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သင့့်�ကိုု� ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းထိုးု�းဆေး�းပြီး�းးဆေး�ာကို ့သင့်က့ို အခြား�ားလူမူျား�ားထိုး ံဗုို�င့်း့ရ�့စ့် ကိုးူစ်ကို�့�ံ� နှံ့့ံ �ဆေးစ်ခြား�င့်း့ ရှိ့ု၊ များရှိ့ုကိုု� ဆေး�းဘကို�့ု�င့်ရ့ာ ကိုွမ့ျားးကို�င့်သ့မူျား�ားကို 

လူကိုဆ့ေး�ွ�ဘဝ အဆေးခြား�အဆေး�များ�ား�ငွ့် ့များဆေး�ွ�များရဆေးသးများ��င့်း့ နှံ့ာ့ဆေး�ါင့်း့စ်ည်းး့ဝ�ခ့ြား�င့်း့၊ သင့်�အ့မ့ုျား�ငွ့် ့များဆေး�သနူှံ့င့့်� ့6 ဆေး� (2 များး�ာ) �ာွဆေး�ခြား�င့်း့၊ များကြာကိုာ�ဏ 

လူကိုဆ့ေး�းခြား�င့်း့နှံ့င့့်� ့သင့်ဖ့ျား�ားဆေး���ု��့ငွ့် ့အမ့ုျားများာ့ဆေး�ခြား�င့်း့ကို့�သု� � ကို�့ဆေးရာဂါါကိုု� ရ�့�� �ဆ့ေးစ်ရ� ့လူ��့နှံ့ု�င့်သ့ည်း� ့�ည်းး့လူမ့ျားးအားလူံ�းကိုု� �ကိုလ့ူကို ့အသံ�းခြား�ု

ရ�မ့ျားာ့ အဆေးရးကြီးကိုးး�ါသည်း။့ လူအူတော်�်�များ�်�များ�်�ကိုု� ကို်ကိုယွ်�တော်�� ထိုးု��ပြီး�း�သည်�နှငှ့််� ဘဝတော်ေထိုးု�င့်�မုျားကိုု� �ံ�မှျားေ�အ�ု�င့်�� ပြ�ေ�လူည်� စ�င့်�နှု�င့်�သည်�။

သင့်�၊ သင့််�မုျားသ်�စ�နှငှ့််� သင့်�၏ လူမုူျားအသု�ကို�အဝေ��ကိုု� ကို�ေ��များ်
တော်စပြီး�း�၊ တော်ဘ�ကိုင့်��တော်စရေ� COVID-19 ကို်ကိုယွ်� �တော်��ထိုးု��သည်�်
အ�ကွို� တော်ကို��ဇူူး��င့်��ါသည်�။

သင့်သ့ည်း ့COVID-19 ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းကိုု� ဆေး�ာကို�့ံ�းအကြီးကိုမ့ုျား ထိုးု�းပြီး�းးဆေး�ာကို ့2 ���့ငွ့် ့သင့့်

ကိုု�ယ်�့အံား ရှိ့ုသာွးသည်း ့သု� �များဟု�� ့ဗုို�င့်း့ရ�့စ့်များ ့ကိုာကိုယွ်မ့ျားရုသာွးသည်းဟ့ု� များ�့ယ့်�ူါသည်း။့ 

သု� �ဆေးသာ့လူည်းး့၊ ဆေး�ာကို�့ံ�းအကြီးကိုမ့ုျား ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းများထိုးု�းများး သု� �များဟု�� ့သင့့်��နှံ့ာာကိုု�ယ်က့ို ကိုု�ယ်�့အံား

ကိုု� အခြား�ည်း့�အဝ များရှိ့ုဆေးသး�င့် ့အဆေး�ာအ�ငွ့်း့�ငွ့် ့ဆေးရာဂါါရှိ့ုဆေးသာသနူှံ့င့့့်� အ�းးကို�့ ရှိ့ုဆေး��ါကို၊ သင့့်

ဆေး�များဆေးကိုာင့်း့ခြားဖျားစ့်နှံ့ု�င့်�့ါဆေးသးသည်း။့ 

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

ေဆး ေနာကဆ်ံ�းတစ်
�ကမ်ိထိ�း�ပီးေနာက်

2
ပတ်

COVID-19 များ�ု��ကိုွ�များ�်�
ဆေး�ာကိုထ့ိုး�့ဆေး�ွ�ရသည်း့� COVID-19 များ�ုုးကိုွမ့ျား�ား (��ါ�စ့်ရံ များ�ုုးရုိုး� းဗိုးဇကိုွမ့ျား�ားဟု�ဆေး�်သည်း)့ သည်း ့

