
ကုိဗစ် - ၁၉ အေ�ကာင်း ေမးေလ့
ေမးထ�ိှေသာ ေမးခွနး်များ

ကာ�ကယ္ေဆးထဲ�တင ္ဘာပါသနည္း။ 

2 ၂။  ကာကွယ်ေဆးထဲမှာ ဘာပါသလဲ။
ကာကွယ်ေဆးထဲတွင် ကုိဗစ် - ၁၉ ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ မည်သိ� တိုက်ထုတ်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သင့်ခ��ာ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။

Moderna ႏွင့္ Pfizer ကာ�ကယ္ေဆးမ်ား�တင္ သင့�ႏၶာကုိယ�  COVID-19 ဗုိင္းရပ��ိ� မ��ိ�႔ တိုက� �တ�မ��ိ� သင့္
ခႏၶာကုိယ� ိ� သင���ရန ္ အကူအညီေပးေသာ mRNA ဟု ေခၚသည့္ အရာပါဝင��ည္။ mRNA သည္ ဗုိင္းရပ��ဟုတ�ါ၊
ထုိ႔ျပင္ သင္၏ DNA ကုိ ေျပာင္းလဲ မ�သားေစပါ။ Johnson & Johnson ကာ�ကယ္ေဆးသည္ သင့�ႏၶာကိုယ� ား COVID-
19 ကုိ မ��ိ�႔ တိုက� �တ�မ��ိ� ေလ့က်င့��င�ကားေပးေသာ မတူ�ကဲျပားၿပီး အႏၱရာယ္ မျပဳ�ိုင္ေသာ ဗုိင္းရပ��ိ� အ
သုံးျပဳထားသည္။ ကာ�ကယ္ေဆးထဲ�တင္ သင့�ား စုံစမ္းေထာက� ွမ္းႏိုင္ေသာ ခ်စ�္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား မ��ည့� ရာမ်ွ မ
ပါရိွပါ။

 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 သင့်ခ��ာကုိယ်မှ သင်ယူရာတွင် ကူညီေပးသည့် ပ�ုိတိနး်များ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်
ခ��ာကုိယ်က ဗုိင်းရပ်စ်တစ်မျ�ိးကုိ မည်သိ� တိုက်ခုိက်ရမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း သင်ယူလိုက်ပါက သင်ထံတွင် ခုခံ
စွမ်းအား တည်ေစပါသည်။ ဤနည်းအားြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိး�ှင့် သင်ထိေတ�မိတိုင်း ယင်းအား မည်သိ� တိုက်
ထုတ်ရမည်ကုိ သင့်ခ��ာ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၏ခ��ာကုိယ်အေနြဖင့် ဗုိင်းရပ်စ်ပုိးကုိ မည်သိ�  က်ခုိက်ရမည်
ြဖစ်ေ�ကာင်း သင်�ကားေပးသည့် ပ�ုိတိနး်တစ်မျ�ိးထုတ်လုပ်ရာတွင် သင့်ခ��ာကုိယ်အား သင်�ကားေပးပါသည်။

