သင့််�အားး� ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�း ထိုးး��ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။ အခုု ဘာာလုုပ်် ရမလဲဲ။
112921မြ�န််မာာဘာာသာာစကားး�

ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းတစ်် မျိုး� း��ထိုးး��ခြ�င်းး�က သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်နှှင့်�် အခြား�း�သူူများ�း�အားး� ကာာကွွယ််ရန်် အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အဆင့််�တစ်် ခုုဖြ�စ်် သည််။ ယခုု သင််
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သွားး��သည့််�အတွွက်် သင်် ဘာာတွေ�ေသိိဖို့့� လိုုသ
� လဲဲ။

သင့််�အားး� ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် ကာာကွွယ််ဆေး�း၏ လုုပ်် ဆော�ာင််ပုံံ�
ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က သင့််�ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�အားး�
ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါဖြ�စ်် စေေသည့််� ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပိုးး��ကိုု� သိိရှိိ� ၍ တိုုက်
� ်ခိုု�က််ရန်် သင််ကြား�း�ပေး�းသည််။
ာ
ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�က ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် သင့််�ကိုု� မည််မျှှကြာ�ာကြာ�ာ အကာာအကွွယ််ပေး�းနိုုင်
� ်ကြော��ာင်းး� လေ့�့လာာနေေပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�
သည့််� လူူများ�း�အနေေဖြ�င့််� ၄င်းး�တို့့� ကိုု�ယ််တိုုင်
� ် နာာမကျျန်းး�မှုု မခံံ စား�းရသည့််�တိုုင်
� ် ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပိုးး��ကိုု� ဆက််လက်် ဖြ�န့်ဖြူး� �်�း�နိုုင်
� ်မှုု ရှိိ�မရှိိ� ကိုု�လည်းး� ၄င်းး�တို့့� က လေ့�့လာာနေေပါါသေး�း
သည််။ လူူများ�း�များ�း� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�လေ� ၄င်းး�တို့့� ပိုု�များ�း�များ�း�သိိရှိိ�လေ� ဖြ�စ်် ပါါမည််။

ဖိုု� က််ဇာာ (Pfizer) နှှ င့်�် မိုု� ဒါး�းနား�း (Moderna) ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က နှှ စ််ကြိ�ိမ်် ထိုးး��ရန်် လိုု�အပ််ပါါသည််
ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�းကိုု� သင်် ပထမအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ခဲ့့� သည့််� တံံဆိိပ််အတူူတူအ
ူ တိုုင်း
� း� ထိုးး��ပါါ။
ပထမအကြိ�ိမ်် နှှင့်�် ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ကြား�း� အချိိ�န်ကို
် ု�က််မှုုက မည််သည့််�ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု� သင််ရရှိိ� သလဲဲဆိုု�သည့််�အပေါ်�် မူူတည််
ပါါသည််။
•

Pfizer-BioNTechအတွွက်် - ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�းကိုု� ပထမအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ပြီး�း�သည််မှှ ၃ ပတ်် (သို့့�မဟုုတ်် ၂၁ ရက််)

•

Modernaအတွွက်် - ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�းကိုု� ပထမအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ပြီး�း�သည််မှှ ၄ ပတ်် (သို့့�မဟုုတ်် ၂၈ ရက််)

သင််၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�းကိုု� အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည့််�အချိိ�န်နှ
် ှင့်�် ကပ်် နိုင်
�ု ်သမျှှကပ်် အော�ာင်် ထိုးး��ပါါ။ သင််၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််
ထိုးး��ဆေး�းကိုု� အကြံ�ံပြု�ုထားး�သည််ထက်် နော�ာက််ကျျပြီး�း� ထိုးး��ရမည််ဖြ�စ်် ပါါက ကိိစ္စစမရှိိ�ပါါ။ သင််တတ််နိုင်
�ု ်သလော�ာက်် မြ�န််မြ�န််သာာ
ထိုးး��လိုုက်
� ်ပါါ။ သင််အစမှှ ပြ�န််စဖို့့� မလိုုပါ
� ါ။
ဒုုတိိယအကြိ�ိ မ််ထိုးး��ဆေး�းက အလွွန်အ
် ရေး�းကြီး�း �ပါါသည်် - ယင်းး�က ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကိုု� ဆန့် �ကျျင််
်
တိုု�က််ထုုတ််သည့်် � သင််၏ပရိုု�
တိိ န်းး�ကိုု� များ�း�စေ�ပြီး�း� သင််၏ ဒုုတိိယအကြိ�ိ မ််ထိုးး��ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ၂ ပတ်် ကြာ�ာသည််အထိိ သင််သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�းအပြ�ည့်် အ
� ဝထိုးး��ပြီး�း�သည််ဟုု မမှှ တ််ယူူပါါ။

