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COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးနှင  ်

ပတ်သက်ပပ ေး ကဆ ေးငယ်ရှှိသည ် 

မှိသာေးစုမ ာေး သှိထာေးရမည ် အခ က်မ ာေး 

 ူမ ာေးစွာတွင် ၎င်ေးတှို  ၏ကဆ ေးအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးနှင ်ပတ်သက်၍ ဆမေးစရာမ ာေး ရှှိဆေမည်ကှို 

ကျွနု်ပ်တှို  ောေး ည်ပါသည်။ မှိဘမ ာေးနှင ် ပပြုစုဆစာင ်ဆရှာက်သူမ ာေး အဆမေးမ ာေးသည ် ဆမေးခွေ်ေးမ ာေးအတွက် အဆပြေမ ာေးကှို 

ဆအာက်တွင် ဆြော်ပပဆပေးထာေးပါသည်။ 

1. COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည် ကျွန်ပု်တှို  ကှိ ု

ြေ ာေးောဆစပခင်ေးမရှှိဘဲ COVID-19     ကှို မည်သှို  တှိုက်ထုတ်ရမည်ကှိ ု

ကျွန်ပု်တှို  ၏ ခနဓာကှိုယ်မ ာေးအာေး သင်ဆပေးသည်။ 

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည် COVID-19 ဗှိုင်ေးရပ်စ် အ ုပ် ုပ်ပ ုကှို ကျွနု်ပ်တှို  ၏ခနဓာကှိုယ်အာေး 

ကကှိြုအသှိဆပေးထာေးသပြေင ် ကျွနု်ပ်တှို  ၏ကှိုယ်ခ အာေးစေစ်က ၎င်ေးကှို သှိရှှိမှတ်သာေးထာေးကာ တှိုက်ထုတ်နှိုင်ဆစပါသည်။ 

ထှိုသှို  ပြေစ် ာဆစရေ် ၎င်ေးတှို  သည် ကျွနု်ပ်တှို  ကှို ကာကွယ်ရေ်အတွက် ပဋှိပစစည်ေးမ ာေးဟုဆခေါ်ဆသာ ဆရာဂါအ ှိုက် 

ပရှိုတင်ေးမ ာေးပပြု ုပ်ရေ် ကျွနု်ပ်တှို  ၏ခနဓာကှိုယ်မ ာေးကှို သင်ကကာေးဆပေးပါသည်။ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးက 

ကျွနု်ပ်တှို  ကှို COVID-19 မပြေစ်ဆစပါ။  

COVID-19 ဗှိုင်ေးရပ်စ်ကှိုယ်တှိုင်က အဆတာ်ဆ ေး အသစ်ပြေစ်ဆသာ် ည်ေး သှိပပ ပညာရှင်မ ာေးသည် 

ကှိုရှိုောဗှိုင်ေးရပ်စ်ဟုဆခေါ်ဆသာ အ ှိုပါဗှိုင်ေးရပ်စ်အမ ှိြုေးအစာေးမ ာေးကှို ဆ   ာဆေကကသည်မှာ 

 ယ်စုနှစ်မ ာေးစွာကကာပပ ပြေစ်သည်။ အဆမရှိကေ်ပပည်ဆထာင်စုတွင် ရရှှိနှိုင်ဆသာ COVID-19 

ကာကွယ်ဆ ေးအာေး  ုေးကှို  က်ဆတွွေ့စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးပပြု ုပ်ပပ ေးပြေစ်ကာ U.S အစာေးအဆသာက်နှင ် 
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ဆ ေးဝါေးကွပ်ကဲဆရေးက အဆရေးဆပေါ်အသ ုေးပပြုရေ် ခွင ်ပပြုထာေးပပ ေး ပြေစ်ပါသည်။ ၎င်ေးတှို  ကှို တစ်နှိုင်င   ုေးနှင ် 

ဤဗာေးဆမာင ်ပပည်ေယ်ရှှိ ဆ ေးဘက် ှိုင်ရာနှင ် ပပည်သူ  က ေ်ေးမာဆရေးကျွမ်ေးက င်သူမ ာေးက အကက ပပြုထာေးသည်။ 

ယခုအခါ ကဆ ေးငယ်မ ာေးနှင ်  ယ်ဆက ာ်သက်မ ာေးအပါအဝင်  ူသေ်ေးဆပါင်ေးမ ာေးစွာကှို ဆဘေးကင်ေးစှိတ်ခ ရစွာ COVID-

19 ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးနှ ပပ ေးပါပပ ။ 

 

