ကာကြယ္ေဆး အခ်က္အလက္ ေၾကျငာခ်က္

တုတ္ေကြး (Flu) ကာကြယ္ေဆး
(အသက္ရွိ၊ ႏွာေခါင္းတြင္းထည့္ရေသာ) သင္ ဘာေတြ သိရွိထားသင့္ပါသနည္း
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မ
 ည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးရသနည္း။

တုတ္ေကြးေရာဂါ (“flu”) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနရာအႏွံ႔ ႏွစ္စဥ
ပ်ံ႕ႏွံ႕သည့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္
ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ေမလ ၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
တုတေ
္ ကြး ေရာဂါသည္ အင္ဖလူ၀င္ဇာ ဗိင
ု း္ ရပ္စ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚၿပီး အဓိကအားျဖင့္
ေခ်ာင္းဆိးု ျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိေတြမ
႕ ရ
ႈ ျိွ ခင္း တိမ
႔ု တ
ွ ဆင့္ ကူးစက္သာြ းပါသည္။
မည္သူမဆို တုတ္ေကြးေရာဂါ ရရွိႏိုင္သည္။ တုတ္ေကြး ေရာဂါသည္
ရုတ္တစ္ရက္ပင္ျဖစ္ေပၚၿပီး ရက္အနည္းငယ္ ခံစားရႏိုင္ပါသည္။ လကၡဏာမ်ားသည္
အသက္အရြယ္အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္၊ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္ • ကိုယ္ပူျခင္း/ ခ်မ္းတုန္ျခင္း
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
• ၾကြက္သားမ်ားကိုက္ခဲျခင္း
• ေမာပမ္းႏြမ္းလ်ျခင္း
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း
• ႏွာရည္ယို သို႔မဟုတ္ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း
တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါႏွင့္ ေသြးမွ တဆင့္ ကူးစက္မႈမ်ားကိုလည္း
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊ ကေလးမ်ားတြင္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္းႏွင့္ တက္ျခင္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အဆုပ္ သို႔မဟုတ္ ႏွလံုး ကဲ့သို႔
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ရွိပါက တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ ၎အား ထိုထက္
ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္ပါသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ပိုရွိႏိုင္သည္။
ေမြးကင္းစမ်ား၊ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ား၊ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသူမ်ား၊
ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္
ကိုယ္ခံအားနည္းသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႔သည္
တုတ္ေကြးေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရၿပီး ေျမာက္မ်ားစြာတို႔မွာ ေဆးရံုတက္ရပါသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ • တုတ္ေကြးေရာဂါရရွိျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး၊
• သင္ တုတ္ေကြး ေရာဂါရရွိခဲ့သည့္တိုင္ ေရာဂါ အားျပင္းမႈ
ေလ်ာ့နည္းေစသည္သာမက
• သင့္ထံမွ သင့္ မိသားစု ႏွင့္ အျခားေသာသူမ်ားထံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ကူးစက္ျခင္းကို
ကာကြယ္ေပးပါသည္။

သက္ရွိ ျပင္းအားေလ်ာ့
	
2 တုတ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး LAIV၊ ႏွာေခါင္းတြင္း ဖ်န္းေဆး
တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ရာသီတိုင္းတြင္ တုတ္ေကြး ေရာဂါကာကြယ္ေဆးတစ္လံုး
ထိုးေပးရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။ အသက္ ၉ ႏွစ္ ေအာက္အရြယ္ ကေလးမ်ားသည္
တုတ္ေကြး ေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ရာသီ ကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္ ေဆးႏွစ္လံုး ထိုးရန္
လိုအပ္ႏိုင္သည္။ က်န္ရွိသူမ်ားမွာမူ တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ရာသီကာလတစ္ခု
တြင္ တစ္ခါသာ ထိုးရန္ လိုအပ္သည္။
သက္ရွိ ျပင္းအားေလ်ာ့ တုတ္ေကြး ကာကြယ္ေဆး (LAIV ဟုလည္းေခၚပါသည္) သည္
အသက္ ၂ ႏွစ္ မွ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိသည့္ က်န္းမာသန္စြမ္းသူ၊ ကိုယ္၀န္မရွိသူမ်ားအား
ခံယူေစႏိုင္ပါသည္။ ၎အား အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားႏွင့္လည္း
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေဆးေပးႏိုင္ပါသည္။

