ဖိုငဇ
် ာဆ

Comirnaty®

(Pfizer)
Vaccine

ေးဝ ေးထိုတလ
် ပ
ို ်ဆ ေးကိုမ္ပဏထ
ီ တ
ို ် ကွနမ္
် ီနတီ ကာကွယဆ
်

ကဗ
ို စ် ကာကွယဆ
်

ကာကွယဆ
်

ေးထေးို မ္ညသ
် မ္
ူ ာေးအတွက်

ေးကထ
ို ေးို ပပီေးဆနာက်သတထာေး မ္ည်အခ က်မ္ ာေး

ေးထေးို ပပီေးဆနာက်

(၁၅)မ္နစ်

ကကာကာကွယဆ
်

ဆခတတဆစာင ်

င
ို ေး် ပပီေး အဆ ခအဆနဆစာင်ကကည်ပ န်။

ေးထေးို သည်

ခန်ေးမ္တွင ်

အဆ ခအဆနဆစာင်ကကည်ဆနသည်အခ န် တွငလ
် ည်ေးကူေးစက်ဆ ာဂ ကာကွယန
် င
ို ် န်အတွကသ
် တထာေးလိုပ်ဆ
(နာဆခ င်ေးအိုပ်ထာေး ခင်ေး၊ အနာေးရလူပဂ
ို ို္ လမ္
် ာေးနင်ထက
ို သ
် င်ဆသာအကွာအဆဝေးတွငဆ
် နထင
ို ် ခင်ေး၊ စကာေးဆ ပာ
ပင်ေးထန်ဆသာဓာတ်မ္တည် ခင်ေးအပ အဝင် ပင်ေးထန်ဆသာဓာတ်တိုန် ပန် ခင်ေးရသူမ္ ာေး၊

※

21/5/2021

ဆသွေးဆဖာက်စစ်ဆ

ာင်ပ န်။

ို ခင်ေးမ္ ပို ခင်ေး အစရသည် ဖင်၊

ေးစဉ်တွငမ္
် အီ

မ္သာဆနထင
ို မ္
် ဆကာင်ေး ဖစ် ခင်ေး၊

သတလစ်ဆမ္ဆ မ္ာ ခင်ေး ဖစ်ဖူေးသူမ္ ာေးအဆန ဖင် မ္နစ်(၃၀)ခန်အဆ ခအဆနဆစာငက် ကည် န် လအ
ို ပ်ပ သည်။

် ေ့
ေးထေးသညေ့ဆ
်
ကာကွယဆ

ကာကွယဆ
်

ေးထေးို ပပီေးဆနာက်ခ က် ခင်ေး ဖစ်ဆပေါ် နင
ို ဆ
် သာလကခဏာမ္ ာေး
ေးဝ ေးနင်အစာေးအစာမ္ ာေး ခနဓာကိုယ်အတွငေး် သိုဝင်ဆ ာက်ပပီေးဆနာက် တိုဆတာင်ေးဆသာအခ န်အတွငေး် ဖစ်ဆပေါ်ဆသာဓာတ်

・ဆ

တိုန် ပန် ခင်ေး ဖစ်သည်။
・အင် ပင်ထက
ွ ် ခင်ေး အစရဆသာအဆ ပာေး င
ို ် ာလကခဏာမ္ ာေး၊ ဝမ္်ေးဗိုက်နာ ခင်ေး၊ ပ ိုျို့အန် ခင်ေးအစရဆသာ အစာဆ ခလမ္်ေး
ဆကကာင်ေး

ပင်ေးထန်စာွ ဓာတ်မ္တည် ခင်ေး

ိုင် ာ ပဿနာမ္ ာေး၊ အသက်ရှူကကပ် ခင်ေးအစရဆသာ အသက်ရှူလမ္်ေးဆကကာင်ေး

ိုင် ာ လကခဏာမ္ ာေးရိုတ်တ က်

ဖစ်ဆပေါ် နင
ို သ
် ည်။ရိုတ်တ က်ဆသွေးဆပ င်က ခင်ေး၊ (ဆခေါ်သံကိုမ္တိုန် ပန်နင
ို ် ခင်ေး)အပ အဝင်ဆ

