
ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢအတၢ ံၣ်ဖ ံးတၢ ံၣ်မၤ
ဘ ၣ်သ  ၣ်သ  ၣ် နကထ  ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ျိၤ လ အမျိၤတ ၣ်အ ျိၤဖ ျါဒၣ်သ ိးလ ကသ  ၣ် ဒသီဒ တနျီိၤဂ ျိၤန   ၣ်ဒ ိးအဂျိၤန   ၣ်လျီိၤ. ကသ  ၣ်ကသတီ ၣ်မျိၤက  ၣ်တဖ ၣ်

ဒ ိးန ဲၣ်ဝဒဲ ၣ်လ ကသ  ၣ်ဒသီဒ လ အအ  ၣ်ခလဲ  ၣ် မျိၤတ ၣ်တ ျိၤ လျီိၤတျီိၤအအျါကတ  ၣ်လ ကဒသီဒ COVID-19 န   ၣ်လျီိၤ. 

တ ၣ်လျီိၤဆလီ ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ် န   ၣ်ကလီ တ ၣ်ကထ  ၣ်သတတျီိၤအျီိၤ မ  ၣ်လ တ ၣ်သမ သမ ိးက  ၣ်အျီိၤ

ဖဲတ ၣ်ဆ ကတ ီ ၣ်ဒိီးတ ၣ်လ ီ ၣ်တ ၣ်က ဲလျီိၤဆအီဃ န   ၣ်လျီိၤ. တနျီိၤန   ၣ်မျိၤက  ၣ်အသိးဒိီး COVID-19 လ အလျီိၤဆလီ  ၣ်သိးန   ၣ်လျီိၤ. 

ဖဲနဆိဲးဘ ၣ်ကသ  ၣ်ဒသီဒ ပ ဲျိၤပ ဲျိၤလ အချါ, နဘ ၣ်ဒိီး COVID-19 တ ၣ်ဆျါသ ဒ ိး, ဘ ၣ်ဆ ၣ်နတဆ ိးက ထ ီၣ်နိးနိး မ တမ  ၣ်လ  ၣ်လျဲိၤဆတူ ၣ်ဆျါဟ  ၣ်လ 

ၤျိၤဘ ၣ်. ဒ ိးန ဲၣ်လ ကသ  ၣ်ဒသီဒ တချါစ  ၣ်စ  ၣ်အ ျိၤ အစ ျိၤကတ  ၣ်မျိၤ တ ၣ်တ ျိၤလျီိၤတျီိၤလျီိၤ 85 မ ိးကယျိၤလ အကဒသီဒ COVID-19 

တ ၣ်ဆျါလ အနံးနံးကလ  ံၣ် န   ၣ်လျီိၤ. ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်အ ျိၤ ဒသီဒ စ  ၣ်ကိီးပ ျိၤအျါမိးလ ကမျိၤန   ၣ်COVID-19 တ ၣ်ဆျါ ပန ီၣ်တမ ၤလၢ ံၣ်လၢ ံၣ်-

