ကာကွယဆ
်

ေး လက်ခံရရှှိသမ
ူ ာေးနှင် ဆ ာငဆ
် ရှာက်မှု ဆ ေးသူမ ာေးအတွက် သတင်ေးအခ က်အလက်
ာရွ က်

MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးကှိို ကှိရ
ို ို ှိနာ ဗှိိုငေး် ရ ် ် ဆရာဂါ ှိိုေး ၂၀၁၉ (ကှိဗ
ို ်-၁၉)

ကာကွယရ
် န် အသက် ၁၈ နှ န
် င
ှ ် အသက် ရှှိသမ
ူ ာေးအာေး အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံေးို ပ ြုခွင် (EUA)

SARS-CoV-2 န ကောင ် ပြစ်ြောုံးသည် ကရ ောဗင်ုံးရြ်စ် ၂၀၁၉ (ကဗစ်-၁၉) အတက် သငအ
် ောုံး Moderna
COVID-19 ကောကယ်နဆုံးထုံးရ ် ကမ်ုံးလှမုံး် ထောုံးြါသည်။ ယခ စောရက်စောတမ်ုံးသည် ကဗစ်-၁၉ ကုံးစက်နရောဂါ
ပြစ်ြောုံး န သည် လက်ရှ အခ တ
် င် သငအ
် ောုံး နြုံးမည် Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး၏ ဆုံးက ြုုံးနှင ်
နကောင်ုံးက ြုုံး မ ောုံးက ောုံးလည် သနဘောနြါက်နစရ ် သတင်ုံးအခ က်အလက်မ ောုံး ြါရှသည်။

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးသည် သငအ
် ောုံး ကဗစ်-၁၉ မှ ကောကယ် နြုံးနင်မည် ကောကယ်နဆုံး
ပြစ်သည်။ အနမရက ် စောုံးနသောက်က န
် င
ှ ် နဆုံးဝါုံး ကကီုံး ကြ်ကြ်ကဲမှု ဦုံးစီုံးဌော (FDA) မှ အတည်ပြြုထောုံးသည်
ကဗစ်-၁၉ ကောကယ်နဆုံး မရှနသုံးြါ။
Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး အန ကောင်ုံး သရှရ ် ယခ စောရက်က ြတ်ရှုြါ။ သငတ
် င် နမုံးပမ ုံး်
လနသော နမုံးခ ုံး် မ ောုံးရှြါက ကောကယ်နဆုံး ထုံးနြုံးမညသ
် နှင ် တင်ြင်နဆုံးနနုံးြါ။ Moderna COVID-19
ကောကယ်နဆုံး ရယပခင်ုံးမှော သင်၏ ဆနဒအနလ ောက် ပြစ်သည်။

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးသည် 1လ ပခောုံးပြီုံး ၂ ကကမ် နသုံးန ကောအတင်ုံးသ ထုံးသင်ုံးရသည်။
Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးသည် လတင်ုံးက ကောကယ်နြုံးနင်ပခင်ုံး မရှြါ။
ယခ စောရက်စောတမ်ုံးက အခ န
် င
ှ အ
် လက် ပြြုပြင် နပြောင်ုံးလဲ နင်ြါသည်။ န ောက်ဆုံးထတ် စောရက်စောတမ်ုံးက
ြတ်ရှုရ ် www.modernatx.com/covid19vaccine-eua သသောုံးြါ။

ကာကွယဆ
်

ေးမထှိေးို ခင် ဘာဆတွ သှိထာေးဖှိို လှိအ
ို
် သလဲ။

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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ကှိဗ
ို -် ၁၉

