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1. ဘာေၾကာင့္ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။ကာကြယ္ေဆးထိုးရသလဲ။
အသညး္ေရာင္အသညး္ေရာင ္အသားဝါအသားဝါ ဘီဘီ ကာကြယ္ေဆးသည္ကာကြယ္ေဆးသည ္အသညး္ေရာင္အသညး္ေရာင ္
အသားဝါအသားဝါ ဘီဘီ ကို ကာကြယ္ွိုင္ပါသည္။အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ 
သည္ ရက္သတၱပတ္အန္ည္းငယ္ၾကာ ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေန္မေကာင္း 
ျဖ�္ေ�ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပင္းထန္္ျပီး ဘဝတ�္ေလ�်ာက္လုံးသို႔  
ဦးတည္သြားေ�ွိုင္ေသာ အသည္းေရာဂါတ�္မ်ိဳးျဖ�္သည္။
   ခ်က္ျခင္းေရတိုျဖ�္ေသာခ်က္ျခင္းေရတိုျဖ�္ေသာ အသည္းေရာင္အသည္းေရာင ္အသားဝါအသားဝါ ဘီဘီ ေရာဂါသည္ေရာဂါသည ္
ဖ်ားန္ာျခင္း၊ ေမာပန္္းျခင္း၊ အရာသာပ်က္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ အန္္ျခင္း၊ 
အသားဝါျခင္း (အေရျပား သို႔မဟုတ္ မ်က္လုံး ဝါျခင္း၊ ဆီးမည္းျခ
င္း၊ ရြံ႕ေရာင္ဝမ္းသြားျခင္း) ွ�င့္ ၾကြက္သား၊ အဆ�္ွ�င့္ အ�ာအိမ္
န္ာျခင္းကို ျဖ�္ေ�ွိုင္ေသာ ေရတို ဖ်ားန္ာျခင္းတ�္မ်ိဳးျဖ�္သည္။

   န္ာတာရ�ည္န္ာတာရ�ည ္အသည္းေရာင္အသည္းေရာင ္အသားဝါအသားဝါ ဘီဘီ ေရာဂါသည္ေရာဂါသည ္အသည္းေ
ရာင္ အသားဝါ ဘီ ပိုးသည္ လူ႔ခွၶာကိုယ္ထဲတြင္ တည္ရ�ိေန္ေသာ
အခါ ျဖ�္ေပၚသည့္ ကာလၾကာရ�ည္ ဖ်ားန္ာမႈျဖ�္သည္။ န္ာတာရ�
ည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ဆက္လက္ျဖ�္သြားသူ အမ်ား�ု
တြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသာ္လည္း ၎သည္ အလြန္္ျပင္းထ
န္္ေန္ဆဲျဖ�္ကာ အသည္းပ်က္�ီးျခင္း (အသည္းေျခာက္ျခင္း)၊ အ
သည္းကင္ဆာွ�င့္ ေသဆုံးျခင္းကို ျဖ�္ေ�ွိုင္ပါသည္။ န္ာတာရ�ည္ 
ကူး�က္ခံရသူမ်ားသည္ ဖ်ားန္ာျခင္း၊ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဖ်ားန္ာပံု မေ
ပါက္ျခင္းတို႔ ရ�ိသည့္တုိင္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကို အျခား
သူမ်ားထံသို႔ ျပန္္႔ွ�ံ႔ကူး�က္ေ�ွုိင္ပါသည္။

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ပုိးပါရ�ေိသာ ေသြး၊ သုတ္ရည္ သုိ႔မဟုတ္ 
ခ ၶွာကုိယ္မ� ထြက္ေသာ အျခားအရည္မ်ားသည္ ေရာဂါပုိးမရ�သူိ၏ကုိ
ယ္ထဲ ဝင္သြားေသာအခါ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကူး�က္ျပန္္႔ပြား
ပါသည္။ လူမ်ားသည္ ေအာက္ပါန္ည္းလမ္းျဖင့္ ကူး�က္ွုိင္ပါသည္ -
  ေမြးဖြားျခင္း (ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္တ�္ဦးတြင္ အသည္းေရာင္ အသား
ဝါ ဘီ ပိုးရ�ိပါက ကေလးသည္ ကူး�က္ခံရွိုင္ပါသည္)

  မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓား သို႔မဟုတ္ သြားတိုက္တံ �သည့္အသံုးအေဆာ
င္မ်ားကို ေရာဂါပိုးရိ�သူွ�င့္ မ�်ေဝသံုး�ြဲျခင္း

  ေရာဂါပိုးရ�ိသူ၏ ေသြး သို႔မဟုတ္ မအုပ္ထားေသာအန္ာမ်ားွ�င့္ 
ထိေတြ႕ျခင္း

  ေရာဂါပိုးရ�ိသူွ�င္ ့လိင္ဆက္ဆံျခင္း
  ေဆးထိုးအပ္၊ ေဆးထိုးႁပြန္္ သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးထိုးသည့္ပ�ၥည္း
မ်ား မ�်ေဝသံုး�ြဲျခင္း

  အပ္ထိပ္ဖ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားခၽြန္္ထက္ေသာ ပ�ၥည္းမ်ားထံမ�  
ေသြးကို ထိေတြ႕ျခင္း

အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေသာ သူအ
မ်ား�ုသည္ တ�္သက္တာ ကာကြယ္ွ ိုင္ပါသည္။

2. အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆး2. အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆး
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးကို အမ်ားအားျဖင္ ၂၊ 
၃ သို႔မဟုတ္ ၄ ၾကိမ္ ထိုးေလ့ရ�ိပါသည္။
ကေလးငယ္မ်ားသည္ကေလးငယ္မ်ားသည ္အသည္းေရာင ္အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆး 
ပထမဆံုးအႀကိမ ္ေဆးထိုးျခင္းကိ ုမီးဖြားခ်ိန္္တြင ္ထိုးေပးသင့္ၿပီး ေ
ဆးထိုးမႈအႀကိမ္မ်ားကိ ုအသက ္6-18 လတြင ္အၿပီးသတ္ေလ ့ရ�ိပါ
သည္။အသည္းေရာင္အသည္းေရာင ္အသားဝါအသားဝါ ဘီဘီ ကာကြယ္ေဆးကိုကာကြယ္ေဆးကိ ုေမြး�တြင္ေမြး�တြင ္ 
ထိုးျခင္းသည္ထိုးျခင္းသည ္ကေလးငယ္မ်ားတြင္ကေလးငယ္မ်ားတြင ္ေရရ�ည္ေရရ�ည္ ဖ်ားန္ာျခင္းွ�င့္ဖ်ားန္ာျခင္းွ�င့ ္အေမရိအေမရိ
ကန္္ကန္ ္ျပည္ေထာင္�ုတြင္ျပည္ေထာင္�ုတြင ္အသည္းေရာင္အသည္းေရာင ္အသားဝါအသားဝါ ဘီ ပိုး ပ်ံ႕ွ�ံ႔မႈကိုဘီ ပိုး ပ်ံ႕ွ�ံ႔မႈကိ ု
ကာကြယ္ရန္္ကာကြယ္ရန္ ္အေရးၾကီးေသာအေရးၾကီးေသာ အ�ိတ္အပိုင္းတ�္ရပ္အ�ိတ္အပိုင္းတ�္ရပ ္ျဖ�္သည္။ျဖ�္သည္။
ကာကြယ္ေဆး မထိုးရေသးေသာ အသက ္19 ွ��္ေအာက ္ကေလးကေလး
မ်ားွ�င့္ ႀကီးေကာင္ဝင္သူမ်ားကိုလည္းကာကြယ္ေဆး ထိုးေပး 
သင့္ပါသည္။ 
ယခင္က ကာကြယ္ေဆးမထိုးဘူးေသာ္လည္း အသည္းေရာင ္
အသားဝါ ဘီ ေရာဂါကိ ုကာကြယ္လိုေသာ လူႀကီးမ်ားသည္လည္းလူႀကီးမ်ားသည္လည္း
ကာကြယ္ေဆး ထုိး ွုိင္သည္။  
အသည္းေရာင ္အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးကိ ုေအာက္ပါ  
သူမ်ားတြင္လည္း ထိုးရန္ ္အၾကံျပဳပါသည ္-
  အသည္းေရာင ္အသားဝါ ဘီ ရ�ိသည္ ့လိင္ဆက္ဆံေဖာ ္ရ�ိသူမ်ား
  ေရရ�ည္-လိင္ဆက္ဆံေဖာ ္တ�္ဦးတည္း မရ�ိသည္ ့လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
တက္ႂကြမႈရ�ိသူမ်ား

