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ကာကယွဆ် ေး လကခ်ရံရှှိသမူ ာေးနငှ  ်ဆ ာင ဆ်ရှာကမ်ှု ဆ ေးသမူ ာေးအတကွ ်သတငေ်းအခ ကအ်လက ် ာရွက ်

 

THE JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို ကှိိုရှိိုနာ ဗှိိုငေ်းရ ် ် ဆရာဂါ ှိိုေး ၂၀၁၉ (ကှိိုဗ ်-၁၉) 

ကာကယွရ်န် အသက ်၁၈ န ်ှနငှ  ်အသက ်ရှှိသမူ ာေးအာေး အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံိုေးပ ြုခွင  ်(EUA)    

 

SARS-CoV-2 က  ြောင ့် ဖြစ့်ပ ြောွားသည ့်   ိုရ ိုနြောဗ ိုင့်ွားရပ့်စ့် ၂၀၁၉ (  ိုဗစ့်-၁၉) အတ  ့် သင ့်အြောွား Janssen COVID-19 

 ြော  ယ့်က ွားထ ိုွားရန့်  မ့်ွားလှမ့်ွားထြောွားပါသည့်။ ယခို စြောရ  ့်စြောတမ့်ွားသည့်   ိုဗစ့်-၁၉   ွားစ ့်ကရြောဂါ ဖြစ့်ပ ြောွား ကနသည ့် လ ့်ရှ  

အခ  န့်တ င့် သင ့်အြောွား ကပွားမည ့် Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား၏   ိုွား    ွားနငှ ့် က ြောင့်ွား    ွား မ ြောွား  ို နြောွားလည့် 

သက ြောကပါ ့်ကစရန့် သတင့်ွားအခ  ့်အလ ့်မ ြောွား ပါရှ သည့်။ 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့် သင ့်အြောွား   ိုဗစ့်-၁၉ မှ  ြော  ယ့် ကပွားန ိုင့်မည ့်  ြော  ယ့်က ွား ဖြစ့်သည့်။ 

အကမရ  န့် စြောွားကသြော ့် ိုန့်နငှ ့် က ွားဝါွား က  ွား  ပ့်  ပ့် ဲမှု ဦွားစ ွားဌြောန (FDA) မှ အတည့်ဖပ ထြောွားသည ့်   ိုဗစ့်-၁၉ 

 ြော  ယ့်က ွား မရှ ကသွားပါ။  

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား အက  ြောင့်ွား သ ရှ ရန့် ယခို အခ  ့်အလ ့် စြောရ  ့်  ို ြတ့်ရှုပါ။ သင ့်တ င့် ကမွားဖမန့်ွား 

လ ိုကသြော ကမွားခ န့်ွားမ ြောွားရှ ပါ   ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားကပွားမည ့်သ နငှ ့် တ ိုင့်ပင့်က  ွားကန ွားပါ။ Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား 

ရယ ဖခင့်ွားမှြော သင့်၏  နဒအကလ ြော ့် ဖြစ့်သည့်။ 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့် ကသ ွားက  ြောအတ င့်ွားသ ို   ထ ိုွားသ င့်ွားရသည့်  ၁ ကကှိမ်ထှိိုေးက ွား ဖြစ့်သည့်။ 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့် လ တ ိုင့်ွား  ို  ြော  ယ့်ကပွားန ိုင့်ဖခင့်ွား မရှ ပါ။ 

 

ယခို စြောရ  ့်စြောတမ့်ွား  ို အခ  န့်နငှ ့်အလ ို ့် ဖပ ဖပင့် ကဖပြောင့်ွားလဲ န ိုင့်ပါသည့်။ ကနြော ့်  ိုွားထိုတ့် စြောရ  ့်စြောတမ့်ွား  ို ြတ့်ရှုရန့် 

http://www.janssencovid19vaccine.com သ ို  သ ြောွားပါ။ 

 

ကာကယွဆ် ေးမထှိိုေးခင ်ဘာဆတ ွသှိထာေးဖှိို   လှိိုအ ်သလ။ဲ  

ကှိိုဗ ်-၁၉  ှိိုတာ ဘာလ။ဲ   

  ိုဗစ့်-၁၉   ိုသည့်မှြော SARS-CoV-2   ိုရ ိုနြော ဗ ိုင့်ွားရပ့်စ့်ပ ိုွားက  ြောင ့် ဖြစ့်ပ ြောွားသည ့် ကရြောဂါဖြစ့်သည့်။ အ  ိုပါ   ိုရ ိုနြော 

ဗ ိုင့်ွားရပ့်စ့်ပ ိုွား  ို ယခင့်  ကတ ွေ့ ရှ ြ ွားဖခင့်ွား မရှ ပါ။ ဗ ိုင့်ွားရပ့်စ့်ပ ိုွား ရှ သ နငှ ့် ထ ကတ ွေ့မ ပါ  သင ့်ထ သ ို     ိုဗစ့်-၁၉   ွားစ ့် န ိုင့်သည့်။ 

