
န ောက်ဆ  ုံး ပြြုပြငရ်က် - ၂၀၂၀ခ နစှ်၊ ဒဇီငဘ်ောလ  1 
 

ကာကယွဆ် ေး လကခ်ံရရှှိသမူ ာေးနငှ  ်ဆ ာင ဆ်ရှာကမ်ှု ဆ ေးသမူ ာေးအတကွ ်သတငေ်းအခ ကအ်လက ်

 ာရွက ် 

 

 MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို ကှိိုရှိိုနာ ဗှိိုငေ်းရ ်  ်ဆရာဂါ ှိိုေး ၂၀၁၉ (ကှိိုဗ ်-၁၉) 
ကာကယွရ်န် အသက ်၁၈ န ှန်ငှ  ်အသက ်ရှှိသမူ ာေးအာေး အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံိုေးပ ြုခွင  ်(EUA)   

  

 

SARS-CoV-2 န ကောင  ်ပြစ်ြ ောုံးသည ် က  ရ   ောဗ  ငု်ံးရြ်စ် ၂၀၁၉ (က  ဗစ-်၁၉) အတ က ်သင အ်ောုံး Moderna 

COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးရ  ်ကမု်ံးလှမ်ုံးထောုံးြါသည်။ ယခ  စောရ က်စောတမု်ံးသည် က  ဗစ-်၁၉ က ုံးစက်နရောဂါ 
ပြစ်ြ ောုံး န သည ် လက်ရှ  အခ   တ် င ်သင အ်ောုံး နြုံးမည ် Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး၏ ဆ  ုံးက  ြုုံးနငှ  ်
နကောငု်ံးက  ြုုံး မ ောုံးက    ောုံးလည် သနဘောနြါက်နစရ  ်သတငု်ံးအခ က်အလက်မ ောုံး ြါရှ သည်။  
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးသည် သင အ်ောုံး က  ဗစ်-၁၉ မှ ကောက ယ် နြုံးန  ငမ်ည ် ကောက ယ်နဆုံး 
ပြစ်သည်။ အနမရ က  ်စောုံးနသောက်က  န်ငှ  ်နဆုံးဝါုံး ကကီုံး ကြ်က ြ်ကဲမှု ဦုံးစီုံးဌော  (FDA) မှ အတည်ပြြုထောုံးသည ် 
က  ဗစ-်၁၉ ကောက ယ်နဆုံး မရှ နသုံးြါ။  
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး အန ကောငု်ံး သ ရှ ရ  ်ယခ  စောရ က်က   ြတ်ရှုြါ။ သင တ် င ်နမုံးပမ ု်ံး 
လ  နသော နမုံးခ  ု်ံးမ ောုံးရှ ြါက ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးနြုံးမည သ် နငှ  ်တ  ငြ်ငန်ဆ ုံးနန ုံးြါ။ Moderna COVID-19 

ကောက ယ်နဆုံး ရယ ပခငု်ံးမှော သင၏် ဆနဒအနလ ောက် ပြစသ်ည်။ 
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးသည် 1လ ပခောုံးပြီုံး ၂ ကက မ် နသ ုံးန ကောအတ ငု်ံးသ    ထ  ုံးသ ငု်ံးရသည်။ 
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးသည် လ တ  ငု်ံးက   ကောက ယ်နြုံးန  ငပ်ခငု်ံး မရှ ြါ။ 
 

ယခ  စောရ က်စောတမု်ံးက   အခ   န်ငှ အ်လ  က် ပြြုပြင ်နပြောငု်ံးလ ဲန  ငြ်ါသည်။ န ောက်ဆ  ုံးထ တ် စောရ က်စောတမု်ံးက   
ြတ်ရှုရ  ်www.modernatx.com/covid19vaccine-eua သ   သ ောုံးြါ။ 
 

ကာကယွဆ် ေးမထှိိုေးခင ်ဘာဆတ ွသှိထာေးဖှိို   လှိိုအ ်သလ။ဲ  

 

 

http://www.modernatx.com/covid19vaccine-eua
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ကှိိုဗ -်၁၉  ှိိုတာ ဘာလ။ဲ 

က  ဗစ-်၁၉ ဆ  သညမ်ှော SARS-CoV-2 က  ရ   ော ဗ  ငု်ံးရြ်စ်ြ  ုံးန ကောင  ်ပြစ်ြ ောုံးသည  ်နရောဂါပြစ်သည။် 
အဆ  ြါ က  ရ   ော ဗ  ငု်ံးရြ်စ်ြ  ုံးက   ယခငက် နတ ွေ့ ရှ ြ ုံးပခငု်ံး မရှ ြါ။ ဗ  ငု်ံးရြ်စ်ြ  ုံး ရှ သ နငှ  ်ထ နတ ွေ့မ ြါက 

