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MMR ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး (ဝက္သက္၊(ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ဂ်ာဂ်ာ
မန္၀က္သက္)-မန္၀က္သက္)- သင္သိထားရမည့္သင္သိထားရမည္ ့အေၾကာင္းအရာမ်ားအေၾကာင္းအရာမ်ား

1. ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။

MMR ကာကြယ္ေဆးသည္ကာကြယ္ေဆးသည ္ဝက္သက္၊ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ၊ ႏွင့္  
ဂ်ာမန္ဝက္သက ္တို႔မျဖစ္ေအာင ္ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည္။
� ဝက္သက္ေရာဂါ ဝက္သက္ေရာဂါ (MEASLES, M)  သည္ ကုိယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ 

ႏွာရည္ယုိျခင္း၊ ႏွင့္ မ်က္လံုးမ်ား နီျမန္းၿပီး မ်က္ရည္ထြက္ျခင္း အပါအ
ဝင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိ ုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကိ ုအဖု
အပိန္႔ထြက္က္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎သည ္ေလသင္
တုန္းျဖတ္ျခင္း (ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ေလ့ရွိသည္)၊ နားထဲပိုးဝင္ျခင္း၊ ဝမ္း
သြားျခင္းႏွင္ ့အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ (နမိုးနီးယား) တို႔ကိ ုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ 
ဝက္သက္ေရာဂါေၾကာင္ ့ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ ္ေသဆံုးမႈမ်ား
ကိုုရွားရွားပါးပါး ျဖစ္ေစႏိုုင္သည္။

� ပါးခ်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ ပါးခ်ိတ္ေရာင္ေရာဂါ (MUMPS, M)  သည္ ကုိယ္ပူျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊  
ႂကြက္သားမ်ားကုိက္ခဲျခင္း၊ ေမာပမ္းျခင္း၊ ခံတြင္းပ်က္ျခင္း ႏွင့္ နားရြက္ေ
အာက္ရိွ တံေတြး အႀကိတ္မ်ား ေရာင္ျခင္းႏွင့္ နာက်င္ျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚ 
ေစပါသည္။ ၎သည္ နားပင္းျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာရုိးနာ
ဗ္ေၾကာဖုုံး အေျမွးပါးေရာင္ျခင္း၊ နာက်င္ေသာ ေ၀ွးေစ့ သုုိ႔မဟုုတ္ သားဥအိ
မ္ ေရာင္ျခင္း ႏွင့္ အလြန္ရွားပါးစြာ ေသဆုံးျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

� ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ ဂ်ာမန္ဝက္သက္ေရာဂါ (RUBELLA, R) သည္ ကုိယ္ပူျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း
နာျခင္း၊ အဖုအပိန္႔ထြက္က္ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း ႏွင့္ မ်က္စိ ယားယံျခင္း မ်ား
ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ၎သည္ ထက္ဝက္ခန္႔ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္  
သုိ႔မဟုတ္ အရြယ္ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ အဆစ္ေရာင္ျခင္းကုုိ  
ျဖစ္ေစႏုုိင္သည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ဂ်ာမန္ 
ဝက္သက္ေရာဂါ ျဖစ္ခ့ဲပါက ကုိယ္ဝန္ ပ်က္က်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္ 
ေသာ ေမြးရာပါ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏ္ုုိင္သည္။

MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေသာသ ူအမ်ားစုမွာ တစ္သက္လံုးစာ  
ကာကြယ္ေပးၿပီးသားျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင္ ့ကာကြယ္ေဆးထိုး 
ႏႈန္းျမင့္မာျခင္း တိုု႔ေၾကာင္ ့အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင ္အဆိုပါေရာဂါ 
မ်ား ျဖစ္ပြားေလ ့မရွိေတာ့ပါ။

