နောက် ဆုံးရသတင်း - Vermont သည် Johnson & Johnson ကာကွယဆေ
်
း
အသုံးပြုမှု ကို ခေတ္တရပ် ထားပါသည်
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အင်္ဂါနေ၊ ့ 4/13/21 တွင်၊ CDC နှင့် FDA တို့ သည် U.S. တွင်ထိုးနှပေ
ံ းနေသည့် J&J
ကာကွယ်ဆေးများ၏ ဆေးထိုးမှုပေါင်း 6.8 သန်းကျော် တင
ွ ် ပြင်းထန်သော သွေးခဲ မှု
အမျ ိုးအစားနှင်ပ
့ တ်သက်၍ U.S. တွင် အစီ ရင်ခံလာသည့်ဖြစ် စဉ်ပေါင်း ခြောက်ခု (0.00009%)
ရှ ိ လာသောကြောင့် Johnson & Johnson COVID-19 ကာကွယဆေ
်
းအသုံးပြုမှုကို
ခေတ္တရပ် ထားရန် အကြုံပြုချက်တစ် ခုကို ကြေညာခဲ့ ပါသည်။
J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးနှပြ
ံ ီ းနောက် 6- 13 ရက်အတွင်းတွင် အသက် 18-48 အရွ ယ်
အမျ ိုးသမီ းများ၌ ထိုဖြစ် စဉ်ခြောက်ခုလုံး ဖြစ် ပွားခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပါသည်။

ယနေအထိ
့
Vermont တွင် J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးနှထ
ံ ားသော လူများ၌ ထိုသို့သော သိရှိခဲ့ရသည့်
သွေးခဲ မှုအမျ ိုးအစားဖြစ် စဉ်မျ ိုး မရှ ိ သေးပါ။
ပြင်းထန်သော သွေးခဲ ခြင်းပြဿနာသည် အလွနန
် ည်းပါးသော လူအရေအတွက်တင
ွ ်
ဖြစ်ပေါ်နေချ ိန်တင
ွ ် CDC နှင့် FDA တို့ သည် လမ် းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိအဆင့်တိင
ု ်းတွင်
ကာကွယ်ဆေးနှင်ပ
့ တ်သက်၍ ဘေးကင်းကာ ပွင်လ
့ င်းမြင်သာမှုရှိရန် ဝန်ခံကတိပြုထားပါသည်။

ွ ်၊ ကုသရေးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ် းကျင်သူများ
ဗုဒ္ဓဟးူ နေ၊ ့ ဧပြီ လ 14 ရက်တင
အဖွဲ့ ဖြစ်သော ကာကွယ်ဆေးထိုးနှမ
ံ ှု ကျင့်ထုံးများဆိုင်ရာ အကြံပေးကော် မတီ (ACIP) သည်
ရရှ ိ နင
ုိ ်သော အချက်အလက်များအားလုံးကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် ကာ အကြံပြုချက်များ
လုပ်ဆောင်ရန် အစည်းအဝေးလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ ဤအစည်းအဝေးကို အများပြည်သူတို့
ကြည့်ရှုနင
ုိ ်ပါသည်။

အကြံပေးကော် မတီအား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချ ိန်ပေးရန်အတွက် ဤခေတ္တရပ် နားမှုကို
လိအ
ု ပ် ပါသည်။ ၎င်းက FDA၊ CDC နှင့် ပြည်နယ်များအား ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီ းနောက်
ခနမ
် ့ ှနး် ခြေ တစ် ပတ် သို့ မဟုတ် နှစ်ပတ်အကြာတွင် ဖြစ်နင
ုိ ်ခြေရှ ိ သော
သွေးခဲ ခြင်းရောဂါလက္ခဏာများအကြောင်း သတင်းပေးပို့ ရန် အချ ိန်ပေးပြီ း၊
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ် းကျင်သူများကိုလည်း ဤကဲ့သို့သော
ရှ ားပါးသည့်အခြေအနေကို အကဲဖြတ်ကာ ကုသရမည့်ပုံစံကို လေ့လာခွ င်ပေ
့ းပါသည်။

ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီ း မကြာမီ တင
ွ ် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊
ချမ် းစိ မ့်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်းကဲ့သို့သော ယာယီဘေးထွက်ဆိုးကျ ိုးအချ ို့ကို ခံ စားရလေ့ရှိပါသည်။
ံ ဲ့ ပြီး
သို့ ရာတွင် သင်သည် လွနခ
် ဲ့ သောလတွင် J&J COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှခ
ပြင်းထန်သော ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဝမ် းဗို က် သို့မဟုတ် ခြေထောက် နာကျင်ခြင်း၊
အသက် ရှုမြန်ခြင်းတို့ကို တွေ့ ကြုံခံ စားနေရပါက - သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက် မှု
ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူ ကို ဆက် သွယ်ကာ ချက် ခြင်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေ ာက် မှု ခံ ယူပါ။
ထိုရောဂါလက္ခဏာများသည် ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီ းနောက် ချက်ခြင်းဖြစ်ပေါ် ခြင်းမရှ ိ ပါ။

ကျွန်ပ
ု ် တို့အနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိလာသည်အထိ ကျွန်ပ
ု ် တို့သည် သောကြာနေ(ဧပြီ
့
လ ၁၆ရက်နေ)အထိ
့
J&J ကာကွယ်ဆေးထိုးနှမ
ံ ှုအတွက် ချ ိန်းဆိုမှုရရှ ိ ထားသူများကို
ရက်ချ ိန်းပြန်လည်စီစဉ်ပေးရန်အတွက် ဆက်သွယ်လျက် ရှ ိ ပါသည်။
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ယခု အပတ်ချ ိန်းဆိုမှုများအတွက် ပြည်နယ်စာရင်းသွင်းစနစ် မှ စာရင်းသွင်းထားသော Vermont
နယ်သားများကို နောက်ပိုင်းနေရက်
့ များတွင် 2-ခါထိုးရသော ကာကွယ်ဆေးအတွက် ရက်ချ ိန်း
ပြန်စီစဉ်ပေးရန် ကမ် းလှမ်းပါလိမ့်မည်။ J&J ကို ပြန်လည်၍ ထိုးနှန
ံ င
ုိ ်မည့်အချ ိန်နှင်ပ
့ တ်သက်၍
ကျွန်ပ
ု ် တို့ ပိုမိုသိရှိရသည်နှင်တ
့ စ် ပြိုင်နက် အများပြည်သူအနေဖြင့် J&J
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှမ
ံ ှုအတွက် ချ ိန်းဆိုမှုများကို စတင်ပြုလုပ်နင
ုိ ်လိမ့်မည်ဖြစ် သည်ဟု
မျှော် လင့်ပါသည်။

Vermont နယ်သားများအတွက် ၎င်းသည် မည်ကဲ့သို့အဓိ ပ္ပါယ်သက်ရောက်စေသည်ကို
နားလည်ရန် ကျွန်ပ
ု ် တို့၏ ဖက်ဒရယ်နှင့် ပြည်နယ်ပါတနာများနှင်အ
့ တူ
ဆက်လက်လပ
ု ် ဆောင်နေလိမ့်မည်ဖြစ် ကာ သတင်းအချက်အလက်အသစ် များ ရရှ ိ လာသည်နှင့်
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် နောက်ဆုံးရ အချက်အလက်များကို မျှဝေသွားလိမ့်မည်ဖြစ် ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် အွနလ
် ိင
ု ်းမှတစ် ဆင့် ချ ိန်းဆိုမှုပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲ ရှိပါက 855-722-7878
ကိုခေါ် ဆိုခြင်းဖြင့်သင့်ကို အချ ိန်အစောဆုံးချ ိန်းဆိုမှုပြုလုပ်နင
ုိ ်ရန် အကူအညီပေးနိင
ု ်ပါမည်။

