COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေး အချက်အလက်

ပ ြုစုဆစာင်ဆ ာက်မှုဆ ေးသူမျာေးအတွက် အချက်အလက်
•

အထူေးကျန်ေးမာဆ ေးဆစာင်ဆ ာက်မှု လအ
ု
်ချက်မျာေး (CYSHCN) သည် ကဆလေးမျာေးနင် လူငယ်မျာေးတွင် COVID-19 ဖျာေးနာနုင်ဆပခ ုမျာေးဆသာဆ ကာင်
ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပခင်ေးသည် အထူေးအဆ ေးကကေး ါသည်။ အဘယ်ဆ ကာင်

ုဆသာ် ၎င်ေးတို့ တတွင် ယခင်အခံ ဆသာ ကျန်ေးမာဆ ေးအဆပခအဆနမျာေး ဆနပ ေး

ကျန်ေးမာဆ ေးဆစာင်ဆ ာက်မှုဆ ေးသူမျာေးနင် နေးက ် စွာ ထဆတွေ့ဆန ဆသာဆ ကာင်ပဖစ်သည် ၎င်ေးတို့ အတွက် နာဆခါင်ေးစည်ေးမျာေးဝတ်
လက်ဆ

င်ပခင်ေး၊

ေးပခင်ေးနင် အပခာေးသူမျာေးနင် လံုပခံ ြုဆသာအကွာအဆဝေးတွင် ပခင်ေးတို့ လည်ေး ကံြုဆတွေ့ နင
ု ်သည်။

•

Pfizer COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေးကု 5 နစ်နင်အထက်လူမျာေးအတွက်ခွင်ပ ြုထာေးသည်။

•

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ဆ ာဂါထန်ေးချြု ် ဆ ေးနင်ကာကွယ်ဆ ေးစင်တာမျာ)းေး နင် American Academy of Pediatrics တို့ သည် 5
နစ်နင်အထက်လတ
ူ င
ု ်ေးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေးထုေး န် အ ကံပ ြုထာေးသည်။

•

အသက် 5 နစ်နင်အထက်လူမျာေးသည် ၎င်ေးတို့ ၏ဆနာက်

•

အသက် 5 နစ်နင်အထက ကယ
ု ်ခံအာေးနည်ေးဆသာ လူမျာေးသည် ၎င်ေးတို့ ၏ဒုတယအကကမ် ကာကွယ်ဆ
ကာကွယ်ဆ

ေး ထ ် မံထုေးပ ေး ဆနာက်

ံုေးကာကွယ်ဆ

ံုေးတစ်ကကမ် ပ ေးသည်နင် အာေးပဖညက
် ာကွယ်ဆ

ကယ
ု ်ခံအာေးနည်ေးပ ေးကူေးစက်ခံ သူတစ်ဦေး၏ စုစုဆ ါင်ေးဆ
•

ကာကွယ်ဆ

ေး ကု သငသ
် ည်။

ေးထုေးပ ေးဆနာက် 28 က်အ ကာတွင် Pfizer

ေးထုေးသင် ါသည်။ ဤဂ

် ဖစ် ံုသည် အသက်ဆ ေါ်မူတည်၍

ေး မာဏမည်မျှလုအ ် သည်ကု ပ သသည်

ေးသည် ကဆလေးမျာေးနင် လူငယ်မျာေးကု COVID-19 မ ကာကွယ် န်အတွက် အလွနလ
် ံုပခံ ြုပ ေး ထဆ ာက်မှု

ကဆလေးမျာေး ဘာဆ ကာင် ကာကွယ်ဆ
•

ေးထုေးပ ေးဆနာက် 5 လအ ကာတွင် အာေးပဖညက
် ာကွယ်ဆ

ါသည်။

ေး ထုေးထာေးသင်သလဲ။

ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပခင်ေးသည် ကဆလေးမျာေးကု ဆကျာင်ေးတက်ဆနစဉ်၊ သူငယ်ချင်ေးမျာေးနင် မသာေးစုမျာေးနငအ
် တူ ဆဘေးကင်ေးဆစ န် ကူညဆ ေး ါသည်။

ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးထာေးသညက
် ဆလေးမျာေးသည် COVID-19 ကူေးစက်ခံ

ါက အပ င်ေးဖျာေးပခင်ေး၊ ဆ

ေးရံု တက်ပခင်ေး သို့ မဟုတ် ဆသ

ံုေးနုင်ဆပခ

နည်ေး ါေး ါသည်။
•

COVID-19 ကူေးစက်ခံထာေး ဆသာ ကဆလေးမျာေးသည် “COVID-19 ကာ ည်စွာပဖစ်ပခင်ေး” အ ါအဝင်၊ " ဆ တန
ု င် ဆ

ည်ကျန်ေးမာဆ ေး

ုင် ာ ရရှု ် ဆထွေးမှုမျာေး

(အဂဂလ ်ဘာသာပဖင်သာ) ပဖစ်လာနုင် ါသည်။ အချျို့ဆသာ ရရှု ် ဆထွေးသည် ကျန်ေးမာဆ ေးအဆပခအဆနပဖစ်သည်။ တစ်ကယ
ု ်လံုေး ကက
ု ်ခဲဆယာင် မ် ေးပခင်ေး
(MIS-C) (အဂဂလ ် ဘာသာပဖင်သာ) မာလည်ေး ပ င်ေးထန်ပ ေး ဆ

ေးရံု တက် သည်မ ဆသ

ကဆလေးမျာေးကု ကျန်ေးမာဆစပ ေး ဆဘေးကင်ေးဆစ န် အဆကာင်ေး

ံုေးနည်ေးလမ် ေးပဖစ်သည်။

ံုေးသည်အထ ပဖစ်နင
ု ် ါသည်။ ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပခင်ေးသည်

ပ င်ေးထန်ဆသာ COVID-19 ဆ ာဂါ ပဖစ်နုင်ဆချ အနတ ာယ်သည် CYSHCN တွင် ုမျာေးနုင်သည်။
•

အထူေးကျန်ေးမာဆ ေးဆစာင်ဆ ာက်မှုလုအ ်ဆသာ သို့ မဟုတ် အချျို့ဆသာကျန်ေးမာဆ ေးအဆပခအဆနမျာေး (အဂဂလ ်ဘာသာပဖင်သာ) သည် ကဆလေးမျာေးသည်
COVID-19

ါက ပ င်ေးထန်စွာနာမကျန်ေးပဖစ်နုင်ဆချ ုမျာေးနင
ု ်သည်။ ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပခင်ေးသည် ကဆလေးမျာေးအာေး COVID-19 မကာကွယ် န်

အဆ ေးကကေးဆသာနည်ေးလမ် ေးပဖစ်သည်။
•

ကဆလေးမျာေးကု ကာကွယ် န် အပခာေးနည်ေးလမ် ေးမာ ၎င်ေးတို့ ၏အမ် ဆထာင်စု အပခာေးသူမျာေးကု ကာကွယ်ဆ
ထုေးထာေးပ ေးဆ ကာင်ေး ဆသချာဆစ န်ပဖစ်သည်။

ုလုသည်မာ ကာကွယ်ဆ

ေးအပ ည်ထုေးပ ေး အာေးပဖညက
် ာကွယ်ဆ

ေးလည်ေး

ေးထုေး န် မဘမျာေးနင် ပ ြုစုဆစာငဆ
် ာက်ဆ ေးသူမျာေးအတွက်လည်ေး

အဆ ေးကကေး ါသည်။
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COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေးသည် CYSHCN အတွက် ဆဘေးကင်ေး ါသည်။

