
တ ၢ်သကံ  ၢ်လ အညနီ  ၢ်တဖ ၢ်ဒီီးတ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်လ  COVID-19တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒသီဒ  

၁. ကဒ ိးန   ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အဂီ ့ၢ် အပ  ှ့ၤအ  ့ၢ်ထ လ  ့ၢ်? 

COVID-19တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ ှ့ၤတဟ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်အပ  ှ့ၤနတီစ ိးဘ ့ၢ်. 

၂. COVID-19တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ ှ့ၤမှ့ၤဆါယှ့ၤဒိီး COVID-19သ ဧါ? 

တသ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်. COVID-19ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ လ တ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်စ ဟ  ့ၢ်ကမီှ့ၤဒိီးဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်က  ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ဖိးဖ  

ကီ ့ၢ်အမ ရကှ့ၤပ ှ့ၤန   ့ၢ်တအ  ့ၢ်ဃ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ဆါဃ ့ၢ်အမ လ ဒ ိးက ထ ီ့ၢ် COVID-19ဘ ့ၢ်. တ ့ၢ်အ ှ့ၤအခီပညမီ  ့ၢ် 

COVID-19ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ ှ့ၤတမှ့ၤဆါနှ့ၤဒိီး COVID-19ဘ ့ၢ်. 

ကသ ဒသီဒ အကလ  ့ၢ်အဂှ့ၤတဖ ့ၢ်အ  ့ၢ်လ တ ့ၢ်ဒ ိးအ  ့ၢ်လ တ ့ၢ်မှ့ၤဂ ှ့ၤထ ီ့ၢ်အှီ့ၤဒ ိးလီှ့ၤ. ကသ  ့ၢ်ခ လ  ့ၢ်အ ှ့ၤ 

န  ့ၢ်လ ပန ီ ့ၢ်ခ ဂ  ့ၢ်တတီဆ တ ့ၢ်မှ့ၤအက  ှ့ၤအက  လ ကသ  ့ၢ်ညါဒိီးဒ ိးတ ့ၢ်ဆါဃ လ အဒ ိးက ထ ီ့ၢ် COVID-

19န   ့ၢ်လီှ့ၤ. တဘ ီတခီ ့ၢ်တ ့ၢ်အက  ှ့ၤအက  အ ှ့ၤ ဒ ိးက ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ဆါအပန ီ့ၢ်တဖ ့ၢ်, ဒ့ၢ်သ ိးတ ့ၢ်လ ှ့ၤက  ့ၢ်န   ့ၢ်လီှ့ၤ. 

တ ့ၢ်ဆါအပန ီ့ၢ်တဖ ့ၢ်အ ှ့ၤမ  ့ၢ်တ ့ၢ်လ အညနီ  ့ၢ်ဒိီးမ  ့ၢ်တ ့ၢ်ပန ီ့ၢ်တခါလ နန ီ ့ၢ်ကစ ့ၢ်ဒ ိးအ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ဒသီဒ တ ့ၢ်ဆါ 

ဃ ့ၢ်လ အဒ ိးက ထ ီ့ၢ် COVID-19န   ့ၢ်လီှ့ၤ. 

တ ့ၢ်အ ှ့ၤဒ့ၢ်အညနီ  ့ၢ်န   ့ၢ်ယ ှ့ၤတဘ  ိးန  လ နန ီ ့ၢ်ကစ ့ၢ်ကဒ ိးအ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ဂ  ့ၢ်တတီဆ တ ့ၢ်ဆါ (တ ့ၢ်ဒသီဒ တ ့ၢ်ဆါဃ ့ၢ် 

လ အဒ ိးက ထ ီ့ၢ် COVID-19)ဖ တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ ၀ံၤ ှ့ၤအလီ ့ၢ်ခ န   ့ၢ်လီှ့ၤ. တ ့ၢ်အ ှ့ၤအခီပညမီ  ့ၢ်၀ံၤ  

ပ ှ့ၤတဂှ့ၤဘ ့ၢ်က ဘ ့ၢ်ဂ ့ၢ်သ ၀ံၤ ဒိီးတ ့ၢ်ဆါဃ ့ၢ်လ ဒ ိးက ထ ီ့ၢ် COVID-19  တခ  ိးတ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ် မ တမ  ့ၢ် 

တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ ၀ံၤ ှ့ၤအလီ ့ၢ်ခ ဒိီးဆါ၀ံၤ သ န   ့ၢ်လီှ့ၤ. တ ့ၢ်အ ှ့ၤမ  ့ၢ်၀ံၤ ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ ှ့ၤတအ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ဆ ကတီ ့ၢ် 

လ လ ပ  ှ့ၤပ  ှ့ၤလ ကဟ  ့ၢ်တ ့ၢ်ဒသီဒ အဃ န   ့ၢ်လီှ့ၤ.  

