
မိိုလိိုကလိိုနယက်ိိုယခံ်ပဋပိစ္စည််းအ ်းတိို်းဆ ်းဖြင က်ိုသ

ဖခင််း ိိုသညမ်   အဘယန်ည််း။ 

 

သငသ်ည ်ပြင််းထနသ်သော COVID-19 နောမကျန််းပြစ်နှိိုငသ် ျရ ှိပြ ်း သငသ်ည် COVID-19 အတွက် သ ောဂါြှိို်းကှိိုစစ်သ ်းသတွွေ့ ရ ှိြါက သှိို ို့မဟိုတ် 

သ ောဂါြှိို်းစမ််းသြ်သတွွေ့ ရ ှိသနူ ငို့ ်န ်းကြ်စွော ထှိသတွွေ့မှိြါက၊ သငသ်ည် monoclonal antibody (mAb, လှိိုကလှိိုနယ်ကှိိုကှိိုယ် ြံဋှိြစစည််းအော်းသ ်း) ကိုသမှုကှိို 

စဉ်းစော်း နလ်ှိိုသြမည။် သငို့အ်သက်၊ ကျန််းမောသ ်း သနောက် ံ ောဇဝငန် ငို့ ်သငို့တ်ွင ်မညမ်ျှကကောကကော လကခဏောမျော်းရ ှိသနသည ်အသြေါ် မူတည၍် COVID-19 ကှိို 

ကိုသ န ်သငသ်ည် အ ညအ် ျင််း ပြညို့်မ နှိိုငြ်ါသည။် 

mAb ကိုသမှုသည ်သငို့ ်နဓောကှိိုယ်အတွင််း  လ်ဲမျော်းဝငသ် ောက်ပ င််းပြငို့ ်COVID-19 ပြစ်သစသသော ဗှိိုင််း ြ်စ်မျော်းကှိို ြှိတ် ှိို ို့နှိိုငပ်ြ ်း သငို့ ်နဓောကှိိုယ်အတွင််းရ ှိ 

ဗှိိုင််း ြ်စ်ြမောဏကှိို ကန ို့သ်တ်နှိိုငသ်ည။်  ှိိုလှိိုသညမ် ော သငို့တ်ွင ်ြှိိုမှိိုပြင််းထနသ်သော လကခဏောမျော်းရ ှိလောသသောသကကောငို့ ်သ ်းရံိုတွင ်က်သန န ်

လှိိုအြ်နှိိုငသ်ပ ကှိို သလျောို့နည််းသွော်းသစနှိိုငသ်ည။် 

mAb ကိုသမှုသည ်သအောက်ြါလူမျော်းကှိို ကူည သြ်းနှိိုငြ်ါသည။် 

• ြှိိုပြင််းထနသ်သော လကခဏောသတွ ပြစ်လောနှိိုငသ်ပ  ပမငို့မ်ော်းသမူျော်း န င  ်

• 7  က် သှိို ို့မဟိုတ် ထှိိုထက်နည််းသသောသန ို့အတွင််း လကခဏောမျော်းန ငို့အ်တူ COVID-19 သ ောဂါစမ််းသြ်သတွွေ့ ရ ှိသမူျော်း သိို  မဟိုတ ်

• မကကောသသ်းမ က သ ောဂါစမ််းသြ်သတွွေ့ ရ ှိသ ူတစ်ဦ်းန ငို့ ်အန ်းကြ် ထှိသတွွေ့ က် ြံူ်းသမူျော်း 

_____________________________________________________________________________________ 

• မိိုလိိုကလိိုနယက်ိိုယခ်ံအ ်းပဋပိစ္စည််း  ိိုသညမ်   အဘယန်ည််း။ 

သငို့ ်နဓောကှိိုယ်သည် သ ောဂါြှိို်းမျော်းကှိို တှိိုက်ြျက် န ်ြဋှိြစစည််းမျော်းကှိို သဘောဝအတှိိုင််း ပြြုလိုြ်သည။် သှိို ို့သသေ်ာလည််း သငို့ ်နဓောကှိိုယ်တွင ်COVID-19 

ပြစ်သစသညို့ ်SARS-CoV-2 ကဲို့သှိို ို့သသော ဗှိိုင််း ြ်စ်အသစ် (သှိို ို့မဟိုတ်) အသစ်တစ် ိုကှိို သှိနှိိုင ်န ်ထိုတ်ထော်းသညို့် ြဋှိြစစည််းမျော်း မရ ှိြါ။ 

