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ေဆးထိ&း'(မံ+ခံယ.သ.များ'(င့ ်ေစာင့ေ်6(ာကမ်+ေပးသ.များအတကွ ်ကာကယွေ်ဆးအချကအ်လကမ်ျားပါသည့ ်အချကအ်လကစ်ာရွက ်

ကိ&@ိ&နာဗိ&ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 2019 (COVID-19) ကိ& DကEိတငက်ာကယွရ်န်

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ ်

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအေGကာငး် 

SARS-CoV-2 ေGကာင့ြ်ဖစပွ်ားေသာ ကိ&@ိ&နာဗိ&ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 2019 (COVID-19) ကိ&တားဆးီရန် သင့က်ိ& COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊

mRNA) သိ&မ့ဟ&တ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ&း'(ခံွင်ေ့ပးထားပါသည။်

ေဆးထိ&း'(မံ+ခံယ.သ.များ'(င့ ်ေစာင့ေ်6(ာကမ်+ေပးသ.များအတကွ ်ဤ ကာကယွေ်ဆးအချကအ်လကမ်ျားပါသည့ ်အချကအ်လကစ်ာရွကသ်ည ်တရားဝင ်

ခွင့ြ်ပEထားေသာ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအတကွြ်ဖစO်ပီး FDA-လိ&ငစ်ငရ်ကာကယွေ်ဆး၊ COMIRNATY (COVID-19

ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ပ်တသ်ကေ်သာ အချကအ်လကမ်ျားလညး် ပါဝငပ်ါသည။်

အေရးေပPအသံ&းြပEရန် ခွင့ြ်ပEချက ်(EUA) ေအာက6်(ိ FDA-ခွင့ြ်ပEထားေသာ COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ ်FDA-

တရားဝငခ်ွင့ြ်ပEထားေသာ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတိ&တ့ငွ ်တ.ညေီသာေပါငး်စပ်ဖဲွRစညး်ပံ& 6(ိထားOပီး COVID-19

ကာကယွေ်ဆးထိ&း'(မံ+စးီရီးများကိ& ြဖည့ဆ်ညး်ေပးရန် ေနရာချငး်ဖလ(ယ၍် အသံ&းြပE'ိ&ငပ်ါသည။်[1]

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သည ်FDA-အတညြ်ပEထားေသာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးြဖစO်ပီး BioNTech အတကွ ်

Pfizer က ြပEလ&ပ်ေပးထားသည။် 

• အသက ်16 '(စ'်(င့ ်အထက ်အရွယမ်ျားတငွ ်COVID-19 DကEိတငက်ာကယွြ်ခငး်အတကွ ်2 Dကမ်ိထိ&းရေသာ ထိ&းေဆးအြဖစ ်၎ငး်ကိ&

အတညြ်ပEထားသည။်

• ၎ငး်ကိ& ထိ&း'(ရံန် EUA ေအာကတ်ငွလ်ညး် ခွင့ြ်ပEထားြခငး်မ(ာ -

o အသက ်12 '(စမ်( 15 '(စအ်ရွယမ်ျားတငွ ်COVID-19 ကိ& DကEိတငက်ာကယွရ်န်'(င့ ်

o ကိ&ယခ်ံအားနညး်မ+ အမျိEးအစားအချိE R 6(ိသညဟ်& ယ.ဆရသည့ ်အသက ်12 '(စ'်(င့ ်အထက ်အရွယမ်ျားသိ& ့

တတယိအDကမ်ိထိ&းေဆး ထိ&း'(ရံန်အတကွြ်ဖစပ်ါသည။်

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်FDA မ( EUA ကိ& လကခ်ံရ6(ိထားြခငး်မ(ာ - 

• အသက ်12 '(စ'်(င့ ်အထကအ်ရွယမ်ျားတငွ ်COVID-19 ကိ& DကEိတငက်ာကယွရ်န်'(င့ ်

• ကိ&ယခ်ံအားနညး်မ+ အမျိEးအစားအချိE R 6(ိသညဟ်& ယ.ဆရသည့ ်အသက ်12 '(စ'်(င့ ်အထက ်အရွယမ်ျားသိ& ့ တတယိအDကမ်ိထိ&းေဆး

ထိ&း'(ရံန်အတကွြ်ဖစပ်ါသည။်

လက2်3ိကာလတငွ ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ာွးေနေသာေ-ကာင့ ်ဤကာကယွေ်ဆးဆိ/ငရ်ာ အချကအ်လကစ်ာလAာတငွ ်သငထ်ိ/းC3Cံ ိ/ငမ်ည် ့COMIRNATY

(COVID-19 ကာကယွေ်ဆး, mRNA) C3င့ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3ြံခငး်၏ အကျိGးေကျးဇIးများC3င့ ်အCJရာယမ်ျားကိ/

နားလညေ်စရန ်အကIအညေီပးမည် ့သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပါဝငသ်ည။် ေမးခနွး်များ23ိပါက သင၏် ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3မံNအတကွ ်ပံပိ့/းသIC3င့ ်

ေဆးွေCးွေြပာဆိ/ပါ။

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) C3င့ ် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ/ 3 ပတြ်ခားOပီး 2 Pကမိ် အတွလဲိ/က်

Rကကသ်ားတငွး်သိ/ ့ ထိ/းေပးရသည။်

[1] လိ#ငစ်ငရ်ထားေသာ ကာကွယ်ေဆးသည် EUA-တရားဝငခွ်င့ြ်ပ8ထားေသာ ကာကွယ်ေဆးအတိ#ငး် တ:ညီေသာေဖာ်ြမ>လာ?@ိAပီး

ေဘးကငး်ေရး သိ#မ့ဟ#တ် ထိေရာက်မDဆိ#ငရ်ာ စတ်ိပ:ပနစ်ရာများကိ# တငြ်ပြခငး်မ?@ိဘ ဲကာကွယ်ေဆးထိ#းH@မံDစးီရီးများကိ# ြဖည့ဆ်ည်းေပးရန ်

ေနရာချငး်ဖလ@ယ်၍ အသံ#းြပ8Hိ#ငပ်ါသည်။ ဤထ#တ်က#နမ်ျားသည် ေဘးကငး်မD သိ#မ့ဟ#တ် ထိေရာက်မDအေပN မသက်ေရာက်သည့်

