
 

 

ယခုဆ ောင််းရောသတီငွ ်

တပ်ုဆ ်ွးဆရောဂါမှ 

 င််းဆ ်းက ပါဆေ 

 ော ွယ်ဆ ်းထ ်ုးပါ 

ဆ ောင််းရောသီသည် တုပ်ဆ  ်းဆရောဂါ (တုပ်ဆ  ်း)၏ 

အထ တ်အထိပ်ရောသီဖြစ်ဆသောဆ  ောင ်၊သင ်တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်း ုိ ယခုထုိ်းရန် အ  ြံဉောဏ်ဆ ောင််းဖြစ်သည်။ 

သင ဖ်ပည်တ င််း မိသော်းစု ရောဝန်၊ ရပ်ရ ော ျန််းမောဆရ်းဆ ်းခန််း သုိ  မဟုတ် ဆ ်း ုိင်တ င်  ော  ယ်ဆ ်းထုိ်းနုိင်ပါသည်။ 

 ော  ယ်ဆ ်း ုိ အသ ် 6 လဆ ျေ်ာသူတုိင််းအတ  ် အ  ြံဖပြုထော်းသည်။ 

 ော ွယ်ဆ ်းထ ်ုးခခင််းသည် အဘယ်ဆက ောင အ်ဆရ်းက ီ်းသနည််း။ 

တုပ်ဆ  ်းသည် အလ န ူ််းစ ်တတ်ဆသော ဆရောဂါပုိ်းဖြစ်သည်။ နစ်ှစဉ် လူမျော်းစ ော ြျော်းနောပပီ်း ဆသ ြံု်းမှု ဖြစ်ဆစသည်။ 

တုပ်ဆ  ်းသည်  ဆလ်းမျော်းနငှ  ်သ က် ီ်းရ ယ်အိမုျော်းအတ  ် ဆ ်းရြံုတ ်ရမှုမျော်းစ ော ို ဖြစ်ဆစသည်။ အနတရောယ်ရှိဆသော 

ရှုပ်ဆထ ်းမှုမျော်း ရှိနိငုပ်ါသည်။ ထုိ  ဆ  ောင  ်အသ  ်6 လမှ 5 နစှ်  ော်း ဆလ်းမျော်းနငှ  ်65 နစှ်အထ ်လူက ီ်းမျော်းနငှ  ်

အဖခော်းသူမျော်း တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်းထုိ်းရန ်ဆသချောဆစဖခင််းဖြင  ်တပု်ဆ  ်းဆရောဂါ ို  ော  ယရ်န ်

အလ နအ်ဆရ်းက ီ်းပါသည်။ 

 ဆလ်းမျော်း ုိ  ော  ယ်ဆ ်းထုိ်းဖခင််းသည် အဖခော်းလူမျော်းသုိ    ူ်းစ ်ပျြံျံ့ နှြံ  မှု ုိ ရပ်တန  ်ရန်လည််း အဆထော ်အ ူဖပြုပါသည်။ 

  ုဗေ်-၁၉  ော ွယ်ဆ ်းသည် အဘယ်နည််း။ 

 ိုဗစ်-၁၉  ော  ယ်ဆ ်းသည် သင အ်ော်း တုပ်ဆ  ်းဆရောဂါမှ မ ော  ယ်နိငုပ်ါ။ 

အ ယ်၍ သငသ်ည် သင၏်  ိုဗစ်-၁၉  ော  ယ်ဆ ်း သို  မဟုတ် ဖမြှင တ်ငဆ် ်းထုိ်းရန ်လိုအပ်ပါ ၊ 

တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်းနငှ  ်ထုိဆန  တ င ်သငရ်နိငုသ်ည်။  ော  ယ်ဆ ်းနစှ်မျိြု်းလြံု်းထုိ်းဖခင််းနငှ ပ်တ်သ ်ပပီ်း ဆမ်းစရောမျော်းရှိပါ  

သင  ်ရောဝနန်ငှ  ်ဆ  ်းဆန ်းပါ။ 

  ုဗေ်-၁၉ မှ ခပန်လည်ဆ ောင််းမွန်လောပပီ်းဆနော ် တပ်ုဆ ွ်း ော ွယ်ဆ ်း  ု ဘယ်အခ  န်မှော ရန ငုမ်ည်နည််း 

 ုိဗစ်-၁၉ မှ ဖပနလ်ည်ဆ ောင််းမ နလ်ောဆသောအခါတ င ်တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်း ထုိ်းနိငုပ်ါသည်။  ုိလုိသည်မှော သငသ်ည် 

ပုိဆ ောင််းမ နပ်ပီ်း အထီ်း ျနဖ်ခင််းမှ  င််းလ တ်သ ော်းဖခင််း ဖြစ်သည်။ 

သင တ် င ် ုိဗစ်-၁၉၏ လ ခဏောမျော်း သုိ  မဟုတ် လ ခဏောမျော်းရိှဆနပါ  သုိ  မဟုတ် သငြ်ျော်းဆနပါ  (ြျော်းနောဖခင််း   သုိ  ) 

တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်း ုိ မထုိ်းသင ပ်ါ။ 

အခ  ်အလ ်မ ော်း ပ ုမ ုလ ုအပ်ပါသလော်း။ 

တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်းထုိ်းဖခင််းနငှ ပ်တ်သ ်၍ ဆမ်းစရောမျော်းရိှပါ  သင မိ်သော်းစု ရောဝန်နငှ ် 

ဆ  ်းဆန ်းပါ။ 13 HEALTH  13 43 25 84 သုိ   ြုန််းဆခေါ် ုိပပီ်း သူနောဖပြုနငှ ် စ ော်းဆဖပောနိငုပ်ါသည်။ 

သငလုိ်အပ်ပါ  စ ော်းဖပန် ုိ ဆတောင််းပါ။ သင ်ဘောသောစ ော်းဖြင ် တုပ်ဆ  ်း ော  ယ်ဆ ်းအဆ  ောင််းနငှ ်၊  

အရင််းအဖမစ်မျော်း ုိ၊ ဤဆနရောတ င ်သငရှ်ောဆြ နိငုပ်ါသည်။ 
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https://www.health.gov.au/resources/collections/getting-vaccinated-against-influenza-resource-collection#influenza

