
ကုို�ယ််ခံံအားး�နည်း�်နေနသူူများ�း� အားး�လံုံး��အားတွွက်ို COVID-19 ကိုးကွိုယ််နေ�� ရည်းည်ွှနှ�်ခံ�က်ိုလုံးမ်ျား�ညွှနှ ်
ကုို�ယ််ခံံအားး�နည််း�နေနသူူ များ�း�သူည််း အားထူူး�သူဖြ�င့််် COVID-19 အားပါါအားဝင့်် ကူို�စက်ိုနေ�းဂါါများ�း� အားး�လံုံး��ကုို� ခံံနိုု�င့််�ည််းနည််း�ပါါသူည််း။ သင့််�တွွင့်� အော�ာက်�ပါါက်ျန်း��မာာအော�� �အော�ေ�အောန်းမာျာ�ရိှိ�အောန်းလျှှင့်� �တွန်း��သင့််�မိာ �ပါင့်��ထန်း�စွွာာ က်��ယ်�ေံ�ာ�အောလျှျာန််းည်း��အောန်းသည်း�ဟု� 
ယူ် ဆပြီးပါး� COVID-19 က်ာကွ်ယ်�အောဆ�က်�� �ပါ��တွစွာ�ကြိက်�မာ� ထ����ေင့်����င့််� �က်ျ ���အောက်ျ�ဇူူး� ရိှိ�နို��င့်�ပါါသည်း�။ ၎င်းး�တ့ို့� တွတို့ွ င်းး အော�ာက်းပါါတ့ို့�  ပါါဝင်းးပါါသည်း -

 » အားကို�တ်ု် သုူ� များဟု�တ်် နေသူး�ကိုင့််ဆားများ�း�အားတ်းက်ို ကိုင့််ဆားကို�ထံူး��များ�း�ကုို� ခံံယူ် နေန�နေသူးသူူ များ�း�
 » ကုို�ယ််အားဂါါါအားစး�ထုူး��မုျား တ်စ်ခံ�ကုို� ဖြပါုလုံး�ပ်ါထူးး�ပြီးပါး� ကုို�ယ််ခံံအားး�ကုို� �ုနိိုပ်ုါ�န ်နေဆာ�နေသူးက်ိုသံူ��နေန�သူူ များ�း�
 » လုံးးနခ့််ံနေသူး 2 နိိုစ် အားတ်းင့််�ကို ပါင့််များဆ့ာလ်ုံး အားစး�ထုူး��မုျား တ်စ်ခံ�ကုို� ဖြပါုလုံး�ပ်ါထူးး�ပြီးပါး� ကုို�ယ််ခံံအားး�ကုို� �ုနိိုပ်ုါ�န ်နေဆာ�နေသူးက်ိုသံူ��နေန�သူူ များ�း�
 » အားတ်နအ်ားသူင့််် မိျား ဖြပါင့််�ထူးနစ်းး ပါင့််များ ကုို�ယ််ခံံအားး�နေလုံး�းန်ည််း�နေနသူူ များ�း� (DiGeorge နိိုင့််် Wiskott-Aldrich က့်ိုသုူ� နေသူး နေ�းဂါါလုံးကိုခ ဏားစ�များ�း�)
 » နေနးက်ိုဆံာ��အားဆာင့််် သုူ� များဟု�တ်် များကို�သူပ့ါထူးး�နေသူး HIV ကူို�စက်ိုခံံ�သူူ
 » ကုို�ယ််ခံံအားး�ကုို� �ုနိိုပ်ုါ�န ်နေကိုး်တ်းကုို�စတ်း��းု ုက်ို သုူ� များဟု�တ်် အားဖြခံး�နေဆာ�ပါများးဏာအားများ�း�အားဖြပါး�သံူ��ပြီးပါး� ကို�သူမုျား တ်စ်ခံ�ကုို� ခံံယူ် နေနသူူ