၎င့်ွားသည့် အသ ့်ရှှူ လမ့်ွားက  ြောင့်ွား   ိုင့်ရြော နြောမ  န့်ွားမှု  ို အဓ   ဖြစ့်ကစပပ ွား အဖခြောွား ခနဓြော  ိုယ့်အဂဂ ါမ ြောွား   ိုလည့်ွား 

သ ့်ကရြော ့်မှု ရှ န ိုင့်သည့်။   ိုဗစ့်-၁၉   ွားစ ့် ခ ရသ မ ြောွား အကနဖြင ့် မဖပင့်ွားထန့်ကသြော ကရြောဂါ လ ခဏြော မ ြောွားမှ ဖပင့်ွားထန့်ကသြော 

နြောမ  န့်ွားမှု အထ    ယ့်ဖပန  ့်ကသြော ကရြောဂါ လ ခဏြောမ ြောွား ဖြစ့်ကပေါ် န ိုင့်သည့်။ ကရြောဂါ လ ခဏြော မ ြောွားမှြော ဗ ိုင့်ွားရပ့်စ့်နငှ ့် ထ ကတ ွေ့ ပပ ွား 

၂ ရ ့်မှ ၁၄ ရ ့်အတ င့်ွား ကပေါ်ကပါ ့်န ိုင့်သည့်။ ကရြောဂါ လ ခဏြောမ ြောွားတ င့် - အကအွားမ ဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့်    ့်သ ွားထဖခင့်ွား၊ 

ကခ ြောင့်ွား  ိုွားဖခင့်ွား၊ အသ ့်ရှှူ  ပ့်ဖခင့်ွား၊ ကမြောပန့်ွားန မ့်ွားနယ့်ဖခင့်ွား၊ ခနဓြော  ိုယ့် သ ို  မဟိုတ့် က  ့်သြောွား နြော  င့်   ို ့်ခဲဖခင့်ွား၊ 

ကခါင့်ွားမ ွားဖခင့်ွား၊ အန   သ ို  မဟိုတ့် အရသြော ကပ ြော ့်  ိုွားဖခင့်ွား၊ နြှောပ တ့်ဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့် နြှောကစွားဖခင့်ွား၊ အန့်ဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့် ပ   ွေ့ ဖခင့်ွား၊ 

ဝမ့်ွားကလ ြောဖခင့်ွားတ ို   ပါဝင့်သည့်။ 

 

 

 

http://www.janssencovid19vaccine.com/
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JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေး  ှိိုသည်မှာ အဘယန်ည်ေး။ 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့်   ိုဗစ့်-၁၉  ို  ြော  ယ့်ကပွားန ိုင့်မည ့် အတည့် မဖပ ရကသွားကသြော  ြော  ယ့်က ွား 

ဖြစ့်သည့်။   ိုဗစ့်-၁၉   ို ြော  ယ့်ကပွားန ိုင့်မည ့် FDA-အတည့်ဖပ  ထြောွားကသြော က ွားဝါွား မရှ ကသွားပါ။  

 

FDA သည့် Emergency Use Authorization အကရွားကပေါ်  စစ အသ ိုွားဖပ ခ င ့် (EUA) အရ Janssen COVID-19 

 ြော  ယ့်က ွား  ို အသ ့် ၁၈ နစှ့်နငှ ့် အထ ့်ရှ သ မ ြောွား  ို   ိုဗစ့်-၁၉  ြော  ယ့်ရန့် အကရွားကပေါ် အသ ိုွားဖပ ခ င ့် ကပွားထြောွားသည့်။  

 

EUA နငှ ့် ပတ့်သ ့်ပပ ွား အကသွားစ တ့် သ ရှ လ ိုပါ  ယခို စြောရ  ့်၏ အ  ိုွားတ င့် ရှ ကသြော “Emergency Use Authorization 

အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံိုေးပ ြုခွင  ်(EUA) ှိိုသည်မှာ အဘယန်ည်ေး?” အပ ိုင့်ွား  ို ြတ့်ရှုပါ။ 

 

JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေး မထှိိုေးခင ်ဆ ေးထှိိုေးဆ ေးမည ်သကူှိို မည်သည ် အခ က်အလကမ် ာေး ဆပ ာပ သင  ်သနည်ေး? 

