
ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်အာနိသင ်ရ ိပါသည်

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးသည ်သင့််က ို နညေ်းလမ်ေးမ ာေးစာွဖြင့်် ကာကယွဆ်ပေးန ိုငပ်ါသည။် ၎ငေ်းတ ို ့်သည ်COVID-19 က ို ကက ြိုတငက်ာကယွရ်ာတငွ ်

အလနွထ် ဆရာကမ်ှုရ  ပါသည။် သင ်COVID-19 ဖြစ်လာပါက ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်သင ် ိုေးရွာေးစာွ ြ ာေးနာလာန ိုငဆ်ဖြေက ို သ သ သာသာ 

ဆလ ာ့်ြေ ဆပေးန ိုငပ်ါသည၊် ကာကယွဆ် ေး အတွွဲလ ိုကက် ို အဖပည့်အ်ဝ ထ ိုေးန ှံဖြေငေ်းသည ်ဆ ေးရှံိုတကရ်န ိုငဆ်ဖြေမ ာေးက ို ဆလ ာ့်ြေ ဆပေးန ိုငပ်ပ ေး COVID-19 မ  

ဆသ ှံိုေးန ိုငဆ်ဖြေက ို ဆလ ာ့်နညေ်းဆစန ိုငပ်ါသည။် အြေ  ြို ျို့ဆသာ ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်အဖြောေးကာကယွဆ် ေးမ ာေးထက ်ပ ိုအာန သငရ်  သည ် ိုဆသာ 

အြေ ကအ်လကမ် ာေးက ို သငဆ်တွျို့ ြေွဲ့်ပပ ေး ဖြစ်ပါသည၊် သ ို ့်ဆသာ် ဓာတြ်ေွွဲြေနေ်းစမ်ေးသပ်ဆလ့်လာြေ ကမ် ာေးသည ်ကာကယွဆ် ေးအာေးလှံိုေးက COVID-19 က ို 

ကက ြိုတငက်ာကယွရ်ာတငွ ်အထ ေးထ ဆရာကမ်ှုရ  သညဟ်ို ဖပသြေွဲ့်ပါသည။် COVID-19 ကာကယွဆ် ေး အမ  ြိုေးမ  ြိုေး၏ ဓာတြ်ေွွဲြေနေ်း 

စမ်ေးသပ်ဆလ့်လာြေ ကမ် ာေး  ိုငရ်ာ ဆနာကထ်ပ် သတငေ်းအြေ ကအ်လကမ် ာေးအတကွ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness 

(COVID-19 ကာကယွဆ် ေး ဆ ေးကငေ်းမှုန င့် ်ထ ဆရာကမ်ှု) | Washington State Department of Health (ဝါရ ငတ်န ်ဖပညန်ယ် က နေ်းမာဆရေးဌာန)

စာမ ကန် ာသ ို ့် ဝငက်ကည့်ပ်ါ။ 

ဆလ့်လာမှုမ ာေးအရ ကာကယွဆ် ေးတ ိုငေ်းသည ်ဖပငေ်းထနဆ်သာ COVID-19 ဆရာဂါ က ို ကာကယွရ်ာတငွ ်အနညေ်း ှံိုေး 85 ရာြေ ိုငန်ှုနေ်း ထ ဆရာကသ်ညဟ်ို 

ဆတွျို့ရပါသည။် ကာကယွဆ် ေးမ ာေးက လ အမ ာေးအဖပာေးက ို COVID-19 လကခဏာ တစ်ြေိုမ  မြေှံစာေးဆစရဆအာငလ်ညေ်း ကာကယွဆ်ပေးန ိုငပ်ါသည။်

• Moderna, 94%

• Pfizer-BioNTech, 95%

• Johnson & Johnson (Janssen), 74%

• Novavax, 90.4%

ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းစတိခ် ရပါသည်

အဆမရ ကနဖ်ပညဆ်ထာငစ်ိုတငွ ်ရ  ဆနဆသာ COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်အဆမရ ကနဖ်ပညဆ်ထာငစ်ို သမ ိုငေ်းဆကကာငေ်း1တငွ ်အတငေ်းက ပ် ှံိုေး 

ဆ ေးကငေ်းဆရေး ဆစာင့်က်ကည့်ဆ်လ့်လာမှုက ို ဆက ာ်ဖြတလ်ာြေွဲ့်ပပ ေးဖြစ်ပါသည။် အဖြောေးဆအာငဖ်မငဆ်သာ ကာကယွဆ် ေးမ ာေးအတကွ ်အသှံိုေးဖပြိုသည့် ်

