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ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါ ကာာကာ�ယ််ဆေး�း-
သင််သိထားားရောမည့််် အကာြ�ာင််းအရောာမ�ား

1.  ဘာာကြော��ာင့််� ကြောာကွြောယ်�ဆေး�းထိုးး�းနရ

သလဲဲ။

ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါ ကာာကာ�ယ််ဆေး�းသည်် ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါကိာ� ကာာကွာယ််
ပေး�းနိုု�င််သည််။

ခွွေး�းရူးးးပေးြနို်ရော�ာဂါါသည်် အမြဲြ�လုို�လုို� သ�ဆုံး��းစေ�သည့််် ပေးြင််းထနို်သ�ာ 

ရော�ာဂါါဖြြစေ်ပေးါသည််။

ခွွေး�းရူးးးပေးြနို်ရော�ာဂါါဗုို�င််းရောပေး်စေ်ပုေး�းသည်် ဗိုဟုို�အာရူး��ကာြ�ာစေနစေ်သု�  ကားးစေကာ်
ရော�ာကာ်ရောသွားသည််။ ရော�ာဂါါလိုက္ာခွေးဏာာမြဲ�ားသည်် ဗုို�င််းရောပေး်စေ်နင်််  ထု
တွေ့ွ�်ပေးြ�းန�ာကာ် ရောကာ်ပေး�ါင််းမြဲ�ားစွောမြဲသည်် နစေ်ပေး�ါင််းမြဲ�ားစွောကာြာသည််
အထု ဖြြစေ်ပေး�ါ်နိုု�င််ပေးြ�း ထု�ရော�ာဂါါလိုက္ာခွေးဏာာမြဲ�ားတွေ့ွင်် သတုွေ့မြဲ�်မြဲြ�ာခွေးြင်် နင်််  
သ�ဆုံး��းခွေးြင််းတုွေ့�မြဲဖြြစေ်မြဲ�၊ ကာယ်�ာင််ကာတွေ့မြဲ်းဖြြစေ်ခွေးြင််း (စုေတွေ့်ရောပေး်ထွ�းခွေးြင််း)၊ 
ပေး��မြဲနို်မြဲဟို�တွေ့်သ�ာ အမြဲးအရောာ၊ အမြဲြင််မြဲခွေးြင််း၊ ရော�အကာြ�ာကာ်လွိုနို်ခွေးြင််း (ရော�
ကာြ�ာကာ်ခွေးြင််း) နင်််  ကာ�ာင််းစွောအုပေး်မြဲပေး��ာ်ခွေးြင််း (အုပေး်ရောခွေးကာ်ခွေးြင််း) တုွေ့�
ပေးါဝင််ပေးါသည််။

ဥပေးမြဲာအားဖြြင်််  ကားးစေကာ်ခွေး�ထားရောသ�ာ တုွေ့ရောစ္ေဆုံးာနို်၏ အကုာ�ကာ်ခွေး�ရော
သည့်််န�ရောာ သု� မြဲဟို�တွေ့် ခွေးြစေ်ရောာမြဲတွေ့စေ်ဆုံးင်််  ၎င်္ းင််း၏တွေ့�တွေ့ွ�း သု� မြဲဟို�တွေ့် 
အာရူး��ကာြ�ာတွေ့စေ်သ�မြဲ�ားနင်််  ထုတွေ့ွ�်မုြဲပေးြ�းန�ာကာ် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ 
ကာာကွာယ််ဆုံး�းအပေးါအဝင်် သင််် လို��ာ်သ�ာ ဆုံး�းကာ�သမြဲကုာ� မြဲခွေး�ယ်းပေးါကာ 

ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ဖြြစေ်နိုု�င််ပေးါသည််။

2. ခွွေး�းရူးး းပြ�န််ရ�ာဂါါ ကြောာကွြောယ်�ဆေး�း

ရော�ာဂါါကားးစကာ်ထားားနိ်�င််ခွေးြ�ရောသ�ာ တိိရောစ္ဆေးာန််မ�ားနင််် အလု�ပြ်လု�ပြ်ရော
သ�ာ သးမ�ားက့်ာသိ�  ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါဖြြစ်နိ်�င််ခွေးြ� မြင်််မားသ�ာ လိုးအခွေး�ု�
တွေ့ွင််  ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါဖြြစေ်ပွေးားမြဲကုာ� ကာာကွာယ််နိုု�င််ရောနို်အတွေ့ွကာ် ရော�ာဂါါ
နင််် ထုတွေ့ွ�်မြဲဖြြစေ်ပွေးားသည််နင်််  ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းနရောနို် 
အကာြ�ပေးြ�ထားပေးါသည််။ အကာယ််၍ သင််သည်် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ဗုို�င််းရောပေး်
စေ်နင်််  ထုတွေ့ွ�်နိုု�င််ခွေးြ� မြဲြင််် မြဲားပေးါကာ-