သင ထ် သ    က  ဗစ်-၁၉ က ုံးစက် န  ငသ်ည။် ၎ငု်ံးသည ်အသက်ရှှူ လမ်ုံးန ကောငု်ံး ဆ  ငရ်ော  ောမက  ု်ံးမှုက   
အဓ က ပြစ်နစပြီုံး အပခောုံး ခနဓောက  ယ်အဂဂ ါမ ောုံး က  လညု်ံး သက်နရောက်မှု ရှ န  ငသ်ည။် က  ဗစ်-၁၉ က ုံးစက် 
ခ ရသ မ ောုံး အန ပြင  ်မပြငု်ံးထ န်သော နရောဂါ လကခဏောမ ောုံးမှ ပြငု်ံးထ န်သော  ောမက  ု်ံးမှု အထ  
က ယ်ပြ  န်သော နရောဂါ လကခဏောမ ောုံး ပြစ်နြေါ် န  ငသ်ည။် နရောဂါလကခဏောမ ောုံးမေှာ ဗ  ငု်ံးရြ်စ်နငှ  ်
ထ နတ ွေ့ ပြီုံး ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတ ငု်ံး နြေါ်နြါကန်  ငသ်ည။် နရောဂါလကခဏောမ ောုံးတ င ်- အနအုံးမ ပခငု်ံး 
သ   မဟ တ ် ကက်သုီံးထပခငု်ံး၊ နခ ောငု်ံးဆ  ုံးပခငု်ံး၊ အသကရ်ှှူ ကြ်ပခငု်ံး၊ နမောြ ု်ံးန မ်ုံး ယ်ပခငု်ံး၊ 
ခနဓောက  ယ်သ   မဟ တ ်ကကကသ်ောုံး  ောက င ်က  က်ခဲပခငု်ံး၊ နခါငု်ံးမ ုံးပခငု်ံး၊ အ    သ   မဟ တ် အရသော 
နြ ောက်ဆ  ုံးပခငု်ံး၊ နေှာြ တ်ပခငု်ံး သ   မဟ တ ်နေှာနစုံးပခငု်ံး၊ အ ပ်ခငု်ံး သ   မဟ တ် ြ  ြုွေ့ ပခငု်ံး၊ ဝမ်ုံးနလ ောပခငု်ံးတ    
ြါဝငသ်ည။်  
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး  ှိိုသညမှ်ာ အဘယန်ညေ်း? 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးသည် က  ဗစ-်၁၉က   ကောက ယ်နြုံးန  ငမ်ည ် အတည် မပြြုရနသုံးနသော 
ကောက ယ်နဆုံး ပြစသ်ည်။ က  ဗစ်-၁၉ က  ကောက ယ်နြုံးန  ငမ်ည ် FDA-အတည်ပြြု ထောုံးနသော နဆုံးဝါုံး မရှ နသုံးြါ။  
 

FDA သည် Emergency Use Authorization အနရုံးနြေါ်က စစ အသ  ုံးပြြုခ င  ်(EUA) အရ Moderna COVID-19 

ကောက ယ်နဆုံးက   အသက ်၁၈ နစ်ှနငှ  ်အထက်ရှ သ မ ောုံးက   က  ဗစ်-၁၉ ကောက ယ်ရ  ်အနရုံးနြေါ် အသ  ုံးပြြုခ င  ်
နြုံးထောုံးသည်။  
 

EUAနငှ  ်ြတ်သက်ပြီုံး အနသုံးစ တ် သ ရှ လ  ြါက ယခ  စောရ က်၏ အဆ  ုံးတ င ်ရှ နသော “Emergency Use 

Authorization အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံိုေးပ ြုခွင  ်(EUA) ှိိုသည်မှာ အဘယန်ည်ေး?” အြ  ငု်ံးက   ြတ်ရှုြါ။ 
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MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး မထှိိုေးခင ်ဆ ေးထှိိုေးဆ ေးမည သ်ကူှိို မညသ်ည  ်
အခ ကအ်လကမ် ာေး ဆပ ာပ သင သ်နညေ်း? 

