COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးရန်
သဆ ာတူ ညီ ချက် ပံ စံ
ဤပံုံ စံ ကုံ မဖြည့်စွက့်မီ COVID-19 Vaccine AstraZeneca ကုံ ဖြစ့်စစ သုံ မဟုံ တ့် Comirnaty (Pfizer) ကုံ ဖြစ့်စစ

သင့် အထုံ ိုးခံမည့် ကာကွ ယ့်စ ိုးနှင့်ပတ့်သက့်စသာ အချက့်အလက့် စာစစာင့်ကုံ သင့် ြတ့် ရှုပပီ ိုးစ ကာင့်ိုး စသချာစစပါ။

COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး အဆ ကာင်ေး
COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး ထေးထာေးသည်လူမျာေးတွ င် COVID-19 ဟဆခေါ်ဆသာ ဆရာဂါဖြင် နာမကျန်ေးဖြစ်လာရန်
အလွ န် နည်ေးပါေးသည် အခွ င်အလမ်ေးတစ်ရပ် ရပါသည်။
သစဆ တေးလျနင်ငံ၌ အသံ ေးပပသည် ကာကွ ယ်ဆ ေး အမတ်တံ ပ် နစ်မျ ေးရသည်။ နှ စ့်မျ ိုးလုံ ံ ိုးမှာ ထစ ာက့်ပပီ ိုး
စ ိုးကင့်ိုးသည့်။ အသက့် ၅၀ စအာက့် လူ ကကီ ိုးမျာိုးအတွ က့် အမှ တ့်တံ ပ့် တစ့်မျ ိုးမျ ိုးကုံ ထုံ ိုးစပိုးနုံ င့်စသာ့်လည့်ိုး
AstraZeneca COVID-19 ကာကွ ယ့်စ ိုးထက့် Comirnaty (Pfizer) ကာကွ ယ့်စ ိုးက ပုံ သင့်စလျာ့်သည့်။
သင် အမတ်တံ ပ် အတူ တူ ကာကွ ယ်ဆ ေးက နစ်ကကမ် ထေးရန်လအပ်သည်။ သင်အာေး ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးမည်
သူ သည် ဒတယ အကကမ် ကာကွ ယ်ဆ ေးက မည်သည်အချန်၌ ထေးရန်လအပ်ဆ ကာင်ေး ဆဖပာပါမည်။
ဆ ေး က် င်ရာ ကျွမ်ေးကျင်သူမျာေးသည် COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးမျာေးမာ ဆ ေးကင်ေးဆ ကာင်ေး ဆသချာဆစရန်
ဆလလာခဲ ပပီ ေးဖြစ်ပါသည်။ ဆ ေးထွ က် ေးကျ ေး အမျာေးစမာ အဆပျာစာေးဖြစ်သည်။ ၎င်ေးတသည် ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးသည်
ဆန ၌ စတင်ဖြစ်ဆပေါ်နင်ပပီ ေး ၁-၂ ရက်ခန် ကာရည်နင်သည်။ မည်သည် ကာကွ ယ်ဆ ေး သမဟတ် ဆ ေးဝါေးတွ င်မ
ရာေးရာေးပါေးပါေး ဆ ေးထွ က် ေးကျ ေးမျာေး နင်/သမဟတ် မသရရဆသေးဆသာ ဆ ေးထွ က် ေးကျ ေးမျာေး ရနင်ပါသည်။
AstraZeneca COVID-19 ကာကွ ယ့်စ ိုး ပထမ အကကမ့်ထုံ ိုးပပီ ိုးစ ာက့် ၄-၂၀ က့်အတွ င့်ိုး အလွ ့် အလွ ့်
ရှာိုးရှာိုးပါိုးပါိုး စ ိုးထွက့် ုံ ိုးကျ ိုးဖြစ့်စသာ စသွ ိုးခဲမှုဖြစ့်စ ကာင့်ိုး သတင့်ိုးပုံ ထာိုးသည့်။ ၎င့်ိုးစ ိုးထွက့် ုံ ိုးကျ ိုးကုံ
AstraZeneca COVID-19 ကာကွ ယ့်စ ိုး ဒုံ တယ အကကမ့်ထုံ ိုးပပီ ိုးစ ာက့် သုံ မဟုံ တ့် Comirnaty (Pfizer)
ကာကွ ယ့်စ ိုး မည့်သည့် အကကမ့်မ ုံ ထုံ ိုးပပီ ိုးစ ာက့် မစတွ ပါ။ ဤရှာိုးရှာိုးပါိုးပါိုး စ ိုးထွက့် ုံ ိုးကျ ိုး
အန တ ာယ့်နှင့်ပတ့်သက့်သည့် စ ာက့်ထပ့် သတင့်ိုးအချက့်အလက့်မျာိုးကုံ ‘Information on COVID-19 Vaccine
AstraZeneca’ အချက့်အလက့် စာစစာင့်တွင့် ကည့် ရှုပါ။

အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

အကယ်၍ သင်တွင် လက်ဆမာင်ေးနာကျင်ဖခင်ေး၊ ဆခါင်ေးကက်ဖခင်ေး၊ ြျာေးဖခင်ေးကဲ သ ဆ ေးထွ က် ေးကျ ေးမျာေး တစ်စံတစ်ရာ
ရပါက သမဟတ် သင်စေးရမ်ဆနဆသာ အဖခာေးဆ ေးထွ က် ေးကျ ေးတစ်စံတစ်ရာရပါက သင်ကျန်ေးမာဆရေး
ဆစာင်ဆရာက်သူက ဆဖပာဖပနင်ပါသည်။ ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးပပီ ေးဆနာက် သင် မည်သခံ စာေးဆနသည်က သရရန်
ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးပပီ ေးဆနာက် တပတ်အတွ င်ေး သင်အာေး SMS ဖြင်

က်သွယ်နင်ပါသည်။

ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးပပီ ေးဆနာက် အချ လူ မျာေးသည် COVID-19 ဆရာဂါက ရရနင်ပါဆသေးသည်။ ထဆ ကာင် COVID-19
ဆရာဂါ ပျံ နံ မှု က တာေး ီ ေးရန် သင် ဖပည်နယ် သမဟတ် အပ်ချ ပ်ခံနယ်ဆဖမ၌ သတ်မတ်ထာေးသည်အတင်ေး အမျာေးဖပည်သူ
ကျန်ေးမာဆရေး ကကတင်သတထာေးလပ်ရမည်အချက်မျာေးက သင်

က်လက်၍ လက်နာရမည်လူချင်ေး ခပ်ခွာခွ ာ ဆနပါ –

အဖခာေးလူ မျာေးထံ မ အနည်ေး ံ ေး 1.5 မီ တာ အကွ ာအဆဝေးတွ င် ဆနပါ
•

သင်လက်မျာေးက

ပ်ဖပာနင်ဆရဖြင် သမဟတ် လက်ပေးသတ်သန် စင်ဆ ေးရည်ဖြင်

ပံ မန် ဆ ေးဆ ကာပါ
•

နာဆခါင်ေးစည်ေးတစ်ခ ဝတ် င်ပါ

•

အကယ်၍ သင်သည် အဆအေးမဖခင်ေးဖြင် သမဟတ် တပ်ဆကွ ေး-ကဲ သ ဆရာဂါလကခ ဏာမျာေးဖြင်
ဆနထင်မဆကာင်ေးဖြစ်လျှင် အမ်တွင် ဆနပပီ ေး COVID-19 စစ်ဆ ေးမှု က ခံ ယူ ရန် စီ စဉ်ပါ။

ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသူ မျာေးသည် ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဖခင်ေး အာေးလံ ေးက သစဆ တေးလျနင်ငံ ကာကွ ယ်ဆ ေးထေး
မတ်ပံတင်တွင် သစဆ တေးလျနင်ငံ ဉပဆဒက သတ်မတ်ထာေးသည်အတင်ေး မတ်တမ်ေးတင်ပါသည်။ သင်သည် သင်၏
ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဖခင်ေး မတ်တမ်ေးက ဆအာက်ပါတမတစ် င် အွ န်လင်ေးဖြင် ကည်ရှု နင်သည်•

