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FDA သည် ်Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာု� အသကာ1်2 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထကာရ်ှိှု လူအူားလူး�းအတွကွာ ်

ခွငွ့််ပ်ြု�ုဆေး�းထားသည်။် ၎င့်း်ကာ ကာ�်ဆေး�ာဂါါကာု� အ�း�းသတွ�်န် ်စု်တွလ်ူ�်ုရှိာှးပြီး�းး အဆေး�းကြီးကားးဆေးသာ အ�င့််တ်ွစ််ခွ� 

ပြု�စ််သည်။် Pfizer ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်ကာဆေး�းများ�ားအတွကွာ ်ခွွင့််ပ်ြု�ုထားားသည်် ်တွစ်ခု်ွတွည်း်ဆေးသာ COVID-19 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပြု�စ်သ်ည်။်

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားသည် ်��ားန်ာများ၊ု ဆေး�းရုံး�တွကာ�်များနုှငှ့်် ်ဆေးသ�း�းများကုာု� ကြီးကာုု တွင့်က်ာာကာယွ်�်ာတွငွ့်သ်ာ 

ထဆုေး�ာကာသ်ည်မ်ျားှသာများကာ1ကာဆေးလူးများ�ားအား ဆေးကာ�ာင့်း်တွငွ့်န်ှငှ့်် ်၎င့်း်တွု�၏် �ွယ်တ်ွကူာဆေးလူးများ�ားနှငှ့််အ်တွ ူ

�း�များနှ်လ်ူ�်ုရှိာှးများမုျား�ားအတွု�င့်း် ပြု�န်ဆ်ေးန်ထု�င့်န်ှု�င့်ဆ်ေးစ်�န် ်ကာညူ်းဆေး�း�ါလူမုျား််များည်။် ဆေးလူာဆေးလူာလူတွလ်ူတွ ်ဆေးလူလ်ူာများအု�2တွငွ့် ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားသည် ်အခွ�အခွ�ုန်အ်ထ ုခွွ�ပြုခွားသရုှိှုထားပြီး�းးပြု�စ််သည်် ်ဗုို�င့်း်��်စ််၏ ဆေးပြု�ာင့်း်လူ�များအုသစ််များ�ားကာု� 

�န် ်က်ာ�င့်�်ာတွငွ့် ်အလူ��်ပြု�စ််သည််အ်ပြု�င့် ်အပြုခွားလူမူျား�ားထး ဗုို�င့်း်��်စ််ကားူစ်ကာ�်�း� နှှးမ်ျားကုာု� တွား�းးဆေး�းနှု�င့်သ်ည်ဟ်ု� 

ပြု�သထား�ါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းနှှး�န် ်ဆေး�ွးခွ�ယ်သ်ည်် ်လူငူ့်ယ်မ်ျား�ားသည် ်၎င့်း်တွု�က်ာု�ယ်တ်ွု�င့်က်ာု� ဗုို�င့်း်��်စ််များ ှ

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည်သ်ာများကာဘဲ� အားန်ည်း်ခွ�ကာရ်ှိှုနှု�င့်သ်ည်် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်ယ်ခွ�ခွ�ကာခ်ွ�င့်း် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းများ�နှု�င့်သ်ည်် ်

ကာွနှ်��်တွု�၏် လူမူျားအုသု�ကာအ်ဝန်း်ရှိှုလူမူျား�ားကာု�လူည်း် ကာညူ်းကာာကာယွ်ဆ်ေး�း�ာဆေး�ာကာ�်ါသည်။် 

အသကာ ်12 နှစှ်န်ှငှ့််အ်ထားကာရှ်ှိ� �အူား�းးုကာ COVID-19 
အတွကွာ ်ယ်ခုွ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထား�းုနှ�ငု့်�်ါသည်။်

ကာဆေးလူးများ�ားကာ COVID-19 များပြု�စ််ဟု� သု�မ်ျားဟု�တွ ်ယ်င့်း်ဗုို�င့်း်��်စ််များ ှပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ ဆေး�ာဂါါဆေးဝဒန်ာ များခွးစ်ား�နှု�င့်ဟ်ု� �ု�ဆေးသာ ပြု�စ််ဆေးလူရ်ှိှုသည်် ်န်ားလူည်မ်ျားလုူွ�ပြုခွင့်း်များ�ုုး 

ရှိှုဆေးန်�ါသည်။် သု�ဆ်ေးသာ်၊ ကာဆေးလူးအခွ�ုု �ကာ ဆေး�းရုံး�တွငွ့် ်ကာ�သများခုွးယ်�ူဆေးလူာကာဆ်ေးအာင့် ်��ားန်ာပြုခွင့်း် များရှိှု�ါ။ COVID-19 ကာ ကာဆေးလူးများ�ားအဆေး�် ကာာလူရှိညှ်က်ြာကာာ ဘဲယ်လ်ူု�များ�ုုး 

�ကာလ်ူကာ၍် သကာဆ်ေး�ာကာမ်ျားလူ��ု�တွာနှငှ့်် ်�တွသ်ကာ၍် ကာွနှ်��်တွု� ် များသဆုေး�းသည်် ်အ�ာများ�ားစ်ာွရှိှု�ါသည်။် 

COVID-19 သည် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြုခွင့်း်များ ှပြု�စ််နှု�င့်သ်ည်် ်အနှတ�ာယ်တ်ွု�င့်း်ထကာ ်အလူနွ်တ်ွ�ာ အနှတ�ာယ်�ု်�ကြီးကားးများား�ါသည်။် ကားူစ်ကာမ်ျားပုြု�စ််ခွ�ုန်တ်ွငွ့် ်ဆေး�ာဂါါလူကာခဏာာများ�ား 

များပြု�လူှင့်�်င့် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေး�ာဂါါလူကာခဏာာ အဆေး��ာစ််ားသာ ပြု�လူှင့်�်င့် ်ကာဆေးလူးများ�ားသည် ်အ�ွယ်ဆ်ေး�ာကာပ်ြီး�းးသမူျား�ားနှငှ့်် ်တွညူ်းသည်် ်နှနု်း်ထားပြု�င့်် ်ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ၊ 

ကာာလူရှိညှ်က်ြာကာာ ပြု�စ််နှု�င့်သ်ည်် ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားကာု� ခွးစ်ား��ါသည်။် ကာဆေးလူးများ�ားစ်ာွသည် ်�င့်�်န်း်နှမ်ွျားးန်ယ်မ်ျား၊ု 

ဆေးခွါင့်း်ကာု�ကာမ်ျားမုျား�ား၊ ဝမ်ျားးဗုို�ကာန််ာကာ�င့်မ်ျား၊ု ကြွကာကာသ်ားနှငှ့်် ်အ�စ််န်ာကာ�င့်မ်ျားအုပြု�င့် ်များတှွဉ်ာာဏာန်ှငှ့်် ်လူ��်ကာု�င့်မ်ျား�ုု�င့်�်ာ 

အခွ�ကာအ်လူကာတ်ွငွ့် ်ခွကာခ်ွ�များတုွု�က်ာု� �ကာလ်ူကာခ်ွးစ်ား�နှု�င့်သ်ည်။် 

ကာ�်ဆေး�ာဂါါစ်ပြု�စ််ခွ�ုန်မ်ျားစှ်၍ အသကာ ်0-18 နှစ်ှ် အ�ွယ် ်ယ်တူွား ကာဆေးလူး 77,827 ဦးးတွငွ့် ်COVID-19 ဆေး�ာဂါါဆေးတွွ� ရှိှုထားပြီး�းး 

