
  

 

 

ကာကြယေ္ဆးဖန္္ တးျခငး္ 
COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးက ို ၁၅ 

နစ်ှကကာသိုဆေသနပပြုလိုပ်ပြငေ်းဆကကာငဲ့ဖ်နေ် ေးြ ဲ့သည ်

က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်းရပ်စ်မ ာေး။ 

မ ာေးစာွဆသာေ ရစဆာနန်ငှဲ့လ် ဲ့ဆလဲ့လာမှုမ ာေးပပ ေးဆနာက်ကာကွယ်ဆ ေးဆကကာငေ်း

ပပသြ ဲ့သည ်

 

အလိုပ်လိုပ်ြ ဲ့နငှဲ့လ် ိုပြ ြုြ ဲ့, ကအသ ိုေးပပြုရနအ်ေညပ်ပြုြ ဲ့သည။် 

 

 

ေ ဘး အႏ ၱ ရာ ယက္ င္ း မႈ ေ သ ခ ာ ေ စ ရ န္  လူ သားႏ ွ င္ ့ စ မ္ း သ ပ္ ျ ခ င္ း  အ ဆ င္ ့ ဆ င္ ့ ္ းု ္ ကလ္ာ ပံ ု  

ကာကြယေ္ဆးအသစသ္ည ္ေဘးကငး္ သန ့္စင ္ထ ေရာကမ္ႈ ေသခ ာေစရန ္FDA 

 သ ပၸံပညာရငွမ္ ားႏွင့္ ေဆး၀ါး းကြ မး္က ငသ္မူ ားသည ္မ ားျပားက ယျ္ပန ့္လသွည့္  

အခ ကလ္ကမ္ ားက  ုဂရု္ စ ကု ္ဆနး္စစ္္ ြကခ္ ကသ္ည။္  

လက္ေ ြ္ ့စမး္သပမ္ႈအဆင္ ့၃ 
 

ေထာငေ္ပ ငး္မ ားစြာေသာ အစမး္သပခ္ေံစ္နာ ့
၀ါးနထ္မး္မ ားပ ၀ါးငလ္ာသည။္ 

အခ  ်ိဳ ့လမူ ားအား ကာကြယေ္ဆးထ းုျပတး အခ  ်ိဳ ့လူ 

မ ားအား အာန သငမ္ရွ သည့္ေဆးထ းုေပးသည။္   

ၼဤအပုစ္နုစွခ္အုား ေဘးကငး္မႈ အက  ်ိဳးသက ္ 

ေရာကမ္ႈႏွင့္ ေဘးထြကဆ္ းုက  ်ိဳးမ ားအား ႏွ ်ိဳငး္ယဥွ ္ သည။္  

 လက္ေ ြ္ ့စမး္သပမ္ႈအဆင့္ ၁ 

ေဘးကငး္မႈက ဥုတး္ညအ္ေလးထား  

ေဘးထြကဆ္ းုက  ်ိဳးမ ားႏွင့္ ေဆးညႊနး္အ္ု ငး္ 

အ္ာက  ုေလလ့ာ 
မ မ ဆႏၵအေလ ွာကပ္ ၀ါးငသ္ည့္အုပစ္ုငယ္ 

အကယ၍္ ျပငး္ထနသ္ည့္ေဘးထြကဆ္ းုက  ်ိဳးမ 

ေ္ြ ့ရွ ပ က အဆင့္ ၂ သ  ့ု ေျပာငး္ 

www.cdc.gov/vaccines အခ်က္လက္ မ််ား 

ကာကြယ္ေဆးအ္ည္ျပ်ိဳျခင္း  

ေဆး၀ါး းႏွင့္အစားအစာ စတမံခန္ ့ခြြဲေရးဌာန 

ကာကြယ္ေဆး ထု္္လုပပံ္ု 

ကာကြယေ္ဆးက  ုဓ ္ခ္ြြဲခနး္္ြင ္စ္ငထ္ု္ လ္ပုျ္ပတး 

ကာကြယေ္ဆးျဖစႏ္ ုငေ္ျခအလားအလာရွ ခြဲလ့ ွင ္

္ ရစာၦနမ္ ားႏွင့္ စမး္သပသ္ည။္ ္ ရ စာၦနမ္ ား္ြင ္ 

ေဘးကငး္သညဟ္ဆုံုးျဖ္ႏု္ ငမ္သွာ လႏွူင့္စမး္သပ ္

သည။္  

လကေ္္ြ ့စမး္သပမ္ႈမ ားသည ္က င့္၀ါး္စ္မံ ား 
ႏွင့္အျမင့္ဆံုးသ ပၸံနညး္မ ားျဖင့္ ေဆာငရ္ြကရ္န ္
လ အုပသ္ည။္  
ကာကြယေ္ဆးအသတးသတး္ု ငး္၏ အက  ်ိဳး သက ္ 
ေရာကမ္ႈႏွင့္ေဘးကငး္မႈက သု ရွ ႏု ငရ္န ္ေဆာင ္
ရြကျ္ပတးသည့္ ေလလ့ာမႈအားလံုး၏ရလဒမ္ ားက  ု
ဆနး္စစ္္ ြကခ္ ကသ္ည။္  

