မည်သို��ကိ�တင်ြပင်ဆင်ထားရမည်နည်း။

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိုးေသာအခါ ဘယ်အရာများကို ယူေဆာင်သွားရမည်နည်း။
မျက်�ှာဖုံး။ သင်�ှင့် သင့်ကိုကာကွယ်ေဆး ထိုးေပး
မည့်သူကို ေဘးကင်းေစရန်အတွက် ေဆးခန်းတွင်
မျက်�ှာဖုံး တပ်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

ု ပ်ပါ
ေမွးေန�သက�ရာဇ်။ သင့် ေမွးေန�သက�ရာဇ်ကုိ အတည်ြပ�ရန် လိအ
လိမမ
့် ည်၊ သိ�ုေသာ် စစ်ေဆးရန်အတွက် ဓာတ်ပပ
ံု ါသည့် မှတပ
် တ
ံု င်ကဒ်ကုိ
ြပစရာမလိပ
ု ါ။ မှတပ
် တ
ံု င်ကဒ် မရှလ
ိ ည်း COVID-19 ကာကွယေ
် ဆး ရရှိ
�ိင
ု ပ
် ါသည်။

သတ်မှတ်ချက်�ှင့်ကိုက်ညီမ�။ အသက် ၁၆ �ှစ်�ှင့်အထက် ရှိသူ မည်သူမဆို ေဆးထိုး�ိုင်ပါ�ပီ
။ အသက်မြပည့်ေသးသူများအတွက် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးဦးမှ သေဘာတူခွင့်ြပ�ချက်
ေပးရမည်။ ြဖစ်�ိုင်လ�င် ကာကွယ်ေဆးထိုးသည့်ေနရာသို� အသက်မြပည့်ေသးသူ�ှင့်အတူ မိဘ
/အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဦးဦးကို လိုက်လာေစချင်ပါသည်။ ထိုသို�အ�မဲတမ်း ြဖစ်ချင်မှြဖစ်မည်ကို
က��်ုပ်တို� နားလည်သေဘာေပါက်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို�ေသာ အေြခအေနမျိ�းတွင် မိဘများ
/အုပ်ထိန်းသူများ အေန�ှင့် စာြဖင့် သို�မဟုတ် ��တ်ြဖင့် ခွင့်ြပ�ချက်ေပး�ိုင်ပါသည်။

အာမခံေ�ကးကဒ်
- COVID-19 ကာကွယ်ေဆးသည်
အင်ဒီယားနားြပည်နယ် အတွင်းရှိ လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ရယူ�ိုင်
ပါသည်။ ကာကွယ်ေဆးထိုးရန်အတွက် အာမခံေ�ကး မလိုအပ်ပါ။
သို�ေသာ်ြငားလည်း ေဆးထိုးေပးသည့်ေနရာမှ အာမခံေ�ကးစရိတ်
အတွက် ကျသင့်ေငွေတာင်းခံ�ိုင်သည်၊ ထို�ေ�ကာင့် အာမခံေ�ကးရှိ
လ�င် ကဒ်ကိုယူေဆာင်လာပါ။

က��်ုပ်တို� မည်သည့်အချက်အလက်များကို စုစည်း�ပီး မည်သို�အသုံးြပ�သနည်း။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် OurShot.in.gov တွင်စာရင်းေပးြခင်းြဖင့် သို�မဟုတ် 211 သို�ဖုန်းဆက်ြခင်းြဖင့် COVID-19 ကာကွယ်ေဆးအတွက် ရက်ချိန်းစီစ�်ေသာအခါ သင်၏ ပထမအမည်

�ှင့် ေနာက်ဆုံးအမည်၊ ေမွးေန�သက�ရာဇ်၊ လိင်အမျိ�းအစား၊ �ှင့် တက်စ် သို�မဟုတ် အီးေမးလ်ြဖင့် ဆက်သွယ်ေစချင်ြခင်းရှိမရှိ၊ စသည့် အချက်အလက်များကို ေမးပါလိမ့်မည်။ စကားြပန်များ
ရှိပါသည်။