683 ဦးးကာ ဆေး�းရုံး�တွကာ�်န် ်လူု�အ�်ခွ�သ်ည်။် အ�ု��ါအသကာအ်��်စ်�တွငွ့် ်ဆေး�းရုံး�တွကာ�်လူု�အ�်သမူျား�ားအန်ကာ ်

74 ဦးးကာ ကာု�ယ်ခ်ွနှာာ၏စ်န်စ််များ�ုုးစ်း� ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးဆေးသာ ဆေး�ာဂါါလူကာခဏာာစ်� (MIS-C) ပြု�စ််လူာခွ�သ်ည်။် MIS-C သည် ်

အသကာဆ်ေးသ�း�းဆေးစ်နှု�င့်သ်ည်် ်ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ ဆေး�ာဂါါဆေးဝဒန်ာ တွစ််များ�ုုး ပြု�စ််သည်။်

ကာဆေး�းများ�ားကာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထား�းုရန်် ဘာာ��ု ် ��အု�်ရတွာ�။ဲ 

1  https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-05-12/04-COVID-Oliver-508.pdf

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

77,827
ယ�တာ ကေလးများ

Burmese
07/2021



2

ထု�းဆေး�း�များည်၊် သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်COVID-19 ပြု�စ််ထား�ူးပြီး�းးလူှင့်�်င့် ်ကာဆေးလူးကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းနှှး��ါဦးးများည်။် 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားသည် ်ဆေး�ာဂါါဆေးဝဒန်ာနှငှ့်် ်ပြု�စ််နှု�င့်ဆ်ေးသာ တွး� ်ပြု�န်မ်ျားမုျား�ားများ ှထ�်ဆေး�ာင့်း် ကာာကာယွ်မ်ျားဆုေး�း�ါသည်။် 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်သင့််က်ာု� ဗုို�င့်း်��်စ်် များ�ုုးကာွ�များ�ားများ ှ�ု�ဆေးကာာင့်း်စ်ာွ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနှု�င့်သ်ည်ဟ်ု� ဆေးလူလ်ူာများမုျား�ားကာ 

ပြု�သ�ါသည်။် ၎င့်း်ကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်သဘဲာဝ ကာု�ယ်ခ်ွးအား သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေး�ာဂါါဆေးဝဒန်ာများ ှကာု�ယ်ခ်ွးအားနှငှ့်် ်ယ်ဉှ်လူှင့် ်

�ု�တွာရှိညှ်ခ်ွးဆေးသာ ကာု�ယ်ခ်ွးအားဆေး�းသည်ဟ်ု�လူည်း် �ု�လူု��ါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြုခွင့်း်ကာ ဗုို�င့်း်��်စ််ကားူစ်ကာပ်ြီး�းး COVID-19 

ဆေး�ာဂါါပြု�စ််လူာပြုခွင့်း်ထကာ ်ကာု�ယ်ခ်ွးအားကာု� တွု�းပြုမှျားင့််�်န် ်�ု�၍ ဆေးဘဲးကာင့်း်ပြီး�းး ထဆုေး�ာကာဆ်ေးသာ န်ည်း်လူမ်ျားးတွစ််ခွ� ပြု�စ််သည်။် 

ကာွနှ်�်ု၏ ကာဆေး�းတွငွ့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ထား�းုနှှးပြုခွင့်း်မှျား ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ား ပြု�စ်န်ှ�ငု့်�်ါသ�ား။3 

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားသည် ်ဆေးဘဲးကာင့်း်ကာာ ထဆုေး�ာကာမ်ျားရုှိှု�ါသည်။် သု�ဆ်ေးသာ် ဆေး�းဝါးအားလူး�းကာ�သ်ု��်င့် ်လူအူခွ�ုု �တွငွ့် ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား ရှိှုနှု�င့်ဆ်ေးသာဆေးကြာကာာင့်် ်

အ�ု��ါအ�ာများ�ားကာ ဘဲာဆေးတွလွူ��ု�တွာန်� ် ဆေးစ်ာင့််က်ြာကာည််�်များည််အ်�ာများ�ားကာု� သတွပုြု�ု�န်မ်ျားာှ အဆေး�းကြီးကားး�ါသည်။်

ကာွနှ်�်ု၏ ကာဆေး�းတွငွ့် ်COVID-19 ပြု�စ်ထ်ားားပြီး�းး�ါကာ သ ူသ�ုမ်ျားဟုတုွ ်သမူျားကာ� ုကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထား�းုဆေး�းသင့််�်ါသ�ား။ 

3  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html

အပြု�စ်မ်ျား�ားဆေးသာ ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ား
�ကာအ်န်ည်း်င့်ယ်က်ြာကာာဆေးအာင့် ်အဆေး��ာစ််ားများ ှအလူယ်လ်ူတွစ််ား ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုး သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်ရှိှုနှု�င့်�်ါသည်။် ၎င့်း်တွု�သ်ည် ်ခွနှာာကာု�ယ်က်ာ ကာာကာယွ်မ်ျား ုတွည်ဆ်ေး�ာကာဆ်ေးန်ဆေးကြာကာာင့်း် 

ပြု�သသည်် ်သာများန် ်လူကာခဏာာ ပြု�စ််ပြီး�းး ကာု�ယ်ခ်ွးအားစ်န်စ််သည် ်လူ��်သင့််သ်ည်် ်အ�ာများ�ားကာု� လူ��်ဆေးန်�ါသည်။် အ�ု��ါ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားသည် ်12-48 န်ာ�းအတွငွ့်း် 

�း�များနှ်အ်ားပြု�င့်် ်ဆေး��ာကာက်ာယွ်သ်ာွးတွတွ�်ါသည်။် လူအူခွ�ုု �သည် ်၎င့်း်တွု�၏် �ထများ�း�း ထု�းဆေး�း ထု�းပြီး�းးသည််ဆ်ေးန်ာကာထ်ကာ ်ဒ�တွယု်ဆေးပြုများာကာ ်ထု�းဆေး�းထု�းပြီး�းးသည််ဆ်ေးန်ာကာတ်ွငွ့် ်�ု�၍�င့် ်

ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား များရှိှုပြုခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်များတွညူ်းဆေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားရှိှုပြုခွင့်း် ပြု�စ််နှု�င့်�်ါသည်။် သာများန် ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးပြု�စ််ပြုခွင့်း်ကာ mRNA COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း၏ 

ဒ�တွယု်ထု�းဆေး�း များ�ရှိှု�န် ်အဆေးကြာကာာင့်း်�င့်း် များပြု�စ််နှု�င့်�်ါ။ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အပြု�ည််အ်ဝ��န် ်ဆေး�းနှစ်ှ်ကြီးကာမ်ုျားထု�းနှှး�ု� ် လူု�အ�်�ါသည်။်