•

ဆ ာဂါအခံ ကျန်ေးမာဆ ေးအဆပခအဆန ဆသာ ကဆလေးမျာေးနင် လူကကေးမျာေးသည် COVID-19 ကာကွယ်ဆ

•

လူတစ်ဦေးသည် ကာကွယ်ဆ

ေးကု ထုေး၍ နင
ု ် ါသည်။

ေးမထုေးသငဆ
် သာ တစ်ခုတည်ေးဆသာအဆ ကာင်ေး င်ေးမာ COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေး

ါဝင် စစည်ေးမျာေးထဲမ တစ်ခုခုသည်

အသက်အနတ ာယ်ပဖစ်ဆစဆသာ တံို့ပပ န်မှု (ep pen လုအ ် ဆသာ တံို့ပပ န်မှုတစ်ခု) ခဲ ါက မထုေးသင် ါ။
•

ကာကွယ်ဆ

•

သငတ
် ွင် ကာကွယ်ဆ

ဆဘေးထွက်

ေးထုေးပခင်ေး၏ အကျြုေးဆကျေးဇူေးမျာေးသည် COVID-19

ေးနင် တ်သက်၍ ဆမေးခွ နေး် မျာေး သို့ မဟုတ် စုေး မ် မှုမျာေး

ါက သငက
် ဆလေး၏ကျန်ေးမာဆ ေးဆစာင်ဆ ာက်မှုဆ ေးသူနင် ဆ

ွေးဆနွေး ါ။

ုေးကျြုေးမျာေး

COVID-19 ကူေးစက်ခံ ပခင်ေး၏ ကျန်ေးမာဆ ေးအနတ ာယ်မျာေးသည် ကာကွယ်ဆ
ကာကွယ်ဆ

နုငသ
် ည် အနတ ာယ်မျာေးထက် ုမျာေး ါသည်။

ေးထုေးပ ေးလျှင် ကဆလေးမျာေးတွင် ဆဘေးထွက်

ေး၏ဆဘေးထွက်

ုေးကျြုေးမျာေးထက် မျာေးစွာ ပမင်မာေး ါသည်။

ုေးကျြုေးတချျို့ခံ စာေး သည်မာ ံုမန် င်ပဖစ်သည်။ အပဖစ်အမျာေး

ံုေး ဆဘေးထွက်

ုေးကျြုေးမျာေးမာ-

•

လက်ဆမာင်ေးနာပခင်ေး

•

နွမ်ေးလျပခင်ေး

•

ဖျာေးပခင်ေး

•

ကကက်သာေးမျာေး နာကျင်ပခင်ေး

•

ဆခါင်ေးကုက်ပခင်ေး

•

ချမ် ေးတုနပ် ခင်ေး

သငက
် ဆလေး၏ဆဘေးထွက်

ုေးကျြုေးမျာေး လျှင် သငက
် ဆလေးအာေး ုမုသက်ဆတာင်သက်သာပဖစ်ဆစ န် သင်ကဆလေး၏ကျန်ေးမာဆ ေးဆစာင်ဆ ာက်မှုဆ ေးသူကု ဆမေးပမန်ေး ါ။

တည်ပငမ် ဆသာ လှု ် ာေးမှုမျာေးပဖင် ၎င်ေးတို့ ကု သက်ဆတာင်သက်သာပဖစ်ဆစနုငသ
် ည်။ ဆဘေးထွက်

ုေးကျြုေးအမျာေးစုသည် တစ် က်မ နစ် က်အတွင်ေး

ဆ ျာက်ကင်ေး ါသည်။
သငက
် ဆလေးသည် အပခာေးကာကွယ်ဆ

ေးမျာေးနင် ပ င်ေးထန်စွာ ဓါတ်မတည်မှု

ချက်ပခင်ေးတံို့ပပ န်မှုမျာေးကု ဆစာင် ကည် န် ဆ
COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပ ေးဆနာက် မနစ် 30 ခနဆ
် စာင် န် ကျန်ေးမာဆ ေးဆစာင်ဆ ာက်မှုဆ ေးသူမ ဆတာင်ေး

