
ကိဗုစ-်၁၉ ေရာဂါကာကယွေ်ဆး
ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးေနာက ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

၂၄နာရီ/၇ရက ်ဘာသာစကား ၂၀၀ ေကျာ်ြဖင် ့လအူချငး်ချငး် ေြပာဆိေုမးြမန်း�ိငုသ်ည် -  ၅၁၉-၅၁၄-၁၄၉၉ 

နားမ�ကားေသာသ�ူငှ့ ်အ�ကားအာ�ုံခ�တယ်ငွး်သမူျားအတကွ်  ) TTY)- ၅၁၉-၅၇၅-၄၆၀၈ 
 

ကိဗုစ-်၁၉ ေရာဂါကာကယွေ်ဆး ထိးု�ှြံခငး် - ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးေနာက ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� 

ကာကွယေ်ဆး ထိးု�ှြံခငး်�ငှ့ ်သင့က်ိုယတ်ိငု၊် သငခ်ျစ်ခငရ်သမူျား�ငှ့ ်လူထကုိ ုသင့အ်ခနး်က�မ ှကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါမ ှ

ကာကွယေ်ပးြခငး်အတကွ ်ေကျးဇူးတငပ်ါသည။် 

သငက်ာကယွေ်ဆးထိးု�ပီး�ပီးချငး်တငွ ်

ဓာတမ်တည့မ်�များ ြဖစ်ေပါ် �ိငုမ်�အလွနန်ညး်ေသာ်လညး် သင့တ်ငွ ်ဓာတ်မတည့မ်� တစ်ခခု ု�ှိ /မ�ှိ ေသချာေစရန ်

ေဆးခနး်မ ှကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းမ ှသင့အ်ား ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီး ၁၅-၃၀ မိနစ်�ကာသညအ်ထ ိေစာင့ဆ်ိငုး်ရန ်

ေြပာလိမ့်မည။် 

သငေ်စာင့ဆ်ိငုး်ေနစဉ် ေနထိငုမ်ေကာငး်လ�င ်သိုမ့ဟတု ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ လက�ဏာများမှ တစခု်ခု ခံစားရလ�င ်

ေကျးဇူးြပု၍ ေဆးခန်းမှ ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းကိ ုအသေိပးပါ- 

• အသက�်ှူ ရာတငွ ်အခက်အခြဲဖစ်ြခငး်

• သင့မ်ျက�်ာှ သိုမ့ဟုတ ်ပါးစပ် ေရာငရ်မ်းြခငး်

• အေရြပားတွင ်အနစီကမ်ျားထကွြ်ခငး်

သငြ်ပန်သာွးေသာအခါ 

ကာကွယေ်ဆးထိးုသည့ေ်န ့ သိုမ့ဟုတ ်ထိးု�ပီး�စ်ှရကအ်တငွး် ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ ြဖစ်�ိငုသ်ည။်

သငသ်တြိပုရမည့အ်ရာများ သငြ်ပုလပ်ု�ိငုသ်ည့အ်ရာများ 

• သင့လ်ကေ်မာငး်တငွ ်နာကျငြ်ခငး်၊ နရဲီြခငး်

သိုမ့ဟုတ ်ေရာငရ်မ်းြခငး်

• သငလ်ကေ်မာငး်ေပါ်တင ်ေအး�ပီး အဝတ ်ကပ်ပါ

• သငသ်ံးုေနကျ အကိကု်အခေဲပျာက်ေဆး ေသာကပ်ါ

BURMESE
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• ေခါငး်ကိကုြ်ခငး် 

• ပငပ်နး်�မ်ွးနယြ်ခငး် 

• �ကကသ်ား�ငှ့ ်အဆစ်အြမစ်များ နာကျငြ်ခငး် 

• သငလ်ကေ်မာငး်ေအာက်�ှိ အကျိတမ်ျား 

နာကျငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ ်ေရာငရ်မ်းြခငး် 

• ဖျားြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ချမ်းတနုြ်ခငး် 

• မအမီသာြဖစ်ြခငး်�ငှ့ ်ေအာအ့နြ်ခငး် 

• ဝမ်းေလ�ာြခငး် 

• သငသ်ံးုေနကျ အကိကု်အခေဲပျာက်ေဆး ေသာကပ်ါ 

• အရညမ်ျားများ ေသာက်ပါ 

 

