
တုပ်ု်ကွေး�း�အကွေး��ာင်း�်သိရိိိှိနားာ�လည်ခ်ြ�င်း�် / Understanding the Flu

တုပ်ု်ကွေး�း�ဆိုိတုုာဘာာလ?ဲ
တုပ်ု်ကွေး�း�ဆိုုသုည်မ်ှာာ� နှာာ�ကွေး�ါင်း�်၊ လည်က်ွေး�ာ�င်း�်၊ နှာာင်း့ ်တု�ါတုရံံ အဆိုတုုမ်ှာာ��ထံသံုု ့ �း�စ�သ်ည့်က်ွေးရံ�ဂါါပု်�ုမှာ ���တုစ်�ဖုြ�စ်သည်။်

တုပ်ု်ကွေး�း�သည့် ်လးတုစ်ဦး�မှာာကွေး���တ်ုစ်ဦး�သုုအ့လးယ်တ်ု�း �း�စ�န်ှာုငု်းက်ွေးသ�ကွေး���င်း့ ်တုပ်ု်ကွေး�း�ရံရှိာုဖြ�င်း�်မှာာ ���းယ်ရ်ံ� ်အကွေး��င်း�်ဆိုံ�ု

�ည်�်လမ်ှာ�မှာာ� နှာာစ်စဥ််တုပ်ု်ကွေး�း����းယ်က်ွေးဆို� ထံု�ုဖြ�င်း�် နှာာင်း့ ်မှာ����ဏလ�က်ွေးဆို�ဖြ�င်း�်တုုု ့ဖြ�စ်သည်။်

တုပ်ု်ကွေး�း� အမူူအရာာမူ�ာ�နှငိ်း့ ်ကွေးရာာဂါါလ�ခဏာာမူ�ာ�-
တုပ်ု်ကွေး�း�၏ အမှားအရံ�မှာာ��နှာာင်း့ ်ကွေးရံ�ဂါါလ�ခဏ�မှာာ��သည် ်ကွေးယ်ဘုယု်ာအ��ဖြ�င်း့ ်�း�စ��်ရံံပြီးပ်း� ၁ ရံ�မ်ှာာ ၄ ရံ�အ်တုးင်း�်တုးင်း ်စတုင်းဖ်ြ�စ်

ကွေးပ််လ�သည်။် ဤလ�ခဏ�မှာာ��ပ်ါဝင်းန်ှာုငု်းသ်ည်-်

• ရုုတုတ်ုရာ� ်အလးန်ားဖျား�ာ�ခြ�င်း�်

• အဖျား�ာ�တု�ခ်ြ�င်း�်နှငိ်း့�်နှာာ�ိယု်�်�မ်ူ�တုန်ုားခြ�င်း�်

• ကွေး��ာင်း�်ဆိုိ�ုခြ�င်း�်နှငိ်း့လ်ည်က်ွေး��ာင်း�်နားာခြ�င်း�်

• နှာိရာည်ယ််ိခုြ�င်း�်နှငိ်း့န်ှာိပိ်တုခ်ြ�င်း�်

• �နှာာ�ိယု်န်ားာ��င်း�်ိ�ု�ဲ်ခြ�င်း�်

• ကွေး�ါင်း�်�ိ�ုခ်ြ�င်း�်

• အလးန်ားပ်င်းပ််န်ား�ခြ�င်း�် (ကွေးမှာ�ပ်��်ဖြ�င်း�်)

• ကွေးအာအ့န်ားခြ�င်း�်နှငိ်း့ဝ်မ်ူ�သိးာ�ခြ�င်း�် (င်းယ်ရ်ံးယ်က်ွေးသ� �ကွေးလ�င်းယ် ်မှာာ��တုးင်း ်အဖြ�စ်မှာာ��သည်)်

