တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
မံၤ

လ ပၤဆံးကသ ၣ်ဒသဒ တဖ ၣ်အဂ ၣ် တ ၣ်သက ၣ်လ လ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ကမၤစ ၤပၤလ ပကဆတ ၣ်ဘ ၣ်ဃံး မ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤ အိ ၣ်တမၤမၤလ
နတကက ံးဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ တနၤအၤအဂ ၣ်န ၣ်လၤ. နမ ၢ်စျုးဆ “မ ၢ်” လ တ ၢ်သက ၢ်တဖ

ၢ်

သျုးန ၢ်

စ ၢ်စ ၢ်န ၢ်, အခီပညီတမ ၢ်လ နတကက ျုးဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဘ ၢ်. တ ၣ်အၤ အခပညမ ၣ်ထဒ ၣ်လ တ ၣ်ကသက ၣ်
အါထ ၣ်နၤ တ ၣ်သက ၣ်န ၣ်လၤ. နမ ၣ်တန ၣ်ပ ၣ်တ ၣ်သက ၣ်လၤတ ၣ်လၤဆံးဘ ၣ်န ၣ်, ဝသံးစၤ သက ၣ်နဆ ၣ်ခ ျ့ ပၤ
က ၣ်ထတ ၣ်ဖိ လ ကတန ၣ်ပ ၣ်နၤအဂ ၣ်တက ၣ်.

1.

တနၤအၤနဆိံးကဧါ.

2.

နဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ တဘ ဘ ဧါ.

•

နမ ၣ်ဆံးဘ ၣ်န ,ၣ် နဆံးဘ ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ ဖလ ၣ်တခါလ ၣ်.
 Pfizer

•
3.

 Moderna

 Janssen
(Johnson & Johnson)

မ ၢ်

တမ ၢ်ဘ ၢ်

တသ ၢ်ညါဘ ၢ်









































 ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤ

မ ၣ်နဟစိ ၣ် တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ကံးနကဃါခံး မတမ ၣ် တ ၣ်ကံးန ၣ်ကံးဃါအဂၤဧါ. (ဟစိ ၣ်/တဟစိ ၣ်ဘ ၣ်)

မ ၣ်တဒိံးန ၣ်ဘ ၣ် သ ၣ်တ ၣ်တဘ ၣ်ဘ ိံးဘ ၣ်ဒါတဘ ဘ ဧါ (တ ၣ်အၤကပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး သ ၣ်တ ၣ်တဘ ၣ်ဘ ိံးဘ ၣ်ဒါဒိ ၣ်ဒ ိ မ
ၣ် ၣ်မ ၣ် (အဒိ - တ ၣ်ဒိဘ ၣ်လ ကသ ၣ်တဘ ၣ်အဃိ) လ အလိ ၣ်ဘ ၣ်ဝ တ ၣ်ကစါယါဘ ါဃ ၣ်ဒံး အပၤန ၣ်ဖ(န) မတမ ၣ်

အပၤဖ(န) (EpiPen®) မတမ ၣ် တ ၣ်အိ ၣ်သံးလ နဘ လ
ၣ် ၤထ ၣ်တ ၣ်ဆါဟ ၣ်န ၣ်လၤ. တ ၣ်အၤ ကပ ၣ်ဃ ၣ်စ ၣ်ကံးဒံး ကသ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ် လ အဒံးကထ ၣ် တ ၣ်လိၤသံး,
တ ၣ်ညိံးထ ၣ်, မတမ ၣ် တ ၣ်ကသါအတ ၣ်ကတ ၣ်ခ ဃ ၣ်ဒံးတ ၣ်သါဃိဃံးန ၣ်လၤ.

•

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ၣ်က တဖ ၣ် ပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး ဂ ၣ်သဟ ၣ်လ လ ၣ်တခါလ ၣ်လ ၣ်န ၣ်လၤ o

Polyethylene glycol (PEG), လ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤဖ ကသ ၣ်ကသတနၤအပၤ ဒၣ်အမ ၣ် ကသ ၣ်လ, တ ၣ်ကတၤကတၤလ တ ၣ်ဒိက ၣ်ပၤပ ၣ်လ ခမရ ၣ် အတ ၣ်သမသမိံး
မၤက ၣ်

o

Polysorbate, လ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤဖ ကသ ၣ်ဒသဒ တနၤအပၤ, ကသ ၣ်ဖ

ၣ်လ ဘ ၣ်တ ၣ်ကံးဘ ဃ ၣ်အၤလ တ ၣ်ဘ ၣ်ဘဖိတဖ ၣ် ဒံး ကသ ၣ်စတံးရံးလ တ ၣ်ဆံး

လ သ ၣ်က ိၤပၤ

•
4.

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ အပၤက ၣ်တဖ

ၣ်

မ ၣ်နအိ ၣ်ဒံး ကသ ၣ်တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်အတ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံး လ ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤ (လ အတမ ၣ် COVID-19ကသ ၣ်ဒသဒ ) မတမ ၣ် ကသ ၣ်ဆံးလ အဂၤ အိ ၣ်တခါခါဧါ.
(တ ၣ်အၤကပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး သ ၣ်တ ၣ်တဘ ၣ်ဘ ိံးဘ ၣ်ဒါဒိ ၣ်ဒ ိ မ
ၣ် ၣ်မ ၣ် (အဒိ - တ ၣ်ဒိဘ ၣ်လ ကသ ၣ်တဘ ၣ်အဃိ) လ အလိ ၣ်ဘ ၣ်ဝ တ ၣ်ကစါယါဘ ါဃ ၣ်ဒံး အပၤန ၣ်ဖ(န) မတမ ၣ်

အပၤဖ(န) (EpiPen®) မတမ ၣ် တ ၣ်အိ ၣ်သံးလ နဘ လ
ၣ် ၤထ ၣ်တ ၣ်ဆါဟ ၣ်န ၣ်လၤ. တ ၣ်အၤ ကပ ၣ်ဃ ၣ်စ ၣ်ကံးဒံး ကသ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ် လ အဒံးကထ ၣ် တ ၣ်လိၤသံး,
တ ၣ်ညိံးထ ၣ်, မတမ ၣ် တ ၣ်ကသါအတ ၣ်ကတ ၣ်ခ ဃ ၣ်ဒံးတ ၣ်သါဃိဃံးန ၣ်လၤ.

5.

တိၤန ၣ်ဃ ၣ်တ ၣ်လ အဘ ၣ်ထခလ တက ၣ် -



ယမ ၣ် ပိ ၣ်မ ၣ်လ အသံးန ၣ်အိ ၣ် 18 န ၣ် ဒံး 49 န ၣ် အဘ ၣ်စ ၤတဂၤ



လၤခဖ ိဘ ၣ်တ ၣ် တ ၣ်အ ၣ်တ ၣ်အ, ဆ ဖ
ၣ် ိက ၣ်ဖိ, တ ၣ်စ ၣ်, နဆ ၣ်ခိ ၣ်ဃ ၤ မတမ ၣ် ကသ ၣ်အ တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ွံၣ် လ အတမ ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ မတမ ၣ် ကသ ဆ
ၣ် ံးအတ ၣ်ကစါယါဘ ါ



ဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဒံးဘ ၣ်တ ၣ်ကစါယါဘ ါ တ ၣ်ဒံးသ ၣ်ဝါဖ



အိ ၣ်ဒံး န ၣ်ခိက ၣ်ဂၤအတ ၣ်ညိံးထ ၣ်တ ၣ်ဆါ (MIS-C မတမ ၣ် MIS-A) ဖ ဒံးန ၣ်ဘ ၣ် COVID-19 တ ၣ်ဆါဝၤအခါ



အိ ၣ်ဒံးဂ ၣ်တတဆ လ အစ ၣ် (အဒိ - HIV တ ၣ်ဆါဃ ၣ်, ခစ ၣ်)



အိကသ ၣ်မၤစ ၤလၤတ ၣ်တတ ၣ်လိ ၣ်န ၣ်ခိက ၣ်ဂၤ မတမ ၣ် တ ၣ်ကစါယါဘ ါတဖ ၣ်



အိ ၣ်ဒံးသ ၣ်ယၤလၤ လ တဘ ၣ်လ ၣ်ဘ ၣ်စံး



အိကသ ၣ်မၤဆထ သ
ၣ်
ၣ်



လ အပၤက ၣ်အိ ၣ်ဒံးသ ၣ်ဘ ၣ်ဖ



အခအၤ ယအိ ၣ်ဒံးဟံးသံးမတမ ၣ် ဒံးအိဖိန ၣ်ထ



ဆံးဘ ၣ်ကသ ၣ်ဆံးဘထ ဖ
ၣ် ံးဘ ၣ်

လ ၢ်အဒိအံၤ ဘ တ
ၢ် ၢ်က ၢ်ကဒါကံၤအီံၤ ခီဖ ိ

05/25/2021

CS321629-E

ဂ
ၣ် ၣ်တတဆ အဒိ မတမ ၣ် တ ၣ်ထအစလ ဘ ၣ်တ ၣ်ဒိံးန ၣ်အၤလ ပၤကိည ၣ်လၤကၤလ တ ၣ်ဆါအအိ ၣ်

ၣ်စၤ (HIT)

မ ၢ်နံၤမ ၢ်သီ

ဘ ၣ်တ ၣ်ဟံးန ၣ်မၤဒိအၤ ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်စံးဘ ျုစံးဖိ ၣ် တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်ဖံးတ ၣ်မၤကရ ဖိ ၣ် (IAC) အတ ၣ်သမသမိံးတ ၣ်ကံးရ ၣ်တဖ ၣ်

1

လ ၢ်တကဘ ျုးအံၤ တ ၢ်ပ က
ၢ် လီံၤအီံၤန ၢ်လံၤီ .

တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်
ဆူညါတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိံၤဘ ၢ်ဃျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ကသ ၢ်ဒ ျုးအတ ၢ်န ၢ်က အဂီ ၢ်, က ၢ်ဖ https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ info-by-product/clinicalconsiderations.html.

ဆူညါတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ိံၤဘ ၢ်ဃျုး တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်ကမျုးတ ၢ် အတ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်လ တ ၢ်ဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ဖျုးတ ၢ်မံၤ အဖီခိ ၢ် တ ၢ်ဖျုးတ ၢ်မံၤညီန ၢ်အဂံၤကတ ၢ် တ ၢ်န ၢ်က

လ တ ၢ်ဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အဂီ ,ၢ် က ၢ်ဖ https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html.

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ တဖ ၣ်အၤ ဘ ၣ်တ ၣ်ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ လ သံးန ၣ်ကရ ၣ် လၤလၤဆဆ သ ၣ်တဖ ၣ်အဂ ၣ် ဒံး ဘ ၣ်တ ၣ်ဆံးန ၣ်လၤအၤဖ
ယ ၣ်ည ၣ်အက ါ လ ခဖ

ၣ် မတမ ၣ် တဖ

ၣ်န ၣ်လၤ.

ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ

သျုးန ၢ်ကရူ ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်တ ၣ်လိ ၣ်ဟ ၣ်ခံး

ကသ ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်ဆျုးအီံၤ

တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အဘ ၢ်စ ံၤ

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ

12 န ၣ် ဒံးဆအဖခိ ၣ်

2ဖ

ၣ်

21 သ

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ

18 န ၣ် ဒံးဆအဖခိ ၣ်

2ဖ

ၣ်

28 သ

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ (Johnson & Johnson)

18 န ၣ် ဒံးဆအဖခိ ၣ်

1ဖ

ၣ်

တအိ ၣ်ဘ ၣ်

ပၤအသံးန ၣ်လ တမ ၣ်တ ၣ်တ ၣ်လိ ၣ်ဟ ၣ်ခံး ကရ ၣ်လ တ ၣ်ကဆံးကသ ၣ်အဂ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တဘ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဘ ၣ်.

တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤတ ၣ်သမသမိံးအဆ ကတ ၣ် (Postvaccination Observation Times) လ ပၤလ တအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တဘ ၣ်ဆံး
ကသ ၣ်ဒသဒ COVID-19 အဂ ၣ်
▪ မျုးနျုး 30
o

▪ 15 မျုးနျုး

အပၤက ၣ် သ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးကထ ၣ်သံးနံးနံးတဘ ဃ ခဖ ိ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ

o

ပၤအဂၤတဖ ၣ်ခလ ၣ်

မတမ ၣ် ကသ ၣ်ဆံး တ ၣ်ကစါယါဘ ါ
o

တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တ ၣ်တကက ံးဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ (အဒိ - ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး
တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ အတဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံး mRNA လ အဆံးဘ ၣ်ကသ ၣ် (Johnson &
Johnson COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ )

o

အပၤက ၣ် တ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံးလ တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးကသ ၣ် လ တ ၣ်အိ ၣ်သံးတမၤ
ဂၤတမၤဂၤအဖခိ ၣ်

တ ၣ်ဆံးဃ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဒံး ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤတဖ ၣ်
COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ တဖ ၣ် ဒံး ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤတဖ ၣ်အၤ ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ် တ ၢ်ဆျုးအီံၤသ လ တ ၢ်တလိ ၢ်ပ ၢ်သ ူ ၢ်ပ ၢ်သျုးတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်ဘ ၢ်န ၢ်လီံၤ. တ ၣ်အၤ ပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဒံး
ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤတဖ ၣ် တဘ ဃ ဖအတ ၣ်ဟထ ၣ်လိ ၣ်သံးအခါ. ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တ ၣ်ဆံးအၤဖ တခ ျုံးတ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အခါ မတမ ၣ် ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤ အခါတဘ လ ၣ်လ ၣ်
သန ၣ်လၤ.

1. တနံၤအံၤနဆိျုးကဧါ.
ဖတ ၣ်အ ၣ်ကၤတအိ ၣ်လ တ ၣ်ဆံးတ ၣ်ဆါနံးနံးအၤ ကမၤစၤလၤကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်တၤလၤ

ဟ ၣ်ဖံးအၤ ဘ ၣ်ထဝဒ ၣ်ဖလ SARS-CoV-2 တ ၣ်ဆါဃ ၣ်အၤ ကထ ၣ်သံး တခ ျုံးပၤကဆံးကသ ၣ်

တၤလၤ မတမ ၣ် မၤအါထ ၣ် တ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံး ဒၣ်တ ၣ်ပလ ၣ်ပဒအသိံးအခါန ၣ်, မံၤယ ၢ်ထ ီ ၢ် တ ၢ်ဆ

တဂၤအၤ ဆံးဘ ၣ်ကသ ၣ်အဆိကတ ၣ်တဖ

ကတီ ၢ်လ တ ၢ်ကဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ ပံၤဆါလ အိ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်ဆူျုးတ ၢ်ဆါ တဆျုးတက ၢ် မတမ ၢ်

ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ခဖ

နျုးနျုးကလျုးအဂီ ၢ် ပ ၣ်တၤလ အတ ၣ်ဆံးတ ၣ်ဆါအၤ ကိည ၣ်လၤတစတက ၣ်.

ထဒ ၣ်လ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ တခါဧိၤအဂ ၣ်န ၣ် တ ၣ်တဟ ၣ်က ၣ်အၤဘ ၣ်.

သျုးယ ၢ်ထ ီ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ် လ ပံၤလ အအိ ၢ်ဒျုးီ SARS-CoV-2 တ ၢ်ဆါဃ ၢ် ပ ၢ်တံၤလ ပံၤအံၤ

ပံၤလ အအိ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်ဆါတဆျုးတက ၢ်အံၤ ဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ သဝန ၢ်လီံၤ.

ဟကံၤကိည ၢ်လီံၤလ တ ၢ်ဆူျုးတ ၢ်ဆါနျုးနျုး ဒီျုးပတ ၢ် တ ၢ်အိ ၢ်လီံၤဖ ီ ၢ်တစတက ၢ်. တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်

ပၤတဂၤမ ၣ်အိ ၣ်ကသ ၣ်မၤသတ ၣ်ဆါဃ ၣ်န ၣ်, တဘ ၣ်ဂ ၣ်လိ ၣ်လ တ ၣ်ကဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အဂ ၣ်တဂၤ.
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ၣ် မတမ ၣ် ဖကသ ၣ်ခဖ

ၣ်အဘ ၣ်စ ၤ လ ပၤလ အဘ ၣ်

ၣ်အဂ ၣ်န ၣ်လၤ. တ ၣ်မၤက ၣ်တ ၣ်ဆါဃ ၣ်လ အခအၤ မတမ ၣ်အပၤက ၣ် တ ၣ်ဆါဃ ၣ်

3

တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်
2. နဆျုးဘ ၢ် COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဘ ီဘ ဧ
ီ ါ.
COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တ ၣ်ဆံးဆတလအၤတသဘ ၣ်.
လ ကသ ၣ်လ တ ၣ်ဘ ၣ်ဆံးအၤခဖ

အဘ ၣ်စ ၤကဘ ၣ်အိ ၣ် အစၤကတ ၣ် 28 သ) န ၣ်လၤ. ဖလ mRNA COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ
လၤလၤဆဆ ခဖ

ၣ်အဂ ၣ်, သမသမိံးက ၣ် ကသ ၣ်ကသအတ ၣ်ကံးန ၣ်ကံးဃါ, တ ၣ်ဆံး

ကသ ၣ်ဒသဒ အဂ ၣ်အက ိၤအတ ၣ်ရ ၣ်တ ၣ်က ၤ, ဒံး တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်ကံးန ၣ်ကံးဃါခံး ဒၣ်သိံး
တ ၣ်မၤစ ၤဆ တ ၣ် ဘ ၣ်ဃံး ကသ ၣ်အဆိကတ ၣ်တဖ
သဒ အဆကတ ၣ်တဖ

ၣ်အၤ တ ၣ်မ ၣ်ဆံးဘ ၣ်အၤ လ တ ၣ်တပ ၣ်သ ၣ်ပ ၣ်သံးအပၤန ၣ်, တ ၣ်တဟ ၣ်က ၣ်လ

တ ၣ်ကဆံးအါထ ၣ် ကသ ၣ်ဒသဒ အဂၤလ ၣ်ဘ ၣ်.
ပၤလ အဆံးဘ ၣ်တ ၣ်မၤက ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ကက ံးတ ၣ်ပ ၣ်တ ၣ်ပဝဒ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆံးက ၣ်

ၣ်လ တ ၣ်ဆံးဘ ၣ်အၤအဂ ၣ်တက ၣ်. ကသ ၣ်ဒ

ကသ ၣ်ဒသဒ အပၤဟ ၣ်မၤစ ၤတ ၣ်ဖိ ဒၣ်သိံးကဆ တ ၣ်ဝလ မ ၣ်အဆံးကသ ၣ်အဂၤတဖ

ၣ် လ တ ၣ်ဆံးအၤအၤ တ ၣ်ဆ တ ၣ်ပ ၣ်ပန ၣ်အၤ မ ၣ်တသ မတမ ၣ် မ ၣ်တအိ ၣ်

ၣ် သတသ

အဂ ၣ်လၤ.