2. MMR ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး

ကေလးမ်ားကေလးမ်ား သည ္MMR ကာကြယ္ေဆးကိ ု2 ႀကိမ္ထိုးဖို႔ လိုအပ္သည္မွာ–
� ပထမအႀကိမ္ကိ ုအသက ္12 လမ ွ15 လအတြင္းထိုးေပးသည္။
� ဒုတိယအႀကိမ္ကုိ အသက ္4 ႏွစ္မွ 6 လအတြင္းထိုးေပးသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပသိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပသို႔ ခရီးသြားမည့္ခရီးသြားမည္ ့အသက္အသက ္6 လမွလမ ွ11 လအလအ
တြင္းတြင္း ကေလးမ်ားသည္ကေလးမ်ားသည ္မိမိတို႔ ခရီးမသြားမ ီ MMR ကာကြယ္ေဆးကိ ုထိုး
သင့္ပါသည္။ ဤကေလးမ်ားသည ္ေရရွည ္ကာကြယ္မႈ အတြက ္သတ ္
မွတ္ထားသည္ ့အသက္အရြယ္တြင ္အပိုေဆာင္း ေနာက္ထပ ္2 ႀကိမ ္ထိုး
သင့္ပါသည္။

ပိုႀကီးေသာကေလးမ်ား၊ပိုႀကီးေသာကေလးမ်ား၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္မ်ားၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္မ်ားႏွင့္လူႀကီးမ်ားလူႀကီးမ်ားသည ္
လည္း ၎တုိ႔က ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာႏွင့္ ဂ်ာမန္ဝက္သက္တုိ႔ကုိ ခုခံ 
ႏုိင္အား မရိွထားေသးလွ်င္ MMR ကာကြယ္ေဆးကုိ 1 ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ 2  
ႀကိမ္ ထုိးဖုိ႔လုိအပ္သည္။ အႀကိမ္ေရမည္မွ်ထုိးဖုိ႔လုိအပ္သည္ကုိ သင္၏က်န္း 
မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပံ့ပိုးသူက ကူညီဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။

တတိယအႀကိမ ္MMR ေဆးထိုးျခင္းကိုမ ူပါးခ်ိတ္ေရာင္နာေရာဂါ  
ရုတ္တစ္ရက္ေပၚေပါက္သည္ ့အေျခအေနမ်ား၌သာ ထိုးရန ္ 
အႀကံျပဳေထာက္ခံပါသည္။

MMR ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္အတ ူ
လည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ကေလးအသက ္12 လမ ွ12 ႏွစ္အရြယ္တို႔သည ္
လည္း MMR ကာကြယ္ေဆးကိ ုVaricella ကာကြယ္ေဆးႏွင့္စုေပါင္း၍  
တစ္ႀကိမ္တည္းထိုးႏိုင္ၿပီး ၎ကိ ုMMRV ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ သင္ ့
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား  
ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

3.  သင္၏သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေထာက္ပံ့
သူျဖင့္သူျဖင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလွ်င ္သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံပိုးမည့္
သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
� ယခင္က MMR သုိသုိ႔မဟုတ္မဟုတ ္MMRV ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး ေဆးတစ္ႀကိမ္ေဆးတစ္ႀကိမ ္ထိုုး ထိုုး 

ၿပီးေနာက္ၿပီးေနာက ္ဓါတ္မတည့္သည့္ဓါတ္မတည့္သည္ ့တုုန္တုုန္႔ျပန္မႈျပန္မႈ ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င္ျဖစ္ခဲ့ဖူးလွ်င ္သို႔မဟုုတ ္ ျပင္း ျပင္း 
ထန္ေသာထန္ေသာ အသက္အႏၲရာယ္အသက္အႏၲရာယ ္ခ်ိန္းေျခာက္သည္အထိခ်ိန္းေျခာက္သည္အထ ိဓါတ္တုုန္ဓါတ္တုုန္႔ျပန္မႈ ျပန္မႈ 
တစ္စံုတစ္ရာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိခဲ့ဖူးျခင္း။

� ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ျဖစ္လွ်င ္သို႔မဟုတ ္ကိုယ္ဝန္ရွိေနေၾကာင္းထင္ေန
လွ်င—္ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားက MMR ကာကြယ္ေဆး မထိုးသင့္ပါ။

