
သင့က်ျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာကသ်ူ သင့် ေစာင့ေ်�ှာကသ်ထူံ ဖုနး်ဆကပ်ါ သိုမ့ဟတု် အွနလ်ိငုး်မှ ရကခ်ျိနး်ရယပူါ

လအူများကို ကာကယွေ်ဆးထိးုေပးသည့် ေဆးခနး်များ က��်ပ်ုတို၏့ ဝကဘ်ဆ်ိကုဒ်။် ။ vaccinelocator.doh.wa.gov/ကို
ဝင�်ကည့ပ်ါ။

သိုမ့ဟတု် 1-800-525-0127 ကို ဖုနး်ဆက�်ပီး # ကို ဖိပါ။
ဘာသာစကား အကအူညမီျားလညး် �ှိပါသည။်ေဒသ��ရ ေဆးဆိငုမ်ျား

ေရွ�လျား သိုမ့ဟတု် အသိငုး်အဝိုငး် ေဆးခနး်များ

ကွြဲပား�ိငုပ်ါသည။် သငသ်ည် မိတေ်ဆွ သိုမ့ဟတု်
အသိငုး်အဝိုငး်ဝငတ်စ်ေယာကေ်ယာကထ်မံှ သိုမ့ဟတု်
လမူ�ကနွရ်ကမီ်ဒယီာေပါ်တငွ် ေဆးခနး်အေ�ကာငး်
�ကားဖူးေကာငး်�ကားဖူး�ိငုပ်ါသည။် ဘယလ်ိလုကမ်ှတထ်ိးုဝငရ်သလဲ ေမးပါ။

Pfizer-BioNTech

အသက် 6 လ - 4 �စှ်အရွယ။် ။ 3 �ကမိ် -
ပထမအ�ကမိ် ထိးု�ပီး ၂၁ ရကအ်�ကာ၊ ဒတုယိအ�ကမိ်
ထိးု�ပီး 56 ရကအ်�ကာ
အသက် 5 �စှ် �ငှ့် အထက။် ။ 2 �ကမိ် - 21 ရက်
ြခား၍

Moderna အသက် 6 လ �ငှ့် အထက။် ။ 2 �ကမိ် - 21 ရက်
ြခား၍

Novavax အသက် 12 �စှ် �ငှ့် အထက။် ။ 2 �ကမိ် - 21
ရကြ်ခား၍

Johnson & Johnson အသက် 18 �စှ် �ငှ့် အထက။် ။ 1 �ကမိ်

ကိဗုစ-်19 ကာကယွေ်ဆးများ။ ။သထိားသင်သ့ညမ်ျား

ကာကယွေ်ဆးကို အခမဲ့ ထိးု�ိငုပ်ါသည။်

သငေ်ငေွပးရန် သိုမ့ဟတု်

ေဘာကခ်ျာတစ်ခုရယရူန် မလိပုါ။

လအူများကို ကာကယွေ်ဆးထိးုေပးသည့်

ေဆးခနး်များသို သ့ငသ်ည် ဝါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယတ်ငွ်

ေနထိငုေ်�ကာငး် သိုမ့ဟတု် အလပ်ုလပ်ုေ�ကာငး်

ြပ�ိငုသ်ည့်

အေထာကအ်ထားတစ်ခုခုယေူဆာငလ်ာရနလ်ိပုါသည။်

သင့အ်ားေအာကပ်ါတိုက့ိေုတာငး်�ိငုေ်သာ်လညး်

သငက် ေပးရနမ်လိပုါ။

• အေထာကအ်ထား

• အာမခံကဒြ်ပား

• လမူ�ဖူလံေုရးနပံါတ်

အချို �ေသာ ကာကယွေ်ဆးများသည် 2-3 �ကမိ်ထိးုရနလ်ိပုါသည။်

အကာအကယွအ်ြပည့ရ်ရန် ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီး

�စှ်ပတလ်ိပုါသည။် အချိူ�သမူျားအတကွ် အားြဖည့က်ာကယွေ်ဆး

1-2 �ကမိ်ထိ လိအုပ်�ိငုပ်ါသည။်

ထပ်မံ၍သ�ိှိလိေုသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ် COVID-

19 အားြဖည့က်ာကယွထ်ိးုေဆး သို ဝ့ငေ်ရာက�်ကည့�်�ပါ။

ပုိမုိသ�ိှိလိပုါက

ဝငေ်လလ့ာပါ။ COVIDVaccineWA.org သိုမ့ဟတု် DOH.WA.GOV/Coronavirus

ဖုနး်ဆကပ်ါ။ 1-800-525-0127 ထိုေ့နာက် # ကို ဖိပါ။ ဘာသာစကား အကအူညမီျားလညး် �ှိပါသည။်

ကာကယွေ်ဆးထိးုခံရရန် အေမရိကန် �ိငုင်သံား ြဖစရ်န် မလိပုါ။

သတူိုက့လညး် သင့် လဝူငမ်��ကးီ�ကပ်ေရးအေနအထားကို

ေမးလမ့်ိမည် မဟတုပ်ါ။

ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာအချကအ်လကမ်ျားကို

အများြပညသ်ကူျန်းမာေရး ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွသ်ာ

သံးုပါလမ့်ိမည။်

ဘယေ်နရာမှာ
ကာကယွေ်ဆးထိးုလိုရ့သလ။ဲ

ရကခ်ျိန်းတစခု်
ဘယလ်ိယုရူမလ။ဲ

ကာကယွေ်ဆး ရကခ်ျိန်းကိလုာရင်
ဘာယလူာရမလ။ဲ

ကာကယွေ်ဆးအတကွ်
ဘယေ်လာကက်န်ုကျမလ။ဲ

ဒတုယိအ�ကမ်ိထိးုရဦးမလား။

https://doh.wa.gov/my/emergencies-covid-19-vaccine-information/aaaphnnykaakychemaa
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ဤစာရွကစ်ာတမ်းကို အြခားေဖာမကတ်စ်ခုြဖင့် ရယလူိပုါက 1-800-525-0127 ကို ဖုနး်ေခါ်ပါ။ နားမ�ကားသမူျား�ငှ့် အ�ကားအာ�ုံချိူ�ယငွး်ေနသည့်

