
4. ကလေး�းမရနိုု�င်မု် သို့ု� �မဟု�တ် ်ကလေး�းပျျကက်ျမုက့�သို့ု� � ကာ�ရှှည်က်ြာကာ လေး�းထွကွဆ်ိုးု�းကျု�းများက ဖြ�စ်န်ိုု�င်လ်ေးဖြေနည်း်ပျါသို့ည်။် 

သင်က် ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�မှုအုားားလုံး��း၏ သမှုး�င်း်ဆေး�ကာင်း်ကး� �ကည့််လ်ုံးှင်၊် ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းမှုမုှု ံကာလုံးရှညံ့်�်ကာ ဆေး�းထိုးကွ�်း�းကးး�းအားားလုံး��းနီးးးပါးးးသည့် ်

ကာကယွ်ဆ်ေး�း လုံးကဆ်ေး�ွ�စမ်ှုးသပ်ါးမှု ုပြီးပါးးးသည့််ဆ်ေးနီးာကပ်ါးး�င်း် 30-45 ရက�်ကား�ငွ် ်ပြပါးသပါးးသည့်။် သး� ်ပြ�စ်ပါးး၍ FDA သည့် ်အားဆေးရးဆေးပါး် အားသ��းပြပါး�ရနီး ်ခွငွ််ပ်ြပါး�ခွးက ်

(EUA) ကး� ခွငွ််ပ်ြပါး�မှုဆေးပါးးမှုး လုံးကဆ်ေး�ွ�စမ်ှုးသပ်ါးမှု ုပြီးပါးးး���းသည့််ဆ်ေးနီးာက ်အားနီးည့်း်���း ရက ်60 ဆေးစာင််�်း�င်း်ကာလုံး သ�မ်ှု�ံရ်ပြခွင်း် ပြ�စ်သည့်။် 

အားမှုးး�းသမှုးး ဆေးထိုးာင်ဆ်ေးပါးးင်း်မှုးားစာွက ကး�ယ်ဝ်နီးဆ်ေး�ာင်ဆ်ေးနီးခွးးနီး ်ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ခွ့သ်ည့် ်သး�မ်ှုဟု�� ်ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီးပါးးးဆေးနီးာကမ်ှု ံကး�ယ်ဝ်နီးရ်လုံးာခွ့�်ကသည့်။် 

COVID-19 ကာကယွ်ဆ်ေး�းမှုးားသည့် ်ကဆေးလုံးးမှုရနှံး�င်မ်ှု၊ု ကဆေးလုံးးပါးးကက်းမှု ုသး�မ်ှုဟု�� ်ကး�ယ်ဝ်နီး ်သး�မ်ှုဟု�� ်မှုးး�ွားမှုဆုေး�ကာင်် ်မှုးခွင် ်သး�မ်ှုဟု�� ်ကဆေးလုံးးအားဆေးပါး် 

ထိုးပ်ါး�း�းဆေးရာဂါးမှုးား ပြ�စ်ဆေးစပြခွင်း် မှုရှံးခွ့ဟ်ု� ဆေးေ�ာမှုးားက ပြပါးသပါးးသည့်။် သး�ဆ်ေးသာ်၊ ကး�ယ်ဝ်နီးဆ်ေး�ာင်အ်ားမှုးး�းသမှုးးမှုးားစာွက COVID-19 ပြ�စ်ပြီးပါးးးဆေးနီးာက ်ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ်မှု ံ

ပြပါးင်း်ထိုးနီးဆ်ေးသာ ထိုးပ်ါး�း�းဆေးရာဂါးသစ်မှုးား ခွ�စားရသည့်က်း� ကွနှံ်�ပ်ါး�း� ် ပြမှုင်ဆ်ေး�ွ�ထိုးားပါးးသည့်။်

2. ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးများကု� အလေး�ာတ်ကြီးကးး မထွ�တ်�်�ပ်ျေ့�ပျါ။ 

သးပါးံ�ပါးည့်ာရှံင်မ်ှုးားသည့် ်ဤနီးည့်း်ပါးည့်ာအား�ကွ ်�ယ်စ်�နှံစ်ံဆေးကးာ်က�ည့်း်က လုံး�ပ်ါးကး�င်လ်ုံးာခွ့�်ကသည့်။် COVID-19 ကာကယွ်ဆ်ေး�းမှုးား ထိုး��လ်ုံး�ပ်ါး