တ
ို ှိ ာ ဘာလဲ။

ကဗစ်-၁၉ ဆသည်မှော SARS-CoV-2 ကရ ော ဗင်ုံးရြ်စ်ြုံးန ကောင ် ပြစ်ြောုံးသည် နရောဂါပြစ်သည်။
အဆြါ ကရ ော ဗင်ုံးရြ်စ်ြုံးက ယခင်က နတွေ့ ရှြုံးပခင်ုံး မရှြါ။ ဗင်ုံးရြ်စ်ြုံး ရှသနှင ် ထနတွေ့မြါက
သငထ
် သ ကဗစ်-၁၉ ကုံးစက် နင်သည်။ ၎င်ုံးသည် အသက်ရှှူ လမ်ုံးန ကောင်ုံး ဆင်ရော ောမက ုံး် မက
ှု
အဓက ပြစ်နစပြီုံး အပခောုံး ခနဓောကယ်အဂဂ ါမ ောုံး ကလည်ုံး သက်နရောက်မှု ရှနင်သည်။ ကဗစ်-၁၉ ကုံးစက်
ခရသမ ောုံး အန ပြင ် မပြင်ုံးထ န
် သော နရောဂါ လကခဏောမ ောုံးမှ ပြင်ုံးထ န
် သော ောမက ုံး် မှု အထ
က ယ်ပြ န
် သော နရောဂါ လကခဏောမ ောုံး ပြစ်နြေါ် နင်သည်။ နရောဂါလကခဏောမ ောုံးမှော ဗင်ုံးရြ်စ်နင
ှ ်
ထနတွေ့ ပြီုံး ၂ ရက်မှ ၁၄ ရက်အတင်ုံး နြေါ်နြါက်နင်သည်။ နရောဂါလကခဏောမ ောုံးတင် - အနအုံးမပခင်ုံး
သမဟတ် ကက်သုံးီ ထပခင်ုံး၊ နခ ောင်ုံးဆုံးပခင်ုံး၊ အသက်ရှှူ ကြ်ပခင်ုံး၊ နမောြ ုံး် နမ်ုံး ယ်ပခင်ုံး၊
ခနဓောကယ်သမဟတ် ကကက်သောုံး ောက င် ကက်ခဲပခင်ုံး၊ နခါင်ုံးမုံးပခင်ုံး၊ အ သမဟတ် အရသော
နြ ောက်ဆုံးပခင်ုံး၊ နှောြတ်ပခင်ုံး သမဟတ် နှောနစုံးပခင်ုံး၊ အ ပ် ခင်ုံး သမဟတ် ြ ြုွေ့ ပခင်ုံး၊ ဝမ်ုံးနလ ောပခင်ုံးတ
ြါဝင်သည်။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး

သ
ို ှိ ည်မှာ အဘယ်နည်ေး?

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးသည် ကဗစ်-၁၉က ကောကယ်နြုံးနင်မည် အတည် မပြြုရနသုံးနသော
ကောကယ်နဆုံး ပြစ်သည်။ ကဗစ်-၁၉ ကကောကယ်နြုံးနင်မည် FDA-အတည်ပြြု ထောုံးနသော နဆုံးဝါုံး မရှနသုံးြါ။
FDA သည် Emergency Use Authorization အနရုံးနြေါ်ကစစ အသုံးပြြုခင ် (EUA) အရ Moderna COVID-19
ကောကယ်နဆုံးက အသက် ၁၈ နှစ်နင
ှ ် အထက်ရှသမ ောုံးက ကဗစ်-၁၉ ကောကယ်ရ ် အနရုံးနြေါ် အသုံးပြြုခင ်
နြုံးထောုံးသည်။
EUAနှင ် ြတ်သက်ပြီုံး အနသုံးစတ် သရှလြါက ယခ စောရက်၏ အဆုံးတင် ရှနသော “Emergency Use
Authorization အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံေးို ပ ြုခွင် (EUA) သ
ို ှိ ည်မှာ အဘယ်နည်ေး?” အြင်ုံးက ြတ်ရှုြါ။

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး မထှိေးို ခင် ဆ ေးထှိေးို ဆ ေးမညသ
် က
ူ ှိို မည်သည်

အခ က်အလက်မ ာေး ဆပ ာပ သငသ
် နည်ေး?
နဆုံးထုံးနြုံးမည်သက နအောက်ြါတ အြါအဝင် သင်၏ နဆုံးဘက်ဆင်ရော အနပခအန မ ောုံး အောုံးလုံးက
နပြောပြြါ-

