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အိိမ််တွွင်် မ်ည်မ််ှကြာ�ာကြာ�ာနေေရမ်ည်ေ်ည်�်။  
သီးး�ခြား�း��ဲ�နေေခြား�င်းး� နှှင်း်း ကဲွားရေးတင်းး� လမ်းး�ညှွှေး�ျကွား

ပြ�င််ဆင််ရက််စဲွဲ� 1/11/2022

က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးထိုးး�းပြ�င််းနှှင််် သဘာာဝဆေးရာဂါါက်းးစွဲက််မုှုနှှစ်ွဲ��လုံးး�းမှှု ���းအားားမှုည််မှုှကြာက်ာကြာက်ာ�းနှး�င််�း�အားပြ�င်် တစ်ွဲစွဲး�တစ်ွဲဦးးမှှု က်းးစွဲက််�းရသည်််ကြာက်ာ�ိ းန်အ်ားထိုးး 
မှုည််မှုှကြာက်ာကြာက်ာ�းနှး�င််�း�နှှင််် စွဲ�်လုံးိဉ််းး၍ က်ွနှ်��်တး�က် ဆေးေတာ�း�မှုး�ရရှှိးပြီး�းး�း�မှုး�ဆေးလုံးလ်ုံးာသးရှှိးလုံးာသပြ�င််် ကဲ်ာရန်တ်င််းနှှင််် သးးပြ�ားထိုးားရှှိးပြ�င််းဆး�င််ရာ လုံးမ်ှုးညွှနှ််
�ိက််မှုိားသည်် ဆက််လုံးက််ဆေးပြ�ာင််းလုံး��ါသည််။ က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးထိုးး�းပြ�င််းနှှင််် သဘာာဝအားတး�င််း �း�းက်းးစွဲက််ပြ�င််း နှှစ်ွဲမှုိ း�းလုံးး�းမှှု ���းအားားသည်် အား�ိ းန်က်ြာက်ာလုံးာ
သည််နှှင်််အားမှုှ အားားန်ည််းလုံးာဆေးကြာက်ာင််းဆေးေတာက် ဆေး�ာ်ပြ�ထိုးားသည်် ။ 

ကဲ်ာရန်တ်င််းဆး�င််ရာ လုံးမ်ှုးညွှနှ်�်ိက််မှုိားသည်် သင််၏ COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမှုိားက်း� အား�ိ းန်နှ်ှင်််တစ်ွဲဆေးပြ�းည်း ထိုးး�းထိုးားပြ�င််း ရှှိးမှုရှှိးက်း� အားဆေးပြ��းထိုးား
�ါသည််။ သင််၏ COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမှုိားက်း� အား�ိ းန်နှ်ှင်််တစ်ွဲဆေးပြ�းည်း ထိုးး�းထိုးားပြ�င််းတင်ဲ် အားကြာက်းပြ��ထိုးားဆေးသာ က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးအားားလုံးး�းနှှင််် အားကြာက်းပြ��
ထိုးားဆေးသာ အားားပြမှုှင်််တင််ဆေးဆးမှုိား �ါဝင််�ါသည််။ အားားပြမှှုင်််တင််ဆေး�းသည်််ဆေးဆးမှုိားသည်် Omicron မှုိ း�းကဲ်�မှှု �း�မှုး�က်ာကဲ်ယ််မုှုဆေး�းဆေးကြာက်ာင််း ဆေးေတာ က်
ဆေး�ာ်ပြ��ါသည််။ က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးနှှင််် သဘာာဝအားတး�င််း က်းးစွဲက််မုှုနှှစ်ွဲ��လုံးး�းမှှု ���းအားား မှုည််မှုှကြာက်ာကြာက်ာ�းနှး�င််ရည််�း�နှှင််် ဆက််စွဲ�်၍ က်ွနှ်��်တး�က် ဆေးေတာ�း�မှုး�
ရရှှိးလုံးာဆေးသာဆေးကြာက်ာင််် ကဲ်ာရန်တ်င််းနှှင််် သးးပြ�ား�ဲ�ဆေးန်ပြ�င််းဆး�င််ရာ လုံးမ်ှုးညွှနှ်�်ိက််မှုိားက်း� ဆက််လုံးက််အား�်ေးတ်လုံး��်�ါမှုည််။