အချိ8Oေသာ ြခားနားချက်များြဖင့ ်တရားဝင ်ကဲွြပားြခားနားပါသည်။
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ကိ/ယခ်အံားချိG Sယငွး်မN အမျိGးအစားအချိG S 23ိသညဟ်/ ယIဆသည့ ်လIများအတကွ ်EUA ေအာကတ်ငွ ်ဒ/တယိအPကမိ် ထိ/းေဆးထိ/းOပီးေနာက ်အနညး်ဆံ/း 4 

ပတြ်ခား၍ တတယိအPကမိ် ထိ/းေဆးကိ/ ထိ/းC3ေံပးရCိ/ငသ်ည။် 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) C3င့ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးက လIတိ/ငး်ကိ/ေတာ ့အကာအကယွ ်

မေပးCိ/ငေ်လာကပ်ါ။ 

ဤအချကအ်လကစ်ာလAာသည ်အသစမ်မွ်းမံြပငဆ်ငO်ပီးသားြဖစC်ိ/ငသ်ည။် လတတ်ေလာ အြဖစဆ်ံ/း အချကအ်လကစ်ာရွကအ်တကွ ်

www.cvdvaccine.com ကိ/ -ကည့ပ်ါ။  

ဤကာကယွေ်ဆးမထိ&းခင ်သငသ်ရိန်လိ&အပ်သည့အ်ချကမ်ျား 

COVID-19 ဆိ&သညမ်(ာ အဘယန်ညး်။ 

SARS-CoV-2 ဟ/ေခWေသာ ကိ/Xိ/နာဗိ/ငး်ရပ်စသ်ည ်COVID-19 ေရာဂါကိ/ ြဖစပ်ာွးေစသည။် ဗိ/ငး်ရပ်စ2်3ိသည့ ်အြခားသIများC3င့ ်အထအိေတွS မ3တစဆ်င့ ်

သငသ်ည ်COVID-19 ကIးစကခ်ရံCိ/ငသ်ည။် ဤေရာဂါသည ်အြခားအဂZ ါအစတိအ်ပိ/ငး်များကိ/ ထခိိ/ကေ်စCိ/ငသ်ည့ ်အဓိကအားြဖင့ ်အသက2်3\လမ်းေ-ကာငး် 

ဆိ/ငရ်ာ ဖျားနာမNတစခ်/ြဖစသ်ည။် COVID-19 23ိသIများတငွ ်မြပငး်ထနေ်သာေရာဂါလက]ဏာမ3 ေသဆံ/းမNအထ ိြဖစေ်စCိ/ငသ်ည့ ်ြပငး်ထနေ်သာဖျားနာမNအထ ိ

ကျယြ်ပန ့မ်ျားြပားေသာ လက]ဏာများကိ/ ေတွS 23ိOပီးြဖစေ်-ကာငး် ထ/တြ်ပနထ်ားသည။် ေရာဂါလက]ဏာများသည ်ေရာဂါပိ/းC3င့ ်ထေိတွS Oပီးသည့ေ်နာက ်2 

ရကမ်3 14 ရကအ်တငွး် ေပWေပါကလ်ာCိ/ငသ်ည။် ေရာဂါလက]ဏာများတငွ ်ပါဝငC်ိ/ငသ်ညတ်ိ/မ့3ာ - အဖျားတကြ်ခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်ချမ်းတ/နြ်ခငး်၊ ေချာငး်ဆိ/းြခငး်၊ 

အသက2်3\မဝြခငး်၊ ေမာပမ်းCမွ်းနယြ်ခငး်၊ Rကကသ်ား သိ/မ့ဟ/တ ်ကိ/ယခ်C_ာကိ/ကခ်ြဲခငး်၊ ေခါငး်ကိ/ကြ်ခငး်၊ အနံ ့ သိ/မ့ဟ/တ ်အရသာေပျာကဆ်ံ/းြခငး်၊ 

လညေ်ချာငး်နာြခငး်၊ C3ာေခါငး်ပိတြ်ခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်C3ာေစးြခငး်၊ မအမီသာြဖစြ်ခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်အနြ်ခငး်၊ ဝမ်းေလ`ာြခငး်။ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) က ဘာလ၊ဲ ၎ငး်က PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး'(င့ ်ဘယလ်ိ& 

ပတသ်ကေ်နပါသလ။ဲ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) C3င့ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတငွ ်တIညေီသာ ေဆးဖံ/aAနး်23ိOပီး COVID-19 

ထိ/းေဆးအတွလဲိ/ကက်ိ/ ထိ/းေပးရန ်အြပနအ်လ3န ်အသံ/းြပGCိ/ငပ်ါသည။်1 

EUA 23ိ ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်ဤအချကအ်လကစ်ာလAာ၏ ေအာကဆ်ံ/း23ိ "အေရးေပPအသံ&းြပEမ+ခွင့ြ်ပEချက ်(EUA) ဆိ&တာဘာလ"ဲ 

အပိ/ငး်ကbကိ/-ကည့ပ်ါ။ 

 

 
1 လိ#ငစ်ငရ်ထားေသာ ကာကွယ်ေဆးသည် EUA-တရားဝငခွ်င့ြ်ပ8ထားေသာ ကာကွယ်ေဆးအတိ#ငး် တ:ညီေသာေဖာ်ြမ>လာ?@ိAပီး 

ေဘးကငး်ေရး သိ#မ့ဟ#တ် ထိေရာက်မDဆိ#ငရ်ာ စတ်ိပ:ပနစ်ရာများကိ# တငြ်ပြခငး်မ?@ိဘ ဲကာကွယ်ေဆးထိ#းH@မံDစးီရီးများကိ# ြဖည့ဆ်ည်းေပးရန ်

ေနရာချငး်ဖလ@ယ်၍ အသံ#းြပ8Hိ#ငပ်ါသည်။ ဤထ#တ်က#နမ်ျားသည် ေဘးကငး်မD သိ#မ့ဟ#တ် ထိေရာက်မDအေပN မသက်ေရာက်သည့ ်

