ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�တွွင်းး�ရှိိ � မျိုး� း��ကွဲဲ� များ�း�
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ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အားး� စမ်းး�သပ်် စစ်် ဆေး�းပုံံ�
ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းအသစ်် များ�း�အပါါအဝင်် ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အားး�လုံးိိ�� ��ကုု လူူထုုအတွွင်းး�မပေး�းမီီ ၄င်းး�တို့့� သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ကြော��ာင်းး� နှှင့်�်
အလုုပ်် လုုပ််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာအော�ာင််လုုပ််ရန်် လေ့�့လာာမှုု နှှင့်�် စစ်် ဆေး�းမှုု အတွဲဲ�လိုုက်
� ် (ကုုသမှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စမ်းး�သပ်် လေ့�့လာာမှုုများ�း�ဟုု ခေါ်�်သည််) ကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�
သွားး��ပါါသည််။
ကုုသမှုုဆိုု�င််ရာာ စမ်းး�သပ်် လေ့�့လာာမှုုများ�း�တွွင်းး� လူူ အုုပ်် စုုအမျိုး� း��ကွဲဲ�များ�း�ပါါဝင််ရန်် အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းက အုုပ်် စုုများ�း�အားး�လုံးး��အတွွက််
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ပြီး�း� အလုုပ်် လုုပ််ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် သုုတေ�သီီများ�း�အနေေဖြ�င့််� အချျက််အလက်် အလုံံ�အလော�ာက်် လိုုအ
� ပ်် ပါါသည််။ ယင်းး�က ကိုု�ဗစ်် ၁၉ အတွွက်် အထူးး�အရေး�းကြီး�း�ပါါသည်် အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်� အသားး�အရော�ာင််မတူသ
ူ ည့််� လူ့့ အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�သည်် ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန််
သက််ရော�ာက််ခံံခဲ့့�ရပြီး�း� ကာာကွွယ််ဆေး�းက အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�အားး� ဘဝရှေ့�့�ဆက််ရာာတွွင်် ကူူညီီနိုင်
�ု ်ပါါသည််။

့ ါသလားး�။
ယင်းး�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� ကျွွန်ု�ုပ််လို�ုလူူများ�း�ဖြ�င့််� စမ်းး�သပ်် ခဲ့�ပါ
သင််နှှင့်�် အမျိုး� း��တူူ လူူမျိုး� း�� သို့့�မဟုုတ်် မျိုး� း��နွွယ််စုုနော�ာက််ခံံရှိိ�သူူများ�း� သို့့�မဟုုတ်် တူူညီီသော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိိတ််ပူူစရာာရှိိ�သူူများ�း�တွွင်် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉
ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� စစ််ဆေး�းခဲ့့�မှုု ရှိိ�မရှိိ�နှှင့်�ပတ်
်
်သက််၍ သင််စိိတ််ပူူပန််မှုု ခံံစား�းရနိုုင်
� ်ပါါသည််။
အကယ််၍ သင််သည်် အသားး�အရော�ာင််ရှိိ�သူူတစ်် ဦးးဖြ�စ်် ပါါက အဆိုု�ပါါကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� ထိုးး��ခြ�င်းး�နှင့်
ှ �ပတ်
်
်သက််၍ အထူးး� စိိတ််ပူူပန််မှုု ခံံစား�းရနိုုင်
� ်
ပါါသည််။ အတိိတ်် နှှင့်�် ပစ္စုု�ပ္ပပန်ကာ
် ာလတွွင်းး� ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး� း��ရေး�းခွဲဲ� ခြား�း�မှုုရှိိ� သည််မှာာ� အမှှန်ဖြ် �စ်် ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း� နှှင့်�် ယခင််က

သင််၏အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ကျိုးး���ပေါ�ါက််ခဲ့့� သည့််� ကာာကွွယ််ဆေး�း ထုုတ််လုုပ််သော�ာ စနစ််များ�း�အပေါ်�် သင်် ယုံံ�ကြ�ည််နိုင်
�ု ်မှုုရှိိ�မရှိိ� သင်် တွေး�း�နေေနိုုင်
� ်ပါါသည််။

ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက်် ရန််
ကာာကွွယ််ဆေး�းသုံးး��မျိုး� း��က အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုတွွင်းး� အသုံးး��ပြု�ုရန််အတွွက်် အစား�းအစာာ နှှင့်�် ဆေး�းဝါးး� စီီ မံံအုုပ််ချုု�ပ်် ရေး�း (FDA) မှှ အရေး�းပေါ်�်အသုံးး��ပြု�ု
ရန်် အတည််ပြု�ုချျက်် (EUA) ရရှိိ�ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ်် သည်် - ဖိုု�က််ဇာာ/ဘိုု�င််အိုုအ
� န််တက််ခ်် (Pfizer/BioNTech)၊ မိုု�ဒါးး�နား�း (Moderna) နှှင့်�် ဂျွွန််ဆန််နှှင့်�ဂျွ
် ွန််ဆန်် (Johnson
& Johnson)။ ကမ္ဘာာ�တစ််ဝှှမ်းး�တွွင်် ထပ်် ဆော�ာင်းး� ကာာကွွယ််ဆေး�း တစ််ရာာကျော်�်��က ထုုတ််လုုပ််မှုုအဆင့််�အမျိုး� း��မျိုး� း��၌ ရှိိ�နေေပါါသည််။ အနာာဂတ််တွင်
ွ ် ပိုု�များ�း�များ�း�ကိုု�
အတည််ပြု�ုရန်် အလားး�အလာာရှိိ�ပါါသည််။
ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အတွွက်် အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�နှှင့်�် ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ပြ�န််လည််တည််ဆော�ာက််ရန်် နှှင့်�် ၄င်းး�တို့့� ၏ လေ့�့လာာမှုုများ�း�အတွွင်းး�
စေ�တနာ့့�ဝန််ထမ်းး� မျိုး� း��စုံံ�ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�ရန်် သုုတေ�သနပညာာရှှ င််များ�း�က ကြိုး�း��စား�းလုုပ်် ဆော�ာင််ခဲ့့� ပါါသည််။ ၄င်းး�တို့့� တွ�ွင်် လူူမျိုး� း��၊ မျိုး� း��နွွယ််စုု နှှင့်�် အသက််အရွွ ယ််
သာာမက ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေ မျိုး� း��စုံံ�ရှိိ�သူူများ�း�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။ လေ့�့လာာမှုုများ�း�က အတိိတ််တွင်
ွ ်ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ အခြား�း�ကာာကွွယ််ဆေး�းဆိုု�င််ရာာ လေ့�့လာာ
မှုုများ�း�ထက််ပိုု�၍ မျိုး� း��ကွဲဲ�ပြား�း�မှုုများ�း� ပါါဝင််အဆုံးး��သတ််ခဲ့့� ပါါသည််။ လေ့�့လာာမှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သော�ာ လူူပေါ�ါင်းး�စုံံ�သည်် အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုု
တွွင်းး�ရှိိ� အလုံးး��စုံံ�ပါါဝင််သည့််�လူထု
ူ ုနှှင့်�် ပိုု�၍ပင််တူနေေ
ူ ပါါသည််။

၂၆%

ဖိုု� က််ဇာာ (Pfizer) ကာာကွွယ််ဆေး�း လေ့�့လာာမှုု များ�း�
အဆင့််� ၃ လေ့�့လာာမှုု များ�း�တွွင်းး�ရှိိ � စုုစုုပေါ�ါင်းး� လူူ အရေ�အတွွက်် - လူူ ပေါ�ါင်းး� ၄၅၀၀၀ ခန့် � ်

အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� ပါါဝင််ကြ�သူူများ�း�အနက်် ၃၀% ခန့် � (ကမ္ယာာ
်
�တစ််ဝှှမ်းး�တွွင်် ၄၄% )သည််
အသားး�အရော�ာင််ရှိိ�သူူများ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
၁%

လူူ ၃ ဦးးလျှှင်် ၁ ဦးး

အမေ�ရိိကန််ဇာာတိိနွွယ််ဖွား��း

၁၀%
၅%

အာာရှှ တိုုက်
� ်သားး�

လူူမဲဲ သို့့�မဟုုတ်် အာာဖ
စပိိန််နွယ်
ွ ်ဖွား��း
ရိိကန်် အမေ�ရိိကန််
လက််တင််နွယ်
ွ ်ဖွား��း
(အစီီ ရင််ခံံစာာများ�း�အတွွင်းး� အစီီ ရင််ခံံထားး�သည့််�အတိုုင်းး�
� ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� လူူမျိုး� း�� နှှင့်�် မျိုး� း��နွွယ််စုု အုုပ်် စုုများ�း�)

