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ကာကယွေ်ဆး လကခံ်ရ�ိှသမူျား�ငှ့ ်ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ေပးသမူျားအတကွ ်သတငး်အချကအ်လက ်

စာရွက ် 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19  ကာကယွေ်ဆးကိ ုကိ�ုိုနာ ဗုိငး်ရပ်စ ်ေရာဂါပုိး ၂၀၁၉ (ကိဗုစ-်

၁၉) ကာကယွရ်န် အသက ်၁၆ �စှ�်ငှ့ ်အသက ်�ိှသမူျားအား အေရးေပါ်ကစိ� အသံးုြပုခွင့ ်(EUA)   

 

SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပွားသည့ ်ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စ် ၂၀၁၉ (ကိဗုစ်-၁၉) အတကွ ်သင့အ်ား Pfizer-BioNTech 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိးုရန ်ကမ်းလမ်ှးထားပါသည။်  

 

ယခ ုစာရွကစ်ာတမ်းသည ်ကိဗုစ်-၁၉ ကးူစကေ်ရာဂါ ြဖစ်ပွား ေနသည့ ်လက�်ှိ အချိနတ်ငွ ်သင့အ်ား ေပးမည့ ်

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ဆိးုကျိုး�ငှ့ ်ေကာငး်ကျိုး များကိ ုနားလည ်

သေဘာေပါကေ်စရန ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ပါ�ှိသည။် 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်သင့အ်ား ကိဗုစ်-၁၉ မှ ကာကယွ ်ေပး�ိငုမ်ည့ ်

ကာကယွေ်ဆး ြဖစ်သည။် အေမရိကန ်စားေသာကက်နု�်ငှ့ ်ေဆးဝါး �ကးီ�ကပ်ကပ်ွကမဲ� ဦးစီးဌာန (FDA) မှ 

အတညြ်ပုထားသည့ ်ကိဗုစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆး မ�ှိေသးပါ။  

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး အေ�ကာငး် သ�ိှိရန ်ယခ ုစာရွကက်ိ ုဖတ�်�ပါ။ သင့တ်ငွ ်ေမးြမနး် 

လိေုသာ ေမးခနွး်များ�ှိပါက ကာကယွေ်ဆး ထိးုေပးမည့သ်�ူငှ့ ်တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွပါ။ Pfizer-BioNTech COVID-

19 ကာကယွေ်ဆး ရယြူခငး်မှာ သင၏် ဆ��အေလျာက ်ြဖစ်သည။် 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်၃ ပတြ်ခား�ပီး ၂ �ကမ်ိ ေသးွေ�ကာအတငွး်သို ့ 

ထိးုသငွး်ရသည။် 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်လတူိငုး်ကိ ုကာကယွေ်ပး�ိငုြ်ခငး် မ�ှိပါ။ 

 

ယခ ုစာရွကစ်ာတမ်းကိ ုအချိန�်ငှ့အ်လိကု ်ြပုြပင ်ေြပာငး်လ ဲ�ိငုပ်ါသည။် ေနာကဆ်ံးုထတု ်စာရွကစ်ာတမ်းကိ ု

ဖတ�်�ရန ်www.cvdvaccine.com သိုသ့ာွးပါ။ 
 

ကာကယွေ်ဆးမထိးုခင ်ဘာေတ ွသထိားဖုိ ့လိအုပ်သလ။ဲ 

 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
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ကိဗုစ-်၁၉ ဆိတုာ ဘာလ။ဲ  

ကိဗုစ-်၁၉ ဆိသုညမှ်ာ SARS-CoV-2 ကိ�ုိုနာ ဗုိငး်ရပ်စပုိ်းေ�ကာင့ ်ြဖစပွ်ားသည့ ်ေရာဂါြဖစသ်ည။် အဆိပုါ 

ကိ�ုိုနာ ဗုိငး်ရပ်စပုိ်းကိ ုယခငက် ေတွ� �ိှဖူးြခငး် မ�ိှပါ။ ဗုိငး်ရပ်စပုိ်း �ိှသ�ူငှ့ ်ထေိတွ�မိပါက သင့ထ်သံို ့ ကိဗုစ-်၁၉ 

ကးူစက ်�ိငုသ်ည။် ၎ငး်သည ်အသက�ှ်ူ လမ်းေ�ကာငး် ဆိငုရ်ာ နာမကျန်းမ�ကိ ုအဓိက ြဖစေ်စ�ပီး အြခား 