အချိ8Oေသာ ြခားနားချက်များြဖင့ ်တရားဝင ်ကဲွြပားြခားနားပါသည်။ 
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ကာကယွေ်ဆးမထိ&းခင ်သင့အ်ားကာကယွေ်ဆးထိ&းမ+တငွ ်ပ့ံပိ&းသ.ကိ& သငဘ်ာေတေွြပာြပသင့ပ်ါသလ။ဲ 

သင့က်ျန်းမာေရးအေြခအေနအားလံ&းကိ& ကာကယွေ်ဆးထိ&းြခငး် ပ့ံပိ&းသ.ကိ& ေြပာြပပါ၊ သင့တ်ငွ ်- 

• ဓာတမ်တည့မ်N23ိြခငး် 

• C3လံ/းRကကသ်ားေရာငြ်ခငး် (C3လံ/း Rကကသ်ား ေရာငရ်မ်းမN) သိ/မ့ဟ/တ ်C3လံ/းကာ အေြမcးပါး ေရာငရ်မ်းြခငး် (C3လံ/းေဘးသား ေရာငရ်မ်းြခငး်) 

ြဖစဖ်Iးသည ်

• အဖျား23ိေနြခငး် 

• C3ာေခါငး်ေသးွလ`ံသည့ေ်ရာဂါ23ိြခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်ေသးွအားနညး်ြခငး် 

• ကိ/ယခ်အံားနညး်ြခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်သင့က်ိ/ယခ်အံားကိ/ ထခိိ/ကေ်စသည့ ်ေဆးများေသာကေ်နြခငး် 

• ကိ/ယဝ်န2်3ိြခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်ကိ/ယဝ်နေ်ဆာငရ်န ်စစီeေနြခငး် 

• ကေလးCိ/တ့ိ/ကေ်နြခငး် 

• အြခား COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ/းထားြခငး် 

• ေဆးထိ/းမNC3င့ ်ပတသ်ကO်ပီး သတလိစဖ်Iးသည ်

ဘယသ်.ေတကွ ကာကယွေ်ဆးထိ&း'(သံင့ပ်ါသလ။ဲ 

FDA သည ်COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) ကိ/ အသက ်16 C3စC်3င့အ်ထက ်အရွယမ်ျားအတကွ ်အသံ/းြပGရန ်အတညြ်ပGေပးထားOပီး  

အသက ်12 C3စမ်3 15 C3စအ်ရွယမ်ျားအတကွ ်အေရးေပW သံ/းရန ်ခငွ့ြ်ပGေပးထားသည။် 

အသက ်12 C3င့အ်ထက ်တစဦ်းစတီိ/ငး်တငွ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး အေရးေပWအသံ/းြပGမNကိ/ FDA မ3 တရားဝငခ်ငွ့ြ်ပGOပီးြဖစသ်ည။် 

ဘယသ်.ေတကွ ကာကယွေ်ဆးမထိ&း'(သံင့ပ်ါသလ။ဲ 

သငဤ်သိ/ ့ြဖစေ်နလ`င ်COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ/မ့ဟ/တ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ/မထိ/းC3သံင်ပ့ါ - 

• ဤကာကယွေ်ဆး၏ ယခငထ်ိ/းေဆးOပီးေနာက ်ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်N တံ/ ့ြပနခ်ျက2်3ိြခငး်၊ 

• ဤကာကယွေ်ဆး၏ ပါဝငပ်စhညး်တစခ်/ခ/C3င့ ်ြပငး်ထနသ်ည့ ်ဓာတမ်တည့ေ်သာတံ/ ့ြပနမ်N 23ိြခငး်။ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတငွ ်ပါဝငပ်စVညး်ေတကွ ဘာေတလွ။ဲ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) C3င့ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတငွ ်ေအာကပ်ါ ပါဝငပ်စhညး်များ ပါဝငပ်ါသည ်- 

mRNA၊ lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)၊ 2 [(ပိ/လအီသလငး် ဂလိ/ငေ်ကာလ)်-2000]-N,N-

ditetradecylacetamide၊ 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-ေဖာစ့ဖိ/ကလိ/ရငး်C3င့ ်ကိ/လကစ်ထေရာ)၊ ပိ/တကဆ်ယီမ် ကလိ/Xိ/က၊် မိ/Cိ/ေဘစ့ ်ပိ/တကဆ်ယီမ် 

ေဖာစ့ဖိတ၊် ဆိ/ဒယီမ် ကလိ/Xိ/က၊် ဒိ/ငေ်ဘစ့ ်ဆိ/ဒယီမ် ေဖာစ့ဖိတ ်ဒိ/ငဟ်ိ/ကO်ဒတိC်3င့ ်-ကသံ-ကားတိ/ ့ ပါဝငသ်ည။် 

ကာကယွေ်ဆးကိ& ဘယလ်ိ& ထိ&းေပးပါသလ။ဲ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) C3င့ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ/ သင့R်ကကသ်ားထသဲိ/ ့ ထိ/းသငွး်ြခငး်ြဖင့ ်

ထိ/းC3ေံပးပါလမိ့်မည။် 

ကာကယွေ်ဆးကိ/ 3 ပတစ်ြီခား၍ 2 လံ/းဆကတ်ိ/က ်ထိ/းေပးရပါသည။် 

ကာကယွေ်ဆး၏ ပထမအPကမိ် ထိ/းေဆး အလံ/းကိ/ သငထ်ိ/းC3ထံားပါက၊ ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3မံN အစအီစeကိ/ အOပီးသတရ်န ်3 ပတ-်ကာOပီးေနာက ်

ကာကယွေ်ဆး၏ ဒ/တယိအPကမိ် ထိ/းေဆးကိ/ သငလ်ကခ်ရံ23ိCိ/ငပ်ါသည။် 
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COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ& ယခငက် အသံ&းြပEဖ.းပါသလား။ 

လကေ်တွSစမ်းသပ်မNများတငွ၊် အသက ်12 C3စC်3င့အ်ထက ်အရွယ ်23,000 ဦးခန ့သ်ည ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး အနညး်ဆံ/း 1 လံ/း 

ထိ/းC3ထံားOပီးြဖစသ်ည။် ဤလကေ်တွSစမ်းသပ်မNများမ3 ေဒတာများသည ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ အေရးေပW အသံ/းြပGမNC3င့ ်

