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ဆနာက်   ေးအပြစ်   ေး လက်ကမ်ေးဆ ကာ်ပငာက   www.healthvermont.gov/COVID19-vaccine-info တွင ်ရယူြါ Burmese 

အရ ေးက  ေးသည်- ဒ တ ယအကက မ် ထ  ေးဆ ေးအတကွ ်ဆေချာဆြါက ်ပြနလ်ာရြါမည။် 

• ယဆန ေ့ ေငထ်  ေးန  ခ လ  က်ေညေ့ ်ကာကွယ်ဆ ေးက ဒတုယိအက မ်ိ ထပ်ထိေုးရန ်လ  အြ်ေည။်  

• ဒ တ ယအကက မ် ထ  ေးဆ ေးအတွက် ရက်ချ နေ်း ရ  ထာေးပြ ေးပြစ်ြါက၊ တတ်န  ငေ်မျှ အပမန ်  ေး ရက်ချ နေ်းပြြုလ ြ်ရန၊် 

ေငေ့အ်ာေး ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးဆြေးေထူ   က်ေယွ်ြါ။  

ကာကယွဆ် ေးဆ ကာငေ့ ်ဆ ေးထကွ ်  ေးကျ ြုေး ပြစ်န  ငြ်ါေည။်  

ေငေ့ခ်နဓက  ယ်က COVID-19 က   ကာကွယ်မှု တညဆ် ာက်ဆနဆောဆ ကာငေ့ ်ဆ ေးထကွ ်  ေးကျ ြုေးမျာေးမ ာ 

ြ  မ နလ်ကခဏာမျာေး ပြစ်ြါေည။် ဆ ေးထကွ်   ေးကျ ြုေးမျာေးက ေင၏် ဆန ေ့စဉ် လ ြ်ဆ ာငခ်ျက်မျာေးက  ြင ်

ထ ခ  က်ဆစန  ငဆ်ော်လညေ်း၊ ရက်အနညေ်းငယ်အတွငေ်း ဆြျာက်ကွငေ်းောွေးန  ငေ်ည။်  

အဆတွွေ့မျာေးဆော ဆ ေးထကွ်   ေးကျ ြုေးမျာေးမ ာ- 

• ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးန  ခ လ  က်ေညေ့ ်

လက်ဆမာငေ်းတွင ်နာကျငမ်ှု၊ ဆရာငရ်မ်ေးပခငေ်း 

ေ  ေ့မဟ တ် န ပမနေ်းပခငေ်း 

• ြငြ်နေ်းနမွ်ေးလျပခငေ်း 

• ဆခါငေ်းက  က်ပခငေ်း 

• ချမ်ေးစ မေ့်ပခငေ်း 

• ကကက်ောေး ေ  ေ့မဟ တ် အ စ်အပမစ ်

နာကျငပ်ခငေ်း 

• က  ယ်ြူပခငေ်း 

• ြျ ြု ွေ့ ပခငေ်း ေ  ေ့မဟ တ် ဆအာေ့အနပ်ခငေ်း

ကာကွယ်ဆ ေးအထ  ေးခ ပြ ေးဆနာက် လူအချ ြု ွေ့တွင ်ပြငေ်းထနဆ်ော ဓာတ်မတညေ့၍် တ  ေ့ပြနမ်ှုမျာေး ပြစ်ပခငေ်းက ပြစ်ခဲြါေည။် 

ေ  ေ့ပြစ်ြါ၍ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ထ  ေးန  ခ ပြ ေးဆနာက်၊ ဆစာငေ့ ်ကညေ့ရ်န ်လူအမျာေးအာေး CDC က အ က ပြြုထာေးေည။်  

ဆ ေးထကွ ်  ေးကျ ြုေးမျာေးန ငေ့ ်ြတ်ေက၍် လ ြ်ရန-် 

• ဆ ေးထကွ်   ေးကျ ြုေးမျာေးက ေငေ့က်   စ  ေးရ မ်ြူြနဆ်စြါက၊ ေ  ေ့မဟ တ် ရက်အနညေ်းငယ်အတွငေ်း ဆြျာက်မောွေးြါက၊ 

ေင၏်ကျနေ်းမာဆရေး ဆစာငေ့ဆ်ရ ာက်ေ ူေ  ေ့မဟ တ် ကာကွယ်ဆ ေး ဝနဆ် ာငမ်ှုဆြေးေကူ   ြ နေ်းဆခေါ်   ြါ။  

• CDC ထ  ဆ ေးထကွ်   ေးကျ ြုေးမျာေးအဆ ကာငေ်း ဆပြာပြပြ ေး ေင၏် ဒ တ ယအကက မ် ထ  ေးဆ ေးအတွက ်

ေတ ဆြေးချက်မျာေး ရယူရန ်V-safe က   အေ  ေးပြြုန  ငေ်ည။် V-safe ေည ်တစ်ဦေးချငေ်း စာရငေ်းေငွေ်းမှုမျာေးက   

ဆြာ်ပြရန ်စာောေးမက်ဆ ေ့ချ်မျာေးန ငေ့ ်ဝ စ်စ်တမ်ေးမျာေးက   အေ  ေးပြြုေညေ့ ်ေ  ေးလ  က၊ ေ  ေးန  ငဆ်ော 
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စမတ်ြ နေ်းက ရ ယာတစ်ခ  ပြစ်ေည။် cdc.gov/vsafe တွင ်ဆနာက်ထြ်ဆလေ့လာပြ ေး စာရငေ်းေငွေ်းြါ။ 

