ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ផែនការសរម្មភារសព្ាប់

អនុវតតគោលនគោបាយចារ់វ៉ារ់សា ាំងរូវីដ-១៩ ដូសជាំរ ុញ
គដើម្ប ីបគងកើនភារសាុ ាំព្បឆ ាំងនឹងគម្គរាគរូវីដ-១៩

រ ៀបចំរោយ
គណៈរម្មការចាំគ

ះរិចចចារ់វ៉ារ់សា ាំងរូវីដ-១៩ រនងព្របខណ
ឌ ទូទ ាំងព្បគទស
ុ
ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០២១

អារម្ភកថា
ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់ចេញនូ វយុទ្ធសាស្រ្តច្លីយតររន្ទាន់ជារនតរន្ទារ់ ចដីម្បកា
ី រពារអាយុ

ជីវ ិតប្រជាពលរដាក្ម្ពុជា ការពារប្រព័នធ្ុខាភិបាល និងកាត់រនថយផលរ៉ះពាល់ចលីជីវភាពរ្់ចៅប្រចំថ្ងៃររ្់ប្រជាពលរដា និងចលី

្ក្ម្មភាព្ងគម្-ច្ដាក្េ
ំ រង្ការជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ ប្តូវបានរាជរដ្ឋាភបា
ិ ច។ ក្នុងចន្ទ៉ះយុទ្ធសាស្រ្តចក្់វក្់សាង
ិ លចត់ទ្ុក្ថាជាយុទ្ធសាស្រ្ត
គនលឹ៉ះម្ួយ ក្នុងការរង្ការ កាត់រនថ យ និងទ្រ់សាាត់ការរាតតាតថ្នជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ ចដីម្បរ
ំ ុ ង្ហគម្ន៍
ន
្ំចៅ
ី ចងាីតឱ្យបាននូវភាពសាុក្
ឈានច្ព៉ះចៅចរក្
ី ដចំ ី រការចពញចលញច ង
ី វ ិញចលីប្គរ់វ ិ្័យ នង
ិ ការរ្់ចៅតាម្គនលងប្រប្ក្តីភាពងមី។

រេចុរបននចដ្ឋយមានការរាតតាតថ្នចម្ចរាគក្ូវ ីដ-១៩ រំប្រលងខ្លួនប្រចភទ្ប្ដលតា ក្នុង្ហគម្ន៍ បានន្ទំម្ក្នូវរញ្ហាប្រឈម្ងមី
ម្ួយចទ្ៀតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ ចដ្ឋយសារការេម្លងររ្់ចម្ចរាគចន៉ះមានចលបឿនចលឿន រងា ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរ

ដល់អ្នក្ជំងឺ អាេរណ្ត
ត លឱ្យអ្ប្តាសាលរ់ខ្ព្់ជាងប្រចភទ្ចម្ចរាគក្ូវ ីដ-១៩ ចផេងៗចទ្ៀត និងរនថយប្រ្ិទ្ធភាពថ្នវក្់សាង
ំ ។ អ្នក្
វ ិទ្ាសាស្រ្តជាចប្េីនបានចធ្វីការប្សាវប្ជាវ និងបានរង្កាញទ្

ក្
ាី រ

៍ ប្ររវ ិទ្ាសាស្រ្តអ្ំពីប្រ្ិទ្ធភាពថ្នវក្់សាង
ំ រង្ការជំងឺក្ូវ ីដ-១៩

ដូ្ជំរុញ ប្ដលរចងាីនភាពច្លីយតរថ្នអ្ងគរដិរក្ខក្ុ ងខ្ល
ន ួ នឱ្យកាន់ប្តប្រច្ីរច

ង
ី ប្ងម្ចទ្ៀត ចដីម្បប្ី រ្ំងនង
ឹ ចម្ចរាគក្ូវ ីដ-១៩ រំប្រលង

ខ្លួនប្រចភទ្ងមីៗ ជាពិច្្ ចម្ចរាគក្ូ វ ីដ-១៩ រំប្រលងខ្លួនប្រចភទ្ប្ដលតា ចហីយប្រចទ្្ម្ួយេំនួនបានដ្ឋក្់ ចេញនូ វយុ ទ្ធន្ទការចក្់
វក្់សាង
ំ ដូ្ជរំ ុញ។ ចៅក្នុងររការ
៍ ចន៉ះ ចៅថ្ងៃទ្ី ២៥ ប្ខ្្ីហា ្ន២
ំ ០២១ រាជរដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក្់ចេញនូវចោលនចោបាយ
ិ

ចក្់វក្់សាង
ំ ក្ូវ ីដ-១៩ ដូ្ជំរុញ ប្ដលប្តូវចរ់ចផតីម្ចៅក្នុងប្ខ្្ី ហា ្ន ២
ំ ០២១ រហូ តដល់អ្ំ ុ ងពាក្់ក្ ណ្ត
ត ល្ន ២
ំ ០២២ ចដីម្បី
ពប្ងឹងប្រព័នធការពារឱ្យបានរងមាំ
រប្នថម្ចទ្ៀត។
ឹ

រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ិតខ្ំប្រឹងប្ប្រងប្គរ់ម្ចធ្ាបាយ ចដីម្បរី ក្វក្់សាង
ំ រង្ការជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ ចក្់ជូនដល់ប្រជាពលរដាក្ម្ពុជា ចដ្ឋយ

ម្ិនរង់ថ្ងល្ប្មារ់ដូ្ទ្ី១ និងដូ ្ទ្ី២ និងចៅប្តរនត្ប្មារ់វក្់សាង
ំ ដូ ្ជំរុញ។ ទ្នាឹម្ចន៉ះ ចដីម្បរ
ំ
ី ចងាីនចលបឿនថ្នការចក្់វក្់សាង
ដូ្ជំរុញចន៉ះ ក្៏ដូេជាចដីម្បកា
ី ត់រនថយរនាុក្េំណ្តយងវ ិកាជាតិ រាជរដ្ឋាភិបាលចលីក្ទ្ឹក្េិតត និងអ្ំពាវន្ទវដល់ប្រជាជនប្ដលមាន
លទ្ធភាពប្គរ់ប្ោន់

ឱ្យចៅទ្ទ្ួលការចក្់វក្់សាង
ំ ដូ ្ជំរុញចន៉ះ ចៅតាម្ប្គឹ៉ះសាថន

្ុខាភិបាលឯក្ជន ប្ដលទ្ទ្ួលបានការ

អ្នុញ្ហាតឱ្យផតល់ច្វចក្់វក្់សាង
ំ ក្ូវ ីដ-១៩ ចន៉ះ។ ចដ្ឋយប្ ក្ រណ្ត
ត ចរាងេប្ក្ ្ហប្ោ្ នង
ំ អ្្់ ក្៏ប្តូវបាន
ិ មាច្់អាជីវក្ម្មទង

ក្ប្េក្រ ំប្លក្រនាុក្េំណ្តយជាម្ួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការផតល់ការចក្់ វក្់សាង
ំ ដូ្ជំរុញចន៉ះដល់
ំ ក្
រុគគលក្
ល
ោន ចដីម្បេ
ឺ ូវ ីដ-១៩ ចៅតាម្ចរាងេប្ក្ិ នង
ិ ក្ម្មក្រ-នចិ ោជិតររ្់ខ្ួ នឱ្យបានប្គរ់
ី ូ លរួម្រង្ការ នង
ិ ទ្រ់សាាត់ការេម្លងជង
ចលីក្ទ្ឹក្េិតតឱ្យេូលរួម្េំប្

្ហប្ោ្ និងទ្ីតាង
ំ អាជីវក្ម្ម និងធាន្ទបាននូវ្ុវតថិភាព និងនិរនតរភាពថ្នក្ិេចដំច
្ហប្ោ្ ឬអាជីវក្ម្មររ្់ខ្ួ ន។
ល
ការដ្ឋក្់ចេញឱ្យអ្នុវតតនូវ

ទ្រ់ទ្ល់នង
ឹ ចម្ចរាគក្ូវ ីដ-១៩

ី រការផលិតក្ម្មជាប្រប្ក្តីចៅក្នុងចរាងេប្ក្-

ំ ក្
ប្ផនការ្ក្ម្មភាព្ប្មារ់ការចក្់វក្់សាង
ំ រង្ការជង
ឺ ូវ ីដ-១៩ដូ្ជរំ ុញចដីម្បរ
ី ភាពសាុ ំ
ី ចងាន

ចរៀរេំច ង
ំ ក្ូវ ីដ-១៩
ី ប្្រតាម្ខ្លឹម្សារថ្នចោលនចោបាយចក្់វក្់សាង

រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល។ ប្ផនការចន៉ះមានចោលរំ

ដូ្ជំរុញររ្់

ង កាត់រនថយការ្លង ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរថ្នជំងឺ ការឈឺ ្ប្មាក្ចពទ្យ នង
ត លម្ក្
ិ សាលរ់ប្ដលរណ្ត

ពីជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ និងទ្រ់ទ្ល់នឹងការគប្មាម្ក្ំប្ហងថ្នចម្ចរាគរំប្រលងខ្លួនប្រចភទ្ងមីៗ តាម្រយៈការចក្់វក្់សាង
ំ រង្ការជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ ដូ្ជំរុញ
ដល់ប្រជាពលរដាប្ដលមានអាយុ ចរ់ពី១២្នចំ ង
ី ។
អ្ំ

ខ្្ុំ្ូម្ប្ងលងអ្ំ

រគុ

េំចពា៉ះអ្នុគ

រគុ

ដ៏ប្ជាលចប្ៅេំចពា៉ះ អ្នុគ

ៈក្ម្មការប្ផនការ និងងវ ិកានីយក្ម្ម អ្នុគ

ៈក្ម្មការន្ទន្ទ និង្ូម្ប្ងលង

ៈក្ម្មការេំចពា៉ះក្េ
ំ ក្ូវ ីដ-១៩ ថ្នប្ក្្ួង-សាថរ័ន នង
ិ ចចក្់វក្់សាង
ិ រដាបាលរាជធាន-ី ចខ្តតេំ ុ ៉ះគ

ៈក្ម្មការ

េំចពា៉ះក្ិេចចក្់វក្់សាង
ំ ក្ូវ ីដ-១៩ ក្នុងប្ក្រខ្ ឌ ទ្ូទង
ំ ប្រចទ្្ (គ.វ.ក្-១៩) ប្ពម្ទំងការ្ហការពីអ្ជា្ធ្រមាន្ម្តថក្ិេចប្គរ់
ជាន់ ថានក្់ និងរុ គគលិក្្ុ ខាភិបាលទំងអ្្់ប្ដលបានេូ លរួម្ោង្ក្ម្មចៅក្នុងដំច ី រការចក្់ វក្់ សាង
ំ រង្ការជំងឺក្ូវ ីដ-១៩ ជូ ន
ប្រជាពលរដាក្ម្ពុជាក្នលងម្ក្ និ ង ប្ដលបានផត ល់ ធា តុ េូ ល ក្នុ ងការក្សាងប្ផនការដ៏មានសារ្ំខាន់ចន៉ះ។

i

ាតិកា
អារម្ភរថា ............................................................................................................................... i
ាតិកា .................................................................................................................................. iii
1

2

3

4

ើ .................................................................................................................... 1
គសចរតីគែតម្

1.1

សារបាន .................................................................................................................. 1

1.2

សនិទ
ន នរម្ម ........................................................................................................... 1

1.3

បញ្ហ
ា ព្បឈម្ និងកាលានុវតតភារ ........................................................................ 3

គោលបាំណង និងគោលគៅ .......................................................................................... 4
2.1

គោលបាំណង .......................................................................................................... 4

2.2

គោលគៅ ................................................................................................................ 4

2.3

គោលការណ៍ននចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ .............................................................. 5

អភិព្រម្ននការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ ....................................................................... 6
3.1

លរខណៈវិនិចយ
្ឆ សព្ាប់ការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ.......................................... 6

3.2

របបចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ ................................................................................ 7

3.3

នីតិវធ
ិ ីគដើម្ប ីទទួលបានការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ........................................... 8

3.4

ការរាំណត់ និងការគរៀបចាំទីត ាំងចារ់វ៉ារ់សា ាំង..................................................... 9

3.5

រិចស
ច ហការរវងរដឋ និងវិសយ
្ ឯរជនរនងការចារ់
វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ ........ 10
ុ

3.6

ព្រុម្ការងារចារ់វ៉ារ់សា ាំង ................................................................................... 11

3.7

ការដឹរនា ាំ និងព្គប់ព្គងការងារចារ់វ៉ារ់សា ាំងរូវីដ-១៩ ................................... 11

