
ရင်းမြစ်ြျား- အမြရိကန် မြည်မောင်စု မရာဂါေိန်းချုြ်မရး
နှင့် ကာကွယ်တားဆီးမရးဌာန၊

အမြရိကန် မြည်မောင်စု အစားအစာနှင့် မဆးဝါးကကီးကကြ်
မရးနှင့် ဟာဝိုင်အီ မြည်နယ်ကျန်းြာမရးဌာန

COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်လုပ်ရန် မည်သည့်အေင့်ကိုမှ 

ဆကော်ခဲ့ခခင်းမရှိပါ။

COVID-19 ကာကွယ်မဆးြျားကို ေုတ်လုြ်ရာတွင် သိြ္ပံြညာ

ရှင်ြျား၊ အစိုးရြျားနှင့် ြုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍြျားအကကား သြိုင်း

တွင်သည့် ြူးမြါင်းြါဝင်ြှုြှတစ်ဆင့် မြစ်နိုင်မအာင် မြုလုြ်ခဲ့မခင်း 

မြစ်ြါသည်။ ြက်ဒရယ်အစိုးရသည် ကြ်မရာဂါကဲ့သို့ အမရးမြါ်

အမမခအမနတစ်ခု မြစ်လာလျှင် ကာကွယ်မဆးြျား လုံခခုံစိတ်ချရ

မစရန် အမရးမြါ်အသုံးမြုခွင့် (Emergency Use Authorization) 

လုြ်ငန်းစဉ်ကို 2004 ခုနှစ်တွင် မြာ်မဆာင်ခဲ့ြါသည်။ 

ခပင်းထန်သည့် ဆေးထွက်ေိုးကေ ိုးမေားမှာ ရှားပါးလှသည်။ 

ကာကွယ်မဆး၏ မေးေွက်ဆိုးကျ ိုးြျားကို မမခရာခံသည့် အမြ

ရိကန် မြည်မောင်စု၏ စနစ်ြှာ မတာင့်တင်းခိုင်ြာလှြါသည်။ 

သန်းမြါင်းြျားစွာမသာ ကာကွယ်မဆးြျားကို အမြရိကန်

မြည်မောင်စုတွင် မေးကင်းလုံခခုံစွာ စီြံေားရှိသည်။ မြင်းေန်

သည့် မေးေွက်ဆိုးကျ ိုးြျားြှာ မြစ်မတာင့်မြစ်ခဲမြစ်၍ အချနိ်ြီ 

သတင်းြို့ြါသည်။ 

သင်သည် ကာကွယ်မဆးြေိုးေားြါက COVID-19 မကကာင့် 

မြင်းေန်သည့် နာြကျန်းြှုမြစ်နိုင်မမခ ြိုရှိမနသည်။

ကာကွယ်ဆေးမေားသည် သင့် DNA ကို မဆခပာင်းလဲပါ။

COVID-19 ကာကွယ်မဆးြျားသည် ြည်သည့်နည်းမြင့်ြဆို 

သင့် DNA ကို ြမမြာင်းလဲမစြါ သို့ြဟုတ် အမြန်အလှန် အကျ ိုး

သက်မရာက်ြှုြရှိြါ။ Pfizer၊ Moderna နှင့် Johnson & Johnson 

ကာကွယ်မဆးြျားသည် COVID-19 ကို မြစ်မစသည့် ဗိုင်းရြ်စ်ြျား

ကို ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ြည့် ကာကွယ်ြှုြျား စတင်တည်မဆာက်