ေးထွက်

ိုေးက ိုေးလကခဏာမ္ ာေး

ဖစ်ဆပေါ် ခင်ေးကို ပင်ေးထန်ဆသာဓာတ်မ္တည် ခင်ေး(Anaphylaxis အနာဖီလာခရီ)ဟိုဆခေါ် သ
ို ည်။
・ ဖစ်နင
ို သ
် ည် ာခင
ို န
် န
ှု ေး် အင်မ္တန်နည်ေးပ ေးဆသာ်လည်ေး ကာကွယ်ဆ
ကိုခံစာေး ပ ကခ က် ခင်ေးကိုသမ္ှုဆပေးနင
ို ် န်ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို ပပီေးသည်ဆနာက် ပင်ေးထန်စွာ ဓာတ်မ္တည် ခင်ေး

ေးထေးို ဆပေးသည်ဆန ာနင်ဆ

ေး က်

ိုင် ာဌာနမ္ ာေးတွငဆ
်

ေးဝ ေး

ပစစည်ေးမ္ ာေးအသင် ပင် င်ထာေးလျှက်ရသည်။
・ကာကွယ်ဆ
ဆသွေး
စတ်လှုပ်ရာေး၊ဖစီ ေးမ္ှုဆကကာင် ဖစ် ဆပေါ်ဆသာဆသွေးလည်ပတ်မ္ှု

ိုင် ာလကခဏာမ္ ာေး

ေးထေးို ာမ္ ဖစ်ဆပေါ်ဆသာစတ်လှုပ်ရာေး၊ဖစီေးမ္ှုမ္ ာေးနင်

ပင်ေးထန်ဆသာနာက င်မ္ှုတိုဆကကာင်

မ္ူေးမ္ိုက် ခင်ေး၊

ိုတ်ပပီေးသတလစ် ခင်ေးမ္ ာေး ဖစ်တတ်သည်။

・မ္ည်သူမ္

ို ဖစ်နင
ို သ
် ည်ခနဓာကိုယ၏
် တိုန် ပန်မ္ှု ဖစ်သည်အတွက်သာမ္န်အာေး ဖင်

လဲဆလ ာင်ေးအနာေးယူရို ံမ္ျှ ဖင်သက်သာ

ဆပ ာက်ကင်ေးနင
ို ပ
် သည်။
・လဲက ပပီေးဒဏ် ာအနာတ မ္ ဆစ န်ဆနာက်မ္ီပ ဆသာခံိုတွငထ
် င
ို ခ
် ိုငေး် ပပီေးအဆ ခအဆနဆစာင်ကကည်ပ န်။

ရက်အ ည်ေးငယ်

～

ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို မ္ည်ဆနတွင်

သတထာေး မ္ည်အခ က်မ္ ာေး

○ပံိုမ္န်လှုပ်လျှာေးသွာေးလာမ္ှုအတွက်

ပင်ေး ပင်ေးတန်တန် အာေးကစာေးလိုပ် ခင်ေး၊ အလွနအ
် ကံ

အ က်ဆသာက် ခင်ေး ဆရာင်ရာေးပ ။
ေးထေးို ထာေးသည်ဆန ာအာေးသန်ရင်ေးစင်ကကယ်စွာထာေး န်၊ ဆ

○ဆ
ဆ

ဆ

ပဿနာ မ္ရဆသာလည်ေး

ေးထေးို သည်ဆနတွငဆ
် ခ ိုေး၊ဆ ဆနွေးစမ္်နင
ို ဆ
် သာ်လည်ေး

ေးထေးို ထာေးသည်ဆန ာအာေးပွတ်တိုက် ခင်ေးမ္ ပိုပ န်။

ေးထေးို ပပီေး က်အနည်ေးငယ်ကကာပပီေးဆနာက် ဖစ်ဆပေါ်လာနင
ို ဆ
် သာလကခဏာမ္ ာေး
ဖစ်ဆပေါ် နင
ို ဆ
် သာ ာခိုငန
် န
ှု ေး်
၅၀% ဆက ာ်ဆသာသူမ္ ာေးက ဆ

လကခဏာ
ေးထေးို သည်ဆန ာ နာက င် ခင်ေး၊ဆမ္ာပန်ေး ခင်ေး၊ ဆခ င်ေးကိုက် ခင်ေး။

၀ ％～၅၀ ％ ခန်ဆသာသူမ္ ာေးက ကကက်သာေးနာက င် ခင်ေး၊ ခ မ္်ေးတိုန် ခင်ေး၊ အ

စ်အ မ္စ်ကိုကခ
် ဲ ခင်ေး၊ ဝမ္်ေးဆလ ာ ခင်ေး၊ ကိုယ်ပူ ခင်ေး၊

၁％ ～ ၁၀％ ခန်ဆသာသူမ္ ာေးက မ္အီမ္သာ ဖစ် ခင်ေး၊ပ ိုျို့အန် ခင်ေး
ကွနမ္
် ီနတီကာကွယဆ
်

