
ကိ��ိ� နာဗိ�ငး်ရပ်စ်ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ံြခ
ငး် 4

※ေရာဂါအခံများ��င်ပ့တသ်က၍် 

(ဂျပနစ်ာသာ) 

（※）သ�ေတသနတွင်ေမးြမနး်ခဲ့သ�： 274 ဦး ( Pfizer က�မ�ဏ ီ：154 ဦး၊ Moderna က�မ�ဏ ီ：120 ဦး) 
ရငး်ြမစ်：Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.

新型コロナワクチンの       အာနိသင်

ရငး်ြမစ်：Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

新型コロナワクチンの

စတ�တ� အ�ကမ်ိေြမာက ်ထိ�း��မံ�အတကွ ်အသေိပးြခငး် 

စတ�တ� အ�ကိမ်ေြမာက် ထိ�း��ံမ�  ခံယ��ိ�င်�ပီြဖစ်သည်။
စတ�တ� အ�ကိမ်ေြမာက် ထိ�း��ံြခငး်ြဖင်၊့ ြမင်မ့ားေသာ ေရာဂါပိ�မိ�ဆိ�းဝါးလာ�ိ�ငမ်� 

�က�ိတငက်ာကွယ်ြခငး် အကျ�ိးရလဒက်ိ� ရ��ိ�ိ�ငမ်ည်ြဖစ်သည်။

※① ��င် ့ကိ�ကည်သီ�များမ�ာ ေနထိ�ငရ်ာေဒသ��ိ ေဒသ��ရအစိ�းရမ� စာတိ�ကမ်�ေပးပိ�မ့ည့် ေဆးထိ�းလကမ်�တက်ိ� 
ထိ�း��ရံမည့်ေနရာသိ� ့ ယ�ေဆာငလ်ာပါ။ 

※ ② ��င်က့ိ�ကည်ြီခငး် ��ိမ��ိ��င်ပ့တသ်က၍်၊ 
  ေရာဂါအခံစသည်တိ�ေ့�ကာင် ့ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစည်းတွင ်ေဆးစစ်က�သေနရသ�များ��င်၊့ �ကိ�တင ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွ�ိ�ငေ်သာ   

  ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစည်း ��ိပါက၊ အဆိ�ပါ ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစည်းမ� ပါရဂ�ထတံွင ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွပါ။ 
  �ကိ�တင ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွ�ိ�ငေ်သာ ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစည်း မ��ိပါက၊ ထိ�း��ရံမည်ေ့နရာ၌ �ကိ�တငစ်စ်ေဆးသည်အ့ခါတွင ်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ�းွပါ။ 
  ထိ�အ့ြပင ်ေဆးထိ�းလက်မ�တ် ေဝင�ေပးပိ�န့ည်းလမ်းအား၊ ေနထိ�ငရ်ာေဒသ��ိ ေဒသ��ရာအစိ�းရမ� သတငး်ထ�တ်ြပနခ်ျက်ကိ� စစ်ေဆးအတည်ြပ�ပါ။ 

ပထမအ�ကိမ်မ�  တတိယအ�ကိမ်ေြမာက်တွင် ထိ�း��ံခဲ့ေသာ  ကာကွယ်ေဆးအမျ�ိးအစား ��င့် 
မသက်ဆိ�င်ဘဲ၊ Pfizer က�မ�ဏီ  သိ�မ့ဟ�တ် Takeda / Moderna က�မ�ဏီတိ�မ့�  ကာကွယ်ေဆးကိ� 
အသံ�းြပ�ပါမည်။  

အသက် ၆၀��စ်��င့်အထက်��ိသ�များ��င့်၊  ေရာဂါအခံ��ိသ�များသိ� ့

အသံ�းြပ�မည့်  
ကာကွယ်ေဆး

50％ 
��င့်အထက်

1 - 10％

①②  ��င် ့ကိ�က်ညီမ�မ��ိသ�များအတွက ်စတ�တ� အ�ကိမ်ေြမာက ်ထိ�း��မံ���င်ပ့တ်သက်၍၊ ဆက်လက�်ပီး 
အမျ�ိးမျ�ိးေသာ သတငး်အချက်အလက်များကိ� စ�ေဆာငး်လျက် စ�းစားသာွးပါမည်။ 

• �ိ�ငင်ရံပ်ြခား��ိ သ�ေတသနတငွ၊် စတ�တ� အ�ကမ်ိေြမာက ်ထိ�း��မံ��ပီးသည့်ေနာက ်၂၁ ရကေ်ြမာကအ်ထတိငွ ်