 � ထုတွေ့ွ�်မြဲစေတွေ့င််ဖြြစေ်ပွေးားသည့်််န�် 0 ရောကာ်မြဲြ�ာကာ်န�်နင်််  7 ရောကာ်မြဲြ�ာကာ်
န�်တွေ့ွင်် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�း 2 လို��းထု�းနသင််် ပေးါသည််။

 � သင််၏ဖြြစေ်ပွေးားနိုု�င််ခွေးြ�အဆုံးင််် ပေး�ါ် မြဲးတွေ့ည််၍၊ သင််် အား တွေ့စေ်
ကာြုမြဲ်နင််် အထကာ်သွ�းစေစေ်ရောနို် သု� မြဲဟို�တွေ့် ပေးထမြဲ 2 ကာြုမြဲ် ထု�းနပေးြ�း
န�ာကာ် 3 နစေ်အတွေ့ွင််း အားမြဲြင််် ဆုံး�းတွေ့စေ်လို��း ထု�းနရောနို် အကာြ�ပေးြ�ခွေး�ရော
နိုု�င််ပေးါသည််။ သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသးကာ အသ�းစုေတွေ့် 
အခွေးျကာ်အလိုကာ်မြဲ�ားကုာ� ပေးြ�ာပေးြပေး�းနိုု�င််ပေးါသည််။

ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါနင်််ထိားတိ��်ပြြ�းမ ထိား�းနလုျင််လုည််း ကာာကာ�ယ််ဆေး�း
သည်် ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါကိာ� ကာာကာ�ယ််နိ်�င််ပြါသည််။ ခွွေး�းရူးး းပေးြနို် 
ရော�ာဂါါနင်််  ထုတွေ့ွ�်ပေးြ�းန�ာကာ် သု� မြဲဟို�တွေ့် ထုတွေ့ွ�်မြဲဖြြစေ်နိုု�င််ခွေးြ� ဖြြစေ်ပွေးား 
ပေးြ�းန�ာကာ်အနာန�ရောာကုာ� ဆုံးပေး်ပေးြာနင််် ရော�ဖြြင်််  သ�ခွေး�ာစွောဆုံး�းကာြ�ာ 
သင််် ပေးါသည််။ သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသး သု� မြဲဟို�တွေ့် 
ဒေ�သနတ္ွေ့ရော ကာျနို်းမြဲာရော�းဌာာနကာ ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းနရောနို် အကာြ�ပေးြ�
လိုျင်် ရော�ာဂါါထုတွေ့ွ�်မြဲဖြြစေ်ပေးြ�းန�ာကာ် တွေ့တွေ့်နိုု�င််သမြဲ� အမြဲြနို်ဆုံး��း 
ကာာကွာယ််ဆုံး�းကုာ� ထု�းနသင််် သ�ာ်လိုည််း ရော�ာဂါါလိုက္ာခွေးဏာာမြဲ�ား
မြဲစေတွေ့င််မြဲ� ထု�းနခွေးြင််းသည်် အခွေးျုနို်မြဲရွွေး�း ထုရော�ာကာ်မြဲရောနိုု�င််ပေးါသည််။ 

ရော�ာဂါါလိုက္ာခွေးဏာာမြဲ�ားစေတွေ့င််လိုာသည််နင််် အမြဲ�ခွေး��းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ 
ကာာကွာယ််ဆုံး�းသည်် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါကုာ� ကာာကွာယ််ရောနို်အတွေ့ွကာ် 
အထ�ာကာ်အကားမြဲဖြြစေ်တွေ့�ာပ်ေးါ။
 � ယ်ခွေးင််ကာ ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�း မြဲထု�းနရောသ�းလိုျင်် 
ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�း 4 လို��းကုာ� 2 ပေးတွေ့်အတွေ့ွင််း (ထုတွေ့ွ�်
မြဲစေတွေ့င််ဖြြစေ်သည့်််ရောကာ် 0 ရောကာ်မြဲြ�ာကာ်န�်၊ 3 ရောကာ်မြဲြ�ာကာ်န�်၊ 7 ရောကာ်
မြဲြ�ာကာ်န�်နင်််  14 ရောကာ်မြဲြ�ာကာ်န�်တွေ့ွင််) ထု�းနပေး�းရောနို်လုို�အပေး်ပေးါသည််။ 

ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�း ပေးထမြဲအကာြုမြဲ်ထု�းနသည့်််န�်တွေ့ွင်် 
သု� မြဲဟို�တွေ့် သုပေး်မြဲကာြာခွေးင််တွေ့ွင်် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါပေးဋုိပေးစ္ေစေည််းဟို�ခွေး�ါ်
သ�ာ အခွေးြားဆုံး�းကုာ�လိုည််း ထု�းသင််် ပေးါသည််။

 � အကာယ််၍ သင််သည်် ယ်ခွေးင််ကာ ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�း 
ထု�းနထားဖြးးပေးါကာ ရော�ာဂါါနင််် ထုတွေ့ွ�်မြဲဖြြစေ်ပေးြ�းန�ာကာ် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ 
ကာာကွာယ််ဆုံး�း 2 ကာြုမြဲ်ထု�းနရောနို်သာ လုို�အပေး်ပေးါသည််။

ခွွေး�းရူးးးပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�းအား အခွေးြားသ�ာ ကာာကွာယ််ဆုံး�းမြဲ�ားနင်််
အတွေ့းလိုည််း ထု�းနနိုု�င််ပေးါသည််။

3.  သင့််�ကြောျန်�းမာာရ�း စော�ာင့််�ရကြော�ပြ�းသး

နင့််� ပြ��ာဆေးး�ဆွေး�းနွ်�းပြါ

အကာယ််၍ ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းနမြဲည််ဆုုံး�လိုျင်် သင််် အား ကာာကွာယ််ဆုံး�း
ထု�းပေး�းမြဲည့်််သးကုာ� အ�ာကာ်ပေးါအခွေးျကာ်မြဲ�ားအား ပေးြ�ာပေးြပေးါ-
 � ယ်ခွေးင််ကာ ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါ ကာာကာ�ယ််ဆေး�း ထိား�းနပြြ�းန�ာကာ် ဓါါတိ်
မတိည့်််သည့််် တိ��ပြပြြန််မ ဖြြစ်ခ့်ွေးဖြးးခွေးြင််း သု� မြဲဟို�တွေ့် ပြြင််းထားန််သ�ာ 

အသကာ်အနတ္ိရောာယ်် ခွေးြိမ်းခွေးြ�ာကာ်သည််အထိား ဓါါတိ်တိ��ပြပြြန််မ
တိစ်စ��တိစ်ရောာရောခွေး�်ဖြးးခွေးြင််း

 � ကိာ�ယ််ခွေး�အားစနစ် အားနည််းခွေးြင််း

 Rabies (6/2/22) ● Burmese 

Rabies VIS – Burmese (6/2/22)

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

ကာာကာြယ္်�ဆေးး အခွေး်က္ာအလုက္ာ �ၾကာ�င်ာခွေး်က္ာမ်ားကိာ� �မနမ္ာ

ဘာာသာန်�င််္ အ�ခွေးား�သာ ဘာာသာစကာားမ်ားတိိ� ��ဖြင််္ ရောရွိႏို� ိနိ်�င္်ပြါ

သည့်။္ www.immunize.org/vis တိြင္် ၾကာည့််ရ္ႈရူးႈပြါ။

http://www.immunize.org/vis
http://www.immunize.org/vis
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 � ကာလို�ရိူး� ကာ�င််း သိ�မဟု�တိ် ကာလို�ရိူး� ကာ�င််းနင််် ဆေးကာ်စပြ်န�သ�ာ ဆေး�းကိာ� 
သ�ာကာ်န�ရောခွေးြင််း ရော၊ မရော သိ�မဟု�တိ် သ�ာကာ်ရောန််စဉ်း�းစားန�ခွေးြင််း ရော၊ 
မရော

 � ယ်ခွေးင််ကာ ခွေး��းရူးး းပြြန််ရော�ာဂါါ ကာာကာ�ယ််ဆေး�းကိာ� ထိား�းနခ့်ွေးဖြးးခွေးြင််းရော၊ မရော 