အင်ဖလူအဲနဇ
် ာ(တိုတ်ဆကွေး)အစရသည်တို၏ကာကွယ်ဆ
အထက်တွငဆ
် ဖာ် ပထာေးဆသာလကခဏာမ္ ာေးသည်ဆ

ေးတွငပ
် ေးူ တွပ
ဲ ရဆသာစာ ွ က၏
် ပင် င်ခ က်မ္ ာေး

ေးမ္ ာေးထက်ပိုမ္ိုနာက င်မ္ှုကိုခံစာေး ဆသာသူမ္ ာေးလည်ေးရသည်။

ေးထေးို ပပီေးဆနာက် က်အနည်ေးငယ်အကကာတွင် ပန်လည်သက်သာ လာမ္ည် ဖစ်သည်။

ဆမ္ာပန်ေးနွမ္်ေးနယ် ခင်ေး၊ အ စ်အ မ္စ်ကိုက်ခဲ ခင်ေး၊ ကိုယ်ပူ ခင်ေး တိုသည်ပထမ္တကကမ္်ထက် ဒိုတယအကကမ္်ထေးို ပပီေးဆနာက် ခံစာေး ခင်ေး ပိုမ္အ
ို ကကမ္်မ္ ာေး ပာေးနင
ို သ
် ည်။

◎ ကရ
ို ို နာဗိုငေး် ပ်စ်ကေးူ စက်ဆ ာဂ ပေးို အသစ်နင်ပတ်သက်ပပီေးဆ ေးွ ဆနွေးနင
ို ဆ
် သာဆန ာမ္ ာေး
ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို ပပီေးဆနာက်

ကာကွယ်ဆ

ခနဓာကိုယ်၏အဆ ပာင်ေးအလဲတစံတ
ို
ာကိုခံစာေး ဆသာအခ မ္ ိုေးတွင်
ကာကွယ်ဆ

ေး

ေးထေးို ဆပေးဆသာဆ

ဆနထင
ို သ
် ည်ဆဒသရသက်

ိုင် ာစံစ
ို မ္်ေးဆမ္ေး မ္န်ေးနင
ို ဆ
် သာဌာနမ္ ာေး

ေး က်

ိုင် ာ ဆ

ိုင် ာဌာန၊

အပမ္ဲကိုသ ပသဆနဆသာ

ာဝန်၊

ွေးဆနွေးနင
ို သ
် ည်ဆန ာမ္ ာေး

ဆနထင
ို ် ာဆဒသရ စံစ
ို မ္်ေးဆမ္ေး မ္န်ေးနင
ို သ
် ည်ဌာနမ္ ာေး

◎ ကာကွယဆ
်
ေး၏ဆ ေးထွက် ေးို က ိုေးမ္ ာေးဆကကာင် ဖစ်ဆပေါ်ဆသာက န်ေးမ္ာဆ ေးထခက
ို မ္
် ှုမ္ ာေးအတွကက
် ယ် ယ်ဆ ေးအစီအစဉ်
ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို ခင်ေးဆကကာင်က န်ေးမ္ာဆ ေးထခိုက် ခင်ေး(ဆ ာဂ ဖစ် ခင်ေး၊

အက ိုေး က်ကိုထည်သွငေး် စဉ်ေးစာေး န်လအ
ို ပ်ဆသာဆကကာင်ဆ
ကိုရို နာဗိုငေး် ပ်စ်ကူေးစက်ဆ ာဂ ပိုေးအသစ်

မ္သန်မ္စွမ္်ေး ဖစ် ခင်ေး)မ္ ာေး ဖစ်ဆစနင
ို သ
် ည်။ ဖစ်နင
ို ်

ေးကိုသစ တ်

ကာကွယ်ဆ

ိုင် ာ ကယ်

ယ်ဆ ေးအစီအစဉ်ကိုဆ ေး

ေးဆကကာင်က န်ေးမ္ာဆ ေးထခိုက်ခဲပ က

ကာကွယ်ဆ

ဆ ခအလွနန
် ည်ေးပ ေးဆသာ်လည်ေး

ွဲခ မ္တ်ထာေးပ သည်။
ေး

ိုင် ာဥပဆဒ

အ

ကူညီဆထာက်ပံဆပေး ခင်ေး(

ဆ

ေးကိုသစ တ်၊

မ္သန်မ္စွမ္်ေးသူပင်စင် ယူ ခင်ေးတိုက)ို လက်ခံ ယူနင
ို မ္
် ည် ဖစ်သည်။※
ဆလျှာက်ထာေး န်လိုအပ်သည်မ္ ာေးအာေးဆနထင
ို သ
် ူစာ င်ေးမ္တ်ပံိုတင်ထာေးဆသာ ဆဒသရသက်