2. အခ ှိြုွေ့ ူမ ာေးတွင် ကာကွယ်ဆ ေးဆကကာင ် ဆဘေးထွက် ှိုေးက ှိြုေးမ ာေး 

ရှှိနှိငု်သည်။ သှို  ဆသာ် ၎င်ေးတှို  သည ်မ ာေးဆသာအာေးပြေင ် 

မပပင်ေးထေ်သည ်အပပင် အကကာကက ေး မခ စာေးရပါ။   

ကာကွယ်ဆ ေးကှို ဆဘေးထွက် ှိုေးက ှိြုေးအေည်ေး  ုေးပြေင ် ကဆ ေးငယ်မ ာေးအာေး အ  ုအဆ ာက် ကာကွယ်ဆပေးနှိုင်ရေ် 

ပပြု ုပ်ထာေးသည်။ ကဆ ေးမ ာေးတွင် ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးဆပေးသည ်ပမာဏသည် 12 နှစ်နှင ်အထက် ူမ ာေးအတွက် 

ပမာဏထက် ေည်ေးပါသည်။  

အခ ှိြု ွေ့ဆသာ ူမ ာေးတွင် ဆ ေးထှိုေးပပ ေးဆောက် ဆဘေးထွက် ှိုေးက ှိြုေးမ ာေး တစ်ခဏမျှ ရှှိတတ်ဆသာ် ည်ေး အပခာေးသူမ ာေးမှာမူ 

မည်သည  ်ကွဲပပာေးမှုကှိုမျှ မခ စာေးရပါ။ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး၏ ဆဘေးထွက် ှိုေးက ှိြုေးမ ာေးသည် သင ်ခနဓာကှိုယ်က 

COVID-19 ကာကွယ်မှုကှို အရှှိေ်ပမြှင ်တင်ဆေပပ ပြေစ်ဆကကာင်ေး ပပသသည  ်ပ ုမှေ် ကခဏာမ ာေးပြေစ်သည်။ အပြေစ်အမ ာေး  ုေး 

ဆဘေးထွက် ှိုေးက ှိြုေးမ ာေးမှာ- ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးထာေးသည ်  က်ဆမာင်ေးတွင် ောက င်ပခင်ေး၊ အြေ ာေးတက်ပခင်ေး၊ 

ခ မ်ေးတုေ်ပခင်ေးနှင ် ဆမာပေ်ေးနွမ်ေးေယ်ပခင်ေးတှို   ပြေစ်သည်။ 

 

3.  ကာကွယ်ဆ ေးမထှိုေး ျှင် ည်ေး ပပင်ေးထေ်စွာြေ ာေးောပခင်ေး၊ 

န ှ ုေးပပဿောမ ာေးနငှ  ်ဆရာဂါ ကခဏာမ ာေး မဆပ ာက်နှိငု်ပခင်ေးကဲ သှို   

သူ  ဆေရာနငှ ်သ ူအနတရာယ်မ ာေး ရှှိပါသည်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးမထှိုေးပခင်ေးသည် COVID-19 ဆကကာင ် သင ်ကဆ ေးြေ ာေးောနှိုင်ဆပခကှို တှိုေးဆစသည်။ ကဆ ေးအမ ာေးစုသည် 

မပပင်ေးထေ်ဆသာ ြေ ာေးောမှုကှိုသာ ခ စာေးရဆသာ် ည်ေး အခ ှိြု ွေ့ မှာ အ ွေ်ြေ ာေးောပပ ေး ဆ ေးရ ုတင်ရေ်ပင်  ှိုအပ်သည်။  

COVID-19 ဆကကာင ် ြေ ာေးောသူအခ ှိြု ွေ့တွင် အခ ှိေ်အဆတာ်ကကာ မဆပ ာက်နှိုင်ဆသာ ဆရာဂါ ကခဏာမ ာေး (ကကာရှည်ဆသာ 
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COVID) ရှှိနှိုင်သည်။ ကဆ ေးမ ာေးတွင် အပြေစ်မ ာေး  ုေး ောတာရှည်ဆရာဂါ ကခဏာမ ာေးမှာ ပင်ပေ်ေးနွမ်ေးေယ်ပခင်ေး၊ 

ဆခါင်ေးကှိုက်ပခင်ေး၊ အှိပ်ဆပ ာ်ရခက်ခဲပခင်ေး၊ အာရ ုစူေးစှိုက်ရခက်ခဲပခင်ေး၊ ကကက်သာေးနှင ် အ စ်အပမစ်မ ာေး ောက င်ပခင်ေးနှင ် 