•

ဓောတ်မတည်မှု တစ်ခခ

•

အြ ောုံး ရှန ပခင်ုံး

•

နသုံးက ဲနဆုံး နသောက်န ရပခင်ုံး သမဟတ် နသုံးနှင ် သက်ဆင်နသော နရောဂါ တစ်ခခ ရှပခင်ုံး

•

ကယ်ခအောုံးနှင ် သက်ဆင်နသော နရောဂါ ရှန ပခင်ုံး သမဟတ် ကယ်ခအောုံးအနြေါ် သက်နရောက်မှု ရှသည်
နဆုံးနသောက်န ရပခင်ုံး

•

ကယ်ဝ ရ
် ှန ပခင်ုံး သမဟတ် ကယ်ဝ န
် ဆောင်ရ ် အစီအစဉ် ရှပခင်ုံး

•

နတက်မခင်

•

အပခောုံး ကဗစ်-၁၉ ကောကယ်နဆုံး ထုံးပြီုံးသောုံးပြစ်ပခင်ုံး

MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးကှိို မည်သဆ
ူ တွ ထှိေးို သငသ
် နည်ေး?

FDA သည် Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက အသက် ၁၈ နှစ်နင
ှ ် အထက်ရှသမ ောုံးက
အနရုံးနြေါ် အသုံးပြြုခင ် နြုံးထောုံးသည်။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးကှိို မည်သဆ
ူ တွ မထှိေးို သငသ
် နည်ေး?

သင်သည် နအောက်ြါ အခ က်မ ောုံး နတွေ့ ကြုရြါက Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက မထုံးသငြ
် ါ•

ကောကယ်နဆုံး ထုံးပြီုံးန ောက် ပြင်ုံးထ န
် သော ဓောတ်မတညမ
် ှု နတွေ့ ကြုရပခင်ုံး

•

ကောကယ်နဆုံး၏ ြါဝင်ြစစည်ုံး တစ်ခခနှငမ
် ဆ ပြင်ုံးထ န
် သော ဓောတ်မတည်မှု ရှပခင်ုံး

MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး၏ ါဝင်

စညေး် မ ာေးမှာ အဘယ်နည်ေး?

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးတင် နအောက်ြါတ ြါဝင်ြါသည် -messenger ribonucleic
acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG],
cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine,
tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate, and sucrose.

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးကှိို မည်သ ှိို ဆ ေးအ ် သနည်ေး?

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက နသုံးန ကောအတင်ုံး ထုံးသင်ုံးနြုံးြါသည်။
Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက ၁ လ ပခောုံးပြီုံး ၂ ကကမ် နသုံးန ကောအတင်ုံးသ ထုံးသင်ုံးရသည်။
Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး တစ်ကကမ် ထုံးပြီုံးန ောက် ၁ လ ကောနသောအခါ န ောက်ထြ်
တစ်ကကမ်ထုံးမှသော ကောကယ်နဆုံးြတ်လည်ပြညလ
် မ်မည်။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးကှိို ယခင်က အသံေးို ပ ြုဖူေး ါသလာေး?

The Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးသည် အတည်ပြြုထောုံးပခင်ုံး မရှနသော ကောကယ်နဆုံး
ပြစ်သည်။ ဓောတ်ခဲခ ုံး် စမ်ုံးသြ်မှုမ ောုံးတင် အသက် ၁၈နှစ်နင
ှ အ
် ထက် ခ မ
် ှ ုံး် နပခ လနြါင်ုံး ၁၅၄၀၀
ခ သ
် ည် Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက အ ည်ုံးဆုံး ၁ကကမ် ထုံးသင်ုံးခဲ ကသည်။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး၏ အက ြုှိ ေးဆက ေးဇူေးမ ာေးမှာ အဘယ်နည်ေး?

ဓောတ်ခဲစမ်ုံးသြ်မှုမ ောုံးအရ Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးသည် ၁ လ ပခောုံးပြီုံး နဆုံး ၂ ကကမ်
ထုံးထောုံးသမ ောုံးက ကဗစ်-၁၉ ကောကယ်နြုံးနင်သည်။ ကဗစ်-၁၉ ကမည်မ ကော ကော ကောကယ်နြုံးနင်န ကောင်ုံး
မသရှနသုံးြါ။

MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး၏ ဆဘေးထွက် သက်ဆရာက်မှု မ ာေးမှာ အဘယ်နည်ေး?

