
 

Covid-19 ကာကယွဆ် ေးညွှန်ကကာေးချကမ်ျာေး 

(ထပ်ဆ ာငေ်း (တတယိအကကမ်ိ) ထိ ေးန ှံမှုအတကွ)် 
 

COVID-19 ကာကယွဆ် ေးထိ ေးခခငေ်းအဆကကာငေ်း 

ဤကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းက ို န ိုငင်ဆံ ာ်နငှ ဆ်ေသနတရအစ ိုေးရမ ာေးမှ COVID-19 (SARS-CoV-2) ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းစမီံက နေ်း၏ စစ်   ်စပ် ိုငေ်းအဆနခြင  ်ခပြုလိုပ်ပါမည။် 

ဤကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းသည ်အမ ာေးခပညသ်ူ  ရနပံ်ိုဆငအွခြစအ်က ံြုေးဝငပ်ပီေး  နဒရှ သမူ ာေးသည ်အြမ   ဆ ေးထ ိုေးန ိုငပ်ါသည။် ထ ို  အခပင ်ဤကာကယွဆ် ေး၏ ထပ်ဆ ာငေ်း 

(   ယအကက မ်) ထ ိုေးန ှမံှုသည ်အသက ်၁၈ နစှန်ငှ အ်ထကရှ် သမူ ာေးအ ကွခ်ြစပ်ါသည။် 
 

ကာကယွဆ် ေးအကျ ိေးသကဆ်ရာကမ်ှုန င ဆ် ေးထိ ေးရန်နညေ်းလမ်ေး 

ယြို စဆ်ြါက ်ထ ိုေးမည က်ာကယွဆ် ေးသည ်Takeda / Moderna ကိုမပဏမီထှို လ်ိုပ်ဆသာကာကယွဆ် ေးခြစပ်ါသည။် COVID-19 

ကေူးစကဆ်ရာဂါခြစပ်ွာေးမှုက ိုကာကယွဆ်ပေးပါသည။် 

ဤကာကယွဆ် ေးက ို ထပ်ဆ ာငေ်းထ ိုေးန ှပံပီေး ၂၈ ရကအ်ကကာရှ  Neutralizing antibody ပမာဏမှာ၊ ေို  ယအကက မ် ထ ိုေးနှပံပီေး ၂၈ ရကအ်ကကာရှ  Neutralizing antibody 

ပမာဏထက ် နြ် ိုေးခမင  ်ကလ်ာဆကကာငေ်း အစရီငြ်ထံာေးပါသည။် 

ကိုနအ်မ ှ ် ံ ပ်အမည ် SpikevaxTM အသာေးထ ိုေးဆ ေး 

ထ ဆရာကမ်ှု ・ အက  ြုေးသကဆ်ရာကမ်ှု SARS-CoV-2 ဆကကာင် ခြစဆ်သာကေူးစကဆ်ရာဂါမ ာေးက ိုကာကယွခ်ြငေ်း 

ဆ ေးထ ိုေးရနအ်ကက မဆ်ရ / ခြာေးရမည က်ာလ ၁ ကက မ် (ေို  ယအကက မ် ထ ိုေးန ှပံပီေးစေီး၍ ကာလ စြ်ိုကကာပပီေးဆနာက)်    * အသာေးအ ငွေ်းထ ိုေးဆ ေး 

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးန ိုငသ်မူ ာေး ၁၈ နစှန်ငှ အ်ထက ်(အသက ်၁၈ နစှ ်မခပည ဆ်သေးသမူ ာေးအ ကွ ်ထပ်ဆ ာငေ်းထ ိုေးန ှခံြငေ်း၏ ထ ဆရာကမ်ှုနငှ  ်

ဆ ေးကငေ်းစ  ြ် ရမှုက ို ရငှေ်းရငှေ်းလငေ်းလငေ်း မသ ရှ ရဆသေးပါ။) 

ထ ိုေးရမည် ပမာဏ ၁ ကက မ်လျှင ်0.25 mL ခြင်  ၁ ကက မ ်

 ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးနှမံှုဥပဆေက ို အဆခြခပြုထာေးဆသာ ထပ်ဆ ာငေ်းထ ိုေးန ှရံနအ် ကွ ်အြ  နက်ာလကာွခြာေးမှုမှာ ဆ ေးထ ိုေးနှမံည ပ်ိုဂ္ ြုလ ်စဦ်ေးြ ငေ်းစအီလ ိုက ်ကွ ခပာေးပါလ မ ်မည။် 