သင့်ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အချက်အလက် �ှင့် ကာကွယ်ေဆးမှတ်တမ်းကို အချက်အလက်စုစည်းရာ အွန်လိုင်းေဒတာေဘ့စ်တွင် ထည့်သွင်းထားမည်၊ ထိုမှသာ အင်ဒီယားနားြပည်နယ်
ကျန်းမာေရးဌာန Indiana Department of Health မှ COVID-19 ကာကွယ်ေဆးရရှိ�ပီးေသာသူကို အတည်ြပ��ိုင်မည်။ ထိုအချက်အလက်ကို ေရာဂါထိန်းချ�ပ်ေရး�ှင့် တားဆီး

ကာကွယ်ေရးဌာန Centers for Disease Control and Prevention (CDC) �ှင့် မ�ေဝရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်၊ ထိုမှသာ CDC အေနြဖင့် အခမဲ့ကာကွယ်ေဆးကို ြပည်နယ်
အသီးသီးတွင် မည်သို� အသုံးြပ�သည်ကို စစ်ေဆးအတည်ြပ��ိုင်�ပီး မေမ�ာ်လင့်ပဲကာကွယ်ေဆး�ှင့် မတည့်သည့်တုံ�ြပန်မ�များကို ေစာင့်�ကည့်�ိုင်မည်။

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိုးေသာအခါ သင်၏ �ိုင်ငံတွင်းေနထိုင်ခွင့်အေြခအေန သို�မဟုတ် ဆိုရှယ်နံပါတ် သို�မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်ကဲ့သို� အြခားေသာ အထူးသတိထားရမည့်

အချက်အလက်များကို ေတာင်းဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုတွင် ေနထိုင်သူတိုင်း ကာကွယ်ေဆးထိုးခွင့်ရေသာအခါ ေဆးထိုးရန် တိုက်တွန်းပါသည်။ ကာကွယ်ေဆးထိုး

သည့်အတွက် သင့်�ိုင်ငံသားေလ�ာက်လ�ာ သို�မဟုတ် ဂရင်းကဒ် ေနထိုင်ခွင့်ကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို�မဟုတ် သင်၏ လူဝင်မ��ကီး�ကပ်ေရးအေြခအေနကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ၊
အဘယ်ေ�ကာင့်ဆိုေသာ် ကာကွယ်ေဆးသည် ေရာဂါတားဆီးကာကွယ်မ�ကို အေထာက်အကူြဖစ်ေစ�ိုင်သည့် ကျန်းမာေရးကုသမ�ြဖစ်သည်။

က��်ုပ်တို�ေတာင်းဆိုမည့်အချက်အလက်။
ပထမအမည် �ှင့် ေနာက်ဆုံးအမည်

က��်ုပ်တို�ေတာင်းဆိုမည်မဟုတ်ေသာ အချက်အလက်။
လူမ�ဖူလုံေရး ဆိုရှယ်နံပါတ်

ေမွးေန�သက�ရာဇ်

ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကဒ်နံပါတ်

အသက် (သိ)�ု ေဆးထိးု ခွငရ
့် သ
ိှ ည့အ
် လုပအ
် ကိင
ု အ
် ေထာက်အထား

�ိုင်ငံတွင်းေနထိုင်ခွင့်အေြခအေန

လိင်

ဝင်ေငွအေထာက်အထား

ဖုန်းနံပါတ်

ေမွးဖွားသည့်ေနရာ

အီးေမးလ်လိပ်စာ (ဆ��အေလျာက် ြဖည့်�ိုင်သည်)
အာမခံေ�ကးကဒ် (မလိုအပ်ပါ)