သးးသန် ်ခ်ွဲ�ဲ�ဆေးန်ပြ�င််းသည်် ဆေးရာဂါါ�း�း စွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတရှ့ှိးထိုးားသး သး� မှုဟု�တ် COVID-19 လုံးက်ခဏာာရှှိးသးမှုိားအားတက်ဲ် ပြ�စ်ွဲသည််။ ကဲ်ာရန်တ်င််း (ဆေးရာဂါါဆေးပြ��ိ��်) 
သည်် COVID-19 ထိုးးဆေးတ�့းရဆေးသာသးမှုိားအားတက်ဲ် ပြ�စ်ွဲသည််။

သင််သည် ်အသက်် 18 နှှစ််နှှင်််အထက််ရှှိ�သူဖြ�စ််၍ COVID-19 ရော�ာဂါါပိုး��� စ်စ််ရော��ရော�ရှ့ှိ�ထာ�သူဖြ�စ််ပိုးါက်

သင်််�ွင်် အာ�နည်�်ရောသာ က်��ယ််ခံံအာ�စ်နစ််ရှှိ�ပိုးါသလားာ�။ သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန���  လား��ပိုးါသလဲား။

မှုရှှိး�ါ၊ က်ွနှ်��်တင်ဲ် အားားန်ည််းဆေးသာ က်း�ယ််�းအားားစွဲန်စ်ွဲ မှုရှှိး�ါ။ ဆေးရာဂါါ�း�း စွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတရှ့ှိးသည်််အား�ိ းန်မှ်ှုစွဲ၍ 5 ရက််။

5 ရက််ကြာက်ာပြီး�းးဆေးန်ာက်် သင််သည်် ဆေးန်မှုဆေးက်ာင််းဆေးသး�ါက် သး� မှုဟု�တ် 
ဆေးရာဂါါလုံးက်ခဏာာမှုိားရှှိးဆေးန်�ါက် သင််ဆေးန်ဆေးက်ာင််းလုံးာသည််အားထိုးး အားးမ်ှု
တင်ဲ်ဆေးန်�ါ။

ရှှိး�ါသည််၊ က်ွနှ်��်တင်ဲ်အားားန်ည််းဆေးန်ဆေးသာ က်း�ယ််�းအားားစွဲန်စ်ွဲ
ရှှိး�ါသည်် သး� မှုဟု�တ် COVID-19 ဆေးကြာက်ာင််် ပြ�င််းထိုးန်စဲ်ွဲာ�ိား��်
သည်် (ဆး�လုံးး�သည််မှှုာ သင််သည်် ဆေးဆးရုံး�တက််၊ ICU တင်ဲ်၊ 
သး� မှုဟု�တ် အားသက််ရုုံစွဲက်် တ�်ထိုးားရသည််)။

သင်််တင်ဲ် ���းအားားစွဲန်စ်ွဲ အားားန်ည််းဆေးန်�ါက်၊ သင််သည်် အားပြ�ားသးမှုိား
ထိုးက်် အား�ိ းန်�်း�၍ က်းးစွဲက််နှး�င််�ါသည််။ အားးမ်ှုတင်ဲ် 10 ရက််မှှု 20 
ရက်် (သး� မှုဟု�တ် ထိုးး� ထိုးက််�း�၍) ဆေးန်ရန် ်လုံးး�အား�်နှး�င််သည််။ အားက်ယ််၍ 
သင််သည်် COVID-19 ဆေးကြာက်ာင််် ပြ�င််းထိုးန်စဲ်ွဲာ န်ာမှုက်ိန်း်ပြ�စ်ွဲ��်�ါက် 
သး� မှုဟု�တ် ���းအားားစွဲန်စ်ွဲ အားားန်ည််းဆေးန်�ါက်၊ သင်် မှုက်းးစွဲက််ဆေးတာ်
သည်််အား�ိ းန်က််း� သးရှှိးရန် ်သင်််ဆရာဝန်နှ်ှင််် ဆေးဆဲးဆေးနှးဲ�ါ။
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သင်််က်ရောလား��ွင်် COVID-19 စ်စ််ရော��မု်ပိုး���ရော�ခ်ဲ့ံလားှင််

