ခ ၣ်ဘိး (COVID-19)
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိး တ ၣ်လ နကဘ ၣ်သ ၣ်ညျါ
ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ံၣ်ပၤဖ ံးဝလီၤ

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်လ ပမျိၤန ၣ်အီျိၤလ ကီ ၣ်အမဲရကျိၤအပူျိၤန ၣ် မ ၣ်ဝဲဒ ၣ် တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးတျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤကတ ၣ်လ ဘ ၣ်တ ၣ်က ၣ်စူ ၣ်က
ယ ၣ်အိးထက
ဲ ၣ်ထအ
ဲ ျိၤီ လ U.S. တ ၣ်စ ၣ်စျိၤအပူျိၤန ၣ်လျိၤီ 1. ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ ခဲလ ၣ်လ ဘ ၣ်တ ၣ်အ ၣ်ကျိၤီ အီျိၤလ လ ပဲျိၤပဲျိၤ မတမ ၣ် ဘ ၣ်တ ၣ်ဟ ၣ်
စဟ ၣ်ကမီျိၤအီျိၤလ တ ၣ်ကစူိးကျါအီျိၤဖဲဂ ၣ်ဂီ ၣ်အူအကတီ ၣ် ခဖ
ီ U.S. Food and Drug Administration (FDA, U.S.
တ ၣ်အီ တ
ၣ်
ၣ်အီဒိးီ ကသ ၣ်ဖီ ၣ်တ ၣ်ကရ ကရ)—အခီပညီ FDA တဃထ ၣ်တ ၣ်နီတမျိၤလ အ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်ဂ ၣ်ကီအနိးတဖ ၣ် လ တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးအဂီ ၣ်ဘ ၣ်န ၣ်လျိၤီ .
တ ၣ်ဆဲိးက ၣ်စူ ၣ်ကယ ၣ်ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်လ တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးဒီိးတ ၣ်မျိၤတ ၣ်တျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤ အဂီ ၣ် ဒက
ၣ် မ ၣ်ထဖကီ ၣ်ဖတဖ ၣ်စိးူ ကျါတ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အျိၤ
အသိးန ၣ်လျိၤီ . ကီ ၣ်အမဲရကျိၤအ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်မျိၤအက ဲတဘ ိးချါလ တ ၣ်ပ ၣ်လျိၤီ အီျိၤ လ က ဃသ ၣ်ညျါ တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးတ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်ပီ ၣ်တဖ ၣ်
ဒီိးလူျိၤခ ိးတ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အျိၤ လ အဆအခ ျ့ ဖဲတ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အျိၤကဲထီ ၣ်အသိးအချါန ၣ်လျိၤီ .

ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢအတၢ ံၣ်ဖံးတၢ ံၣ်မၤ
ဘ ၣ်သ ၣ်သ ၣ် နကထ ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ျိၤ လ အမျိၤတ ၣ်အျိၤဖ ျါဒၣ်သိးလ ကသ ၣ် ဒီသဒ တနီျိၤဂျိၤန ၣ်ဒိးအဂျိၤန ၣ်လျိၤီ . ကသ ၣ်ကသီတ ၣ်မျိၤက ၣ်တဖ ၣ်
ဒိးနဲ ၣ်ဝဒ
ဲ ၣ်လ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ လ အအ ၣ်ခလ
ဲ
ၣ် မျိၤတ ၣ်တျိၤ လီျိၤတီျိၤအအျါကတ ၣ် လ ကဒီသဒ COVID-19 န ၣ်လျိၤီ .
တ ၣ်လီျိၤဆီလ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ် န ၣ်ကလ
ီ တ ၣ်ကထ ၣ်သတတီျိၤအီျိၤ မ ၣ်လ တ ၣ် သမသမိးက ၣ်အီျိၤ
ဖဲတ ၣ်ဆ ကတီ ၣ်ဒီိးတ ၣ်လီ ၣ်တ ၣ်က ဲလျိၤီ ဆီအဃန ၣ်လျိၤီ . တနီျိၤန ၣ်မျိၤက ၣ်အသိးဒီိး COVID-19 လ အလီျိၤဆီလ ၣ်သိးန ၣ်လျိၤီ .
ဖဲနဆဲိးဘ ၣ်ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ ပဲျိၤပဲျိၤလအချါ, နဘ ၣ်ဒိးီ COVID-19 တ ၣ်ဆျါသဒိး, ဘ ၣ်ဆ ၣ်နတဆိးကထီ ၣ်နိးနိး မတမ ၣ် လ ၣ်လျိၤဲ ဆူတ ၣ်ဆျါဟ ၣ်လ
ၤျိၤဘ .ၣ် ဒိးနဲ ၣ်လ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တချါစ ၣ်စ ၣ်အျိၤ အစျိၤကတ ၣ်မျိၤ တ ၣ်တျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤ 85 မ ိးကယျိၤလ အကဒီသဒ COVID-19
တ ၣ်ဆျါလ အနံးနံးကလ ံၣ် န ၣ်လျိၤီ . ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်အျိၤ ဒီသဒ စ ၣ်ကီိးပျိၤအျါမိးလ ကမျိၤန ၣ် COVID-19 တ ၣ်ဆျါ ပနီ တ
ၣ် မၤလၢ ံၣ်လၢ ံၣ် •
•
•

