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COVID-19 ကာကွယန်ငှ ဆ် ေးပတသ်ကဆ်သာဆမေးခွန်ေးမ ာေး 
 

 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးထ  ေးခခငေ်းသည ်ကျွန် ပ်အာေး COVID-19 ခြင ြ် ာေးနာခခငေ်းမှ ကာကယွဆ်ပေးန  ငပ်ါသလာေး။ 

က ကွယ်ခပ်းပါသည်။ COVID-19 က ကွယ်ခ ်းထ ို်းခ င််းသည် COVID-19 အ ်းခြစ်ခစခသ ခရ ဂါပ ို်းအ ်း မည်သ ို ို့မှတ်မ ခစရနန်ငှို့တ် ိုက်ထိုတ်  

ရန ်သငို့က် ိုယ် ံအ ်းစနစ်အ ်း သငက်က ်းလိုပ်ခ  ငခ်ပ်းပပီ်း ဤအရ သည် သင်ို့အ ်း COVID-19 ခြငို့ြ်  ်းန ခ င််းမှ က ကွယ်ခပ်းသည်။ COVID-19 

ခြငို့ြ်  ်းန ခသ လူအခတ ်မ  ်းမ  ်းသည် ခပင််းထနမ်ှုမရှ ခသ န မက န််းခြစ်ခ င််းခြစ်ခသ ်လည််း အ    ျို့တွင ်ခပင််းထနခ်သ န မက န််းခြစ်ခ င််း၊ 

ကက ရှည်ခသ က န််းမ ခရ်း  ို်းက   ်းမ  ်းသက်ခရ က်ခ င််း သ ို ို့မဟိုတ် ခသ ံို်းခြင ်းတ  ို့ ခကက ငို့ ်ြ  ်းန ခ င််းမခြစ်ခစရန ်က ကွယ်ထ ်းခ င််းသည် 

အခရ်းကကီ်းပါသည်။ 

 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးတစခ် သည ်ကျွန် ပ်အာေး COVID-19 ခြင ြ် ာေးနာခခငေ်းခြစဆ်စန  ငသ်လာေး။ 

မခြစ်ပါ။  ွငို့ခ်ပ   က်ရှ ထ ်းပပီ်း ခထ က် ံမှုရရှ ထ ်းခသ  COVID-19 က ကွယ်ခ ်းမ  ်း သ ို ို့မဟိုတ် အခမရ ကနခ်ပည်ခထ ငစ်ိုတွင ်လက်ရှ လိုပ် 

ခ  ငခ်နခသ  COVID-19 က ကွယ်ခ ်းမ  ်းတွင ်COVID-19 က ိုခြစ်ခစခသ  သက်ရှ ပ ို်းမပါဝငပ်ါ။ ဤအဓ ပပါယ်မှ  COVID-19 က ကွယ်ခ ်း 

သည် သငို့အ် ်း COVID-19ခြငို့ ်ြ  ်းန ခ င််းက ို မခြစ်ခစန ိုငပ်ါ။  

 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးထ  ေးပပ ေးဆနာက ်ကျွန် ပ်သည ်COVID-19 ပ  ေးရှ ဆ ကာငေ်း ဗ  ငေ်းရပ်စပ်  ေးနငှ  ်  ငဆ်သာ စစဆ် ေး  

ခခငေ်းတစခ် အာေးလ ပ်ရဥ ေးမညလ်ာေး။ 

မလိုပ်ရပါ။ အခမရ ကနခ်ပည်ခထ ငစ်ိုတွငလ်က်ရှ ၌  ွငို့ခ်ပ   က်ရပပီ်း ခထ က် ံမှုရရှ ထ ်းခသ က ကွယ်ခ ်းမ  ်းနငှို့ ်လက်ရှ တွငစ်မ််းသပ်မှု 

ခပ ခနခသ အခ  ်း COVID-19 က ကွယ်ခ ်းမ  ်းသည် သင၌်လက်ရှ တွငက်ူ်းစက် ံရခ င််းတစ် ိုရှ ခကက င််းသ ရနအ်သံို်းခပ သညို့် ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်း 