တုပ်ု်ကွေး�း�ရိိှိသိမူူ�ာ�သိည် ်မူည်သ်ိည့်အ်��ိန်ားတုးင်း ်��ူစ�တ်ုတုသ်ိနားည်�်?
တုပ်ု်ကွေး�း�ရှိာုသးမှာာ��သည် ်�ာ����ပြီးပ်း� ပ်ထံမှာ ၃ ရံ�မ်ှာာ ၄ ရံ� ်အတုးင်း�်တုးင်း ်တုပ်ု်ကွေး�း�ကွေးရံ�ဂါါ�ု ု�း�စ�ဖ်ြပ်� ့ပ််း��ကွေးစနှာုငု်းပ််ါသည်။် သုုက့ွေးသ�်၊ အ�ာု� �သးမှာာ��သည် ်မှာ�ာ����မှား ၁ ရံ� ်နှာာင်း့ ်�ာ����ပြီးပ်း� ၅ ရံ�မ်ှာာ 

၇ ရံ�အ်ထံ ုအဖြ���သးမှာာ��အ�� �း�စ�က်ွေးစနှာုငု်းပ််ါသည်။်

တုပ်ု်ကွေး�း��ိ ု�ွနှ်ပ်ု်မူည်သ်ိို ့ �ာ�းယ်ရ်ာမူည်န်ားည်�်။
• နှာာစ်စဥ်် တုပ်ု်ကွေး�း����းယ်က်ွေးဆို�ထံု�ုဖြ�င်း�်

• �ာ����သးမှာာ��နှာာင်း့က်ွေးဝ�ရံ�တုးင်း ်ကွေး�ဖြ�င်း�်

• ကွေး�ာ�င်း�်ဆိုု�ုဖြ�င်း�်မှာာ��နှာာင်း့န်ှာ ာ�ကွေး�ာဖြ�င်း�်မှာာ���ု ုတုစ်ရှိာ��မှာာ��နှာာင်း့ ်�ုံ�အုပ််ဖြ�င်း�် (တုစ်ရှိာ��မှာာ���ု ုစး� ့ပ််စ်ပ်ါ)

• သင်း့မ်ှာာ�လ်ံ�ုမှာာ��၊  နှာာ�ကွေး�ါင်း�် နှာာင်း့ ်ပ်ါ�စပ်် �ုထုံကုွေးတုး��ုငု်းတ်ုးယ် ်ဖြ�င်း�်မှာာ ကွေးရှိာ�င်း�်�ဥ််ပ်ါ (ကွေးရံ�ဂါါပု်�ုမှာာ��သည် ်ဤ�ည်�်မှာာ �း�စ�ဖ်ြပ်� ့ပ််း��နှာုငု်းက်ွေးသ�ကွေး���င်း့ဖ်ြ�စ်သည်)်

• သင်း့လ်�မ်ှာာ���ုဆုိုပ််ဖြပ်�နှာာင်း့က်ွေးရံဖြ�င်း့အ်�ည်�်ဆိုံ�ု စ�က � ့ ်၂၀ ��� ကွေးဆို�ပ်ါ (သုုမ့ှာဟုတုု ်အရံ�ဖ်ြပ်� ်၆၀ ရံ��ုငု်းန်ှာ�ု�်ပ်ါဝင်းက်ွေးသ� 
 လ�သ်� ့စ်င်းက်ွေးဆို�ရံည်�်ုအုသံ�ုဖြပ်�ပ်ါ) အထံး�သဖြ�င်း့ ်ကွေး�ာ�င်း�်ဆိုု�ုဖြ�င်း�်၊ နှာာ�ကွေး�ာဖြ�င်း�် သုုမ့ှာဟုတုု ်သ� ့စ်င်း�်��်အသံ�ုဖြပ်�ပြီးပ်း� ကွေး���ပု််ငု်း�်တုးင်း ်လ�မ်ှာာ���ု ုကွေးဆို�ပ်ါ။