လ ၣ်ဘ ၣ်န ၣ်, တ ၣ်ဆံးန ၣ်အၤ mRNA ကသ ၣ်ဒသဒ လ အအိ ၣ် တခါလ ၣ်လ ၣ် သဝ (လ မ ၣ်နၤမ ၣ်သ

လ ပၤလ အဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ က ၣ်အမရကၤခ တဖ ၣ်အဂ ၣ် ▪

▪

ပၤလ အဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ တခါလ ၣ်လ ၣ်အၤ
တလိ ၣ်ဆံးအါထ ၣ်ဝလ ၣ်ဘ ၣ်. ပၤလ အဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အဆိကတ ၣ်တဖ
လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ လ တ ၣ်ကဘ ၣ်ဆံးအၤခဖ
အခ ၣ်ထံးကတ ၣ်တဖ

ၣ်

ဂ ၣ်ဂ ၣ်အတ ၣ်စံးကါ ခဖ ိ WHO ဘ ၣ်န ၣ်, တ ၣ်ဆံးန ၣ်အၤ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ လ ပၤပၤ

ၣ်အၤ တလိ ၢ် ကၤစံးထ ၣ်ဆံးဝလ

ၣ်ဖက ၣ်အမရကၤဘ ၣ်, ဘ ၣ်ဆ ၣ် ကက ံးဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ခဖ

ၣ်တဖ

လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ သဝန ၣ်လၤ. ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အလ ၣ်ခကတ ၣ်တဖ

ၣ်လ

FDA တဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ ဝၤအလ ၣ်န ,ၣ် အိ ၣ်ခိံး 28 သ တခ ျုံးတ ၣ်စံးထ ၣ်ဆံး COVID-19
ၣ်

ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤအဂ ၣ်တက ၣ်.

လ အဆ ကတ ၣ်ဘံးဒံးတ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးအဆ ကတ ၣ် တသဖအသန ၣ်လၤ.

▪

ပၤလ အတဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ခလ ၣ်လ အဘ ၣ်တ ၣ်ကံးရ ၣ်လၤပ ၣ်အၤဒၣ်အမ ၣ်

ပၤလ အဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးအၤ လ ဂ ၣ်ဂ ၣ်အတ ၣ်စံးကါ

▪

ပၤလ အဆံးဘ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ခလ ၣ် မတမ ၣ် တနၤ လ တ ၣ်တကံးရ ၣ်လၤပ ၣ်အၤ

အတ ၣ်ကံးရ ၣ်အပၤ ခဖ ိ WHO န ၣ် တလိ ၢ်ဆံးအါထ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA

လ ဂ ၣ်ဂ ၣ်အတ ၣ်စံးကါအဂ ၣ်ခဖ ိ WHO ဒံးကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA တဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤ တဖ ၣ်အၤ

ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤဘ ၣ်. က ၣ်ဖ ကတ ၣ်ဘ ၣ်စ ၤကသ ၣ်ဒ ံးအတ ၣ်ပ ၣ်သ ၣ်ပ ၣ်သံး လ တ ၣ်စံးကါ

အဂ ၣ်, တ ၣ်ဆံးန ၣ်အၤ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ လ ပၤပၤ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ တ ၣ်ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤခအၤ လ က ၣ်အမရကၤပၤအဂ ၣ်

သဝန ၣ်လၤ. ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အလ ၣ်ခကတ ၣ်တဖ

(https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/ clinical-considerations.html)
လ ကသ ၣ်ဒသဒ အမၤ.

အလ ၣ်န ၣ်, အိ ၣ်ခိံး 28 သ တခ ျုံးတ ၣ်စံးထ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်

ၣ်လ တ ၣ်တဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ ဝၤ

ကမၤအၤအဂ ၣ်တက ၣ်.

3. မ ၢ်တဒိျုးန ၢ်ဘ ၢ် သ ၢ်တ ၢ်တဘ ၢ်ဘ ိျုးဘ ၢ်ဒါတဘ ီဘ ဧ
ီ ါ•

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ၣ်က တဖ ၣ် ပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး ဂ ၣ်သဟ ၣ်လ လ ၣ်တခါလ ၣ်လ ၣ်န ၣ်လၤ -

o

Polyethylene glycol (PEG), လ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤဖ ကသ ၣ်ကသတနၤအပၤ ဒၣ်အမ ၣ် ကသ ၣ်လ, တ ၣ်ကတၤကတၤလ တ ၣ်ဒိက ၣ်ပၤပ ၣ်လ ခမရ ၣ်အတ ၣ်သမသမိံးမၤက ၣ်

o

Polysorbate, လ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤဖ ကသ ၣ်ဒသဒ တနၤအပၤ, ကသ ၣ်ဖ

•

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ အပၤက ၣ်တဖ

ၣ်လ ဘ ၣ်တ ၣ်ကံးဘ ဃ ၣ်အၤလ တ ၣ်ဘ ၣ်ဘဖိတဖ ၣ် ဒံး ကသ ၣ်စတံးရံးလ တ ၣ်ဆံးလ သ ၣ်က ိၤပၤ

ၣ်

ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး အပၤက ၣ် တ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်*
တကတ ၣ်ဃ မတမ ၣ် ဘ ၣ်တ ၣ်သ ၣ်ညါ (တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်တ ၣ်ဆါ)လ ကသ ၣ်ကသ အတ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်
သံးဒံးသ ၣ်အၤ အိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တ ၣ်တဘ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ န ၣ်လၤ.
ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံး mRNA COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ

ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး ကသ ၣ်ဒသဒ မတမ ၣ် ကသ ၣ်ဆံး လ အအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်က ၣ်က တခါ မတမ ၣ် ခခါ
လ အအိ ၣ်ဒံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ၣ်က တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်တကတ ၣ်ဃအၤ
ကဘ ၣ်အိ ၣ်ဒံးတ ၣ်ပလ ၣ်ပဒလ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဖလ တ ၣ်တသ ၣ်ညါ ကသ ၣ်ကသအ
တ ၣ်က ၣ်က ဖလ ၣ်တခါလ အဒံးကထ ၣ် တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ွံၣ်ဖလ ၣ်တခါ ဒ ၣ်လ ၣ်န ၣ်လၤ.

တဘ ၣ်ဆံး mRNA ကသ ၣ်ဒသဒ တဖ ၣ် (Pfizer-BioNTech မတမ ၣ် Moderna) ဘ .ၣ် ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး
တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံး mRNA COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ (ဃ ၣ်ဒံး ဘ ၣ်တ ၣ်သ ၣ်ညါ

*ဖပၤဆံးဘ ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ တဖ ၣ် ပ ၣ်ဖ ါထ ၣ် အပၤက ၣ် တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံး သ ၣ်သတ ၣ်ကလ ၣ်အခါန ၣ်, ဆ ၣ်ခ ျ့ ပၤက ၣ်ထတ ၣ်အၤ
ကက ံးဂ က
ၣ် ံးစ ံး ဆ တ ၣ်ဝလ တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ တ ၣ်ဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်လ တ ၣ်ပ ၣ်ဖ ါထ ၣ်အၤအၤ မ ၣ်ဘ ထ
ၣ် လိ ၣ်သံးဒံး တ ၣ်တဘ ၣ်

[တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်တ ၣ်ဆါ] လ PEG† ကသ ၣ်ကသ အတ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်) အၤ အိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ပလ ၣ်ပဒ

လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်လ ကထ ၣ်သံးသတ ၣ်ကလ ၣ် မတမ ၣ် တ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံးအဂၤ လ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤညန ၣ်ဖတ ၣ်ဆံးကသ ဒ
ၣ် သဒ ဝၤအခါ

ဆိလ Janssen COVID-19 ကသ ွံၣ်ဒသ
ီ ဒၢန ၣ်လၤ.

ဒၣ်အမ ၣ် ကသ ၣ်တ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံး မတမ ၣ် တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဝၤအတ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံး (လ အတမ ၣ် တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တ ၣ်တကက ံးဆံး mRNA

ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ (ဃ ၣ်ဒံး ဘ ၣ်တ ၣ်သ ၣ်
ညါ [တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်တ ၣ်ဆါ] လ သံးတ ၣ်သဘ ၣ်ဘ ၣ် ကသ ၣ်ကသ အတ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်*) အၤ
အိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ပလ ၣ်ပဒဆိလ mRNA COVID-19 ကသ ွံၣ်ဒသ
ီ ဒၢန ၣ်လၤ.
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COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ) န ၣ်လၤ.

