
Many Vaccine Information Statements are available in Burmese and 
other languages. See www.immunize.org/vis

ကာာကာြယ္ေေ�ဆးး အခ််ကာေအလကာေ �ၾကာျငာာခ််ကာေမ်ား်ားကုာ� ျမ်ားန္ေမ်ားာဘာာသာႏွာ��ငာ့ေ 
အျခ်ား�သာႏွာ ဘာာသာႏွာစကာားမ်ား်ားတုို႔ျ� �ျဖငာ့ေ ရရွိႏို� ု�ု�ငာေပါါသာႏွည္ေ။  
www.immunize.org/vis တို႔ျြငာေ ၾကာည့္ေရႈ�ႈပါါ။

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

ကာာကာြယ္ေေ�ဆးး အခ််ကာေအလကာေ �ဖာ္ျာေ�ပခ််ကာေေ

�ရ�ကာ်ာကာေ/မ်ား်ာကာေ�ကာ်ာကာေ  
ကာာကာြယ္ေေ�ဆးး(JYNNEOS™)-  
သာႏွငာေသုာႏွထားားရမ်ားည့္ေ အ�ၾကာာငာေးအရာမ်ား်ား

1. ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရသလဲ။
�ရ�ကာ်ာကာေ/�မ်ား်ာကာေ�ကာ်ာကာေ ကာာကာြယ္ေေ�ဆးး (JYNNEOS™) သည္ ေရေက်ာက္၊  
ေမ်ာက္ေက်ာက္ႏွင္ ့vaccinia ဗုိင္းရပ္စ္အပါအဝင္ ေက်ာက္ေရာဂါဗုိင္းရပ္စ္
မ်ားေၾကာင္ျ့ဖစ္ပြားေသာ အျခားေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးႏိင္ုသည္။

ေရေက်ာက္ေရာဂါသည္ variola ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင္ျ့ဖစ္ပြားသည့္  
အလြနျ္ပင္းထနေ္သာ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေ
ရးတြင္ အလပ္ုလပ္ုေသာသူမ်ားႏွင္ ့ဓာတ္ခြဲခနး္ဝနထ္မ္းအခ်ဳိ႕အပါအဝင္ 
အခ်ဳိ႕လမူ်ားသည္ ေရေက်ာက္ေရာဂါကုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင္ ့ 
ထိေတြ႕ႏိင္ုေျခ အစဥ္အၿမဲရိွေနသည္။ ဤဗုိင္းရပ္စ္သည္ လတူစ္ဦးမွ  
တစ္ဦးသို႔  ကူးစက္ပ်႕ံႏွံႏ့ိင္ုၿပီး အဖ်ားတက္ျခင္းႏွင္ ့အေရျပားအဖုအပိမ့္  
အနကီြက္မ်ားထျခင္း ပါဝင္သည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစသည္။  
ယခင္က ေရေက်ာက္ေရာဂါျဖစ္ဖူးေသာ လအူမ်ားစုသည္  
ျပနလ္ည္သက္သာလာေသာ္လည္း ေရာဂါရိွေသာ လ ူ10 ဦးလွ်င္ 3 ဦးခန္သ့ည္  
ေသဆံုးခ့ဲၾကသည္။

ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါသည္ ေရေက်ာက္ႏွင္ ့ဆင္တေူသာ္လည္း  
၎င်း၏ ရောဂါလက္ခဏာများထက် ပုိေပ်ာေ့သာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရိွသည့္  
ရွားပါးေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါသည္  
ေသေစႏိင္ုသည္။ ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါသည္ အာဖရိကတြင္  
စတင္ေပၚေပါက္လာေသာ ကူးစက္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ျပည္ပမွကူးစက္ၿပီး  
ျပည္တြင္းသို႔  ေရာက္ရိွလာေသာ ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါလနူာမ်ား၏ 
ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေမရိကနျ္ပည္ေထာင္စုအပါအဝင္  
အျခားႏိင္ုငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည္။