ဂျွွန််ဆန်် နှှ င့်�် ဂျွွန််ဆန်် (Johnson & Johnson) ကာာကွွယ််ဆေး�းအတွွက်် ဆေး�းတစ်် ကြိ�ိမ်် သာာ ထိုးး��ရန််လို�ုအပ််ပါါသည််
ဂျွွန််ဆန်် နှှင့်�် ဂျွွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�း တစ်် ကြိ�ိမ််သာာထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ၂ ပတ်် အကြာ�ာတွွင်် သင့််�ခန္ဓာ�ာ ကိုု�ယ််က သင့််�အားး� ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် အဆင််သင့််�ဖြ�စ်် ပါါလိိမ့််�မည််။

ရေ�တိုု� ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး ���များ�း�
ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��အပြီး�း�၌ လူူအတော်�်�များ�း�များ�း�တွွင်် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်းး� ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�သည်် COVID-19 ရော�ာဂါါ ရရှိိ� ခြ�င်းး�
မဟုုတ််ပါါ။ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�အတွွင်းး� သက််ရှိိ� ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပိုးး�� မပါါဝင််သည့််�အတွွက်် သင့််�အားး� ရော�ာဂါါမဖြ�စ်် စေေနိုင်
�ု ်ပါါ။
ကာာကွွယ််ဆေး�း၏ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ရရှိိ� ခြ�င်းး�သည်် သင့််�ခန္ဓာ�ာ ကိုု�ယ််က ၄င်းး�လုုပ်် ဆော�ာင််ရမည့််�အရာာကိုု� လုုပ်် နေေကြော��ာင်းး�ပြ�သည့််� လက္ခခဏာာများ�း�ဖြ�စ်် ပါါသည််။ ယင်းး�
က ရော�ာဂါါကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် အကာာအကွွယ််တည််ဆော�ာက််နေေခြ�င်းး�ဖြ�စ်် သည််။ အချို့့��သူူများ�း�ထံံတွင်
ွ ် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� မရှိိ�ပါါသော်�်�လည်းး� ကာာကွွယ််ဆေး�းက
၄င်းး�တို့့� ၏ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�ာ အတွွင်းး� အကာာအကွွယ်် တည််ဆော�ာက််ပေး�းနေေပါါသေး�းသည််။

သာာမန််ဖြ�စ်် နေေကျျ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���များ�း�တွွင်းး� ပါါဝင််နိုု�င််သည််မှာာ�•

သင်် ဆေး�းထိုးး��ထားး�သည့််�နေေရာာတွွင်် နာာကျျင််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် နီီရဲဲ ခြ�င်းး�		

•

ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�

•	ပန််ပမ်းး�နွမ်းး�န
ွ
ယ််ခြ�င်းး�						

•

ဖျား�း�ခြ�င်းး�

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�က ရက််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ၄င်းး�တို့့� အလိုုလို
� ု� ပျော�ာ�က််ကင်းး�သွားး��လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ အကယ််၍ မပျော�ာ�က််ကင်းး�ပါါက သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ််
ဆေး�းခန်းး�ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။ သင့််�ထံံတွင်
ွ ် ဆရာာဝန််တစ်် ဦးးမရှိိ�ပါါက ကူူညီီရှာာ�ဖွေ�ေပေး�းရန််အတွွက်် 211 ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ပါါ။
ပထမဆေး�းထိုးး��အပြီး�း� သင့််�ထံံတွင်
ွ ် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ရှိိ�နေေသည့််�တိုုင်
� ် - ကာာကွွယ််ဆေး�းပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူ သို့့�မဟုုတ်် သင််၏ဆရာာဝန််မှှ မထိုးး��ရန််မပြော��ာမချျင်းး� ဖိုု�င််ဇာာ
နှှင့်�် မိုု�ဒါးး�နား�းမှှ ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�းကိုု� ထိုးး��ပါါ။ လူူအတော်�်�များ�း�များ�း�အတွွက်် ဒုုတိိယဆေး�းထိုးး��အပြီး�း�တွင်
ွ ် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�က ပိုု�သိိသာာပါါသည််။ အချို့့��သော�ာ
ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�သည်် စိိတ််ပျော်�်��စရာာမကော�ာင်းး�လှှသော်�်�လည်းး� ယင်းး�တို့့� က ကြာ�ာကြာ�ာရှိိ�မနေေပဲဲ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ မှှ အကာာအကွွယ််ရရှိိ� ရန်် တန််ပါါသည််။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���များ�း�ကိုု� ကုုသခြ�င်းး�
ဆေး�းထိုးး��ထားး�သည့််�နေေရာာ၌ နာာကျျင််မှုု နှှင့်�် မသက််မသာာရှိိ�မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် ယင်းး�ဧရိိယာာပေါ်�်တွွင်် သန့် �ရှှ် င်းး� အေး�းမြ�သည့််� ရေေစိုု�အဝတ််စတစ်် ခုု ကိုု� အုုပ်် ထားး�ပါါ။ သင့််�
လက််မော�ာင်းး� နာာကျျင််နေေပါါက လက််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပေး�းပါါ သို့့�မဟုုတ်် လှုုပ််ရှား��းပေး�းပါါ။
ဖျား�း�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� မသက််မသာာဖြ�စ်် ခြ�င်းး�ကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် အရည််များ�း�များ�း�သော�ာက််ပါါ။ ပေါ့�့�ပေါ့�့�ပါးး�ပါးး� ဝတ််ဆင််ပါါ။