ခ��ာကိယုအ်ဂင်္ ါများ ကိလုညး် သကေ်ရာကမ်� �ိှ�ိငုသ်ည။် ကိဗုစ-်၁၉ ကးူစက ်ခံရသမူျား အေနြဖင့ ်

မြပငး်ထန်ေသာ ေရာဂါ လက�ဏာများမှ ြပငး်ထန်ေသာ နာမကျန်းမ� အထ ိကျယြ်ပန ့်ေသာ ေရာဂါ 

လက�ဏာများ ြဖစေ်ပါ် �ိငုသ်ည။် ေရာဂါလက�ဏာများမှာ ဗုိငး်ရပ်စ�်ငှ့ ်ထေိတွ� �ပီး ၂ ရကမှ် ၁၄ ရကအ်တငွး် 

ေပါ်ေပါက�်ိငုသ်ည။် ေရာဂါလက�ဏာများတငွ ်- အေအးမိြခငး် သိုမ့ဟတု ်�ကကသ်းီထြခငး်၊ ေချာငး်ဆိးုြခငး်၊ 

အသက�ှ်ူ�ကပ်ြခငး်၊ ေမာပန်း�မ်ွးနယြ်ခငး်၊ ခ��ာကိယုသ်ိုမ့ဟတု ်�ကကသ်ား နာကျင ်ကိကုခ်ဲြခငး်၊ 

ေခါငး်မူးြခငး်၊ အနံ ့ သိုမ့ဟတု ်အရသာ ေပျာကဆ်ံးုြခငး်၊ �ာှပိတြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်�ာှေစးြခငး်၊ အန်ြခငး် 

သိုမ့ဟတု ်ပျို � ြခငး်၊ ဝမ်းေလ�ာြခငး်တို ့ ပါဝငသ်ည။် 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်။ 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်ကိဗုစ်-၁၉ကိ ုကာကယွေ်ပး�ိငုမ်ည့ ်အတည ်

မြပုရေသးေသာ ကာကယွေ်ဆး ြဖစ်သည။် ကိဗုစ်-၁၉ ကိကုာကယွေ်ပး�ိငုမ်ည့ ်FDA-အတညြ်ပု ထားေသာ 

ေဆးဝါး မ�ှိေသးပါ။  

 

FDA သည ်Emergency Use Authorization အေရးေပါ်ကစိ� အသံးုြပုခငွ့ ်(EUA) အရ Pfizer-BioNTech 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုအသက ်၁၆ �စ်ှ�ငှ့ ်အထက�်ှိသမူျားကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ကာကယွရ်န ်အေရးေပါ် 

အသံးုြပုခငွ့ ်ေပးထားသည။်  

 

EUA�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး အေသးစိတ ်သ�ိှိလိပုါက ယခ ုစာရွက၏် အဆံးုတငွ ်�ှိေသာ “Emergency Use 

Authorization အေရးေပါ်ကစိ� အသံးုြပုခွင့ ်(EUA)ဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်?” အပုိငး်ကိ ုဖတ�်�ပါ။  
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PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး မထိးုခင ်ေဆးထိးုေပးမည့သ်ကူိ ုမညသ်ည့ ်

အချကအ်လကမ်ျား ေြပာြပသင့သ်နညး်? 

ေဆးထိးုေပးမည့သ်ကူိ ုေအာကပ်ါတို ့ အပါအဝင ်သင၏် ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ အေြခအေနများ အားလံးုကိ ု

ေြပာြပပါ-  

• ဓာတမ်တည့မ်� တစ်ခခု ု

• အဖျား �ှိေနြခငး် 

• ေသးွကျဲေဆး ေသာကေ်နရြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေသးွ�ငှ့ ်သကဆ်ိငုေ်သာ ေရာဂါ တစ်ခခု ု�ှိြခငး် 

• ကိယုခ်အံား�ငှ့ ်သကဆ်ိငုေ်သာ ေရာဂါ �ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု ်ကိယုခ်အံားအေပါ် သကေ်ရာကမ်� �ှိသည့ ်

ေဆးေသာကေ်နရြခငး် 

• ကိယုဝ်န�်ှိေနြခငး် သိုမ့ဟတု ်ကိယုဝ်နေ်ဆာငရ်န ်အစီအစဉ် �ှိြခငး် 

• �ိုတ့ိကုမိ်ခင ် 

• အြခား ကိဗုစ်-၁၉ ကာကယွေ်ဆး ထိးု�ပီးသားြဖစ်ြခငး်  

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုမညသ်ေူတ ွထိးုသင့သ်နညး်? 