သင်််က်ရောလား��ွင်် အာ�နည်�်ရောသာ က်��ယ််ခံံအာ�စ်နစ်် ရှှိ�ပိုးါ
သလားာ�။

သင်််က်ရောလား�သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန���  လား��ပိုးါသလဲား။

မှုရှှိး�ါ၊ က်ွနှ်��်၏က်ဆေးလုံးးတင်ဲ် အားားန်ည််းဆေးသာ က်း�ယ််�းအားားစွဲန်စ်ွဲ မှု
ရှှိး�ါ။

သင်််က်ဆေးလုံးးအားား ဆေးရာဂါါ�း�း စွဲစ်ွဲဆေးဆးဆေးတရှ့ှိးသည်််အား�ိ းန်မှ်ှုစွဲ၍ 5 
ရက််။

5 ရက််ကြာက်ာပြီး�းးဆေးန်ာက်် သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် �ိားဆေးန်ဆေးသး�ါက် 
သး� မှုဟု�တ် ဆေးရာဂါါလုံးက်ခဏာာမှုိားရှှိးဆေးန်�ါက်၊ သး သး� မှုဟု�တ် သးမှုသည်် 
ဆေးန်ဆေးက်ာင််းလုံးာသည််အားထိုးး အားးမ်ှုတင်ဲ်ဆေးန်ရန် ်လုံးး�အား�်သည််။

ရှှိး�ါသည််၊ က်ွနှ်��်၏က်ဆေးလုံးးတင်ဲ်အားားန်ည််းဆေးန်ဆေးသာ က်း�ယ််�းအားား
စွဲန်စ်ွဲရှှိး�ါသည်် သး� မှုဟု�တ် COVID-19 ဆေးကြာက်ာင််် ပြ�င််းထိုးန်စဲ်ွဲာ�ိား��်
သည်် (ဆး�လုံးး�သည််မှှုာ သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် ဆေးဆးရုံး�တက််၊ ICU တင်ဲ်၊ 
သး� မှုဟု�တ် အားသက််ရုုံစွဲက်် တ�်ထိုးားရသည််)။ 

သင်််က်ဆေးလုံးးတင်ဲ် ���းအားားစွဲန်စ်ွဲ အားားန်ည််းဆေးန်�ါက်၊ သး သး� မှုဟု�တ် 
သးမှုသည်် အားပြ�ားသးမှုိားထိုးက်် အား�ိ းန်�်း�၍ က်းးစွဲက််နှး�င််�ါသည််။ 
သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် အားးမ်ှုတင်ဲ် 10 ရက််မှှု 20 ရက်် (သး� မှုဟု�တ် ထိုးး� ထိုးက််
�း�၍) ဆေးန်ရန် ်လုံးး�အား�်နှး�င််သည််။ အားက်ယ််၍ သးသး� မှုဟု�တ် သးမှုသည််  
COVID-19 ဆေးကြာက်ာင််် ပြ�င််းထိုးန်စဲ်ွဲာ န်ာမှုက်ိန်း်ပြ�စ်ွဲ��်�ါက် သး� မှုဟု�တ် 
���းအားားစွဲန်စ်ွဲ အားားန်ည််းဆေးန်�ါက်၊ သင်််က်ဆေးလုံးးက် မှုက်းးစွဲက််ဆေးတာ်
သည်််အား�ိ းန်က််း� သးရှှိးရန် ်သင်််ဆရာဝန်နှ်ှင််် ဆေးဆဲးဆေးနှးဲ�ါ။