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) ၏ အတညြ်ပGချကက်ိ/ ေထာကပံ်ထ့ားပါသည။် လIသနး်ေပါငး်များစာွသည ်EUA ေအာကတ်ငွ ်

ဒဇီငဘ်ာလ 11 ရက၊် 2020 မ3စ၍ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ/ လကခ်ရံ23ိထားသည။် 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ အကျိEးေကျးဇ.းေတကွ ဘာေတလွ။ဲ 

ကာကယွေ်ဆးသည ်3 ပတြ်ခား၍ 2 Pကမိ်ထိ/းC3Oံပီးေနာက ်COVID-19 ကိ/ ကာကယွေ်ပးCိ/ငသ်ညဟ်/ သရိပါသည။် COVID-19 ကိ/ တားဆးီသည် ့

-ကာချိနပ်မာဏကိ/ လတတ်ေလာမသရိေသးပါ။ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) '(င့ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ အ'Yရာယေ်တကွ ဘာေတလွ။ဲ 

ကာကယွေ်ဆးသည ်ြပငး်ထနေ်သာဓာတမ်တည့ြ်ခငး်တံ/ ့ြပနမ်Nကိ/ ြဖစေ်စCိ/ငသ်ည့ ်အလားအလာအနညး်ငယ2်3ိသည။် ကာကယွေ်ဆးတစP်ကမိ်ထိ/းOပီးေနာက ်

မိနစအ်နညး်ငယမ်3 တစန်ာရီအတငွး် ြပငး်ထနေ်သာဓာတမ်တည့ြ်ခငး် တံ/ ့ြပနမ်Nကိ/ -ကGံေတွSရCိ/ငသ်ည။် ဤအေ-ကာငး်ေ-ကာင့ ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းOပီးေနာက ်

အချိနက်ာလတစခ်/အထ ိေစာင့-်ကည့စ်စေ်ဆးရနအ်တကွ ်သငက်ာကယွေ်ဆးထိ/းသည့ေ်နရာတငွ ်ေနရန ်သင့က်ာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး် ပံပိ့/းသIက သင်အ့ား 

ေစာင်ဆ့ိ/ငး်ေစလမိ်မ့ည။် ြပငး်ထနသ်ည့ ်ဓာတမ်တည့မ်Nတံ/ ့ြပနမ်Nတငွ ်ပါဝငC်ိ/ငသ်ည့ ်လက]ဏာများမ3ာ ◌-ိ 

• အသက2်3\ခကခ်ြဲခငး် 

• သင့မ်ျကC်3ာC3င့ ်လညေ်ချာငး်ေဖာေရာငြ်ခငး် 

• C3လံ/းခ/နြ်မနြ်ခငး် 

• သင့ခ်C_ာကိ/ယအ်C3ံ ့ ဆိ/းရွားေသာ အဖ/အပိမ့်အနကီကွထ်ြခငး် 

• မIးေဝြခငး်C3င့ ်အားနညး်ြခငး် 

C3လံ/းRကကသ်ားေရာငြ်ခငး် (C3လံ/း Rကကသ်ား ေရာငရ်မ်းမN) သိ/မ့ဟ/တ ်C3လံ/းကာ အေြမcးပါး ေရာငရ်မ်းြခငး် (C3လံ/းေဘးသား ေရာငရ်မ်းြခငး်) သည ်

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ/မ့ဟ/တ ် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ/ ထိ/းC3ထံားသIအချိG Sတငွ ်

ြဖစပ်ာွးထားပါသည။် ထိ/လIအများစ/တငွ ်ကာကယွေ်ဆး ဒ/တယိအPကမိ် ထိ/းC3Oံပီးေနာကပိ်/ငး် ရကအ်နညး်ငယအ်တငွး် ေရာဂါလက]ဏာများ စတငခ်ဲပ့ါသည။် 

ဤသိ/ ့ြဖစC်ိ/ငသ်ည့ ်အခငွ့အ်လမ်းမ3ာ အလနွန်ညး်ပါးပါသည။် ကာကယွေ်ဆးထိ/းOပီးေနာက ်ေအာကပ်ါ ေရာဂါလက]ဏာတစခ်/ခ/ သင့တ်ငွ ်23ိေနပါက 

ေဆးဝါးက/သမN ချကခ်ျငး် ခယံIရမည ်- 

• ရငဘ်တေ်အာင့ြ်ခငး် 

• အသက2်3\ရခကြ်ခငး် 

• C3လံ/းခ/နြ်မနြ်ခငး်၊ တလ3ပ်လ3ပ်ခ/နြ်ခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်C3လံ/းဒ/နး်ဆိ/ငး်ခ/နြ်ခငး် ခစံားချကမ်ျား 23ိေနြခငး် 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ/မ့ဟ/တ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးC3င့ ်ပတသ်က၍် 

သတငး်ေပးပိ/ခ့ျကတ်ငွ ်ပါဝငသ်ညမ်3ာ - 

• ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်N တံ/ ့ြပနခ်ျကမ်ျား 

• နြီမနး်ြခငး်၊ ယားယြံခငး်၊ အငြ်ပငထ်ြခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်မျကC်3ာေရာငရ်မ်းြခငး်ကဲသ့ိ/ ့ မြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်N တံ/ ့ြပနခ်ျကမ်ျား 

• C3လံ/းRကကသ်ားေရာငြ်ခငး် (C3လံ/း Rကကသ်ား ေရာငရ်မ်းမN) 

• C3လံ/းကာ အေြမcးပါး ေရာငရ်မ်းြခငး် (C3လံ/းေဘးသား ေရာငရ်မ်းြခငး်) 

• ေဆးထိ/းသည့ေ်နရာတငွ ်နာကျငမ်N 

• ပငပ်နး်Cမွ်းလျြခငး် 

• ေခါငး်ကိ/ကြ်ခငး် 

• Rကကသ်ားနာြခငး် 
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• ချမ်းစမိ့်ြခငး် 

