
က ိုဗစ-်19 အတကွ်
ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခံယခူခငေ်း

ကာကယွဆ် ေး က ို အခမ ဲ့ ထ ိုေးန ဆံပေးမည ်ခြစပ်ါသည။်

သင့််ကာကွယဆ် ေးအတကွ ်ကုနက်ျစရိတက်ိ ုပြညဆ် ာငစု်အစုိေးရမှ ကျခံဆြေးြါလမ်ိ့်မည။် ကာကယွဆ် ေး  ိေုးနှပံခငေ်းအတွက ်

ဆစာင့််ဆ ှာက်သကူ အဖုိေးအခဆတာငေ်းခံနိငုဆ်သာ်လညေ်း ကျနေ်းမာဆရေး အာမခံက စုိက် တု်ဆြေးဆကာငေ်းဆြေးြါလမ်ိ့်မည။် ၄ငေ်းအဖုိေးအခကိ ု

သငမ်တတ်နိငုြ်ါက ဆစာင့််ဆ ှာကသ်ကူ ဆကာကခံ်လမ်ိ့်မညမ်ဟတုြ်ါ။

သင ်ဘယန် စက်က မ် ထ ိုေးခံရမလ  ဆမေးခမန်ေးပါ။

သင ်ိေုးနှသံည့် ်ကာကွယဆ် ေးဆြေါ်မူတည၍်  ိေုးဆ ေး 1 လံုေးမှ 3 လံုေးကကာေး လိုအြ်နိငုသ်ည။် သင ်သို ့်မဟုတ် သင့်က်ဆလေးက  ိေုးဆ ေး 
ဘယန်လှံုေး လိုအြ်ဆကကာငေ်းနငှ့် ်ြတသ်ကပ်ြ ေး သင၏် ကျနေ်းမာဆရေးဆစာင့်ဆ် ှာကသ်ကူိ ုဆမေးပမနေ်းြါ။ သင ်သို ့်မဟုတ် သင့်က်ဆလေးသည ်
အဆပခခံ ိေုးဆ ေးမျာေး ိေုးပြ ေးဆနာက ်2-6 လတွင ်အာေးပဖည့် ်ိေုးဆ ေးတစ်လံေုးလညေ်း လိုအြ်နိငုြ်ါသည။်

ဆဘေးထကွအ်ာန သငမ် ာေးက ို ခံစာေးရန ိုငပ်ါသည။် 

အပခာေးဆသာ ကာကွယဆ် ေးမျာေးက ့်သို ့်ြင ်ကာကွယဆ် ေး ိေုးပြ ေးချိနတ်ငွ ်လကဆ်မာငေ်းနာပခငေ်း၊ ကိုယြူ်ချိနတ်ကပ်ခငေ်း၊ ဆခါငေ်းကိုကပ်ခငေ်း 

သို ့်မဟုတ် နမ်ွေးလျပခငေ်းမျာေး ကို ခံစာေးရနိငုြ်ါသည။် ၄ငေ်းတို ့်မှာ ကာကွယဆ် ေးတငွ ်အာနသိင ်ှိဆကကာငေ်း ပြသသည့်် လကာမာမျာေး ပဖစ်ြါသည။်

ကြ်ဆရာဂါကိ ုရင ်ိငုတ်ိကုခ်ိုကရ်သညမ်ှာ ခကခ် ဆသာ်လညေ်း ယခုအခါတငွ ်

ကိဗုစ်-19 ကိ ုကာကယွဆ်ြေးနိငုသ်ည့်် ကာကယွဆ် ေးမျာေး ှိဆနပြ ပဖစြ်ါသည။်

ကာကယွဆ် ေးမ ာေး သည ်ဆဘေးကငေ်းပပ ေး အာန သငရ်  ပါသည။်

ကာကွယဆ် ေးအာေးလံေုးကိ ုU.S. Food and Drug Administration (FDA, အဆမရိကန ်အစာေးအဆသာက် နငှ့် ်ဆ ေးဝါေး စ မံခန ့်ခွ် ဆရ) က 

အပြည့်အ်ဝခွင့်ပ်ြြုပြ ေး သို ့်မဟုတ် အဆရေးဆြေါ်အသံေုးပြြုရန ်ခွင့်ပ်ြြု ာေးပြ ေး ပဖစ်ြါသည ်-  ိလုိုသညမှ်ာ FDA က ပြငေ်း နေ်းဆသာ 

