
COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေး အဆ ကာငေ်း လျှပ်တစပ်ပက ်အက ဉေးခ ျူပ်
ရရ ှိနေပပြီဖြစ်နသော ကောကွယ်န ေးမ ောေးအောေးလ  ေးသည် စမ်ေးသပ်စစ်န ေးမှုမ ောေးတွင် ် COVID-19 ကှိ  နကောငေ်းစွော ကောကွယ်ိုှိ ငန်ငကောငေ်း ဖပသဲ့ပ ပပြီေး ဖြစ်ပသသည်  

Johnson & Johnson
အဒြီိုှိ ဗှိ ငေ်းရပ်စ် (ငကောေးဗှိ ငေ်းရပ်စ်) 
ကောကွယ်န ေး

Pfizer – BioNTech Moderna
Pfizer ို င  ်Moderna ို စ်မ ှိ ေးစလ  ေးသည ်mRNA ကောကွယ်န ေးမ ောေး ဖြစ်ပသသည ်

Novavax
ပရှိ တငေ်းဓောတ်ဲ့ွပန ေး

မူလကာကယွဆ် ေးအတွွဲ တငွ ်ဘယန်ကှကြိမ် 

ထြိိုေးရန်လြိိုအပ်ပါသလွဲ။

မူလကာကယွဆ် ေးအတွွဲထြိိုေးပပ ေး 2 ပတအ် ကာတငွ ်

ကာကယွမ်ှု အပပည ်အဝ ရရှြိပါသည်။

အသက ်18 နစှ်နငှ အ်ထကရ် ှိသ ူအမ ောေးစ အတကွ ်- 1

ကကြိမ်

အသက် 6 လ - 4 နစှ် ရ ှိသမူ ောေးအတွက် - 3 ကကြိမ်၊ 1st 

အကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး 3 ပတ်၊ 2nd အကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး 8 ပတ်

တတြိယအကကြိမ်ဆ ေးသည် နစှ်မ ြိ ေးစပ် ပြစ်ပါသည။်

အသက် 6 လနငှ အ်ထက ်ရ ှိသ ူအမ ောေးစ အတွက် - 2 ကကြိမ်၊ 

4-8 ပတ်ဖဲ့ောေး၍

အသက် 12 နစှ်နငှ အ်ထက ်ရ ှိသ ူအမ ောေးစ အတွက် - 2 

ကကြိမ်၊ 3-8 ပတ်ဖဲ့ောေး၍

အသက် 5 နစှ်နငှ အ်ထက ်ရ ှိသ ူအမ ောေးစ အတွက ်- -2 

ကကြိမ်၊ 3-8 ပတ်ဖဲ့ောေး၍

အသက် 18 နစှ်နငှ အ်ထကရှ်ြိပပ ေး 

ကြိိုယခံ်အာေးနညေ်းဆနသမူ ောေးအတွက ်- 2 ကကြိမ်၊ 

Johnson & Johnson 1 ကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး နေောက်

ပထမအကကှိမ်ို င  ်အေညေ်း   ေး 4 ပတ်ဖဲ့ောေး၍ mRNA 

ကောကွယန် ေး တစ်မ ှိ ေးကှိ  ထှိ ေးရေ်

အသက် 5 နစှ်နငှ အ်ထကရှ်ြိပပ ေး 

ကြိိုယခံ်အာေးနညေ်းဆနသမူ ောေးအတွက ်- 3 ကကြိမ်၊ 

ပထမအကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး 3 ပတ်ဖဲ့ောေး၍ 

ဒ တှိယအကကှိမ်ထှိ ေးရေ၊် ဒ တှိယအကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး 

အေညေ်း   ေး 4 ပတ်ဖဲ့ောေး၍ တတှိယအကကှိမ် ထှိ ေးရေ်

အသက် 6 လနငှ အ်ထကရှ်ြိပပ ေး 

ကြိိုယခံ်အာေးနညေ်းဆနသမူ ောေးအတွက ်- 3 ကကြိမ်၊ 

ပထမအကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး 4 ပတ်ဖဲ့ောေး၍ ဒ တှိယအကကှိမ်ထှိ ေးရေ၊် 

ဒ တှိယအကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး အေညေ်း   ေး 4 ပတ်ဖဲ့ောေး၍ 

