
 
 

Covid-19 ကာကယွေ်ဆးအတကွ ်��န်�ကားချကမ်ျား 
(ထပ်ေဆာငး် (တတယိအ�ကမ်ိ) ထိ�း��မံ�အတကွ)် 

 
Covid-19ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ံြခငး် 

ဤကာကွယ်ေဆးထိ�း��ြံခငး်သည် �ိ�ငင်ေံတာ်��င့ ် ေဒသခံအစိ�းရတိ�၏့ Covid-19 (SARS-CoV-2) ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ြံခငး် အစီအစ�၏ တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည်။ 
ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ြပည်သ�ရ့နပ်ံ�ေငြွဖင့ ်ေထာက်ပံ့ထား�ပီး ထိ�း��လိံ�သ�များ အခမဲ့ထိ�း�� ံ�ိ�ငပ်ါသည်။ ထိ�အ့ြပင ်ဤကာကွယ်ေဆး၏ ထပ်ေဆာငး် (တတိယအ�ကိမ်) ထိ�း��မံ�သည် အသက် ၁၂ 
��စ�်�င့ ်အထက�်�ိသ�များ အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ကာကွယ်ေဆး၏ အာနိသင�်�င့ ်ကာကွယ်ေဆးထိ�းပံ�ထိ�းနည်း 

ယခ�တစ�်ကိမ်ထိ�း��ေံပးမည့် ကာကွယ်ေဆးကိ� Pfizer က ထ�တ်လ�ပ်ထားပါသည်။ Covid-19က�းစက်ေရာဂါ က�းစက်ြခငး်ကိ� ကာကွယတ်ားဆီးေပးပါသည်။ 
အသက် ၁၂��စ�်�င်အ့ထက်တိ� ့ ထိ�း��ရံမည့် ဤကာကွယ်ေဆးသည် အသက် ၁၈��စ�်�င်အ့ထက်��ိသ�များအား ထိ�း���ံပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည့် ေရာဂါေဗဒစမ်းသပ်မ�များတွင၊် 

ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထပ်ေဆာငး်ထိ�း���ံပီး ၁ လအ�ကာ��ိ Neutralizing antibody ပမာဏမ�ာ၊ ဒ�တိယအ�ကိမ်ထိ�း��မံ�အ�ပီး ၁ လအ�ကာ��ိ Neutralizing antibody ပမာဏထက် 
အဆများစွာ တနဖိ်�းြမင့တ်က်လာကာ၊ �ိ�ငင်ရံပ်ြခားတွင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည် ့ အမျိ�းမျိ�းေသာ သ�ေတသနစသည်တိ�တ့ွင၊် က�းစက်ေရာဂါ�ကိ�တငက်ာကွယ်မ�စသည့် 
အကျိ�းသက်ေရာက်မ�မ�ာ ထပ်ေဆာငး်ထိ�း��ြံခငး်ြဖင် ့ြပနလ်ည်သက်သာလာသည်ဟ� အစီရငခ်ံထားပါသည်။  

ေရာငး်ချသည့အ်မည် Comirnaty အသားတွငး် ထိ�းသွငး်ြခင်း 

ထိေရာက်မ���င့ ်အကျိ�းဆကမ်ျား SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပွားေသာ က�းစက်ေရာဂါကိ� ကာကွယ်ြခင်း 

ကာကွယ်ေဆးထိ�းရမည့ ်အ�ကိမ်အေရအတွက်��င့ ်အချိနက်ွာြခားချက် ၁ �ကိမ ်(ဒ�တိယအ�ကိမ ်ထိ�း���ံပီးစီး၍ ကာလတစ်ခ��ကာ�ပီးေနာက်) ※အသားတွငး် ထိ�းသွင်းြခငး် 