ေးထုေးပ ေးဆနာက် ပ င်ေးထန်ဆသာ ဆဘေးထွက်

ပဖစ်နင
ု ်ဆချ ဆသာ ပ င်ေးထန်ဆသာ ဆဘေးထွက်

ုမည်ပဖစ်သည်။

ုေးကျြုေးမျာေး ပဖစ်လာနုင်ဆပခထက် မျာေးစွာ ပမင်မာေးသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပ ေးဆနာက် အဆ ေးဆ ေါ်ကျန်ေးမာဆ ေးအဆပခအဆနတစ် ခုကု ကံြုဆတွေ့ လျှင် 9-1-1 ကု ချက်ချင်ေးဖုနေး်

ေး ယူဆ

ေး၏

ုေးကျြုေးအဆ ကာင်ေး ဤဆန ာတွင် ဆလလာ ါ။

ကျွန်ု ် ၏ ကဆလေးကု ဘယ်လက
ု ာကွယ်ဆ
COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေးကု ထုေး၍ နုင်ဆသေးသည်။

ေးအဆ ေါ် ပ င်ေးထန်ဆသာ တံို့ပပ န်မှုပဖစ်နုင်ဆပခ လဒ် အလွနန
် ည်ေး ါေး ါသည်။ COVID-19 ကူေးစက်ပ ေးဆနာက် ပ င်ေးထန်ဆသာ လကခဏာမျာေး

ပဖစ်ဆ ေါ်လာနုင်ဆပခသည် ကာကွယ်ဆ

ကုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆ

ါက၊ ၎င်ေးတို့ သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆ

က် ါ။

ေးထုေး မလဲ။

ာင်လာ ါက သငက
် ဆလေးအထူေးကု

ာဝန်ကု ဆမေးပမန်ေး ါ။ သို့ မဟုတ် ါက၊ သင်သည် ကျွန်ု ် တို့ ၏ ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးဆ ေးသည်ဆန ာ

ကု အသံုေးပ ြုနုင် ါသည်။

ဆနဆ ေးထုင်ဆ ေး ဆတာင်ေး

ုပခင်ေး။

သင် က်ချန်ေးတစ်ခုပ ြုလု ်ပခင်ေး သို့ မဟုတ် ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးသည်ဆန ာသို့ ဆ ာက် သည်အခါ သငက
် ဆလေးသည် အ ုအကူအညလုအ ်ပခင်ေး မ ဝန်ထမ် ေးမျာေးအာေး

အသဆ ေး ါ။ ဥ မာအာေးပဖင်၊ ၎င်ေးတို့ သည် နာဆခါင်ေးစည်ေးမတ ်နုငဘ
် ဲ သို့ မဟုတ် ကာကွယ်ဆ
မေးဆ ာင်မျာေးနင်

ေးထုေးပ ေးဆနာက် ထုင်ဆစာင်ဆနပခင်ေးပဖစ်နုငသ
် ည်။ ဆတာက် ဆသာ

ူညံဆသာအခန်ေးမျာေးမာလည်ေး ၎င်ေးတို့ ကု အဆနာက်အယက်ပဖစ်နင
ု ်သည်။ သင်ဆတာင်ေး

•

ထုင်ဆနမညအ
် စာေး ကာကွယ်ဆ

•

ဝန်ဆ

•

ချန်ေးထာေးသည်အချန်အတွင်ေး သငက
် ဆလေး၏အနစ်သက်

•

သငက
် ဆလေးကု လူအု ် နင်ဆဝေး ာ တတ်

ုနုင်ဆသာ ံုစံမျာေးမာ

ေးထုေးပ ေးဆနာက် လမ် ေးဆလျှာက်ခုင်ေးပခင်ေး

ာင်မှု ံ ုေးဆ ေးသူသည် သငက
် ဆလေးကု သငက
် ာေးထဲတွင် ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးဆ ေးပခင်ေး

ံုေးအဆဖာ် ကု ၎င်ေးတို့ နင်အတူဆနခုင်ေး ါ။

တ်ဆသာအခန်ေးတွင် ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးခု ငေး် ပခင်ေး

သငက
် ဆလေး အမ် မထွက်ခွာ န် အခက်အခဲ မျာေး လျှင် သငက
် ဆလေးကု အမ်တွင် ကာကွယ်ဆ
ချတ်

ေးဆ

ေးထုေး န် မုဘုင်ေး ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးအဖွေ့ဲ (အဂဂလ ် ဘာသာပဖငသ
် ာ) သို့

က် ါ။
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ဆနာက်ထ ် အချက်အလက်ဆတွကု ဘယ်မာ ာ နုင်မလဲ။
COVID-19 အတွက် လူငယ် ကာကွယ်ဆ

ေးထုေးပခင်ေး

ုင် ာ ဆနာက်

ံုေးအချက်အလက်မျာေးအတွက်၊ VaccinateWA.org/Kids သို့ ဝင်ဆ ာက် ကည်ရရှု ါ။

အပခာေးအ င်ေးအပမစ်ဆန ာမျာေး•

က ် ဆ ာဂါကာလအတွင်ေး CYSHCN ကု ဂရု စုက်ပခင်ေး အတွက် American Academy of Pediatrics မ လမ် ေးညွှနခ
် ျက်

•

Lucile Packard Foundation မ CYSHCN အတွက် COVID-19 အ င်ေးအပမစ်မျာေး။

•

မသာေးစုမျာေးကု အဆ ကာင်ေး ကာေးပခင်ေးမ COVID-19 အချက်အလက်နင် ံ ုေးကူညမှု

•

Department of Health ၏ COVID-19 ကာကွယ်ဆ
လူမှုဆ ေး

•

က်သွယ်ဆ ေးကတ် နင် Center for Dignity in Healthcare for People with Disabilities

ုင် ာဇာတ်လမ် ေး သည် ကဆလေး သို့ မဟုတ် လူငယ်မျာေးကု ကာကွယ်ဆ

ေးအဆ ကာင်ေး ကူညဆ ေးနင
ု ်ဆအာင်

က်သွယ်ဆ ေး ါသည်။

မျက်မပမင်မျာေးအတွက် COVID နင် တ်သတ်ဆသာ အကူအည ဖုနေး် လုင်ေး (360-947-3330) သည် မျက်မပမင်မျာေးနင် အပမင်အာရံု ချျို့တဲသူမျာေးကု COVID-19
နင်

က်စ ် ဆသာ အ င်ေးအပမစ်မျာေး

ကာကွယ်ဆ
လက်ခံဆ
•

ေး

ေး

န် ဆမေးခွ နေး် မျာေးကု ဆမေးနုင် ါသည်။ BLINDCOVID.com သည် ကာကွယ်ဆ

ုက်မျာေးနင် က ် ဆ ာဂါအတွင်ေး ဆနစဉ်ဘဝလမ် ေးဆ ကာင်ေးမျာေး

ုင် ာ အ င်ေးအပမစ်မျာေးနင်

ေးစမ် ေးသ ်မှု၊

က်သွယ်မှုမျာေးကု

ာင် ွ က်ဆ ေး ါမည်။

CYSHCN အထူေးဆမေးခွ နေး် မျာေးအတွက် ဆကျေးဇူေးပ ြု၍ cyshcn@doh.wa.gov သို့ အေးဆမေးလ် ို့ ါ။

ဤစာ ွ က်စာတမ် ေးကု အပခာေးဆဖာမတ်ပဖင် ဆတာင်ေး
သံုေးစွဲသူမျာေးသည် 711 (Washington Relay) သို့ ဆခေါ်

ု န်အတွက် 1-800-525-0127 သို့ ဆခေါ်

ု ါ။ နာေးမ ကာေးဆသာ သို့ မဟုတ် အ ကာေးအာရံု ချျို့တဲဆသာ

ု ါ သို့ မဟုတ် civil.rights@doh.wa.gov ထံ အေးဆမေးလ်ဆ ေး ို့ ါ။
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