ဆဘေးအနတရာယမ်ျာေး မဆတွွေ့  ှိရဟ၍ု ပဖစ်ြါသည။်

အသက ်6 န ငဲ့အ်ထက ်မညသ်မူ  ိုက ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးန ိုငသ်ည။်

အသက် 6 လနငှ့်အ် က ်အာေးလံုေးက COVID-19 ကာကွယဆ် ေး  ိေုးနှနံိငုြ်ါသည။်ကာကွယဆ် ေး ိေုးဆြေးဆနသည့််ဆနရာ ကို ှာပြ ေး 

ရက်ချိနေ်းယရူနအ်တကွ ်VaccineLocator.doh.wa.gov ကို ၀ငက်ကည့််ြါ။ 1-800-525-0127 သို ့်ဖုနေ်း က်ပြ ေး # ကို နှြ်ိြါ။ 

စကာေးပြန၀်နဆ် ာငမ်ှုမျာေးရယရူန ်ဖုနေ်းလာကိငုြ်ါက သင့််ဘာသာစကာေးကိ ုဆပြာပြြါ။

ဆမေးခွန်ေးမ ာေးရ  ပါသလာေး။ www.CovidVaccineWA.org တငွ ်၀ငက်ကည်ဲ့ပါ။

ဆဘေးကငေ်းဆအာင် ဆနပါ။

ကာကွယဆ် ေး ိေုးနှပံြ ေးြါက နာှဆခါငေ်းစညေ်း ၀တ် ငြ်ါ၊ ဆပခာက်ဆြ (နစ်ှမ တာ) အကွာတွငသ်ာဆနြါ၊ လူနညေ်းနညေ်းသာစုြါ။

