
 

သငသ်ညက်ာကယွဆ် ေးအပြည အ်ဝထ  ေးန ှံပြ ေးလျှင ်

မိမိကိိုယက်ိိုနငှ အ်ခ  ြားသမူ  ြားအ ြားမညသ်ိို  က ကယွရ်မညန်ညြ်ား 

ပိိုမိိုလ ိုခ  ြုံသသ လိုပ်သ  ငမ်ှုမ  ြားသရွြား  ယခ် ငြ်ား 

• အကယ၍် သငသ်ညက် ကွယသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြားနှ ပပ ြားလျှင ်(If you are fully 

vaccinated) ကူြားစက်သရ ဂါမခြစ်ပ ွြားမ က သငလ်ိုပ်သ  င ်  သသ လိုပ်သ  ငမ်ှုမ  ြားကိို 

ခပနလ်ညလ်ိုပ်သ  ငန်ိိုငသ်ည။် 

• က ကွယသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြားနှ ပပ ြားသမူ  ြားသည ်ြက်ဒရယ၊် ခပညန်ယ၊် သဒသတွငြ်ား၊ လူမ ိြုံြားစို 

သိို  မဟိုတ် နယသ်ခမသဒသ ိိုငရ်  ဥပသဒမ  ြား၊ စညြ်ားမ ဉြားစညြ်ားကမ်ြားမ  ြား သဒသတွငြ်ားစ ြားပွ ြားသရြား 

နငှ  ်အလိုပ် ွငလ်မ်ြားညွှန ် က် အပါအဝငမ်လှွ ၍ က ကယွသ် ြားထိိုြားပပ ြားသမူ  ြားအသနခြင  ်

မ က်န ှြ ိုြားတစ် ိုတပ် ငထ် ြားခ ငြ်ား သိို  မဟိုတ်  နဓ ပိိုငြ်ား ိိုငရ် အကွ အသဝြားမရှိဘ  

လိုပ်သ  ငမ်ှုမ  ြားကိို ခပနလ်ညစ်တငန်ိိုငသ်ည်။ 

• သငက် ကယွသ် ြားမထိိုြားနှ ရသသြားပါက က ကယွသ် ြားတစ ်ိုရှ ပါ။ (find a vaccine) 

(COVID-19 vaccines) က ကွယသ် ြားမ  ြားသည ်သင အ် ြားြ  ြားန ခ ငြ်ားမှက ကယွရ်န ်ထသိရ က် 

ပါသည။် COVID-19 က ကွယသ် ြားမ  ြားအသ က ငြ်ား ကျွန်ိုပ်တိို  သထိ ြားသည  ်(what we know) 

အသပေါ်မတူည၍် က ကယွသ် ြားထိိုြား  ထ ြားပပ ြားသမူ  ြားသည ်ကူြားစကသ်ရ ဂါသ က င  ်သတူိို  ရပ်န ြား 

   သသ အ  ိြုံျို့အရ မ  ြားကိို စတငလ်ိုပ်သ  ငန်ိိုငသ်ည။် 

ဤအ က ခပြုံ  က်မ  ြားသည ်သငက် ကယွသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြားပပ ြားသည သ်န က် သန  စဉလှုပ်ရှ ြားမှု 

မ  ြားနငှ ပ်တသ်က်၍   ိုြားခြတ်  က်  ရန ်သင အ် ြားကူည နိိုငသ်ည။် ၎ငြ်ားတိို  မှ က နြ်ားမ သရြား 

သစ င သ်ရှ က်မှု  ိနည်  ိ ကမ်  ြား (healthcare settings)အတွက် ရညရွ်ယသ်ည ်မဟိုတပ်ါ။ 

 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html#vaccinated
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html#vaccinated
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/How-Do-I-Get-a-COVID-19-Vaccine.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-after-vaccination.html


 

သငက်ာကယွဆ် ေးအပြည အ်ဝထ  ေးန ှံပြ ေးပြ လာေး? 

