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COVID-19 & HEALTH INFORMATION 

 

ကလ ေးငယမ်  ေးအတကွ ်က ိုဗစက် ကယွလ် ေး ထ ိုေးန ှံခြငေ်း အစီအစဉ် 

၂၀၂၂ ခုနစှ ်ဇနန်၀ါရီလ ၁၇ ရက်နန ေ့မှ စတင၍် အသက ်၅ နစှ်မှ ၁၁ နစှ်ထ ိကနလေးငယမ်  ေးအ ေး 

နယ ေးဇီလနအ်စိေုးရမှ ကိုဗစက် ကွယ်န ေးမ  ေးကိ ုအခမ ေ့ ထိေုးနှှံနပေးနတ ေ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ကနလေးငယ်မ  ေးအနနဖြငေ့ ်အ ေးနပ  ေ့ပပီေးပမ ဏနည်ေးနသ  ြုိငဇ် ကိုဗစ်က ကွယ်န ေး နစှ်လှံုေးကို ၈ 

ပတ်ဖခ ေး၍ ထိေုးနှှံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်ပါက က ကယွ်န ေးနစှ်လှံေုး ကက ေးအခ ိနအ် ေး ၈ ပတ ်မှ 

အနည်ေး ှံေုး ၂၁ ရက်အထ ိနလ  ေ့ခ နိငုပ်ါသည်။  

ကိုဗစ်က ကွယ်န ေး ထိေုးနှှံခ ိနတ်ွင ်အခ ိ ျို့ က ကွယ်န ေးထိေုးသညေ့်နနရ မ  ေး၌ ၀က်သက်က ကွယ်န ေး 

(ပါေးခ ိတ်နယ ငန်ငှေ့ ်ဂ ိ ကသ်ိုေးနရ ဂါမ  ေးကိုပါ က ကွယ်နိငုမ်ညေ့် MMR vaccine) ကိုပါ ထိေုးနှှံနိငုမ်ည် 

ဖြစ်ပါသည်။ တပပိ ငတ်ည်ေး က ကွယ်န ေး နစှ်ခု၊ သှံုေးခုထိေုး၍ အနတရ ယ်မရှိနိငုပ်ါ။   

က ိုဗစ်က ကယွလ် ေး ထ ိုေးန ှံခြငေ်း အက   ေးလက ေးဇ ေးမ  ေး  

COVID-19 သည် ကနလေးငယ်မ  ေးအနပေါ်တွင ်ဖပငေ်းထနစ် ွ သက်နရ က်မှုမရှိနသ လ်ည်ေး၊ အခ ိ ျို့နသ  

ကနလေးငယမ်  ေးတငွ ်န ေးရှံုတက်ရသည်အထ ိြ  ေးန နိငုပ်ါသည်။ ထို ေ့အဖပင ်နတွျို့ရခ နသ  

နန က် က်တွ  ိုေးက ိ ေးမ  ေးနကက ငေ့ ်အထ ေးကကပ်မတ်ကုသန  ငတ်ွင ်ကုသရနအ်ထ ိလိုအပ်နိငုပ်ပီေး၊ 

နရရှည်ြ  ေးန ဖခငေ်းမ  ေးကိလုည်ေး အခ ိ ျို့ကနလေးငယ်မ  ေးတငွ ်နတွျို့ရတတ်ပါသည်။ လ ကကီေးမ  ေးက ေ့သို ေ့ပင ်

ကိုဗစ်က ေးစက်ခှံရနသ  ကနလေးငယ်မ  ေးသည် ဗုိငေ်းရပ်ပုိေးအ ေး အဖခ ေးလ မ  ေးထှံသို ေ့ ထပ်မှံက ေးစက်နိငုပ်ါသည်။ 

အသက ်၅ နစှ်မ ှ၁၁ နစှ်ထ ိကနလေးငယမ်  ေးအ ေး ကုိဗစ်က ကွယ်န ေးထိေုးနှှံနပေးဖခငေ်းဖြငေ့ ်