လက္ေ ြ္ ့စမး္သပမ္ႈအဆင္ ့၂ 
 ၸရာေပ ငး္မ ားစြာ အစမး္သပခ္ ံ 

ေစ္နာ၀့ါးနထ္မး္မ ားပ ၀ါးငလ္ာသည။္ 
ေရ္ု ေဘးထြကဆ္ းုက  ်ိဳးႏွင့္ က ယုခ္စံြမး္အား  

္ံု ့ျပနမ္ႈနငွ့္ထ းုေဆးပမာဏဆကစ္ပပ္ံု္  ့ုက  ု 

ေလလ့ာ 

FDA မျွပနလ္ည္စစေ္ဆး 

(FDA) 

COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးက ို ၁၅ နစ်ှကကာသိုဆေသနပပြုလိုပ်သည် က ိုရ ိုနာဗ ိုငေ်းရပ်စ် (Corona virus) က ိုမ ာေးစွာဆသာေ ရစဆာနန်ငှဲ့လ် ဲ့ဆလဲ့လာမှုမ ာေးပပ ေး 

 

http://www.cdc.gov/vaccines
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သင္သပိါသလမ်ား။ 

သင့္ဆရာ၀ါးန္ သ ု ့မဟု္္ ေဆးခန္း သ ု 
့ေမးရမည့္ေမးခြြန္းမ ား  

University at Buffalo မွဤအစ အစဥာ္ေး ဆ ထာက္ ဲ့မႈန ပါေ ္UL1TR001412 အရ National 

Center for AdvancingTranslational Sciences of the National Institutes of Health 

ပံ့ပ ုးေပးပ သည္။ 
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1 
ကာကြယ္ေဆးမ ားသည္ အႏ ၱရာယ္ရွ သည့္ေရာဂ မ ားမွ ကာကြယ္ရန္္ြင္ ကူညတ 
သည္။ ေရာဂ ခုခံအားမ ား ေဘးမသတရန္မခဖြံ ့ျဖ ်ိဳး္ ုး္က္လာေစရန္ကာကြယ္ေဆး  
မ ားသည္ ခႏၶာက ုယ္၏ သဘာ၀ါးကာကြယ္ေရးစံနစ္နွင့္ ပူး္ြြဲလုပ္ေဆာင္သည္။  

ကာကြယ္ေဆးေဖၚေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အ္ြင္း ပ ုးမႊား မ ားက ုသ္္ျခင္း သ ု ့ 
မဟု္္ အသက္မ၀ါးင္ေအာင္လုပ္ျခင္း္ု  ့ျဖင့္ အခ  ်ိဳ ့ကာကြယ္ေဆးမ ားက ု ျပ်ိဳလုပ္ 
သည္။ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးသည္သ္္ထားသည့္ေရာဂ ပ ုးမႊားက ုသံုးသည့္ 
ကာကြယ္ေဆးျဖစ္သည္။  

 

ေရာဂ ရျခင္း သ ု ့မဟု္္ ကာကြယ္ေဆးထ ုးျခင္းႏွစ္ခုစလံုးသည္ အနာဂ ္္္ြင္ ထ ု  
ေရာဂ ရျခင္းမွ ကာကြယ္မႈေပးသည္။ ကြာျခားမႈမွာ ေရာဂ ရလွ င္ ဖ ားနာမည္ျဖစ္ျပတး 
ကာကြယ္ေဆးထ ုးလွ င္ မဖ ားနာပ  သ ု ့ေသာ္ အနာဂ ္ြင္ ထ ုေရာဂ ရျခင္းမွ ကာ 
ကြယ္ျပတး ျဖစ္သည္။  

University at Buffalo ္ြင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ COVID-19 ေလ့လာမႈမ ားႏွင့္ 
ပ ္္သက္သည့္အခ က္လက္မ ားက ု ဤေနရာ္ြင္ ရယူႏ ုင္သည္။  

research.buffalo.edu/portal/clinicaltrial/  

www.cdc.gov/vaccines မ ွအခ ကလ္ကမ္ ား 

 

ဤကာကြယေ္ဆးက  ုဘယန္စွၾ္က မထ္ းုရမညန္ညး္။ 

ကာကြယ္ေဆးထြဲမာွ ဘာေ္ြပ သနည္း။  

ကာကြယေ္ဆးဘယေ္နရာမာွရႏု င္ပ သနညး္။ 

ကာကြယ္ေဆးမထ းုလ ွငဘ္ာအႏ ၱရာယ္ေ္ြရွ ႏု ငပ္ သနည္း။ 

ဤကာကြယေ္ဆး၏ ေဘးထြကဆ္ းုက  ်ိဳးမ ားမာွအဘယန္ညး္။ 

သည့္အခ  ပ ျုပတးေဘးအႏ ၱရာယက္ငး္ေစပ သလား။ 
ကာကြယေ္ဆးထ းုပတးပ က COVID ေရာဂ ရွ သနူားသြား  

http://research.buffalo.edu/portal/clinicaltrial/
http://www.cdc.gov/vaccines

