
ကုိဗစ် - ၁၉ အေ�ကာင်း ေမးေလ့
ေမးထ�ိှေသာ ေမးခွနး်များ

၃။  က��ု်ပ် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရ�ိှခ့ဲ�ပီးြဖစ်ပါက ကာကွယ်ေဆးထုိးဖိ�
လုိအပ်ပါေသးသလား။

2 ၂။  ကာကွယ်ေဆးထဲမှာ ဘာပါသလဲ။
ကာကွယ်ေဆးထဲတွင် ကုိဗစ် - ၁၉ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ မည်သိ� တိုက်ထုတ်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သင့်ခန �ာကုိယ်မှ
သင်ယူရာတွင် ကူညီေပးသည့် အမ်အာရ်အနေ်အ (mRNA) ဟုေခ�သည့် အရာတစ်မျ�ိး ပါဝင်ပါသည်။ mRNA
သည် ဗုိင်းရပ်စ်မဟုတ်ပါ၊ ထိ�အြပင် သင်၏ မျ�ိး�ုိးဗီဇြဖစ်သည့် DNA ကုိ ေြပာင်းလဲေစမည် မဟုတ်ပါ။
ကာကွယ်ေဆးထဲတွင် သင့်အားေနာက်ေယာင်ခံလိုက်မည့် ချစ်ပ်ြပား သိ� မဟုတ် အရာတစ်ခုခု မပါဝင်ပါ။

မဆုိလိုပါ။ က��်ုပ်ထံတွင် ယခု�ိှေနသည့် ကာကွယ်ေဆးသည် အလွနထိ်ေရာက်ပါေသာ်လည်း သင် ာကွယ်
ေဆးထုိး�ပီးေနာက် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရ�ိှ�ိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း အနည်းငယ်�ိှပါေသးသည်။ ယင်းက
တုပ်ေကွးေရာဂါကာကွယ်ေဆးက့ဲသိ� ေသာ အြခားကာကွယ်ေဆးများ�ှင့် အလားတူ ပါသည်။ သင် ာကွယ်ေဆး
ထုိး�ပီးသွားလ�င်ေတာင်မှ သင့်ကုိယ်သင် နာမကျနး်မြဖစ်ေအာင်ကာကွယ်ရန ်�ှာေခါင်းဖုံးများ ဝတ်ဆင်ြခင်း၊
လူမ�ေရးအရ ခပ်ခွာခွာေနြခင်းကုိ ထိနး်သိမ်းထားြခင်း �ှင့် သင့်လက်များကုိ ေသချာေဆးေ�ကာြခင်းကုိ
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်ရန ်အေရး�ကီးပါေသးသည်။

၄။  က��ု်ပ် ကာကွယ်ေဆးရ�ိှပါက ကုိဗစ် - ၁၉ ဘယ်ေတာမှ့ မရ�ိှေတာ့
ဟု ဆုိလုိပါသလား။

၅။  ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆးက ဘာလုပ်ပါသလဲ။

လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ထံတွင် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရ�ိှ�ပီးြဖစ်ခ့ဲလ�င်ေတာင် ယင်းအား ထပ်မံရ�ိှ�ိုင်
ရန ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခု �ိှပါသည်။ သင် ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ ရ�ိှခ့ဲ�ပီးသည့်တိုင် တစ်သက်လံးုစာ ကာအကွယ်
ရ�ိှမည် မရ�ိှမည်ဆုိသည်ကုိ သိပ�ံပညာ�ှင်များက မသိပါ။ ကာကွယ်ေဆးထုိးြခင်းက ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ
သင် ထပ်မံရ�ိှမည့် အခွင့်အလမ်းကုိ ေလျာ့နည်းေစပါမည်။