FDA သည ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုအသက ်၁၆ �စ်ှ�ငှ့ ်အထက�်ှိသမူျားကိ ု

အေရးေပါ် အသံးုြပုခငွ့ ်ေပးထားသည။်  

 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုမညသ်ေူတ ွမထိးုသင့သ်နညး်? 

သငသ်ည ်ေအာကပ်ါ အချကမ်ျား ေတွ� �ကံု ရပါကPfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ု

မထိးုသင့ပ်ါ- 

• ကာကယွေ်ဆး ထိးု�ပီးေနာက ်ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်� ေတွ� �ကံု ရြခငး်  

• ကာကယွေ်ဆး၏ ပါဝငပ်စ�ညး် တစ်ခခု�ုငှ့မ်ဆိ ုြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်� �ှိြခငး်  

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ပါဝငပ်စ�ညး်များမှာ အဘယန်ညး်။ 

Pfizer BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ ပါဝငပ်ါသည ်- mRNA, lipids ((4-

hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-

2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and 

cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic 

sodium phosphate dihydrate, and sucrose. 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုမညသ်ို ့ ေပးအပ်သနညး်။ 
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Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုေသးွေ�ကာအတငွး် ထိးုသငွး်ေပးပါသည။်  

 

The Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်၃ ပတြ်ခား�ပီး ၂ �ကမ်ိ ေသးွေ�ကာအတငွး်သို ့ 

ထိးုသငွး်ရသည။် 

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး တစ်�ကမ်ိ ထိးု�ပီးေနာက ်၃ ပတ�်ကာေသာအခါ ေနာကထ်ပ် 

တစ်�ကမ်ိထိးုမှသာ ကာကယွေ်ဆးပတလ်ညြ်ပည့လ်မိ့်မည။်  

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုယခငက် အသံးုြပုဖူးပါသလား။ 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်အတညြ်ပုထားြခငး် မ�ှိေသာ ကာကယွေ်ဆး ြဖစ်သည။် 

ဓာတခ်ွခဲနး် စမ်းသပ်မ�များတငွ ်အသက ်၁၆�စ်ှ�ငှ့အ်ထက ်ခန ့မှ်နး်ေြခ လေူပါငး် ၂၀၀၀၀ ခန ့သ်ည ်Pfizer-

BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုအနညး်ဆံးု ၁�ကမ်ိ ထိးု�ှခံဲ�့ကသည။်  

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ အကျိုးေကျးဇူးများမှာ အဘယန်ညး်? 

ဓာတခ်ွစဲမ်းသပ်မ�များအရ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်၃ ပတြ်ခား�ပီး ေဆး ၂ �ကမ်ိ 

ထိးုထားသမူျားကိ ုကိဗုစ်-၁၉ ကာကယွေ်ပး�ိငုသ်ည။် ကိဗုစ်-၁၉ ကိမုညမ်� �ကာ�ကာ ကာကယွေ်ပး�ိငုေ်�ကာငး် 

မသ�ိှိေသးပါ။  

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးထကွ ်သကေ်ရာကမ်� များမှာ အဘယန်ည။်? 

အစီရငခ်စံာများအရ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးထကွ ်သကေ်ရာကမ်�များမှာ -  

• ေဆးထိးုေသာ ေနရာတငွ ်နာကျငြ်ခငး်  

• ေမာပနး်�မ်ွးနယြ်ခငး်  

• ေခါငး်မူးြခငး် 

• �ကကသ်ား နာကျငြ်ခငး် 

• �ကကသ်းီထြခငး် 

• အဆစ်အြမစ် ကိကုခ်ြဲခငး်  

• အဖျားတကြ်ခငး် 

• ေဆးထိးုထားေသာ ေနရာတငွ ်ေယာငရ်မ်းြခငး် 

• ေဆးထိးုထားေသာ ေနရာတငွ ်နရဲီေနြခငး်  

• ပျို� ြခငး် 

• ေနမေကာငး်ြဖစ်ြခငး်  

• lymph nodes ေရာငယ်မ်းြခငး် (lymphadenopathy) 
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Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးေ�ကာင့ ်ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်� ြဖစ်ပွား�ိငုေ်ြခ �ှိပါသည။် 

ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်�သည ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိးု�ပီးေနာက ်မိနစ် 

အနညး်ငယ ်�ကာြမင့ေ်သာအခါ သိုမ့ဟတု ်တစ်နာရီခန ့ ်�ကာြမင့ေ်သာအခါ ြဖစ်ပွား�ိငုသ်ည။် ြပငး်ထနေ်သာ 

ဓာတမ်တည့မ်�၏ ေရာဂါလက�ဏာများမှာ-   

• အသက�်ှူ ခကခ်ြဲခငး် 

• မျက�်ာှေဖာငး်ြခငး်�ငှ့ ်လညေ်ချာငး်နာြခငး်  

• �လှံးုခနု�် �နး် ြမင့ြ်ခငး် 

• ခ��ာကိယုတ်စ်ခါလံးု အဖုအပိန ့ထ်ကွြ်ခငး် 

• မူးေဝြခငး်�ငှ့ ်အားနညး်ြခငး်  

 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ ေဘးထကွ ်သကေ်ရာကမ်�များမှာ ထိမု�မက 

ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် ြပငး်ထန�်ပီး မထငမှ်တထ်ားေသာ ေဘးထကွ ်သကေ်ရာကမ်�များ �ှိ�ိငုပ်ါသည။် 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုဓာတခ်ွခဲနး် စမ်းသပ်မ�များ ဆကလ်က ်

ြပုလပ်ုေနဆြဲဖစ်သည။်  

 

ေဘးထကွသ်ကေ်ရာကမ်�များအတကွ ်က��်ပ်ု ဘာလပ်ုသင့သ်လ?ဲ 

ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတမ်တည့မ်� ြဖစ်ေပါ်ပါက ၉-၁-၁ သိုဖု့နး်ေခါ်ဆိပုါ သိုမ့ဟတု ်နးီစပ်ရာ ေဆး�ုံသို ့ သာွးပါ။  

 

သငေ်တွ� �ကံု ေနရသည့ ်ေဘးထကွ ်သကေ်ရာကမ်�များ ြဖစ်ေပါ်ေန�ပီး ေပျာကက်ငး်မ� မ�ှိေ�ကာငး် သင့အ်ား 

ကာကယွေ်ဆးထိးုေပးသည့ ်ဌာန သိုမ့ဟတု ်သင၏် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာကသ်ကူိ ုဖုနး်ဆက ်

အေ�ကာငး်�ကားေပးပါ။  

 

ကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးထကွသ်ကေ်ရာကမ်�များကိ ုFDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting 

System ကာကယွေ်ဆး သကေ်ရာကမ်� ြဖစစ်ဉ် အစရီငခ်ံြခငး် စနစ ်(VAERS) သိုသ့တငး်ပုိပ့ါ။ အခမ့ဲ 

ဖုနး်ေခါ်ဆိ�ုိငုေ်သာ VAERS နပံါတမှ်ာ 1-800-822-7967 ြဖစ်�ပီး အွနလ်ိငုး်မှတစ်ဆင့ ်သတငး်ပုိလ့ိပုါက  

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html သိုသ့ာွးပါ။ အစီရငခ်စံာေလ�ာကလ်�ာ၏ #18 စာေ�ကာငး် ေပါ်တငွ ်

“Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA” ဟြုဖည့သ်ငွး်ပါ။ 

 

ထိုအ့ြပင ်ေဘးထကွသ်ကေ်ရာကမ်�များကိ ုေအာကေ်ဖာ်ြပပါ Pfizer Inc သို ့ ဆကသ်ယွ ်သတငး်ပုိ�့ိငုသ်ည။်  

 

ဝဘဆ်ိဒု ် ဖကစ် ်နံပါတ ် တယလ်ဖုီန်း နံပါတ ်

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး မထိးုလိပုါက ဘာြဖစမ်ညန်ညး်?  

It is your choice to receive or not receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိးုြခငး်၊ 

မထိးုြခငး်မှာ သင၏် ဆ��အေလျာက ်ြဖစ်သည။် သငက်ာကယွေ်ဆး မထိးုလိပုါက သင၏် ပုံမှန ်

ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� အစီအစဉ်အေပါ် သကေ်ရာကမ်� မ�ှိ�ိငုပ်ါ။  

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆး အြပင ်အြခား ကိဗုစ-်၁၉ ကာကယွေ်ဆးများ �ိှပါသလား? 