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Burmese


ဘယက်ာကယွဆ် ေးဆတရွ  ဆနပပ လ ။

Pfizer၊ Moderna၊ Novavax နငှ့် ်Johnson & Johnson  ိသုည့် ်

ကာကွယဆ် ေး 4မျိြုေး ရ ှိနိငုြ်ါသည။်

ကာကွယဆ် ေးအာေးလံေုးကိ ုU.S. Food and Drug Administration (FDA, 

အဆမရိကန ်အစာေးအဆသာက် နငှ့် ်ဆ ေးဝါေး စ မံခန ့်ခွ် ဆရ) က 

အပြည့်အ်ဝခွင့်ပ်ြြုပြ ေး သို ့်မဟုတ် အဆရေးဆြေါ်အသံေုးပြြုရန ်ခွင့်ပ်ြြု ာေးပြ ေး 

ပဖစ်ြါသည ်-  ိလုိုသညမှ်ာ FDA က ပြငေ်း နေ်းဆသာ ဆဘေးအနတရာယမ်ျာေး 

မဆတွွေ့  ှိရဟ၍ု ပဖစ်ြါသည။်

ဘယသ်ဆူတွက ိုဗစ-်19 ကာကယွဆ် ေး ထ ိုေးခံသင်ဲ့သလ ။

ကာကွယဆ် ေး ိေုးမ ိေုးမှာ သင၏် ဆရွေးချယမ်ှုသာ ပဖစ်ြါသည။် 

သငက်ာကွယဆ် ေး ိေုးခံရန ် ံေုးပဖတ်ပြ ေးြါက သင့််အာေး

ကာကွယဆ် ေး ိေုးဆြေးမည့််သကူိ ုဆအာက်ြါတို ့်ကိ ု ှိလ်ငဆ်ပြာပြဆြေးြါ။

• ပြငေ်း နဆ်သာ ဓာတ်မတည့််မှု ရာဇ၀ငမ်ျာေး အဆကကာငေ်း

• ကိုယြူ်ချိနတ်ကလ်ာသည့််အဆကကာငေ်း

• ဆသေွးဆရာဂါမျာေး သို ့်မဟုတ် ဆသေွးကျ ဆ ေးဆသာကဆ်နရသည့်် အဆကကာငေ်း

• ကိုယခံ်အာေးနညေ်းဆနသည့်် အဆကကာငေ်း သို ့်မဟတု ်သင့်် 

ကိုယခ်ံအာေးအဆြေါ်သကဆ်ရာကမ်ှု ှိသည့်် ဆ ေးတစ်မျိြုေးမျိြုေးကိ ု

ဆသာက်သံေုးဆနရသည့်် အဆကကာငေ်း

• ကိုယ၀်နဆ် ာငဆ်နလ်င၊် ကိုယ၀်နယ်ရူန ်အစ အစဥ် ှိလ်င ်သို ့်မဟုတ် 

နို ့်တိုက်ဆနသည့််အဆကကာငေ်း

• အပခာေး ကိုဗစ်-19 ကာကွယဆ် ေး တစ်မျိြုေး  ိေုးနှခံံ ာေးရဆကကာငေ်း

ြ မ ကိုဗစ်-19 ကာကွယဆ် ေး သို ့်မဟုတ် ကာကွယဆ် ေးြါ

ြစစညေ်းတစ်မျိြုေးမိျျျျုေး နငှ့်် ပြငေ်း နဆ်သာ ဓာတ်မတည့််မှု တစ်ခုခု ှိြါက 

ကာကွယဆ် ေးကိ ုအ ိေုးမခံသင့််ြါ။ 

ကာကွယဆ် ေးမျာေးတွင ်ကာကယွဆ် ေးကိ ုကာကယွရ်နန်ငှ့် ်ခနဓာကိုယတ်ွင ်

ဆကာငေ်းစွာ အလုြ်လုြ်နိငုဆ်စရန ်အ  ၊  ာေးမျာေးနငှ့်် သကကာေးတို ့်အပြင ်

အာနသိင ်ှိဆသာ ြါဝငြ်စစညေ်းတို ့် ြါဝငြ်ါသည။်

သငသ်ည ်Pfizer-BioNTech သို ့်မဟုတ် Moderna ကာကွယဆ် ေးမျာေး

 ိေုးနှရံန ်အနညေ်း ံေုး 6 လ၊ Novavax ကာကွယဆ် ေး  ိေုးနှရံန ်အသက် 12 

သို ့်မဟုတ်  ို ့်အ က်နငှ့် ်Johnson & Johnson ကာကွယဆ် ေး  ိေုးနှရံန ်

အသက် 18 သို ့်မဟုတ်  ို ့်အ က် ပဖစ်ရြါမည။်

ဆဘေးထကွအ်ာန သငဆ်တကွဘာဆတလွ ။

ကာကွယဆ် ေး ိေုးခံပြ ေးဆနာက ်တစ်ရက ်မှ သံေုးရက်အတွငေ်းတငွ ်

ဆဘေး ကွ်အာနသိငမ်ျာေးကိ ုခံစာေးရနိငုဆ်ပခ ှိြါသည။် အပဖစ်မျာေးဆသာ 

ဆဘေး ကွ်အာနသိငမ်ျာေးမှာ ြငြ်နေ်းနမ်ွေးလျပခငေ်း၊ ကကက်သာေးနာပခငေ်း၊ 

ကာကွယဆ် ေး ိေုး ာေးသည့််ဆနရာတငွ ်နာပခငေ်း၊ ကိုယြူ်ချိနတ်ကပ်ခငေ်း၊ 

ဆခါငေ်းကိုကပ်ခငေ်း၊ အ စ်အပမစ်နာပခငေ်း၊ ချမ်ေးတုနပ်ခငေ်း၊ ြျိြုွေ့ ပခငေ်း သို ့်မဟုတ် 

အနပ်ခငေ်း သင့််လကာမာမျာေး ဆြျာက်မသာွေးြါက သင့်် ရာ၀န ်သို ့်မဟုတ် 

ဆ ေးခနေ်းကို  က်သယွြ်ါ။

ဓာတ်မတည့််ပခငေ်း သို ့်မဟတု ်အပခာေး ဆဘေး ကွ်အာနသိငမ်ျာေး ကို ခံစာေးရြါက 

ကူည ဆြေးနိငုရ်နအ်တကွ ်ကာကယွဆ် ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် 

ကာကွယဆ် ေး ိေုးခံသည့််ဆနရာတငွ ်15 မိနစ် မှ မိနစ် 30 ခန် ့်အ  ိ

ဆစာင့်် ိငုေ်းဆနသင့််ြါသည။် ဆစာင့်် ိငုေ်းဆနချိနတ်ငွ် ခံစာေးရဆသာ 

ဆဘေး ကွ်အာနသိငမ်ျာေးကိ ုအစ ရငခ်ရံန ်ဗ ဆ ့်ဖ် (v-safe) ကို

လက်မှတ ်ိေုး ာေးနိငုြ်ါသည။် vsafe.cdc.gov.