၁။  ကာကွယ်ေဆးက က��ု်ပ်အား ကုိဗစ် - ၁၉ ြဖစ်ေစပါမညလ်ား။
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အခိဳ်႔သူမ်ား�တင္ ေဘး�ထက� ိ�းကိဳ်းမ်ား ရရိွ�ို�င��ည္။ ယင္းမွာ မ��ည့္ ကာ�ကယ္ေဆးအ�တက�ဆုိ ပုံ
မွ���ာျဖစ��ည္။ ေဘး�ထက� ိ�းကိဳ်းမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သင့�ႏၶာကုိယ�  ေရာဂါၿပီးလာေၾ
ကာင္း ျပသသည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ��ည္။ေဘး�ထက� ိ�းကိဳ်းမ်ား�တင္ ေဆးထုိးသည့္ ေနရာ�တင္ နာက်
င္ျခင္း၊ ��ီခင္းႏွင့္ ေရာင�ာျခင္း၊ ႏံုးခိ်ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ကုိယ��ျခင္း၊ ခ်မ္းတု�္�ခင္း၊ ၾ�ကက� ား နာ
က်င္ျခင္း၊ အဆစ�်ား ကုိက္ျခင္း၊ ကုိယ��ျခင္း၊ မအီမသာျဖစ္ျခင္း�ွင့္ လင့��ၾကိတ�်ားေရာင္ျခင္း
တို႔ ပါဝင��ည္။ အကယ္၍ သင��ည္ �ွ�စ�ကိမ�ိ ��းေရသာ ကာ�ကယ္ေဆးကုိ ရရိွပါက ေဘး�ထက� ိ�းကိဳ်း
မ်ားသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေဆးထုိးၿပီးေနာ�က� င္ ပုိ၍ ျပင္းထနႏ္ို�င��ည္။ ေရရွည္ သက္ေရာက�ႈမ်ား
ကုိ မသိေရသးေသာ�ည္း ကာ�ကယ္ေဆး အမ်ားစု�တင္ ေရရွည္ေဘး�ထက� ိ�းကိဳ်း မရိွပါ။ 

 ေဘး�ထက္ ဆုိးကိဳ်းမ်ား ရိွပါသလား။ 
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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 သင့်ခ��ာ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။

ထုိးႏို�င��ည္။   အသက္ ၁၂ �ွင့္ အထက္ လူငယ�်ားသည္ Pfizer ကာ�ကယ္ေဆးကုိ ရရိွႏို�င��ည္။ အသက္ ၁၂
�ွ�စ�က္ ပုိမုိင�ယ�ယ္ေသာ ေကလးမ်ားအ�တက္ ကာ�ကယ္ေဆး ရရိွႏိုင္ျခင္း မရိွေသးပါ။ 

ကာ�ကယ္ေဆးကုိ ေကလးမ်ား ထုိးႏုိ�င�လား။  

ကာ�ကယ္ေဆး တစ��က တျခား ကာ�ကယ္ေဆး တစ��ထက္ ပုိေကာင္းႏိုင�ါသလား။  
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၁၁။ ကာကွယ်ေဆးတစ်မျ�ိးက အြခားတစ်မျ�ိးထက် ပုိေကာင်းပါသလား။
ဤကာ�ကယ္ေဆးသည္ ဗုိင္းရပ�္၏ မိဳ်း�ကဲသစ�်ား ရ��ွ မိမိတို႔ကုိ ကာ�ကယ္ေပးႏို�င�လား။  
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ျမင့�ားသည္။   သိပၸံပညာရွင�်ားက ကာ�ကယ္ေဆး သုံးမိဳ်းစလံးုသည္ သင့�ား COVID-19 မိဳ်း�ကဲ
မ်ားကုိ ကာ�ကယ္ေပးလိမ့���� ယုံၾက��ည္။ 
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အႀကိမ���ွ်  ထုိးရန  ္လုိသလဲ၊  ဘာေၾကာင့�ဲ ။  
Pfizer �ွင့္ Moderna ကာ�ကယ္ေဆးမ်ားသည္ ကာ�ကယ္ေဆး တစ�်ဳိးထဲကုိ �ွ�စ�ကိမ္ ထုိးရန ္ လိုအပ��ည္။ပထမအႀကိမ�ိ��းျ
ခင္းက သင့�ား ကာ�ကယ�ႈ အနည္းငယ္ေပးၿပီး သင့�ႏၶာကုိယ� ား ဗုိင္းရပ��ိ� သိရိွေေစသာ�ည္း ဒုတိယ အႀကိမ္
ထုိးၿပီးသည့� ခိ်��ထိ သင��ည္ ျပင္းထနေ္သာ COVID-19 ရရိွ�ို�င��ည့္ အလားအလာ ရိွေေနသးသည္။ Johnson &
Johnson ကာ�ကယ္ေဆးမွာ တစ�ကိမ�ာ ထုိးရန ္ လိုအပ��ည္။ 
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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 သင့်ခ��ာ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 ်အ��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 ်ေဘးအ��ရာယ် နည်းေလေလြဖစ်ပါသည်။
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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


