တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဘ ၢ်ထဒ
ွဲ ီး
COVID-19 Comirnaty
(Pfizer) ကသ ၢ်ဒသဒ
တ ၢ်မၤသီထီ ၢ်ကၤအီၤဖဲ - ၁၅ သီ စဲဲးပထဘ ၢ် ၂၀၂၁

ဘ ၢ်ဃီးဒီးကသ ၢ်ဒသဒ
(Pfizer) မ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တခါလ အမၤစ ၤဒီသဒ ပၤကညီလ အသုတဆဲးဆါ ထီ ၢ်ဒဲးီ COVID-19
တဂၤအဂီ ၢ်လီၤ. တ ၢ်လ ၢ်ဆဲဲးကသ ၢ်ခဖ

ၢ်,ညီန ု ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်လီၤအီၤတဖ

ၢ်ဒဲးီ တဖ

ၢ်အဘ ၢ်စ ၤ ၃-၆ နလီၤ. လ တ ၢ်

အ ၢ်သဲးလီၤဆီတဖ ၢ်အပၤကသ ၢ်ဆဲဲးအဘ ၢ်စ ၤတ ၢ်ထုဲးယၤထီ ၢ်အီၤသလီၤ. Pfizer COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ
ဒ တပ ၢ်ဃု ၢ်ဘဲရ ဲးစၢ်အသမလ အပၤဘ ၢ်ဒဲးီ ဟ ၢ်နၤဒီဲး COVID-19 တသဘ ၢ်. ကသ ၢ်အပၤပ ၀
ၢ် ဲဒ ၢ် SARS-CoV2 အဘဲရ ဲးစၢ်အတ ၢ်လီၤစ ၤလီၤသဲ ၢ်အခဲးတၢ်လ အကါဒ ၢ်တခါလ တ ၢ်ကဲးအမၤဒၢ်စ ပတၢ်ဖရ ၢ်တနၢ်န လ
ၢ် ီၤ.
ဖဲဒိးန ့ၢ်ဘဲရ ိးစ့ၢ်၀ံၤံ အလ ့ၢ်ခံ,နန ့ၢ်ခမ ့ၢ်ပ ့ၢ်မ ကဲထ ့ၢ်စပဲိးတ့ၢ်ဖရ ့ၢ်ထံနအ
့ၢ် ဒတဖ ၢ်လီၤ.နဂံ ့ၢ်တတဆ တ ့ၢ်ဆါအသနူ
ကမ လန ့ၢ်တ ့ၢ်လ အကက ့ၢ်န ့ၢ်ဒိးဒိးထဒါ SARS-CoV-2 အဘဲရ ိးစ့ၢ်န ့ၢ်လ .နီ ၢ်ခမၤလီၤကလဲတ ၢ်လီၤစ ၤလီၤသဲ ၢ်
အခဲးတၢ်အၤသခ ျ့သဒဲးန ၢ်လီၤ.
တ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ သဲးန ၢ်မ ၢ်တ ၢ်မု ၢ်သဲးမၤကလီဒဲးီ တ ၢ်ဟ ၢ်ကလီအီၤလီၤ.နတဲသကဲးနတ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်တမၤလ ၢ်လ ၢ်မတမ ၢ်
တ ၢ်သက ၢ်လ အကအ ၢ်ဒဲးီ နၤလ အဘ ၢ်ဃဲးဒီဲး COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အၤဒီဲးပၤလ အက ဟ ၢ်နၤဒီဲးက
သ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ အၤ သ၀ဲဒ ၢ် ဒီဲး,မတမ ၢ် ဃု ၢ်ဒဲးီ န GP တခ ဲးနဆဲဲး၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အၤ အခါန ၢ်သလီၤ.