ကာကွယ်ေဆးထိ�းရမည့်သ� ၁၂ ��စ�်�င့အ်ထက်  

ထိ�း��ရံမည့် ပမာဏ ၁ �ကိမ်လ�င ်0.3 mL ြဖင် ့၁ �ကိမ် 

 ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ေံရးဥပေဒကိ� အေြခြပ��ပီး တတိယအ�ကိမ်ေြမာက်ထိ�း��သံည်အထိ အချိနက်ွာြခားချက်မ�ာ၊ ဒ�တိယအ�ကိမ်ေြမာက်ထိ�း��မံ� �ပီးဆံ�း�ပီးေနာက် ၅ လ��င်အ့ထက် 
ေကျာ�်ပီးေနာက်တွင ်ထိ�း��ရံမည်။ 

 ပထမအ�ကိမ�်�င့ ်ဒ�တိယအ�ကိမ်ထိ�း��ရံာတွင ်အသံ�းြပ�ခဲ့ေသာ ကာကွယ်ေဆးအမျိ�းအစား��င့ ်မသက်ဆိ�ငဘ်ဲ၊ ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထိ�း���ံ ိ�ငပ်ါသည်။ 
 ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထပ်ေဆာငး်ထိ�း���ံပီးေသာ်လည်း ေရာဂါလက�ဏာြပသြခင်းစသည်တိ�က့ိ� �ပီးြပည့်စံ�စွာ ကာကွယ်ေပး�ိ�ငမ်ည်မဟ�တ်ပါ။ ထိ�အ့ြပင ်

ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ထံားေသာ်ြငားလည်း သင့်ေလျာ်ေသာ ေရာဂါက�းစက်မ�ကာကွယ်ေရးအစီအမံများကိ� ဆက်လက်လ�ပ်ေဆာငရ်န ်လိ�အပ်ပါသည်။ 
 
ကာကွယ်ေဆး မထိ�း���ံိ�ငသ်�များ 

ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ေအာက်ပါအချက်များ��င့ ် ကိ�က်ညီမ���ိသည့် လ�များမထိ�း���ံ ိ�ငပ်ါ။ ေအာက်ပါအချက်များ��င့ ် ကိ�က်ညီေနသည်ဟ� သငထ်ငပ်ါက ကာကွယ်ေဆးမထိ�းခင ်
ေဆွးေ�းွတိ�ငပ်ငခ်ျိနတ်ွင ်ဆရာဝနက်ိ� ေြပာြပပါ။  
 အဖျားသိသိသာသာ��ိသ�များ (*1) 
 ေရာဂါ ြပငး်ထနစ်ွာခံစားေနရသ�များ 
 ဤကာကွယ်ေဆး၏ ပါဝငပ်စ�ည်းများ��ိအရာများ��င့ ်ဓာတ်မတည့်သ�များ (*2)  
 အထက်တွငြ်ပထားေသာအချက်များအြပင ်ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ရံန ်မသင့ေ်လျာ်ေသာ အြခား အေြခအေနများ��ိသည့်သ�များ 

(*1) သိသာထင�်�ားသည့် အဖျားဆိ�သည်မ�ာ အများအားြဖင့ ် 37.5℃ သိ�မ့ဟ�တ် ပိ�ြမင့သ်ည့် အေြခအေနဟ� သတ်မ�တ်သည။် သိ�ေ့သာ် အပ�ချိန ်သည် 37.5℃ ေအာက်တွင ်��ိေနေစကာမ� 
ပံ�မ�နက်ိ�ယ်ခ��ာအပ�ချိနြ်ဖင့ ်အဖျား��ိေနသည့် သ�များလည်း��ိသည်။ 

(*2) ြပငး်ထနေ်သာဓာတ်မတည့်မ�၊ အေထွေထွအေရြပား��င့ ်ခ�ဲအေြမ�းပါးေရာဂါလက�ဏာများ၊ အသက�်��ကျပ်ြခငး်၊ အသက�်�မဝ ြခငး် (dyspnea)၊  ��လံ�းခ�နြ်မနြ်ခင်း (tachycardia) ��င့ ်

