
ပုိမုိသ�ိှိလုိပါက 

ဝငေ်လလ့ာပါ။ COVIDVaccineWA.org သိုမ့ဟုတ် DOH.WA.GOV/Coronavirus 

ဖုနး်ဆက်ပါ။ 1-800-525-0127 ထုိေ့နာက် # ကုိ ဖိပါ။ ဘာသာစကား အကူအညီများလည်း �ှိပါသည်။ 

အမ်ိတငွ ်COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိးုြခငး်�ငှ့ ်အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးများသည် လက်လှမ်းမီမ��ငှ့ ်ကျန်းမာေရးဆိုငရ်ာ မ�တမ�ကုိ တိးုြမ�င့ကူ်ညီေပး�ိငုသ်ည်။ 

ဝါ�ှငတ်နြ်ပည်နယ်တွင ်ေနထုိငသ်ူ 30 ရာခိုင�်�နး်ခန ့သ်ည် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကို အြပည့်အ၀မထုိးထားဟု ယူဆ�ကသည်။  မှတ်တမ်းေဒတာများအရ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းသည် ဗိုငး်ရပ်စ်ပိုးမှ ကာကယွ်ေပးေ�ကာငး် ေဖာ်ြပထားသည်။  ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်သည် ဗိုငး်ရပ်စ်ကူးစက်ခံရပါက ြပငး်ထနေ်သာေရာဂါ�ငှ့ ်

ေသဆုံး�ိငုေ်ြခကို ေလျာ့နည်းေစ�ပီး ဗိုငး်ရပ်စ်�ငှ့ပ်တ်သက်ေသာ ေဆး�ံုတက်ကုသမ�များကို နည်းပါးေအာင ်ကူညီေပး�ိငုသ်ည်။  COVID-19 ၏ မျိုးကွဲပံုစံအသစ်များကို 

တွနး်လှနရ်န ်သင၏် ခုခံအား တံု ့ြပနမ်�ကို ထိနး်သိမ်းေပး�ိငုသ်ည့် ကနဦး ကာကွယ်ေဆး စီးရီးလိုက်�ငှ့ ်အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးထုိးရန ်အေရး�ကီးပါသည်။  

အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးအတွက် လက်�ှိအ�ကံြပုချက်ကို ေအာက်ပါဇယားတွင ်ြပထားသည်- 

အဓိကကာကွယ်ေဆး စီးရီးလိုက် 

ထုိး�ပီးြခငး်  

အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးအတွက် 

ခွင့ြ်ပုထားေသာအသက် 

ေနာက်ဆုံးအ�ကိမ်ထုိးထားေသာ အဓိက 

ကာကွယ်ေဆးထုိးချိန ်

(ေနာက်ထပ်ထုိးထားေသာ 

ကာကွယ်ေဆးအပါအဝင(်ထုိးခဲ့လ�င)်) �ငှ့ ်

အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးထုိးချိန�်ကားကာလ 

စုစုေပါငး်ထုိးခဲ့ေသာ 

ကာကွယ်ေဆးအ�ကိမ်အေရအတွက် 

Pfizer-BioNTech ≥ 12 �စှ ် ≥ 5 လ 1 

Moderna 

 

≥ 18�စှ် ≥ 5 လ 1 

Janssen ≥ 18�စှ်  ≥ 2 လ 1 

သငက်ိုယ်တိုင�်ငှ့ ်ကာကွယ်ေဆးမထုိး�ိငုေ်သးသူများကို ကူညီကာကွယ်ပါ။  အိမ်သို ့ြပနသ်ွားသူများစွာသည် ၎ငး်တို၏့ေနစ့ဉ်လိုအပ်ချက်များအတွက် ကူညီပံ့ပိုးေပးရနအ်တွက် 

အြခားသူများကို အားကိုး�က�ပီး အြခားသူများမှာလည်း ၎င်းတို၏့အိမ်သို ့ ပံုမှနြ်ပနလ်ာ�ကသည်။  ၎ငး်တိုသ့ည် ကာကွယ်ေဆးမထုိးရေသးေသာ အြခားသူများ သိုမ့ဟုတ် 