Johnson & Johnson (Janssen), 74 မ ိးကယျိၤ
Pfizer-BioNTech, 95 မ ိးကယျိၤ
Moderna, 94 မ ိးကယျိၤ

ကသ ံၣ်အတၢ ံၣ်ဒိဘ ံၣ်တဖ ံၣ်န ံၣ်မၢ ံၣ်တၢ ံၣ်လၢအညီနၢ ံၣ်န ံၣ်လၤီ
နမျိၤန ၣ် COVID-19 တ ၣ်ဆျါလ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တသဘ ၣ်. ဒၣ်လဲ ၣ်ဂျိၤ, ဒၣ်ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အဂျိၤတဖ ၣ်အသိး, နကတူ ၣ်ဘ ၣ်ကသ ၣ်အတ ၣ်ဒဘ ၣ်တနီျိၤ န ၣ်လျိၤီ .
တ ၣ်တဖ ၣ်အျိၤမ ၣ်တ ၣ်ပနီ ၣ်တဖ ၣ်လ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်မျိၤတ ၣ်န ၣ်လျိၤီ . လ တ ၣ်ဆဲိးကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ ခဖ ၣ်အဂီ ၣ်, ကသ ၣ်အတ ၣ်ဒဘ ၣ်တဖ ၣ်ဖဲတ ၣ်ဆဲိးကသ ၣ်ခ
ဖ ၣ်တဖ ၣ် ဝျိၤအလီ ၣ်ခန ၣ်ဘ ၣ်သ ၣ်သ ၣ်ကနိးဒ ၣ်န ၣ်လျိၤီ . မ ၣ်သန ,ၣ် ဟ ၣ်လျိၤီ နသိးဒီိးတ ၣ်ဆ ကတီ ၣ်လ နကအ ၣ်ဘိးဒီိးကဘ ျါကျိၤလ တနျိၤအတီ ၣ် ပူျိၤ မတမ ၣ်
ခသီဖဲနဆဲိးကသ ၣ်ဝျိၤအလီ ၣ်ခန ၣ်လျိၤီ . လ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ လ တ ၣ်လ ၣ်ဆိးဲ ဘ ီန ၣ်, မျိၤလီျိၤတ ၣ်လ နဆဲိးဘ ၣ် ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ ခဖ ၣ်တဖ ၣ်တက ၣ်.
နတဘ ၣ်တ ၣ်ဒီသဒ နျိၤပဲျိၤပဲျိၤ တျိၤလ ခန ဖဲနဆဲိးကသ ၣ်ဝျိၤအလီ ၣ်ခဘ ၣ်န ၣ်လျိၤီ .

for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိး)”. လျါမ ၣ်ၡိး 25 သီ, 2021,
တ ၣ်မျိၤန ၣ်အီျိၤလ အထ ၣ်နိးဲ အဖီခ ၣ်သဖဲ - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ထဲလ အဲကလိးက ၣ်အပူျိၤဧျိၤ).
1Centers

