຈອງຖືກກໍານົດແລ້ ວ, ທາງເມືອງຈະສ່ົ ງໄປສະນີຍະບັດຈອງສໍາເລັດມາໃຫ້ .
ກະລຸນາສັກວັກຊີນໃນມ້ື ເວລາ,ສະຖານທ່ີ ທ່ີ ຂຽນໃສ່ ໃນໄປສະນີຍະບັດ.
⬤ບັດສັກວັກຊີນ(ຕິດຂັດມາພ້ ອມ)
⬤ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ
(ໃບຂັບຂີ່, ບັດປະກັນສຸ ຂະພາບ ແລະອື່ນໆ)
ສິ່ງທີ່ຕ້ ອງ
⬤ບັດສອບຖາມສຸ ຂະພາບລ່ ວງໜ້ າ(ບັດສອບຖາມ
ຖືມາ
ສຸ ຂະພາບທີ່ຕິດຂັດມາພ້ ອມ2ໃບໃນນັ້ນ1ໃບແມ່ ນ
ໃນມ້ື ນ້ັ ນ
ໃຫ້ ຕື່ມໃສ່ ແລະຖືມາພ້ ອມ)
້
●ປຶມສະໝຸ ດຢາ (ສະເພາະແຕ່ ຄົນທ່ີ ມີເທົ່ານ້ັ ນ)

ໃນຕອນທ່ີ ມາສູ ນສັກວັກຊີນແມ່ ນ
ໃຫ້ ສວມໃສ່ ໜ້າກາກອະນາໄມແລະ
ໃສ່ ເສື້ອທີ່ລັ້ນແຂນຂື້ນຮອດບ່ າໄດ້
ງ່ າຍເຊ່ັ ນ “ເສ້ື ອແຂນສ້ັ ນ” ຕ່ າງໆ
ເປັນຕົ້ນ.

※ໃນມ້ື ທ່ີ ສັກວັກຊີນແມ່ ນໃຫ້ ວັດແທກອຸ ນຫະພູ ມຮ່ າງກາຍຢູ ່ ທ່ີ ເຮືອນຂອງຕົນເອງກ່ ອນ, ຖ້ າຫາກວ່ າມີໄຂ້ ແທ້ ຫື ຼ ວ່ າຮູ ້ ສຶກບ່ໍ
ສະບາຍແມ່ ນໃຫ້ ງົດການສັກວັກຊີນ ແລະ ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ຫາສູ ນຮັບແຈ້ ງ ຫື ຼ ວ່ າສະຖາບັນການແພດທີ່ກໍານົດສັກວັກຊີນ.
※ພາຍຫັ ຼ ງທີ່ສັກວັກຊີນແລ້ ວແມ່ ນໃຫ້ ນັ່ງພັກຜ່ ອນປະມານ 20 ນາທີເພື່ອເບິ່ງອາການ.
※ເພ່ື ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັບວັກຊີນທ່ີ ມີປະສິດທິພາບເຕັມ ແມ່ ນຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນປະເພດດຽວກັນ 2 ຄ້ັ ງໃນໄລຍະຫ່ າງທ່ີ
ກໍານົດໄວ້ . ຫັ ຼ ງຈາກທີ່ສັກຄ້ັ ງທີ1ແລ້ ວແມ່ ນໃຫ້ ກວດເຊັກມ້ື ຈອງສັກວັກຊີນຄ້ັ ງທີ2 ກ່ ອນສັກວັກຊີນ.
※ “ບັດສັກວັກຊີນ” ທ່ີ ຕິດຂັດມາ 1ໃບນ້ີ ແມ່ ນມີ “ບັດສັກວັກຊີນ” ສໍາລັບ 2 ຄ້ັ ງ ແລະ “ໃບຮັບຮອງການສັກຢາວັກຊີນ” ຢູ ່ ນໍາ
ກັນ. ທຸ ກໆຄ້ັ ງແມ່ ນໃຫ້ ຖືມາພ້ ອມທັງແຜ່ ນຮອງນໍາກັນ ຫ້ າມບໍ່ໃຫ້ ຈີກແຍກກັນ.

ບ່ ອນສອບຖາມ ສູ ນຮັບແຈ້ ງການສັກວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄໂລນ່ າສາຍພັນໃໝ່ ເມືອງມິໂຕໂຢະ ☎0875-633104

◎ ສະຖານທ່ີ ສັກວັກຊີນກຸ ່ ມ
ຫ້ ອງການປົກຄອງເມືອງມິໂຕໂຢະ
ອາຄານດ້ ານຕາເວັນຕົກ

ສູ ນສຸ ຂະພາບມິໂນະໂຈ່
2030-1 ໂຢ່ ຊິຊຶໂອຊຶ ມິໂນໂຈ່ ເມືອງມິໂຕໂຢະ

2373-1 ຊິໂມະຄັດຊຶມະ ທາກາເຊະໂຈ່ ເມືອງມິໂຕໂຢະ

ຢາມະໂມໂຕະໂຈ່
ສູ ນພັດທະນາ
ສ່ິ ງແວດລ້ ອມຊົນນະບົດ
375 ໄຊຕະນິຊິ ຢາມະໂມໂຕະໂຈ່ ເມືອງມິໂຕໂຢະ

◎ຜູ້ ທ່ີ ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວແມ່ ນໝາຍເຖິງ
ຜູ້ ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວແມ່ ນ,ມີແຜນຈະໄດ້ ຮັບການສັກວັກຊີນ ຕໍ່ຈາກຜູ້ ສູ ງອາຍຸ . ຜູ້ ທີ່ມີພະຍາດປະຈໍາຕົວແມ່ ນໝາຍເຖິງບຸ ກຄົນທີ່ຖືກກັບ
ຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້(ນະວັນທີ 18/03/2021).