ကသ ၢ်ဒသဒ အတ ၢ်ကွဲဘ ီးကွဲဖ ၢ်တဖ ၢ်
ကသ ၢ်ကသီအတ ၢ်ဃုက ၢ်မၤက ၢ်အလဲ ၢ်အက တ
ၢ် ခါနဲ ၢ်ဖ ါ၀ဲဒ ၢ်လ Pfizer အၤတုၤလီၤတီၤလီၤ၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ဒီ
သဒ ၀ဲဒ ၢ် COVID-19 လ ပၤကညီလ အသဲးအ ၢ် ၁၂ န ၢ်ဒဲးီ ဆအဖီခ ၢ်အဂီ ၢ်လီၤ. မ ၢ်ထ ၢ်သတတီၤဒီဲးပၤလ တမၤန ၢ်
ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အၤန ၢ်,ပၤလ ဆဲဲး၀ဲဒ ၢ် Pfizer အကသ ၢ်ဆဲဲးခဖ

ၢ်လ ၢ်အမ ဲးကယၤ ၉၅ န ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်သဲးစၤ

၀ဲဒ ၢ်လ အကမၤန ၢ် COVID-19 အတ ၢ်ဆါပနီ တ
ၢ် ဖ ၢ်ဖဲမ ၢ်ထ ၢ်သတတီၤဒီဲးပၤလ တဆဲဲးဒီသဒ အသဲးဒီဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ
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ဒဘ န
ၢ် ၢ်လီၤ. ဒၢ်န ၢ်အသဲးတုၤလီၤတီၤလီၤစ ၢ်ကီဲး၀ဲဒ ၢ်လ ပၤလ အသဲးန ၢ်အ ၢ် ၆၅ ဆအ ဖီခ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်ဒီဲး
တမၤဃီဃု ၢ်ဒဲးီ ပၤလ အတ ၢ်ဆဲးတ ၢ်ဆါအ ၢ်ပ ၢ်လအသဲးလ ညါဒီဲးအတ ၢ်အ ၢ်သဲးဂ ၢ်၀ဲဒ ၢ်တနီၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီၤ.
ဖဲဆဲဲးကသ ၢ်အခီ ၢ်ထဲးတဖ
သ ၢ်တဖ

ၢ်၀ၤ၀ဲဒ ၢ်၂-၃နအလီ ၢ်ခန ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ ထီဒါ၀ဲ COVID-19 န ၢ်ကစဲးထီ ၀
ၢ် ဲဒ ၢ်လီၤ. ဖဲက

ၢ်ဧၤဟ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ တနီၤသ၀ဲဒဲးီ ဘ ၢ်တဘ ၢ်ကယ ၢ်ဒ ၢ်ထဲတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်ဖု ၢ်ဖု ၢ်ဖန ၢ်လီၤ. ကသ ၢ်ခဖ

ၢ်က

ဟ ၢ်၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ လ အဂၤဒ ၢ်ထီ ၢ်န ၢ်လီၤ. ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အတုၤလီၤတီၤလီၤ အမ ဲးကယၤ ၁၀၀ ပဲၤပဲၤတအ ၢ်
၀ဲဒ ၢ်နတ
ီ ခါဘ ၢ်. အဃတ ၢ်အ ၢ်သဲးအ ၢ်အါ၀ဲဒ ၢ်လ နကဆဲးကဆါထီ ၢ်ဒဲးီ COVID-19 ဖဲနဆဲဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ၀ၤ
အလီ ၢ်ခန ၢ်လီၤ.
SARS-CoV-2 အၤတ ၢ်အ ၢ်သဲးအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ အကဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ ၢ်ပၤလ အဆဲဲးဒီသဒ အသဲးဒီဲးကသ ၢ်တဂၤန ၢ်
သ၀ဲလီၤ. ဖဲအ၀ဲသ ၢ်အတ ၢ်ဆါပနီ မ
ၢ် ၢ်တအ ၢ်မတမ ၢ်အ ၢ်ဖ ါမ ၢ်စ ၢ်ဒ ၢ်လဲ ၢ်န ၢ်အ၀ဲသ ၢ်ဟ ၢ်ခီတ ၢ်အဃ ၢ်အၤဆ
ပၤအဂၤတဖ ၢ်အအ ၢ်သလီၤ. သန ၢ်က COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ ကတီ ၢ်အၤတ ၢ်သအီၤလ အီဲးစတတလယါ
အပၤန ၢ်တုၤလီၤတီၤလီၤ၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်မၤစၤလီၤတ ၢ်အ ၢ်သဲးလ ပၤလ အဆဲဲးဒီသဒ အသဲးတဂၤကနီၤခီနၤီ ဟ ၢ်ဘ ၢ်
တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်တဖ ၢ်ဆပၤအ ၢ်ဘဲးဒီဲးအီၤဖဲပၤတဂၤအၤမ ၢ်အ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်အခါန ၢ်လီၤ.
အဃတ ၢ်အၤအကါဒ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကမၤ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ အတ ၢ်ဖဲးတ ၢ်မၤလ အဒမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သဲး•