လမူ်ားက ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူမ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕မိသည့္အခါ  
(အျခားေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ACAM2000® ျဖင္ ့ 
မၾကာေသးမီက ကာကြယ္ေဆးထုိးထားေသာတစ္စံုတစ္ဦးႏွင္ ့ 
ထိေတြ႕မႈက့ဲသို႔ ) သို႔ မဟတ္ု တိရိစၧာနမ္်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕သည့္အခါ Vaccinia  
ဗုိင္းရပ္စ္သည္ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိင္ုသည္။ ဓာတ္ခြဲခနး္မ်ားတြင္ vaccinia  
ဗုိင္းရပ္စ္ျဖင္ ့အလပ္ုလပ္ုရေသာ လမူ်ားသည္ ထုိဗုိင္းရပ္စ္ႏွင္ ့ 
မေတာ္တဆထိေတြ႕ႏိင္ုၿပီး ၎င်းတို႔  ရောဂါကူးစက်မိပါက   
ဖ်ားနာလာႏိင္ုသည္။ သို႔ ေသာ္ vaccinia ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈအမ်ားစုသည္  
ကုသမႈမခံယူဘဲ သူ႔အလိလို ုေပ်ာက္ကင္းသြားၾကသည္။ 

2.  ေရေက်ာက္/ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ 
ကာကြယ္ေဆး (JYNNEOS™)

ေရေက်ာက္/ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး (JYNNEOS™) ကုိ အားေ
ပ်ာေ့သာ သက္ရိွ vaccinia ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ အသံုးျပဳ၍ ဖနတီ္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး  
ေရေက်ာက္၊ ေမ်ာက္ေက်ာက္ သို႔ မဟတ္ု အျခားကူးစက္ေရာဂါမွနသ္မွ်ကုိ  
မျဖစ္ပြားေစႏိင္ုပါ။

JYNNEOS™ ကုိ ေရေက်ာက္ သို႔ မဟတ္ု ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ  
ကူးစက္ႏိင္ုေျချမင္မ့ားေသာ အသာႏွကာေ 18 ��စေ��ငာေ့အထားကာေ အရြယ္ေေ�ရာကာေၿပီါး
သူာႏွမ်ား်ားတို႔ျြငာေ �ရ�ကာ်ာကာေ��ငာေ့ �မ်ား်ာကာေ�ကာ်ာကာေ�ရာဂါကုာ� ကာာကာြယ္ေေရန္ေအတို႔ျြကာေ 
အစားအစာႏွင္ ့ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (Food and Drug Administration, FDA) 
မွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည္။
� CDC မွ ေက်ာက္ေရာဂါဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္

မ်ားႏွင္ ့ထိေတြ႕ႏိင္ုသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ဓာတ္ခြဲခနး္ဝနထ္မ္းမ်ားႏွင္ ့ 
အေရးေပၚတုံျ့ပနေ္ရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ JYNNEOS™ ကုိ အၾကံျပဳသည္။

� CDC သည္ ACAM2000® ကုိ ထုိးေပးေသာ သို႔ မဟတ္ု ေက်ာက္ေရာဂါဗုိင္းရပ္
စ္မ်ား ကူးစက္ခံရေသာလနူာမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင္ေ့ရွာက္ေသာလမူ်ားအတြက္ 
ကာကြယ္ေဆးကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန ္အၾကံျပဳသည္။

JYNNEOS™ ကုိ ပံုမွနအ္ားျဖင္ ့2 ႀကိမ္ကုိ 4 ပတ္ျခား၍ ထုိးရသည္။ ယခင္က  
ေရေက်ာက္ကာကြယ္ေဆး ထုိးဖူးေသာလမူ်ားသည္ 1 ႀကိမ္သာထုိးရန ္ 
လိအုပ္ပါမည္။

လတူစ္ဦးက ေရေက်ာက္၊ ေမ်ာက္ေက်ာက္ သို႔ မဟတ္ု အျခား ေက်ာက္ေရာဂါ
ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားႏွင္ ့ဆက္လက္ထိေတြ႕ႏိင္ုေျခရိွပါက 2 ႏွစ္ သို႔ မဟတ္ု 10 ႏွစ္လွ်င္ 
တစ္ႀကိမ္ ထပ္ေဆာင္းကာကြယ္ေဆးမ်ားကုိ ထုိးႏွရံန ္အၾကံျပဳသည္။  
သင္က့်နး္မာေရး ေစာင္ေ့ရွာက္မႈေပးသူက ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
သင္အ့ား ေပးႏိင္ုပါသည္။

