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COVID-19 ကာကယွဆ် ေးထ  ေးဆ ေး သဆ ာတညီူချကဆ် ေါင ်

အပ  ငေ်း 1 - လူနာ၏ အချက်အလက် 

 

လူနာအမည်-               

လူနာ ဆမွေးသကက  ာဇ် -              

မ  /တ ာေးဝင ်အ ပ်ထ န်ေးသ ူအမည်(လူနာက အသက် 18 နစှ်ဆအာက်ဖ စ်ပေါက) -      

ဆန ေ့အချ န်   န်ေးနံပေါတ ်-               

အပ  ငေ်း 2 - COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး  

ဆကျေးဇူေးဖပြု၍ သင ်သ  ေ့မဟ တ ်သငန်ငှေ့အ်တ ူလူနာသည ်ယဆန ေ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးက   လက်ခံ သညေ့် အဆ ကာငေ်း ငေ်းက   ဆ ွေးချယ်ပေါ- 

❑ ကာကွယ်ဆ ေးမထ  ေး ဆသေးပေါ သ  ေ့မဟ တ ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးအတွွဲလ  က်က   အပပီေးသတမ်ထ  ေး ဆသေးပေါ။ 

❑ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးအတွွဲလ  က်တစ်ခ  ထ  ေးပပီေးသာွေးဆသာလ်ည်ေး ကျွန် ပ်အာေး ဆနာက်ထပ်ထ  ေး န ်အ ညအ်ချငေ်းဖပညေ့်မီဆစသညေ့ ်

အနတ ာယ်မျာေးဆသာ ကျန်ေးမာဆ ေး သ  ေ့မဟ တ ်အဖခာေးအဆဖခအဆနနငှေ့ ်က  က်ညီပေါသည်။ 

• အက ျိတ်မ ောုံး သျိ ့်မဟ တ ်နသွုံးကငဆ်ောမ ောုံးအတွက ်လက်ရ ျိ ကငဆ်ောနရောဂါက သမှုကျိ  ခ ယူန ြါသည ်

• ကျိ ယတ်ွငု်ံးအဂဂ ါ အစောုံးထျိ ုံးက သမှု ခ ယူပြ ုံး ခ ခ အောုံးစ စ်ကျိ  ထျိ ု်ံးခ ျုြ်ရ  ်နဆုံးနသောက်န ြါတယ်။ 

• လွ ခ် ့်နသော 2 န စ်အတငွု်ံး ြငမ်ဆ လ် အစောုံးထျိ ုံးက သမှုကျိ  လက်ခ ရရ ျိခ ့်သည် သျိ ့်မဟ တ ်ခ ခ အောုံးစ စ်ကျိ  ထျိ ု်ံးခ ျုြ်ရ  ်

နဆုံးနသောက်န ရြါသည်။ 

• အလယအ်လတ် သျိ ့်မဟ တ ်ပြငု်ံးထ န်သော မူလကျိ ယ်ခ အောုံးက ဆငု်ံးမှု (ဥြမော DiGeorge နရောဂါစ ၊ Wiskott-Aldrich နရောဂါ) 

• ပြငု်ံးထ န်သော သျိ ့်မဟ တ ်မက သရနသုံးနသော HIV ကုူံးစက်မှု 

• နဆုံးအော ျိသငပ်ြငု်ံးနသော corticosteroids (≥20mg prednisone သျိ ့်မဟ တ် တစ်ရက်န င့််ည မျှနသော) သျိ ့်မဟ တ် ခ ခ အောုံးတ  ့်ပြ မ်ှုကျိ  

ထျိ ု်ံးခ ျုြ်နသော အပခောုံးနဆုံးဝါုံးမ ောုံးပြင့် ်က သအပမ က နသန ရပခငု်ံး 

• နျိ ငင် ရြ်ပခောုံးတွင ်အလ ြ်လ ြ်ကျိ ငပ်ခငု်ံးန င့် ်န ထျိ ငပ်ခငု်ံး၏ တစ်စျိတ်တစ်ြျိ ငု်ံးအန ပြင့် ်အပခောုံးနျိ ငင် တွင ်လျိ ငစ်ငရ်ရ ျိထောုံးနသော 

ကောကယွ်နဆုံး (ဥြမော AstraZeneca ကောကယွ်နဆုံး၊ Sputnik V ကောကယွ်နဆုံး သျိ ့်မဟ တ် Sinovac) ကျိ  ထျိ ုံးခ ့်ြါသည်။  



