COVID Vaccine Info Sheet - BURMESE

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ်ား
ကြ်န္ိုပ္တို႔ေဒသတစ္၀ွ ္းရွ ၿပည္သူ ်ားသည္
လတ္္တေလာတြင္ COVID-19
ကာကြယ္ေဆး ်ား ထိုးယူလ်က္ရွပါသည္။
ဤသည္တို႔ ွာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးနွင္ဲ့
ပတ္္သက္သည္ဲ့
အေထာက္အကူၿပဳအခ်က္အလက္အခ်ဳ႕
ၿဖစ္ပါသည္
ကာကြယေ
္ ဆးသည္ လူတင
ို း္ အတြက္ အခ ၿဲ့ ဖစ္ပါသည္။ ွတ္ပံိုတင္သည္ဲ့အခါ
သင္ဲ့အား အာ ခံအခ်က္အလက္ ်ားကို ေ းၿ န္းနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
ကာကြယ္ေဆးရယူရန္ အာ ခံ လိုအပ္ပါ။
ကာကြယ္ေဆးသည္ COVID-19 ကို ကိုသေပး ည္ ဟိုတ္ပါ။ ၄င္းသည္
သင္ခ
ဲ့ ႏၶာကယ
ို ္ကို COVID-19 ွ ကာကြယ္ရန္ အေထာက္အကူေပးပါသည္။
သင္သည္ COVID-19 ကို ကာကြယ္ေဆး ွ ရရွနိုင္ပါ။

ထေရာက္ ႈ
ကာကြယ္ေဆးထေရာက္ ႈရွေစရန္ ထိုးေဆးနွစ္ၾက ္တတ ထိုးယူရန္

သင္သည္ COVID-19 ေရာဂါၿဖစ္ထားသူၿဖစ္လ်င္လည္း ကာကြယ္ေဆးက ို

လိုအပ္ပါသည္။

ထးို သင္ပ
ဲ့ ါသည္။
ကာကြယ္ေဆးကို ၿပည္နယ္သို႔ ဟိုတ္ၿပည္ေထာင္စိုအစိုးရ ွ မၿဖစ္မေနထိုးရမည္ဥပေဒ
ရွေသးပါ။
ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္း

ေရာဂါ ်ဳးကြအသစ္ ်ားအေပၚ ကာကြယ္ေဆး၏
ထေရာက္ ႈကို ေလဲ့လာေနဆၿဖစ္ၿပီး ရလာဒ္ ်ား ွာ အလားအလာေကာင္းပါသည္။
ဤသည္ကို အနီးကပ္ ေစာင္ဲ့ၾကည္ဲ့ေလဲ့လာဆၿဖစ္ပါသည္။

ၿဖန္႔ေ၀ၿခင္းကို ၿပည္နယ္ က်န္း ာေရးဌာန ်ား ွ တစ္ဆင္ဲ့

ေဘးထြကဆ
္ းို က်ဳး ်ား

စီ ံခန္႔ခြလ်က္ရွပါသည္။ အခ်က္အလက္ ်ား ထပ္ ံရယူရန္ ေအာက္ပါအတိုင္း

ကာကြယ္ေဆး ွ အေသးစားေဘးထြက္ဆိုးက်ဳး ်ားကို ေတြ႔နိုင္ပါသည္။ သင္ဲ့တြင္

၀င္ေရာက္ၾကည္ဲ့ရပါွူ

COVID ေရာဂါရွသည္ဟို ဆိုလို္ပါ။ ေတြ႔နိုင္ေသာ လကၡဏာ ်ား ွာ-

•

healthvermont.gov

•

အေအး ဖ်ားနာၿခင္းနွင္ဲ့တူသည္ဲ့ လကၡဏာ ်ားကို 24 နာရီ ွ 36

•

health.ny.gov

•

ေ ာပန္းႏြ ္းနယ္ၿခင္း၊

•

လက္ေ ာင္းနာက်င္ၿခင္း၊

•

ေခါင္းကိုက္ၿခင္း၊

ကာကြယ္ေဆး ကို ၸဏီ ်ား

နာရီအထ ခံစားရၿခင္း၊

ဤေဘးထြက္ဆိုးက်ဳး ်ားကို
ဒိုတယအၾက ္ထိုးေဆးရယူၿပီးသည္ဲ့အခါတြင္ ေတြ႔နိုင္ေခ် ်ားပါသည္။
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ေရာဂါခံနင
ို ရ
္ ည္ရွ ႈ
လူဦးေရလံိုေလာက္စြာကာကြယ္ေဆးရရွရန္ ယခို ွ လေပါင္း ်ားစြာၾကာနိုင္ၿပီး
ထိုကာလအထ ၾကိဳတင္ကာကြယမ
္ ႈ ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရ ည္ ၿဖစ္သည္။
သင္ဲ့အေနၿဖင္ဲ့ ဆက္လက္၍ လိုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ ်ား ွာ-