သငသ်ို ့်မဟုတ ်သင၏် ကာကွယဆ် ေး ိေုးဆြေးသသူည ်ဆဘေး ကွ်အာနသိငမ်ျာေးကိ ု

ကာကွယဆ် ေး ဆဘေး ကွ်ပဖစ်ရြ်မျာေး အစ ရငခ်ံစနစ် (ဗ ဆအအ ေးအာအက်စ်)  သံို ့် 

အစ ရငခ်ံနိငုြ်ါသည။် vaers.hhs.gov/reportevent.html.

ဆ ေးခန်ေးမ ထကွလ်ာပပ ေး ဓာတမ်တည်ဲ့မှုက ို ခံစာေးရပါက 911 ထံ ြိုန်ေး ကပ်ါ။ 

ဓာတ်မတည့််မှုမျာေး၏ လကာမာမျာေးတငွ ်ဆအာက်ြါတို ့်ြါ၀ငြ်ါသည။် ။ 

အသက်ရှုရခကခ် ပခငေ်း၊ သင့််မျက်နာှ နငှ့်် လညြ်ငေ်းမျာေး ဆျရာငရ်မ်ေးလာပခငေ်း၊ 

နလှံုေးခုနန် ှုနေ်းပမနလ်ာပခငေ်း၊ သင့််တစ်ကိုယလ်ံေုးတငွ ်အငပ်ြငမ်ျာေး လာပခငေ်း၊ 

မူေးမုိက်ပခငေ်း နငှ့်် အာေးနညေ်းပခငေ်း။

ကျွန်ိုပ်ကာကယွဆ် ေး ထ ိုေးခံပပ ေးဆနာက် ဘာ ကခ်ြစမ်လ ။

သင ်သ ို ဲ့မဟိုတ ်သငဲ့က်ဆလေးသည ် 2ကက မ်ထ ိုေးရသညဲ့ ်သ ို ဲ့မဟိုတ ် 3
ကက မ်ထ ိုေးရသညဲ့ ်ကာကယွဆ် ေးမ ာေးက ို ထ ိုေးန ရံမည ် ိုပါက သင၏် လာမညဲ့ ်
ထ ိုေးန မံှု(မ ာေး) အတကွ ်ရကခ်  န်ေးယဆူပေးပါ။ သင၏် လာမည့် ် ိေုးနှမံှု(မျာေး) 

ပြြုလုြ်ရန ်3-8 ြတ်အတွငေ်း ပြနလ်ာဆြေးရြါမည။် ကာကယွဆ် ေး

အချိနဇ်ယာေး ိငုရ်ာ ဆနာက် ြ် သတငေ်းအချက်အလကမ်ျာေးအတကွ ်

doh.wa.gov/covidbooster သို ့် ဝငဆ်ရာက်ြါ

သင့်အ်ကာအကွယြုိ်ဆကာငေ်းဆစရန ်နစ်ှလ မှ ဆပခာက်လကကာလ်င ်
အာေးပဖည့်ဆ် ေးတစ်လံေုးကိ ု ိေုးရန ်တိုကတ်နွေ်းအကကပံြြု ာေးြါသည။်

က ိုဗစ-်19 အတကွ် ကာကယွဆ် ေး ထ ိုေးခံခခငေ်း

ဤစာရွက်စာတမ်ေးကိ ုအပခာေးဆဖာမတ်ပဖင့်် ဆတာငေ်း ိရုနအ်တကွ ်1-800-525-0127 သို ့် ဆခေါ် ိြုါ။ နာေးမၾကာေးဆျသာ 

သိ႔ုမဟုတ္ အၾကာေးအာရံျခု် ိ ်ိဳ႕တ ့်ဆျသာ သျံျုေးပစ သမ်ူာေးသည္ 711 (Washington Relay) သိဆု႔ခၚ ိြုါ သိ႔ုမဟုတ္ 

civil.rights@doh.wa.gov   ံအ ေးဆျမေးလ္ဆျြေးြုိ႔ြါ။
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https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