• ကာကွယ်ဆ ေး ထ  ေးန  ခ ပြ ေးဆနာက်    ေးရွာေးဆော ဓာတ်မတညေ့မ်ှု ပြစ်ြါက၊ ေင ်ေ  ေ့မဟ တ် ေင၏် 

ကျနေ်းမာဆရေးဆစာငေ့ဆ်ရ ာက်ဆြေးေကူ ၎ငေ်းအဆ ကာငေ်းက   Vaccine Adverse Event Reporting System 

( ာ ယွရ် ေး တန်ပပန် ပြစ ်ပ် သတငေ်းရပေးပုိ ို့ရ ေးစနစ ်(VAERS)) ေ  ေ့ ေတငေ်းဆြေးြ  ေ့န  ငေ်ည။် ြ နေ်း 1-800-

822-7967 က   ဆခေါ်   ြါ ေ  ေ့မဟ တ် vaers.hhs.gov/reportevent.htmlေ  ေ့ ောွေးြါ။  

COVID-19 ကေူးစကြ်ျ ွေ့ န  ေ့မှုက   ရြ်တန ေ့ရ်န ်ကက ြုတငက်ာကယွဆ် ေး အ ငေ့ ်ငေ့မ်ျာေးက   

 က်လက ်လ ြ်ဆ ာငြ်ါ။  

COVID-19 ကူေးစက်မှု ဆန ေးဆကွေးဆစရန ်န ာဆခါငေ်းစညေ်းမျာေးဝတ်ပခငေ်း၊ အမျာေးန ငေ့ ်ခြ်ခွာခွာဆနပခငေ်းန ငေ့ ်လက်ဆ ေးပခငေ်းကဲေ့ေ  ေ့ 

ရန  ငေ်ညေ့ ်က ရ ယာနညေ်းလမ်ေးအာေးလ  ေးက    က်လက ်အေ  ေးပြြုရနမ် ာ လူတ  ငေ်းအတွက ်အဆရေးကက ေးြါေည။် 

မ တ်ထာေးရန၊်  

• ကာကွယ်ဆ ေး တစ်ခ ခ  ထ  ေးန  ပြ ေးဆနာက် ေငေ့ခ်နဓာက  ယ်က ကာကွယ်မှုက   တညဆ် ာက်ရန ်အချ နယ်ူရြါေည။် 

ေင၏် ဒ တ ယဆပမာက် ကာကွယ်ဆ ေး ထ  ေးန  ပြ ေးဆနာက် ရက်ေတတ ြတ် အနညေ်းငယ်အထ  COVID-19 မ ာ 

ကာကွယ်မှု ရ  ဆနမည ်မဟ တ်ြါ။  

• ကာကွယ်ဆရေး အ က ပြြုချက်မျာေးက   မဆပြာငေ်းလဲမ  ကျွန် ြ်တ  ေ့အာေး ဤက  ရ  နာဗ  ငေ်းရြ်စ်ရနမ်  ကငေ်းဆဝေးဆနဆစရန ်

ကျွမ်ေးကျငေ်မူျာေးေည ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမျာေးအလ ြ်လ ြ်ြ  အဆ ကာငေ်း ြ  မ  ဆလေ့လာြ  ေ့ လ  အြ်ြါေည။်  

COVID-19    ငရ်ာ ဆနာကထ်ြ် အချကအ်လကအ်တကွ-် www.healthvermont.gov/COVID-

19  

http://www.cdc.gov/vsafe
http://www.vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.healthvermont.gov/COVID-19
http://www.healthvermont.gov/COVID-19
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Important: Make sure you come back for your second dose. 

• The vaccine you received today requires a second dose.  

• If you don’t already have an appointment for a second dose, contact your vaccine provider to make 

an appointment as soon as possible.  

You may have side effects from the vaccine.  

Side effects are normal signs that your body is building protection against COVID-19. Side effects might 

even affect your daily activities but should go away in a few days.  

Common side effects are: 

• Pain, swelling or redness on the arm 

where you got the shot 

• Tiredness 

• Headache 

• Chills 

• Muscle or joint pain 

• Fever 

• Nausea or vomiting

While rare, some people may have a severe allergic reaction after getting the vaccine. This is why the CDC 

recommends people be monitored after getting a COVID-19 vaccine.   

What to do about side effects: 

• Call your health care or vaccine provider if side effects are worrying you or if they don’t go away 

after a few days.  

• You can use V-safe to tell the CDC about any side effects and to get reminders for your second 

dose. V-safe is an optional smartphone tool that uses text messages and web surveys to provide 

personalized check-ins. Learn more and register at cdc.gov/vsafe. 

• If you have a bad reaction after getting vaccinated, you or your health care provider can report it to 

the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Call 1-800-822-7967 or go to 

vaers.hhs.gov/reportevent.html.  

Continue taking prevention steps to stop COVID-19 from spreading.  

It is important for everyone to continue using all the tools available to slow the spread of COVID-19, like 

wearing masks, practicing social distancing, and washing our hands. Remember,  

• It takes time for your body to build protection after any vaccine. You may not be protected from 

COVID-19 for a few weeks after your second shot.  

• Experts need to understand more about how COVID-19 vaccines keep us safe from this 

coronavirus, before changing prevention recommendations.  

For more information about COVID-19: www.healthvermont.gov/COVID-19 

http://www.healthvermont.gov/COVID19-vaccine-info
http://www.cdc.gov/vsafe
http://www.vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.healthvermont.gov/COVID-19