နဆုံးထ  ုံးနြုံးမည ်သ က   နအောက်ြါတ    အြါအဝင ်သင၏် နဆုံးဘက်ဆ  ငရ်ော အနပခအန မ ောုံး အောုံးလ  ုံးက   
နပြောပြြါ-  

• ဓောတ်မတည ်မှု တစ်ခ ခ  
• အြ ောုံး ရှ န ပခငု်ံး 
• နသ ုံးက ဲနဆုံး နသောက်န ရပခငု်ံး သ   မဟ တ် နသ ုံးနငှ  ်သကဆ်  ငန်သော နရောဂါ တစ်ခ ခ  ရှ ပခငု်ံး 
• က  ယ်ခ အောုံးနငှ  ်သက်ဆ  ငန်သော နရောဂါ ရှ န ပခငု်ံး သ   မဟ တ် က  ယ်ခ အောုံးအနြေါ် သကန်ရောက်မှု ရှ သည ် 

နဆုံးနသောက်န ရပခငု်ံး 
• က  ယ်ဝ ရ်ှ န ပခငု်ံး သ   မဟ တ် က  ယ်ဝ န်ဆောငရ်  ်အစီအစဉ် ရှ ပခငု်ံး 
• န   တ  က်မ ခင ် 

• အပခောုံး က  ဗစ-်၁၉ ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးပြီုံးသောုံးပြစပ်ခငု်ံး   
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို မညသ်ဆူတ ွထှိိုေးသင သ်နညေ်း? 

FDA သည ်Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   အသက် ၁၈ နစ်ှနငှ  ်အထက်ရှ သ မ ောုံးက   
အနရုံးနြေါ် အသ  ုံးပြြုခ င  ်နြုံးထောုံးသည။် 
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို မညသ်ဆူတ ွမထှိိုေးသင သ်နညေ်း? 

သငသ်ည် နအောက်ြါ အခ က်မ ောုံး နတ ွေ့  က ြုရြါက Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   မထ  ုံးသင ြ်ါ- 
• ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးပြီုံးန ောက် ပြငု်ံးထ န်သော ဓောတ်မတည မ်ှု နတ ွေ့  က ြုရပခငု်ံး  
• ကောက ယ်နဆုံး၏ ြါဝငြ်စစည်ုံး တစ်ခ ခ နငှ မ်ဆ   ပြငု်ံးထ န်သော ဓောတ်မတည ်မှု ရှ ပခငု်ံး  

 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး၏  ါဝင ် စညေ်းမ ာေးမှာ အဘယန်ညေ်း? 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးတ င ်နအောက်ြါတ    ြါဝငြ်ါသည ်-messenger ribonucleic 

acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], 

cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, 

tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate, and sucrose. 
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MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို မညသ်ှိို   ဆ ေးအ ်သနညေ်း? 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   နသ ုံးန ကောအတ ငု်ံး ထ  ုံးသ ငု်ံးနြုံးြါသည။်  
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   ၁ လ ပခောုံးပြီုံး ၂ ကက မ် နသ ုံးန ကောအတ ငု်ံးသ    ထ  ုံးသ ငု်ံးရသည။် 
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး တစ်ကက မ် ထ  ုံးပြီုံးန ောက် ၁ လ  ကောနသောအခါ န ောက်ထြ် 
တစ်ကက မ်ထ  ုံးမှသော ကောက ယ်နဆုံးြတ်လညပ်ြည လ် မ ်မည။်   
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို ယခငက် အသံိုေးပ ြုဖူေး ါသလာေး? 

The Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးသည ်အတညပ်ြြုထောုံးပခငု်ံး မရှ နသော ကောက ယ်နဆုံး 
ပြစ်သည။် ဓောတ်ခ ဲခ ု်ံး စမ်ုံးသြ်မှုမ ောုံးတ င ်အသက် ၁၈နစ်ှနငှ အ်ထက် ခ  မှ် ု်ံးနပခ လ နြါငု်ံး ၁၅၄၀၀ 
ခ  သ်ည ်Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   အ ညု်ံးဆ  ုံး ၁ကက မ် ထ  ုံးသ ငု်ံးခဲ  ကသည။်  
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး၏ အက ှိြုေးဆက ေးဇူေးမ ာေးမှာ အဘယန်ညေ်း? 