Influenza (live, intranasal) VIS - Burmese (08/07/2015)

Many Vaccine Information Statements are
available in Burmese and other languages.
See www.immunize.org/vis
ကာကြယ္ေဆး အမ်ားအျပား၏ အခ်က္အလက္ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို
ျမန္မာဘာသာႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားတို႔ျဖင့္

ရရွိႏိုင္ပါသည္။ www.immunize.org/vis တြင္ ၾကည့္ရႈပါ

LAIV အား ႏွာေခါင္းထဲတြင္ ဖ်န္းထည့္ရပါသည္။ LAIV သည္ သီမီရိုဆဲလ္
(thimerosal) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအရာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာထားျခင္း
မရွိပါ။ ျပင္းအားေလ်ာ့ထားသည့္ တုတ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားမွ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး
တုတ္ေကြးေရာဂါ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။
တုတ္ေကြး ေရာဂါပိုး အမ်ဳိးအစား မ်ားစြာရွိၿပီး ၎တို႔သည္ အၿမဲတမ္း
ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ရာသီမတိုင္မွီတြင္
ေရာဂါအားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ေလးမ်ိဳးအား ကာကြယ္ထားရန္ LAIV
ကာကြယ္ေဆးအသစ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာကြယ္ေဆးသည္
၎ေရာဂါပိုးမ်ားႏွင့္ အတိအက် လိုက္ဖက္မႈမရွိသည့္တိုင္ ကာကြယ္မႈအခ်ိဳ႕ကို
ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆးသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို တားဆီးေပးျခင္း မရွိပါ • ကာကြယ္ေဆးထဲတြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳျခင္း မရွိသည့္ ေရာဂါပိုးေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚေသာ တုတ္ေကြး ေရာဂါ၊
သို႔မဟုတ္
• တုတ္ေကြး ေရာဂါႏွင့္ ဆင္တူေသာ္လည္း တုတ္ေကြး ေရာဂါမဟုတ္သည့္
ဖ်ားနာမႈမ်ား။
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ကာကြယ္ေဆးအာနိသင္သက္ေရာက္ရန္
၂ ပတ္ ၾကာၿပီး၊တုတ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေပၚသည့္ရာသီကာလတစ္ေလ်ာက္
ကာကြယ္မႈေပးပါသည္။
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 ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား
အ
ဤကာကြယ္ေဆးအား မခံယူသင့္ပါ

အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔သည္ အသက္အရြယ္၊ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား၊ သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားတို႔ေၾကာင့္ LAIV ေဆးအား မခံယူသင့္ပါ။
အမ်ားစုေသာ ယင္းကဲ့သို႔ေသာသူတို႔သည္ ထိုးရေသာ တုတ္ေကြးကာကြယ္ေဆးကို
အစားထိုးသံုးသင့္သည္။ သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူမွသင့္အား
ကူညီဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
သင္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးမွ ကာကြယ္ေဆးခံယူခဲ့ရပါက ေအာက္ပါ
အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္သူကို ေျပာျပပါ • ဥမ်ားႏွင့္ မတည့္ျခင္းအပါအ၀င္ ေဆးမတည့္ျခင္းမွန္သမွ်မ်ား၊ သို႔မဟုတ္
တုတ္ေကြးေရာဂါကာကြယ္ေဆး မတည့္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈ ျဖစ္ဖူးျခင္း။
• Guillain Barré Syndrome ေရာဂါလကၡဏာစုအေျခအေနမ်ိဳး ရွိခဲ့ဖူးလွ်င္ (GBS
ဟူ၍လည္းေခၚပါသည္)။
• နာတာရွည္ ႏွလံုး၊ အသက္ရွဴျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္း၊ သို႔မဟုတ္
အာရံုေၾကာအဖြဲ႔အစည္း ျပသနာမ်ား ရွိျခင္း။
• ပန္းနာေရာဂါ သို႔မဟုတ္ အသက္ရွဴျခင္း ျပသနာမ်ားရွိျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ကေလးတစ္ဦးသည္ ခဲယဥ္းပင္ပန္းစြာအသက္ရွဴရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိျခင္း။
• ကိုယ္၀န္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ျခင္း။
• အက္စပရင္ (aspirin) သို႔မဟုတ္ အက္စပရင္ ပါေသာ ေဆး၀ါးမ်ား ရရွိေနသည့္
ကေလး သို႔မဟုတ္ လူပ်ဳိ အပ်ဳိေဖာ္၀င္စ အရြယ္မ်ား။
• ကိုယ္ခံအား စနစ္ ခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္း။
• ေနာက္ ၇ ရက္အတြင္းတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္မႈ (ဥပမာ ျခင္ဆီရိုး
ေျပာင္းလဲထည့္ျခင္း) ကို လိုအပ္သည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးထံ အလည္အပတ္ျပဳရန္
သို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသူ။