 ၆။   ကာကွယ်ေဆး ကုိ  အြမန်ထု တ် လု ပ် ခ့ဲသည့် တုိ င်ယ င်းအား
က� �ု် ပ် တိ�  ယုံ �ကည် �ုိ င် ပါသလား ။
ယုံ�ကည်�ိုင်ပါသည်။ ဤကာကွယ်ေဆးကုိ ထုတ်လုပ်စ�် အချနိေ်ပါင်း၊ ေငွေပါင်းများစွာ�ှင့် ဤကာကွယ်ေဆး
အမျ�ိးအစား အသစ်�ှင့်ပတ်သက်သည့် သိပ�ံပညာဆုိင်ရာ သုေတသနများစွာကုိ အကုနအ်ကျခံြပ�လုပ်ခ့ဲပါသည်။
ြပည်သူလူထုထံ မထုိးေပးမီ ယင်းကာကွယ်ေဆးက အလုပ် လုပ်ေ�ကာင်း ေသချာေစရန ်ဤကာကွယ်ေဆးြဖင့်
ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ သတ� ိခဲ ေစတနာ့ဝနထ်မ်းများကုိ စမ်းသပ်ခ့ဲပါသည်။ ယင်းက ပုံမှနြ်ဖစ်ပါသည်။
တုပ်ေကွးေရာဂါ ကာကွယ်ေဆးက့ဲသိ� ေသာ အြခားကာကွယ်ေဆးများကုိလည်း အလျင်အြမန ်ထုတ်လုပ်ခ့ဲ�ပီး
ယင်းတိ�  ထိေရာက်မ��ိှေနပါေသးသည်။
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ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆးထဲတွင် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး မပါဝင်ေသာ်လည်း ကုိဗစ် - ၁၉ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ မည်သိ� တိုက်
ထုတ်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သင့်ခန �ာကုိယ်မှ သင်ယူရာတွင် ကူညီေပးသည့် ပ�ုိတိနး်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်
ခန �ာကုိယ်က ဗုိင်းရပ်စ်တစ်မျ�ိးကုိ မည်သိ� တိုက်ခုိက်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သင်ယူလိုက်ပါက သင်ထံတွင် ခုခံ
စွမ်းအား တည်ေစပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး�ှင့် သင်ထိေတ�မိတိုင်း ယင်းအား မည်သိ� တိုက်
ထုတ်ရမည်ကုိ သင့်ခန �ာကုိယ်က သိ�ိှမည်ြဖစ် ည့်အတွက် သင် နာမကျနး်ြဖစ်မည်မဟုတ်ပါ။

မြဖစ်ေစပါ။ ကာကွယ်ေဆးထဲတွင် သက်�ိှဗုိင်းရပ်စ်ပုိး မပါပါ။ အကယ်၍ ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆး သင်ထုိး
ထားပါက သင့်အေနြဖင့် ေရာဂါကူးစက်ြခင်း မခံရ�ိုင်သလို အြခားသူများအားလည်း ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါ သင်
ြဖန ့�်ြဖ�း�ိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကာကွယ်ေဆးက သင်၏ခန �ာကုိယ်အေနြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ မည်သိ�  က်ခုိက်ရမည်
ြဖစ်ေ�ကာင်း သင်�ကားေပးသည့် ပ�ုိတိနး်တစ်မျ�ိးထုတ်လုပ်ရာတွင် သင့်ခန �ာကုိယ်အား သင်�ကားေပးပါသည်။

၁။  ကာကွယ်ေဆးက က��ု်ပ်အား ကုိဗစ် - ၁၉ ြဖစ်ေစပါမညလ်ား။
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မထုိး�ိုင်ေသးပါ။ ကာကွယ်ေဆးများက ၄င်းတိ�အတွက် ေဘးအန�ရာယ် ကင်းမကင်း က��်ုပ်တိ� မသိေသး
ေသာေ�ကာင့် လက်�ိှတွင် ကေလးများအတွက် ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိး မရ�ိှ�ိုင်ေသးပါ။ သုေတသီများက
ကေလးများအတွက် ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိး ထုတ်လုပ်ရန ်လုပ်ေဆာင်ေန�ကပါသည်။

၁၀။ ကေလးများ ကာကွယ်ေဆး ထုိး�ုိင်ပါသလား။
7

ရ�ိှ�ိုင်ပါသည်၊ သိ� ေသာ် သင်သည် ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ေနပါက သိ� မဟုတ် ကေလး�ိ� တိုက်ေနပါက
ကာကွယ်ေဆးမထုိးမီ သင်၏ ေဆးဖက်ဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးသူအား ေြပာြပပါ။ ၄င်းတိ�က သင် �ှင့် သင်၏ကေလး
ငယ်အတွက် ေဘးကင်းသည့် ဆုံးြဖတ်ချက်တစ်ခု ြပ�လုပ်ရန ်ကူညီပါလိမ့်မည်။