၃. ယမ  ့ၢ်အ  ့ၢ်ပ ့ၢ်စ ှ့ၤလ  COVID-19  ဒိီးက ည ့ၢ်ထ ီ့ၢ်က ှ့ၤန   ့ၢ်, ယကဘ ့ၢ်ဒ ိးန   ့ၢ်တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ ဒိီး 

COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ ဧါ? 

မ  ့ၢ်, နကက ိးဒ ိးန   ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ  ဖ နအ  ့ၢ်ပ ့ၢ်စ ှ့ၤလ  COVID-19ဒ့ၢ်လ  ့ၢ်ဂ ှ့ၤဒ့ၢ်လ  ့ၢ်ဂ ှ့ၤန   ့ၢ်လီှ့ၤ. တ ့ၢ်အ ှ့ၤမ  ့ၢ်လ  

ပ ှ့ၤလ အသ အဘ ့ၢ်တဖ ့ၢ်တသ  ့ၢ်ညါဒ့ၢ်လ နဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဒသီဒ နှ့ၤလ တ ့ၢ်ဆါအသတီဘ ီဖ  နက ည ့ၢ်ထ ီ့ၢ်က ှ့ၤလ  

COVID-19, တ ့ၢ်အ ှ့ၤက ထ ီ့ၢ်သိးသ -ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ်စ ှ့ၤ၀ံၤ -လ နကဘ ့ၢ်က ဘ ့ၢ်ဂ ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ဆါဃ ့ၢ်လ ဒ ိးက ထ ီ့ၢ် 

COVID-19 အသတီဘ နီ   ့ၢ်လီှ့ၤ. ကတ ှ့ၤတ ့ၢ်ဒိီးနကသ  ့ၢ်သရ ့ၢ်ဖ နတသ  ့ၢ်ညါလီှ့ၤတ  ့ၢ်လီှ့ၤဆ ိးလ နဒ ိးန   ့ၢ်ဘ ့ၢ် 

တ ့ၢ်ယါဘ ါမန ှ့ၤတမ ှ့ၤလ  ့ၢ် မ တမ  ့ၢ် နမ  ့ၢ်အ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်သ က  ့ၢ်အဂှ့ၤလ ဘ ့ၢ်ဃိးဒိီး တ ့ၢ်ဆ ိးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ လ  

COVID-19 အဂီ ့ၢ်န   ့ၢ်တက  ့ၢ်. 

၄. COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ ှ့ၤကဆတီလ က   ့ၢ်ယ DNA မ တမ  ့ၢ် ယစ ှ့ၤသ   ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ထ ိး ဧါ? 

တမ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်. COVID-19 mRNA ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဆီတလ က   ့ၢ် မ တမ  ့ၢ် တမှ့ၤဘ ့ၢ်ထ  လ  ့ၢ်သိးဒိီးနစ ှ့ၤသ   ့ၢ် 

ဂ  ့ၢ်ထ ိးဒ့ၢ်လ  ့ၢ်ဂ ှ့ၤဒ့ၢ်လ  ့ၢ်ဂ ှ့ၤဘ ့ၢ်? 



မ တမ  ့ၢ်တခ,ီ COVID-19 mRNA ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ မှ့ၤသက ိးတ ့ၢ်ဒိီးန ီ ့ၢ်ကစ ့ၢ်အန  ဆ  ့ၢ်တ ့ၢ်ဒသီဒ လ ကဒ ိး 

အ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ှ့ၤဖ  ိးဒိီး ဂ  ့ၢ်တတီဆ တ ့ၢ်ဆါအဂီ ့ၢ်န   ့ၢ်လီှ့ၤ. 

၅. ယမ  ့ၢ်အ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်အ ီ့ၢ်လ တဘ ့ၢ်လ  ့ၢ်ဒိီးသ   ့ၢ်ထ နိးနိးကလ  ့ၢ်န   ့ၢ်, ယတကက ဒ ိးန   ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တမ  ့ၢ်ဧါ? 

