COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Burmese
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ လူမ်ား ကို COVID-19 ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆး ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကို အျမန္ဆံုး ထိုး ရန္
အားေပး အၾကံျပဳ သည္။
ဘူစတာ ထပ္မံ ထိုးေဆး ကို ဘယ္ အတြက္ေၾကာင့္ လုိ အပ္ သလဲ။
သင့္ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ရရွိ ျပီး၊ ကိုယ္ခံ အား ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္ ကာလ ၾကာျမင့္လာ သည့္ အခါ ကိုယ္ခံ
အား ေလ်ာ့က် လာ ႏိုင္ သည္။
ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး သည္ သင္၏ ကို္ယ္ခံ အား စနစ္ ကို ဗိုင္းရပ္စ္ ကို မည္ကဲ့သို႔ ရွုာေဖြျပီး တိုက္ဖ်က္ရမည္ ကို
သတိေပးသည္။ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး သည္ COVID-19 ေရာဂါ ျပင္းထန္မွဳ ေဘး မွ ၉၅% အထိျမွင့္တင္ေပးသည္။

ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကို ဘယ္ သူေတြ ရ ႏိုင္သလဲ။
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္လူမ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ကို ဒုတိယေျမာက္ ထိုး ျပီး ေနာက္ ၃လ
အၾကာ တြင္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကိုထိုးႏိုင္သည္။
အသက္ငယ္ ၍ က်န္းမာ ေနသူမ်ား ပင္လွ်င္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကို ထိုး သင့္သည္။ ေဆာင္းရာသီ အခ်ိန္ ကာလ
တြင္းတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ ကူး ႏိုင္သည့္ အႏၱရယ္ ရွိ သည့္ အတြက္ေၾကာင့္၊ ထပ္မံ ကာကြယ္ေဆး ထိုး ျခင္း ျဖင့္၊ သင္
ႏွင့္ အတူ သင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ေဘးကင္းေစရန္ ရိုးရွင္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏုပ္ မွာ COVID-19 ေရာဂါ ရရွိ ခဲ့ျပီး ျဖစ္လွ်င္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ထိုး ရန္ လုိအပ္ပါသလား။
လူတဦး နွင့္ တဦး သဘာဝ ကိုယ္ခံအားျခင္း မတူညီပါ။ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး သည္ COVID-19 ေရာဂါ ျပင္းထန္မွဳ
ေဘး မွ ၉၅% အထိျမွင့္တင္ေပးသည္။
သင့္ အေနျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး မွ ျပန္ေကာင္းလာ ျပီး ေနာက္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကို ထိုး ႏိုင္သည္။ မ်ား ေသာ
အားျဖင့္ ေရာဂါကင္းျပီး ေနာက္ ၄ပါတ္မွ ၆ပါတ္ ၾကာျပီးမွ ထိုးသင့္သည္။

ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး အတြက္ မည္ သည့္ ေဆးမ်ား ရွိ သနည္း။
အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္မ်ား အတြက္ အျခား ေဆး မ်ား ထိုး ျပီး ေသာ္လည္း ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး အတြက္
Pfizer ႏွင့္ Moderna mRNA ကာကြယ္ေဆး ကို ညႊန္းသည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၁၇ အရြယ္ မ်ား အတြက္ Pfizer ဘူစတာ
ထပ္မံထိုးေဆး ကို ညႊန္းသည္။
mRNA ထိုးေဆး သည္ အထိုးခံ သည့္ လူႏွင့္ မတဲ့လွ်င္ ၄င္း၊ အထိုးခံရသူ mRNA ထိုးေဆး ကို ျငင္းလွ်င္ ေသာ္၄င္း၊
AstraZeneca ထိုးေဆး ကို သံုး ႏိုင္သည္။ မည္သည့္ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ မွ် မတဲ့ သည့္ သူ မ်ားအဖို႔
Novavax ကာကြယ္ေဆး ကိုသံုး ႏိုင္သည္။
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ကြ်န္ပ္ အေနျဖင့္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ား ခံစားရ ႏိုင္သလား။
ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ထိုးျခင္းျဖင့္၊ ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယ ကြယ္ေဆးမ်ား နည္းတူ၊ ျငင္သာသည့္ တန္ျပန္ မွဳ မ်ား ရွိ
ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႕မွာ လက္ေမာင္းေအာင့္ျခင္း၊ အဖ်ား ရိွ ျခင္း၊ ၾကြက္သားနာက်င္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏႊမ္းနယ္ျခင္း မ်ား ခံစား ရ
ႏိုင္ သည္။ စိုးရိမ္ မကင္းျဖစ္ေန ပါ က သင့္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ မ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ထိုးခြင့္ မရွိတာလဲ။
အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ အရြယ္မ်ား ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကို ေလာေလာဆယ္ တြင္ မထိုးရန္ အၾကံျပဳထားပါသည္။
ဤ အသက္ အရြယ္အုပ္ စုတြင္ COVID-19 ေရာဂါ မွ ျပင္းထန္ေသာဖ်ားနာမွဳ ျဖစ္ခဲျပီး၊ ပထမ ကာကြယ္ထိုးေဆး ၂ၾကိမ္
ထိုးထား ျပီးလွ်င္ ျပင္းထန္ သည့္ ကိုယ္ခံအား ရရွိ ထားျပီးျဖစ္သည္။