ဆေး�းကော�ာင််တာာတွွင်် ဝယ််ယူူနိုု�င််သော�ာ ဆေး�းဝါးး�
သင််၏ ချိိ�န်းး�ဆိုု�မှုုမတိုုင်
� ်မီီ အဖျား�း�ကျျစေ�သော�ာဆေး�းများ�း� မသော�ာက််ပါါနှှင့်�။် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ကိုု� လျှော့�့��ချျရန်် ယင်းး�အားး�လိုုမ
� လိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ။
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် သင့််�ထံံတွင်
ွ ် နာာကျျင််မှုု နှှင့်�် မသက််မသာာရှိိ�မှုုများ�း� ရှိိ�နေေပါါက အိုု င်
� ်ဘျူူ�ပရိုု� ဖန်် (Advil)၊ အစီီတာာမီီနိုုဖ
� န်် (Tylenol)၊ အက််စ််ပရင်် (aspirin)
သို့့�မဟုုတ်် အန််တီီဟစ္စစတမင်းး� (antihistamine) ကဲ့့�သို့့�သော�ာ ဆေး�းကော�ာင််တာာတွွင်် ဝယ််ယူူနိုင်
�ု ်သည့််� ဆေး�းများ�း�ကိုု� သော�ာက််နိုင်
�ု ်ပါါသည််။ ပုံံ�မှှန်အားး�ဖြ
်
�င့််� အဆိုု�ပါါဆေး�း
များ�း�ကိုု� သင််သော�ာက််သုံးး��ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�သည့််� ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ အကြော��ာင်းး�ချျင်းး�ရာာများ�း� သင့််�ထံံတွင်
ွ ်မရှိိ�မှှသာာ ယင်းး�ဆေး�းများ�း�ကိုု� သော�ာက််ပါါ။ သင့််�ထံံတွင်
ွ ်
မေး�းခွွ န်းး�များ�း�ရှိိ�ပါါက သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�နှှင့်�် ပြော��ာဆိုု�ပါါ။
ကိုု�ယ််ဝန််ဆော�ာင််မိိခင််များ�း� အနေေဖြ�င့််� အဖျား�း�ကြီး�း�ပါါက ပိုု�၍ အန္တတရာာယ််ရှိိ�နိုုင်
� ်သဖြ�င့််� အဖျား�း�ကျျစေေရန်် တိုုင်
� ်လီီနော�ာ (Tylenol) သုံးး��သင့််�ပါါသည််။ သင့််�တွင်
ွ ် မေး�းခွွ န်းး�များ�း�ရှိိ�
ပါါက သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�နှှင့်�် ပြော��ာဆိုု�ပါါ။

ရှား��းပါးး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င်းး�ထန််သည့်် � ပြ�ဿနာာများ�း�
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��အပြီး�း� ၁၅ မိိနစ်် မှှ ၃၀ မိိနစ်် အတွွင်းး� ဆိုးး��ရွား��းသည့််� ဓာာတ််မတည့််�သော�ာ
တုံ့့� ပြ��န််မှုုတစ်် ခုု သည်် ရှား��းရှား��းပါးး�ပါးး�ဖြ�စ်် သော်�်�လည်းး� အချို့� ့�သူူများ�း�တွွင်် ဖြ�စ်် ပေါ်�်ခဲ့့�ပါါသည််။
အဆိုု�ပါါ လူူများ�း�အားး�လုံးး��သည်် ဆေး�းဝါးး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကူူညီီမှုု ချျက််ချျင်းး�ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။
အကယ််၍ သင့််�ထံံတွင်
ွ ် ဆိုးး��ရွား��းသည့််� တုံ့့� ပြ��န််မှုုတစ်် ခုု ရှိိ�ခဲ့့�ဖူးး�ပါါက ဒုုတိိယဆေး�းမထိုးး��မီီ
သင််၏ဆရာာဝန််ကိုု� ပြော��ာပြ�ပါါ။
ဂျွွန််ဆန်် နှှင့်�် ဂျွွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် အလွွန်ရှား��
် းပါးး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င်းး�ထန််သည့််�
သွေး�း�ခဲဲ စေေသော�ာ မူူမမှှန်မှု
် ုတစ်် ခုု နှှင့်�် ဆက််စပ််နေေနိုင်
�ု ်ပါါသည််။ ထပ်် ဆော�ာင်းး� လေ့�့လာာမှုုများ�း�
အပြီး�း�တွင်
ွ ် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့်�် ပြ�ည််နယ်် ကျျန်းး�မာာရေး�းအရာာရှိိ�များ�း�က ဂျွွန််ဆန်် နှှင့်�် ဂျွွန််ဆန််
(J&J) ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် သုံးး��စွဲဲ� ရန််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�သည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုုက်
� ်ပါါ
သည််။