ဤစး�င့််�တ်းင့်် ကုို�ယ််ခံံအားး�နည််း�နေသူး အားနေဖြခံအားနေနများ�း�အားး�လံုံး�� များပါါဝင့််ပါါ။ အားပုါ�ကိုးကိုးယ််နေဆာ�များ�း� ထုူး��ဖြခံင့််�သူည််း သူင့်််အားတ်းက်ို အားကို� ုု�ရုိှိများရုိှိကုို� ဆံာ��ဖြ�တ််�န ်သူင့်််နေဆာ�ဘက်ိုဆုာ�င့််�း နေစးင့်််နေရိှိးက်ိုမုျား နေပါ�သူူနိိုင့််် နေဖြပါးဆုာ�ပါါ။ သူင့််ကို ကုို�ယ််ခံံအားး�နည််း�နေနပါါကို 
COVID-19 မိျား အားကိုးအားကိုးယ်် �နေနနေစ�နအ်ားတ်းက်ို ကိုးကိုးယ််နေဆာ�အားကြိကုိုမ်ျားနေ� များည််းများှသူင့််ထုူး��နိုု�င့််များည််းကုို� သုူနိုု�င့််�န ်နေအားးက်ိုပါါဇယ်း�တ်းင့််ကြကိုည်််းပါါ -

သင့်�ထ���နံိိုထာ�
ပါါက်... �သက်း�ုပါးစုု �ဓ့ိက်စုး�ရီးး�များ�ာ�

�ပု့ါအော�ာင်းး� တို့စုးများ��့�စုပါး အော��ကု့် က်ွန်ုးုပါးထု့ိုး�သင်း်း
ပါါသလားာ�။ �ာ�ဖြ�ည််းက်ာကွ် ယ်းအော�� ကု့် က်ွန်ုးုပါးထု့ိုး�နု့်ုင်းးပါါသလားာ�။

Moderna အားသူက်ို 6 လုံးမိျား 4 နိိုစ်
အားထုူး

28 �က်ိုဖြခံး�ပြီးပါး� နိိုစ်ကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပါါသူည််း
ဟု�တ််ပါါသူည််း။ ဒု�တု်ယ်အားကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 28 �က်ိုအားကြကိုး

တ်းင့်် အားပုါ�ကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� ထုူး��သူင့်််ပါါသူည််း။
ထုူး��နိုု�င့််ပါါသူည််း၊ 6 လုံးမိျား 4 နိိုစ်အား�း ယ််ကိုနေလုံး�များ�း�သူည််း ၎င့််�တု်� ၏ မူျား လုံး ကိုးကိုးယ််နေဆာ�စး��း�နိိုင့််် အားမိျားတ််တံ်ဆုာပ်ါတ်ူနေသူး ဖြပါ ဖုြပါင့််နေဖြပါးင့််�လ့ုံး

ထူးး�နေသူး နိိုစ်များ��ု�စပ်ါ ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ကုို� လုံးက်ိုခံံသူင့်််သူည််း။

5 နိိုစ် အား�း ယ်် 28 �က်ိုဖြခံး�ပြီးပါး� နိိုစ်ကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပါါသူည််း
ဟု�တ််ပါါသူည််း။ ဒု�တု်ယ်အားကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 28 �က်ိုအားကြကိုး

တ်းင့်် အားပုါ�ကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� ထုူး��သူင့်််ပါါသူည််း။ 
အားသူက်ို 5 နိိုစ်နိိုင့်််အားထူးက်ိုလုံးူ များ�း�သူည််း Pfizer သုူ� များဟု�တ်် Moderna ၏ ဖြပါဖြပါင့််နေဖြပါးင့််�လ့ုံးထူးး�နေသူး နိိုစ်များ��ု�စပ်ါ အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ�

ကုို� �ရုိှိသူင့်််သူည််း။

6 နိိုစ် အားထူးက်ို 28 �က်ိုဖြခံး�ပြီးပါး� နိိုစ်ကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပါါသူည််း
ဟု�တ််ပါါသူည််း။ ဒု�တု်ယ်အားကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 28 �က်ိုအားကြကိုး

တ်းင့်် အားပုါ�ကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� ထုူး��သူင့်််ပါါသူည််း။ 

ဟု�တ််ပါါသူည််း။ အားသူက်ို 6 နိိုစ်နိိုင့််အ်ားထူးက်ို ရုိှိသူူများ�း�တ်းင့်် နေနးက်ိုဆံာ��သူတ််မိျားတ််ခံ�က်ိုအားတု်�င့််� ဖြ�စ်နေစ�နအ်ားတ်းက်ို နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် နိိုစ်များ� ုု�စပ်ါ Pfizer 
သုူ� များဟု�တ်် Moderna mRNA အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� နေနးက်ိုဆံာ��အားကြိကုိုမ်ျား နေဆာ�ထုူး��ပြီးပါး� 2 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် တု်�က်ိုတ်းန�်ထူးး�ပါါသူည််း။ 