လက�်ှိတငွ ်ကိဗုစ်-၁၉ ကိကုာကယွ�်ိငုသ်ည့ ်အြခားအတညြ်ပုထားေသာ ကာကယွေ်ဆး မ�ှိပါ။ FDA အေနြဖင့ ်

ကိဗုစ်-၁၉ ကာကယွရ်န ်အေရးေပါ် ကစိ� အသံးုြပုြခငး်အတကွ ်အြခား ကာကယွေ်ဆးများကိ ု

ခငွ့ြ်ပုေပး�ိငုသ်ည။် 

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုအြခားကာကယွေ်ဆးများ�ငှ့အ်တ ူထိးုလိုရ့ပါသလား? 

Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုအြခားကာကယွေ်ဆး�ငှ့အ်တ ူထိးုြခငး်အတကွ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား မ�ှိေသးပါ။ 

 

က��်ပ်ုသည ်ကိယုဝ်န်ေဆာငမိ်ခင ်သိုမ့ဟတု ်�ိုတ့ိကုမိ်ခငြ်ဖစပ်ါက အဘယန်ညး်? 

သငသ်ည ်ကိယုဝ်နေ်ဆာငမိ်ခင ်သိုမ့ဟတု ်�ိုတ့ိကုမိ်ခငြ်ဖစ်ပါက သင၏် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်

တိငုပ်ငပ်ါ။  

 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကယွေ်ဆးေ�ကာင့ ်က��်ပ်ုကိ ုကိဗုစ-်၁၉ ရ�ိှမညလ်ား? 

မရ�ှိ�ိငုပ်ါ။ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအတငွး် SARS-CoV-2 မပါဝငသ်ြဖင့ ်ေဆးထိးု 

ြခငး်ေ�ကာင့ ်သင့က်ိ ုကိဗုစ်-၁၉ မရ�ှိေစ�ိငုပ်ါ။  

 

ကာကယွေ်ဆးထိးုကတြ်ပားကိ ုသမ်ိးထားပါ  

သငပ်ထမအ�ကမ်ိ ေဆးထိးု�ပီးေနာက ်ဒတုယိအ�ကမ်ိ Pfizer-BioNTech COVID-19 

ကာကယွေ်ဆးထိးုသည့အ်ခါ ယေူဆာငလ်ာရမည် ့ကာကယွေ်ဆးထိးုကတြ်ပားကိ ုရ�ှိပါလမ့်ိမည။် ထိုေ့�ကာင့ ်

ဒတုယိအ�ကမ်ိ ကာကယွေ်ဆး ထိးုသည့အ်ခါ ကတြ်ပားယလူာဖုိ ့ မေမ့ပါ�ငှ့။် 

 

http://www.pfizersafetyreporting.com/
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ထပ်ေဆာငး် အချကအ်လကမ်ျား  

သင့တ်ငွ ်ေမးခနွး်များ�ှိပါက ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဝဘဆ်ိဒုသ်ို ့ သာွးပါ သိုမ့ဟတု ်တယလ်ဖုီနး်နပံါတက်ိ ုေခါ်ဆိပုါ။   

 

ေနာကဆ်ံးုထတု ်စာရွကစ်ာတမ်းများကိ ုဖတ�်�ရန ်ေအာကပ်ါ QR ကဒုက်ိ ုစကငဖ်တပ်ါ။  

 

ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ ဝဘဆ်ိဒု ် တယလ်ဖုီန်းနံပါတ ်

www.cvdvaccine.com 

 

1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 

 

 

 

အေသးစတိ ်သ�ိှိလိပုါက မညသ်ို ့ ေလလ့ာ�ိငုမ်ညန်ညး်။ 

• ကာကယွေ်ဆးထိးုေပးသကူိ ုေမးြမနး်�ိငုသ်ည။်  

• CDC ကိ ုhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html တငွသ်ာွးေရာက ်

ေလလ့ာ�ိငုသ်ည။် 

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

regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization တငွသ်ာွးေရာက ်

ေလလ့ာ�ိငုသ်ည။် 

• သင၏် ေဒသခ ံသိုမ့ဟတု ်ြပညန်ယ ်ြပညသ်ူက့ျနး်မာေရး ဌာနသို ့ ဆကသ်ယွ�်ိငုသ်ည။်  

 

က��်ပ်ု၏ ကာကယွေ်ဆးထိးု အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမညသ်ည့ေ်နရာတငွ ်မှတတ်မ်း တငထ်ားမညန်ညး်?  