အစီရင်ခစောမ ောုံးအရ Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး၏ နဘုံးထက် သက်နရောက်မှုမ ောုံးမှော•

နဆုံးထုံးထောုံးနသော န ရော - ောက င်ပခင်ုံး၊ နဆုံးထုံးထောုံးနသော လက်နမောင်ုံးနြေါ်တင် lymph
nodes နရောင်ယမ်ုံးပခင်ုံး၊ နရောင်ယမ်ုံးပခင်ုံး (မောနသောအြ)နှင ် ရ
ီ ဲပခင်ုံး Injection site reactions:
pain, tenderness and swelling of the lymph nodes in the same arm of the
injection, swelling (hardness), and redness

•

နယဘယ နဘုံးထက် သက်နရောက်မှု - နမောြ ုံး် နမ်ုံး ယ်ပခင်ုံး၊ နခါင်ုံးမုံးပခင်ုံး၊ ကကက်သောုံး
ောက င်ပခင်ုံး၊ အဆစ်အပမစ် ကက်ခဲပခင်ုံး၊ ကက်သုံးီ ထပခင်ုံး၊ ြ ြုွေ့ ပခင်ုံးနှင ် အ ပ် ခင်ုံး၊
အြ ောုံးတက်ပခင်ုံး

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးန ကောင ် ပြင်ုံးထ န
် သော ဓောတ်မတည်မှု ပြစ်ြောုံးနင်နပခ ရှြါသည်။
ပြင်ုံးထ န
် သော ဓောတ်မတညမ
် ှုသည် Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး ထုံးပြီုံးန ောက် မ စ် အ ည်ုံးငယ်
ကောပမငန
် သောအခါ သမဟတ် တစ် ောရီခ ် ကောပမငန
် သောအခါ ပြစ်ြောုံးနင်သည်။ ထန ကောင ် သငအ
် ောုံး
နဆုံးထုံးနြုံးသသည် သင်ကောကယ်နဆုံးထုံးပြီုံးန ောက် နစောင ် ကည်နင်ရ ် နဆုံးထုံးသည် န ရောတင်
ခဏန နြုံးရ ် နတောင်ုံးဆနင်ြါသည်။ ပြင်ုံးထ န
် သော ဓောတ်မတည်မှု၏ နရောဂါလကခဏောမ ောုံးမှော•

အသက်ရှှူ ခက်ခဲပခင်ုံး

•

မ က်နောှ နြောင်ုံးပခင်ုံးနှင ် လည်နခ ောင်ုံး ောပခင်ုံး

•

နှလုံးခ န
် ှု ုံး် ပမငပ် ခင်ုံး

•

ခနဓောကယ်တစ်ခါလုံး အြအြ ထ
် က်ပခင်ုံး

•

မုံးနဝပခင်ုံးနှင ် အောုံး ည်ုံးပခင်ုံး

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး၏ ပြစ်နင်နပခရှနသော နဘုံးထက် သက်နရောက်မှုမ ောုံးမှော ထမ မက ပြစ်နင်
ြါသည်။ ပြင်ုံးထ ပ် ြီုံး မထင်မှတ်ထောုံးနသော နဘုံးထက် သက်နရောက်မမ
ှု ောုံး ရှနင်ြါသည်။ Moderna COVID-19
ကောကယ်နဆုံးက ဓောတ်ခဲခ ုံး် စမ်ုံးသြ်မမ
ှု ောုံး ဆက်လက် ပြြုလြ်န ဆဲပြစ်သည်။

ဆဘေးထွကသ
် က်ဆရာက်မှုမ ာေးအတွက် ကျွန်ို ် ဘာလို ် သငသ
် လဲ?
ပြင်ုံးထ န
် သော ဓောတ်မတညမ
် ှု ပြစ်နြေါ်ြါက ၉-၁-၁ သြ ုံး် နခေါ်ဆြါ သမဟတ် ုံးီ စြ်ရော နဆုံးရသ သောုံးြါ။