 

က ွားထ ိုွားကပွားမည ့်သ   ို ကအြော ့်ပါတ ို   အပါအဝင့် သင့်၏ က ွား  ့်  ိုင့်ရြော အကဖခအကနမ ြောွား အြောွားလ ိုွား  ို ကဖပြောဖပပါ-  

 

• ဓြောတ့်မတည ့်မှု တစ့်ခိုခို 

• အြ ြောွား ရှ ကနဖခင့်ွား 

• ကသ ွား  ဲက ွား ကသြော ့်ကနရဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့် ကသ ွားနငှ ့် သ ့်  ိုင့်ကသြော ကရြောဂါ တစ့်ခိုခို ရှ ဖခင့်ွား 

•   ိုယ့်ခ အြောွားနငှ ့် သ ့်  ိုင့်ကသြော ကရြောဂါ ရှ ကနဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့်   ိုယ့်ခ အြောွားအကပေါ် သ ့်ကရြော ့်မှု ရှ သည ့် 

က ွားကသြော ့်ကနရဖခင့်ွား 

•   ိုယ့်ဝန့်ရှ ကနဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့်   ိုယ့်ဝန့်က ြောင့်ရန့် အစ အစဉ် ရှ ဖခင့်ွား 

• န ို  တ ို ့်မ ခင့်  

• အဖခြောွား   ိုဗစ့်-၁၉  ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားပပ ွားသြောွားဖြစ့်ဖခင့်ွား  

JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို မည်သဆူတ ွထှိိုေးသင သ်နည်ေး? 

 

FDA သည့် Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို အသ ့် ၁၈ နစှ့်နငှ ့် အထ ့်ရှ သ မ ြောွား  ို အကရွားကပေါ် အသ ိုွားဖပ ခ င ့် 

ကပွားထြောွားသည့်။   

 

JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို မည်သဆူတ ွမထှိိုေးသင သ်နည်ေး? 

 

သင့်သည့် ကအြော ့်ပါ အခ  ့်မ ြောွား ကတ ွေ့     ရပါ  Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို မထ ိုွားသင ့်ပါ- 

 

•  ြော  ယ့်က ွား၏ ပါဝင့်ပစစည့်ွား တစ့်ခိုခိုနငှ ့်မ  ို ဖပင့်ွားထန့်ကသြော ဓြောတ့်မတည ့်မှု ရှ ဖခင့်ွား 

JANSSEN COVID-19 ကာကွယဆ် ေး၏  ါဝင ် စည်ေးမ ာေးမှာ အဘယန်ည်ေး? 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားတ င့် ကအြော ့်ပါတ ို   ပါဝင့်ပါသည့် - SARS-CoV-2 က  ြောင ့် ပရ ိုတ န့်ွားတ ့် 

ဖမင ့်တ ့်ဖခင့်ွားအတ  ့် ဖပန့်ကပါင့်ွား ဓြောတ့်နငှ ့် မ   ွားပ ြောွားဖခင့်ွား တြောွား  ွားကပွားန ိုင့်ကသြော adenovirus အမ   ွားအစြောွား ၂၆၊ citric acid 

monohydrate, trisodium citrate dihydrate, ethanol, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD), polysorbate-80, 

sodium chloride. 
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JANSSEN COVID -19 ကာကယွဆ် ေးကှိို မည်သှိို   ဆ ေးအ ်သနည်ေး? 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို ကသ ွားက  ြောအတ င့်ွား ထ ိုွားသ င့်ွားကပွားပါသည့်။ 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့် တ ်ကကှိမ်ထှိိုေး  ြော  ယ့်က ွားဖြစ့်သည့်။  

 

JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေးကှိို ယခငက် အသံိုေးပ ြုဖူေး ါသလာေး? 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့် အတည့်ဖပ ထြောွားဖခင့်ွား မရှ ကသြော  ြော  ယ့်က ွား ဖြစ့်သည့်။ ဓြောတ့်ခ ဲခန့်ွား 

စမ့်ွားသပ့်မှုမ ြောွားတ င့် အသ ့် ၁၈နစှ့်နငှ ့်အထ ့် ခန  ့်မှန့်ွားကဖခ လ ကပါင့်ွား ၂၁,၈၉၅  ြော  ယ့်က ွား  ို ထ ိုွားနှ ခဲ   သည့်။   

 

JANSSEN COVID-19 ကာကွယဆ် ေး၏ အက ှိြုေးဆက ေးဇူေးမ ာေးမှာ အဘယန်ည်ေး? 

 

ဓြောတ့်ခ ဲစမ့်ွားသပ့်မှုမ ြောွားအရ Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားသည့် က ွားတစ့်က  မ့် ထ ိုွားထြောွားသ မ ြောွား  ို   ိုဗစ့်-၁၉ 

 ြော  ယ့်ကပွားန ိုင့်သည့်။   ိုဗစ့်-၁၉   ိုမည့်မ    ြော  ြော  ြော  ယ့်ကပွားန ိုင့်က  ြောင့်ွား မသ ရှ ကသွားပါ။  

 

JANSSEN COVID-19 ကာကွယဆ် ေး၏ ဆဘေးထကွ ်သကဆ်ရာကမ်ှု မ ာေးမှာ အဘယန်ည်ေး? 

