
 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးမ ာေး၏ဆ ေးကငေ်းလ ုံခ  ြုံမှု 

သင ်ာဆ သွရိန်လိုံအပ်သလ ဲ

• COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းလ ုံခ  ြုံပပ ေးထဆိရာကမ်ှုရ ိသည။် 

• အဆမရိကနပ်ြညဆ် ာငစ်ုရ ိ လူသနေ်းဆြေါငေ်းမ ာေးစွာသည ်အဆမရိကနသ်မိုငေ်းတွင ်အလ ုပ  ြုံ  ေုး 

ဆစာငေ့က်ကညေ့ဆ်လေ့လာမှုဆအာက်တွင ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးအာေး လက်  ရရ ိ  ေ့သည။် 

• CDC သညသ်ငေ့အ်ာေး တတ်နိငုသ်မျှအပမန ် ေုး COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးရန ်အကက ပြြုံသည။် 

• လူမ ာေးစွာသည ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် ဆ ေး ကွ် ိေုးက ိြုံေးအနညေ်းငယ်သာ 

ရ ိသညဟ်ု အစ ရင ်   ေ့သည။် 

သန်ေးဆပေါငေ်းမ ာေးစွာဆသာလမူ ာေးသည ်COVID-19 ကာကယွ ်

ဆ ေးအာေး ဆ ေးကငေ်းစွာလက ် ရရ ိ ဲဲ့ပပ ေးခြစသ်ည ်

၂၀၂၀  ုန စ်၊ ဒ ဇင ်ာ ၁၄ ရက်မ  ၂၀၂၁  ုန စ်၊ဆမလ ၁၇ ရက်အ အိဆမရိကနပ်ြညဆ် ာငစ်ု၌ COVID-

19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးန  မှု  ၂၇၂ သနေ်းဆက ာ်အာေး ဆြေး ာေး  ေ့ပြ ေးပြစ်သည။် 

• COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းလ ုံခ  ြုံပပ ေးထဆိရာကမ်ှုရ ိသည။် COVID-19 

ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးအာေးလက်ဆတွွေ့စမ်ေးသြ်မှုမ ာေးတွင ်ဆသာငေ်းန ငေ့ ်  ဆသာြေါ၀ငသ်မူ ာေးပြငေ့ ်အက  

ပြတ်  ေ့ကကသည။် ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်အဆရေးဆြေါ်အသ ေုးပြြုံမှု ွငေ့ပ်ြြုံ  က် (EUA)အာေး အဆ ာက ်

အကူပြြုံရန ်လိုအြ်သညေ့ဆ် ေးအနတရာယ်ကငေ်းရ ငေ်းဆရေး၊ ဆိရာက်မှုန ငေ့ ် တု်လုြ်မှု အရညအ်ဆသေွး 

အတွက ်အစာေးအဆသာက်န ငေ့ဆ် ေးဝေါေးကွြ်က ဆရေးဌာန(FDA)၏ တိက  ိုငမ်ာသညေ့ ်သြိပ နညေ်းက စ နှုနေ်း 

မ ာေးန ငေ့ ်ကိုက်ည သည။် Learn more about EUAs in this videoexternal icon. (ဤအပြင ်က်တွင ်

ကကညေ့ရ်ှုနိငုမ်ညေ့ ်ဗ ဒ ယို လုတ်ဆလေးအာေးန ြ်ိ၍ EUAs အဆကကာငေ်း ြုိမိုဆလေ့လာြေါ။) 

https://youtu.be/iGkwaESsGBQ


 
FDA မ အဆရေးဆြေါ်အသ ေုးပြြုံရန ် ွငေ့ပ်ြြုံ ာေးဆသာဆကကာငေ့ ်အဆမရိကနပ်ြညဆ် ာငစု်ရ ိ လူသနေ်းဆြေါငေ်းမ ာေး 

စွာသည ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး ိေုး ာေး  ေ့ကကသည။် ဤကာကွယ် ဆ ေးမ ာေးသည ်အဆမရိကန ်

ပြညဆ် ာငစ်ုသမိုငေ်းတွင ်အလ ုပ  ြုံ  ေုးဆစာငေ့က်ကညေ့ ်ဆလေ့လာမှုအာေး   ယူ  ေ့ပြ ေး  က်လက၍်လညေ်း 

ဆစာငေ့က်ကညေ့ဆ်လေ့လာမှုမ ာေး ပြြုံလုြ်သာွေးမညပ်ြစ်သည။် ဤဆစာငေ့က်ကညေ့စ်စ်ဆ ေးမှုတွင ်COVID-19 

ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးသည ်အနတရာယ်ကငေ်းဆကကာငေ်း ဆသ  ာဆစရန ်အဆပ  ိုငဆ်နပြ ေးဆသာန ငေ့ ်အသစ်ဆသာ 

ဆ ေးကငေ်းလ ုပ  ြုံဆရေး ဆစာငေ့က်ကညေ့ ်စစ်ဆ ေးပ ငေ်းစနစ ်န စ်မ ိြုံေးလ ုေးြေါဝငြ်ေါသည။် 

စမ်ေးသပ်ဆ ွွေ့ ရ ိ  ကမ် ာေးသည ်စ ိ ် ရမှုရ ိခ ငေ်း 

ကာကွယ်ဆ ေးဆ ေးအနတရာယ်ကငေ်းရ ငေ်းဆရေး ဆစာငေ့က်ကညေ့ဆ်လေ့လာဆရေးကကိြုံေးြမ်ေးမှုမ ာေးမ ရရ ိဆသာ ရလဒ ်

မ ာေးသည ်စိတ်  ရမှုရ ိသည။် အ  ိြုံ ွေ့လူမ ာေးတွင ်ဆ ေး ကွ် ိေုးက ိြုံေးမရ ိြေါ။ လူတစ်  ိြုံ ွေ့တွင ်COVID-19 

ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် ဆအာက်ြေါတုိ ေ့က ေ့သို ေ့ဆသာ  သာမာန ်ဆ ေး ကွ် ိေုးက ိြုံေးမ ာေးရ ိဆကကာငေ်း 

တိုငက်ကာေး ာေးသည။် 

• ဆ ေး ိေုးသညေ့ဆ်နရာ၌ဆရာငပ် ငေ်း၊ န ပ ငေ်းန ငေ့ ်နာက ငပ် ငေ်း 

• ြ ာေးပ ငေ်း 

• ဆ ေါငေ်းကိုက်ပ ငေ်း 

• ြငြ်နေ်းနမွ်ေးနယ်ပ ငေ်း 

• ကကက်သာေးနာက ငပ် ငေ်း 

•   မ်ေးစိမေ့်စိမေ့်ပြစ်ပ ငေ်း 

• မူေးဆဝပ ငေ်း 

ခပငေ်းထန်ဆသာဆ ေးကငေ်းလ ုံခ  ြုံဆရေးခပဿနာမ ာေးမ ာခြစ ်ဲသည ်

ယဆန ေ့အ  ိဤကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး၏ အနတရာယ်ကငေ်းရ ငေ်းဆရေးအာေး ဆစာငေ့က်ကညေ့ဆ်လေ့လာသညေ့ ်

စနစ်မ ာေးသည ်ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် က နေ်းမာဆရေးပြဿနာန စ်မ ိြုံေးသာ ဆတွွေ့ ရ ိရသည။် 

န စ် ုလ ုေးမ ာ ပြစ်  သည။် ဤအရာမ ာေးမ ာ J&J/Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပြ ေး ဆနာက် 

ဓာတ်မတညေ့ပ် ငေ်းဆကကာငေ့ပ်ြစ်ဆသာ အဆရေးဆြေါ်အဆပ အဆနန ငေ့ ်ဆသေွးဆကကာမ ာေးအတွငေ်း ဆသေွး  ပ ငေ်း 

န ငေ့အ်တူ ဆသေွးတွငေ်းဆသေွးဥမ  ာေးအဆရအတွက်ဆလ ာေ့နညေ်းဆနပ ငေ်း ဆရာဂေါလကခဏာ (TTS) တုိ ေ့ပြစ်သည။် 



 

ဓာ မ် ညဲ့ခ် ငေ်းဆ ကာငဲ့ခ်ြစဆ်သာ အဆရေးဆပေါ်အဆခ အဆန 

အနညေ်းငယ်ဆသာလူမ ာေးသည ်ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် ပြငေ်း နသ်ညေ့ဓ်ာတ်မတညေ့ဆ်သာ တ ု ေ့ပြနမ်ှု 

ကုိ  စာေး  ေ့ရသည ်(“anaphylaxis”ဟုဆ ေါ်သည)်၊ သို ေ့ဆသာ် ဤအရာသည ်ခြစ ်ဲပြ ေး မညသ်ညေ့က်ာကွယ် 

ဆ ေးမ ိ ု ိေုးအပြ ေးဓာတ်မတညေ့ပ် ငေ်းဆကကာငေ့ပ်ြစ်ဆသာ အဆရေးဆြေါ်အဆပ  အဆနပြစ်နိငုသ်ည။် အကယ်၍ 