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါကစိ�များ ြဖစလ်ာပါက Telehealth Ontario ၏ အခမ့ဲ ကျန်းမာေရးဝန်ေဆာငမ်�ေပးသည့ ်

ဖုန်းနံပါတ ်၁-၈၆၆-၇၉၇-၀၀၀၀ /TTY- ၁-၈၆၆-၇၉၇-၀၀၀၇   သိုမ့ဟတု ်

သင၏်ပငမ်ကျန်းမေရးေစာင့ေ်�ှာကသ်ကူိ ုဖုန်းေခါ်ပါ- 

• ၂၄ နာရီေကျာ်�ပီးေနာက ်ကာကွယေ်ဆးထိးုထားသည့ေ်နရာတငွ ်နရဲီြခငး်၊ နာကျငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ ်

ေရာငရ်မ်းြခငး်များ ပိဆုိးုလာြခငး် 

• ရကအ်နညး်ငယ�်ကာ�ပီးေနာက ်ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ ပိမုေကာငး်လာြခငး် 

 

သင့တ်ငွ ်ေအာကပ်ါ အချကမ်ျား �ိှပါက �ိှပါက ၉-၁-၁ ကိ ုဖုန်းေခါ်ပါ 

•  အငပ်ျဉ်ယားနာ 

• သင့မ်ျက�်ာှ သိုမ့ဟတု ်ပါးစပ် ေရာငရ်မး်ြခငး် 

• အသက�်ှူရာတငွ ်ြပဿနာ�ှိြခငး် 

• အသားအေရာင ်ြဖူဖတြ်ဖူေရာ်ြဖစ်ြခငး်�ငှ့ ်

အပ်ိချငမ်းူတးူြဖစြ်ခငး် 

• အဖျားအပခူျိနြ်မင့ြ်ခငး် ( ၄၀°C / ၁၀၄°F �ငှ့ ်

အထက)် 

• တကြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေလသငတ်နုး်ြဖတြ်ခငး် 

• အြခားြပငး်ထနသ်ည့ ်လက�ဏာများ 
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ဘယအ်ချိန်မှာ ဒတုယိအ�ကမ်ိ ကာကယွေ်ဆး ထိးုရမလ။ဲ 

ဒတုယိအ�ကိမ်ကာကယွေ်ဆးထိးုရနအ်တကွ ်QR ကဒုက်ိ ုအသံးုြပုရန ်

www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook သို ့ သာွးေရာကပ်ါ သိုမ့ဟတု ်၅၁၉-၅၁၄-၁၄၉၉ သို ့ 

ဖနုး်ေခါ်ပါ။ 

ပထမအ�ကမိ်ေဆးထိးု�ပီးသည်ေ့နမ့ ှအနညး်ဆံးု ၂၈ ရကခ်ာွ�ပီး ရကစ်ွတဲစခ်ုကိ ုေရွးချယပ်ါ။ 
 

ကာကယွေ်ဆးတစ�်ကမ်ိထိးု�ပီးေသာအခါ ဘယလ်ိကုညူ�ီိငုမ်လ။ဲ 

• သင့အ်ေ�ကာငး်ကိ ုေဝမ�ပါ။ 

• သငဘ်ာေ�ကာင့ ်ကာကယွ်ေဆးထိးုရသလဲဆိတုာကိ ုအြခားသမူျားအား ေြပာြပ�ပီး သတူိုလ့ညး် 

ကာကွယေ်ဆးထိးုရန ်တိကုတ်ွနး်ပါ။ 

• ကိဗုစ်-၁၉ ကာကွယေ်ဆးအေ�ကာငး်ကိ ုမိသားစ၊ု မိတေ်ဆသွငူယခ်ျငး်များ�ငှ့ ်လုပ်ေဖာ်ကိငုဖ်ကမ်ျား�ငှ့ ်

ေြပာဆိေုဆးွေ�းွပါ။ 

• ြပညသ်ကူျနး်မာေရးေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ ုဆက်လကလ်ိုကန်ာပါ။ 
 

 

ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးသာွးတဲအ့ခါ ပါးစပ်/�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုဆကဝ်တဆ်ငရ်န် လိအုပ်ပါသလား။ 

