COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးထေးဆ ေး သဆ ာတူညီချက်ဆ ေါင်

အပင်ေး 1 - လူနာ၏ အချက်အလက်
လူနာအမည်လူနာ ဆမွေးသကက ာဇ် မ /တ ာေးဝင် အပ်ထန်ေးသူ အမည်(လူနာက အသက် 18 နှစ်ဆအာက်ဖ စ်ပေါက) ဆနအချ
န် န်ေးနံပေါတ် ေ့

အပင်ေး 2 - COVID-19 ကာကွယ်ဆ

ေး

ဆကျေးဇူေးဖပြု၍ သင် သမဟ
ှ အ
ေ့ တ် သင်နင
ေ့် တူ လူနာသည် ယဆန ေ့COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးက လက်ခံ သညေ့် အဆ ကာင်ေး င်ေးက ဆ ွ ေးချယ်ပေါ-

❑ကာကွယ်ဆ ေးမထေး ဆသေးပေါ သမဟ
ွဲ က်က အပပီေးသတ်မထေး ဆသေးပေါ။
ေ့ တ် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးအတွလ
❑COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးအတွလ
ွဲ က်တစ်ခ ထေးပပီေးသွာေးဆသာ်လည်ေး ကျွန်ပ်အာေး ဆနာက်ထပ်ထေး န် အ ည်အချင်ေးဖပညေ့်မီဆစသညေ့်
အနတ ာယ်မျာေးဆသာ ကျန်ေးမာဆ ေး သမဟ
ေ့ တ် အဖခာေးအဆဖခအဆနနှငေ့် ကက်ညီပေါသည်။

•

အက တ
ျိ ်မ ောုံး သျိမဟ
့် တ် နသွုံးကင်ဆောမ ောုံးအတွက် လက်ရျိ ကင်ဆောနရောဂါကသမှုကျိ ခယူန ြါသည်

•

ကျိယ်တွငုံး် အဂဂ ါ အစောုံးထျိုံးကသမှု ခယူပြုံး ခခအောုံးစ စ်ကျိ ထျိ ုံး် ခ ျုြ်ရ ် နဆုံးနသောက်န ြါတယ်။

•

လွ ခ
် န
့် သော 2 နစ်အတွငုံး် ြင်မဆလ် အစောုံးထျိုံးကသမှုကျိ လက်ခရရျိခ့်သည် သျိမဟ
့် တ် ခခအောုံးစ စ်ကျိ ထျိ ုံး် ခ ျုြ်ရ ်
နဆုံးနသောက်န ရြါသည်။

•

အလယ်အလတ် သျိမဟ
် သော မူလကျိယ်ခအောုံးက ဆင်ုံးမှု (ဥြမော DiGeorge နရောဂါစ၊ Wiskott-Aldrich နရောဂါ)
့် တ် ပြင်ုံးထ န

•

ပြင်ုံးထ န
် သော သျိမဟ
့် တ် မကသရနသုံးနသော HIV ကူုံးစက်မှု

•

နဆုံးအော သ
ျိ င်ပြင်ုံးနသော corticosteroids (≥20mg prednisone သျိမဟ
် ှုကျိ
့် တ် တစ်ရက်နင်ည
့် မျှနသော) သျိမဟ
့် တ် ခခအောုံးတပြ
့် မ
ထျိ ုံး် ခ ျုြ်နသော အပခောုံးနဆုံးဝါုံးမ ောုံးပြင့်် ကသအပမကနသန ရပခင်ုံး

•

နျိင်ငရြ်ပခောုံးတွင် အလြ်လြ်ကင်
ျိ ပခင်ုံးနင့်် န ထျိင်ပခင်ုံး၏ တစ်စျိတ်တစ်ြျိင်ုံးအန ပြင့်် အပခောုံးနျိင်ငတွင် လျိင်စင်ရရျိထောုံးနသော
ကောကွယ်နဆုံး (ဥြမော AstraZeneca ကောကွယ်နဆုံး၊ Sputnik V ကောကွယ်နဆုံး သျိမဟ
့် တ် Sinovac) ကျိ ထျိုံးခ့်ြါသည်။
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•