�  အားနည္းေသာအားနည္းေသာ ခုခံအားစနစ္ရွိလွ်င္ခုခံအားစနစ္ရွိလွ်င ္သို႔မဟုတမ္်ိဳး႐ိုးလိုက္ေသာမ်ိဳး႐ိုးလိုက္ေသာ သိုသို႔မ  မ  
ဟုတ္ဟုတ ္ေမြးရာပါေမြးရာပါ ခုခံအားစနစ္ခုခံအားစနစ ္ျပႆနာမ်ားရွိေသာျပႆနာမ်ားရွိေသာ မိဘ၊မိဘ၊ အကိုအကိ ုသိုသို႔မဟုတ ္မဟုတ ္
ညီမညီမ အစ္မတိုအစ္မတို႔ရွိလွ်င္ရွိလွ်င္

� မိမိတို႔အား အလြယ္တက ူေသြးေျခဥျခင္း သိုသို႔မဟုတ္မဟုတ ္ေသြးထြက္ျခင္း ေသြးထြက္ျခင္း 
 ျဖစ္ေစသည့္ျဖစ္ေစသည္ ့အေျခအေနအေျခအေန ရွိခဲ့လွ်င္။ရွိခဲ့လွ်င္။

� မၾကာေသးခင္က ေသြးသြင္းျခင္းေသြးသြင္းျခင္း သိုုသိုု႔မဟုုတ္မဟုုတ ္အျခားေသာအျခားေသာ ေသြးႏွင့္စပ ္ေသြးႏွင့္စပ ္
ဆုုိင္သည့္အရာမ်ားအားဆုုိင္သည့္အရာမ်ားအား လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းလက္ခံရယူခဲ့ျခင္း ရွိလွ်င္။ရွိလွ်င္။

� တီဘီေရာဂါ ရွိိလွ်င္။ရွိိလွ်င္။
� ျပီးခဲ့သည္ ့4 ပတ္တာပတ္တာ ကာလအတြင္းကာလအတြင္း အျခားေသာအျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး တစ္ခုုတစ္ခုု

ခုုအားခုုအား ရယူခဲ့ဖူးျခင္းရယူခဲ့ဖူးျခင္း ရွိလွ်င္။ရွိလွ်င္။
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အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင ္သင္၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူသည ္
MMR ကာကြယ္ေဆး ထိုုးမႈကို ုေနာက္တႀကိမ္ေဆးခန္းသို႔လာျပသည္
အထ ိေ႐ႊ႕ဆိုုင္းရန ္ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္သည္။

အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသးစား နာမက်န္းမႈရွိသူမ်ားသည ္ကာကြယ္ေဆး 
ထိုုးႏွံျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင္ ့သိုု႔မဟုုတ ္အျပင္းအထန ္ေန
မေကာင္းသူမ်ားသည ္MMR ကာကြယ္ေဆး မထိုုးမ ီေနျပန္ေကာင္းလာ 
သည္အထ ိေစာင့္သင့္သည္။

သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူမ ွအေသးစိတ ္အခ်က္အလက္မ်ား သင့္
အား ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္မႈအႏၲရာယ္မ်ား
� ကာကြယ္ေဆးထုိးေပးသည့္ေနရာတြင ္လက္ေမာင္း နာက်င္ျခင္း  

သို႔မဟုတ ္နီျမန္းျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္တြင ္ 
ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ အဖုအေသးစားထျခင္းတိ႔ ု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

� MMR ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက ္ပါးႏွင္ ့လည္ပင္းတို႔ရွ ိဂလန္းမ်ား  
ေရာင္ရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ ္တခါတရံ၌ အဆစ္မ်ား ယာယီနာက်င္ျခင္း၊  
တင္းေနျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည ္(ဆယ္ေက်ာ္သက ္သို႔မဟုတ ္ 
လူႀကီးအမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုတြင္သာ)။

� ထုိထက္ျပင္းထန္ေသာ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား သိပ္ျဖစ္ေလ့မရွိပါ။ ၎တြင ္တက ္
ျခင္း (ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္၍ျဖစ္သည္) သို႔မဟုတ ္ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ေသြး 
ယိုျခင္း သို႔မဟုတ ္အနာတရျဖစ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ့ေသြးကလာ
ပ္စည္း ပါဝင္ႏႈန္း ယာယီနည္းပါးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