မက်ဒီကဲ စာရင်ေး

•

MyGov စာရင်ေး

•

MyHealthRecord စာရင်ေး။

သင် ဆပေးအပ်သည် အချက်အလက်မျာေးက မည့်သုံ အသံ ေးပပပံ
သင်၏ ကယ်ဆရေး အချက်အလက်မျာေးက ဆကာက်ယူစဆ ာင်ေးပံ ၊ သမ်ေး ည်ေးပံ နင် အသံ ေးပပပံ တနင် ပတ်သက်သည်
အချက်အလက်မျာေးက www.health.gov.au/covid19-privacy တွ င် ကည်ရှု ပါ။

သင် ကာကွ ယ်ဆ ေး ထေးမည်ဆန ရက်၌
သင် ကာကွ ယ်ဆ ေး အထေးမခံ မီ သင်အာေး ကာကွ ယ်ဆ ေး ထေးဆပေးမည်သူအာေး အကယ်၍ သင်တွင် ဆအာက်ပါတရလျှင်
ဆဖပာဖပပါ•

ယခင်ကထေးခဲ ဆသာ COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး သမဟတ် ကာကွ ယ်ဆ ေး၏ ပါဝင်ပစစ ည်ေးတစ်ခ သမဟတ်
အဖခာေးကာကွ ယ်ဆ ေးမျာေး သမဟတ် ဆ ေးဝါေးမျာေးက ဓာတ်မတည်မှုတစ်ခခ အထူ ေးသဖြင် အနာြင်ဆလစစ်
(ဖပင်ေးထန်ဆသာဓာတ်မတည်သည် တံ ဖပန်မှုတစ်ခ) ရခဲ လျှင်

•

အကယ်၍ သင်သည် ကယ်ခံစွ မ်ေးအာေး နမ်ချခံ ဆနရလျှင်။

လသည်မာ သင်တွင် အင်အာေးချနဲ ဆနသည်

ကယ်ခံစွ မ်ေးအာေး စနစ် ရပပီ ေး ၎င်ေးဆ ကာင် သင်အတွ က် ဆရာဂါကူ ေးစက်မှုမျာေးနင် အဖခာေး ဆရာဂါမျာေးက
တက်ြျက်ရန် ခက်ခဲနင်ပါသည်။

အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

•

အကယ့်၍ သင့်တွင့် ယခင့်က အင်္ဂလပ့်လုံ cerebral venous sinus thrombosis ဟုံ စခေါ်စသာ (ဦိုးစနှ ာက့်
စသွ ိုးခဲဖခင့်ိုး အမျ ိုးအစာိုး) သုံ မဟုံ တ့် အင်္ဂလပ့်လုံ heparin induced thrombocytopenia ဟုံ စခေါ်စသာ (
ဟက့်ပ င့် ကုံ သမှု အစပေါ် ရှာိုးပါိုးသည့် ဓါတ့်မတည့်မှု) စ ာက့်စ ကာင့်ိုး ာဇဝင့်ရှခဲ လျှင့်တုံ ဖြစ့်သည့်။

ဟတ် မဟတ်
သင်တွင် တစ်စံတစ်ခအဆပေါ် ဖပင်ေးထန်ဆသာ ဓါတ်မတည်မှု အထူ ေးသဖြင် အနာြင်ဆလစစ်
ရပါသလာေး။
ယခင်က သင်တွင် ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးပပီ ေးဆနာက် ဓါတ်မတည် တန်ဖပန်မှု တစ်ခ ရခဲ ပါသလာေး။
သင်တွင် ဆသွ ေးဖြြူဉအမျ ေးအစာေးတစ်ခဖြစ်ဆသာ mast cell မူ မမန်မှုတစ်ခ ရပါသလာေး။
သင်တွင် ယခင်က COVID-19 ဆရာဂါ ရခဲ ပါသလာေး။
သင်တွင် ဆသွ ေးယစီ ေးမှု