ကိုယ္ဝန္ ရွိ ေန ခ်ိန္ အတြင္း ဘူစတာထပ္မံထိုးေဆး ထိုး ျခင္း သည္ အႏၱရယ္ ရွိ ႏိုင္ပါ သလား။
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ၂ ၾကိမ္ ထိုးျပီးေသာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အတြက္ ဘူစတာ
ထပ္မံထိုးေဆး သည္လံုျခံဳမွဳ ရွိျပီး၊ ၄င္း ကို ထိုး ရန္ အားေပးသည္။
ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းျဖင့္ သင့္ကေလးသည္လည္း အကာအကြယ္ရရွိ ႏိုင္သည္။ သင္ရရွိထားေသာ အကာ အကြယ္
သည္ ကေလး အတြက္ပါ ရရွိ ႏုိင္သည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ ႏို႔တိုက္ေနသည့္မိခင္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ရရွိ ရန္ေမွ်ာ္မွန္းေနသူမ်ား အဖုိ႔ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး
သည္ ေဘးကင္းေၾကာင္း၊ အေထာက္ အထား အေျမာက္အမ်ား ရွိ သည္။ သင္၏ မ်ိဳးပြါးျခင္း ကို လံုးဝ ထိခိုက္မွဳ မ ရွိပါ။

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထဲတြင္ပါရွိသည့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား သည္ ကြ်န္ပ္ အတြက္
သင့္ေလွ်ာ္ပါ သလား
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ၏ ပါဝင္ပစၥည္း အားလံုး သည္ Australian Register of Therapeutic Goods
(ၾသစေတ်းလ် ကုထံုးဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း) တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။
ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထဲတြင္ ေအာက္ပါ
ပါဝင္ပစၥည္း မ်ား မပါဝင္ပါ။
> ၾကက္ဥ သို႔မဟုတ္ တိရိစာၦန္ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပစၥည္း
> COVID-19 ေရာဂါ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား
> မိမိ တို႔ DNA (မ်ိဳးရိုးဗီဇ ဆဲလ္)ကို ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ ႏိုင္သည့္ အစြမ္းမရွိ ပါ။
> မိမိ ကို ေျခရာခံ ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား ။
> ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာ မ်ား အတြက္ မသင့္ေလွ်ာ္ျခင္း
အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဝါေရွာင္ျခင္း၊ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား ရွိ ပါက၊ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆးမ်ား
ထိုးထားျခင္းျဖင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမွဳ ရွိ သည္။ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္း သည္ ဝါေရွာင္ျခင္း ကို လံုး ဝ မ
ထိ ခိုက္ပါ။ ၄င္း ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ အရာမ်ား သည္ မိမိ တုိ႔ ၏ ဝမ္းဗိုက္ တြင္းသို႔ မဝင္ ႏိုင္ပါ။
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး သည္ သင္၏ DNA ကို ေသာ္၄င္း ဗီဇ ကို ေသာ္၄င္း မေျပာင္းလဲေစပါ။ ကာကြယ္ေဆး
သည္ သင့္၏ ခႏၵာကိုယ္ အတြင္း COVID-19 ေရာဂါ မွ မည္ ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေပး မည္ ကို ထိန္းေၾကာင္း ေပး ျပီး၊ ရက္
အနည္း ငယ္အတြင္း ကိုယ္ခႏၵာ တြင္းမွ ရွင္းသြားပါ သည္။ သင္၏ DNA ကို ထိ ခိုက္ျခင္း၊ သက္ေရာက္ျခင္းမ ရွိပါ။
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ဘူစတာ ထပ္မံထိုး သည့္ ကာကြယ္ေဆး မျဖစ္မေန ထိုး ရန္ လုိ အပ္ပါ သလား။
မျဖစ္မေန ထိုး ရန္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိ ပါ။ သို႔ေသာ္ ဒုတိယ တၾကိမ္ ကာကြယ္ေဆးထိုး ျပီး ေနာက္ ၆လထက္ လြန္သြားလွ်င္
သင့္ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးထားျခင္းသည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ သင္ေဆးထိုးရန္
ရက္လြန္သြားျပီျဖစ္သည္။

