
 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးအတကွ ်

ကာကယွဆ် ေးမထ  ေးမီ 

ဆ ာငရွ်ကရ်မည့််အရာမ ာေး  

 

 
 

ကာကွယဆ် ေးထ  ေးသမူ ာေးအတကွ်- 

ဆအာက်ပါဆမေးခွနေ်းမ ာေးက ဘာဆ ကာင့်် သငဒ်ဆီန ့် COVID-19 

ကာကွယ်ဆ ေးမထ  ေးသင့််သည့််အဆ ကာငေ်းက      ေးဖြတ်ရန ်

အကူအညဆီပေးပါလ မ့််မည။် 

လနူာ နာမည ်  

အသက ်  

ဆမေးခန်ွေးတစခ် ခ က   “ဟ တပ်ါသည”် ဟ ဆခြေ   ခခငေ်းက 

သင်က်ာကယွဆ် ေးမထ  ေးသင့််ပါဟ  မ   လ  ပါ။ သင့််က  ဆနာက်ထပ်ဆမေးခွနေ်းမ ာေး 

ဆမေးမညဟ် သာ    လ  ပါသည။် 

ဆမေးခွနေ်းမရှငေ်းလငေ်းပါက၊ သင့််က နေ်းမာဆရေးဆ ာင့််ဆရှာက်သကူ   ရှငေ်းဖပခ  ငေ်းပါ။ ဟ တပ်ါသည ်မဟ တပ်ါ မသ ပါ 

1. သင့််ဒဆီန ့် ြ ာေးဆနပါသလာေး။    

2. COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးက   သငထ်  ေးြူေးပါသလာေး။    

• ထ  ေးြူေးပါက၊ မညသ်ည့််ကာကယွ်ဆ ေးမ   ေး ထ  ေးခဲ့်ပါသလဲ။ 

 Pfizer  Moderna  အဖခာေးဆ ေးတ ်မ   ေး   

3. သငသ်ည ်ဆအာက်ပါအရာမ ာေးနငှ့်် ဓါတ်မတည့််မှု ရှ ပါသလာေး။ 

(ဤအရာထတွဲင ်အက်ပနက်ြရင ်သ  ့်မဟ တ် EpiPen လ  အပ်ဆသာ သ  ့်မဟ တ် ဆ ေးရ  တက်ရနလ်  အပ်ဆသာ ဖပငထ်နေ်းဆသာဓါတ်မတည့််မှု [ဥပမာ - အသက်အနတရာယ် ရှ န  ငဆ်သာ ဓါတ်မတည့််မှ] 

မ   ေး ပါဝငန်  ငပ်ါသည။် 

ဤအရာထတွဲင ်အငပ် ဉ်၊ ြူေးဆရာငဖ်ခငေ်း သ  ့်မဟ တ် ခ ဲသလ ပ်သ အပါအဝင ်အသက်ရှှူလမ်ေးဆ ကာငေ်းအခက်အခဲက   ၄ နာရီအတွငေ်း ဖြ ်လာဆ န  ငဆ်သာ ဓါတ်မတည့််မှုမ   ေးပါဝငပ်ါသည။်) 

• ဝမ်ေးနှုတ်ဆ ေးနငှ့်် အူမကကီေးဓါတ်မှနရ်  က်ြ  ့်ဖပင ်ငရ်ာတွင ်အသ  ေးဖပ ဆသာဆ ေးဝါေးမ ာေး ကဲ့်သ  ့်ဆသာ 

အခ   ျို့ဆ ေး၀ါးါေးမ ာေးထတဲွင ်ဆတွျို့ ရှ န  ငသ်ည့်် ဆပေါ်လီသလငေ်း ဂလ  က်ဆခေါ် (PEG) ပါဝငဆ်သာ COVID-19 

ကာကွယ်ဆ ေးအ  တ်အပ  ငေ်း 

   

• ပ  လီ   ဘ တ ်    

• ပထမအကက မ် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး    

4. သငသ်ည ်(COVID-19 ကာကယွ်ဆ ေးမဟ တ်ဆသာ) အဖခာေးဆသာ ကာကွယ်ဆ ေး သ  ့်မဟ တ် 

ထ  ေးဆ ေးတ ်မ   ေးမ   ေးနငှ့်် ဓါတ်မတည့််မှုမ   ေးရှ ပါသလာေး။ 

(ဤအရာထတွဲင ်အက်ပနက်ြရင ်သ  ့်မဟ တ် EpiPen လ  အပ်ဆသာ သ  ့်မဟ တ် ဆ ေးရ  တက်ရနလ်  အပ်ဆသာ ဖပငထ်နေ်းဆသာဓါတ်မတည့််မှု [ဥပမာ - 