သင့်ဆ်ေး�းထား�းုသည််ဆ်ေးန်ရာ 

သင့််�်ကာဆ်ေးများာင့်း်ဆေး�်တွငွ့်-် 

 • န်ာကာ�င့်မ်ျားု

 • န်းပြုများန်း်ပြုခွင့်း် 

 • �ူးဆေး�ာင့်ပ်ြုခွင့်း် 

သင့််ခ်ွနှာာကာ�ယု်အ်နှှးအ်ပြု�ားတွငွ့်-် 

 • ခွ�မ်ျားးစု်များ််ပြုခွင့်း် 

 • ဝမ်ျားးဆေးလူှာပြုခွင့်း်

 • ကာု�ယ်�်ပူြုခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးခွွးထကွာမ်ျား�ားသလူု� ခွးစ်ား�ပြုခွင့်း် 

 • ဆေးခွါင့်း်ကာု�ကာပ်ြုခွင့်း်

 • ကြွကာကာသ်ားန်ာပြုခွင့်း်

 • များအးများသာပြု�စ််ပြုခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်သင့််ဝ်မ်ျားးဗုို�ကာတ်ွငွ့် ်န်ာကာ�င့်သ်လူု� ခွးစ်ား�ပြုခွင့်း်

 • �င့်�်န်း်နှမ်ွျားးလူ�ပြုခွင့်း်

က��်�ပ် COVID-19 
ကာကယွေ်ဆးကိ� 

ထိ�း�ပီးပါ�ပီ။
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အပြု�စ်န််ည်း်ဆေးသာ ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ား

ကာဆေးလူးအခွ�ုု �သည် ်အများ�ားအားပြု�င့်် ်ခွ�ုုင့်း်ကြာကာား သု�မ်ျားဟု�တွ ်လူည်�်င့်း်တွစ််ဝု�ကာတ်ွငွ့် ်�ူးဆေး�ာင့်ပ်ြီး�းး အထမုျားခွးနှု�င့်ဆ်ေးသာ 

ဆေးသးွပြု�ူအ��များ�ား (ဆေးသးွကာ�ုတွဟ်ု�ဆေးခွ်သည်)် ကာု� ခွးစ်ား�နှု�င့်သ်ည်။် 

လူအူခွ�ုု �တွငွ့် ်“COVID လူကာဆ်ေးများာင့်း်” ဟု�လူည်း်ဆေးခွ်သည်် ်ဆေး�းထု�းသည််ဆ်ေးန်�ာတွငွ့် ်န်း��၊ ယ်ားယ်း၊ �ူးဆေး�ာင့် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်

န်ာကာ�င့်ဆ်ေးသာ န်းပြုများန်း်များ ုရှိှုနှု�င့်သ်ည်။် အ�ု��ါ န်းပြုများန်း်များမုျား�ားသည် ်�ကာအ်န်ည်း်င့်ယ်မ်ျား ှ�ထများအကြီးကာမ်ုျားထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်

တွစ််�တွဆ်ေးကာ�ာ်တွငွ့် ်စ်တွင့်န်ှု�င့်�်ါသည်။် သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်�ထများ�း�းအကြီးကာမ်ုျား ထု�းဆေး�း ထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်“COVID လူကာဆ်ေးများာင့်း်” 

ပြု�စ််ဆေးန်�ါကာ ဒ�တွယု်အကြီးကာမ်ုျား ထု�းဆေး�းကာု� ထ�်များး ထု�းနှှး�များည်။် ၎င့်း်ကာု� ယ်ားယ်းများ ုသကာသ်ာဆေးစ်�န် ်အန်တ်ွးဟုစ််စ်တွာမုျား�င့်း် 

န်ာကာ�င့်မ်ျားအုတွကွာအ်ကာ�်းတွများင့်န်ှု��င့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးဟုာ်များ�န်း်များဟု�တွဆ်ေးသာ ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးများသုကာသ်ာဆေး�း (NSAID) ပြု�င့်် ်

ကာ�သပြုခွင့်း်အတွကွာ ်သင့််က်ာဆေးလူး၏ ��ာဝန်က်ာု� ဆေးများးပြုများန်း်�ါ။

ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ားကာ� ုစ်းများးရန်် အသးးုဝင့်ဆ်ေးသာ အကြံကားဉာာဏ််များ�ား

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်အကာု�ကာအ်ခွ�ဆေး��ာကာဆ်ေး�း တွစ််များ�ုုးများ�ုုး ဆေးသာကာဆ်ေးန်�သဆေး�ွ� ဆေးစ်ာင့််�်ု�င့်း်�န်မ်ျားာှ အဆေးကာာင့်း်�း�း ပြု�စ််သည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ဆေး�းဆေးသာကာ�်န် ်

��်တွန််�ု်� ် သင့််�်�ာဝန်က်ာ များဆေးပြု�ာသဆေး�ွ� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ကာာလူရှိညှ် ်ဆေးန်စ််ဉ် ဆေး�းဝါးများ�ားကာု� �ကာလ်ူကာ ်ဆေးသာကာသ်း�း�န်မ်ျားာှ အဆေး�းကြီးကားး�ါသည်။် 

သင့််�်�ာဝန်က်ာ သင့််က်ာု� ��်�န် ်များညွှှန်က်ြာကာားသဆေး�ွ� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ကာာလူရှိညှ် ်ဆေးန်စ််ဉ် ဆေး�းဝါးများ�ားကာု� များပြု�တွ ်ဆေးသာကာသ်း�း�န်မ်ျားာှ အဆေး�းကြီးကားး�ါသည်။် 

သင့်ဆ်ေး�းထား�းုသည််ဆ်ေးန်ရာတွငွ့် ်န်ာကာ�င့်မု်ျားနှငှ့်် ်များသကာမ်ျားသာပြု�စ်မု်ျားကာ� ုဆေး�့ာခ်ွ�ရန််-

 •  သန် ်ရ်ှိှင့်း်၊ ဆေးအးပြုများဆေးသာ အဝတွစု််�ကာု� ဆေးန်�ာတွစ််ဝု�ကာတ်ွငွ့် ်�တွွသ်�တွ�်ါ။ 

 •  သင့််လ်ူကာဆ်ေးများာင့်း်ကာု� သး�း�ါ သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးလူက်ာ�င့််�်ါ။ 

��ားန်ာမုျားဆေးကြံကာာင့်် ်များသကာမ်ျားသာပြု�စ်မု်ျားကာ�ဆုေး�့ာခ်ွ�ရန််-

 •  ဆေး�များ�ားများ�ားဆေးသာကာ�်ါ။ 

 •  သင့််က်ာု� များ�ဆူေးစ်များည်် ်အဝတွမ်ျား�ားပြု�င့််ဆ်ေး�ါဆ်ေး�ါ�်ါး�ါး ဝတွ�်င့်�်ါ။ 

�ရာဝန််ကာ� ု�ုန််းဆေးခွ်��ရုများည််အ်ခွါ

အဆေးပြုခွအဆေးန်အများ�ားစ်�တွငွ့် ်သင့််က်ာဆေးလူးကာ �း�များနှ်ဆ်ေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားကာု�သာ ကြာကားု ဆေးတွွ���ါများည်။် ��ာဝန် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်