ေသွးေပါငက်ျြခငး်အပါအ၀င ်စသည့် ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတ်မတည့်မ�ကိ� ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည့် ေရာဂါလက�ဏာများ။  

ပထမအ�ကိမ ်သိ�မ့ဟ�တ် ဒ�တိယအ�ကိမ ်ထိ�း��ရံာတွင ်ေဖာ်ြပပါ ေရာဂါလက�ဏာများ ြဖစ်ပွားခဲ့ဖ�းသ�များသည် (ထိ�စဥ်က ထိ�း��ခံဲ့သည့)် တ�ညီေသာကာကွယ်ေဆးအမျ�ိးအစားကိ� 

သံ�း၍  တတိယအ�ကိမ်ေြမာက်ထိ�း��မံ�ကိ� ြပ�လ�ပ�်ိ�ငမ်ည် မဟ�တ်ပါ။ 

 

ကာကွယ်ေဆးထိ�းရာတွင ်ဂ��ြပ�သင့သ်ည်သ�များ 
ေအာက်ပါအေြခအေနများထဲမ� တစ်ခ�ခ���င့က်ိ�က်ညီသ�များသည် ဤကာကွယ်ေဆးထိ�း��ရံနအ်တွက် သတိထားသင့သ်ည။် ေအာက်ပါအချက်များထဲတွင ် သင့�် �င့က်ိ�က်ညီသည်အ့ချက် 

ပါ��ိသည်ဟ� ယ�ဆပါက ကာကွယ်ေဆးမထိ�းခင ်ေဆွးေ�းွတိ�ငပ်ငခ်ျိနတ်ွင ်ဆရာဝနက်ိ� ေြပာြပပါ။ 
 Anticoagulant (ေသွးကျဲေစြခငး်) က�ထံ�းြပ�လ�ပ်ေနသ�များ၊ Thrombocytopenia (ေသွးမ�နအ်ေရအတွက်နည်းြခင်း) ��င့ ်Coagulation (ေသွးခဲြခငး်) ေရာဂါ��ိသ�များ 
 ယခင ်ခ�ခံအားကျဆင်းသည့် ေရာဂါက�သမ�ခံယ�ဖ�းသ�များ သိ�မ့ဟ�တ် အမျိ�းထဲတွင ်ေမွးရာပါခ�ခံအားကျဆငး်သည့် ေရာဂါ��ိသ�များ 
 ��လံ�း၊ ေကျာက်ကပ်၊ အသည်း၊ ေသွးေရာဂါ သိ�မ့ဟ�တ် �ကီးထွား��နး်ေ��းေကွးသည့် ေဝဒနာများကဲသိ့�ေ့သာ ေရာဂါအခ�ံ�ိသ�များ 
 ယခငက် ကာကွယ်ေဆးထိ�းခံခဲ�့ပီး ၂ ရက်အတွငး်ဖျားနာြခင်း သိ�မ့ဟ�တ် ခ��ာကိ�ယ်အ��ံ ့ အဖ�အပိန ့မ်ျားထွက်ြခငး်စသည့် ဓာတ်မတည့်မ�ကိ� ေဖာ်ြပသည့်ေရာဂါလက�ဏာများကိ� 

�ကံ�ေတွ�ခဲ�ကရသ�များ  
 ယခင ်အတက်ေရာဂါ��ိခဲ့သ�များ 
 ဤကာကွယ်ေဆးတွင ်ပါဝငေ်သာ ပစ�ည်းများ��င့ ်ဓါတ်မတည့�်ိ�ငေ်ြခ��ိသ�များ 
အကယ်၍ သငသ်ည် ကိ�ယ်ဝန�်�ိေနသ� သိ�မ့ဟ�တ် ကိ�ယ်ဝန�်�ိေန�ိ�ငသ်�၊ ရငေ်သွးငယ်အား�ိ�တ့ိ�က်ေက�းေနသ� ြဖစပ်ါက ကာကွယ်ေဆးမထိ�းမ ီတိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွချိနတ်ွင ်ဆရာဝနက်ိ� 