င်ရာ မူ မမန်ဆရာဂါတစ်ခ ရပါသလာေး။

သင်ဆသွ ေးကျဲရန် ဆ ေးဝါေးတစ်ခခ (ဆသွ ေးမခဲ ဆစသည် ကထံ ေးတစ်ခ) ဆသာက်ဆနရပါသလာေး။
သင်တွင် ချနဲ ဆနသည် ကယ်ခံအာေးစနစ် (ကယ်ခံအာေးစနစ်ချ ယွ င်ေးမှု ) တစ်ခ ရဆနပါသလာေး။
သင်မာ ကယ်ဝန်ရပါသလာေး။
သင်တွင် ဆချာင်ေး ေးဖခင်ေး၊ လည်ဆချာင်ေးနာဖခင်ေး၊ ကယ်ပူအြျာေးတက်ဖခင်ေးဖြင် ဆနထင်မဆကာင်ေး
ဖြစ်ဆနပါသလာေး သမဟတ် အဖခာေး တစ်နည်ေးနည်ေးဖြင် ဆနထင်မဆကာင်ေး ဖြစ်ဆနသလာေး။
သင် ယခင်က COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး ထေးခဲ ပါသလာေး။
လွ န်ခဲသည် ၁၄ ရက်အတွ င်ေး သင် အဖခာေး ကာကွ ယ်ဆ ေးတစ်ခခ ထေးခဲ ပါသလာေး။

AstraZeneca COVID-19 ကာကွ ယ့်စ ိုးနှင့်သာ သက့် ုံ င့်သည့်*
သင့်တွင့် ယခင့်က အင်္ဂလပ့်လုံ cerebral venous sinus thrombosis ဟုံ စခေါ်စသာ (ဦိုးစနှ ာက့်
စသွ ိုးခဲဖခင့်ိုး အမျ ိုးအစာိုး) ရှခဲ သလာိုး။
သင့်တွင့် ယခင့်က အင်္ဂလပ့်လုံ heparin induced thrombocytopenia ဟုံ စခေါ်စသာ
(ဟက့်ပ င့် ကုံ သမှု အစပေါ် ရှာိုးပါိုးသည့် ဓါတ့်မတည့်မှု) ရှခဲ သလာိုး။
သင့်သည့် အသက့် ၅၀ နှ စ့်စအာက့် အရှယ့်ဟုံတ့်ပါသလာိုး။

အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

*AstraZeneca COVID-19 ကာကွ ယ့်စ ိုးသည့် ဤအမျ ိုးအစာိုး သံုံ ိုးမျ ိုးရှလူ မျာိုးအတွ က့် အကယ့်၍ ၎င့်ိုးတုံ အစ ဖြင့်
စကာင့်ိုးကျ ိုးမျာိုးနှင့် အန တ ာယ့်မျာိုးကုံ စစစ့်ခဲလျှင့် သင့်စတာ့်ပါသည့်။ ပုံ မုံ သရှလုံ စသာ သတင့်ိုးအချက့်အလက့်မျာိုးကုံ
‘Information on COVID-19 Vaccine AstraZeneca’ အချက့်အလက့် စာစစာင့်တွင့် ကည့်ရှု ပါ။

လူ နာ၏ အချက်အလက်မျာေး
အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

လူ ပုံ င်္္ လ့်၏ ကျ ့်ိုးမာစ ိုး ံ ပါတ့်
(IHI) အကယ့်၍
သက့် ုံ င့်လျှင့်
ဆမွ ေးသကက ရာဇ် လပ်စာ က်သွယ်ရမည် ြန်ေးနံ ပါတ် အီ ေးဆမေးလ် ကျာေး/မ