၁၄။ အကယ်၍ က��ု်ပ်သည် ကုိယ်ဝန်ေဆာင်ေနပါက သိ� မဟုတ်
ကေလး�ိ� တုိက်ေနပါက ကာကွယ်ေဆး ရ�ိှ�ုိင်ပါသလား။8
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၇။   ေရတုိ  �ှ င့်  ေရ�ှည်  ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးများက  ဘာေတွပါလဲ။
အချ�ိလူများသည် ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးများ ေတ���ကံ�ရ�ိုင်�ပီး မည်သည့်ကာကွယ်ေဆးမဆုိ သင်ရယူချနိ၌် ယင်း
တိ�က ပုံမှနြ်ဖစ်ပါသည်။ ေဘးထွက် ဆုိးကျ�ိးများသည် သင့်ခန �ာကုိယ်က ခုခံအား စတင်ရ�ိှလာေ�ကာင်းြပ ည့်
လက�ဏာများ ြဖစ်ပါသည်။ ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးများထဲတွင် ေဆးထုိးထားသည့်ေနရာ၌ နာကျင်ြခင်း၊ နရဲီြခင်း
�ှင့် ေရာင်ရမ်းြခင်း၊ ေညာင်းညာြခင်း၊ ေခါင်းကုိက်ြခင်း၊ �ကက်သား နာြခင်း၊ ချမ်းတုနြ်ခင်းအဆစ်နာြခင်း၊ ဖျား
ြခင်း၊ ပျ�ိြခင်း၊ အနြ်ခင်း၊ �ုနး်ေခွြခင်း �ှင့် အ�ကိတ်များေရာင်ရမ်းြခင်းတိ�  ပါဝင်�ိုင်ပါသည်။ ေဘးထွက် ဆုိး
ကျ�ိးများသည် ဒုတိယအ�ကိမ် ေဆးထုိး�ပီး ၂ ရက်အ�ကာတွင် ပုိ�ပီး ြပင်းထန�်ိုင်ပါသည်။ ေရ�ှည် ေဘးထွက်
ဆုိးကျ�ိးများကုိ မသိ�ိှေသးပါေသာ်လည်း ကာကွယ်ေဆးအများစုတွင် ေရ�ှည် ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးများ မ�ိှပါ။

၉။  က��ု်ပ်၏ကုိယ်ပုိင် ခုခံစွမ်းအားစနစ်က က��ု်ပ်အား ကာကွယ်ေပး�ုိင်ပါ
သလား။

ရယူ�ိုင်ပါသည်၊ သိ� ေသာ်လည်း သင့်ထံတွင် ဓာတ်မတည့်သည့် တံ� �ြပနမ်�များ�ှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ပူပနစ်ရာများ�ိှ
ပါက သိ� မဟုတ် ဓာတ်မတည့်သည့် သမုိင်းေ�ကာင်းတစ်ခု�ိှပါက ကာကွယ်ေဆးမထုိးမီ သင်၏ဆရာဝနကုိ် ေြပာ
ြပပါ။ ကုိဗစ် - ၁၉ လက်ေတ�စမ်းသပ်မ�များ ြပ�လုပ်စ�်အတွင်း ဆုိးရွားြပင်းထနေ်သာ ဓာတ်မတည့်သည့်တံ� �ြပနမ်�
များကုိ မေတ�ရေသာ်လည်း ကာကွယ်ေဆးများအေပ� ဓာတ်မတည့်သည့် တံ� �ြပနမ်�များ �ှား�ှားပါးပါး �ိှြခင်းက
သဘာဝြဖစ်ပါသည်။ ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆးအတွင်း ဥ များက့ဲသိ� ေသာ တိရိစ�ာနထွ်က် ကုနပ်စ�ည်းများ မ
ပါဝင်ပါ။