သင်နတွေ့ ကြုန ရသည် နဘုံးထက် သက်နရောက်မမ
ှု ောုံး ပြစ်နြေါ်န ပြီုံး နြ ောက်ကင်ုံးမှု မရှန ကောင်ုံး သငအ
် ောုံး
ကောကယ်နဆုံးထုံးနြုံးသည် ဌော သမဟတ် သင်၏ က ုံး် မောနရုံး နစောငန
် ရှောက်သက ြ ုံး် ဆက်
အန ကောင်ုံး ကောုံးြါ။

ကောကယ်နဆုံး၏ နဘုံးထက်သက်နရောက်မှုမ ောုံးက FDA/CDC Vaccine Adverse Event
Reporting System ကာကွယဆ
်

ေး သက်ဆရာက်မှု ပဖ ် ဉ် အ ရ
ီ င်ခံပခင်ေး န ် (VAERS)

သသတင်ုံးြြါ။ အခမဲ ြ ုံး် နခေါ်ဆနင်နသော VAERS ြါတ်မှော 1-800-822-7967 ပြစ်ပြီုံး
အ လ
် င်ုံးမှတစ်ဆင ် သတင်ုံးြလြါက https://vaers.hhs.gov/reportevent.html သသောုံးြါ။
အစီရင်ခစောနလ ောက်လော၏ #18 စောန ကောင်ုံး နြေါ်တင် “Moderna COVID-19 Vaccine EUA”
ဟပြညသ
် င်ုံးြါ။

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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ထအပြင် နဘုံးထက်သက်နရောက်မှုမ ောုံးက ModernaTX, Inc. သ 1-866-MODERNA (1-866-6633762) ဆက်သယ် သတင်ုံးြနင်သည်။
သငအ
် န ပြင ် v-safe နလ ောက်ထောုံးလြါက နလ ောက်ထောုံးနင်သည်။ V-safe ဆသည်မှော ကဗစ်-၁၉
ကောကယ်နဆုံး ထုံးပြီုံးန ောက် ပြစ်ြောုံးနင်နသော နဘုံးထက် သက်နရောက်မှုမ ောုံးက သရှနင်ရ ်
ကောကယ်နဆုံး ထုံးထောုံးသမ ောုံးနှင ် မက်နဆခ ်မ ောုံးနှင ် အ လ
် င်ုံးစစ်တမ်ုံး နကောက်ယမှုမ ောုံးပြင ်
စစ်နဆုံးနသော စမတ်ြ ုံး် အနြေါ် အနပခခထောုံးနသော ဆနဒအနလ ောက် အသုံးပြြုနင်နသော ကရယော
တစ်ခပြစ်သည်။ V-safe သည် ကဗစ်-၁၉ ကောကယ်နဆုံး၏ လုံးပခြုနရုံးက CDC အန ပြင ်
နစောင ် ကည် နင်ရ ် ကညီနြုံးသည် နမုံးခ ုံး် မ ောုံးက နမုံးပမ ုံး် လမ်မည်။ V-safe သည် လအြ်ြါက
ဒတယအကကမ် နဆုံးထုံးရ ် အသနြုံးခ က်မ ောုံးက ပြြုလြ်နြုံးနင်သညအ
် ပြင် ကဗစ်-၁၉
ကောကယ်နဆုံးထုံးပြီုံးန ောက် သသောထင်ရှောုံးနသော က ုံး် မောနရုံး သက်နရောက်မှုမ ောုံးရှန ကောင်ုံး သတင်ုံး
နြုံးြလောနသမ ောုံးက CDC မှတယ်လီြ ုံး် ပြင ် ဆက်သယ်နင်ရ ် ကညီနြုံးသည်။ စောရင်ုံးသင်ုံးရ ်
အနသုံးစတ် အခ က်အလက်မ ောုံး သရှလြါက www.cdc.gov/vsafe သသောုံးြါ။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး မထှိေးို လှိို ါက ဘာပဖ မ
် ည်နည်ေး?