ခ အ ှ့ၤကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ  ့ၢ်သ မ ှ့ၤလ  COVID-19အဂီ ့ၢ်, ခ လ  ့ၢ်တပ ့ၢ်ဃ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ဒ  ့ၢ်, ရ ိးဘ  ့ၢ်အထ ိး မ တမ  ့ၢ် 

တ ့ၢ်တတီတ ့ၢ်ဟိးဂီှ့ၤကသ  ့ၢ်တဖ ့ၢ်ဘ ့ၢ်. ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်အ ှ့ၤတက ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဒ ဖ ပ ှ့ၤတဖ ့ၢ်လ  အဒ ိးန   ့ၢ် 

၀ံၤ ှ့ၤအပ ှ့ၤဘ ့ၢ်န   ့ၢ်လီှ့ၤ. FDA အ  ့ၢ်လီှ့ၤတ  ့ၢ်လ  ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်, ဆ ကမ  ့ၢ်၀ံၤ လ အ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ပ ှ့ၤဖ  ိးလ  

ကဒ ိးန   ့ၢ်အဂီ ့ၢ်န   ့ၢ်လီှ့ၤ.  

၆. COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်လ ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဒ ိးန   ့ၢ်အှီ့ၤခ အ ှ့ၤ အဘ  ိးအ  ့ၢ်လီှ့ၤတ  ့ၢ်လီှ့ၤဆ ိးထ လ  ့ၢ်?  

Moderna ဒိီး Pfizer-BioNTech ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ ခ မ ှ့ၤလ န  ့ၢ်ဖ ါ၀ံၤ လ  က ဘ  ိး ၉၅ မ ိးကယှ့ၤလ  

တ ့ၢ်ဒသီဒ  COVID-19တ ့ၢ်ဆါန   ့ၢ်လီှ့ၤ. Johnson and Johnson ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ  က ဘ  ိး ၆၆ 

မ ိးကယှ့ၤလ တ ့ၢ်ဒသီဒ  COVID-19 တ ့ၢ်ဆါလီှ့ၤ. ကသ  ့ၢ်ခ လ  ့ၢ်အ ှ့ၤက ဘ  ိးလ တ ့ၢ်ဒသီဒ  

တ ့ၢ်ဆါလ အနိး, တ ့ၢ်ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ဆါဟ  ့ၢ်, ဒိီးတ ့ၢ်သ လ  COVID-19 န   ့ၢ်လီှ့ၤ. 

၇. ကသ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ဒ ဘ ့ၢ်လ တ ့ၢ်ဒ ိးန   ့ၢ် COVID-19ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်မ  ့ၢ်တ ့ၢ်မန ှ့ၤလ  ့ၢ်? 

ကသ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ဒ ဘ ့ၢ်ပ ့ၢ်ဖ ါ၀ံၤ လ နန ီ ့ၢ်ကစ ့ၢ်ဒ ိးအ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်ဒသီဒ တ ့ၢ်ဘ ့ၢ်က ဘ ့ၢ်ဂ ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ဆါဃ ့ၢ်န   ့ၢ်လီှ့ၤ. 

ကသ  ့ၢ်အတ ့ၢ်ဒ ဘ ့ၢ်တနှီ့ၤလ ပ ှ့ၤတဂှ့ၤကဘ ့ၢ်က  ့ၢ်ဆ  ့ၢ်မ  ့ၢ်မ  ့ၢ်၀ံၤ  - တ ့ၢ်လ ှ့ၤက  ့ၢ်, တ ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်, တ ့ၢ်လီှ့ၤဘ  ိး, 

ခ  ့ၢ်ဆါ, ဒိီးတ ့ၢ်ည ိးထ ီ့ၢ်တစ ိးလ စ လ ှ့ၤဖ ဒ ိးန   ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဆ ိးန   ့ၢ်လီှ့ၤ. ပ ှ့ၤစ ှ့ၤဂှ့ၤက  ့ၢ်ဆ  ့ၢ်မ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်ကသ  ့ၢ်အတ ့ၢ် 

ဒ ဘ ့ၢ်နိးနိးကလ  ့ၢ်လီှ့ၤ. မ  ့ၢ်လ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်န   ့ၢ်, နကဘ ့ၢ်အ  ့ၢ်ခ ိး ၁၅ မ ိးန ိးဖ နဒ ိးန   ့ၢ်တ ့ၢ်ဆ ိး၀ံၤ ှ့ၤ တခ  ိးနဟိးထ ီ့ၢ်ဘ ့ၢ် 

န   ့ၢ်လီှ့ၤ.        