(လကရ်ှ  ငွ ်၆～၈လအကကာ) သင ် ို   ဆနထ ိုငရ်ာ ဆေသ၏ ဆေသြအံစ ိုေးရထမံှ အဆကကာငေ်းကကာေးစာက ို သ  ခပြုစစဆ် ေးပါ။ 

  ပထမအကက မ်နငှ  ် ေို  ယအကက မထ် ိုေးန ှရံာ ငွ ်အသံိုေးခပြုြ  ဆသာ ကာကယွဆ် ေးအမ  ြုေးအစာေးနငှ  ်မသက ် ိုင ် ၊ ဤကာကယွဆ် ေးက ို ထ ိုေးနှနံ  ိုငပ်ါသည။် 

 ဤကာကယွဆ် ေးက ို ထပ်ဆ ာငေ်းထ ိုေးန ှဆံသာ်လညေ်း ကေူးစကမ်ှုက ို ပပီေးခပည စ်ံိုစွာ ကာကယွဆ်ပေးန ိုငမ်ညမ်ဟို ပ်ါ။ ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးထာေးဆသာခ်ငာေးလညေ်း 

သင ဆ်လ ာ်ဆသာဆရာဂါကေူးစကမ်ှု ကာကယွဆ်ရေးအစအီမမံ ာေးက ို  ကလ်ကလ်ိုပ်ဆ ာငရ်န ်လ ိုအပ်ပါသည။် 
 

ကာကယွဆ် ေးမထိ ေးနိ ငသ်မူျာေး 

ဆအာကဆ်ြာ်ခပပါအြ ကမ် ာေးနငှ် က ိုကည်သီမူ ာေးသည ်ဤကာကယွ ်ေး ထ ိုေး၍မရပါ။ က ိုကည်သီညဟ်ိုထငလ်ျှင ်ကာကယွဆ် ေးမထ ိုေးမီ   ိုငပ်ငဆ် ေွးဆနေွးြ  န ်ငွ ်ဆသြ ာဆပါက ်

 ရာဝနအ်ာေး ဆခပာပါ။ 

 သ သာစွာအြ ာေးရှ ဆနသ ူ(* 1) 

 လက ်ဆလာခပငေ်းထနဆ်သာ ဆရာဂါဆဝေနာြံစာေးဆနရသမူ ာေး 

 ဤကာကယွဆ် ေး၏ပါဝငဆ်သာဓာ မ် ာေးနငှ်  ခပငေ်းထနသ်ည ဓ်ာ မ် ည် မှု(* 2) ရှ ြူေးသ ူ

 အထက ်ငွဆ်ြာ်ခပထာေးသညမ် ာေးအခပငက်ာကယွဆ် ေးထ ိုေးရနမ်သင ဆ်လ ာ်ဆသာအဆခြအဆန ငွရှ် သမူ ာေး 

(* 1) သ သာစွာအြ ာေးရှ ဆနခြငေ်း  ိုသညမ်ှာ ပံိုမှန ်37.5 ေဂီရီစင ်ဂီရ  န်ငှ် အထကက် ို   ိုလ ိုသည။် သ ို  ဆသာ် အပူြ  န ်37.5 ေဂီရီစင ်ဂီရ  ဆ်အာကသ် ို  က  ငေ်းဆနဆသာ်လညေ်း 

ြနဓာက ိုယအ်ပြူ  နက် ိုစမေ်းကကည် ၍ အြ ာေးရှ သညဟ်ို သ မ်ှ လ်ျှင ်ဆ ေးထ ိုေး၍မရပါ။  

(* 2) ခပငေ်းထနဆ်သာဓာ မ် ည် ခြငေ်း၊ ြနဓာက ိုယ ်စြ်ိုလံိုေး အဆရခပာေး၊ ြ  ဆခမ ေးဆရာဂါလကခဏာ၊ အသကရ်ှုသဟံ နေ်းခြငေ်း၊ အသကရ်ှုက ပ်ခြငေ်း၊ နလှံိုေးြိုနန် ှုနေ်းခမနခ်ြငေ်း၊ 

