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ရက််အနည်းး�ငယ််ကြာ�ာအော�ာင်် အပျော့�့��စား�းမှှ အလယ််လတ််စား�း ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���အချို့� ့� သင့််�တွင််
ွ ရှိိ�နိုုင််ပါ
� ါသည််။
၎င်းး�တို့့� က သင််၏ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�အနေေဖြ�င့််� ခုုခံံကာာကွွယ််မှုု တည််ဆော�ာက််နေေကြော��ာင်းး� လက္ခခဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။
ဤဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�သည်် ရက််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ပျော�ာ�က််ကွွယ််သွားး��ပါါမည််။ လူူအချို့� ့�သည်် ၎င်းး�

တို့့� ၏ ပထမဆုံးး�� ထိုးး��ဆေး�း ထိုးး��ပြီး�း�သည့််�နော�ာက််ထက်် ဒုုတိိယမြော��ာက်် ထိုးး��ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည့််�နော�ာက််တွွင်် ပိုု�၍ပင််

ကျွွန်ု�ုပ််က

COVID-19
ကာာကွွယ််ဆေး�း ထိုးး��ပြီး�း�ပါ ါပြီ�ီ။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုတ်
ု ် မတူူညီီသော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါသည််။
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ သို့့�မဟုတ်
ု ် ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ဖြ�စ််ခြ�င်းး�က
အလွွန် ် ဖြ�စ််ခဲဲ ပါါသည််။

အဖြ�စ်် များ�း�သော�ာ ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�
သင််ဆေး�းထိုးး��သည့်် �နေေရာာ
သင့််�လက်် မော�ာင်းး�ပေါ်�်တွွင််-

သင့််�ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ အနှံ့့��အပြား�း�တွွင််• ပင််ပန်းး�နွွမ်းး�လျျခြ�င်းး�

• နာာကျျင််မှုု

• ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�

• ဖူးး�ရော�ာင််ခြ�င်းး�

• ချျမ်းး �စိိမ့််�ခြ�င်းး�

• နီီမြ�န်းး�ခြ�င်းး�

• ကြွ�က််သားး�နာာခြ�င်းး�
• ကိုု�ယ််ပူူခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ချွေး�း�ထွွက််များ�း�သလိုု� ခံံစား�းရခြ�င်းး�
• မအီီမသာာဖြ�စ််ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် သင့််�ဝမ်းး �ဗိုု�က််တွင််
ွ နာာကျျင််
သလိုု� ခံံစား�းရခြ�င်းး�

ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််မှှ အပြ�ည့််�အဝ ကာာကွွယ််မှုုရှိိ�စေ�ရန် ် အလို့့�ငှာာ� COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းအချို့� ့�ကိုု� 2 ကြိ�ိမ်် ထိုးး��ပေး�းရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ ပထမဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�း ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက််
ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး��� ရှိိ�လျှှင််ပင်် နှှစ််လုံးး�� စလုံးး�� ထိုးး��ရန််မှာာ� အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ သင့််�ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပေး�းသူူက မလိုုအ
� ပ််ပါါဟုု မပြော��ာသရွေ့�့� နှှစ််ကြိ�ိမ််
စလုံးး�� ထိုးး��ရပါါမည််။
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ရက်် သတ္တတပတ််
နော�ာက််ဆုံးး��အကြိ�ိမ််

ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက််

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် သင့််�ခန္ဓာ�ကို
ု�ယ််တွွင်် အကာာအကွွယ်် ရရှိိ�လာာစေ�ရန််မှာာ� အချိိ�န်ကြာ် �ာပါါသည််။ သင််၏
ာ
နော�ာက်် ဆုံးး�� ထိုးး��ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် သင့််�အားး� အပြ�ည့်် �အဝ ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည်် သို့့� မဟုုတ်် 2 ပတ်် ကာာ