သယဘိုယ အ ြားခြင  ်လမူ  ြားက ကယွသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြားနှ ပပ ြားသ က ငြ်ား သအ က်ပါအ  က် 

မ  ြားခြင  ်ယ ူထ ြားသည။် 

• Pfizer သိို  မဟိုတ် Moderna က ကယွသ် ြားစသည်  ၂ကကိမ်ထိိုြားရသသ  က ကွယ ် 

သ ြားမ  ြားအ ြား က ကယွသ် ြားဒိုတိယအကကိမထ်ိိုြားပပ ြား ၂ပတ်အ က  (သိို  ) 

• Johnson & Johnson’s Janssen က ကွယသ် ြားက  သိို   တစက်ကမိ်သ ထိိုြားရသသ  

က ကွယသ် ြားထိိုြားပပ ြား ၂ပတ်အ က  

ဤလိိုအပ်  က်မ  ြားနငှ  ်သငမ်ကိိုကည် ပါက သင၏်အသက်အရွယ ်မညမ်ျှပငခ်ြစ်ပါသစ  

သငက် ကယွသ် ြားခပည ဝ်စွ ထိိုြားနှ ခ ငြ်ားမခပြုံရသသြားပါ။ က ကယွသ် ြားထိိုြားအခပည ပ်ပ ြားသညအ်ထ ိ

ကကြိုံတငက် ကယွမ်ှုမ  ြား(precautions) အ ြားလ ိုြားကိိုခပြုံလိုပ်ပါ။ 

အကယ၍် သင၌် ကိိုယ ် စွမ်ြားအ ြားစနစ်ကိိုအ ြားနညြ်ားသစသသ အသခ အသန (သိို  ) သ ြားဝါြားမ  ြား 

အ ြားသသ က်သ ိုြားသနရပါက က ကယွသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြားနှ ပပ ြားသည တ်ိိုငသ်အ င ်သင အ် ြား 

အခပည အ်ဝက ကွယမ်ှုမသပြားနိိုငပ်ါ။ သင အ် ြား က နြ်ားမ သရြားဝနသ်  ငမ်ှုသပြားသနူငှ သ် ြွားသနြွားပါ။ 

က ကွယသ် ြားထိိုြားပပ ြားသန က်၌ပင ်ကကိြုံတငက် ကယွမ်ှုမ  ြား(precautions)အ ြားလ ိုြားအ ြား 

သင ်ကလ်ကခ်ပြုံလိုပ်ရန ်လိိုအပ်နိိုငသ်ည။် 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 

သငဘ်ာက  စတငလ် ြ်ဆ ာငန်  ငမ်ညန်ညေ်း 

 

သငက် ကယွသ် ြားခပည ဝ်စွ ထိိုြားနှ ပပ ြားပပ  ိိုပါက 

• ကပ်သရ ဂါ သဘြားမတိိုငမ်  သငလ်ိုပ်သ  င ်  သသ အရ မ  ြားအ ြား ခပနလ်ညလ်ိုပ်သ  င ်

နိိုငသ်ည။် 

• ြကဒ်ရယ၊် ခပညန်ယ၊် သဒသတွငြ်ား၊ လူမ ိြုံြားစို သိို  မဟိုတ် နယသ်ခမသဒသ ိိုငရ်  ဥပသဒမ  ြား၊ 

စညြ်ားမ ဉြားမ  ြားနငှ စ်ညြ်ားမ ဉြားမ  ြား သဒသတွငြ်ားစ ြားပ ွြားသရြားနငှ  ်အလိုပ် ွငလ်မြ်ားညွှန ် က် 

အပါအဝငမ်လှွ ၍ မ က်န ှြ ိုြားတပ် ငထ် ြားခ ငြ်ား သိို  မဟိုတ် ၆သပ အကွ   ွသနခ ငြ်ား မရှိဘ  

သင လ်ိုပ်သ  ငမ်ှုမ  ြားကိို ခပနလ်ညလ်ိုပ်သ  ငန်ိိုငသ်ည။် 

• သငအ်သမရိကနခ်ပညသ်ထ ငစ်ိုအတွငြ်ား  ရ ြားသ ွြားလျှင ်(travel in the United States)၊ 

