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សហគមន៍ឡាទីននៃរដ្ឋមីនីសូតាបានស្ថិតក្នុងបន្ទាត់ជួរមុខនៃការ
ឆ្លងCOVID-19តាំងពីដំបូងមកម្លេះ។ ការងារជាច្រើនដែលជា
ការងារចំបងៗមានដូចជា កសិកម្ម ការវេចខ្ចប់សាច់ភោជនីយដ្ឋា ន
ការថែទាំសុខភាព និងផ្នែកសំណង់។ អាជីកម្មរជាច្រើនដែលជារបស់
ពួកជនជាតិឡាទីនLatine-owned businesses ដែរផ្តល់
សេវាកម្មសំខាន់ៗសម្រាប់សហគមន៍ក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ា ង
ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបិទខ្ទប់អស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយ[1]។
ការងារសំខាន់ៗទាំងនោះបានជួយអោយយើងទាំងអស់គ្នា អោយធ្វើ
ដំណើ រឆ្លងកាត់ការរាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែកម្មករស្ថិតក្នុងការ
ប្រឈមមុខខ្ពស់ចំពោះCOVID។ វ៉ាក់សាំងអាចជួយបាន។
ជំរឿនក្នុងឆ្នាំ 2020 បានបង្ហា ញថាចំនួនប្រមាណជា6.1% នៃ
ប្រជាជនរដ្ឋមីនីសូតា គឺជាជនជាតិឡាទីន ហើយដែលមាន
ដើមកំណើ រមកពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ជាច្រើន។វ៉ាក់សាំងវាមិនមែនជា
រឿងថ្មីចំពោះសហគមន៍ ឡាទីននោះទេ។ មានប្រទេសជាច្រើននៅ
អាមេរិកឡាទីនមានកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំងខ្លាំងៗដែលប្រឆាំងជាមួយជំងឺ
របេង (TB) ជំងឺស្វិតដៃស្វិតជើង និងមេរោគផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី27 ខែមេសា ឆ្នាំ2022 ប្រជាជនដែលនិយាយភាសារ
អេស្ប៉ាញក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាចំនួនប្រមាណ72.9%បានទទួលវ៉ាក់
សាំងCOVIDរួចហើយ នេះបើយោងតាមនាយកដ្ឋា នសុខភាពនៃរដ្ឋ
មីនីសូតា Minnesota Department of Health.[2]។ អា
ត្រានៃការទទួលវ៉ាក់សាំងខ្ពស់ បានជួយកាត់បន្ថយជំងឺធ្ងន់ៗ និងអត្រា
ស្លា ប់។ នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ2021 សម្រាប់បុគ្គលដែលនិយាយ
ភាសារអេស្ប៉ាញមានចំនួន1.3ដងបានឆ្លងមេរោគ ហើយមានរហូត
ដល់ចំនួន3ដងត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ ហើយក៏មានអ្នកស្លា ប់
ដោយសារCOVIDរហូតដល់២ដង បើប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាជន
ស្បែកសរដែលមិននិយាយភាសារ អេស្ប៉ាញ.[3]។ ទិន្នន័យ
កាលពីខែមេសា ឆ្នាំ2022 បានបង្ហា ញថាមានមនុស្សតិចតូចណាស់
ដែលធ្វើទុកដោយសារវ៉ាក់សាំង.[4]។
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ការការពារគ្រួសារ និងការមានផ្ទៃពោះ

វ៉ាក់សាំងមិនអោយមនុស្សកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូន
ទៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់90%។ ការការពាររបស់វ៉ាក់សាំងមាន
ប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនខែ។វ៉ាក់សាំងក៏អាចជួយដល់អ្នកដែលធ្លា ប់បាន