တ ည ဆသာ တငေ်းက ပ်သည့် ်လိုပ်ငနေ်းစဉ် က ို အသှံိုေးဖပြို၍ ၎ငေ်းတ ို ့်က ို ဆြာ်ထိုတ၊် စမ်ေးသပ်ြေွဲ့်ပပ ေး ြေွင့်ဖ်ပြိုဆပေးြေွဲ့်ပါသည။် ကာကယွဆ် ေးအာေးလှံိုေးက ို U.S. Food 

and Drug Administration (FDA,အဆမရ ကနဖ်ပညဆ်ထာငစ်ို အစာေးအဆသာကန် င့် ်ဆ ေးဝါေးကပ်ွကွဲဆရေး) က အဖပည့်အ်ဝြေွင့်ဖ်ပြိုပပ ေး သ ို ့်မဟိုတ ်

အဆရေးဆပေါ်အသှံိုေးဖပြိုရန ်ြေွင့်ဖ်ပြိုထာေးပပ ေး ဖြစ်ပါသည။် သ ို ့်ဖြစ်ပါ၍ FDA အဆနဖြင့် ်  ိုေးရွာေးဆသာ ဆ ေးအနတရာယမ် ာေး မဆတွျို့ ရ  ရဟို၍   ိုလ ိုပါသည။် 

လတွလ်ပ်ဆသာ ကျွမ်ေးက ငသ် မ ာေးကလညေ်း ဆလ့်လာမှုမ ာေးက ို ထပ်မှံသှံိုေးသပ်ြေွဲ့်ပပ ေး ဖပဿနာ မဆတွျို့ ရ  ြေွဲ့်ပါ။ ယငေ်းကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်Western 

States Pact (အဆနာကတ် ိုငေ်းဖပညန်ယမ် ာေးသဆ ာတ ည ြေ က်) (အဂဂလ ပ် ာသာဖြင့်သ်ာ) ၏ တစ်စ တတ်စ်ပ ိုငေ်းဖြစ်ဆသာ Scientific Safety Review 

Workgroup (သ ပပှံနညေ်းက ဆ ေးကငေ်းလှံိုဖြေှံြိုဆရေး သှံိုေးသပ်မှု အလိုပ်အိုပ်စို) ရ   ဆ ေး က ် ိုငရ်ာ ပညာရ ငမ် ာေး၏ လတွလ်ပ်ဆသာ 

သှံိုေးသပ်မှုက ိုလညေ်းက ိုလညေ်း ဆအာငဖ်မငြ်ေွဲ့်ပပ ေး ဖြစ်ပါသည ်။ ဆနာကထ်ပ် သတငေ်းအြေ ကအ်လကမ် ာေးအတကွ် ကျွန်ိုပ်တ ို ့်၏ ဆမေးဆလ့်ဆမေးထရ  ဆသာ 

ဆမေးြေွနေ်းမ ာေးက ို ကကည့်ပ်ါ။

အမ ာေးဖပညသ် အာေး ထ ိုေးဆပေးဆနြေ  နတ်ငွလ်ညေ်း ကာကယွဆ် ေး၏ ဆ ေးကငေ်းလှံိုဖြေှံြိုမှုန င့်် အာန သငထ် ဆရာကမ်ှုတ ို ့်က ို 

 ကလ်ကဆ်စာင့််ကကည့််ဆန ွဲဖြစပ်ါသည။် အဆမရ ကဖပညဆ်ထာငစ်ိုတငွ ်ဆ ေးကငေ်းလှံိုဖြေှံြိုမှုက ို ဆစာင့််ကကည့််ရနအ်တကွ ်စနစ်မ ာေးစာွရ  သဖြင့်် 

တစ်ြေိုြေိုဖြစ်ြေွဲ့်ပါက အဖမန ်ှံိုေး သ န ိုငမ်ည ်ဖြစ်ပါသည။် COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေး ဆ ေးကငေ်းဆကကာငေ်း ဆသြေ ာဆစရန ်Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC, ဆရာဂါထ နေ်းြေ ြိုပ်ဆရေးန င့် ်ကာကယွဆ်ရေးဌာနမ ာေး) သည ်ကာကယွဆ် ေး ဆ ေးကငေ်းမှုက ို 

ဆစာင့်က်ကည့်ဆ်လ့်လာရနအ်တကွ ်န ိုငင်ှံ၏ စမွ်ေးဆ ာငရ်ညက် ို တ ိုေးြေ ွဲျို့ ပပ ေး ဖမြှင့်တ်ငထ်ာေးပါသည။် ရလဒအ်ဆနဖြင့် ်ကာကယွဆ် ေး ဆ ေးကငေ်းဆရေး 

ကျွမ်ေးက ငပ်ညာရ ငမ် ာေးသည ်COVID-19 ကာကယွဆ် ေး လကဆ်တွျို့ စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးအတငွေ်း မဆတွျို့ ြေွဲ့်ရသည့်ဖ်ပဿနာမ ာေးက ို 