တၢ ံၣ်တဘ ံၣ်လိ ံၣ်ဒံးီ သ ံၣ်တၢ ံၣ်ခီဆၢအပနီ ံၣ်တဖ ံၣ်
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်တ ၣ်ခီဆ တဖ ၣ်ကဲထီ ၣ်အသိးကျိၤဒ ၣ်မိး, ဘ ၣ်ဆ ၣ်တ ၣ်သ ၣ်တဖ
ၤ ၤၣ်အျိၤကဲထီ ၣ်အသိးသလီျိၤ. ကသ ၣ်ဒ ိးကခိးက ၣ်နျိၤအစျိၤကတ ၣ် 15 မိးနိးဖဲနဆဲိးကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ ဝျိၤအလီ ၣ်ခ ဖဲနမ ၣ်
အ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်တ ၣ်ခီဆ န ၣ်လီျိၤ. တ ၣ်သ ၣ်လအဝဲသ ၣ်လ ကခီဆ ဒီိးသ ၣ်ညျါ ကမျိၤစ ျိၤနျိၤဒၣ်လဲ ၣ်န ၣ်လီျိၤ.
နမ ၣ်အ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်တ ၣ်ခီဆ ဖဲနဟိးထီ ၣ်လ ကသ ၣ်ဒ ိးဝျိၤအလီ ၣ်ခန ၣ်, ကိး 911 တက ၣ်.
တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်တ ၣ်ခီဆ အတ ၣ်ပနီ ၣ်တဖ ၣ် ပ ၣ်ဃ ၣ်ဒိးီ - တ ၣ်ကသျါကီခဲ, နမဲ ၣ်ဒိးီ က ၣ်ယူ ၣ်ဘညိး, သိးစ ၣ်ခ ျ့ခ ျ့,
တ ၣ်ဂီျိၤပပ ထီ ၣ်လ နီ ၣ်ခမ ၣ်ပ ၣ်ဒီတဂျိၤ, ခ ၣ်မျိၤူ န ၣ်မူျိၤ, ဒီိးတ ၣ် ဂ ၣ်စ ၣ်ဘျါစ ၣ်န ၣ်လီျိၤ.

မၤစၢၤပၤလၢပကကၢ ံၣ်တၢ ံၣ်ပၤဖ ံးတၢ ံၣ်ဘ ံၣ်ယိ ံၣ်တမၤလၢ ံၣ်လၢ ံၣ်
ဆဲိးလီျိၤမျိၤလ V-safe အဂီ ၣ်လ ကပ ၣ်ဖ ျါထီ က
ၣ် သ ၣ်အတ ၣ်ဒဘ ၣ် တမျိၤလ ၣ်လ ၣ်- vsafe.cdc.gov (ထဲလ အဲကလိးက ၣ်အပူျိၤဧျိၤ). နတ ၣ်န ၣ်လျိၤီ ပ ၣ်ဃ ၣ်
မျိၤစ ျိၤပျိၤလ ကပ ျိၤဃ ၣ်ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ် ပူျိၤဖ ဲိးလ ပျိၤကိးဂျိၤ ဒဲိးအဂီ ၣ်န ၣ်လျိၤီ .
နျိၤ မတမ ၣ် ပျိၤလ အဆဲိးန ၣ်နျိၤကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ ပ ၣ်ဖ ျါထီ ၣ် ကသ ၣ်အတ ၣ်ဒဘ ၣ်လ အနိး တဖ ၣ်ဆူ Vaccine Adverse Event Reporting System
(ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၣ်ခီဆ ထီဒျါတ ၣ်ပ ၣ်ဖ ျါထီ ၣ်တ ၣ်မျိၤအသိးတ ၣ်မျိၤအက ဲ, VAERS). FDA, Centers for Disease Control and Prevention
(တ ၣ်ဖီ ၣ်ဂ ၣ်ပ ဆ တ ၣ်ဆျါဒီိးတ ၣ်ဟ ၣ်တ ၣ်ဒီသဒ စဲထ ၣ်, CDC) ဒီိး Washington State Department of Health (Washington ကီ ၣ်စဲ ၣ်
တ ၣ်အ ၣ်ဆူ ၣ်အ ၣ်ခ ျ့ဝျိၤဲ က ျိၤ, DOH) စူိးကျါ VAERS လ ကအ ၣ်ခိးက ၣ်တ ၣ်လ ကမျိၤအသိး မတမ ၣ် တ ၣ်ကီတ ၣ်ခဲလ မျိၤ အသိးသတဖ ၣ်လျိၤီ .
နဆ ထီ ၣ်တ ၣ်ပ ၣ်ဖ ျါသဖဲ vaers.hhs.gov (ထဲလ အဲကလိးက ၣ်အပူျိၤဧျိၤ).