လိုအပ်ပါသည၊် ခ�ံိငုရ်ညတ်ညေ်ဆာကြ်ခငး်သည ်အချိနယ်ပူါသည။် သငသ်ည ်အချိနခ်ာွ�ပီး ကာကွယေ်ဆး �စ်ှ�ကမ်ိ 

ထိးုရန ်လိုအပ်ပါသည။် အြပည့အ်ဝကာကွယမ်�ရ�ှိရန ်ဒတုယိအ�ကမ်ိကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးေနာက ်၇ ရကမ် ှ၁၄ 

ရကအ်ထ ိအချိန�်ကာပါသည။် သငက်ာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးသာွးတဲအ့ခါ ပါးစပ်/�ာှေခါငး်စညး်ကိ ုဆက်ဝတဆ်ငရ်ပါမည။် 

ကာကွယေ်ဆးထိးုြခငး်သည ်ကာကွယြ်ခငအ်လ�ာတစ်ခ ုထပ်ထည့ြ်ခငး်ြဖစ်ပါသည။် 

 

ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးသာွးတဲအ့ခါ မိတေ်ဆသွငူယခ်ျငး်များ�ငှ့ ်မိသားစုထ ံအလညသ်ာွး�ိငုပ်ါသလား။ 

အချကအ်လက ်အလံုအေလာကမ်�ှိပါ။ ကာကွယေ်ဆးသည ်လက�ဏာမြပသည့က်းူစကမ်�ကိ ုကာကယွေ်ပးသလား 

သိုမ့ဟုတ ်ကးူစကြ်ခငး်ကိ ုေလျာခ့ျေစလား မေသချာေသးပါ။ သင ်ကာကွယေ်ဆးထိးု�ပီးလ�ငေ်တာငမ် ှကိဗုစ်-၁၉ 

ကးူစက�်ိငု၊် သယေ်ဆာင�်ိငု၊် အြခားသမူျားကိ ုြဖန ့ေ်ဝ�ိငုပ်ါေသးသည။် 

 

http://www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook
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သင ်အြပည့အ်ဝ ကာကယွေ်ဆးထိးု�ပီးေသာအခါ ြပညသ်ကူျန်းမာေရးေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ ုဆကလ်ကလ်ိကုန်ာရန် 

အေရး�ကးီပါသည။်  

• �ာှေခါငး်�ငှ့ ်ပါးစပ်ကိ ုကာကယွ�်ိငုသ်ည့ ်ပါးစပ်/�ာှေခါငး်စညး် ဝတဆ်ငပ်ါ။ 

• သင့အ်မ်ိြပငပ်တငွ ်ေနထိငုသ်မူျား�ငှ့ ်ေပါငး်စေုတွ�ဆံြုခငး် ေ�ာှငက်ျဉ်ပါ။ 

• သင့အ်မ်ိြပငပ် ခရီးသာွးလာြခငး် ကန ့သ်တပ်ါ (ကုနစံ်ဆုိငု၊် ေဆးခနး်၊ အလုပ်)။ 

• သင�်ငှ့အ်တူေနမဟုတသ်မူျား�ငှ့ ်၂ မီတာ အကာွအေဝးတငွ ်ေနပါ။  

• သင့လ်ကက်ိ ုေရေ�းွ�ငှ့ ်ဆပ်ြပာ သိုမ့ဟုတ ်အယလ််ကိေုဟာပါဝငေ်သာ လကသ်န ့ေ်ဆး ြဖင့ ်မ�ကာခဏ 

ေဆးေ�ကာပါ။ 

• အခနး်တငွး်ေနရာများ�ငှ့ ်လူထထူပ်ေသာေနရာများကိ ုေ�ာှငက်ျဉ်ပါ။  

• ေနမေကာငး်လ�င ်အမ်ိမာှေနပါ၊ အြခားသမူျား�ငှ့ ်သးီြခားခွေဲနပါ။ 

သင၏်မိသားစဆုရာဝန ်သိုမ့ဟုတ ်က�မ်းကျငသ်နူာြပု�ငှ့ ်ေနာကတ်စ်�ကမ်ိေတွ�ဆံေုသာအခါ ကိဗုစ်-၁၉ 
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