  လိင္မ�တ�္ဆင့္ ကူး�က္သည့္ေရာဂါအတြက္ အကဲျဖတ္မႈ သို႔မဟု
တ္ ကုသမႈ ခံယူေန္သူမ်ား

  လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေ�ာ္ကားမႈ သို႔မဟုတ္ ညႇဥ္းပမ္းွ�ိပ္�က္မႈ ခံရသူ
မ်ား

  အျခားအမ်ဳိးသားမ်ားွ�င့္ လိင္ထိေတြ႕မႈရ�ိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား
  ေဆးထိုးအပ္မ်ား၊ ေဆးထိုးႁပြန္္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေဆးထိုးသ
ည့္ ပ�ၥည္းမ်ား မ�်ေဝသံုး�ြဲၾကသူမ်ား

  အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကူး�က္ခံထားရသူ တ�္ေယာက္ေ
ယာက္ွ�င့္ ေန္ထိုင္ေသာ သူမ်ား

  ေသြး သို႔မဟုတ္ ခွၶာကိုယ္အရည္မ်ားွ�င့္ ထိေတြ႕ွိုင္ေျခရ�ိေသာ 
က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္မႈွ�င့္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး လုပ္သားမ်ား

  ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ မသန္္�ြမ္းသူမ်ားအတြက္ ေန္ရာဌာန္မ်ားတြင္  
ေန္ထုိင္သူမ်ားွ�င့္ ဝန္္ထမ္းမ်ား

  ေထာင္ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ေန္ထိုင္ေသာ သူမ်ား
  အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ အျဖ�္မ်ားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔  
ခရီးသြားလာသူမ်ား
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  န္ာတာရ�ည္ အသည္းေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာမႈကို  
ခံယူေန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာင္ အသားဝါ �ီ ပိုး
ရ�ိေသာ HIV ေရာဂါကူး�က္မႈ သို႔မဟုတ ္ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိရ�ိသူမ်ား

အသည္းေရာင ္အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးကိ ုကာကြယ္ေဆးတ�္ခု
တည္းအျဖ� ္ထိုးေပးွိုင္သလိ ုေပါင္း�ည္းကာကြယ္ေဆး  
(ကာကြယ္ေဆးအမ်ိဳးအ�ားမ်ား�ြာကိ ုကာကြယ္ေဆးတ�္ခုတည္း 
အျဖ�္ေပါင္း�ည္းထားသည္) အျဖ�္လည္း ထိုးေပးွိုင္သည္။
အသည္းေရာင ္အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးအား အျခားေသာကာ
ကြယ္ေဆးမ်ားွ�င့္အတူလည္း ေပးွိုင္ပါသည္။

3.  သင္၏သင္၏ က်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေရ�ာက္မႈက်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူျဖင့္ေထာက္ပံ့သူျဖင္ ့
ေျပာဆိုေဆြးေွြးပါေျပာဆိုေဆြးေွြးပါ

အကယ္၍ ကာကြယ္ေဆးထိုုးမည္ဆိုုလ�်င္ သင္၏ ကာကြယ္ေဆးပ့ံ
ပိုးမည့္သူထံသိုု႔ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ေျပာျပပါ -
  ယခင္က အသည္းေရာင္အသည္းေရာင ္အသားဝါအသားဝါ ဘီဘီ ကာကြယ္ေဆးကာကြယ္ေဆး  
ေဆးတ�္ႀကိမ္ေဆးတ�္ႀကိမ ္ထိုုးၿပီးေန္ာက္ထိုုးၿပီးေန္ာက ္ဓါတ္မတည့္သည့္ဓါတ္မတည့္သည္ ့တုုန္္႔ျပန္္မႈတုုန္္႔ျပန္္မႈ ျဖ�္ခဲ့ဖူးျဖ�္ခဲ့ဖူး
လ�်င္လ�်င ္သို႔မဟုုတ ္ျပင္းထန္္ေသာျပင္းထန္္ေသာ အသက္အွၲရာယ္အသက္အွၲရာယ ္ခ်ိန္္းေျခာက္သခ်ိန္္းေျခာက္သ
ည္အထိည္အထ ိဓါတ္တုုန္္႔ျပန္္မႈတ�္�ံုတ�္ရာဓါတ္တုုန္္႔ျပန္္မႈတ�္�ံုတ�္ရာ ရ�ိခဲ့ဖူးျခင္း။