3.8

ការព្គប់ព្គងវ៉ារ់សា ាំង និងសាំណល់គព្កាយការចារ់វ៉ារ់សា ាំង .......................... 12

3.9

ការអប់រ ាំែសរវែាយនិងតម្ដានែលរ ាំខានគព្កាយការចារ់វ៉ារ់សា ាំង ............... 13

3.10

ការរិនិតយតម្ដាន វយតនម្ៃ និងការបិទបញ្ច ប់យទ
ុ ធនាការចារ់វ៉ារ់សា ាំង .... 13

ការអនុវតតផែនការចារ់វ៉ារ់សា ាំងរូវដ
ី -១៩ ដូសជាំរ ុញ ............................................ 16
4.1

ជាំហានននការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ ............................................................... 16

4.2

តព្ម្ូវការវ៉ារ់សា ាំង ............................................................................................. 19

iii

1 គសចរតីគែតើម្
1.1

សារបាន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប ើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ជុាំទ្ើ១ ដល់ប្ ជាពលរដាអាយុ

ព១
ើ ៨ ឆ្នបាំ

័
ង
ាំ ០២១ និងជុាំទ្ើ២ ដល់កុមារ-យុវវយអាយុ
ពើ ១២ឆ្ន ាំ ដល់
ើ បៅថ្ងៃទ្ើ១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន២

បប្កាម្១៨ឆ្ន ាំ បៅថ្ងៃទ្ើ ០១ ខែសហា
ឆ្ន២
ាំ ០២១។ គិតប្តម្
ាំ ០២១ ៥៨,៣៩%
ើ
ឹ ថ្ងៃទ្ើ ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ថ្នប្ ជាជនកម្ពុជាសរុ

១៦.៥៩២.០៨៩នាក់ បានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ២ដូស។ បប្កាយ ញ្ច ់

យុទ្ធនាការបនេះ ប្ បទ្សកម្ពុជានង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ២ដូស
ឹ សបប្ម្ចបានអប្ាប្គ ដណ្ត ់ថ្នការចាក់វ៉ាក់សង

ប្ មាណ្ ៧៧% ថ្នប្ ជាជនកម្ពុជាសរុ ។ បៅថ្ងៃទ្២
ាំ ០២១ សគម្តចអគគម្ហាើ ៥ ខែសហា
ើ ឆ្ន២
គសនាបតីគតគជា ហុន ផសន នាយករដាម្ន្រនតើ ថ្នប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជាបានដ្ឋក់បចញនូវ

«បោលនបោបាយចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ» សាំបៅ បងកើតឱ្យបាននូវភាពសុស
ាំ ហគម្ន៍រងមាាំ
ឹ
ពិតប្បាកដម្ួយ សប្មា ់ប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ាម្រយៈបសចកតើប្ កាស បលែ ០១ ស.ប្ .ក ចុេះថ្ងៃទ្ើ
២៨ ខែសើហា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ។
1.2

សនិនទនរម្ម
ការសិកាប្សវប្ជាវាម្ខ

វ ិទ្ាសន្រសតជាបប្ចើន ង្ហាញថា

វ៉ា ក់សង
ាំ ជួយកាត់ នថយការឆ្លង

ការឈស
ត លម្កពើជាំងឺកូវ ើដ-១៩ បប្កាយបពលចាក់បពញបលញាម្
ឺ ប្មាកបពទ្យ និងការសល ់ខដល ណា
រ

កាំណ្ត់ និង ញ្ញាក់ខដរថា បម្បរាគ ាំខ លងែលួនប្ បភទ្ងមៗ
ើ ដូចជាបម្បរាគប្ បភទ្ខដលា ជាបដើម្ មាន

សម្តថភាព នថយប្ សទ្
ាំ ។ កនុង រ ិ ទ្បនេះប្ បទ្សជាបប្ចន
ិ ធភាពវ៉ា ក់សង
ើ បានបរៀ ចាំខែនការ នង
ិ ប្ បទ្ស

ម្ួយចាំនួនបទ្ៀតកាំពុងដាំបណ្ើរការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជរាំ ុញ ដល់ប្ ជាពលរដារ ស់ែួ ន
ល
បដ្ឋយបប្ ើប្បាស់
«រ ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ចប្ម្រេះនិងចុេះសប្ម្រងោន» រវងប្ បភទ្វ៉ា ក់សង
ាំ បែេងោនថ្នដូ សទ្១
នង
ើ , ទ្២
ើ
ិ ដូ ស
ជាំរុញ (ារាង ១.១) ពើបប្រេះរ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ខ

បនេះជួយ បងកើនភាពបឆ្លើយត ថ្នអងគ ដិប្បាណ្ែពស់

ជាងការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ប្ បភទ្ដូចោន ។ រឯការស
ក
ើ
ិ ាប្សវប្ជាវបែេងបទ្ៀត ញ្ញាក់ថា «រ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ

ប្ បភទ្ដូចោន» បដ្ឋយបប្ ើប្បាស់វាក្់សាំងប្បរភទ្ប្តមួយ សប្មា ់ ដូ្ទ្ី១, ទ្ី២ និងដូ្ជំ ុញ ក្៏ជួយ
បងកន
ើ អងគ ដិប្បាណ្ បកើនប

ង
ើ ែពស់ទ្ ់ទ្ល់នឹងបម្បរាគកូវ ើដ-១៩ បដ្ឋយរា ់ ញ្ចូ លទាំងបម្បរាគ ាំខ លង

ែលួន បហយ
ើ ដូសទ្ើ៣ ឬដូសជាំរុញបនេះ ក៏ម្ិន ងកឱ្យមានែលរ ាំខានបប្ចើនខដរ ដូចជាការចាក់ដូសទ្ើ៣ ថ្ន
វ៉ា ក់សង
ាំ AstraZeneca ៦ ខែបប្កាយការចាក់ដូសទ្ើ២1 ឬការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ Sinovac ៦ ខែបប្កាយការ
ចាក់ដូសទ្ើ២2 ជាបដើម្។
1

Third shot of Oxford/AstraZeneca vaccine ‘could be effective booster’ 28 June 2021 https://www.itv.com/news/2021-0628/third-shot-of-oxfordastrazeneca-vaccine-could-be-effective-booster)
2
Sinovac booster shot reverses drop-in antibody activities against Delta-study https://www.reuters.com/business/healthcarepharmaceuticals/sinovac-booster-shot-reverses-drop-antibody-activities-against-delta-study-2021-09-06

1

រកប

បប្ៅពើទ្ ក
ើា រណ្៍ខាងបលើបនេះ ប្ករម្សិកាប្សវប្ជាវឯកសរថ្នប្កសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា ក៏បាន

ញ
ើ និងប្វើការសននិដ្ឋានថា៖ (១) កប្ម្ិតភាពសុប្ាំ ឆ្ាំងនឹងបម្បរាគគូវ ើដ-១៩ អាចសថិតបៅរយៈ

បពលប្ មាណ្ពើ ៦ បៅ ៨ ខែ ជាទ្ូបៅ បប្កាយបពលចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ម្ូលដ្ឋានប្គ ់ដូសរួច (២)គមាលត

បពលបវលាសម្ប្ស សប្មា ់ការចាក់ដូសជាំរុញ គ បមា
ើ នរយៈបពលប្ មាណ្ពើ ៦-៨ ខែ បប្កាយបពល
ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ប្គ ់ដូស និង(៣) «រ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ចប្ម្រេះនិងចុេះសប្ម្រងោន» ឬ «រ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ

ប្ បភទ្ដូចោន»

បងកើនអងគ ដិប្បាណ្កប្ម្ិតែពស់ បហយ
ើ ក៏ម្ន
ិ ងកឱ្យមានែលរ ាំខានបប្ចន
ើ បលស
ើ ពែ
ើ ល

រ ាំខាន ខដល ងកប

ង
ាំ នម្
ើ បដ្ឋយប្ បភទ្វ៉ា ក់សង
ើ ួយៗ ខដរ។

ារាង ១.១ ប្ បទ្សបានចា ់បែតើម្/បានបរៀ ចាំខែនការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជាំរុញ 3
ប្ បទ្ស

បពលបវលា

ប្ករម្ប្ ជាជន

ប្ បភទ្វ៉ា ក់សង
ាំ ដូសជរាំ ុញ

អារា៉ា ប់ អម្ើរា៉ាត

ខែម្ិងុនា២០២១

ប្ ជាជនទ្ូបៅបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ បពញបលញ៖

Pfizer សប្មា ់អនកបានចាក់ Sinopharm

៣ខែបប្កាយ ចាំបរេះអនកមានហានភ
ិ ័យែពស់នង
ិ

ពបើ ពលម្ុន

៦ខែបប្កាយចាំបរេះប្ ជាជនដថ្ទ្បទ្ៀត
រុសេើ

ហុងប្គើ

ខែកកកដ្ឋ២០២១
ខែកកកដ្ឋ២០២១

ឥណ្ូ ឌ បនសុើ

ខែកកកដ្ឋ២០២១

អុើប្សខអល

ខែកកកដ្ឋ២០២១

បារា ាំង

ខែកញ្ញា ២០២១

អងប់ គលស

អាលលឺម្ង
៉ា ់

សុយខអត

ខែកញ្ញា ២០២១
ខែកញ្ញា ២០២១

ខែកញ្ញា ២០២១

ប្ ជាជនខដលបានវ៉ា ក់សង
ាំ ពើ ៦ ខែម្ុន

ប្ករម្ប្គូបពទ្យ ោ៉ាងតិច ៤ ខែបប្កាយការចាក់

បពញបលញ(ជាទ្ូបៅបប្ ើប្បាស់វ៉ាក់សង
ាំ ម្ូល

ដ្ឋានែលិតបៅប្ បទ្សរុសេើ និងប្ បទ្សចិន)
ប្ករម្ប្គូបពទ្យ (ជាទ្ូបៅបប្ ប្ើ បាស់វ៉ាក់សង
ាំ

Moderna

ម្នុសេអាយុពើ៦០ឆ្នបាំ

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca, Sinovac នង
ិ Sinopharm)

ង
ើ និង៥ខែបប្កាយ

បានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ បពញបលញ

ម្នុសេចាស់ៗ និងប្ករម្ប្ ជាជនង្ហយរងបប្ោេះ
ម្នុសេចាស់ៗ និងប្ករម្ប្ ជាជនង្ហយរងបប្ោេះ

mRNA-vaccines (Pfizer/BioNTech

មានប្ ព័នធការររែលួនបែាយ)

and Moderna) ម្ន
ិ គត
ិ ពប្ើ បភទ្វ៉ា ក់

ប្ករម្ប្ ជាជនមានហានិភ័យែពស់
ប្ករម្ប្ ជាជនជួរម្ុែ

សឹងា ូរ ើ

ចុងឆ្ន២
ាំ ០២១ ឬ

កូបរខាងតប
៉ា
ូង

ឆ្ន២
ាំ ០២២

Pfizer/BioNTech

ប្ករម្ប្ ជាជនង្ហយរងបប្ោេះ (ម្នុសេចាស់, អនក

រឯប្
ជាជនភាគបប្ចើនបៅឆ្ន២
ាំ ០២២
ើ

ថ្ង

Pfizer, Moderna and AstraZeneca

សាំងចាក់ពើបពលម្ុន

mRNA-vaccines សប្មា ់អនកបានចាក់
Sinovac ពបើ ពលម្ុន

បដើម្ឆ្ន២
ាំ ០២២
mRNA vaccines
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Fact box: Countries weigh need for booster COVID-19 shots. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/countriesweigh-need-booster-covid-19-shots-2021-08-05/
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បញ្ហ
ា ព្បឈម្ និងកាលានុវតតភារ

1.3

ក្. បញ្ហប្ា បឈម
•

កម្ពុជាបប្ ើប្បាស់ជាទ្ូបៅវ៉ា ក់សង
ាំ Sinopharm និង Sinovac សប្មា ់ដូសទ្ើ១ និងទ្ើ២ ដូបចនេះ

ការបប្ជើសបរសយកវ៉ា
ក់សង
ាំ ប្ បភទ្ Viral vector ឬ mRNA សប្មា ់ដូសជាំរុញ អាចប្ ឈម្
ើ
នង
ាំ
បដ្ឋយសរទ្ើែារែគត់ែគង់វ៉ាក់សង
ាំ ម្ិនទន់អាចបឆ្លើយត បាននឹងតប្ម្ូវការដ៏
ឹ កងវេះវ៉ា ក់សង
ែពស់កុ ងប្ក
ន
ែណ្ឌសកលបលាក។ ជាក់ខសតង គិតប្តឹម្ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន២
ាំ ០២១ ប្តឹម្ខត ១% ថ្ន

