
COVID-19
ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းနံှံ� နှံး� င််မည့််�  နည့််း

သင််�ကား� ယ််သင်် ကာာကွာယ််ပြီး�းးဖြ�စ််ဆေးစ်ရန်အတွွက်ာ သတ်ွမံတ်ွချျက်ာဖြ�ည့််� မးဆေးသာအချါတွွင်် ကာာကွာယ််ဆေး�းကား�  မဖြ�စ််မဆေးနထိုးး� း�ါ။ ဤလု� �်င်န်းစ်ဉ််ကား�  အွန်လုး� င််းမံတွစ််�င််�  သင််ဆေး�ာင််ရွွက်ာနှံး� င််ဖြချင််းမရံှိး

�ါကာ  နးဗားားဒါးါးဖြ�ည့််နယ်် ကာာကွာယ််ဆေး�း�း� င််ရာ ကူာည့်း��� �း� းဆေးရး�� န်းန��ါတ်ွ၊ 1.800.401.0946 သး� � �က်ာသွယ််�ါ။ သင််ကာ ကွာန်�ျ�တွာကာွမ်းကာျင််သူဖြ�စ််ပြီး�းး ဤလု� �်င်န်းစ်ဉ််၌ အချက်ာဆေးတွွ �ဆေးနနှံး� င််

သူတွစ််ဦးးဦးးကား�   သင်် သးရံှိး�ါကာ သူ�ကား�  ကူာည့်းဆေး�ာင််ရွွက်ာဆေး�းရန် ဆေးကာျးဇူူးးပြု�၍ ကာမ်းလံုမ်း�ါ။ 

အ�င််�  ၁- ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းရန် 
ဆေးနရာရံှိာဆေး�ွဖြချင််း
•  သင််ဆေးနထိုးး� င််ရာ ချရွး� င််အတွွင််းရံှိး 

ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းဆေး�းမည့််�  ဆေးနရာများ
အားလု�� းကား�  nvcovidfighter.org၊ ချရွး� င််
အလုး� က်ာ သးးသန်�စ်ာမျက်ာနံှံာတွွင််ဖြ�စ််ဆေးစ် နး
ဗားားဒါးါးဖြ�ည့််နယ်် ကာာ ကွာယ််ဆေး�း�း� င််ရာ 
ကူာည့်း��� �း� းဆေးရး�� န်းန��ါတ်ွ၊ 1.800.401.0946 
သး� � တွစ််�တ်ွလုှင်် ၇ရက်ာ မနက်ာ ၈နာရး
မံ ည့် ၈နာရးအတွွင််း �က်ာသွယ််ဖြချင််းဖြ�င််� ဖြ�စ််ဆေးစ် (ဘာာသာစ်ကာားအများ
အဖြ�ားဖြ�င််�  လုက်ာချ� ဆေးဖြ�ကြားကာားဆေး�းမည့််� သူများ ရံှိး) ဆေးတွွ �ရံှိးနှံး� င််�ါသည့််။

အ�င််�  ၂- ဝက်ာဘ်ာ�း� က်ာတွွင်် မံတ်ွ�� �တွင််ဖြချင််း
•  ဆေး�းထိုးး� းဆေး�းမည့််�  ဆေးနရာတွစ််ချ�ကား�  သင််ဆေးတွွ �ရံှိးဆေးသာအချါ သွားဆေးရာက်ာ

ဆေး�းထိုးး� းရန်အတွွက်ာ စ်းစ်ဉ််ရန် ထိုးး� ဆေးနရာ၏ ဝက်ာဘ်ာ�း� က်ာသး� � ဝင််�ါ။
•  အသက်ာ ၁၆-၁၇ အရွွယ််ရံှိးသူများအဆေးနဖြ�င််�  အ�း� �ါဆေးနရာတွွင်် 

Pfizer ကာာကွာယ််ဆေး�းကား�  ထိုးး� းနံှံ� ဆေး�းဆေးကြားကာာင််း စ်းစ်စ််အတွည့််ပြု��ါ၊ ထိုးး�
ကာာကွာယ််ဆေး�းမံာ အသက်ာ ၁၆နံှံစ််အရွွယ််မံစ်၍ ထိုးး� းနံှံ� နှံး� င််ဆေးကြားကာာင််း ခွျင််� ပြု�
ချျက်ာရထိုးားသည့််�  တွစ််ချ�တွည့််းဆေးသာ ကာာကွာယ််ဆေး�းဖြ�စ််သည့်် (လုက်ာရံှိး
အချျးန်တွွင်် အသက်ာ ၁၆နံှံစ််ဆေးအာက်ာအရွွယ််များအတွွက်ာ ခွျင််� ပြု�ချျက်ာရကာာ
ကွာယ််ဆေး�း မရံှိးဆေးသး�ါ)။

•  သင််�အဆေးနဖြ�င််�  အသ�� းပြု�သူကား� ယ််ဆေးရးမံတ်ွတွမ်းတွစ််ချ�  �န်တွးးရန်နံှံ
င််�  သတ်ွမံတ်ွချျက်ာဖြ�ည့််� မးဖြချင််းရံှိးမရံှိး နံှံင််�  �တ်ွသက်ာဆေးသာ ဆေးမးခွျန်းများကား�  
ဆေးဖြ�ကြားကာားရန် လုး� အ�်နှံး� င််သည့််။

အ�င််�  ၃- သွားဆေးရာက်ာထိုးး� းနံှံ� ရန်   
ရက်ာစွ်�/အချျးန် ဆေးရွွးချျယ််ဖြချင််း
•   မံတ်ွ�� �တွင််ပြီး�းး�ါကာ သွားဆေးရာက်ာထိုးး� းနံှံ� ရန် 