ကာကယွေ်ဆးထိးုေပးသသူည ်သင၏် ြပညန်ယ/်ေဒသခ ံအာဏာပုိငမ်ျား၏ ကာကယွေ်ဆး 

အချကအ်လကစ်နစ် (IIS) သိုမ့ဟတု ်အြခား သကဆ်ိငုရ်ာစနစ်ထသံို ့ သင၏် ကာကယွေ်ဆးထိးု 

အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေပးပုိ�့ိငုသ်ည။် သိုမှ့သာ သင့အ်ေနြဖင့ ်ဒတုယိအ�ကမ်ိ ေဆးထိးုသည့အ်ခါ တညူေီသာ 

ကာကယွေ်ဆး ရ�ှိေစရန ်ေသချာေစ �ိငုမ်ည။် IIS�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး အေသးစိတ ်သ�ိှိလိပုါက -

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 

 

ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုး ေလျာေ်�ကးေပး အစအီစဉ် ဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်? 

Countermeasures Injury Compensation Program ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုး ေလျာ်ေ�ကးေပး အစီအစဉ်(CICP) 

သည ်ယခကုာကယွေ်ဆး အပါအဝင ်အြခား သတမှ်တထ်ားေသာ ေဆးဝါးများ သိုမ့ဟတု ်ကာကယွေ်ဆး 

များေ�ကာင့ ်ြပငး်ထနစွ်ာ ထခိိကု ်နစ်နာရြခငး်အတကွ ်ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်��ငှ့ ်အြခား 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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.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
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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သတမှ်တထ်ားေသာ ကနုက်ျစရိတ ်များကိ ုကညူ ီေပးေချေပးသည့ ်ဖကဒ်ရယ ်အစီအစဉ် တစ်ခြုဖစ်သည။် 

ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ကာကယွေ်ဆး ထိးု�ပီးေနာက ်(၁)�စ်ှအတငွး် CICP ထသံို ့ ေလ�ာကလ်�ာ တငသ်ငွး်ရမည။် 

ထိအုစီအစဉ်�ငှ့ ်ပတသ်က�်ပီး ပုိမုိ သ�ိှိလိပုါက www.hrsa.gov/cicp/ သိုသ့ာွးပါ သိုမ့ဟတု ်ဖုနး်နပံါတ ်1-855-

266-2427 သိုဖု့နး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

 

EMERGENCY USE AUTHORIZATION အေရးေပါ်ကစိ� အသံးုြပုခွင့ ်(EUA) ဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်? 

အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစု် FDA အဖဲွ�သည ်Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုEUA ဥပေဒ 

ေအာက�်ှိ အေရးေပါ် သံးုစဲွခငွ့ ်ရ�ှိေစရန ်ခငွ့ြ်ပုေပးခဲသ့ည။် EUA ကိ ုSecretary of Health and Human 

Services ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်လသူားဝနေ်ဆာငမ်� အတငွး်ေရးမ�း (HHS) မှ ပ့ံပုိးထား�ပီး ကိဗုစ်-၁၉ ကာလအတငွး် 

ေဆးဝါး�ငှ့ ်ပဌဇီိ၀ ထတုက်နုမ်ျားကိ ုအေရးေပါ် အသံးုြပုသင့ေ်သာ အေြခအေနများ �ှိေ�ကာငး် 

ထတုြ်ပနခ်ဲသ့ည။်   

 

The Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုFDA-ခငွ့ြ်ပုချက ်ရ�ှိေစရန ်သိုမ့ဟတု ်အတညြ်ပု 

ထတုက်နု ်အြဖစ် သတမှ်တေ်ပးရန ်စိစစ်ြခငး် လပ်ုငနး်ေဆာငတ်ာများ မြပုလပ်ုရေသးပါ။ လံေုလာကေ်သာ၊ 