မှိိုလှိိုကလှိိုနယ်ကှိိုယ် ံအော်းြဋှိြစစည််း သှိို ို့မဟိုတ် mAbs ကှိို ဓောတ် ွဲ န််းတစ် ိုတွင ်ပြြုလိုြ်ထော်းပြ ်း သ ်းပ ော်းသ ောဂါြှိို်း (ဤသန ောတွင၊် SARS-CoV-2) 

ကှိို တှိိုက်ထိုတ်ကော သငို့ ်ကှိိုယ် ံအော်းအတွင််း သ ောထှိို်းပြ ်းတှိိုက်ရှိိုက်သြ်းြါသည။် mAb ကိုသမှုသည် ပြင််းထနသ်သောလကခဏောမျော်း သှိို ို့မဟိုတ် 

သ ်းရံိုတက်သန ြါက သငအ်ော်း ကူည သြ်းနှိိုငသ်ည။် 

COVID-19 အတွက် mAb ကိုသမှုသည ်COVID-19 ကောကွယ်သ ်းန ငို့ ်ကွဲပြော်းသည။် ကောကွယ်သ ်းသည ်သငို့ ်နဓောကှိိုယ်၏ သဘောဝအသလျောက် 

 ို ံအော်းတံို ို့ပြနမ်ှုကှိို အစြျှိြု်းသြ်းသည၊် သှိို ို့သသေ်ာ ဗှိိုင််း ြ်စ် ကှိို န ို့က်ျငသ်ညို့် ြဋှိြစစည််းမျော်း လံိုသလောက်စွောထိုတ်လိုြ် န ် က်သတတ ြတ်မျော်းစွော 

ကကောနှိိုငသ်ည။် ထှိို ို့သကကောငို့ ်သငို့တ်ွင ်ဗှိိုင််း ြ်စ်ရ ှိသနြါက mAb ကိုသမှုသည ်သငို့ ်နဓောကှိိုယ်ကှိို ၎င််းကှိိုယ်တှိိုငက်ောကွယ် န ်လှိိုအြ်သသော 

ြဋှိြစစည််းမျော်းကှိို ထိုတ်သြ်းြါသည။် mAb ကိုသမှုသည ်ကောကွယ်သ ်းမ  ကှိိုယ် ံအော်းလှိိုအြ် ျက်ကှိို အစော်းထှိို်းပ င််းမရ ှိသသေ်ာလည််း ပြင််းထနသ်သော 

COVID-19 ပြစ်ြွော်း န ်အနတ ောယ်ရ ှိသနြါက သငို့အ်ော်း ကူည သြ်းနှိိုငြ်ါသည။် 

  



• မိိုလိိုကလိိုနယက်ိိုယခံ်ပဋပိစ္စည််းအ ်းတိို်းဆ ်းဖြင က်ိုသဖခင််းသည ်ကျွန်ိုပ်ကိို 

ြ  ်းန ဆစ္နိိုငသ်လ ်း။ 

ြဋှိြစစည််းကိုသမှုမျော်းတွင ်အသက်ရ ငသ်သောဗှိိုင််း ြ်စ်ြှိို်းမြါဝငသ်ပြငို့ ်mAb ကိုသမှုမ  COVID-19  ရ ှိ န ်အနတ ောယ်မရ ှိြါ။ သှိို ို့သသေ်ာ 

ြဋှိြစစည််းကိုသမှုသည် သဘ်းထကွ် ှိို်းကျှိြု်းမျော်း ရ ှိနှိိုငသ်ည်။ ပြစ်နှိိုငသ် ျရ ှိသသော သဘ်းထကွ် ှိို်းကျှိြု်းမျော်းအသကကောင််း န ငို့ ်၎င််းတှိို ို့ကှိိုသတွွေ့ ကကံြု ံစော်း ြါက 

ဘောလိုြ် မညန်ည််းကှိို သကျ်းဇူ်းပြြု၍ သငို့က်ျန််းမောသ ်းသစောငို့သ်ရ ောက်မှုသြ်းသနူ ငို့ ်သ ်ွးသန်ွးသပြောကကော်းြါ။ 