ရန် သင့်ဆဲလ်ြျားေံသို့ ညွှန်ကကားချက်ြျား ြို့မဆာင်မြးသည်။ 

သို့မသာ်လည်း ကာကွယ်မဆးသည် DNA ကို သိြ်းဆည်းေား

သည့် ဆဲလ်၏ သက်ရှိ ကလြ်စည်း၏ ဗဟိုချက် ဆဲလ်သို့ လုံးဝ 

ြဝင်မရာက်မြ။ ကာကွယ်မဆးြျားြှ ေိုညွှန်ကကားချက်ြျားကို 

မြးပြီးသည်နှင့် ကာကွယ်မဆး၏ အစိတ်အြိုင်းြျားသည် သင့်

ခန္ဓာကိုယ်ြှ ေွက်ခွာသွားသည်။ 

COVID-19
ကာကွယ်ဆေးမေား   
သင်နှင့် သင့်ြိသားစုကို 
ကာကွယ်ြါကာကွယ်မဆးေုိးြ့ုိ

အသင့်ခြစ်ပပီလား။
ဟာဝုိင်အီတွင် COVID-19 ကာကွယ်မဆးြျားကုိ ကျယ်
ကျယ်မြန့် မြန့်  ရရိှနုိင်ြါသည်။ ကာကွယ်မဆးတစ်ခု 
ရှာမြွရာတွင် အကူအညီလုိအြ်ြါက-

HawaiiCOVID19.com/Vaccine သ့ုိ သွားကကည့်ြါ

(808) 586-8332 သ့ုိြဟုတ်
အခြ့ဲ ြုန်းမခါ်နံြါတ် (833) 711-0645 သ့ုိ ြုန်းမခါ်ဆုိြါ
ောသာမြန်ြျား ရရှိနိုင်ြါသည်

အခေက်အလက် ရယူပါမေား

COVID-19 Vaccines - Burmese



ဆမှော်လင့်ထားသင့်သည့် အရာမေား…ကာကွယ်မဆးြျားသည် သင့်အား 
နာြကျန်းြှုြှ ကာကွယ်မြးနိုင်
သည့် ဒိုင်းြျားသကဲ့သို့ မြစ်ြါသည်။ 

ကာကွယ်မဆးြျားသည် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့် အလုြ်

လုြ်မဆာင်သည့်အတွက် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာတွင် COVID-19 ကို

မတွ့ရှိသည်နှင့် တိုက်ခိုက်ရန် အသင့်မြစ်မနြါလိြ့်ြည်။ 

၎င်းတို့သည် သင့်ေံတွင် COVID-19 မတွ့ရှိလျှင် မရာဂါကူးစက်

ခံရြည့်အန္တရာယ်ကို မလျှာ့ချမြး၍  COVID-19 ကူးစက်ခံရလျှင် 

အမြင်းအေန် နာြကျန်းမြစ်မခင်း သို့ြဟုတ် မသဆုံးမခင်းတို့ကို 

မလျှာ့ချမြးသည်။

COVID-19 ကာကွယ်မဆးြျားကို အမြရိကန် မြည်မောင်စု 

အစားအစာနှင့် မဆးဝါးကကီးကကြ်မရးြှ အမရးမြါ် အသုံးမြုရန်

အတွက် ခွင့်မြုမြးေားမခင်း (Emergency Use Authorization) 

မြစ်သည်။ ၎င်းတို့အား သီးမခား သိြ္ပံြညာရှင်ြျားနှင့် ကျန်းြာမရး 

ကျွြ်းကျင်သူြျားြှ အကဲမြတ်၍ ခွင့်မြုေားမခင်း မြစ်သည်။ 

စီြံကွြ်ကဲေားသည့် ကာကွယ်မဆးအားလုံးသည် တူညီသည့် 

လုြ်ငန်းစဉ်နှင့် မေးကင်းမရး စြ်းသြ်ြှုြျားအားလုံး လုြ်မဆာင်

ပြီးသား မြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယခင် ကာကွယ်မဆးြျားကဲ့သို့ 

တူညီသည့် မေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းမရး စံနှုန်းြျားနှင့် ကိုက်ညီြှု 