နီ ၢ်ခအတ ၢ်အ ၢ်စီၤစုၤ

•

တ ၢ်သကဆီစု

•

တ ၢ်ဖ ီ ၢ်နီ ၢ်က ၢ်ဘ မဲ ၢ်တခါ

•

COVID-19
အတ ၢ်မၤက ၢ်ဒီဲးတ ၢ်အ ၢ်လီၤဖ ီ ၢ်က ၢ်ဟု ၢ်တ ၢ်ဆါ,တ ၢ်အ ၢ်ကစီၤယၤက ၢ်အသဲးဒၢ်နကီ ၢ်စဲ ၢ်,ဟီ ၢ်က၀ီၤလ ၢ်ဘ ၢ်
အသဲးန ၢ်လီၤ.

ဖဲနမ ၢ်ဆဲဲးဘ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ Pfizer ခဖ

ၢ်လ ၢ်ဒ ၢ်လဲ ၢ်,နတက ဲးမၤန ၢ် COVID-19 အတ ၢ်မၤက ၢ်ဖဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒဲးီ

တ ၢ်ဆါပနီ ၢ်တဖ ၢ်လ အဘ ၢ်လ သ
ၢ် ဲးဒီဲးတ ၢ်မၤက ၢ်အတ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်တဖ ၢ်လ အအ ၢ်လၤလၤဒီဲးနလီ ၢ်က၀ီၤတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်
အ ၢ်ခ ျ့အမဒါခ ၢ် (အဒ, တ ၢ်လၤက ၢ်,တ ၢ်ကဲး,က ၢ်ယ ၢ်ဆါ)န ၢ်လီၤ.

မ ၢ်မတျိၤဒီးန ၢ်ဘ ၢ်ကသ ၢ်ဒသဒ တခါအျိၤသလွဲ ၢ်
ပၤလ အသဲးအ ၢ် ၁၂ န ၢ်ဆအဖီခ ၢ်ဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် Pfizer အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ သလီၤ.

မ ၢ်မတျိၤတကက ီးမျိၤန ၢ်ကသ ၢ်ဒသဒ တခါအျိၤလွဲ ၢ်
နတတက ဲးမၤန ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တခါအၤဖဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒဲးီ •

anaphylaxis (တ ၢ်တဖဲးဒီဲးသ ၢ်အတ ၢ်ခီဆ အဒ ၢ်အမု ၢ်တကလု )ၢ် ဖဲဆဲဲး၀ဲဒ ၢ် mRNA COVID-19
ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ (အဒ., Pfizer မတမ ၢ် Spikevax (Moderna)) လ ညါတဖ

•

ၢ်

anaphylaxis ဖွဲန ၢ်ဘ ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဒသဒ အက ၢ်အဂျိၤတမျိၤလ ၢ်လ ၢ်, ပ ၢ်ဃု ၢ် polyethylene
glycol (PEG)
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•

myocarditis ဒီး,မတမ ၢ် pericarditis ကဲထီ ၢ်ခီဖ ကသ ၢ်လ အမ ၢ် mRNA COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ
(အဒ., Pfizer မတမ ၢ် Spikevax (Moderna)) လ ညါတဖ

•

ၢ် လ အဆဲဲးတ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ ညါတဖ

ၢ်အဃ

ကသ ၢ်အတ ၢ်ဘ ၢ်ဒဘ ထ
ၢ် ီးအဒ ၢ်အမ ၢ်တမျိၤလ ၢ်လ ၢ်,လ အလၤပ ၢ်ထဲတ ၢ်က ၢ်သမသမဲးခီဖ ပၤလ အဟ ၢ်
ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အတ ၢ်လဲၤခီဖ အ ၢ်မတမ ၢ်ကသ ၢ်သရ ၢ်စဲ ၢ်နၤီ န ၢ်အကဲထီ ၢ်ခီဖ ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အဆဲဲး
၀ဲဒ ၢ်လ အပၤက ၢ်တဖ

ၢ် mRNA COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ (အဒ, Pfizer မတမ ၢ် Moderna) ဒီဲးလ

တအ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်ထ ၢ်န ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်လ အဒုဲးကဲထီ ၢ်တ ၢ်န ၢ်ဘ ၢ်

