
Vermont တငွရ် ှိသ ော  Johnson & Johnson ကောကယွ်သ ေးထှိ ေးသ ေးခန်ေးမ ောေး ပြန်လည်စတငရ်န်

CDC ရ ှာဖ ွေဖ ွေွေ့ ရ ှိမှုအရ ဖ ွေွေးခဲဖ စ်ဖ ေါ်မှုအန္တရှာယ်မ ှာ အလွေနရ် ှာွေး ါွေး ါ ည် 

BURLINGTON, VT - Vermont ကျနွ်ေးမှာဖရွေးဌှာန ည် Johnson & Johnson ကှာကွေယ်ဖ ွေးမျှာွေးကှိို 

ဖ နလ်ည်အ  ိုွေးဖ ြုမည်ဖ စ်ဖ ကှာငွ်ေး ဖ ကညှာခဲဲ့ ါ ည။် ကှာကွေယ်ဖ ွေးအ  ိုွေးဖ ြုမှု ည် ဖ ွေးကငွ်ေးကှာ 

ထှိဖရှာက် ည်ဟို ၎ငွ်ေး၏အ က ဖ ွေးဖကှ်ာမ ီက ဖ ွေွေ့ ရ ှိခဲဲ့ကှာ ဧပ ီ 13 ရက်ဖန ဲ့က ည်ွေးက 

  ်မ  ်ခဲဲ့ဖ ှာ ဖခ တ ရ ်နှာွေးမှုကှိို  ယ်ရ ှာွေးန္ှိိုငပ် ီဖ စဖ် ှာဖ ကှာငဲ့၊် FDA န္ ငဲ့ ်ဖရှာဂါထှိနွ်ေးချြု ်ဖရွေးန္ ငဲ့ ်

 ှာွေး ီွေးဖရွေး စင ်ှာ ှိို ဲ့၏ ဖ ကညှာချက်အရ   ိုွေးဖ  ်ချက်ကှိို ချမ  ်ခဲဲ့ ါ ည်။ 

“ကျွနဖ် ှ်ာ ှိို ဲ့အဖနနဲ ဲ့ COVID-19 ဗှိိုငွ်ေးရ ်စ်ရနက်ဖန Vermont နယ် ှာွေးဖ ွေကှိို ကှာကွေယ်ဖ ွေး ှိို ဲ့အ ွေက် 

ဒ ီကှာကွေယ်ဖ ွေး  ဲ့ ှိိုွေးဖ ွေးမှုကှိို ဖ နပ် ီွေးရရ ှိန္ှိိုငပ် ီဖ စ် ှာဖ ကှာငဲ့ ်ဝမ်ွေး ှာမှိ ါ ယ်” ဟို ကျနွ်ေးမှာဖရွေး 

ဖကှ်ာမရ ငအ် ွေဲွေ့ဝင ်Mark Levine၊ MD က ဖဖ ှာ ကှာွေးခဲဲ့ ါ ည်။ “ကှာကွေယ်ဖ ွေးထှိိုွေးန္   ှိို ဲ့အ ွေက် 

 ်မ  ်ချက်ဖ ညဲ့်မီ ူ ှိိုငွ်ေးအဖနနဲ ဲ့  င ်ှိို ဲ့အ ွေက် ရရ ှိန္ှိိုငပ် ီွေး  ငဲ့ဖ်လျှ်ာ ဲဲ့  ယ်လှိို ကှာကွေယ်ဖ ွေး 

ကှိိုမ ှိို  ်န္ှိိုင ်မျှ အဖမန ် ိုွေး ထှိိုွေးန္   ှိို ဲ့  ှိိုက် ွေနွ်ေးအှာွေးဖ ွေး ါ ယ်။” 

အ က် 18 န္ စ်န္ င်ဲ့အထက် Vermont နယ် ှာွေးမျှာွေး ည်  စ်ကကှိမ် ှာထှိိုွေးန္  ရဖ ှာ 

Johnson & Johnson ကှာကွေယ်ဖ ွေးကှိို ထှိိုွေးန္  ဖ ွေးဖန ညဲ့်ဖ ွေးခနွ်ေးမျှာွေးအ ွေက် ယခိုအခါ ွေင ်

စှာရငွ်ေးဖ ွေး ွေငွ်ေးန္ှိိုငပ် ဖီ စ ်ါ ည်။ ခ ှိန်ေး ှိ မှုအတကွ်စောရငေ်း ငွေ်းရန်၊  healthvermont.gov/MyVaccin

e  ှိ ို့ ေွာေးြါ။ အကူအညီလှိ အြ်ြါက၊ 855-722-7878 ထဖံုန ်းသခေါ် ှိ ကော စကောေးပြန်ဝန်သ ောငမ်ှုမ ောေး 