တတှိယအကကှိမ် ထှိ ေးရေ်

အသက် 12 နစှ်နငှ အ်ထကရှ်ြိပပ ေး 

ကြိိုယခံ်အာေးနညေ်းဆနသမူ ောေးအတွက ်- 2 ကကြိမ်၊ 

ပထမအကကှိမ်ထှိ ေးပပြီေး 3 ပတ်ဖဲ့ောေး၍ 

ဒ တှိယအကကှိမ်ထှိ ေးရေ်

ဤကာကယွဆ် ေးကြိို ထြိိုေးရန် 

အသကဘ်ယဆ်လာကရှ်ြိရမလွဲ။

18 ို စ် ို င  ်အထက် 6 လို င အ်ထက်
6 လို င အ်ထက်

12 ို စ် ို င  ်အထက်

မည်သည ်အခ ြိန်တငွ် အာေးပြည ်ဆ ေးတစ်လံိုေးကြိို

ထြိိုေးသင ပ်ါသနည်ေး။

mRNA အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သင၏်

နေောက်   ေးထှိ ေးန ေးပပြီေးနေောက ်2 လ - အသက် 18 

ို စ်ို င အ်ထကလ်မူ ောေး*

mRNA အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သင၏် 

နေောက်   ေးထှိ ေးန ေးပပြီေးနေောက ်2 လ - အသက် 5

ို စ်ို င အ်ထကလ်မူ ောေး*

ဖပင ်ငထ် တ်လ ပ်ထောေးနသော mRNA 
အောေးဖြည က်ောကွယန် ေးကှိ  သငန်ေောက်   ေးအကကှိမ် 

န ေးထှိ ေးပပြီေးနေောက် 2 လအငကောတွင ်– အသက် 6 
လို င အ်ထက ်ရ ှိသမူ ောေး*

mRNA အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သင၏်

နေောက်   ေးထှိ ေးန ေးပပြီေးနေောက ်2 လ - အသက် 12 

ို စ်ို င အ်ထကလ်မူ ောေး*

ကျွန်ိုပ်သည် မည်သည ် 

အာေးပြည ်ကာကယွဆ် ေးအတကွ ်

သတမှ်တခ် ကမ် ပါသလွဲ။

အသက် 18 ို စ်ို င အ်ထက ်မညသ်မူ ှိ သည်

ဖပင ်ငထ်ောေးနသော Pfizer သှိ  မဟ တ် Moderna* 

အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သတမ် တဲ့် က်မြီပသသည ်

Pfizer အဓှိကန ေးအတွပကှိ  ထှိ ေးဲ့ပ နသော အသက် 5 
ို စ်ဖပည သ်တူှိ ငေ်းသည ်ဖပင ်ငထ် တ်လ ပ်ထောေးနသော 

Pfizer အောေးဖြည က်ောကွယန် ေးကှိ  ထှိ ေးိုှိ ငပ်သသည

Moderna အဓှိကန ေးအတွပကှိ  ထှိ ေးဲ့ပ နသော အသက် 6 လမ  
4 ို စ်အထှိ ရ ှိသတူှိ ငေ်းသည ်ဖပင ်ငထ် တ်လ ပ်ထောေးနသော 

Moderna အောေးဖြည က်ောကွယန် ေးကှိ  ထှိ ေးိုှိ ငပ်သသည ်

အသက် 12 ို စ်ို င အ်ထက် မညသ်မူ ှိ သည်

ဖပင ်ငထ်ောေးနသော Pfizer သှိ  မဟ တ် Moderna* 

အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သတမ် တဲ့် က်မြီပသသည ်အသက် 6 ို စ်ို င အ်ထက် မညသ်မူ ှိ သည ်
ဖပင ်ငထ်ောေးနသော Pfizer သှိ  မဟ တ် Moderna* 
အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သတမ် တဲ့် က်မြီပသသည ်

အသက် 5 ို စ်ို င အ်ထက် မညသ်မူ ှိ သည ်
ဖပင ်ငထ်ောေးနသော Pfizer သှိ  မဟ တ် Moderna* 
အောေးဖြည ထ်ှိ ေးန ေးအတွက ်သတမ် တဲ့် က်မြီပသသည ်

