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ဗုို�င်းး�ရပ်းစ်းမှှ အပြပ်ည့််းအဝ ကာာကွာယ်းမုှရုှှိစေစ်ရန်း အလုို့�င်းာှ COVID-19 ကာာကွာယ်းစေ��အချို့��ုကုာ� 2 ကြိကုာမှးထုိုး��စေပ်�ရန်း လုို့�အပ်းပ်ါသည့်း။ ပ်ထိုးမှ�း��အကြိကုာမှး ထုိုး��စေ�� ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား 

စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု� ရုှှိလို့ှင်းးပ်င်းး နှှစ်းလို့း��စ်လို့း��ထုိုး��ရန်းမှှာ အစေရ�ကြိကား�ပ်ါသည့်း။ သင်း်း�ရာဝန်း သု� မှဟု�တ်း ကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��စေပ်�သူကာ မှလုို့�အပ်းပ်ါဟု� မှစေပြပ်ာသစေရွ� နှှစ်းကြိကုာမှး

စ်လို့း�� ထုိုး��ရပ်ါမှည့်း။

ကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား သင်း်းချို့နှာာကုာ�ယ်းတ်ငွ်းး အကာာအကွာယ်း ရရုှှိလို့ာစေစ်ရန်းမှှာ အချို့�နု်းကြာကာာပ်ါသည့်း။ သင််၏ 

နော�ာက််ဆုံးး�� ထိုးး��နောဆုံး�ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် သင်််အားာ� အားပြ�ည့််အ်ားဝ က်ာကွ်ယ််နောဆုံး�ထိုးး��ပြီး�း�သည့် ်သး�မဟု�တ်် 2 �တ်် က်ာ

ကွ်ယ််ရရိှိးသည့်ဟ်ု� ယူ်ဆုံး�ါသည့်။် စေန်ာကား�း��အကြိကုာမှး စေ��မှထုိုး��မှး သု� မှဟု�တ်း သင်းးခ်ျို့နှာာကုာ�ယ်းကာ ကုာ�ယ်းချို့းအာ�ကုာ� 

အပြပ်ည့်း်အဝ မှရုှှိစေသ�ချို့င်းး အစေတ်ားအတ်ငွ်းး�တ်ငွ်းး စေရာဂါါရုှှိစေသာသူနှှင်းး ်အန်း�ကာပ်း ရုှှိစေန်ပ်ါကာ၊ COVID-19 ပြ�င်း်း သင်းး

စေန်မှစေကာာင်းး�ပြ�စ်းနှု�င်းးပ်ါစေသ�သည့်း။ ကာာကွာယ်းစေ��ကာ စ်စ်းစေ��မုှ ရလို့ဒ်းမှ�ာ�ကုာ� စေနှှာင်း်းယှ်ကားမုှ မှပြ�စ်းစေစ်ပ်ါ။ လို့ူ

စေတ်ားစေတ်ားမှ�ာ�မှ�ာ�ကုာ� ကာာကွာယ်းစေ�� ထုိုး��မှစေပ်�ရစေသ�မှချို့�င်းး� အပြချို့ာ�လို့မူှ�ာ� စေ��ကာင်းး�စေန်စေစ်ရန်း လို့အူမှ�ာ�

ကြာကာာ� သု� မှဟု�တ်း လို့ထူူိုးစေသာစေန်ရာတ်ငွ်းး ရုှှိစေသာအချို့ါ နှှာစေချို့ါင်းး�စ်ည့်း� ဝတ်းရမှည့်း။

COVID-19 ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းပြီး�းးဆေး�ာက်ာ  
ဘာာဆေး�ွကား� ဆေး�်ာ်လင့်််ထိုးားရ�လဲ။

ရကားအန်ည့်း�င်းယ်းကြာကာာစေအာင်းး အစေပ်�ာစ််ာ�မှှ အလို့ယ်းလို့တ်းစ်ာ� စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�အချို့��ု သင်း်းတ်ငွ်းး ရုှှိနှု�င်းးပ်ါသည့်း။ 

၎င်းး�တု်�ကာ သင်းး၏ကုာ�ယ်းချို့နှာာအစေန်ပြ�င်း်း ချို့�ချို့းကာာကွာယ်းမုှ တ်ည့်းစေ�ာကားစေန်စေကြာကာာင်းး� လို့ကာခဏာာတ်စ်းချို့�ပြ�စ်းပ်ါသည့်း။ 

ဤစေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ�သည့်း ရကားအန်ည့်း�င်းယ်းအတ်ငွ်းး� စေပ်�ာကားကွာယ်းသွာ�ပ်ါမှည့်း။ လို့အူချို့��ုသည့်း ၎င်းး�

တု်�၏ ပ်ထိုးမှ�း�� ထုိုး��စေ�� ထုိုး��ပြီးပ်း�သည့််းစေန်ာကားထိုးကား ဒ်�တု်ယ်စေပြမှာကား ထုိုး��စေ��ထုိုး��ပြီးပ်း�သည့််းစေန်ာကားတ်ငွ်းး ပု်�၍ပ်င်းး 

စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ� မှရုှှိပြချို့င်းး� သု� မှဟု�တ်း မှတ်ညူ့်းစေသာ စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ�ရုှှိပြချို့င်းး� ပြ�စ်းနှု�င်းးပ်ါသည့်း။ 

ကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား ပြပ်င်းး�ထိုးန်းစေသာ သု� မှဟု�တ်း �ု��ရွာ�စေသာ စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ� ပြ�စ်းပြချို့င်းး�ကာ 

အလို့နွ်း ပြ�စ်းခဲျို့ပ်ါသည့်း။

သင််နောဆုံး�ထိုးး��သည့််န်ော�ရာ 
သင်််လက််နောမာင််�နော�်တွ်င််-
• န်ာကာ�င်းးမုှ

• န်းပြမှန်း�ပြချို့င်းး�

• �ူ�စေရာင်းးပြချို့င်းး�

သင်််ခန္ဓာာာက်း�ယ် အားနိ္ဓာ�းအားပြ�ာ�တွ်င််-
• ပ်င်းးပ်န်း�နှမွှး�လို့�ပြချို့င်းး�

• စေချို့ါင်းး�ကုာ�ကားပြချို့င်းး�

• ကြွကာကားသာ�န်ာပြချို့င်းး�

• ချို့�မှး�စု်မ်ှးပြချို့င်းး�

• ကုာ�ယ်းပူ်ပြချို့င်းး� သု� မှဟု�တ်း စေချို့း�ထွိုးကားမှ�ာ�သလုို့� ချို့းစ်ာ�ရပြချို့င်းး�

• မှအးမှသာပြ�စ်းပြချို့င်းး� သု� မှဟု�တ်း သင်း်းဝမှး�ဗုို�ကားတ်ငွ်းး န်ာကာ�င်းး

သလုို့� ချို့းစ်ာ�ရပြချို့င်းး�

အားပြ�စ််မ�ာ�နောသာ နော��ထွိုးက််ဆုံးး��က်� း��မ�ာ�
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အားသး��ဝင််နောသာ အားကြံက်းပြ��ခ�က််မ�ာ�
ကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား အကုာ�ကားအခဲျို့စေပ်�ာကားစေ�� တ်စ်းမှ��ု�မှ��ု� စေသာကားစေန်ရသစေရွ� စေစ်ာင်း်း�ု�င်းး�ရန်းမှှာ အစေကာာင်းး��း�� ပြ�စ်းသည့်း။ သု� စေသား၊ သင်း်းကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��

ပြီးပ်း�စေန်ာကား ကုာ�ကားခဲျို့မုှ သု� မှဟု�တ်း မှသကားမှသာပြ�စ်းမုှစေကြာကာာင်း်း စေ��စေသာကားရန်း လုို့�အပ်းပ်ါကာ၊ အု�င်းး�ူပ်ရုို��န်း သု� မှဟု�တ်း အကားစ်းတ်ာမှးနှု��န်း (တု်�င်းးလို့းစေန်ာဟု�လို့ည့်း�စေချို့်သည့်း) 

က်ဲာသု�  �ု�င်းးတ်ငွ်းးအလို့ယွ်းတ်ကူာ ဝယ်းယူ်နှု�င်းးစေသာ စေ��ဝါ�မှ�ာ� စေသာကားပြချို့င်းး�အတ်ကွား သင်း်း�ရာဝန်းနှှင်း်း တု်�င်းးပ်င်းးပ်ါ။

သင်း်းကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား စေ��စေသာကားရန်း ရပ်းတ်န်း�ု်�  သင်း်း�ရာဝန်းကာ မှစေပြပ်ာသစေရွ� ကာာလို့ရှှိည့်း စေန်စ််ဉ်း စေ��ဝါ�မှ�ာ�ကုာ� �ကားလို့ကား စေသာကားသး��ရန်းမှှာ 

အစေရ�ကြိကား�ပ်ါသည့်း။ သင်းးပ်း�မှှန်းစေသာကားသည့််း စေ��ဝါ�မှ�ာ�ကုာ� စေသာကားသး��ပြချို့င်းး�အာ� ရပ်းတ်န် ်းရန်းမှှာ အလို့နွ်း အနှတရာယ်းမှ�ာ�နှု�င်းးပ်ါသည့်း။ 

သင််နောဆုံး�ထိုးး��သည့််န်ော�ရာတွ်င်် �ာက်�င််မု

နိ္ဓာင််် မသက််မသာပြ�စ််မုက်း� နောလ့ာခ်�ရ�-်
•  သန် ်းရှှိင်းး�၊ စေအ�ပြမှစေသာ အဝတ်းစု်�ကုာ� စေန်ရာတ်စ်းဝု�ကားတ်ငွ်းး  