ိုင် ာဌာနမ္ ာေးတွငဆ
်

ွေးဆနွေး ဆမ္ေး မ္န်ေးနင
ို ပ
် သည်။

※ထက
ို န်ေးမ္ာဆ ေးထခိုက် ခင်ေးသည်ကာကွယ်ဆ ေးထေးို ခင်ေးဆကကာင် ဖစ်သည်ဟက
ို န်ေးမ္ာဆ ေး၊အလိုပ်သမ္ာေးနင်လူမ္ှုဖူလံိုဆ ေး ဝန်ကကီေးဌာနဝန်ကကီေးမ္အသအမ္တ် ပိုပ ကသက်
ကူေးစက်ဆ ာဂ ၊ ဆ ေး က်နငဥ
် ပဆဒ

င
ို ် ာက မ္်ေးက င်သမ္
ူ ာေး ဖင်ဖွစ
ဲျို့ ည်ေးထာေးဆသာနင
ို င
် ၏
ံ ဆ ာဂ နင်မ္သန်မ္စွမ္်ေးသူမ္ ာေးစစ်ဆ ေးသတ်မ္တ်သည်အဖွအ
ဲျို့ စည်ေး မ္သက်

ကာကွယဆ
်

င
ို ် ာဆဒသ င
ို ် ာဌာနမ္ ဆပေးအပ်မ္ည် ဖစ်သည်။ အသအမ္တ် ပိုပပီေး ဆနာက်တွငလ
် ည်ေးကာကွယ်ဆ ေး၊

င
ို မ္
် ှုရ/မ္ရသတ်မ္တ်နင
ို ် န်စစ်ဆ ေးမ္ှုမ္ ာေး ပိုလပ
ို ် မ္ည် ဖစ်သည်။

ေးအာေးနစ်ကကမ္်ထေးို မ္ည် ဖစ်သည်။

●ပထမ္အကကမ္်ထေးို မ္ညသ
် မ္
ူ ာေးအတွက်
・ကာကွယ်ဆ

ေး၏အာနသင်ထဆ ာက်မ္ှုရ န်အတွက် ဆ

ေးတမ္ ိုေးတည်ေးကိုသတ်မ္တ်ထာေးဆသာအခ န်ကာလ ခာေး၍ နစ်ကကမ္်တိုငတ
် ိုင် ထေးို န်လိုအပ်ပ သည်။

・ဒိုတယအကကမ္်ထေးို ဆသာအခ တွငပ
် ထမ္အကကမ္်ထေးို ဆသာဆနမ္ပံိုမ္န်အာေး ဖင်သံိုေးပတ် ခာေးပပီေးဆနာက်အခ န်မ္
・ဒိုတယအကကမ္်ဆ

・ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို န်အတွကက် ကိုတင်အခ န်စီစဉ် ခင်ေးကို ပထမ္အကကမ္်ဆ

ေး

ထေးို ပပီေးဆနာက် ဖစ်ဆပေါ်ဆသာဆ

သူမ္ ာေးလည်ေးရနင
ို သ
် ည်။

ဆ

ေးထေးို ပပီေးဆနာက်ဆ

မ္ထေးို သင်အပ အဝင်

ဆ

ကိုသမ္ှုခံယူဆနဆသာ

ေးထွက်

ာဝန်နင်တိုငပ
် င်ဆ

ေးထွက်

ေးထွက်

ေးထေးို သည် ဆ

ေး က်

ိုငေး် ပဲ မ္န် မ္န်ထေးို နံ န်လိုအပ်ပ သည်။

င
ို ် ာဌာနနင် ဆနထင
ို သ
် ည်အ ပ်ဆဒသ၏ညွှနက် ကာေးခ က်မ္ ာေးအာေးဆလလာစံစ
ို မ္်ေးပ န်။

ိုေးက ိုေးလကခဏာအဆပေါ်မ္ူတည်၍

ဒိုတယအကကမ္်ထေးို န်မ္သင်ဆတာ်

ိုေးက ိုေးလကခဏာမ္ ာေး ဖစ်ဆပေါ်သမ္
ူ ာေးအဆန ဖင်

ိုေးက ိုေးလကခဏာမ္ ာေးနင်ပတ်သက်၍

ဆ

ဒိုတယအကကမ္်

ထေးို သင်/

ေးထေးို ခဲဆသာဆန ာ(သမ္ဟို
ို
တ်)အပမ္ဲ

ွေးဆနွေးပ န်။

● ဒိုတယအကကမ္်ထေးို မ္ည်သူမ္ ာေးအတွက်
・ကာကွယ်ဆ
・ဆ

ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို ပပီေးသည်ဆနာက်တွငလ
် ည်ေး နာဆခ င်ေးအိုပ် ခင်ေးအစရဆသာ ကူေးစက်ဆ ာဂ ကာကွယ်သည်မ္ ာေးကို