ប្ ជាជនកនុងប្ បទ្សមានប្បាក់ចាំណ្ូលទ បានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ម្ួយដូស, ១៤% កនុង
ប្ បទ្សមានប្បាក់ចាំណ្ូលម្្យម្កប្ម្ិតទ , ៣១% ប្ បទ្សមានប្បាក់ចាំណ្ូលម្្យម្កប្ម្ត
ិ
4
ែពស់ នង
ិ ៥១% កនុងប្ បទ្សមានប្បាក់ចាំណ្ូលែពស់ ។

•

នទុកការង្ហរបៅម្ូលដ្ឋានសុខាភបា
ិ លអាចបកន
ើ ប

ង
ើ

បហយ
ើ អាចប្តូវការ្នធាន ខនថម្

ជា

ពបិ សស្នធានម្នុសេ បដ្ឋយសរការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជាំរុញចា ់បែតើម្ បៅែណ្ៈបពលខដល
ការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ជុាំទ្ើ១ និងជុាំទ្ើ២ កាំពុងដាំបណ្ើរការ

ុខ៉ា នតសថនភាពបនេះនឹង្ូរប្សវ ិញ បៅបពល

ការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ជុាំទ្ើ១ និងជុាំទ្ើ២ ប្តូវបាន ិទ្ ញ្ច ់ោ៉ាងយូរបៅកនុងខែវ ិចឆិកាខាងម្ុែបនេះ។
ខ្. កាលានុវតតភាព
•

ក្ិចចដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងជុំទ្ី១ និងជុំទ្ី២ ្តល់នូវបទ្ពិរសាធ្ន៍ជាក្់ប្្តងប្គប់ប្ោន់ ្ប្មាប់

កា រប្តៀមលក្ខ
•

ៈឱាយបាន ួចរាល់ទ្ុក្ជាមុន្ង និងដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ្ង។

ប្បព័នធ យនតកា និងរ្វោំប្ទ្ចាំបាច់ន្ន្ ប្ដលក្ំពុងដំរ
និងជុំទ្ី២ និងធ្នធានមនុ្ាេប្ដលមានចំរ

ោះដឹងនិងបទ្ពិរសាធ្ន៍ក្នុងកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំង

្តល់នូវមូលោឋាន ឹងមាំប្្នក្បរចចក្រទ្្ និងភ្តុភា ដល់ដំរ
•

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ។

សាថានភាពននកា ្លងរាតតាាតបចចុបាបនន្ថិតរៅរប្កាមកា ប្គប់ប្គង
ប្បរភទ្ប្ដលតា ប្តូវបាន ក្រ

•

ើ ្ប្មាប់កា ចាក្់វាក្់សាំងជុំទ្ី១

រទោះបីជារមររាគបំប្បលងខ្លួន

ើញជាបនតបន្ទាប់រៅក្នុង្ហគមន៍ក្តី។

រាជ ោឋាភិបាលបានរប្តៀមបប្មុង ួចជារប្្ច នូវប ិមា

វាក្់សាំង្ប្មាប់ប្ក្ុមប្បជាពល ដឋជា

រោលរៅអាទ្ិភាព ប្ដលប្តូវកា ចាក្់ដូ្ជំ ុញ។
•

កា អ្នុញ្ញាតិឱាយវិ្័យឯក្ជនន្ំចូល និងប្ចក្ចាយវាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ និង្តល់រ្វចាក្់វាក្់
សាំងអាចជួយពរនលឿនកា ប្គបដ

តប់ននកា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញបានរលឿន

បនថយបនទុក្កា ង្ ចាក្់វាក្់សាំងមួយប្្នក្ននប្បព័នធ្ុខាភិបាល។

4

https://www.kff. org/ coronavirus-covid-19/issue-brief/tracking-global-covid-19-vaccine-equity
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និងជួយកាត់

2 គោលបាំណង និងគោលគៅ

2.1

គោលបាំណង
“កា ពា អាយុជីវិតប្បជាពល ដឋក្មពុជា កា ពា ប្បព័នធ្ុខាភិបាល និងកាត់បនថយ្លបោះពាល់

្ងគម-រ្ដឋក្ិចចប្ដលបណ្តាលមក្ពីជំងឺក្ូវីដ-១៩តាម យៈកា អ្នុវតតរ្ចក្តីប្បកា្រោលនរោបាយ
្តីពីកា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ប្់ ោឋាភិបាល”
2.2

គោលគៅ
“កាត់បនថយកា ្លង ភាពធ្ងន់ធ្ង ននជំងឺ អ្នក្ជំងឺ្ប្មាក្រពទ្ាយ និងសាលាប់ប្ដលបណ្តាលមក្ពីជំងឺក្ូ

វីដ-១៩ និងទ្ប់ទ្ល់នឹងកា គប្មាមក្ំប្ហងននរមររាគបំប្បលងខ្លួនប្បរភទ្ថ្មីៗ តាម យៈកា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូ
វីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ ដល់ប្បជាពល ដឋអាយុពី ១២
មិថ្ុន្

្ាំរ

ើង ឱាយបានោាងតិច ៩០% រៅដំណ្ច់ប្ខ្

្ាំ២០២២”
ការសបប្ម្ចបោលបៅកាំណ្ត់ខាងបលើ នង
ឹ ប្តូវបានវស់ខវងបដ្ឋយសូចនាករខាងបប្កាម្៖
•

ោ៉ាងតិច ៩០%

ថ្នប្ ជាពលរដាអាយុពើ១៨

ឆ្នបាំ

ង
ើ

បានចាក់ដូសជាំរុញ

១០.៧៩៦.៤៥០នាក់) នាទ ព
់ បា
ាំ ចាក់ដូសទ្២
ើ នចាក់វ៉ាក់សង
ើ រួច
•

(ចាំនួន

ោ៉ាងតិច ៩០% ថ្នប្ ជាពលរដាអាយុពើ១២ឆ្ន ាំ បៅបប្កាម្១៨ឆ្ន ាំ បានចាក់ដូសជាំរុញ
(ចាំនួន ១.៩៦៦.៩៣១នាក់) នាទ ់ពបា
ាំ ចាក់ដូសទ្២
ើ នចាក់វ៉ាក់សង
ើ រួច

ប្ ជាជនបោលបៅសរុ សប្មា ់ការវ៉ា ក់សង
ាំ ដូសជាំរុញ មានប្ មាណ្ ១២.៧៦៣.៣៨១នាក់
ាម្ការបា៉ាន់ប្ មាណ្ បដ្ឋយខែែកបលើសម្មតិកម្មខាងបប្កាម្បនេះ៖
•

រៅ

្ាំ២០២១ ប្បជាជនក្មពុជាមានចំនួន្ ុប ១៦.៥៩២.០៨៩ន្ក្់ ក្នុងរន្ោះប្បជាជន

ជារោលរៅននកា ចាក្់វាក្់សាំងអាយុពី១៨
អាយុពី១២ ្ាំ រៅរប្កាម១៨

ើង មានចំនួន ១០.៩០០.០០០ន្ក្់ និង

្ាំ មានចំនួន ១.៩៦៦.៩៣១ន្ក្់ (បាាន់ប្បមា

រលើទ្ិននន័យជំរ ឿនទ្ូរៅប្បជាជនក្មពុជា
•

្ាំរ

រោយប្្ែក្

្ាំ២០១៩)។

០,៩៥% ថ្នប្ ជាពលរដាសម័ប្គចត
ាំ កូវ ើដ-១៩
ិ តម្កចាក់វ៉ាក់សង

ខដលម្ន
ិ ប្តូវបានប្គូបពទ្យ

អនុញ្ញាតឱ្យចាក់បដ្ឋយសរ ញ្ញាសុែភាពផ្ទទល់ែួ ន។
ល
អប្ាបនេះប្តូវបានកត់សមាគល់ប
បលប្ើ ករម្ប្ ជាជនអាយុព១
ើ ៨ឆ្នបាំ
សាំងដូសទ្ើ១។
•

ញ
ើ

ង
ើ ជាង ៧ លាននាក់ ខដលបានសម័ប្គចត
ិ តម្កចាក់វ៉ាក់-

១០០% ថ្នប្ ជាជនជាបោលបៅអាយុពើ ១២ឆ្ន ាំ បៅបប្កាម្១៨ឆ្ន ាំ បានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ១៩ ដូសទ្ើ២ ។
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គោលការណ៍ននចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ

2.3

ការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ ប្តូវប្ ប្ពឹតតាម្បោលការណ្៍ខណ្នាាំ ខដលបានខចងបៅ

កនុង «បសចកតប្ើ កាសសតើពើបោលនបោបាយចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ»

បលែ ០១ សប្ ក

ចុេះថ្ងៃទ្ើ២៥ ខែសហា
ឆ្ន២
ាំ ០២១ រ ស់រាជរដ្ឋាភិបាល (ជូនភាា ់ជាឧ សម្ព័នធថ្នឯកសរខែនការ
ើ
សកម្មភាពបនេះ) រួម្មានជាអាទ្ិ៍៖
•

្មប្័ គចិត៖
ត រាជ ោឋាភិបាលបនតអ្នុវតតរោលកា
និងរលើក្ទ្ឹក្ចិតតដល់ប្បជាពល ដឋប្ដលមានលក្ខ

៍្ម័គចិតត ្ប្មាប់កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ
ៈ្មាបតតិ ្មប្្បតាមលក្ខខ្

ឌបរចចក្-

រទ្្ប្ដលបានចាក្់វាក្់សាំងជុំទ្ី១ ួច មក្ទ្ទ្ួលយក្វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ឱាយបានប្គប់ៗោ្ា។
•

ឥតគិតនថ្ល៖ ជា ួម រាជ ោឋាភិបាលបនត្តល់កា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ ជូនប្បជាពល ដឋរោយឥតគិតនថ្ល ដូចជុំទ្ី១ ប្ដ និងរលើក្ទ្ឹក្ចិតតដល់ប្បជាជនប្ដលមានលទ្ធភាពឱាយរៅ
ទ្ទ្ួលកា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ រៅតាមរ្វ្ុខាភីបាលឯក្ជនប្ដលប្តូវបានអ្នុញ្ញាតឱាយ
្តល់រ្វចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ និងរលើក្ទ្ឹក្ចិតតដល់មាចា្់ររាងចប្ក្-្ហប្ោ្ និងអាជីវក្មមទំងអ្្់ ឱាយចូល ួមប្ចក្ ំប្លក្បនទុក្ចំណ្យជាមួយរាជ ោឋាភិបាល ក្នុងកា ្តល់កា ចាក្់
វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ដល់បុគគលិក្ និងក្មមក្ -និរោជិត ប្់ខ្លួនឱាយបានប្គប់ោ្ា។

•

កា រធ្វអា
ើ ទ្ិភាវូបនីយក្មម៖

កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញចាប់រ្តើមរចញពីប្ក្ុមមស្រនតី្ុខាភិបាល

និងមស្រនតីបរប្មើកា ជួ មុខ្ក្នុងកា ប្បយុទ្ធនឹងជំងឺក្ូវីដ-១៩ និងចាប់រ្តើមពីតំបន់មាន ហានិភ័យ
ខ្ព្់ ប្បជាពល ដឋមានអាយុចាប់ពី៦០

្ាំរ

ើងរៅ និងប្បជាពល ដឋប្ដលមានប្បព័នធកា ពា រាង

កាយរខ្ាោយ មុនរពលបនតចាក្់ជូនប្បជាពល ដឋទ្ូរៅ ប្្បតាមអ្ភិប្ក្ម “ផ្កា ីក្” ដូចប្ដលបាន
អ្នុវតត្ប្មាប់យុទ្ធន្កា ជាតិចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ រៅជុំទ្ី១ ។
•

កា ធាន្ប្ប្ិទ្ភា
ធ ព និង្ុវតថភា
ិ ពននកា ចាក្់វក្
ា សា
់ ំង៖ អ្នុញ្ញាតឱាយរប្បើប្បា្់ប្តប្បរភទ្វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ប្ដលប្តូវបានទ្ទ្ួលសាគាល់និងអ្នុញ្ញាតឱាយរប្បើប្បា្់ក្នុងប្ោបន្ទាន់រោយអ្ងគកា
្ុខ្ភាពពិភពរលាក្និងរោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាលក្មពុជា

