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က ိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းနငှ  ်ပတသ်က်၍ 

သငသ် ထာေးရန်လ ိုအပ်သည ် အရာမ ာေး 

 
က ိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး ဆ ေးအနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းဆရေးသည် ထ ပ်တန်ေးဦေးစာေးဆပေးခြစ်ပါသည်။ က ိုဗစ် - ၁၉ 

ကာကွယ်ဆ ေးသည်  
ဆ ေးအနတရာယ်ကငေ်းပပ ေး ထ ဆရာကမ်ှုရှ ဆ ကာငေ်း သက်ဆသခပထာေးပပ ေးခြစ်ပါသည်။  
ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး ဆ ေးအန္တရာယ် ကငေ်းရှငေ်းပ  ေး ထိဆရာက်ဆ ကာငေ်း ဆေခ ာဆအာငလ်ု ်ရန ်အဆမရိကနပ် ည်ဆထာငစ်ုအတွငေ်း 

အ င အ်ဆပမာက်အမ ာေး ဆနောေးတက ရှိဆန ါေည်။ အ ို ါအ င မ် ာေးတွင ်ကာကွယ်ဆ ေးက ကွွဲပ ာေးပခာေးနာေးေည ် 

အေုိငေ်းအဝိုငေ်းမ ာေးအတွက် ဆ ေးအန္တရာယ်ကငေ်းရှငေ်းဆ ကာငေ်း ဆေခ ာဆစရန်ပ ြုလု ်ေည ် ကုေမှု ိုငရ်ာ 

စမ်ေးေ ်ဆလ လာမှုမ ာေးအတွငေ်း  ါဝငလ်ု ်ဆ ာငဆ်နဆော လူမ ိြုေး၊ တိုငေ်းရငေ်းောေး န္ငှ  ်အေက်အရွယ်အု ်စု အမ ိြုေးမ ိြုေးမှ 

ဆစတနာ ဝနထ်မ်ေးမ ာေး ါဝင ်ါေည။်  ေင ်ကာကွယ်ဆ ေးမထိုေးမ  အ ို ါစမ်ေးေ ်ဆလ လာမှုမ ာေးမှ အခ က်အလက်မ ာေး န္ငှ  ်

ဆေတာမ ာေးကို ေိ ပံ ညာရှငမ် ာေး၊ ဆ ေးဖက် ိုငရ်ာ ကျွမ်ေးက ငေူ်မ ာေး န္ငှ  ်က နေ်းမာဆရေးကျွမ်ေးက င ်ညာရှငမ် ာေးက 

လွတ်လ ်စွာ ပ နလ်ည်ေုံေးေ ်ဆလ လာခွဲ  ါေည်။ ဆရာဂါထိနေ်းခ ြု ်ဆရေး စငတ်ာမ ာေး (CDC) က ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆ ေးန္ငှ  ်

 တ်ေက်ဆော ဆ ေးအန္တရာယ် ကငေ်းရှငေ်းဆရေး ိုငရ်ာ ပ ဿနာမ ာေးကို အလ ငအ်ပမန ်ဆဖာ်ထုတ်ရန ်ကိရိယာအေစ်တစ်ခု ကို 

ဆဖာ်ထုတ်ခွဲ ပ  ပဖစ် ါေည်။ “ဗွ ဆ  ဖ် (V-safe)" ေည် စမာ တဖ်ုနေ်းအဆပခခံ၊ ကာကွယ်ဆ ေးထိုေးအပ  ေး က နေ်းမာဆရေးစစ်ဆ ေးမှု 

အေစ်တစ်ခုပဖစ် ါေည်။  လူအမ ာေးအာေး ကိုဗစ်- ၁၉ ကာကယွ်ဆ ေးတစ်လံုေး ၄ငေ်းတို   ထိုေးေည ်အခ ိန၌် ယငေ်းကို 

ကမ်ေးလှမ်ေးဆ ေး ါမည်။ 

 

က ိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးခြငေ်းက သင အ်ာေး က ိုဗစ် - ၁၉ က ေးစက်ရရှ မှုမှ ကာကွယ်ရာတငွ ်က ည ပါလ မ ်မည်။ ဆ ေးနစှလ် ိုေး 
ထ ိုေးရန် လ ိုအပ်ပါသည်။ 
ဤ  ိုေးရွာေးပ ငေ်းထနဆ်ော ဆရာဂါကို  န  က် ငတ်ွနေ်းလှနရ်ာတွင ်ဤကာကွယ်ဆ ေးမှ ကမ်ေးလှမ်ေးေည ်ကာကွယ်မှု 

အပမင  ်ံုေးရရိှရန ်ေင အ်ဆနပဖင  ်ယခုလက်ရှိတွင ်ရရှိန္ိငု်ဆော ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆ ေး ၂ လံုေး ထိုေးရန ်လိုအ ် ါေည်။ 

 

လက်ရှ အြ  န်၌ အဆမရ ကန်ခပညဆ်ထာငစ်ိုအတငွေ်း က ိုဗစ-် ၁၉ ကာကွယ်ဆ ေး ဆထာကပ်  မှု အကန  ်အသတတ်စြ်ို 
ရှ ဆနပါဆသာ်လည်ေး ဆထာကပ်  မှုမာှ လာမည ် ရက်သတတပတမ် ာေး နငှ  ်လမ ာေးအတငွေ်း တ ိုေးတကမ် ာေးခပာေးလာပါမည်။ 
လံုဆလာက်မ ာေးပ ာေးေည ်  မာဏ ရရိှလာေည ်န္ငှ  ်လူတိုငေ်းလူတိုငေ်း ကိုဗစ် - ၁၉  န  က် ငေ်ည ် ကာကွယ်ဆ ေး 

ထိုေးခံရန္ိငု ်ါလိမ ်မည်။ ကာကွယ်ဆ ေး က ယ်က ယ်ပ န  ပ် န   ်ရရိှလာေည်န္ငှ  ်ကာကွယ်ဆ ေး ံ  ိုေးေူ ဆထာငဆ် ါငေ်းမ ာေးစွာ 

ရိှလာ ါလိမ ်မည်။ 

• ၂၀၂၀ ခုန္စှ် ေ ဇင ်ာလ ၁၃ ရက်ဆန  တွင ်ကိုဗစ် - ၁၉ ကို ကာကွယ်ရန ်ဖိုငဇ်ာ-  ုိငအ်ိုတက်ခ် (Pfizer-Biotech) ၏ ကိုဗစ် - 

၁၉ ကာကွယ်ဆ ေးအတွက် ACIP မှ တိုက်တွနေ်းအ ကံပ ြုခ က်မ ာေး ထုတ်ပ နခ်ွဲ  ါေည်။ 

• ၂၀၂၀ ခုန္စှ် ေ ဇင ်ာလ ၂၀ ရက်ဆန  တွင ်ကိုဗစ် - ၁၉ ကို ကာကွယ်ရန ်မိုေါေးနာေး (Moderna) ၏ ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကာကွယ်ဆ ေးအတွက် ACIP မှ တိုက်တွနေ်းအ ကံပ ြုခ က်မ ာေး ထုတ်ပ နခ်ွဲ  ါေည်။ 

  

ဆ ေးြ ိုေး မဆပေးန ိုငခ်ြငေ်း၊ ဆ  ွှေ့ဆခပာငေ်းဆနထ ိုငမ်ှု အ င အ်တန်ေး၊ သ ို  မဟိုတ ်အာမြ မရှ မှုတ ို  က က ိုဗစ် - ၁၉ က ို 
 န  ်က ငတ်န်ွေးလှန်ရန် ကာကွယ်ဆ ေးရရှ ခြငေ်းအာေး တာေး  ေးမည်မဟိုတပ်ါ။ 
ကာကွယ်ဆ ေးကို လူမ ာေး၏ ဆ  ွှေ့ဆပ ာငေ်းဆနထိုငမ်ှု အ င အ်တနေ်း ေုိ  မဟုတ် ၄င်ေးတို  ထံတွင ်အာမခံ ရှိေည် မရှိေည်ကို 