*အသက် 18 ို စ်ို င အ်ထက ်လူအဲ့ ှိ ျို့သည ်အဲ့ ှိ ျို့နသော အနဖဲ့အနေမ ောေးတွင ်၎ငေ်းတှိ  ၏ ပထမ   ေး အနဖဲ့ဲ့ ထှိ ေးန ေးတွပမ ောေး ထှိ ေးို  ပပြီေးနေောက် 6 လ အငကောတွင ်Novavax ကှိ လက်ဲ့ ရရ ှိရေလ်ညေ်း သတ်မ တ်ဲ့ က်မြီိုှိ ငပ်သသည ် နေောကထ်ပ် 
သတငေ်းအဲ့ က်အလကအ်တကွ ်doh.wa.gov/covidbooster ကှိ  ဝငင်ကည ပ်သ 

https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19-vaccine-information/aaaphnnykaakychemaa
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ဤစောရွက်စောတမ်ေးကှိ  အဖဲ့ောေးနြောမက်တစ်ဲ့ ဖြင်  ်ရယူလှိ ပသက 1-800-525-0127 ကှိ ြ ေေ်းနဲ့ေါ်ပသ  ေောေးမငကောေးသမူ ောေးို င  ်အငကောေးအောေးရ   ဲ့ ှိ ျို့ယွငေ်းနေသည ် 

နြောက်သည်မ ောေးအတွက် 711 (Washington Relay) သှိ  ြ ေေ်းနဲ့ေါ်နပေးပသ သှိ  မဟ တ် civil.rights@doh.wa.gov သှိ   အြီေးနမေးပှိ  နပေးပသ 

Johnson & Johnson Pfizer – BioNTech Moderna Novavax

စမ်ေးသပ်စဉတိုန်ေးက ကာကယွဆ် ေးမှာ အာနြိသင ်

ဘယဆ်လာကရှ်ြိသလွဲ။

နရောဂသအောေးလ  ေးကှိ  74% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

ဖပငေ်းထေန်ရောဂသမ ောေးကှိ  85% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

န ေးရ  တက်ရဖဲ့ငေ်း ို င  ်နသ   ေးဖဲ့ငေ်းကှိ  100% 

ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

နရောဂသအောေးလ  ေးကှိ  95% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

နသ   ေးဖဲ့ငေ်းကှိ  100% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

နရောဂသအောေးလ  ေးကှိ  94% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

နသ   ေးဖဲ့ငေ်းကှိ  100% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

နရောဂသအောေးလ  ေးကှိ  90% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

နသ   ေးဖဲ့ငေ်းကှိ  100% ကောကွယ်နပေးိုှိ င်

ဘာဆတပွါသလွဲ။ ကောကွယ်န ေးတွင ်အ ြီ၊  ောေး ို င  ်သငကောေးအဖပင ်

အဒြီိုှိ ဗှိ ငေ်းရပ်စ်၏ တေ ်ောပလောမ ောေး ပသဝငပ်သသည်  

ကောကွယ်န ေးတွင ်အ ြီ၊  ောေး ို င  ်သငကောေးအဖပင ်

RNA ကှိ ယ်စောေး, (mRNA) ၏ တေ ်ောပလောမ ောေး

ပသဝငပ်သသည်  

ကောကွယ်န ေးတွင ်အ ြီ၊  ောေး ို င  ်သငကောေးအဖပင ်

RNA ကှိ ယ်စောေး, (mRNA) ၏ တေ ်ောပလောမ ောေး

ပသဝငပ်သသည်  

ကောကွယ်န ေးတွင ်အ ြီ၊  ောေးို င  ်သငကောေးအဖပင ်

 ေူးဲ့ျွေဂ်လှိ ငက်ှိ ပရှိ တှိေေ်း၏ တေ ်ောပလောမ ောေး 

ပသဝငပ်သသည်  

စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးတငွ ်ဘယသ်ဆူတ ွပါဝငခ်ွဲ ပါသလွဲ။ • အောရ လူမ ှိ ေး 3.3%