အရင့်က့ို COVID-19 များ�ုုးကိုွမ့ျား�ားထိုးကို ့ကိုးူစ်ကိုမ့ျား�ုု�လူယွ်�့ါသည်း။့  ထိုးု� �ဆေးကြာကိုာင့့်� Utah �ငွ့်ဆ့ေး�ထိုးု�င့့်

သမူျား�ားသည်း ့နှံ့ာ့ဆေး�ါင့်း့စ်ည်းး့��့ခြား�င့်း့၊ �စ့်ဦးးနှံ့င့့့်��စ့်ဦးး ��့�ာွ�ာွဆေး�ခြား�င့်း့နှံ့င့့့်� လူအူများ�ားစ်�ဆေးဝးခြား�င့်း့

ကိုု� အရင့်က့ိုထိုးကို�ု့�ပြီး�းး ဆေးရှိာ့င့်က့ြာကိုဉ့််ရ� ့လူု�အ�့�ါသည်း။့ 

လူအူတော်�်�များ�်�များ�်�ကိုု� ကို်ကိုယွ်�တော်��ထိုးု��ပြီး�း�ချိ�ုေ�အထိုး ုCOVID-19 ကို�ူ
စကို���ံ� နှှံမု်ျားကိုု� �်��း�ရေ� သင့်�ကို �ကို�လူကို�၍ နှှ် တော်ချိါင့်��စည်��ဝ���င့်�
ကို် ကြိုကို�ု�င့်�ကို်ကိုယွ်�မုျားများ�်�ကိုု� လူ���တော်�်င့်�သင့််��ါသည်�။ 
FDA ကိုဆေး� �ရားဝင့်�့ငွ့်�ခ့ြား�ုထိုးား�့� COVID-19 ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းအားလူံ�းကို ဆေးဘးကိုင့်း့ပြီး�းးဆေး�ာ� သင့်�က့ိုု� ဗုို�င့်း့ရ

�့စ့်ရ�က့ိုဆေး� ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းဖုျား� �အ�ကွို ့ထိုးဆုေးရာကိုမ့ျားရုှိ့ု�ါ�ယ်။့ အဒ့ါါဆေး�ကွို သင့်�က့ိုု� ဖျား�ား�ာခြား�င့်း့၊ ဆေး�းရံိုး��ကိုရ့

ခြား�င့်း့၊�့ � ဒါါများမ့ျားဟု�� ့COVID-19 ဆေးကြာကိုာင့်� ့ဆေးသ�ံ�းခြား�င့်း့ကိုဆေး� ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း�ါ�ယ်။့ လူ��့ဆေးလူာဆေးလူ�လူာများ1ု 

�ငွ့် ့ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းဆေး�ကွို အခြား�ားလူဆူေး��ွး ဗုို�င့်း့ရ�့စ့်ကိုးူစ်ကို�့�ံ� နှံ့့ံ �များကုိုု� �ား�းးဆေး�းနှံ့ု�င့်ပ့ြီး�းးဆေး�ာ� အ��အ��ု�့

အထိုး ု�ွခ့ြား�ားသရုှိ့ုထိုးားပြီး�းးခြားဖျားစ့်�့� ဗုို�င့်း့ရ�့စ့်ရ့ � ဆေးခြား�ာင့်း့လူမ့ျားအုသစ့်ဆေး�ကွိုု� �� �က့ို�င့်ရ့ာများာ့ အလူ��့ခြားဖျားစ့်�ယ်လ့ူု� � 

ခြား�သထိုးား�ါ�ယ်။့ 

2 မီတာ

6 ေပ
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COVID-19 ကို်ကိုယွ်�တော်��ထိုးု��မုျားများ�်�ကို တော်ရ်ဂါါတော်ပြချိချိ����ပြ�င့််�တော်ေပြချိင့်��နှငှ့််� သး�ပြချိ်�ခွျိ�တော်ေပြချိင့်��၊ လူများ��ညွှှေ�ချိ�ကို�များ�်�
အတော်�် ဘယ်�လူု�သကို�တော်ရ်ကို��ါသလူ�။
ဆေး�ာကို�့ံ�းအကြီးကိုမ့ုျား ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း ထိုးု�းပြီး�းးသာွးဆေးသာအ��ု�သ့ည်း ့2 �ါ�ထ့ိုးကိုဆ့ေးကို�ာ့သာွး�ါကို၊ ဆေးရာဂါါရှိ့ုဆေးသာသနူှံ့င့့့်� အ�းးကို�့ရှိ့ုဆေး��့�ဆေးသာ့လူည်းး့ သင့်သ့ည်း ့