គ្រួសារ គឺជាចំណុ ចស្នូលរបស់សហគមន៍ឡាទីន។ គ្រួសារ គឺជាប្រភព
ដ៏រឹងមាំនៃការគាំទ្រ ការផ្តល់យោបល់សុខភាព និងការថែទាំ។
ពីព្រោះCOVID-19 វាមានការរីករាលដាលយ៉ា ងងាយស្រួល ការ
សម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នា ក់វាពិតជាមានប៉ះពាល់យ៉ា ងធំដល់គ្រួសារ
ទាំងមូល។ គ្រួសារមានភាពរីកចម្រើន វាពិតជាសំខាន់ក្នុងការរិះគិតរក
វិធីយ៉ា ងណាអាចថែរក្សាគ្រប់គ្នា អោយមានសុវត្ថិភាព។

ឆ្លងCOVIDalready gotten COVID រួចហើយកុំអោយឈឺ
ធ្ងន់ធ្ងរម្តងទៀត[7]ផលដែរ។
រដ្ឋមីនីសូតាគាំទ្រសិទ្ធសេរីភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា អោយទទួលវ៉ាក់
សាំង និងដើម្បីការពារពីCOVID-19។ ដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងអ្នក
មិនចាំបាច់ត្រូវមានធានារ៉ាប់រង ឬក៏ឯកសារអ្វីទាំងអស់។

នេះគឺជាការពិតដែលជាពិសេសចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងទារក។
នៅពេលមានផ្ទៃពោះ សុខភាពរបស់ទារកគឺតែងតែជាអាទិភាពដំបូង
បង្អស់។ ហើយវាក៏ជារឿងធម្មតាដែលត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលអ្នក
ដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនពេលមានផ្ទៃពោះ និងមានសំនួរជាច្រើនអំពីវ៉ាក់
សាំងCOVID។

“កាលពីដំបូងឡើយមានករណី ខ្លះ ដែលមានឳសថការីបាន
សួររកIDដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះអ្នកជំងឺ និងសួររកធានារ៉ាប់រង។ ទាំង
នេះវាបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សហគមន៍របស់យើង ពីព្រោះ
មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានបដិសេធមិនអោយទទួលបានវ៉ាក់សាំង។
ប៉ុន្តែរដ្ឋបានធ្វើការអន្តា គមន៍ដើម្បីរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលចែកចាយវ៉ាក់

វ៉ាក់សាំងនេះជួយអោយម្តា យៗដែលមានផ្ទៃពោះ ព្រមទាំងទារកមាន
សុខភាពល្អ។ ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា វ៉ាក់សាំងគឺមាន
សុវត្ថិភាព។ វ៉ាក់សាំងវាមិនមានគ្រោះថ្នា ក់ដល់សម្ថភាពនៃការមាន
កូនរបស់ស្ត្រី ឬក៏បង្ករបញ្ហា អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនោះទេ។ ស្តី្រមាន
ផ្ទៃពោះមានហានីភ័យខ្ពស់អាចត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ និងស្លា ប់
ដោយសារCOVID-19។ ហើយមេរោគនេះវាក៏បង្កើនហានីភ័យនៃ
ការសម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែផងដែរ។ វ៉ាក់សាំងអាចជួយការពារគ្រោះ
ថ្នា ក់ទាំងនេះបាន។

សាំងថាពួកគេមិនអាចធ្វើបែបនេះបានឡើយ។
អាជ្ញា ធរបានធ្វើការដើម្បីអោយប្រាកដថាមនុស្សគ្រប់គ្នា អាចទទួលវ៉ាក់
សាំងបានដោយមាន ឬគ្មា នឯកសារហើយឳសថស្ថា នបានផ្លា ស់ប្តូរ
ការអនុវត្តរបស់ពួកគេដោយពួកគេមិនសួររកIDទៀតទេ។
ប្រព័ន្ធទទួលវ៉ាក់សាំងក៏មានវិធានការសុវត្ថិភាពដែលការពារនូវ
ឯកជនភាពរបស់អ្នកផងដែរ។
សម្រាប់ពត៌មានស្តីអំពីវ៉ាក់សាំងVaccine information អាច