တ ၢ်ပလ ၢ်ပဒသီးလ ကသ ၢ်ဒသဒ အဂ ၢ်တဖ ၢ်
ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်ဆဲးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်အ ၢ်သဲးလီၤလီၤဆီဆီတနီၤဘ ၢ်တဘ ၢ်ကလ ၢ်မၤ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ပလီ ၢ်ပဒီဆညါလ
အဒမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သဲးတ ၢ်အ ၢ်ခဲးကန ၢ်တ ၢ်လ ၃၀ မဲးနဲးလ တ ၢ်ကက ၢ်ဟု ၢ်တ ၢ်ဖဲတ ၢ်ဆဲဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ၀ၤအလီ ၢ်ခန ၢ်မတမ ၢ်
ကတၤတဲသကဲးတ ၢ်ဒီဲးတ ၢ်တဖဲးဒီဲးသ ၢ်အပၤစဲ ၢ်နၤီ တဂၤတက ၢ်. တဲဘ ၢ်ပၤဆဲဲးဟ ၢ်နၤဒီဲးကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်ဆါ
ဖဲနမ ၢ်အ ထ
ၢ် ီ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ဒဲးီ •

တ ၢ်တဖီးဒီးသ ၢ်အတ ၢ်ခဆ လ နဆွဲီးတ ၢ်အျိၤလ ညါတဖ

ၢ် မတမ ၢ်ပီဲးလီအ ၢ်လ mRNA COVID-19

ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ (အဒ Pfizer မတမ ၢ် Moderna)အပၤတခါခါအဃ
•

တ ၢ်တဖီးဒီးသ ၢ်အတ ၢ်ခဆ အဒ ၢ်အမ ၢ်လ အကွဲထ ၢ်ဒီးကသ ၢ်ဆီးွဲ ဒသဒ လ အဂျိၤမတမ ၢ်ကသ က
ၢ် သလ
အဂျိၤအခါန ၢ်လျိၤ. ပၤဟ ၢ်နၤဒီဲးကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်ဆါမၤလီၤတ ၢ်ပီဲးလီလ တဘ ၢ်လ ၢ်သဲးဒီဲးနၤအၤသု
တအ ၢ်လ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်ဆါလ နဒဲးန ၢ်အီၤအက ါတဂၤအဂီ ၢ်သလီၤ

•

တ ၢ်တဲလီၤတ ၢ်မ ၢ် mastocytosis လ အမ ၢ်တ ၢ်ဖဲးဒီဲးသ ၢ်အဒ ၢ်အမု ၢ်လ အကဲထီ ၢ်ကဒါခဲအၤခဲအၤလ
အလ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ကစါယါဘ ါန ၢ်လီၤ.

ဖဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒီးသ ၢ်ယျိၤလျိၤအတ ၢ်တဘ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်စီး မတမ ၢ်နမ ၢ်အီ၀ဲဒ ၢ် ကသ မ
ၢ် ျိၤဘူလျိၤသ (ၢ် ကသ ၢ်ဒဲးု ထီဒါသ ၢ်
က ၢ်လ ၢ်ထီ ၢ်အသဲး)န ၢ်,တဲဘ ၢ်နပၤကဆဲဲးန ၢ်နၤဒီဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဂၤန ၢ်တက ၢ်. ပၤကဆဲဲးန ၢ်နၤဒီဲးကသ ၢ်တဂၤမၤ
စ ၤဆ တဲ ၢ်န ၢ်နၤလ မ ၢ်တ ၢ်အၤကပၤဖ ဲဲး၀ဲဒ ၢ်လ နဂီ ၢ်လ နကဆဲဲး၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်လ တ ၢ်ဟ ၢ်လီၤအီၤလ စုဒ ု ၢ်ယု ၢ်ည ၢ်
အလၤဧါ,ဒီဲးလ တ ၢ်ကဆ တဲ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အဂၤကတ ၢ်လ တ ၢ်ဆဲဲးတခါအၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီၤ.