ဆသေွးဆပါငက် ခြငေ်းစသခြင်  ခပငေ်းထနဆ်သာဓာ မ် ည် ခြငေ်းဟိုထငရ်ဆသာ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး။ 

 ပထမအကက မ် သ ို  မဟို  ် ေို  ယအကက မ် ထ ိုေးန ှရံာ ငွ ်ဆြာ်ခပပါ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး ခြစပ်ွာေးြ  ြူေးသမူ ာေးသည ်(ထ ိုစဥ်က ထ ိုေးနှြံ  သည )် 

 ညူဆီသာကာကယွဆ် ေးအမ  ြုေးအစာေးက ို သံိုေး၍ ထပ်ဆ ာငေ်းထ ိုေးန ှမံှုက ို ခပြုလိုပ်န ိုငမ်ည ်မဟို ပ်ါ။ 
 

ကာကယွဆ် ေးထိ ေးသည အ်ခါသတထိာေးရန်လိ အပ်သမူျာေး 

ဆအာကဆ်ြာ်ခပပါအြ ကမ် ာေးနငှ် က ိုကည်သီမူ ာေးသည ်ဤကာကယွ ်ေးထ ိုေးသည် အြါ ဂရိုခပြုရနလ် ိုအပ်ပါသည။် က ိုကည်သီညဟ်ိုထငလ်ျှင ်ကာကယွဆ် ေးမထ ိုေးမီ 

  ိုငပ်ငဆ် ေွးဆနေွးြ  န ်ငွ ်ဆသြ ာဆပါက ် ရာဝနအ်ာေး ဆခပာပါ။ 

 ဆသေွးပ စခ်ြငေ်းနငှ် ဆသေွးြ ခြငေ်း ာေး ေီးမှုကိုထံိုေးြံယဆူနသ၊ူ ဆသေွးမ  ာေးဥ (Platelet) နညေ်းပါေးဆသာဆရာဂါ သ ို  မဟို  ်ဆသေွးပ စခ်ြငေ်းနငှ် ဆသေွးြ ခြငေ်းဆရာဂါရှ သ ူ

 ယြငက် က ိုယြ်ံအာေးမလံိုဆလာကမ်ှုဆ ွွေ့ ရှ ြူေးသ၊ူ မ သာေးစိုနငှ် ဆ မွ  ြုေးနေီးစပ်သမူ ာေး ငွ ်ဆမွေးရာပါ က ိုယြ်ံအာေးမလံိုဆလာကမ်ှုဆရာဂါခြစဆ်နသ ူရှ ဆသာသ ူ

 နလှံိုေး၊ ဆက ာကက်ပ်၊ အသညေ်း၊ ဆသေွးဆရာဂါနငှ  ်ြံွွေ့ ပြ ြုေးမှု  ိုငရ်ာဆနေှးဆကေွးခြငေ်းစသည်  အဆခြြဆံရာဂါမ ာေးရှ သ ူ

 ယြငက် ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပီေး 2 ရကအ် ငွေ်း ြ ာေးခြငေ်းနငှ  ်ြနဓာက ိုယ ်စြ်ိုလံိုေး ငွ ်အြိုအပ န  မ် ာေးက  သ ို  ဆသာ ဓာ မ် ည ခ်ြငေ်းဟိုထငရ်သည်  လကခဏာရှ ြ  ြူေးသမူ ာေး 

 ယြငက် အဆကကာ ွ ခြငေ်းခြစြ်ူေးသမူ ာေး 

 ဤကာကယွဆ် ေး၏ပါဝငဆ်သာဓာ မ် ာေးနငှ်  ဓာ မ် ည် န ိုငဆ်ခြရှ သမူ ာေး 

က ိုယဝ်နဆ် ာငဆ်နစဉ် သ ို  မဟို  ်က ိုယဝ်နဆ် ာငန် ိုငဆ်ခြရှ သ၊ူ န ို    ိုကဆ်နသသူည ်ကာကယွဆ် ေးမထ ိုေးမီ   ိုငပ်ငဆ် ေွးဆနေွးြ  န ်ငွ ်ဆသြ ာဆပါက ် ရာဝနအ်ာေး ဆခပာပါ။ 