(ယ်ခွေးင််ကာ ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�း ထု�းနထားသည့်််အခွေးျုနို်
ကုာ� သင််၏ကာျနို်းမြဲာရော�းစေ�ာင််် ရောကာ်မြဲပေး�းသးကာသုရောနို် လုို�အပေး်ပေးါ
လုိုမ်ြဲ်မြဲည််)

အခွေး�ု�သ�ာကုာစ္ေစေမြဲ�ားတွေ့ွင််၊ သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသးကာ ပေး��
မြဲနို် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို် ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းရောမြဲည့်််အခွေးျုနို် (ရော�ာဂါါနင််် ထုတွေ့ွ�်မြဲမြဲ
ဖြြစေ်မြဲ�အခွေးျုနို်) ကုာ� န�ာကာ်တွေ့စေ်ကာြုမြဲ်ပေးြသရောမြဲည့်််အခွေးျုနို်အထုရွွေးဆုုံး�င််းရောနို် 
ဆုံး��းဖြြတွေ့်နိုု�င််ပေးါသည််။ သု� မြဲဟို�တွေ့် သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသး
သည်် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါကာာကွာယ််ဆုံး�းမြဲထု�းပေး�းမြဲ� သု� မြဲဟို�တွေ့် ထု�းပေး�း
အပေးြ�းတွေ့ွင်် ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါအတွေ့ွကာ် သင််၏ ခွေး�ခွေး�အားအဆုံးင််် ကုာ� ဆုံး��းဖြြတွေ့်
ရောနို် သွ�းစေစေ်နိုု�င််ပေးါသည််။

အအ�းမုြဲခွေးြင််းကာ�်သု� ၊ အသ�းစေား နာမြဲကာျနို်းဖြြစေ်သးမြဲ�ားသည်် 
ကာာကွာယ််ဆုံး�း ထု�းနနိုု�င််ပေးါသည််။ အတွေ့နို်အသင်််  သု� မြဲဟို�တွေ့် ပေးြင််းထနို်
စွော နာမြဲကာျနို်းသးမြဲ�ားသည်် ပေး��မြဲနို်ခွွေး�းရူးးးပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�းမြဲထု�း
နမြဲ� (ရော�ာဂါါနင််် ထုတွေ့ွ�်မြဲမြဲဖြြစေ်မြဲ�) ၎င်္ းင််းတုွေ့�  ပေးြနို်လိုည််န�ကာ�ာင််းလိုာ
သည််အထု စေ�ာင််် ရောလို�်ရောပေးါသည််။ အကာယ််၍ သင််သည်် ခွေး��းရူးး းပြြန််
ရော�ာဂါါဗိို�င််းရောပြ်စ်နင််် ထိားတိ��်မိပြါကာ၊ ယ်ခွေး�ဖြြစ်န�သ�ာ ရော�ာဂါါမ�ား၊ 
ကိာ�ယ််ဝန််ရောခွေးြင််း၊ နိ်�တိိ�ကာ်န�ရောခွေးြင််း သိ�မဟု�တိ် ခွေး�ခွေး�အားစနစ် အားနည််း
န�ခွေးြင််းတိိ�ကိာ� မတိ��းတိ�ာဘ့်ာ၊ ကာာကာ�ယ််ဆေး�းထိား�းနထားားသင်််ပြါသည််။

သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသးကာ သင််် အား န�ာကာ်ထပေး်
အခွေးျကာ်အလိုကာ်မြဲ�ားကုာ� ပေး�းနိုု�င််ပေးါသည််။

4.  ကြောာကွြောယ်�ဆေး�းကြော��ာင့််� တ့ုံ့�ပြပြ�န််မာ ဖြ�စော�

န်း�င့်�ခွေး��မာ�ား

 � ခွွေး�းရူးး းပေးြနို်ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းနပေးြ�းန�ာကာ် ဆုံး�းထု�းနထားသည့်််
န�ရောာ၌ နာကာျင််ခွေးြင််း၊ န�ခွေးြင််း၊ ရော�ာင််ရောမြဲ်းခွေးြင််း သု� မြဲဟို�တွေ့် ယ်ားယ်�ခွေးြင််း
နင်််  ခွေး�ါင််းကုာ�ကာ်ခွေးြင််း၊ ပေး�ု�အနို်ခွေးြင််း၊ ဝမြဲ်းဗုို�ကာ်နာကာျင််ခွေးြင််း၊ ကွာကာ်သား
ကုာ�ကာ်ခွေး�ခွေးြင််း၊ သု� မြဲဟို�တွေ့် မြဲးးဝ�ခွေးြင််းတုွေ့�  ဖြြစေ်တွေ့တွေ့်ပေးါသည််။