 ရ ြားမတိိုငမ်  သိို  မဟိုတ် သ ွြားပပ ြားသန က် စစ်သ ြား  ခ ငြ်ား သိို  မဟိုတ်  ရ ြားသ ွြားပပ ြားသန က် 

မိမိဘ သ သ ြားခ  ြား ွ သနခ ငြ်ား ခပြုံရနမ်လိိုအပ်ပါ။ 

• သငအ်သမရိကနခ်ပညသ်ထ ငစ်ိုခပငပ်သိို  မထကွ ွ် မ  သငသ် ွြားမည န်ိိုငင် ၌ရှိသသ  အသခ  

အသန (the situation at your international destination) အ ြား သငအ်ထြူားသတိ 

ခပြုံရနလ်ိိုအပ်သည။် 

o သငသ် ွြားမည သ်နရ တွင ်မလိိုအပ်   လျှင ်United Statesမ ှမထကွခ်ွာမ  

သငစ်စ်သ ြားမှုခပြုံရနမ်လိိုပါ။ 

o သင ်United States သိို  ထကွ် ွ မည အ်ခပညခ်ပည ်ိိုငရ် သလယ ဥ်သပေါ်သိို   

မတကမ် တငွ ်သရ ဂါမရိှသသ စစ်သ ြားမှုရလဒအ်သခြ (သိို  ) COVID-19သရ ဂါ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html


 
သက်သ သပ  ကက်ငြ်ားပပ ြားခြစ်သ က ငြ်ားအသထ က်အထ ြားစ ရွက်ခပသရန ်လိိုအပ် 

သသြားသည။် 

o အခပညခ်ပည ်ိိုငရ်  ရ ြားသာွေးပြ ေးဆနာက ်၃-၅ ရကတ်ွင ်သငစ်စ်သ ြားမှုခပြုံသင  ်

ပါသသြားသည။် 

o United Statesသိို   ခပနဆ် ာကပ်ြ ေးဆနာက ်သငသ်ည ်မိမိဘ သ သ ြားခ  ြား ွ သနရန ်

မလိိုပါ။ 

• COVID-19 သရ ဂါရိှသ ူတစ်စ ိုတစ် သယ က်အန ြား သငရိှ်   သသ ်လညြ်ား သင၌်သရ ဂါ 

လကခဏ မ  ြားမခပ   လျှင ်အခ  ြားသမူ  ြားနငှ  ်သငသ်ဝြားသဝြားသနရနမ်လိိုပါ။ 

o သိို  သသ ်လညြ်ား သငသ်ည ်ခပြုံခပငသ်ရြား (သိို  ) ထနိြ်ားသမိ်ြားသရြားစ နြ်ား (သိို  ) အိိုြားမ  အမိ်မ   ိိုလှု  

ရ သနရ တငွ ်သနထိိုငသ် ူ(သိို  ) အလိုပ်လိုပ်ပပ ြား COVID-19 သရ ဂါရှိသ ူတစ်စ ိုတစ် 

သယ က်အန ြားတွငရ်ှိသသ ် သင တ်ငွ ်သရ ဂါလကခဏ မ  ြား မရှိသသ လ်ညြ်ား 

သငစ်စ်သ ြားမှု  ယသူင သ်ည။် 

 

သငဘ်ာ ကလ် ြ်သင သ်နညေ်း 

 

ယ ိုအတွက် သငသ်ညက် ကယွသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြား  ပပ ြားခြစ်ပါက။ 

• သင၏်အလိုပ် ွငန်ငှ သ်ဒသ ိိုငရ် စ ြားပွ ြားသရြားလိုပ်ငနြ်ားမ  ြား၏ လမ်ြားညွှန ် က်မ  ြားကိို 

သငလ်ိိုက်န ရန ်လိိုအပ်သသြားသည။် 

• သင ်ရ ြားသ ွြား(travel)   လျှင ်သငက်ိိုယတ်ိိုငန်ငှ  ်အခ  ြားသမူ  ြားကိိုက ကယွရ်န(်protect 

yourself and others) အ င မ်  ြားအ ြားခပြုံလိုပ်သင သ်ည။် United States အတွငြ်ားသိို  ၊ 