†Polyethylene glycol (PEG) အၤ မ ၣ်တ ၣ်ဃါဃ ၣ်သံးလ mRNA COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ခခါလ အ
ၣ် က ါ, ဒံး polysorbate 80
န ၣ်မ ၣ်တ ၣ်ဃါဃ ၣ်သံးလ Janssen COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အပၤန ၣ်လၤ. မ ၣ်လ PEG ဒံး polysorbate အၤ အက ိၤအက ဘ ၣ်ထ
လိ ၣ်သံး အဃိ တ ၣ်က က သ ၣ်တဖ ၣ်အၤအဘ ၣ်စ ၤ တ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံးညအၤ ကထ ၣ်သံးသန ၣ်လၤ.
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တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်
COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ၣ်က တဖ ၣ်*
Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19
ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ

တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ
တ ၢ်ဃါဃ ၢ်သျုးလ
အမူတဖ ၢ်

Moderna mRNA COVID-19ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ

mRNA လ တ ၣ်ဆတလ Nucleoside အၤ ဆတလဝ

mRNA လ တ ၣ်ဆတလ Nucleoside အၤ ဆတလဝ

SARS-CoV-2 အဖရိ ၣ်ထ(န) အက ၣ် အဂၤ(တဖ ၣ်)

SARS-CoV-2 အဖရိ ၣ်ထ(န) အက ၣ်အဂၤ(တဖ ၣ်) န ၣ်လၤ

န ၣ်လၤ

တ ၢ်ဃါဃ ၢ်သျုးလ
အတမူတဖ ၢ်

2[(polyethylene glycol {PEG})- 2000]-N, Nditetradecylacetamide
1,2-distearoyl-sn-glycero-3- phosphocholine

PEG2000-DMG: 1,2-dimyristoyl-rac- glycerol,
methoxypolyethylene glycol
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

ခ ၣ်လံးစတတ

ခ ၣ်လံးစတတ

(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1diyl)bis(2-hexyldecanoate)
Sodium chloride

SM-102: heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate
Tromethamine

Monobasic potassium phosphate

Tromethamine hydrochloride

Potassium chloride

Acetic ဂ ၣ်ဆ ၣ်

Dibasic sodium phosphate dihydrate

Sodium acetate

Sucrose

Sucrose

Janssen COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ
ကသ ၣ်ဒသဒ , တ ၣ်လၤစ ၤအတ ၣ်ပ ၣ်ဖိ ၣ်ဃ ၣ်သံး,
တ ၣ်ဒုးအိ ၣ်ထ ၣ် Ad26 အဒိ, ဆတလ SARS-CoV-2
ဖရိ ၣ်ထ(န) အတ ၣ်ပ ၣ်ဂ ၣ်ပ ၣ်က ၤ လၤလၤဆဆ
Polysorbate-80
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)
ခရံးတံးဂ ၣ်ဆ ၣ်လ အအိ ၣ်ဃ ၣ်ဒံးထတစၤ
Trisodium citrate dihydrate
Sodium chloride
Ethanol

*ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဒ ၣ်, က ၣ်လထ(န), ရဘ ၣ်စဖ ၣ် မတမ ၣ် ဂ ပ
ၣ် ၣ်ကၤဃ ၣ်တ ၣ်နတမၤဘ .ၣ်

ဖတ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအခါ တ ၣ်တဘ ၣ်လိသံးဒံးသ ၣ်, ဘ ၣ်ထဒံးကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ခဆ
ဒံးကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံးကထ ၣ်သံးသ အက ၣ်အဂၤတဖ ၣ်.
လ ပၤဆါလ အလၤခဖ ိဘ ၣ် တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤတ ၣ်ဆါပန ၣ်တဖ ၣ်အဂ ၣ်န ၣ်, တ ၣ်ဆ တ ၣ် တ ၣ်ဂ ၣ်

ဘ ၣ်ဆ ၣ် ဘ ၣ်သ ၣ်သ ၣ် တပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဂ ၣ်လၤတ ၣ်လၤဆံးဘ ၣ်, ဒံး ပၤဆါသ ၣ်တဖ ၣ် တအိ ၣ်ဒံး

လ အဒံးကထ ၣ် တ ၣ်ဆါ (ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ွံၣ် အတ ၣ်ခဆ , ဘ ၣ်ထဒံး ကသ ၣ်ဒသဒ အ

တ ၣ်ပန ၣ် မတမ ၣ် တ ၣ်ဆါပန ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ် သဝန ၣ်လၤ. ပၤက ၣ်ထတ ၣ်ဖိသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ကဘ ၣ်စံးကါဝ

တ ၣ်ခဆ မတမ ၣ် ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ဒိဘ ၣ် မၤဟံး)အၤ အကါဒိ ၣ်လ တ ၣ်ကဆ တ ၣ်ဝလ ပၤအၤ

ကသ ၣ်ဒ အ တ ၣ်ဆ တ ၣ် ဖလ တ ၣ်သမသမိံးမၤက ၣ် ပၤဆါဒၣ်သိံးကဆ တ ၣ်ဝ အတ ၣ်ဆံးတ ၣ်ဆါတဖ ၣ် ဒံး

ဆံးအါထ ၣ် ကသ ၣ်ဒသဒ သတသ (ဃ ၣ်ဒံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ 2 ဖ

တ ၣ်ရ ၣ်သကတၤ လ အကက ံးအဘ ၣ် အဂ ၣ်လၤ.

ၣ်တဖ

ၣ်အဂ ၣ်န ၣ်လၤ).

တ ၣ်ပန ၣ်ဒံးတ ၣ်ဆါပန ၣ်အလ ၣ်တိၤလ လ ၣ်အၤ အခပညမ ၣ်ဒၣ်သိံး ကကထ ၣ် ဂ ၣ်ခ ၣ်ထံး တ ၣ်အိ ၣ်ယ ၤ

အက ၢ်အဂီံၤသ ၢ်တဖ ၢ်

တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ်အတ ၢ်ခီဆ သတူ ၢ်ကလ ၢ်
(ဃ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ် ဒိ ၢ်ဒ ိ မ
ၢ် ၢ်မ ၢ်)

ဘ ၢ်ထဒီျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ခီဆ တဖ ၢ်

ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ဒိဘ မ
ၢ် ံၤဟူျုးတဖ ၢ်
(ဖျုးဘ ၢ် ဒီျုးဒလံၤပူံၤ)
တ ၣ်ကထ ၣ်သံးဘ ၣ်ဒံးန ၣ် ကထ ၣ်သံးဖ

တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအဆ ကတ ၣ် အါတက ၣ်န ၣ် ကထ ၣ်သံးဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဝၤ 15 -30 မံးနံး

အါတက ၣ်န ၣ် ကထ ၣ်သံးဖ 15 မံးနံး

တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤ 1 - 3 သ (အါတက ၣ်
အကထ ၣ်သံး ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဝၤဆညါတသ)

တ ၣ်ပန ၣ်တဖ ၣ် ဒံးတ ၣ်ဆါပန ၣ်တဖ ၣ်
အက ၢ်အဂီံၤသ ၢ်တဖ ၢ်
န ၣ်ခိန ၣ်ကစ ၣ်

တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ်အတ ၢ်ခီဆ သတူ ၢ်ကလ ၢ်
(ဃ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ် ဒိ ၢ်ဒ ိ မ
ၢ် ၢ်မ ၢ်)
တ ၣ်ဘ ၣ်လ တ ၣ်အိ ၣ်သံးဘံးကကထ ၣ်သံး

ဘ ၢ်ထဒီျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ခီဆ တဖ ၢ်
တ ၣ်ဘ ၣ်ကလ ၤ မတမ ၣ် ခ ၣ်

ဖံးဘ ၣ်တ ၣ်ဆါပန ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ အိ ၣ်ဖ ါထ ၣ်ဖ ပၤ အဂၤ
~90% အပၤ လ အအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ွံၣ်,

ဘ ၣ်ထဒံးဖံးဘ ၣ်

ဃ ၣ်ဒံး ဖံးဘ ၣ်သံးနံးနံး, တ ၣ်သံးကဝၤက ၤ, မ ၣ်နါထ ၣ်ဂၤ,

ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ဒိဘ မ
ၢ် ံၤဟူျုးတဖ ၢ်
(ဖျုးဘ ၢ် ဒီျုးဒလံၤပူံၤ)
တ ၣ်လိၤကိ ၣ်, တ ၣ်စခ ၣ်ခ ၣ်ခ ၣ်, တ ၣ်ဘံးသ ၣ်တၤသံး
တ ၣ်ဆါ, ဖံးဘ ၣ်ထ ၣ်ဂၤ မတမ ၣ် တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်

မ ၣ်လၤဝါ, ကပ ဆ, ဖ ၣ်ဘ ၣ်ဘ ၣ်စ ၣ်, တ ၣ်ဘ ၣ်လ မ ၣ်သ ၣ်ကိ ၣ်

လ ၣ်ညိံးထ ၣ်,
ဖစလ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်တကပၤကိ ၣ်ဘိထ ၣ်ညိံးထ ၣ်

ထ ၣ်ရှူညိံး
ခိ ၣ်မၤ, ခိ ၣ်တယ ၣ်, သံးပၤန ၣ်သံးတစိ ၣ်တလ ၣ် (အါစအါဘ န ၣ်
ဘ ၣ်ဃံးဒံးန ၣ်

ထ မထ မ ၣ်, သံးဒဝၤဒဝၤ, ခိ ၣ်မၤ, ခိ ၣ်တယ ၣ်,

ဖတ ၣ်ဆါပန ၣ်စံးထ ၣ်သံးဝၤ စၤစံးကံး မတမ ၣ် မံးနံး),

တ ၣ်ဘံးသံး, တသ ၣ်န ၣ်သံး

ဂ ၣ်တအိ ၣ်ဘါတအိ ၣ်, တ ၣ်ထ ၣ်ဆတလ (ဒၣ်အမ ၣ် တ ၣ်ကပၤ

ခိ ၣ်သံးဃဆါ

မ ၣ်မ ၣ်, တ ၣ်ထ ၣ်ဖ ါတဆ), တ ၣ်န ၣ်ဟဆတလ
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တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်
တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ်အတ ၢ်ခီဆ သတူ ၢ်ကလ ၢ်

အက ၢ်အဂီံၤသ ၢ်တဖ ၢ်

(ဃ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ် ဒိ ၢ်ဒ ိ မ
ၢ် ၢ်မ ၢ်)
ကသါတဘ , ကသါဃိဃံး, ကလၤက ိၤဆံး,