ရနီး ်အား�င််�်င််�်င်ပ်ြပါးမှုနုှံငံ်် ်အားသ��းမှုဝင်ဆ်ေးသာ လုံး�ပ်ါးထိုး��းမှုးားကး�သာ ဆေးကးာ်သာွးခွ့ပ်ြီးပါးးး ဆေး�းကင်း်ဆေးရး နီးည့်း်လုံးမ်ှုး�စ်ခွ�ကး�မှုှ ဆေးကးာ်မှုသာွးခွ့�် ့

ဓာာ�ခ်ွွခ့ွနီးး်စမ်ှုးသပ်ါးမှုမုှုးားကး� အားပြခွားကာကယွ်ဆ်ေး�းမှုးားအား�း�င်း် �ညူ့်းဆေးသာ အား�င််�်င််ပ်ြ�င်် ်လုံး�ပ်ါးဆေး�ာင်ခ်ွ့သ်ည့်။် လုံးဆူေးထိုးာင်ဆ်ေးပါးးင်း်မှုးားစာွသည့် ်

ဓာာ�ခ်ွွခ့ွနီးး်စမ်ှုးသပ်ါးမှုမုှုးားအား�ကွ ်�နှံဒအားဆေးလုံးးာက ်ပါးးဝင်ခ်ွ့�်ကဆေးသာဆေး�ကာင်် ်ကာကယွ်ဆ်ေး�းမှုးားက ဆေး�းကင်း်ပြီးပါးးး ထိုးးဆေးရာကသ်ည့်က်း� ကွနှံ်�ပ်ါး�း� ် 

သးနီးားလုံးည့်ပ်ါးးသည့်။် သးပါးံ�ပါးည့်ာရှံင်မ်ှုးားသည့် ်လုံး��ဆေးလုံးာကဆ်ေးသာ ပါးးဝင်ဆ်ေး�ာင်ရွ်ကသ်မူှုးားကး� ရှာံဆေး�ွရနီး ်နှံစ်ံဆေးပါးးင်း်မှုးားစာွ ဆေးစာင််�်း�င်း်ရပြခွင်း် မှုရှံး� ့

ကာကယွ်ဆ်ေး�းကး� အားပြမှုနီးဆ်ေးလုံးလ်ုံးာစမ်ှုးသပ်ါးမှု ုလုံး�ပ်ါးနှံး�င်ခ်ွ့�်ကသည့်။်
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COVID-19COVID-19 ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးနိုငှ်� ်ပျတ်သ်ို့က၍် မု�များသို့ထုွားရ ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးနိုငှ်� ်ပျတ်သ်ို့က၍် မု�များသို့ထုွားရ
မည်� ်အေျက ်မည်� ်အေျက ်77 ေျက ် ေျက ်

3. အလေးပျ်ယ် ံသို့ု� �မဟု�တ် ်အသို့င်�အ်တ်င်�ဖ်ြ�စ်လ်ေးသို့ာ လေး�းထွကွဆ်ိုးု�းကျု�းများက အဖြ�စ်မ်ျားပျါသို့ည်။် 

သင််က်ဆေးလုံးး�ငွ် ်�းားနီးာမှု၊ု ကြွကကသ်ားနီးာကးင်က်း�ကခ်ွမ့ှုမုှုးား၊ ဆေးခွးင်း်ကး�ကပ်ြခွင်း်မှုးား၊ ပါးင်ပ်ါးနီးး်နှံမ်ွှုးနီးယ်မ်ှု ုသး�မ်ှုဟု�� ်ဆေး�းထိုးး�းသည့််ဆ်ေးနီးရာ�စ်ဝး�က်

�ငွ် ်နီးးရ့ဆေးနီးမှုကု့သ်း� ် ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီးပါးးးဆေးနီးာကပ်ါးး�င်း် ပြ�စ်လုံးာသည့်် ်အားဆေးပါး်ယ်� သး�မ်ှုဟု�� ်အားသင််အ်ား�င််ပ်ြ�စ်ဆေးသာ ဆေး�းထိုးကွ�်း�းကးး�းမှုးား ရှံးနှံး�င််