•

နွာေခါင္းစည္း တပ္ဆင္ပါ

•

လက္ ်ားကို ေဆးေၾကာပါ

•

သင္ႏွငဲ့္အတူေနထိုင္ေသာသူ ဟိုတ္ေသာသူ ်ားနွင္ဲ့ ေတြ႔သည္ဲ့အခါ ၆ ေပ
အကြာတြင္ ေနထိုင္ပါ

•

လူစိုလူေ၀းၿပဳလိုပ္ၿခင္း ၿပဳလိုပ္ပါနွင္ဲ့

ယဥ္ေက်း န
ႈ င
ွ ဲ့သ
္ က္ဆင
ို သ
္ ည္ဲ့အခ်က္အလက္ ်ား
ကာကြယ္ေဆးသည္ ကိုရွာဓေလဲ့နွင္ဲ့ညီပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးသည္ ဟာလာၿဖစ္ပါသည္။
လူ သို႔ ဟိုတ္ တရစာၦန္ၿဖင္ဲ့ၿပဳလိုပ္ထားသည္ဲ့ ပစၥည္း ်ား ကာကြယ္ေဆးတြင္
ပါ၀င္ပါ။

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးနွင္ဲ့ ပက္သက္၍ အၿခားေ းခြန္း ်ား ရွပါက
သင့ဆ
္ ရာ၀န္ထံ ေ းၿ န္းၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

ဓါတ္ တည္ဲ့ ႈ ်ား
ဓါတ္ တည္ဲ့ ႈ ်ားရွၿခင္းေၾကာင္ဲ့ သငဲ့္အေနၿဖင္ဲ့ ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံ ႈ ယူၿခင္း

ဘာသာစကား အခက္အခေၾကာင္ဲ့ ကာကြယေ
္ ဆး ထးို နွံ ႈ တ
ွ ပ
္ ိုတ
ံ င္ရန္

ၿပဳလိုပ္ရန္ လိုအပ္ပါ။
သင္ဲ့အေနၿဖင္ဲ့ ကာကြယ္ေဆး သို႔ ဟိုတ္ ေသာက္ေဆးတစ္ခိုခိုကို ယခင္က ပ်င္းထန္စြာ
(သင့္အားခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈရယူရန္ လိုအပ္သည့္အေၿခအေနထိရိွေသာ)

အကူအညီလအ
ို ပ္ပါက AALV၊ USCRI သ႔ို ဟိုတ္ VT LEND တ႔က
ို ို ေက်းဇူးၿပဳ၍
ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။

ဓါတ္ တည္ဲ့ ႈတစ္စံိုတစ္ရာရွခဲ့ပါက ကာကြယ္ေဆး ရယူခင္ သင္ဲ့ဆရာ၀န္နွင္ဲ့
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႈရယူရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
သင္္ေ
့ လ်ာ္ ႈ
ေရာဂါခံရွၿပီးသားသူ ်ားသည္လည္း ကာကြယ္ေဆးရယူ နိုင္ပါေသးသည္။
ထိုသူမ်ားသည္ HIV၊ နွလံိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္၊ ၀ ္းဗိုက္အတြင္း
ခံ ရပ္နိုင္ၿဖစ္ေသာ လကၡဏာ နွင္ဲ့ ေသြးနီဥပံို

ွန္ၿခင္းေရာဂါ ရိွသူ ်ား

ပါ၀င္ပါသည္။
အသက္အရြယ္၊- Moderna ကာကြယ္ေဆးသည္ အသက္ ၁၈
နွစန
္ ွငအ
ဲ့္ ထက္ရွသူ ်ားကို ထိုးေပးရန္ အတည္ၿပဳထားၿပီး Pfizer ကာကြယ္ေဆးကို
အသက္ ၁၆ နွစန
္ ွငဲ့္ အထက္ရွသူ ်ားကို ထးို နံွေပးရန္ အတည္ၿပဳထားပါသည္။
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ၿခင္း နွင္ဲ့ နို႔တိုက္ေကြ်းၿခင္း၊- ကာကြယ္ေဆးသည္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ခင္ ်ား သို႔ ဟိုတ္ နို္႔ခ် ဳတိုက္ေကြ်းေနသည္ဲ့ ခင္ ်ားအတြက္လည္း
သင့္္ေလ်ာ္ပါသည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ခင္ ်ားအေနၿဖင္ဲ့
”အႏၱရာယ္ၿ င္ဲ့အေၿခအေန ်ား” အိုပ္စို အလည့္ေရာက္လာပါက ကာကြယ္ေဆးကို
ရယူထိုးနို္င္ပါသည္။

ဤအခ်က္အလက္ ်ားကို AALV၊ USCRI Vermont၊ VT LEND တို႔နွင္ဲ့
ပူးတြထိုတ္လိုပ္ထားခဲ့ပါသည္။

အခ်က္အလက္ ်ားထပ္ ရ
ံ ယူရန္ ေအာက္ပါအတင
ို း္ ၾကည္ဲ့ရေ
ွူ လဲ့လာပါ-
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