သ ို  ဆသာ် သင၏်မ သာေးစို ရာဝနခ်ြစသ် ူသာေးြွာေးမီေးယပ်အထေူးကိုထ ံငွ ်စစဆ် ေးအ ညခ်ပြုခြငေ်း မရှ ထာေးသည  ် ိုငဆ်အာင၊် ကာကယွဆ် ေးမထ ိုေးမီ 

ကက ြု ငစ်စဆ် ေးသည  ်ရာဝနမ်ှ ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးနှနံ  ိုငသ်ညဟ်ို  ံိုေးခြ ဆ်ပေးမည ် ိုပါက ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးနှနံ  ိုငပ်ါသည။် 

ဤကာကယွဆ် ေး၌ ယြငက်ာကယွဆ် ေးမ ာေး ငွ ်အသံိုေးမခပြုြေူးဆသာထပ်ဆပါငေ်းဆ ေးမ ာေး ပါဝငပ်ါသည။် ယြငက် ဆ ေးအလနွအ်မငေ်း ဓာ မ် ည မ်ှုခြစြ်ူေးသသူည ်

ကာကယွဆ် ေးမထ ိုေးမီ   ိုငပ်ငဆ် ေွးဆနေွးြ  န ်ငွ ်ဆသြ ာဆပါက ် ရာဝနအ်ာေး ဆခပာပါ။ 

 

(ဆနာကသ်ိ   ကဖ်တရ်န်) 

Takeda / Moderna က မပဏီ 

ကာကယွဆ် ေးအတကွ ်

(၂၀၂၂ ခ န စ် ဇန်နဝါရီလ) 

 

追加接種用説明書（武田／モデルナ） 

ミャンマー語 



ကာကယွဆ် ေးထိ ေးပပီေးဆနာကသ်တခိပ ရန်အချကမ်ျာေး 

 ဤကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက ်15 မ နစန်ငှ် အထက ်(ယြငက် ခပငေ်းထနဆ်သာဓာ မ် ည် ခြငေ်းအပါအဝင ်ခပငေ်းထနဆ်သာဓာ မ် ည မ်ှုလကခဏာမ ာေးခြစြူ်ေးသနူငှ်  

စ  ထ်  ငွဆ်နထ ိုငမ်ဆကာငေ်းခြငေ်း၊ ဆသေွးဆပါငက် ၍သ  လစခ်ြငေ်းမ ာေး ခြစြူ်ေးသသူည ်မ နစ ်30 နငှ် အထက ်) ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးမှုြံယထူာေးဆသာအဆ ာကအ်ဦ ငွ ်

ဆစာင်   ိုငေ်း၍ ြနဓာက ိုယအ်ဆခြအဆန ပံိုမှနမ်ဟို ဟ်ိုြစံာေးရပါက  ရာဝနထ် ံြ ကြ် ငေ်းအဆကကာငေ်းကကာေးပါ။ (ရို  ်ရကခ်ြစပ်ွာေးဆသာဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြုေးလကခဏာမ ာေးက ို 

 ိုန်  ခပနန် ိုငသ်ည။် ) 

 ဆ ေးထ ိုေးထာေးသည ဆ်နရာက ို သန  ရှ်ငေ်းစွာထာေး၍ ဆ ေးထ ိုေးသည ဆ်န   ငွ ်ဆရြ  ြုေးန ိုငဆ်သာ်လညေ်း ဆ ေးထ ိုေးထာေးသည  ်ဆနရာက ိုမပွ ပ်ါနငှ ။် 

 ပံိုမှန ်သာွေးလာလှုပ်ရှာေးရန ်ခပဿနာမရှ ဆသာ်လညေ်း ခပငေ်းထနဆ်သာဆလ က င် ြနေ်းလိုပ်ခြငေ်းနငှ်  အလနွအ်က ံအရကဆ်သာကခ်ြငေ်းမ ာေးက ို ဆရှာငက်ကဉ်ပါ။ 
 

ဆ ေးထကွ ်ိ ေးကျိ ေးလကခဏာမျာေးအဆကကာငေ်း 

 အဓ ကဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြုေးလကခဏာမ ာေးမှာ ဆ ေးထ ိုေးထာေးသည ဆ်နရာနာက ငခ်ြငေ်း(*1)၊ ဆြါငေ်းက ိုကခ်ြငေ်း၊ အ စန်ငှ က်ကကသ်ာေးနာက ငခ်ြငေ်း၊ ပငပ်နေ်းနမွ်ေးနယခ်ြငေ်း၊ 