 

အစ ရင့်ခ စြောမ ြောွားအရ Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား၏ က ွားထ  ့် သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွားမှြော -  

 

• က ွားထ ိုွားထြောွားကသြော ကနရြောတ င့် - နြော  င့်ဖခင့်ွား၊ အကရဖပြောွား န ရဲဖခင့်ွားနငှ ့် ကရြောင့်ရမ့်ွားဖခင့်ွား  

• ကယ ိုယ  က ွားထ  ့် သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား - ကခါင့်ွား  ို ့်ဖခင့်ွား၊ ကမြောပန့်ွားန မ့်ွားနယ့်ဖခင့်ွား၊ က  ့်သြောွား နြော  င့်ဖခင့်ွား၊ ပ   ွေ့ ဖခင့်ွားနငှ ့် 

အြ ြောွားတ ့်ဖခင့်ွား 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားက  ြောင ့် ဖပင့်ွားထန့်ကသြော ဓြောတ့်မတည ့်မှု ဖြစ့်ပ ြောွားန ိုင့်ကဖခ ရှ ပါသည့်။ ဖပင့်ွားထန့်ကသြော 

ဓြောတ့်မတည ့်မှုသည့် Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားပပ ွားကနြော ့် မ နစ့် အနည့်ွားငယ့်   ြောဖမင ့်ကသြောအခါ သ ို  မဟိုတ့် 

တစ့်နြောရ ခန  ့်   ြောဖမင ့်ကသြောအခါ ဖြစ့်ပ ြောွားန ိုင့်သည့်။ ထ ို  က  ြောင ့် က ွားထ ိုွားကပွားသ မှ သင ့်အြောွား   ့်လ ့် ကစြောင ့်  ည ့်ရန့် 

သင့်က ွားထ ိုွားသည ့် ကနရြောတ င့်   ့်လ ့် ကနခ ိုင့်ွားန ိုင့်ပါသည့်။ ဖပင့်ွားထန့်ကသြော ဓြောတ့်မတည ့်မှု၏ ကရြောဂါလ ခဏြောမ ြောွားမှြော-   

• အသ ့်ရှှူ ခ ့်ခဲဖခင့်ွား 

• မ  ့်နြှောကြြောင့်ွားဖခင့်ွားနငှ ့် လည့်ကခ ြောင့်ွားနြောဖခင့်ွား  

• နလှ ိုွားခိုန့်နှုန့်ွား ဖမင ့်ဖခင့်ွား 

• ခနဓြော  ိုယ့်တစ့်ခါလ ိုွား အြိုအပ န  ့်ထ  ့်ဖခင့်ွား 

• မ ွားကဝဖခင့်ွားနငှ ့် အြောွားနည့်ွားဖခင့်ွား  

COVID-19  ြော  ယ့်က ွား၏ ဖြစ့်န ိုင့်ကဖခရှ ကသြော က ွားထ  ့် သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွားမှြော ထ ိုမ မ  ဖြစ့်န ိုင့်ပါသည့်။ ဖပင့်ွားထန့်ပပ ွား 

မထင့်မှတ့်ထြောွားကသြော က ွားထ  ့် သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား ရှ န ိုင့်ပါသည့်။ Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို ဓြောတ့်ခ ဲခန့်ွား 

စမ့်ွားသပ့်မှုမ ြောွား   ့်လ ့် ဖပ လိုပ့်ကန ဖဲြစ့်သည့်။ 

 

ဆဘေးထကွသ်ကဆ်ရာကမ်ှုမ ာေးအတကွ ်ကျွန်ို ် ဘာလို ်သင သ်လဲ? 

 

ဖပင့်ွားထန့်ကသြော ဓြောတ့်မတည ့်မှု ဖြစ့်ကပေါ်ပါ  ၉-၁-၁ သ ို  ြိုန့်ွားကခေါ်  ိုပါ သ ို  မဟိုတ့် န ွားစပ့်ရြော က ွားရ ိုသ ို   သ ြောွားပါ။  
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သင့်ကတ ွေ့     ကနရသည ့် က ွားထ  ့် သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား ဖြစ့်ကပေါ်ကနပပ ွား ကပ ြော ့် င့်ွားမှု မရှ က  ြောင့်ွား သင ့်အြောွား 

 ြော  ယ့်က ွားထ ိုွားကပွားသည ့် ဌြောန သ ို  မဟိုတ့် သင့်၏   န့်ွားမြောကရွား ကစြောင ့်ကရှြော ့်သ   ို ြိုန့်ွား  ့် အက  ြောင့်ွား  ြောွားကပွားပါ။  

 

 ြော  ယ့်က ွား၏ က ွားထ  ့်သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား  ို FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System 

ကာကယွဆ် ေး သက်ဆရာကမ်ှု ပဖ ် ဉ် အ ီရငခံ်ပခငေ်း  န ် (VAERS) သ ို  သတင့်ွားပ ို  ပါ။ အခမဲ  ြိုန့်ွားကခေါ်  ိုန ိုင့်ကသြော VAERS 

