ဗားေမာင့် (Vermont) ကျန်းမာေရးဌာန

� ်ထ
COVID-19 ကိုယ်ခံအားြမင
့ းို ေဆး ဒုတိယအ�ကိမ် ထိုး�ှံမ�
သေဘာတူညီချက်ေဖာင်
လူနာအမည်- ____________________________________

ေမွးေန-့ _________________

ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရး�ှင့် ကာကွယ်ေရးအတွက် စင်တာများ (CDC) က ထုတ်ြပန်ထားသည်COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထုတ ်ကုန်များ၏ ဖလှယ်�င
ို ်မ�
FDA က လက်�ှိ ခွင့်ြ ပုထားသည့် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကို ��န ်ြ ပထားသည့်အခါ အသံုး ြပု�ိင
ု ်ပ ါသည်၊ ACIP သည်
ထုတ်ကုန ် ပိုမ ိုလိုလားမ� ကို မေဖာ်ြ ပပါ။ သိေသာ်
ု့
၊ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးများသည် အြပန်အလှန ်အကျို းသက်ေရာက်မ � မ�ှိပ ါ။
အေရာအေ�ှာ ထုတ်ကုန ်တွဲမ ျား၏ ေဘးကင်း ေရး�ှင့် ထိေရာက်မ �ကို အကဲမ ြဖတ်ရေသးပါ။ ေဆး�ှစ�် ကိမထ
် ိုးြခင်း အတွက်
ေဆးတစ်မ ျို းတည်း ကိုသာ အသံုး ြပုရမည်။
ပထမဆံုး အ�ကိမ ် ထိုး ထားသည့် mRNA ကာကွယ်ေဆးထုတ်ကုနက
် ို ဆံုး ြဖတ်မ ရ�ိုင်သည့် သိမဟု
ု ့ တ် ၎င်း က ဆက်လက်၍
မရ�ိုင်သည့် �ခင်း ချက် အေြခအေနများတွင် mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိုး မ� အစဉ်လိုက်ကို အ�ပီးသတ်� ိုင်ေစရန်
ရ�ိုင်ေသာ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆးတိုင်း ကို ေဆးထိုး မ�မ ျား�ကားတွင် အနည်း ဆံုး 28 ရက် ြခား၍ ထိုး �ှံရမည်။ mRNA
ကာကွယ်ေဆးထုတ်ကုန ် တစ်မ ျို းတည်း ယာယီမရ�ိင
ု ်သည့် အေြခအေနများတွင် မတူညီေသာ ထုတ်ကုန ်ကို အသံုး ြပုလျက်
ေရာေ�ှာထားသည့် ထိုး ေဆးအတွဲလိုက် ကို လက်ခံရ�ှိြ ခင်း ထက် ထုတ်ကုနတ
် စ်မ ျိုးတည်း ကိသ
ု ာ လက်ခံရ�ှိဖ ို ဒု
့ တိယေြမာက်
ထိုး ေဆး (6 ပတ် အထိ) ေ�ှာင့်ေ�ှး �ကန ်� ကာေစြခင်
့
း ကို ပိုလိုလားပါသည်။ အမျို းအစားမတူသည့် mRNA COVID-19
ကာကွယ်ေဆးအမျို းအစားကို ဤအေြခအေနများတွင် (သိမဟု
ု ့ တ် သတိမ ထားမိဘဲ) �ှစ ်� ကိမထ
် ိုးရပါက ထိုအချိန ်တွင်
မည်သည့်ကာကွယ်ေဆးအမျို းအစားကိုမ � ထပ်မမ
ံ ထိးု ရန် အ�ကံြ ပုပါသည်။ mRNA ကာကွယ်ေဆး၏ ဒုတယ
ိ ေြမာက် ထိုး ေဆး
လက်ခံရ�ှိ� ပီး ေနာက် ≥2 ပတ်တွင် ထိုလူမ ျားအား COVID-19 အတွက် အြပည့်အဝ ကာကွယ်ေဆး ထိုး �ပီး သည်ဟု ယူဆပါမည်။
mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထိုး �ပီး ေနာက် Janssen COVID-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ေဘးကင်း ေရး�ှင့် ထိေရာက်မ �ကို
မစမ်း သပ်ရေသးပါ။ သိေသာ်
ု့
၊ လူန ာက mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ပထမထိုး ေဆးကို လက်ခံရ�ှ�ိ ပီး ေသာ်လည်း
mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး တစ်မ ျို းတည်း သိမဟု
ု ့ တ် တြခားတစ်မျို းြဖင့် ေဆးထိုး မ�အတွဲလိုက် မ�ပီးစီး�ိုင်သည့်
ြဖစ်ခဲေသာ �ခင်း ချက် အေြခအေနများ (ဥပမာ၊ ဓာတ်မ တည့်ေ�ကာင်း အမှတ်အသား) တွင်၊ mRNA COVID-19 ကာကွယ်ေဆး
ထိုး သည့် ရက်မ ှ အနည်း ဆံုး 28 ရက် ြခား�ပီး မှ Janssen COVID-19 တစ်လံုး တည်း ကို ထိုး ေပးရန် စဉ်းစား�ိုင်ပါသည်။ mRNA
COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထိုး ေဆး ထိုး �ပီး ေနာက် Janssen COVID-19 ကာကွယ်ေဆးကို လက်ခံရ�ှသ
ိ ည့် မိဘများအား
ကာကွယ်ေဆးအရာအေ�ှာ အတွဲလိုက် မဟုတ်ဘဲ မှန ်ကန်သည့် တစ်� ကိမ ်သာထိုး ရသည့် Janssen ကာကွယ်ေဆးထိုး
လက်ခံရ�ှိထားသည်ဟု ယူဆရမည်ြ ဖစ်� ပီး Janssen ကာကွယ်ေဆး တစ်� ကိမ ် လက်ခံရ�ှိ�ပီးေနာက် ≥2 ပတ်တွင် COVID-19
အတွက် အြပည့်အဝ ကာကွယ်ေဆး ထိုး ထား�ပီး သည်ဟု ယူဆပါသည်။