• အဆစန်ာကျငမ်N 

• ကိ/ယပ်Iြခငး် 

• ေဆးထိ/းသည့ေ်နရာ ဖIးေရာငြ်ခငး် 

• ေဆးထိ/းသည့ေ်နရာ နြီမနး်ြခငး် 

• မအမီသာြဖစြ်ခငး် 

• ေနထိ/ငမ်ေကာငး်ြဖစြ်ခငး် 

• ြပနရ်ညက်ျိတေ်ရာငြ်ခငး် (ြပနရ်ညက်ျိတေ်ရာငေ်ရာဂါ) 

• ဝမ်းေလ`ာြခငး် 

• ပျိG Sအနြ်ခငး် 

• လကေ်မာငး်နာကျငြ်ခငး် 

ကာကယွေ်ဆး၏ ြဖစC်ိ/ငေ်ြခ23ိေသာ ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးများအားလံ/း မဟ/တC်ိ/ငေ်သးပါ။ ြပငး်ထနO်ပီး မေမ`ာ်လင့ေ်သာ ေဘးထကွ ်ဆိ/းကျိGးများ 

ြဖစေ်ပW Cိ/ငသ်ည။် ကာကယွေ်ဆး၏ ြဖစC်ိ/ငေ်ြခ23ိေသာ ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးများကိ/ လကေ်တွSစမ်းသပ်မNများြဖင် ့ေလလ့ာေနဆ ဲြဖစပ်ါသည။် 

ေဘးထကွဆ်ိ&းကျိEးများ'(င့ ်ပတသ်က၍် ကZ'်&ပ်ဘာလ&ပ်သင့သ်လ။ဲ 

ြပငး်ထနသ်ည့ ်ဓာတမ်တည့မ်Nတံ/ ့ြပနခ်ျကတ်စခ်/ကိ/ သငေ်တွS -ကGံလ`င ်9-1-1 ကိ/ေခWဆိ/ပါ သိ/မ့ဟ/တ ်အနးီဆံ/းေဆးXံ/ကိ/သာွးပါ။ 

သင့က်ိ/စတိအ်ေC3ာင့အ်ယ3ကြ်ဖစေ်စသည့ ်သိ/မ့ဟ/တ ်မေပျာကဘ်ြဲဖစေ်နသည့ ်ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးတစခ်/ခ/ 23ိလာလ`င ်သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်23ာကမ်N ပံပိ့/းသI 

သိ/မ့ဟ/တ ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး်ပံပိ့/းသIကိ/ ဖ/နး်ေခWပါ။ 

FDA/CDC ကာကယွေ်ဆး ဆိ/းရွားေသာြဖစရ်ပ် အစရီငခ်သံတငး်အချကအ်လကစ်နစ ်(VAERS) ထ ံကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးများ 

အေ-ကာငး်ကိ/ သတငး်ပိ/ပ့ါ။ VAERS အခမဲေ့ခWဆိ/Cိ/ငသ်ည့ဖ်/နး်နပံါတသ်ည ်1-800-822-7967 ြဖစသ်ည ်သိ/မ့ဟ/တ ်https://vaers.hhs.gov/reportevent.html 

သိ/ ့ အွနလ်ိ/ငး်မ3တဆင့ ်သတငး်ပိ/ပ့ါ။ အစရီငခ်စံာေဖာင ်အကကွ ်#18 ၏ ပထမလိ/ငး်တငွ ်“COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA)” သိ/မ့ဟ/တ ်

“Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး EUA” ကိ/ သင့ေ်လျာ်သလိ/ ထည့သ်ငွး်ေပးပါ။ 

ထိ/အ့ြပင၊် သငသ်ည ်Pfizer Inc. ထ ံေအာကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားေသာ ဆကသ်ယွရ်နအ်ချကအ်လကမ်ျားြဖင့ ်ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးများအေ-ကာငး် 

သတငး်ေပးပိ/C့ ိ/ငပ်ါသည။် 

ဝဘဆ်ိ&က ် ဖကစ်နံ်ပါတ ် တယလ်ဖီ&န်းနံပါတ ်

www.pfizersafetyreporting.com  1-866-635-8337 1-800-438-1985 

သင ်v-safe တငွ ်စာရငး်သငွး်ရန ်ေရွးချယစ်ရာတစခ်/ကိ/လညး် ေပးထားလမိ်သ့ည။် V-safe သည ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3Oံပီးေနာက ်

ြဖစC်ိ/ငေ်ြခ23ိေသာ ေဘးထကွဆ်ိ/းကျိGးများကိ/ ခွြဲခားသတမ်3တရ်နအ်တကွ ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းထားသIများC3င့ပ်တသ်က၍် စစေ်ဆးရန ်စာသားမကေ်ဆခ့ျ် 

ပိ/ ့ြခငး်C3င့ ်ဝဘစ်စတ်မ်းများကိ/ အသံ/းြပGေသာ ဆCjအေလျာကြ်ဖစသ်ည့ ်စမတဖ်/နး်ကိ/အေြခခေံသာပံ/စအံသစတ်စခ်/ ြဖစပ်ါသည။် V-safe သည ်COVID-19 

ကာကယွေ်ဆးများ၏ ေဘးကငး်မNကိ/ ေစာင့-်ကည့ေ်လလ့ာရနအ်တကွ ်CDC အားကIညေီပးေသာ ေမးခနွး်များကိ/ ေမးြမနး်ပါသည။် V-safe သည ်

လိ/အပ်ပါက ဒ/တယိအPကမိ ်ထိ/းC3ရံန ်သတေိပးချကက်ိ/ ပံပိ့/းေပးOပီး COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3Oံပီးေနာကပိ်/ငး် ပါဝငသ်Iများက သသိာေသာ ကျနး်မာေရး 

သကေ်ရာကမ်Nကိ/ သတငး်ေပးပိ/လ့ာပါက CDC အေနြဖင့ ်ေနာကေ်-ကာငး်လိ/ကစ်စေ်ဆးCိ/ငေ်စရန ်တိ/ကXိ်/ကတ်ယလ်ဖီ/နး်ကိ/လညး် ြဖည့ဆ်ညး်ေပးပါသည။် 

စာရငး်သငွး်ရမည့န်ညး်လမ်းအေ-ကာငး်ကိ/ ပိ/မိ/သ2ိ3ိလိ/ပါက၊ ေဖာ်ြပပါသိ/သ့ာွးေရာကပ်ါ -   https://www.cdc.gov/vsafe 
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COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ&မ့ဟ&တ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး မထိ&း'(ရံန် ဆံ&းြဖတပ်ါက 