 � အားမြဲြင််် ဆုံး�း ထု�းပေးြ�းန�ာကာ် အင််ပေးျဉ််ထခွေးြင််း၊ အဆုံးစေ်အမြဲြစေ်မြဲ�ား 
နာကာျင််ခွေးြင််း သု� မြဲဟို�တွေ့် အဖြ�ားတွေ့ကာ်ခွေးြင််းမြဲ�ားသည်် တွေ့စေ်ခွေးါတွေ့စေ်ရော�
တွေ့ွင်် ဖြြစေ်တွေ့တွေ့်ပေးါသည််။

ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းနခွေးြင််း အပေးါအဝင်် ဆုံး�းဝါးကာ�သမြဲမြဲ�ားအပေးြ�းတွေ့ွင်် လိုး
မြဲ�ားသည်် တွေ့စေ်ခွေးါတွေ့စေ်ရော�တွေ့ွင်် မြဲးးဝ�လို�ကာျတွေ့တွေ့်ပေးါသည််။ သင််မြဲးးဝ�
ခွေးြင််း၊ အမြဲြင််အာရူး�� ပေးြ�ာင််းလို�ခွေးြင််း သု� မြဲဟို�တွေ့် နားအးခွေးြင််းဖြြစေ်ပေးါကာ သင်််
ဆုံးရောာဝနို်အား ပေးြ�ာပေးြပေးါ။

အခွေးြားသ�ာဆုံး�းဝါးမြဲ�ားကာ�်သု� ပေးင်် ကာာကွာယ််ဆုံး�းကာြ�ာင်််  ပေးြင််းထနို်သ�ာ
ဓာာတွေ့်မြဲတွေ့ည့်််ခွေးြင််း တွေ့� �ပြပေးြနို်မြဲ၊ ပေးြင််းထနို်သ�ာ ဒေဏာ်ရောာ သု� မြဲဟို�တွေ့် သ�ဆုံး��း
ခွေးြင််းတုွေ့�  ဖြြစေ်နိုု�င််ခွေးြ�မြဲ အလွိုန ််အလွိုနို်နည််းပေးါးသည််။

5.  ပြ�င့်�းထိုးန််သ�ာ ပြ�နာတုံ့စော�ခွေး� ဖြ�စော�

ပြ�ါ�လဲာခ်ဲွေးလဲျင့်� မာည်�သး့ ဆေး�ာင့်�ရွွကြော�

ရမာည်�နည်�း။

ကာာကွာယ််ဆုံး�းထု�းနထားသးသည်် ဆုံး�းခွေးနို်းမြဲ ထွကာ်ခွွေးာပေးြ�းန�ာကာ် ဓာာတွေ့်
မြဲတွေ့ည့်််သ�ာ တွေ့� �ပြပေးြနို်မြဲ ဖြြစေ်ပွေးားနိုု�င််ပေးါသည််။ သင််သည်် ပေးြင််းထနို်သ�ာ 

ဓာာတွေ့်မြဲတွေ့ည့််် တွေ့� �ပြပေးြနို်မြဲ လိုက္ာခွေးဏာာမြဲ�ား (အန�ပေးြင််ထခွေးြင််း၊ မြဲျကာ်နနင်််  
လိုည််ပေးင််းမြဲ�ား ဖြ�ာင််းလိုာခွေးြင််း၊ အသကာ်ရောရောခွေးကာ်ခွေး�ခွေးြင််း၊ နလို��းခွေး�နို်မြဲြနို်
ခွေးြင််း၊ မြဲးးဝ�ခွေးြင််း သု� မြဲဟို�တွေ့် အားနည််းခွေးြင််း) တုွေ့� ကုာ� တွေ့ွ�်ရောရောပေးါကာ 9-1-1 