3.  သင္၏ က်နး္မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေ
ပးသူႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထုိးမည္ဆုုိလွ်င္ သင္၏ ကာကြယ္ေဆး ထုိးေပးမည့္
သူထံ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ-
� ယ္ေခ်ငာေကာ �ရ�ကာ်ာကာေ ကာာကာြယ္ေေ�ဆးး တို႔ျစေႀကုာမ်ားေထုား�းၿပီါး�န္ာကာေ ဓာတို႔ျေမ်ားတို႔ျည္ေ့

သာႏွည္ေ့ တံို႔ျ� ျပါန္ေမ်ားႈျဖစ္ခ့ဲဖူးျခင္း သို႔ မဟတ္ု ျပါငာေးထားန္ေ�သာႏွာ အသာႏွကာေအ�ၲရာယ္ေေ  
ၿခု်မ်ားေး�ျခ်ာကာေသာႏွည္ေအထုား ဓာတို႔ျေမ်ားတို႔ျည္ေ့မ်ားႈတို႔ျစေစံ�တို႔ျစေရာ ရွိႏို� ုခ့ဲ်ဖူးျခ်ငာေး

� အားန္ည္ေး�သာႏွာ ကုာ�ယ္ေေခံ်အားစန္စေ ရိွေနျခင္း။
� ကုိယ္ဝနေ္ဆာင္ေနျခင္း သို႔ မဟတ္ု ကုာ�ယ္ေေဝန္ေရွိႏို� ုလာႏိင္ုသည္ဟ ုထင္ျခင္း  

သို႔ မဟတ္ု �ု�တုို႔ျ�ကာေ�ကာြၽး�န္ျခ်ငာေး

အခ် ိဳ ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သင္၏ က်နး္မာေရး ေစာင္ေ့ရွာက္မႈေပးသူသည္ 
JYNNEOS™ ျဖင္ ့ေရေက်ာက္/ေမ်ာက္ေက်ာက္ ကာကြယ္ေဆး ပံုမွနထုိ္းျခင္း  
(ဗုိင္းရပ္စ္မထိေတြ႕မီ) ကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆးခနး္သို႔ လာမျပမီ ေရႊ႕ဆုိင္းရန ္
ဆုံးျဖတ္ႏိင္ုသည္။
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အေအးမိျခင္းက့ဲသို႔  အေသးစား နာမက်နး္မႈရိွသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏို
င္ပါသည္။ အတနအ္သင္ ့သို႔ မဟတ္ု ျပင္းထနေ္သာ အဖ်ားရိွသူမ်ားသည္ မ်ားေ
သာအားျဖင္ ့JYNNEOS™ ပံုမွနထုိ္းျခင္း (ဗုိင္းရပ္စ္မထိေတြ႕မီ) ကုိ  
မလပ္ုမီ ၎တို႔သက္သာလာသည္အထိ ေစာင္သ့င္သ့ည္။ �မ်ား်ာကာေ�ကာ်ာကာေဗု�ငာေးရပါေ
စေ��ငာေ့ ထုား�တို႔ျြ႕မု်ား�သာႏွာ�ၾကာာငာေ့ JYNNEOS™ ကုာ� ထုား�းရန္ေ သာႏွငာေ့ကုာ� အၾကံာျပါဳထားားပါါကာ 
သာႏွငာေသာႏွည္ေ ဖ်ားန္ာမ်ားႈ၊ ကုာ�ယ္ေေဝန္ေ�ဆးာငာေ�န္ျခ်ငာေး၊ �ု�တုို႔ျ�ကာေ�ကာြၽးျခ်ငာေး  
သုာႏွ�မ်ားဟ�တို႔ျေ ကုာ�ယ္ေေခံ်အား စန္စေအားန္ည္ေးျခ်ငာေးတုို႔ျ�  တို႔ျစေခ််နု္ေတို႔ျည္ေးျဖစေ�န္သာႏွည္ေ့တုို႔ျ�ငာေ 
ကာာကာြယ္ေေ�ဆးးထုား�းသာႏွငာေ့သာႏွည္ေ။