လူထုများထံမှ ကူးစက်ြခင်းအား မသိလိုက်ဘဲဗိုငး်ရပ်စ်ကူးစက်မ�ဒဏ်ကို ခံ�ိငုရ်ည်�ှိေနဆဲြဖစ်သည်။ 

သင ်သိုမ့ဟုတ ်သငသ်ေိသာ တစ်စံုတစ်ေယာက်သည် အမ်ိသိုေ့ရာက်�ိှေန�ပီး COVID-19 ကာကွယ်ေဆး သိုမ့ဟုတ ်အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆး လုိအပ်ပါက၊ 

ေအာက်ပါေရွးချယ်စရာများထမဲှတစ်ခုြဖင့ ်ယေနပဲ့ ေတာငး်ဆိုပါ- 

• ြပည်တွင်း ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များရယူရန ်သင့ေ်ဒသ��ရကျနး်မာေရးစီမံခန ့ခ်ွဲမ�ကို ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။ 

• သငြ်ပည်တွင်း ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ လိုအပ်ေနေ�ကာငး် အသိေပးရန ်COVID-19 ဆုိငရ်ာ ြပည်နယ်တွငး်အကူအညီ ေဟာ့လိုငး်သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။ 1-800-525-

0127 သိုမ့ဟုတ် 1-888-856-5816 ကိုေခါ်ဆုိပါ၊ ထုိေ့နာက် # ကို�ှပိ်ပါ။  ဘာသာြပန်ဝန်ေဆာငမ်�ရ�ိငုပ်ါသည်။ 

• ြပည်ေတာ်ြပနက်ာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များအတွက် စီစဉ်ေပး�ိငုေ်သာ ခ�ိုင�်ငှ့်/သိုမ့ဟုတ် ြပည်နယ ်ေရွ�လျားကာကွယ်ေဆးအဖွဲ�များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ရနအ်တွက် 

ေအာက်ပါလင့ခ််ချိတ်ထားေသာ အွနလ်ိုငး်မှတ်ပံုတငေ်ဖာငပ်ံုစံကို ြဖည့်သွငး်ပါ။ 

Department of Health (DOH, ကျနး်မာေရးဌာန) အိမ်တွင ်ကာကွယ်ေဆး ေတာင်းဆုိချက် စစ်တမ်း လင့ခ် ်https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့)် 

ဤဝနေ်ဆာငမ်��ငှ့ပ်တ်သက်�ပီး ေမးခွနး်များ�ှိပါက၊ ေကျးဇူးြပု၍ အီးေမးလ် covid.vaccine@doh.wa.gov ကိုပိုပ့ါ။ 

အစီအစဉ်မှတတ်မ်း 

Department of Health(DOH, ကျနး်မာေရးဌာန) သည် 2021 ခ�ုစှ ်မတ်လတွင ်အိမ်တွငး်ထုိးကာကွယ်ေဆးများ စတင်ထုိးေပးခဲ့ပါသည်။ DOH အိမ်တွငထုိ်းရန ်

ကာကွယ်ေဆးေတာငး်ဆုိမ�စစ်တမ်း (အဂင်္လိပ်) သည် ဝါ�ှငတ်နြ်ပည်နယ်�ှိ ခ�ိုငေ်ပါငး် ၃၉ ခုလံုးကို အကျံုးဝငပ်ါသည်။  နယ်ေြမအလိုက်ကာကွယ်ေဆးထုိးေပးသူများသည် 

လိုအပ်ေနသူများအား အဓိကကာကွယ်ေဆးထုိးရန�်ငှ့ ်အားြဖည့်ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှေံပးရနအ်တွက် ြဖန ့ေ်ဝြခငး်�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးေပးပါသည်။ ေနအိမ်မှ 

ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းဝနေ်ဆာငမ်�များကို COVID-19 အေထာက်အကူြပု ေဟာ့လိုင်းနပံါတ် (1-800-525-0127 သိုေ့ခါ်ဆုိပါ သိုမ့ဟုတ ်1-888-856-5816) ကိုေခါ်ဆုိြခငး်ြဖင့ ်

