
 
 

သငဘ်ာကိိုသသိင့််သလ။ဲ 

COVID-19 က  ြောင ့် လူမ ြောျားအသ ့်ဆ  ျားရ  ျားခ  ရပ  ျား သ ့်က  ျားရွယ့်အ  မ ြောျားအ ါအဝင့် ဆ ျားခ  ျိုကရြောဂါ၊ နလှ  ျား 

ကရြောဂါနငှ ့် အဝလွန့်ခခင့်ျားစသည ့် ကရြောဂါအခ ရှ ကသြော လူဦျားကရအခ  ျို ျို့တ   အက ေါ်တွင့်    မ  ဆ  ျားရွြောျားစွြော သ ့်ကရြော ့်မ  

ရှ ခ  က  ြောင့်ျား  ျွန့်  ့်တ   သ ရှ   ပ  ျားခြစ့် ါသည့်။ 

  န့်ျားမြောကရျားနငှ ့် လူမ ကရျားမည မျှမ မ ြောျားသည့်လည့်ျား လူမ  ျိုျားကရျားနငှ ့် တ  င့်ျားရင့်ျားသြောျား လူနည့်ျားစ မ ြောျားမှ မ ြောျားစွြောကသြော 

လူမ ြောျားအက ေါ်တွင့် COVID-19 က  ြောင ့် ြ ြောျားနြောခခင့်ျားနငှ ့် ကသဆ  ျားခခင့်ျားခမင ့်မြောျားမ မ ြောျားခြစ့်ကစခ  သည့်။ 

 ြော ွယ့်ကဆျားတစ့်မ  ျိုျား ယခ ရရှ  ါပ  ။ သ   ကသြော့် က ြော ့်   မ အ န  ့်အသတ့်နငှ ့်သြောရှ  ါသည့်။  ြော ွယ့်ကဆျား 

သည့် အလ  အ ့်ဆ  ျားသမူ ြောျားအတွ ့် ဦျားစြောျားက ျားခြစ့်က  ြောင့်ျားကသခ ြောကစရန့် အင့်ဒ ယြောျားနြောျား  န့်ျားမြောကရျားဌြောန 

မှလည့်ျား  ြော ွယ့်ကဆျားနငှ ့် တ့်သတ့်ကသြော ကနြော ့်ဆ  ျားရသတင့်ျားမ ြောျားအြောျား ourshot.in.gov တွင့်မျှကဝက ျား 

လျှ ့်ရှ သည့်။  ယခ ရရှ န  င့်ကသြော  ြော ွယ့်ကဆျားနစှ့်မ  ျိုျားအြောျား mRNA ဟ ကခေါ်ဆ  ပ  ျား ၎င့်ျားသည့်  ျွန့်  ့်တ   ဆ လ့် 

မ ြောျားအြောျား  ရ  တ န့်ျားမည့်သ   ခ ျိုလ  ့်န  င့်က  ြောင့်ျား - သ   မဟ တ့်  ရ  တ န့်ျားအ   င့်ျားအစတစ့်ခ  မည့်သ   ခ ျိုလ  ့်န  င့် 

က  ြောင့်ျား သင့်  ြောျားက ျား၍  ျွန့်  ့်တ   ၏    ယ့်ခန္ဓာမ ြောျားအတွင့်ျား၌    ယ့်ခ စွမ့်ျားအြောျားတ   ခ န့်မ     ခြစ့်က ေါ်ကစ 

သည့်။ ၎င့်ျားသည့် လူတစ့်ဦျား၏ DNA အြောျားကခ ြောင့်ျားလ ကစခခင့်ျား သ   မဟ တ့် မ  ျိုျားမ ွြောျားန  င့်ခခင့်ျား စကသြောအခ  ့်မ ြောျား 

အြောျား မခြစ့်က ေါ်ကစ ါ။ 

ဤ ြော ွယ့်ကဆျားသည့် လွန့်ခ  ကသြောဆယ့်စ နစှ့်အတွင့်ျား အခခြောျားအလြောျားတူဗ  င့်ျားရ ့်စ့်မ ြောျားအြောျား  ြော ွယ့်ရန့် 

လ  ့်ကဆြောင့်ခ  ပ  ျားကသြော လ  ့်ကဆြောင့်မ က ေါ်တွင့် အကခခခ  ြောျားကသြောက  ြောင ့် အလျငအ်မြနရ်ရ ှိခ ဲ့ခခင့်ျားခြစ့် ါ 