• မိိုလိိုကလိိုနယက်ိိုယခံ်ပဋပိစ္စည််းအ ်းတိို်းဆ ်းဖြင က်ိုသဖခင််းအတကွ ်

အရညအ်ခ င််းမဖပည မီ်ပါက ဘ ဖြစ္န်ိိုငမ်ညန်ည််း။ 

သငို့က်ျန််းမောသ ်းသစောငို့သ်ရ ောက်မှုသြ်းသူသည ်သငသ်ည် mAb ကိုသမှုအတွက် အ ညအ် ျင််းမပြညို့မ် ဟို  ံို်းပြတ်နှိိုငြ်ါသည။် ၎င််းအတွက် 

အသကကောင််း င််းမျော်းစွော ရ ှိနှိိုငသ်ည။် သငသ်ည ်အ ညအ် ျင််းပြညို့မ် မှု စံနှုန််းမျော်းအော်းလံို်းန ငို့ ်မပြညို့မ် နှိိုငြ်ါ သှိို ို့မဟိုတ် mAb ကိုသမှုအတွက် သငို့အ်ော်း 

အ ညအ် ျင််းမပြညို့မ် သသော အ င််း ံကျန််းမောသ ်း အသပ အသနတစ် ို ရ ှိသနနှိိုငသ်သောသကကောငို့ပ်ြစ်သည။် အပ ော်းကိုသမှု ှိိုင ်ော 

သ ွ်း ျယ်စ ောမျော်းအတွက် သငို့က်ျန််းမောသ ်းသစောငို့သ်ရ ောက်မှုသြ်းသကူှိို သမ်းပမန််းြါ။ 

• မိိုလိိုကလိိုနယက်ိိုယခံ်ပဋပိစ္စည််းအ ်းတိို်းဆ ်းဖြင က်ိုသဖခင််းကိို ဘယလ်ိိုရနိိုငမ်လ။ဲ 

အ ငို့ ်1- COVID-19 သ ောဂါြှိို်းစမ််းသြ်သတွွေ့ ရ ှိပြ ်း ၇  က် သှိို ို့မဟိုတ် ထှိိုထက်နည််းသသောသန ို့အတွင််း လကခဏောမျော်း ရ ှိသနသည။် 

အ ငို့ ်2- သငို့က်ျန််းမောသ ်းသစောငို့သ်ရ ောက်မှုသြ်းသထူမံ  ညွှန််း ှိို ျက်ကှိို  ယူြါ။ 

အ ငို့ ်3- ကိုသမှု နှိိုငသ်သော သ ်းသွင််းသြ်းမညို့စ်ငတ်ောကှိို ရ ောြါ။ 

 

mAb ကှိိုလက် ံ ရ ှိ န ်သငို့အ်ော်း သငို့က်ျန််းမောသ ်းသစောငို့သ်ရ ောက်မှုသြ်းသမူ  ကိုသမှု ံယူ န ်ညွှန််းသြ်းပြ ်း  ရ ှိနှိိုငသ်သော သ ်းသငွ််းသညို့သ်န ောမျော်းသှိို ို့ 

ညွှနက်ကော်းသငို့သ်ည ်သငို့တ်ွင ်ကျန််းမောသ ်းသစောငို့သ်ရ ောက်မှုသြ်းသမူရ ှိြါက၊ Combat COVID Monoclonal Antibodies Call 

Center(ကှိိုဗစ်တှိိုက်ြျက်သ ်းလှိိုကလှိိုနယ်ကှိိုယ် ံြဋှိြစစည််းအော်းတှိို်းသ ်းပြငို့က်ိုသသ ်း ြိုန််းသ ေါ်စငတ်ော) 1-877-332-6585 သှိို ို့ ြိုန််းသ ေါ် ှိို၍ 

သငို့သ် ောဂါလကခဏောမျော်းန ငို့ ်ကိုသမှုန ငို့ြ်တ်သက်၍ မည်သူန ငို့ ်သ ်ွးသန်ွး မည်ကှိို ရ ောသြွြါ။ 
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ဤစော ွက်စောတမ််းကှိို အပ ော်းြံိုစံပြငို့ ်သတောင််း ှိို န ်1-800-525-0127 သှိို ို့သ ေါ် ှိိုြါ။ နော်းသလ်းသသော သှိို ို့မဟိုတ် နော်းမကကော်းသသော သံို်းစွဲသူမျော်း၊ 

သကျ်းဇူ်းပြြု၍ 711 (Washington Relay) သှိို ို့ ြိုန််းသ ေါ် ှိိုြါ သှိို ို့မဟိုတ် mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov သှိို ို့ အ ်းသမ်းလ်ြှိို ို့ြါ။ 
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