အမ့်စဖပာ

ာသာစကာိုး-

စမွ ိုးြွာိုး ာနုံ င့်ငံ-

သင်သည် အ ရင်ေးဂျင်ေးလူ မျ ေး နင်/သမဟတ် ဆတာရက်ဆရလက် ကာေး ကျွန်ေးသာေး ဖြစ်ပါသလာေး။
ဟတ်၊ အ ရင်ေးဂျင်ေးသက်သက်
ဟတ်၊ ဆတာရက်စ် ဆရလက် ကာေး ကျွန်ေးသာေးသက်သက်
ဟတ်၊ အ ရင်ေးဂျင်ေးနင် ဆတာရက်စ် ဆရလက် ကာေး ကျွန်ေးသာေး
မဟတ်
မဆဖြလပါ
စပ်ရာ ဆ ွ မျ ေး (အဆရေးဆပေါ်ကစစ ရလာလျှင်)
အမည် အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

စပ်ရာ ဆ ွ မျ ေး (အဆရေးဆပေါ်ကစစ ရလာလျှင်)
က်သွယ်ရမည် ြန်ေးနံ ပါတ် -

COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးရန် သဆ ာတူ ညီ ချက်
ကျွန်ပ်သည် ကျွန်ပ်အာေး ဆပေးအပ်သည် COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးနင်ပတ်သက်ဆသာ သတင်ေးအချက်အလက်မျာေးက
လက်ခံရရပပီ ေး နာေးလည်ခဲဆ ကာင်ေး ကျွန်ပ် အတည်ပပပါသည်။
အထက်ဆြာ်ဖပပါ မည်သည်ဆရာဂါမျှ မရဆ ကာင်ေး ကျွန်ပ် အတည်ပပပါသည် သမဟတ် ကျွန်ပ်သည် ဤကစစ မျာေး
နင်/သမဟတ် အဖခာေး အထူ ေး အဆဖခအဆနတစ်ရပ်ရပ်က ကျွန်ပ်၏ ပံ မန် ကျန်ေးမာဆရေး ဆစာင်ဆရာက်ဆပေးသူ နင်/သမဟတ်
ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသူ နင် ဆ ွ ေးဆနွေးခဲ ပပီ ေးဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ပ်သည် COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး (အတူ တူ ကာကွ ယ်ဆ ေး နစ်ကကမ်ထေးရန်) က ထေးရန် သဆ ာတူ ပါသည်။
လူ နာအမည် လူ နာလက်မတ် ဆန စွဲ -

ကျွန်ပ်သည် လူ နာ၏အပ်ထန်ေးသူ သမဟတ် အစာေးထေးခန် ထာေးသည်

ံ ေးဖြတ်ချက်ချမတ်သူဖြစ်ပပီ ေး

အထက်အမည်ပါလူ နာအာေး COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးရန် သဆ ာတူ ပါသည်။
အပ်ထန်ေးသူ /အစာေးထေးခန်ထာေးသည်

ံ ေးဖြတ်ချက်ချမတ်သူ

အမည် အပ်ထန်ေးသူ /အစာေးထေးခန်ထာေးသည်

ံ ေးဖြတ်ချက်ချမတ်သူ လက်မတ် -

ဆန စွဲ -

ဆ ေးထေးဆပေးသူ အသံ ေးပပရန်အတွ က်
ထေးဆ ေး 1 ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသည် ဆန စွဲ ထေးဆပေးသည် အချန် ထေးဆပေးသည် COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး အမတ်တံ ပ် အသတ်နံပါတ် အမတ်စဉ်နံပါတ် -

အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသည် ဆန စွဲ ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးသည်ဆနရာ ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသည်ဌာန အမည် -

ထေးဆ ေး 2
ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသည် ဆန စွဲ ထေးဆပေးသည် အချန် ထေးဆပေးသည် COVID-19 ကာကွ ယ်ဆ ေး အမတ်တံ ပ် အသတ်နံပါတ် အမတ်စဉ်နံပါတ် ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးသည်ဆနရာ ကာကွ ယ်ဆ ေးထေးဆပေးသည်ဌာန အမည် -

စ ာက့် ုံ ံ ိုးအကကမ့် ဖပင့် င့်သည့် က့်စွဲ- ၂၀၂၁ ခုံနှ စ့် ဧပပီ လ ၂၂ က့်

အမည် မက်ဒီကဲနံပါတ် -