အဆအေးမ ခြငေ်း၊ ြ ာေးခြငေ်းစသည ် ို  ခြစပ်ါသည။် ထ ို  ခပင ်ရှာေးရှာေးပါေးပါေးခြစ ် ဆ်သာခပငေ်းထနသ်ည်  ဆ ေးထကွ ် ိုေးက  ြုေးလကခဏာအခြစ ်ရို  ်ရကဆ်သေွးဆပါင ်

အလနွအ်မငေ်းက  ငေ်းခြငေ်း နငှ  ်ခပငေ်းထနဆ်သာဓာ မ် ည် ခြငေ်း (Anaphylaxis)   ို   ရှ ပါသည။် ထ ို  ခပင ်ဤကာကယွဆ် ေးသည ်ကာကယွဆ် ေးအမ  ြုေးအစာေးအသစ ်

 စြ်ိုခြစသ်ခြင  ်ယြိုအြ  နအ်ထ မရှငေ်းလငေ်းဆသေးဆသာ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေးဆပေါ်ဆပါကလ်ာန ိုငဆ်ခြရှ ပါသည။် ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက ်

စ  ထ် မသကကာဆသာဆရာဂါလကခဏာက ို သ  ခပြုမ ပါက ဆ ေးထ ိုေးြ  ဆသာ ရာဝန ်သ ို  မဟို  ်မ သာေးစို ရာဝနန်ငှ  ် ိုငပ်ငပ်ါ။ 

(※1) ပထမ ံိုေးအကက မ် ( ပထမအကက မ် / ေို  ယအကက မ်) ထ ိုေးနှမံှုမ ာေး ငွ ်ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးနှပံပီေးလျှငပ်ပီေးြ ငေ်း ငွမ်ဟို  ်  ဆနာက ်စဆ်န   ငွ ်နာက ငမ်ှုြံစာေးရသ ူမ ာေးခပာေးကာ၊ 

ထ ို  အခပင ်ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးနှပံပီေး  စပ် ြ်န  က်ကာခမင ပ်ပီေးမှ နာက ငခ်ြငေ်းနငှ ဆ်ရာငရ်မေ်းခြငေ်းစသက  သ ို   ခြစပ်ွာေးမှုမ  ြုေးမ ာေးက ိုလညေ်း သ ငေ်းဆပေးပ ို  လာပါသည။် 

 ကကြံုဆ ာင က်ကြံုြ ခြစစ်ဉ်မ  ြုေးခြစဆ်သာ်လညေ်း ပထမ ံိုေးအကက မ် ထ ိုေးနှရံာ ငွ ်ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးနှပံပီေးဆနာက ်နလှံိုေးကကကသ်ာေးဆရာငရ်မ်ေးခြငေ်းနငှ  ်နလှံိုေးအဆခမ ေးပါေး 

ဆရာငရ်မေ်းခြငေ်း  ို   ခြစပ်ွာေးန ိုငဆ်ကကာငေ်း သသံယရှ ြွယ ်သာဓကမ ာေးက ို သ ငေ်းထို ခ်ပနထ်ာေးပါသည ်(※2)။ ဆ ေးထ ိုေးနှပံပီေးဆနာက ်ရကအ်နညေ်းငယအ် ငွေ်း 

ရင ်ကဆ်အာင ခ်ြငေ်းနငှ  ်နလှံိုေးြိုနန် ှုနေ်း မူမမှနခ်ြငေ်း၊ အသကရှ်ှူကကပ်ခြငေ်း၊ ြနဓာက ိုယဆ်ရာငရ်မ်ေးခြငေ်း က  သ ို  ဆသာ ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး ထကွဆ်ပေါ်လာပါက၊ 

ဆ ေးကိုသမှုအြွ ွေ့အစညေ်းနငှ  ်ဆ ာလ ငစ်ွာ   ိုငပ်ငဆ် ေွးဆနေွးပါ။ 

(※2) ပထမအကက မထ်က ်ေို  ယအကက မက်ာကယွဆ် ေးထ ိုေးပပီေးဆနာက ်ငွ ်အခြစမ် ာေးပပီေး၊ လငူယလ်ရွူယမ် ာေး၊ အထေူးသခြင  ်အမ  ြုေးသာေးမ ာေး ငွ ်အခြစမ် ာေး  ဆ်ကကာငေ်း 