ဤနှစိတ်ုးင်း ်တုပ်ု်ကွေး�း��ာ�းယ်က်ွေးဆို�မိူာ ထိကိွေးရာာ�မု်ူသိပ်ိ်မူရိိှိဟု ု�ွနှ်ပ်ု်��ာ�ရာသိည်။် �ာ�းယ်က်ွေးဆို�ဆို�ထ်ိိ�ုသိင်း့ပ််ါသိလာ�?
���းယ်က်ွေးဆို�ထံု�ုပြီးပ်း�သး နှာာင်း့ ်တုပ်ု်ကွေး�း��ု ုထံုကုွေး���မ်ှာာထံကုွေးတုး�သး မှာာ��သည် ်တုပ်ု်ကွေး�း�နှာာင်း့�်ာ����လ��့လ့ှင်း ်ဖြပ်င်း�်ထံ�မ်ှာ�ုည်�် သည့်�်ာ����ဖြ�င်း�်ရှိာုနှာုငု်းသ်ည်။် ထံုုက့ွေး���င်း့ ်ထံုနုှာ ာစ်တုးင်း ်���းယ်က်ွေးဆို�၏ထံု

ကွေးရံ��မ်ှာသုည် ်�ည်�်ကွေးသ�်လည်�် ���းယ်က်ွေးဆို��ုဆုို�လ်�၍် ထံု�ုသင်း့သ်ည်။်

Texas Health

အသိ�ရိ်ှိ�လမ်ူ�ကွေး��ာင်း�်ဆိုိငု်းရ်ာာ ဗုိိုင်း�်
ရာပ််စ ်ကွေးရာာဂါါ (RSV) နှငိ်း့ ်COVID-19 
သိည် ်ခြပ်င်း�်ထိန်ားစးာ ကွေးနားမူကွေး�ာင်း�်ခြဖျားစက်ွေးစ
နှိငု်းပ််ါသိည်။်  င်းယ်ရ်ားယ်က်ွေးသိာ�ကွေးလ�
င်းယ်မ်ူ�ာ� အထိ�ူသိခြဖျားင်း့ ်အသိ� ်၂ နှစိ်
ကွေးအာ� ်�ကွေးလ�င်းယ်မ်ူ�ာ�၊ အသိ� ်၆၅ 
နှစိအ်ထိ�ရိိ်ှိကွေးသိာ သိ�က်ြီး�း�ရားယ်အ်ိမုူ�ာ� 
နှငိ်း့ ်��န်ား�မူာကွေးရာ�အကွေးခြ�အကွေးနားတုစစ်ံ ုတုစ်
ရာာရိိှိသိမူူ�ာ�သိည် ်��ူ စ��ံ်ရာနှိငု်းက်ွေးခြ�
ပုိ်၍မူ�ာ�သိည့် ်အနှတရာာယ်ရိိ်ှိသိည်ဟ်ု ု
ယ်ဆူိုရာသိည်။်

တုပ်ု်ကွေး�း�ရိိှိလှင်း ်�ွနှ်ပ်ု်ဘာာလပ်ု်ရာမူလ?ဲ
• အ���ယ်း၍အရံည်အ်မှာာ��အဖြပ်��ကွေးသ��သ်ံ�ုပ်ါ

• ကွေး�ာ�င်း�်ဆိုု�ုဖြ�င်း�်မှာာ��နှာာင်း့န်ှာ ာ�ကွေး�ာဖြ�င်း�်မှာာ���ု ုတုစ်ရှိာ��မှာာ��အ�� အသံ�ုဖြပ်�၍ �ုံ�အုပ််ပ်ါ (တုစ်ရှိာ��မှာာ���ု ုစး� ့ပ််စ်ပ်ါ)

• သင်း့လ်�မ်ှာာ���ုဆုိုပ််ဖြပ်�နှာာင်း့က်ွေးရံဖြ�င်း့အ်�ည်�်ဆိုံ�ု စ�က � ့ ်၂၀ ��� ကွေးဆို�ပ်ါ (သုုမ့ှာဟုတုု ်အရံ�ဖ်ြပ်� ်၆၀ ရံ��ုငု်းန်ှာ�ု�်ပ်ါဝင်းက်ွေးသ� 
 လ�သ်� ့စ်င်းက်ွေးဆို�ရံည်�်ုအုသံ�ုဖြပ်�ပ်ါ) အထံး�သဖြ�င်း့ ်ကွေး�ာ�င်း�်ဆိုု�ုဖြ�င်း�်၊ နှာာ�ကွေး�ာဖြ�င်း�် သုုမ့ှာဟုတုု ်သ� ့စ်င်း�်��်အသံ�ုဖြပ်�ပြီးပ်း�ကွေး���ပု််ငု်း�်တုးင်း ်လ�မ်ှာာ���ု ုကွေးဆို�ပ်ါ။ 