အ�င််ဆေးဖြ�မည့််�  ရက်ာချျးန်းကား�  ရံှိာဆေး�ွ�ါ။
•   သင််�အဆေးနဖြ�င််�  ဆေးနရာအမျး�းမျး�းတွွင်် 

ထိုး�်တွလု�လု�ကြိုးကားးစ်ားကြားကာည့််� ရန် 
လုး� အ�်နှံး� င််သည့််။

•  စ်းတ်ွရံှိည့််ရံှိည့််ထိုးား�ါ။ ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုး� တ်ွလု� �်မု�မာဏ ဖြမင််�တွက်ာလုာ
သည့််နံှံင််�အမှ ကာာကွာယ််ဆေး�းအလု�� းဆေးရနံှံင််�အတူွ သွားဆေးရာက်ာနှံး� င််မည့််�  
ရက်ာချျးန်းများလုည့််း မကြားကာာမးတွွင်် �း� မး� များဖြ�ားလုာ�ါလုးမ်� မည့််။

အ�င််�  ၄- သွားဆေးရာက်ာရန် ဖြ�င််�င််ဖြချင််း
•  ဆေး�ာင််�� � စ်� များရံှိး�ါကာ ဆေး�းထိုးး� းရန်မသွားဆေးရာက်ာမး ဖြ�ည့််� စွ်က်ာ�ါ သး� �မဟု� တ်ွ 

ဆေးစ်ာစ်းးစွ်ာသွားဆေးရာက်ာလုျက်ာ ဖြ�ည့််� စွ်က်ာ�ါ။
•  ဆေး�းထိုးး� းရန်သတ်ွမံတ်ွစ်းစ်ဉ််ထိုးားသည့််�အတွး� င််း မသွားဆေးရာက်ာနှံး� င််�ါကာ 

စ်းစ်ဉ််မုကား�  �ယ််�ျက်ာဆေး�း�ါ။

အ�င််� ၅- သက်ာဆေးသချ�ကာတ်ွဖြ�ား/အဆေးထိုးာက်ာအထိုးား ယူ်ဆေး�ာင််လုာဖြချင််း
 • သက်ာဆေးသချ�ကာတ်ွဖြ�ားတွစ််ချ� ချ� ကား�  ဖြ�သရန် လုး� အ�်မည့််ဖြ�စ််သည့််။
• သင််�အန သင််၏ ကား� ယ််ဆေးရးအချျက်ာအလုက်ာလု�� ပြုချ� မုကား�  ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးား
�ါသည့််။
•  သင််၏ကား� ယ််ဆေးရးကား� ယ််တွာအချျက်ာအလုက်ာများကား�  �က်ာဒါးရယ််အစ်း� းရသး� � 

မှဆေးဝဆေး�းဖြချင််းမပြု��ါ။

အ�င််�  ၆- ဒါး�တွးယ်အကြိကားမ်ထိုးး� းနံှံ� ရန် 

(လုး� အ�်�ါကာ) ကြိုးကားတွင််သတ်ွမံတ်ွစ်းစ်ဉ််ဖြချင််း
•  သင််�ကား�  Pfizer သး� �မဟု� တ်ွ Moderna 

ကာာကွာယ််ဆေး�း ထိုးး� းဆေး�း�ါကာ ဒါး�တွးယ်အကြိကားမ်
ထိုးး� းရန် အချျးန်သတ်ွမံတ်ွစ်းစ်ဉ််�ါ။

•  ဒါး�တွးယ်အကြိကားမ်ဆေးဖြမာက်ာထိုးး� းရန်အတွွက်ာ 
သတွးဆေး�းချျက်ာရယူ်ရန်, 1. 833.829.8398 သး� � ENROLL ဟု�  စ်ာ�း� �ဖြချင််း
အားဖြ�င််�  VaxText အတွွက်ာ စ်ာရင််းဆေး�းသွင််း�ါ။

•  ဆေးဘားထွိုးက်ာ�း� းကာျး�းများ ချ� စ်ားရမုနံှံင််� �တ်ွသက်ာ၍ CDC ကား�  
အဆေးကြားကာာင််းကြားကာားရန်   
vsafe.cdc.gov တွွင်် စ်ာရင််းဆေး�းသွင််း�ါ။

အ�င််�  ၇- ဒါး�တွးယ်အကြိကားမ်ဆေးဖြမာက်ာ (လုး� အ�်လုှင််) ထိုးး� းနံှံ� �ါ
•  Pfizer သး� �မဟု� တ်ွ Moderna ကာာကွာယ််ဆေး�းကား�  သင််ထိုးး� းနံှံ� �ါကာ အဖြ�ည့််�

အဝကာာကွာယ််မုရရံှိးရန်အတွွက်ာ ဒါး�တွးယ်ဆေးဖြမာက်ာအလု�� းကား�  စ်းစ်ဉ််သတ်ွမံတ်ွ
ထိုးားဆေးသာ ဆေးန�ရက်ာတွွင်် ထိုးး� းဖြ�စ််ဆေးအာင််ထိုးး� း�ါ။

•  Janssen ကာာကွာယ််ဆေး�းကား�  သင််ထိုးး� းနံှံ� �ါကာ တွစ််ကြိကားမ်ထိုးး� းရွ�� ဖြ�င််�  သင်် 
ကား� ယ််ချ�အားအဖြ�ည့််�အဝရရံှိး ပြီး�းး ဖြ�စ််�ါသည့််။

ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး� းရန် ဆေးနရာရံှိာ�ါ
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