1. ຜູ້ ທ່ີ ມີພະຍາດແລະອາການດ່ັ ງລຸ ່ ມນ້ີ ແລະ ຜູ້ ທ່ີ ຕ້ ອງໄດ້ ທຽວໄປໂຮງໝ
ໍ /ນອນໂຮງໝ
ໍ
1. ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈຊໍ້າເຮື້ອ
2. ພະຍາດຫົວໃຈຊໍ້າເຮື້ອ(ລວມເຖິງຄວາມດັນເລືອດສູ ງ)

8. ກໍາລັງປ່ິ ນປົວເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກຂອງພູ ມຕ້ ານທານຕ່ໍ າ ເຊ່ັ ນສະເຕລອຍ ຕ່ າງໆ
9. ພະຍາດທາງລະບົບປະສາດແລະພະຍາດປະສາດກ້ າມເນື້ອທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງພູ ມຕ້ ານທານ

3. ພະຍາດໝາກໄຂ່ ຫັ ຼ ງຊໍ້າເຮື້ອ
4.ພະຍາດຕັບຊໍ້າເຮື້ອ (ພະຍາດຕັບແຂງແລະອື່ນໆ)
5.ພະຍາດເບົາຫວານທ່ີ ໃຊ້ ອິນຊູລິນແລະກິນຢາເພ່ື ອປ່ິ ນປົວ
ຫື ຼ ວ່ າ ພະຍາດເບົາຫວານທີ່ເກີດມີພະຍາດອື່ນແຊກຊ້ ອນ

11. ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄໂມໂຊມ

10. ສະພາບການເຮັດວຽກຮ່ າງກາຍມີຄວາມບົກພ່ ອງເນ່ື ອງຈາກພະຍາດທາງລະບົບປະສາດແລະພະຍາດປະສາດກ້ າມ
ເນື້ອ(ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງລະບົບຫາຍໃຈຕ່ າງໆ)

12. ພິການທາງດ້ ານຈິດໃຈແລະຮ່ າງກາຍຢ່ າງຮຸ ນແຮງ(ສະພາບອາກາດທີ່ຄວາມພິການທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍຂັ້ນຮຸ ນແຮງ
ແລະ ພິການທາງດ້ ານສະຕິປັນຍາຂ້ັ ນຮຸ ນແຮງຊ້ ອນກັນຢູ ່ )
6. ພະຍາດເລືອດ (ແຕ່ ,ຍົກເວ້ັ ນພະຍາດເລືອດຈາງທ່ີ ຂາດທາດເຫັ ຼ ກ.)
13. ກຸ ່ ມພະຍາດຢຸ ດຫາຍໃຈໃນຂະນະທີ່ນອນຫັ ຼ ບ
7. ພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ ການເຮັດວຽກຂອງພູ ມຕ້ ານທານຕໍ່າ
14. ພະຍາດໂລກຈິດຂ້ັ ນຮຸ ນແຮງ (ກໍລະນີທ່ີ ນອນໂຮງໝ
ໍ ເພ່ື ອປ່ິ ນປົວພະຍາດໂລກຈິດ, ຖືປ້ຶ ມປະກັນສຸ ຂະພາບ
(ລວມເຖິງເນ້ື ອງອກຮ້ າຍທ່ີ ກໍາລັງປ່ິ ນປົວຮັກສາ.)
ແລະສະຫວັດດີການຜູ້ ປ່ ວຍພະຍາດໂລກຈິດ ຫື ຼ ການປິ່ນປົວທີ່ສະໜັບສະໜູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກພາກລັດ
(ການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທາງນອກຈິດຕະເວດ) “ຂັ້ນຮຸ ນແຮງແລະຕໍ່ເນື່ອງ”) ແລະ ພິການທາງສະຕິປັນຍາ
(ກໍລະນີທ່ີ ຖືປ້ຶ ມສະໝຸ ດການພັກຟ້ື ນ)
2. ຜູ້ ທ່ີ ມີໄຂມັນຕາມເກນມາດຕະຖານ (BMI ຫຼາຍກວ່ າ 30 ຂ້ຶ ນໄປ)
※ BMI ＝ນໍ້າໜັກ（kg）÷ລວງສູ ງ（ｍ）÷ ລວງສູ ງ（m）
※ເກນBMI ３０: ລວງສູ ງ170cmແລະນ້ໍ າໜັກ87Kg, ລວງສູ ງ160cmແລະນ້ໍ າໜັກ77kg

