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ကိုမသရှကကခပ။ သဘ ဝကိုယ် ံစွမ််းအ ်းဟိုခ ေါ်ခသ ခရ ဂါကူ်းစက ံရခ င််းတစ် ိုမှရရှသညို့် ကိုယ် ံစွမ််းအ ်းသည် တစ်ဦ်းနှငတ
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ပင်ရင််း။ Centers for Disease Control & Prevention
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html
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