၈။  သင့်ထံတွင် ဓာတ်မတည့မ်�များ�ိှပါက ကာကွယ်ေဆးရယူ�ုိင်ပါသလား။

မကာကွယ်ေပး�ိုင်ပါ။ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါက လူေပါင်းများစွာတွင် ြပင်းထနေ်သာနာမကျနး်မ�များ �ှင့် ေသဆုံးမ�
များ ြဖစ်ေစခ့ဲပါသည်။ သင်သည် ကာကွယ်ေဆးမထုိးထားပါက သင့်အေနြဖင့် ကုိဗစ် - ၁၉ ရ�ိှရန်
ေဘးအန�ရာယ် ြမင့်မားပါသည်။ သင် ကုိဗစ် - ၁၉ ရ�ိှပါက သင်ချစ်ခင်ရသူများထံ ေရာဂါေပးမိရန ်အန�ရာယ်
လည်းြပ�မိေန�ပီး ၄င်းတိ�အေနြဖင့် အလွနန်ာမကျနး်ြဖစ်သွား�ိုင်ပါသည်။ ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိး
ထုိးြခင်းသည် ေဘးအန�ရာယ်ကင်းသည့် ေရွးချယ်မ�တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
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၁၁။ ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိးက အြခားတစ်မျ�ိးထက် ပုိေကာင်းပါသလား။
ပုိမေကာင်းပါ။ ဖုိင်ဇာ (Pfizer) �ှင့် မုိဒါးနား (Moderna) ကာကွယ်ေဆး �ှစ်မျ�ိးလံးုသည် ေတာ်ေတာ် သ�ာန်
တူ�ပီး ညီညီမ�မ� ထိေရာက်ပါသည်။ သင့်အတွက် ရ�ိှ�ိုင်သည့် မည်သည့်ကာကွယ်ေဆးမဆုိကုိ ထုိးရန်
တိုက်တွနး်အ�ကံြပ��ပီး �ှစ်�ကိမ်စလံးု ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိးတည်းကုိ ထုိးေ�ကာင်း ေသချာေအာင်လုပ်ပါ။
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၁၂။  ဤကာကွယ်ေဆးက  က��ု်ပ်အား  ေပ�ထွက်လာေနသည့်  ပုိးအမျ�ိး
အစားသစ်များမှ  ကာကွယ်ေပး�ုိင်ပါသလား။
ကာကွယ်ေပး�ိုင်ဖိ�  များပါသည်။ ကာကွယ်ေဆး �ှစ်မျ�ိးစလံးုက သင့်အား ကုိဗစ် - ၁၉ ပုိးအမျ�ိးအစားသစ်
များမှ ကာကွယ်ေပး�ိုင်စွမ်း�ိှေ�ကာင်း ယုံ�ကည်ထားပါသည်။
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၁၃။  ေဆးဘယ် �ှ စ် �ကိ မ် ထုိးရန် လုိအ ပ် �ပီး  ဘာေ�ကာင့် ပါ လဲ ။
ကုိဗစ်- ၁၉ ကာကွယ်ေဆးများက �ှစ်�ကိမ်ထုိးရန ်လိုအပ်ပါသည်။ ပထမထုိးေဆးက ကာကွယ်တားဆီးမ� စတင်
တည်ေထာင်�ပီး သင့်ခန �ာမှ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ မှတ်မိသိ�ိှေအာင် ကူညီေပးပါသည်။ ဒုတိယထုိးေဆးက သင့်အား ကာ
ကွယ်တားဆီးမ� အများဆုံးေပးရာတွင် ကူညီပါသည်။ သင့်အေနြဖင့် �ှစ်�ကိမ်စလံးု ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိးတည်း
ကုိ ထုိးရန ်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ေဆးတစ်�ကိမ်သာ ထုိးပါက သင့်ထံတွင် အကာအကွယ်အချ�ိ
ရ�ိှမည် ြဖစ်ေသာ်လည်း ဒုတိယအ�ကိမ်ထုိးသည်အထိ ကုိဗစ် -၁၉ ေရာဂါရ�ိှရန ်အန�ရာယ် �ိှေသးပါလိမ့်မည်။
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အကယ်၍ ကုိဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆးအေ�ကာင်း၊ မည်သည့်ေနရာတွင် သင် ကာကွယ်ေဆ
ရ�ိှ�ိုင်ေ�ကာင်း �ှင့် ကုိဗစ် - ၁၉ �ှင့် ပတ်သက်သည့် အြခားအချက်အလက်များအေ�ကာင်း
ထပ်ေဆာင်းေလ့လာလိုပါက www.heartlandhealthcenters.org/coronavirus ကုိ ဝင်

ေရာက် �ကည့်���ပါ သိ� မဟုတ် ဖုနး်နပံါတ် (773) 751-7800 ကုိေခ�ဆုိပါ။

၁၂။  ဤကာကွယ်ေဆးက  က� �ု် ပ်အား  ေပ� ထွက်လာေနသည့်  ပုိး
အမျ�ိးအစားသစ်များ မှကာကွယ်ေပး �ုိ င် ပါသလား ။
ကာကွယ်ေပး�ိုင်ဖိ�  များပါသည်။ ကာကွယ်ေဆး �ှစ်မျ�ိးစလံးုက သင့်အား ကုိဗစ် - ၁၉ ပုိးအမျ�ိးအစားသစ်များ
မှ ကာကွယ်ေပး�ိုင်စွမ်း�ိှေ�ကာင်း ယုံ�ကည်ထားပါသည်။
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၁၇။ သင် ဘာလုပ်�ုိင်ပါသလဲ။ 

၁၆။  က��ု်ပ်အေနြဖင့်  ကာကွယ်ေဆး  မထုိးမြဖစ်  လုိအပ်ပါမည်လား။
မလိုအပ်ပါ။ ကာကွယ်ေဆးသည် မထုိးမြဖစ် လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ သိ� ပါေသာ်လည်း လူများများ
ကာကွယ်ေဆးထုိးထားေလ လူတစ်ဦးဦးတွင် ကုိဗစ် - ၁၉ ရ�ိှရန ်ေဘးအန�ရာယ် နည်းေလေလြဖစ်ပါသည်။
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