•

ပထမဆံုးအ�ကိမ် ထိုး�ှံမ� (ဥပမာ၊ Pfizer-BioNTech၊ Moderna) အြဖစ် က��်ုပ် ရ�ှိခဲ့သည့် မှန်ကန်တ ိကျသည့်
COVID-19 ကာကွယ်ေဆး ထုတ ်ကုန် (သိမဟု
ု ့ တ ် အထက်ပါ မိဘ) ကို က��်ုပ်ထိုး�ှံထား�ပီးြဖစ်ေ�ကာင်း
ေဆးခန်းဝန်ထမ်းကို က��်ုပ် အသိေပးထားသည်။
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ဗားေမာင့် (Vermont) ကျန်းမာေရးဌာန

� ်ထ
COVID-19 ကိုယ်ခံအားြမင
့ းို ေဆး ဒုတိယအ�ကိမ် ထိုး�ှံမ�
သေဘာတူညီချက်ေဖာင်
•

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ပထမဆံုး ထိုး�ှံမ�၏ မှန်ကန်ေသာ ရက်စွဲ အတိအ ကျ ြဖစ်သည်ဟု
က��်ုပ်ယံု�ကည်သည့်ရ က်စွဲ (သိမဟု
ု ့ တ ် အထက်ပါလူနာ) ကို ေဆးခန်းဝန်ထမ်းအား အသိေပးထားသည်။

•

ဗားေမာင့် (Vermont) ကျန်းမာေရးဌာန�ှင့် ဤကာကွယ်ေဆးထိုး�ှံမ� ေဆးခန်းသည် က��်ုပ်၏ (သိမဟု
ု ့ တ်
အထက်ပါ လူနာ၏) ပထမဆံုးအ�ကိမ် ယခင်က လက်ခံရ �ှိခဲ့သည့် ထိုးေဆး (ဥပမာ၊ Pfizer-BioNTech၊
Moderna) ၏ တိကျမ�ကို အတည်ြပုမရ�ိုင်ပါ။

•

ဒုတ ိယအ�ကိမ် ထိုး�ှံမ�တ ွင် လက်ခံရ �ှိခဲ့သည့် ကာကွယ်ေဆး၏ အမျိုးအစား ေြပာင်းလဲြခင်းအေ�ကာင်း
ေြပာြပသည့် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထုတ ်ကုန်များ၏ ေြပာင်းလဲအ သံုးြပု�ိုင်မ��ှင့် စပ်လျဉ်း၍
ေရာဂါထိန်းချုပ်ေရး�ှင့် �ကိုတင်ကာကွယ်ေရးအတွက် စင်တ ာများ (CDC) ထံမှ အထက်ပါ
အချက်အ လက်များကို က��်ုပ် ဖတ်�� ထားပါသည်။

•

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး (ဥပမာ၊ ပထမထိုး�ှံမ�အ ြဖစ် Moderna လက်ခံရ �ှိြခင်း�ှင့် ဒုတ ိယ ထိုး�ှံမ�အ ြဖစ်
Pfizer-BioNTech လက်ခံရ �ှိြခင်း) ၏ မတူညီေသာ အမျိုးအစားများ လက်ခံရ �ှိြခင်း၏ ေဘးကင်းေရး�ှင့်
ထိေရာက်မ�ကို ေလ့လာထား�ပီး ဆံုးြဖတ်ထားေ�ကာင်း က��်ုပ် နားလည်ပါသည်။

လူနာ၏ လက်မှတ ်- ____________________________________________________________
သေဘာတူညီချက်ေဖာင် လက်မှတ ်ထိုးထားသည့် ရက်စွဲ-

___________________________________________________
မိဘ/တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ လက်မှတ ်* (လူနာက အသက် 18 �ှစ်ေအာက်ြဖစ်ပါက)

___________________________
*အသက်မြပည့်ေသးသူသည် ထိန်းသိမ်းေစာင့်ေ�ှာက်ခံထားရသူ ြဖစ်လ�င် တရားဝင် ခွင့်ြပုချက်ရထားေသာ
ကိုယ်စားြပုသူ၏ လက်မှတ်ကို လိုအပ်သည်။
မိဘ/တရားဝင် အုပ်ထိန်းသူ၏ အမည် (အြပည့်အ စံုထည့်ေဖာ်ြပပါ)______________________________________

မိဘ/တရားဝင်အ ုပ်ထိန်းသူ၏ ေနအချိ
့
န် ဖုန်းနံပါတ်* *- ___________________________
**မိဘ/တရားဝင်အုပ်ထိန်းသူသည် ေဆးခန်းတွင် �ှိေနမည် မဟုတ်ပါ။
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