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 မ ိးကယျိၤ

• Pfizer-BioNTech, 95 မ ိးကယျိၤ

• Moderna, 94 မ ိးကယျိၤ

ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢတဖ ံၣ်ပ ၤဖ  ံးဝ လၤီ
COVID-19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်လ ပမျိၤန   ၣ်အျီိၤလ က ီ ၣ်အမရဲကျိၤအပျူိၤန   ၣ် မ  ၣ်ဝဒဲ ၣ် တ ၣ်ပျူိၤဖ ဲိးတ ျိၤလျီိၤတျီိၤလျီိၤကတ  ၣ်လ ဘ ၣ်တ ၣ်က  ၣ်စ ူၣ်က
ယ ၣ်အ ိးထ ကဲ  ၣ်ထ အဲျီိၤလ U.S. တ ၣ်စ  ၣ်စ ျိၤအပျူိၤန   ၣ်လျီိၤ1. ကသ  ၣ်ဒသီဒ ခလဲ  ၣ်လ ဘ ၣ်တ ၣ်အ  ၣ်ကျီိၤအျီိၤလ လ ပ ဲျိၤပ ဲျိၤ မ တမ  ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ဟ  ၣ်
စ ဟ  ၣ်ကမျီိၤအျီိၤလ တ ၣ်ကစိူးကျါအျီိၤဖဲဂ  ၣ်ဂ ီ ၣ်အူအကတ ီ ၣ်ခဖီ  U.S. Food and Drug Administration (FDA, U.S. 
တ ၣ်အ ီၣ်တ ၣ်အဒီိီးကသ  ၣ်ဖီ ၣ်တ ၣ်ကရ ကရ )—အခပီညီ FDA တဃ ထ  ၣ်တ ၣ်နတီမ ျိၤလ အ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်ဂ  ၣ်ကအီနိးတဖ ၣ် လ တ ၣ်ပျူိၤဖ ဲိးအဂ ီ ၣ်ဘ ၣ်န   ၣ်လျီိၤ.

တ ၣ်ဆိဲးက  ၣ်စ ူၣ်ကယ ၣ်ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်လ တ ၣ်ပျူိၤဖ ဲိးဒိီးတ ၣ်မျိၤတ ၣ်တ ျိၤလျီိၤတျီိၤလျီိၤ အဂ ီ ၣ်ဒၣ်ကမ   ၣ်ထ ဖ က ီ ၣ်ဖ တဖ ၣ်စိူးကျါတ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်အ ျိၤ

အသ ိးန   ၣ်လျီိၤ. က ီ ၣ်အမရဲကျိၤအ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်မျိၤအက ဲတဘ  ိးချါလ တ ၣ်ပ ၣ်လျီိၤအျီိၤ လ က ဃ သ  ၣ်ညျါ တ ၣ်ပျူိၤဖ ဲိးတ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်ပီ ၣ်တဖ ၣ်

ဒိီးလျူိၤခ  ိးတ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်အ ျိၤ လ အဆ အခ ျ့ ဖဲတ ၣ်သ  ၣ်တဖ ၣ်အ ျိၤကထဲ ီၣ်အသိးအချါန   ၣ်လျီိၤ. 

ခ  ၣ်ဘ ိး (COVID-19) 
ကသ  ၣ်ဒသီဒ တ ၣ်ပျူိၤဖ ဲိး -
တ ၣ်လ နကဘ ၣ်သ  ၣ်ညျါ

ကသ  ံၣ်အတၢ ံၣ်ဒဘိ ံၣ်တဖ ံၣ်န   ံၣ်မ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်လၢအညနီ ၢ ံၣ်န   ံၣ်လၤီ
နမျိၤန   ၣ်COVID-19 တ ၣ်ဆျါလ ကသ  ၣ်ဒသီဒ တသ ဘ ၣ်. ဒၣ်လ ဲၣ်ဂ ျိၤ, ဒၣ်ကသ  ၣ်ဒသီဒ အဂျိၤတဖ ၣ်အသ ိး, နကတ ူ ၣ်ဘ ၣ်ကသ  ၣ်အတ ၣ်ဒ ဘ ၣ်တနျီိၤ န   ၣ်လျီိၤ. 

တ ၣ်တဖ ၣ်အ ျိၤမ  ၣ်တ ၣ်ပန ီၣ်တဖ ၣ်လ ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်မျိၤတ ၣ်န   ၣ်လျီိၤ. လ တ ၣ်ဆိဲးကသ  ၣ်ဒသီဒ ခ ဖ   ၣ်အဂ ီ ၣ်, ကသ  ၣ်အတ ၣ်ဒ ဘ ၣ်တဖ ၣ်ဖဲတ ၣ်ဆိဲးကသ  ၣ်ခ 

