
 
 

ဗားေမာင့် (Vermont) ကျန်းမာေရးဌာန  

COVID-19 ကုိယ်ခံအားြမ�င့်ထိးုေဆး ဒတုိယအ�ကိမ ်ထိုး�ှံမ�  

သေဘာတူညီချက်ေဖာင ် 
 

05/2021 တွင် ဖန်တီးထားသည် 

   

လူနာအမည-် ____________________________________      ေမွးေန-့  _________________   

 
ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရး�ှင့် ကာကွယ်ေရးအတွက် စင်တာများ (CDC) က ထုတ်ြပန်ထားသည်-  

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထုတ်ကုန်များ၏ ဖလှယ်�ိင်ုမ�  

FDA က လက်�ှိ ခွင့်ြပုထားသည့် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကို ��န်ြပထားသည့်အခါ အသုံးြပု�ိင်ုပါသည်၊ ACIP သည် 

ထုတ်ကုန် ပိုမိုလိုလားမ� ကို မေဖာ်ြပပါ။ သုိေ့သာ်၊ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများသည် အြပန်အလှန်အကျိုးသက်ေရာက်မ� မ�ှိပါ။ 

အေရာအေ�ှာ ထုတ်ကုန်တွဲများ၏ ေဘးကင်းေရး�င့်ှ ထိေရာက်မ�ကို အကဲမြဖတရ်ေသးပါ။ ေဆး�ှစ�်ကိမထ်ိုးြခင်းအတွက် 

ေဆးတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးြပုရမည်။ 

ပထမဆုံးအ�ကိမ် ထိုးထားသည့် mRNA ကာကွယ်ေဆးထုတ်ကုနက်ို ဆုံးြဖတမ်ရ�ိုင်သည့် သုိမ့ဟုတ် ၎င်းက ဆက်လက်၍ 

မရ�ိုင်သည့် �ခင်းချက် အေြခအေနများတွင် mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိုးမ� အစဉ်လိုက်ကို အ�ပီးသတ်�ိုင်ေစရန် 

ရ�ိုင်ေသာ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆးတိုင်းကို ေဆးထိုးမ�များ�ကားတွင် အနည်းဆုံး 28 ရက် ြခား၍ ထိုး�ှံရမည်။ mRNA 

ကာကွယ်ေဆးထုတ်ကုန် တစ်မျိုးတည်းယာယီမရ�ိင်ုသည့် အေြခအေနများတွင် မတူညီေသာ ထုတ်ကုန်ကို အသုံးြပုလျက် 

ေရာေ�ှာထားသည့် ထိုးေဆးအတွဲလိုက် ကို လက်ခံရ�ှိြခင်းထက် ထုတ်ကုနတ်စမ်ျိုးတည်းကိသုာ လက်ခံရ�ှိဖို ့ ဒုတိယေြမာက် 

ထိုးေဆး (6 ပတ် အထ)ိ ေ�ှာင့်ေ�ှး�ကန ့်�ကာေစြခင်းကိ ုပိုလိုလားပါသည်။ အမျိုးအစားမတသူည့် mRNA COVID-19 

ကာကွယ်ေဆးအမျိုးအစားကို ဤအေြခအေနများတွင် (သုိမ့ဟုတ် သတိမထားမဘဲိ) �ှစ်�ကိမထ်ိုးရပါက ထိုအချိန်တွင် 

မည်သည့်ကာကွယ်ေဆးအမျိုးအစားကိုမ� ထပ်မမံထိးုရန ်အ�ကံြပုပါသည်။ mRNA ကာကွယ်ေဆး၏ ဒုတယိေြမာက် ထိုးေဆး 

လက်ခံရ�ှိ�ပီးေနာက် ≥2 ပတ်တွင် ထိုလူများအား COVID-19 အတွက် အြပည့်အဝ ကာကွယ်ေဆး ထိုး�ပးီသည်ဟု ယူဆပါမည်။ 

mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထိုး�ပီးေနာက် Janssen COVID-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ေဘးကင်းေရး�င့်ှ ထိေရာက်မ�ကို 

မစမ်းသပ်ရေသးပါ။ သုိေ့သာ်၊ လူနာက mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ပထမထိုးေဆးကို လက်ခံရ�ှ�ိပးီေသာ်လည်း 

mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး တစ်မျိုးတည်း သုိမ့ဟုတ် တြခားတစ်မျိုးြဖင့် ေဆးထိုးမ�အတွဲလိုက ်မ�ပီးစီး�ိုင်သည့် 

ြဖစ်ခဲေသာ �ခင်းချက် အေြခအေနများ (ဥပမာ၊ ဓာတ်မတည့်ေ�ကာင်း အမှတ်အသား) တွင်၊ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး 

ထိုးသည့် ရက်မှ အနည်းဆုံး 28 ရက် ြခား�ပီးမှ Janssen COVID-19 တစ်လံုးတည်းကိ ုထိုးေပးရန် စဉ်းစား�ိုင်ပါသည်။ mRNA 