အသိေပးပါ။ သိ�ေ့သာ် သင၏်မိသားစ�ဆရာဝနြ်ဖစ်သ� သားဖွားမီးယပ်အထ�းက�ထံတွင ်စစ်ေဆးအတည်ြပ�ြခငး် မ��ိထားသည့်တိ�ငေ်အာင၊် ကာကွယ်ေဆးမထိ�းမီ 
�ကိ�တငစ်စ်ေဆးသည့်ဆရာဝနမ်� ကာကွယ်ေဆး ထိ�း���ံ ိ�ငသ်ည်ဟ� ဆံ�းြဖတ်ေပးမည်ဆိ�ပါက ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံ ိ�ငပ်ါသည်။ 

(ေနာက်သိ�ဆ့က်ဖတ်ရန်) 

Pfizer က�မ�ဏီ  
ကာကွယေ်ဆးအတကွ ်

(၂၀၂၂ ခ���စ ်ဇွန်လ) 

追加接種用説明書（ファイザー） 

ミャンマー語 



ဤထ�တ်က�နတ်ွင ် ယခငက် ကာကွယ်ေဆးများတွင ် တစ်ခါမ�အသံ�းမြပ�ခဲ့ဖ�းသည့် ြဖည့်စွက်ပစ�ည်းတစ်ခ�ပါဝငသ်ည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် ယခငက် ေဆးဝါးများကိ� 
ြပငး်ထနစ်ွာတံ� ့ြပနြ်ခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ဓာတ်မတည့်မ�များ��ိခဲ့ပါက ကာကွယ်ေဆးမထိ�းမီ တိ�ငပ်င ်ေဆွးေ�းွချိနတ်ွင ်ဆရာဝနက်ိ� အသိေပးပါ။ 

 

ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ံ�ပီးေနာက ်ဘာလ�ပ်ရမလဲ 

 ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထိ�း���ံပီးသည့ေ်နာက် ကာကွယ်ေဆးထိ�း��သံည့်ေနရာတွင ် အနည်းဆံ�း ၁၅ မိနစ် (ယခငက် ခ��ာကိ�ယ်တွငး် တံ� ့ြပနမ်�လွနက်ဲြခငး်အပါအ၀င ် ြပငး်ထနသ်ည့် 
ဓာတ်မတည့်မ�လက�ဏာများခံစားခဲ့ရသ�များ သိ�မ့ဟ�တ် ဖျားနာြခင်း သိ�မ့ဟ�တ် မ�းေမ့ြခင်းများခံစားခဲ့ရသ�များအတွက် မိနစ် ၃၀) ေစာင့ဆိ်�ငး်�ပီး ထ�းြခားသည့်လက�ဏာများ 
ခံစားရပါက ဆရာဝနက်ိ� ချက်ချငး် အေ�ကာငး်�ကားပါ။ (��တ်တရကြ်ဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည့် ေဘးထွက်ဆိ�းကျိ�းများကိ� က�သ�ိ�ငပ်ါသည်။) 

 ေဆးထိ�းထားသည့ေ်နရာကိ� သန ့�်�ငး်စင�်ကယ်စွာထားပါ။ ကာကွယ်ေဆးထိ�းသည့်ေနတ့ွင ်ေရချိ�း၍ရေသာ်လည်း ေဆးထိ�းထား ေသာေနရာကိ� မပွတ်တိ�က်ပါ��င့။် 
 ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ခံဲ့သည့်ေနတ့ွင ်ြပငး်ထနေ်သာ ေလက့ျင့ခ်နး်များ��င် ့အရက်အလွနအ်က�ံေသာက်သံ�းြခငး်စသည်တိ�က့ိ� မလ�ပ်ပါ��င့။် 

 