ဖ   ၣ်တဖ   ၣ် ဝ ျိၤအလ ီ ၣ်ခ န   ၣ်ဘ ၣ်သ  ၣ်သ  ၣ်ကနိးဒ  ၣ်န   ၣ်လျီိၤ. မ  ၣ်သ န   ၣ်, ဟ  ၣ်လျီိၤနသိးဒိီးတ ၣ်ဆ ကတ ီ ၣ်လ နကအ  ၣ်ဘ  ိးဒိီးကဘ ျါက ျိၤလ တန ျိၤအတ ီ ၣ်ပျူိၤ မ တမ  ၣ်

ခ သဖဲီနဆိဲးကသ  ၣ်ဝ ျိၤအလ ီ ၣ်ခ န   ၣ်လျီိၤ. လ COVID-19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ လ တ ၣ်လ  ၣ်ဆိဲးဘ ီန   ၣ်, မျိၤလျီိၤတ  ၣ်လ နဆိဲးဘ ၣ် ကသ  ၣ်ဒသီဒ ခ ဖ   ၣ်တဖ   ၣ်တက  ၣ်. 

နတဘ ၣ်တ ၣ်ဒသီဒ နျိၤပ ဲျိၤပ ဲျိၤ တ ျိၤလ ခ န  ဖဲနဆိဲးကသ  ၣ်ဝ ျိၤအလ ီ ၣ်ခ ဘ ၣ်န   ၣ်လျီိၤ.

1Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ အတ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိး)”. လျါမ ၣ်ၡိး 25 သ,ီ 2021, 

တ ၣ်မျိၤန   ၣ်အျီိၤလ အ ထ  ၣ်နိဲးအဖီခ  ၣ်သ ဖဲ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ထလဲ အကဲလ ိးက   ၣ်အပူျိၤဧ ျိၤ).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


လၢModerna

ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢတၢ ံၣ်မၤက ၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပ ၤ4, 

ပ ၤန  ံၣ်လၤီ ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်တဖ ံၣ်မ ၢ ံၣ်ဝ -

တၢ ံၣ်တဘ ံၣ်လ ိံၣ်ဒံီးသ   ံၣ်တၢ ံၣ်ခီဆၢအပနီ ံၣ်တဖ ံၣ်
ကသ  ၣ်ဒသီဒ အတ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်တ ၣ်ခီဆ တဖ ၣ်ကဲထ ီၣ်အသိးကျိၤဒ  ၣ်မိး, ဘ ၣ်ဆ ၣ်တ ၣ်သ  ၣ်တဖ

ၤ ၤၣ်အ ျိၤကဲထ ီၣ်အသိးသ လီျိၤ. ကသ  ၣ်ဒ ိးကခ ိးက  ၣ်နျိၤအစ ျိၤကတ  ၣ်15 မ ိးန ိးဖဲနဆိဲးကသ  ၣ်ဒသီဒ ဝ ျိၤအလီ ၣ်ခ ဖဲနမ  ၣ်

အ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်တ ၣ်ခီဆ န   ၣ်လီျိၤ. တ ၣ်သ  ၣ်လ အဝဲသ  ၣ်လ ကခီဆ ဒိီးသ  ၣ်ညျါ ကမျိၤစ ျိၤနျိၤဒၣ်လဲ ၣ်န   ၣ်လီျိၤ.

နမ  ၣ်အ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်တ ၣ်ခီဆ ဖဲနဟိးထ ီၣ်လ ကသ  ၣ်ဒ ိးဝ ျိၤအလီ ၣ်ခ န   ၣ်, က ိး 911 တက  ၣ်. 

တ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်တ ၣ်ခီဆ အတ ၣ်ပန ီၣ်တဖ ၣ် ပ ၣ်ဃ  ၣ်ဒိီး- တ ၣ်ကသျါကီခဲ, နမဲ ၣ်ဒိီး က  ၣ်ယူ ၣ်ဘ ည ိး, သိးစ  ၣ်ခ ျ့ခ ျ့, 

တ ၣ်ဂီျိၤပပ ထ ီၣ်လ န ီ ၣ်ခ မ  ၣ်ပ  ၣ်ဒတီဂျိၤ, ခ  ၣ်မျူိၤန ၣ်မျူိၤ, ဒိီးတ ၣ်ဂ  ၣ်စ ၣ်ဘျါစ ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. 

