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Pfizer ကာကြယ္ေဆးက ို အသက္  

၁၂ နွစ္မ ွ၁၇ အတြင္း လူငယ္မ္ား 

အတြက ္အတည္ျပဳထားၿပ း ျဖစ္သည္။  

သင္သ ထားသင့္သည္ ့အရာမ္ားက ို  

ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
 
 

ကာကြယ္ေဆးသည္ ကေလးမ္ားအတြက ္ေဘးကင္းသလား။  
ဟိုတ္ကက။့  အသက္ ၁၆ နွစမ္ ွ၁၈ နွစအ္တြင္း ဆယ္ေက္ာ္သက ္၁ သန္းေက္ာ္မွာ Pfizer 
ကာကြယေ္ဆး နွစၾ္က မ္ အျပည္ ့ရရွ ထားၿပ း ျဖစသ္ည္။  အသက္ ၁၂ နွစ္မွ ၁၅ နွစ္အတြင္းရွ  
ေထာငန္ွင့္ ခ္ ေသာ ကေလးမ္ားမွာ စမ္းသပ္မႈအျဖစ္ ကာကြယေ္ဆးက ို ရရွ ထားၿပ း ျဖစ္ၿပ း 
ေဘးကင္းလံိုၿခံဳမႈရွ ၿပ း ၁၀၀ % ထ ေရာက္မႈ ရွ သည္က ို ေတြ႔ရွ ထားသည။္  

 

ကၽြြႏ္ိုပ္၏ ကေလး ကာကြယ္ေဆးထ ိုးန ိုင္သလား။  
2 ဟိုတ္ကက။့  အသက္ ၁၂ နွစန္ွင့္ အထက္ မည္သူမဆ ို COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထ ိုးရန္ 

အႀကျံပဳထားသည္။  အာမခံ သ ို႔မဟိုတ္ လဝူင္မႈၾက းၾကပ္ေရး ဆ ိုင္ရာ အေနအထား 
မည္သ ို႔ပင္ရွ ထားသည္ျဖစ္ေစ အသက ္၁၂ နွစ္ြွႏင္ ့အထက္ မည္သူ မဆ ို 
ကာကြယေ္ဆးရရွ ြႏ ိုင္သည။္   

COVID-19 ကူးစက္ခံရေသာအခါ ကေလးမ္ားမွာ ဖ္ားနာျခင္း မရွ လွ္င္ 
ကေလးမ္ားက ို ကာကြယ္ေဆးထ ိုးဖ ို႔ လ ိုပါသလား။ 

ဟိုတ္ကက။့ ကပ္ေရာဂါ ပထမနွစ္တြင ္ အသက္ ၁၂ ြႏွစ္မွ ၁၇ ြႏွစအ္တြင္း လူေပါင္း ၁.၅ 
သန္းေက္ာ ္COVID-19 ကူးစက္ခရံၿပ း ၁၃,၀၀၀ ခန္႔မွာ ေဆးရံိုတက္ခက့ရသည္။   
ကေလးမ္ားတြင္ လကၡဏာ အမ္ားအျပား ျပသျခင္း မရွ သည့္တ ိုင္ေအာင္ပင္ သတူ ို႔သည ္
အျခားလမူ္ားအား ဗ ိုင္းရပ္စ္ပ ိုးက ို ကူးစက္ေစြႏ ိုင္သည။္  ကာကြယေ္ဆး ထ ိုးျခင္းသည ္
သင့္ကေလး၏ က္န္းမာေရးနွင္ ့အျခားသူမ္ား၏ က္န္းမာေရးက ို ကူည ကာကြယေ္ပးသည္။   

COVID-19 ကာကြယ္ေဆးက မ မ  ကေလး လူပ္ဳ /အပ္ဳ ေဖာ ္ဝင္ခ္ န္တြင္ 
သက္ေရာက္မႈရွ ြႏ ိုင္သလား။  