ကာ�န်း်များာဆေး�းဆေးစ်ာင့််ဆ်ေးရှိာှကာဆ်ေး�းသထူး ��န်း်ဆေးခွ်�ု��ါ-

 •  သင့််က်ာဆေးလူး ဆေး�းထု�းခွ�သ်ည််ဆ်ေးန်�ာတွငွ့် ်န်းပြုများန်း်များ ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်န်ာကာ�င့်မ်ျားကုာ 24 န်ာ�း (သု�မ်ျားဟု�တွ ်1 �ကာ)် ကြာကာာပြီး�းးဆေးန်ာကာတ်ွငွ့် ်

�ု��ု�း�ွားလူာ�ါကာ။ 

 •  သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်ရှိှုနှု�င့်သ်ည်် ်များမူျားများနှ်ဆ်ေးသာ ဆေး�ာဂါါလူကာခဏာာများ�ားနှငှ့်် ်�တွသ်ကာ၍် သင့်စု််တွ�်�ူါကာ သု�မ်ျားဟု�တွ ်

တွစ််ခွ�ုန်တ်ွည်း်တွငွ့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းတွစ််များ�ုုးအထကာ ်ထု�းနှှးပြုခွင့်း်များ ှဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား ဆေး�ာစ်�်ပြုခွင့်း်နှငှ့််�်ု�င့်�်ာ ဆေးများးခွနွ်း်များ�ား 

သင့််တ်ွငွ့် ်ရှိှု�ါ။ 

 •  သင့််က်ာဆေးလူး၏ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားအဆေးကြာကာာင့်း်ကာု� စု်တွ�်ဆူေးန်�ါကာ သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားကာ 

�ကာအ်န်ည်း်င့်ယ်အ်ကြာကာာတွငွ့် ်ဆေး��ာကာက်ာယွ်မ်ျားည််�်း� များဆေး�ါကာ�်ါကာ။ 
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ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထား�းုပြီး�းးဆေးန်ာကာ�်�ုင့်း် ပြု�င့်း်ထားန််ဆေးသာ သ�ုမ်ျားဟုတုွ ်��းုရွားဆေးသာ ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ားမှျားာ ပြု�စ်ခဲ်ွ�ါသည်4်

ပြု�င့်း်ထားန််ဆေးသာ၊ ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ တွးု ်ပြု�န််မုျားများ�ားကာ ပြု�စ်ခဲ်ွ�ါသည်။်

တွစ််စ်း�တွစ််ဆေးယ်ာကာအ်ား အကာ�်းန်��င့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်EpiPen©ပြု�င့်် ်ကာ�သ�န် ်လူု�အ�်�ါကာ ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ 

တွး� ်ပြု�န်မ်ျားမုျား�ားကာု� ပြု�င့်း်ထန်သ်ည်ဟ်ု� ယ်�ူသည် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေး�းရုံး�သု�သ်ာွး�ါ။ ဤကာ�သ်ု� ် တွး� ်ပြု�န်မ်ျား ု

အများ�ုုးအစ်ားများ�ားကာု� ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားဟုု� ဆေးခွ် ပြီး�းး ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်မုျားန်စ်် 30 အတွငွ့်း် 

အပြီးများ�တွမ်ျားးန်းး�ါး ပြု�စ််ဆေးလူရ်ှိှု�ါသည်။် လူအူများ�ားသည် ်အသကာရ်ှိှူ �ခွကာပ်ြုခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်များ�ကာန်ှာှနှငှ့်် ်လူည်�်င့်း် 

ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း်၊ နှလှူး�းခွ�န်န်ှနု်း်ပြုများန်ပ်ြုခွင့်း်၊ ခွနှာာကာု�ယ်အ်နှှးအ်ပြု�ား �ု�း�ွားဆေးသာ န်းပြုများန်း်များ ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်များးူဆေးဝပြုခွင့်း်နှငှ့်် ်

အားန်ည်း်ပြုခွင့်း်တွု�က်ာု�လူည်း် ခွးစ်ား�နှု�င့်သ်ည်။် သု� ်ပြု�စ််�ါ၍ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်15-30 မုျားန်စ််အထ ု

ဆေးစ်ာင့််က်ြာကာည််ဆ်ေးန်�န်မ်ျားာှ အဆေး�းကြီးကားး�ါသည်၊် သု�မ်ျားသှာ သင့််�်�ာဝန်က်ာ သင့််က်ာု� ဆေးစ်ာင့််က်ြာကာည််ပ်ြီး�းး အ�ာအားလူး�း 

အ�င့်ဆ်ေးပြု�ဆေးအာင့်လ်ူ��်နှု�င့်�်ါများည်။် ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားကုာု� ကာ�သ�န် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားကာု� 

အသး�းပြု�ုနှု�င့်�်ါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း �ထများအကြီးကာမ်ုျား ထု�းနှှးပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာဓာာတွမ်ျားတွည််သ်ည်် ်

တွး� ်ပြု�န်မ်ျားရုှိှုဆေးန်သမူျား�ားသည် ်ဒ�တွယု်ဆေးပြုများာကာ ်ထု�းဆေး�းကာု� များထု�းနှှးသင့််�်ါ။

15-30
မိနစ် 

ေစာင့ေ်နပါ

များပြု�င့်း်ထားန််ဆေးသာ၊ �ကာင့််င့်း်ခွ�ကာခ်ွ�င့်း် ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ တွးု ်ပြု�န််မုျားများ�ားမှျားာ�ည်း် ပြု�စ်ခဲ်ွ�ါသည်။်

အဆေး�းဆေး�်ဆေးစ်ာင့််ဆ်ေးရှိာှကာမ်ျား ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေး�းရုံး�တွင့်မ်ျား ုများလူု�အ�်သည်် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ 

တွး� ်ပြု�န်မ်ျားမုျား�ားကာု� များပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ၊ လူကာင့််င့်း် ခွ�ကာခ်ွ�င့်း်ဓာာတွမ်ျားတွည််သ်ည်် ်တွး� ်ပြု�န်မ်ျားဟုု� ဆေးခွ်�ါသည်။် 

ဤကာ�သ်ု� ် တွး� ်ပြု�န်မ်ျား ုအများ�ုုးအစ်ားများ�ားသည် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်4 န်ာ�းအတွငွ့်း် 

ပြု�စ််ဆေး�်�ါသည်။် လူအူများ�ားကာ အင့်ပ်ြု�င့်မ်ျား�ား၊ �ူးဆေး�ာင့်မ်ျား ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်ခွွ�သလူ�်ုထပြုခွင့်း် ပြု�စ််နှု�င့်သ်ည်။် 

သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း တွစ််လူး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်များပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ၊ 

လူကာင့််င့်း်ခွ�ကာခ်ွ�င့်း် ဓာာတွမ်ျားတွည််သ်ည်် ်တွး� ်ပြု�န်မ်ျား ုရှိှု�ါကာ သ ူသု�မ်ျားဟု�တွ ်သမူျားသည် ်တွး� ်ပြု�န်မ်ျားကုာ 

အဆေး�းဆေး�် ဆေးစ်ာင့််ဆ်ေးရှိာှကာမ်ျား ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေး�းရုံး�တွကာမ်ျား ု�ယ်�ူန် ်လူး�လူး�ဆေးလူာကာဆ်ေးလူာကာ ်