မၤစၢၤပ ၤလၢပကက ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်ပ ၤဖ  ံးတၢ ံၣ်ဘ ံၣ်ယ ိံၣ်တမ ၤလၢ ံၣ်လၢ ံၣ်
ဆိဲးလျီိၤမ ျိၤလ V-safe အဂ ီ ၣ်လ ကပ ၣ်ဖ ျါထ ီၣ်ကသ  ၣ်အတ ၣ်ဒ ဘ ၣ် တမ ျိၤလ ၣ်လ ၣ်- vsafe.cdc.gov (ထလဲ အကဲလ ိးက   ၣ်အပျူိၤဧ ျိၤ). နတ ၣ်န  ၣ်လျီိၤပ ၣ်ဃ  ၣ်

မျိၤစ ျိၤပ ျိၤလ ကပ ျိၤဃ ၣ်ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ် ပျူိၤဖ ဲိးလ ပ ျိၤက ိးဂျိၤ ဒိဲးအဂ ီ ၣ်န   ၣ်လျီိၤ.

နျိၤ မ တမ  ၣ်ပ ျိၤလ အဆိဲးန   ၣ်နျိၤကသ  ၣ်ဒသီဒ ပ ၣ်ဖ ျါထ ီၣ် ကသ  ၣ်အတ ၣ်ဒ ဘ ၣ်လ အနိး တဖ ၣ်ဆူ Vaccine Adverse Event Reporting System 

(ကသ  ၣ်ဒသီဒ အတ ၣ်ခဆီ ထဒီျါတ ၣ်ပ ၣ်ဖ ျါထ ီၣ်တ ၣ်မျိၤအသိးတ ၣ်မျိၤအက ဲ, VAERS). FDA, Centers for Disease Control and Prevention 

(တ ၣ်ဖီ ၣ်ဂ  ၣ်ပ ဆ  တ ၣ်ဆျါဒိီးတ ၣ်ဟ  ၣ်တ ၣ်ဒသီဒ စထဲ  ၣ်, CDC) ဒိီး Washington State Department of Health (Washington က ီ ၣ်စ ဲၣ်

တ ၣ်အ  ၣ်ဆ ူၣ်အ  ၣ်ခ ျ့ဝျဲိၤက  ျိၤ, DOH) စိူးကျါ VAERS လ ကအ  ၣ်ခ ိးက  ၣ်တ ၣ်လ ကမျိၤအသိး မ တမ  ၣ်တ ၣ်ကတီ ၣ်ခလဲ မျိၤ အသိးသ တဖ ၣ်လျီိၤ. 

နဆ  ထ ီၣ်တ ၣ်ပ ၣ်ဖ ျါသ ဖဲ vaers.hhs.gov (ထလဲ အကဲလ ိးက   ၣ်အပျူိၤဧ ျိၤ). 

ပ ၤလၢအဟ လၢစၢၤသ   ံၣ်အါက

လ  ံၣ်ဒံီးကလ  ံၣ်ဒ  ံၣ်အကလ  ံၣ်က

လ  ံၣ် န  ံၣ်လၤီပ ံၣ်ဃ  ံၣ်လၢ

တၢ ံၣ်မၤက ၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပ ၤလၤီ

ပ ျိၤစအဲ  ၣ်ဖ တဖ ၣ် မျိၤက  ၣ်ကသ  ၣ်ဒသီဒ တချါစ  ၣ်စ  ၣ်လ 

ပ ျိၤအကထ ကထ တဖ ၣ်အပျူိၤ လျီိၤ.