မရွ ပါ။ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးသည ္အပ္ဳ ေဖာ္၊ လူပ္ဳ ေဖာ ္ဝင္သည့္ အခ္ န္တြင ္သကဆ္ ိုင္ေသာ 
ေဟာ္မိုန္းမ္ားအေပၚ သကေ္ရာကမ္ႈမရွ ပါ။   
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4 ကာကြယ္ေဆး ထ ိုးေသာ ကေလးမ္ားတြင္ ေဘးထြက္ဆ ိုးက္ဳ းမ္ား ရွ န ိုင္သလား။ 
ကေလးမ္ားတြင ္ျဖစ္ေသာ ေဘးထြက္ဆ ိုးက္ဳ းမ္ားမွာ လူႀက းမ္ားနွင္ ့
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။  ျဖစ္ြႏ ိုင္ေခ္ ရွ ေသာ ေဘးထြက္ဆ ိုးက္ဳ းမ္ားတြင္ 
ေဆးထ ိုးသည္ ့ေနရာတြင ္နာျခင္း၊ ြႏံိုးခ္ ျခငး္၊ ေခါငး္က ိုက္ျခင္း၊ က ိုယ္ပူျခင္း၊ 
ခ္မ္းတိုနျ္ခင္း၊ ၾကြက္သား နာက္င္ျခင္း၊သ ို႔မဟိုတ္ အဆစ္မ္ား က ိုက္ျခင္းတ ို႔ 
ပါဝင္သည္။  ဤေဘးထြက ္ဆ ိုးက္ဳ းမ္ားမွာ ပံိုမွန္ျဖစ္သည္။ 
ေဘးထြက္ဆ ိုးက္ဳ းမ္ား ႀကံဳေတြ႔ရျခင္းသည ္ကာကြယ္ေဆး အလိုပ္ျဖစသ္ည္က ို 
ျပေနသည္။   

5 ကာကြယ္ေဆးက ဘယ္ေလာက္ က္သလက။  
ကာကြယ္ေဆး အားလံိုး အခမက့ျဖစ္သည္။  သင့္တြင ္အာမခံ ရွ ပါက သင္ ့အာမခံက ို 
ေငြေတာင္းခံြႏ ိုင္ေသာ္လည္း သင့္အေနျဖင္ ့ေပးစရာ မလ ိုပါ။  အာမခံ မရွ ပါကလည္း 
ကာကြယ္ေဆးက ို အခမက့ ရရွ ြႏ ိုင္ဆကပင္ ျဖစ္သည္။   

မ မ ကေလး ေဆးထ ိုးရန္ သြားေရာက္ျခင္းမျပဳမ  ဘာေတြ သ ထားရန္ လ ိုသလက။  
သင့္ကေလးသည ္ပထမအႀက မ္ Pfizer COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ထ ိုးၿပ းေနာက ္၃ 
ပတ္ၾကာေသာအခါ ဒိုတ ယအႀက မ္ ထ ိုးရန္ လ ိုအပ္လ မ့္မည္။  
သင့္ကေလးသည ္မည္သည္ ့COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ေၾကာင့္မွ္ COVID-19 က ို 
မရြႏ ိုင္ပါ။သင့္ကေလးသည ္COVID-19 ကာကြယ္ေဆးနငွ့္အတ ူတခ္ န္တည္းတြင္ 
သ ို႔မဟိုတ ္ကာကြယ္ေဆးတႀက မ္နွင့္ တစ္ႀက မ ္အၾကား ၁၄ ရက္ျခားၿပ း ရရွ န ိုင္သည္။  

 

သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးထ ိုးသြားေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ 
6 ဘာေတြ ျဖစ္လာြႏ ိုင္သညက္ ို သင့္ကေလးအား သြားေရာက္ျခင္း မျပဳမ တြင္ 

ေျပာျပထားပါ။ ေဆးထ ိုးေပးသူအား သင့္ကေလးတြင္ ရွ ြႏ ိုင္ေသာ 
ဓါတ္မတည့္မႈမ္ားအေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ သင့္ကေလးသည ္ကာကြယ္ေဆး 
ထ ိုးေနစဥ္အတြင္းနွင့ ္ကာကြယ္ေဆး ထ ိုးၿပ းေနာက ္အနည္းဆံိုး ၁၅ 
မ နစ္ၾကာသည္အထ  ထ ိုင္ခံိုတြင္ ထ ိုင္ေနေစပါ၊ သ ို႔မဟိုတ ္လကေလွာင္းေနေစပါ။  

 

Heartland က္န္းမာေရး ဌာနမ္ားသည္ ေမလ ၂၆ ရက္မ ွစ၍ အသက ္၁၂ နွစ္မွ ၁၇ နွစ္ 
အထ  လူငယ္မ္ားအတြက္ Pfizer ကာကြယ္ေဆးက ို ထ ိုးေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။   

ခ္ န္းဆ ိုမႈလိုပ္ရနအ္တြက ္ဖိုန္း 872-250-6637 သ ို႔ ေခၚပါ။  
ကာကြယ္ေဆးမ္ားသည ္HHC လူနာမ္ားအတြက္ ရရွ ြႏို င္ၿပ း အသက ္၁၈ နွစ္ေအာက္ 
မည္သူမဆ ိုသည ္မ ဘ သ ို႔မဟိုတ ္အိုပ္ထ နး္သူနွင့ ္အတူ လာရမည္။   
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html