ပွ်တ်းသ�တ်းပ်ါ။

• သင်း်းလို့ကားစေမှာင်းး�ကုာ� သး��ပ်ါ သု� မှဟု�တ်း စေလို့က်ာ�င်း်းပ်ါ။

��ာ��ာမုနောကြံက်ာင်် ်မသက််မသာပြ�စ််မု

က်း� နောလ့ာခ်�ရ�-်
• စေရမှ�ာ�မှ�ာ�စေသာကားပ်ါ။

•  သင်း်းကုာ� မှပူ်စေစ်မှည့််း အဝတ်းမှ�ာ�ပြ�င်း်း 

စေပ်ါစ်ေပ်ါပ််ါ�ပ်ါ� ဝတ်း�င်းးပ်ါ။

V-safe ပြ�င််် စ်ာရင််�နော��သွင််��ည့်�်က်း� သင််၏ က်ာကွ်ယ််နောဆုံး� ဝ�န်ောဆုံးာင််မုနော��သူက်း� 

နောမ�ပြမ��်�ါ။
V-safe သည့်း သင်းးကာ COVID-19 ကာာကွာယ်းစေ�� ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ� ရုှှိလို့ာပ်ါကာ သင်း်းအာ� CDC ကုာ� စေပြပ်ာပြပ်နှု�င်းးစေစ်သည့််း အနွ်းလုို့�င်းး� 

ကုာရုယ်ာတ်စ်းမှ��ု� ပြ�စ်းသည့်း။ သင်းးကာ ဒ်�တု်ယ်အကြိကုာမှး ထုိုး��စေ�� ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကားတ်ငွ်းးလို့ည့်း� သတု်စေပ်�ချို့�ကားမှ�ာ� ရနှု�င်းးပ်ါသည့်း။ 

v-safe အားနောကြံက်ာင််�က်း� www.cdc.gov/vsafe တွ်င်် �း�မး�နောလ်လာ�ါ။

ဆုံးရာဝ�က််း� ����်နောခ်ဆုံးး�နောသာအားခါ
အစေပြချို့အစေန်အမှ�ာ�စ်�တ်ငွ်းး စေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ�မှှာ ပ်း�မှှန်းပြ�စ်းသည့်း။ သင်းး၏ �ရာဝန်း သု� မှဟု�တ်း ကာ�န်း�မှာစေရ�

စေစ်ာင်း်းစေရှှိာကားစေပ်�သူထိုးး ��န်း�စေချို့်�ု�ပ်ါ-

•  သင်းးစေ��ထုိုး��ခ်ဲျို့သည့််းစေန်ရာတ်ငွ်းး န်းပြမှန်း�မုှ သု� မှဟု�တ်း န်ာကာ�င်းးမုှကာ 24 န်ာရး (သု� မှဟု�တ်း 1 ရကား) ကြာကာာပြီးပ်း�

စေန်ာကားတ်ငွ်းး ပု်��ု��ရွာ�လို့ာပ်ါကာ။

•  သင်း်းစေ��ထွိုးကား�ု��ကာ��ု�မှ�ာ�အစေကြာကာာင်းး�ကုာ� စု်တ်းပူ်စေန်ပ်ါကာ သု� မှဟု�တ်း ၎င်းး�တု်�ကာ ရကားအန်ည့်း�င်းယ်းအကြာကာာတ်ငွ်းး 

စေပ်�ာကားကွာယ်းမှည့််းပ်း� မှစေပ်ါကားပ်ါကာ။

•  သင်းးကာ Johnson & Johnson ကာာကွာယ်းစေ��ကုာ� ထုိုး��ထိုးာ�ပြီးပ်း� ပြပ်င်းး�ထိုးန်းစေသာ စေချို့ါင်းး�ကုာ�ကားမုှ၊ စေကာ�ာန်ာမုှ၊ 

အာရိုး�စေကြာကာာရာဂါါလို့ကာခဏာာအသစ်းမှ�ာ�၊ ပြပ်င်းး�ထိုးန်းစေသာ ဝမှး�ဗုို�ကားန်ာကာ�င်းးမုှ၊ အသကားရူိုမှဝပြချို့င်းး�၊ စေပြချို့စေထိုးာကား

�ူ�စေရာင်းးပြချို့င်းး�၊ စေသွ�ပြချို့ည့်းဥပြချို့င်းး� (အစေရပြပ်ာ�စေပ််တ်ငွ်းး အလို့နွ်းစေသ�င်းယ်းစေသာ အန်းစ်ကားမှ�ာ�) သု� မှဟု�တ်း ပွ်န်း�ပ်ဲ်

ဒ်ဏားရာအသစ်း သု� မှဟု�တ်း ပွ်န်း�ပ်ဲ်လို့ယွ်းမုှက်ဲာသု�  စေရာဂါါလို့ကာခဏာာ တ်စ်းစ်း�တ်စ်းရာ ပြ�စ်းစေန်ပ်ါကာ။

v-safe
ကာာကွာယ်းစေ��ထုိုး��ပြီးပ်း�စေန်ာကား

ကာ�န်း�မှာစေရ� စ်စ်းစေ��သူ

SM