တ ၣ်ကသါ

သံးဖ

တ ၣ်ကသါသ ၣ်ဒ ိ ၣ်, အ ၣ်စ ၣ်က ၣ်စၤ

ၣ်သ ၣ်က ိၤ

သ ၣ်ဂ ၣ်ထ ၣ်, သံးကနိံး

ဘ ၢ်ထဒီျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ခီဆ တဖ ၢ်

တ ၣ်လၤဆလိ ၣ်သံး - တ ၣ်သံးကနိံးမ ၣ်အိ ၣ်ဃန ၣ်, တ ၣ်ကသါခ ျ့ထ ၣ်
တ ၣ်လၤဆလိ ၣ်သံး - ဖသ ၣ်တၤဃၤဆခိ ၣ်နစၤအခါန ၣ်,
သ ၣ်ဂ ၣ်ထ ၣ် မတမ ၣ် သံးကနိံး ကထ ၣ်သံးသ

ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ဒိဘ မ
ၢ် ံၤဟူျုးတဖ ၢ်
(ဖျုးဘ ၢ် ဒီျုးဒလံၤပူံၤ)
တအိ ၣ်ဘ ၣ်

တအိ ၣ်ဘ ၣ်

ပ ၣ်ကဖ

သံးကလ ၣ်, ဘိံး, ဟ ဖ ဆိံးကံး, ဟ ဖ လ

သံးကလ ၣ်, ဘိံး

တ ၣ်ဘိံး မတမ ၣ် ဟ ဖ လ ကထ ၣ်သံးသ

ယ ၣ်ည ၣ်ဒံးဃက

တအိ ၣ်ဘ ၣ်

တအိ ၣ်ဘ ၣ်

ယ ၣ်ည ၣ်ဆါ, စကမၤခ ၣ်ကမၤဆါ

ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်တဖ ၣ်
တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ်အတ ၢ်ခီဆ သတူ ၢ်ကလ ၢ်

အက ၢ်အဂီံၤသ ၢ်တဖ ၢ်

(ဃ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ် ဒိ ၢ်ဒ ိ မ
ၢ် ၢ်မ ၢ်)

ဘ ၢ်ထဒီျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ခီဆ တဖ ၢ်

ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ဒိဘ မ
ၢ် ံၤဟူျုးတဖ ၢ်
(ဖျုးဘ ၢ် ဒီျုးဒလံၤပူံၤ)

တ ၣ်မ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ လ အအိ ၣ်ဒံး
mRNA COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ
ဒၣ်အဆိကတ ၣ်တဖ

ၣ်န ၣ်,

တမ ၣ်ဘ ၣ်

မ ၣ်

မ ၣ်

တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်လ တ ၣ်ကဆံး mRNA
ကသ ၣ်ဒသဒ ခဖ

ၣ်တဖ

ၣ်ဧါ.

ဆ ခ
ၣ် ျ့အပၤက ၣ်ထတ ၣ်ဖိတဖ ၣ် မတမ ၣ် ဆ ၣ်ခ ျ့ဝၤက ိၤ ဖက ၣ်အမရကၤအၤ ဃထ ၣ်တ ၣ်ဟ ၣ်က ဟ
ၣ်
ၣ်ဖံးလ ကသ ၣ်ဒ ံးတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ပၤဖ ံးဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ် အတ ၣ်မၤက ၣ် COVIDvax တ ၣ်တိ ၣ်က ျဲၤအအိ ၣ် (https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/
monitoring/cisa/index.html) လ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်သက ၣ်လ တ ၣ်န ၣ်ပ ၣ်အၤက လ တ ၣ်တပ ၣ်ဖ ါ ထ ၣ်အၤ ခဖ ိ CDC တ ၣ်န ၣ်က ဘ ၣ်ဃံးဒံး ပၤဆိံးက တဂၤစ ၣ်စ ၣ် လ အအိ ၣ်ဆံးိ ဖ က ၣ်အမရကၤအဂ ၣ် န လ
ၣ် ၤ.

တ ၣ်သံးပၤန ၣ်သံး တစိ ၣ်တလ ၣ်အၤ ကထ ၣ်သံးသ ဒိံးသနၤထ ၣ်သံးလ ကသ ၣ်ဒသဒ လ တ ၣ်ဆံးအၤ
ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ကက ံးသ ၣ်ညါပ ၣ်ပန ၣ် တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ် အတ ၣ်ခဆ တကတ ၣ်ဃ ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်

လၤဆဒ ၣ်တ ၣ် လ ပၤဖိသ ၣ်အက ါန ၣ်လၤ. တ ၣ်ကစါယါဘ ါသ ၣ်တဖ ၣ် ကဘ ၣ်အိ ၣ်ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်

သံးဒံးသ ၣ်နံးနံး, ဒံးကဘ ၣ်အိ ၣ်ဒံးက ၣ်စလ တ ၣ်ကစါယါဘ ါတ ၣ်အိ ၣ်သံးသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အဆ ကတ ၣ်န ၣ်လၤ.

လ ၣ် ဒၣ်သိံးကဟံးဆံး တ ၣ်လၤဃၤဘ ၣ်ဒ ိ ဒံးပ ဆ ရ ၣ်က ၤ တ ၣ်သံးပၤန ၣ်သံးအတ ၣ်ခဆ အဂ ၣ်လၤ.

ကသ ၣ်ကသအတ ၣ်ကစါယါဘ ါအကက ံးအဘ ၣ် လ တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်နံးနံးအၤ ကဘ ၣ်အိ ၣ်ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်လ ၣ်တဘ ဃ

ပၤကိံးဂၤအၤ ဘ ၣ်တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးလ တ ၣ်ကသမသမိံးက ၣ်အၤ 15 မံးနံး ဖတ ၣ်ဆံး COVID-19

မ ၣ်လ တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်အတ ၣ်ခဆ အၤ ကထ ၣ်သံးသ ဖတ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအခါန ၣ်လၤ. က ၣ်တ ၣ်ပ

ကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအလ ၣ်ခန ၣ်လၤ. ပၤဆါသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ကက ံးဆ ၣ်နၤ မတမ ၣ် မၤနၤဖတ ၣ်သမသမိံး

ဆ ရ ၣ်က ၤ တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်နံးနံး ဖ တ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အလ ၣ် - https://www.cdc.gov/vaccines/covid-

က ၣ်အၤအခါ ဒၣ်သိံးကမၤစၤလၤ တ ၣ်မၤလၤဃၤတ ၣ်ဘ ၣ်ဒအ
ိ တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်အဂ ၣ်လၤ. တ ၣ်သံးပၤန သ
ၣ် ံး

19/info-by-product/pfizer/anaphylaxis-management.html လ ဆညါတ ၣ်န ၣ်က အဂ ၣ်

မ ၣ်ကထ ၣ်န ၣ်, ပၤဆါအၤ တ ၣ်ကဘ ၣ်သမသမိံးအၤ ပ ၣ်တၤလ တ ၣ်ဆါပန ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ် ကၤဂၤထ ၣ်
တစလၤ.

4. မ ၢ်နအိ ၢ်ဒျုးီ တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုးဒီျုးသ ၢ်အတ ၢ်ခီဆ လ တ ၢ်ဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ (လ တမ ၢ် COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ) မတမ ၢ်
ကသ ၢ်ဆျုးအဂံၤဧါ.
လ အပၤက ၣ်ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ် တ ၣ်ခဆ သတ ၣ်ကလ ၣ် (လ 4 န ၣ်ရ ၣ်အတ ၣ်

န ၣ်လၤ. တ ၣ်ပ ၣ်သ ၣ်ပ ၣ်သံးလ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အၤ အိ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ တ ၣ်ကဘ ၣ်က

ပၤ) လ ကသ ၣ်ဒသဒ မတမ ၣ် ကသ ၣ်ဆံး (အဒိ - တ ၣ်ဆံးလ ယ ၣ်ည ၣ်လိၤ, တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်လ လ ၣ်က ိၤ,

ဘ ၣ်ဂ ၣ်ဒံး SARS-CoV-2, တ ၣ်ဆတ ၣ်ဆါနံးနံးအတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ် မတမ ၣ် တ ၣ်သတ ၣ်ပ ၣ် မ ၣ်လ COVID-19

မတမ ၣ် ကသ ၣ်ဒသဒ မတမ ၣ် တ ၣ်ကစါယါဘ ါ လ ဘ ၣ်တ ၣ်ဆံးလ ဖံးဘ ၣ်ဖလ ၣ် လ အတဘ ၣ်ထဒံး

အဃိ, အပၤက ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤဘ ၣ်ဃံး COVID-19, တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံး ဒံးသ ၣ် နံးနံးအတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ၣ်က )အၤ မ ၣ်ဝတ ၣ်ကဘ ၣ်ပလ ၣ်သံးလ တ ၣ်ဆံး COVID-19

လ တ ၣ်တသ ၣ်ညါအၤ ဒံး ပၤဆံးကသ ၣ်ဖိ အတ ၣ်သတ ၣ်ဘ ၣ်လ တ ၣ်ကဒိံးန ၣ် တ ၣ်က ၣ်ထ တကတ ၣ်ဃ

ကသ ွံၣ်ဒသ
ီ ဒၢန ၣ်လၤ. ကသ ၣ်ဒသဒ အၤ တဆံးအၤသ ဘ ၣ်ဆ ၣ် ပၤဆါသ ၣ်ညတဖ ၣ်အၤ တ ၣ်ကဘ ၣ်

လ တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်အဂ ၣ် ဖတ ၣ်လိ ၣ်ဘ ၣ်အၤအခါန ၣ်လၤ. ပံၤသ ၢ်တဖ ၢ်အံၤ တ ၢ်ကဘ ၢ်

ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးအၤဘ ၣ်ဃံး သ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးအတ ၣ်ခဆ နံးနံး အတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ တ ၣ်တသ ၣ်ညါ

သမသမိျုးက ၢ်အီံၤ လ အမျုးနျုး 30 ဖအဆျုးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဝံၤအခါန လ
ၢ် ီံၤ.