န ပါတ့်မှြော 1-800-822-7967 ဖြစ့်ပပ ွား အ န့်လ ိုင့်ွားမှတစ့် င ့် သတင့်ွားပ ို  လ ိုပါ   https://vaers.hhs.gov/reportevent.html 

သ ို  သ ြောွားပါ။ အစ ရင့်ခ စြောကလ ြော ့်လ ြော၏ #18 စြောက  ြောင့်ွား ကပေါ်တ င့် “Janssen COVID-19 Vaccine EUA” ဟိုဖြည ့်သ င့်ွားပါ။ 

 

ထ ို  အဖပင့် က ွားထ  ့်သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား  ို ကအြော ့်ကြြော့်ဖပပါ Janssen Biotech, Inc. သ ို     ့်သ ယ့် သတင့်ွားပ ို  န ိုင့်သည့်။ 

 

အေီးဆမေးလ ် ဖက ်် နံ ါတ ် တယလ်ဖီိုန်ေး နံ ါတ ်

JNJvaccineAE@its.jnj.com 215-293-9955 US အတ င့်ွား အခမဲ - 1-800-565-4008 

US ြိုန့်ွား- (908) 455-9922 
 

သင ့်အကနဖြင ့် v-safe   ို ကလ ြော ့်ထြောွားန ိုင့်သည့်။ V-safe သည့်  ြော  ယ့်က ွားထ ိုွားသ မ ြောွားနငှ ့်   ့်သ ယ့် ြော အ န့်လ ိုင့်ွား 

စစ့်တမ့်ွား က ြော ့်ယ မှုမ ြောွားနငှ ့် မ ့်က  ခ ့်မ ြောွား ကပွားပ ို  ဖခင့်ွားဖြင ့်   ိုဗစ့်-၁၉  ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားပပ ွားကနြော ့် အလြောွားအလြော ရှ ကသြော 

က ွားထ  ့် သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား  ို ကြြော့်ထိုတ့်ရန့် စမတ့်ြိုန့်ွားတ င့် ထည ့်သ င့်ွားကသြော   ရ ယြောဖြစ့်သည့်။ V-safe သည့်   ိုဗစ့်-၁၉ 

 ြော  ယ့်က ွား၏ လ ိုဖခ  မှု  ို CDC မှ ကစြောင ့်  ည ့်န ိုင့်ရန့် ကမွားခ န့်ွားမ ြောွား ကမွားဖမန့်ွားသည့်။ V-safe သည့်   ိုဗစ့်-၁၉  ြော  ယ့်က ွား 

ထ ိုွားပပ ွားကနြော ့် သ သြောထင့်ရှြောွားကသြော   န့်ွားမြောကရွား   ိုင့်ရြော သ ့်ကရြော ့်မှုမ ြောွား  ို သတင့်ွားကပွားပ ို  န ိုင့်ရန့် CDC မှ တယ့်လ ြိုန့်ွားဖြင ့် 

သတင့်ွားရယ န ိုင့်ရန့် ပ  ပ ိုွားကပွားသည့်။ မည့်သ ို   စြောရင့်ွားသ င့်ွား န ိုင့်က  ြောင့်ွား အကသွားစ တ့် သတင့်ွား အခ  ့်အလ ့်မ ြောွား ရယ လ ိုပါ  

www.cdc.gov/vsafeသ ို  သ ြောွားပါ။  

 

JANSSEN COVID-19 ကာကွယဆ် ေး မထှိိုေးလှိို ါက ဘာပဖ ်မည်နည်ေး? 

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားဖခင့်ွား၊ မထ ိုွားဖခင့်ွားမှြော သင့်၏  နဒအကလ ြော ့် ဖြစ့်သည့်။ သင့် ြော  ယ့်က ွား 

မထ ိုွားလ ိုပါ  သင့်၏ ပ ိုမှန့် က ွား  ့်  ိုင့်ရြော ကစြောင ့်ကရှြော ့်မှု အစ အစဉ်အကပေါ် သ ့်ကရြော ့်မှု မရှ န ိုင့်ပါ။  

 

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

 

လ ့်ရှ တ င့်   ိုဗစ့်-၁၉   ို ြော  ယ့်န ိုင့်သည ့် အဖခြောွားအတည့်ဖပ ထြောွားကသြော  ြော  ယ့်က ွား မရှ ပါ။ FDA အကနဖြင ့်   ိုဗစ့်-၁၉ 

 ြော  ယ့်ရန့် အကရွားကပေါ်   စစ အသ ိုွားဖပ ဖခင့်ွားအတ  ့် အဖခြောွား  ြော  ယ့်က ွားမ ြောွား  ို ခ င ့်ဖပ ကပွားန ိုင့်သည့်။ 

 

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

 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို အဖခြောွား ြော  ယ့်က ွားနငှ ့်အတ  ထ ိုွားဖခင့်ွားအတ  ့် သတင့်ွားအခ  ့်အလ ့်မ ြောွား 

မရှ ကသွားပါ။   

 

ကျွန်ို ်သည် ကှိိုယဝ်န်ဆ ာငမ်ှိခင ်သှိို  မဟိုတ ်နှိို  တှိိုက်မှိခငပ်ဖ ် ါက အဘယ်နည်ေး? 