သည့်။  ြော ွယ့်ကဆျားတ  င့်ျားသည့် အနတရြောယ့် င့်ျား၍   ကရြော ့်မ ရှ က  ြောင့်ျား                                                  

ကသခ ြောကစရန့်    ကဆျားမခြန  ့်ခ  မ  တည့်ျား  စစ့်ကဆျားမ မ ြောျားစွြောခ ျိုလ  ့်                                           

ကအြောင့်ခမင့်ရမည့်။  ြော ွယ့်ကဆျားတွင့် မည့်သည ့်သ ့်ရှ ဗ  င့်ျားရ ့်စ့်ြျှမ ါ                                         

ဝင့်ကသြောက  ြောင ့် ၎င့်ျားသည့် COVID-19 အြောျားမခြစ့်က ေါ်ကစန  င့် ါ။ လူဦျား 

ကရအြောျားလ  ျားမှ က ြောင့်နငှ ့်ခ  ကသြောလူမ ြောျားသည့် ဤ ြော ွယ့်ကဆျားအြောျား 

စမ့်ျားသ ့်ပ  ျားခြစ့် ါသည့်။ Pfizer မှတင့်ခ ကသြောက ျား  ွ့်ဆ  ျား   ျိုျားမ ြောျားတွင့် 

ကခါင့်ျား    ့်ခခင့်ျား (၂%)နငှ ့်  င့် န့်ျားနမွ့်ျားနယ့်ခခင့်ျား(၄%) ခြစ့်သည့်။  ကလျား 

ငယ့်အ  ့်စ မ ြောျားတွင့် ကလ လြောကနဆ ခြစ့်ကသြောက  ြောင ့်  ကလျားငယ့်မ ြောျား 

 ြော ွယ့်ကဆျားမရန  င့် ါ။    ယ့်ဝန့်ကဆြောင့်အမ  ျိုျားသမ ျားမ ြောျားသည့် သတူှိ ဲ့ 

ကျန််းမြောကရျားကစြောင ့်ကရှြော ့်မ က ျားသမူ ြောျားနငှ ့် ကဆျွားကနျွားတ  င့် င့်သင ့်သည့်။ 

COVID-19  ြော ွယ့်ကဆျား   ျားခခင့်ျားသည့် သင့်နငှ ့်သင့်ခ စ့်ခမတ့်န  ျားရသ ူ 

မ ြောျားအြောျား ကရြောဂါမ ှြော ွယ့်က ျားန  င့်သည့်။     အခ င့် သင ့်အတွ ့်   န့်    

စရ တ့်မလ    ရရှ န  င့် ါသည့်။  

ဇန့်နဝါရ  ၂၀၂၁ 

 

ခိိုငလ် ိုသသာအချကအ်လကမ်ျာျား 

ကာကယွသ် ျားသည ်COVID-19ကိို 

ကာကယွရ်ာ၌ ၉၄% အနညျ်ား  ိုျားထသိရာက ်

မှုရ ိသည။် 

 

သဘျားထကွ ်ိိုျားကျိ ျား အနညျ်ားငယအ်စရီငခ်  

ခဲ့်သသာလ်ညျ်ား ကာကယွသ် ျားထိိုျားရာ၌ 

သခေါငျ်ားကိိုကခ်ခငျ်ား၊ သမာပန်ျားခခငျ်ားန င့် ်သ ျားထိိုျား 

ထာျားသည့်သ်နရာတငွန်ာကျငခ်ခငျ်ားမျာျား ပေါဝင ်

သသျားသည။် 

 

၎ငျ်ားသည ်န စက်ကမ်ိထိိုျားရမည့်် ကာကယွ ်

သ ျားခြစသ်သာသ ကာင့် ်တညူသီသာကာကယွ ်

သ ျားအာျား ဒိုတယိအကကမ်ိထပ်ထိိုျားရန် 

လိိုအပ်ပေါသည။် 

(ဥပမာ- Pfizer  ိိုလျှင ်၂၁ ရကအ် ကာတငွ ်

သိို ့်မဟိုတ ်Moderna  ိိုလျှင၂်၈  

ရကအ် ကာတငွ ်) 

 

ကာကယွသ် ျားသည ်FDA၊ သရာဂေါထန်ိျား 

ချ ပ်သရျားန င့် ်ကာကယွတ်ာျား ျီားသရျားစငတ်ာ 

မျာျားန င့် ်အငဒ်ယီာျားနာျားကျန်ျားမာသရျားဌာနမျာျား            

မ  ခွင့်ခ်ပ ချကရ်ရ ိထာျားပပီျားခြစပ်ေါသည။် 

 

ourshot.in.gov  တွင့်   မ  ရှြောကြွ ါ

 

ပေါဝငသ်မူျာျား 
ခခ  င ိုသလ့်

လာမှု 

အသမရိကန် 

သာ 

 အာရ သာျား ၄.၅% ၅.၅% 

လမူညျ်ား ၁၀.၀% ၁၀.၁% 

ဟစစ်ပန်ျားနစ်/လကတ်င ် ၂၆.၁% ၁၃.၁% 

မူလအသမရိကန်တိိုငျ်ားရ

ငျ်ားသာျား 

၀.၈% ၁.၀% 

COVID-19 ကာကယွသ် ျား ိိုငရ်ာအချကအ်လကစ်ာရွက ်

ပေါဝငပ်စစညျ်ားမျာျား ကွခဲပာျားမှု 

ခန ့််မ န်ျားသခခအာျားခြင့် ်၄၂% မ ာစိုစိုသပေါငျ်ားန င့် ်၃၀% မ ာ 

အသမရိကန်မ သလ့်လာပေါဝငသ်မူျာျား ဟ၍ူ 

ကွခဲပာျားပေါသည။် 

အသ ့် ၅၆ နစှ့်မှ ၈၅နစှ့် ၄၀.၉% ၄၅.၄% 

 စမ်ျားသပ်မှုမျာျားအသ ကာငျ်ား 

 ြော ွယ့်ကဆျားလ ့်ကတွျို့စမ့်ျားသ ့်မှူ၌ က ြောင့်က ါင့်ျားမ ြောျားစွြောကသြော  ွ ခ ြောျားကသြော ါဝင့်သမူ ြောျား  