ကွွယ််ရရှိိ � သည််ဟုု ယူူ ဆပါါသည််။ နော�ာက််ဆုံးး��အကြိ�ိမ်် ဆေး�းမထိုးး��မီီ သို့့�မဟုုတ်် သင့့်�ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််က ကိုု�ယ််ခံံအားး�ကိုု�
အပြ�ည့့်�အဝ မရှိိ�သေး�းခင်် အတော်�်�အတွွင်းး�တွွင်် ရော�ာဂါါရှိိ�သော�ာသူူနှှင့့်� အနီးး�ကပ်် ရှိိ�နေေပါါက၊ COVID-19 ဖြ�င့််� သင််
နေေမကော�ာင်းး�ဖြ�စ််နိုုင််ပါ
� ါသေး�းသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�းက စစ််ဆေး�းမှုု ရလဒ််များ�း�ကိုု� နှော�ာ�င့််�ယှှက််မှုု မဖြ�စ််စေ�ပါါ။ လူူ
တော်�်�တော်�်�များ�း�များ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ဆေး�း ထိုးး��မပေး�းရသေး�းမချျင်းး� အခြား�း�လူူများ�း� ဘေး�းကင်းး�နေေစေ�ရန် ် လူူအများ�း�
ကြား�း� သို့့�မဟုတ်
ု ် လူူထူူသော�ာနေေရာာတွွင်် ရှိိ�သော�ာအခါါ နှာာ�ခေါ�ါင်းး�စည်းး� ဝတ််ရမည််။
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အသုံးး��ဝင််သော�ာ အကြံ�ံပြု�ုချျက်် များ�း�

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် အကိုု�က််အခဲဲ ပျော�ာ�က််ဆေး�း တစ််မျိုး� း��မျိုး� း�� သော�ာက််နေေရသရွေ့�့� စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရန််မှာာ� အကော�ာင်းး�ဆုံးး�� ဖြ�စ်် သည််။ သို့့�သော်�်�၊ သင့််�ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��
ပြီး�း�နော�ာက်် ကိုု�က််ခဲဲမှုု သို့့�မဟုတ်
ု ် မသက််မသာာဖြ�စ််မှုုကြော��ာင့််� ဆေး�းသော�ာက််ရန်် လိုုအ
� ပ််ပါါက၊ အိုု င််ဘူ
�
ူပရိုု� ဖန်် သို့့�မဟုုတ်် အက််စီီတာာမီီနိုုဖ
� န်် (တိုုင််လီီနော�
�
ာဟုုလည်းး�ခေါ်�်သည််)
ကဲ့့�သို့့� ဆိုု�င််တွင််
ွ အလွွယ််တကူူ ဝယ််ယူူနိုင််သော�
�ု
ာ ဆေး�းဝါးး�များ�း� သော�ာက််ခြ�င်းး�အတွွက်် သင့််�ဆရာာဝန််နှှင့်�် တိုုင််ပင််ပါ
�
ါ။

သင့််�ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဆေး�းသော�ာက််ရန် ် ရပ််တန့့်�ဖို့့� သင့််�ဆရာာဝန််က မပြော��ာသရွေ့�့� ကာာလရှှ ည်် နေ့့�စဉ်် ဆေး�းဝါးး�များ�း�ကိုု� ဆက််လက်် သော�ာက််သုံးး��ရန််မှာာ�
အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ သင််ပုံံ�မှှန် ်သော�ာက််သည့််� ဆေး�းဝါးး�များ�း�ကိုု� သော�ာက််သုံးး��ခြ�င်းး�အားး� ရပ််တန့်ရ
� ် န််မှာာ� အလွွန် ် အန္တတရာာယ််များ�း�နိုုင််ပါ
� ါသည််။