၈. COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်အ ှ့ၤအ  ့ၢ်ဒိီးတ ့ၢ်ပ ှ့ၤဖ  ိးလ တ ့ၢ်ကဒ ိးန   ့ၢ်အှီ့ၤဧါ? 

မ  ့ၢ်. COVID-19ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အဖ   ့ၢ် ၇၆ ကက   ့ၢ် ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်အှီ့ၤလ တ ့ၢ်ပ ှ့ၤဖ  ိးအပ ှ့ၤဆ  ကီ ့ၢ်အမ ရကှ့ၤ 

စိးထ ီ့ၢ်ဖ လါဒ  ့ၢ်စ ဘ  ့ၢ် ၂၀ံၤ၂၀ံၤ န   ့ၢ်လီှ့ၤ. တခ  ိးလ အ၀ံၤ သ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်အှီ့ၤဆ ပ ှ့ၤဆါတဖ ့ၢ်အခါ, 

COVID-19ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်အ ှ့ၤ ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်သမ ထ အှီ့ၤဒိီးပ ှ့ၤမှ့ၤသက ိးတ ့ၢ်လ အကထ လ အဆ လ  

တ ့ၢ်က စါယါဘ ါအတ ့ၢ်မှ့ၤက  ့ၢ်အပ ှ့ၤန   ့ၢ်လီှ့ၤ. ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ အ ှ့ၤအ  ့ၢ်ဒိီး FDA စ အ  ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ပန ီ့ၢ်လ လီှ့ၤတ  ့ၢ် 

လီှ့ၤဆ ိးလ  တ ့ၢ်ပ ှ့ၤဖ  ိး, တ ့ၢ်တ ှ့ၤလီှ့ၤတီှ့ၤလီှ့ၤ, တ ့ၢ်တ ထ ိးထ ီ့ၢ်တ ့ၢ်အက  ့ၢ်အစီလ လ  ့ၢ်လ ကမှ့ၤစ ှ့ၤ ဂ  ့ၢ်ဂီ ့ၢ်အ  

တ ့ၢ်စ ိးကါလ ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်အှီ့ၤခ  ိးယ ့ၢ်န   ့ၢ်လီှ့ၤ. လ တ ့ၢ်ဂှ့ၤအမ  ့ၢ်ညါ, စ အ  ့ၢ်တ ့ၢ်ဃ သ  ့ၢ်ညါမှ့ၤလ တ ့ၢ်လ  

အဆ  ဟ  ့ၢ်မှ့ၤစ ှ့ၤတ ့ၢ်ဒ  ့ၢ်ထီ ့ၢ်ထထီ ီ့ၢ်လ အခ ျ့ဒိီးတ ့ၢ်မှ့ၤလ လ အဘ ့ၢ်ထ  ဒိီးကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ့ၢ် 

အ  ့ၢ်လီှ့ၤတ  ့ၢ်လ  ့ၢ်အှီ့ၤလ န   ့ၢ်လီှ့ၤ. အတ ့ၢ်ဒ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်ထထီ ီ့ၢ်တဖ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ့ၢ်သ  ့ၢ်ထ ီ့ၢ်လ တ ့ၢ်ဃ သ  ့ၢ်ညါမှ့ၤလ  

လ န  ့ၢ်တဖ ့ၢ်အပ ှ့ၤခဖီ  ပ ှ့ၤစ အ  ့ၢ်ဖ တဖ ့ၢ်လီှ့ၤ.  

၉. ယမ  ့ၢ်ပ ှ့ၤမ ိးစလ  ့ၢ်ဖ တဂှ့ၤလီှ့ၤ - ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်အ ှ့ၤမ  ့ၢ် ဟ ့ၢ်လါ(halal)ဧါ? 



ပန  ့ၢ်လ အ  ့ၢ်ဒိီးထ ိးည ့ၢ်တဖ ့ၢ် တပ ့ၢ်ဃ  ့ၢ်လ  Moderna, Pfizer-BioNTech, မ တမ  ့ၢ် Johnson and 

Johnson ကသ  ့ၢ်ဒသီဒ တဖ ့ၢ်အပ ှ့ၤဘ ့ၢ်. 

 