ကိုဗစ်က ေးစက်လွယ်နသ  မိမိတုိ ေ့ မိသ ေးစု၀ငမ်  ေးအ ေး ခန ေ့မှ်နေ်းရခက်နသ  ကိုဗစ်နရ ဂါပုိေးမှ က ကွယ်နိငုမ်ည် 

ဖြစ်ပါသည်။  

ဖ ိုငဇ်  က ိုဗစ်က ကယွလ် ေး၏ လ ေးကငေ်း ှံိုခြှံ မှု 

ကနလေးငယမ်  ေးအတွက ်ထိေုးနှှံရန ်ရည်ရွယ်ထ ေးနသ  ြုိငဇ်  ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးသည် 

၎ငေ်းအသက်အရွယ်အတွငေ်းရှ ိကနလေးငယ်မ  ေးနငှေ့ ်စမ်ေးသပ်မှုမ  ေး ဖပ လုပ်ထ ေးပပီေးဖြစ်ပပီေး နယ ေးဇီလနန်ငှေ့ ်

အဖခ ေးနသ နိငုင်ှံမ  ေးတငွ ်ခိုငမ် နသ  အတည်ဖပ ခ က်မ  ေးလည်ေး ရယ ထ ေးပပီေးဖြစ်ပါသည်။ 

သုနတသမ  ေးတွင ်နြ ်ဖပခ က်မ  ေးအရ န ေးထကွ် ိုေးက ိ ေးမ  ေးမှ  အ ေးနပ  ေ့ပပီေး ကက ရည်ှမခှံ   အဖခ ေးနသ  

က ကွယ်န ေးမ  ေးနငှေ့ ်န ေးထကွ် ိုေးက ိ ေး  ငတ် ပါသည်။ သင၏်ကနလေးငယ်သည် ြုိငဇ် မှ 

ထတု်လုပ်နသ  က ကွယ်န ေးတစ်မ ိ ေးမ ိ ေးကို ယခငက် ဖပငေ်းထနစ်ွ  ဓါတမ်တညေ့်မှုဖြစ်ြ ေးလ င ်

နသ ်လည်ေးနက ငေ်း၊ ၎ငေ်းက ကွယ်န ေးတငွ ်ပါ၀ငန်သ ပစစည်ေးတစ်မ ိ ေးမ ိ ေးနငှေ့ ်ဓါတ်မတညေ့်လ င ်

နသ ်လည်ေးနက ငေ်း ယခု ြုိငဇ် ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးအ ေး ထိေုးနှှံ၍ မရနိငုပ်ါ။ သို ေ့နသ  ်သ မ န ်

အစ ေးအနသ က်တစ်မ ိ ေးမ ိ ေးနငှေ့ ်ဓါတ်မတညေ့်သ မ  ေးအတကွ် ယခု က ကွယ်န ေးသည် 

န ေးကငေ်းလှံုဖခှံ ပါသည်။  
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ကလ ေးငယမ်  ေးအတကွ ်က ကယွလ် ေးထ ိုေးန ှံခြငေ်း 

က ကွယ်န ေး မထိေုးမ ီ

• မိမိကနလေးငယ်အ ေး သက်နတ ငေ့သ်က်သ  ရှိနစရန ်နြ  ငေ်းြ ပါ။ ကနလေးငယ် ထတ်ိလန ေ့န်နပါက 

အ ရှံုလ  နဖပ ငေ်းရန ်အရုပ်၊ ြုနေ်း စသည်တုိ ေ့ ယ လ နိငုပ်ါသည်။  

• ကနလေးငယအ်တွက် စ ေးစရ  နသ က်စရ  တစ်ခုခု ယ လ ပါ။ 

• ၀တ်ထ ေးနသ  အင်္ကျီသည် ကနလေး၏ လက်နမ ငေ်းအနပေါ် ပုိငေ်းအ ေး ဖမငရ်ပပီေး 

န ေးထိေုးရလွယ်က နသ  အင်္ကျီဖြစရ်ပါမည်။ 

• ယခငက် က ကွယ်န ေး ဓါတ်မတညေ့်မှုမ  ေး ဖြစ်ြ ေးပါက ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးမထိေုးမီ မိမိဖပသနနက  