ဓောတ်ခ ဲစမ်ုံးသြ်မှုမ ောုံးအရ Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးသည် ၁ လ ပခောုံးပြီုံး နဆုံး ၂ ကက မ် 
ထ  ုံးထောုံးသ မ ောုံးက   က  ဗစ-်၁၉ ကောက ယ်နြုံးန  ငသ်ည်။ က  ဗစ-်၁၉ က  မည်မ   ကော ကော ကောက ယ်နြုံးန  ငန် ကောငု်ံး 
မသ ရှ နသုံးြါ။ 
 

 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး၏ ဆဘေးထကွ ်သကဆ်ရာကမ်ှု မ ာေးမှာ အဘယန်ညေ်း? 

အစီရငခ် စောမ ောုံးအရ Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး၏ နဘုံးထ က် သက်နရောက်မှုမ ောုံးမှော- 
• နဆုံးထ  ုံးထောုံးနသော န ရော -  ောက ငပ်ခငု်ံး၊ နဆုံးထ  ုံးထောုံးနသော လက်နမောငု်ံးနြေါ်တ င ်lymph 

nodes နရောငယ်မ်ုံးပခငု်ံး၊ နရောငယ်မ်ုံးပခငု်ံး (မောနသောအြ )နငှ  ် ရီဲပခငု်ံး Injection site reactions: 

pain, tenderness and swelling of the lymph nodes in the same arm of the 

injection, swelling (hardness), and redness 

• နယဘ ယ  နဘုံးထ က် သက်နရောက်မှု - နမောြ ု်ံးန မ်ုံး ယ်ပခငု်ံး၊ နခါငု်ံးမ ုံးပခငု်ံး၊ ကကက်သောုံး 
 ောက ငပ်ခငု်ံး၊ အဆစ်အပမစ် က  က်ခဲပခငု်ံး၊  ကက်သုီံးထပခငု်ံး၊ ြ  ြု ွေ့ ပခငု်ံးနငှ  ်အ ပ်ခငု်ံး၊ 
အြ ောုံးတက်ပခငု်ံး  
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Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးန ကောင  ်ပြငု်ံးထ န်သော ဓောတ်မတည ်မှု ပြစ်ြ ောုံးန  ငန်ပခ ရှ ြါသည်။ 
ပြငု်ံးထ န်သော ဓောတ်မတည မ်ှုသည် Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးပြီုံးန ောက် မ  စ် အ ည်ုံးငယ ်

 ကောပမင န်သောအခါ သ   မဟ တ် တစ် ောရီခ   ် ကောပမင န်သောအခါ ပြစ်ြ ောုံးန  ငသ်ည်။ ထ   န ကောင  ်သင အ်ောုံး 
နဆုံးထ  ုံးနြုံးသ သည် သငက်ောက ယ်နဆုံးထ  ုံးပြီုံးန ောက် နစောင  ်ကည ်န  ငရ်  ်နဆုံးထ  ုံးသည ် န ရောတ င ်

ခဏန နြုံးရ  ်နတောငု်ံးဆ  န  ငြ်ါသည်။ ပြငု်ံးထ န်သော ဓောတ်မတည ်မှု၏ နရောဂါလကခဏောမ ောုံးမှော-   
• အသကရ်ှှူ ခက်ခဲပခငု်ံး 
• မ က်နေှာနြောငု်ံးပခငု်ံးနငှ  ်လည်နခ ောငု်ံး ောပခငု်ံး  
• နလှ  ုံးခ  န်ှု ု်ံး ပမင ပ်ခငု်ံး 
• ခနဓောက  ယ်တစ်ခါလ  ုံး အြ အြ   ထ် က်ပခငု်ံး 
• မ ုံးနဝပခငု်ံးနငှ  ်အောုံး ည်ုံးပခငု်ံး  

 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး၏ ပြစ်န  ငန်ပခရှ နသော နဘုံးထ က် သက်နရောက်မှုမ ောုံးမှော ထ  မ မက ပြစ်န  င ်

ြါသည်။ ပြငု်ံးထ ပ်ြီုံး မထငမ်ှတ်ထောုံးနသော နဘုံးထ က် သက်နရောက်မှုမ ောုံး ရှ န  ငြ်ါသည်။ Moderna COVID-19 

ကောက ယ်နဆုံးက   ဓောတ်ခ ဲခ ု်ံး စမ်ုံးသြ်မှုမ ောုံး ဆက်လက ်ပြြုလ ြ်န ဆပဲြစ်သည်။   
 

ဆဘေးထကွသ်ကဆ်ရာကမ်ှုမ ာေးအတကွ် ကျွန်ို ် ဘာလို ်သင သ်လ?ဲ  

ပြငု်ံးထ န်သော ဓောတ်မတည မ်ှု ပြစ်နြေါ်ြါက ၉-၁-၁ သ   ြ  ု်ံးနခေါ်ဆ  ြါ သ   မဟ တ ် ုီံးစြ်ရော နဆုံးရ  သ    သ ောုံးြါ။  
 