ဆ ွွေ့ ရှ ရသည။် 

 ထပ်ဆ ာငေ်းထ ိုေးန ှရံာ ငွ ် ပထမအကက မ်နငှ  ်ေို  ယအကက မထ် ိုေးန ှမံှုမ ာေးနငှ  ်န ှု ငေ်းယဉှ်ကကည ပ်ါက၊ ခပနရ်ညက်   ဆ်ရာငခ်ြငေ်းမှာ အခြစမ် ာေးဆကကာငေ်း (20% ြန  )် သ ငေ်း 

ထို ခ်ပနထ်ာေးပါသည။် ဆရာဂါလကခဏာမ ာေး ပ ိုမ ို  ိုေးရွာေးလာပပီေး ကာလကကာရှညစ်ွာခြစလ်ာမည ် ိုပါက၊ ဆ ေးကိုသမှုအြွ ွေ့အစညေ်းမ ာေးနငှ  ်စစဆ် ေးမှုြယံပူါ။ 
 

ကာကယွဆ် ေးထိ ေးခခငေ်းဆကကာင  ်ကျန်ေးမာဆရေးထခိိ ကမ်ှုခဖစစ်ဥအ်တကွ ်ဆငဆွကကေးဆထာကပ်ှံ  ဆရေးစနစအ်ဆကကာငေ်း 

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းသည ်က နေ်းမာဆရေး  ိုငရ်ာထ ြ ိုကမ်ှု (ဆရာဂါခြစခ်ြငေ်း၊ မသနစ်ွမေ်းမှုက နရှ် ခြငေ်း) ခြစပ်ွာေးသညမ်  ြုေး ရှ ပါသည။် ခြစန် ိုငဆ်ခြအလနွ  အ်လနွ ်နညေ်းပါေးဆသာလ်ညေ်း 

ထည် သငွေ်းစဉ်ေးစာေးရမညခ်ြစဆ်သာဆကကာင်  ဆထာကပံ် ဆရေးစနစက် ို ထာေးရှ ပါသည။် 

Covid-19 ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းဆကကာင်  က နေ်းမာဆရေး  ိုငရ်ာထ ြ ိုကမ်ှုခြစလ်ျှင ်ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးခြငေ်းဥပဆေအဆပေါ်အဆခြြံ၍ ဆထာကပံ် ဆရေး (ဆ ေးကိုသမှုကိုနက် စရ  ၊် 

မသနစ်မွ်ေးပငစ်ငစ်သည ်ဆထာကပံ် ခြငေ်း) ရရှ န ိုငသ်ည။် ဆလျှာကထ်ာေးရနလ် ိုအပ်ဆသာလိုပ်ထံိုေးလိုပ်နညေ်းမ ာေးနငှ် စပ်လ ဉ်ေး၍ ဆနထ ိုငသ်ကူေခ်ပာေးရှ ဆသာဆေသနတရအစ ိုေးရနငှ  ် ိုငပ်ငပ်ါ။ 
 

 

COVID-19 ကေူးစကဆ်ရာဂါအဆကကာငေ်း 

SARS-CoV-2 ဆကကာင် ခြစဆ်သာ ကေူးစကဆ်ရာဂါခြစပ်ွာေးလျှင ်ြ ာေးခြငေ်းနငှ ဆ်ြ ာငေ်း  ိုေးခြငေ်းက  သ ို  ဆသာ အဆအေးမ ဆရာဂါနငှ်  င ်ဆူသာ လကခဏာမ ာေးက ို ဆ ွွေ့ ရှ ရသည။် 

ဆရာဂါမခပငေ်းထန ်  ဆပ ာကက်ငေ်းသာွေးသမူ ာေး မ ာေးခပာေးဆသာ်လညေ်း  ြက ်ငွလ်ညေ်း ဆရာဂါခပငေ်းထနလ်ာလျှင ်အသကရ်ှှူက ပ်ခြငေ်းစသည်  အ ို ဆ်ရာငသ်ည် လကခဏာမ ာေး 