ဆေးရာဂါါခြား���ု�့ခြားဖျားင့်�ဆ့ေး�ရ� ့များလူု��ါ။ သု� �ဆေးသာ့ သင့်က့ို COVID-19 ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းထိုးု�းပြီး�းးဆေး�ာကို�့ငွ့်�့င့် ့ဆေးရာဂါါဆေးခြား���ု�့ခြားဖျားင့့်�ဆေး�ရ� ့သု� �များဟု�� ့သးးသ� ��့ွဆ့ေး�ရ� ့လူု�အ�့

သည်း� ့အဆေးခြား�အဆေး�အ��ုု � ရှိ့ု�ါသည်း။့

သင့််��ငွ့်� COVID-19 တော်ရ်ဂါါလူကိုခဏာ်များ�်�ရုှှိ�ါကို ဘ်လူ���ရများလူ�-

သင့်��့ငွ့် ့COVID-19 ဆေးရာဂါါလူကိုခဏာများ�ားရှိ့ုပြီး�းး

ကို်ကိုယွ်�တော်�� များထိုးု��ရတော်သ��ါကို

ကို်ကိုယွ်�တော်�� �စ�စ�ု��စ��ု�င့်��ထိုးု��ပြီး�း��ါကို 

(Pfizer သု� �များဟု�� ့Moderna ကို့�သု� �ဆေးသာ 2 ကြီးကိုမ့ုျားထိုးု�းရဆေးသာ ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း၏ 

1 ကြီးကိုမ့ုျားကိုု�သာ ထိုးု�းနှံ့့ထံိုးားသည်း)့

သးးခြား�ား�ွဆ့ေး�ပြီး�းး ��ကို�့�င့်း့ စ်စ့်ဆေး�းများ�ုယံ်�ူါ။ သးးခြား�ား�ွဆ့ေး�ပြီး�းး ��ကို�့�င့်း့ စ်စ့်ဆေး�းများ�ုယံ်�ူါ။

သင့်�ကို �ု��တော်�ွ�ထိုး်�သည််� �စ�စံ��စ�တော်ရ်ကို�နှငှ့််� ထိုးတုော်�ွ��ါကို လူ���တော်�်င့်�ရေ�-

သင့်�က့ို ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း နှစှ�လူံ��စလူံ�� အပြ�ည််�များထိုးု��ရတော်သ�ဘ� �ု�းဆေး�ွ�ထိုးားသနူှံ့င့့်� ့ထိုးဆုေး�ွ��ါကို-

ကို်ကိုယွ်�တော်�� များထိုးု��ရတော်သ��ါကို

ကို်ကိုယွ်�တော်�� �စ�စ�ု��စ��ု�င့်��ထိုးု��ပြီး�း��ါကို 

(Pfizer သု� �များဟု�� ့Moderna ကို့�သု� �ဆေးသာ 2 ကြီးကိုမ့ုျားထိုးု�းရဆေးသာ ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း၏ 

1 ကြီးကိုမ့ုျားကိုု�သာ ထိုးု�းနှံ့့ထံိုးားသည်း)့

ဆေးရာဂါါဆေးခြား���ု�့ခြားဖျားင့်�ဆ့ေး�ပြီး�းး COVID-19 အ�ကွို ့စ်စ့်ဆေး�းများ�ုယံ်�ူါ။ ဆေးရာဂါါဆေးခြား���ု�့ခြားဖျားင့်�ဆ့ေး�ပြီး�းး COVID-19 အ�ကွို ့စ်စ့်ဆေး�းများ�ုယံ်�ူါ။

သင့်သ့ည်း ့ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းအခြား�ည်း�အ့ဝထိုးု�းထိုးားပြီး�းး COVID-19 ၏ ဆေးရာဂါါလူကိုခဏာများ�ား ရှိ့ုဆေး��ါကို-

