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PSA 1
English COVID-19 vaccines are FREE for everyone. But make sure and ask if there are any other costs with getting vaccinated. No one can

be denied a free vaccine if they are unable to pay an administration fee. Once vaccines are widely available, anyone can get
vaccinated regardless of immigration status. Protect yourself.  Protect your community.  Get vaccinated.

Translation COVID-19ကာကွယ်ေဆးသည်လတိူင်ုးအတက်ွအခမ့ဲ ြဖစ်သည်။ သိ� ေသာ် ေသချာေစရန်ကာကွယ်ေဆးထုိးချနိတ်င်ွ
အြခားကုနက်ျစားရိတ်များ �ိှမ�ိှ ေမးြမနး်ပါ။ ေကာက်ခံေ�ကးမေပး�ိင်ုေသာ မည်သ�ကုိမ�ကာကွယ်ေဆးထုိးရန် ြငင်းပယ်ြခင်း
မြပ�ရပါ။ကာကွယ်ေဆးများ အလံအုေလာက် ရ�ိှလာေသာအခါတင်ွ ြပည်ဝင်ခွင့်အေနအထား မည်သိ� ပင်�ိှေစလတိူင်ုးကုိ
ကာကွယ်ေဆးထုိးေပးပါမည်။သင့်ကုိယ်သင်ကာကွယ်ပါ။ သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိကာကွယ်ပါ။ ကာကွယ်ေဆးထုိးပါ။

PSA 2
English The COVID-19 vaccine protects you from getting COVID-19. If you still get COVID after you get vaccinated, the vaccine protects

you from getting seriously ill. Even if you had COVID-19, you should still get vaccinated. Protect yourself. Protect your
community. Get vaccinated.

Translation COVID-19ကာကွယ်ေဆးသည် COVID-19 ပုိးကူးဆက်ြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးပါသည်။ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီးေနာက် COVID ြဖစ်လ�င်
ကာကွယ်ေဆးကသင့်အားအြပင်းအထနဖ်ျားနာြခင်းမှ ကာကွယ်ေပးပါမည်။သင်သည် COVID-19 ကူးစက်ခံရ�ပီးသည့်တိင်ု
ကာကွယ်ေဆးထုိးသင့်ပါသည်။သင့်ကုိယ်သင်ကာကွယ်ပါ။သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိကာကွယ်ပါ။ကာကွယ်ေဆးထုိးပါ။

PSA 3
English COVID-19 vaccines are safe and effective. The vaccine CANNOT give you COVID-19. No other vaccine has been tested as much for

its safety in U.S. history. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities
and ages.  No other vaccine has been tested as much for its safety in U.S. history and millions of people have been safely
vaccinated. Protect yourself.  Protect your community. Get vaccinated.

Translation COVID-19ကာကွယ်ေဆးများသည် ေဘးကင်း�ပီး ထိေရာက်မ��ိှပါသည်။ကာကွယ်ေဆးကသင့်ကုိ COVID-19 ေရာဂါ
မြဖစ်ေစ�ိင်ုပါ။ အေမရိကန၏်သမုိင်းတစ်ေလျာက်တင်ွယခုေဆးက့ဲသိ� ေဘးကင်းမ�အတက်ွအများအြပားစမ်းသပ်ြခင်းအား
အြခားမည်သည့်ကာကွယ်ေဆးကုိမ� မြပ�ခ့ဲဖူးပါ။ကာကွယ်ေဆးအားအသက်အရွယ်စုံ၊ လမူျ�ိးစုံ ေထာင်ေပါင်းများစွာြဖင့်
စမ်းသပ်ခ့ဲ�ပီး ေဘးကင်းမ��ိှေ�ကာင်းသက်ေသြပ�ပီးြဖစ်ပါသည်။ အေမရိကန၏်သမုိင်းတစ်ေလျာက်တင်ွယခုေဆးက့ဲသိ�
ေဘးကင်းမ�အတက်ွအများအြပားစမ်းသပ်ြခင်းအားအြခားမည်သည့်ကာကွယ်ေဆးကုိမ� မြပ�ခ့ဲဖူးပါ။လသူနး်ေပါင်းများစွာကုိ
ေဘးကင်း�ှင်းစွာကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီး ြဖစ်ပါသည်။သင့်ကုိယ်သင်ကာကွယ်ပါ။ သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိကာကွယ်ပါ။
ကာကွယ်ေဆးထုိးပါ။
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PSA 4
English COVID-19 vaccines are safe and effective. Side effects are normal and mean the vaccine is teaching your body how to fight the

virus. You CANNOT get COVID-19 from the vaccine. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.
Translation COVID-19ကာကွယ်ေဆးများသည် ေဘးကင်း�ပီး ထိေရာက်မ��ိှပါသည်။ ေဘးထွက်ဆုိးကျ�ိးတိ�သည် ပုံမှနသ်ာြဖစ်�ပီး

ထုိသိ� ြဖစ်ရသည်မှာ ကုိယ်ခ��ာမှ ဗုိင်းရပ်စ်ကုိ မည်သိ� တိက်ုထုတ်ရမည်ကုိသင်�ကားေနေသာေ�ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19
ေရာဂါကုိကာကွယ်ေဆးမှ မကူး�ိင်ုပါ။သင့်ကုိယ်သင်ကာကွယ်ပါ။သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိကာကွယ်ပါ။ကာကွယ်ေဆးထုိးပါ။

PSA 5
English The COVID-19 vaccine is halal. The COVID-19 vaccine does not contain any animal products. The COVID-19 vaccine does not

change your DNA. The vaccine has been proven safe for thousands of people, including those of different races, ethnicities and
ages. Protect yourself. Protect your community. Get vaccinated.

Translation COVID-19ကာကွယ်ေဆးသည်ဟာလာ ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19တင်ွ မည်သည့်တိ�ိစ�ာနထု်တ်ကုနမ်� မပါဝင်ပါ။ COVID-19
ကာကွယ်ေဆးကသင့်မျ�ိးဗီဇကုိ မေြပာင်းလဲေစပါ။ကာကွယ်ေဆးအားအသက်အရွယ်စုံ၊ လမူျ�ိးစုံ ေထာင်ေပါင်းများစွာြဖင့်
စမ်းသပ်ခ့ဲ�ပီး ေဘးကင်းမ��ိှေ�ကာင်းသက်ေသြပ�ပီးြဖစ်ပါသည်။သင့်ကုိယ်သင်ကာကွယ်ပါ။သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ကုိကာကွယ်ပါ။
ကာကွယ်ေဆးထုိးပါ။

PSA 5
English Stay safe after being vaccinated from COVID-19. Right now, experts don’t know how long the vaccine will protect you. Even after

getting the vaccine, continue to wear a mask, practice social distancing, wash your hands often, and disinfect high-touch areas
frequently.

Translation COVID-19ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီးေနာက် ေဘးကင်းစွာ ေနထုိင်ပါ။လက်�ိှအေြခအေနအရကာကွယ်ေဆးသည် မည်မ��ကာေအာင်
ကာကွယ်ေပးမည်ကုိက�မ်းကျင်သူများ မသိ�ကေသးပါ။ကာကွယ်ေဆးထုိး�ပီးသည့်တိင်ု �ှာေခါင်းစည်းကုိဆက်လက်တပ်ပါ၊
တစ်ဦး�ှင့်တစ်ဦး ခွါေနပါ (social distancing), မ�ကာခဏလက်ေဆးပါ၊ အများဆုံးထိေတ�မ��ိှေသာ ေနရာများကုိ ပုိးသက်ေဆးြဖင့်
မ�ကာခဏသန ့�ှ်င်းပါ။