ေနာက်ထပ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ေတာငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်။ ထုိေ့နာက ်ဘာသာစကားအကူအညီအတွက် # ကို�ှပိ်ပါ။ 

 

ကာကွယ်ေဆးရ�ိှြခငး်ညီမ�မ� တိးုတက်ေစြခငး်။ 

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax


DOH 821-169 March 2022 Burmese 
ဤစာရွက်စာတမ်းကုိ အြခားေဖာမတ်ြဖင် ့ေတာငး်ဆိုရနအ်တွက် 1-800-525-0127 သို ့ ေခါ်ဆိုပါ။ နားမ�ကားေသာ သိုမ့ဟုတ် 

နားေလးေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသူများအေနြဖင့ ်711 (Washington Relay) သို ့ ေခါ်ဆိုပါ သိုမ့ဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov ထံ 

အးီေမးလ်ေပးပုိပ့ါ။ 

ေနအိမ်မှ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်း ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် ကာကယွ်ေဆးများကို အြခားနည်းြဖင့ ်မရ�ှိ�ိငုသ်ည့် ြပည်နယ်၏ ေဒသများတွင ်COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများကို 

ေထာက်ပံ့ေပးပါသည်။  ဝနေ်ဆာငမ်�များ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ တနး်တူညီမ�မ��ငှ့ ်ေအာက်ပါသူများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ေဆး 

ထုိး�ှ�ံ ိငုရ်နအ်တွက်ြဖစ်သည်။ 

• အိမ်မှထွက်ခွာြခငး်၊ တနး်စီရပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် မည်သည့်အကွာအေဝးမှ လမ်းေလ�ာက်၍မရသူများ 

• �ုပ်ပိုငး်ဆုိငရ်ာ သိုမ့ဟုတ် ဉာဏရ်ည်ဉာဏေ်သွး မသနစ်ွမ်းမ�များ �ကံုေတွ�ေနရသူများ 

• စိတ်ကျနး်မာေရးအေြခအေန ကန ့သ်တ်မ�များြဖင့�်ကံုေနရသူများ 

အိမ်တွငး်ထုိး ကာကယွ်ေဆးများသည် ကာကွယ်ေဆး�ှားပါးေဒသဟု သိ�ကေသာ ြပည်နယ်၏ ေဒသများတွင ်ကျနး်မာေရး တနး်တူညီမ�မ�ကို ြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုသ်ည်။ 

ကာကာကွယ်ေဆး�ှားပါးေဒသဟုဆုိရာတွင ်၎ငး်တိုတ့ွင် 

• ကာကွယ်ေဆးထုိးေပးသည့်ေနရာမ�ှိပါ။ 

• ကာကွယ်ေဆးေပး�ိငုေ်သာေသာ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူများ မ�ှိပါ။ 

• တည်ေနရာအေနအထား �ငှ့ ်လက်�ှိလူဦးေရအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူအနည်းငယ်သာ�ှိေနသည်။ 

လူထုအတွက် ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�များကို မရ�ှိ�ိငုပ်ါ သိုမ့ဟုတ် ထုိေနရာများတွင ်ဝငေ်ရာကရ်န ်ပိုမိုခက်ခဲ�ိငုပ်ါသည်။  အိမ်တွငး် ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�သည် ြပည်နယ်၏ တည်ေနရာ�ငှ့ ်ေဝးလံေသာ ေဒသများသို ့ ေရာက်�ှရိန ်ပိုမိုခက်ခဲေသာေနရာတွင ်ေနထုိငေ်သာအခါတွင ်�ကံုေတွ�ရေလ�့ှိသည့် ြပဿနာများကို 

ဖယ်�ှားေပးပါသည်။ 

ေရွ�လျားကာကွယ်ေဆး ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် အိမ်�ှိ လူများအား အသက်ကယ် ကာကွယ်ေဆးကို တိုက်�ိုက် ထုိး�ိငုေ်စရန ်ကူညီေပးပါသည်။ ဤဝနေ်ဆာငမ်�သည် 