ကောကွယ်နဆုံး အက ျိျုုံးသက်နရောက်မှုအတွက် တရောုံးဝင်လက်နတွွေ့စမ်ုံးသြ်မှုတွင် မျိမျိ၏ ဆနဒအရ လျိင်စင်မရနသုံးနသော COVID-19
ကောကွယ်နဆုံး (AstraZeneca vaccine က့်သနသော
ျိ ့်
ကောကွယ်နဆုံး) ကျိ ထျိုံးခ့်ြါသည်။

❑ကျွန်ပ်သည် အာေးဖ ည်ေ့ထေးဆ
•

ေးထေး န် အ ည်အချင်ေးဖပညေ့်မီပေါသည်။

18 နစ် သျိမဟ
့် တ် အထက် ပြစ်သည်

•

Johnson & Johnson ကောကွယ်နဆုံးကျိ လွ ခ
် န
် ျိုံးခ့်ပြုံး အသက်
့် သော နစ်လတွငထ

•

Pfizer သမဟု
ု ို့ တ် Moderna ဒုတယအလုုံးကု အနည်ုံးဆုုံးအဖြစ် လွနခ
် ို့သသော 6 လက ထုုံးခို့သည်

အပင်ေး 3- လက်မှတ်
ဆအာက်တင
ွ ် လက်မတ
ှ ဆ
် ေးထေးဖခင်ေးဖ ငေ့် ကျွန်ပ်အတအလင်ေးဆ ကဖငာသည်မှာ

•

ကျွနြ်
် က လူ ောပြစ်ပြုံး အသက် 18 နစ်ပြစ်သည် သျိမဟ
့် တ် လူ ော၏ တရောုံးဝင်အြ်ထျိ ုံး် သူပြစ်ြါသည်။

•

ယန ကျွ
် လက်ခရရျိမည့်် COVID-19 အတွက် ကောကွယ်နဆုံး အခ က်အလက် ထတ်ပြ ခ
် က် သျိမဟ
့် နြ်
့် တ် ကောကွယ်နဆုံး
လက်ခရရျိသူမ ောုံးအတွက် အနရုံးနြေါ်သုံးစွရ ် ခွငပ့်် ြျုခ က် (EUA) ၏ မျိတတူကျိ ကျွနြ်
် အောုံး နြုံးထောုံးြါသည်။

•

ကောကွယ်နဆုံး လက်ခရယူသူမ ောုံး သျိမဟ
် က်အတွက် EUA တွင် ြါဝင်သည့််
့် တ် ကောကွယ်နဆုံး အခ က်အလက် ထတ်ပြ ခ
အခ က်အလက်ကျိ ကျွနြ်
် ြတ်ရှုပြုံး ောုံးလည်ြါသည်။

•

ကျွနြ်
် အောုံး COVID-19 ကောကွယ်နဆုံးနင့်် ြတ်သက်၍ နမုံးခွ ုံး် မ ောုံး နမုံးပမ ုံး် ရ ် အခွငအ
့်် လမ်ုံး နြုံးထောုံးြါသည်။

•

COVID-19 ကောကွယ်နဆုံး၏ နကောင်ုံးက ျုျိ ုံးမ ောုံးနင့်် အနတရောယ်မ ောုံးကျိ ောုံးလည်ပြုံး သန

ောတူညခ က်နြုံးရ ်

ကျွနြ်
် အောုံးခွငပ့်် ြျုထောုံးသည့်် အထက်နြော်ပြြါ လူထ ကောကွယ်နဆုံး ထျိုံးနြုံးြျိ ကျွ
် နတောင်ုံးဆျိြါသည်။
့် နြ်

မ

လက်မတ
ှ -်

မ /တ ာေးဝင် အပ်ထန်ေးသူ လက်မှတ ် (လူနာက အသက် 18 နှစဆ
် အာက်ဖ စ်ပေါက) သဆ ာတူညီချက်ဆ ာင် လက်မှတထ
် ေးထာေးသညေ့် က်စွွဲ-
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