  
 

2 
န ောက်ဆ  ုံးပြငဆ်ငသ်ည့််ရက ်11/1/2021 

Burmese 

• ကောကယွ်နဆုံး အက ျိျုုံးသက်နရောက်မှုအတကွ ်တရောုံးဝငလ်က်နတွွေ့စမ်ုံးသြ်မှုတွင ်မျိမျိ၏ ဆနဒအရ လျိ ငစ်ငမ်ရနသုံးနသော COVID-19 

ကောကယွ်နဆုံး (AstraZeneca vaccine က ့်သျိ ့်နသော ကောကွယ်နဆုံး) ကျိ  ထျိ ုံးခ ့်ြါသည်။ 

❑ ကျွန် ပ်သည ်အာေးဖ ည်ေ့ထ  ေးဆ ေးထ  ေး န် အ ညအ်ချငေ်းဖပညေ့်မီပေါသည်။  

• 18 န စ် သျိ ့်မဟ တ ်အထက် ပြစ်သည ် 

• Johnson & Johnson ကောကယွ်နဆုံးကျိ  လွ ခ် ့်နသော န စ်လတွငထ်ျိ ုံးခ ့်ပြ ုံး အသက ်

• Pfizer သ ု ို့မဟုတ် Moderna ဒတု ယအလ ုုံးက ု အနည်ုံးဆ ုုံးအဖြစ ်လွနခ် ို့သသော 6 လက ထ ုုံးခ ို့သည် 

 

အပ  ငေ်း 3- လက်မှတ် 

ဆအာက်တငွ ်လက်မှတဆ် ေးထ  ေးဖခငေ်းဖ ငေ့ ်ကျွန် ပ်အတ အလငေ်းဆ ကဖငာသည်မှာ  

• ကျွန် ြ်က လ ူောပြစ်ပြ ုံး အသက ်18 န စ်ပြစ်သည် သျိ ့်မဟ တ ်လူ ော၏ တရောုံးဝငအ် ြ်ထျိ ု်ံးသူပြစ်ြါသည်။  

• ယန ့် ကျွန် ြ်လက်ခ ရရ ျိမည့်် COVID-19 အတကွ် ကောကွယ်နဆုံး အခ က်အလက ်ထ တ်ပြ ခ် က ်သျိ ့်မဟ တ ်ကောကယွ်နဆုံး 

လက်ခ ရရ ျိသူမ ောုံးအတွက ်အနရုံးနြေါ်သ  ုံးစွ ရ  ်ခွင့်ပ်ြျုခ က ်(EUA) ၏ မျိတတ ူကျိ  ကျွန် ြ်အောုံး နြုံးထောုံးြါသည်။  

• ကောကယွ်နဆုံး လက်ခ ရယူသူမ ောုံး သျိ ့်မဟ တ ်ကောကယွ်နဆုံး အခ က်အလက ်ထ တ်ပြ ခ် က်အတွက ်EUA တွင ်ြါဝငသ်ည့်် 

အခ ကအ်လက်ကျိ  ကျွန် ြ် ြတရ်ှုပြ ုံး  ောုံးလည်ြါသည။်  

• ကျွန် ြ်အောုံး COVID-19 ကောကယွ်နဆုံးန င့် ်ြတ်သက်၍ နမုံးခွ ု်ံးမ ောုံး နမုံးပမ ု်ံးရ  ်အခွင့်အ်လမ်ုံး နြုံးထောုံးြါသည်။  

• COVID-19 ကောကွယ်နဆုံး၏ နကောငု်ံးက ျိျုုံးမ ောုံးန င့် ်အနတရောယ်မ ောုံးကျိ   ောုံးလည်ပြ ုံး သန ောတညူ ခ က်နြုံးရ  ်

ကျွန် ြ်အောုံးခွင့်ပ်ြျုထောုံးသည့်် အထက်နြော်ပြြါ လူထ  ကောကွယ်နဆုံး ထျိ ုံးနြုံးြျိ ့် ကျွန် ြ် နတောငု်ံးဆျိ ြါသည်။  

 

မ   လက်မှတ-်             

မ  /တ ာေးဝင ်အ ပ်ထ န်ေးသ ူလက်မှတ ်(လူနာက အသက် 18 နစှဆ်အာက်ဖ စ်ပေါက) -        

သဆ ာတညူီချက်ဆ ာင ်လက်မှတထ်  ေးထာေးသညေ့်  က်စွွဲ-           


