
         ၅- ၁၁ အတြက္ အေရးေပၚ Pfizder သ  းလမး္ညြန ္
 

    

ေအာက္တ ိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕ ၂၀၂၁  တြင္ Pfizer ႏွင္႕ BioNTech သည ္အစားအစာႏွင္႕ ေဆး၀ းစ မ ခန္႕ ခြြဲေရးဌာနမ ွ 

COVID-19  ကာကြယ္ေဆးက ိ အသက ္၅ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္အတြက္ အေရးေပၚအသ  းျပဳရန္ ခြင္႕ျပဳခ်က္ရခြဲ႕ျပ း က းစက္ေရာဂ    

ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန ခန္႕ခြြဲေရးမွ းကလည္း အဆ ိပ ကာကြယေ္ရးက ိ အသ  းျပဳရနအ္တည္ျပဳခြဲးသၫ္။ 

 ထ ိကြဲ႕သ ိ႕မွတတ္  ိင္ထ ထားေသာ္လည္း ၂၅ ရာႏွ န္းေသာ မိဘမ်ားသာ မိမ၏ိ ၅-၁၁ ကေလးက ိကာကြယ ္

ေဆးထ ိးရန္ ထ တ္ေဖာ္ေျပာၾကသည္။ ႏိ ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ၃.၆၄ 3.64 million  သနး္သာသာ  

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေအာကက္ေလးမ်ား COVID 19 ေဆးတစ္လ  းက ိသာကာကြယ္ေဆးထ ိးၾကသည္။ (မ ရင္း CDC) 

 အေသအခ်ာ အၾကိမ္ေပ ငး္မ်ားစြာ စမး္သပ္ ေလးလာသ  းသပ္ျပ းေနာက္ FDA သည ္Pfizer-BioNTech 

က ိ အသက ္၅- ၁၁ ႏွစ္ကေလးမ်ားအတြကအ္သ  းျပဳရန္ ခြင္႕ျပဳခြဲ႕ျပ း CDC ကလည္းအလာတ  ခြင္႕ျပဳခြဲ႕သည္။  

FDA ႏွင္႕ CDC တ ိ႕သည ္အဆ ိပ ကာကြယ္ေဆးသည္ အႏၲရာယက္င္းျပ း ထိေရာကမ္ွ  ႐ွိွိေၾကာင္း 

ထ တ္ေဖာ္ေၾကျငာခြဲ႕သည္။ 

 သန္းေပ င္းရာခ်  လ ၾက းႏွင္႕ ဆယ္ေက်ာ္အသကအ္ရြယ္မ်ားက ိ ကာကြယ္ေဆးထ ိးေပးျပ းေနာက္ပ ိင္း ယေန႕တ ိင္  

မည္သ မွၽ Pfizer ကာကြယ္ေဆး၏ တာ႐ွိွည္ ဆ ိးက်ဳးိမ်ားမေတြ႕ရပ ။ no cases of long-term side effects 

ကာကြယေ္ဆးသည္လ ၾက းမ်ားအတြက္ အႏၲရာယက္င္းျပ း ထိေရာကမ္ွ ႐ွိွသိညက္ ိ ေတြ႕႐ွိွိခြဲ႕ရ သည္႕ေနာက္ပ ိင္း  

ကြ်န္ေတာ္ တ ိ႕သည ္ကေလးသ ငယ္မ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးသည္ ေသာကျဖစ္စရာမလ ိပ ။ (မ ရင္း CDC) 

 မၾကာခဏေမးေသာေမးခြန္းမ်ား 

 ဘယ္လ ိဘယ္ေနရာတြင္မိမကိေလး ကာကြယ္ေဆးရႏိ ငမ္ည္လြဲ?  