များပြု�င့်း်ထန်လ်ူှင့်�်င့် ်ဒ�တွယု်အကြီးကာမ်ုျားထု�းဆေး�းကာု� များထု�းသင့််�်ါ။ 

ကာာ�ရှှိည် ်ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ား ပြု�စ်န်ှ�ငု့်ဆ်ေးပြုခွမှျားာ အ�န်ွ်န်ည်း်�ါး�ါသည်။်

သင့်က်ာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းနှှးများအုားလူး�း၏ သမုျား�င့်း်ဆေးကြာကာာင့်း်ကာု� ကြာကာည််လ်ူှင့်၊် 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းများမုျား ှကာာလူရှိညှ်က်ြာကာာ စု်တွထ်ခုွု�ကာဆ်ေးသာ အဓုာကာအခွ�ကာသ်ည် ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း လူကာဆ်ေးတွွ�စ်မ်ျားးသ�်များ ုပြီး�းးသည််ဆ်ေးန်ာကာ�ု်�င့်း် 30-45 �ကာက်ြာကာားတွငွ့် ်

ပြု�စ််ဆေး�်�ါသည်။် သု� ်ပြု�စ််�ါ၍ FDA သည် ်အဆေး�းဆေး�် အသး�းပြု�ု�န် ်ခွငွ့််ပ်ြု�ုခွ�ကာ ်(EUA) 

ကာု� ခွငွ့််ပ်ြု�ုများဆေး�းများး လူကာဆ်ေးတွွ�စ်မ်ျားးသ�်များ ုပြီး�းး�း�းသည််ဆ်ေးန်ာကာ ်အန်ည်း်�း�း �ကာ ်60 

ဆေးစ်ာင့််�်ု�င့်း်ကာာလူ သတွမ်ျားတှွ�်ပြုခွင့်း် ပြု�စ််သည်။်

ရက ်

60
ေစာင့ဆ်ိ�ငး်ချိန်

4  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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FDA နှငှ့်် ်CDC သည် ်ပြု�စ်န်ှ�ငု့်ဆ်ေးပြုခွရှှိ�ဆေးသာ ပြု�စ်ခဲ်ွသည်် ်ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးတွ�ငု့်း်ကာ� ု
များပြု�တွဆ်ေးစ်ာင့််က်ြံကာည််�်ါများည်။်

ပြု�တွလ်ူမ်ျားးလူု�ကာပ်ြုခွင့်း် သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးဘဲးကာင့်း်ဆေး�း ကြီးကာုု တွင့်က်ာာကာယွ်မ်ျားမုျား�ားကာု� ဆေးကာ�ာ်သာွးပြုခွင့်း် များလူ��်ဘဲ� အ�င့််�်င့်် ်

တွင့်ပ်ြု�များနုှငှ့်် ်များလူု�အ�်ဆေးသာ လူ��်ထး�းကာု� ပြု�တွဆ်ေးတွာကာပ်ြုခွင့်း်ပြု�င့်် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားကာု� လူ�င့်ပ်ြုများန်စ််ာွ ထ�တွလ်ူ��်ခွ�သ်ည်။် 

သ�ုံး�ည်ာရှိငှ့်မ်ျား�ားသည် ်ကာာကာယွ်မ်ျား�ား ထ�တွလ်ူ��်�န် ်�ယ်စ််�နှစ်ှ်ဆေးကာ�ာ်အထ ုန်ည်း်�ည်ာပြု�င့်် ်လူ��်ကာု�င့်လ်ူာခွ�က်ြာကာသည်။် 

ကာများာာအနှှးရ်ှိှု COVID-19 ကားူစ်ကာသ် ူသန်း်ဆေး�ါင့်း်များ�ားစ်ာွသည် ်သ�ုံး�ည်ာရှိှင့်မ်ျား�ားအား ဆေးဘဲးကာင့်း်ပြီး�းး ထဆုေး�ာကာသ်ည်် ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာု� ထ�တွလ်ူ��်ဆေး�းအတွကွာ ်ဗုို�င့်း်��်စ််ကာု� လူ�င့်ပ်ြုများန်စ််ာွ ဆေးလူလ်ူာနှု�င့်ဆ်ေးစ်ခွ�သ်ည်။် အဆေးများ�ုကာနှု�င့်င့််းရှိှု 

လူသူန်း်ဆေး�ါင့်း်များ�ားစ်ာွသည် ်သမုျား�င့်း်တွငွ့် ်အတွင့်း်ကာ��်�း�းဆေးသာ အနှတ�ာယ်က်ာင့်း်ရှိငှ့်း်ဆေး�း ဆေးစ်ာင့််က်ြာကာည််မ်ျားဆုေးအာကာတ်ွငွ့် ်COVID-19 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းခွ��်ါသည်။် FDA၊ CDC နှငှ့်် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းများ ုလူ��်ထး�းများ�ား�ု�င့်�်ာ အကြာကားဆေး�းဆေးကာာ်များတွး (ACIP)5သည် ်

�နှု�င့်ဆ်ေးသာ ဆေးဒတွာအားလူး�းကာု� ဂါရုံ�တွစု်�ကာ ်သး�းသ�်ခွ�ပ်ြီး�းး COVID-19 ကာု� တွား�းး�န် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား၏ ဆေးဘဲးကာင့်း်များနုှငှ့်် ်

ထဆုေး�ာကာမ်ျားအုဆေး�် ယ်း�ကြာကာည်စု််တွခ်ွ��ါသည်။် အသကာအ်နှတရာယ်ရှ်ှိ�ဆေးသာ COVID-19 ၏ ကားူစ်ကာမု်ျားပြု�စ်န်ှ�ငု့်ဆ်ေးပြုခွသည် ်သင့်၏် 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှျား ပြု�င့်း်ထားန််ဆေးသာ ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးခွးစ်ားရနှ�ငု့်ဆ်ေးပြုခွထားကာ ်အ�ားအ�ာ ��ုပြုများင့််မ်ျားား�ါသည်။် 

Johnson & Johnson COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာ အပြုခွားဆေးသးွခွ�အများ�ုုးအစ်ားများ�ားနှငှ့်် ်များတွကူာွ�ပြု�ားစ်ာွ ကာ�သ�န် ်လူု�အ�်နှု�င့်သ်ည်် ်အလူနွ်ရ်ှိာှး�ါးဆေးသာ ဆေးသးွခွ�အများ�ုုးအစ်ား 

(ဆေးသးွဥများာှး န်ည်း်�ါးပြုခွင့်း်နှငှ့််အ်တွ ူဆေးသးွခွ��ုတွ�်ု� ်ပြုခွင့်း် ဆေး�ာဂါါလူကာခဏာာစ်� သု�မ်ျားဟု�တွ ်TTS) နှငှ့်် ်�ကာစ််�်ခွ�ဆ်ေးကြာကာာင့်း် သရုှိှုပြုခွင့်း်သည် ်ကာု�ယ်ခ်ွနှာာစ်န်စ််ကာ များည်က်ာ�သ်ု� ် ဆေးကာာင့်း်စ်ာွ 

လူ��်ဆေး�ာင့်ဆ်ေးန်�း�၏ ဥ�များာတွစ််ခွ� ပြု�စ််သည်။် VAERS စ်န်စ််သည် ်ရှိာှး�ါးဆေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးကာု� သရုှိှုနှု�င့်ခ်ွ�ပ်ြီး�းး CDC သည် ်��ာဝန်မ်ျား�ားအား အ�ု��ါ ဆေးသးွခွ�များမုျား�ားကာု� 