និងក្ំ

ត់អ្ំពី បបននកា ចាក្់វាក្់

សាំងដូ្ជំ ុញ ទំង បបចាក្់វាក្់សាំងប្បរភទ្ចប្មុោះ ទំង បបចាក្់វាក្់សាំងប្បរភទ្ប្តមួយ។
•

យនតកា អ្នុវតតរោលនរោបាយ៖ ប្ក្្ួង-សាថាប័ន និងយនតកា ប្ដលមានកា ពាក្់ព័នធប្តូវអ្នុ
វតតរោលនរោបាយចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញឱាយមានប្ប្ិទ្ធភាពតាមភា ៈក្ិចចរ ៀងៗ

ខ្លួន

ួម

មានជាអាទ្ិ៍៖ កា ដឹក្ន្ំ្ប្មប្ប្មួលកា ង្ ួម និងតាមោនប្តួតពិនិតាយ, កា រ ៀបចំ និងអ្នុ
វតតប្្នកា ្ក្មមភាពចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ,

កា រ ៀបចំប្្នកា លទ្ធក្មម

និង្វោះប្្វង ក្

ប្បភព្គត់្គង់វាក្់សាំង, កា រ ៀបចំយនតកា ពិរប្ោោះរោបល់ និង្ប្មប្ប្មួលជាមួយយនតកា
ពាក្់ព័នធ និងររាងចប្ក្-្ហប្ោ្ មាចា្់អាជីវក្មម និងប្គឹោះសាថាន្ុខាភិបាលឯក្ជន, កា ោំប្ទ្
និង្ប្មប្ប្មួល

រដើមាបីជួយឱាយវិ្័យឯក្ជនអាចន្ំចូល

និង្តល់រ្វចាក្់វាក្់សាំងដូ

្ជំ ុញ ឱាយបានទ្ូលំទ្ូលាយជូនប្បជាពល ដឋ ប្បក្បរោយ្ុវតថិភាព និងក្នុងនថ្ល្ម មាយ។
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3 អភិព្រម្ននការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ
កា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ នឹងប្បប្ពឹតតរៅប្ពមរពលជាមួយោ្ានឹងកា ចាក្់វាក្់សាំង
ក្ូវីដ-១៩ ដល់ប្បជាពល ដឋអាយុពី១២
3.1
ក.

្ាំរ

ើង តាម យៈអ្ភិប្ក្មដូចតរៅ៖

លរខណៈវិនិច្ឆយសព្ាប់ការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ
គមាលតបពលបវលារវងការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសទ្២
និងដូសជាំរុញ៖ ជារួម្ ការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូស
ើ

ជរាំ ុញ ប្តូវប្វបើ

ង
ើ ៦ ខែបប្កាយ នាទ ់ពកា
ើ រចាក់ដូសទ្២
ើ ។ បដ្ឋយខ

ចាំបរេះម្ុែថ្នការចម្លងជាំងឺកូវ ើដ-១៩

កនុងសហគម្ន៍

ក បដើម្បបើ ឆ្លើយត នឹងសថនការណ្៍

និងបប្តៀម្លកខណ្ៈទ្ ទ្
់ ល់នឹងការរាតតាតថ្ន

បម្បរាគប្ បភទ្ខដលា និងប្ បភទ្ ាំខ លងែលួនងមើបែេងបទ្ៀត កនុងប្ទ្ង់ប្ទយ្ាំ គមាលតបពលបវលាថ្នការ
ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជរាំ ុញ ាម្ប្ បភទ្វ៉ា ក់សង
ាំ ប្តូវបានកាំណ្ត់ជា ឋម្ ដូច ង្ហាញបៅកនុងារាង ៣.១។
ប្កសួងសុខាភិបាលនឹង នតសិកាប្សវប្ជាវ និងប្វើ ចចុ បននកម្មជាប្ ចាាំអាំពើគមាលតបពលបវលាបនេះ បហយ
ើ
ែេពវែាយព័ត៌មាន និងជូនដាំណ្ឹងដល់បសវសុខាភិបាល និងសធារណ្ៈជន។
ារាង ៣.១. ការកាំណ្ត់ជា ឋម្ថ្នគមាលតបពលបវលាថ្នការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ បៅាម្ប្ បភទ្វ៉ា ក់សង
ាំ
ប្បរភទ្វក្
ា ់សាង
ំ

ដូ្ទ្ី១

ដូ្ទ្ី២

ដូ្ជំ ញ
ុ

Sinopharm

✓

✓២១-២៨ នថ្ងរប្កាយចាក្់ដូ្ទ្ី១

✓ ៤-៦ ប្ខ្រប្កាយចាក្់ដ្
ូ ទ្ី២

Sinovac

✓

✓២១-២៨ នថ្ងរប្កាយចាក្់ដូ្ទ្ី១

✓ ៤-៦ ប្ខ្រប្កាយចាក្់ដ្
ូ ទ្ី២

AstraZeneca

✓

✓ ១២ ្បាតាហ៍រប្កាយ

✓ ៤-៦ ប្ខ្រប្កាយចាក្់ដ្
ូ ទ្ី២

Johnson & Johnson

✓

*រ

*

*

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ បនេះប្តូវការខតម្ួយដូស។ ការចាក់ដូសជប្ម្រញនឹងប្តូវបានប្វើ ចចុ បននកម្ម បោងាម្អនុ សសន៍រ ស់ប្ករម្សិកា

ប្សវប្ជាវឯកសរថ្នប្កសួងសុខាភិបាល។

ែ. កប្ម្ត
ឺ ូវ ើដ-១៩៖ ប្ករង-ប្សរក-ែណ្ឌខដលប្តូវបានវយតថ្ម្លថា មានហានិិ ហានភ
ិ ័យថ្នការចម្លងជាំងក
ភ័យែពស់ថ្នការចម្លងជាំងឺកូវ ើដ-១៩

និងបានរកប

ញ
ើ បម្បរាគ ាំខ លងែលួនប្ បភទ្ខដលា

ប្តូវបានែតល់

អាទ្ភា
ិ ពែពស់ សប្មា ់ការចាក់ដូសជរាំ ុញ បលប្ើ ជាពលរដាជាបោលបៅឱ្យបានឆ្ ់ ាំែុត ាម្ខដល

អាចប្វើបាន បដើម្បបើ ឆ្លើយត បៅនឹងសថនភាពចាំបរេះម្ុែថ្នឆ្លងជាំងឺកូវ ើដ-១៩ែង និងទ្ ់ទ្ល់នឹងបម្បរាគ

ខាំ លងែលួនប្ បភទ្ខដលាែង។ កនុងករណ្ើខដល រមាណ្វ៉ា
ក់សង
ាំ មានកប្ម្ត
ិ
ិ ប្ករម្ប្ ជាពលរដាជាអាទ្ិភាព ដូចបានកាំណ្ត់កុ នងចាំណ្ុច គ ខាងបប្កាម្បនេះ ប្តូវមានអាទ្ិភាពចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជាំរុញម្ុនបគ។
គ.

ប្ករម្ប្ ជាពលរដាជាអាទ្ិភាព៖

កនុងបពល ចចុ បនន

ខដលការចម្លងកនុងសហគម្ន៍បៅមានកប្ម្ិត

សកម្ម បហយ
ើ វតតមានថ្នបម្បរាគ ាំខ លងែលួនប្ បភទ្ខដលា ប្តូវបានរកប
6

ញ
ើ កនុងសហគម្ន៍ ប្ករម្ប្គូបពទ្យ

កងកមាលង
ាំ អនតរាគម្ន៍

កងទ្័ពជួរម្ុែ

និងប្ ជាពលរដាអាយុចា ់ពើអាយុ៦០ប

ង
ើ /ប្ ព័នធការររែលួន

បែាយ ប្ពម្ទាំងប្ ជាពលរដាទង
ាំ ឡាយណាខដលកាំពុងរស់បៅ ឬប្វើការកនុងតាំ ន់ភូម្ស
ិ ន្រសត ឬបៅ
ទ្ើាង
ាំ សកម្មភាពសងគម្-បសដាកិចចខដលមានហានិភ័យឆ្លងជាំងឺកូវ ើដ-១៩ ែពស់ ប្តូវទ្ទ្ួលបានការចាក់
វ៉ា ក់សង
ាំ ដូសជាំរុញ

ោ៉ាងបលឿន ាំែុតាម្ខដលអាចប្វបើ ៅបានសាំបៅ ង្ហករ

តាតកនុងសហគម្ន៍ឱ្យបានរហ័ស។

និងប្គ ់ប្គងការឆ្លងរាត

របបចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ

3.2

ហូតមក្ដល់រពលរនោះ ប្បរទ្្ក្មពុជារប្បើប្បា្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ បួនប្បរភទ្ ប្ដលប្តូវបាន
អ្នុញ្ញាតឱាយរប្បើប្បា្់ក្នុងប្ោបន្ទាន់ រោយអ្ងគកា ្ុខ្ភាពពិភពរលាក្ និងរោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាល
ក្មពុជា៖ វាក្់សាំង Sinopharm, Sinovac (ែលត
ិ រៅប្បរទ្្ប្បរទ្្ចិន), AstraZeneca (ែលត
ិ រៅ

ប្បរទ្្ឥណ្ឌា ជបុន និងអ្ង់រគល្) និង Johnson & Johnson (ែលិតរៅ្ហ ដឋអារម ិក្)។ គួ គូ្
បញ្ជាក្់ថា

ប្បរទ្្ក្មពុជារប្បើប្បា្់វាក្់សាំងប្បរភទ្ប្តមួយ្ប្មាប់កា ចាក្់ដូ្ទ្ី១

និងដូ្ទ្ី២

រហើយភាគរប្ចើនរលើ្លប់ គឺវាក្់សាំង Sinopharm និង Sinovac។ ជា ួម កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ
រប្បើប្បា្់ «រ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ចប្ម្រេះនង
ិ ចុេះសប្ម្រងោន» នង
ិ /ឬ «រ

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ប្ បភទ្ដូចោន» ដូច

បានកាំណ្ត់ជា ឋម្ កនុងារាង ៣.២។ ប្ក្្ួង្ុខាភិបាលនឹងបនតរធ្វើបចចុបាបននក្មមជាប្បចាំអ្ំពី បបចាក្់
វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ

រោយរោងរៅតាមប្បរភទ្វាក្់សាំងប្ដលអាច ក្បាន្ប្មាប់កា ចាក្់ដូ្ជំ ុញ

ជូនប្បជាពល ដឋ រហើយ្ាេពវ្ាោយព័ត៌មាន និងជូនដំ
រោយប្

ឹងដល់រ្វ្ុខាភិបាល និងសាធា

ក្ ្ប្មាប់កា ចាប់រ្តើមចាក្់ដូ្ជំ ុញ ដល់ប្ក្ុមអាទ្ិភាពដូចបានក្ំ

ៈជន។

ត់ក្នុងរោលកា

៍

អាទ្ិភាវូបនីយក្មម រាជ ោឋាភិបាលបាន្រប្មចរប្បើប្បា្់វាក្់សាំងប្បរភទ្ AstraZeneca ជាវាក្់សាំង
ដូ្ជំ ុញ។
តារាង ៣.២. កា ក្ំ
ប្បរភទ្វក្
ា សា
់ ង
ំ

ដូ្ទ្ី១

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ និងប្ បភទ្វ៉ាក់សង
ាំ

ដូ្ទ្ី ២

ប្បភទ្វក្
ា សា
់ ង
ំ ដូ្ជំ ញ
ុ 5

Sinopharm

✓

✓

វ៉ា ក់សង
ាំ Inactive virus ឬ Viral vector ឬ mRNA

Sinovac

✓

✓

វ៉ា ក់សង
ាំ Inactive virus ឬ Viral vector ឬ mRNA

AstraZeneca

✓

✓

វ៉ា ក់សង
ាំ Inactive virus ឬ Viral vector ឬ mRNA

Johnson & Johnson

✓

*

វ៉ា ក់សង
ាំ Inactive virus ឬ Viral vector ឬ mRNA

*រ

5

ត់ជាបឋមអ្ំពរី

ចាក់វ៉ាក់សង
ាំ បនេះនឹងប្តូវបានប្វើ ចចុ បននកម្មបោងាម្អនុសសន៍រ ស់ប្ករម្សិកាប្សវប្ជាវឯកសរថ្នប្កសួងសុខាភិបាល។