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထိုးေဆး ထိုး�ပီးေနာက် Janssen COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကို လက်ခံရ�ှသိည့် မိဘများအား 

ကာကွယ်ေဆးအရာအေ�ှာ အတွဲလိုက် မဟုတ်ဘဲ မှန်ကန်သည့် တစ်�ကိမ်သာထိုးရသည့် Janssen ကာကွယ်ေဆးထိုး 

လက်ခံရ�ှိထားသည်ဟု ယူဆရမည်ြဖစ်�ပးီ Janssen ကာကွယ်ေဆး တစ်�ကိမ ်လက်ခံရ�ှိ�ပီးေနာက် ≥2 ပတ်တွင် COVID-19 

အတွက် အြပည့်အဝ ကာကွယ်ေဆး ထိုးထား�ပီးသည်ဟု ယူဆပါသည်။ 

 

• ပထမဆံုးအ�ကိမ် ထုိး�ံှမ� (ဥပမာ၊ Pfizer-BioNTech၊ Moderna) အြဖစ် က��ု်ပ် ရ�ှိခဲ့သည့် မှန်ကန်တိကျသည့် 

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထုတ်ကုန် (သိုမ့ဟုတ် အထက်ပါ မိဘ) ကို က��ု်ပ်ထုိး�ံှထား�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း 

ေဆးခန်းဝန်ထမ်းကို က��ု်ပ် အသိေပးထားသည်။  

 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
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• COVID-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ပထမဆံုး ထုိး�ံှမ�၏ မှန်ကန်ေသာ ရက်စဲွ အတိအကျ ြဖစ်သည်ဟ ု

က��ု်ပ်ယံု�ကည်သည့်ရက်စဲွ (သိုမ့ဟုတ် အထက်ပါလူနာ) ကို ေဆးခန်းဝနထ်မ်းအား အသိေပးထားသည်။ 

 
• ဗားေမာင့် (Vermont) ကျန်းမာေရးဌာန�ှင့် ဤကာကွယ်ေဆးထုိး�ံှမ� ေဆးခန်းသည် က��ု်ပ်၏ (သိုမ့ဟုတ် 

အထက်ပါ လူနာ၏) ပထမဆံုးအ�ကိမ် ယခင်က လက်ခံရ�ှိခဲ့သည့် ထုိးေဆး (ဥပမာ၊ Pfizer-BioNTech၊ 

Moderna) ၏ တိကျမ�ကို အတည်ြပုမရ�ုိင်ပါ။ 

• ဒုတိယအ�ကိမ် ထုိး�ံှမ�တွင် လက်ခံရ�ှိခဲ့သည့် ကာကွယ်ေဆး၏ အမျိုးအစား ေြပာငး်လဲြခင်းအေ�ကာင်း 

ေြပာြပသည့် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုတ်ကုန်များ၏ ေြပာင်းလဲအသံုးြပု�ုိင်မ��ှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရး�ှင့် �ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် စင်တာများ (CDC) ထံမှ အထက်ပါ 

အချက်အလက်များကို က��ု်ပ် ဖတ်��ထားပါသည်။   

 
• COVID-19 ကာကွယ်ေဆး (ဥပမာ၊ ပထမထုိး�ံှမ�အြဖစ် Moderna လက်ခံရ�ှိြခင်း�ှင့် ဒုတိယ ထုိး�ံှမ�အြဖစ် 

Pfizer-BioNTech လက်ခံရ�ှိြခင်း) ၏ မတူညီေသာ အမျိုးအစားများ လက်ခံရ�ှိြခင်း၏ ေဘးကငး်ေရး�ှင့ ်

ထိေရာက်မ�ကို ေလ့လာထား�ပီး ဆံုးြဖတ်ထားေ�ကာင်း က��ု်ပ် နားလည်ပါသည်။ 

 
 
လူနာ၏ လက်မှတ်- ____________________________________________________________ 

 
သေဘာတူညီချက်ေဖာင် လက်မှတ်ထုိးထားသည့် ရက်စဲွ- 

___________________________________________________ 
 
မိဘ/တရားဝင ်အုပ်ထိန်းသူ လက်မှတ်* (လူနာက အသက် 18 �ှစ်ေအာက်ြဖစ်ပါက)  

___________________________ 
*အသက်မြပည့်ေသးသူသည် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ခံထားရသူ ြဖစ်လ�င် တရားဝင ်ခွင့်ြပုချက်ရထားေသာ 

ကိုယ်စားြပုသူ၏ လက်မှတ်ကို လိုအပ်သည်။ 

 
မိဘ/တရားဝင ်အုပ်ထိန်းသူ၏ အမည် (အြပည့်အစုံထည့်ေဖာ်ြပပါ)-

______________________________________ 
 
မိဘ/တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူ၏ ေနအ့ချိန် ဖုန်းနံပါတ်**- ___________________________ 

**မိဘ/တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူသည် ေဆးခန်းတွင် �ိှေနမည် မဟုတ်ပါ။ 
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