ယ်ခံင့််ကို အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� များထုူး���ူ�နေသူး အားသူက်ို 18 နိိုစ်နိိုင့်််အားထူးက်ို ရုိှိသူူ များ�း�သူည််း နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် mRNA အားး�ဖြ�ည်််း
ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ကုို� များ�ရုိှိနိုု�င့််လုံးှင့်် သုူ� များဟု�တ်် �ရုိှိများည််းများဟု�တ််လုံးှင့်် ယ်င့််�တု်� ၏ အားဓုိကိုစး��း� ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 6 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် Novavax 

အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို�ထုူး���နလ်ုံးည််း� နေ�း�ခံ�ယ််နိုု�င့််ပါါသူည််း။

Pfizer အားသူက်ို 6 လုံးမိျား  
4 နိိုစ်အားထုူး

သးု�ကြိက့်များး - ပါထူးများထုူး��နေဆာ� 2 လံုံး��ကုို� 21 �က်ိုဖြခံး�
ပြီးပါး� ထုူး��နေပါ��ကိုး တ်တု်ယ်နေဖြများးက်ို ထုူး��နေဆာ�ကုို� 8 

ပါတ််အားကြကိုးတ်းင့်် ထုူး��နေပါ��ပါါသူည််း။

လုံးက်ိုရုိှိအားခံ�နုတ််း င့်် နေနးက်ိုထူးပ်ါအားဓုိကိုထုူး��နေဆာ� အားကြိကုိုမ်ျားများ
ရုိှိပါါ။

ထုူး��နိုု�င့််ပါါသူည််း၊ အားသူက်ို 6 လုံးမိျား 4 နိိုစ်အားထုူးကိုနေလုံး�များ�း�သူည််း ၎င့််�တု်� ၏ မူျား လုံးကိုးကိုးယ််နေဆာ� စး��း�များ�း�နိိုင့်််တ်ူည်းးနေသူး အားမိျားတ််တံ်ဆုာပ်ါဖြ�စ်
သူည်််း ဖြပါ ဖုြပါင့််နေဖြပါးင့််�လ့ုံးထူးး�နေသူး နိိုစ်များ��ု�စပ်ါ နေဆာ�များ�း�ကုို� လုံးက်ိုခံံ�ရုိှိသူင့်််ပါါသူည််း။

5 နိိုစ် အား�း ယ်် 21 �က်ိုဖြခံး�ပြီးပါး� နိိုစ်ကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပါါသူည််း
ဟု�တ််ပါါသူည််း။ ဒု�တု်ယ်အားကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 28 �က်ိုအားကြကိုး

တ်းင့်် အားပုါ�ကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� ထုူး��သူင့်််ပါါသူည််း။ 
ထုူး��နိုု�င့််ပါါသူည််း၊ Pfizer ကုို� လုံးက်ိုခံံ�ရုိှိသူည်််း အားသူက်ို 5 နိိုစ်ကိုနေလုံး�များ�း�သူည််း ဖြပါ ဖုြပါင့််နေဖြပါးင့််�လ့ုံးထူးး�နေသူး Pfizer နိိုစ်များ��ု�စပ်ါ အားး�ဖြ�ည်််း

ကိုးကိုးယ််နေဆာ� ကုို�သူး �ရုိှိနိုု�င့််ပါါသူည််း။

6 နိိုစ် အားထူးက်ို 21 �က်ိုဖြခံး�ပြီးပါး� နိိုစ်ကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပါါသူည််း
ဟု�တ််ပါါသူည််း။ ဒု�တု်ယ်အားကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 28 �က်ိုအားကြကိုး

တ်းင့်် အားပုါ�ကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� ထုူး��သူင့်််ပါါသူည််း။

ဟု�တ််ပါါသူည််း။ အားသူက်ို 6 နိိုစ်နိိုင့််အ်ားထူးက်ို ရုိှိသူူများ�း�တ်းင့်် နေနးက်ိုဆံာ��သူတ််မိျားတ််ခံ�က်ိုအားတု်�င့််� ဖြ�စ်နေစ�နအ်ားတ်းက်ို နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် နိိုစ်များ� ုု�စပ်ါ Pfizer 
သုူ� များဟု�တ်် Moderna mRNA အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� နေနးက်ိုဆံာ��အားကြိကုိုမ်ျား နေဆာ�ထုူး��ပြီးပါး� 2 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် တု်�က်ိုတ်းန�်ထူးး�ပါါသူည််း။ 