လၢ Pfizer-BioNTech

ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢတၢ ံၣ်မၤက ၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပ ၤ2, 

ပ ၤန  ံၣ်လၤီပ ံၣ်ဃ  ံၣ်တဖ ံၣ်မ ၢ ံၣ်ဝ -

လၢ Johnson & Johnson

ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢတၢ ံၣ်မၤက ၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပ ၤ3, 

ပ ၤန  ံၣ်လၤီ ပ ံၣ်ဃ  ံၣ်တဖ ံၣ်မ ၢ ံၣ်ဝ -

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်ဒိီး

တ ၣ်မူတ ၣ်မဲဘ ၣ်ထ ပဲန  ၣ် တ ၣ်ဟ  ၣ်ကူ ၣ်ဟ  ၣ်ဖိးကမ ိးတ  ၣ်) တ ၣ်အ  ၣ်ဖ   ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. လျါဒ  ၣ်စဲဘ  ၣ် 10 သီ, 2020, မျိၤန   ၣ်လ အ ထ  ၣ်နိဲးအဖီခ  ၣ်သ ဖဲ- https://www.fda.gov/media/144245/download

(ထလဲ အဲကလ ိးက   ၣ်အပူျိၤဧ ျိၤ).
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 

တ ၣ်အ  ၣ်ဖ   ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. လျါဖ  ၣ်ဘဘ ျိၤအျါရ ျိၤ 26 သ,ီ 2021, မျိၤန   ၣ်လ အ ထ  ၣ်နိဲးအဖီခ  ၣ်သ ဖဲ- https://www.fda.gov/media/146217/download (ထလဲ အဲကလ ိးက   ၣ်အပူျိၤဧ ျိၤ). 
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee တ ၣ်အ  ၣ်ဖ   ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. လျါဒ  ၣ်စဲဘ  ၣ် 17 သီ, 

2020, မျိၤန   ၣ်လ အ ထ  ၣ်နိဲးအဖီခ  ၣ်သ ဖဲ- https://www.fda.gov/media/144434/download (ထလဲ အဲကလ ိးက   ၣ်အပူျိၤဧ ျိၤ). 

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


ကသ  ၣ်ဒသီဒ အ ျိၤ ပူျိၤဖ ဲိးဒိီးတ ၣ်လီျိၤဘ ၣ်ယ  ၣ်ဒိီးမ  ၣ်တ ၣ်ကဲထ ီၣ်လ  ၣ်ထ ီၣ်လ ပ ျိၤဖ သ ၣ်တဖ ၣ်အဂီ ၣ်
ပ ျိၤမ  ၣ်ဒ တဖ ၣ် ဒိီးပ ျိၤတဖ ၣ်လ အ  ၣ်ပ ၣ်စ ျိၤဒိီးတ ၣ်ဆိူးတ ၣ်ဆျါအဂီ ၣ်န   ၣ်လီျိၤီၤႋ
တ ျိၤပ ျိၤဂီ ၣ်မ  ၣ်ဂီ ၣ်ပျိၤဆိဲးဘ ၣ်ကသ  ၣ်ဒီ သဒ န   ၣ်ဒိီး
ပကထ ဖ   ၣ်၀ာ် ၣ်ဖ   ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်ထ ဖ   ၣ်ဘ ၣ်ဃိးဒိီးတ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးဂ  ၣ်၀ီာ်ဒိီး တ ၣ်ဒ ဘ ၣ်မျိၤဟူိးတဖ ၣ်
အဂ  ၣ်ဆညူျါန   ၣ်လီျိၤီၤႋ တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ျိၤတဲလ COVID-19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်န   ၣ်ပူျိၤဖ ဲိး, 
ဒိီးကသ  ၣ်အတ ၣ်ဒ ဘ ၣ်လ အနိးတဖ ၣ်န   ၣ်ကဲထ ီၣ်ကျိၤဒ  ၣ်မိးန   ၣ်လီျိၤ.