၄၆% ခန့်တွ� �
် ွင်် အဝလွွန်ခြ�င်းး�
်
၊ ဆီးး�ချိုု��ရော�ာဂါါ နှှင့်�် လက််ရှိိ� ဖြ�စ်် ပွား��းနေေသော�ာ အဆုုတ််ရော�ာဂါါများ�း� အပါါအဝင်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါ ရရှိိ�ရန််အန္တတရာာယ််
များ�း�ပြား�း�စေ�သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေ အနည်းး�ဆုံးး�� တစ်် ခုုရှိိ� ပါါသည််။ လေ့�့လာာမှုုတွင်
ွ ် ပါါဝင််သူူများ�း�မှာာ� အသက်် ၁၂ နှှစ််မှှ ၅၆ နှှစ််အထက်် ဖြ�စ််ခဲ့့� သည််။

၂၀%

မိုု� ဒါး�းနား�း (Moderna) ကာာကွွယ််ဆေး�း လေ့�့လာာမှုု များ�း�
အဆင့််� ၃ လေ့�့လာာမှုု များ�း�တွွင်းး�ရှိိ � စုုစုုပေါ�ါင်းး� လူူ အရေ�အတွွက်် - လူူ ပေါ�ါင်းး� ၃၀၀၀၀ ခန့် � ်

၁၀%

ပါါဝင််ကြ�သူူများ�း�အနက်် ၃၇% ခန့် � သည််
်
အသားး�အရော�ာင််ရှိိ�သူူများ�း�အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သည််။
၄%

၃%

၃ ဦးးလျှှင်် ၁ ဦးးထက်် အနည်းး�ငယ််ပိုု�သည််

အခြား�း�သူူများ�း�အားး�လုံးး��

အာာရှှ တိုုက်
� ်သားး�

လူူမဲဲ သို့့�မဟုုတ်် အာာဖ
ရိိကန်် အမေ�ရိိကန််

စပိိန််မျိုး� း��နွွယ််/

လက််တင််မျိုး� း��နွွယ််

(အစီီ ရင််ခံံစာာများ�း�အတွွင်းး� အစီီ ရင််ခံံထားး�သည့််�အတိုုင်းး�
� လူူမျိုး� း�� နှှင့်�် မျိုး� း��နွွယ််စုု အုုပ်် စုုများ�း�)

၂၂% ခန့်တွ� �
် ွင်် အဝလွွန်ခြ�င်းး�
်
၊ ဆီးး�ချိုု��ရော�ာဂါါ၊ နှှလုံးး�ရော�
�
ာဂါါ၊ လက််ရှိိ� ဖြ�စ််ပွား��းနေေသော�ာ အဆုုတ််ရော�ာဂါါများ�း� နှှင့်�် အသည်းး�ရော�ာဂါါ အပါါအဝင်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ကိုု�
ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါ ရရှိိ�ရန််အန္တတရာာယ်် များ�း�ပြား�း�စေ�သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေ အနည်းး�ဆုံးး�� တစ််ခုုရှိိ� ပါါသည််။
လေ့�့လာာမှုုတွင်
ွ ် ပါါဝင််သူူများ�း�မှာာ� အသက်် ၁၈ နှှစ််မှှ ၆၅ နှှစ််အထက်် ဖြ�စ််ခဲ့့� သည််။

ဂျွွန််ဆန်် နှှင့််� ဂျွွန််ဆန်် (Johnson & Johnson) ကာာကွွယ််ဆေး�း လေ့�့လာာမှုု များ�း�
အဆင့််� ၃ လေ့�့လာာမှုု များ�း�တွွင်းး�ရှိိ � စုုစုုပေါ�ါင်းး� လူူ အရေ�အတွွက်် - လူူ ပေါ�ါင်းး� ၄၄၀၀၀ ခန့် � ်

အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုရှိိ� ပါါဝင််ကြ�သူူလူများ
ူ �း�အနက်် ၃၅% ခန့် � (ကမ္ဘာာ
်
�တစ််ဝှှမ်းး�တွွင်် ၇၆% )သည်် အသားး�အရော�ာင််ရှိိ�
သူူများ�း�အဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််။