ဆစာင့်က်ကည့်သ် ရ  န ိုငမ်ညဖ်ြစ်သည။်

ကာကယွဆ် ေးသည ်ကဆလေးမ ာေး၊ က ိုယဝ်နဆ် ာငဆ်နသ မ ာေး န င့် ်ဆရာဂါအြေှံရ  သ မ ာေးအတကွလ်ညေ်း ဆ ေးကငေ်းပပ ေး ထ ဆရာကမ်ှုရ  ပါသည။် လ အမ ာေး 

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပ ေးသညန် င့်အ်မ  ကျွန်ိုပ်တ ို ့်သည ်ဆ ေးကငေ်းဆရေးန င့် ်ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေး  ိုငရ်ာ အြေ ကအ်လကမ် ာေးက ို 

 ကလ်ကရ်ယ သာွေးန ိုငမ်ညဖ်ြစ်သည။် ဆဒတာမ ာေးက COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းပပ ေး ဖပငေ်းထနဆ်သာ ဆ ေးထကွအ်က  ြိုေးမ ာေးမ ာ 

အလနွရ် ာေးသညဟ်ို ဖပသပါသည။်

COVID-19 ကာကယွဆ် ေး 

ဆ ေးကငေ်းမှု- သထိာေးရမည အ်ခ ကမ် ာေး

1 Centers for Disease Control and Prevention,“ Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေး၏ ဆ ေးကငေ်းစ တြ်ေ ရမှု)။ 2021 
ြေိုန စ်၊ မတလ် 25 ရက၊် https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html တငွ ်ဖမငဆ်တွျို့ န ိုငသ်ည။်

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


ဓာတမ်တည် ခခငေ်း လကခဏာမ ာေး

ကာကယွဆ် ေးန င့်် ဓာတမ်တည့််ဖြေငေ်း အငမ်တနရ် ာေးပါသည ်သ ို ့်ဆသာ် ဖြစ်န ိုငပ်ါသည။် သင့််တငွ ်ဓာတမ်တည့််ဖြေငေ်း ရ  ဆနမညစ် ိုေးသဖြင့်် 

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပ ေးဆနာက ်ဆ ေးြေနေ်းတငွ ်အနညေ်း ှံိုေး 15 မ နစ် ဆစာင့််ကကည့််ြေှံရပါမည။် သ တ ို ့်က ို ဆဖြရ ငေ်းတတရ်န ်န င့်် သင့််အာေး ယလ် ိုက ည ရမလွဲ 

က ို သငတ်နေ်းဆပေးထာေးပပ ေး ဖြစ်ပါသည။်

ဆ ေးြေနေ်းမ ထကွြ်ေွာလာပပ ေးဆနာက ်ဓာတမ်တည့််ဖြေငေ်း ရ  လာပါက 911 က ို ြိုနေ်း ကပ်ါ။ ဓာတမ်တည့််ဖြေငေ်း၏ လကခဏာမ ာေးမ ာ အသကရ် ှူကကပ်ဖြေငေ်း၊ 

သင့််မ ကန် ာန င့််လညပ်ငေ်းမ ာေး ဆြာဆယာငလ်ာဖြေငေ်း၊ န လှံိုေးြေိုနဖ်မနလ်ာဖြေငေ်း၊ သင့််တစ်က ိုယလ်ှံိုေး အငဖ်ပငထ်ဖြေငေ်း၊ မ ေးဖြေငေ်း န င့်် အာေးနညေ်းဖြေငေ်းတ ို ့် ဖြစ်သည။်

ဆ ေးကငေ်းလ ုံခခ ြုံမှု န င် ပကသ်ကပ်ပီေး ကျွန်ုံပ်တိုံ  ကိုံ ကညူဆီစာင် ကကည် ဆပေးပါ

ဆ ေးထကွအ်က  ြိုေးမ ာေးက ို အစ ရငြ်ေှံရနအ်တကွ ်V-safe တငွ ်အမညစ်ာရငေ်းဆပေးသငွေ်းပါ- vsafe.cdc.gov။ သင့််ပါဝငမ်ှုသည ်အာေးလှံိုေးအတကွ ်ကာကယွဆ် ေး 

ဆ ေးကငေ်းစ တြ်ေ ရဆစဆရေးရနအ်လ ို ့်င ာ က ည ဆပေးန ိုငပ်ါသည။်

သင ်သ ို ့်မဟိုတ ်သင့််အာေး ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးဆပေးသ သည ်ဖပငေ်းထနသ်ည့်် ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေးက ို Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, 

ကာကယွဆ် ေး ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးအစ ရငြ်ေှံစနစ်) သ ို ့် အစ ရငြ်ေှံန ိုငပ်ါသည။် FDA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) န င့်် Washington State 