သု�  ခွေး�ါ်ဆုုံး�ပေးြ�း ၎င်္ းင််းပေး�ဂ္ါဂုါ�လို်အား အန�းဆုံး��းဆုံး�းရူး� �သု�  ပုေး� ပေးါ။

သင််စုေတွေ့်ပေးးသ�ာ အခွေးြားလိုက္ာခွေးဏာာမြဲ�ားအတွေ့ွကာ် သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း 
စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသးထ� ဖြ�နို်းခွေး�ါ်ပေးါ။

ဆုုံး�းရွွေးားသ�ာ ဓာာတွေ့်မြဲတွေ့ည့်််သည့််် တွေ့� �ပြပေးြနို်မြဲမြဲ�ားအား Vaccine Adverse 

Event Reporting System (VAERS၊ ကာာကွာယ််ဆုံး�း ဘေး�းထွကာ်ဆုုံး�း
ကာ�ု�း အဖြြစေ်အပေးျကာ် သတွေ့င််းပုေး� ရောနို် စေနစေ်) သု�  တွေ့င််ပေးြသင််် သည််။ သင်််
ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်မြဲပေး�းသးသည်် ပေး��မြဲနို်အားဖြြင်််  ဤအစေ�ရောင််ခွေး�စော
ကုာ� တွေ့င််ပေးြမြဲည််ဖြြစေ်သည်် သု� မြဲဟို�တွေ့်ပေးါကာ သင််ကုာ�ယ််တုွေ့�င်် လို�ပေး်ဆုံး�ာင််
နိုု�င််ပေးါသည််။ VAERS ၏ ဝကာ်ဘေး်ဆုုံး�ကာ်ဖြြစေ်သည့််် www.vaers.hhs.gov 

သု�  သွားရော�ာကာ်ကာြည့်််ရောပေးါ သု� မြဲဟို�တွေ့် 1-800-822-7967 သု�  ခွေး�ါ်ဆုုံး�ပေးါ။ 

VAERS သည်် တွေ့� �ပြပေးြနို်မြဲမြဲ�ားကုာ� အစေ�ရောင််ခွေး�ရောနို်အတွေ့ွကာ်သာဖြြစေ်ပေးြ�း၊ VAERS 

ဝနို်ထမြဲ်းမြဲ�ားသည်် ဆုံး�းဘေးကာ်ဆုုံး�င််ရောာ အကာြ�ဉာာဏာ်မြဲ�ား မြဲပေး�းပေးါ။

6.  ကြော�ွန််�ပြ�မာည်�က်ဲြောသး့ န�ာကြော�ထိုးပြ�

လဲ�်လဲာန်း�င့်�သနည်�း။

 � သင််် ကာျနို်းမြဲာရော�း စေ�ာင််် ရောကာ်ပေး�းသးထ� မြဲ�းမြဲြနို်းပေးါ။
 � သင််် ဒေ�သနတ္ွေ့ရော သု� မြဲဟို�တွေ့် ပေးြည််နယ််ဆုုံး�င််ရောာ ကာျနို်းမြဲာရော�းဌာာနသု�  
ခွေး�ါ်ဆုုံး�ပေးါ။

 � ကာာကွာယ််ဆုံး�း ပေးကာ်ကာ�်ခွေး�် ထု�းနမြဲအတွေ့ွကာ် Food and Drug 

Administration (FDA၊ အစေားအသ�ာကာ်နင်််  ဆုံး�းဝါး ကွာပေး်ကာ�ရော�းဌာာန) 

ဝကာ်ဘေး်ဆုုံး�ကာ်သု�  သွားရော�ာကာ်ပေးြ�း န�ာကာ်ထပေး်အခွေးျကာ်အလိုကာ်ကုာ�  
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines တွေ့ွင်် လို�်လိုာပေးါ။

 � Centers for Disease Control and Prevention (CDC၊ ရော�ာဂါါ 
ကာာကွာယ််ရော�းနင်််  ထုနို်းခွေး��ပေး်ရော�း ဗိုဟုို�ဌာာန) သု�  ဆုံးကာ်သွယ််ပေးါ-
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) သု�  ခွေး�ါ်ဆုုံး�ပေးါ သု� မြဲဟို�တွေ့်
- CDC ၏ခွွေး�းရူးးးပေးြနို်ရော�ာဂါါဝကာ်ဘေး်ဆုုံး�ကာ် www.cdc.gov/rabies သု�  

သွားရော�ာကာ်ပေးါ
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