U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ LAIV အတြက္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းသင့္ပါသည္။ သင္ သို႔မဟုတ္
တစ္စံုတစ္ဦးမွ ကာကြယ္ေဆးခံယူခဲ့ၿပီး ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့လွ်င္
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္သူကို ေျပာျပပါ • ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း။ သင္ ျပန္လည္ေနေကာင္းလာသည့္အထိ
ကာကြယ္ေဆးအား အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းႏိုင္ပါသည္။
• ၿပီးခဲ့သည့္ ၄ ပတ္အတြင္း၌ အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆး ခံယူခဲ့ျခင္း။ သက္ရွိ
ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား အခ်ိန္နီးကပ္စြာ ထိုးလွ်င္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ပါ။
• တုတ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးသတ္ေဆးဆိုင္ရာေဆး၀ါးအား ၿပီးခဲ့သည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း၌
ခံယူခဲ့ျခင္း။
• ႏွာေခါင္း အလြန္အမင္း ပိတ္ျခင္း။
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ကာကြယေ
္ ဆး တံျ႔ု ပန္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအပါအ၀င္၊ မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆို တုန္႔ျပန္မႈ
ျဖစ္ေစသည့္ အလားအလာ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္
အနည္းငယ္သာျဖစ္တတ္ၿပီး သူ႕အလိုလို ေပ်ာက္ကင္း သြားပါသည္၊
သို႔ေသာ္ျပင္းထန္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။
LAIV ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုးသူအမ်ားစုတို႔သည္ ၎ေဆးႏွင့္ မည္သည့္ျပသနာမွ
မရွိပါ။ LAIV တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ တုတ္ေကြးအေပ်ာ့စားႏွင့္ အနည္းငယ္ ဆင္တူပါသည္။
LAIV ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ျပႆနာမ်ား တြင္
ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ပါသည္ -
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ကၽြႏ္ုပ္ ဘာကို ေလ့လာရွာေဖြရမည္နည္း။
• သင့္အား စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစသည့္ အရာအားလံုး ကို ရွာေဖြႏိုင္သည္၊ ယင္းတို႔မွာ
ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ၊ ကိုယ္ပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူမ်ား စသည့္ လကၡဏာမ်ား။
ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ လကၡဏာမ်ားတြင္ အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ႏွင့္
လည္ေခ်ာင္း ေရာင္ျခင္း၊ အသက္ရွဴရန္အခက္အခဲျဖစ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္ျခင္း၊
မူးေ၀ျခင္း၊ ႏွင့္ အားနည္းျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ၎သည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္
မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွ နာရီအနည္းငယ္အထိ ျဖစ္ေပၚပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္ ဘာလုပ္ သင့္သနည္း။
• ျပင္းထန္ေသာ မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ မေစာင့္ဆိုင္းႏိုင္သည့္ အေရးေပၚမႈ
ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ခဲ့ပါက ၉-၁-၁ သို႔ ေခၚဆိုၿပီး ထိုပုဂိၢဳလ္အား အနီးဆံုး ေဆးရံုသို႔
ပို႔ပါ။ သို႔မဟုတ္ပါက သင့္ ဆရာ၀န္ထံ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
• တံု႔ျပန္မႈကို ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ရပ္ အစီရင္ခံျခင္း စနစ္ (VAERS)
သို႔ တင္ျပပါမည္။ သင့္ ဆရာ၀န္မွ အစီရင္ခံစာကို ဖိုင္တြဲထားရပါမည္၊ သို႔မဟုတ္
သင္ ကိုယ္တိုင္ VAERS www.vaers.hhs.gov ၀က္ဆိုဒ္ မွတဆင့္ တင္ျပႏိုင္သည္၊
သို႔မဟုတ္ 1-800-822-7967 သုိ႔ ေခၚဆိုႏိုင္သည္။
VAERS သည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳပါ။