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံး ထုံးပခင်ုံး၊ မထုံးပခင်ုံးမှော သင်၏ ဆနဒအနလ ောက် ပြစ်သည်။
သင်ကောကယ်နဆုံး မထုံးလြါက သင်၏ ြမှ ် နဆုံးဘက်ဆင်ရော နစောငန
် ရှောက်မှု အစီအစဉ်အနြေါ်
သက်နရောက်မှု မရှနင်ြါ။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး အပ င် အပခာေး ကှိဗ
ို ်-၁၉ ကာကွယဆ
်
ေးမ ာေး ရှှိ ါသလာေး?

လက်ရတ
ှ င် ကဗစ်-၁၉ ကကောကယ်နင်သည် အပခောုံးအတည်ပြြုထောုံးနသော ကောကယ်နဆုံး မရှြါ။ FDA
အန ပြင ် ကဗစ်-၁၉ ကောကယ်ရ ် အနရုံးနြေါ် ကစစ အသုံးပြြုပခင်ုံးအတက် အပခောုံး ကောကယ်နဆုံးမ ောုံးက
ခငပ် ြြုနြုံးနင်သည်။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးကှိို အပခာေးကာကွယဆ
်

ေးမ ာေးနှငအ
် တူ ထှိေးို လှိရ
ို ါသလာေး?

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက အပခောုံးကောကယ်နဆုံးနှငအ
် တ ထုံးပခင်ုံးအတက်
သတင်ုံးအခ က်အလက်မ ောုံး မရှနသုံးြါ။

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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ကျွန်ို ် သည် ကှိယ
ို ဝ
် န်ဆ

ာင်မှိခင် သှိမဟို
ို
တ် နှိတှိ
ို က
ို မ
် ှိခင်ပဖ ် ါက အဘယ်နည်ေး?

သင်သည် ကယ်ဝ န
် ဆောင်မခင် သမဟတ် နတက်မခင်ပြစ်ြါက သင်၏ က ုံး် မောနရုံး
နစောငန
် ရှောက်မှုနြုံးသနှင ် တင်ြင်ြါ။
MODERNA COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေးဆ ကာင် ကျွန်ို ် ကှိို ကှိဗ
ို -် ၁၉ ရရှှိမည်လာေး?

မရရှနင်ြါ။ Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးအတင်ုံး SARS-CoV-2 မြါဝင်သပြင ် နဆုံးထုံး
ပခင်ုံးန ကောင ် သငက
် ကဗစ်-၁၉ မရရှနစနင်ြါ။
ကာကွယဆ
်
ေးထှိေးို ကတ်ပ ာေးကှိို သှိမ်ေးထာေး ါ
သင်ြထမအကကမ် နဆုံးထုံးပြီုံးန ောက် ဒတယအကကမ် Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးထုံးသည်အခါ
ယနဆောင်လောရမည် ကောကယ်နဆုံးထုံးကတ်ပြောုံးက ရရှြါလမ်မည်။ ထန ကောင ် ဒတယအကကမ် ကောကယ်နဆုံး
ထုံးသည်အခါ ကတ်ပြောုံးယလောြ မနမြါနှင။်

ထ ်ဆ

ာင်ေး အခ က်အလက်မ ာေး

သငတ
် င် နမုံးခ ုံး် မ ောုံးရှြါက နအောက်နြော်ပြြါ ဝဘ်ဆဒ်သ သောုံးြါ သမဟတ် တယ်လီြ ုံး် ြါတ်က နခေါ်ဆြါ။
န ောက်ဆုံးထတ် စောရက်စောတမ်ုံးမ ောုံးက ြတ်ရှုရ ် နအောက်ြါ QR ကဒ်က စကင်ြတ်ြါ။

Moderna COVID-19 ကာကွယဆ
်

ေး ဝဘ် ဒ
ို ှိ ်

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

တယ်လဖ
ီ ိုနေး် နံ ါတ်

1-866-MODERNA
(1-866-663-3762)