တ ၢ်အ ၢ်သီးလျိၤဆလ တ ၢ်ကတွဲသကီးအျိၤတခ ီးတ ၢ်ဆွဲီးကသ ၢ်ဒသဒ
ပျိၤလ အအ ၢ်ဒီးတ ၢ်ကဘ ၢ်ပလ ၢ်ပဒသီးအတ ၢ်အ ၢ်သီးတဖ ၢ်လ Pfizer အဂ ၢ်
ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်စ ၢ်စၤလ တ ၢ်အ ၢ်သဲးလ လ ၢ် တခါလ ၢ်လ ၢ်လ အအ ၢ်လ လ ၢ်ဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် Pfizerသ၀ဲဒ ၢ်သန ၢ်
ကတ ၢ်ကဘ ၢ်မၤန ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်လ ထီရီၤကသ ၢ်သရ ၢ်,ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အပၤစဲ ၢ်နၤီ မတမ ၢ် သဲးဖ

ၢ်ကသ ၢ်သရ ၢ်

အအ ၢ်ဘ ၢ်ဃဲးတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အဂၤကတ ၢ်လ တ ၢ်ကဆဲဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဒီဲးမ ၢ်တ ၢ်ပလီ ၢ်ပဒီအက ၤအက ၢ်ဆညါတဖ ၢ်
တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်အီၤဧါန ၢ်လီၤ•

ဖဲအတယ ၢ်ဒဲးဘ ၢ်(အဒလ အပၤက ၢ် ၆ လါ)မတမ ၢ်ကတီ ၢ်အၤအ ၢ်ဒဲးီ သဲးဖ

ၢ်ညဲးထီ ၢ်အတ ၢ်ဆါန ၢ်လီၤ.

အဒန ၢ် myocarditis, pericarditis, endocarditis
•

သဲးဖ

ၢ်ညဲးတ ၢ်ဆါအဒ ၢ်အမု ၢ် (Acute rheumatic fever) (အဒ-ဃု ၢ်ဒဲးီ သဲးဖ

အၤ)သဲးဖ

ၢ်ညဲးလ အမၤဒဲးတ ၢ်အခဲ

ၢ်တ ၢ်ဆါအဒ ၢ်အမု ၢ်
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•

သဲးဖ

ၢ်တမၤလ ၤတ ၢ်တ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်လ အကဲထီ ၢ်သတ ၢ်ကလ ၢ်တဖ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ.

ပျိၤလ အအ ၢ်ဒီးန ၢ်ခဂ ၢ်တတဆ အသနူလ အစ ၢ်တဖ ၢ်(ဂ ၢ်တတဆ တ ၢ်ဆါန ၢ်စျိၤ)
ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါန ၢ်စၤပ ၢ်ဃု ၢ်ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်ဆဲးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်အ ၢ်သဲးတခါလ အမၤစ ၢ်လီၤအ၀ဲ
သ ၢ်အဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအသနန ၢ်လီၤ. ပ ၢ်ဃု ၢ်စ ၢ်ကီဲးပၤလ အအီကသ ၢ်ကသီလ ဆီ ၢ်တ ၢ်အ၀ဲသ အ
ၢ် ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်
ဆါအသနန ၢ်လီၤ.
အီဲးစတတလယါအပဒ ဟ
ၢ်
ၢ်က ၢ်၀ဲဒ ၢ်ပၤကညီလ အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ အစၤတဖ ၢ်လ ကဆဲဲး၀ဲဒ ၢ်
COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဆ ၢ်ဆ ၢ်န ၢ်လီၤ. Pfizer န ၢ်တမ ၢ်ကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်လ အသမတခါ န ၢ်ဘ ၢ်.
တ ၢ်အၤပၤဖ ဲဲး၀ဲဒ ၢ်လ ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ အစၤတဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီၤ.
ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ အစ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်ပ ၢ်ဃု ၢ်ပၤလ အအ ၢ်မဒီဲး HIV န ၢ်အ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်လီၤပ ၤအဒ ၢ်အမု ၢ်
လ အကဆဲးဆါထီ ၢ်ဒ ၢ်ဒ ၢ်မု ၢ်မု ၢ်ဖဲမ ၢ်ဒဲးန ၢ် COVID-19 အဃ ၢ်အခါ,တ ၢ်လီၤပ ၤလ တ ၢ်သတ ၢ်ပ ၢ်ဒ ၢ်လဲ ၢ်ကဲထီ ၢ်
သလီၤ.
တ ၢ်ဆဲးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်ဃုက ၢ်မၤက ၢ်လ Pfizer န ၢ်တဒုဲးပ ၢ်ဃု ၢ်ပၤကညီလ အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ အစ ၢ်,
ထဲဒ ၢ်ပၤအနီ ၢ်ဂ ၢ်စၤက ၢ်ဖလ အအ ၢ်ဒဲးီ HIV အတ ၢ်အ ၢ်သဲးလ အဂၤတဖ ၢ်န ၢ်လီၤ. မ ၢ် Pfizer အၤလ ပၤလ
အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ အစ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်ဖဲမ ၢ်ထ ၢ်သတတီၤဒီဲးကမ ၢ်ထဖကီ ၢ်ဖလ အဂၤတဖ ၢ်အခါတ ၢ်အၤန ၢ်
မ ၢ်အကဲတ ၢ်ဒီသဒ လ အတုၤလီၤတီၤလီၤဧါန ၢ်ပတသ ၢ်ညါဒဲးဘ ၢ်. တ ၢ်အ ၢ်သဲးအ ၢ်အါ၀ဲဒ ၢ်လ Pfizer အၤဘ ၢ်တ
ဘ ၢ်တတုၤလီၤတီၤလီၤလ ပၤလ အအ ၢ်ဒဲးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ အစ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်ဖဲမ ၢ်ထ ၢ်သတတီၤဒီဲးပၤကမ ၢ်လ အ
ဂၤတဖ ၢ်အခါန ၢ်လီၤ. တ ၢ်အၤအကါဒ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကမၤ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ အတ ၢ်ဖဲးမၤဆညါ အဒဒၢ် သဲးနီ ၢ်ခ
အတ ၢ်အ ၢ်စီၤစုၤဒီဲးပၤအဂၤဖဲဆဲဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ၀ၤအခါဒ ၢ်လဲ ၢ်န ၢ်လီၤ.

ပ ၢ်မ ၢ်လ အဒ ,ဒီးအ ၢ်အဖန ၢ်တဖ ၢ်
ပ ၢ်မု ၢ်ဒဲးီ သဲးစ ၢ်ဒ ၢ်ထီ ၢ်သီလ အဒ တဖ ၢ်တ ၢ်တက ဲးဟ ၢ်လီၤအီၤဒီဲး Pfizer မတမ ၢ် Moderna လ တ ၢ်ဒ ထီ ၢ်အ
ဆ ကတီ ၢ်တခါလ ၢ်လ ၢ်အဂီ ၢ်န ၢ်လီၤ. ဖဲနမ ၢ်က ဲဲးစ ဲးဒၢ်သဲးနကဒ ထီ ၢ်န ၢ်,နတလ ၢ်ထုဲးယ ၢ်နသဲးလ တ ၢ်ကဆဲဲးကသ ၢ်
အဂီ ၢ်ဘ ၢ်မတမ ၢ်ဟဲးဆဲဲးတ ၢ်ဒ ထီ ၢ်ဖဲဆဲဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ၀ၤအလီ ၢ်ခန ၢ်ဘ ၢ်.
မ ၢ်ဒ လ အအ ၢ်ဒဲးီ COVID-19 အ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်လီၤပ ၤလ ကအ ၢ်ထီ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်ဆဲးတ ၢ်ဆါအဒ ၢ်အမု ၢ်ဒီဲးတ ၢ်ဒ ထီ ၢ်
အတ ၢ်ဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထဲးအစ လ ကအ ၢ်ထီ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လီၤ. တ ၢ်အု ၢ်သဲးလ အကဲထီ ၢ်လ ဟီ ၢ်ခ ၢ်ဒဲးု နဲ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ Pfizer
န ၢ်ပၤဖ ဲဲး၀ဲဒ ၢ်လ မ ၢ်ဒ ဒီဲးမ ၢ်လ အဒုဲးအီ ၢ်အဖနု ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီၤ.
ဖဲနမ ၢ်ဒုဲးအီ ၢ်နဖနု ၢ်အခါ,နဆဲဲး၀ဲဒ ၢ်Pfizer သလီၤ. နတလ ၢ်ပ ပ
ၢ် တု ၢ်ဒဲးု အီ ၢ်နဖအနု ၢ်ဖဲဆဲဲးကသ ၢ်၀ၤအလီ ၢ်ခ န ၢ်ဘ ၢ်.
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ပျိၤလ အအ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ဒီး COVID-19 လ ညါတဖ ၢ်
ဖဲနမ ၢ်ဒဲးန ၢ်ဘ ၢ် COVID-19 လ ညါအခါန ၢ်,တဲဘ ၢ်ပၤလ အကဟ ၢ်နၤဒီဲးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဂၤန ၢ်တက ၢ်. COVID19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အၤတ ၢ်သုဲးယၤထီ ၢ်အီၤသထီ ၢ်ဘဲးဃုလါဖဲတ ၢ်ဆဲးဆါအဒ ၢ်အမု ၢ်ကဲထီ ၢ်တ ၢ်အသဲးဒီဲးပၤလ
တ ၢ်တဲလီၤတ ၢ်လ အမၤန ၢ် SARSCoV-2 အတ ၢ်ဘ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်ဂ ၀
ၢ် ၤအလီ ၢ်ခ,မ ၢ်လ တ ၢ်အု ၢ်သဲးဒုဲးနဲ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်
ဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ လ
ၢ် အပၤက ၢ်မၤစၤလီၤတ ၢ်လီၤပ ၤလ တ ၢ်ကဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ က
ၢ် ဒါကၤတ ၢ်လ အစၤကတ ၢ် ၆ လါအဂီ ၢ်
အခါန ၢ်လီၤ. သန ၢ်က, တ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ ကသ ၢ်စဲးထီ ၢ်အသဲးသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲအ၀ဲသ ၢ်ဘ ါကၤလ တ ၢ်ဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ ၢ်လ အပ
နီ ၢ်တဖ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်န ၢ်လီၤ.တ ၢ်အၤအဂ ၢ်အခ ဲးဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကဆဲဲးဒီသဒ ဆန ၢ်ဒဲး ၆ လါဖဲတ ၢ်ဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂၤကဲထီ ၢ်
၀ၤအလီ ၢ်ခလ ပၤတနီၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီၤ. ကတၤသကဲးတ ၢ်ဒီဲးနကသ ၢ်သရ ၢ်မတမ ၢ်ပၤဟ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တက ၢ်. ဖဲနမ ၢ်
အ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်ဆဲးကဆါဘီဆညါမ ၢ်လ COVID-19 အဃဒီဲး,တဲသကဲးဘ ၢ်တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အဂၤက တ ၢ်လ ကသ ၢ်
ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအဂီ ၢ်ဃု ၢ်ဒဲးီ နကသ ၢ်သရ ၢ်တက ၢ်.