အတညြ်ပု ထားေသာ အြခား ေရွးချယစ်ရာများ မ�ှိသည့ ်အေြခအေနများ အပါအဝင ်သတမှ်တခ်ျက ်

ြပည့မီှ်သည့ ်အခါ FDA အေနြဖင့ ်EUA ကိထုတုြ်ပန�်ိငုသ်ည။် ထိုအ့ြပင ်ကးူစကေ်ရာဂါ ြပန ့ပွ်ားသည့ ်

အခါကအတငွး် ေဆးဝါးက ကိဗုစ်-၁၉ ကိ ုထေိရကစွ်ာ ကာကယွေ်ပး�ိငုေ်�ကာငး် သပိ�ံနညး်ကျ သကေ်သများ 

ရ�ှိ�ိငုသ်ည့အ်ြပင ်ေဆးဝါး၏ ြဖစ်�ိငုေ်ြခ �ှိေသာ ေကာငး်ကျိုးများသည ်၎ငး်၏ ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ှိေသာ 

အ��ရာယမ်ျားထက ်သာလနွြ်ခငး် �ှိမ�ှိအေပါ် FDA ၏ ဆံးုြဖတခ်ျကသ်ည ်အေြခခသံည။် ကိဗုစ်-၁၉ 

ကးူစကရ်ာဂါ ကာလအတငွး် လနူာများကိ ုထတုက်နုပ်စ�ညး်ြဖင့ ်ကသုခငွ့ ်ရ�ှိ�ိငုရ်န ်အထကပ်ါ 

သတမှ်တခ်ျကမ်ျားကိ ု ြပည့မီှ်ရန ်လိအုပ်သည။်  

 

ကိဗုစ်-၁၉ EUA ၏ ထတုက်နု ်အသံးုြပုခငွ့ ်ထတုြ်ပနခ်ျက ်ကာလအတငွး် အဆိပုါ ခငွ့ြ်ပုချကက်ိ ုပယဖ်ျကြ်ခငး် 

သိုမ့ဟတု ်ဖျကသ်မ်ိးြခငး် (ထိသုို ့ ြပုလပ်ုခဲပ့ါက ထတုက်နုမ်ျားကိ ုဆကလ်က ်သံးုစဲွြခငး် မြပုပါ) တို ့ 

မြပုလပ်ုမချငး် Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ ုEUA အေရးေပါ် ကစိ� အသံးုြပုခငွ့ ်�ှိသည။် 

  

http://www.hrsa.gov/cicp/
http://www.hrsa.gov/cicp/


9 ေနာကဆ်ံးု ြပုြပငရ်ကစဲွ် - ၂၀၂၀ခ�ုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာ 

 

 
ထတုလ်ပ်ုသ ူ- 

Pfizer Inc., New York, NY 10017  

 

 
အတကွ ်ထတုလ်ပ်ုေပးသည ်- 

BioNTech Manufacturing GmbH  

An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, Germany 

 

LAB-1451-0.7 

 

ေနာကဆ်ံးု ြပုြပငရ်ကစဲွ် - ၂၀၂၀ခ�ုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



10 ေနာကဆ်ံးု ြပုြပငရ်ကစဲွ် - ၂၀၂၀ခ�ုစ်ှ ဒဇီငဘ်ာ 

FDA အေနြဖင့ ်�ိငုင်တံကာ စာဖတသ်မူျားထသံို ့ ဝနေ်ဆာငမ်� တစ်ရပ်အေနြဖင့ ်ယခကုဲသ့ို ့ 

ဘာသာြပနထ်ားြခငး်ြဖစ်သည။် ယခ ုဘာသာြပန ်စာရွကစ်ာတမ်းမှာ သင့အ်တကွ ်အသံးုဝငလ်မ့်ိမညဟ် ု

ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည။် ေအဂျငစီ် အေနြဖင့ ်ဘာသာြပနက်ိ ုတတ�်ိငုသ်မ� အေကာငး်ဆံးု ရယထူားေသာ်လညး် 

ဘာသာြပန ်ဗား�ှငး်များသည ်အဂင်္လပ်ိ ဗား�ငှး်ကဲသ့ို ့ တကိျမ�၊ �ငှး်လငး်မ� သိုမ့ဟတု ်ြပည့စုံ်မ�မ�ှိ�ိငုေ်�ကာငး် 

က��်ပ်ုတို ့ သတြိပုမိပါသည။် ဤစာရွကစ်ာတမ်း၏ တရားဝင ်ဗား�ငှး်မှာ အဂင်္လပ်ိ ဗား�ှငး်ြဖစ်သည။် 