က်ွန်ှ�ပ်ိုး�ွင်် ရော�ာဂါါပိုး���စ်စ််ရော��ရော�ရှ့ှိ�ပြီးပိုးး�ရောနာက်် လား�ပ်ိုးရော�ာင််�နအ်ဖြခံာ�အ�ာမ်�ာ�ရှှိ�ပိုးါသလားာ�။
သင််၏ သးးပြ�ား�ဲ�ဆေးန်ထိုးး�င််ပြ�င််း အားဆး�းသတ်ပြီး�းးဆေးန်ာက်် အားပြ�ားသးမှုိားအားန်းးနှှင််် အားမှုိားနှှင််် ဆး�င််ဆေးသာ ဆေးန်ရာမှုိားတင်ဲ် အားးက်း�က််ဆေးတာ်သည််် နှှာဆေး�ါင််း
စွဲည််းက်း�ဆေးန်ာက််ထိုး�် 5 ရက််ကြာက်ာ ဝတ်ဆင််�ါ။ 
သင််နှှင််် အားန်းးက်�်ထိုးးဆေးတ�့းးသးတး�င််းက်း� သး သး� မှုဟု�တ် သးမှုတင်ဲ် COVID-19 ပြ�စ်ွဲနှး�င််ဆေး�ိရှှိးဆေးကြာက်ာင််း ဆေးပြ�ာပြ��ါ။ သး သး� မှုဟု�တ် သးမှုသည်် ဆေးဆးစွဲစ်ွဲရန် ်
လုံးး�အား�်ပြီး�းး အားးမ်ှုတင်ဲ်ကဲ်ာရန်တ်င််းပြ��လုံး��်ရန်လ်ုံးည််း လုံးး�အား�်�ါသည််။ 
အားးမ်ှုတင်ဲ်ဆေးန်ပြီး�းး သးးပြ�ားဆေးန်နှး�င််ဆေးစွဲရန်အ်ားတက်ဲ် အားစွဲားအားဆေးသာက်် သး� မှုဟု�တ် အားးမ်ှုင်ှားရမ်ှုး� သး� မှုဟု�တ် အားသး�းအားဆေးဆာင််�စွဲစည််းမှုိားအားတက်ဲ် အားဆေးရးဆေး�်
အားက်းအားည်းလုံးး�အား�်�ါက် 2-1-1 သး�  ��န်း်ဆေး�်ဆး��ါ။
COVID-19 ဆေးကြာက်ာင််် ပြ�င််းထိုးန်စဲ်ွဲာ �ိားန်ာနှး�င််ဆေးပြ� �း�မှုိားဆေးသာသးမှုိားအားတက်ဲ်က်�သမုှုအား�ိ း�ရှှိး�ါသည််။ သင်််အားတက်ဲ် အားဆေးက်ာင််းဆး�းပြ�စ်ွဲနှး�င််ဆေးသာ က်�သမုှု
မှုိားအားဆေးကြာက်ာင််း သင်််ဆရာဝန်နှ်ှင််် ဆေးဆဲးဆေးနှးဲ�ါ။ 
• သင်််ဆေးရာဂါါလုံးက်ခဏာာမှုိား �း�ဆး�းလုံးာ�ါက် သး� မှုဟု�တ် ဆေးဆးက်�သမုှု�းယ်းရန် ်လုံးး�အား�်သလုံးး� �းစွဲားရ�ါက် ဆရာဝန်ထ်ိုးး ��န်း်ဆက််�ါ သး� မှုဟု�တ် 

ဆေးဆးက်�သမုှု�းယ်း�ါ။

CDC မှှု အားသက်် 5 နှှစ်ွဲနှှင်််အားထိုးက််လုံးးတး�င််း COVID-19 က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးထိုးး�းရန် ်အားကြာက်းပြ��ထိုးား�ါသည််။ အားသက်် 12 နှှစ်ွဲ နှှင််် အားထိုးက်် လုံးးမှုိားသည််လုံးည််း 
အားားပြမှုှင်််တင််ဆေးဆးက်း� ထိုး�်ထိုးး�းသင်််�ါသည််။ Pfizer သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး (မှုးလုံးထိုးး�းဆေးဆးဟု�ဆေး�်သည််) 2 ကြိက်းမ်ှုထိုးး�းသးမှုိားသည်် ၎င််း
တး�၏ေ�တးယ်အားကြိက်းမ်ှုထိုးး�းပြီး�းးဆေးန်ာက်် 5 လုံးအားကြာက်ာတင်ဲ် အားားပြမှုှင်််တင််ဆေးဆးက်း� ထိုးး�းနှး�င််�ါသည််။ အားက်ယ််၍ သင်််တင်ဲ် ���းအားားစွဲန်စ်ွဲ အားားန်ည််းဆေးန်�ါက် 
Pfizer သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး၏ တတးယ်ဆေးပြမှုာက်် မှုးလုံး ဆေးဆးထိုးး�းသင်််�ါသည််။