Department of Health (DOH, ဝါရ ငတ်နဖ်ပညန်ယက် နေ်းမာဆရေးဌာန) တ ို ့်သည ်က ို VAERS သှံိုေးပပ ေး ဖပဿနာ လာေးရာန င့်် ဖြစ်န ိုငဆ်ဖြေမ ာေးက ို ဆစာင့််ကကည့််ဆနပါသည။် 

အစ ရငြ်ေှံစာက ို vaers.hhs.gov သ ို ့် တငဖ်ပန ိုငပ်ါသည။် VAERS န င့် ်အဖြောေးဆသာ ဆ ေးကငေ်းဆရေး ဆစာင့်က်ကည့်ဆ်လ့်လာဆရေး စနစ်မ ာေး အလိုပ်လိုပ်ပှံိုက ို 

www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyတငွ ်ပ ိုမ ိုဆလ့်လာပါ။

ဆ ေးထကွအ်က ိြုံေးမ ာေးသည ်ပ ုံမ န်ခြစပ်ါသည်

ကာကယွဆ် ေးဆကကာင့်် COVID-19 ဆရာဂါ မဖြစ်န ိုငပ်ါ။ သ ို ့်ရာတငွ ်အဖြောေးဆသာ ကာကယွဆ် ေးမ ာေးကွဲ့်သ ို ့်ပင ်လ တစ်ဦေးန င့်တ်စဦ်ေး မတ ည န ိုငသ်ည့် ်

ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးအြေ  ြို ျို့က ို သငြ်ေှံစာေးရန ိုငပ်ါသည။် လ အြေ  ြို ျို့သည ်မ  ိုစဆလာက ်သကဆ်သာင့်သ်ကသ်ာမဖြစ်မှုမ  လှံိုေးဝမဖြစ်မှုသာ ဆတွျို့ ကကှံြိုရန ိုငဆ်သာ်လညေ်း 

အြေ  ြို ျို့သည ်ဆန ့်စဉ် လိုပ်ငနေ်းဆ ာငတ်ာမ ာေးက ို ကန ့်သ်တရ်န ိုငသ်ည့် ်အဖြောေးဆသာ ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေး ြေှံစာေးရန ိုငသ်ည။် ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေးမ ာ 

ကာကယွဆ် ေးတငွ ်အာန သငရ်  ဆကကာငေ်း ဖပသသည့်် လကခဏာမ ာေး ဖြစ်ပါသည။် န စ်ကက မ်ထ ိုေးရသည့်် ကာကယွဆ် ေးအတကွ ်

ဒိုတ ယအကက မ်ထ ိုေးပပ ေးဆနာကြ်ေှံစာေးရသည့်် ဆ ေးထကွအ်က  ြိုေးမ ာေးသည ်ပ ို  ိုေးန ိုငပ်ါသည။် ဖြစ်န ိုငပ်ါက ဆ ေးထ ိုေးသည့်် ဆန ့် သ ို ့်မဟိုတ ်ဆနာကတ်စ်ရကတ်ငွ်

အနာေးဆကာငေ်းဆကာငေ်းယ ပါ။ ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေးသည ်ရကအ်နညေ်းငယက်ကာပပ ေးဆနာက ်သ ့်အလ ိုလ ို ဆပ ာကသ်ာွေးသည။် ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေး 

သငမ်ြေှံစာေးရလ ငပ်င ်သင့်ြ်ေနဓာက ိုယသ်ည ်COVID-19 ဗ ိုငေ်းရပ်စ်မ  ကာကယွမ်ှု တညဆ် ာကဆ်နပါသည။် န စ်ကက မ်ထ ိုေးရသည့်် COVID-19 

ကာကယွဆ် ေးမ ာေးအတကွ ်ဒိုတ ယအကက မ်က ို ထ ိုေးဖြစ်ဆအာငထ် ိုေးပါ။ ဒိုတ ယအကက မ်ထ ိုေးပပ ေးဆနာက ်န စ်ပတမ်တ ိုငမ်  သင့််က ို အဖပည့််အဝကာကယွမ်ဆပေးန ိုငဆ်သေးပါ။

အသကအ်ုံပ်စုံအလိုံက ်အဆတွွေ့မ ာေးဆသာ ဆ ေးထကွ ်ိုံေးက ိြုံေးမ ာေး

6 လ – 3 န စ် 4–17 န စ် အသက ်18 န စန် င  ်အထက်

အဆတွျို့မ ာေးဆသာ ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေးတငွ ်

ဤသညတ် ို ့် ပါဝငန် ိုငသ်ည-်

ဒိုတ ယအကက မ် ဆ ေးထ ိုေးပပ ေးဆနာက်

ပ ိုအဆတွျို့မ ာေးသည့် ်ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေး-

အဆတွျို့မ ာေးဆသာ ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြိုေးမ ာေးတငွ ်