သငန်တ ွေ့  က ြုန ရသည ် နဘုံးထ က် သက်နရောက်မှုမ ောုံး ပြစ်နြေါ်န ပြီုံး နြ ောက်ကငု်ံးမှု မရှ န ကောငု်ံး သင အ်ောုံး 
ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးနြုံးသည ် ဌော  သ   မဟ တ် သင၏် က  ု်ံးမောနရုံး နစောင န်ရှောက်သ က   ြ  ု်ံးဆက် 

အန ကောငု်ံး ကောုံးြါ။ 
 

ကောက ယ်နဆုံး၏ နဘုံးထ က်သက်နရောက်မှုမ ောုံးက   FDA/CDC Vaccine Adverse Event 

Reporting System ကာကယွဆ် ေး သကဆ်ရာကမ်ှု ပဖ  ်ဉ် အ ရီငခ်ံပခငေ်း  န  ်(VAERS) 

သ   သတငု်ံးြ   ြါ။ အခမဲ  ြ  ု်ံးနခေါ်ဆ  န  ငန်သော VAERS   ြါတ်မှော 1-800-822-7967 ပြစ်ပြီုံး 
အ  လ်  ငု်ံးမှတစ်ဆင  ်သတငု်ံးြ   လ  ြါက   https://vaers.hhs.gov/reportevent.html သ   သ ောုံးြါ။ 
အစီရငခ် စောနလ ောက်လ ော၏ #18 စောန ကောငု်ံး နြေါ်တ င ်“Moderna COVID-19 Vaccine EUA” 
ဟ ပြည သ် ငု်ံးြါ။ 
 

 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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ထ   အပြင ်နဘုံးထ က်သက်နရောက်မှုမ ောုံးက   ModernaTX, Inc. သ    1-866-MODERNA (1-866-663-

3762) ဆက်သ ယ် သတငု်ံးြ   န  ငသ်ည။် 
 

သင အ်န ပြင  ်v-safe နလ ောက်ထောုံးလ  ြါက နလ ောက်ထောုံးန  ငသ်ည။် V-safe ဆ  သညမ်ှော က  ဗစ်-၁၉ 

ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးပြီုံးန ောက် ပြစ်ြ ောုံးန  ငန်သော နဘုံးထ က် သက်နရောက်မှုမ ောုံးက   သ ရှ န  ငရ်  ်

ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးထောုံးသ မ ောုံးနငှ  ်မက်နဆ ခ ်မ ောုံးနငှ  ်အ  လ်  ငု်ံးစစ်တမ်ုံး နကောကယ် မှုမ ောုံးပြင  ်
စစ်နဆုံးနသော စမတ်ြ  ု်ံး အနြေါ် အနပခခ ထောုံးနသော ဆနဒအနလ ောက် အသ  ုံးပြြုန  ငန်သော က ရ ယော 
တစ်ခ ပြစ်သည။် V-safe သည ်က  ဗစ်-၁၉ ကောက ယန်ဆုံး၏ လ  ုံးပခ ြုနရုံးက   CDC အန ပြင  ်
နစောင  ်ကည  ်န  ငရ်  ်က ညနီြုံးသည  ်နမုံးခ  ု်ံးမ ောုံးက   နမုံးပမ ု်ံးလ မ ်မည။် V-safe သည ်လ  အြ်ြါက 

ဒ တ ယအကက မ် နဆုံးထ  ုံးရ  ်အသ နြုံးခ က်မ ောုံးက   ပြြုလ ြ်နြုံးန  ငသ်ည အ်ပြင ်က  ဗစ-်၁၉ 

ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးပြီုံးန ောက် သ သောထငရ်ှောုံးနသော က  ု်ံးမောနရုံး သက်နရောကမ်ှုမ ောုံးရှ န ကောငု်ံး သတငု်ံး 
နြုံးြ   လောနသ မ ောုံးက   CDC မှတယ်လီြ  ု်ံးပြင  ်ဆက်သ ယ်န  ငရ်  ်က ညနီြုံးသည။် စောရငု်ံးသ ငု်ံးရ  ်