• အနမရှိကေ ်အှိိုဒှိယေေ်း သှိ  မဟ တ် အောလောစကော 

နဒသဲ့  9.5%

• လူမည်ေး/အောြရှိကေ ်အနမရှိကေ ်19.4%

• ဟစ်စပေေ်းေစ်/လက်တငလ်ူမ ှိ ေး 45%

• ဟောဝသရြီ နဒသဲ့  သှိ  မဟ တ် အဖဲ့ောေး

ပစှိြှိတ်ကျွေေ်းသောေးမ ောေး 0.2%

• လူမ ှိ ေးနပသငေ်းစ   5.6%

• လူဖြြူ 59%

ကမဘောအဝ မ်ေး စမ်ေးသပ်မှုတွင ်ပသဝငသ်မူ ောေး၏ 41% 

တွင ်နရောဂသအဲ့  တစ်ဲ့ သှိ  မဟ တ် တစ်ဲ့ ထက်ပှိ ပပြီေး 

ရ ှိသည်

• အောရ လူမ ှိ ေး 4%

• အနမရှိကေ ်အှိိုဒှိယေေ်း သှိ  မဟ တ် အောလောစကော 

နဒသဲ့  0.6%

• လူမည်ေး/အောြရှိကေ ်အနမရှိကေ ်10%

• ဟစ်စပေေ်းေစ်/လက်တငလ်ူမ ှိ ေး 26%

• ဟောဝသရြီ နဒသဲ့  သှိ  မဟ တ် အဖဲ့ောေး

ပစှိြှိတ်ကျွေေ်းသောေးမ ောေး 0.2%

• လူမ ှိ ေးနပသငေ်းစ   3%

• လူဖြြူ 82%

ကမဘောအဝ မ်ေး စမ်ေးသပ်မှုတွင ်ပသဝငသ်မူ ောေး၏ 46.2% 

တွင ်နရောဂသအဲ့  တစ်ဲ့ သှိ  မဟ တ် တစ်ဲ့ ထက်ပှိ ပပြီေး 

ရ ှိသည် ပသဝငသ်မူ ောေး၏ 34.8% မ ော 

အဝလွေန်ေပသသည်  

• အောရ လူမ ှိ ေး 5%

• အနမရှိကေ ်အှိိုဒှိယေေ်း သှိ  မဟ တ် အောလောစကော 

နဒသဲ့  1%

• လူမည်ေး/အောြရှိကေ ်အနမရှိကေ ်10%

• ဟစ်စပေေ်းေစ်/လက်တငလ်ူမ ှိ ေး 20%

• ဟောဝသရြီ နဒသဲ့  သှိ  မဟ တ် အဖဲ့ောေး

ပစှိြှိတ်ကျွေေ်းသောေးမ ောေး 0.2%

• လူမ ှိ ေးနပသငေ်းစ   2.1%

• လူဖြြူ 79%

ကမဘောအဝ မ်ေး စမ်ေးသပ်မှုတွင ်ပသဝငသ်မူ ောေး၏ 22% 

တွင ်အိုတရောယ်မ ောေးနသော အနဖဲ့အနေ တစ်ဲ့ ရ ှိပပြီေး 

4% တွင ်အိုတရောယ်မ ောေးနသော အနဖဲ့အနေို စ်ဲ့  

သှိ  မဟ တ် ယငေ်းထက်ပှိ ရ ှိပသသည် 

• လူဖြြူ 75%

• လူမည်ေး/အောြရှိကေ ်အနမရှိကေ ်12%

• အနမရှိကေ ်အှိိုဒှိယေေ်း သှိ  မဟ တ် အောလောစကော 

နဒသဲ့  7%

• ဟစ်စပေေ်းေစ်/လက်တငလ်ူမ ှိ ေး 22%

စမ်ေးသပ်မှုတွင ်ပသဝငသ်မူ ောေး၏ 95% တငွ ်

အိုတရောယ်မ ောေးနသော အနဖဲ့အနေ ရ ှိပသသည် -

နရောဂသအဲ့ မ ောေးရ ှိပပြီေး အသက် 65 နက ော်ဖြစ်နစ၊ 

COVID-19 ို င  ်မငကောဲ့ဏ ထှိစပ်မှုရ ှိနငကောငေ်း 

သှိရ ှိထောေးနသော အလ ပ်အကှိ င ်အနဖဲ့အနေဖြစ်နစ၊ 

လူဦေးနရ အလွေထ်ထူပ်နသော 

အနဖဲ့အနေမ ောေးဖြစ်နစ
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