JYNNEOS™ ကုိ ပံုမွနအ္ားျဖင္ ့အျခားကာကြယ္ေဆးမ်ား၏ ေဆးထုိးရနသ္တ္မွတ္
ထားခ်နိကုိ္ ထည့္မတြက္ဘဲ ထိုးႏိင္ုသည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ သို႔မဟတ္ု  
အရြယ္ေရာက္ၿပီးစအမ်ဳိးသားမ်ားအပါအဝင္ myocarditis (ႏွလုးံႂကြက္သား  
ေရာင္ရမ္းျခင္း) ဟ ုေခၚေသာ ေရာဂါအေျခအေန ျဖစ္ပြားႏိင္ုေျချမင္ေ့သာ  
လအူခ်ဳိ႕သည္ JYNNEOS™ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ COVID-19  
ကာကြယ္ေဆးအခ်ဳိ႕ကုိ မထုိးႏွမီံ 4 ပတ္ေစာင္ရ့န ္စဥ္းစားသင္သ့ည္။  
�မ်ား်ာကာေ�ကာ်ာကာေ�ရာဂါဗု�ငာေးရပါေစေ��ငာေ ့ထုား�တို႔ျြ႕မု်ား�သာႏွာ�ၾကာာငာေ ့JYNNEOS™  
ကုာ� ထုား�း��ရံန္ေ သာႏွငာေကု့ာ� အၾကံာျပါဳထားားပါါကာ သာႏွငာေသာႏွည္ေ မ်ားၾကာာ�သာႏွးမီ်ားကာ COVID-19  
ကာာကာြယ္ေေ�ဆးးတို႔ျစေႀကုာမ်ားေထုား�းထားားလ�် ငာေပါငာေ ကာာကာြယ္ေေ�ဆးးထုား�းသာႏွငာေသ့ာႏွည္ေ။

4. ကာကြယ္ေဆး တံု႔ျပနမ္ႈ အႏၲရာယ္မ်ား

� နျီမနး္ျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္းႏွင္ ့ထုိးသည့္ေနရာတြင္ ယားယံျခင္း
တို႔သည္ JYNNEOS™ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ျဖစ္ပြားသည့္ အျဖစ္အမ်ား
ဆံုးအရာမ်ားျဖစ္သည္။

� ပင္ပနး္ႏြမ္းနယ္ျခင္း (ေမာပနး္ျခင္း)၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္းႏွင္ ့ႂကြက္သား 
နာက်င္ျခင္းတို႔သည္လည္း JYNNEOS™ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္  
တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ပြားႏိင္ုသည္။

ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း အပါအဝင္ ေဆးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္ လတိူု႔သည္  
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။ သင္မူးေဝျခင္း သို႔ မဟတ္ု  
အျမင္အာရုံ ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔ မဟတ္ု နားထဲတြင္အသံျမည္ျခင္း ခံစားရပါက 
သင္က့်နး္မာေရး ေစာင္ေ့ရွာက္မႈေပးသူအား ေျပာျပပါ။

အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားက့ဲသို႔ ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့ျပင္းထနေ္သာဓာတ္မ
တည့္ျခင္း၊ ျပင္းထနေ္သာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ သို႔ မဟတ္ု ေသဆုံးျခင္းတို႔   
ျဖစ္ႏုင္ိေျခမွာ အလြန္အ့လြနန္ည္းပါးသည္။

သင္၏ စမတ္ဖုနး္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး vsafe.cdc.gov သို႔  သြားျခင္းျဖင္ ့JYNNEOS™  
ကာကြယ္ေဆး ထုိးၿပီးတိင္ုး V-safe တြင္ စာရင္းသြင္းႏိင္ုသည္။ V-safe သည္ 
JYNNEOS™ ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီးေနာက္ သင္ သို႔မဟတ္ု သင္မီွ့ခုိသူ မည္သို႔ခံစားရပံု
ကုိ CDC ထံ အသိေပးႏိင္ုသည့္ ေဘးကင္းေရး ေစာင္ၾ့ကည့္မႈစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.cdc.gov/vsafe သို႔ ဝင္ၾကည့္ပါ။

5.  ျပင္းထနေ္သာ ျပသနာ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲ
လွ်င္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသူသည္ ေဆးခနး္မွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္  
ဓာတ္မတည့္သည့္ တုံျ့ပနမ္ႈ ျဖစ္ေပၚ ႏိင္ုသည္။ သင္သည္ ျပင္းထနေ္သာ  
ဓာတ္မတည့္သည့္ တုံျ့ပနမ္ႈ လကၡဏာမ်ား (အင္ပ်ဥ္ထျခင္း၊ မ်က္ႏွာႏွင္ ့ 

