
သင််ထိုးး��နံှံ�ထိုးး�
သည်မံ်ှား...

ဘယ််သူက  
အားး�ဖြ�ည််က်းကွယ််ဆေး��  

ရသင်််ပါါသလဲဲ ဘယ််အားး�ဖြ�ည််က်းကွယ််ဆေး��ကး� ရမှာလဲဲ ဘယ််အားချိိ းန်မံ်ှား အားး�ဖြ�ည််က်းကွယ််ဆေး��ကး� ရမှာလဲဲ

Moderna

အသက်် 6 လနှှင့်််အထက်် ရှှိ�
သူများ�း�

အသက်် 6 လမှှ 4 နှစ်ှ်အထိိ က်လေးလးမှ�းးသည် ်ယင့််�တို့��၏ အဓိ�က်စီးး�ရီးး� အမှျားတ်ို့တံို့ဆိ�ပ််နှှင့််် တို့ညူီးသည််ီ နော�းက််ဆံိ��နောပ်် နှှစ်ီးများ� ���စီးပ််ထ���နောဆိ�က်�� ထ���

သင့်််ပ်ါသည်ီ (အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း� သ�� များဟု�တ်ို့ တို့စ်ီးများ� ���တို့ည်ီ� အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�) 
နော�းက််ဆံိ��ထ���ပြီးပ်း�သည််ီနော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 2 လအကြာက်းတို့င်ွ့်

အသက်် 5 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက်် ရှှိ�သူများ�း�သည်ီ နော�းက််ဆံိ��နောပ်် နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် Pfizer သ�� များဟု�တ်ို့ Moderna အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���သင့်််ပ်ါသည်ီ

ယခင့်က်် အးးဖြ�ည််က််းက်ယ်ွလေး�း မှထိိ�းထိးးသည်် ်အသက်် 18 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက်် ရိှှိသူမှ�းးသည် ်နော�းက််ဆံိ��နောပ်် mRNA အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� 

များရီးရှှိ�နှ��င့််ပ်ါက် သ�� များဟု�တ်ို့ ရီးရှှိ�များည်ီများဟု�တ်ို့ပ်ါက် Novavax အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���ရီး�လ်ည်ီ� နောရွီး�ချ�ယ်နှ��င့််ပ်ါသည်ီ
အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း�အတို့��င့််�ထ���ပြီးပ်း�နော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 6 လအကြာက်း

Pfizer

အသက်် 5 နှှစ်ီးနှှင့်််အထက််ရှှိ�
သူများ�း�

Pfizer နောဆိ�က်��ထ���ထး�နောသး အသက်် 5 နှစ်ှ်အရွှိယ် က်နောလ�များ�း�သည်ီ နော�းက််ဆံိ��နောပ်် Pfizer နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်��သး ထ���နှ��င့််

ပ်ါသည်ီ (အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း� သ�� များဟု�တ်ို့ တို့စ်ီးများ� ���တို့ည်ီ� အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�) 
နော�းက််ဆံိ��ထ���ပြီးပ်း�သည််ီနော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 2 လအကြာက်းတို့င်ွ့်အသက်် 6 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက်် ရိှှိသူမှ�းးသည် ်အဓိ�က်ထ���နောဆိ�စီးး�ရီးး�က် များည်ီသ�� ပ်င့််ဖြ�စ်ီးနောစီး နော�းက််ဆံိ��နောပ်် နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် Pfizer သ�� များဟု�တ်ို့ Moderna 

အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ� တို့စ်ီးများ� ���က်�� ထ���သင့်််ပ်ါသည်ီ

ယခင့်က်် အးးဖြ�ည််က််းက်ယ်ွလေး�း မှထိိ�းထိးးသည်် ်အသက်် 18 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက်် ရိှှိသူမှ�းးသည် ်နော�းက််ဆံိ��နောပ်် mRNA အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� 

များရီးရှှိ�နှ��င့််ပ်ါက် သ�� များဟု�တ်ို့ ရီးရှှိ�များည်ီများဟု�တ်ို့ပ်ါက် Novavax အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���ရီး�လ်ည်ီ� နောရွီး�ချ�ယ်နှ��င့််ပ်ါသည်ီ
အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း�အတို့��င့််�ထ���ပြီးပ်း�နော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 6 လအကြာက်း