Johnson & Johnson က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးမှှုာ တစ်ွဲကြိက်းမ်ှုသာထိုးး�းရ�ါသည််။ Johnson & Johnson က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးက်း� မှုးလုံးဆေးဆးအားပြ�စ်ွဲ ထိုးး�းထိုးားသးမှုိားသည်် 
ထိုးး�းပြီး�းးဆေးန်ာက်် 2 လုံးအားကြာက်ာတင်ဲ် အားားပြမှုှင်််တင််ဆေးဆးက်း� ထိုး�်ထိုးး�းနှး�င််�ါသည််။ ဆေးလုံးာဆေးလုံးာဆယ််တင်ဲ် Johnson & Johnson က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးထိုးး�းထိုးား
သးမှုိားအားတက်ဲ် တတးယ်အားကြိက်းမ်ှု မှုးလုံးထိုးး�းဆေးဆးအားပြ�စ်ွဲ အားကြာက်းပြ��ရန် ်လုံးး�ဆေးလုံးာက််ဆေးသာဆေးေတာမှုရှှိး�ါ။
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အက်ယ််၍ သင််သည် ်အသက်် 18 နှှစ််နှှင်််အထက်် ရှှိ�ပြီးပိုးး� COVID-19 နှှင််် ထ�ရော�ရ့ောနပိုးါက်

အက်ယ််၍ သင််သည် ်
COVID-19 အ�ွက်် 
က်ာကွ်ယ််ရော�� မ်ထ����ူ�ပိုးါက်

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန
သင်််ပိုးါသလဲား။

က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 0 ကြိက်းမ်ှုထိုးး�းပြ�င််း သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။

သင််သည် ်Pfizer သ��မ်ဟု��် 
Moderna က်ာကွ်ယ််ရော��က်�� 
ထ���ထာ�လားှင််

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��
ရော� ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည်် အ�မ််မ်ှာ ဘယ််နှစ််�က််နရော
သင်််ပိုးါသလားဲ။

က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 2 ကြိက်းမ်ှုထိုးး�းပြ�င််း

နှှင််် 

မှုည််သည််် အားားပြမှှုင်််တင််ဆေးဆး အားမှှုတ်
တးဆး�်မှုဆး�

သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

ပြီး�းး��်သည််် 5 လုံးအားတင်ဲ်း 2 ကြိက်းမ်ှု သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

အားားပြမှှုင်််တင််ဆေးဆးတစ်ွဲလုံးး�းထိုး�်ထိုးး�း�း�  
အား�ိ းန်မ်ှုကြာက်ာဆေးသး�ါ။

လုံးနဲ်�်�်တ� ်5 လုံးဆေးက်ိာ်က် 2 ကြိက်းမ်ှု သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။

အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး ဆေးဆး1 လုံးး�းထိုး�်ထိုးး�းနှး�င််သည်် သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။
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အက်ယ််၍ သင််သည် ်အသက်် 18 နှှစ််နှှင်််အထက်် ရှှိ�ပြီးပိုးး� COVID-19 နှှင််် ထ�ရော�ရ့ောနပိုးါက်(အဆက််)

သင််သည် ်Johnson & 
Johnson က်ာကွ်ယ််ရော��ထ���
ထာ�ပိုးါက် 

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန
သင်််ပိုးါသလဲား။

အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး ဆေးဆး1 လုံးး�းထိုး�်ထိုးး�းနှး�င််သည််

နှှင်််

မှုည််သည််် အားားပြမှှုင်််တင််ဆေးဆး အားမှှုတ်
တးဆး�်မှုဆး�

သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

ပြီး�းး��်သည််် 2 လုံးအားတင်ဲ်း 1 ကြိက်းမ်ှု သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

အားားပြမှှုင်််တင််ဆေးဆးတစ်ွဲလုံးး�းထိုး�်ထိုးး�း�း�  
အား�ိ းန်မ်ှုကြာက်ာဆေးသး�ါ။

လုံးနဲ်�်�်တ� ်2 လုံးဆေးက်ိာ်က် 1 ကြိက်းမ်ှု သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။ 

သင််သည် ်လွားနခ်ဲ်ံရောသာ
�က်် 90 (3 လားခံန ်)် အ�ွင််� 
COVID-19 ဖြ�စ််ခ်ဲံလားှင််