အၤသ ၣ်တဖ ၣ် ဒံးတ ၣ်မၤဘ ၣ်ဃတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ် လ အခဆ ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ဘ ျုံး
တဖ ၣ်န ၣ်လၤ. သံးယၤထ ၣ်တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်လ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အဂ ၣ် ဒံး-မတမ ၣ် ဘ ၣ်သ ၣ်သ ၣ်
တ ၣ်ကပ ၣ်သ ၣ်ပ ၣ်သံး တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးဒံး ကသ ၣ်သရ ၣ်ကစါယါဘ ါ တ ၣ်တဘ ၣ်လ ၣ်သံးဒံးသ ွံၣ်
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တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်
5. တ ၢ်ပ ၢ်သ ူ ၢ်ပ ၢ်သျုးလ တ ၢ်ကူစါယါဘ ါအဂီ ၢ်တဖ ၢ် တ ၢ်ခီဆ

တ ၢ်ပ ၢ်သ ူ ၢ်ပ ၢ်သျုး
ပၤပိ ၣ်မ ၣ်လ အသံးန ၣ် 18 န ၣ် ဒံး 49 န ၣ် အဘ ၣ်စ ၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ
တခါလ ၣ်လ ၣ် သဝန ၣ်လၤ. ဘ ၣ်ဆ ၣ်သန ၣ်က, တ ၣ်ကဘ ၣ် ဘိံးဘ ၣ်သ ၣ်ညါအၤ ဘ ၣ်ဃံးသ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ် အတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ် ဃ ၣ်ဒံးသ ၣ်ဘ ၣ်
ဖ

ၣ်စၤတ ၣ်ဆါ (TTS) ဖအဆံးဘ ၣ် Janssen COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအခါ www.fda.gov/emergency-preparedness-and-

response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ janssen-covid-19-vaccine ဒံးတ ၣ်သတ ၣ်ဘ ၣ်လ တ ၣ်ကဆံးဘ ၣ် FDA ကသ ၣ်ဒသဒ

ပံၤပိ မ
ၢ် လ
ၢ်
အသျုးန ၢ် 18 န ၢ် ဒီျုး 49 န ၢ် အဘ ၢ်စ ံၤ

လ COVID-19 ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤတဖ ၣ်န ၣ်လၤ.
TTS အၤ မ ၣ်တ ၣ်ဆါလ ညန ၣ်တကထ ၣ်သံး လ အအိ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး သ ၣ်လၤက ိၤမတမ ၣ် သ ၣ်ကၤက ိၤ သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ် ဒံးသ ၣ်ဘ ၣ်ဖ

ၣ်စၤ

လ အကထ ၣ်သံးသ ဖပၤဆါလ တ ၣ်တသ ၣ်ညါဘ ၣ်လ အအိ ၣ်ဘံးဘ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဒံးကထ ၣ်သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ဘ ၣ်န ၣ်လၤ.
ဆညါလ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ပၤဆံးကသ ၣ်ဖိအဂ ၣ်အၤ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤဖwww.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.

လံၤခီဖ ိဘ တ
ၢ်
ၢ် တ ၢ်အီ တ
ၢ်
ၢ်အီ, ဆ ၢ်ဖိကီ ၢ်ဖိ , တ ၢ်စ ၢ်,
နဆ ခ
ၢ် ိ ဃ
ၢ် ံၤ မတမ ၢ် ကသ အ
ၢ် ီ တ ၢ်တဘ ၢ်လိ ၢ်သျုး
ဒီျုးသ ွံၣ် လ အတမ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ မတမ ၢ် ကသ ဆ
ၢ် ျုးအ
တ ၢ်ကူစါယါဘ ါ

တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်အတ ၣ်ခဆ လ အပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ်အတ ၣ်ခဆ လ အနံး လ အတဘ ၢ်ထလိ ၢ်သျုး ဒံး ကသ ၣ်
ဒသဒ တဖ ၣ်, ကသ ၣ်ဆံးတဖ ၣ် မတမ ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်က ၣ်က သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တမ ၢ်ဝ တ ၣ်ဆါပန ၣ်လ တ ၣ် တဟ ၣ်ဆံး
ကသ ၣ် မတမ ၣ် တ ၣ်အိ ၣ်ကတ ၣ်ကတၤသံးလ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဃ ၣ်ဒံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ တ ၣ်ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအဂ ၣ်ဘ ၣ်.
ဘ ၣ်ဆ ၣ်သန ၣ်က, ပၤတဂၤစ ၣ်စ ၣ်လ အအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်တဘ ၣ်လိ ၣ်သံးဒံးသ ၣ် လ တ ၣ်ဆခါဂၤတခါဂၤ အတ ၣ်ကထ ၣ်သံးဒၣ်လ ၣ်ဂၤန ၣ်, တ ၢ်ကက ျုး
သမသမိျုးက ၢ်အီံၤ လ အမျုးနျုး 30 ဖအဆျုးကသ ၢ်ဝံၤအခါန ၢ်လီံၤ.

ကသ ၣ်ဒသဒ အၤ တ ၣ်ကက ံးဆံးန ၣ်ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး SARS-CoV-2 တ ၣ်ဆါဃ ၣ် အတ ၣ်ဆါပန ၣ်မ ၣ်ဂၤ, တအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်ဆါပန ၣ်မ ၣ်ဂၤန ၣ်လၤ.

ဆျုးဘ ၢ် COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဒီျုးဘ ၢ်တ ၢ်ကူစါ

ဖတ ၣ်ဆါဃ ၣ်ဒံးကသ ၣ်ဒသဒ အဘ ၣ်စ ၤန ၣ် တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးလ တ ၣ်လၤတ ၣ်တ ၣ်အစၤကတ ၣ် တအိ ၣ်ဘ ၣ်.

ယါဘ ါ တ ၢ်ဒီျုးသ ၢ်ဝါဖ

ဘ ၣ်ဆ ၣ်သန ၣ်က, တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အၤ တ ၣ်ကက ံးမၤယ ၣ်ထ ၣ်တ ၣ်ဆ ကတ ၣ် အစၤကတ ၣ် အသ 90 ဖပၤဆါအၤ ဒိံးန ၣ် န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ

ၢ်ဂ ၢ်တတီဆ အဒိ မတမ ၢ်

တ ၢ်ထအစီလ

အဒိ မတမ ၣ် တ ၣ်ထလ တ ၣ်ဟံးန ၣ်အၤ လ ပၤကကိည ၣ်လၤတဂၤအအိ ၣ် ဒၣ် COVID-19 တ ၣ်ကစါယါဘ ါအသိံးဂ ၣ်. တ ၣ်အၤမ ၣ်ဝ တ ၣ်ကတ ၣ်

ဘ ၢ်တ ၢ်ဒိျုးန ၢ်အီံၤလ ပံၤကိည ၢ်လီံၤကံၤလ တ ၢ်ဆါအအိ ၢ်

ကတၤအတ ၣ်ဖံးတ ၣ်မၤပ ၣ်တၤလ ဆညါတ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤ အိ ၣ်ထတစ ဒၣ်သိံးကဟံးဆံး တ ၣ်ကစါယါဘ ါ န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ ဃ ၣ်ဒံး န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ
အတ ၣ်ခဆ လ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ဘ ၣ်ဘ ံးလိ ၣ်သံးအဂ ၣ်လၤ.
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တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်

တ ၢ်ခီဆ

တ ၢ်ပ ၢ်သ ူ ၢ်ပ ၢ်သျုး
မ ၣ်ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး MIS-C မတမ ၣ် MIS-A သ ၣ်တဖ အ
ၣ် ၤ ကအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ အတ ၣ်ခဆ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အဖခိ ၣ် သံးတ ၣ်တ ၣ်ဘ ၣ်န ၣ်
တ ၣ်တသ ၣ်ညါအၤဘ
ိ
ၣ်.
ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး MIS-C မတမ ၣ် MIS-A အၤ ဃထ လ ကဆံးကသ ၣ်ဒသဒ သဝန ၣ်လၤ. တ ၣ်ပ ၣ်သ ၣ်ပ ၣ်သံးလ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အဂ ၣ်အၤ အိ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး ◼ တ ၣ်ကစါယါဘ ါ အတ ၣ်ဃသ ၣ်ညါ လ MIS-C မတမ ၣ် MIS-A အအိ ၣ် ဃ ၣ်ဒံးသံးတ ၣ်ဟံးတ ၣ်ဂၤ လ အကထ ၣ်ကၤသံးညန ၣ်
◼ န ၣ်ကစ ၣ်တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ COVID-19 တ ၣ်ဆါလ အနံး (အဒိ - သံးန ၣ်, ဂ ၣ်ခ ၣ်ထံး တ ၣ်အိ ၣ်သံးလ )
◼ ပၤတဝ အတ ၣ်ရၤလၤ COVID-19 ဒံး န ၣ်ကစ ၣ်တ ၣ်ဘ ယ
ၣ် ိ ၣ်လ တ ၣ်ကကၤဒိံးန ၣ်ကၤတ ၣ်ဆါဃ ၣ်

အိ ၢ်ဒျုးီ နီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီံၤအတ ၢ်ညိျုးထီ တ
ၢ်
ၢ်ဆါ
လ အမ ၢ် MIS-C (ဖိသ ၢ်) မတမ ၢ် MIS-A
(ပံၤသျုးပ ၢ်တဖ ၢ်)