ကာ�သ�န် ်အဆေးကာာင့်း်�း�း န်ည်း်လူမ်ျားးကာု� ဆေးပြု�ာပြု�ဆေး�းနှု�င့်ခ်ွ�သ်ည်။် ယ်ခွ�အခွါ၊ တွစ််စ်း�တွစ််ဆေးယ်ာကာက်ာ ဤရှိာှး�ါးဆေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးကာု� ခွး�များည်�်ု�လူှင့်�်င့် ်��ာဝန်မ်ျား�ားကာ 

၎င့်း်ကာု� ထဆုေး�ာကာစ််ာွ ကာ�သနှု�င့်�်ါသည်။် Johnson & Johnson ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်Pfizer နှငှ့်် ်Moderna ၏ mRNA ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားနှငှ့်် ်များတွကူာွ�ပြု�ားသည်် ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအများ�ုုးအစ်ားပြု�စ််သည်က်ာု� သရုှိှု�န်မ်ျားာှ အဆေး�းကြီးကားး�ါသည်။် Pfizer နှငှ့်် ်Moderna ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား၏ ထု�းဆေး�း အလူး�းဆေး� သန်း် 200 ဆေးကာ�ာ်တွငွ့် ်ဆေးသးွခွ�များ�ားနှငှ့်် ်

�ကာစ််�်များ ုများရှိှုခွ��်ါ။ Pfizer ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်ကာဆေးလူးများ�ားအတွကွာ ်ခွငွ့််ပ်ြု�ုထားသည်် ်တွစ််ခွ�တွည်း်ဆေးသာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပြု�စ််သည်။် 

 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ဆေးဘဲးကာင့်း်ဆေး�း စ်န်စ််သည် ်နှလှူး�းကြွကာကာသ်ားဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း် (နှလှူး�းကြွကာကာသ်ား �ူးဆေး�ာင့်ပ်ြုခွင့်း်နှငှ့်် ်ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း်) သု�မ်ျားဟု�တွ ်နှလှူး�းကာာ အဆေးပြုမှျားး�ါး 

ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း် (နှလှူး�း�တွလ်ူည်ရ်ှိှု အဆေးပြုမှျားး�ါး ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း်) သတွင့်း်ဆေး�း�ု�ခ်ွ�ကာမ်ျား�ား �ရှိှုထားသည်။်7 ဤကာ�န်း်များာဆေး�း အဆေးပြုခွအဆေးန်များ�ားများာှ အပြု�စ််များများ�ား�ါ။ နှလှူး�းကြွကာကာ်

သားဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း်နှငှ့်် ်နှလှူး�းကာာ အဆေးပြုမှျားး�ါး ဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း်သည် ်တွ��်ဆေးကားွ၊ Lyme ဆေး�ာဂါါပြု�င့်် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်COVID-19 ပြု�င့််�်င့် ်ကားူစ်ကာမ်ျားပုြု�စ််ပြီး�းးဆေးန်ာကာ�ု်�င့်း် ပြု�စ််ဆေးလူရ်ှိှုပြီး�းး 

ကာ�သနှု�င့်�်ါသည်။် အဆေးများ�ုကာန်ပ်ြု�ည်ဆ်ေးထာင့်စ််�ရှိှု လူ ူ100,000 လူှင့် ်လူ ူ10 ဦးးများ ှ20 ဦးးခွန် ်တ်ွငွ့် ်နှစ်ှ်စ်ဉ် နှလှူး�းကြွကာကာသ်ားဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း် ဆေး�ာဂါါကာု� ဆေးတွွ� ရှိှု�သည်။် ဤကာ�သ်ု� ် 

ပြု�စ််ခွ�ဆေးသာ နှလှူး�းကြွကာကာသ်ားဆေး�ာင့်�်မ်ျားးပြုခွင့်း်ကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားနှငှ့်် ်�ကာစ််�်များ ုရှိှု၊ များရှိှုကာု� များသ�ုဆေးသး�ါ။ အဆေးများ�ုကာန်န်ှလှူး�း အ�ွ��အစ်ည်း်သည် ်များကြာကာာဆေးသးခွင့်က်ာ 

ဆေးကြာကာည်ာခွ�ကာထ်�တွပ်ြု�န်ထ်ား�င့်း်အ�8 သထုားဆေးသာ ပြု�စ််�ာွးသမူျား�ားသည် ်ရှိာှး�ါးပြီး�းး အများ�ားစ်�များာှ များပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာဆေးကြာကာာင့်် ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား၏ အကာ�ုုးကာ 

ဤဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးပြု�စ််နှု�င့်ထ်ကာ ်�ု�သာဆေးန်ဆေးသးဆေးကြာကာာင့်း် မုျားဘဲများ�ားအား အကြာကားဆေး�း�ါသည်။် 

အဆေးများ�ုကာန်ပ်ြု�ည်ဆ်ေးထာင့်စ််�တွငွ့် ်လူမူျား�ားစ်ာွထး ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားကာု� ကာ�ယ်ပ်ြု�န် ်စ််ာွ ထု�းနှှးဆေးသာအခွါတွငွ့်သ်ာ ဆေးတွွ� နှု�င့်သ်ည်် ်

ရှိာှး�ါးဆေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ားကာု� ဆေးစ်ာင့််က်ြာကာည််�်န် ်ကာများာာကြီးကားးတွငွ့်6် အဆေးကာာင့်း်�း�း စ်န်စ်် ရှိှု�ါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေးကြာကာာင့်် ်

��ားန်ာများ ုပြု�စ််သည် ်ပြု�စ််ဆေးစ် သု�မ်ျားဟု�တွ ်များပြု�စ််သည်ပ်ြု�စ််ဆေးစ် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်တွစ််စ်း�တွစ််ဆေးယ်ာကာ ်��ားန်ာများကုာု� 

သတွင့်း်�ု�သ်ည််အ်ခွါတွု�င့်း် အများ�ားပြု�ည်သ်ထူး CDC ကာ သတွင့်း်�ု��်ါသည်။် ��ာဝန်မ်ျား�ားသာများကာဘဲ� လူတူွု�င့်း်ကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း

ထု�းပြီး�းးသည််ဆ်ေးန်ာကာ�ု်�င့်း် ��ားန်ာများ ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးကာု� လူတူွု�င့်း်ကာ သတွင့်း်�ု�န်ှ ု�င့်�်ါသည်။် ဤအခွ�ကာအ်လူကာက်ာု� 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေးကြာကာာင့်် ်ဆေးဘဲးပြု�စ််ဆေးသာ ပြု�စ််��် သတွင့်း်ဆေး�း�ု�စ််န်စ်် (VAERS) များတှွ�င့်် ်သတွင့်း်�ု��်ါသည်။် ကာ�န်း်များာဆေး�းပြု�ဿန်ာကာု� 

VAERS ထး သတွင့်း်�ု��်ါကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်ပြု�ဿန်ာကာု� ပြု�စ််ဆေးစ်သည်ဟ်ု� များ�ု�လူု�သည်က်ာု� များဆေးများ�်န်မ်ျားာှ အဆေး�းကြီးကားး�ါသည်။် 