ဘာလ&ပ်ရမလ။ဲ 

EUA ေအာကတ်ငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး် သိ/မ့ဟ/တ ်မထိ/းြခငး်သည ်သင့ေ်ရွးချယမ်Nြဖစသ်ည။် ၎ငး်ကိ/ မထိ/းရန ်သငဆ်ံ/းြဖတခ်ဲေ့သာ် ၎ငး်သည ်

သင့ပံ်/မ3နေ်ဆးက/သမNဆိ/ငရ်ာေစာင့ေ်23ာကမ်Nကိ/ ေြပာငး်လလဲမိ့်မညမ်ဟ/တပ်ါ။ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ&မ့ဟ&တ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးမဟ&တဘ် ဲCOVID-19 

DကEိတငက်ာကယွြ်ခငး်အတကွ ်အြခား ေရွးချယမ်+များ ရ'ိ&ငပ်ါသလား။ 

COVID-19 ကိ/ တားဆးီရန ်အြခားကာကယွေ်ဆးများသည ်အေရးေပWအသံ/းြပGမNခငွ့ြ်ပGချကအ်ရ ရ23ိCိ/ငသ်ည။် 

အြခား ကာကယွေ်ဆးများ'(င့ ်တစခ်ျိန်တညး်တငွ ်COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ&မ့ဟ&တ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 

ကာကယွေ်ဆးကိ& လကခ်ံရ6(ိ'ိ&ငပ်ါသလား။  

အြခား ကာကယွေ်ဆးများC3င့ ်တစခ်ျိနတ်ညး်တငွ ်COMIRNATY (COVID-19 ကာကွယံေ်ဆး၊ mRNA) သိ/မ့ဟ/တ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 

ကာကယွေ်ဆး ထိ/းC3ြံခငး်အေ-ကာငး် FDA ထ ံေဒတာများမပိ/ထ့ားရေသးပါ။ COMIRNATY (COVID-19 ကာကွယံေ်ဆး၊ mRNA) သိ/မ့ဟ/တ ်Pfizer-

BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ/ အြခားကာကယွေ်ဆးများC3င့အ်တI ထိ/းC3ရံန ်စeးစားေနပါက၊ သင့ထ်ငြ်မငခ်ျငမ်ျားကိ/ သင၏် ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်23ာကမ်NေပးသIC3င့ ်ေဆးွေCးွတိ/ငပ်ငပ်ါ။ 

ကိ&ယခ်ံအားနညး်ေနပါက ဘာလ&ပ်ရမလ။ဲ 

သငက် ကိ/ယခ်အံားနညး်ေနလ`င၊် ကာကယွေ်ဆး၏ တတယိအPကမိ် ထိ/းေဆးကိ/ သငလ်ကခ်ရံ23ိCိ/ငပ်ါသည။် တတယိအPကမိ် ထိ/းေဆးသည ်ကိ/ယခ်အံား 

နညး်ေနသIများတငွ ်COVID-19 အတကွ ်ကိ/ယခ်အံားအြပည့အ်၀ မပံပိ့/းေပးCိ/ငေ်သာေ-ကာင် ့COVID-19 မ3 PကGိတငက်ာကယွC်ိ/ငေ်စရန ်X/ပ်ပိ/ငး်ဆိ/ငရ်ာ 

ခပ်ခာွခာွ ဆကေ်နေပးရမည။် ထိ/အ့ြပင ်သငC်3င့ ်အနးီကပ်ထေိတွSသIများကလညး် ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3ရံမည။် 

အကယ၍် ကZ'်&ပ်သည ်ကိ&ယဝ်န်ေဆာင ်သိ&မ့ဟ&တ ်'ိ&တ့ိ&ကမိ်ခငြ်ဖစလ်[င ်မညသ်ိ& ့ြဖစမ်ညန်ညး်။ 

သငသ်ည ်ကိ/ယဝ်နေ်ဆာင ်သိ/မ့ဟ/တ ်Cိ/တ့ိ/ကမ်ိခငြ်ဖစလ်`င ်သင့ေ်ရွးချယစ်ရာများကိ/ သင့က်ျနး်မာေရးေစာင့ေ်23ာကမ်N ပံပိ့/းေပးသIC3င့ ်ေဆးွေCးွေြပာဆိ/ပါ။ 

COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ&မ့ဟ&တ ်PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးေGကာင့ ်COVID-19 

ြဖစ'်ိ&ငပ်ါသလား။ 
 
မြဖစC်ိ/ငပ်ါဘIး။ ကာကယွေ်ဆးသည ်SARS-CoV-2 မပါဝငေ်သာေ-ကာင့ ်သင ်COVID-19 မြဖစC်ိ/ငပ်ါ။ 

သင့က်ာကယွေ်ဆးထိ&းကဒက်ိ& သမ်ိးထားပါ 

သင၏် ပထမအPကမိ် ထိ/းေဆးကိ/ ထိ/းC3ေံသာအခါ၊ ဒ/တယိအPကမိ် ထိ/းေဆးအတငွ ်ြပနလ်ာရမည့အ်ချိနသ်ိ/မ့ဟ/တ ်သင့တ်ငွ ်ကိ/ယခ်အံားနညး်မN 

အမျိGးအစားအချိG S 23ိေနြခငး်၊ သင၏် တတယိအPကမိ် COMIRNATY (COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၊ mRNA) သိ/မ့ဟ/တ ်Pfizer-BioNTech COVID-19 

ကာကယွေ်ဆး ထိ/းေဆးအေ-ကာငး်ကိ/ သင့အ်ား ြပသရန ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3မံNကတက်ိ/ သငလ်ကခ်ရံ23ိပါမည။် သငြ်ပနလ်ာရမည့အ်ချိနတ်ငွ ်သင့က်တက်ိ/ 

ယIလာရန ်မေမပ့ါC3င့။် 
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ေနာကဆ်ကတ်ွအဲချကအ်လက ်