ាំ ញថ្នប្កសួងសុខាភិបាលបានរកប
ប្ករម្ការង្ហរជនា

ញ
ាំ Sinopharm និង Sinovac អាចជាជបប្ម្ស
ើ ថាវ៉ា ក់សង
ើ មានប្ សិទ្ធភាព

សប្មា ់ជាដូសជាំរុញ ទាំងចាំបរេះអនកខដលបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ម្ូលដ្ឋានប្ បភទ្ Sinopharm ឬ Sinovac ទាំងចាំបរេះអនកខដលបានចាក់
វ៉ា ក់សង
ាំ ម្ូលដ្ឋានប្ បភទ្ AstraZeneca ឬ Johnson & Johnson

7

នីតិវិធីគដើម្ប ីទទួលបានការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ

3.3

ក្. ប្បជាពល ដឋរោលរៅននកា ចាក្់វក្
ា សា
់ ំងក្ូវដ
ី -១៩ ដូ្ជំ ញ
ុ ៖ ប្បជាពល ដឋប្ដលមានលក្ខ
្មាបតតិ្មប្្បតាមលក្ខ

ៈវិនិច័ឆយប្ដលបានប្ចងក្នុងចំ

រៅតាមទ្ីតាំងចាក្់វាក្់សាំងននរ្វ្ុខាភិបាលសាធា
ប្់អ្នុគ

ៈ

ច ៣.១ អាចរៅចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ
ៈ តាមកា ជូនដំ

ឹង ប្់ គ.វ.ក្-១៩ និង

ៈក្មមកា ចំរពាោះក្ិចចចាក្់វាក្់សាំងរាជធានី-រខ្តត និងប្ក្្ួង-សាថាប័ន ឬអាជាញាធ្ មាន្មតថ-

ក្ិចចពាក្់ព័នធ។ ចំប្

ក្ប្បជាពល ដឋប្ដលមានលទ្ធភាពបង់នថ្លរ្វ ក្៏អាចរៅចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ

រៅរ្វ្ុខាភិបាលឯក្ជន្ងប្ដ ។ រៅមុនរពលចាក្់វាក្់សាំងបុគគលមា្ាក្់ៗ៖
•

ប្តូវបង្ហាញប័

ណចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ និងអ្តត្ញ្ញា

ប័

ណប្បជាជន (រលើក្ប្លងប្តក្ុមា -

យុវវ័យ) ដល់ប្គូរពទ្ាយ/បុគគលិក្ប្ដលមាន្មតថក្ិចចរៅទ្ីតាំងចាក្់វាក្់សាំង ឬអាចចុោះរឈាមាោះ
ទ្ុក្ជាមុនតាមរគហទ្ំព័ www.vaccine.gov.kh ។ រោងតាមសាថានភាពជាក្់ប្្តង អ្នុគ
ក្មមកា ចំរពាោះក្ិចចចាក្់វាក្់សាំងប្ក្្ួង-សាថាប័ន

និងរាជធានី-រខ្តត

ៈ

ឬអាជាញាធ្ មាន្មតថក្ិចច

ពាក្់ព័នធអាចជួយរ ៀបចំបញ្ជីរឈាមាោះប្បជាពល ដឋ ប្ដល្ថិតរៅក្នុងប្ដន្មតថក្ិចចប្គប់ប្គង ប្់
ខ្លួន (ចំរពាោះក្ុមា -យុវវ័យប្តូវមានកា យល់ប្ពមពីមាតា-បិតាឬអាណ្ពាាបាល) ួចចុោះរឈាមាោះ
ទ្ុក្ជាមុនរៅក្នុងរគហទ្ំព័ www.vaccine.gov.kh ឬបញ្ជូនបញ្ជីរឈាមាោះរន្ោះរៅមស្រនតីប្គប់ប្គង
ទ្ីតាំងចាក្់វាក្់សាំងបង្កា ជំងឺក្ូវីដ-១៩ ប្ដល្ថិតរៅជិតបំ្ុត។
•

ប្តូវអាន ្ រ្ បំរពញ និងចុោះហតថរលខា ឬ្តិតសា្ាមរមនដសាតាំរលើលិខ្ិតយល់ប្ពមចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩

ប្ដល្តល់ឱាយរោយប្គូរពទ្ាយ/បុគគលិក្មាន្មតថក្ិចចរៅទ្ីតាំងចាក្់វាក្់សាំង។

ចំរពាោះក្ុមា -យុវវ័យ មាតា-បិតា ឬអាណ្ពាាបាល ប្តូវចុោះហតថរលខា ឬ្តិតសា្ាមរមនដសាតាំរលើ
លិខ្ិតយល់ប្ពមចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩។
•

ប្តូវបានអ្នុញ្ញាតឱាយចាក្់វាក្់សាំង រោយប្គូរពទ្ាយប្ដលមានភា ៈក្ិចចពិនិតាយ្ុខ្ភាពរៅទ្ីតាំង
ចាក្់វាក្់សាំង។ ដូរចនោះបុគគលរៅចាក្់វាក្់សាំង ប្តូវបញ្ជាក្់ប្បាប់អ្ំពីលក្ខខ្

ឌ្ុខ្ភាព ប្់ខ្លួន

ឱាយបានចាា្់ ឬ្ុំប្បឹក្ាោរោបល់ជាមួយប្គូរពទ្ាយអ្ំពីបញ្ហា្ំខាន់រ្ាេងរទ្ៀត របើ្ិនជាមាន
ឧ. ដូចជា្ល ំខានប្ដលអាចរក្ើតមានជាយថារហតុរប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំងជារដើម។
ខ្. ប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វក្
ា ់សាង
ំ ៖ ទ្នទឹមោ្ន
ា ឹងកា អ្នុវតតតាមរោលកា

៍ប្

ន្ំបរចចក្រទ្្ និងនីតិវិធ្ី

ប្ដលបានក្ំ

ត់រោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាល រៅតាមទ្ីតាំងចាក្់វាក្់សាំងទំងអ្្់ ទំងរ្វ្ុខាភិ-

បាលសាធា

ៈ ទំងរ្វឯក្ជន ប្គូរពទ្ាយ/បុគគលិក្ ប្ដលមានភា ៈក្ិចច្តល់កា ចាក្់វាក្់សាំងប្តូវចិតត

ទ្ុក្ោក្់បប្នថមរលើ៖
•

កា ពិនិតាយរមើលប័

ណចាក្់វាក្់សាំង ប្់ពល ដឋប្ដលរៅចាក្់វាក្់សាំង

រដើមាបីធាន្ថាកា ្តល់

វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញប្តឹមប្តូវតាមគមាលាតរពលរវលា និងតាម បបចាក្់វាក្់សាំងប្ដលបានក្ំ
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ត់

រោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាល។ ក្នុងក្

ីមិនទន់ដល់រពលរវលាប្តូវចាក្់ ប្តូវពនាយល់ប្បាប់ប្បជា

ពល ដឋឱាយបានចាា្់លា្់ និងបញ្ជាក្់ពីរពលរវលាប្ដលប្តូវមក្ចាក្់ដូ្ជំ ុញរនោះ ។
•

កា ពិនិតាយ្ុខ្ភាពប្បជាពល ដឋរៅចាក្់វាក្់សាំងឱាយបានមត់ចត់ មុននឹងអ្នុញ្ញាតឱាយចាក្់វាក្់សាំង។ ក្នុងក្

ីមិនអាចចាក្់វាក្់សាំងបានរោយសា បញ្ហា្ុខ្ភាព ប្តូវ្តល់កា ពនាយល់ឱាយ

បានចាា្់លា្់។
•

កា ក្ត់ប្តារលើប័

ណចាក្់វាក្់សាំងឱាយបានប្តឹមប្តូវ៖ រពលរវលា ទ្ីក្ប្នលង និងប្បរភទ្វាក្់សាំង

ដូ្ជំ ុញប្ដលបានរប្បើប្បា្់
រោយរប្បើប្បា្់ប័

និងប្បគល់ជូនប្បជាពល ដឋ

ណចាក្់វាក្់សាំងប្ដលបានក្ំ

រប្កាយពីបានចាក្់វាក្់សាំង ួច

ត់ឱាយរប្បើប្បា្់រោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាល។

ការរាំណត់ និងការគរៀបចាំទីត ាំងចារ់វ៉ារ់សា ាំង

3.4

ក. ខែនកសុខាភិបាលសធារណ្ៈ៖ ការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ ប្ ប្ពឹតតបៅបៅម្ូលដ្ឋានសុខាភិបាលសធារណ្ៈ និងទ្ើាង
ាំ ចល័តខដលប្តូវបានកាំណ្ត់៖
•

រៅមូលោឋាន្ុខាភិបាលសាធា
ជាតិ ប្ដលប្តូវបានក្ំ
បប្ងែក្ប្ក្ុង-ប្្ុក្-ខ្
តត។ ក្នុងក្

ឌលជាតិ និងមនទី រពទ្ាយ

ត់រោយ គ.វ.ក្-១៩ និងមនទី រពទ្ាយបប្ងែក្រាជធានី-រខ្តត មនទី រពទ្ាយ
ឌ និងម

ឌល្ុខ្ភាព ប្ដលប្តូវបានក្ំ

ត់រោយ ដឋបាលរាជធានី-រខ្

ីចាំបាច់ អាចមានរៅម្ូលដ្ឋានសុខាភិបាលខដលប្គ ់ប្គងបដ្ឋយប្កសួងម្ហាថ្ែទ

នង
ិ ប្កសួងការររជាត។
ិ
•

ៈ ួមមាន មនទី រពទ្ាយជាតិ មជាឈម

រៅទ្ីតាង
ំ ចល័ត´៖ ក្នុងក្

ីចាំបាច់ ទ្ីតាំងចល័ត្ប្មាប់កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ អាចប្តូវ

បានរ ៀបចំរៅតាម៖
-

ររាងចប្ក្-្ហប្ោ្ ឬទ្ីតាំងអាជីវក្មម ្ប្មាប់កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ជូនបុគគលិក្
ក្មមក្ -និរោជិត។

-

អ្ងគភាព/សាថាប័ន ដឋ ឬទ្ីតាំងសាធា
ឬអ្នុគ

ៈ្មប្្ប ប្ដលប្តូវបានក្ំ

ត់រោយ គ.វ.ក្-១៩

ៈក្មមកា ចំរពាោះក្ិចចចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ប្ក្្ួង-សាថាប័ន និង ដឋបាលរាជធានី-

រខ្តត រោងតាមសាថានភាពជាក្់ប្្តងក្នុងរាជធានី-រខ្តត នីមួយៗ។
ទ្ីតាំងចល័តគបាបីមានធ្ំទ្ូលាយ រដើមាបីង្យប្្ួលក្នុងកា អ្នុវតតវិធានកា «៣ កា ពា ៣ ក្ុំ»
និង្ថិតរៅជិតមនទី រពទ្ាយ

រដើមាបី្តល់រ្វ្រស្រង្គាោះបន្ទាន់ទន់រពលរវលា

ចំរពាោះ្ល ំខានណ្មួយ

ប្ដលអាចរក្ើតមានជាយថារហតុបន្ទាប់ពីកា ចាក្់វាក្់សាំង។
ែ. ខែនកសុខាភបា
ាំ កូវ ើដ-១៩ បដ្ឋយរា ់ ញ្ចូ ល
ិ លឯកជន ប្តូវបានអនុញ្ញាតឱ្យែតល់បសវចាក់វ៉ាក់សង

ទាំងវ៉ា ក់សង
ាំ ដូសជាំរុញ ខតបៅទ្ើាង
ាំ /ប្គឹេះសថនណា ខដលប្តូវបានអនុញ្ញាតបដ្ឋយប្កសួងសុខាភិបាល
ុប៉ា ណាណេះ។ ទ្ើាង
ាំ /ប្គឹេះសថនែតល់បសវចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូ វ ើដ-១៩ ប្តូវ ិទ្ែាយព័ត៌មាន ប្ដលអតិងិជន
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ង្យប្្ួលរមើលរ

ើញ

ម
ួ មានជាអាទ្ិ៍ៈ លិែិតអនុញ្ញាតឱ្យែតល់បសវចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ រ ស់

ប្កសួងសុខាភិបាល ប្ បភទ្វ៉ា ក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ខដលែតល់ និងថ្ងលវ៉ាក់សង
ាំ កនុងម្ួយដូស។
គ. កា រ ៀបចំទ្តា
ី ំងចាក្់វក្
ា ់សាង
ំ និង ហ
ំ ូ ននក្ិចដ
ច រំ
សាធា

ៈនិងឯក្ជន ប្តូវអ្នុវតតតាមរោលកា

រោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាល

រដើមាបីធាន្ឱាយដំរ

ើ កា ចាក្់វក្
ា សា
់ ង
ំ ៖
៍ប្

មូលោឋាន្ុខាភិបាល

ន្ំបរចចក្រទ្្ និងនីតិវិធ្ីប្ដលបានក្ំ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩

ត់

មាន របៀបរ ៀប យនិង

្ណ្តាប់ធា្ាប់លែ ក្ាោ្ុវតថិភាពខ្ព្់ ប្ពមទំងទ្ប់សាកាត់កា ្លងជំងឺក្ូវីដ-១៩។ ទ្ីតាំងចាក្់វាក្់សាំងប្តូវ
រ ៀបចំឱាយមានគំនូ្បំប្ពួញបង្ហាញ្លូវ
ផ្ទាំង ូបភាពអ្ប់ ំប្

រដើមាបី្តល់ភាពង្យប្្ួលដល់អ្នក្មក្ចាក្់វាក្់សាំង

ន្ំខ្លីៗប្ដលអ្នក្មក្ចាក្់វាក្់សាំងង្យប្្ួលរមើលរ

ើញខ្

និងមាន

ៈរពលអ្ងគុយ ង់

ចាំ។
រិចចសហការរវងរដឋ និងវិសយ
្ ឯរជនរនងការចារ់
វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ
ុ

3.5

កា ចូល ួមននវិ្័យឯក្ជន ក្នុងកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ ប្តូវអ្នុវតតតាមរោល
កា

៍ ួម ដូចខាងរប្កាម៖
•

រប្បើប្បា្់យនតកា ពាក្់ព័នធប្ដលមានប្សាប់តាមវិ្័យ/អ្នុវិ្័យ និងយនតកា ពាក្់ព័នធចំ
គ.វ.ក្-១៩

្ប្មាប់កា ពិភាក្ាោ

និង្ប្មប្ប្មួល

ោះឱាយ

អ្ំពីកា ចូល ួម ប្់មាចា្់ររាងចប្ក្-

្ហប្ោ្ និងអាជីវក្មមទំងអ្្់ ជាមួយរាជ ោឋាភិបាល ក្នុងកា ប្ចក្ ំប្លក្បនទុក្ចំណ្យមួយ
ប្្នក្

ឬតាម្មាមាប្ត្មប្្បននចំណ្យ្ ុប្ប្មាប់ដំរ

និងកា រ ៀបចំចាត់ប្ចងដំរ
ចំណ្យចាំបាច់្ប្មាប់ដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ

ើ ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញជូនបុគគលិក្ ក្មមក្ -និរោជិត ប្់ខ្លួន។
ើ កា ចាក្់វាក្់សាំង ួមមានជាអាទ្ិ៍៖ ថ្វិកា្ប្មាប់កា ទ្ិញវាក្់-

សាំង ្មាភា ប ិកាខា រពទ្ាយ ្មាភា អ្ន្ម័យ ឧបក្

៍កា ពា ខ្លួន ្មាភា ឧបក្

៍ប្ថ្ ក្ាោនិង

ទ្ុក្ោក្់វាក្់សាំង កា -រ ៀបចំទ្ីតាំង ប្បាក្់ឧបតថមភរលើក្ទ្ឹក្ចិតត និងអាហា ប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វាក្់
សាំងជារដើម។
•

្តល់កា អ្នុញ្ញាតឱាយន្ំចូល ប្ចក្ចាយ និងរប្បើប្បា្់ ប្តចំរពាោះប្បរភទ្វាក្់សាំងប្ដលប្តូវបាន
ទ្ទ្ួលសាគាល់ និងអ្នុញ្ញាតឱាយរប្បើប្បា្់ក្នុងប្ោបន្ទាន់ រោយអ្ងគកា ្ុខ្ភាពពិភពរលាក្ និង
រោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាលក្មពុជា បុរណ្្ាោះ។

•

ក្ំ

ត់ប្បបទ្ និងនីតិវិធ្ី ននកា ន្ំចូលនិងប្ចក្ចាយ និងកា ្តល់រ្វចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩

ដូ្ជំ ុញ រោយមានអ្នុរលាមភាពប្្បតាមលិខ្ិតបទ្ោឋានគតិយុតត រ្ចក្តីប្
បរចចក្រទ្្ ពាក្់ព័នធរ្ាេងៗ ប្ដលបានក្ំ

ន្ំ/ពិធ្ីសា

ត់រោយប្ក្្ួង្ុខាភិបាលឬអាជាញាធ្ មាន្មតថ-

ក្ិចចពាក្់ព័នធ។
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ប្តួតពិនិតាយកា អ្នុវតត ប្បបទ្ និងនីតិវិធ្ីននកា ន្ំចូល និងប្ចក្ចាយ និងកា ្តល់កា ចាក្់

•

វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ កា ្ាេពវ្ាោយ និងភាព្មប្្បនននថ្លវាក្់សាំង។
ព្រុម្ការងារចារ់វ៉ារ់សា ាំង

3.6

ជាទ្ូរៅ កា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ រៅតាមមូលោឋាន្ុខាភិបាលសាធា
ឬ រៅតាមទ្ីតាំងចល័តក្តី ប្តូវរធ្វើរ

ៈក្តី និង/

ើងរោយប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំងប្ដលជា ប្គូរពទ្ាយ បុគគលិក្្ុខា-

ភិបាលនន ដឋបាលរាជធានី-រខ្តត និងមនទី រពទ្ាយជាតិ និងប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំង ប្់ប្កសួងម្ហាថ្ែទ
និងប្កសួងការររជាត។
ិ ក្នុងក្
ដឋបាលរាជធានី-រខ្តត

ីចាំបាច់ គ.វ.ក្-១៩ និងអ្នុគ

អាច្ហកា ជាមួយប្ក្្ួង-សាថាប័ន

ៈក្មមកា ចំរពាោះក្ិចចចាក្់វាក្់សាំង

ប្ដលមានប្ក្ុមប្គូរពទ្ាយ

ដូចជាប្ក្្ួង

កា ង្ និងប

តោះបណ្តាលវិជាជាជីវៈ ប្ក្្ួងអ្ប់ ំ យុវជន និងក្ីឡា ជារដើម និងជាមួយប្ក្ុមប្គូរពទ្ាយ្ម័ប្គ

ចិតតក្នុងក្ិចចដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ។

ចំរពាោះរ្វ្ុខាភិបាលឯក្ជន ប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ប្តូវចុោះបញ្ជិកា និងទ្ទ្ួល
បានអាជាញាប

វណ ិជាជាជីវៈ្ុខាភិបាល តាមប្បរភទ្វិជាជាជីវៈ ប្់ខ្លួន (professional registration and

licensing) ជាមួយ/ពី គ
្មប, គ

ៈវិជាជាជីវៈ ប្់ខ្លួន (ឧ. គ

ៈឱ្ថ្កា ី និងគ

១៩ ប្តូវ្តល់កា ប

ៈទ្នតរពទ្ាយ)។ ក្នុងក្

ៈប្គូរពទ្ាយ, គ

ៈគិលានុបាបោឋាក្-យិកា, គ

ីចាំបាច់ អ្នុគ

ៈក្មមកា ពាក្់ព័នធ នន គ.វ.ក្-

តោះបណ្តាលដល់ប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ក្នុងប្្នក្ឯក្ជន រលើទ្ិដឋភាព

បរចចក្រទ្្្ំខាន់ៗ ដូចជាពិធ្ីសា ននកា ចាក្់វាក្់សាំង កា ប្គប់ប្គងកាក្្ំ
សាំង

ៈ

កា ប្គប់ប្គងប្បព័នធប្តជាក្់ប្ថ្ ក្ាោវាក្់សាំង

ល់រប្កាយកា ចាក្់វាក្់-

កា ប្គប់ប្គងទ្ិននន័យចាក្់វាក្់សាំងតាមប្បព័នធ

ព័ត៌មានវិទ្ាា និងកា ប្គប់ប្គង្ល ំខានរប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំង ជារដើម។
3.7

ការដឹរនា ាំ និងព្គប់ព្គងការងារចារ់វ៉ារ់សា ាំងរូវីដ-១៩
គ.វ.ក្-១៩ ដឹក្ន្ំ ប្គប់ប្គង និង្ប្មប្ប្មួលក្ិចចកា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញតាម

យៈកា អ្ភិវឌាឍ«ប្្នកា ្ក្មមភាព្ប្មាប់អ្នុវតតរោលនរោបាយចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ
រដើមាបីបរងកើនភាពសាាំទ្ប់ទ្ល់នឹងរមររាគក្ូវីដ-១៩» (ឬរៅថា ប្្នកា ្ក្មមភាពចាក្់វាក្់សាំងដូ្
ជំ ុញ) តាមោនប្តួតពិនិតាយ និង្តល់កា ោំប្ទ្ដល់កា អ្នុវតតប្្នកា ្ក្មមភាពចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩
ដូ្ជំ ុញ រៅថា្ាក្់ជាតិ និងថា្ាក្់រប្កាមជាតិ រោយរាប់បញ្ចូលទំងកា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ រៅរ្វ
្ុខាភិបាលឯក្ជន្ងប្ដ ។
អ្នុគ

ៈក្មមកា ចំរពាោះក្ិចចចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩រាជធានី-រខ្តត ប្តូវរ ៀបចំប្្នកា ្ក្មមភាព

ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ក្នុងប្ដន្មតថក្ិចច ប្់ខ្លួន ឱាយមាន្ងគតិភាពជាមួយប្្នកា ្ក្មមភាពចាក្់វា
ក្់សាំងដូ្ជំ ុញ និងតាមោនប្តួតពិនិតាយរមើលវឌាឍនភាពននកា អ្នុវតតប្្នកា
11

និងរោោះប្សាយបញ្ហា

ប្បឈមន្ន្ប្ដលជួបប្បទ្ោះ ឱាយបានទន់រពលរវលារៅក្នុងប្ក្បខ្័

ឌននយុទ្ធន្កា ចាក្់វាក្់សាំងបង្កា

ជំងឺក្ូវីដ-១៩ ទ្ូទំងរាជធានី-រខ្តត។
រ្វ្ុខាភិបាលឯក្ជន ក្៏ប្តូវរប្បើប្បា្់ប្្នកា ្ក្មមភាពចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ រនោះរធ្វើជា
មូលោឋាន្ប្មាប់កា រ ៀបចំចាត់ប្ចង និងដំរ
3.8

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ប្់ខ្លួន្ងប្ដ ។

ការព្គប់ព្គងវ៉ារ់សា ាំង និងសាំណល់គព្កាយការចារ់វ៉ារ់សា ាំង
កា ង្ លទ្ធក្មម កា ប្គប់ប្គង ប្បងប្ចក្ និង្គត់្គង់វាក្់សាំង/្មាភា ៈប ិកាខា ប្បប្ពឹតតរៅតាមប្បព័នធ

និងយនតកា ប្ដលក្ំពុងមានប្សាប់ ប្ដលរផ្តាតជាចមាបងរលើ៖
-

កា ្គត់្គង់ និងប្បងប្ចក្វាក្់សាំង និង្មាភា ៈប ិកាខា
ប្្បតាមលក្ខ

តាមចំនួនវាក្់សាំងប្ដលមាន និង

ៈវិនិច័ឆយ និង បបចាក្់វាក្់សាំង ្ប្មាប់កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ដូច

បានប្ចងរៅក្នុងចំ

ច ៣.១ និង ៣.២ ។ អ្នុគ

ៈក្មមកា ចំរពាោះក្ិចចរាជធានី-រខ្តត ប្តូវ

រ ៀបចំប្្នកា ប្បងប្ចក្ និង្គត់្គង់វាក្់សាំងប្ដលបានទ្ទ្ួល ពីឃលាំងឱ្ថ្ក្ណ្តាលរៅ
កាន់មូលោឋាន្ុខាភិបាល រៅក្នុងប្ដន្មតថក្ិចច ប្់ខ្លួន។
-

កា ប្គប់ប្គងប្បព័នធប្តជាក្់ រៅទ្ីតាំង្តុក្វាក្់សាំង រពលដឹក្ជញ្ជូនវាក្់សាំង និងរពល
ដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំង

អ្នុរលាមតាមពិធ្ីសា ប្ដលបានក្ំ

ត់

រដើមាបី ក្ាោគុ

ភាព

្ុវតថិភាព និងប្ប្ិទ្ធភាពវាក្់សាំង រចៀ្វងកា ខ្ូចខាត។
-

កា ប្គប់ប្គងបញ្ជីសា រពើភ

ឌវាក្់សាំងឱាយបានប្តឹមប្តូវ រធ្វើបចចុបាបននភាពបញ្ជី្តុក្វាក្់សាំង

ចំនួនវាក្់សាំងរប្បើប្បា្់ និងរៅ្ល់ប្បចាំនថ្ងនិងរាយកា
-

កា ប្គប់ប្គង្ំ

៍រទ្ៀងទត់តាមកាលក្ំ

ត់។

ល់រប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំងបានប្តឹមប្តូវ ដូចជា មជុល រ្រាាំង ្ំ