ရှိသည်။ အတည်မြုေားပြီးသည့် ကာကွယ်မဆးြျားကို မနာက်ခံ 

အမမခအမန ြတူညီကကသည့် အရွယ်မရာက်ပြီးသူ လူမသာင်းချကီို 

စြ်းသြ်ပြီးမြစ်သည်။ ကာကွယ်မဆး သန်းရာချအီား အမြရိကန် 

မြည်မောင်စုတွင် မေးကင်းလုံခခုံစွာ သိြ်းဆည်းေားြါသည်။ 

ကာကွယ်မဆး ြေိုးြီ

ကာကွယ်မဆး ေိုးနှံမနစဉ်

ကာကွယ်မဆး ေိုးပြီးမနာက်

လက်ရှိတွင် အမြရိကန် မြည်မောင်စုအတွက် COVID-19 ကာကွယ်မဆး 
သုံးြျ ိုး ရရှိနိုင်ြါသည်။ ၎င်းတို့ြှာ Pfizer-BioNTech၊ Moderna နှင့် 
Johnson & Johnson တို့ မြစ်ြါသည်။ ကာကွယ်မဆး အြျ ိုးအစား 
တစ်ခုစီသည် အနည်းငယ် ကွဲလွဲြှုရှိမသာ်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် မေး
ကင်း၍ မကာင်းစွာ အလုြ်မြစ်ြါသည်။ 

သင့်အမနမြင့် ယခုအချနိ်တွင် Pfizer-BioNTech နှင့် Moderna 
ကာကွယ်မဆးြျားကို 2 ကကိြ် ေိုးနှံရန် လိုအြ်ြါသည်။ Johnson & 
Johnson ကာကွယ်မဆးအတွက်ကိုြူ တစ်ကကိြ်သာ ေိုးနှံရန် လိုအြ်ြါသည်။

Pfizer-BioNTech ကာကွယ်မဆးကို လက်ရှိအမနမြင့် အသက် 
12 နှစ်နှင့် အေက် ရှိသူြျားအတွက် ေိုးနှံရန် ခွင့်မြုေားြါသည်။ 
Moderna နှင့် Johnson & Johnson ကာကွယ်မဆးြျားအား 
လက်ရှိအမနမြင့် အသက် 18 နှစ်နှင့် အေက် ရှိသူြျားအတွက်သာ 
ေိုးနှံရန် ခွင့်မြုေားြါသည်။ ေိုကာကွယ်မဆးြျားအား အသက်
ငယ်ရွယ်သည့် အုြ်စုြျားတွင် အသုံးမြုရန်အတွက် မလ့လာ
ဆဲ မြစ်ြါသည်။ အသက်ြမြည့်သူြျားအတွက်ြူ ြိေ သို့ြဟုတ် 
အုြ်ေိန်းသူတစ်ဦးဦးြှ ခွင့်မြုချက် လိုအြ်ြါသည်။ 

သင်သည် ကိုယ်ဝန်မဆာင် သို့ြဟုတ် နို့တိုက်ြိခင်တစ်ဦးမြစ်လျှင်
လည်း ကာကွယ်မဆး ေိုးနှံနိုင်ြါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်မဆး
ေိုးမခင်းမကကာင့် ကိုယ်ဝန်မဆာင်ရာတွင် မြဿနာမြစ်မစသည်
ဟူမသာ အမောက်အာေား ြရှိြါ။ 

ေို့အမြင် COVID-19 ကာကွယ်မဆးအြါအဝင် အမခားြည်သည့် 
ကာကွယ်မဆးြဆို၏ မေးေွက်ဆိုးကျ ိုးမကကာင့် အြျ ိုးသြီး 
သို့ြဟုတ် အြျ ိုးသား၏ ြျ ိုးြွားြှုတွင် မြဿနာြျားရှိသည်ဟူမသာ 
သက်မသအမောက်အေားလည်း ြရှိြါ။