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး�ှင့်ပတ်သက်�ပီး က��်ုပ်အေန�ှင့် ဘယ်အရာများကိုသိထားသင့်သနည်း။
• ကာကွယ်ေဆးများသည် သင့်ကျန်းမာေရးကိုကာကွယ်ရန် �ှင့် ေရာဂါတားဆီးရန်အတွက် အထိေရာက်ဆုံးနည်းလမ်း တစ်မျိ�းြဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းအပါအဝင်၊ မျက်�ှာဖုံး
တပ်ြခင်း၊ လက်များကိုေဆးေ�ကာြခင်း �ှင့် အကွာအေဝးြခား၍ လူစုလူေဝးေရှာင်�က�်ြခင်း၊ စသည့်ေဆာင်ရွက်မ�များသည် COVID-19 ပျံ့�ှံ�မ�ကို ေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရွက်ေသာ
နည်းလမ်းများြဖစ်ပါသည်။

• ခွင့်ြပ�ချက်ရှိေသာ ကာကွယ်ေဆး�ှစ်မျိ�းသည် COVID-19 ကာကွယ်ြခင်း�ှင့် ဆိုးဝါးသည့်ေရာဂါြဖစ်�ိုင်ေြခကို ေလျာ့နည်းေစြခင်းတွင် အနည်းဆုံး ၉၄ ရာခိုင်��န်း ထိေရာက်မ�ရှိသည်။
• COVID-19 မှ အြပည့်အစုံ ကာကွယ်ရန်အတွက် ေဆး�ှစ်လုံး သီးသန�်တစ်�ကိမ်စီ ထိုးရန် လိုအပ်�ိုင်သည်။ လိုအပ်လ�င် ေဆးခန်းတစ်ခုတည်းတွင် ပထမအ�ကိမ် ကာကွယ်ေဆးထိုး�ပီး
ေနာက် သုံးေလးပတ်အ�ကာတွင် ဒုတိယအ�ကိမ် ကာကွယ်ေဆးထိုးရပါလိမ့်မည်။ အသက် ၁၈ �ှစ်ေအာက် ြဖစ်ပါက မည်သူမဆို Pfizer ကာကွယ်ေဆး ထိုးရပါသည်။

• ကာကွယ်ေဆးထိုးြခင်းသည် အချိ��ေသာသူများအတွက် �ကွက်သားကိုက်ခဲြခင်း၊ ေမာပန်းြခင်း၊ သို�မဟုတ် အနည်းငယ်ကိုယ်ပူြခင်းကဲ့သို� ေဘးထွက်ဆိုးကျိ�းများ အနည်းငယ်ြဖစ်ေပ�
�ိုင်သည်။ ထိုသို�ြဖစ်ေလ့ရှိ�ပီး ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ေပျာက်ကင်းသင့်ပါသည်။

• ကာကွယ်ေဆးထိုး�ပီးေနာက် မျက်�ှာဖုံးကို ဆက်လက်တပ်ဆင်သင့်�ပီး အကွာအေဝးြခား၍ လူစုလူေဝးကို ဆက်လက်ေရှာင်�က�်သင့်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်မဖျားနာ �ိုင်သည့်တိုင် အြခား
သူများကို ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့�ှံ�ေစ�ိုင်ပါေသးသည်။

• လူတိုင်းကို ကာကွယ်ေဆးချက်ချင်း ထိုးေပးမည်မဟုတ်ပါ၊ ထို�ေ�ကာင့် မျက်�ှာဖုံးတပ်ဆင်ြခင်း၊ အကွာအေဝးြခား၍ လူစုလူေဝးေရှာင်�က�်ြခင်း၊ လက်များ

ကိုေဆးေ�ကာြခင်း �ှင့် ဖျားနာလ�င် အိမ်တွင်ေနြခင်း၊ စသည့်နည်းများြဖင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို�ှင့် အြခားသူများကို ဆက်လက်ကာကွယ်ရန် အေရး�ကီးပါသည်။
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