အခ်ဳိ႔ေသာ ျဖ�္ရပ္မ်ားတြင္ သင္၏ က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူသည္ 
အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးကုုိ ေန္ာက္တႀကိမ္ေဆး
ခန္္းသုိ႔လာျပသည္အထိ ေရြ႔ဆုုိင္းရန္္ ဆုုံးျဖတ္ွုုိင္သည္။
ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ွို႔တိုက္ မိခင္မ်ားသည္ အသည္းေရာင္ 
အသားဝါ ဘီ အတြက္ ကူး�က္ခံရွိုင္ေျခရ�ိပါက ကာကြယ္ေဆးထိုး
သင့္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ွို႔တိုက္ျခင္းသည္ အ
သည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို ေရ�ာင္ၾကဥ္ရန္္
အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ပါ။
အေအးမိျခင္း ကဲ့သိုု႔ အေသး�ား န္ာမက်န္္းမႈရ�ိသူမ်ားသည္ ကာကြ
ယ္ေဆး ထိုုးွ�ံျခင္းျပဳလုပ္ွိုင္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ သိုု႔မဟုုတ္  
အျပင္းအထန္္ ေန္မေကာင္းသူမ်ားသည္ အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ 
ကာကြယ္ေဆး မထုုိးမီ ေန္ျပန္္ေကာင္းလာသည္အထိ ေ�ာင့္သင့္သည္။
သင့္က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူမ� အေသး�ိတ္ အခ်က္အလက္
မ်ား သင့္အား ေပးအပ္ွိုင္ပါသည္။

4. ကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္္မႈအွၲရာယ္မ်ားကာကြယ္ေဆးတံု႔ျပန္္မႈအွၲရာယ္မ်ား

  အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးၿပီးေန္ာက္  
ေဆးထိုးသည့္ေန္ရာတြင္န္ာက်င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်ားန္ာျခင္းတို႔  
ျဖ�္ွိုင္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း အပါအဝင္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအၿပီးတြင္  
လူတို႔သည္ တ�္ခါတ�္ရံတြင္ မူးေဝလဲက်တတ္ပါသည္။  
သင္မူးေဝျခင္း၊ အျမင္အာ႐ႈံု ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ န္ားျခင္းျဖ�္
ပါက သင့္ဆရာဝန္္အား ေျပာျပပါ။
အျခားေသာေဆးဝါးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ျပင္းထန္္ေ
သာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊ ျပင္းထန္္ေသာ ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးျခ
င္းတို႔ ျဖ�္ွုိင္ေျခမ�ာ အလြန္္႔အလြန္္န္ည္းပါးသည္။

5.  ျပင္းထန္္ေသာ တံု႔ျပန္္မႈ ျပသန္ာမ်ား ျဖ�္ေပၚလာခဲ့ျပင္းထန္္ေသာ တံု႔ျပန္္မႈ ျပသန္ာမ်ား ျဖ�္ေပၚလာခဲ့
လ�်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္န္ည္း။လ�်င္ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္န္ည္း။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသူသည္ ေဆးခန္္းမ� ထြက္ခြာျပီးေန္ာက္ ဓာ
တ္မတည့္တုုန္္႔ျပန္္မႈရရ�ိွိုုင္သည္။ သင္သည္ ျပင္းထန္္ေသာ ဓာတ္မ
တည့္ တုုန္္႔ျပန္္မႈ လကၡဏာမ်ား (အန္ီျပင္ထျခင္း၊ မ်က္ွ�ာွ�င့္ လည္ပ
င္းမ်ား ေဖာင္းလာျခင္း၊ အသက္ရ�ဴျမန္္ျခင္း၊ ွ�လံုးခုန္္ျမန္္ျခင္း၊ ေခါင္း
မူးျခင္း သို႔မဟုုတ္ အားမရ�ိျခင္း) တို႔ကို ေတြ႕ ရ�ိရပါက 9--1--1 သို႔ ေခၚ
ဆိုျပီး၊ ၎ပုဂၢိဳလ္အား အန္ီးဆံုုး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ပါ။
အျခားေသာ လကၡဏာမ်ားအတြက္ �ိတ္ပူပါက သင္၏ က်န္္းမာေရး 
ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူထံ ဖုုန္္းေခၚပါ။
ဓာတ္မတည့္သည့္ တံု႔ျပန္္မႈမ်ားအား Vaccine Adverse Event 
Reporting System, VAERS (ကာကြယ္ေဆး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး 
အျဖ�္အပ်က္ တုိင္ၾကားရန္္ �န္�္) သို႔ တင္ျပသင့္သည္။ သင္၏ 
က်န္္းမာေရးေ�ာင့္ေရ�ာက္မႈ ေထာက္ပံ့သူသည္ ပံုမ�န္္အားျဖင့္ ဤ
အ�ီရင္ခံ�ာကိုု တင္ျပမည္ျဖ�္သည္ သိုု႔မဟုုတ္ပါက သင္ကုုိယ္
တိုုင္ လုပ္ေဆာင္ွိုင္ေပသည္။ VAERS ၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖ�္သည္ ့
www.vaers.hhs.gov သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ ္ 
1--800--822--7967သို႔ ေခၚဆိုပါ။ VAERS သည္ ဓါတ္မတည့္တုံ႔ျပန္္မႈ
မ်ားကုုိ အ�ီရင္ခံရန္္အတြက္သာ ျဖ�္ျပီး၊ VAERS ဝန္္ထမ္းအဖြဲ႕ဝင္
မ်ားသည္ ေဆးဖက္ဆုုိင္ရာ အၾကံေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါ။