အသက္ ၂-၁၇ ႏွစ္ရွိ ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူပ်ဳိ အပ်ဳိးေဖာ္၀င္သူမ်ား • ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္း ပိတ္ျခင္း
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
• ကိုယ္ပူျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း ႏွင့္ ၾကြက္သားကိုက္ခဲျခင္း
• ခဲယဥ္းပင္ပန္းစြာ အသက္ရွဴရျခင္း
• ဗိုက္နာျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း

အသက္ ၁၈-၄၉ ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား • ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွပ္ေခါင္းပိတ္ျခင္း
• လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း
• ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း
• ခ်မ္းတုန္ျခင္း
• ေမာပန္းျခင္း/အားယုတ္ျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ျခင္း
မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမဆို ထိုးၿပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ • မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆို ျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ကာကြယ္ေဆးမွ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အလြန္ၿဖစ္ခဲလွ ပါသည္၊
ေဆးထိုးသည့္ ပမာဏ အႀကိမ္ တစ္သန္းတြင္ ၁ ႀကိမ္ သာ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊

 ကယ္၍ ျပင္းထန္ေသာ တံျ႔ု ပန္မႈ
အ
ရွခ
ိ လ
့ဲ ်ွ င္ ဘာလုပမ
္ လဲ။

6

 မ်ဳိးသား ကာကြယေ
အ
္ ဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ
ေလ်ာ္ေၾကးေပး အစီအစဥ္

အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေဆး ဒဏ္ရာျဖစ္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ပရိုဂရမ္ (VICP) သည္
ကာကြယ္ေဆးတစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာျဖစ္ေပၚသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
တည္ေထာင္ထားေသာ ဗဟိုအစိုးရ အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။
ကာကြယေ
္ ဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွမ
ိ ႈ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ယံၾု ကည္သမ
ူ ်ား သည္ အစီအစဥ္၏
အေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိင
ု ၿ္ ပီး ေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိရ
ု န္ 1-800-338-2382 သိ႔ု
ေခၚဆိႏ
ု င
ုိ သ
္ ည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ (VICP) ၀က္ဆဒ
ုိ ္ www.hrsa.gov/vaccinecompensation
သိ႔ု ၀င္ေရာက္ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိရ
ု န္အတြက္ အခ်ိနအ
္ ကန္အ
႔ သတ္
ရွပ
ိ ါသည္။
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ကၽြႏပ
ု ္ ္ မည္သ႔ ု ိ ပိၿု ပီးေလ့လာႏိင
ု သ
္ နည္း။

• သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူထံ ေမးျမန္းပါ။ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ သည္
ကာကြယ္ေဆးအထုပ္ပါ အညႊန္း သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ကိုးကားရန္
အခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုး ၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း မွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္းတြင္

• သင့္ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဌာနသို႔ ဖုန္းေခၚပါ။

ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

• ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္း စင္တာ (CDC) -

မည္သည့္ေဆး၀ါးမ်ားတြင္မဆို ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာ
သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ေပၚရန္မွာ လြန္စြာ အလွမ္း ကြာေ၀းလွပါသည္။

- 1-800-232-4636 သို႔ ေခၚဆိုပါ (1-800-CDC-INFO) သို႔မဟုတ္
- CDC ၀က္ဆိုဒ္ www.cdc.gov/flu တုတ္ေကြးသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး အတြက္ အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေပးပါသည္။
အခ်က္အလက္ကိုမိုသိရွိရန္ www.cdc.gov/vaccinesafety/ တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္ -
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