JOHNSON & JOHNSON COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�း

သိိရှိိ�ရန်် အချျက်် အလက်် များ�း�
ဘာာဖြ�စ်် ခဲ့�့ ပါါသလဲဲ

ဧပြီ�ီ 2021 အထိိ သိိရသမျှှ လူူပေါ�ါင်းး� 15 ဦးးထက််မနည်းး�သည်် J&J ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း� ရက််သတ္တတပတ််

အနည်းး�ငယ််အကြာ�ာတွွင်် သွေး�း�ခဲဲ မှုု ဖြ�စ််ပေါ်�် ခဲ့့� ပါါသည််။ ထိုု�သူူအများ�း�စုုသည်် အသက်် 18 နှှင့််� 48 အကြား�း� အမျိုး� း��သမီးး�
များ�း� ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။

သွေး�း�ခဲဲဖြ�စ်် ပေါ်�်မှုု သည််

လူူ တိုု�သည်် သွေး�း�ခဲဲခြ�င်းး�ထက်် COVID-19

ပါါသည််။

သို့့� မဟုုတ်် အသက်် ဆုံးး��ခြ�င်းး� ပိုု� မိုု� ဖြ�စ််

အလွွန်အ
် လွွန့််� ဖြ�စ်် ခဲဲ

ဧပြီ�ီ 2021 အထိိ အမေ�ရိိ ကန််တွင််
ွ
လူူပေါ�ါင်းး� 8 သန်းး�ကျော်�်��အားး� J&J
COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�း ထိုးး��ပေး�း
ခဲ့့� ပြီး�း�ဖြ�စ််သည််။
18 နှှင့််� 48 အကြား�း� အမျိုး� း��သမီးး�
များ�း� အတွွက်် သွေး�း�ခဲဲ မှုု ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေ
မှာာ� လူူ 1 သန်းး�လျှှင်် 7 ဦးးဖြ�စ်် သည််။
49 နှှစ််အထက်် အမျိုး� း��သမီးး�များ�း�နှှင့််�
အမျိုး� း��သားး�အသက််အရွွ ယ််အားး�လုံးး��
တွွင်် ဖြ�စ််နိုု�င််ခြေ�ေမှာာ� ပိုု�မိုု�နည်းး�ပါးး�
ပါါသည််။
ဆိုု�လိုုသည််မှာာ�
�
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��
ပြီး�း�နော�ာက်် တစ်် စုံံ� တစ်် ဦးးတွွင််သွေး�း�ခဲဲ
မှုု ဖြ�စ်် နို�ုင််ခြေ�ေမှာာ� အလွွန့််�အလွွန် ်
နည်းး�ပါး�းပါါသည််။

ကြော��ာင့််�သာာ အပြ�င်းး�အထန််ဖျား�း�ခြ�င်းး�
လွွယ််ကြ�ပါါသည််။

လူူသန်း�း ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ�သည်် J&J ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု� ဘေး�းကင်းး�စွာာ�
ထိုးး��ပြီး�း�ပါ ါပြီ�ီ။ ထိုု�အထဲဲတွင််
ွ လူူမျိုး� း��၊ မျိုး� း��နွွယ််စုံံ�၊ အသက််အရွွ ယ််စုံံ�
ပါါဝင််ပါါသည််။

1

J&J သည်် တစ်် ကြိ�ိ မ််သာာ ထိုးး��ရပါါသည််။

ထို့့�ကြော��ာင့််� အဆင််ပြေ�ေသက််သာာ၊ ဘေး�းကင်းး�ပြီး�း�
ထိိရော�ာက််ပါါသည််။

အခြား�း�ကာာကွွယ််ဆေး�း အမျိုး�း��အစား�းများ�း�လည်းး� ရနိုု�င််ပါါသည််။ ကာာကွွယ််ဆေး�း
နှှစ်် ကြိ�ိ မ််ထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���အဖြ�စ််
သွေး�း�ခဲဲမှုု ဖြ�စ်် ပွား��းကြော��ာင်းး� မကြား�း�သိိရပါါ။

သင့််�တွွင်် မေး�းမြ�န်းး�လိုု�သည််ရှိိ�ပါါက ဆရာာဝန််ကိုု� ဆက််

သွွယ််ပြီး�း� အခြား�း�ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် သင့််�အတွွက်် ပိုု�
သင့််�လျော်�်��နိုု�င််မည််လားး� မေး�းမြ�န်းး�ပါါ။