တ သကံိးတၢ ံၣ်ဒံီး ပ ၤဟ  ံၣ်တၢ ံၣ်အ ိံၣ်ဆ  ံၣ်အ ိံၣ်ခ ျ့တၢ ံၣ်က ၢ ံၣ်ွဲ  တၢ ံၣ်မၤစၢၤ မ တမ ၢ ံၣ်

ကသ  ံၣ်ဒၢံး ပ ၤမၤတၢ ံၣ်ဖိ

ဖ နမ ၢ ံၣ်အ ိံၣ်ဒံီးတၢ ံၣ်ဘ ံၣ်ယ ိံၣ်ဘ ံၣ်ဃံးဒံီးတၢ ံၣ်ဆ ံးကသ  ံၣ်ဒသီဒၢန   ံၣ်တက ၢ ံၣ်

တၢ ံၣ်တဘ ံၣ်လ ိံၣ်ဒံီးသ   ံၣ်တဖ ံၣ်

• Center for Disease Control and Prevention (CDC, 

တ ၣ်ပ ဆ  ရဲ ၣ်က ဲျိၤဒိီးတ ၣ်ဒသီဒ တ ၣ်ဆျါဂ  ၣ်၀ာ်ီလီ ၣ်ခ  ၣ်သိး) 

အ  ၣ်ကီျိၤကသ  ၣ်ဒသီဒ လ ပ ျိၤတဂျိၤလ ၣ်လ ၣ်လ အတအ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်

တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်ဒိီးတ ၣ်တမ ျိၤလ ၣ်လ ၣ်လ ကသ  ၣ်ဒသီဒ အပူျိၤန   ၣ်လီျိၤ. 

• တ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်တ ၣ်ခီဆ တဖ ၣ်ဒိီး COVID-19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ န   ၣ်

ညီန  ၣ်တ ၣ်ဆ ကမ  ၣ်လ အအ  ၣ်ထ ီၣ်ခီဖ  

တ ၣ်အသ လ ကသ  ၣ်ဒသီဒ အပူျိၤ, လ တ ၣ်က ိးအျီိၤလ ဖ  ၣ်လ သ  ၣ်လ (န) 

ကလ ခ (လ) (polyethylene glycol) (PEG) ဒိီး ဖ  ၣ်လ  ၣ်စီ ၣ် ဘ ိး

(polysorbate) န   ၣ်လီျိၤ. 

• ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ် တအ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်ညီန  ၣ်

ဒၣ်သ ိးတ ၣ်တဖ ၣ်လ တ ၣ်ဃ ထ  ၣ်အျီိၤလ တ ၣ်အ ီၣ်အပူျိၤဘ ၣ်, 

အဃ တ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်ဒိီးသ   ၣ်အဂျိၤအျါတက  ၣ်တဖ ၣ်

တဘက ိးအ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်ကီတ ၣ်ခဲ ဖဲတ ၣ်ဆိဲး COVID-19 

ကသ  ၣ်ဒသီဒ အချါဘ ၣ်. အဒ , ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ် တအ  ၣ်ဒိီးဆဒီ  ၣ်, 

တအ  ၣ်ဒိီးရ ိးဘ  ၣ်အထ ိး, ဒိီး

တအ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်ပ ၣ်ကီျိၤဃ ၣ်တ ၣ်နတီမ ျိၤဘ ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. 

တၢ ံၣ်သက  ံၣ်ပ၀ံးလၢအဂ ၤတဖ ံၣ်

COVID-19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ တ ၣ်ဃျါဃ  ၣ်တဖ ၣ် ပူျိၤဖ ဲိးဒိီးတ ၣ်လ  ၣ်ဘ ၣ်အျီိၤလ 

ကသ  ၣ် ဒသီဒ တဖ ၣ်ကမျိၤအတ ၣ်မျိၤတဖ ၣ်လီျိၤ. Johnson & Johnson 

ကသ  ၣ်ဒသီဒ တက လ တ ၣ်မျိၤအျီိၤလ စဲ(လ) 