လည္ပင္း ေရာင္ရမ္းလာျခင္း၊ အသက္ရွဴရခက္ခဲျခင္း၊ ႏွလံးုခုနျ္မနျ္ခင္း၊  
ေခါင္းမူးျခင္း သို႔ မဟုတ္ု အားမရိွျခင္း) တို႔ ကုိ ေတြ႕ရိွရပါက 9-1-1 သို႔  ေခၚဆုိၿပီး 
ထုိပုဂၢိဳလ္အား အနးီဆုံး ေဆးရုံသို႔  ပို႔ ပါ။

အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပါက သင္၏ က်နး္မာေရး  
ေစာင္ေ့ရွာက္မႈေပးသူထံ ဖုနး္ေခၚပါ။

ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ ျပနမ္ႈမ်ားအား ကာကြယ္ေဆး ဓာတ္မတည့္မႈ  
အျဖစ္အပ်က္ သတင္းပို႔ မႈ စနစ္ (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) သို႔  သတင္းပို႔ သင္သ့ည္။ သင္၏ က်နး္မာေရးေစာင္ေ့ရွာက္မႈေပးသူ
သည္ ပုံမွနအ္ားျဖင္ ့ဤသတင္းပို႔ မႈကုုိ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္ သို႔ မဟတ္ုပါက သင္
ကုိယ္တိင္ု လပ္ုေဆာင္ႏိင္ုသည္။ VAERS ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္  
www.vaers.hhs.gov သို႔  ဝင္ၾကည့္ပါ သို႔ မဟတ္ု 1-800-822-7967 သို႔  ေခၚဆုိပါ။
VAERS သည္ ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ ျပနမ္ႈမ်ားကုုိ သတင္းပို႔ ရနအ္တြက္သာ ျဖစ္ၿ
ပီး VAERS ဝနထ္မ္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေဆးဘက္ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျ
ပဳလပ္ုပါ။

6.  တနျ္ပနေ္ရးအစီအမံအျဖစ္  

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ  
အစီအစဥ္

တနျ္ပနေ္ရးအစီအမံအျဖစ္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အစီအစဥ္သည္ 
အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ား သို႔ မဟတ္ု ကာကြယ္ေဆးမ်ားေၾကာင္ ့အျပင္းအထန္
ထိခုိက္သြားေသာ လအူခ် ိဳ ႕၏ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေစာင္ေ့ရွာက္မႈကုနက္်စရိတ္
မ်ားႏွင္ ့အျခားသီးျခားအသံုးစရိတ္မ်ားကုိ ကူညီေပးေခ်ႏိင္ုသည့္ ဖက္ဒရယ္ အ
စီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေရေက်ာက္/ေမ်ာက္ေက်ာက္ေရာဂါ  
ကာကြယ္ေဆးေၾကာင္ ့သင္ထိခုိက္ထားပါက သင္သည္ အစီအစဥ္၏  
ဝက္ဘ္ဆုိက္ျဖစ္သည့္ www.hrsa.gov/cicp သို႔  ဝင္ၾကည့္၍ျဖစ္ေစ၊ 
1-855-266-2427 (855-266-CICP) သို႔  ေခၚဆုိ၍ျဖစ္ေစ  
ဤအစီအစဥ္အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ ေလလ့ာႏိင္ုသည္။

7.  ဘယ္လိုမ် ိဳ း ေနာက္ထပ္ ေလ့လာႏုိင္
သလဲ။

� သင္က့်နး္မာေရး ေစာင္ေ့ရွာက္မႈေပးသူထံ ေမးျမနး္ပါ။
� သင္၏ေဒသႏရၲ သို႔ မဟတ္ု ျပည္နယ္ က်နး္မာေရးဌာနသို႔  ဖုနး္ေခၚဆုိပါ။
� ကာကြယ္ေဆး အၫႊနး္စာေစာင္မ်ားႏွင္ ့ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြ

က္ အစားအစာႏွင္ ့ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines သို႔  ဝင္ၾကည့္ပါ။

� ေရာဂါ ထိနး္ခ်ဳပ္ေရးႏွင္ ့ကာကြယ္ဟန္တ့ားေရး ဗဟိဌုာန (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) ကုိဆက္သြယ္ပါ-
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ကုိ ဖုနး္ေခၚဆုိပါ သို႔ မဟတ္ု
- CDC ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox သို႔  ဝင္ၾကည့္ပါ။

 11/14/2022

Burmese Burmese 

https://vsafe.cdc.gov
https://www.cdc.gov/vsafe
http://www.vaers.hhs.gov
http://www.hrsa.gov/cicp
http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox

