COVID-19
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး� �နှံံ�နိုု� င််မည့့်� နည်းး�

သင့့်�ကိုု� ယ််သင်် ကာာကွွ ယ််ပြီး�း�ဖြ�စ််စေေရန််အတွွ က်် သတ််မှှတ််ချျက််ပြ�ည့့်�မီီသော�ာအခါါတွွ င်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းကိုု� မဖြ�စ််မနေေထိုးး� �ပါါ။ ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� အွွ န််လိုု� င်းး�မှှတစ််ဆင့့်� သင််ဆော�ာင််ရွွက််နိုု� င််ခြ�င်းး�မရှိိ�
ပါါကနီီဗား�းဒါးး�ပြ�ည််နယ်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းဆိုု� င််ရာာ ကူူ ညီီပံ့့� ပိုး� း �ရေး�းဖုုန်းး�နံံပါါတ််၊ 1.800.401.0946 သို့့� � ဆက််သွွယ််ပါါ။ သင််က ကွွ န််ပျူူ�တာာကျွွမ်းး�ကျျင််သူူဖြ�စ််ပြီး�း� ဤလုုပ််ငန်းး�စဉ််၌ အခက််တွေ့�့ �နေေနိုု� င််
သူူ တစ််ဦးးဦးးကိုု� သ
 င်် သိိရှိိ�ပါါက သူ့့ ကိုု
� � ကူူ ညီီဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းရန်် ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�၍ ကမ်းး�လှှမ်းး�ပါါ။

အဆင့့်� ၁- ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး� �ရန််
နေေရာာရှာာ�ဖွေ�ေခြ�င်းး�

• သ
 င််နေေထိုု� င််ရာာ ခရိုု� င််အတွွ င်းး�ရှိိ�
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး� �ပေး�းမည့့်� နေေရာာများ�း�
အားး�လုံးး� �ကိုု� nvcovidfighter.org၊ ခရိုု� င််
အလိုု� က်် သီးး �သန့့်�စာာမျျက််နှာာ�တွွ င််ဖြ�စ််စေေ နီီ
ဗား�းဒါးး�ပြ�ည််နယ်် ကာာ ကွွ ယ််ဆေး�းဆိုု� င််ရာာ
ကူူ ညီီပံ့့� ပိုး� း �ရေး�းဖုုန်းး�နံံပါါတ််၊ 1.800.401.0946
သို့့� � တစ််ပတ််လျှှင်် ၇ရက်် မနက်် ၈နာာရီီ
မှှ ည ၈နာာရီီအတွွ င်းး� ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့့်�ဖြ�စ််စေေ (ဘာာသာာစကားး�အများ�း�
အပြား�း�ဖြ�င့့်� လက််ခံံဖြေ�ေကြား�း�ပေး�းမည့့်�သူူ များ�း� ရှိိ�) တွေ့�့ �ရှိိ�နိုု� င််ပါါသည််။
အဆင့့်� ၂- ဝက််ဘ််ဆိုု� က််တွွင်် မှှတ််ပုံံ � တင််ခြ�င်းး�
• ဆေး�းထိုးး� �ပေး�းမည့့်� နေေရာာတစ််ခုုကိုု� သင််တွေ့�့ �ရှိိ�သော�ာအခါါ သွားး��ရော�ာက််
ဆေး�းထိုးး� �ရန််အတွွ က်် စီီစဉ််ရန်် ထိုု� နေေရာာ၏ ဝက််ဘ််ဆိုု� က််သို့့� � ဝင််ပါါ။
• အသက်် ၁၆-၁၇ အရွွ ယ််ရှိိ�သူူများ�း�အနေေဖြ�င့့်� အဆိုု� ပါါနေေရာာတွွ င််
Pfizer ကာာကွွ ယ််ဆေး�းကိုု� ထိုးး� �နှံံ�ပေး�းကြော��ာင်းး� စိိစစ််အတည််ပြု�ပါါ၊ ထိုု�
ကာာကွွ ယ််ဆေး�းမှာာ� အသက်် ၁၆နှှ စ််အရွွ ယ််မှှစ၍ ထိုးး� �နှံံ�နိုု� င််ကြော��ာင်းး� ခွွ င့့်�ပြု�
ချျက််ရထားး�သည့့်� တစ််ခုုတည်းး�သော�ာ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းဖြ�စ််သည်် (လက််ရှိိ�
အချိိ�န််တွွင်် အသက်် ၁၆နှှ စ််အော�ာက််အရွွ ယ််များ�း�အတွွ က်် ခွွ င့့်�ပြု�ချျက််ရကာာ
ကွွ ယ််ဆေး�း မရှိိ�သေး�းပါါ)။
• သင့့်�အနေေဖြ�င့့်� အသုံးး� �ပြု�သူူ ကိုု� ယ််ရေး�းမှှတ််တမ်းး�တစ််ခုု ဖန််တီးး�ရန််နှှ
င့့်� သတ််မှှတ််ချျက််ပြ�ည့့်�မီီခြ�င်းး�ရှိိ�မရှိိ�နှှင့့်� ပတ််သက််သော�ာ မေး�းခွွ န်းး�များ�း�ကိုု�
ဖြေ�ေကြား�း�ရန်် လိုု� အပ််နိုု� င််သည််။

အဆင့့်� ၃- သွားး��ရော�ာက််ထိုးး��နှံံ�ရန်် 
ရက််စွဲဲ �/အချိိ�န်် ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�

• မှှတ််ပုံံ � တင််ပြီး�း�ပါါက သွားး��ရော�ာက််ထိုးး��နှံံ�ရန််
အဆင််ပြေ�ေမည့့်� ရက််ချိိ�န်းး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေပါါ။
• သ
 င့့်�အနေေဖြ�င့့်� နေေရာာအမျိုး�း��မျိုး�း��တွွ င််
ထပ််တလဲဲလဲဲကြိုး�း�စား�းကြ�ည့့်�ရန််
လိုု� အပ််နိုု� င််သည််။
• စိိတ််ရှှည််ရှှည််ထားး�ပါါ။ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထုုတ််လုုပ််မှုုပမာာဏ မြ�င့့်�တက််လာာ
သည််နှှင့့်�အမျှှ ကာာကွွ ယ််ဆေး�းအလုံးး� �ရေ�နှှင့့်�အတူူ သွားး��ရော�ာက််နိုု� င််မည့့်�
ရက််ချိိ�န်းး�များ�း�လည်းး� မကြာ�ာမီီတွွ င်် ပိုု� မိုု� များ�း�ပြား�း�လာာပါါလိိမ့့်�မည််။

အဆင့့်� ၄- သွားး��ရော�ာက််ရန်် ပြ�င််ဆင််ခြ�င်းး�

• ဖော�ာင််ပုံံ � စံံများ�း�ရှိိ�ပါါက ဆေး�းထိုးး� �ရန််မသွားး��ရော�ာက််မီီ ဖြ�ည့့်�စွွ က််ပါါ သို့့� မ
� ဟုုတ််
စော�ာစီးး �စွာာ�သွားး��ရော�ာက််လျျက်် ဖြ�ည့့်�စွွ က််ပါါ။
• ဆေး
 �းထိုးး� �ရန််သတ််မှှတ််စီီစဉ််ထားး�သည့့်�အတိုု� င်းး� မသွားး��ရော�ာက််နိုု� င််ပါါက
စီီစဉ််မှုုကိုု� ပယ််ဖျျက််ပေး�းပါါ။

အဆင့့်� ၅- သက််သေ�ခံံကတ််ပြား�း�/အထော�ာက််အထားး� ယူူ ဆော�ာင််လာာခြ�င်းး�
• သက််သေ�ခံံကတ််ပြား�း�တစ််ခုုခုုကိုု� ပြ�သရန်် လိုု� အပ််မည််ဖြ�စ််သည််။

• သင့့်�အန သင််၏ ကိုု� ယ််ရေး�းအချျက််အလက််လုံံ � ခြုံ�ံမှုုကိုု� ကာာကွွ ယ််ပေး�းထားး�
ပါါသည််။
• သ
 င််၏ကိုု� ယ််ရေး�းကိုု� ယ််တာာအချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဖက််ဒရယ််အစိုး� း �ရသို့့� �
မျှှဝေေပေး�းခြ�င်းး�မပြု�ပါါ။

အဆင့့်� ၆- ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််ထိုးး��နှံံ�ရန််
(လိုု� အပ််ပါါက) ကြို�ုတင််သတ််မှှတ််စီီစဉ််ခြ�င်းး�
• သ
 င့့်�ကိုု� Pfizer သို့့� မ
� ဟုုတ်် Moderna
ကာာကွွ ယ််ဆေး�း ထိုးး� �ပေး�းပါါက ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််
ထိုးး� �ရန်် အချိိ�န််သတ််မှှတ််စီီစဉ််ပါါ။

• ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််မြော��ာက််ထိုးး��ရန််အတွွ က််
သတိိပေး�းချျက််ရယူူ ရန််, 1. 833.829.8398 သို့့� � ENROLL ဟုု စာာပို့့� ခြ�င်းး�
�
အားး�ဖြ�င့့်� VaxText အတွွ က်် စာာရင်းး�ပေး�းသွွ င်းး�ပါါ။
• ဘေး�းထွွ က််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ခံံစား�းရမှုုနှှင့့်�ပတ််သက််၍ CDC ကိုု�
အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရန််
vsafe.cdc.gov တွွ င်် စာာရင်းး�ပေး�းသွွ င်းး�ပါါ။

အဆင့့်� ၇- ဒုုတိိယအကြိ�ိမ််မြော��ာက်် (လိုု� အပ််လျှှင််) ထိုးး� �နှံံ�ပါါ

• P
 fizer သို့့� မ
� ဟုုတ်် Moderna ကာာကွွ ယ််ဆေး�းကိုု� သင််ထိုးး��နှံံ�ပါါက အပြ�ည့့်�
အဝကာာကွွ ယ််မှုုရရှိိ�ရန််အတွွ က်် ဒုုတိိယမြော��ာက််အလုံးး� �ကိုု� စီီစဉ််သတ််မှှတ််
ထားး�သော�ာ နေ့�့ရက််တွွင်် ထိုးး� �ဖြ�စ််အော�ာင််ထိုးး��ပါါ။
• Janssen ကာာကွွ ယ််ဆေး�းကိုု� သင််ထိုးး��နှံံ�ပါါက တစ််ကြိ�ိမ််ထိုးး��ရုံံ� ဖြ�င့့်� သင််
ကိုု� ယ််ခံံအားး�အပြ�ည့့်�အဝရရှိိ�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။

ကာာကွွ ယ််ဆေး�းထိုးး� �ရန်် နေေရာာရှာာ�ပါါ
nvcovidfighter.org | 1.800.401.0946