Pfizer ဒီးဖသ ၢ်
Pfizer အၤတ ၢ်နဲ ၢ်လီၤအီၤထဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကဟ ၢ်အီၤလ ပၤလ အသဲးအ ၢ် ၁၂ န ၢ်ဆအဖီခ ၢ်တဖ ၢ် အကသ၀ဲ
ဒ ၢ်အဂီ ၢ်ဒီဲးတ ၢ်ဆဲဲးန ၢ်ပၤလ အသဲးစ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်တသဘ ၢ်.

မျိၤလျိၤတ ၢ် Pfizer အတ ၢ်ပူျိၤဖ ွဲီး
Pfizer ဒီဲး COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အဂၤဘ ၢ်တ ၢ်ဒုဲးအ ၢ်ထီ ၢ်ခ ျ့သဒဲးမ ၢ်လ က ၢ်စတ ၢ်ဆီ ၢ်ထဲလ တ ၢ်
ဃုသ ၢ်ညါမၤလကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အဂီ ၢ်အါထီ ၢ်ဒဲးီ တ ၢ်အ ၢ်ဒဲးီ ပၤမု ၢ်သဲးမၤကလီတ ၢ်လ တ ၢ်ဃုသ ၢ်ညါမၤလတခါအၤအ
ဂီ ၢ်အ ၢ်အါအါဂီ ၢ်ဂီ ၢ်အဃန ၢ်လီၤ. ကသ ၢ်ကသီတ ၢ်ဃုက ၢ်မၤက ၢ်လ အတကီ ၢ်လဲ ၢ်တခါန ၢ်ပ ၢ်ဃု ၢ်ပၤအဂၤ ၄၄,၀၀၀
န တ
ၢ်
ၢ်ထ ၢ်လီၤတ ၢ်လ Pfizer န ၢ်ပၤဖ ဲဲးဒီဲးတုၤလီၤတီၤလီၤန ၢ်လီၤ.
Therapeutic Goods Administration (TGA) (တ ၢ်ကစါယါဘ ါပီဲးလီတဖ ၢ်အတ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲၤပ ဆ ) သမသမဲး
ကယဲ ၢ်မ ၢ်ကသ ၢ်ကသီတဖ လ
ၢ် အီဲးစတတလယါအပၤန ၢ်လီၤ. တ ၢ်အၤမၤလီၤတ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ ဒၢ်သဲးလ ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ
တခါတ ၢ်ကဟ ၢ်အီၤဒီဲးတ ၢ်ပ ဲလ အမ ၢ်ကသ ၢ်လ အပၤဖ ဲဲး,တုၤလီၤတီၤလီၤဒီဲးတ ၢ်ထုဲးထီ ၢ်ရၤလီၤအီၤလ အက ၢ်အစီ
အပတီ ၢ်ထီကတ ၢ်န ၢ်လီၤ. တ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲအက ၤအက ၢ်အတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၢ်
အဂီ ၢ်န ၢ်အ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ TGA အပ ယ
ၢ် ဲၤဘ ဲးစဲအပၤန ၢ်လီၤ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ပၤဖ ဲဲးန ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ဟု ၢ်အီၤဆညါဖဲ တ ၢ်ဆဲဲးန ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဒ ီ
သဒ အတ ၢ်ရဲ ၢ်တ ၢ်က ဲၤလဲၤတ ၢ်အကတီ ၢ်န ၢ်လီၤ.