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန
သင်််ပိုးါသလဲား။

ဤအားဆေးပြ�အားဆေးန်တင်ဲ် က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး
ဘာယ််ဆေးလုံးာက််ထိုးး�းထိုးားထိုးား အားဆေးရးမှုကြိက်းး
�ါ။

သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

သင််သည် ်COVID-19 ဖြ�စ််ပြီးပိုးး�
က်�ည်�်က် �က််ရောပိုးါင််� 90 
ရောက်�ာသွ်ာ�ပိုးါက်

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည်် အ�မ််မ်ှာ ဘယ််နှစ််�က််နရော
သင်််ပိုးါသလားဲ။

Pfizer က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 2 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး 
ထိုးး�းနှး�င််သည််

သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

Pfizer က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 1 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး 
ထိုးး�းနှး�င််သည််

သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။ 

သဘာာဝအားတး�င််း ���းအားား မှုည််မှုှ ကြာက်ာကြာက်ာ
�းမှုည််က်း� က်ွနှ်��်တး�  မှုသးဆေးသး�ါ။ 
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အက်ယ််၍ သင််သည် ်အသက်် 18 နှှစ််နှှင်််အထက်် ရှှိ�ပြီးပိုးး� COVID-19 နှှင််် ထ�ရော�ရ့ောနပိုးါက်(အဆက််)

သင်််�ွင််ခံ�ခံံအာ�စ်နစ်် 
အာ�နည်�်ရောနပိုးါက်သ��မ်ဟု��် 
ဖြပိုးင််�ထနစွ််ာ��ာ�နာမု် ဖြ�စ််
နှ��င််ရောဖြခံ ပိုး��မ်�ာ�ပိုးါက်

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန
သင်််ပိုးါသလဲား။

က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 0 ကြိက်းမ်ှုထိုးး�းပြ�င််း သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။ 

Pfizer သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 
3 ကြိက်းမ်ှု 

နှှင်််

မှုည််သည််် အားားပြမှှုင်််တင််ဆေးဆး အားမှှုတ်
တးဆး�်မှုဆး�

သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။

လုံးနဲ်�်�်သည််် 5 လုံး အားတင်ဲ်း Pfizer 
သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး  
3 ကြိက်းမ်ှု

သင််မှု�ိားလုံးှင်် အားးမ်ှုမှှုာ ဆေးန်စွဲရာမှုလုံးး��ါ။ 

သင််၏ တတးယ်ဆေးပြမှုာက်် မှုးလုံးထိုးး�းဆေးဆးထိုးး�း
ပြီး�းးဆေးန်ာက်် အားားပြမှှုင်််တင််ဆေးဆးတစ်ွဲလုံးး�းထိုး�်
ထိုးး�း�း�  အား�ိ းန်မ်ှုကြာက်ာဆေးသး�ါ။ 

လုံးနဲ်�်�်သည််် 5 လုံး ဆေးက်ိာ်က် Pfizer 
သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး  
3 ကြိက်းမ်ှု

သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။ 

Pfizer သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 
2 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး ထိုးး�းနှး�င််သည်် 

သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။ 

Pfizer သး� မှုဟု�တ် Moderna က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 
1 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး ထိုးး�းနှး�င််သည်် 

သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။
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သင်််က်လားရော�သည်် COVID-19 နှင််် ထ��ွရော်မ်�ပိုးါက်

အက်ယ််၍ သင်််က်ရောလား�
သည် ်COVID-19 အ�ွက်် 
က်ာကွ်ယ််ရော�� မ်ထ����ူ�ပိုးါက်

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန
သင်််ပိုးါသလဲား။

က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 0 ကြိက်းမ်ှုထိုးး�းပြ�င််း သင််သည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတသ့ည်််ဆေးန် ်
မှှု 5 ရက််။

သင်််က်ရောလား�သည် ်Pfizer 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထ���ထာ�လားှင််

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််�က််ရောန
သင်််ပိုးါသလဲား။

Pfizer က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 2 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး 
ထိုးး�းနှး�င််သည််

သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် သး သး� မှုဟု�တ် သးမှု ဆေးန်
မှုဆေးက်ာင််းမှုပြ�စ်ွဲ�ါက် အားးမ်ှုတင်ဲ်ဆေးန်ရန် ်မှု
လုံးး�အား�်�ါ။