ល់

រ្ាេងរទ្ៀត ជារដើម រដើមាបីកា ក្ាោប ិសាថានអ្ន្ម័យលែ និងបង្កា កា ្លងររាគ តាម យៈកា
អ្នុវតត «រោលកា

៍ប្

ន្ំជាតិ្តីពី្ុវតថិភាពចាក្់ថា្ាំបង្កា

និងកា ប្គប់ប្គង្ំ

ល់

និងប្បព័នធរបាោះរចាល្ំរាម្ប្មាប់ ក្មមវិធ្ីចាក្់ថា្ាំបង្កា » ។
-

គ.វ.ក្-១៩ ឬអាជាញាធ្ ្ុខាភិបាលមាន្មតថក្ិចច ប្តូវចុោះពិនិតាយរមើលប្បព័នធប្តជាក្់ប្ថ្ ក្ាោ
វាក្់សាំងរៅតាមប្ក្ុមហុនប្ដលអ្នុញ្ញាតឱាយន្ំចូល និងប្ចក្ចាយវាក្់សាំង និងរៅតាម
រ្វឯក្ជនប្ដលប្តូវបានអ្នុញ្ញាតឱាយ្តល់រ្វចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩
រមើលដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំង និងកា ប្គប់ប្គងកាក្្ំ
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ប្ពមទំងពិនិតាយ

ល់រប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំង។

ការអប់រ ាំែសរវែាយនិងតម្ដានែលរ ាំខានគព្កាយការចារ់វ៉ារ់សា ាំង

3.9

កា ប្បាប្្័យទក្់ទ្ងជាមួយសាធា

ៈជន តាម យៈកា អ្ប់ ំ្ាេពវ្ាោយ និងកា ្តល់ព័ត៌មាន

ចាា្់លា្់ និងទន់រពល មានតួន្ទ្ី្ំខាន់ណ្្់ រដើមាបីក្សាងទ្ំនុក្ ប្់ប្បជាពល ដឋជា រោលរៅ
មក្ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩

រោយរាប់បញ្ចូលទំងកា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ

្ក្មមភាពននកា ង្ អ្ប់ ំ្ាេពវ្ាោយ និងទ្ំន្ក្់ទ្ំនងសាធា

បានប្គប់ៗោ្ា។

ៈ ប្តូវរផ្តាតជាចមាបង រលើៈ

- រ ៀបចំព័ត៌មាន ឬសា អ្ប់ ំ ឱាយបានប្តឹមប្តូវ ចាា្់លា្់ និងង្យប្្ួលយល់ រោយប្បជាពល ដឋទ្ូរៅ

រហើយរប្បើប្បា្់យនតកា ្ាេពវ្ាោយប្ដលប្បជាពល ដឋភាគរប្ចើនអាចទ្ទ្ួល

បាននូវព័ត៌មាន និងសា ទំងរន្ោះ។
- ប្គប់ប្គង

ប្តួតពិនិតាយតាមោន

្ាេពវ្ាោយ

ឬព័ត៌មានប្ក្លងកាលាយ

និងរ្លើយតប

ឬលុបបំបាត់

ប្ដល្តល់្លអ្វិជជមាន

ជាបន្ទាន់

ចំរពាោះប្បព័នធ

ដល់កា យល់ដឹង ប្់ប្បជា

ពល ដឋ និងបោះពាល់ដល់យុទ្ធន្កា ជាតិចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩។
- បរងកើនកា យល់ដឹងដល់ប្ក្ុមកា ង្ ចាក្់វាក្់សាំង អ្ំពីលក្ខខ្

ឌ្ុខ្ភាពប្ដលមិនប្តូវបាន

អ្នុញ្ញាតឱាយចាក្់វាក្់សាំង ្ុវតថិភាព និង្ល ំខានរប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំង។ ប្ក្ុមកា ង្
ចាក្់វាក្់សាំងប្តូវមាន្មតថភាពបរចចក្រទ្្ប្គប់ប្ោន់ អាចប្គប់ប្គងក្

ី្ល ំខាន ប្ដល

អាចរក្ើតមានបន្ទាប់ពីកា ចាក្់វាក្់សាំង។
- ពប្ងឹងយនតកា តាមោន្ល ំខានរប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំង

ប្ដលក្ំពុងដំរ

ើ កា បចចុបាបនន

ឱាយកាន់ប្តមានប្ប្ិទ្ធភាព រដើមាបី្តល់ប្បឹក្ាោរោបល់ រ្លើយតប រាល់ចំងល់ន្ន្ ប្់មាតាបិតា និងអាណ្ពាាបាល ប្់ក្ុមា -យុវវ័យ ក្៏ដូចជា ប្់ប្បជាពល ដឋទ្ូរៅ ទក្់ទ្ង នឹង
្ល ំខានរប្កាយពីកា ចាក្់វាក្់សាំងប្ដលអាចរក្ើតមានជាយថារហតុ។
- ក្នុងក្

ីចាំបាច់ ប្ក្ុមកា ង្ ប្សាវប្ជាវ្ល ំខានរប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ថា្ាក្់

ជាតិ និងថា្ាក្់រប្កាមជាតិ ប្តូវចុោះរធ្វើកា ប្សាវប្ជាវក្
រ្វ្ុខាភិបាលសាធា
ទ្ុក្ជា បាយកា
3.10

ី្ល ំខានប្ដលបានរាយ-កា

ៈ និងឯក្ជន រោោះប្សាយបញ្ហាប្ដលបាន ក្រ

៍ ពី

ើញ និងចងប្ក្ង

៍្ប្មាប់កា វយតនមលអ្ំពី្ល ំខានរប្កាយកា ចាក្់វាក្់សាំង។

ការរិនិតយតម្ដាន វយតនម្ៃ និងការបិទបញ្ច ប់យទ
ុ ធនាការចារ់វ៉ារ់សា ាំង

ក្. កា ពិនិតយា តាមោន និងវយតនមលកា ង្ ចាក្់វក្
ា សា
់ ំង៖ យនតកា តាមោនប្តួតពិនិតាយ និងវយតនមល
កា ង្ ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ ប្តូវ្មាហ

ក្មមរៅក្នុងប្បព័នធតាមោនប្តួតពិនិតាយ និង

វយតនមលននយុទ្ធន្កា ជាតិចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ទំងមូល ្ំរៅពិនិតាយរមើលជាប្បចាំនូវវឌាឍនភាព
រ

្ាោះរៅ្រប្មចរោលរៅននយុទ្ធន្កា ជាតិចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ រោយរាប់បញ្ចូលទំងកា ្រប្មច
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រោលរៅននកា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ជុំទ្ីមួយ និងជុំទ្ី២។ ្ក្មមភាពននកា តាមោនប្តួតពិនិតាយ និង
វយតនមលរផ្តាតជាចមាបងរលើ៖
-

ពប្ងឹងប្បព័នធប្គប់ប្គងទ្ិននន័យចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ និង្មតថភាពសាថាប័ន ក្នុងកា ប្បមូល
ចងប្ក្ង វិភាគ បក្ប្សាយទ្ិននន័យ រ ៀបចំ បាយកា
ក្មព្់្ក្មមភាពចាក្់វាក្់សាំងឱាយកាន់ប្តប្បរ្ើ រ

-

៍ រដើមាបីរលើក្

ើង។

ពប្ងឹងយនតកា ប្តួតពិនិតាយតាមោន និងប្បព័នធរាយកា
ប្្នក្្ុខាភិបាលសាធា

-

៍ និងរប្បើប្បា្់ បាយកា
៍រទ្ៀងទត់ តាមកាលក្ំ

ត់ ទំង

ៈ និងឯក្ជន។

ោក្់ឱាយរ្វ្ុខាភិបាលឯក្ជន រប្បើប្បា្់ប្បព័នធព័ត៌មានវិទ្ាាប្គប់ប្គងទ្ិននន័យននកា ចាក្់វាក្់
សាំងក្ូវីដ-១៩ និងពិនិតាយទ្ិននន័យចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ប្ដលរាយកា

៍ ពីរ្វឯក្ជន និង

្តល់រោបល់ប្ត ប់។
-

ធាន្ថារ្វ្ុខាភិបាលទំងសាធា
ក្ំ

ៈ

និងឯក្ជនបានរាយកា

៍រទ្ៀងទត់តាមកាល

ត់។

ខ្. កា បិទ្បញ្ចបយ
់ ទ្
ុ ធន្កា ចាក្់វក្
ា ់សាង
ំ
ដំរ

ើ កា បិទ្បញ្ចប់កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ រៅតាមរាជធានី-រខ្តត នីមួយៗ និងកា ឈាន

រៅបិទ្បញ្ចប់កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ក្នុងប្ក្បខ្

ឌទ្ូទំងប្បរទ្្ ប្តូវអនុវតតាម្សមរតថ្ើ ន«បសចកតើ

ខណ្នាាំសព
តើ កា
ាំ ជុាំទ្១
ឹ ការអនុវតតយុទ្ធនាការជាតចា
ើ រពប្ងង
ិ ក់វ៉ាក់សង
ើ »
សណ្ន ចុេះថ្ងៃទ្ើ ២៨ ខែសើហា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ដូចខាងរប្កាមរនោះ៖
•

រ ស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបលែ ០៦

រដាបាលរាជធាន-ើ បែតត ប្តូវប្វើ ចចុ បននកម្មចាំនួនប្ ជាជនបោលបៅ កនុងរាជធានើ-បែតតនម្
ើ ួយៗ
និងបែទៀងផ្ទទត់ឱ្យបានចាស់លាស់នូវ ចាំនួនជាក់ខសតងថ្នប្ ជាជនខដលបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូស

ជាំរុញ និងប្ ជាជនខដលម្ិនទន់បានចាក់។ ជាបោលការណ្៍រួម្ រាជធានើ-បែតត ខដលសបប្ម្ច
បានអប្ាថ្នការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជរាំ ុញ បលើសពើ ៩០% ថ្នប្ ជាជនបោលបៅ ប្តូវប្វើការ
•

ពន
ល
ិ ត
ិ យវយតថ្ម្លអាំពើលទ្ធភាពសប្មា ់ការ ទ្
ិ ញ្ច ់យុទ្ធនាការកនុងរាជធានើ-បែតត រ ស់ែួ ន។
រដាបាលរាជធានើ-បែតត ប្តូវបែញើលិែិតបសនើសុាំ ិទ្ ញ្ច ់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ បដ្ឋយភាា ់ម្កជាម្ួយនូវរបាយការណ្៍ពិនិតយវយតថ្ម្លយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជាំរុញ

បៅកនុងរាជធានើ-បែតតរ ស់ែួ ន
ល ម្កកាន់ គ.វ.ក-១៩ បដើម្បព
ើ ិនិតយនិងែតល់បោ ល់ ឬពិភាកា
ខនថម្ជាម្ួយរដាបាលរាជធានើ-បែតត បៅកនុងករណ្ើចាាំបាច់។

•

គ.វ.ក-១៩ នង
ឹ បសនើសុាំបោ ល់ពគ
ើ ណ្ៈប្ ចាាំការថ្នគណ្ៈកម្មការជាតប្ិ យុទ្ធជាំងឺកូវ ើដ-១៩ បលើ
សាំបណ្ើសុាំ ទ្
ាំ កូវ ើដ-១៩
ិ ញ្ច ់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សង

ដូសជាំរុញរ ស់រដាបាលរាជធានើ-បែតត

ម្ុនបពលបលក
ើ សាំបណ្ើសុាំការសបប្ម្ចដ៏ែពង់ែពស់ពើ សគម្តចគតគជានាយររដឋម្ន្តនតី។
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•

រដាបាលរាជធានើ-បែតត ប្តូវរកាទ្ុ កកខនលងចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ម្ួយចាំនួន បៅាម្ម្ូលដ្ឋានសុខាភិបាល
និងែេពវែាយព័ត៌មាន/ជូនដាំណ្ឹងឱ្យបានទ្ូលាំទ្ូលាយជូនប្ ជាពលរដា កនុងរាជធានើ-បែតត រ ស់