ယ်ခံင့််ကို အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� များထုူး���ူ�နေသူး အားသူက်ို 18 နိိုစ်နိိုင့်််အားထူးက်ို ရုိှိသူူ များ�း�သူည််း နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် mRNA အားး�ဖြ�ည်််း
ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ကုို� များ�ရုိှိနိုု�င့််လုံးှင့်် သုူ� များဟု�တ်် �ရုိှိများည််းများဟု�တ််လုံးှင့်် ယ်င့််�တု်� ၏ အားဓုိကိုစး��း� ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 6 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် Novavax 

အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို�ထုူး���နလ်ုံးည််း� နေ�း�ခံ�ယ််နိုု�င့််ပါါသူည််း။

Johnson & 
Johnson

18 နိိုစ် အားထူးက်ို တ်စ်ကြိကုိုမ်ျား
ဟု�တ််ပါါသူည််း။ J&J ကုို� ပါထူးများအားကြိကုိုမ်ျားထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 28 �က်ို
အားကြကိုးတ်းင့်် mRNA ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ဖြ�င့််် အားပုါ�တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� 

သူင့််ထုူး��သူင့်််ပါါသူည််း။

ဟု�တ််ပါါသူည််း။ နေနးက်ိုဆံာ��သူတ််မိျားတ််ခံ�က်ိုအားတု်�င့််� ဖြ�စ်နေစ�နအ်ားတ်းက်ို နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် နိိုစ်များ� ုု �စပ်ါ Pfizer သုူ� များဟု�တ်် Moderna mRNA 
အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� နေနးက်ိုဆံာ��အားကြိကုိုမ်ျား နေဆာ�ထုူး��ပြီးပါး� 2 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် တု်�က်ိုတ်းန�်ထူးး�ပါါသူည််း။

ယ်ခံင့််ကို အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� များထုူး���ူ�နေသူး အားသူက်ို 18 နိိုစ်နိိုင့်််အားထူးက်ို ရုိှိသူူ များ�း�သူည််း နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် mRNA အားး�ဖြ�ည်််း
ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ကုို� များ�ရုိှိနိုု�င့််လုံးှင့်် သုူ� များဟု�တ်် �ရုိှိများည််းများဟု�တ််လုံးှင့်် ယ်င့််�တု်� ၏ အားဓုိကိုစး��း� ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 6 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် Novavax 

အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို�ထုူး���နလ်ုံးည််း� နေ�း�ခံ�ယ််နိုု�င့််ပါါသူည််း။

Novavax

12 နိိုစ် အားထူးက်ို 21 �က်ိုဖြခံး�ပြီးပါး� နိိုစ်ကြိကုိုမ်ျား ထုူး��ပါါသူည််း
လုံးက်ိုရုိှိအားခံ�နုတ််း င့်် နေနးက်ိုထူးပ်ါအားဓုိကိုထုူး��နေဆာ� အားကြိကုိုမ်ျားများ

ရုိှိပါါ။

ဟု�တ််ပါါသူည််း။ အားသူက်ို 12 နိိုစ်နိိုင့််အ်ားထူးက်ို ရုိှိသူူများ�း�တ်းင့်် နေနးက်ိုဆံာ��သူတ််မိျားတ််ခံ�က်ိုအားတု်�င့််� ဖြ�စ်နေစ�နအ်ားတ်းက်ို နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် နိိုစ်များ� ုု�စပ်ါ Pfizer 
သုူ� များဟု�တ်် Moderna mRNA အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို� နေနးက်ိုဆံာ��အားကြိကုိုမ်ျား နေဆာ�ထုူး��ပြီးပါး� 2 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် တု်�က်ိုတ်းန�်ထူးး�ပါါသူည််း။ 

ယ်ခံင့််ကို အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� များထုူး���ူ�နေသူး အားသူက်ို 18 နိိုစ်နိိုင့်််အားထူးက်ို ရုိှိသူူ များ�း�သူည််း နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် mRNA အားး�ဖြ�ည်််း
ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ကုို� များ�ရုိှိနိုု�င့််လုံးှင့်် သုူ� များဟု�တ်် �ရုိှိများည််းများဟု�တ််လုံးှင့်် ယ်င့််�တု်� ၏ အားဓုိကိုစး��း� ထုူး��ပြီးပါး�နေနးက်ို 6 လုံးအားကြကိုးတ်းင့်် Novavax 

အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� တ်စ်ကြိကုိုမ်ျားကုို�ထုူး���နလ်ုံးည််း� နေ�း�ခံ�ယ််နိုု�င့််ပါါသူည််း။



အမေး�း��းးမေး�း မေး�းခွွန်းးး��းး

အပုို�ကားကွာယ်းမေး�းနှှင့််း အးးဖြ�ည့််းကားကွာယ်းမေး�းတုို့� ဘားကွားဖြခွးးပိုါ�လဲဲ။

ထူးပ်ါနေဆားင့််�ထုူး���များည်််း နေဆာ�ပါများးဏာသူည််း ပါင့််များကိုးကိုးယ််နေဆာ�စး��း�ကုို� ပြီးပါး�နေဖြများးက်ိုခ့်ံနေသူး်လုံးည််း� လံုံး�နေလုံးးက်ိုနေသူး ခံ�ခံံအားး�တံ်� ပြဖြပါနမု်ျား များ
�ရုိှိခ့်ံနေသူး လုံးူနးအားခံ��ုအားတ်းက်ို အားပုါ�ထူးပ်ါနေဆားင့််�နေဆာ�တ်စ်များ� ုု� (အားထူးက်ိုပါါဇယ်း�တ်းင့်် ကြကိုည်််းပါါ) ဖြ�စ်သူည််း။ 

မူျားလုံးကိုးကိုးယ််နေဆာ�စး��း�များ�း� အားခံ�နုက်ြကိုးလုံးးသူည််းနိိုင့််အ်ားများှ အားစး မ်ျား�သူတုိ် နေလုံး�းသ်ူးး�ပြီးပါး�နေနးက်ို ကိုးကိုးယ််နေ��နိိုင့််/်သုူ� များဟု�တ်် ကုို�ယ််ခံံ
စး မ်ျား�အားး�ကုို� ဖြမှျားင့််တ််င့််�န ်သုူ� များဟု�တ်် ဖြပါနလ်ုံးည််းထူူးနေထူးးင့််�နအ်ားတ်းက်ို အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� ကုို� နေပါ��ပါါသူည််း။

�ည့်း�ည့််းမေးန်းးကားခံွ ကာ�န်းးး�းမေး�းအမေးဖြခွအမေးန်း��းး�ည့်း �င့််းကုာ� COVID-19 မေး�ကားင့််း ဖြပိုင့်းးထန်းးမေး�း��းးန်းး�ု ဖြ�စ်းလဲးနုှ�င့်းမေးဖြခွကုာ� ပုို�ဖြ�င့််း
မေးစ်ပိုါ�လဲဲ။

နေအားးက်ိုပါါစး�င့််�ပါါ အားနေဖြခံအားနေနရုိှိနေသူး များည််းသူည်််းအားသူက်ိုအား�း ယ််ရုိှိနေသူးသူူ များဆုာ� (အားဂါါလုုံးပ်ါလုုံး�သူး) များ�း�သူည််း COVID-19 
နေကြကိုးင့််် ဖြပါင့််�ထူးနစ်းး နေနထုူး�င့််များနေကိုးင့််�ဖြ�စ်နိုု�င့််နေဖြခံပုါ�များ�း�ပါါသူည််း။