၁၃%

၁၅%

၆%

၁%

၃ ဦးးလျှှင်် ၁ ဦးးထက်် အနည်းး�ငယ််ပိုု�သည််
အမေ�ရိိကန််ဇာာတိိနွွယ််ဖွား��း

အာာရှှ တိုုက်
� ်သားး�

လူူမဲဲ သို့့�မဟုုတ်် အာာဖ
ရိိကန်် အမေ�ရိိကန််

စပိိန််မျိုး� း��နွွယ််/

လက််တင််မျိုး� း��နွွယ််

(အစီီ ရင််ခံံစာာများ�း�အတွွင်းး� အစီီ ရင််ခံံထားး�သည့််�အတိုုင်းး�
� လူူမျိုး� း�� နှှင့်�် မျိုး� း��နွွယ််စုု အုုပ်် စုုများ�း�)

ပါါဝင််သူူများ�း� ၏ ၄၁% ခန့်တွ� �
် ွင်် သွေး�း�တိုးး��ရော�ာဂါါ၊ ဆီးး�ချိုု��ရော�ာဂါါ နှှင့်�် အဝလွွန်ခြ�င်းး�
်
အပါါအဝင်် အပါါအဝင်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါ ရရှိိ�ရန််အန္တတရာာယ််
များ�း�ပြား�း�စေ�သည့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေ အနည်းး�ဆုံးး�� တစ်် ခုုရှိိ� ပါါသည််။
လေ့�့လာာမှုုတွင်
ွ ် ပါါဝင််သူူများ�း�မှာာ� အသက်် ၁၈ နှှစ််မှှ ၆၅ နှှစ််အထက်် ဖြ�စ််ခဲ့့� သည််။

ခွွ င့်�ပြု�ုပေး�
်
းထားး�သည့််� ကာာကွွယ််ဆေး�း သုံးး��မျိုး� း��လုံးး��သည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကင်းး�ရှှ င်းး�ပြီး�း� ထိိရော�ာက််ပါါသည််။ ဆေး�းများ�း�အားး�လုံးး��နည်းး�တူူ ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ
ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�က ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အတွွက်် ဖြ�စ်် နိုင်
�ု ်ချေ�ေရှိိ�သော�ာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�းဆိုု�င််ရာာ စိုးး��ရိိမ််စရာာများ�း�ကိုု� ဆက််လက်် နော�ာက််ယော�ာင််ခံံ
လိုုက်
� ်နေေပါါသည််။ ၄င်းး�တို့့� က ယင်းး�ကိုု� ဗွီီ� ဆေ့�့ဖ်် (V-Safe) ဟုုခေါ်�်သည့််� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် အစီီရင််ခံံ သည့််�စနစ််တစ််ခုုမှှတဆင့်�် ပြု�ုလုုပ်် ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�း
များ�း�ကိုု� လူူသန်းး�ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�တွွင်် ပေး�းခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ်် ၍ အလွွန်ရှား��
် းပါးး�သည့််� စိုးး��ရိိမ််စရာာများ�း�ကိုု�ပင််လျှှင်် ဤနည်းး�လမ်းး�အားး�ဖြ�င့််� ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့ရှိိ�ကာာ ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ပြော��ာဆိုု�
နိုုင်
� ်စွွမ်းး�ရှိိ� ပါါသည််။
ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင််အားး� ကာာကွွယ််ပေး�းရာာတွွင်် နှှင့်�် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ပျံ့့��နှံ့့��ခြ�င်းး�ကိုု� တားး�ဆီးး�ရာာတွွင်် ကူူညီီပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။ သင််တတ််နိုင်
�ု ်သလော�ာက်် မြ�န််မြ�န််
ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းတစ်် မျိုး� း��ထိုးး��ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� တိုုက်
� ်တွန်းး�
ွ ပါါသည််။

ဒေေသန္တတ ရ အချျက််အလက််များ�း ရရှိိရန်် သင့််�ကော�ာင််တီီ ဝက််ဘ််ဆိုက််
ု� ပေါ်�်တွွ င်် “ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ (COVID-19)” ကိုု� ရှာာဖွေေ�ပါါ။