ကာကြယေ္ဆးက ိ ကေလးအထ းက,  ႏွင္႕မိသားစ ေဆးခန္း ေဒသခ က်န္းမာေရးဌာန, လ ထ က်န္းမာေရးဌာန, ေဆးဆ ိင,္ 

စာသင္ေက်ာင္းေဆးခန္း မ်ားတြင္ရ႐ွိွိနိ င္ပ သည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန ေဒသခ ဟာ၀ ိင္ယ  

ေဆးခန္းမ်ား ႏွင္႕ ဖက္ဒရာယ္ Qualified Health Center (မယ္ဒ ကယ္, မယဒ္ ကတိႏ္ွင္႕ ၀င္ေငြနည္းသ ) 

ဌာနမ်ားတြင္ရ႐ွိွိႏိ င္ပ သည။္  တစ္ခ်ဳိ႕ေသာေက်ာငး္ မသိားစ တစ္စ  အတြကက္ာကြယ္ေဆး႐ွိွိပ သည။္ 

ကာကြယေ္ဆးေပးေသာဌာနမ်ား က ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လ ိအင္ေတာင္းတမွဳက ိတ န္႕ျပန္ရန္အတြက္ 

ၾကိဳတင္ျပငဆ္ငေ္နခ်ိနတ္ြင္ သည္းခ ေပးပ ရန္ေမတၲာရပခ္ ပ သည္။ကာကြယ္ေဆးထ ိးရန္အတြက ္မိမိ၏ 

က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္ Vaccines.gov  ေဒသခ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင္႕ေမးျမန္းစ  စမ္းၾကည္႕ပ ။ 

 လ ၾက းႏွင္႕ကေလး ကာကြယေ္ဆးဘယလ္ ိကြာျခားသလြဲ? 

၅-၁၁ ႏွစ္သားအရြယ္ ကာကြယ္ေဆးသည္ လ ၾက းနွင္႕ ဆယ္ေက်ာ္သက ္ကာကြယေ္ဆး၏ သ  းပ  တစ္ပ  ျဖစ္သည။္   

အသက္ ၅-၁၁ ႏွစ္အရြယ္္မ်ား၏ ခ ခ အားေပၚခ်င္႕ခ်ိန၍္အႏၲရာယက္င္းျပ းထိေရာက္မွဳ႐ွိွေိအာင္ေရြးခ်ယ္ထားျခငး္ျဖစသ္ည္။ 

ကာကြယေ္ဆးေပးရာတြင္အသက္အရြယ္၏ေရာဂ ခ ခ အားအေပၚအေျခခ ျပ း လ ၏က ိယအ္ေလးအခ်ိန္ႏွင္႕    

မသက္ဆ ိင္ပ ။ Source: CDC 

 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#%3A%7E%3Atext%3DMillions%20of%20people%20have%20received%2Csafety%20of%20COVID%2D19%20vaccines
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html


 

 COVID 19 ကာကြယ္ေဆးသည္ ကေလး၏သားဖြားမ ွက ိ ထိခ ိက္ပ သလား? 

• မထိခ ိက္ပ ။ no evidence   COVID 19 ကာကြယ္ေဆးသည္အျခား သားပြားမွ က ိထိခ ိကသ္ည္႕ 

သက္ေသသာသကမ်ားမေတြ႕ခြဲ႕ပ ။ အေမရကိာန္ႏ ိင္င  မ်ဳးိဖြားေရးဆ ိင္ရာ လ အဖြဲြ အစည္း  ႏွင္႕ မ းယပ္ႏွင္႕မ်ဳိးဖြား 

 ေကာလိပမ္ွ လည္းCOVID 19 ကာကြယ္ေဆးထ ိးရန္ တိ ကတ္ြန္းထားပ သည။္ မ ရင္း Source ACOG 

 

 မိမိကေလး COVID-19 ကာကြယ္ေဆးႏွင္႕အျခားကာကြယ္ေဆးမ်ားတစ္ခ်ိနတ္ည္းထ ိး၍ရသလား? 

• ရပ သည။္ CDC ႏွင္႕ အေမရကိန္ ကေလးအထ းက  အကယ္ဒမ ၏ အဆ ိအရ ထ ိးေလ႕ထ ိးစဥ္႐ွိွိေသာ 

ကာကြယေ္ဆးမ်ားျဖစ္ေသာ တ တ္ေကြးကာကြယ္ေဆး မ်ားက ိ COVID 19 ကာကြယ္ေဆးထ ိးခ်ိန္တြင္ အဆ ိ 

ပ ကာကြယ္ ေဆးမ်ားက ိ တစ္ခ်ိနတ္ည္းထ ိးေပး၍ရပ သည္။ မ ရင္း Source: CDC  

 

 ကေလးမ်ားအတြကတ္ာ႐ွိွည္ဆ ိးက်ဳးိမ်ားဟာဘာလြဲ, ေဆးသညအ္ႏၲရာယက္င္းေၾကာငး္ဘယလ္ ိသိႏ ိင္မလြဲ? 