COVID-19 ကိုးကိုးယ််နေဆာ�များ�း� (ကိုနဉီးး� နေဆာ�များ�း� နိိုင့််် အားး�ဖြ�ည်််းနေဆာ�များ�း�) နိိုင့််် အားဖြခံး� COVID-19 ကုို� ကိုးကိုးယ််နေ��နည််း�
လုံးမ်ျား�များ�း�သူည််း အားလုံးးနအ်ားနေ��ကြိကိုး�ပါါသူည််း အားထူူး�သူဖြ�င့််် သူင့််သူည််း အားသူက်ိုအား�း ယ််ကြိကိုး�လုံးှင့်် သုူ� များဟု�တ်် ဤစး�င့််�နေပါ်မိျား 
ကို�န�်များးနေ��အားနေဖြခံအားနေနများ�း�အားပါါအားဝင့်် နေ�းဂါါများ� ုု �စံ� သုူ� များဟု�တ်် ဖြပါင့််�ထူးနန်ေသူး နေ�းဂါါရုိှိလုံးှင့််။ ဤစး�င့််�တ်းင့်် COVID-19 
နေကြကိုးင့််် ဖြပါင့််�ထူးနန်ေသူး နေနထုူး�င့််များနေကိုးင့််�မုျား ဖြ�စ်နိုု�င့််နေဖြခံများ�း�နေသူး အားနေနအားထူးး�နေ�းက်ိုနေစနိုု�င့််သူည်််း အားနေဖြခံအားနေနများ�း�အားး�လံုံး�� များ
ပါါဝင့််ပါါ။ ဤတ်းင့််များပါါဝင့််နေသူး အားနေဖြခံအားနေနတ်စ်ခံ�သူင့်််တ်းင့််ရုိှိနေနလုံးှင့်် သူင့်််ကို�န�်များးနေ��နေစးင့်််နေရိှိးက်ိုသူူ အားး� သူင့်််အားနေဖြခံအားနေနကုို� 
အားနေကိုးင့််�ဆံာ��စးမံျား�န ်နိိုင့််် သူင့်််ကုို�ယ််သူင့်် COVID-19 မိျားကိုးကိုးယ််�န ်ဘယ််လုုံး�လုံး�ပ်ါ�များလ့ုံး နေဆား�နေနိုး�ပါါ။
 » ကိုင့််ဆား
 » နးတ်းရိှိည််း နေကို�းက်ိုကိုပ်ါနေ�းဂါါ
 » နးတ်းရိှိည််း အားသူည််း�နေ�းဂါါ
 » နးတ်းရိှိည််း အားသူည််း�နေ�းဂါါ
 » မိျားတ််ဉီးးဏ်ာခံ��ုယ်း င့််�ဖြခံင့််� သုူ� များဟု�တ်် အားဖြခံး�အားးရံုံ�နေကြကိုး

အားနေဖြခံအားနေနများ�း�
 » ဆား�ခံ� ုုနေ�းဂါါ (အားများ� ုု�အားစး� 1 သုူ� များဟု�တ်် 2)
 » နေဒုါင့််�နေ�းဂါါလုံးကိုခ ဏားစ�
 » နိိုလံုံး��နေ�းဂါါများ�း�
 » HIV ပုါ��ကူို�စက်ိုမုျား
 » ကုို�ယ််ခံံအားး�နေလုံး�းန်ည််း�နေနနေသူး အားနေဖြခံအားနေန (အားး�နည််း�

နေနနေသူး ကုို�ယ််ခံံအားး� စနစ်)

 » စုတ််ပုါ�င့််�ဆုာ�င့််�း ကို�န�်များးနေ�� အားနေဖြခံအားနေနများ�း�
 » ကုို�ယ််အားနေလုံး�ခံ�နုမ်ျား�း�ဖြခံင့််� နိိုင့််် အားဝလုံးးနဖ်ြခံင့််�
 » ကုို�ယ််ဝနန်ေဆားင့််ဖြခံင့််�
 » ဆာစ်က့ိုလ်ုံးဆ့ာလ်ုံးနေ�းဂါါ သုူ� များဟု�တ်် သူးလုံးဆား�များး�ယ်း�
 » နေဆာ�လုုံးပ်ါနေသူးက်ိုဖြခံင့််�၊ လုံးက်ိုရုိှိ သုူ� များဟု�တ်် ယ်ခံင့််ကို
 » ကုို�ယ််တ်းင့််�ကိုလုံးးစး သုူ� များဟု�တ်် နေသူး�ပါင့််များဆ့ာလ်ုံး 

အားစး�ထုူး��ထူးး�ဖြခံင့််�
 » နေလုံးဖြ�တ််ဖြခံင့််� သုူ� များဟု�တ်် ဉီးး�နေဏိားက်ိုသုူ�  နေသူး�သူးး�လုံးးမုျား

အားနေပါ်သူက်ိုနေ�းက်ိုနေသူး ဉီးး�နေဏိားက်ိုနေသူး�နေကြကိုးနေ�းဂါါ
 » နေဆာ�ဝါ�တ်လုံးး့သံူ��စး့မုျား ဖြပါဿနး
 » တ်းဘးနေ�းဂါါ

မေးန်းးကား�ံ�းမေးပို်/နှှစ်း���ုးစ်ပိုး အးးဖြ�ည့််းကားကွာယ်းမေး�း�ု�တို့း ဘားလဲဲ။

နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ /်နိိုစ်များ� ုု �စပ်ါ COVID-19 အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ� ဆုာ�သူည််းမိျားး မူျား လုံးကုို�ရုုံ�နးဗုို�င့််��ပ်ါစ် များ� ုု�ကိုး့အားနေပါ်တ်းင့််
နေ�း၊ လုံးက်ိုရုိှိအားဖြ�စ်အားများ�း�ဆံာ�� များ� ုု�ကိုး့အားသူစ်များ�း� အားနေပါ်တ်းင့််ပါါ ကိုးကိုးယ််နေပါ�ကိုး ကုို�ယ််ခံံအားး�ကုို� ဖြများှင့်််တ်င့််နေပါ�သူည်််း 
ကိုးကိုးယ််နေဆာ� နေ�း်ဖြများ�လုံးးတ်စ်များ� ုု� ဖြ�စ်ပါါသူည််း။ နေနးက်ိုဆံာ��နေပါ် အားး�ဖြ�ည်််းကိုးကိုးယ််နေဆာ�များ�း�ကုို� ဗုို�င့််��ပ်ါစ်အားနေပါ် အားနေကိုးင့််�
ဆံာ��အားကိုးအားကိုးယ်် �ရုိှိနေစ�နနိ်ိုင့််် အားခံ�နုနိ်ိုင့်််အားများှ ကိုးကိုးယ််နေဆာ� အားကို� ုု�သူက်ိုနေ�းက်ိုမုျား နေလုံး�းန်ည််း�လုံးးဖြခံင့််�ကုို� နေဖြ�ရိှိင့််��န ်
�ည််း�း ယ််ထူးး�ပါါသူည််း။

အတို့န်းးအ�င့််း �ု� �ဟု�တို့း ဖြပိုင့်းးထန်းးစွ်း ကုာ�ယ်းခံွအးးကာ��ူ ��းး�ည့်း ဤမေး�း��းးကုာ� ထု�း�န်းး ��းဝန်းး၏ �ှတို့းစ်�/မေး�းစ်း �ု� �ဟု�တို့း 
အဖြခွးးစ်း�ွကားစ်းတို့�းး��းး လုဲ�အပိုးပိုါ�လဲးး။

များလုုံး�ပါါ။ လုံးူ တ်စ်ဦး�ခံ�င့််�စးသူည််း ကိုးကိုးယ််နေဆာ�နေပါ�သူည်််းနေန�းတု်�င့််�တ်းင့်် ကုို�ယ််တု်�င့််နေဖြပါးဆုာ� အားသုူနေပါ�ကိုး ကိုးကိုးယ််နေဆာ�
အားး�လံုံး��ကုို� ထုူး��နိုု�င့််ပါါသူည််း။ ဤသူည််း ဤလုံးူဦး�နေ�အားတ်းက်ို ထုူး��နိုု�င့််�န ်အားတ်းက်ို အားတ်း�အားဆား�များ�း� များရုိှိနေစ�န ်ကူိုည်းးနေပါ�ပါါများည််း။ 
ကုို�ယ််ခံံအားး�ကို�ဆာင့််�မုျား နေကြကိုးင့််် ကူို�စက်ိုခံံ�သူူ တ်စ်ဦး�ခံ�င့််�စးတ်းင့်် ၎င့််�တု်� ၏ သူး�ဖြခံး�ကို�န�်များးနေ��အားနေဖြခံအားနေနနိိုင့်််ပါတ််သူက်ို၍ 
နေများ�ခံး န�်များ�း�ရုိှိပါါကို၊ ၎င့််�တု်� အားတ်းက်ို အားပုါ� ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ထုူး��နေပါ�ဖြခံင့််�အားတ်းက်ို ၎င့််�တု်� ၏ကို�န�်များးနေ��နေစးင့်််နေရိှိးက်ိုမုျား နေပါ�သူူ
နိိုင့််် ၎င့််�တု်� အားတ်းက်ို သူင့်််နေလုံး�း်မုျား ရုိှိများရုိှိ နေဆား�နေနိုး�နိုု�င့််ပါါသူည််း။

COVID-19 ကားကွာယ်းမေး�း ထု�းပြီးပိုးးမေးန်းးကား အဖြခွးး�တုို့ဖြပို�စ်�းမေးတွို့ကုာ� �ကားပြီးပိုးးလုဲ�ကားန်းး�န်းး လုဲ�အပိုးပိုါမေး�း�လဲးး။