အနသုံးစ တ် အခ က်အလက်မ ောုံး သ ရှ လ  ြါက www.cdc.gov/vsafe သ   သ ောုံးြါ။ 
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး မထှိိုေးလှိို ါက ဘာပဖ မ်ညန်ညေ်း? 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးပခငု်ံး၊ မထ  ုံးပခငု်ံးမှော သင၏် ဆနဒအနလ ောက် ပြစ်သည။် 
သငက်ောက ယ်နဆုံး မထ  ုံးလ  ြါက သင၏် ြ  မှ  ်နဆုံးဘက်ဆ  ငရ်ော နစောင န်ရှောကမ်ှု အစီအစဉ်အနြေါ် 
သက်နရောက်မှု မရှ န  ငြ်ါ။ 
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေး အပ င ်အပခာေး ကှိိုဗ ်-၁၉ ကာကယွဆ် ေးမ ာေး ရှှိ ါသလာေး? 

လကရ်ှ တ င ်က  ဗစ-်၁၉ က  ကောက ယန်  ငသ်ည  ်အပခောုံးအတညပ်ြြုထောုံးနသော ကောက ယန်ဆုံး မရှ ြါ။ FDA 
အန ပြင  ်က  ဗစ်-၁၉ ကောက ယရ်  ်အနရုံးနြေါ် က စစ အသ  ုံးပြြုပခငု်ံးအတ က် အပခောုံး ကောက ယန်ဆုံးမ ောုံးက   
ခ င ပ်ြြုနြုံးန  ငသ်ည။်   
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို အပခာေးကာကယွဆ် ေးမ ာေးနငှ အ်တ ူထှိိုေးလှိို  ရ ါသလာေး? 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   အပခောုံးကောက ယ်နဆုံးနငှ အ်တ  ထ  ုံးပခငု်ံးအတ က် 
သတငု်ံးအခ က်အလက်မ ောုံး မရှ နသုံးြါ။ 
 

http://www.cdc.gov/vsafe
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ကျွန်ို ်သည် ကှိိုယဝ်န်ဆ ာငမ်ှိခင ်သှိို  မဟိုတ ်နှိို  တှိိုကမ်ှိခငပ်ဖ ် ါက အဘယန်ည်ေး? 

သငသ်ည ်က  ယ်ဝ န်ဆောငမ် ခင ်သ   မဟ တ ်န   တ  က်မ ခငပ်ြစ်ြါက သင၏် က  ု်ံးမောနရုံး 
နစောင န်ရှောက်မှုနြုံးသ နငှ  ်တ  ငြ်ငြ်ါ။  
 

MODERNA COVID-19 ကာကယွဆ် ေးဆ ကာင  ်ကျွန်ို ်ကှိို ကှိိုဗ -်၁၉ ရရှှိမညလ်ာေး? 

မရရှ န  ငြ်ါ။ Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးအတ ငု်ံး SARS-CoV-2 မြါဝငသ်ပြင  ်နဆုံးထ  ုံး 
ပခငု်ံးန ကောင  ်သင က်   က  ဗစ်-၁၉ မရရှ နစန  ငြ်ါ။ 
 

ကာကယွဆ် ေးထှိိုေးကတပ် ာေးကှိို သှိမ်ေးထာေး ါ  
သငြ်ထမအကက မ် နဆုံးထ  ုံးပြီုံးန ောက် ဒ တ ယအကက မ ်Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးသည ်အခါ 
ယ နဆောငလ်ောရမည်  ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးကတ်ပြောုံးက   ရရှ ြါလ မ ်မည်။ ထ   န ကောင  ်ဒ တ ယအကက မ် ကောက ယ်နဆုံး 
ထ  ုံးသည ်အခါ ကတ်ပြောုံးယ လောြ    မနမ ြါနငှ ။်  
 

ထ ်ဆ ာငေ်း အခ ကအ်လကမ် ာေး  
သင တ် င ်နမုံးခ  ု်ံးမ ောုံးရှ ြါက နအောက်နြော်ပြြါ ဝဘဆ်  ဒသ်    သ ောုံးြါ သ   မဟ တ် တယ်လီြ  ု်ံး  ြါတ်က   နခေါ်ဆ  ြါ။   
 

န ောက်ဆ  ုံးထ တ် စောရ က်စောတမ်ုံးမ ောုံးက   ြတ်ရှုရ  ်နအောက်ြါ QR က ဒက်   စကငြ်တြ်ါ။  
 

Moderna COVID-19 ကာကယွဆ် ေး ဝဘ ်ှိိုဒ ် တယလ်ဖီိုန်ေးနံ ါတ ်

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 

 