 

သင့်သည့်   ိုယ့်ဝန့်က ြောင့်မ ခင့် သ ို  မဟိုတ့် န ို  တ ို ့်မ ခင့်ဖြစ့်ပါ  သင့်၏   န့်ွားမြောကရွား ကစြောင ့်ကရှြော ့်မှုကပွားသ နငှ ့် တ ိုင့်ပင့်ပါ။  

 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
mailto:JNJvaccineAE@its.jnj.com
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html


5  

JANSSEN COVID-19 ကာကယွဆ် ေးဆ ကာင  ်ကျွန်ို ်ကှိို ကှိိုဗ ်-၁၉ ရရှှိမည်လာေး? 

 

မရရှ န ိုင့်ပါ။ Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွားအတ င့်ွား SARS-CoV-2 မပါဝင့်သဖြင ့် က ွားထ ိုွား ဖခင့်ွားက  ြောင ့် သင ့်  ို   ိုဗစ့်-

၁၉ မရရှ ကစန ိုင့်ပါ။  

 

ကာကယွဆ် ေးထှိိုေးကတပ် ာေးကှိို သှိမ်ေးထာေး ါ  

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားပပ ွားကနြော ့် သင ့်အကနဖြည ့် မည့်သည ့် ကန  စ ဲတ င့် မည့်သည ့်  ြော  ယ့်က ွား  ို 

ထ ိုွားခဲ က  ြောင့်ွား မှတ့်တမ့်ွား အကနဖြင ့်  ြော  ယ့်က ွားထ ိုွား  တ့်ဖပြောွား  ို ရရှ လ မ ့်မည့်။  

 

ထ ်ဆ ာငေ်း အခ က်အလကမ် ာေး 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား အခ  ့်အလ ့် စြောရ  ့်မ ြောွား  ို ြတ့်ရှုလ ိုပါ  သ ို  မဟိုတ့် ကမွားဖမန့်ွားလ ိုကသြော ကမွားခ န့်ွားမ ြောွား 

ရှ ပါ  သင့်၏ြိုန့်ွားဖြင ့် QR  ိုဒ့်  ို စ င့်ြတ့်ပါ၊ ဝ ့်  ိုဒ့်သ ို   သ ြောွားကရြော ့်ပါသ ို  မဟိုတ့် ကအြော ့်ကြြော့်ဖပပါ ြိုန့်ွားန ပါတ့်  ို 

ြိုန့်ွားကခေါ်ပါ။  

 

QR ကိုဒ ် အခ ကအ်လက ်ဝဘ ်ှိိုဒ ် တယလ်ဖီိုန်ေး နံ ါတမ် ာေး 

 

 

 

www.janssencovid19vaccine.com. US အတ င့်ွား အခမဲ - 1-800-565-4008 

US ြိုန့်ွား- (908) 455-9922 

 

အဆသေး ှိတ ်သှိရှှိလှိို ါက မည်သှိို   ဆလ လာနှိိုငမ်ည်နည်ေး။   

•  ြော  ယ့်က ွားထ ိုွားကပွားသ   ို ကမွားဖမန့်ွားန ိုင့်သည့်။ 

• CDC   ို https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html တ င့်သ ြောွားကရြော ့် ကလ လြောန ိုင့်သည့်။ 

• FDA   ို https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-

policy-framework/emergency-use-authorization တ င့်သ ြောွားကရြော ့် ကလ လြောန ိုင့်သည့်။ 

သင့်၏ ကဒသခ  သ ို  မဟိုတ့် ဖပည့်နယ့် ဖပည့်သ    န့်ွားမြောကရွား ဌြောနသ ို     ့်သ ယ့်န ိုင့်သည့်။ 

 

ကျွန်ို ်၏ ကာကယွဆ် ေးထှိိုေး အခ ကအ်လကမ် ာေးကှိို မည်သည ်ဆနရာတငွ ်မှတတ်မ်ေး တငထ်ာေးမည်နည်ေး? 