ဟု�တ််ပါါသူည််း။ သူင့််ကိုးကိုးယ််နေဆာ�ထုူး��ပြီးပါး� ဖြ�စ်လုံးှင့််ပါင့်် အားများ�း�ဖြပါည််းသူူနိိုင့်််ဆုာ�င့််နေသူး အားနေဆားက်ိုအားအံား�တ်းင့််� နေန�းအားခံ��ုတ်းင့်် 
နိိုးနေခံါင့််�စည််း�တ်ပ်ါဆာင့်ါ�န ်လုုံး�အားပ်ါနေသူ�ဖြခံင့််� ရုိှိနိုု�င့််ပါါသူည််း။   ပုါ�မုျား�သုူရုိှိ�န ်ကိုွနို်�ပ်ါတု်� ၏ နိိုာအောေါင့်��ပါါ�စွာပါ�စွာည်း�� နိိုင့််� မာျက်�နိိုာ�က်ာ
မာျာ� နိိုင့််� ပါက်�သက်�၍ �အောမာ�မာျာ�အောသာ အောမာ�ေွန်း��မာျာ� စွာာမာျက်�နိိုာ (အားဂါါလုုံးပ်ါဘးသူးဖြ�င့်််)တ်းင့်် ကြကိုည်််းပါါ။ များကြကိုးခံဏာ လုံးက်ိုနေဆာ�
�န၊် တ်စ်ဦး�နိိုင့်််တ်စ်ဦး� 6 နေပါ (2 များးတ်း) ခံးး၍နေန�နနိ်ိုင့််် လုံးူ စ�လုံးူ နေဝ� နေရိှိးင့််ကြကိုဉ််�နတု််� ကုို� ကိုွနို်�ပ်ါတု်�  ဆာက်ိုလုံးက်ိုတု်�က်ိုတ်းန�်
ပါါသူည််း။

COVID-19 ကိုးကိုးယ််နေဆာ�များ�း�သူည််း အားလုံး�ပ်ါလုံး�ပ်ါနေသူး်လုံးည််း� 100% အားးနသုူင့််များရုိှိပါါ။ အားခံ��ုနေသူးသူူ များ�း�သူည််း ကိုးကိုးယ််နေဆာ�
ထုူး��ထူးး�ပြီးပါး�လုံးှင့််လုံးည််း� COVID-19 ဖြ�စ်နိုု�င့််ပါါနေသူ�သူည််း။ ပုါ�မုျား�ကူို�စက်ိုနိုု�င့််နေသူး များ� ုု�ကိုး့များ�း�ရုိှိလုံးးသူဖြ�င့််် ဗုို�င့််��ပ်ါစ်ပုါ�� ကူို�စက်ိုမုျား
ကုို� နေလုံး�းခ်ံ��န ်နိိုးနေခံါင့််�စည််း�များ�း� ဝတ််ဆာင့််ဖြခံင့််� က့်ိုသုူ� နေသူး ကိုးကိုးယ််နေ��နည််း�လုံးမ်ျား�များ�း�ကုို� လုံးူ တု်�င့််� လုုံး�က်ိုနး�န ်အားနေ��ကြိကိုး�
ပါါသူည််း။

ထပိုး�ံ�ုရုှှိလုဲ�မေး�း မေး�းခွွ န်းးး��းး �ာ� အောလ်ျှလျှာ�န်း� - doh.wa.gov/covidbooster
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ဤစာာရွွက််စာာတမ််း�ကု်� အခြား�ာ�ဖော�ာမ်းက််တစ်ာ��ခြား�င့််ရ်ွယူူလုို�ပါါက် 1-800-525-0127 ကု်� ��န်း�်ဖော�်ပါါ။ န်းာ�မ်းကြားက်ာ�သူူမ်း�ာ�နှှင့်် ်အကြားက်ာ�အာရံုံ����ုယွူင့််�ဖောန်းသူည့််် 
ဖော�ာက််သူည့််မ်း�ာ�အတွက်် 711 (Washington Relay) သုူ�  ��န်း�်ဖော�်ဖောပါ�ပါါ သုူ� မ်းဟု�တ် civil.rights@doh.wa.gov သုူ�  အး�ဖောမ်း�လ်ိုပုါ� ဖောပါ�ပါါ။

https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19-vaccine-information/aaaphnnykaakychemaa
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