ဤသို ေ့ပြစ်  ေ့လျှင ်ကာကွယ်ဆ ေးြ ေ့ြုိေးဆြေးသမူ ာေးတွင ်တ ု ေ့ပြနမ်ှု အာေး ဆိရာက်စွာန ငေ့ ်  က်  ငေ်းကုသရန ်

ဆ ေးဝေါေးမ ာေးရ ိကကသည။် သင ်COVID-19 ကာကွယ် ဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက်၊ သင၌်ပြငေ်း နသ်ညေ့ဓ်ာတ် 

မတညေ့ဆ်သာတ ု ေ့ပြနမ်ှုန ငေ့ ်  က်  ငေ်းကုသမှုလိုအြ်  ေ့လျှင ်သငေ့အ်ာေးဆစာငေ့က်ကညေ့ဆ်လေ့လာနိငုရ်နအ်တွက် 

၁၅ မိနစ်မ  ၃၀ မိနစ် န ေ့ဆ်နရန ်သငေ့အ်ာေးဆတာငေ်း ိလုိမေ့်မည။်  

J&J/Janssen COVID-19 ကာကယွဆ် ေးထိုံေးပပ ေးဆနာက ်ဆသေွးဆ ကာမ ာေးအ ငွေ်း ဆသေွး ဲခ ငေ်း 

န ငဲ့အ်  ူဆသေွး ငွေ်းဆသေွးဥမ  ာေးအဆရအ ကွဆ်လ ာဲ့နညေ်းဆနခ ငေ်း ဆရာဂေါလကခဏာ (TTS) 

J&J/Janssen COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးန  ပြ ေးဆနာက်၊ ပြစ်  ဆသာ်လညေ်းပြငေ်း နစ်ွာ ဆ ေးပြစ်ဆစ 

တတ်ဆသာအပြစ်အြ က်တစ် ု ပြစ်နိငုဆ်  အနတရာယ်ရ ိသည ်- ဆသေွး  မ ာေးန ငေ့အ်တူ ဆသေွးဥမ  ာေးအဆရ 

အတွက်ဆလ ာေ့နညေ်းဆနပ ငေ်း (ဆသေွး  ပ ငေ်းန ငေ့အ်တူ ဆသေွးတွငေ်းဆသေွးဥမ  ာေးအဆရ အတွက်ဆလ ာေ့နညေ်းဆနပ ငေ်း 

ဆရာဂေါလကခဏာ သို ေ့မဟုတ် TTS)။ အသက် ၅၀ဆအာက်ငယ်ဆသာ အမ ိြုံေးသမ ေးမ ာေးသည ်ဤပြစ်  ဆသာ 

ဆ ေးပြစ်ဆစတတ်သညေ့ ်အပြစ်အြ က်ပြစ်နိငုဆ်   အနတရာယ် ပမငေ့မ်ာေးဆသာဆကကာငေ့ ်အ ေူးသတိ ာေး 

ရမည။် ဤအနတရာယ်အဆပ အဆနမဆတွွေ့ရဆသာ အပ ာေး ဆသာ COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးရနိငု ်

သည။် 

ဤဆ ေးပြစ်ဆစတတ်ဆသာပြစ်ရြ်သညပ်ြစ်  ပြ ေး အသက် ၁၈ န စ်မ  ၄၉န စ်အကကာေး ကာကွယ်ဆ ေး 

 ိေုး ာေး ဆသာအမ ိြုံေးသမ ေးတစ်သနေ်းလျှင ်၇ ဆယာက်နှုနေ်းရ ိသည။် အသက် ၅၀ န ငေ့အ် က် အမ ိြုံေးသမ ေး 

မ ာေးန ငေ့ ်အသက်အရွယ်အာေးလ ုေးဆသာအမ ိြုံေးသာေးမ ာေးအတွက်၊ ဤဆ ေးပြစ်ဆစတတ်ဆသာပြစ်ရြ်သည ်

ြုိ၍ ပြစ်  သည။် 

 



 

ဆရရ ညဆ် ေးထကွ ်ိုံေးက ိြုံေးမ ာေးခြစန်ိုံငဆ်  မရ ိပေါ 

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးအြေါအဝင ်မညသ်ညေ့က်ာကွယ်ဆ ေးမ ိ ုဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် ဆရရ ည ်

က နေ်းမာဆရေးပြဿနာပြစ်ဆစနိငုဆ်သာ ပြငေ်း နဆ်သာဆ ေး ကွ် ိေုးက ိြုံေးမ ာေး အလွနအ်မငေ်း ပြစ်နိငု ်