နော�ာက်် ထပ်် သတင်းး�အချျက်် အလက်် များ�း�အတွွက်် cdc.gov/coronavirus

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ရမည့််� လက္ခခဏာာများ�း�
3 ပါါတ််

သွေး�း�ခဲဲ မှုုသည်် ဖြ�စ်် ခဲဲသော်�်�လည်းး� J&J ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း� 3 ပါါတ်် အကြာ�ာတွွင်် သင့််�မှာာ� ဖော်�်�ပြ�ပါါလက္ခခဏာာများ�း�ထဲဲမှှ တစ်် ခုုခုု ရှိိ �နေေပါါက ဆရာာဝန််နှှင့််� ချျက်် ချျင်းး�ပြ�ပါါ
•
•
•
•
•
•
•

အပြ�င်းး�အထန်် သို့့�မဟုုတ်် အမြဲ�ဲ ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�
အမြ�င််အာာရုံံ� ဝေ�ဝါးး�ခြ�င်းး�
အသက််ရှူူ ခက််ခြ�င်းး�
ရင််ဘတ််အော�ာင့််�ခြ�င်းး�
ခြေ�ေထော�ာက််ယော�ာင််ရမ်းး �ခြ�င်းး�
အမြဲ�ဲ ဗိုု�က််နာာခြ�င်းး�
ပွွန်း�း ပဲ့့�လွယ်
ွ ်ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းထိုးး��သည့််�နေေရာာနော�ာက််နား�း အရေ�ပြား�း�အော�ာက််တွွင်် သွေး�း�
အစက််အပြော��ာက််များ�း� တွေ့�့ရခြ�င်းး�

J&J ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် ဘေး�းကင်းး�ပါါသည််
ကာာကွွယ််ဆေး�းမှှရသော�ာ ကျျန်းး�မာာရေး�းပြ�သနာာများ�း�ကိုု� အမေ�ရိိ ကန််ကျျန်း�း မာာရေး�းဝန််ထမ်းး �အရာာရှိိ�များ�း�မှှ အနီးး�ကပ််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�နေေပါါသည််။
သူူတို့့�သည်် အဆင််မပြေ�ေမှုုတိုုင်း
� း�ကိုု� အလွွန််အလေး�းထားး� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ကြ�ပါါသည််။
ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး �များ�း�သည်် သွေး�း�ခဲဲ မှုုအကြော��ာင်းး� ပိုု�မိုု�လေ့�့လာာရန်် J&J ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� ခေ�တ္တတဆိုု�င်းး�ငံံထားး�ခဲ့့� ကြ�ပါါသည််။
ယခုုလိုု�အလွွန််ဖြ�စ််ခဲဲသည့််� ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���အတွွက်် ကာာကွွယ််ဆေး�းသုံးး��စွဲဲ�မှုုကိုု� ခေ�တ္တတရပ််ဆိုု�င်းး�ခြ�င်းး�က သူူတို့့�သည်် ကာာကွွယ််ဆေး�း
များ�း�ကိုု� အနီးး�ကပ််စော�ာင့််�ကြ�ည့််�နေေကြော��ာင်းး� သိိသာာစေ�ပါါသည််။

ယခုုအခါါ ကျျန်းး�မာာရေး�းဝန််ထမ်းး�အရာာရှိိ � များ�း�မှှ ဆုံးး� �ဖြ�တ်် ချျက်် ချျလိုု�က််ပါ ါပြီ�ီ

J&J ကာာကွွယ််ဆေး�းကြော��ာင့််�
ဖြ�စ််နိုု�င််သော�ာ သွေး�း�ခဲဲ မှုုသည််
အလွွန့််�အလွွန် ် ဖြ�စ်် ခဲဲ ပါါသည််

သွေး�း�ခဲဲ မှုုကိုု� ကုုသပျော�ာ�က်် ကင်းး�
နိုု�င််ပါါသည််

ကာာကွွယ််ဆေး�း၏
အကျိုးး���ကျေး�း�ဇူးး�က ၎င်းး�မှှရနိုု�င််
သည့််� ဘေး�းဆိုးး��ကျိုးး���ထက်် များ�း�
စွာာ�သာာလွွန််ပါါသည််။

သင့််�ကိုု�ယ််သင််ကာာကွွယ််ပါါ။ သင့််�ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု� ကာာကွွယ််ပါါ။ ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပါါ။

နော�ာက်် ထပ်် သတင်းး�အချျက်် အလက်် များ�း�အတွွက်် cdc.gov/coronavirus