တ ၢ်ဆဲဲး COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်ဆါ AstraZeneca ၀ၤအလီ ၢ်ခကသ ၢ် အတ ၢ်ဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထဲးလ
တညီန ု ၢ်ကဲထီ ၢ်အသဲးဒ ၢ်ဒ ၢ်ကလဲ ၢ်တခါလ အမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သဲးသ ၢ်က ၢ်လ ၢ်ထီ ၢ်အသဲးဃု ၢ်ဒဲးီ သ ၢ်ဖ

ၢ်အနီ ၢ်ဂ ၢ်နီ ၢ်ဒဲးစၤ

လီၤအတ ၢ်ကဲထီ ၢ်သဲးန ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်တဖ ၢ်အ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လီၤ. COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ တ ၢ်ဆါ
AstraZeneca အၤတ ၢ်ဒုဲးအ ၢ်ထီ ၢ်အီၤလ က ဲလ အလီၤဆီတဘအပၤလီၤ.တ ၢ်အု ၢ်သဲး လ တ ၢ်ကဲထီ ၢ်သဲးဒၢ်အၤ
တခါအတ ၢ်ဘ ဲးစဲလ ၢ်အသဲးဒီဲး Pfizer COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲဲးဒီသဒ န ၢ်တအ ၢ်ဘ ၢ်.
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နပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်ကသ ၢ်အတ ၢ်ဒဘ ၢ်မၤဟဲးလ တ ၢ်သဲးဒဒီအ ၢ်လ အ ဖီခ ၢ်အ ၢ်တဖ ၢ်အၤဆပၤလ အဆဲဲးန ၢ်နၤကသ ၢ်
တဂၤအအ ၢ်မတမ ၢ်ဆတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အပၤစဲ ၢ်နၤီ လ အဂၤတ ဖ ၢ်အအ ၢ်သလီၤ. တ ၢ်န ၢ်၀ၤအ၀ဲသ ၢ်ကမၤ၀ဲဒ ၢ်
တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါလ နလီ ၢ်ဆနကီ ၢ်စဲ ၢ်မတမ ၢ်လီ ၢ်က၀ီၤတ ၢ်အ ၢ် ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ အ၀ဲၤက ၤမတမ ၢ်လၤလၤဆ TGA
အအ ၢ်န ၢ်လီၤ.
ဖဲနမ ၢ်အဲ ၢ်ဒဲးပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်အီၤလ နကစ ၢ်ဒ ၢ်န၀ဲန ၢ်,၀သဲးစၤလဲၤအ ၢ်သကဲးဘ ၢ် TGA အပ ၢ်ယဲၤသန လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၤ
ဘ ၢ်ဃဲးမ ၢ်တ ၢ်ကပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်ကသ ၢ်အတ ၢ်ဒဘ ၢ်မၤဟဲးလ အဘ ၢ်ထဲလ ၢ်အသဲးဒီဲး COVID-19 အကသ ဒ
ၢ် သ
ီ ဒ အၤ
ဒၢ်လဲ ၢ်န ၢ်တက ၢ်.
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