သင််ဆေး�းထိုးး��သည့်် �နေေရာာတွွင်် နာာကျျင််မှုု

ဖျား�း�နာာမှုု ကြော��ာင့့်� မသက်် မသာာဖြ�စ်် မှုု

• သန့် �ရှှ် င်းး�၊ အေး�းမြ�သော�ာ အဝတ််စိုု�ကိုု� နေေရာာတစ််ဝိုု�က််တွင််
ွ

• ရေ�များ�း�များ�း�သော�ာက််ပါါ။

နှှင့််� မသက်် မသာာဖြ�စ်် မှုုကိုု� လျှော့�့��ချျရန််-

ကိုု� လျှော့�့��ချျရန််-

ပွွတ််သုုတ််ပါါ။

• သင့််�ကိုု� မပူူစေ�မည့််� အဝတ််များ�း�ဖြ�င့််�

• သင့််�လက််မော�ာင်းး�ကိုု� သုံးး��ပါါ သို့့�မဟုတ်
ု ် လေ့�့ကျျင့််�ပါါ။

ပေါ့�့�ပေါ့�့�ပါးး�ပါးး� ဝတ််ဆင််ပါါ။

ဆရာာဝန််ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု� သော�ာအခါါ
အခြေ�ေအနေေအများ�း�စုုတွွင်် ဆေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�မှာာ� ပုံံ�မှှန် ်ဖြ�စ်် သည််။ သင််၏ ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ကျျန်းး�မာာရေး�း
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းသူူထံံ ဖုုန်းး�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ-

• သင််ဆေး�းထိုးး��ခဲ့့�သည့််�နေေရာာတွွင်် နီီမြ�န်းး�မှုု သို့့�မဟုတ်
ု ် နာာကျျင််မှုုက 24 နာာရီီ (သို့့�မဟုတ်
ု ် 1 ရက််) ကြာ�ာပြီး�း�
နော�ာက််တွွင်် ပိုု�ဆိုးး��ရွား��းလာာပါါက။

• သင့််�ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� စိိတ််ပူူနေေပါါက သို့့�မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့� က ရက််အနည်းး�ငယ််အကြာ�ာတွွင််
ပျော�ာ�က််ကွွယ််မည့််�ပုံံ� မပေါ�ါက််ပါါက။

• သင််က Johnson & Johnson ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု� ထိုးး��ထားး�ပြီး�း� ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််မှုု၊ ကျော�ာ�နာာမှုု၊

အာာရုံံ� ကြော��ာရာာဂါါလက္ခခဏာာအသစ််များ�း�၊ ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ ဝမ်းး �ဗိုု�က််နာာကျျင််မှုု၊ အသက််ရှူူ မဝခြ�င်းး�၊ ခြေ�ေထော�ာက််
ဖူးး�ရော�ာင််ခြ�င်းး�၊ သွေး�း�ခြ�ည််ဥခြ�င်းး� (အရေ�ပြား�း�ပေါ်�်တွွင်် အလွွန် ်သေး�းငယ််သော�ာ အနီီစက််များ�း�) သို့့�မဟုုတ်် ပွွန်း�း ပဲ့့�
ဒဏ််ရာာအသစ်် သို့့�မဟုတ်
ု ် ပွွန်း�း ပဲ့့�လွွယ််မှုုကဲ့့�သို့့� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာ တစ််စုံံ�တစ််ရာာ ဖြ�စ််နေေပါါက။

V-safe ဖြ�င့််� စာာရင်းး�ပေး�းသွွင်းး�နည်းး�ကိုု� သင််၏ ကာာကွွယ််ဆေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူ ကိုု�
မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။
V-safe သည်် သင််က COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�း ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ရှိိ�လာာပါါက သင့််�အားး� CDC ကိုု� ပြော��ာပြ�နိုုင််
� စေ�သည့််� အွွန် ်လိုုင်း
� း�
ကိိရိိယာာတစ််မျိုး� း�� ဖြ�စ််သည််။ သင််က ဒုုတိိယအကြိ�ိမ်် ထိုးး��ဆေး�း ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက််တွွင််လည်းး� သတိိပေး�းချျက််များ�း� ရနိုုင််ပါ
� ါသည််။

v-safe

SM

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက််
ကျျန်းး�မာာရေး�း စစ််ဆေး�းသူူ

v-safe အကြော��ာင်းး�ကိုု� www.cdc.gov/vsafe တွွင်် ပိုု� မိုု� လေ့�့လာာပါါ။
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