•

အဆသေး တ
ှိ ် သှိရှှိလှိို ါက မည်သ ိုှိ ဆလလာနှိင
ို မ
် ည်နည်ေး။

•

ကောကယ်နဆုံးထုံးနြုံးသက နမုံးပမ ုံး် နင်သည်။

န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက် - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ
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•

CDC က https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html တင်သောုံးနရောက်
နလလောနင်သည်။

•

FDA က https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legalregulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization တင်သောုံးနရောက်
နလလောနင်သည်။

•

သင်၏ နဒသခ သမဟတ် ပြည် ယ် ပြည်သက ုံး် မောနရုံး ဌော သ ဆက်သယ်နင်သည်။

ကျွန်ို ်၏ ကာကွယဆ
်

ေးထှိေးို အခ က်အလက်မ ာေးကှိို မည်သညဆ
် နရာတွင် မှတတ
် မ်ေး

တင်ထာေးမည်နည်ေး?
ကောကယ်နဆုံးထုံးနြုံးသသည် သင်၏ ပြည် ယ်/နဒသခ အောဏောြင်မ ောုံး၏ ကောကယ်နဆုံး
အခ က်အလက် စ စ် (IIS) သမဟတ် အပခောုံး သက်ဆင်ရောစ စ်ထသ သင်၏ ကောကယ်နဆုံးထုံး
အခ က်အလက် မ ောုံးက နြုံးြနင်သည်။ သမှသော သငအ
် န ပြင ် ဒတယအကကမ် နဆုံးထုံးသညအ
် ခါ
တညီနသော ကောကယ်နဆုံး ရရှနစရ ် နသခ ောနစ နင်မည်။ IISနှင ် ြတ်သက်ပြီုံး အနသုံးစတ်
သရှလြါက- https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html တင်သောုံးနရောက်
နလလောနင်သည်။
ဆဘေးထွက် ေးို ှိ က ှိြုေး ဆလ ာ်ဆ ကေးဆ ေး အ အ
ီ
ဉ်

သ
ို ှိ ည်မှာ အဘယ်နည်ေး?

The Countermeasures Injury Compensation Program နဘုံးထက်ဆုံးက ြုုံး နလ ော်န ကုံးနြုံး
အစီအစဉ် (CICP) သည် ယခကောကယ်နဆုံး အြါအဝင် အပခောုံး သတ်မှတ်ထောုံးနသော နဆုံးဝါုံးမ ောုံး
သမဟတ် ကောကယ်နဆုံး မ ောုံးန ကောင ် ပြင်ုံးထ စ
် ော ထခက် စ် ောရပခင်ုံးအတက် နဆုံးဘက်ဆင်ရော
နစောငန
် ရှောက်မန
ှု င
ှ ် အပခောုံး သတ်မှတ်ထောုံးနသော က က
် စရတ် မ ောုံးက ကညီ နြုံးနခ နြုံးသည်
ြက်ဒရယ် အစီအစဉ် တစ်ခပြစ်သည်။ ြမှ အ
် ောုံးပြင ် ကောကယ်နဆုံး ထုံးပြီုံးန ောက် (၁)နှစ်အတင်ုံး
CICP ထသ နလ ောက်လော တင်သင်ုံးရမည်။ ထအစီအစဉ်နှင ် ြတ်သက်ပြီုံး ြမ သရှလြါက
www.hrsa.gov/cicp/ သသောုံးြါ သမဟတ် ြ ုံး် ြါတ် 1-855-266-2427 သြ ုံး် နခေါ်ဆြါ။
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EMERGENCY USE AUTHORIZATION အဆရေးဆ ေါ်ကှိ စ အသံေးို ပ ြုခွင် (EUA)

သ
ို ှိ ည်မှာ

အဘယ်နည်ေး?
အနမရက ် ပြည်နထောင်စ FDA အြဲွေ့သည် Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက EUA ဥြနဒ နအောက်ရှ
အနရုံးနြေါ် သုံးစဲခင ် ရရှနစရ ် ခငပ် ြြုနြုံးခဲသည်။ EUA က Secretary of Health and Human Services
က ုံး် မောနရုံးနှင ် လသောုံးဝ န
် ဆောင်မှု အတင်ုံးနရုံးမှုုံး (HHS) မှ ြြုံးထောုံးပြီုံး ကဗစ်-၁၉ ကောလအတင်ုံး နဆုံးဝါုံးနှင ်
ြဌဇီ၀ ထတ်က မ
် ောုံးက အနရုံးနြေါ် အသုံးပြြုသငန
် သော အနပခအန မ ောုံး ရှန ကောင်ုံး ထတ်ပြ ခ
် သည်
ဲ
။

Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက FDA-ခငပ် ြြုခ က် ရရှနစရ ် သမဟတ် အတည်ပြြု ထတ်က ် အပြစ်
သတ်မှတ်နြုံးရ ် စစစ်ပခင်ုံး လြ်င ုံး် နဆောင်တောမ ောုံး မပြြုလြ်ရနသုံးြါ။ လနလောက်နသော၊ အတည်ပြြု ထောုံးနသော
အပခောုံး နရုံးခ ယ်စရောမ ောုံး မရှသည် အနပခအန မ ောုံး အြါအဝင် သတ်မှတ်ခ က် ပြည်မသ
ှီ ည် အခါ FDA
အန ပြင ် EUA ကထတ်ပြ န
် င်သည်။ ထအပြင် ကုံးစက်နရောဂါ ပြ ြ
် ောုံးသည် အခါကအတင်ုံး နဆုံးဝါုံးက ကဗစ်၁၉ က ထနရက်စော ကောကယ်နြုံးနင်န ကောင်ုံး သြပ ည်ုံးက သက်နသမ ောုံး ရရှနင်သည်အပြင် နဆုံးဝါုံး၏
ပြစ်နင်နပခ ရှနသော နကောင်ုံးက ြုုံးမ ောုံးသည် ၎င်ုံး၏ ပြစ်နင်နပခရှနသော အနတရောယ်မ ောုံးထက် သောလ ပ် ခင်ုံး
ရှမရှအနြေါ် FDA ၏ ဆုံးပြတ်ခ က်သည် အနပခခသည်။ ကဗစ်-၁၉ ကုံးစက်ရောဂါ ကောလအတင်ုံး လ ောမ ောုံးက
ထတ်က ြ
် စစည်ုံးပြင ် ကသခင ် ရရှနင်ရ ် အထက်ြါ သတ်မှတ်ခ က်မ ောုံးက ပြည်မှီရ ် လအြ်သည်။

ကဗစ်-၁၉ EUA ၏ ထတ်က ် အသုံးပြြုခင ် ထတ်ပြ ခ
် က် ကောလအတင်ုံး အဆြါ ခငပ် ြြုခ က်က ြယ်ြ က်ပခင်ုံး
သမဟတ် ြ က်သမ်ုံးပခင်ုံး (ထသ ပြြုလြ်ခဲြါက ထတ်က မ
် ောုံးက ဆက်လက် သုံးစပဲ ခင်ုံး မပြြုြါ) တ
မပြြုလြ်မခ င်ုံး Moderna COVID-19 ကောကယ်နဆုံးက EUA အနရုံးနြေါ် ကစစ အသုံးပြြုခင ် ရှသည်။

©2020 ModernaTX, Inc. အခငအ
် နရုံးမ ောုံးအောုံးလုံး မြင်ခငရ
် ယထောုံးသည်။
မြင်ခင(် မ ောုံး)- www.modernatx.com/patents
န ောက်ဆုံး ပြြုပြင်ရက်စဲ - ၂၀၂၀ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘောလ

ကောကယ်နဆုံး ရယသမ ောုံးထသ အီလက်ထနရော စ် နဆုံးဘက်ဆင်ရော
မှတတ
် မ်ုံးမ ောုံး/ ကောကယ်နဆုံး အခ က်အလက် စ စ်မ ောုံးတင် ယခ
အခ က်အလက် စောတမ်ုံးက နြုံးအြ်န ကောင်ုံးသင်ုံးနင်ရ ် စကင်ြတ်ြါ။
ဘောုံးကဒ် န စဲ - ၁၂/၂၀၂၀
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