၎င့်း်ကာ သ�ုံး�ည်ာရှိငှ့်မ်ျား�ား၊ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ဆေးဘဲးကာင့်း်များ ုကာွမ်ျားးကာ�င့်သ်မူျား�ားနှငှ့်် ်��ာဝန်မ်ျား�ားကာု� �ု�၍ ဂါရုံ�တွစု်�ကာ ်ကြာကာည််ရု်ုံ�န် ်

လူု�အ�်ဆေးစ်နှု�င့်သ်ည်် ်အလူားအလူာရှိှုဆေးသာ ပြု�ဿန်ာများ�ားအဆေးကြာကာာင့်း် ရုုံ� းရှိှင့်း်စ်ာွ သတွဆုေး�း�ါသည်။် 

5  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7020e1.htm?s_cid=mm7020e1_w

6  https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

7  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html 

8  https://newsroom.heart.org/news/covid-19-vaccine-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-rare-heart-complications
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COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားကာ ဆေးသ�းးုမုျားများ�ား ပြု�စ်ဆ်ေးစ်ခဲွ�်ါသ�ား။
ဒးဇင့်ဘ်ဲာလူ 14 �ကာ ်2020 များ ှဆေးများလူ 10 �ကာ၊် 2021 အထ ုအဆေးများ�ုကာန်ပ်ြု�ည်ဆ်ေးထာင့်စ််�တွငွ့် ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အလူး�းဆေး� 259 သန်း်ဆေးကာ�ာ် ထု�းနှှးခွ�ပ်ြီး�းး 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားဆေးကြာကာာင့်် ်တွု�ကာရု်ုံ�ကာပ်ြု�စ််သည်် ်ဆေးသ�း�းများ ုများရှိှုဆေးသး�ါ။9

Johnson & Johnson COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်အလူနွ်န််ည်း်�ါးဆေးသာ လူအူဆေး�အတွကွာတ်ွငွ့် ်ပြု�စ််ခွ�ဆေးသာ 

�န်း်ကာန်ပ်ြု�ား�း�ကာလူာ�်စ်ည်း် န်ည်း်န်ည်း်ပြု�င့်် ်ဆေးသခွွ�များမုျား�ား�ု�သည်် ်ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ �ု�းကာ�ုုး ပြု�စ််ဆေးစ်ဆေးကြာကာာင့်း်ကာု� အများနှ်တ်ွကာယ် ်

ရှိာှဆေးတွွ� ခွ�သ်ည်။် ယ်ခွ�အခွ�ုန်အ်တွငွ့် ်ဤကာ�သ်ု� ် ပြု�စ််ခွ�ဆေးသာ ဆေးသးွခွ�များ�ားကာု� အပြုခွားဆေးသးွခွ�များ�ားအား ကာ�သများည်် ်န်ည်း်လူမ်ျားးများ�ားနှငှ့်် ်

ကာွ�ပြု�ားစ်ာွ ကာ�သ�များည်က်ာု� ��ာဝန်မ်ျား�ားစ်ာွကာ သတွမုျားပြု�ုမုျားခွ��်ါ။ ကားများဆေးကာာင့်း်စ်ာွပြု�င့််�်င့် ်အ�ု��ါ ပြု�စ််ခွ�ဆေးသာ ဆေးသးွခွ�များ�ားကာု� 

အပြုခွားဆေးသးွခွ�များ�ားအတွု�င့်း် အလူားတွ ူဆေး�းဝါးပြု�င့်် ်ကာ�သပြုခွင့်း်ကာ အလူနွ်ပ်ြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား ပြု�စ််ဆေးစ်နှု�င့်ပ်ြီး�းး 

ဆေးသးွခွ�များ�ားကာု� များနှ်က်ာန်ဆ်ေးသာ ဆေး�းဝါးပြု�င့်် ်များကာ�သခွ�ဆ်ေးသာဆေးကြာကာာင့်် ်လူအူခွ�ုု �ဆေးသ�း�းခွ��်သည်။် ဆေးသးွခွ�များ�ားနှငှ့်် ်mRNA 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား (Pfizer သု�မ်ျားဟု�တွ ်Moderna) ကြာကာား �ကာစ််�်များ ုများရှိှု�ါ။ 

mRNA ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား (Pfizer သု�မ်ျားဟု�တွ ်Moderna) အတွကွာ ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား (ပြု�စ််ခွ�ဆေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုး�င့်လ်ူှင့်)် 

များ ှဆေးသ�း�းများ ုများရှိှုထား�ါ။ Pfizer သည် ်အသကာ ်18 ဆေးအာကာ ်ကာဆေးလူးများ�ားအတွကွာ ်ခွငွ့််ပ်ြု�ုထားသည်် ်တွစ််ခွ�တွည်း်ဆေးသာ 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပြု�စ််သည်။် Johnson & Johnson ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာု� အသကာ ်18 နှစ်ှ်ဆေးအာကာ ်ကာဆေးလူးများ�ားအတွကွာ ်ခွငွ့််ပ်ြု�ုများထား�ါ။

ဘာယ်သ်ဆူေးတွကွာ Pfizer COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း များထား�းုသင့််သ်�။ဲ
Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာု� အသကာ ်12 နှငှ့််အ်ထကာရ်ှိှု လူမူျား�ားအတွကွာ ်ခွငွ့််ပ်ြု�ုထားသည်။် သင့််က်ာဆေးလူးသည် ်ဆေးအာကာဆ်ေး�ာ်ပြု��ါအခွ�ကာန်ှငှ့််က်ာု�ကာည််း�ါကာ 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း များထု�းသင့််�်ါ။

 • ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း �ထများအကြီးကာမ်ုျား ထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ တွး� ်ပြု�န်မ်ျား ုရှိှုခွ�သ်ည်။်

 • ဤကာာကာယွ်ဆ်ေး�း၏ �ါဝင့်�်စ်စည်း်တွစ််ခွ�ခွ�နှငှ့်် ်ပြု�င့်း်ထန်သ်ည်် ်ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာတွး� ်ပြု�န်မ်ျား ုရှိှုခွ�သ်ည်။် 

 •  ကာဆေးလူးများ�ားတွငွ့် ်၎င့်း်တွု�၏် �ထများ�း�း COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအဆေး�် လူကာင့််င့်း်ခွ�ကာခ်ွ�င့်း် ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ တွး� ်ပြု�န်မ်ျား ုသု�မ်ျားဟု�တွ ်အပြုခွားဆေး�ာဂါါအတွကွာ ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေး�းထု�းကာ�ထး�း ဆေးန်ာကာတ်ွစ််များ�ုုးအတွကွာ ်ဓာာတွမ်ျားတွည််ဆ်ေးသာ တွး� ်ပြု�န်မ်ျား ုရှိှုခွ��်ါကာ များပြု�င့်း်ထန်လ်ူှင့်�်င့် ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း များထု�းခွင့် ်