ေယ်သူဆတွ ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်သလဲ။

COVID-19 ကာကွယ်မဆးြှာ အခြဲ့ မြစ်ြါသည်။ ကာကွယ်မဆး
ေိုးရန်အတွက် ကျန်းြာမရး အာြခံရှိရန် ြလိုအြ်ြါ။

သင့်တွင် အာြခံကတ် တစ်ခုခုရှိလျှင် ယူလာသင့်မသာ်လည်း ၎င်း
ကို ြလိုအြ်ြါ၊ သင့်တွင် အာြခံြရှိလည်း သင့်အား အခမကကးမငွ 
မကာက်ခံြည် ြဟုတ်ြါ။

လူြှုြူလုံမရး နံြါတ် သို့ြဟုတ် အစိုးရ အိုင်ဒီတို့ ြလိုအြ်ြါ။

ကာကွယ်မဆး ေိုးနှံရြည့် မနရာသို့  မရာက်သည်နှင့် ကျန်းြာမရး
စစ်မဆးသည့်စာရင်းတစ်ခုကို မြည့်စုံစွာ မြည့်စွက်မြးရန် မတာင်း
ဆိုခံရြါလိြ့်ြည်။ 

သင်၏ကာကွယ်မဆး ေိုးနှံြှုကို ြှတ်တြ်းတင်ေားမသာ ကတ်
တစ်ခုကိုလည်း ရရှိြါလိြ့်ြည်။ သင့်ြှတ်တြ်းြျားအတွက် ဤကတ်
ကို သိြ်းဆည်းေားရန် အမရးကကီးြါသည်။

ဓာတ်ြတည့်သည့် တုံ့မြန်ြှုတစ်ခုခု ရှိြရှိကိုမစာင့်ကကည့်ရန် မဆး
ေိုးသည့်မနရာတွင် 15-30 ြိနစ် အေိ မစာင့်ဆိုင်းမြးရန် သင့်ကို 
မတာင်းဆိုြါလိြ့်ြည်။ ဓာတ်ြတည့်သည့် တုံ့မြန်ြှုြျားြှာ အလွန် 
ရှားြါးလှြါသည်။

ကာကွယ်မဆး ေိုးပြီးမနာက်တွင် မေးေွက်ဆိုးကျ ိုးြျားကို 
ခံစားရနိုင်ြါသည်။ အမြစ်ြျားမသာ မေးေွက်ဆိုးကျ ိုးြျားတွင် 
ကာကွယ်မဆးေိုးပြီး 72 နာရီအတွင်း လက်မြာင်း နာကျင်မခင်း၊ 
အြျားရှိမခင်းနှင့် မြာြန်းနွြ်းနယ်မခင်းတို့ ြါဝင်ြါသည်။ 

အဆိုြါ မေးေွက်ဆိုးကျ ိုးြျားက ကာကွယ်မဆးသည် ကိုယ်
ခံအားစနစ် တုန့်မြန်ြှုကို ေွက်မြါ်မစရန် လုြ်မဆာင်ြည်ဟု 
သမောမရာက်ြါသည်။ 

သင်သည်မနာက်ဆုံး မဆးေိုးပြီး 14 ရက်အကကာတွင် 
ကာကွယ်မဆးအမြည့်အဝေိုးပြီးပြီဟု ယူဆြါလိြ့်ြည်။ သိြ္ပံြညာ
ရှင်ြျားြှ ေိုကိုယ်ခံစွြ်းအား ြည်ြျှ ကကာရှည်ခံနိုင်ြည်ကို မလ့လာ
မနဆဲ မြစ်ြါသည်။ 

“ကျွန်ြ ကာကွယ်မဆး ေိုး
ပြီးြါပြီ၊ သင်လည်း ေိုးသင့်ြါ
တယ်။ သင့်ကာကွယ်မဆးကို 
ဒီမန့ြဲ ေိုးလိုက်ြါ။” 
Rachel Kane
အိုဟူ မဒသခံ