Johnson & 
Johnson အသက်် 18 နှှစ်ီးနှှင့်််အထက််ရှှိ�

သူများ�း�

အသက်် 18 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက််ရိှှိသူမှ�းးသည် ်နော�းက််ဆံိ��နောပ်် Pfizer သ�� များဟု�တ်ို့ Moderna နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���သင့်််ပ်ါသည်ီ
(အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း� သ�� များဟု�တ်ို့ တို့စ်ီးများ� ���တို့ည်ီ� အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�) 

နော�းက််ဆံိ��ထ���ပြီးပ်း�သည််ီနော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 2 လအကြာက်းတို့င်ွ့်

ယခင့်က်် အးးဖြ�ည််က််းက်ယ်ွလေး�း မှထိိ�းထိးးသည်် ်အသက်် 18 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက်် ရိှှိသူမှ�းးသည် ်နော�းက််ဆံိ��နောပ်် mRNA အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� 

များရီးရှှိ�နှ��င့််ပ်ါက် သ�� များဟု�တ်ို့ ရီးရှှိ�များည်ီများဟု�တ်ို့ပ်ါက် Novavax အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���ရီး�လ်ည်ီ� နောရွီး�ချ�ယ်နှ��င့််ပ်ါသည်ီ
အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း�အတို့��င့််�ထ���ပြီးပ်း�နော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 6 လအကြာက်း

Novavax
အသက်် 12 နှှစ်ီးနှှင့်််အထက််ရှှိ�

သူများ�း�

အသက်် 12 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက််ရိှှိသူမှ�းးသည် ်နော�းက််ဆံိ��နောပ်် Pfizer သ�� များဟု�တ်ို့ Moderna နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���သင့်််ပ်ါသည်ီ အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း�အတို့��င့််�ထ���ပြီးပ်း�နော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 2 လအကြာက်း

ယခင့်က်် အးးဖြ�ည််က််းက်ယ်ွလေး�း မှထိိ�းထိးးသည်် ်အသက်် 18 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထိက်် ရိှှိသူမှ�းးသည် ်နော�းက််ဆံိ��နောပ်် mRNA အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� 

များရီးရှှိ�နှ��င့််ပ်ါက် သ�� များဟု�တ်ို့ ရီးရှှိ�များည်ီများဟု�တ်ို့ပ်ါက် Novavax အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���ရီး�လ်ည်ီ� နောရွီး�ချ�ယ်နှ��င့််ပ်ါသည်ီ
အဓိ�က်စီးး�ရီးး�များ�း�အတို့��င့််�ထ���ပြီးပ်း�နော�းက်် အ�ည်ီ�ဆံိ�� 6 လအကြာက်း

အားဓိးကစီးး�ရး�မှာိး�အားတိုး�င််�ထိုးး��ပြီးပါး�ဆေးန်းက် အားန်ည်�်���� 6 လဲအားကြာကး

အသက််အရွွ ယ််တိုု�င်း်�အတိုွ က် ်COVID-19 အး�ဖြ�ည့်််က်းက်ွ ယ််ဆေး��ထိုးု��နှံံ�မှုံ� ည့်ွံနှံ်�က်ုနှံ်�လမှု်�ည့်ွံနှံ်

သင့််က်��ယ်တို့��င့််နှှင့််် အဖြချး�သူများ�း�က်�� ဖြပ်င့််�ထ�န်ောသး��း��းမုျား၊ နောဆိ�ရံုံ�တို့က််က်�သဖြချင့််�နှှင့််် COVID-19 နောကြာက်းင့််် နောသဆံိ��ဖြချင့််�တို့��က်��ပ်င့်် က်းကွ်ယ်
ရီး�အ်တို့က်ွ် သင့်် သ�� များဟု�တ်ို့ သင့်််က်နောလ�အး� COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�၏ အဓိ�က် ထ���နောဆိ�တို့ွ� တို့စ်ီးချ�က်�� ထ���နှှထံး�ပ်ါသည်ီ။ နောလလ်းမုျားများ�း�
အရီး COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�သည်ီ ထ�နောရီးးက််မုျားရှှိ�နောသး်လည်ီ�၊ ၎င့််�တို့��သည်ီ အချ� ��က်ြာက်းလးသည်ီနှှင့်််အများှ က်းကွ်ယ်မုျား က်�ဆိင့််�ဖြချင့််�နှှင့််် 
ဆိက််စီးပ််နော�နောကြာက်းင့််� နောလလ်းမုျားများ�း�က် နော�း်ဖြပ်သည်ီ။