သင့််က်ာဆေးလူး၏ ��ာဝန်န်ှငှ့်် ်တွု�င့်�်င့်�်များည်။်
 

သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်အစ်ားအဆေးသာကာ၊် အမ်ုျားဆေးများးွတွ�ုစ်ာာန်၊် အ��်ု၊ �တွဝ်န်း်ကာ�င့် ်သု�မ်ျားဟု�တွ ်ကြာကာကာဆ်ေး�ါင့်ဆ်ေး�း ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျားကုာ�သ်ု� ် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ား သု�မ်ျားဟု�တွ ်ထု�းဆေး�း 

ဆေး�းဝါးများ�ားနှငှ့်် ်များသကာ�်ု�င့်သ်ည်် ်ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ ဓာာတွမ်ျားတွည််သ်ည်် ်တွး� ်ပြု�န်မ်ျားမုျား�ား ရှိှုခွ��ူ်းလူှင့်�်င့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ထု�းနှု�င့်�်ါသည်။် သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်ဆေးသာကာဆ်ေး�း 

ဓာာတွမ်ျားတွည််မ်ျား ုပြု�စ််�ူး�ါကာ သု�မ်ျားဟု�တွ ်ပြု�င့်း်ထန်ဆ်ေးသာ ဓာာတွမ်ျားတွည််၍် တွး� ်ပြု�န်မ်ျားကုာု� မုျားသားစ်�တွငွ့် ်ပြု�စ််�ူး�ါကာလူည်း် သင့််က်ာဆေးလူးကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းနှု�င့်�်ါသည်။်10 

ကာွနှ်�်ု၏ ကာဆေး�းသည် ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနှငှ့်် ်တွစ်ခ်ွ��န််တွည်း်တွငွ့် ်

အပြုခွား ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားကာ� ုထား�းုနှ�ငု့်�်ါသ�ား။
သင့်၏် COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာု� ထု�းနှှးခွ�ုန်သ်ည် ်သင့်န်ှငှ့်် ်သင့််က်ာဆေးလူးကာ အပြုခွား ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းများမုျား�ားကာု� 

အခွ�ုန်န်ှငှ့််တ်ွစ််ဆေးပြု�းည်း လူ��်ဆေး�ာင့်ဆ်ေးကြာကာာင့်း် ဆေးသခွ�ာလူ��်�န် ်အခွ�ုန်ဆ်ေးကာာင့်း် ပြု�စ််သည်။် COVID-19 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားနှငှ့်် ်အပြုခွားကာာကာယွ်ဆ်ေး�းများ�ားကာ� ုယ်ခုွအခွါ တွစ်ဆ်ေးန်တ်ွည်း်တွငွ့် ်ထား�းုဆေး�းနှ�ငု့်ပ်ြီး�းး �န်ွ်ခဲွဆ်ေးသာ 14 

ရကာတ်ွငွ့် ်သင့် ်တွပြုခွားကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အများ��ုးအစ်ားကာ� ုထား�းုနှှးထားား�ါကာ COVID-19 အတွကွာ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထား�းုရန်် 

ဆေးစ်ာင့််�်�ငု့်း်��ု ် များ��ဆုေးတွာ�်ါ။11 ဘဲာကာု�ဆေးစ်ာင့််က်ြာကာည််�်များလူ��ု�တွာကာု� သင့်သ်နုှု�င့်ဆ်ေးစ်�ု� ် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းတွစ််လူး�းစ်း၏ 

ပြု�စ််နှု�င့်ဆ်ေးပြုခွရှိှုဆေးသာ ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးတွု�င့်း်ကာု� သင့််က်ာဆေးလူး၏ ��ာဝန်အ်ား ဆေးများးပြုများန်း်�ါ။ သင့််က်ာဆေးလူးကာ 

တွစ််ခွ�ုန်တ်ွည်း်တွငွ့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနှစ်ှ်လူး�းစ်လူး�းများ ှဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား ကြာကားု �ပြုခွင့်း်ကာလူည်း် ပြု�စ််နှု�င့်�်ါသည်။် 

9    https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
10  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
11  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration
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သင့််က်ာဆေးလူးတွငွ့် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးပြု�စ််သည်ဟ်ု� သင့်ထ်င့်�်ါကာ ၎င့်း်ကာု� CDC ၏

 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေးကြာကာာင့်် ်ဆေးဘဲးပြု�စ််ဆေးသာ ပြု�စ််��် သတွင့်း်ဆေး�း�ု�စ််န်စ်် (VAERS)သု� ် သတွင့်း်�ု�န်ှ ု�င့်�်ါသည်။် သင့််အ်တွကွာ ်

VAERS ကာု� သတွင့်း်�ု��်န်လ်ူည်း် သင့််�်�ာဝန်က်ာု� သင့်ဆ်ေးတွာင့်း်�ု�နှု�င့်�်ါသည်။် VAERS သည် ်သ�ုံး�ည်ာရှိငှ့်မ်ျား�ားနှငှ့်် ်

ဆေး�းဘဲကာ�်ု�င့်�်ာ ကာွမ်ျားးကာ�င့်သ်မူျား�ားအား ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနှငှ့််အ်တွ ူပြု�စ််နှု�င့်ဆ်ေးသာ ဆေးဘဲးကာင့်း်ဆေး�း ပြု�ဿန်ာကာု� 

ညွှှန်ပ်ြု�နှု�င့်သ်ည်် ်ကာ�န်း်များာဆေး�း ပြု�ဿန်ာများ�ား (“�န် ်က်ာ�င့်ဆ်ေးသာ ပြု�စ််��်များ�ား” ဟု�လူည်း်ဆေးခွ်သည်)် ၏ များမူျားများနှ်ဆ်ေးသာ 

သု�မ်ျားဟု�တွ ်ဆေးများှာ်လူင့််မ်ျားထားဆေးသာ �း�စ်းများ�ားကာု� လူ�င့်ပ်ြုများန်စ််ာွ သရုှိှုနှု�င့်ဆ်ေးစ်�န် ်ကာညူ်းဆေး�းသည်။် 

V-safe သည် ်သင့်က်ာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ဆေးဘဲးထကွာ�်ု�းကာ�ုုးများ�ား ရှိှုလူာ�ါကာ သင့််အ်ား CDC ကာု� ဆေးပြု�ာပြု�နှု�င့်ဆ်ေးစ်သည်် ်အွန်လ်ူု�င့်း် န်ည်း်လူမ်ျားးတွစ််များ�ုုး 

ပြု�စ််သည်။် သင့်က်ာ ဒ�တွယု်အကြီးကာမ်ုျား ထု�းဆေး�း ထု�းပြီး�းးဆေးန်ာကာတ်ွငွ့်လ်ူည်း် သတွဆုေး�းခွ�ကာမ်ျား�ား �နှု�င့်�်ါသည်။် v-safe အဆေးကြာကာာင့်း်ကာု� www.cdc.gov/vsafe တွငွ့် ်�ု�မုျား�ဆေးလူလ်ူာ�ါ။

V-safe ပြု�င့်် ်စ်ာရင့်း်သငွ့်း်�ါ 

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထား�းုပြီး�းးဆေးန်ာကာ ်ကာွနှ်�်ု၏ ကာဆေး�းတွငွ့်ရှ်ှိ�သည်် ်

ဆေးဘားထားကွာ�်�းုကာ��ုးများ�ားကာ� ုသတွင့်း်��ုသ်င့််�်ါသ�ား။ 