အတကွ် 1 ကှိ န ှိြ်ြါ။ အ က် 16 န္ စ်န္ ငဲ့ ်17 န္ စ်အရွေယ် Vermont နယ် ှာွေးမျှာွေး ည် Pfizer 

ကှာကွေယ်ဖ ွေးထှိိုွေးန္  ရနအ် ွေက် ှာ   ်မ  ်ချက်ဖ ညဲ့်မီ ါ ည်။ 

“က မဖကှာငွ်ေးစွေှာနဲ ဲ့ ဖ  ်ဖ ှာက်မှုဖ စ် ွေှာွေးစဉ်မ ှာ ကှာကွေယ်ဖ ွေးက ဖ ွေးကငွ်ေး ယ် ှိို ှာကှိို 

ဖ ချှာဖအှာငလ်ို ် ှိို ဲ့က ကျွနဖ် ှ်ာ ှိို ဲ့ရဲ ဲ့ အဖမငဲ့ ် ိုွေးစှိ ် ူ နမ်ှု ါ၊” ဟို ဖဒါက် ှာ Levine က 

ဖဖ ှာ ကှာွေးခဲဲ့ ါ ည်။ “အမျှာွေးဖ ည် ူကျနွ်ေးမှာဖရွေးရှုဖထှာငဲ့က် ကညဲ့်ရင၊် ဖခ တ ရ ်နှာွေးပ ီွေး ဖလဲ့လှာ ဲဲ့

လို ်ဖ ှာငခ်ျက်ဖ ွေက လ ိုွေးဝ  ငဲ့ဖ်လျှ်ာပ ီွေး - အဲဒါက အလို ်မ ှာရ ှိ ဲဲ့ ှိ ပ နည်ွေးကျလို ်ဖ ှာငခ်ျက် 

ဖ စ် ါ ယ်။ လူဖ ွေအဖနနဲ ဲ့ ဒကီှိစစနဲ ဲ့၊ ကှာကွေယ်ဖ ွေးဖ ွေအှာွေးလ ိုွေးဖ ေါ်မ ှာ ယ ို ကည်ချက်ရ ှိဖ ကှာငွ်ေး

ဖ ချှာဖစ ှိို ဲ့အ ွေက် ကျွနဖ် ှ်ာ ှိို ဲ့အဖနနဲ ဲ့  ှာဝနယူ်မှု စ်ခိုရ ှိထှာွေး ါ ယ်။” 

https://www.healthvermont.gov/MyVaccine
https://www.healthvermont.gov/MyVaccine


Vermont  ည် ကှာကွေယ်ဖ ွေးထှိိုွေးန္  မှုခ ယူ ူမျှာွေး ကှာွေးရ ှိ ဖ ွေွေးခဲဖခငွ်ေးဖ စ်စဉ်  ငွ်ေးဖ ွေး ှိို ဲ့မှု

အဖရအ ွေက် အနည်ွေးငယ်န္ ငဲ့ ် ် က်၍   ို ဲ့ဖ နလ်ို ်ဖ ှာငရ်ှာ ွေင ်CDC ၏ အ က ဖ ြုချက်အရ 

ကှာကွေယ်ဖ ွေးအ  ိုွေးဖ ြုမှုကှိို ဖခ တ ရ ် န ဲ့ထ်ှာွေး ညဲ့် အဖခှာွေးဖ ည်နယ်အမျှာွေးစိုန္ င်ဲ့  ူွေးဖ ါငွ်ေး

 ါဝငခ်ဲဲ့ ါ ည်။  က်ဒရယ် ကျနွ်ေးမှာဖရွေး ှာဝနရ် ှိ ူမျှာွေး ည်  ငွ်ေးဖ ွေး ှိို ဲ့လှာဖ ှာ ဖ ွေးထွေက် 

 ှိိုွေးကျှိြုွေးမျှာွေးန္ ငဲ့ ် ် က် ညဲ့် ထ ်ဖ ှာငွ်ေးဖဒ ှာမျှာွေးကှိို ဖ နလ်ည် နွ်ေးစစ်ရနအ် ွေက် CDC ၏ 

ကှာကွေယ်ဖ ွေးထှိိုွေးန္  မှု ှိိုငရ်ှာကျငဲ့ထ် ိုွေးမျှာွေးန္ ငဲ့ ် ် က်ဖ ှာ အ က ဖ ွေးဖကှ်ာမ ီအှာွေး ခွေငဲ့ဖ် ြုဖ ွေးရန ်