(Pfizer သု� �များဟု�� ့Moderna ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း 2 ကြီးကိုမ့ုျားထိုးု�းထိုးားသည်း ့သု� �များဟု�� ့Johnson & Johnson ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း 1 ကြီးကိုမ့ုျားထိုးု�းထိုးားသည်း)့ 

သင့််�ကိုု� ကို်ကိုယွ်�တော်�� ထိုးု��ပြီး�း�ချိ�ုေ�မှျား် 2 ��� များရုှှိတော်သ��ါကို သင့််�ကိုု� ကို်ကိုယွ်�တော်�� ထိုးု��ပြီး�း�ချိ�ုေ�မှျား် အေည်���ံ�� 2 ��� ပြ�ည််�ပြီး�း��ါကို

သးးခြား�ား�ွဆ့ေး�ပြီး�းး ��ကို�့�င့်း့ စ်စ့်ဆေး�းများ�ုယံ်�ူါ။

သးးခြား�ား�ွဆ့ေး�ပြီး�းး သင့်၏့ �ရာဝ� ့သု� �များဟု�� ့ကို��း့များာဆေးရးဆေးစ်ာင့်�ဆ့ေးရှိာ့ကိုသ့ထူိုး ံ

�ကိုသ့ယွ်�့ါ။ COVID-19 များဟု��သ့ည်း� ့�စ့်စံ်��စ့်��ကို ဆေးရာဂါါလူကိုခဏာများ�ား 

ခြားဖျားစ့်ဆေးစ်ခြား�င့်း့ ခြားဖျားစ့်နှံ့ု�င့်သ့ည်း။့ သု� �ဆေးသာ ့သင့်၏့ �ရာဝ�က့ို သင့်�အ့ား COVID-19 

အ�ကွို ့စ်စ့်ဆေး�းများ ုခြား�ုလူ��့ဆေးစ်လူု�သည်း။့ COVID-19 ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�းများ�ားသည်း ့

စ်စ့်ဆေး�းများ၏ု �ကုို�များကုိုု� ဆေးနှံ့ာ့င့်�ယ့်က့ိုခ့ြား�င့်း့ များခြား�ု�ါ။

သင့်�က့ို ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း နှစှ�လူံ��စလူံ�� အပြ�ည််�ထိုးု��ထိုး်�ပြီး�း� �ု�းဆေး�ွ�ထိုးားသနူှံ့င့့်� ့ထိုးဆုေး�ွ��ါကို-

(Pfizer သု� �များဟု�� ့Moderna ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း 2 ကြီးကိုမ့ုျားထိုးု�းထိုးားသည်း ့သု� �များဟု�� ့Johnson & Johnson ကိုာကိုယွ်ဆ့ေး�း 1 ကြီးကိုမ့ုျားထိုးု�းထိုးားသည်း)့ 

သင့််�ကိုု� ကို်ကိုယွ်�တော်�� ထိုးု��ပြီး�း�ချိ�ုေ�မှျား် 2 ��� များရုှှိတော်သ��ါကို သင့််�ကိုု� ကို်ကိုယွ်�တော်�� ထိုးု��ပြီး�း�ချိ�ုေ�မှျား် အေည်���ံ�� 2 ��� ပြ�ည််�ပြီး�း��ါကို

ဆေးရာဂါါဆေးခြား���ု�့ခြားဖျားင့်�ဆ့ေး�ပြီး�းး COVID-19 အ�ကွို ့စ်စ့်ဆေး�းများ�ုယံ်�ူါ။

ဆေးရာဂါါဆေးခြား���ု�့ခြားဖျားင့်�ဆ့ေး�ရ� ့များလူု�အ�့�ါ။ သု� �ဆေးသာ့ သင့်က့ိုးူစ်ကိုပ့ြီး�းးဆေး�ာကို ့

COVID-19 ဆေးရာဂါါလူကိုခဏာများ�ား ရှိ့ု�ါကို (ခြားဖျားစ့်ဆေးလူ�သ�့ုများရှိ့ု�ါ)၊ သင့်၏့ �ရာဝ� ့

သု� �များဟု�� ့ကို��း့များာဆေးရးဆေးစ်ာင့်�ဆ့ေးရှိာ့ကိုသ့ကူိုု� ဖျား��း့ဆေး�်�ု��ါ။  သင့်က့ို COVID-19 

အ�ကွို ့စ်စ့်ဆေး�းများ ု�ယံ်ဖုူျား� � လူု�အ�့နှံ့ု�င့်�့ါသည်း။့