အက ဲိးဒ တဖ ၣ်လ အဒ  ၣ်ထ ီၣ်လ တ ၣ်အ ပူျိၤန   ၣ် န ီ ၣ်န ီ ၣ်ဟဲလ 

တ ၣ်မျိၤလီျိၤဖ လ တ ၣ်ဃ ထ အျီိၤလ အမျိၤတ  ၣ်အသိးလ အပူျိၤက   ၣ် 35 

န  ၣ်လ န   ၣ်လီျိၤ. ကသ  ၣ်ဒသီဒ အဂျိၤအျါမိးတဖ ၣ်, ပ ၣ်ဃ  ၣ်ဒိီး တ ၣ်ဖ  ၣ်ဆျါ, 

သမူိးဖ , ဒိီးသ ူၣ်ည ိးတ ၣ်ဆျါ A, 

တဖ ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်မျိၤကဲထ ီၣ်လ  ၣ်ထ ီၣ်အျီိၤလ က ဲတဘ ဃနီ   ၣ်လီျိၤ. 

ကသ  ၣ်ဒသီဒ နတီချါ တပ ၣ်ဃ  ၣ်ဒိီးပ ျိၤကညီအစဲ(လ) 

(ဃ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်လီျိၤစ ျိၤလီျိၤသ  ဲၣ် အစဲ(လ)တဖ ၣ်), COVID-19 ဘရဲ ိး(စ), 

ရ ိးဘ  ၣ်အထ ိး, တ ၣ်ပ ၣ်ကီျိၤဃ ၣ်တ ၣ်တဖ ၣ်, မ တမ  ၣ်

ဆ ၣ်ဖ ကီ ၣ်ဖ ပန  ၣ်ဘ ၣ်ထ တဲဖ ၣ် ပ ၣ်ဃ  ၣ်ဒိီးထ ိးပန  ၣ်ဖ ၣ် မ တမ  ၣ်က  လ ၣ်တ  ၣ်

တဖ ၣ်ဘ ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. 

ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်တဒ  ၣ်ထ ီၣ်လ ဆဒီ  ၣ်အပူျိၤဒိီးတပ ၣ်ဃ  ၣ်ဒိီးဆဒီ  ၣ်ပန  ၣ်နတီ

မ ျိၤဘ ၣ် န   ၣ်လီျိၤ. 

ကသ  ံၣ်ကသတီၢ ံၣ်က စါယါဘ ါတၢ ံၣ်အ ိံၣ်သံးတဖ ံၣ်

• တ ၣ်ဃ ထ  ၣ်သ  ၣ်ညျါတ ၣ်မျိၤလ ဒ ိးန ဲၣ် COVID-19 

ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးဒိီးမျိၤတ ၣ်တ ျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤလ 

ပ ျိၤလ အ  ၣ်ဒိီးကသ  ၣ်ကသတီ ၣ်ကူစျါယျါယျါဘ ျါတ ၣ်ကီတ ၣ်ခဲတဖ ၣ်

အပူျိၤန   ၣ်လီျိၤ. ပ ျိၤန  ၣ်လီျိၤပ ၣ်ဃ  ၣ်တ ၣ်ခ ဆ ဆူ 45 

မ ိးကယျိၤလ ကသ  ၣ်ကသတီ ၣ်မျိၤက  ၣ်တချါစ  ၣ်စ  ၣ် အပူျိၤန   ၣ်အ  ၣ်ဒိီး

တ ၣ်ဆျါတ ၣ်အ  ၣ်သိးတဖ ၣ် ဒၣ်အမ  ၣ်တ ၣ်ဘ ီၣ်တလ , တ ၣ်ဆ  ၣ်ဆ , 

သိးဖ   ၣ်တ ၣ်ဆျါ, သ ူၣ်တ ၣ်ဆျါ, ဒိီး HIV န   ၣ်လီျိၤ.  

• ပပ ၣ်ပန ီၣ်တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးတ ၣ်ဂ  ၣ်ထ ဖ   ၣ်တဖ ၣ်လ တ ၣ်စူိးကျါကသ  ၣ်ဒသီဒ လ 

ပ ျိၤလ အ  ၣ်ဒိီး န ီ ၣ်ခ ဂ  ၣ်တတီဆ တ ၣ်မျိၤအက  ျိၤအက ဲလ အဂ  ၣ်စ ၣ်မ တမ  ၣ်

တ ၣ်တဘ ၣ်လ  ၣ်သ   ၣ်ဒိီးအန ီ ၣ်ကစ ၣ်ဒ ၣ်ဝဲတ ၣ်ဆျါတ ၣ်အ  ၣ်သိးတဖ ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. 