 

 ြော  ယ့်က ွားထ ိုွားကပွားသ သည့် သင့်၏ ဖပည့်နယ့်/ကဒသခ  အြောဏြောပ ိုင့်မ ြောွား၏  ြော  ယ့်က ွား အခ  ့်အလ ့်စနစ့် (IIS) 

သ ို  မဟိုတ့် အဖခြောွား သ ့်  ိုင့်ရြောစနစ့်ထ သ ို   သင့်၏  ြော  ယ့်က ွားထ ိုွား အခ  ့်အလ ့်မ ြောွား  ို ကပွားပ ို  န ိုင့်သည့်။ IISနငှ ့် 

ပတ့်သ ့်ပပ ွား အကသွားစ တ့် သ ရှ လ ိုပါ  -https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 

 

ဆဘေးထကွ ်ှိိုေးက ှိြုေး ဆလ ာ်ဆ ကေးဆ ေး အ ီအ ဉ်  ှိိုသည်မှာ အဘယန်ည်ေး? 

Countermeasures Injury Compensation Program က ွားထ  ့်  ိုွား    ွား ကလ ြော့်က  ွားကပွား အစ အစဉ်(CICP) သည့် 

ယခို ြော  ယ့်က ွား အပါအဝင့် အဖခြောွား သတ့်မှတ့်ထြောွားကသြော က ွားဝါွားမ ြောွား သ ို  မဟိုတ့်  ြော  ယ့်က ွား မ ြောွားက  ြောင ့် ဖပင့်ွားထန့်စ ြော 

ထ ခ ို ့် နစ့်နြောရဖခင့်ွားအတ  ့် က ွား  ့်  ိုင့်ရြော ကစြောင ့်ကရှြော ့်မှုနငှ ့် အဖခြောွား သတ့်မှတ့်ထြောွားကသြော  ိုန့်  စရ တ့် မ ြောွား  ို   ည  

ကပွားကခ ကပွားသည ့် ြ ့်ဒရယ့် အစ အစဉ် တစ့်ခိုဖြစ့်သည့်။ ပ ိုမှန့်အြောွားဖြင ့်  ြော  ယ့်က ွား ထ ိုွားပပ ွားကနြော ့် (၁)နစှ့်အတ င့်ွား CICP 

ထ သ ို   ကလ ြော ့်လ ြော တင့်သ င့်ွားရမည့်။ ထ ိုအစ အစဉ်နငှ ့် ပတ့်သ ့်ပပ ွား ပ ိုမ ို သ ရှ လ ိုပါ  www.hrsa.gov/cicp/ သ ို  သ ြောွားပါ 

သ ို  မဟိုတ့် ြိုန့်ွားန ပါတ့် 1-855-266-2427 သ ို  ြိုန့်ွားကခေါ်  ိုပါ။ 

http://www.janssencovid19vaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/
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EMERGENCY USE AUTHORIZATION အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံိုေးပ ြုခွင  ်(EUA)  ှိိုသည်မှာ အဘယန်ည်ေး? 

 

အကမရ  န့် ဖပည့်ကထြောင့်စို FDA အြ ဲွေ့သည့်Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို EUA ဥပကဒ ကအြော ့်ရှ  အကရွားကပေါ် 

သ ိုွားစ ဲခ င ့် ရရှ ကစရန့် ခ င ့်ဖပ ကပွားခဲ သည့်။ EUA   ို Secretary of Health and Human Services   န့်ွားမြောကရွားနငှ ့် 

လ သြောွားဝန့်က ြောင့်မှု အတ င့်ွားကရွားမှုွား (HHS) မှ ပ  ပ ိုွားထြောွားပပ ွား   ိုဗစ့်-၁၉  ြောလအတ င့်ွား က ွားဝါွားနငှ ့် ပဌ ဇ ၀ ထိုတ့် ိုန့်မ ြောွား  ို 

အကရွားကပေါ် အသ ိုွားဖပ သင ့်ကသြော အကဖခအကနမ ြောွား ရှ က  ြောင့်ွား ထိုတ့်ဖပန့် ခဲ သည့်။ 

Janssen COVID-19  ြော  ယ့်က ွား  ို FDA-ခ င ့်ဖပ ခ  ့် ရရှ ကစရန့် သ ို  မဟိုတ့် အတည့်ဖပ  ထိုတ့် ိုန့် အဖြစ့် 

သတ့်မှတ့်ကပွားရန့် စ စစ့်ဖခင့်ွား လိုပ့်ငန့်ွားက ြောင့်တြောမ ြောွား မဖပ လိုပ့်ရကသွားပါ။ လ ိုကလြော ့်ကသြော၊ အတည့်ဖပ  ထြောွားကသြော အဖခြောွား 

ကရ ွားခ ယ့်စရြောမ ြောွား မရှ သည ့် အကဖခအကနမ ြောွား အပါအဝင့် သတ့်မှတ့်ခ  ့် ဖပည ့်မှ သည ့် အခါ FDA အကနဖြင ့် EUA 

  ိုထိုတ့်ဖပန့်န ိုင့်သည့်။ ထ ို  အဖပင့်   ွားစ ့်ကရြောဂါ ဖပန  ့်ပ ြောွားသည ့် အခါ အတ င့်ွား က ွားဝါွား    ိုဗစ့်-၁၉   ို ထ ကရြော ့်စ ြော 