ေဖာကသ်ညမ်ျားအတကွ် 711 (Washington Relay) သို ဖ့ုနး်ေခါ်ေပးပါ သိုမ့ဟတု် civil.rights@doh.wa.gov သို အ့းီေမးလပိ်ုေ့ပးပါ။

ေဘးထကွအ်ာနသိငမ်ျားကို တရကမ်ှ �စှရ်က်

အထခိစံားရ�ိငုပ်ါသည။်

က�နပ််တိုက့ Johnson & Johnson (J&J) ကာကယွေ်ဆးကို တ�ကမိ်တညး်

ထိးုမည့အ်စား mRNA COVID-19 ကာကယွေ်ဆး (Pfizer-BioNTech or 

Moderna) တမျိူး ထိးုရန် အ�ကြံပုပါသည။်

J&J ကာကယွေ်ဆးသည် သငလ်ိခုျငလ်�င် ရ�ှိ�ိငုပ်ါေသးသည။် Novavax 

သညလ်ညး် mRNA ကာကယွေ်ဆးတမျိူးမျိူး၏ အြခားေရွးချယစ်ရာ တစ်ခု

အေနြဖင့် ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် သင၏် ေရွးချယမ်� �ငှ့် ပကသ်က၍်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ေပးသ�ူငှ့် တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွပါ။

ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်ေ�ကာင့် အလပ်ုမှာ ေဘးကငး်စွာ အလပ်ုလပ်ု�ိငု�်ပီး

သင့မိ်တေ်ဆွ မိသားစုများ�ငှ့် တဖနြ်ပနလ်ညဆ်ံေုတွ� �ိငုပ်ါလမိ့်မည။်

COVID-19 ေ�ကာင့် ြပငး်ထနစ်ာွခစံားရြခငး်၊ ေဆး�ုံတကရ်ြခငး် �ငှ့်

ေသဆံးုြခငး်တို ြ့ဖစ်�ိငုေ်ြခ အလနွအ်မငး်နညး်သာွးပါမည။်

ကိဗုစ-်19 ကာကယွေ်ဆးကသင့က်ို

နာမကျနး်ြဖစေ်စသည့် ေရာဂါများကို အတကွ်

ခခုအံားကို တညေ်ဆာကရ်န် သင့ခ်��ာကိယုက်ို

ေလက့ျင့ေ်ပးပါသည။်

ကိဗုစ-်19 ကာကယွေ်ဆးက
ဘာလပ်ုေပးသလ။ဲ

ေဘးထကွအ်ာနိသငေ်တကွ ဘာေတလွ။ဲ

�စှ�်ကမိထ်ိးုရမည့် ကာကယွေ်ဆးတငွ် ေဘးထကွအ်ာနသိငသ်ည်

ဒတုယိေြမာကအ်�ကမိတ်ငွ် ပိဆုိးု�ိငုပ်ါသည။်

သင့တ်ငွ် ကာကယွေ်ဆး�ငှ့မ်တည့ြ်ခငး်ြဖစပ်ါက 911 ကို

ဖုနး်ေခါ်ပါ။ ေဘးထကွအ်ာနသိငက်ို တိငုတ်နး်ရန် V-safe တငွ်

လကမ်တှထ်ိးုဝငထ်ား�ိငုပ်ါသည။် vsafe.cdc.gov.

လိအုပ်ပါသည။် ကာကယွေ်ဆးအများအားလံးုကို

ေသာငး်�ငှ့ခ်ျီေသာလမူျားတငွ် စမး်သပ်ခဲ�့ပီး ြဖစပ်ါသည။်

လမူျိုးေတာ်ေတာ်များများ�ငှ့် အဝလနွြ်ခငး်၊ ဆးီချို၊ �လှံးုေရာဂါ၊

အသညး်ေရာဂါ �ငှ့် အတိခ်ျ်အိုငဗီ် ေရာဂါ�ှိသမူျားတငွလ်ညး်

ေဘးကငး်ေ�ကာငး် ြပခဲပ့ါသည။်

ကာကယွေ်ဆးေတကွ ေဘးကငး်ရဲလ့ား။

ဘာလို က့ာကယွေ်ဆးထိးုခံသင့တ်ာလ။ဲကာကယွေ်ဆးတစမ်ျိုးက

ေနာကတ်စမ်ျိုးထကပုိ်ေကာငး်လား။

?

တစက်ိယုလ်ံးုတငွ။် ။

• �မွး်လျြခငး်

• ေခါငး်ကိကုြ်ခငး်

• �ကကသ်ားများကိကုခ်ြဲခငး်

• ချမး်တနုြ်ခငး်

• ဖျားြခငး်

• ပျို � ြခငး်

ေဆးထိးုခံရသည့် လကတ်ငွ။် ။

• နာြခငး်

• နြီခငး်

• ေယာငြ်ခငး်

Department of Health (ကျနး်မာေရးဌာန) 

က ေဘးကငး်မ��ငှ့ပ်ကသ်ကသ်ည့်

စိးုရိမစ်ရာများ�ှိမ�ှိ ေသချာေစရန် ေဘးကငး်မ�

တိငုတ်နး်မ�များကို ပံမုနှ် စစေ်ဆးပါသည။်
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