နငှို့ ် ိုငခ်သ စစ်ခ ်းမှုမ  ်းတွင ်ပ ို်းရှ သညို့်စစ်ခ ်းခတွျို့ ရှ မှုအ ်း မခြစ်ခစန ိုငပ်ါ။ 

 

အကယ၍် ကျွန် ပ်တငွ ်COVID-19 ရရှ ခ  ပပ ေး ခပန်လညက် န်ေးမာပပ ေးခြစပ်ါက ကျွန် ပ်သည ်COVID-19 ကာကယွဆ် ေး  

အာေးထ  ေးရန် လ  အပ်ဆနဆသေးသလာေး။ 

လ ိုပါသည်။ COVID-19 နငှို့ပ်တ်သက်ခသ  ခပင််းထနသ်ညို့်က န််းမ ခရ်းအနတရ ယ်မ  ်းခကက ငို့န်ငှို့ ်COVID-19 ခပနလ်ည်ကူ်းစက်ခ င််း ံရန ိုငမ်ှုခကက ငို့ ်

သင၌် COVID-19 ကူ်းစက် ံ  ို့ရမှုရှ သည်ခြစ်ခစ မရှ သည်ခြစ်ခစ က ကွယ်ခ ်းတစ်ခ   င််းသည် အခရ်းကကီ်းပါသည်။ ယ ိုအ   နတ်ွင ်ကျွမ််းက င ်            

သူမ  ်းသည် COVID-19 ခြစ်ခ င််းမှ ခပနလ်ည်က န််းမ လ ခ င််းပပီ်းခန က် လူတစ်ဦ်းအ ်းြ  ်းန ခ င််းမှ မည်မျှကက ခအ ငက် ကွယ်ခပ်းထ ်းသည်                   

က ိုမသ ရှ ကကခပ။ သဘ ဝက ိုယ် ံစွမ််းအ ်းဟိုခ ေါ်ခသ  ခရ ဂါကူ်းစက  ံရခ င််းတစ် ိုမှရရှ သညို့် က ိုယ် ံစွမ််းအ ်းသည် တစ်ဦ်းနငှို့တ်စ်ဦ်းမတူကကခပ။ 

အ    ျို့ခသ အခစ ပ ိုင််းသက်ခသအခထ က်အထ ်းမ  ်းအရ သဘ ဝက ိုယ် ံစွမ််းအ ်းသည် ကက ရှည်မ ံန ိုငပ်ါ။ 

 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးသည ်ကျွန် ပ်၏ DNA က   ဆခပာငေ်းလ ပစန်  ငပ်ါသလာေး။  

မဟိုတ်ပါ။ COVID-19 mRNA က ကွယ်ခ ်းသည် သငို့အ် ်းမည်သညို့်နည််းနငှို့မ်ျှ ခခပ င််းလ ခ င််း သ ို ို့မဟိုတ် တနခ်ပနခ် င််းမခြစ်ပါ။ 

 

အကယ၍် ကျွန် ပ်သည ်တစဆ်န  သ ောအခ ျိန်တငွ ်ကဆလေးတစဆ်ယာကယ်လူ  ဆသာ် COVID-19  

ကာကယွဆ် ေးသည ်ကျွန် ပ်အတကွ ်စ တခ် ဆ ေးကငေ်းပါသလာေး။ 

 

ခဘ်းကင််းပါသည်။ အန ဂတ်တွင ်က ိုယ်ဝနခ်  ငရ်န ်လ ိုလ ်းခသ သူမ  ်းသည် COVID-19 က ကွယ်ခ ်း ရယူန ိုငပ်ါသည်။ ယ ိုတွင ်

က ိုယ်ဝနခ်  ငရ်နက်က  ်းစ ်းခနသူမ  ်း သ ို ို့မဟိုတ် အန ဂတ်တွင ်က ိုယ်ဝနရ်ရန ်အစီအစဥ်ရှ သူမ  ်းသည် COVID-19 က ကွယ်ခ ်းရန ိုငပ်ါသည်။ 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html