 ြော  ယ့်ကပွားန ိုင့်က  ြောင့်ွား သ ပပ နည့်ွား   သ ့်ကသမ ြောွား ရရှ န ိုင့်သည ့်အဖပင့် က ွားဝါွား၏ ဖြစ့်န ိုင့်ကဖခ ရှ ကသြော 

က ြောင့်ွား    ွားမ ြောွားသည့် ၎င့်ွား၏ ဖြစ့်န ိုင့်ကဖခရှ ကသြော အနတရြောယ့်မ ြောွားထ ့် သြောလ န့်ဖခင့်ွား ရှ မရှ အကပေါ် FDA ၏ 

  ိုွားဖြတ့်ခ  ့်သည့် အကဖခခ သည့်။   ိုဗစ့်-၁၉   ွားစ ့်ရြောဂါ  ြောလအတ င့်ွား လ နြောမ ြောွား  ို ထိုတ့် ိုန့်ပစစည့်ွားဖြင ့်  ိုသခ င ့် 

ရရှ န ိုင့်ရန့် အထ ့်ပါ သတ့်မှတ့်ခ  ့်မ ြောွား  ို  ဖပည ့်မှ ရန့် လ ိုအပ့်သည့်။  

 

  ိုဗစ့်-၁၉ EUA ၏ ထိုတ့် ိုန့် အသ ိုွားဖပ ခ င ့် ထိုတ့်ဖပန့်ခ  ့်  ြောလအတ င့်ွား အ  ိုပါ ခ င ့်ဖပ ခ  ့်  ို ပယ့်ြ  ့်ဖခင့်ွား သ ို  မဟိုတ့် 

ြ  ့်သ မ့်ွားဖခင့်ွား (ထ ိုသ ို   ဖပ လိုပ့်ခဲ ပါ  ထိုတ့် ိုန့်မ ြောွား  ို   ့်လ ့် သ ိုွားစ ဲဖခင့်ွား မဖပ ပါ) တ ို   မဖပ လိုပ့်မခ င့်ွား Janssen COVID-19 

 ြော  ယ့်က ွား  ို EUA အကရွားကပေါ်   စစ အသ ိုွားဖပ ခ င ့် ရှ သည့်။ 

 

ထိုတ့်လိုပ့်သ - 

Janssen Biotech, Inc. 

Johnson & Johnson ၏  Janssen က ွားဝါွား ိုမပဏ   

Horsham, PA 19044, USA 

 
© 2021 Janssen Pharmaceutical Companies 

 

သတင့်ွားအခ  ့်အလ ့်မ ြောွား ပ ိုမ ို သ ရှ လ ိုပါ  US အတ င့်ွား အခမဲ ြိုန့်ွား - 1-800-565-4008 နငှ ့် US ြိုန့်ွားန ပါတ့်- (908) 455-9922 

  ိုြိုန့်ွား  ့်ပါ သ ို  မဟိုတ့် www.janssencovid19vaccine.com သ ို  သ ြောွားပါ။ 

 

ကနြော ့်  ိုွား ဖပ ဖပင့်ရ ့်စ ဲ- ၂၀၂၁ခိုနစှ့်၊ ကြကြြော့်ဝါရ လ ၂၇ ရ ့်ကန   

 

 

 

http://www.janssencovid19vaccine.com/


FDA အနေဖြင ့် န ိုင့်ငတံကာ စာြတ့်သူမ ာျားထံသ ို   ဝေ့်န ာင့်မှု တစ့်ရပ့်အနေဖြင ့် ယခိုက  သ ို   

ဘာသာဖပေ့်ထာျားဖခင့်ျားဖြစ့်သည့်။ ယခို ဘာသာဖပေ့် စာရွက့်စာတမ့်ျားမ ာ သင ့်အတွက့် အသံိုျားဝင့်လ မ ့်မည့်ဟို 

နမ ာ့်လင ့်ပါသည့်။ နအဂ င့်စီ အနေဖြင ့် ဘာသာဖပေ့်က ို တတ့်န ိုင့်သမ  အနကာင့်ျား ံိုျား 

ရယူထာျားနသာ့်လည့်ျား ဘာသာဖပေ့် ဗာျားရ င့်ျားမ ာျားသည့် အဂဂလ ပ့် ဗာျားရ င့်ျားက  သ ို   တ က မှု၊ ရ င့်ျားလင့်ျားမှု 

သ ို  မဟိုတ့် ဖပည ့်စံိုမှုမရ  န ိုင့်န ကာင့်ျား ကျွန့်ိုပ့်တ ို   သတ ဖပြုမ ပါသည့်။ ဤစာရွက့်စာတမ့်ျား၏ တရာျားဝင့် 

ဗာျားရ င့်ျားမ ာ အဂဂလ ပ့် ဗာျားရ င့်ျားဖြစ့်သည့်။ 