ဆခ ာင်ေး ှိုေးပခင်ေးတှို   ပါဝင်ပါသည်။ 

နှ  ုေးဆရာင်ရမ်ေးပခင်ေး (myocarditis) သည် ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပခင်ေးထက် COVID-19 ကူေးစက် ျှင် 

ပြေစ်နှိုင်ဆပခပှိုမ ာေးပါသည်။ Myocarditis သည် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးနှင ်  က်စပ်၍ ရှာေးပါေးဆသာ 

ဆဘေးထွက် ှိုေးက ှိြုေးတစ်ခု ပြေစ်နှိုင်ဆသာ် ည်ေး မ ာေးဆသာအာေးပြေင ် ကုသရေ်မ ှိုဘဲ ၎င်ေးဘာသာ 

ဆပ ာက်ကင်ေးတတ်သည်။ 

COVID-19 ကူေးစက်မှုနှင ် က်စပ်၍ ကဆ ေးမ ာေးတွင် ပြေစ်ပွာေးသည ် ရှာေးပါေးဆသာ် ည်ေး 

ပပင်ေးထေ်ဆသာအဆပခအဆေသည် စေစ်ဆပါင်ေးစ ု ဆရာင်ရမ်ေးမှု ကခဏာစု သှို  မဟုတ် MIS-C ဟုဆခေါ်ဆသာ 

၎င်ေးတှို  ၏ကှိုယ်တွင်ေးအဂဂ ါမ ာေးတွင် ဆရာင်ရမ်ေးပခင်ေး (ြေူေးဆရာင်ပခင်ေး) ကှိ ုပြေစ်ဆစသည်။ သှိပပ ပညာရှင်မ ာေးသည် MIS-C 

အဆကကာင်ေးနှင ် ၎င်ေးက ကဆ ေးမ ာေးအဆပေါ် မည်သှို  အက ှိြုေးသက်ဆရာက်သည်ကှို ဆ   ာဆေ ဲပြေစ်သည်။  

သင ်ကဆ ေးအာေး ကာကွယ်ရေ် အဆကာင်ေး  ုေးေည်ေး မ်ေးမှာ COVID-19 ကူေးစက်မှုခ ရမှုမှ ကာကွယ်ရေ် ကူည ဆပေးပခင်ေး — 

ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပခင်ေး၊ အရည်အဆသွေးပမင ် နှာဆခါင်ေးစည်ေးမ ာေး ဝတ် င်ပခင်ေးနှင ်  ူစု ူဆဝေးဆေရာမ ာေးကှို 

ဆရှာင်ရှာေးပခင်ေးတှို   ပြေစ်သည်။ 

 

4. COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပခင်ေးသည်  အက ှိြုေးဆက ေးဇူေးမ ာေး 

ရှှိသည်။  

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည် COVID-19 ပြေစ်ဆစဆသာ ဗှိုင်ေးရပ်စ်ပှိုေး ကူေးစက်ပ  ွေ့ နှ  နှိုင်ဆပခကှို ဆ ျှာ ခ နှိုင်သည်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးရေ် သင ်ဆတာ်သူတှိုင်ေးကှို ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးခှိုင်ေးပခင်ေးသည် ကူေးစက်ပါက အ ွေ်ြေ ာေးောနှိုင်ဆပခရှှိသည ် 

ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေး၍ မရနှိုင်ဆသာ ည အစ်ကှို ဆမာင်နှမမ ာေးနှင ် မှိသာေးစုဝင်မ ာေးအပါအဝင် မှိသာေးစုတစ်ခု  ုေးကှို 

ကူည ဆပေးနှိုင်ပါသည်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည် ယခင် COVID-19 ကူေးစက်မှုထက် ပှိုမှိုဆကာင်ေးစွာ ကာကွယ်ဆပေးနှိုင်စွမ်ေးရှှိသည်။ COVID-19 

ကူေးစက်ခ ခဲ ရပပ ေး ကာကွယ်ဆ ေးမထှိုေးရဆသေးဆသာသူမ ာေးသည် ကာကွယ်ဆ ေးအပပည ်ထှိုေးထာေးသူမ ာေးထက် 

ဗှိုင်ေးရပ်စ်ထပ်မ ကူေးစက်နှိုင်ဆပခပှိုမ ာေးပါသည်။ 

ဗာေးဆမာင ်ပပည်ေယ်ရှှိ ကဆ ေးမ ာေးတွင် COVID-19 ပှိုေးဆတွွေ့ဆကကာင်ေး စစ်ဆ ေးဆတွွေ့ ရှှိသည ်အခါ မှိသာေးစုမ ာေး၊ 