លោក Rodolfo Gutierrez ដែលរស់នៅរដ្ឋមីនីសូតា និងជា
នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថា HACER បាន
បន្ថែមថា“ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញអំពីទារកអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង
ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈម្តា យរបស់ពួកគេកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ។

ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែទន្និន័យសុខភាពសាធារណៈតែ
ប៉ុណ្ណោះ។ អាជ្ញា ធរអន្តោ ប្រវេសន៍Immigration
authoritiesមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ពត៌មានទាក់ទងនិងការ
ទទួលបានវ៉ាក់សាំង ឬចូលទៅជិតកន្លែងផ្តល់វ៉ាក់សាំង ឬក៏កន្លែងធ្វើ
តេស្តនោះទេ។

មានការសិក្សាមួ យstudyពីសមាគមន៍វេជ្ជសាស្ត្រអាមេរិកបានរក
ឃើញថានៅពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានទទួលបានវ៉ាក់សាំង នោះពួកគេ
បានបញ្ជូនភាពសុំា មួយចំនួនទៅអោយទារកក្នុងផ្ទៃ ដើម្បីការពារពួក
គេពីជំងឺ.[5] ។ ហើយក៏មានទន្និន័យផ្សេងdata ទៀតបានបង្ហា ញថា
ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងពេញលេញអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះអាច
បញ្ឈប់ការបញ្ជូនទារកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារCOVID.[6]។

វ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាព និងឯកជនភាព
បច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវ៉ាក់សាំង គឺត្រូវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ
អស់ពេលជាច្រើនទស្សវត្សរ៍តាំងពីមុនពេលដែលមានCOVID19ទៅទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់
ជាងមួយឆ្នាំទៅហើយ។ ចាប់តាំងពីទទួលបានការអនុមត័នៅចុង
ឆ្នាំ2020 អាជ្ញា ធរបានប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែម ព្រមទាំងបន្តធ្វើការ
តាមដានលើសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំង។ ការស្រាវជ្រាវនេះ
បញ្ជា ក់ថាវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។
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យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើភាសារ និងសហគមន៍របស់អ្នក
វាអាចមានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកពត៌មានអំពីសុខភាពជាភាសារអេស្ប៉ាញ និងភាសារជនជាតិដើមភាគតិចរបស់អាមេរិកឡាទីន។ ដូច្នេះហើយ
សហគមន៍ឡាទីនបានធ្វើការរៀបចំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលបាននូវការថែទាំដែលពួកគេត្រូវការ។ មានអង្គការជាច្រើនដូចជាProject
HEALINGS, HACER និង local news programs គឺកំពុងធ្វើការចែកចាយធនធានទាក់ទងនិងCOVIDជាភាសារ អេស្ប៉ាញ។ នេះពិតជា
បានជួយដល់មនុស្សដែលនិយាយភាសារអេស្ប៉ាញរស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា បូករួម ទាំងកម្មករអន្តោប្រវេសន្តណាដែលបានធ្វើដំណើ រមកដល់ទីនេះដើម្បី
ធ្វើការនៅកន្លែងដែលខ្វះកម្មករ។
COVID-19បានធ្វើអោយពេលវេលា2ឆ្នាំកន្លងទៅពេញដោយភាពភ័យខ្លាច និងប៉ះពាល់យ៉ា ងខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ អ្នកអាចថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកបាន និង
ការពារសហគមន៍របស់អ្នកដោយការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវ៉ាក់សាំង។ វេជ្ជបណ្ឌិ ត និង គិលានុបដ្ឋាយកាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបនូវសំនួរ
របស់អ្នក នឹងកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នក។ ដូច្នេះហើយសូមបន្តសួរសំនួរ និងជជែកជាមួយសមាជិកគ្រួសារ ព្រមទាំងជាមួយមិត្តភក្ត្រ័អំពីបទ
ពិសោធន៍នៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគាត់ ដែលវាអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើការទទួលយកវ៉ាក់សាំងវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក ព្រម
ទាំងសហគមន៍របស់អ្នកដែរទេ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ៖ projecthealings.info.
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