ေဘးထက်ွဆိ�းကျိ�းများ 
 အဓိက ေဘးထွက်ဆိ�းကျိ�းများမ�ာ ေဆးထိ�းထားသည့ေ်နရာတွင ်နာကျငြ်ခငး်၊ ေခါငး်ကိ�က်ြခငး်၊ အဆစ်��င့ ်�ကက်သား နာကျငြ်ခငး်၊  ေမာပနး်ြခငး်၊ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ြဖစ်ြခငး် ��င့ ်

ဖျားနာြခငး်တိ�ပ့ါဝငပ်ါသည်။ ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခနည်းပါးေသာ ြပငး်ထနသ်ည့ ် ေဘးထွက်ဆိ�းကျိ�းများမ�ာ ��တ်တရက်ေသွးေပါငအ်လွနအ်မငး်ကျဆငး်ြခငး်��င့ ်ြပငး်ထနေ်သာဓာတ်မတည့်မ� 
(Anaplylaxis)တိ� ့ ြဖစ်သည်။ ဤကာကွယ်ေဆးသည ်ကာကွယ်ေဆးအသစ်တစ်မျ�ိးြဖစ ်ေသာေ�ကာင့ ်ယခ�အချိနအ်ထိ သိ��ိထားြခင်းမ��ိေသးေသာ ေရာဂါလက�ဏာများ 
ြဖစပ်ွား�ိ�ငေ်ြခ��ိပါသည်။ ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီး ေနာက် ေရာဂါလက�ဏာတစ်ခ�ခ�ကိ� သတိြပ�မိပါက ကာကွယ်ေဆး ထိ�းေပးသည့်ဆရာဝန ်သိ�မ့ဟ�တ် မိသားစ�ဆရာဝန�်�င့ ်
တိ�ငပ်ငပ်ါ။ 

 �ကံ�ေတာင့�်ကံ�ခဲြဖစ်စ�မျိ�းြဖစ်ေသာ်လည်း ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီးေနာက် ��လံ�း�ကက်သား ေရာငရ်မ်းြခင်း��င့ ် ��လံ�းအေြမ�းပါးေရာငရ်မ်းြခငး်တိ� ့ ြဖစ်တတ်ေ�ကာငး် 

သတငး်ထ�တ်ြပနထ်ားခဲပ့ါသည်(※)။  ေဆးထိ�း���ံပီးေနာက် ရက်အနည်းငယ်အတွငး် ရငဘ်က်ေအာင့ြ်ခငး်��င့ ် ��လံ�းခ�န�်�နး် မ�မမ�နြ်ခငး်၊ အသက်����ကပ်ြခင်း၊ 
ခ��ာကိ�ယ်ေရာငရ်မ်းြခင်း ကဲသ့ိ�ေ့သာ ေရာဂါလက�ဏာများ ထွက်ေပ�လာပါက၊ ေဆးက�သမ�အဖွဲ�အစည်းများ��င့ ်ေဆာလျငစ်ွာ တိ�ငပ်င ်ေဆွးေ�းွပါ။ 

 ပထမအ�ကိမ�်�င့ ် ဒ �တိယအ�ကိမ်ထိ�း��မံ�များ��င့ ် ��ငိး်ယ���ကည့်ပါက၊ အထ�းအားြဖင့ ် ချိ�ငး်�ကား (lymph node)ြပနရ်ည်ကျိတ်ေရာင်ြခငး်မ�ာ အြဖစ်များေ�ကာင်း (5% ခန ့)် 
သတငး်ထ�တ်ြပနထ်ားပါသည်။ ေရာဂါလက�ဏာများ အတနအ်သင့�်�ိ�ပီး၊ ရက်အနည်းငယ်အတွငး် ြပနလ်ည်သက်သာလာသည်က များေသာ်လည်း ေရာငရ်မ်းမ�မ�ာ ပိ�မိ�ဆိ�းရွားလာ�ပီး 
ကာလ�ကာ��ည်စွာြဖစ်လာမည်ဆိ�ပါက၊ ေဆးက�သမ�အဖွဲ�အစည်းများ��င့ ်စစ်ေဆးမ�ခံယ�ပါ။ 