ခပငေ်းထနလ်ာကာ အသကဆ်သ ံိုေးသညအ်ထ  ခြစသ်ည် အြါလညေ်းရှ ပါသည။် 
 

ယခ အဆခါက ်ထိ ေးမည်  COVID-19 ကာကယွဆ် ေး (Takeda / Moderna က မပဏီမ ကာကယွဆ် ေး) ၏ထေူးခခာေးချက ်

ဤဆ ေးသည ်မက ်ငဂ် ာ RNA (mRNA) ကာကယွဆ် ေးခြစပ်ပီေး၊ SARS-CoV-2 Spike ပရ ို  နေ်း (ဗ ိုငေ်းရပ်စမ်ှ 

လ၏ူ  လမ် ာေးက ိုထ ိုေးဆြာကဝ်ငဆ်ရာကရ်နအ် ကွလ် ိုအပ်ဆသာပရ ို  နေ်း) ၏ ေဇီ ိုငေ်းပံိုခြစသ်ည်  mRNA က ို အ အီဆခမ ေးပါေး ငွပ်ါဝငဆ်သာဆပါငေ်းစပ်မှုခြစပ်ါသည။် 

ဤဆ ေးထ ိုေးခြငေ်းခြင်  mRNA သည ်လူ    လမ် ာေးအ ငွေ်း ပါဝငခ်ြငေ်းခြင်  mRNA က ိုအဆခြြံ၍   လအ် ငွေ်း ငွ ်Spike ပရ ို  နေ်းက ိုထို လ်ိုပ်ပပီေး၊ Spike ပရ ို  နေ်းအဆပေါ် 

အာန သငခ်ပယဆ်စဆသာပဋ ပစစညေ်းထို လ်ိုပ်ခြငေ်းနငှ်    လမ် ာေးမှက ိုယြ်ံစမွ်ေးအာေး ိုန  ခ်ပနခ်ြငေ်းမ ာေး ခြစဆ်ပေါ်ဆစခြငေ်းခြင်  SARS-CoV-2 ဆကကာင် ခြစဆ်သာ ကေူးစကဆ်ရာဂါက ို 

ကက ြု ငက်ာကယွန် ိုငသ်ညဟ်ို ဆ ေွးထငက်ကပါသည။်  
 

ဤဆ ေး ငွဆ်အာကပ်ါ ပါဝငပ်စစညေ်းမ ာေး ပါ၀ငပ်ါသည။် 

Active ခြစဆ်သာပါဝငပ်စစညေ်း  Elasomeran (လ၏ူ  လအ်ဆခမ ေးပါေးမ ာေးနငှ ဆ်ပါငေ်းစပ်လိုပ်ဆ ာငမ်ှုရှ ဆသာ Spike ပရ ို  နေ်း၏ အရှည ်စြ်ိုလံိုေးက ို 

ကို (်code)လိုပ်ထာေးဆသာ mRNA) 

ထပ်ဆပါငေ်းဆ ေး  SM-102: Heptadecan-9-yl 8-((2-hydroxyethyl) (6-oxo-6-(undecyloxy) hexyl) amino) octanoate) 

 က ိုလကစ်ထဆရာဓာ  ်

 DSPC: 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG 2000-DMG) 

 Torometamol ✧Trometamol hydrochloride 

 Glacial acetic acid ✧Sodium acetate hydrate 

 သန်  စငပ်ပီေးသကကာေးခြှူ 

 

ရှာမည ်
က နေ်းမာဆရေး၊ အလိုပ်သမာေးနငှ လ်မူှုြူလံိုဆရေး ဝနက်ကေီးဌာန 

Covid-19 ကာကယွ်ဆ ေး 

Covid-19 ကာကွယဆ် ေးအဆကကာငေ်း ထပ်မံသ ရှ လ ိုပါက က နေ်းမာဆရေး၊ 

အလိုပ်သမာေးနငှ လ်မူှုြူလံိုဆရေး ဝနက်ကေီးဌာန ဝက ် ် ိုကသ် ို   ဝငဆ်ရာကက်ကည ရ်ှုပါ။ 

ဝက် ်  ိုက်က ို ကကည် ၍မရြ  ပါက သငဆ်နထ ိုငဆ်သာဆေသနတရအစ ိုေးရဌာနမ ာေးသ ို    က်သွယ်ပါ။ 


