LET’S DO THIS

– Burmese

COVID-19 ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း။

လုပ္ေဆာင္ၾကစို႔။

အဘယ္ေၾကာင့္ အသက္ ၅ မွ ၁၁ အရြယ္ ကေလးမ်ား COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ လုိ အပ္သနည္း။
COVID-19 ေရာဂါ သည္ အၾကီး အက်ယ္ ဖ်ားနာျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း၊ ႏွင့္ ေရရွည္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစ ႏိုင္သည္။ တဦး မွ တဦး လ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာ ကူး
ႏိုင္ျပီး၊ ေရာဂါ ကူး သည္ ကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ ပင္ လကၡဏာ မျပ ေသးမွီဲ၊ အျခား ေနာက္ တေယာက္ ကို ကူး ေစ ႏိုင္ သည္။
COVID-19 ေရာဂါ သည္ ကေလးမ်ား တြင္ လူႀကီးမ်ား ေလာက္ ေရာဂါျပင္းျပမွဳ မ ရွိ ေသာ္လည္း၊ ကေလးမ်ား ကို COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုး
ေပး ရန္ လုိအပ္သည့္ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္ အထားမ်ား ရွိသည္။
•

COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းသည္ ကုိယ္ခံအား ျမွင့္တင္ ရန္ အတြက္ အေထာက္ အကူ ရွိ သည္။ သင့္ ကေလး ကို COVID-19
ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အားျဖင့္ အၾကီး အက်ယ္ ဖ်ားနာျခင္း ႏွင့္ ေရရွည္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ လာ ႏိုင္ ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္သည္။

•

ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အားျဖင့္၊ မိမိတုိ႔ မိသားစုမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ မိမိ တုိ႔ လူမွဳ ေရး အသိုင္း အဝိုင္း အပါ အဝင္၊ အသက္ မေရြး
ေရာဂါ ရလြယ္သူမ်ား အပါ အဝင္၊ ေရာဂါ ကူးစက္မွဳ မွ ကာကြယ္ေပး၊ ႏိုင္သည္။

•

ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အားျဖင့္၊ ကေလးမ်ား သည္ လူမွဳ ဆက္ဆံေရး လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ား ႏွင့္ ၄င္း တို႔ အဖုိ႔ အေရး ႀကီးလွသည့္ အတတ္
ပညာ ႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ မ်ားတြင္ ပါ ဝင္ခြင့္ ရရွိ ႏိုင္ သည္။

ကမၻာ တဝွမ္း သန္း ႏွင့္ ခ်ီ ေသာ ကေလး မ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အကာ အကြယ္ ကို ရထား ျပီး ျဖစ္သည္။ ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အားျဖင့္ ကေလးမ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါ ေၾကာင့္ အလြန္အမင္းဖ်ား နာျခင္း မွ အကာအကြယ္ ေကာင္း ရရွိ ျပီး၊ မိမိ တို႔
မိသားစု အဖို႔ လဲ လံုျခံဳ စိတ္ခ်မွဳ မ်ား ေပး ႏိုင္သည့္ အေထာက္ အထား မ်ား ကို ေတြ႔ ရွိ ရ သည္။
ကေလးမ်ား ကို ထိုးေပး သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား သည္ လူႀကီးမ်ား ကို ထိုးေပး သည့္ ကာကြယ္ေဆး မ်ား ႏွင့္ တူပါ သလား။
မတူပါ။ (အသက္ ၅ မွ ၁၁ အရြယ္) ကေလးမ်ား ထိုးရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထား သည့္ ေဆး သည္ ဖိုင္ဇာ Pfizer(Comirnaty)ျဖစ္သည့္ ကေလးမ်ား အဖို႔
အထူး ကာကြယ္ေဆး ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း တို႔ ကို ရက္သတၱပါတ္ (၈)ပါတ္ ၾကာ ျခားျပီး ထိုးေပး သည့္ ေဆး ျဖစ္သည္။
ကေလးမ်ား ကို ထိုးေပးသည့္ ကာကြယ္ေဆး သည္ လူႀကီးမ်ား ကို ထိုးေပး သည့္ ေဆး အား ၏ သံုးပံုတပံုသာ ရွိ သည္။ ဤ အသက္အုပ္စု ကို ပို၍ အား
နည္း သည့္ ထိုးေဆး ထိုးေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ ၁၂ ႏွင့္ အထက္ အရြယ္ မ်ား ကို ထိုးေပး သည့္ အလားတူ ျမင့္မား သည့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ ျခင္း မ်ား ကို
ေပး ႏိုင္ သည္။
ကေလးမ်ား ကို ကာကြယ္ေဆး ထိုး သည့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳး သည္ လူႀကီးမ်ား ႏွင့္ တူ သလား။
တူပါသည္။ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အားျဖင့္ ကေလးမ်ား သည္ လူႀကီးမ်ား အလားတူ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ခံစား ႏို္င္ပါသည္။
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ မ်ား ေသာ အားျဖင့္ ျပင္းထန္မွဳ မ ရွိဘဲ တရက္ ႏွစ္ ရက္ အတြင္း ေပ်ာက္ကင္း ႏိုင္သည္။ ၄င္းတို႔မွာ -•