ြပငး်ထန်ေသာေဘးထကွဆ်ိ�းကျ�ိးများ မေတွ� ခဲရ့ဟ� အစရီငခ်ထံားသည။် 

အသက ်၁၈��စ�်�င်အ့ထက�်�ိသ�များ ထိ�း���ံပီးေနာက ်၂၁ ရကေ်ြမာကအ်ထတိငွ ်ထကွေ်ပ�လာေသာ ေရာဂါလက�ဏာများ 

လက်��ိအချိ န်တွင် ရ��ိထားေသာ  သိပ�ံဆိ�င်ရာ  အသိပညာစသည်တိ�အ့ရ၊  
ေအာက်ပါလ�များကိ� အကျ�ံးဝင်သ�များအြဖစ်၊  ေမလလက�န်ပိ�ငး်တွင် 
စတ�တ� အ�ကိမ်ေြမာက် ထိ�း��ံ ြခငး်ကိ� စတင်ပါမည်။  

ထိ�း��ံမ� က� န်ကျ စရိတ်  အခမ့ဲ  ပမာဏအားလံ�းအခ မ့ဲ

၂၀၂၂ ခ���စ ်ေမလ 

ထိ�း��ံရန်  

အကျံ�းဝင်သ�

တတယိအ�ကမ်ိ ကာကယွေ်ဆးထိ�း���ံပီးေနာက ်၅လ ေကျာ်�ပီး
① အသက် ၆၀��စ်��င့်အထက်��ိသ�များ  ② အသက် ၁၈��စ်��င့်အထက်  ေရာဂါအခံ��ိသ�များ  

အြခားေသာ  ေရာဂါအေြခအေန  ပိ� မိ�ဆိ�း ရွားလာ�ိ�င်သည့်  
အ��ရာယ်ြမင့်မားသည်ဟ�  ဆရာဝန်မ�  အသိအမ�တ်ြပ�ထားသ�များ  

ကိ��ိ� နာကာကွယ်ေဆး၏

ကိ��ိ� နာကာကွယ်ေဆး၏ လံ�ြခံ�စိတခ်ျရမ�

• �ိ�ငင်ရံပ်ြခား��ိ သ�ေတသနတငွ၊် တတယိအ�ကမ်ိေြမာက ် ထိ�း��မံ��ပီးသည့်ေနာက ် ၄ လေကျာ် ေကျာ်လန်ွသာွး�ပီးေသာ အသက ် ၆၀��စ်��င်အ့ထက ်

��ိသ�များတငွ ်Pfizer က�မ�ဏီ ကာကယွေ်ဆးကိ�  စတ�တ� အ�ကမ်ိေြမာကထ်ိ�း���ံပီးသည့်အခါ၊ အိ�မီခရွန် ပိ�းအမျိ�းအစား ေပ�လာချန်ိတငွ ်ထိ�း���ံပီးေနာက ်၆ 

ပါတက်ိ� ေကျာ်လန်ွသာွးေသာ်လညး် ေရာဂါအေြခအေန ပိ�မိ�ဆိ�းရွားလာမ�ကိ� �က�ိတငက်ာကယွသ်ည့် အာနိသငမ်�ာ ေလျာက့ျမသာွးဘ ဲ

၎ငး်အေြခအေနအတိ�ငး် ဆကြ်ဖစ်ေနခဲ့သညဟ်� အစီရငခံ်ထားသည။် 

10 -50%

နာကျငမ်� 78.8% 

ပငပ်န်း�မ်ွးနယမ်� 33.2%    �ကကသ်ားနာကျငမ်� 24.5%    ေခါငး်ကိ�ကြ်ခငး် 21.5%    တငး်မာြခငး်၊ ေရာငရ်မ်းြခငး် 12.0% 

အဆစအ်ြမစန်ာကျငြ်ခငး် 8.4%    အဖျား 37.5 ဒဂီရီ��င်အ့ထက ်6.6%     ြပန်ရညက်ျိတေ်ရာငြ်ခငး် 4.7%     

Erythema ၊ နီြမန်းြခငး် 8.0% အာ�ံ�ခစံားမ�ထခိိ�ကြ်ခငး် 1.5%     ဓာတမ်တည့တ်ံ� ့ြပန်မ� 1.0% 



��ာေဖွ 

◎ ေနထိ�ငခ်ငွ ့ ်မ�တပံ်�တငထ်ားသည့ေ်နရာ (စာရငး်သငွး်ထားသည့ ်ေနထိ�ငရ်ာေဒသ) မဟ�တေ်သာ အြခားေနရာတငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိ�း��ြံခငး်��င့ ်စပ်လျ�း၍

・    ေဆး�ံ�တကေ်ရာကေ်နဆ ဲ/ ေစာင့ေ်��ာကေ်ရးစငတ်ာ စသည့ ်ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစညး် သိ�မ့ဟ�တ ်စငတ်ာများတငွ ်ကာကယွေ်ဆး ထိ�း��မံည့သ်�များ ➡ ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစညး်

 သိ�မ့ဟ�တ ်စငတ်ာများတငွ ်ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငပ်ါ။

・ေရာဂါအခံေ�ကာင့ ်ေဆးက�သမ�ခံယ�ေနဆ ဲေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစညး်များတငွ ်ကာကယွေ်ဆး ထိ�း��မံည့သ်�များ ➡ ေဆးက�သမ�အဖဲွ�အစညး်တငွ်

  ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငပ်ါ။

・ယခ�ေနထိ�ငလ်ျက�်�ိသည့ေ်နရာသည ်ေနထိ�ငခွ်င့ ်စာရငး်သငွး်ထားသည့ ်ေနထိ�ငရ်ာေဒသ��င့ ်ကွြဲပားေနသ�များ ➡ အမ�န်တကယ ်ေနထိ�ငေ်နေသာ ေဒသတငွ်

 ကာကယွေ်ဆးထိ�း���ံိ�ငသ်ည့ ်အခါများလညး်��ိသည။် 
   အမ�န်တကယ ်ေနထိ�ငေ်နေသာ �မိ� �နယရ်ပ်ကကွေ်ကျးရွာ�ံ� း home page တငွ ်ဝငေ်ရာက�်ကည့�်� ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်တိ�ငပ်ငခံ်ေကာငတ်ာတငွ ်ဆကသ်ယွ်
   ေမးြမန်းပါ။

◎ ကာကယွေ်ဆးထိ�း��ရံန်အတကွ ်ကာယက�ံ�င၏် သေဘာတ�ညမီ� လိ�အပ်ပါသည။်
ကာကယွေ်ဆးထိ�း��ရံာတငွ ် က�းစကေ်ရာဂါကာကယွြ်ခငး်၏ အကျိ�းသကေ်ရာကမ်���င့ ် ေဘးထကွဆ်ိ�းကျိ�းတံ� ့ြပန်မ� ��စ်ခ�စလံ�း��င့စ်ပ်လျဥ်း၍ မ�န်မ�န်ကန်ကန် 

သ�ိ�ိနားလည�်ပီးမ�သာ၊ ကိ�ယပိ်�ငဆ်��အေပ�အေြခခံ၍ ကာကယွေ်ဆးထိ�း��မံ�ကိ� ဆံ�းြဖတပ်ါရန် ေမတ� ာရပ်ခံပါသည။် ထိ�း��သံ �၏ သေဘာတ�ညမီ� မပါ��ိဘ ဲ ေဆးထိ�း��ေံပးမည ်

မဟ�တပ်ါ။

လ�ပ်ငန်းခွင ်သိ�မ့ဟ�တ ်ပတဝ်န်းကျင�်�ိလ�များမ� ေဆးထိ�းရန်ဖိအားေပးြခငး်၊ ေဆးမထိ�းထားသ�ကိ� ခဲွြခားဆကဆ်ြံခငး်များ မြပ�လ�ပ်သင်ပ့ါ။ 

◎ ကာကယွေ်ဆးထိ�း���ံပီး ကျန်းမာေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�ကမ်�အတကွ ်စရိတခ်စံားခငွ့စ်နစ�်�ိပါသည။် 

ကာကယွေ်ဆးထိ�း��ြံခငး်သည ် ကျန်းမာေရးဆိ�ငရ်ာထခိိ�ကမ်� (ေရာဂါြဖစပွ်ားြခငး်၊ မသန်စွမ်းမ�ကျန်��ိြခငး်) ြဖစ်ပွားသညမ်ျိ�း ��ိတတပ်ါသည။် အလန်ွ��ား��ားပါးပါး
ြဖစ်ေပ�တတြ်ခငး်မျ�ိး ြဖစေ်သာ်လညး် လံ�းဝ ချ�ပ်�ငမ်ိးသာွးေစရန် မလ�ပ်ေဆာင�်ိ�ငေ်သးသည့အ်တကွ၊် စရိတခံ်စားခွင့စ်နစ်ကိ� ထား��ိထားြခငး် ြဖစ်သည။်

ေလ�ာကထ်ားရန်လိ�အပ်ေသာလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ��င်စ့ပ်လျ�း၍ ေနထိ�ငခွ်င့မ်�တပံ်�တငထ်ားသည့ ်�မိ� �နယရ်ပ်ကကွေ်ကျးရွာ�ံ� း��င့ ်ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငပ်ါ။

COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ထေိရာကမ်���င့ ်ေဘးကငး်မ�ဆိ�ငရ်ာ အေသးစတိအ်ချက ်

အလကမ်ျား��င့ ်စပ်လျဥး်၍၊ ကျန်းမာေရး၊အလ�ပ်သမား��င့ ်လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝန်�ကးီဌာန  

Website ��ိ " COVID-19 ကာကယွေ်ဆး��င့ပ်တသ်က၍်" page ကိ� �ကည့�်�ပါ။ 

Website ကိ� �ကည့၍်မရ�ိ�ငပ်ါက ေနထိ�ငေ်နေသာ �မ�ိ�နယရ်ပ်ကွက်ေကျးရွာ�ံ� း စသညတ်ိ�ထ့ ံေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငပ်ါ။ 

MHLW COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

ဆက်သယွရ်နလ်ပ်ိစာ 

က�းစကေ်ရာဂါကာကွ
ယေ်ရးအစအီမံများ

ကိ� ဆကလ်က ်

လ�ပ်ေဆာငရ်န် 

ေမတ� ာရပ်ခပံါသည။် 

ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ံ�ပီးေနာက်တွင်လညး်  ��ာေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်စသည့် က�းစက်ေရာဂါကာကွယ်ေရးအစီအမံများကိ� 
ဆက်လက်လ�ပ်ေဆာင်ပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံပါသည်။ 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ် ကိ��ိ�နာေရာဂါပိ�းက�းစကမ်� ြဖစပွ်ားြခငး်ကိ�ကာကယွရ်ာတငွ ် ထေိရာကမ်�ြမင့မ်ားစွာ��ိေ�ကာငး် အတညြ်ပ� ထားေသာ်လညး်၊ 
၎ငး်၏ထေိရာကမ်�သည ်100% မဟ�တပ်ါ။ ထိ�အ့ြပင ်ဗိ�ငး်ရပ်စအ်သငွက်�းေြပာငး်မ�အလိ�က ်သကေ်ရာကမ်�များလညး်��ိပါသည။် 

ထိ�ေ့�ကာင့ ် အားလံ�းကိ� က�းစကေ်ရာဂါကာကယွေ်ရးအစီအမံများကိ� ဆကလ်ကလ်�ပ်ေဆာငရ်န် ေမတ� ာရပ်ခပံါသည်။ တတိကိျကျဆိ�ရလ�င ် “Three Cs ：

(Crowded places, Closed spaces and Close-contact settings)” တိ�က့ိ� ေ��ာင�်ကဥြ်ခငး်၊ ��ာေခါငး်စညး်တပ်ြခငး်၊ လကက်ိ� ဆပ်ြပာြဖင့ ်ေဆးေ�ကာြခငး်��င့ ်alcohol

ပါဝငေ်သာ လကသ်န ့်စငေ်ဆးရညြ်ဖင့ ်ပိ�းသတြ်ခငး် စသည့အ်ေလအ့ထများကိ� ြပ�လ�ပ်ရန် ေမတ� ာရပ်ခပံါသည။် 

လ�စ�လ�ေဝးေနရာ တစ်ဦး��င့တ်စ်ဦး နီးကပ်စွာ 

ေြပာဆိ�ဆကဆ်ြံခငး် 
အလံ�ပိတေ်နေသာ

ေနရာ 
��ာေခါငး်စညး်တပ်

ြခငး် 
လကက်ိ� ဆပ်ြပာြဖင့ ်

ေဆးေ�ကာြခငး်
Alcohol ပါဝငသ်ည့ ်

လကသ်န ့်စငေ်ဆးရညြ်ဖင့ ်ပိ�းသတသ်ည့ ်

အေလ့အထြပ�လ�ပ်ြခငး်
“သတ ိ၃ ရပ် (စ�ေဝးြခငး်・ထေိတွ� ြခငး်・အလံ�ပိတြ်ခငး်)” တိ�က့ိ� ေ��ာင�်က�မ� 