သင််ကိုု�ယ််တိုု�င််ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ၊ အခြား�း�သူူ များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ

•

သင််ကိုု�ယ််တိုုင်
� ်အတွွက်် အကာာအကွွယ််အမြ�င့််�ဆုံးး�� တည််ဆော�ာက််ရန််

•

ကာာကွွယ််ဆေး�း အပြ�ည့််�ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် နှှစ််ပတ်် ကြာ�ာပါါသည််။

အချို့� ့�သူူများ�း�မှာာ� ကျျန်းး�မာာရေး�းအခြေ�ေအနေေ သို့့�မဟုုတ်် ဓာာတ််မတည့််�မှုုတစ်် ခုု ရှိိ�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု� ဘယ််သော�ာအခါါမှှ ရမည််မဟုုတ််ပါါ။

•	ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��လိုုသူ
� ူတိုုင်း
� း� ကာာကွွယ််ဆေး�းရရှိိ�နိုုင်
� ်မည့်�် အချိိ�န်အ
် ထိိရော�ာက်် •	လက််ရှိိ�ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အားး� ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပိုးး��၏ မျိုး� း��ကွဲဲ�သစ်် များ�း�
ဖို့့� အချိိ�န်တော်�်�တော်�်�
်
လိုုပါ
� ါဦးးမည််။

•

ယခုုလက််ရှိိ�တွွင်် 5 နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�းများ�း�အတွွက်် ကိုု�ဗစ်် -19

မှှ မည််မျှှကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� ကာာကွွယ််ပေး�းနိုုင်
� ်မည််ဆိုု�သည််ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� မသိိ
ပါါ။

ကာာကွွယ််ဆေး�း မရှိိ�သေး�းပါါ။

ရပ်် ရွာာ�အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�တစ်် ခုု အနေေဖြ�င့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�အတွွက်် အကာာအကွွယ်် တည််ဆော�ာက််နေေသလိုု� အလွွန်အ
် မင်းး� နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ်် ရန်် အန္တတရာာယ်် အများ�း�ဆုံးး��ရှိိ�သော�ာ ကျွွန်ုု�ပ််
တို့့� ၏ မိိသားး�စုု၊ မိိတ််ဆွေ�ေသူူငယ််ချျင်းး�များ�း� နှှင့်�် အိိမ်် နီး�ချျ
း င်းး�များ�း�ကိုု�လည်းး� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ဖို့့� လိုုပါ
� ါသေး�းသည်် -

•

အခြား�း�သူူများ�း� ပတ််လည််တွင်
ွ ် ရှိိ�ချိိ�န်၌
် နှာာ�ခေါ�ါင်းး�ဖုံးး�� ဝတ််ဆင််ထားး�ပါါ

•	လက််ကိုု� ခဏခဏဆေး�းပါါ သို့့�မဟုုတ်် လက််သန့်�စင််
် ဆေး�းရည််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါ
•

အကွာာ�အဝေး�းကိုု� စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ ( သင််နှှင့်�် အခြား�း�သူူများ�း�အကြား�း� ၆ ပေ� ခွာာ�ထားး�ပါါ)

•

တတ််နိုင်
�ု ်ပါါက လူူစုုဝေး�းခြ�င်းး�များ�း�ကိုု� ဖြ�စ်် နိုင်
�ု ်သလော�ာက်် လူူနည်းး�နည်းး�၊
အချိိ�န်တို
် ုတို
� ု � နှှင့်�် အပြ�င််ဘက််တွင်
ွ ်သာာလုုပ်် ပါါ

•

သင်် နေေမကော�ာင်းး�ပါါက အိိမ်် တွင်
ွ ်နေေပြီး�း� ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ စစ်် ဆေး�းမှုုတစ်် ခုု
လုုပ်် ရန််နှှင့်�ပတ်
်
်သက််၍ သင််၏ဆရာာဝန််နှှင့်�် စကားး�ပြော��ာဆိုု�ပါါ။

ဒေေသန္တတရ အချျက််အလက််များ�း ရရှိိရန်် သင့််�ကော�ာင််တီီ ဝက််ဘ်ဆို
် က်
ု� ပေါ်
် �်တွွင်် “ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ (COVID-19)” ကိုု� ရှာာဖွေေ�ပါါ။