သင့တ်ငွ ်ေမးခနွး်များ 23ိပါက၊ ဝဘဆ်ကသ်ိ/ ့ ဝင-်ကည့ပ်ါ သိ/မ့ဟ/တ ်ေအာကတ်ငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့ ်ဖ/နး်နပံါတက်ိ/ ေခWဆိ/ပါ။ 

လတလ်ေတာ အြဖစဆ်ံ/း အချကအ်လက ်စာရွကမ်ျားကိ/ ဖတX်Nရန၊် ေအာကတ်ငွ ်ေဖာြ်ပထားေသာ QR က/ဒက်ိ/ စကနဖ်တပ်ါ။ 

ကမ]ာလံ&းဆိ&ငရ်ာ ဝဘဆ်ိ&က ် တယလ်ဖီ&န်းနံပါတ ်

www.cvdvaccine.com 

 

1-877-829-2619  
(1-877-VAX-CO19) 

ကZ'်&ပ် ေနာကထ်ပ် ဘယလ်ိ& ေလလ့ာ'ိ&ငမ်လ။ဲ 

• ကာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး် ပံပိ့/းသIကိ/ေမးြခငး်။ 

• CDC ကိ/ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html တငွ ်သာွးေရာက-်ကည့X်Nပါ။  

• FDA ကိ/ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-

authorization တငွ ်သာွးေရာက-်ကည့X်Nပါ။  

• သင့ေ်ဒသ သိ/မ့ဟ/တ ်ြပညန်ယ၏် အများြပညသ်Iကျနး်မာေရးဌာနသိ/ ့ ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

ကZ'်&ပ်၏ ကာကယွေ်ဆးထိ&းြခငး်အချကအ်လကက်ိ& ဘယမ်(ာ မ(တတ်မ်းတငလ်မ့်ိမလ။ဲ 

ကာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး် ပံပိ့/းသIသည ်သင့က်ာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး် အချကအ်လကက်ိ/ သင့ြ်ပညန်ယ/်ေဒသ ကာကယွေ်ဆးထိ/းြခငး် သတငး်အချကအ်လက ်

တရားစရီငပိ်/ငခ်ငွ့စ်နစ၏် ကာကယွေ်ဆးဆိ/ငရ်ာ အချကအ်လကစ်နစ ်(IIS) သိ/မ့ဟ/တ ်အြခားေရွးချယသ်တမ်3တသ်ည့စ်နစတ်ငွ ်ထည့သ်ငွး်Cိ/ငသ်ည။် 

၎ငး်သည ်ဒ/တယိအPကမိ ်ထိ/းေဆးအတကွ ်တIညေီသာ ကာကယွေ်ဆး အမျိGးအစားကိ/ သငထ်ိ/းC3ရံ23ိေ-ကာငး် ေသချာေအာငြ်ပGလ/ပ်ေပးပါမည။် IISs 

C3င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်ေဖာ်ြပပါသိ/သ့ာွးေရာကပ်ါ- https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html  

COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ&း'(ြံခငး်အတကွ ်က&န်ကျစရိတက်ျခံရြခငး်မျိEး 6(ိ'ိ&ငပ်ါသလား။ 

မ23ိပါ၊ ယခ/အချိနတ်ငွ၊် ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသIသည ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3မံNအတကွ ်သင့က်ိ/ အဖိ/းအခေကာကခ်ြံခငး်မျိGး မြပGလ/ပ်ရပါ၊ သငသ်ည ်COVID-19 

ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3ြံခငး်ကိ/သာ လ/ပ်ေဆာငြ်ခငး်ြဖစပ်ါက အတိစ်ိ/ကရ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3မံNက/နက်ျစရိတ ်သိ/မ့ဟ/တ ်အြခားေသာက/နက်ျစရိတက်ိ/ 

ကျခရံြခငး်မျိGး မ23ိCိ/ငပ်ါ။ သိ/ရ့ာတငွ၊် ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3ြံခငး်ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသIများသည ်ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3သံIအတကွ ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

ထိ/းC3ြံခငး်က/နက်ျစရိတက်ိ/ ကာမိCိ/ငေ်သာ ပXိ/ဂရမ် သိ/မ့ဟ/တ ်အစအီစeထမံ3 သင့ေ်လျာ်ေသာ ေငြွပနထ်/တေ်ပးမNကိ/ 23ာေဖွCိ/ငပ်ါသည ်(ပ/ဂsလကိအာမခ၊ံ 

Medicare၊ Medicaid၊ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်23ာကမ်NများC3င့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ Pကးီ-ကပ်ေရး [HRSA] COVID-19 အာမခမံ23ိထားေသာ ေဆးထိ/းသIများ 

အတကွ ်အာမခမံ23ိထားမNပXိ/ဂရမ်)။ 

သသံယြဖစဖွ်ယလ်မ်ိလညမ်+ကစိVရပ်များကိ& မညသ်ည့ေ်နရာသိ& ့ သတငး်ပိ&ရ့မလ။ဲ 

CDC COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3မံNပXိ/ဂရမ် လိ/အပ်ချကမ်ျားကိ/ ချိGးေဖာကC်ိ/ငေ်ြခ23ိမN တစခ်/ခ/အား သတြိပGမိထားေသာ လIတစဦ်းချငး်စအီား 

စံ/စမ်းစစေ်ဆးေရးမtးချGပ်Xံ/ းခနး်၊ U.S. ကျနး်မာေရးC3င့ ်လIသားဝနေ်ဆာငမ်Nများဌာန ထ ံ1-800-HHS-TIPS သိ/မ့ဟ/တ ်https://TIPS.HHS.GOV သိ/ ့ 

၎ငး်တိ/အ့ေ-ကာငး်ကိ/ သတငး်ေပးပိ/ရ့န ်တိ/ကတ်နွး်အားေပးထားပါသည။်  
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အနာတရြဖစမ်+ တန်ြပန်က&စားေလျာ်ေGကးအစအီစ^ ဆိ&တာဘာလ။ဲ  

အနာတရြဖစမ်Nတနြ်ပနက်/စားေလျာ်ေ-ကးအစအီစe (CICP) သည ်ဤကာကယွေ်ဆးအပါအဝင ်အချိG Sေသာကာကယွေ်ဆး သိ/မ့ဟ/တ ်ေဆးဝါးများေ-ကာင့ ်