ေခါင္းကိုက္ျခင္း

•

အဖ်ားတက္ျခင္း ႏွင့္ ခ်မ္းတံုျခင္း

•

ေမာပန္းျခင္း/ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း

•

ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း ႏွင့္ ေဆးထိုးထားသည့္ လက္ေမာင္း ေအာင့္ျခင္း

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အနည္းငယ္ ရရွိျခင္း သည္ သာမန္ ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ခႏၵာ အေနျဖင့္ ကာကြယ္ ထိုးေဆး ကို တံု႔ျပန္ ေန သည္ ကို ျပ သည္ ။ ဆိုးရြား သည့္
ေဘး ထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မွာ COVID-19 ေရာဂါ ရသြား ႏိုင္ေသာ္လည္း အလြန္ ျဖစ္ ခဲ ပါသည္။ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ေနျပီး သင့္
အေနျဖင့္ စိတ္ ပူပန္ လွ်င္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ျပပါ။

>C
 OVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ကို ယေန႔ ပင္ nsw.gov.au
သို႔ သြား၍ ရက္ခ်ိန္း ဘူကင္ လုပ္ ပါ။
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ကေလး အဖို႔ ဆိုးရြားသည့္ ဆိုးက်ိဳး ျဖစ္ ႏိုင္ သည္ ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ပ္ ကေလး ကို ကာကြယ္ ေဆး မထိုး သင့္ ဘူး ဟု ဆို လို သလား။
မဆိုလုိပါဘူး။ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး အားလံုးကို ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံ ရွိ လံုျခံဳေရး စံမ်ား ျဖင့္ တင္းက်ပ္ ျပင္းထန္စြာ စီစစ္ ထားျပီး
ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း အျပင္ ေဆးဝါးဆိုင္ ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး(TGA) ၊ ႏွင့္ ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံ ကိုယ္ခံအားဆိုင္ရာ အၾကံေပး အဖြဲ႔ အစည္း (ATAGI) တုိ႔ ၏
သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ အသံုးျပဳ ခြင့္ ကို ရရွိ ထားျပီးျဖစ္သည္။
ကမၻာ အႏွံ႕ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ အပါ အဝင္ အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးေပါင္း ၅သန္းေက်ာ္ တို႔သည္ လံုျခံဳ စိတ္ ခ်စြာ ကာကြယ္ ေဆး ထိုးျပီး
ျဖစ္ပါသည္။
COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း အားျဖင့္ ကြ်န္ပ္ ကေလး ၏ ႀကီးထြားေရး၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ေနာင္တြင္ မ်ိဳးပြါးေရး မ်ား ကို ထိ ခိုက္ ႏိုင္ေစပါသလား။
မထိခိုက္ ႏိုင္ပါဘူး။ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း သည္ ကေလးမ်ား ၏ ႀကီးထြားမွဳ၊ ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ ကို ထိ ခိုက္ ႏိုင္ ေစ သည့္ အေထာက္ အထား
မရွိပါ။
COVID-19 ေရာဂါ ကို ေရရွည္ခံစား ရလွ်င္ က်န္းမာေရး ပိုမုိၾကာရွည္စြာထိခိုက္ႏိုင္သည္။ ထိခိုက္မွဳ နည္းပါးသည့္ ေဘးထြက္ ဆိုး ၾကိဳး မ်ား ႏွင့္ ႏွိုဳင္းလွ်င္
ေရာဂါ ရရွိ ႏိုင္မွဳ မွ ေပၚထြက္ လာ သည့္ အႏၱရယ္ ကပို၍ ႀကီးမားသည္။
ကြ်န္ပ္ ကေလး က COVID-19 ေရာဂါ ရျပီး ျပီ ဆို လွ်င္ ကာကြယ္ေဆး ထိုး စရာလုိ ေသးသလား။
လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါ ရ ရွိျပီး ျပန္ေကာင္းသြား ျပီး ေနာက္၊ ထပ္တႀကိမ္ အျခား ေရာဂါ ပိုး မွ အကာ အကြယ္ ရရွိ ႏိုင္
ေအာင္ ကာကြယ္ ေဆး ထိုးေပး ပါ။
ကြ်န္ပ္ ကေလး ကို ကြ်န္ပ္၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ မ ရ ရွိ ဘဲ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး ႏိုင္ ပါ သလား။