ဆ  မရ ိြေါ။ ကာကွယ်ဆ ေးအာေး ဆစာငေ့က်ကညေ့စ်စ်ဆ ေးပ ငေ်း သမိုငေ်းဆကကာငေ်းအရ ဆ ေး ကွ် ိေုးက ိြုံေး 

မ ာေးမ ာ ဆယ ယု အာေးပြငေ့ ်ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပြ ေးဆပ ာက်ြတ်အတွငေ်း ပြစ်ြွာေးဆလေ့ရ ိသညအ်ာေး ပြသ 

  ေ့သည။် ဤအဆကကာငေ်းဆကကာငေ့ ်FDA သညတ်ရာေးဝင ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးတစ်လ ုေးစ အာေး 

ဆနာက်  ေုးဆ ေး ိေုးပြ ေးဆနာက် အနညေ်း  ေုး၂လ(၈ြတ်) ဆလေ့လာရန ်သတ်မ တ်ပြဋ္ဌာနေ်း ာေးသည။် 

သနေ်းဆြေါငေ်းမ ာေးစွာဆသာလူမ ာေး COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးန   ရရ ိ  ေ့ပြ ေး ဆရရ ညဆ် ေး ကွ် ိေုးက ိြုံေး 

မ ာေး ရ ာဆြွဆတွွေ့ ရ ိပ ငေ်းမရ ိြေါ။ 

CDC သည ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေး၏ဆ ေးကငေ်းလ ုပ  ြုံမှုကိ ုအန ေးကြ်ဆစာငေ့က်ကညေ့ဆ်န   

ပြစ်သည။် အကယ်၍ သြိပ ြညာရ ငမ် ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းလ ုပ  ြုံမှု ိငုရ်ာပြဿနာတစ် ုန ငေ့ ်ကာကွယ် 

ဆ ေးတစ်  ုအကကာေး က်သယွ်မှုကိုဆတွွေ့ ရ ိြေါက FDAန ငေ့ ်ကာကွယ်ဆ ေး တု်လုြ်သသူည ်ဆ ေးကငေ်း 

လ ုပ  ြုံမှု ိငုရ်ာ စိုေးရိမ်ြူြနမ်ှုမ ာေးအာေး ဆပြရ ငေ်းရနသ်ငေ့ဆ်လ ာ်ဆသာ ဆပြရ ငေ်း  က်တစ် ုအာေး လုြ်ဆ ာင ်

လိမေ့်မည ်(ဥြမာ - ပြဿနာရ ိဆသာ  တု်ကုနအ်သတု်တစ်သတု်၊ ကုန ်တု်လုြ်မှု ိငုရ်ာပြဿနာ 

တစ် ု သို ေ့မဟုတ် ကာကွယ်ဆ ေးကိုယ်တုိင)်။ 

ကာကယွဆ် ေးထိုံေးခ ငေ်းခြငဲ့သ်ငက်ိုံယ ်ိုံငန် ငဲ့အ်ခ ာေးသမူ ာေးအာေး 

ကာကယွပ်ေါ 

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးပ ငေ်းအပြင ်မ က်န ာြ ုေးမ ာေးတြ် ငပ် ငေ်းန ငေ့ ်လူမှုဆရေးအကွာ 

အဆဝေး ာေးရ ိပ ငေ်း ိငုရ်ာ CDC ၏အကက ပြြုံ  က်မ ာေးအာေး လိုက်နာပ ငေ်းသည ်COVID-19 

မ သငက်ိုယ်တိုငက်ာကွယ်ရန ်အဆကာငေ်း  ေုးနညေ်းလမ်ေးမ ာေးပြစ်သည။် CDC သညသ်ငေ့အ်ာေး 

တတ်နိငုသ်မျှအပမန ် ေုး COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ိေုးရနအ်ကက ပြြုံသည။် 



 
COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမ ာေးအာေး လူဦေးဆရတစ် ုလ ုေးတွင ် က်လကြုိ်မုိက ယ်ပြန ေ့စွ်ာ 

အသ ေုးပြြုံလာမညပ်ြစ်သညေ့အ်တွက် CDC, FDA န ငေ့ ်အပ ာေးြက်ဒရယ်ဆအဂ ငစ် မ ာေးသည ်

၎ငေ်းတုိ ေ့၏ဆ ေးကငေ်းလ ုပ  ြုံမှုကုိ က်လက်ဆစာငေ့က်ကညေ့လ်ိမေ့်မည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

အရငေ်းအပမစ်: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html 

 