 ရ ၀နန်ငှေ့ ်တိငုပ်ငပ်ါ သို ေ့မဟုတ် 0800 28 29 26 သို ေ့ ြုနေ်းနခေါ် ို၍ ကျွမ်ေးက ငသ် မ  ေးနငှေ့ ်

တိုငပ်ငပ်ါ။ က ကွယ်န ေးထိေုးနှှံသညေ့် နနရ ၌ က ကွယ်န ေးထိေုးနပေးသ အ ေး အသနိပေးပါ။  

• မိ  သို ေ့မဟုတ် ကကညေ့်ရှုနစ ငေ့န်ရှ က်သ  သို ေ့မဟုတ် တရ ေး၀ငအ်ုပ်ထနိေ်းသ တစ်ဦေးဦေးမှ 

ကနလေးငယအ်တွက် က ကယွ်န ေးထိေုးရန ်သန  တ ညီခ က ်နပေးနိငုပ်ါသည်။  

န ေးထကွ် ိေုးက ိ ေးမ  ေး  

က ကွယ်န ေးထိေုးပပီေး တစရ်က်နစှ်ရက်အတွငေ်း ဖြစ်နပေါ်တတ်နသ  အဖြစ်မ  ေးနသ  

န ေးထကွ် ိေုးက ိ ေးမ  ေးမှ   

• လက်နမ ငေ်းန ဖခငေ်း၊ န ေးထိေုးထ ေးသညေ့်နနရ တွင ်နဖီခငေ်း၊ နယ ငဖ်ခငေ်း၊ န ဖခငေ်း။  

• နခါငေ်းကိုက်ဖခငေ်း  

• ြ  ေးဖခငေ်း (ကိုယ်ပ ဖခငေ်း) 

• ပ ိ ျို့အနဖ်ခငေ်း (နနမနက ငေ်းဟု ခှံစ ေးရဖခငေ်း) ၀မေ်းနလ  ဖခငေ်း 

• နမွ်ေးနယ်ဖခငေ်း  

• ကိုယ်လက် မအမီသ ဖြစ်ဖခငေ်း (ကိယု်လက ်နည ငေ်းည  ကိုက်ခ ဖခငေ်း)  

အန ေးယ က  နရမ  ေးမ  ေးနသ က်နပေးဖခငေ်းဖြငေ့ ်၎ငေ်းန ေးထကွ် ိုေးက ိ ေးမ  ေးကို သက်သ နစနိငုပ်ါသည်။  

အလွနအ်ဖြစ်နည်ေးပပီေး န ေးထိေုးပပီေးပပီေးခ ငေ်း ခ က်ခ ငေ်းဖြစန်ပေါ်တတ်နသ  ဖပငေ်းထနန် ေးထကွ် ိုေးက ိ ေးမ  ေးမှ  

• အသကရ်ှှူရခက်ခ ဖခငေ်း 

• မ က်န ှနငှေ့ ်လည်နခ  ငေ်းမ  ေး နယ ငရ်မေ်းဖခငေ်း 

• နလှှံုေးခုနဖ်မနဖ်ခငေ်း 

• တစ်ကုိယ်လှံုေးအနှှံ ေ့  အငဖ်ပင၊် အနစီက်မ  ေးထကွဖ်ခငေ်း 

• နခါငေ်းမ ေးနခါငေ်းကိုက်ဖခငေ်း၊ အ ေးနည်ေးဖခငေ်း  
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အထက်ပါ ဖပငေ်းထနန် ေးထကွ် ိုေးက ိ ေးမ  ေး ဖြစ်နပေါ်လ ပါက က ကွယ်န ေးထိေုးသညေ့် နနရ ရှိ 

၀နထ်မ်ေးမ  ေးအ ေး ခ က်ခ ငေ်းအနကက ငေ်းကက ေးပါ။ က ကယွ်န ေးထိေုးသညေ့်နနရ တွင ်မဟုတ်ပါက 111 သို ေ့ 

ခ က်ခ ငေ်း ြုနေ်းနခေါ် ိုပါ။  

စမ်ေးသပ်မှုမ  ေး၌ နလှှံုေးကကကသ် ေးနယ ငရ်မေ်းဖခငေ်းနငှေ့ ်နလှှံေုးအနဖမ ေးပါေးနယ ငရ်မ်ေးဖခငေ်းတုိ ေ့ကို အသက ်၅ နစှ်မ ှ

၁၁ နစှ ်အထ ိကနလေးငယ်မ  ေးတွင ်မနတွျို့ရတတ်ပါ။ သို ေ့နသ ် က ကွယ်န ေးထိေုးပပီေး ရက်ပုိငေ်း သို ေ့မဟုတ် 

ရက်သတတ ပတ ်အနည်ေးငယအ်ကက  သငေ့က်နလေးငယ်တွင ်နအ က်ပါ နရ ဂါလကခဏ မ  ေး နတွျို့ ရှရိပါက 

နလှှံုေးကကက်သ ေးနယ ငရ်မ်ေးဖခငေ်း ဖြစ်နိငုသ်ညေ့်အတွက ်န ေးကုသမှု ခ က်ခ ငေ်းခှံယ ပါ။  

• ရင ်တ်တွင ်မအမီသ ဖြစဖ်ခငေ်း၊ နလေးလှံဖခငေ်း၊ တငေ်းကကပ်နသ ခှံစ ေးမှုဖြစ်ဖခငေ်း သို ေ့မဟုတ် 

ရင ်တ်နအ ငေ့ဖ်ခငေ်း 

• အသကရ်ှှူရခက်ခ ဖခငေ်း  

• နလှှံုေးခုန ်ဖမနဖ်ခငေ်း၊ ရငတ်လှပ်လှပ်ဖြစ်ဖခငေ်း သို ေ့မဟုတ် ရငတ်ုနဖ်ခငေ်း  

• နခါငေ်းမ ေးဖခငေ်း၊ မိုက်ခန  မ ေးူးဝေဖခငေ်း သို ေ့မဟုတ် သတိလစဖ်ခငေ်း 

က ကွယ်န ေးထိေုးနှှံနသ အခါ  

က ကွယ်န ေးထိေုးရနအ်တကွ် မိမိနငှေ့ ်နေီးစပ်ရ  က ကွယ်န ေးထိေုးရ နနရ သို ေ့ 

သွ ေးနရ က်၍နသ ်လည်ေးနက ငေ်း BookMyVaccine.nz မှ တ ငေ့ ်booking ရယ ၍နသ လ်ည်ေးနက ငေ်း 

ထိေုးနှှံနိငုပ်ါသည်။ ကိယု်တုိင ်booking လုပ်ရန ်အခက်အခ ရှိပါက ကိုဗစ်က ကွယ်န ေး 

က နေ်းမ နရေးလိုငေ်းြုနေ်း 0800 28 29 26 သို ေ့ မနက ်၈ န ရီမ ှည ၈ န ရီအတွငေ်း ပိတ်ရကမ်ရှိ ြုနေ်းနခေါ် ိ၍ု 

booking လုပ်နိငုပ်ါသည်။ စက ေးဖပနမ်  ေးလည်ေး ထ ေးရှိထ ေးပါသည်။  

မသနစ်ွမ်ေးကနလေးငယ်မ  ေးအတွက် 

တနင်္လာမှ နသ ကက အထ ိမနက် ၈ န ရီမှ ည ၈ န ရီအတွငေ်း မသနစ်ွမ်ေးကနလေးငယမ်  ေးအ ေး 

က ညီရနအ်ြွ ျို့မ  ေး အ ငသ်ငေ့ရ်ှိနနပါသည်။ မိမကိနလေးငယ ်တစ်ဦေးခ ငေ်းစီအတွက် လုိအပ်ခ က်မ  ေးနငှေ့ ်

က ကွယ်န ေးအတွက ်နမေးခွနေ်းမ  ေးရှိပါက 0800 28 29 26 (လိုငေ်းခွ  နှံပါတ ်2) သို ေ့ 

ြုနေ်းနခေါ် ို၍နသ ်လည်ေးနက ငေ်း၊ 8988 သို ေ့ အခမ ေ့ မက်န ေ့ပုိ ေ့၍နသ ်လည်ေးနက ငေ်း၊ 

accessiblecovidvaccinations@whakarongorau.nz သို ေ့ အေီးနမေးပုိ ေ့၍နသ ်လည်ေးနက ငေ်း နမေးဖမနေ်းနိငုပ်ါသည်။  
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This translated information is provided by The Asian Network Inc. (TANI) working as a partner of 
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COVID-19 & HEALTH INFORMATION 

 

  ကကေီးမ  ေးအတကွ ်တတ ယအကက မ် က ိုဗစ်က ကယွလ် ေး ထ ိုေးန ှံခြငေ်းအစီအစဉ် 

ဒတုိယအကကမိ် ြုိငဇ်  ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးထိေုးထ ေးပပီေး နလေးလရှပိပီဖြစ်နသ  အသက ်၁၈ နစ်ှနငှေ့အ်ထက် 

လ ကကီေးမ  ေးအတကွ် ယခုအခ နိတ်ွင ်တတိယအကကိမ် ကိုဗစ်က ကွယ်န ေး ထိေုးနှှံ၍ ရပပီဖြစ်ပါသည်။ 

ကိုဗစက်ိ ုဖြစ်ပွ ေးနစနသ  SARS-CoV-2 ဗုိငေ်းရပ်ကို တိကု်ြ က်ရနအ်တွက ်ထိေုးနှှံထ ေးနသ  

ကိုဗစ်က ကွယ်န ေး ပထမတစ်လှံုေးနငှေ့ ်ဒတုိယတစ်လှံေုးမှ ထကွ်ရှိလ နသ  ခနဓ ကုိယအ်တွငေ်းရှိ ပဋပိစစည်ေး 

(antibody) မ  ေးသည် ဒတုယိအကကိမ် န ေးထိေုးပပီေး အခ နိက်က လ နသ အခါတွင ်

နလ  ေ့ပါေးသွ ေးတတ်ပါသည်။ ထို ေ့နကက ငေ့ ်ကိုဗစန်ရ ဂါက ေးစက်မှုနငှေ့ ်နရ ဂါဖြစ်ပွ ေးမှုကိ ုက ကွယ်ရနအ်တွက် 

တတိယအကကမိ ်ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးကိ ုအသက ်၁၈ နစ်ှနငှေ့အ်ထက် လ ကကေီးတိငုေ်း ထိေုးနှှံရန ်လိအုပ်ပါသည်။ 

ယခငက် ဒတုိယအကကိမ်ထိေုးပပီေး နဖခ က်လအကက မ ှတတိယအကကိမ်ထိေုးရန ်အကကှံဖပ ခ ေ့နသ ်လည်ေး 

နယ ေးဇီလန ်က နေ်းမ နရေး၀နက်ကီေးဌ နမှ န  ငေ်းမ၀ငခ်င ်လ တုိငေ်း တတိယအကကမိ်ထိေုးပပီေးဖြစ်နစရန ်

ရည်ရွယ၍် ယခုအခါတွင ်ကိဗုစ်က ကွယ်န ေး တတိယအကကိမ်အ ေး ဒတုိယန ေးထိေုးပပီေး 

နလေးလအကက တွင ်ထိေုးနှှံရန ်နဖပ ငေ်းလ  သတ်မှတ်လိုက်ပပီ ဖြစ်ပါသည်။  

ကိုဗစ်မ ိ ေးစိတ်သစ ်အိုမခရွန ်(Omicron) နငှေ့ ်ပတ်သက်၍ လက်ရှိ ဓါတ်ခွ ခနေ်းနတွျို့ ရှိခ က်မ  ေးအရ 

တတိယအကကမိ ်က ကွယ်န ေးသည် ဖပငေ်းထနက်ိုဗစန်ရ ဂါ မဖြစ်ပွ ေးနစရန ်က ကွယ်နပေးနိငုပ်ါသည်။ 

နလှှံုေးကကက်သ ေးနယ ငရ်မ်ေးသညေ့် န ေးထက်ွ ိေုးက ိ ေးအနနဖြငေ့ ်အစစနရေးနိငုင်ှံတွင ်လ နပါငေ်း ၂.၈ သနေ်းနက  ်ကုိ 

တတိယအကကမိ ်က ကွယ်န ေးထိေုးခ ေ့နသ ်လည်ေး တစ်နယ က်တွငသ်  နလှှံေုးကကကသ် ေးနယ ငရ်မေ်းသညေ့် 

န ေးထကွ် ိေုးက ိ ေး ဖြစ်ပွ ေးခ ေ့ပါသည်။ ကုိယ်၀နန်  ငအ်မ ိ ေးသမီေးမ  ေးအနနဖြငေ့ ်ဒတုယိအကကိမ် 

က ကွယ်န ေးထိေုးပပီေး ၆ လအကက တွင ်တတိယအကကိမက် ကွယ်န ေး ထိေုးနှှံရမည်ဖြစ်ပပီေး 

ကိုယ်၀နလ်အနအုရငေ့န်ပေါ် မမ တည်   မည်သညေ့်အခ ိနတ်ငွမ် ို က ကွယ်န ေးထိေုးနိငုပ်ါသည်။  

ကိုဗစ်က ကွယ်န ေး ပထမအကကိမ်နငှေ့ ်ဒတုိယအကကိမ် ထိေုးနှှံပပီေး နလေးလဖပညေ့်ပပီေးနသ  လ ကကီေးပုိငေ်းမ  ေးသည် 

တတိယအကကမိ ်က ကွယ်န ေးကို ဦေး ှံေုးထိေုးနှှံရမည်ဖြစပ်ါသည်။ အနကက ငေ်းမှ  

ပဋပိစစည်ေးနလ  ေ့ပါေးလ မှုသည် အသက်ကကေီးနသ သ မ  ေးတွင ်ပုိမုိထငရ်ှ ေးနသ နကက ငေ့ ်ဖြစ်ပါသည်။ အသက ်

၁၈ နစှ်နအ က ်ကနလေးနငှေ့ ်လ ငယ်မ  ေးအတွက်မ  ပထမအကကိမ်နငှေ့ ်ဒတုိယအကကိမ် 

ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးသည် လှံုနလ က်နသ  ကိုယ်ခှံအ ေးတှံု ေ့ဖပနမ်ှု ရရှိပပီေးဖြစ်သညေ့အ်ဖပင ်ဖပငေ်းထနန်ရ ဂါ 

ဖြစ်ပွ ေးနိငုန်ခ မှ လည်ေး နည်ေးပါေးသညေ့အ်တွက် တတိယအကကိမ ်ကိုဗစ်က ကွယ်န ေးကိ ု

လတ်တနလ အခ ိနတ်ွင ်ထိေုးနှှံရန ်မလုိအပ်နသေးပါ။  