Pfizer က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 1 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး 
ထိုးး�းနှး�င််သည််

သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတမ့ှုး
သည်််အား�ိ းန်မှ်ှုစွဲ၍ 5 ရက်် 

သင်််က်ရောလား��ွင်် ခံ�ခံံအာ�စ်နစ်် 
အာ�နည်�်ရောနပိုးါက် သ��မ်ဟု��် 
ဖြပိုးင််�ထနစွ််ာ��ာ�နာမု် ဖြ�စ််
နှ��င််ရောဖြခံ ပိုး��မ်�ာ�ပိုးါက်

COVID-19 က်ာကွ်ယ််ရော�� အလံား��ရော� 
ပိုးမ်ာဏ- နှှင််် အခံ� �န်

သင််သည်် အ�မ််မ်ှာ ဘယ််နှစ််�က််နရော
သင်််ပိုးါသလားဲ။

အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး ဆေးဆး2 လုံးး�းထိုး�်ထိုးး�းနှး�င််သည်် သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် သး သး� မှုဟု�တ် သးမှု ဆေးန်
မှုဆေးက်ာင််းမှုပြ�စ်ွဲ�ါက် အားးမ်ှုတင်ဲ်ဆေးန်ရန် ်မှု
လုံးး�အား�်�ါ။

အား�ိ းန်မ်ှုဆေးရဲး ဆေးဆး1 လုံးး�းထိုး�်ထိုးး�းနှး�င််သည်် သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးးဆေးတမ့ှုး
သည်််အား�ိ းန်မှ်ှုစွဲ၍ 5 ရက်် 
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သင်််က်လားရော�သည်် COVID-19 နှင််် ထ��ွရော်မ်�ပိုးါက်(ဆက််ရန)်

သင်််က်ရောလား�သည် ်လွားနခ်ဲ်ံရောသာ
�က်် 90 (3 လားခံန ်)် အ�ွင််� 
COVID-19 ဖြ�စ််ခ်ဲံလားှင််

သင်််က်ရောလား��ွင်် COVID-19 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထ���သည်် ်အကြိက်�မ််ရော�
နှှင််် ၎င််����၏ရောနာက််�ံ��ထ���သည်််
အခံ� �န်

သင်််က်ရောလား�သည် ်အ�မ််မှ်ာ ဘယ််နှှစ််
�က််ရောနသင်််ပိုးါသလဲား။

ဤအားဆေးပြ�အားဆေးန်တင်ဲ် သင်််က်ဆေးလုံးးအားား 
က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆးဘာယ််ဆေးလုံးာက််ထိုးး�းထိုးားထိုးား 
အားဆေးရးမှုကြိက်းး�ါ။

သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် ၎င််းတး�  ဆေးန်မှုဆေးက်ာင််းမှု
ပြ�စ်ွဲ�ါက် အားးမ်ှုတင်ဲ်ဆေးန်ရန် ်မှုလုံးး�အား�်�ါ။

သင်််က်ရောလား�သည် ်COVID-19 
ဖြ�စ််ပြီးပိုးး�က်�ည်�်က် �က််ရောပိုးါင််� 
90 ရောက်�ာသွ်ာ�ပိုးါက်

သင်််က်ရောလား��ွင်် COVID-19 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထ���သည်် ်အကြိက်�မ််
ရော�နှှင််် ၎င််����၏ရောနာက််�ံ��ထ���
သည််အ်ခံ� �န ်

သင်််က်ရောလား�သည် ်အ�မ််မှ်ာ 
ဘယ််နှှစ််�က််ရောနသင်််ပိုးါသလဲား။

Pfizer က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 2 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှု
ဆေးရဲး ထိုးး�းနှး�င််သည််

သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် သး သး� မှုဟု�တ် သးမှု 
ဆေးန်မှုဆေးက်ာင််းမှုပြ�စ်ွဲ�ါက် အားးမ်ှုတင်ဲ်ဆေးန်
ရန် ်မှုလုံးး�အား�်�ါ။

Pfizer က်ာကဲ်ယ််ဆေးဆး 1 ကြိက်းမ်ှု အား�ိ းန်မ်ှု
ဆေးရဲး ထိုးး�းနှး�င််သည််

သင်််က်ဆေးလုံးးသည်် COVID-19 နှှင််် ထိုးး
ဆေးတမ့ှုးသည်််အား�ိ းန်မှ်ှုစွဲ၍ 5 ရက်် 

က်ွန်ှ�ပ်ိုးသည် ်COVID-19 နှှင်််ထ�ရော�ခ်ဲ့ံပြီးပိုးး�ရောနာက်် လား�ပ်ိုးရော�ာင််�နအ်ဖြခံာ�အ�ာမ်�ာ�ရှှိ�ပိုးါသလားာ�။

• သင််သည်် COVID-19 ရှှိးသး တစ်ွဲဦးးဦးးနှှင််် ထိုးးဆေးတပ့ြီးပြီး�းးဆေးန်ာက်် အားပြ�ားသးမှုိားနှှင််် အားမှုိားနှှင််် ဆး�င််ဆေးသာ ဆေးန်ရာမှုိားတင်ဲ် အားးက်း�က််ဆေးတာ်သည််် နှှာဆေး�ါင််း
စွဲည််းက်း�10 ရက််ကြာက်ာ ဝတ်ဆင််�ါ။

• သင်် COVID-19 နှှင်််ထိုးးဆေးတ�့�်သည်််ရက််ပြီး�းးဆေးန်ာက်် 5 ရက််အားကြာက်ာတင်ဲ်၊ စွဲမ်ှုးသ�်၊ စွဲစ်ွဲဆေးဆး�ါ။
• ထိုးးဆေးတပ့ြီးပြီး�းးဆေးန်ာက်် 10 ရက််ကြာက်ာ ဆေးရာဂါါလုံးက်ခဏာာမှုိားက်း� ဆေးစွဲာင်််ကြာက်ည်််�ါ။ �ိားဆေးန်လုံးှင်် သး� မှုဟု�တ် မှုပြ�င််းထိုးန်ဆ်ေးသာ ဆေးရာဂါါလုံးက်ခဏာာမှုိား ရှှိးဆေးန်�ါက် 

သးးပြ�ား�ဲ�ဆေးန်ပြီး�းး �ိက််�ိင််းစွဲစ်ွဲဆေးဆးမုှု �းယ်း�ါ။  

သင််ရောနထ��င််သည််ရ်ောန�ာ သ��မ်ဟု��် အလား�ပ်ိုးလား�ပ်ိုးသည််ရ်ောန�ာသည် ်သင််နှှင််် အဖြခံာ�သူမ်�ာ�က်�� COVID-19 ကူ်�စ်က််မု် အနှတ�ာယ််ဖြမ်င်််မ်ာ�ရောစ်ရောသာရော�က်ာင််် 
သင််သည် ်5 �က််ထက််ပိုး��၍ ကွ်ာ�န�်င််�ဝင််�န ်သ��မ်ဟု��် သး�ဖြခံာ�ခဲွံရောန�န ်လား��အပ်ိုးနှ��င််သည်။် ပြ��ပြ�င််ဆေးရးဌာာန် (ဆေးထိုးာင််)၊ နှှစ်ွဲရှှိည််ပြ��စွဲ�ဆေးစွဲာင်််ဆေးရှှိာက််ဆေးရး
ဌာာန် သး� မှုဟု�တ် အားးမ်ှုဆေးပြ�မှု�်သးမှုိား �း�လုံးုးရ�်က်�်သး�  အားစွဲ�အားဆေးဝးပြ�စ်ွဲသည််် ဆေးန်ရာတင်ဲ် ဆေးန်ထိုးး�င်် သး� မှုဟု�တ် အားလုံး��်လုံး��်သးမှုိားသည်် CDC မှှု ဤလုံးမ်ှုးညွှနှ်�်ိက််
မှုိားက်း� လုံးး�က််န်ာသင်််သည််။ က်ိန်း်မှုာဆေးရးဝန်ထ်ိုးမ်ှုးမှုိားသည်် CDC မှှု ဤလုံးမ်ှုးညွှနှ်�်ိက််မှုိားက်း�လုံးး�က််န်ာသင်််သည််။ 

ရောနာက််ထပ်ိုး သ�င််�အခံ�က််အလားက််မ်�ာ�အ�ွက််၊
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html 