အသက်အနတရာယ ်ရှ န  ငဆ်သာ ဓါတ်မတည့််မှ] မ   ေး ပါဝငန်  ငပ်ါသည။် ဤအရာထတွဲင ်အငပ် ဉ်၊ ြူေးဆရာငဖ်ခငေ်း သ  ့်မဟ တ် ခ ဲသလ ပ်သ အပါအဝင ်

အသက်ရှှူလမ်ေးဆ ကာငေ်းအခက်အခဲက   ၄ နာရီအတွငေ်း ဖြ ်လာဆ န  ငဆ်သာ ဓါတ်မတည့််မှုမ   ေးပါဝငပ်ါသည။်) 

   

5. COVID-19 ကာကွာဆ ေး အ  တ်အပ  ငေ်း၊ ပ  လီ   ဘ တ်၊ သ  ့်မဟ တ် ကာကွယဆ် ေး သ  ့်မဟ တ် 

ထ  ေးဆ ေးတ ်မ   ေးမ   ေးဆ ကာင့််မဟ တ်ဘ ဲအဖခာေးဖပငေ်းထနေ်းဆသာ ဓါတ်မတည့််မှုမ   ေး (ဥပမာ - အသက်အနတရာယ ်

ရှ န  ငဆ်သာ ဓါတ်မတည့််မှ) ရှ ပါသလာေး။ အ ာေးအ ာ၊ အ မ်ဆမွေးတ ရ  ဆာန၊် ပတ်ဝနေ်းက င၊် သ  ့်မဟ တ် 

ဆသာက်ဆ ေးမ ာေးနငှ့်် ဓါတ်မတည့််မှု 

   

6. လွနခဲ့််ဆသာ ၁၄ ရက်ဆန ့်အတွငေ်းတွင ်သငက်ာကွယ်ဆ ေးတ ်မ   ေးမ   ေး ထ  ေးခဲ့်ပါသလာေး။    



7. COVID-19 ရှ သညဟ်  ဆ ေး  ်ခ က်အဆဖြထကွ်သလာေး သ  ့်မဟ တ် COVID-19 ရှ သညဟ်  

 ရာဝနဆ်ဖပာြူေးပါသလာေး။ 
   

8. သငသ်ည ်COVID-19 က သမှုအတွက ်သက်မဲ့်ပဋ ပ စညေ်းက သမှုမ   ေး (မ  န  ခလ  နယ် ပဋ ပ စညေ်း သ  ့်မဟ တ် 

ဆသေွးရည ်ကည့််) ရရှ ြူေးပါသလာေး။ 
   

9. HIV သ  ့်မဟ တ် ကင ်ာဆရာဂါဆ ကာင့်် ခနဓာက  ယ်ခ ခ အာေး န ် နညေ်းသာွေးဖခငေ်းမ   ေးရှ ပါသလာေး သ  ့်မဟ တ် 

ခနဓာက  ယ်ခ ခ အာေး န ် တ  ေးဆ ဆသာဆ ေး သ  ့်မဟ တ် က သမှုမ   ေးရှ ပါသလာေး။ 
   

10. ဆသေွးထကွ်လွနသ်ည့််ဆရာဂါရှ ပါသလာေး သ  ့်မဟ တ် ဆသေွးက ဲဆ ေး ဆသာက်ဆနပါသလာေး။     

11. က  ယ်ဝနဆ် ာငဆ်နပါသလာေး သ  ့်မဟ တ် ကဆလေးန  ့်တ  က်ဆနပါသလာေး။    

ဆြောငခ်ပန်လညသ်  ေးသပ်သ ူ  ရကစ်ွွဲ   

၀၁/၀၅/၂၀၂၁ CS321629-E 
ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးပပီေးဆနာက် လ ပ်ဆ ာငခ် က်   ငရ်ာ မဟာမ တ်အြွဲျို့ (IAC)   ်ဆ ေးဆရေး ဆ ာငရွ်က်ရန ်ာရငေ်းမ ာေးမှ သ  ေးသပ်ခ က်ဖြင့် ်

လက်ခ သဆဘာတူထာေးသည် 

၁ 

 