က်လက်လိုပ်ဆ
ကာကွယ်ဆ

ေးထေးို ခင်ေးသည်ဤအကကမ္်ပပီေးပ ကဆနာက်ထပ်ထေးို န်မ္လအ
ို ပ်ပ ။

ေးထေးို ပပီေးသည်ဆနာက်ပထမ္အကကမ္် ကဲသိုပင် ထူေး ခာေးမ္ှု လကခဏာမ္ ာေး ရမ္ရကို သတထာေးဆပေးဆသလိုပ သည်။

ာင် န်လိုအပ်ပ သည်။

ေးထေးို သူမ္ ာေးအဆန ဖင် ကိုရို နာဗိုငေး် ပ်စ်ကူေးစက်ဆ ာဂ ပိုေးအသစ်မ္ ဖစ်ဆစ န်ကာကွယ်နင
ို မ္
် ည်ဟိုဆမ္ျှာ်လင်ထာေး

ဆသာ်လည်ေး အ ခာေးသူမ္ ာေးသို မ္ကူေးစက် န် မ္ည်မ္ျှကာကွယ်နင
ို မ္
် ည်
ထအ
ို ပင်
ဆ

ကာကွယ်ဆ

ိုသည်ကမ္
ို သရနင
ို ဆ
် သေးပ ။

ေးထေးို သူတ ဖည်ေး ဖည်ေးတိုေးပွာေးလာလျှက်ရဆသာ်လည်ေး

အာေးလံိုေးက

ခ က် ခင်ေး

ကာကွယ်ဆ

ေးမ္ထေးို ဆသေးသူမ္ ာေးပ အတူပူေး တွဲဆနထင
ို လ
် ိုပ်ကိုငဆ
် န ကကသည် ဖစ်၍ ကူေးစက်ဆ ာဂ မ္ကာကွယ် န် လိုပ်ဆ

ေး

ထေးို နင
ို ် ခင်ေး

ာင် ခင်ေးမ္ ာေးအာေး

မ္ရသည်အတွက်

က်လက် လိုပ်ဆ

ဆ

ေးထေးို ထာေးသည်သူမ္ ာေးနင်တကွ

ာင်ဆန န် လိုအပ်သည်။

အဆ ခခံအာေး ဖင်「လူထထ
ူ ပ်ဆသာဆန ာ၊ နီေးကပ်စွာဆနထင
ို ် ခင်ေး၊ ဆလလံိုဆသာအခန်ေးတွငေး် ဆနထင
ို ် ခင်ေး」မ္ ာေးအာေးဆရာင်
ကကဉ်၍ နာဆခ င်ေးအိုပ်တပ်

င် ခင်ေး၊

ပ် ပာအသံိုေး ပို၍ဆသခ ာစွာလက်ဆ

ေး ခင်ေးနင် လက်ပေးို သတ်သည်အ က်ပ ံအသံိုေး ပို

ခင်ေး မ္ ာေး က်လက် ပိုလိုပ်ကကပ န်ဆမ္တတာ ပ်ခံအပ်ပ သည်။
ကိုရို နာဗိုငေး် ပ်စ်ကူေးစက်ဆ ာဂ ပိုေးအသစ်နင်ပတ်သက်ဆသာအဆသေးစတ်ကိုသလိုပ က
က န်ေးမ္ာဆ ေး၊ အလိုပ်သမ္ာေးနင်
လူမ္ှုဖူလဆ
ံို ေးဝန်ကကီေးဌာန၏ဝက်

်

ိုဒစ
် ာမ္ က်နာအာေးကကည်ရှု ပ န်။ ဝက်

်

က န်ေးမ္ာဆ ေးနင်အလိုပ်သမ္ာေးဆ ေး ာဝန်ကကီေးဌာန

ိုဒအ
် ာေးကကည်ရှု ၍မ္ ခဲပ ကဆနထင
ို သ
် ည်အ ပ်ဆဒသရဌာနမ္ ာေးတွငဆ
်
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ရာဆဖွ(search)

ေးွ ဆနွေးဆမ္ေး မ္န်ေးနင
ို ပ
် သည်။
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