အြပငး်အထနထ်ခိိ/ကေ်စခဲသ့ည့ ်အချိG SလIများ၏ အြခားသတမ်3တထ်ားေသာ က/နက်ျစရိတC်3င့ ်ေဆးက/သမNဆိ/ငရ်ာ ေစာင့ေ်23ာကမ်Nက/နက်ျစရိတအ်တကွ ်

ကIညေီပးေချCိ/ငသ်ည့ ်ဖကဒ်ရယြ်ပညေ်ထာငစ်/အစိ/းရ၏ အစအီစeတစခ်/ြဖစသ်ည။် ေယဘ/ယျအားြဖင့ ်ေတာငး်ဆိ/ချကက်ိ/ ကာကယွေ်ဆးထိ/းOပီးေနမ့3စ၍ 

(1) C3စအ်တငွး် CICP သိ/ ့ ေတာငး်ဆိ/တငသ်ငွး်ရမည။် ဤပXိ/ဂရမ်C3င့ပ်တသ်က၍် ပိ/မိ/ေလလ့ာရန၊် www.hrsa.gov/cicp/ သိ/ ့ သာွးေရာက-်ကည့X်Nပါ သိ/မ့ဟ/တ ်

1-855-266-2427 သိ/ဖ့/နး်ေခWဆိ/ပါ။ 

အေရးေပPအသံ&းြပEမ+ခွင့ြ်ပEချက ်(EUA) ဆိ&တာဘာလ။ဲ 

အေရးေပWအသံ/းြပGရန ်ခငွ့ြ်ပGချက ်(EUA) သည ်လက2်3ိ COVID-19 ကပ်ေရာဂါကဲသ့ိ/ ့ အများြပညသ်I ကျနး်မာေရး အေရးေပW ြဖစရ်ပ်များအတငွး် 

ကာကယွေ်ဆးများ အပါအဝင၊် ေဆးဘကဆ်ိ/ငရ်ာ ထ/တက်/နမ်ျား အသံ/းြပGCိ/ငမ်NC3င့ ်ရCိ/ငမ်Nကိ/ လယွက်Iအဆငေ်ြပေစရန ်လ/ပ်ထံ/းတစခ်/ ြဖစသ်ည။်      

COVID-19 ကပ်ေရာဂါကာလအတငွး်တငွ ်ေဆးဝါးများC3င့ ်ဇီဝေဗဒဆိ/ငရ်ာပစhညး်များ အေရးေပWအသံ/းြပGမNြပGလ/ပ်ရန ်ေလျာ်ကနသ်င့ြ်မတသ်ည့ ်

အေြခအေနများ23ိေ-ကာငး် ကျနး်မာေရးC3င့ ်လIမNေရးဝနေ်ဆာငမ်NဝနP်ကးီ (HHS) ၏ တရားဝငေ်-ကညာချကြ်ဖင့ ်EUA ကိ/ ပံပိ့/းထားသည။် 

FDA သည ်သတမ်3တစ်မံျားြပည့မ်ီသည့အ်ခါ လံ/ေလာကြ်ပည့စ်ံ/မNမ23ိေသာ၊ အတညြ်ပGထားသည့ ်အြခားရ23ိCိ/ငမ်ည့ ်နညး်လမ်းများပါဝငေ်သာ EUA ကိ/ 

ထ/တေ်ပးလမိ့်မည။် ထိ/အ့ြပင ်FDA ၏ဆံ/းြဖတခ်ျကက်ိ/ ထ/တက်/နသ်ည ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ာွးစeအတငွး် COVID-19 ကိ/ ကာကယွတ်ားဆးီရန ်

သကေ်ရာကမ်N23ိCိ/ငO်ပီး ထ/တက်/န၏် သ2ိ3ိထားေသာ ြဖစC်ိ/ငေ်ြခ23ိသည့ ်အကျိGးေကျးဇIးများသည ်ထ/တက်/န၏် သ2ိ3ိထားေသာ ြဖစC်ိ/ငေ်ြခ23ိသည့ ်

ေဘးအCJရာယမ်ျားထကပိ်/၍ အေလးသာသညဟ်/ ြပသထားသည့ ်ရ23ိCိ/ငေ်သာ သပိuံနညး်ကျအေထာကအ်ထားစ/စညး်မNေပWတငွ ်အေြခခထံားပါသည။် 

COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစပ်ာွးချိနအ်တငွး် လIနာများကိ/ က/သရန ်ထ/တက်/နက်ိ/ အသံ/းြပGCိ/ငရ်နအ်လိ/င့ 3ာ ဤစCံNနး်များအားလံ/းC3င့ ်ကိ/ကည်ြီပည့စ်ံ/ရမည။် 

EUA ကိ/ မ3နက်နေ်-ကာငး်ြပသည့ ်အေြခအေနများ မ23ိေတာေ့-ကာငး် သိ/မ့ဟ/တ ်EUA မလိ/အပ်ေတာေ့-ကာငး် ေြပာသည့ ်ထ/တက်/န၏် အတညြ်ပGမN 

အေြခအေနတငွ ်အေြပာငး်အလ2ဲ3ိေ-ကာငး် HHS ၏ အတငွး်ေရးမtးက ဆံ/းြဖတေ်သာအခါ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးC3င့ ်

COMIRNATY အတကွ ်ဤ EUA သည ်အဆံ/းသတပ်ါမည။် 

 
ထ/တလ်/ပ်သI 

Pfizer Inc., New York, NY 10017 

 
ထ/တလ်/ပ်ရန ်ေတာငး်ဆိ/သI 

BioNTech Manufacturing GmbH 
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz, Germany 

LAB-1451-7.2 
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အလီကထ်ေရာနစ ်ေဆးဘကဆ်ိ/ငရ်ာမ3တတ်မ်းများ/ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3ြံခငး် 

အချကအ်လက ်စနစမ်ျားအတကွ ်ဤ အချကအ်လကစ်ာရွကက်ိ/ 

ကာကယွေ်ဆးထိ/းC3သံIထ ံေပးထားေသာေ-ကာင့ ်Xိ/ကက်Iးရန ်စကနဖ်တပ်ါ။ 

  ဘားက/ဒရ်ကစ်ွ-ဲ 08/2021 
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