ပါးးသည့်။် ၎င်း်က ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီးပါးးးဆေးနီးာကပ်ါးး�င်း် ပြ�စ်ဆေးလုံးရ်ှံးပြီးပါးးး သင််ခ်ွနှံာာကး�ယ်က် ကး�ယ်ခ်ွ�အားားစနီးစ် ��� ်ပြပါးနီးမ်ှုစု�င်ဆ်ေးနီးကာ ဆေးရာဂါးကး� �း�ကထ်ိုး��်

ရနီး ်ဆေးလုံးလ်ုံးာဆေးနီးသည့်ဟ်ု� �း�လုံးး�ပါးးသည့်။် ပြပါးင်း်ထိုးနီးဆ်ေးသာ ဆေး�းထိုးကွ�်း�းကးး�းမှုးားနှံငံ်် ်ဓာာ�မ်ှု�ည့််ဆ်ေးသာ ��� ်ပြပါးနီးမ်ှုမုှုးားက ပြ�စ်ခွပ့ါးးသည့်။် အားသက်

အားနှံတရာယ်ရ်ှံးဆေးသာ COVID-19 ၏ ကးူစကမ်ှုပုြ�စ်နှံး�င်ဆ်ေးပြခွသည့် ်သင်၏် ကာကယွ်ဆ်ေး�းမှု ံပြပါးင်း်ထိုးနီးဆ်ေးသာ ဆေး�းထိုးကွ�်း�းကးး�းခွ�စားရနှံး�င်ဆ်ေးပြခွထိုးက ်

အားလုံးားအားလုံးာ ပါးး�ပြမှုင််မ်ှုားပါးးသည့်။်

1. ကလေး�းများကု� ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးထွု�းနိုှလံေးပျးရပျါမည်။် 

COVID-19 သည့် ်ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြခွင်း်မှု ံပြ�စ်နှံး�င်သ်ည့်် ်အားနှံတရာယ်မ်ှုးားထိုးက ်အားလုံးနွီး�်ရာ အားနှံတရာယ်ပ်ါးး�ကြီးကးးမှုားပါးးသည့်။် မှုးး�းဗိုးဇအားသစ်မှုးား

ကး� ပြမှုင်ဆ်ေး�ွ�လုံးာရသည့််န်ှံငံ််အ်ားမှုှ ကဆေးလုံးးဆေးပါးးင်း်ဆေးပြမှုာကမ်ှုးားစာွသည့် ်ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ်ဆေး�ကာင်် ်ပြပါးင်း်ထိုးနီး၍် ကာလုံးရှညံ့်�်ကာဆေးသာ ဆေး�းထိုးကွ�်း�းကးး�း

မှုးားကး� ခွ�စားဆေးနီးရပြီးပါးးး ဆေး�းရုံ���ကဆ်ေးနီးရပါးးသည့်။် COVID-19 သည့် ်ယ်ခွ�အားခွး �ယ်ဆ်ေးကးာ်သကမ်ှုးားအား�ကွ ်ဆေးသ���းမှုပုြ�စ်ဆေးစသည့်် ်အားဓားက 

အားဆေး�ကာင်း်ရင်း် 10 ခွ�အားနီးက ်�စ်ခွ� ပြ�စ်ဆေးနီးပြီးပါးးး ဆေး�းရုံ���ကဆ်ေးနီးရဆေးသာ �ယ်ဆ်ေးကးာ်သကမ်ှုးား၏ 1/3 က အားထိုးးူ�ကပ်ါးမှု�ဆ်ေးစာင််ဆ်ေးရှာံကမ်ှု ု

လုံးး�အားပ်ါးခွ့သ်ည့်။်1

1   https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7023e1.htm?s_cid=mm7023e1_w%20[cdc.gov]
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6. သို့င်�က်လေး�းတ်ငွ် ်COVID-19 ဖြ�စ်ထ်ွား�းးလေးစ်ကာမး သို့း သို့ု� �မဟု�တ် ်သို့းမက ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးထွု�းနိုှရံပျါဦးးမည်။်  

သင််က်ဆေးလုံးးသည့် ်ယ်ခွင်က် ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ်ဆေး�ကာင်် ်မှု�းားနီးာခွ့လ်ုံးှင်ပ်ါးင် ်ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ရပါးးဦးးမှုည့်။်  ကာကယွ်ဆ်ေး�းသည့် ်သ�ာဝ ကး�ယ်ခ်ွ�အားား 