◎ ກ່ ຽວກັບຜົນຂ້ າງຄຽງແລະລະບົບການຊ່ ອຍເຫື ຼ ອ

ພາຍໃຕ້ ລະບົບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ, ຖ້ າຫາກວ່ າທ່ ານໄດ້ ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບຈາກການສັກວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດແລະຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການ
ປິ່ນປົວໃນສະຖາບັນການແພດ ຫື ຼ ຖ້ າຄວາມພິການຍັງຄົງຢູ ່ ເນື່ອງຈາກການສັກວັກຊີນແມ່ ນທ່ ານສາມາດໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໂດຍອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍ
ການສັກຢາວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດ(ຄ່ າປິ່ນປົວ,ຄ່ າເງິນບໍານານຄົນພິການ, ແລະອື່ນໆ).
ສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນລາຍລະອຽດເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນປ້ ອງກັນພະຍາດໂຄໂລນ່ າສາຍພັນໃໝ່ ,
ແມ່ ນກະລຸ ນາເບິ່ງໜ້ າພິເສດຂອງວັກຊີນສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
Kantei Corona Vaccine

ຄ້ົ ນຫາ

ຖ້ າຫາກວ່ າບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໂຮມເພຈ໌ໄດ້ ແມ່ ນກະລຸ ນາເຂົ້າໄປປຶກສາໄດ້ ທີ່ເມືອງທີ່ທ່ ານອາໄສຢູ ່ .

◎ ທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຍິນຍອມເຫັນດີ ເພ່ື ອຮັບການສັກວັກຊີນ.
ສໍາລັບຜູ້ ທີ່ກໍາລັງປິ່ນປົວພະຍາດໃດໜຶ່ງໃນຕອນນີ້,ຫື ຼ ຜູ້ ທີ່ມີຄວາມກັງວົນໃນການສັກວັກຊິນເຊັ່ນສະພາບຮ່ າງກາຍແລະອື່ນໆ ແມ່ ນໃຫ້ ປຶກສານໍາ
ແພດໝ
ໍ ປະຈໍາຄອບຄົວຕ່ າງໆກ່ ອນຈຶ່ງຄິດວ່ າຈະເຂົ້າສັກວັກຊີນຫື ຼ ບໍ່.

◎ກ່ ຽວກັບການສັກວັກຊີນຢູ ່ ສະຖານທ່ີ ທ່ີ ຕົນເອງບ່ໍ ມີໃບຢ້ັ ງຢຶນທ່ີ ຢູ ່
ຜູ້ ທ່ີ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢູ ່ ທ່ີ ສະຖາບັນການແພດ ຫື ຼ ສະຖານທ່ີ ທ່ີ ກໍາລັງນອນປ່ິ ນປົວຢູ ່ , ກໍາລັງເຂ້ົ າຢູ ່ ➡ ກະລຸ ນາປຶກສາສະຖາບັນການແພດ,
ສະຖານທີ່ນັ້ນ
ຜູ້ ທ່ີ ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຢູ ່ ສະຖາບັນການແພດທ່ີ ກໍາລັງປ່ິ ນປົວພະຍາດປະຈໍາຕົວ ➡ ກະລຸ ນາປຶກສານໍາສະຖາບັນການແພດ
ຜູ້ ທ່ີ ຍັງບ່ໍ ທັນໄດ້ ເຮັດໃບຍົກຍ້ າຍທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສໃໝ່ ແຕ່ ຢາກສັກຢາວັກຊີນໃນເຂດທ່ີ ຕົນອາໄສຢູ ່ ຕົວຈິງ
➡ ກະລຸ ນາສອບຖາມປ່ ອງບໍລິການປຶກສາຂອງເມືອງທີ່ຕົນເອງອາໄສຢູ ່ ຕົວຈິງ. ອາດຈະມີບາງກໍລະນີທີ່ສາມາດຮັບວັກຊີນໄດ້ ທີ່ເຂດພື້ນທີ່ອາໄສ
ຂອງທ່ ານ.
ທ່ ານສາມາດກວດເບິ່ງໄດ້ ທີ່ໂຄໂລນາວັກຊິນນາບີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ບ່ ອນສອບຖາມ

➡ ສູ ນຮັບແຈ້ ງເມືອງມິໂຕໂຢະ：0875-63-3104
ກ່ ຽວກັບການຈອງການສັກວັກ
（8：30～17：30 ※ຍົກເວ້ັ ນວັນອາທິດແລະວັນພັກລັດຖະການ）
ຊີນ
ກ່ ຽວກັບການປຶກສາການສັກວັກບ່ ອນສອບຖາມສໍາລັບຜູ້ ທີ່ເສຍອົງຄະທາງຫູ FAX 0875-63-8333
ຊ
ກ່ີ ນ
ຽວກັບການຕອບສະໜອງຂ້ າງຄຽງ ➡ສູ ນຮັບແຈ້ ງແຂວງຄາກາວາ：0570-009-550
(9：00～17：30 ※ວັນເສົາອາທິດວັນພັກທາງການກໍ່ປະຕິບັດ)