အတွငြ်ား (သိို  ) အခပငဘ်က်သိို  သ ွြားသသ  သလယ ဉ၊ ဘတ်စက် ြား၊ ရထ ြားနငှ  ်အခ  ြားအမ  ြား 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 

ခပညသ်သူယယ်ပိူို  သ  ငသ်ရြားအမ ိြုံြားအစ ြားမ  ြားသပေါ်တွင၊် ပပ ြားသန က် U.S. သလ ပ်ိနငှ  ်

ဘတူ မ  ြားက  သိို  သသ  သယယ်ပိူို  သ  ငသ်ရြားအ  က်အ   မ  ြားတွင ်သငမ် က်န ှြ ိုြားတစ် ို 

တပ် ငရ်နလ်ိိုအပ်သန   (required to wear a mask) ခြစ်သည။် United Statesသိို   

 ိိုက်သရ က်မည  ်က ကယွသ် ြားအခပည အ်ဝထိိုြားနှ ပပ ြားသသ  နိိုငင် တက  ရ ြားသ ွြားမ  ြား 

(international travelers) သည ်သလသ က ငြ်ား ရ ြားခြင  ်United Statesသိို   ရ ြားမခပြုံမ  

၃ရက်အလိိုတွင ်စစ်သ ြားမှုခပြုံလိုပ်ရန ်လိိုအပ်သသြားသည ်(required to get tested) 

(သိို  မဟိုတ် လွန ်  သသ  ၃လအတွငြ်ား COVID-19 သရ ဂါသက်သ သပ  က်ကငြ်ားပပ ြား 

ခြစ်သ က ငြ်ား အသထ ကအ်ထ ြားစ ရွက်ခပရနလ်ိိုသည)် ထိို  သန က်  ရ ြားမှခပနသ်ရ က်ပပ ြား  

၃-၅ရက် အ က တွင ်စစ်သ ြားမှု  ယသူင သ်သြားသည။် 

• အထြူားသခြင  ်ြ  ြားန သနသသ တစ်စ ိုတစ်ဦြားအန ြားတွင ်သငရိှ်   လျှင၊် COVID-19၏  

သရ ဂါလကခဏ မ  ြား (symptoms of COVID-19) အ ြား သငသ်တထိ ြားသင  ် ခြစ် 

သည။် သငသ်ည ်စစ် သ ြားမှု (tested)   ယသူင ပ်ပ ြား အမိ်၌ (stay home) အခ  ြားသမူ  ြား 

နငှ  ်အသဝြားတွငသ်နသင သ်ည။် 

• ကိိုယ ် စွမ်ြားအ ြားစနစက်ိို အ ြားနညြ်ားသစသသ အသခ အသနရိှသ ူ(သိို   )သ ြားဝါြားမ  ြား 

သသ ကသ် ိုြားသနရသခူြစပ်ါက သတူိို  ၏လိုပ်သ  ငမ်ှုမ  ြားအတွက် သတူိို  အ ြားက နြ်ားမ သရြား 

သစ င  ်သရှ က်မှုသပြားသနူငှ  ်သ ြွားသနြွားသင သ်ည။် ၎ငြ်ားတိို  အသနနငှ  ်COVID-19 အ ြား 

က ကွယရ်နက်ကိြုံတငက် ကွယမ်ှုမ  ြား (precautions)အ ြားလ ိုြား ခပြုံလိုပ်ရနလ်ိိုအပ်သည။် 

ကျွန် ြ်တ   ဘာက  သ သလ။ဲ 

• COVID-19 က ကွယသ် ြားမ  ြားသည ်COVID-19 သရ ဂါ၊ အထြူားသခြင  ်ခပငြ်ားထနသ်သ  

ြ  ြားန မှုနငှ  ်သသ  ိုြားခ ငြ်ားတိို  အ ြား က ကယွရ် တငွထ်သိရ ကပ်ါသည။် 

• COVID-19 က ကွယသ် ြားမ  ြားသည ်လူမ  ြား COVID-19 ကူြားစက်ခပန  န် ှ  နိိုငသ်ခ  

အနတရ ယအ် ြား သလျှ    သပြားသည။် 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html