◼ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ တ ၣ်ပၤဖ ံးဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်အတ ၣ်ကံးန ၣ်ကံးဃါ ဖတ ၣ်ဆံးတ ၣ်ဆါဝၤ
◼ တ ၣ်ဆ ကတ ၣ်လ တ ၣ်မၤအါထ ၣ်ဂ ၣ်တတဆ အတ ၣ်ကဟါယါဘ ါတဖ ၣ် (တ ၣ်န ၣ်က အဂၤကတ ၣ် ညန ၣ်လ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အဂ ၣ်အၤ
တ ၣ်ဃတ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးလ ဆညါတ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤအဂ ၣ် https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/ acip-recs/general-recs/index.html)
မ ၣ်လ တ ၣ်အ ၣ်ကၤခအၤ ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးဝလ SARS-CoV-2 တ ၣ်ကၤဒိံးန ၣ်တ ၣ်ဆါဃ ၣ်အၤ စၤဝဖတ ၣ်ဒိံးန ၣ်ဘ ၣ် တ ၣ်ဆါဃ ၣ်စၤလါအတ ၣ်ပၤအဃိ, ပၤလ အပၤက ၣ်အိ ၣ်ဒံး MIS-C
မတမ ၣ် MIS-A အၤ ကက ံးမၤယ ၣ်ထ ၣ် တ ၣ်ဆံးကသ ၣ် အဆ ကတ ၣ် ပ ၣ်တၤလ အကၤကိည ၣ်လၤကၤလ အတ ၣ်ဆါဃ ၣ် ဒံး ဖတ ၣ်မၤက ၣ် MIS-C မတမ ၣ် MIS-A မ ၣ်နၤမ ၣ်နၤဝၤ
အလီၢ ွံၣ်ခ အသ 90 အတ ၣ်ပၤန ၣ်လၤ.
တ ၣ်ကတိၤသကိံးတ ၣ်ဒံး ပၤဆါ, ပၤက ၣ်ထပၤဆါ(တဖ ၣ်), ဒံးတ ၣ်ကစါယါဘ ကရ ၣ် မတမ ၣ် ပၤစ ၣ်နၤအၤ မၤစ ၤနၤလ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ဆ တ ၣ်န ၣ်လၤ. ပၤဟ ၣ်ဆ ၣ်
ခ ျ့တ ၣ်က ၣ်ထသ ၣ်တဖ ၣ် ဒံး ဆ ၣ်ခ ျ့ဝၤက ိၤအၤ ဃထ ၣ် တ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံးလ တ ၣ်ကစါယါဘ ါတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ပၤဖ ံးဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ် တ ၣ်သမသမိံးမၤက ၣ်
အတ ၣ်တိ ၣ်က ျဲၤ ဖ www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html.

COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ တဖ ၣ်အၤ ဘ ၣ်သ ၣ်သ ၣ် တ ၣ်ကဆံးန ၣ်ပၤလ အအိ ၣ်ဒံးဆ ၣ်ခ ျ့တ ၣ်ဂ ၣ်ကသ ၣ်တဖ ,ၣ် ဒၣ်အမ ၣ် HIV တ ၣ်ဆါဃ ၣ် မတမ ၣ် န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ စၤ တ ၣ်အိ ၣ်သံးတဖ ၣ်

အိ ၢ်ဒျုးီ နီ ၢ်ခိဂ ၢ်တတီဆ လ အစံၤ (HIV

မတမ ၣ် ပၤလ အအိ ၣ်ကသ ၣ်မၤဂၤထ ၣ် န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ မတမ ၣ် တ ၣ်ကစါယါဘ ါတဖ ၣ် လ တအိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆါပန လ
ၣ် တ ၣ်တဟ ၣ်ဆ ၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ န ၣ်လၤ.

တ ၢ်ဆါဃ ၢ်, ခစ ၢ်)

ဘ ၣ်ဆ ၣ်သန ၣ်က, အဝသ ၣ်ကက ံး ဃတ ၣ်ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံး ဘ ၣ်ဃံး ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ပၤဖ ံးဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်အဂ ၣ်အက ိၤ ဒံး တ ၣ်တၤလၤတၤလၤ ဖပၤလ န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ စၤအက ါ

အိကသ မ
ၢ် ံၤစ ံၤလီံၤတ ၢ်တတူ ၢ်လိ န
ၢ် ီ ၢ်ခိက ၢ်ဂီံၤ

ဃ ၣ်ဒံး တ ၣ်အိ ၣ်သံးလ တ ၣ်ကမၤစၤလၤ ဂ ၣ်တတဆ အတ ၣ်ခဆ ဒံးတ ၣ်လိ ၣ်ဘ ၣ်လ တ ၣ်ကလၤပိ ၣ်မၤထ တ ၣ်န ၣ်က ဒၣ်သိံးကဒသဒ လၤကၤ အသံးလ COVID-19 အဂ ၣ်လၤ.

မတမ ၢ် တ ၢ်ကူစါယါဘ ါတဖ ၢ်

COVID-19 အၤ တ ၣ်ကဆံးန ၣ်အၤ ဖလ တ ၣ်စံးကါ ကသ ၣ်မၤစၤလန ၣ်ခိက ၣ်လညိံးအတ ၣ်ကစါ လ အပဃ ၣ်ဒံး ကသ ၣ်ဖှူ မတမ ၣ် စဆ ခ ၣ်ဆ တ ၣ်ကစါယါဘ ါဒ ၣ်လ ၣ်
ဖလ န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ အၤ ကၤဂၤထ ၣ်အခါန ၣ် တ ၣ်တလိ ၣ်အိ ၣ်ခိံးတ ၣ်ဆ ကတ ၣ်လ တ ၣ်ဘ ၣ်စ ၤ

ဒၣ်ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤအသိံးန ၣ်, COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အၤ တ ၣ်ဆံးန ၣ်အၤလ ပၤဆါသ ၣ်တဖ သ
ၣ် ဝ ဖလ ကသ ၣ်သရ ၣ်လ အသ ၣ်ညါသ ၣ်ခိံးပၤဆါ အသ ၣ်ယၤလၤ
တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်အၤ မ ၣ်ဆ တ ၣ်ဝလ တ ၣ်ကဆံးန ၣ်လၤလ ယ ၣ်ည ၣ်ပၤ လ အပၤဖ ံးဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်န ၣ်လၤ.

အိ ၢ်ဒျုးီ သ ယ
ၢ် ံၤလီံၤ လ တဘ လ
ၢ် ီ ၢ်ဘ ၢ်စျုး
အိကသ မ
ၢ် ံၤဆထီ ၢ်သ ၢ်

ACIP အၤ ဟ ၣ်က ၣ်ဟ ၣ်ဖံး တ ၣ်မၤအက ိၤအက ၣ်လ လ ၣ်အၤ လ တ ၣ်ဆံးကသ ွံၣ်ဒသ
ီ ဒၢလ ယ ၣ်ည ၣ်ပၤ လ ပၤဆါလ အအိ ၣ်ဒံးသ ၣ်ယၤလၤတ ၣ်ဆါ မတမ ၣ် အအိကသ ၣ်မၤဆံး
ထ ၣ်သ ၣ် - ထံးဆံးဆံးဆံးဖိ (23-gauge မတမ ၣ် ထံးခိ စ
ၣ် ံးဆံးဆံးဖိ) အၤ တ ၣ်ကက ံးစံးကါအၤလ တ ၣ်ဆံးကသ ဒ
ၣ် သဒ အဂ ၣ် ဝၤဒံး တ ၣ်ကက ံးဆ ၣ်လၤကယကယ 2 မံးနံး ဖတ ၣ်ဆံး
ကသ ၣ်လ ၣ်လ တအိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဒံးဒံးန ၣ်တက ၣ်.
ပၤလ အအိ ၣ်ကသ ၣ်အံးစပရ မတမ ၣ် တ ၣ်မၤဆထ သ
ၣ်
ၣ်ဒတ
ၣ် ၣ်အိကသ ၣ်ညန ၣ်အသိံးအၤ တဘ ၣ်ပတ ၣ်တ ၣ်အိကသ ၣ်တဖ ၣ်အၤတခ ျုံးလ အဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဘ ၣ်.
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တခ ျုးတ ၢ်ဆျုး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အခါ
တ ၢ်ကျုးနီ ၢ်အတ ၢ်ကျုးရ ၢ်တဖ ၢ်
တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ဆ ၣ်ခ ျ့အပၤစ ၣ်နၤတဖ ၣ်အဂ ၣ်
တ ၢ်ခီဆ

တ ၢ်ပ ၢ်သ ူ ၢ်ပ ၢ်သျုး
သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ် ဃ ၣ်ဒံး သ ၣ်ဘ ၣ်ဖ

ၣ်စ ၤလၤတ ၣ်ဆါ (TTS) လ အဘ ၣ်ထလိ ၣ်သံးဒံး COVID-19 ကသ ွံၣ်ဒသ
ီ ဒၢအၤ တ ၣ်တသ ၣ်ညါအၤ

လၤတ ၣ်သန ၣ်က, ဖ ါလ တ ၣ်အၤလၤပလိ ၣ်သံးဒံး တ ၣ်ဆါအဂၤလ အတကထ ၣ်သံးည လ အမ ၣ် န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ လ အဒံးအိ ၣ်ထ ၣ်သ ၣ်ဘ ၣ်ဖ
ကသ ၣ်ဟံးပရလ အဒံးအိ ၣ်ထ ၣ်သ ၣ်ဘ ၣ်ဖ

ၣ်,

ၣ် တ ၣ်ဆါ (HIT) ပ ၣ်တၤလ တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤသ ၣ်တဖ ၣ် အိ ၣ်ထ ၣ်တစန ၣ်, ပၤစ ၣ်နၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ

ဟ ၣ်က ၣ်ဝလ ပၤလ အအိ ၣ်ဒံး န ၣ်ခိဂ ၣ်တတဆ လ အဒံးကထ ၣ်တ ၣ်ညိံးထ ၣ် လ အအိ ၣ်ဖ ါခဖ ိ သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ် ဒံး သ ၣ်ဘ ၣ်ဖ
တ ၣ်ကက ံးဆံးန ၣ်အၤ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အသတဖ

ၣ်စၤ ဒၣ်အမ ၣ် HIT အၤ

ၣ် (အဒိ - mRNA ကသ ၣ်ဒသဒ ) ဖလ တ ၣ်ဆံးတ ၣ်ဆါအၤ ကိည ၣ်လၤပၤထ ၣ် အသ

90 မတမ ၣ်စၤန ၣ်အန ၣ်အခါန ၣ်လၤ.ိ အသ 90 မ ၣ်ဝၤန ,ၣ် ပၤဆါသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤ
သန ၣ်လၤ.
ပၤစ ၣ်နၤသ ၣ်တဖ ၣ် န ၣ်ဝဒ ၣ်လ တ ၣ်အိ ၣ်သံးလ လ ၣ် သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တဒံးဘ ၣ်ကဘ ၣ်ဂ ၣ်ပၤလ TTS ညထ ၣ်ဝ ဖအဆံးဘ ၣ် COVID-19
ကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအလ ၣ်ခဘ ၣ်. ပၤလ အအိ ၣ်ဒံးတ ၣ်အိ ၣ်သံးသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအိၤသ

အပူံၤက ၢ်အ ိ ၢ်ဒျုးီ
ကသ ၢ်ဟျုးပရလ အဒျုးအိ ၢ်ထ ီ ၢ်သ ၢ်ဘ ၢ်ဖ
တ ၢ်ဆါ (HIT)

ဝတခါလ ၣ်လ ၣ် ဃ ၣ်ဒံး Janssen COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ န ၣ်လၤ -

ၢ်

◼ လ အပၤက ၣ်အိ ၣ်ဒံးခ ၣ်သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ်
◼ ခ ၣ်သ ၣ်က ိၤကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ်အတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ် (အဒိ - တ ၣ်ဟလၤစ ၤ မတမ ၣ် တ ၣ်ဒိံးန ၣ်အၤလ သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ် လ အပ ၣ်ဃ ၣ်ဒံး Factor

V Leiden, သ ၣ်ဖရိ ၣ်ထ(န) 20210A တ ၣ်လလိ ၣ်, န ၣ်ခိဒံးအိ ၣ်ထ ၣ်ဂ ၣ်တတဆ လ အဒံးကထ ၣ် သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်, ပရိ ၣ်ထံး(န) C, ဖရိ ၣ်ထ(န) S
မတမ ၣ် သ ၣ်ဂ ၣ်ပံးလစၤလၤ
◼ အပၤက ၣ်တ ၣ်အိ ၣ်ဒံး သ ၣ်ကိ ၣ်လိ ၣ်ထ ၣ်အကလ ၣ်လ အဂၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တဘ ၣ်ထလိ ၣ်သံးဒံး သ ၣ်ဘ ၣ်ဖ

ၣ်စၤလၤဝဘ ၣ်.

◼ မိ ၣ်ဒ , ဖိဆံးအိ ၣ်သ, မတမ ၣ် ပၤလ အဒိံးန ၣ်ဘ ၣ် ဟ ၣ်မိတ ၣ်ပတ ၣ်ဟံးသံး (အဒိ - ကသ ၣ်အိ ၣ်ပတ ၣ်ဟံးသံးက ၣ်က , ကသ ၣ်က ံး, တ ၣ်ကတ

ဝၤက ၤ)
ဆညါလ ၣ်တ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤလ ပၤဆံးကသ ၣ်ဖိအဂ ၣ်အၤ တ ၣ်ထ ၣ်န ၣ်အၤဖ www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
ပၤမိ ၣ်ဒ မတမ ၣ် ပၤဒံးအိဖိန ၣ်ထသတဖ ၣ်အၤ ကက ံးဝဘ ၣ်ဝဒံး ဆံးဘ ၣ် ကသ ၣ်ဒသဒ လ COVID-19 ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအခအၤ သဝန ၣ်လၤ.
ဒိံးသနၤထ ၣ်သံးလ ကတ ၣ်ခအၤ တ ၣ်သ ၣ်ညါန ၣ်ပ ၣ်အဖခိ ၣ်န ၣ်, ပၤစ ၣ်နၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ န ၣ်ဝလ COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ
တဒံးကထ ၣ် တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ ပၤမိ ၣ်ဒ ဒံးအဖိ လ အဟ ဖ ပၤဘ ၣ်. COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤအၤ ဒံးဘ ၣ်က
ဘ ၣ်ဂ ၣ် မိ ၣ် မတမ ၣ် ဖိလ ဟ ဖ ပၤတသဘ ၣ်. ဘ ၣ်ဆ ၣ်သန ၣ်က, လ ပၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤအဂ ၣ်န ၣ် COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်အၤ
တ ၣ်တသ ၣ်ညါအၤဒံးဘ ၣ် မ ၣ်လ ကသ ၣ်ဒသဒ သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ တ ၣ်တမၤလိဘ ၣ်ဒံးအၤလ ပၤမိ ၣ်ဒ အလိၤဘ ၣ်.

အိ ၢ်ဒျုးီ ဟျုးသျုးခအံၤ မတမ ၢ် ဒျုးအိဖိန ၢ်

ဖတ ၣ်မၤတ ၣ်ဆ တ ၣ်အခါန ,ၣ် ပၤထ ဒံးအကသ ၣ်သရ ၣ်ပၤက ၣ်ထတ ၣ်ဖိအၤ ကက ံးပ ၣ်သ ၣ်ပ ၣ်သံး COVID-19 ပၤတဝ ပၤတ ၣ်ဆါရၤလၤသံး, ပၤဆါ
န ၣ်ကစ ၣ်တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ တ ၣ်အိ ၣ်ဘံးဘ ၣ်ဒံး COVID-19, COVID-19 တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်နံးထ ၣ်လ ပၤဆါအဂ ၣ် ဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်ကထ ၣ်သံးလ ဒ လ ၣ်
ပၤဖိဆံးအဂ ၣ်, ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်ကဘ ျုံးလ တ ၣ်သညါအၤ ဒံးလ အကထ ၣ်သံးသ, ကသ ၣ်ဒသဒ အတ ၣ်တၤလၤတၤလၤ, ကသ ၣ်ဒသဒ အ
တ ၣ်ဒိဘ ၣ်မၤဟံး, ဒံးတ ၣ်ဂ ၣ်တ ၣ်က ိၤဘ ၣ်ဃံး ကသ ၣ်ဒတ ၣ်ပၤဖ ံးဒံးတ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ မိ ၣ်ဒ တဖ ၣ်အဂ ၣ်န ၣ်လၤ.
မိ ၣ်ဒ , မိ ၣ်ဒံးအိဖိန ၣ်ထ ဒံးပၤလ အိ ၣ်ဖ ၣ်ဖိဝၤလ အသံးန ၣ်အိ ၣ် 18 တၤ 49 န ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ကက ံးပ ၣ်သပ ၣ်သံးဝလ TTS တ ၣ်ဘ ၣ်ယိ ၣ်လ
တကထ ၣ်သံးညန ၣ် ဖအဆံးဘ ၣ် Janssen COVID-19 ကသ ွံၣ်ဒသ
ီ ဒၢ ဒံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤဝၤအလ ၣ်ခ
(အဒိ - mRNA ကသ ၣ်ဒသဒ ) န ၣ်လၤ.
COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ လ FDA ဟ ၣ်စိဟ ၣ်ကမၤအၤအၤ တ ၣ်ဆံးန ၣ်ပၤလ အဆံးဘ ၣ် ကသ ၣ်ဆံးဘ ျ့ထ ၣ်ဖံးဘ ၣ် လ အတအိ ၣ်ဒံး တ ၣ်ဆါ
ပတန ၣ်လ တ ၣ်တကက ံးဆံးကသ ၣ် မတမ ၣ် တ ၣ်ကတ ၣ်ကတၤသံးလ တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်ဒသဒ အဂ ၣ်လၤ.

ဆျုးဘ ၢ်ကသ ၢ်ဆျုးဘ ျ့ထ ီ ၢ်ဖျုးဘ ၢ်

လ တ ၣ်တကထ ၣ်သံးညန ၣ်အဖခိ ၣ်န ,ၣ် ပၤသ ၣ်တဖ ၣ်အၤ ဘ ၣ်သ ၣ်သ ၣ်ကလၤခဖ ိဘ ၣ် တ ၣ်ညိံးထ ၣ်တစိ ၣ်တလ ၣ် ဖတ ၣ်ဆံးကသ ၣ်အလ ၣ် မတမ ၣ်
ကပိ ၣ်ကပၤ (ညန ၣ်န ၣ်ဖမ ၣ်သ ၣ် မတမ ၣ် နိံးဖံး) ဖတ ၣ်ဆံး COVID-19 ကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအလ ၣ်ခန ၣ်လၤ. ဖတ ၣ်ညိံးထ ၣ်သ ၣ်တဖ ၣ်မ ၣ်အိ ၣ်အါထ ၣ်ဖ
တ ၣ်ဆံးကသ ၣ်လ ၣ် မတမ ၣ် ကပိၤကပၤ ဖဆံးကသ ၣ်ဒသဒ ဝၤအလ ၣ်ခန ၣ်, အဝသ ၣ်ကက ံးကိံးကသ ၣ်သရ ၣ်န ၣ်လၤ.
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