� ေလးနက္ေသာ ခုခံအားစနစ ္ျပႆနာရွိေသာသူမ်ားတြင ္ဤကာကြယ ္
ေဆးသည္ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ပုိးဝင္မႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ 
စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ခုခံအားစနစ ္ျပႆနာရွိေသာသူမ်ားသည ္MMR  
ကာကြယ္ေဆးမထိုးသင့္ပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင ္ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင ္လူ
တို႔သည ္တစ္ခါတစ္ရံတြင ္မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း၊  
အျမင္အာ႐ံ ုေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ ္နားျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ဆရာဝန္အား 
ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင ္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ျပင္းထန္ေသာဓါ
တ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ ္ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏုိင ္
ေျခမွာ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္။

5.  ျပင္းထန္ေသာျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈတံု႔ျပန္မႈ ျပႆနာမ်ားျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚျဖစ္ေပၚ
လာခဲ့လွ်င္လာခဲ့လွ်င္ မည္သို႔မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည ္ေဆးခန္းမ ွ 
ထြက္ခြာျပီးေနာက ္ဓာတ္မတည့္တုုန္႔ျပန္မႈရရွိႏိုုင္သည္။ သင္သည ္ျပင္း 
ထန္ေသာ ဓာတ္မတည္ ့တုုန္႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ား (အနီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာ 
ႏွင့္ လည္ပင္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴျမန္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊  
ေခါင္းမူးျခင္း သို႔မဟုုတ ္အားမရွိျခင္း) တို႔ကိ ုေတြ႕ ရွိရပါက 9--1--1  
သို႔ ေခၚဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား အနီးဆံုုး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။

အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက ္စိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္းမာေရး  
ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံဖုုန္းေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည္ ့တံု႔ျပန္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အျဖစ္အပ်က ္တုိင ္
ၾကားရန ္စနစ္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ  
ေထာက္ပံ့သူသည ္ပံုမွန္အားျဖင္ ့ဤအစီရင္ခံစာကို ုတင္ျပမည္ျဖစ္သည ္ 
သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္တိုုင ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ဝက ္
ဘ္ဆုိဒ္ျဖစ္သည့္ www.vaers.hhs.gov သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သုိ႔မဟုတ္ 
1--800--822--7967 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည ္ဓါတ္မတည့္တံု႔ျပန္မႈမ်ားကုုိ  
အစီရင္ခံရန္အတြက္သာ ျဖစ္ျပီး၊ VAERS ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည ္ေဆး 
ဖက္ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဒဏ္ရာရရွိမႈ  
ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အစီအစဥ္အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ထိခိုုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီအစဥ ္
(National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) သည ္ကာကြ
ယ္ေဆးတစ္ခုခုေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာရရွိသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန ္တည္ေထာ
င္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စ ုအစီအစဥ္တစ္ခ ုျဖစ္ပါသည္။  
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟ ုေျပာဆိုထားသည္ ့ထိခိုက္မႈ သို႔မဟု
တ္ အသက္ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက ္ေလွ်ာ
က္ထားရန ္အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိၿပီး ယင္းမွာ ၂ ႏွစ္အထ ိေလွ်ာ့ခ်ထားပါ
သည္။ အစီအစဥ္အေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႏွင္ ့မေက်နပ္ခ်က္ကိ ုတင္ျပရန္
တို႔အတြက ္VICP ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္ ျဖစ္သည္ ့ 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation သို႔သြားပါ သိုု႔မဟုုတ ္ 
1--800--338--2382 သိုု႔ေခၚဆိုုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္
� သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္သူထ ံေမးျမန္းပါ။
� သင့္ဆရာဝန ္သုိ႔မဟုတ ္ျပည္နယ ္က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ေခၚဆိုပါ။
� ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug Administration, 

FDA (သည္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါး အာဏာပိုုင္) ဝဘ္ဆိုက္သို႔  
သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကိ ု 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines မွာျဖည့္သြင္းပါ။

� Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ  
ကာကြယ္ေရးႏွင္ ့ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-
- ဖုန္းေခၚဆိုရန ္1--800--232--4636 (1--800--CDC--INFO) သို႔မဟုတ္
- CDC ၏ ဝဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္ www.cdc.gov/vaccines
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