 

ကျွန် ြ်တ   ဘာက  သငယ်ဆူန လဲ။ဲ 

• က ကွယသ် ြားမ  ြားသည ်COVID-19 ခြစ်သစသသ  ဗိိုငြ်ားရပ်စ်အမ ြိုံြားမ ိြုံြားအ ြား မညမ်ျှ 

ထသိရ ကစ် ွက ကယွန်ိိုငသ်လ ။ အသစ ပိိုငြ်ားအ  က်အလက်မ  ြားအရ က ကွယသ် ြား 

မ  ြားသည ်အ  ိြုံျို့သသ မ ိြုံြားကွ မ  ြားနငှ  ်အလိုပ်လိုပ်နိိုငသ်သ ်လညြ်ား အခ  ြားမ ိြုံြားကွ မ  ြားနငှ  ်

ထသိရ ကမ်ှုနညြ်ားနိိုငသ် က ငြ်ားခပသသည။် 

• က ကွယသ် ြားမ  ြားသည ် ို  အ ြားက  ငြ်ားမှုသ ြားဝါြားမ  ြား သသ ကသ် ိုြားသနသမူ  ြား 

အပါအ၀င ်ကိိုယ ် အ ြားစနစအ် ြားနညြ်ားသသ လမူ  ြားအ ြား မညမ်ျှသက ငြ်ားစွ  က ကွယမ်ှု 

သပြားနိိုငသ်လ ။ 

• COVID-19 က ကွယသ် ြားမ  ြားသည ်လူမ  ြားကိို မညမ်ျှ က သအ ငက် ကွယန်ိိုငသ်လ ။ 

ကျွန်ိုပ်တိို  ပိိုမိိုသရိှိသညန်ငှ အ်မျှ CDCသည ်က ကယွသ် ြားထိိုြားနှ ပပ ြားနငှ  ်က ကွယသ် ြားမထိိုြားနှ ထ ြား 

သသ သမူ  ြားအတကွ် ကျွန်ိုပ်တိို  ၏အ က ခပြုံ  က်မ  ြားကိို  ကလ်က်၍ တငခ်ပသ ွြားပါမည။် 

ဤအ က ခပြုံ  က်မ  ြားအသ က ငြ်ား ပိိုမိိုသလ လ လိိုပါသလ ြား။ ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ က ကယွသ် ြားအခပည  ်

အဝထိိုြားနှ ထ ြားသမူ  ြားအတွက် ခပညသ်ူ  က နြ်ားမ သရြားအ က ခပြုံ  က်မ  ြား (Interim Public Health 

Recommendations for Fully Vaccinated People) အက ယ ်  ျို့အ ြား ြတ်ပါ။ 

± ဤလမ်ြားညွှန ် က်သည ်U.S. Food and Drug Administration (အသမရိကနအ်စ ြားအစ နငှ  ်

သ ြားဝါြားစ မ  န   ွ် သရြား) မှအသရြားသပေါ်အသ ိုြားခပြုံရန ်လက်ရိှ ွင ခ်ပြုံထ ြားသသ  Pfizer-BioNTech, 

Moderna, and Johnson & Johnson (J&J)/Janssen COVID-19 က ကယွသ် ြားမ  ြားအသပေါ် 

သက်သရ က်သည။် ဤလမ်ြားညွှန ် က်အ ြား World Health Organization (ကမ္  က နြ်ားမ သရြား 

အြွ ျို့ ) မှအသရြားသပေါ်အသ ိုြားခပြုံရန ် ွင ခ်ပြုံထ ြားသသ  COVID-19 က ကွယသ် ြားမ  ြား (ဥပမ  

AstraZeneca / Oxford) အသပေါ်လညြ်ား သက်သရ က်သစနိိုငသ်ည။် 

မူရငြ်ား။  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-

vaccinated.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html