(လုံးမူှုအုားသး�ကအ်ားဝနီးး် ဆေးရာဂါးပြ�စ်ပြခွင်း်မှု)ံ ထိုးက ်ပါးး��ာရှညံ့်ခ်ွ�ဆေးသာ ကး�ယ်ခ်ွ�အားား ထိုး��ဆ်ေးပါးးပြီးပါးးး ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ်မှုကူွမ့ှုးားမှု ံကာကယွ်ဆ်ေးပါးးသည့်ဟ်ု� ဆေးလုံးလ်ုံးာ

မှုမုှုးားက ဆေး�ာ်ပြပါးသည့်။် ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြခွင်း်က သင််က်ဆေးလုံးးအားား ထိုးပ်ါးမှု�၍ ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ် ကးူစကခ်ွ�ရမှုမုှု ံကာကယွ်ဆ်ေးပါးးနှံး�င်ပ်ါးးသည့်။် 

7. COVID-19 mRNA ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးများက သို့င်� ်DNA ကု� မလေးဖြပျာင်း်�ပ့ျါ။

mRNA ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးများက မှုလုံး�ပ်ါးနှံး�င်သ်ည့််5်အားရာမှုးား ရှံးပါးးသည့်-် 

• mRNA က သင်် ်DNA ကး� လုံးညံ့််ဆ်ေးပြပါးာင်း်ပြခွင်း် သး�မ်ှုဟု�� ်ဆေးပြပါးာင်း်လုံးပ့ြခွင်း် မှုပြ�စ်ဆေးစပါးး 

• mRNA သည့် ်DNA �ည့်ရ်ှံးသည့််ဆ်ေးနီးရာရှံး သင််�်လ့ုံးမ်ှုးား၏ �စ်စး��်စ်ပါးး�င်း်သး�ပ်ါးင် ်မှုဝင်ဆ်ေးရာကန်ှံး�င်ပ်ါးး (နှံးူကလုံးးယ်ဟု� ဆေးခွ်သည့်)်

• mRNA သည့် ်၎င်း်�ာသာ မှုဆေးပြပါးာင်း်လုံးန့ှံး�င်�် ့DNA ပြ�စ်မှုလုံးာနှံး�င်ပ်ါးး

5. ကာကယွ်လ်ေးဆိုးးသို့ည် ်အ�န်ွ ထွလုေးရာကပ်ျါသို့ည်။်

COVID-19 ကာကယွ်ဆ်ေး�းသည့် ်အားသက ်12-15 နှံစ်ံ အားရွယ်က်ဆေးလုံးးမှုးား ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ် ကးူစကမ်ှုမုှုပြ�စ်ဆေးစဆေးရးအား�ကွ ်100% ထိုးးဆေးရာကမ်ှုရုှံး

သည့်ဟ်ု� လုံးကဆ်ေး�ွ�စမ်ှုးသပ်ါးမှုကု ပြပါးသခွ့သ်ည့်။် ကာကယွ်ဆ်ေး�းသည့် ်ဗိုး�င်း်ရပ်ါးစ်မှုးး�းကွမ့ှုးားစာွမှု ံကာကယွ်ဆ်ေးပါးးနှံး�င်ပ်ြီးပါးးး အားပြခွားလုံးမူှုးားထိုး� ကးူ

စကမ်ှုကုး� �ား�းးဆေးပါးးသည့်2်၊ ထိုးး�အ်ားပြပါးင် ်COVID-19 ၏ ကာလုံးရှံည့်�်ကာ သကဆ်ေးရာကမ်ှုမုှုးားကး� ခွ�စားဆေးနီးရသမူှုးားအား�ကွ ်အားရာအားားလုံး��းကး� 

အားမှုနံီး�်ကယ် ်�း�း�ကဆ်ေးစနှံး�င်ပ်ါးးသည့်3်။ ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းနှံံ�ပြခွင်း်က ကာကယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီးပါးးးဆေးနီးာက ်ပါးး�ဆ်ေး�ွ�ရလုံးေထ်ိုးကွသ် ူလုံးအူားခွးး� �အား�ကွ ်

�းားနီးာမှုကုး� ပါးး�အားားဆေးပါးးာလ်ုံးာဆေးစပြီးပါးးး ဆေးဝေနီးာ ခွ�စားရမှု ုပါးး��း�ဆေး�ာင်း်ဆေးစနှံး�င်ပ်ါးးသည့်။်4

2   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

3   https://www.yalemedicine.org/news/vaccines-long-covid

4   https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0607-mrna-reduce-risks.html

5   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html