ကဆ ေးဆစာင ်ဆရှာက်ဆရေး အစ အစဉ်မ ာေးနှင ် ဆက ာင်ေးမ ာေးကှို ထှိခှိုက်ဆစသည်။ ကဆ ေးမ ာေးအာေး 
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ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပခင်ေးသည် ၎င်ေးတှို  အာေး ပပင်ေးထေ်စွာြေ ာေးောမှုမှ ကာကွယ်ဆပေးပပ ေး ကျွနု်ပ်တှို  ၏အသှိုင်ေးအဝှိုင်ေးအတွင်ေး 

COVID-19 ပ  ွေ့ နှ  မှုကှို ရပ်တေ  ်ရေ် ကူည ဆပေးနှိုင်ပါသည်။  

ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပခင်ေးသည်  ွတ် ပ်မှုကှို ပှိုမှိုရရှှိဆစနှိုင်သည ် သဆဘာ ည်ေးပြေစ်သည်။ ထှို  ဆကကာင ် 

ဗာေးဆမာင ်ပပည်ေယ်ရှှိ ကဆ ေးမ ာေးသည် ကဆ ေးဘာသာဘာဝ ဆေထှိုင်နှိုင်ပါမည်။ သူငယ်ခ င်ေးမ ာေး၊ မှိသာေးစုမ ာေးနှင ် 

ဆတွွေ့  ုပခင်ေး၊ ခရ ေးထွက်ပခင်ေး၊ ဆက ာင်ေးသွာေးပခင်ေးနှင ် ပတ်သက်ပပ ေး စှိုေးရှိမ်ပူပေ်ရမှု ဆ  ာ ေည်ေးဆစသည်။  

 

5. သင ်ကဆ ေးမ ာေးအာေး COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးရေ် 

အ င်သင ်ပြေစ်ဆေသည်ဟ ုခ စာေးရဆစရေ် သင်ကူည ဆပေးနှိငု်ပါသည်။ 

ကဆ ေးမ ာေးအာေး မည်သည ်ကာကွယ်ဆ ေးအတွက်မ ှို အ င်သင ်ပြေစ်ဆေသည်ဟု ခ စာေးဆစရာတွင် မှိဘမ ာေးနှင ် 

ပပြုစုဆစာင ်ဆရှာက်သူမ ာေးက ကက ေးမာေးဆသာအခေ်ေးကဏ္ဍမှ ပါဝင်နှိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးသည ်အခါ 

ဆမျှာ်မှေ်ေးထာေးရမည ်အရာမ ာေးနှင ် ဆောက်ရက်မ ာေးတွင် ဘာပြေစ်နှိုင်သည်ကှို ၎င်ေးတှို  အာေး ဆပပာပပပါ။ ၎င်ေးတှို  သည် 

ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပပ ေးဆောက် တစ်ရက် သှို  မဟုတ် နှစ်ရက်ဆ ာက် အေည်ေးငယ်ြေ ာေးောနှိုင်ဆသာ် ည်ေး ထှိုသှို  အကကာကက ေး 

ပြေစ်မည်မဟုတ်ပါ။ 

ကာကွယ်ဆ ေးက COVID-19 ဗှိုင်ေးရပ်စ်ကှို တှိုက်ထုတ်ရေ် ၎င်ေးတှို  ၏ ခနဓာကှိုယ်အာေး မည်သှို  ခှိုင်ေးဆစပ ုအဆကကာင်ေးနှင ် 

ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးပခင်ေးပြေင ် ၎င်ေးတှို  ပတ်ဝေ်ေးက င်ရှှိ  ူတှိုင်ေးကှိ ုကာကွယ်ရေ် ကူည ဆပေးဆေပခင်ေးပြေစ်ဆကကာင်ေး 

ကဆ ေးမ ာေးအာေး ဆပပာပပဆပေးပါ။ 

 

မှိဘမ ာေးနငှ  ်ပပြုစုဆစာင ်ဆရှာက်သူမ ာေးအတွက် 

ဆောက်ထပ်အခ က်အ က်မ ာေး- 

• COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးထှိုေးနှ ပခင်ေး (ဗာေးဆမာင ်ပပည်ေယ် က ေ်ေးမာဆရေးဌာေ)-  

www.healthvermont.gov/MyVaccine | www.healthvermont.gov/KidsVaccine 

• COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးဆောက်ကွယ်မှ သှိပပ ပညာ- မှိဘမ ာေး အဆမေးမ ာေးဆသာ ဆမေးခွေ်ေးမ ာေး (အဆမရှိကေ် 

ကဆ ေးအထူေးကု အသင်ေး)-www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-

19/Pages/The-Science- Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx 
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