ဤသညတ် ို ့် ပါဝငန် ိုငသ်ည-်

ဆ ေးထ ိုေးသည့် ်ဆဖြေဆထာက ်သ ို ့်မဟိုတ ်

လကဆ်မာငေ်းတငွ ်နာက ငမ်ှု

ဆ ေးထ ိုေးသည့် ်ဆနရာတငွ ်နာက ငမ်ှု၊ 

ဆရာငရ်မ်ေးမှုန င့် ်န ဖမနေ်းမှု

ဆ ေးထ ိုေးသည့် ်ဆနရာတငွ ်နာက ငမ်ှု၊ 

ဆရာငရ်မ်ေးမှုန င့် ်န ဖမနေ်းမှု

ြ ေးဆရာငဆ်သာ အရညက်ကညအ်ြိုငယ် နမွ်ေးလ ဖြေငေ်း နမွ်ေးလ ဖြေငေ်း

ကသ ကဆအာကဖ်ြစ်ဖြေငေ်း သ ို ့်မဟိုတ် ဆအာ်င ိုဖြေငေ်း ဆြေါငေ်းက ိုကဖ်ြေငေ်း ဆြေါငေ်းက ိုကဖ်ြေငေ်း

အ ပ်ြေ ငမ် ေးတ ေးဖြစ်ဖြေငေ်း ကကကသ်ာေး သ ို ့်မဟိုတ ်အရ ိုေးအ စ် နာဖြေငေ်း ကကကသ်ာေးမ ာေးက ိုကြ်ေွဲဖြေငေ်း

အစာစာေးြေ ငစ် တ ်မရ  ဖြေငေ်း ြေ မ်ေးတိုနဖ်ြေငေ်း ြေ မ်ေးတိုနဖ်ြေငေ်း န င့်/်သ ို ့်မဟိုတ ်က ိုယပ် ဖြေငေ်း

ြ ေးဆရာငဆ်သာ အရညက်ကညအ်ြိုငယ် ပ  ြို ျို့ ဖြေငေ်း

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးတငွ ်လမူ ိြုံေးဆပါငေ်းစ ုံမ  လမူ ာေး ပါဝငခ်  ကကပါသည။်
သ ပပှံပညာရ ငမ် ာေးသည ်လ ဆသာငေ်းဆပါငေ်းမ ာေးစာွဖြင့် ်ကာကယွဆ် ေးတစ်မ  ြိုေးစ က ို စမ်ေးသပ်ြေွဲ့်ပါသည။်

Moderna ကာကယွဆ် ေး လကဆ်တွျို့စမေ်းသပ်မှု (US) 2

ပါဝငဆ် ာငရွ်ကသ် မ ာေးသည-်
Pfizer-BioNTech ကာကယွဆ် ေး လကဆ်တွျို့စမေ်းသပ်မှု (US) 3

ပါဝငဆ် ာငရွ်ကသ် မ ာေးသည-်

Johnson & Johnson ကာကယွဆ် ေး လကဆ်တွျို့စမေ်းသပ်မှုမ ာေး 
(ကမဘာအန ှံ ့်) 4

ပါဝငဆ် ာငရွ်ကသ် မ ာေးသည-်

Novavax ကာကယွဆ် ေး လကဆ်တွျို့စမေ်းသပ်မှုမ ာေး (US) 5

ပါဝငဆ် ာငရွ်ကသ် မ ာေးသည-်

63% လ ဖြှူ

20% စပ နစ်ကာေးဆဖပာလ မ  ှူေး/လကတ်ငလ် မ  ြိုေး

10% လ မညေ်း/အာြရ ကန ်အဆမရ ကန်

4% အာရ လ မ  ြိုေး

3% အဖြောေး

70% လ ဖြှူ

13% စပ နစ်ကာေးဆဖပာလ မ  ှူေး/လကတ်ငလ် မ  ြိုေး

10% လ မညေ်း/အာြရ ကန ်အဆမရ ကန်

6% အာရ လ မ  ြိုေး

1% AIAN/NHOPI ✦

62% လ ဖြှူ

45%
စပ နစ်ကာေးဆဖပာလ မ  ှူေး/လကတ်ငလ် မ  ြိုေး

17% လ မညေ်း/အာြရ ကန ်အဆမရ ကန်

4% အာရ လ မ  ြိုေး

9% AIAN/NHOPI ✦

9% အဖြောေး

76% လ ဖြှူ

22% စပ နစ်ကာေးဆဖပာလ မ  ှူေး/လကတ်ငလ် မ  ြိုေး

11% လ မညေ်း/အာြရ ကန ်အဆမရ ကန်

4% အာရ လ မ  ြိုေး

6% AIAN/NHOPI ✦

2% အဖြောေး

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (ကာကယွဆ် ေးမ ာေးန င့် ်

 ကစ်ပ် ဇ ဝဆဗဒထိုတက်ိုနမ် ာေး အကကှံဆပေးဆကာ်မတ )အစညေ်းအဆဝေး။ 2020 ြေိုန စ်၊ ဒ ဇင ်ာလ 17 ရက၊် အွနလ် ိုငေ်း https://www.fda.gov/media/144434/download တငွ ်ဆတွျို့ န ိုငသ်ည။်