ြဖစ်�ိငုေ်ချ�ှိေသာ ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ မညီမ�မ�များကိ ု��နြ်ပသည့ ်ြမင့မ်ားေသာလူေနမ�ပံုစံအ��နး်ကိနး်�ှိသည့် နယ်ပယ်များတွင ်တိုက်�ိုက် အေလးေပးေဆာငရွ်က်ထားသည်။  

လူများသည် ဝါ�ှငတ်နြ်ပည်နယ်တွင ်ေနထုိငသ်ည့်ေနရာတွင ်စစ်တမ်းမှတစ်ဆင့ ်ကာကွယ်ေဆးထုိးရန ်ေတာငး်ဆုိ�ိငုသ်ည်။ 

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထက် အြခားအမ်ိတွငး် ေဆးဝန်ေဆာငမ်�များ ရ�ိငုပ်ါသလား။ 

လက်�ှိတွင ်ေရွ�လျားသူနာြပုအဖွဲ�များသည် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိးရနအ်တွက်သာ ကာကွယ်ေဆးများ ေပး�ိငုသ်ည်။  တုပ်ေကွးကာကွယ်ေဆး�ငှ့ ်

ဓာတ်ခွဲခနး်ေသွးထုတ်ယူြခငး်ကဲ့သိုေ့သာ အြခားေသာဝနေ်ဆာငမ်�များကို ယခုအချိနတ်ွင ်မရ�ှိ�ိငုပ်ါ။ 

COVID-19 ေ�ကာင့ ်ေသဆုံးြခငး်�ငှ့ ်ေဆး�ံုတက်ကုသြခင်းအတွက် အ��ရာယ်အများဆုံးဟု သိ�ှိထားသည့် လူများအတွက် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ တနး်တူညီမ�မ�ကို ြမ�င့တ်င�်ိငုရ်န ်

မိုဘိုငး်လ်အဖွဲ�ဝနေ်ဆာငမ်�ကို ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။  ယေန ့ COVID-19 ကာကယွ်ေဆးကို အသံုးြပုခွင့ရ်�ှိသူ ြဖစ်ရနအ်တွက် စစ်တမ်းကို �ပီးေအာင ်ြဖည့်ဖို ့ စဉ်းစားပါ။ 

ေတာငး်ဆိုချက်တစ်ခုကုိ တငသ်ငွး်�ပီးေနာက် ဘာေမ�ာ်လင့�်ိငုမ်လဲ။ 

DOH သည် ေတာင်းဆုိချက်ေဖာငမ်ျားကို အပတ်စဉ် စုေဆာငး်�ပီး ၎ငး်တိုက့ို ကာကွယ်ေဆးြဖန ့ေ်ဝြခငး်�ငှ့ ်ထုိး�ှေံပးြခငး်အတွက် ေနထုိင်သူ၏ 

ေဒသ��ရကျနး်မာေရးအုပ်ချုပ်မ�ထံသို ့ ေပးပိုေ့ပးပါသည်။  ေဒသ��ရကျနး်မာေရး�ံု းမှ ဝနထ်မ်းများသည် ေရွ�လျားကာကွယ်ေဆးထုိးအဖွဲ�ထံ ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အိမ်တွင ်ကာကွယ်ေဆးထုိးရနအ်တွက် ေဒသခံကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများက ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်�ိငုြ်ခငး်မ�ှိပါက ၎ငး်တိုမ့ှ ပံ့ပိုးကူညီရန ်DOH �ငှ့ ်

ည�ိ��ငိး်ေဆာငရွ်က်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ဘာသာြပနြ်ခင်းဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးေပးရနအ်တွက် အေဝးထိနး်ပံုစံ ဘာသာစကားလိုငး်အကူအညီကို ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။  ေဒသ��ရြပည်သူက့ျနး်မာေရး�ံု း မကူညီ�ိငုလ်�င ်

�ံုးမှ DOH ထံ အကူအညီေတာင်း�ိငုပ်ါသည်။ ေရွ�လျားကာကွယ်ေဆးထုိးအဖွဲ�သည် အခမဲ့ အိမ်သံုး COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်ဝနေ်ဆာငမ်�ကို အချိနဇ်ယားဆဲွရန ်

ေတာငး်ဆုိသူ�ငှ့ ်ဆက်သွယ်ပါမည်။ 

 