 �ကံ�ေတာင့�်ကံ�ခဲြဖစ်စ�မျိ�းြဖစ်ေသာ်လည်း mRNA ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီးေနာက် Guillain Barre Syndrome (�ကက်သားအားနည်းေပျာ့ေခွေသာ ေရာဂါစ�) ြဖစ်တတ်ေ�ကာင်း 
အစီရငခ်ံထားပါသည်။ ထိ�း���ံပီးေနာက် ေြခလက်တိ�တ့ွင ်အားမ��ိြခင်း၊ ထံ�ကျ�ြခငး်စသည့် ေရာဂါလက�ဏာများ ထွက်ေပ�လာပါက၊ ေဆးက�သမ�အဖွဲ�အစည်းများ��င့ ်ေဆာလျငစ်ွာ 
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွပါ။ 

 

ကာကွယ်ေဆးထိ�းြခငး်ေ�ကာင့ ်ကျန်းမာေရးထခိိ�က်မ�ြဖစ်စဥ်အတွက် ေငေွ�ကးေထာက်ပံ့ ေရးစနစ်အေ�ကာငး် 
ကာကွယ်ေဆးထိ�းြခင်းသည် �ကံ�ေတာင်�့ကံ�ခဲြဖစ်ေသာ်လည်း ကျနး်မာ ေရးထိခိ�က်မ�များကိ� (ေရာဂါ သိ�မ့ဟ�တ် မသနစ်ွမ်းမ�) ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည်။ အလွနပ်င ် ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခ နည်းပါးေသာ်လည်း 
အကျိ�းဆက်ကိ� တွက်ထားရမည်ြဖစ�်ပီး ဤအေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်ကယ်ဆယ်ေရးစနစ်တစ်ခ�ကိ� တည်ေဆာက်ထားပါသည်။ 
Covid-19 ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ြံခင်းြဖင့ ် ကျနး်မာေရးထိခိ�က်မ�များြဖစ်ပွားပါက ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ေံရးဥပေဒအရ ကယ်ဆယ်ေရး (ေဆးဘက်ဆိ�ငရ်ာ က�နက်ျစရိတ်များ၊ 
မသနစ်မွ်းပငစ်ငလ်စာ စသည်တိ� ့ ေထာက်ပံ့ြခငး်) တိ�က့ိ� ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။  ေလ�ာက်လ�ာတငရ်န ် လိ�အပသ်ည့် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ��င့ပ်တ်သက်၍ သင့ေ်နထိ�ငရ်ာအရပ�်�ိ �မ�ိ�၊ �မ�ိ�နယ်၊ 
ေကျးရွာ�ံ�း��င့ ်တိ�ငပ်ငပ်ါ။ 
 

 

Covid-19က�းစက်ေရာဂါအေ�ကာငး် 
SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပ�လာသည့် က�းစက်ေရာဂါတွင ် ဖျားနာြခငး်��င့ ် ေချာငး်ဆိ�းြခင်းကဲသ့ိ�ေ့သာ အေအးမိြခငး်��င့ဆ်ငတ်�သည့် ေရာဂါလက�ဏာများကိ� 
ေတွ� ြမငရ်သည်။လ�အများစ�သည် ေရာဂါလက�ဏာအနည်းအကျ�းြဖင့ ် နာလနထ်��ိ�င�်ကေသာ်လည်း ြပငး်ထနေ်သာအေြခအေနများတွင ် အသက�်��ရခက်ြခငး်စသည့် 
အဆ�တ်ေရာငေ်ရာဂါလက�ဏာများ ပိ�၍ဆိ�းရွားလာကာ ေသဆံ�း �ိ�ငသ်ည်။ 
 