1-866-MODERNA 

(1-866-663-3762) 

  

 

• အဆသေး ှိတ ်သှိရှှိလှိို ါက မည်သှိို   ဆလ လာနှိိုငမ်ည်နည်ေး။ 

• ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးနြုံးသ က   နမုံးပမ ု်ံးန  ငသ်ည်။  
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• CDC က   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html တ ငသ် ောုံးနရောက် 

နလ လောန  ငသ်ည်။ 
• FDA က   https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- 

regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization တ ငသ် ောုံးနရောက် 

နလ လောန  ငသ်ည်။ 
• သင၏် နဒသခ  သ   မဟ တ် ပြည် ယ် ပြည်သ  က  ု်ံးမောနရုံး ဌော သ    ဆက်သ ယ်န  ငသ်ည်။ 

 

 

ကျွန်ို ်၏ ကာကယွဆ် ေးထှိိုေး အခ ကအ်လကမ် ာေးကှိို မညသ်ည ဆ်နရာတငွ ်မှတတ်မ်ေး 
တငထ်ာေးမညန်ညေ်း?  

ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံးနြုံးသ သည ်သင၏် ပြည ်ယ်/နဒသခ  အောဏောြ  ငမ် ောုံး၏ ကောက ယ်နဆုံး 
အခ က်အလက် စ စ် (IIS) သ   မဟ တ် အပခောုံး သက်ဆ  ငရ်ောစ စ်ထ သ    သင၏် ကောက ယ်နဆုံးထ  ုံး 
အခ က်အလက် မ ောုံးက   နြုံးြ   န  ငသ်ည။် သ   မှသော သင အ်န ပြင  ်ဒ တ ယအကက မ် နဆုံးထ  ုံးသည အ်ခါ 
တ ညနီသော ကောက ယ်နဆုံး ရရှ နစရ  ်နသခ ောနစ န  ငမ်ည။် IISနငှ  ်ြတ်သက်ပြီုံး အနသုံးစ တ် 
သ ရှ လ  ြါက- https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html တ ငသ် ောုံးနရောက် 
နလ လောန  ငသ်ည။် 
 

ဆဘေးထကွ ်ှိိုေးက ှိြုေး ဆလ ာဆ် ကေးဆ ေး အ အီ ဉ်  ှိိုသညမှ်ာ အဘယန်ညေ်း? 

The Countermeasures Injury Compensation Program နဘုံးထ က်ဆ  ုံးက  ြုုံး နလ ော်န ကုံးနြုံး 
အစီအစဉ် (CICP) သည ်ယခ ကောက ယ်နဆုံး အြါအဝင ်အပခောုံး သတ်မှတ်ထောုံးနသော နဆုံးဝါုံးမ ောုံး 
သ   မဟ တ် ကောက ယ်နဆုံး မ ောုံးန ကောင  ်ပြငု်ံးထ စ် ော ထ ခ  က်  စ် ောရပခငု်ံးအတ က် နဆုံးဘက်ဆ  ငရ်ော 
နစောင န်ရှောက်မှုနငှ  ်အပခောုံး သတ်မှတ်ထောုံးနသော က  က် စရ တ် မ ောုံးက   က ည ီနြုံးနခ နြုံးသည  ်
ြက်ဒရယ် အစီအစဉ် တစ်ခ ပြစ်သည။် ြ  မှ အ်ောုံးပြင  ်ကောက ယ်နဆုံး ထ  ုံးပြီုံးန ောက် (၁)နစ်ှအတ ငု်ံး 
CICP ထ သ    နလ ောက်လ ော တငသ် ငု်ံးရမည။် ထ  အစီအစဉ်နငှ  ်ြတ်သက်ပြီုံး ြ  မ   သ ရှ လ  ြါက 

www.hrsa.gov/cicp/ သ   သ ောုံးြါ သ   မဟ တ် ြ  ု်ံး  ြါတ် 1-855-266-2427 သ   ြ  ု်ံးနခေါ်ဆ  ြါ။  
 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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EMERGENCY USE AUTHORIZATION အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံိုေးပ ြုခွင  ်(EUA)  ှိိုသညမှ်ာ 
အဘယန်ညေ်း? 