ែលួន សប្មា ់ នតការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសជាំរុញជូនប្ ជាពលរដា ខដលម្ិនទន់បានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ
ដូសជាំរុញ បប្កាយបពលប្ កាស ិទ្ ញ្ច ់យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សង
ាំ កូវ ើដ-១៩ ដូសជាំរុញ។
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4 ការអនុវតតផែនការចារ់វ៉ារ់សា ាំងរូវីដ-១៩ ដូសជរាំ ុញ

ជា ួម កា អ្នុវតតប្្នកា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ ជំ ុញប្តូវអ្នុវតតតាមខ្លឹមសា នន «បសចកតើខណ្នាាំសតើ

ពកា
ាំ ជុាំទ្១
ើ រពប្ងឹងការអនុវតតយុទ្ធនាការជាតចា
ិ ក់វ៉ាក់សង
ើ » រ ស់រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបលែ ០៦ សណ្ន ចុេះ

ថ្ងៃទ្ើ២៨ ខែសើហា ឆ្ន២
ាំ ០២១ ។ អ្ភិប្ក្ម “ផ្កា ីក្” ជាប្តូវបានរប្បើប្បា្់ជាអ្ភិប្ក្មរោល ្ប្មាប់កិចច
ដំរ

ើ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ រោយប្បប្ពឹតតរៅតាម ២ ជំហាន៖
•

ជំហានទ្ី១៖ ចាប់រ្តើមរៅក្នុងប្ខ្្ីហា

្ាំ២០២១

•

ជំហានទ្ី២៖ ចាប់រ្តើមរៅក្នុងប្ខ្ក្ញ្ញា

្ាំ២០២១ ដល់ប្ខ្មិថ្ុន្

្ាំ២០២២

គួ ក្ត់្មាគាល់ថា កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ ដល់ប្ក្ុមក្ុមា -យុវវ័យអាយុពី១២
១៨- ្ាំ ប្ដលបានចាក្់វាក្់សាំងដូ្ទ្ី២ ួចរាល់រៅដំណ្ច់ប្ខ្្ីហា
វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញបានរៅក្នុងប្ខ្ក្ុមភៈ

្ាំ ដល់រប្កាម

្ាំ២០២១ អាចចាប់រ្តើមចាក្់

្ាំ២០២២ និងប្ខ្បនតបន្ទាប់ រៅរប្កាមលក្ខខ្

ឌននគមាលាតរពល

រវលា ៦ ប្ខ្ វងកា ចាក្់ដូ្ទ្ី២ ួច និងកា ចាក្់ដូ្ជំ ុញ។ មាាងវិញរទ្ៀត កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្
ជំ ុញដល់ប្ក្ុមក្ុមា -យុវវ័យ នឹងអាចចាប់រ្តើមបានតាមរពលរវលាខាងរលើ អាប្្័យរលើអ្នុសា្ន៍
ប្់ប្ក្ុមកា ង្ ជំន្ញ ប្់ប្ក្្ួង្ុខាភិបាល ប្ដលប្្ែក្រលើលទ្ធ្លននកា ្ិក្ាោ/វិភាគអ្ំពីប្ប្ិទ្ធ
ភាពននវាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ២ ដូ្ រលើប្ក្ុមរនោះ។
4.1

ជាំហានននការចារ់វ៉ារ់សា ាំងដូសជាំរ ុញ

ក្. ជំហានទ្ី១៖ ចាប់រ្តម
ើ រៅក្នង
ុ ប្ខ្្ីហា

២
្ាំ ០២១

រៅក្នុងជំហានទ្ី១ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញចាប់រ្តើមរលើប្ក្ុមប្បជាពល ដឋរោលរៅជាអាទ្ិភាព ប្ដលបានចាក្់វាក្់សាំងដូ្ទ្ី២ ប្បរភទ្ Sinopharm និង Sinovac ួចរាល់ ចាប់ពី ៤ប្ខ្ រ

ើង រៅ

ក្នុងរខ្តត ៧ រៅជាប់ប្ពំប្ដនភាគខាងលិចប្បរទ្្ (រខ្តតបន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង នបលិន រពាធ្ិសាត់
រកាោះក្ុង ឧតត -មានជ័យ និងប្ពោះវិហា ) បន្ទាបម
់ ក្បនតរលើប្ក្ុមរោលរៅជាអាទ្ិភាព រៅក្នុងរាជធានីរខ្តត ទំងអ្្់ទ្ូទំងប្បរទ្្ ( ូបភាព ៤.១) ។
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ប
ូ ភាព ៤.១. ជំហានទ្ី១៖ ចាប់រ្តម
ើ ពីប្ខ្្ីហា

២
្ាំ ០២១ ពីរខ្តតជាប់ប្ពំប្ដនភាគខាងលិច

ចាប់រ្តើមពី រខ្តត ៧ ជាប់ប្ពំប្ដនភាគខាងលិច
បន្ទាប់មក្រៅរាជធានី-រខ្តត ទំង២៥

ជារួម្ ប្ ជាពលរដាខដលបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ Sinopharm នង
ិ Sinovac ដូសទ្២
ើ រួចរាល់ កនុងជុាំទ្១
ើ នង
ិ មាន
លកខណ្ៈសម្បតតិសម្ប្ស ាម្លកខែណ្ឌ បចចកបទ្សសប្មា ់ការចាក់ដូសជាំរុញ។
ប្ករម្បោលបៅអាទ្ភា
ិ ពដាំ ូងបគបៅបែតតជា ់ប្ពាំខដនភាគខាងលច
ិ ៖
-

ប្ករម្ប្គូបពទ្យ ុគល
គ ិកសុខាភបា
ិ លសធារណ្ៈ និងឯកជនជួរម្ុែ

ម្ន្រនតើរាជការ ម្ន្រនតើអនតរាគម្ន៍ជរួ ម្ុែ(ាម្ប្ពាំខដន ម្ណ្ឌលចាត ស
ើ ័ក ម្ណ្ឌលពាបាល
អនកជាំងក
ឺ ូវ ើដ-១៩)

-

កងទ្័ព ប្គួសរកងទ្័ព នគរបាលជាតិ អតើតយុទ្ធជន

ប្ករម្បោលបៅអាទ្ភា
ិ ព នាទ ់ បៅរាជធាន-ើ បែតត ទាំង ២៥៖
-

ប្ករម្ប្គូបពទ្យ ុគល
គ ក
ិ សុខាភបា
ិ លសធារណ្ៈ នង
ិ ឯកជន

ម្ន្រនតអ
ធ ន
ើ នតរាគម្ន៍ កងទ្័ព ប្គួសរកងទ្័ព នគរបាលជាតិ អតត
ើ យុទ្ជ

ម្ន្រនតើរាជការសុើវ ិល ប្ពម្ទាំងម្ប្នើតជា ់កិចស
ច នា បៅថានក់ជាតិ (ប្កសួង-សថ ន
័ /អងគភាព អាជាញ
្រជាតិ ប្គេះឹ សថនសធារណ្ៈ) និងថានក់បប្កាម្ជាតិ

-

ម្ន្រនតើសថ ន
័ នើតិ ញ្ាតតិ និងតុលា
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ខ្. ជំហានទ្ី២៖ ចាប់រ្តើមពីប្ខ្ក្ញ្ញា

២
្ាំ ០២១ ដល់ប្ខ្មិថ្ន្
ុ

២
្ាំ ០២២

រៅក្នុងជំហានទ្ី២ កា ចាក្់វាក្់សាំងដូ្ជំ ុញ អ្នុវតតតាមអ្ភិប្ក្ម “ផ្កា ីក្” បដ្ឋយចាប់រ្តើម
រចញដំរ

ើ ពីរាជធានីភនំរពញ រខ្តតក្ណ្តាល ប្ពោះ្ីហនុ និងរកាោះក្ុង និងតាមប្ក្ុង-ប្្ុក្-ខ្

ឌ នន

រខ្តតរ្ាេងរទ្ៀត ជាបនតបន្ទាប់ ដល់ប្បជាពល ដឋរោលរៅបានចាក្់វាក្់សាំងដូ្ទ្ី២ ួចរាល់ ក្នុងជុំទ្ី១
និងមានលក្ខ

ៈ្មាបតតិ្មប្្បតាមលក្ខខ្

ឌបរចចក្រទ្្្ប្មាប់កា ចាក្់ដូ្ជំ ុញ( ូបភាព៤.២)

ប
ូ ភាព ៤.២. ជំហានទ្ី២៖ ចាប់រ្តម
ើ ពីប្ខ្ក្ញ្ញា ២
្ាំ ០២១ - ប្ខ្មិថ្ន្
ុ

២
្ាំ ០២២ ក្នង
ុ រាជធានី-រខ្តតទង
ំ ២៥

បនតកា ចាក្់ដូ្ជំ ុញ តាមអ្ភិប្ក្មផ្កា ីក្
រៅតាមរាជធានី-រខ្តតទំង២៥ ជាបនតបន្ទាប់

ប្ ជាពលរដាបោលបៅ៖ ប្ ជាពលរដាដថ្ទ្បទ្ៀតខដលបានចាក់វ៉ាក់សង
ាំ ដូសទ្២
ើ រួចរាល់ កនុងជុាំទ្១
ើ នង
ិ មាន
លកខណ្ៈសម្បតតស
ាំ
ិ ម្ប្ស ាម្លកខែណ្ឌ បចចកបទ្សសប្មា ់ការចាក់ដូសជាំរុញ។ កនុងករណ្ើចាំនួនវ៉ា ក់សង

មានកប្ម្ត
់ ៦
ិ ប្តូវែតល់អាទ្ភា
ិ ពម្ុនបគដល់ប្ ជាជនអាយុចា ព
ើ ០ឆ្នបាំ ង
ើ , ុគគលក
ិ កម្មករ-នបិ ោជិត ជួរម្ុែ
កនុងវ ិស័យឯកជន (ឧ. កម្មករប្ ម្ូលសប្មាម្ ុគគលក
ិ សក
ិ ាអ ់រ ាំ អគគស
ិ នើ ទ្ក
ឹ សែត បរាងចប្កសហប្ោស
ខែនកបសវកម្មចាបា
ាំ ច់នានា កនុងតាំ ន់ប្ ឈម្ហានិភ័យែពស់ ជាបដើម្)។
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4.2

តព្ម្ូវការវ៉ារ់សា ាំង
និោយជា ួម វាក្់សាំងប្ដលប្តូវកា ្ប្មាប់ដូ្ជំ ុញមានចំនួន ១២.៧៦៣.៣៨១ ដូ្

រពាល គឺរ្មើនឹងចំនួនប្បជាពល ដឋរោលរៅអាយុពី១២ ្ាំរ

ើង, រហើយចំនួនវាក្់សាំងប្ដលប្តូវកា រនោះ

រទ្ៀតរសាតក្៏អាប្្័យជាចមាបងចំនួនជាក្់ប្្តងននប្បជាពល ដឋរោលរៅ ប្ដលបានចាក្់វាក្់សាំងរពញ
រលញតាម បបចាក្់វាក្់សាំងមូលោឋាន

ប្ដលបានក្ំ

ត់។

និោយរោយប្

ក្ចំនួនវាក្់សាំងជាក្់-

ប្្តងប្បរភទ្ mRNA viral vector ឬ inactive virus ប្ដលប្តូវកា គឺអាប្្័យរលើប្បរភទ្វាក្់សាំង ប្ដល
អាច ក្បាន និង បបចាក្់វាក្់សាំង្ប្មាប់ដូ្ជំ ុញ( បបចាក្់វាក្់សាំងចប្មុោះនិង្ប្មុងោ្ានិង/ឬ បប
ចាក្់វាក្់សាំងប្បរភទ្ប្តមួយ)។
ប្បរទ្្ក្មពុជារប្បើប្បា្់ភាគរប្ចើនរលើ្លប់ នូវប្បរភទ្វាក្់សាំង Sinopharm និង Sinovac ជា
វាក្់សាំងមូលោឋាន រហើយវាក្់សាំងប្បរភទ្រនោះក្៏មានប្ប្ិទ្ធភាព្ប្មាប់ជាដូ្ជំ ុញ ដូរចនោះកា រ ៀបចំ
ប្្នកា លទ្ធក្មមវាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ដូ្ជំ ុញ ប្តូវបនតយក្ប្បភព្គត់្គង់ពីប្បរទ្្ចិនរធ្វើជាបប្ងែក្ប្្នក្
យុទ្ធសា្ត រហើយប្បភពរ្ាេងរទ្ៀតរៅបនតជាប្បភពោំប្ទ្្ប្មាប់ប្្នកា ចាក្់វាក្់សាំងក្ូវីដ-១៩ ប្់
ប្បរទ្្ក្មពុជា។
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