ေဆာင္းရာသီ COVID-19 ေရာဂါ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ကဘာလဲ၊ ဘယ္သူ ရသင့္လဲ။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါ ေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာေရာဂါ ျဖစ္ ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ား သည္။ ထိုသူမ်ား ကို
ေဆာင္းရာသီ မတိုင္မွီ ကာကြယ္ေဆး ထိုး ရန္ ေနာက္ထပ္ (ဒုတိယ) ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ထိုးရန္ အၾကံျပဳ သည္။
သင္သည္ ၂၀၂၂ခု ဧျပီလ မွ စတင္ ၍ -- ေအာက္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ား ျပည့္ စံုပါက -- ေဆာင္းရာသီ COVID-19
ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး (ဒုတိယ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး) ကို ရရွိ ႏိုင္သည္။
> အသက္၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္> အယ္ေဘာ္ရီဂ်င္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေတာရစ္ကြ်န္းသား ျဖစ္ျပီး အသက္ ၅၀ေက်ာ္လွ်င္> မသန္စြမ္း သို႔မဟုတ္ သက္ၾကီး ေဂဟာ တြင္ ေန ထိုင္သူ > အသက္ ၁၆ႏွစ္ ျပည့္ျပီး၊ ကိုယ္ခံအား တုန္႔ျပန္မွဳ မေကာင္းသူမ်ား။ ဤအုပ္စု တြင္ပါဝင္ ေသာသူမ်ား အဖုိ႔ ၅ၾကိမ္ေျမာက္
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိုးေဆး ျဖစ္သည္။ (အေျခခံ အား ျဖင့္ ၃ ၾကိမ္ ထိုးျပီး၊ ၄င္း ေနာက္ ဒုတိယ တၾကိမ္
ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ႏွင့္ ေဆာင္းတြင္း ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး တို႔ျဖစ္သည္)။
ေဆာင္းရာသီ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ကို ပထမ တၾကိမ္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ထိုးျပီး ၄လ အၾကာတြင္
ထိုး ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ COVID-19 ေရာဂါ ကို ရရွိ ျပီး၊ ပထမ တၾကိမ္ ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆးထိုးျပီး ေနာက္၊
COVID-19 ေရာဂါ ရရွိထားေၾကာင္း အတည္ျပဳ ခဲ့လွ်င္၊ ၄လ အၾကာတြင္ ထိုးႏိုင္သည္။
ေဆာင္းရာသီ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္သူ အမ်ားစု သည္၊ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး
ကို အခမဲ့ ထိုး ႏိုင္ သည္။

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ တုပ္ေကြး ေဆး ကို တခ်ိန္တည္း ထိုးလွ်င္ ေဘးကင္းပါသလား။
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ တုပ္ေကြး ေဆး ကို တခ်ိန္တည္း ထိုးလွ်င္ ေဘးကင္းပါသည္။ သင့္ဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ ေဆး ဆိုင္ သို႔ သြားထိုး ႏိုင္သည္။

ရက္ခ်ိန္း ယူရန္။
ဘူစတာ ထပ္မံထိုးေဆး ထိုး ရန္ ရက္ခ်ိန္း ယူ မည္ ဆို လွ်င္ NSW ျပည္နယ္တြင္း ေန ရာေထာင္ ေပါင္း ရွိ ျပီး၊ ဆရာဝန္
ေဆးခန္းမ်ား ႏွင့္ ေဆး ဆိုင္မ်ား အပါ အဝင္ျဖစ္သည္။
NSW Healthေဆးခန္း အခ်ိဳ႕ တို႔ တြင္ ရက္ခ်ိန္းမယူဘဲသြားေရာက္ ေဆးထိုး ႏိုင္ သည့္ ေနရာမ်ားရွိသည္။
> ရက္ခ်ိန္း လုပ္ေသာ္ ၄င္း၊ ရက္ခ်ိန္း မလုပ္ ဘဲသြားေရာက္ ႏိုင္ သည့္ NSW Health ျပည္နယ္ေဆးခန္းမ်ားကိုရွာရန္။
> ရက္ခ်ိန္း ကို ေဆးခန္း၊ သင့္ဆရာဝန္ေဆးခန္း၊ သို႔မဟတ္ သင္ႏွင့္ နီးသည့္ ေဆးဆိုင္ တြင္ ရက္ခ်ိန္းယူရန္။
ရက္ခ်ိန္း ၾကိဳတင္ စာ ရင္းသြင္း ရန္ အကူ အညီ လုိ အပ္ပါက National Coronavirus Helpline (တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ကရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ အကူအညီ ဖံုး ) 1800 020 080 ကို ဆက္သြယ္ ျပီး နံ ပါတ္ ၈ ကို ဆက္ ႏွိပ္လွ်င္ စကားျပန္ အကူ
အညီ ရရွိ ႏိုင္သည္။

>C
 OVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္သည့္ ဘူစတာထပ္မံထိုးေဆး
ထိုး ရန္ ရက္ခ်ိန္းကို nsw.gov.au သို႔ ယေန႔သြား ယူရန္။
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