6.  ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရ�ိမႈဒဏ္ရာရရ�ိမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေေလ်ာ္ေၾကးေ
ပးေရးပးေရး အမ်ဳိးသားအမ်ဳိးသား အ�ီအ�ဥ္အ�ီအ�ဥ္

Vaccine Injury Compensation Program, VICP (အမ်ဳိးသား ကာ
ကြယ္ေဆး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အ �ီအ�ဥ္) သည ္
ကာကြယ္ေဆးတ�္ခုခုေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရ�ိသူအား ေလ်ာ္ေၾကးေပး
ရန္္ တည္ေထာင္ထားေသာ ျပည္ေထာင္�ု အ�ီအ�ဥ္တ�္ခု ျဖ�္ပါ
သည္။ ကာကြယ္ေဆးေၾကာင့္ျဖ�္သည္ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ ထိခို
က္မႈ သို႔မဟုတ္ အသက္ေသဆံုးမႈွ�င့္�ပ္လ်ဥ္းေသာ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားအတြက္ ေလ�်ာက္ထားရန္္ အခ်ိန္္အကန္္႕အသတ္ရ�ိၿပီး ယင္းမ�ာ 
၂ ွ��္အထိ ေလ�်ာ့ခ်ထားပါသည္။ အ�ီအ�ဥ္အေၾကာင္း ေလ့လာရ
န္္ွ�င့္ မေက်န္ပ္ခ်က္ကိ ုတင္ျပရန္္တို႔အတြက ္VICP ဝက္ဘ္ဆိုဒ ္ျဖ�္
သည္ ့www.hrsa.gov//vaccinecompensation သို႔သြားပါ သိုု႔မဟုုတ ္
1--800--338--2382 သိုု႔ေခၚဆိုုပါ။

7. ပိုမိုေလ့လာွိုင္ရန္္ပိုမိုေလ့လာွိုင္ရန္္

  သင့္က်န္္းမာေရး ေ�ာင့္ေရ�ာက္သူထံ ေမးျမန္္းပါ။
  သင့္ဆရာဝန္္ သို႔မဟုတ္ ျပည္န္ယ္ က်န္္းမာေရးဌာန္သို႔ ေခၚဆိုပါ။
  ကာကြယ္ေဆး ပက္ေက့ခ်္အတြက္ Food and Drug Administration, 
FDA (သည္ အ�ားအ�ာ �ွင့္ ေဆး၀ါး အာဏာပုိင္) ဝဘ္ဆုိက္
သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေန္ာက္ထပ္အခ်က္အလက္ကုိ www.fda.gov//
vaccines--blood--biologics//vaccines မ�ာျဖည့္သြင္းပါ။

  Centers for Disease Control and Prevention, CDC (ေရာဂါ ကာ
ကြယ္ေရးွ�င္ ့ထိန္္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုဌာန္) သို႔ ဆက္သြယ္ပါ-
 - ဖုန္္းေခၚဆုိရန္္ 1--800--232--4636 (1--800--CDC--INFO) သုိ႔မဟုတ္
 - CDC ၏ ဝဘ္ဆုိဒ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈရန္္www.cdc.gov//vaccines
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