ယ်ချိ�အားချိါ အားး�ဖြ�ည််က်းကွယ််ဆေး�� ထိုးး��ဖြချိင််�သည် ်ဤအားကးအားကွယ််ကး� �က်လဲက်ရရံှိးဆေးစီးရန် ်အားကိ း��အားရံှိး����န်ည်�်လဲမ်ှာ� ဖြ�စ်ီးဆေးန်ပါါသည်။် 

သင့်် သ�� များဟု�တ်ို့ သင့်််က်နောလ�သည်ီ COVID-19 အး�ဖြ�ည််ီတို့စ်ီးများ� ���အတို့က်ွ် သတ်ို့မှျားတ်ို့ချ�က််နှှင့်််ညီးများညီး ကြာက်ည််ီရှုရုံုရီး� ်နောအးက််ပ်ါဇယး�တို့င်ွ့်ကြာက်ည််ီပ်ါ။*

* များကြာက်းနောသ�များးက် SARS-CoV-2 ကူ်�စီးက််ခံျထး�ရီးသူ များ�း�သည်ီ လက်ခဏားစ်တင့်ခ်�နိ် ်သိ�မှဟု�တ် လေးရှိးဂါါပိိုး�းရိှှိလေး�က်းင့်း် လေးတရိှ့ှိရှိခ�နိ် ်(လေးရှိးဂါါပိိုး�းရိှှိပြီးပိုးးး လက်ခဏားမှဖြပိုးပိုးါက်) မှှစ်ပြီးပိုးးး 3 လ�က်းလေးအးင့် ်၎င့်း်တိ �၏ အဓိိက် သိ�မှဟု�တ် အးးဖြ�ည်် ်COVID-19 က်းက်ယ်ွလေး�း ထိိ�းဖြခင့်း်ကိ်� လေးရ့ှိ��ိ�င့်း်ရှိန် ်စ်ဉ််းးစ်းးနှိ�င့်ပ်ိုးါသည်။်  

ဆေးလ်ဲလဲးမုှာ မှာိး�အားရ (အင်္ဂဂလ�ပ််ဘားသးဖြ�င့်််သး)နောရီးးင်္ဂါပ်���ကူ်�စီးက််ဖြချင့််�နှှင့််် က်းကွ်ယ်နောဆိ�ထ���ဖြချင့််�ကြာက်း� အချ� ��တ်ို့���လးဖြချင့််�သည်ီ က်းကွ်ယ်နောဆိ�ထ���ဖြချင့််�အတို့ွက်် ချ�ခံျအး�တံို့� ပြဖြပ်�မု်ျား က်�� ပ်��များ��နောက်းင့််�မွျား�န်ောစီးနောကြာက်းင့််� ဖြပ်သထး�သည်ီ။ ထ�� အဖြပ်င့်် ကူ်�စီးက််ခံျရီးပြီးပ်း�နော�းက်် ရီးက််သတို့တ ပ်တ်ို့များ�း�မှျား လများ�း�အတို့ွင့််� ဖြပ်�လ်ည်ီကူ်�

စီးက််နှ��င့််နောဖြချ �ည်ီ�ပ်ါ�နောကြာက်းင့််� နောတို့့ ရှှိ�ရီးပ်ါသည်ီ။ ကူ်�စီးက််ခံျရီးပြီးပ်း�နော�းက်် အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ� ထ���ဖြချင့််�က်�� ဆိ��င့််�ငံ့်ထ်း�ရီး� ်လ��များလ�� ဆံိ��ဖြ�တ်ို့ရီးး၌ COVID-19 ဖြပါင််�ထိုးန်စွ်ီးးဖြ�စ်ီးနှံး�င််ဆေးဖြချိ (အင်္ဂဂလ�ပ််ဘားသးဖြ�င့်််သး)၊ ရပ်ါရွးအားတွိုင််�ရံှိး COVID-19 အား�င််် (အင်္ဂဂလ�ပ််ဘားသးဖြ�င့်််သး) သ�� များဟု�တ်ို့ ကူ်�စီးက််မုျား များ�း�ဖြပ်း�နော�နောသး 

SARSCoV-2 များ� ���ကွ်�၏ ထူ�ဖြချး�ချ�က််များ�း� က်�်သ�� နောသး တို့စ်ီးဦး�ချ�င့််�အလ��က်် အချ�က််များ�း�က်�� ထည််ီသွင့််�စီးဉ််း�စီးး�သင့်််ပ်ါသည်ီ။

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


ထိုးပ််မှု�သုရွံုလု�ဆေးသး ဆေးမှု�ခွွနှံ်�မှု�း�ရွံုပ်ါသလး�။ လဲးဆေးရးက်ရန်-် doh.wa.gov/covidbooster

COVID-19 အး�ဖြ�ည့်််က်းက်ွယ််ဆေး�� ပ်မှုးဏမှု�း�နှံံင်း်် ပ်က််သက််၍ အဆေးမှု�မှု�း�ဆေးသး ဆေးမှု�ခွွနှံ်�မှု�း�
အပ်ဒု်ိပ်လ်�ပ်ထ်ိုးး�ဆေးသး/နှံစံ်မ်ှု�ု��ဖြ�စ်ဆ်ေးသး အး�ဖြ�ည့််ထ်ိုးု��ဆေး���ု�တိုး ဘားပ်ါလဲ။

အပ််ဒိ�ပ််လ�ပ််ထး�နောသး/နှှစ်ီးများ� ���ဖြ�စ်ီးနောသး COVID-19 အး�ဖြ�ည််ီထ���နောဆိ�သည်ီ မူျားလ က်��ရုံ���းဗို��င့််�ရီးပ််စ်ီး ကူ်�စီးက််မုျားက်�� ဆိ� ်က််�င့််ရီး� ်က်��ယ်ခံျအး�က်�� 

ဖြများှင့်််တို့င့််နောပ်�က်း လက််ရှှိ� က်�စီးစရီးပ််အများ�း�စီး�အတို့က်ွ် ယူဆိထး�နောသး Omicron များ� ���ကွ်�အသစ်ီးများ�း�က်��ပ်ါ က်းကွ်ယ်နောပ်�သည််ီ က်းကွ်ယ်နောဆိ� နော�း်

များ�ူလးတို့စ်ီးချ� ဖြ�စ်ီးပ်ါသည်ီ။ အပ််ဒိ�တ်ို့လ�ပ််ထး�နောသး အး�ဖြ�ည််ီထ���နောဆိ�များ�း�အး� ဗို��င့််�ရီးပ််စ်ီးက်�� ဆိ� ်က််�င့််သည််ီ အနောက်းင့််�ဆံိ�� က်းကွ်ယ်မုျားက်�� 

ဖြ�ည််ီဆိည်ီ�နောပ်�က်း အချ� ��က်ြာက်းလးသည်ီနှှင့်််အများှ က်းကွ်ယ်နောဆိ�ထ�နောရီးးက််မုျား ဆိ�တ်ို့ယ�တ်ို့လးဖြချင့််�က်�� နောဖြ�ရှှိင့််�ရီး� ်ရီးည်ီရွီးယ်ပ်ါသည်ီ။ 

အး�ဖြ�ည့််က််းကွ်ယ်ဆ်ေး�� ပ်မှုးဏသည့်် အဘာယ်ဆ်ေးဖြက်းင်််း အဆေးရွ�ဖြက်း�သနှံည့်�်။
အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ� ပ်များးဏသည်ီ ဖြပ်င့််�ထ�န်ောသးနောရီးးင်္ဂါများ�း�က်�� ဆိက််လက််က်းကွ်ယ်နောပ်�နှ��င့််သည်ီ။ အသက်် 5 နှှစ်ီးနှှင့််အ်ထက်် လတူို့��င့််�သည်ီ 

၎င့််�တို့��၏ က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�နှှင့််န်ော�းက််ဆံိ��နောပ်် ဖြ�စ်ီးနော�နောစီးရီး� ်အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�တို့စ်ီးကြိက်�မ်ျား ထ���သင့််ပ််ါသည်ီ။ အတို့�အ်သင့််မှ်ျား ဖြပ်င့််�ထ�စွ်ီးး 

ချ�ခံျအး�က်�ဆိင့််�သွး�သူများ�း�က်�သ်�� နောသး အချ� ��နောသးလဦူး�နောရီးသည်ီ ချ�ခံျအး�တို့���နောစီးရီး� ်ထပ််မံျားထ���၍ လ��အပ််နှ��င့််သည်ီ။ အနောများရီး�က်�ဖ်ြပ်ည်ီနောထးင့််စီး�

တို့စ်ီးဝှှမ်ျား�တို့င်ွ့် COVID-19 ကူ်�စီးက််မုျားများ� ���ကွ်�များ�း�နှှင့်် ်နောရီးးင်္ဂါဖြ�စ်ီးပွ်း�မုျား ပ်��များ��များ�း�ဖြပ်း�လးဖြချင့််�နောကြာက်းင့်် ်၎င့််�သည်ီ အထူ�အနောရီး�ကြိက်း�ပ်ါသည်ီ။

အး�ဖြ�ည့််က််းကွ်ယ်ဆ်ေး��မှု�း� လု�အပ်လ်းဖြခွင််း�က် က်းကွ်ယ်ဆ်ေး��မှု�း� အလ�ပ်မ်ှုလ�ပ်ဟ်ု� �ု�လု�ပ်ါ
သလး�။

များဟု�တ်ို့ပ်ါ။ အများ� ���အစီးး�ကွ်�များ�း�ဖြ�စ်ီးသည််ီတို့��င့်် ဖြပ်င့််�ထ��်�း��းဖြချင့််�၊ နောဆိ�ရံုံ�တို့က််ဖြချင့််�နှှင့််် နောသဆံိ��ဖြချင့််�တို့��က်�� က်းကွ်ယ်ရီး� ်အနောများရီး�က်�တ်ို့င်ွ့် 

လက််ရှှိ�က်ွနှ်�ပ််တို့��၏ COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�သည်ီ နောက်းင့််�မွျား�စွ်ီးးလ�ပ််နောဆိးင့််လ�က််ရှှိ�သည်ီ။ သ�� ရီးးတို့င်ွ့် ဖြပ်ည်ီသ့က်���်များးနောရီး� က်ွမ်ျား�က်�င့််

သူများ�း�သည်ီ အနောပ်�းစ်ီးး�နှှင့််် အလယ်အလတ်ို့ဖြ�စ်ီးနောသး COVID-19 ��း��းမုျားက်�� အထူ�သဖြ�င့််် ဖြ�စ်ီးနှ��င့််နောဖြချများ�း�နောသး လဦူး�နောရီးများ�း�ကြာက်း�တို့င်ွ့် က်း

ကွ်ယ်မုျားအး� နောလှးခ်ျ�လးသည်ီက်�� နောတို့မ့ြဖြများင့််နော�ရီးသည်ီ။ က်��ယ်ခံျအး�က်�� ဖြများှင့်််တို့င့််ရီးးတို့င်ွ့် အကူ်အညီး ဖြ�စ်ီးနောစီးရီး�နှ်ှင့််် ပ်��၍အသစ်ီးဖြ�စ်ီးနောသး များ� ���ကွ်�

အချ� ��အတို့က်ွ် ပ်��များ��နောက်းင့််�မွျား�န်ောသး အက်းအကွ်ယ်က်�� ရီးရှှိ�နောစီးရီး� ်နော�းက််ဆံိ��နောပ််/နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�က်�� ဖြပ်�လ�ပ််ထး�ချ�်

ပ်ါသည်ီ။

အး�ဖြ�ည့််က််းကွ်ယ်ဆ်ေး��ထုိုး��ရွန်ှံ ခွ�နုှံ�်�ု�မှုံ�သု� ်ဘားဆေးတို ွယူ်ဆေး�းင််းလးရွမှုလဲ။ 
သင််၏/သင်််ကဆေးလဲ�၏ ကးကွယ််ဆေး��ထိုးး��ကတ်ို အး� တို့���ဖြများှင့်််နောဆိ�ရီးက််ချ� ���်သ��  ယူနောဆိးင့််သွး�ဖြချင့််�ဖြ�င့််် က်�ဦး�က်းကွ်ယ်နောဆိ�အတို့ွ� ပြီးပ်း�

နောကြာက်းင့််�က်�� ဝှ�န်ောဆိးင့််မုျားနောပ်�သူမှျား ဦး�စွီးးအတို့ည်ီဖြပ်�နှ��င့််များည်ီ။ က်တ်ို့နောပ်�းက််ဆံိ��သွး�ပ်ါက် ဝှ�န်ောဆိးင့််မုျားနောပ်�သူက် သင့်််မှျားတ်ို့တို့မ်ျား�က်�� ရှှိးနော�ွနှ��င့််

ပ်ါသည်ီ။

ထိုးပ်ဆ်ေး�းင််း�က်းကွ်ယ်ဆ်ေး��ထုိုး��ဆေး��နှံင််ံ်း အး�ဖြ�ည့််က််းကွ်ယ်ဆ်ေး��ဖြက်း� က်းွဖြခွး�ခွ�က််က်ဘားလဲ။
ထပ််နောဆိးင့််�က်းကွ်ယ်နောဆိ�ထ���နောဆိ� သည်ီ mRNA က်းကွ်ယ်နောဆိ�စီးး�ရီးး� (Pfizer သ�� များဟု�တ်ို့ Moderna) က်�� 2 ကြိက်�မ်ျား ပြီးပ်း�နောဖြများးက််ချ�်နောသး်လည်ီ� 

လံ�နောလးက််နောသး ချ�ခံျအး�တံို့� ပြဖြပ်�မု်ျားများရီးရှှိ�နောသး ချ�ခံျအး�က်�ဆိင့််�မုျားကူ်�စီးက််ခံျထး�ရီးသည််ီ လ�ူးများ�း�အတို့က်ွ် အတို့က်ွ်ဖြ�စ်ီးသည်ီ။

က်�ဦး�က်းကွ်ယ်နောဆိ�အတို့ွ�များ�း� အချ� ��က်ြာက်းလးသည်ီနှှင့်််အများှ နောလ�းသွ်း�ပြီးပ်း�နော�းက်် က်းကွ်ယ်နောရီး�နှှင့်််/သ�� များဟု�တ်ို့ က်��ယ်ခံျစွီးမ်ျား�အး�က်�� ဖြများှင့်််တို့င့််

ရီး� ်သ�� များဟု�တ်ို့ ဖြပ်�လ်ည်ီထူနောထးင့််ရီး� ်အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်သည််ီနောဆိ�က်�� နောပ်�ပ်ါသည်ီ။

အး�ဖြ�ည့််က််းကွ်ယ်ဆ်ေး�� အဆေးနှံဖြ�င်််း က်�နွှံ်�ပ်သ်ည့်် မှုည့််သည့််အ်မှုတ်ံိုတို��ပု် ်က်းကွ်ယ်ဆ်ေး��ကု်� ထုိုး��နှံံ�
နှံု�င်းသ်လဲ။

အသက်် 6 လမှျား 4 နှှစ်ီးအထ� က်နောလ�များ�း�သည်ီ ယင့််�တို့��၏ အဓိ�က်ထ���နောဆိ�စီးး�ရီးး�နှှင့််် အမှျားတ်ို့တံို့ဆိ�ပ်် တို့ညူီးနောသး နော�းက််ဆံိ��နောပ်် နှှစ်ီးများ� ���စီးပ််

ထ���နောဆိ�က်�� ထ���သင့်််ပ်ါသည်ီ။ 

Pfizer အဓိ�က်စီးး�ရီးး�က်�� ထ���ပြီးပ်း�ဖြ�စ်ီးနောသး အသက်် 5 နှှစ်ီးအရွီးယ် က်နောလ�များ�း�သည်ီ နော�းက််ဆံိ��နောပ်် နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် Pfizer အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်��

သး ထ���သင့်််ပ်ါသည်ီ။ 

Moderna နောဆိ�က်�� ထ���ထး�နောသး အသက်် 5 နှှစ်ီးအရွီးယ် က်နောလ�များ�း�သည်ီ နော�းက််ဆံိ��နောပ်် Moderna သ�� များဟု�တ်ို့ Pfizer နှှစ်ီးများ� ���စီးပ်် အး�ဖြ�ည််ီ

က်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���နှ��င့််ပ်ါသည်ီ။ 

အသက်် 6 နှှစ်ီးနှှင့်််အထက်် ရှှိ�သူများ�း�သည်ီ ယင့််�တို့��၏ အဓိ�က်စီးး�ရီးး� သ�� များဟု�တ်ို့ ယချင့််အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က် များည်ီသည််ီအမှျားတ်ို့တံို့ဆိ�ပ််ပ်င့််

ဖြ�စ်ီးနောစီး နော�းက််ဆံိ��နောပ်် Pfizer သ�� များဟု�တ်ို့ Moderna အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���နှ��င့််ပ်ါသည်ီ။ 

အသက်် 18 နှှစ်ီးနှှင့်််အထက်် ရှှိ�သူများ�း�သည်ီ အဓိ�က်စီးး�ရီးး� က်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���ပြီးပ်း�ဖြ�စ်ီးနောသး်လည်ီ� COVID-19 အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�

က်�� ယချင့််က် များထ���ရီးနောသ�လှင့််နှှင့််် နော�းက််ဆံိ��နောပ်် mRNA အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� များရီးနှ��င့််လှင့်် သ�� များဟု�တ်ို့ ရီးများည်ီများဟု�တ်ို့လှင့်် Novavax 

အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ�က်�� ထ���ရီး�လ်ည်ီ� နောရွီး�ချ�ယ်နှ��င့််ပ်ါသည်ီ။

တိုစ်စ််��တိုစ်ဆ်ေးယ်းက်က်် မှုည့််သည့််အ်ခွ�န်ုှံတိုွင်း ်က်းကွ်ယ်ဆ်ေး��မှု�း� အဖြပ်ည့််ရ်ွထိုးး�သည့်ဟ်ု� မှုတ်ံိုယ်ူနှံု�င်းပ််ါ
သလ။ဲ

အက်ယ်၍ သင့််သည်ီ COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ� မူျားလစီးး�ရီးး�က်�� ပြီးပ်း�နောဖြများးက််ပြီးပ်း� Centers for Disease Control and Prevention (CDC, နောရီးးင်္ဂါ

ထ���်ချ�ူပ််နောရီး�နှှင့််် က်းကွ်ယ်နောရီး� စီးင့််တို့းများ�း�) မှျား သင့်််အတို့က်ွ် အကြာကံ်ဖြပ်�ထး�သည််ီ လတ်ို့တို့နောလး အး�ဖြ�ည််ီက်းကွ်ယ်နောဆိ� ပ်များးဏက်�� လက််ခံျ

ရီးရှှိ�ပ်ါက် သင့််သည်ီ COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�နှှင့််် နော�းက််ဆံိ��အဖြပ်ည််ီရီးနော�ပ်ါသည်ီ။

တို�ပ်ဆ်ေးက်�ွက်ဲ်သု� ်အဖြခွး�ဆေးသး က်းကွ်ယ််ဆေး��မှု�း�နံှံင်််း အး�ဖြ�ည့််က််းကွ်ယ််ဆေး��ကု်� အတူိုထုိုး��နုှံ�င််းပ်ါ
သလး�။

ဟု�တ်ို့ပ်ါသည်ီ။ သင့်် သ�� များဟု�တ်ို့ သင့်််က်နောလ�သည်ီ အဖြချး�က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�က်�� ထ���နှှခံျ� ��တ်ို့င်ွ့် COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�က်��လည်ီ� 

တို့စ်ီးပြီးပ်��င့််�က််တို့ည်ီ� ထ���နှှနံှ��င့််ပ်ါသည်ီ။ သင့်််က်နောလ�၏ လဲး�အားပ်ါဆေးသး ဆေးကိးင််�တွိုင််�ကးကွယ််ဆေး��ထိုးး��ဖြချိင််�မှာိး� (အင်္ဂဂလ�ပ််ဘားသးဖြ�င့်််သး) 

သ�� များဟု�တ်ို့ အကြာကံ်ဖြပ်�ထး�နောသး အဖြချး�က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�က်�� COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�နှှင့််် သး�ဖြချး�စီးးထ���ရီး�အ်တို့က်ွ် အချ� ��ဇ်ယး�ဆွိ�ရီး� ်များ

လ��အပ််ပ်ါ။ COVID-19 က်းကွ်ယ်နောဆိ�ထ���ရီး� ်ရီးက််ချ� ���်သည်ီ ၎င့််�တို့��၏ အဖြချး� တို့��က််တို့�ွ�်အကြာကံ်ဖြပ်�ထး�နောသး က်းကွ်ယ်နောဆိ�များ�း�က်��ထ���ရီး� ်

အခွျင့်််အလမ်ျား�နောက်းင့််�တို့စ်ီးချ�လည်ီ� ဖြ�စ်ီးပ်ါသည်ီ။
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http://www.doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19-vaccine-information/aaaphnnykaakychemaa
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