ပၤလၢအဟလၢစၢၤသ ံၣ်အါက
လ ံၣ်ဒံးီ ကလ ံၣ်ဒ ံၣ်အကလ ံၣ်က
လ ံၣ် န ံၣ်လၤီ ပ ံၣ်ဃ ံၣ်လၢ

လၢ Pfizer-BioNTech
ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတၢ ံၣ်မၤကၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပၤ2,
ပၤန ံၣ်လၤီ ပ ံၣ်ဃ ံၣ်တဖ ံၣ်မၢ ံၣ်ဝ-

တၢ ံၣ်မၤကၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပၤလီၤ
ပျိၤစဲအ ၣ်ဖတဖ ၣ် မျိၤက ၣ်ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တချါစ ၣ်စ ၣ်လ
ပျိၤအကထကထတဖ ၣ်အပူျိၤ လီျိၤ.

လၢ Johnson & Johnson
ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတၢ ံၣ်မၤကၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပၤ3,
ပၤန ံၣ်လၤီ ပ ံၣ်ဃ ံၣ်တဖ ံၣ်မၢ ံၣ်ဝ-

လၢ Moderna
ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတၢ ံၣ်မၤကၢ ံၣ်တဖ ံၣ်အပၤ4,
ပၤန ံၣ်လၤီ ပ ံၣ်ဃ ံၣ်တဖ ံၣ်မၢ ံၣ်ဝ-

and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်ဒိးီ
တ ၣ်မူတ ၣ်မဲဘ ၣ်ထပ
ဲ န ၣ် တ ၣ်ဟ ၣ်ကူ ၣ်ဟ ၣ်ဖိးကမိးတ ၣ်) တ ၣ်အ ၣ်ဖ ၣ်န ၣ်လီျိၤ. လျါဒ ၣ်စဲဘ ၣ် 10 သီ, 2020, မျိၤန ၣ်လ အထ ၣ်နိးဲ အဖီခ ၣ်သဖဲ- https://www.fda.gov/media/144245/download
(ထဲလ အဲကလိးက ၣ်အပူျိၤဧျိၤ).
2Food

3Food

and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee
တ ၣ်အ ၣ်ဖ ၣ်န ၣ်လီျိၤ. လျါဖ ၣ်ဘဘ ျိၤအျါရျိၤ 26 သီ, 2021, မျိၤန ၣ်လ အထ ၣ်နိးဲ အဖီ ခ ၣ်သဖဲ- https://www.fda.gov/media/146217/download (ထဲလ အဲကလိးက ၣ်အပူျိၤဧျိၤ).
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee တ ၣ်အ ၣ်ဖ ၣ်န ၣ်လီျိၤ. လျါဒ ၣ်စဲဘ ၣ် 17 သီ,
2020, မျိၤန ၣ်လ အထ ၣ်နိးဲ အဖီ ခ ၣ်သဖဲ- https://www.fda.gov/media/144434/download (ထဲလ အဲကလိးက ၣ်အပူျိၤဧျိၤ).

ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အျိၤ ပူျိၤဖ ဲိးဒီိးတ ၣ်လီျိၤဘ ၣ်ယ ၣ်ဒိးီ မ ၣ်တ ၣ်ကဲထီ ၣ်လ ၣ်ထီ ၣ်လ ပျိၤဖသ ၣ်တဖ ၣ်အဂီ ၣ်
ပျိၤမ ၣ်ဒ တဖ ၣ် ဒီိးပျိၤတဖ ၣ်လ အ ၣ်ပ ၣ်စ ျိၤဒီိးတ ၣ်ဆူိးတ ၣ်ဆျါအဂီ ၣ်န ၣ်လီျိၤီၤႋ
တျိၤပျိၤဂီ ၣ်မ ၣ်ဂီ ၣ်ပျိၤဆဲိးဘ ၣ်ကသ ၣ်ဒ ီ သဒ န ၣ်ဒိးီ
ပကထ ဖ ၣ်၀ာ် ၣ်ဖ ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်ထ ဖ ၣ်ဘ ၣ်ဃိးဒီိးတ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးဂ ၣ်၀ာ်ီဒိးီ တ ၣ်ဒဘ ၣ်မျိၤဟူိးတဖ ၣ်
အဂ ၣ်ဆူညျါန ၣ်လီျိၤီၤႋ တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ျိၤတဲလ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်န ၣ်ပူျိၤဖ ဲိး,
ဒီိးကသ ၣ်အတ ၣ် ဒဘ ၣ်လ အနိးတဖ ၣ်န ၣ်ကဲထီ ၣ်ကျိၤဒ ၣ်မိးန ၣ်လီျိၤ.

တသကိံးတၢ ံၣ်ဒီံး ပၤဟ ံၣ်တၢ ံၣ်အိ ံၣ်ဆ ံၣ်အ ိ ခ
ံၣ် တ
ျ့ ၢ ံၣ်ကၢ ံၣ်ွဲတၢ ံၣ်မၤစၢၤ မတမၢ ံၣ်
ကသ ံၣ်ဒၢံး ပၤမၤတၢ ံၣ်ဖိ
ဖနမၢ ံၣ်အိ ံၣ်ဒံးီ တၢ ံၣ်ဘ ယ
ံၣ် ိ ံၣ်ဘ ံၣ်ဃံးဒီံးတၢ ံၣ်ဆံးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢန ံၣ်တကၢ ံၣ်

တၢ ံၣ်တဘ ံၣ်လိ ံၣ်ဒံးီ သ ံၣ်တဖ ံၣ်
•

Center for Disease Control and Prevention (CDC,
တ ၣ်ပ ဆ ရဲ ၣ်က ဲျိၤဒီိးတ ၣ်ဒီသဒ တ ၣ်ဆျါဂ ၣ်၀ာ်ီ လီ ၣ်ခ ၣ်သိး)
အ ၣ်ကီျိၤကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ လ ပျိၤတဂျိၤလ ၣ်လ ၣ် လ အတအ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်
တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်တမျိၤလ ၣ်လ ၣ်လ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အပူျိၤန ၣ်လီျိၤ.

•

တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်တ ၣ်ခီဆ တဖ ၣ်ဒိးီ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ န ၣ်
ညီန ၣ်တ ၣ် ဆကမ ၣ်လ အအ ၣ်ထီ ၣ်ခီဖ
တ ၣ်အသလ ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အပူျိၤ, လ တ ၣ်ကိးအီျိၤလ ဖ ၣ်လသ ၣ်လ(န)
ကလခ(လ) (polyethylene glycol) (PEG) ဒီိး ဖ ၣ်လ ၣ်စီ ၣ် ဘိး
(polysorbate) န ၣ်လီျိၤ.

•

ကသ ံၣ်ကသီတၢ ံၣ်ကစါယါဘ ါတၢ ံၣ်အိ ံၣ်သံးတဖ ံၣ်
• တ ၣ်ဃထ ၣ်သ ၣ်ညျါတ ၣ်မျိၤလ ဒိးနဲ ၣ် COVID-19
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးဒီိးမျိၤတ ၣ် တျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤလ
ပျိၤလ အ ၣ်ဒိးီ ကသ ၣ်ကသီတ ၣ်ကူစျါယျါယျါဘ ျါတ ၣ်ကီတ ၣ်ခဲတဖ ၣ်
အပူျိၤန ၣ်လီျိၤ. ပျိၤန ၣ်လီျိၤပ ၣ်ဃ ၣ်တ ၣ်ခဆဆူ 45
မ ိးကယျိၤလ ကသ ၣ်ကသီတ ၣ်မျိၤက ၣ်တချါစ ၣ်စ ၣ် အပူျိၤန ၣ်အ ၣ်ဒိးီ
တ ၣ်ဆျါတ ၣ်အ ၣ်သိးတဖ ၣ် ဒၣ်အမ ၣ် တ ၣ်ဘီ ၣ်တလ , တ ၣ်ဆ ၣ်ဆ ,
သိးဖ ၣ်တ ၣ်ဆျါ, သူ ၣ်တ ၣ်ဆျါ, ဒီိး HIV န ၣ်လီျိၤ.
•

ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ် တအ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်ညီန ၣ်
ဒၣ်သိးတ ၣ်တဖ ၣ်လ တ ၣ် ဃထ ၣ်အျိၤီ လ တ ၣ်အီ ၣ်အပူျိၤဘ ၣ်,
အဃတ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်ဒိးီ သ ၣ်အဂျိၤအျါတက ၣ်တဖ ၣ်
တဘက
ကသ
တအ
တအ

ိးအ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်ကီတ ၣ်ခဲ ဖဲတ ၣ်ဆဲိး COVID-19
ၣ်ဒသ
ီ ဒ အချါဘ ၣ်. အဒ, ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ် တအ ၣ်ဒိးီ ဆီဒ ၣ်,
ၣ်ဒိးီ ရ ိးဘ ၣ်အထိး, ဒီိး
ၣ်ဒိးီ တ ၣ်ပ ၣ်ကီျိၤဃ ၣ်တ ၣ်နီတမျိၤဘ န
ၣ် ၣ်လီျိၤ.

တၢ ံၣ်သက ံၣ်ပ၀ံးလၢအဂၤတဖ ံၣ်
COVID-19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တ ၣ်ဃျါဃ ၣ်တဖ ၣ် ပူျိၤဖ ဲိးဒီိးတ ၣ်လ ၣ်ဘ ၣ်အျိၤီ လ
ကသ ၣ် ဒီသဒ တဖ ၣ်ကမျိၤအတ ၣ်မျိၤတဖ ၣ်လီျိၤ. Johnson & Johnson
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တကလ တ ၣ်မျိၤအီျိၤလ စဲ(လ)
အကဲိးဒတဖ ၣ်လ အဒ ၣ်ထီ ၣ်လ တ ၣ်အပူျိၤန ၣ် နီ ၣ်နီ ၣ်ဟဲလ
တ ၣ်မျိၤလီျိၤဖလ တ ၣ်ဃထ အီျိၤလ အမျိၤတ ၣ်အသိးလ အပူျိၤက ၣ် 35
န ၣ်လန ၣ်လီျိၤ. ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ အဂျိၤအျါမိးတဖ ၣ်, ပ ၣ်ဃ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်ဖ ၣ်ဆျါ,
သမူိးဖ, ဒီိးသူ ၣ်ညိးတ ၣ်ဆျါ A,
တဖ ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်မျိၤကဲထီ ၣ်လ ၣ်ထီ ၣ်အျိၤီ လ က ဲတဘဃီန ၣ်လီျိၤ.
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ နီတချါ တပ ၣ်ဃ ၣ်ဒိးီ ပျိၤကညီအစဲ(လ)
(ဃ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်လီျိၤစ ျိၤလီျိၤသဲ ၣ် အစဲ(လ)တဖ ၣ်), COVID-19 ဘဲရ ိး(စ),
ရ ိးဘ ၣ်အထိး, တ ၣ်ပ ၣ်ကီျိၤဃ ၣ်တ ၣ်တဖ ,ၣ် မတမ ၣ်

ပပ ၣ်ပနီ ၣ်တ ၣ်ပူျိၤဖ ဲိးတ ၣ်ဂ ၣ်ထ ဖ ၣ်တဖ ၣ်လ တ ၣ်စူိးကျါကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒလ
ပျိၤလ အ ၣ်ဒိးီ နီ ၣ်ခဂ ၣ်တတီဆ တ ၣ်မျိၤအက ျိၤအက ဲလ အဂ ၣ်စ ၣ် မတမ ၣ်
တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်သ ၣ်ဒိးီ အနီ ၣ် ကစ ၣ်ဒ ၣ်ဝဲတ ၣ်ဆျါတ ၣ်အ ၣ်သိးတဖ ၣ်န ၣ်လီျိၤ.
CDC အ ၣ်ကီျိၤဒိး ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ လ ကရူ ၣ်တဖ ၣ်အျိၤအဂီ ၣ် မ ၣ်လ အဝဲသ ၣ်
အ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်လီျိၤဘ ၣ်ယ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်ဆျါနိးနိးကလဲ ၣ် ဖဲအဝဲသ ၣ်မ ၣ်မျိၤန ၣ်
COVID-19 အချါ န ၣ်လီျိၤ.