ယခ�တစ်�ကိမ်တွင ်ထိ�း��မံည့် Covid-19ကာကွယ်ေဆး (Pfizer မ�ထ�တ်လ�ပ်ေသာ ကာကွယ်ေဆး) ၏ လက�ဏာများ 
ဤေဆးသည ် messenger RNA (mRNA) ကာကွယ်ေဆးြဖစ�်ပီး ၎ငး်သည် SARS-CoV-2 ၏ Spike Protein ( ဗိ�ငး်ရပ်စ်က လ� ့ ဆဲလ်များထဲသိ� ့ ဝငေ်ရာက် ရနလ်ိ�အပ်ေသာ 

ပ�ိ�တငး်တစ်ခ�) ကိ� ြဖစ်ေပ�ေစသည့် mRNA ကိ� lipid membrane ြဖင် ့ ထ�ပပ်ိ�းထား ေသာ ေဆးြဖစ်ပါသည်။ ဤကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီး mRNA ကိ� လ�သားများ၏ဆဲလ်အတွငး် 
ေရာက်��ိေစကာ mRNA အေပ� အေြခြပ�၍ ဆဲလ်များတွင ်ဗိ�ငး်ရပ်စ်၏ Spike Protein ထ�တ်လ�ပ်�ပီး Spike Protein    ကိ� တ�န် ့ြပနသ်ည့် Neutralizing antibody (NAb) ြဖစ်ေပ�ေစ�ပီး 
Cell-mediated Immune Response ကိ� ရ��ိေစကာ SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပ�လာေသာ က�းစက်ေရာဂါများကိ� ကာကွယ်တားဆီးေပးသည်ဟ� ထငြ်မငယ်�ဆရသည်။  

 

ဤေဆးတွင ်ေအာက်ပါပစ�ည်းများ ပါဝငပ်ါသည်။ 
ပါဝငပ်စ�ည်းများ  Tozinameran (လ�သားဆဲလ်အေြမ�းပါး��င့ ်ေပါငး်စည်းမည့် Spike Protein တစ်ခ�လံ�းကိ� ထည့်သွငး်ထားသည့ ်mRNA) 
ြဖည့်စွက်ချက်များ  ALC-0315 : [(4-hydroxybubutyl)azanil[bis(hxane-6,1-dyl) သိ� ့ (2-hexyldecanoate) 

 ALC-0159: 2-[(2-polyethylene glycol)-2000 [N,N,N-Ditetradecylacetamidedecylaceamide 
 DSPC:1,2-D-glycero-s-glycero-s-3-phhosphosphocholine  
 ကိ�လက်စထေရာ ✧ပိ�တက်ဆီယမ် ကလိ��ိ�က် 
 မိ��ိ�ေဘစ့်ဆစ် ပိ�တက်ဆီယမ ်ေဖာ့စဖိတ် ✧ဆိ�ဒယီမ ်ကလိ��ိ�က် 
 ဒိ�ငေ်ဘစ့်ဆစ ်ဆိ�ဒယီမ ်ေဖာ့စဖိတ် ဒိ�ဟိ�က်ဒရိတ ် ✧ဆ�က�ိ� �စ် 

 

Covid-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ထိေရာက်မ���င့လံ်�ြခံ�စိတ်ချရမ�ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်များကိ� 

ပိ�မိ�သ�ိ�ရိန ်ကျနး်မာေရး၊ အလ�ပ်သမား��င့ ်လ�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန�်ကီးဌာန၀က်ဘဆ်ိ�က်၏ 

စာမျက်��ာကိ� �ကည့�်�ပါ။ 

ဝက်ဘ်ဆိ�က်ကိ��ကည့်��၍မရပါက သငေ်နထိ�ငရ်ာ �မ�ိ�၊ �မ�ိ�နယ်၊ ေကျးရွာ�ံ�းကိ� ဆက်သွယ်ပါ။ 

ကျနး်မာေရး၊အလ�ပ်သမားဝန�်ကီးဌာန Covid-19 ကာကယွ်ေဆး 
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