အနမရ က  ်ပြည်နထောငစ်  FDA အြ ဲွေ့သည် Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   EUA ဥြနဒ နအောက်ရှ  
အနရုံးနြေါ် သ  ုံးစ ဲခ င  ်ရရှ နစရ  ်ခ င ပ်ြြုနြုံးခဲ သည်။ EUA က   Secretary of Health and Human Services 

က  ု်ံးမောနရုံးနငှ  ်လ သောုံးဝ န်ဆောငမ်ှု အတ ငု်ံးနရုံးမှုုံး (HHS) မှ ြ  ြ  ုံးထောုံးပြီုံး က  ဗစ-်၁၉ ကောလအတ ငု်ံး နဆုံးဝါုံးနငှ  ်
ြဌ ဇီ၀ ထ တ်က  မ် ောုံးက   အနရုံးနြေါ် အသ  ုံးပြြုသင န်သော အနပခအန မ ောုံး ရှ န ကောငု်ံး ထ တ်ပြ ခဲ် သည်။   
 

Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   FDA-ခ င ပ်ြြုခ က် ရရှ နစရ  ်သ   မဟ တ် အတည်ပြြု ထ တ်က   ်အပြစ် 
သတ်မှတ်နြုံးရ  ်စ စစ်ပခငု်ံး လ ြ်င ု်ံးနဆောငတ်ောမ ောုံး မပြြုလ ြ်ရနသုံးြါ။ လ  နလောက်နသော၊ အတည်ပြြု ထောုံးနသော 
အပခောုံး နရ ုံးခ ယ်စရောမ ောုံး မရှ သည ် အနပခအန မ ောုံး အြါအဝင ်သတမ်ှတ်ခ က် ပြည ်မှသီည ် အခါ FDA 

အန ပြင  ်EUA က  ထ တပ်ြ န်  ငသ်ည်။ ထ   အပြင ်က ုံးစက်နရောဂါ ပြ  ြ် ောုံးသည ် အခါကအတ ငု်ံး နဆုံးဝါုံးက က  ဗစ-်

၁၉ က   ထ နရက်စ ော ကောက ယ်နြုံးန  ငန် ကောငု်ံး သ ြပ  ည်ုံးက  သက်နသမ ောုံး ရရှ န  ငသ်ည ်အပြင ်နဆုံးဝါုံး၏ 

ပြစ်န  ငန်ပခ ရှ နသော နကောငု်ံးက  ြုုံးမ ောုံးသည် ၎ငု်ံး၏ ပြစ်န  ငန်ပခရှ နသော အနတရောယ်မ ောုံးထက် သောလ  ပ်ခငု်ံး 
ရှ မရှ အနြေါ် FDA ၏ ဆ  ုံးပြတ်ခ က်သည် အနပခခ သည်။ က  ဗစ်-၁၉ က ုံးစက်ရောဂါ ကောလအတ ငု်ံး လ  ောမ ောုံးက   
ထ တ်က  ြ်စစည်ုံးပြင  ်က သခ င  ်ရရှ န  ငရ်  ်အထက်ြါ သတမ်ှတ်ခ က်မ ောုံးက    ပြည ်မှီရ  ်လ  အြ်သည်။  
  

က  ဗစ-်၁၉ EUA ၏ ထ တ်က   ်အသ  ုံးပြြုခ င  ်ထ တ်ပြ ခ် က ်ကောလအတ ငု်ံး အဆ  ြါ ခ င ပ်ြြုခ က်က   ြယ်ြ က်ပခငု်ံး 
သ   မဟ တ် ြ က်သ မု်ံးပခငု်ံး (ထ  သ    ပြြုလ ြ်ခဲ ြါက ထ တ်က  မ် ောုံးက   ဆက်လက် သ  ုံးစ ပဲခငု်ံး မပြြုြါ) တ    
မပြြုလ ြ်မခ ငု်ံး Moderna COVID-19 ကောက ယ်နဆုံးက   EUA အနရုံးနြေါ် က စစ အသ  ုံးပြြုခ င  ်ရှ သည်။ 
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ကောက ယ်နဆုံး ရယ သ မ ောုံးထ သ    အီလက်ထနရော စ် နဆုံးဘက်ဆ  ငရ်ော 
မှတတ်မ်ုံးမ ောုံး/ ကောက ယ်နဆုံး အခ ကအ်လက် စ စ်မ ောုံးတ င ်ယခ  
အခ က်အလက် စောတမ်ုံးက   နြုံးအြ်န ကောငု်ံးသ ငု်ံးန  ငရ်  ်စကငြ်တ်ြါ။ 

ဘောုံးက ဒ ်န  စ ဲ - ၁၂/၂၀၂၀ 