ဖခ တ ရ ်နှာွေးမှုကှိို ဖ ကညှာခဲဲ့ ါ ည်။ 

ဖဒါက် ှာ Levine က ဖခ တ ရ ်နှာွေးထှာွေးစဉ် ွေင ်Vermont ၏ ကျနွ်ေးမှာဖရွေးဖစှာငဲ့ဖ်ရ ှာက်မှု 

ဖ ညဲ့် ည်ွေးဖ ွေး ူမျှာွေးကှိို ဖ စ်န္ှိိုငဖ်ဖခရ ှိဖ ှာ ဖ ွေွေးခဲဖခငွ်ေးဖရှာဂါလကခဏှာမျှာွေးန္ ငဲ့ ် ငဲ့ဖ်လျှ်ာဖ ှာ 

ဖ ွေး က် ှိိုငရ်ှာကို မှု ှိို ဲ့န္ ငဲ့ ် ် က် ညဲ့် အချက်အလက်မျှာွေးန္ ငဲ့် လမ်ွေးညွှနမ်ှု ှိို ဲ့ကှိို 

ဖ ွေးထှာွေးခဲဲ့ ါ ည်။ အ ်ဒှိ ်လို ်ထှာွေးဖ ှာ လမ်ွေးညွှန်မှုကှိို  က်လက်၍ ဖ ညဲ့် ည်ွေးဖ ွေး ါလှိမဲ့်မည်။ 

Johnson & Johnson ကှာကွေယ်ဖ ွေး 8  နွ်ေးနွီေး ါွေးကှိို U.S  ွေင ်ထှိိုွေးန္  ဖ ွေးလျှက်ရ ှိ ါ ည်။ 

ယှာယီဖခ တ ရ ်နှာွေးမှုသ  ို့ ဦွေး ည်ဖစခဲဲ့ဖ ှာ  ငွ်ေးဖ ွေး ှိို ဲ့မှုမျှာွေး ွေင ်ဦွေးဖခါငွ်ေးခွေ  ွေငွ်ေး

ဦွေးဖန္ ှာက်ဖ ွေွေးဖ နဖ် ကှာ ဖ ွေွေးခဲဖခငွ်ေး (CVST) ဟိုဖခေါ် ညဲ့် ရ ှာွေး ါွေးကှာ ဖ ငွ်ေးထနဖ် ှာ ဖ ွေွေးခဲမှု 

အမျှိြုွေးအစှာွေး  ါဝငခ်ဲဲ့ ါ ည်။ ဖ ဿနှာမျှာွေးကှိို ကှာကွေယ်ဖ ွေးထှိိုွေးန္  ပ ီွေးဖနှာက် 2  ်အ ကှာ ွေင ်

ဖ ွေွေ့ ရ ှိခဲဲ့ ါ ည်။ Vermont  ွေင် ထှိို ှိို ဲ့ဖ ှာ ဖ ွေးထွေက် ှိိုွေးကျှိြုွေးဖ စ်စဉ်မျှာွေးကှိို 

 ငွ်ေးဖ ွေး ှိို ဲ့ထှာွေးဖခငွ်ေးမရ ှိ ါ။ 

စှိ ် ူ နစ်ရှာဖကှာငွ်ေးဖ ှာ ဖ ွေးထွေက် ှိိုွေးကျှိြုွေးမျှာွေး ည် အလွေနအ်မငွ်ေးရ ှာွေး ါွေးဖ ှ်ာလည်ွေး၊ FDA န္ ငဲ့ ်

CDC  ှိို ဲ့ ည် Johnson & Johnson ကှာကွေယ်ဖ ွေးထှိိုွေးန္  ပ ီွေးဖနှာက်   ိုွေး  ်အ ွေငွ်ေး ွေင ်

ဖ ငွ်ေးထနဖ် ှာဖခါငွ်ေးကှိိုက်ဖခငွ်ေး၊ ဝမ်ွေးဗှိိုက်နှာကျငဖ်ခငွ်ေး၊ ဖဖခဖထှာက်နှာကျငဖ်ခငွ်ေး  ှိို ဲ့မဟို ်

အ က်ရ ှူဖမနဖ်ခငွ်ေး ှိို ဲ့ ဖ စ်ဖ ေါ်လှာ ူမျှာွေးအဖနဖ ငဲ့ ်၎ငွ်ေး ှိို ဲ့၏ ကျနွ်ေးမှာဖရွေးဖစှာငဲ့ဖ်ရ ှာက်မှု 

ဖ ညဲ့် ည်ွေးဖ ွေး ူထ  ချက်ဖခငွ်ေး  က် ွေယ် ငဲ့ဖ် ကှာငွ်ေး အ က ဖ ြုဖထှာက်ခ ထှာွေး ါ ည်။ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list-question