မထိုး ႏိုင္ပါဘူး။ အသက္ ၅ႏွစ္ မွ ၁၁ ႏွစ္ အရြယ္ မ်ား ကို COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆး ထိုး ရန္ မိဘ အုပ္ထိန္း သူ သေဘာတူ ညီခ်က္ လုိ အပ္ ပါ
သည္ ။
ကာကြယ္ေဆး ထိုး ရန္ ရက္ခ်ိန္း ေတာင္း သည့္ အခါ ႏွင့္ ေဆးထိုး ခ်ိန္ တြင္ မိဘ အုပ္ထိန္းသူ သေဘာတူညီခ်က္ လုိအပ္ သည္။ မိဘ အုပ္ထိန္းသူ
ကို္ယ္တိုင္ ကေလး ႏွင့္ အတူ ရက္ခ်ိန္း ကို မသြား ေရာက္ ႏိုင္ လွ်င္၊ အြန္လုိင္း မွ တဆင့္ ရက္ခ်ိန္း ေတာင္း သည့္ အခါ တြင္ ကေလး ႏွင့္ အတူ ေဆး
ထိုး ရန္ လုိက္ပါ မည့္ သူ နာမည္ ကို တင္ ရ မည္ ျဖစ္သည္။
ကေလး ႏွင့္ အတူ လုိက္ပါ ေပး မည့္ သူ ၏ နာမည္ ႏွင့္ အေသး စိတ္မ်ား ကို ပါ ရက္ခ်ိန္းေတာင္း သည့္ အခါ တပါတည္း တင္ ရ ပါ မည္။ သို႔ မွသာ၊
ခ်ိန္းထား သည့္ ရက္ တြင္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ႏွင့္ အတ၊ူ ၄င္း တုိ႔ ၏ အမည္ ႏွင့္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ ကို အတည္ ျပဳ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ သည္။
သေဘာတူညီ ခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ဝဗ္ဆိုက္ သို႔သြား ေရာက္ ၾကည့္ရွဳ ႏိုင္ သည္။ Vaccination consent FAQs for parents and
guardians ။
ကေလးမ်ား အတြက္ (ေက်ာင္း ႏွင့္ အားကစား ကြင္းမ်ား အပါအဝင္) COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ကို မထိုးမေန ရ သတ္မွတ္ထား ပါ သလား။
မသတ္မွတ္ထား ပါဘူး။ မထိုး မေနရ မသတ္မွတ္ ထား ေသာ္ လည္း ကာကြယ္ေဆး ထိုး ရန္ တိုက္တြန္းပါ သည္။
ကေလး မ်ား ေက်ာင္း ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အား ကစား မ်ား တြင္ ပါ ဝင္ခြင့္ ရရွိ ဖုိ႔ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးထား ရန္ လုိ အပ္ခ်က္ မရွိ ပါ။
ကြ်န္ပ္ ကေလး က ထပ္တိုး ထိုးေဆး (booster) ထိုး ရန္ လုိ အပ္ ပါ သလား။
မလိုအပ္ပါဘူး။ ကနဦး ထိုးထား တဲ့ ကာကြယ္ ေဆး ဟာ လူငယ္ ေတြ အဖုိ႔ ႀကီးမား သည့္ ကုိယ္ခံအား တုန္႔ျပန္မွဳ ကို ရ ရွိ ႏို္င္သည့္ အတြက္ မလို အပ္
ပါ ဘူး။
ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံ ကိုယ္ခံအားဆိုင္ရာ အၾကံေပး အဖြဲ႔ အစည္း (ATAGI) က ကေလး အရြယ္ မ်ား ေနာက္တိုးထိုးေဆး အတြက္ ေနာက္ ေနာင္ လုိ အပ္
မွဳ ရွိ မရွိ စဥ္းစား ေပး သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး ရန္ အစီ အစဥ္ ရွိ ပါ သလား။
မရွိပါ။ ကေလး ကို ကာကြယ္ေဆး ထိုး ေပး ဖုိ႔ မိမိ တို႔ ဆရာဝန္၊ သို႔မဟုတ္၊ ေဒသ ဆိုင္ရာ ေဆး ဆိုင္၊ အယ္ေဘာ္ရ၈်ီနယ္ လူမ်ိဳးစု က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာ
င္မွဳ၊ သို႔မဟုတ္၊ NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာ ေရး ေဆးခန္း မ်ား မွ တဆင့္ ကာကြယ္ ေဆး ထိုး ရန္ ရက္ခ်ိန္းေတာင္း ႏုိင္သည္။
မည္ကဲ့သို႔ ရက္ခ်ိန္း ဘြတ္ကင္ ေတာင္း ရ မည္နည္း။
ကေလးမ်ား ကို ကာကြယ္ေဆး ထုိးရန္ အျမန္ဆံုး ရက္ခ်ိန္းေတာင္း ဖုိ႔ မိဘမ်ား ကို တိုက္တြန္းပါသည္။
အြန္လုိင္း ရက္ခ်ိန္း လုပ္လိုလွ်င္--www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated
ဖံုးမွ တဆင့္ ရက္ခ်ိန္းေတာင္း ရန္--1800 57 11 55 / ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မွဳ (TIS): 131 450

>C
 OVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ကို ယေန႔ ပင္ nsw.gov.au
သို႔ သြား၍ ရက္ခ်ိန္း ဘူကင္ လုပ္ ပါ။
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