 တျခားကာကြယထ္ ိးသကြဲ႕သ ိ႕ ဤကာကြယ္ေဆးသည္ အဖ်ားတက္ျခင္း, လက္ေမာင္းေအာင္႕ျခင္း စေသာ                                      

တာတိ ဆ ိးက်ိဳးမ်ား႐ွိွိပ သည။္ ရာေပ ငး္သန္းခ်  လ ၾက းႏွင္႕ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားက ိ ကာကြယ္ေဆးထ ိးေပးျပ း 

 ေနာက္တစ္ႏွစ္န းပ းအထ ိေရ႐ွိွည္ဆ ိးက်ဳိးမ်ားမေတြ႕ရပ ။ ထ ိနည္းလည္းေကာင္း COVID19 ကာကြယ္ေဆးသည္     

  ကေလးသ ငယက္ ိေရာဂ ကာကြယ္႐ွိ  ကလြြဲ၍ တျခား ေရ႐ွိွည္ဆ ိးက်ဳးိမ်ားျဖစ္မညက္ ိလည္းမေမွ်ာ္လင္႕ပ ။  

Source: CDC         

 ကာကြယေ္ဆး၏ ေကာင္းက်းိသညဆ္ ိးက်ဳးိထက ္ပ ိပ သလား? 

  ေကာင္းက်ဳးိပ ိမ်ားသည္။ အေမရိကနႏ္ ိင္င ကေလးအထ းက အဖြြဲ႕အစည္းမွ ကာကြယ္ေဆးႏွင္႕မတည္႕ေသာ 

    ကေလးမ်ားကလြြဲ၍ အသက္ ၅ ႏွစ္ကေလး မ်ားအား ကာကြယ္္ေဆးထ ိးရနတ္ ိကတ္ြန္ းထားပ သည္။ ကာကြယ ္

    ေဆးေၾကာင္႕ ႏွလ  းေရာငခ္်င္း႐ွိိွေသာ္လည္းအင္မတန႐္ွိွားပ သည္။ သ ိ႕ေသာ္လြတလ္ပ္ေသာေဒ က္တာတစစ္   

    ႏွင္႕ သိပၸ ပညာ႐ွိွငတ္စ္ခ်ဳိ႕က အခ်ကအ္လက္မ်ားက ိေသခ်ာစြာေလ႕လာျပ းေသာအခ  ကေလးမ်ားအတြက ္

    ကာကြယ္ေဆး၏အႏၲရာယ္     သည ္က ိဗစ္ေရာဂ အႏၲရာယထ္က္ပ ိနည္းေၾကာင္းသေဘာတ ၾကသည။္ အခ်ဳပ ္

    အားျဖင္႕ က ိဗစ္ေရာဂ ၏အႏၲရာယသ္ည္ ကာကြယ္ေဆး၏ဆ ိးက်ဳိးထကပ္ ိမ ိၾက းမားေၾကာင္းသ တ ိ႕ သေဘာ 

    တ ၾကသည။္ Source: CDC 

    This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control and   Prevention of 

the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily 

represent the official views of CDC/HHS. 

    မိမခိ်စ္ျမတ္ႏ ိးသ မ်ားက ိ COVID 19 ေရာဂ မွကာကြယရ္န္အတြက္ အေၾကာင္းအရာအစ  အလငက္ ိသိလ ိပ လႈ်င ္apiahf.org ႏွင္႕ madetosave.org  

     ၀က္ဆ ိကတ္ြငေ္လ႕လာႏိ င္ပ သည။္ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
https://www.acog.org/news/news-releases/2021/07/acog-smfm-recommend-covid-19-vaccination-for-pregnant-individuals#%3A%7E%3Atext%3D%E2%80%9CACOG%20encourages%20its%20members%20to%2C%2C%20FACOG%2C%20president%20of%20ACOG
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.nytimes.com/2021/11/01/health/covid-kids-children.html
http://apiahf.org/
http://madetosave.org/