•

ကသ ၣ်ကသီပျိၤစဲ ၣ်နျိၤီ တဖ ၣ်လ အက ၣ်
တ ၣ်အ ၣ်ဒိးီ ဟိးသိးဒီိးတ ၣ်အ ၣ်ဖ ဲ ၣ်ဖ ဟ ၣ်ကူ ၣ် COVID-19
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ လ ပျိၤလ အ ၣ်ဒိးီ ဟိးသိး, ဟ ၣ်ဒိးအီဖန ၣ်ထ, မတမ ၣ်
ရဲ ၣ်က ဲျိၤလ ကအ ၣ်ဒိးီ ဟိးသိးန ၣ်လီျိၤ. တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ျိၤဒိးနဲ ၣ်လ COVID19 ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ပ
ၣ် ူျိၤဖ ဲိးလ တ ၣ်အ ၣ်ဒိးီ ဟိးသိး အကတီ ၣ်န ၣ်လီျိၤ.
နီ ၣ်နီ ၣ်န ၣ်, တ ၣ်ဃထ ၣ်သ ၣ်ညျါတ ၣ်မျိၤလတနီျိၤဒိးနဲ ၣ်လ
မ ၣ်လ အဆဲိးကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်ဟ ၣ်ခီလီျိၤနီ ၣ်ခဂ ၣ်တတီဆ COVID-19
ဆူအဝဲသ ၣ်အဖအအ ၣ် ခီဖ တ ၣ်အ ၣ်ဒိးီ
ဟိးသိးဒီိးတ ၣ်ဟ ၣ်ဒိးအီဖန ၣ်ထသန လ
ၣ် ီျိၤ. ပျိၤလ အ ၣ်ဒိးီ ဟိးသိးတဖ ၣ်
အ ၣ်ဒိးီ တ ၣ်လီျိၤဘ ယ
ၣ်
ၣ်လ တ ၣ်ဆူိးတ ၣ်ဆျါနိးနိးကလဲ ၣ် လ COVID-19,
တျိၤလ တ ၣ်သဒ ၣ်လဲ ၣ်သန လ
ၣ် ီျိၤ
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်မ ၣ်တ ၣ်ဒီသဒ အဂျိၤကတ ၣ်န လ
ၣ် ီျိၤ.

ဆ ၣ်ဖကီ ၣ်ဖပန ၣ်ဘ ၣ်ထတ
ဲ ဖ ၣ် ပ ၣ်ဃ ၣ်ဒိးီ ထိးပန ၣ်ဖ ၣ် မတမ ၣ် ကလ တ
ၣ်
ၣ်
တဖ ၣ်ဘ ၣ်န ၣ်လီျိၤ.
ကသ ၣ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၣ်တဒ ၣ်ထီ ၣ်လ ဆီဒ အ
ၣ် ပူျိၤဒီိးတပ ၣ်ဃ ဒ
ၣ် ိးီ ဆီဒ ၣ်ပန န
ၣ် တ
ီ
မျိၤဘ ၣ် န ၣ်လီျိၤ.
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လ ကဃထီ ၣ်လ ၣ်တလ
ီ
ၣ်မအ
ီ ျိၤ လ က ျိၤ က ဲအဂျိၤန ၣ်, ကိး 1-800-525-0127. ပျိၤစူိးကျါတ ၣ်မျိၤစ ျိၤလ အန ၣ်တအ မတမ ၣ်
န ၣ်ဟူတ ၣ်ကီတဖ ၣ်အဂီ ၣ်, ဝသိးစူျိၤကိး 711 (Washington Relay) မတမ ၣ် ဆ အမ(လ) ဆူ civil.rights@doh.wa.gov.