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, ကာကယွဆ် ေးမ ာေးန င့် ် ကစ်ပ် ဇ ဝဆဗဒထိုတက်ိုတမ် ာေး အကကှံဆပေးဆကာ်မတ  

အစညေ်းအဆဝေး။ 2020 ြေိုန စ်၊ ဒ ဇင ်ာလ 10 ရက၊် အွနလ် ိုငေ်း https://www.fda.gov/media/144245/download တငွ ်ဆတွျို့ န ိုငသ်ည။်

4 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, ကာကယွဆ် ေးမ ာေးန င့် ် ကစ်ပ် ဇ ဝဆဗဒထိုတက်ိုတမ် ာေး

အကကှံဆပေးဆကာ်မတ  အစညေ်းအဆဝေး။ 2021 ြေိုန စ်၊ ဆြဆြာ်ဝါရ လ 26 ရက၊် အွနလ် ိုငေ်း https://www.fda.gov/media/146217/download တငွ ်ဆတွျို့ န ိုငသ်ည။်

5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, ကာကယွဆ် ေးမ ာေးန င့် ် ကစ်ပ် ဇ ဝဆဗဒထိုတက်ိုတမ် ာေး အကကှံဆပေးဆကာ်မတ  အစညေ်းအဆဝေး။ 

2022 ြေိုန စ်၊ ဇွနလ် 7 ရက၊် အွနလ် ိုငေ်း https://www.fda.gov/media/158912/download တငွ ်ဆတွျို့ န ိုငသ်ည။်

* AIAN/NHOPI သည ်အဆမရ ကနအ်ငဒ် ယန၊် အလာစကာဇာတ န င့် ်ဟာဝ ိုငအ် ဇာတ ၊ အဖြောေး ပစ ြ တက်ျွနေ်းသာေး လကဆ်တွျို့စမ်ေးသပ်မှု ပါဝငသ် မ ာေးအတကွ ်စိုဆပါငေ်းဆဒတာမ ာေးက ို က ိုယစ်ာေးဖပြိုသည။်

https://www.fda.gov/media/158912/download


ကာကယွဆ် ေးထိုံေးခ ခခငေ်း န င် ပကသ်ကပ်ပီေး စိုံေးရိမ်သညမ် ာေး 
ရ ိပါက သင၏် စတိခ် ရဆသာ က န်ေးမာဆရေးဆစာင် ဆရ ာင် သ ူ
သိုံ  မဟုံတ ်ဆ ေးခန်ေးဝန်ထမ်ေးန င်  ဆ ေွးဆနေွးပါ။

ဓာတမ်တည် မှုမ ာေး

• CDC မ  ကာကယွဆ် ေးတငွ ်ပါဝငပ်စစညေ်းန င့် ်တည့်သ် တ ိုငေ်းအတကွသ်ာ 

ကာကယွဆ် ေးက ို အကကှံဖပြိုထာေးသည။် ကာကယွဆ် ေးမ ာေးတငွ ်

အစာေးအစာတငွဆ်တွျို့ရသည့်် အဖြစ်မ ာေးသည့်် 

ဓာတမ်တည့််ဆစတတသ်ည့််အရာမ ာေး မပါသဖြင့်် COVID-19

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးြေှံြေ  နတ်ငွ ်ဓာတမ်တည့််မှုအမ ာေးစိုမ ာ စ ိုေးရ မ်စရာမဟိုတပ်ါ။ 

• COVID-19 ကာကယွဆ် ေး န င့်် ဓာတမ်တည့််ဖြေငေ်းမ ာေးသည ်အမ ာေးအာေးဖြင့်် 

ကာကယွဆ် ေးတငွပ်ါသည့်် ပ ိုလ အ သ ိုငလ်ငေ်း ဂလ ိုငဆ်ကာ (ပ အ ေးဂ  ) န င့်် 

ပ ိုလ ဆ ာ  တ ်အ  ဆကကာင့််ဖြစ်သညဟ်ို ထငတ်တက်ကပါသည။် 

• အဖြောေး ကာကယွဆ် ေးမ ာေးကွဲ့်သ ို ့်ပင ်ဤကာကယွဆ် ေးမ ာေးတငွ ်

ြေနဓာက ိုယတ်ငွ ်ပ ိုဆကာငေ်းစာွ အလိုပ်လိုပ်န ိုငဆ်စရန ်အ  ၊  ာေးန င့် ်သကကာေးတ ို ့်

ပါဝငသ်ည။် ပါဝငပ်စစညေ်းမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းပပ ေး ကာကွယဆ် ေး 

သ ့်အလိုပ်သ လိုပ်ရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် 

• ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်ဥ-မပါဆသာ၊ ရာ ာ-မပါဆသာ၊ 

ကကာရ ညြ်ေှံဆ ေးမပါဆသာ ဆ ေးဖြစ်ပါသည။် ကာကယွဆ် ေးမ ာေးက ို ဥထွဲတငွ ်

ဆမေွးဖမှူဖြေငေ်းမဟိုတပ်ါ။ 

က င် ဝတမ် ာေး

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးတငွ ်ပါသည့််ပစစညေ်းမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းလှံိုဖြေှံြိုပပ ေး 

ကာကယွဆ်ပေးသည့်် အလိုပ်က ို လိုပ်န ိုငရ်န ်လ ိုအပ်သညမ် ာေးသာဖြစ်ပါသည။် 

Johnson & Johnson ကာကယွဆ် ေး၏ တစ်ပ ိုငေ်းမ ာ လနွြ်ေွဲ့်ဆသာ 35 န စ်က 

မ မ  နဒအဆလ ာက ်ြ ကြ်ေ ြေွဲ့်ဆသာ က ိုယဝ်နထ်ှံမ  မ ရငေ်းဖြစ်သည့််  ွဲလအ်ာေး 

ဓာတြ်ေွွဲြေနေ်းတငွ ်ပာွေးထာေးသည့်် မ တတ ှူှူ ွဲလမ် ာေးအတွငေ်း ဖပြိုလိုပ်ြေွဲ့်ဖြေငေ်း 

ဖြစ်ပါသည။် ဆရဆဖြောက၊် ဂ  ြိုကသ် ိုေး န င့်် အသညေ်းဆရာငအ်သာေးဝါ ဆအ 

အပါအဝင ်အဖြောေး ကာကယွဆ် ေးမ ာေးစာွက ိုလညေ်း ဤနညေ်းအတ ိုငေ်း 

ဖပြိုလိုပ်ထာေးပါသည။် မညသ်ည့််ကာကယွဆ် ေးတငွမ်  လ သာေး ွဲလ ်

(သဆနဓသာေး ွဲလ ်အပါအဝင)်၊ COVID-19 ဗ ိုငေ်းရပ်စ်၊ ရာ ာ၊ တာရ ညြ်ေှံဆ ေး 

သ ို ့်မဟိုတ ်ဝက ်သ ို ့်မဟိုတ ်ဂ ယလ်ကတ်င ်အပါအဝင ်

တ ရ စဆာနထ်ကွပ်စစညေ်းမ ာေး မပါဝငပ်ါ။ ကာကယွဆ် ေးမ ာေးက ို ဥထွဲတငွ ်

ဆမေွးဖမှူဖြေငေ်းမဟိုတ ်ွဲ ဥထကွပ်စစညေ်းမ ာေး မပါဝငပ်ါ။ 

Pfizer န င့် ်Moderna ကာကယွဆ် ေးမ ာေးအတကွ ်

ကာကယွဆ် ေးလကဆ်တွျို့စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးတငွ ်အဆမရ ကနဖ်ပညဆ်ထာငစ်ိုမ  

ပါဝငသ်  30% ြေန ့်သ်ည ်လ မညေ်း၊ တ ိုငေ်းရငေ်းသာေး သ ို ့်မဟိုတ ်အဖြောေးဆသာ 

အသာေးအဆရာငရ်  သ မ ာေး ဖြစ်ကကပပ ေး တစ်ဝကြ်ေန ့်မ် ာ အသကက်က ေးသ မ ာေး 

ဖြစ်သည။် Johnson & Johnson ကာကယွဆ် ေးမ ာေးအတကွ ်

ကာကယွဆ် ေးလကဆ်တွျို့စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးတငွ ်ပါဝငသ်  38% ြေန ့်သ်ည ်လ မညေ်း၊ 

တ ိုငေ်းရငေ်းသာေး သ ို ့်မဟိုတ ်အဖြောေးဆသာ အသာေးအဆရာငရ်  သ မ ာေး ဖြစ်ကကပပ ေး 

တစ်ဝကြ်ေန ့်မ် ာ အသကက်က ေးသ မ ာေး ဖြစ်သည။်

ဆရာဂါအခ မ ာေး

• COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်ဆရာဂါအြေှံရ  သည့်် လ မ ာေးတငွလ်ညေ်း 

တနေ်းတ  ဆ ေးကငေ်းလှံိုဖြေှံြိုမှု န င့်် အာန သင ်ရ  ဆကကာငေ်း ဆလ့်လာမှုမ ာေးက 

ဖပသထာေးြေွဲ့်ပပ ေး ဖြစ်ပါသည။် ကာကယွဆ် ေး စမ်ေးသပ်မှုတ ိုငေ်းတငွ ်

ပါဝငသ် မ ာေး၏ န စ် ယ ်မ  45% တငွ ်အဝလနွဖ်ြေငေ်း၊   ေးြေ  ြို၊ န လှံိုေးဆရာဂါ၊ 

အသညေ်းဆရာဂါန င့်် အ တြ်ေ ်အ ိုငဗ်  ရ  သ မ ာေး ပါဝငပ်ါသည။်  

• ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်ဗ ိုငေ်းရပ်စ်ပ ိုေး မ  ြိုေးကွွဲအမ ာေးစိုအတကွ ်90% 

ထ ဆရာကမ်ှုရ  ဆသာ်လညေ်း ဆလ့်လာမှုမ ာေးတငွ ်က ိုယြ်ေှံအာေး အတနအ်သင့်မ်  

ဖပငေ်းထနစ်ာွ ဆလ ာ့်နညဆ်နသ မ ာေးသည ်အပမွဲတမ်ေး အာေးဆကာငေ်းဆသာ 

က ိုယြ်ေှံအာေးက ို မတညဆ် ာကန် ိုငဆ်ကကာငေ်း ဆတွျို့ရပါသည။် 

အာေးဖြည့်က်ာကယွဆ် ေး မထ ိုေးြေင ်တတ ယအကက မ် 

အာေးဖြည့်က်ာကယွဆ် ေးက ို န စ်လှံိုေးထ ိုေးဆ ေးဖြင့် ်လှံိုဆလာကဆ်သာ 

က ိုယြ်ေှံအာေး မရရ  သည့် ်လ မ ာေးအတကွ ်အကကှံဖပြိုပါသည်။

• က ိုယဝ်နဆ် ာငဖ်ြေငေ်း န င့် ်ဆမေွးြွာေးဖြေငေ်း ကျွမ်ေးက ငသ် မ ာေးက COVID-19 

ကာကယွဆ် ေးက ို က ိုယဝ်နဆ် ာငမ် ာေး၊ န ို ့်တ ိုကမ် ြေငမ် ာေး သ ို ့်မဟိုတ ်

ကဆလေးယ ရန ်စ စဉ်ဆနသ မ ာေးတငွထ် ိုေးန ှံန ိုငသ်ညဟ်ို အကကှံဖပြိုထာေးပါသည။် 

ဆဒတာမ ာေးက COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်

က ိုယဝ်နဆ် ာငြ်ေ  နအ်တငွေ်းတငွလ်ညေ်း ဆ ေးကငေ်းသည်ဟို ဖပသပါသည။် 

တကယတ်ငွ ်အြေ  ြို ျို့ဆသာ ဆလ့်လာမှုမ ာေးတငွ ်ကာကယွ်ဆ ေးထ ိုေးထာေးဆသာ 

မ ြေငသ်ည ်COVID-19 က ိုတ ိုကြ်ေ ိုကဆ်သာ ပဋ ပစစညေ်းမ ာေးက ို 

က ိုယဝ်နဆ် ာငဖ်ြေငေ်း န င့် ်န ို ့်တ ိုကဖ်ြေငေ်းမ တစ် င့်် ၎ငေ်းတ ို ့်၏ ရငဆ်သေွးမ ာေးထှံသ ို ့်

လ ွဲဆပေးန ိုငဆ်ကကာငေ်း ဖပသပါသည။် က ိုယဝ်နသ်ညမ် ာေးသည ်COVID-19

ဆကကာင့် ်ဆသ ှံိုေးဖြေငေ်း အပါအဝင ်ဖပငေ်းထနဆ်သာ 

ဆဝဒနာြေှံစာေးရန ိုငဆ်ဖြေရ  ဆနပါသည။် ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်အဆကာငေ်း ှံိုေး 

အကာအကယွဖ်ြစ်ပါသည။်
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ဤစာရွကစ်ာတမ်ေးက ို အဖြောေးဆြာမကတ်စ်ြေိုဖြင့်ရ်ယ လ ိုပါက 1-800-525-0127 က ို ြိုနေ်းဆြေေါ်ပါ။ နာေးမကကာေးသ မ ာေးန င့် ်

အကကာေးအာရှံိုြေ  ြို ျို့ယငွေ်းဆနသည့် ်ဆြာကသ်ညမ် ာေးအတကွ ်711 (Washington Relay) သ ို ့် ြိုနေ်းဆြေေါ်ဆပေးပါ သ ို ့်မဟိုတ ်

civil.rights@doh.wa.gov သ ို ့် အ ေးဆမေးလပ် ို ့်ဆပေးပါ။