CDC အ  ၣ်ကီျိၤဒ ိး ကသ  ၣ်ဒသီဒ လ ကရူ ၣ်တဖ ၣ်အ ျိၤအဂီ ၣ်မ  ၣ်လ အဝဲသ  ၣ်

အ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်လီျိၤဘ ၣ်ယ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်ဆျါနိးနိးကလဲ ၣ် ဖဲအဝဲသ  ၣ်မ  ၣ်မျိၤန   ၣ်

COVID-19 အချါ န   ၣ်လီျိၤ.

• ကသ  ၣ်ကသပီ ျိၤစဲ ၣ်နျီိၤတဖ ၣ်လ အက  ၣ်

တ ၣ်အ  ၣ်ဒိီးဟ ိးသိးဒိီးတ ၣ်အ  ၣ်ဖ ဲ ၣ်ဖ ဟ  ၣ်ကူ ၣ် COVID-19 

ကသ  ၣ်ဒသီဒ လ ပ ျိၤလ အ  ၣ်ဒိီးဟ ိးသိး, ဟ  ၣ်ဒ ိးအဖီ န  ၣ်ထ , မ တမ  ၣ်

ရဲ ၣ်က ဲျိၤလ ကအ  ၣ်ဒိီးဟ ိးသိးန   ၣ်လီျိၤ. တ ၣ်ဂ  ၣ်တ ၣ်က  ျိၤဒ ိးန ဲၣ်လ COVID-

19 ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးလ တ ၣ်အ  ၣ်ဒိီးဟ ိးသိးအကတီ ၣ်န   ၣ်လီျိၤ. 

န ီ ၣ်န ီ ၣ်န   ၣ်, တ ၣ်ဃ ထ  ၣ်သ  ၣ်ညျါတ ၣ်မျိၤလ တနျီိၤဒိးန ဲၣ်လ 

မ  ၣ်လ အဆိဲးကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်ဟ  ၣ်ခီလီျိၤန ီ ၣ်ခ ဂ  ၣ်တတီဆ COVID-19 

ဆအူဝဲသ  ၣ်အဖ အအ  ၣ် ခီဖ  တ ၣ်အ  ၣ်ဒိီး

ဟ ိးသိးဒိီးတ ၣ်ဟ  ၣ်ဒ ိးအဖီ န  ၣ်ထ သ န ၣ်လီျိၤ. ပ ျိၤလ အ  ၣ်ဒိီးဟ ိးသိးတဖ ၣ်

အ  ၣ်ဒိီးတ ၣ်လီျိၤဘ ၣ်ယ  ၣ်လ တ ၣ်ဆိူးတ ၣ်ဆျါနိးနိးကလဲ ၣ် လ COVID-19, 

တ ျိၤလ တ ၣ်သ ဒ ၣ်လဲ ၣ်သ န   ၣ်လီျိၤ

ကသ  ၣ်ဒသီဒ တဖ ၣ်မ  ၣ်တ ၣ်ဒသီဒ အဂ ျိၤကတ  ၣ်န   ၣ်လီျိၤ.
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လ ကဃ ထ ီၣ်လ  ၣ်တလီ  ၣ်မအီ ျိၤ လ က  ျိၤ က ဲအဂျိၤန   ၣ်, က ိး 1-800-525-0127. ပ ျိၤစိူးကျါတ ၣ်မျိၤစ ျိၤလ အန ၣ်တအ မ တမ  ၣ်

န ၣ်ဟတူ ၣ်ကတီဖ ၣ်အဂ ီ ၣ်, ဝ သိးစျူိၤက ိး 711 (Washington Relay) မ တမ  ၣ်ဆ  အ မ (လ) ဆူ civil.rights@doh.wa.gov.