တ   ကသြော  သမ ခ ယူခ    သည့်။ Pfizer၏  ြော ွယ့်ကဆျားလ ့်ကတွျို့စမ့်ျားသ ့်မ ၌  ါဝင့်သ ူ

၄၃၀၀၀က  ြော့် ရှ ခ  သည့်။ Moderna သည့် ၎င့်ျား၏ အဆင ့် ၃ လ ့်ကတွျို့စမ့်ျားသ ့်မ ၌လူ 

၃၀၀၀၀ ရှ ခ  သည့်။ သ ကတသ မ ြောျားသည့်  ြော ွယ့်ကဆျား၏အနတရြောယ့် င့်ျားမ နငှ ့် မည့်မျှအ   ျိုျား 

သ ့်ကရြော ့်မ ရှ သည့်   ဆ  ျားခြတ့်ရြော၌  ါဝင့်ကလ လြောသမူ ြောျားမည့်သ   တ   ခ န့်သည့်   တ  င့်ျားတြော 

၍/   ည ့်၍ ဆ  ျားခြတ့်သည့်။ ဤ  စစတွင့် ရလဒ့်သည့် COVID-19    ခ ခ  ြော ွယ့်န  င့်ခ  ခခင့်ျား 

ခြစ့်သည့်။ က ျား  ွ့်ဆ  ျား   ျိုျားမ ြောျား   လည့်ျား သတူ   ကစြောင ့်  ည ့်သည့်။  ြော ွယ့်ကဆျားတစ့်ခ  

ခ င့်ျားစ တ  င့်ျားသည့် အနတရြောယ့် င့်ျား၍   ကရြော ့်မ ရှ က  ြောင့်ျားကသခ ြောကစရန့် မခြန  ့်ခ  မ  တည့်ျား 

  မ ြောျားစွြောကသြော စမ့်ျားသ ့်မ အဆင ့်ဆင ့်အြောျား ခြတ့်သန့်ျားခ  ရပ  ျားခြစ့်သည့်။ 

 

လိုပ်ငန်ျားစဉ်အတညခ်ပ ချကအ်သ ကာငျ်ား 

စမ့်ျားသ ့်မ အဆင ့်ဆင ့်ပ  ျားကခမြော ့်ပ  ျားကနြော ့် အကမရ  န့်အစြောျားအကသြော ့်နငှ ့် 

ကဆျားဝါျား ွ ့်  ကရျားဌြောန U.S. Food and Drug Administration (FDA) မှ 

ကလ လြောကတွျို့ ရှ ခ  ့်မ ြောျားအြောျား ခ န့်လည့်သ  ျားသ ့်၍  အကရျားက ေါ်အကခခအကနမ ြောျား 

အတွ ့်COVID-19 ြော ွယ့်ကဆျားအသ  ျားခ ျိုခခင့်ျားအြောျားခွင ့်ခ ျိုက ျားရန့်အတွ ့်ဆ  ျား 

ခြတ့်က ျားသည့်။  ြော ွယ့်ကဆျားမည့်မျှက ြောင့်ျားမနွ့်စွြောအလ  ့်လ  ့်သည့်   လည့်ျား 

က ြောင့်ျား သ   မဟ တ့် ၎င့်ျား၏ အ   ျိုျားသ ့်ကရြော ့်မ နငှ ့် အစ ရင့်ခ တင့်ခ  ြောျားကသြော 

က ျား  ွ့်ဆ  ျား   ျိုျားမ ြောျားအြောျား FDA မှ  ည ့်ရ က ျားသည့်။ FDA မှ ြော ွယ့်ကဆျား 

အြောျား အသ  ျားခ ျိုခွင ့်က ျားပ  ျားသည့်နငှ ့် ၎င့်ျား ြော ွယ့်ကဆျားအြောျား အတည့်ခ ျိုက ျား ြောျား 

ကသြော အ  ့်စ မ ြောျားအတွ ့်သြော သ  ျားန  င့်သည့်။ CDC အ ါအဝင့် သ ကတသ မ ြောျားသည့် 

 ြော ွယ့်ကဆျားအြောျား လ ့်ကတွျို့အကခခအကနတွင့် ဆ ့်လ ့်ကလ လြောကနပ  ျား 

က ျား င့်ျားကစရန့်အတွ ့်ဆ ့်လ ့် စစ့်ကဆျားက ျားလျှ ့်ရှ သည့်။ 

 

အရင့်ျားအခမစ့် https://www.pfizer.com/science/coronavirus/vaccine 
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