ထည ်မတွက် ွဲ ကုနက် စရိတ်မရှ ိွဲ ဆ ေးေွာေး ါမည်။ ကာကယွ်ဆ ေး  ံ  ိုေးဆ ေးေူမ ာေးအဆနပဖင ် ဆ ေးထိုေးဆ ေးပခငေ်းအတွက် 

စာရငေ်းေွငေ်းအု ်ခ ြု ်ဆရေး အခဆ ကေးဆငကွို ဆကာက်ခံန္ိငုစ်ွမ်ေး ရှိဆကာငေ်းရှိန္ိငု ်ါေည်။ ကာကွယ်ဆ ေး  ံ  ိုေးဆ ေးေူမ ာေးေည် 

အ ို ါ အခဆ ကေးဆငကွို လူနာ၏ ပ ည်ေူ ိုင ်ေုိ  မဟုတ်  ုဂဂလိက အာမခံကုမပဏ မှ ပ နလ်ည်ပဖည ်တငေ်းဆ ေးမှု ရရှိန္ိငု ်ါေည်။ 

 

က ိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ဆ ေး ထ ိုေးအပပ ေးတငွ ်သင ထ် ၌ ဆ ေးထကွ်  ိုေးက   ေးအြ   ွှေ့ ရှ န ိုငပ်ါသည်။ ယငေ်းက သင၏်က ိုယ်ြနဓာသည် 
ြိုြ ကာကွယ်မှု တည်ဆ ာက်ဆနသည ် လကခဏာတစ်ြိုခြစ်ပါသည်။ 
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ဆ ေးထွက် ိုေးက ိြုေးမ ာေးေည် ကာကွယ်ဆ ေး အလု ်လု ်ဆနဆ ကာငေ်း ပ ေခ က်တစ်ခုပဖစ်ေည်၊ ဆ ေးထွက် ိုေးက ိြုေးမ ာေးက 

တု ်ဆကွေးပဖစ်ေကွဲ ေုိ   ခံစာေးရန္ိငုပ်  ေး ေင၏် ဆန  တစ်ဓူဝလှု ်ရှာေးမှုမ ာေးအဆ ေါ်၌ င ်ေက်ဆရာက်န္ိငုဆ်ော်လည်ေး 

ရက်အနည်ေးငယ်အတွငေ်း ဆ  ာက်ေွာေးေင  ်ါေည်။ 

 

• ရှ မရှ  သ ရှ ရန် သ ို  မဟိုတ ်ြ  န်ေး  ိုမှုတစ်ြို စ စဉ်ရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ဆေသနတရ က န်ေးမာဆရေးဌာနက ို ဆြေါ်  ိုပါ သ ို  မဟိုတ ်

ဝက်  ် ိုက-် https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhdက ို ဝငဆ်ရာက် ကည ် ှုပါ။ 
• ဆနာက်ြ အဆ ကာငေ်းအရာပါသည ် တ ိုက်  ိုက်အ ေးဆမေးလ်မ ာေး လက်ြ ရရှ ရန် ယ တာေးခပည်နယ် ကာကွယ်ဆ ေး  ိုငရ်ာ 

သတငေ်းလ ာရရှ ရန်အတကွ် နငှ  ် 
မည်သည ဆ်နရာတငွ ်မည်သည ်အြ  န်၌ သင  ်ကာကွယ်ဆ ေးလက်ြ ရရှ န ိုငဆ် ကာငေ်း 
ဆနာက်  ိုေးဆပေါ်အြ က်အလက်မ ာေးက ို ရရှ ရန် https://coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribeတငွ ်

စာရငေ်းသငွေ်းပါ။ 
• ထပ်ဆ ာငေ်းအြ က်အလက်မ ာေး ရရှ ရန် - https://coronavirus.utah.gov/vaccineသ ို   သာွေးပါ။ 

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
https://coronavirus.utah.gov/vacunas/#subscribe
https://coronavirus.utah.gov/vaccine