• အမ်ုှာ၌ကွေး�ပြီးပ်း�အဖြ���သးမှာာ��နှာာင်း့ထ်ံကုွေးတုး� ဖြ�င်း�်�ု ုအ�ာ��တု�ဖ်ြ�င်း�် မှာရှိာုကွေးတု�သ့ည့်က်ွေး��� ်၂၄ ��ရံးပြီးပ်း�သည်အ်ထံ ုတုတုန်ှာုငု်းသ်မှာှကွေးရှိာ�င်း�်�ဥ််ပ်ါ။

• လးအမှာာ��စကုွေးဝ�ရံ�ကွေး�ရံ�သုုသ့း��ရံ�လ်ုအုပ််လှင်း ်နှာာ�ကွေး�ါင်း�် စည်�်တုပ််ပ်ါ။

• အ�ယ်၍် စ�ာ��သည့်အ်�ာု�တ်ုးင်း ်သင်းစု်�ုရုံမ်ှာလှင်း ်သုုမ့ှာဟုတုု ်�း�စ�န်ှာုငု်းက်ွေးဖြ�မှာာ��သည့်အ်ုပ််စထုံတ့ုးင်း်
 သင်းပ််ါလှင်း ်သင်း့ဆ်ိုရံ�ဝ��်ု ု�ု��်ကွေး�်ဆိုုပု်ါ။

• အ�ာ���ာကွေးစသည့်က်ွေးဆို�ဝါ�မှာာ�� �ု ုကွေးသ��သ်ံ�ုပ်ါ သုုမ့ှာဟုတုု ်တုပ်ု်ကွေး�း�သး�သ� ့က်ွေးဆို�ဝါ�ဖြ�စ်ကွေးသ� 
 တုပ်ု်ကွေး�း�ကွေးရံ�ဂါါလ�ခဏ�မှာာ���ု ုအ�ာု��ဖြပ်�နှာုငု်းသ်ည့် ်ကွေးဆို�ဝါ�မှာာ���ု ုကွေးသ��သ်ံ�ုပ်ါ။



ကွေးရာာဂါါလ�ခဏာာမူ�ာ� အကွေးအ�မိူခြ�င်း�် တုပ်ု်ကွေး�း� �ိရုိုုနားာဗုိိုင်း�်ရာပ််(စ)် (COVID-19) RSV

မူည်သ်ိိုစ့တုင်းခ်ြဖျားစက်ွေးပ််သိနားည်�်
တုစ်�ာု�တ်ုးင်း ်အ�ည်�်င်းယ်သ်�  

စတုင်းဖ်ြ�စ်ကွေးပ်် ဖြ�င်း�်
တုစ်ကြိ�မ်ုှာတုည်�်တုးင်း ်အ��လံ�ုလာင်းဖ်ြမှာ�စ်း�  

စတုင်းဖ်ြ�စ်ကွေးပ်် ဖြ�င်း�်
ကွေးရံ�ဂါါနှာာင်း့ထ်ံကုွေးတုး� ပြီးပ်း� ၂-၁၄ရံ�အ်တုးင်း�်တုးင်း ် 

ကွေးပ််ကွေးပ်ါ�လ်�နှာုငု်းသ်ည််
ထံကုွေးတုး� ပြီးပ်း� 3-8 ရံ�်

ကွေး�ါင်း�်�ိ�ုခ်ြ�င်း�် ရှိာ��ပ်ါ�သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် လးကြိ�း�တုးင်း ်အဖြ�စ်မှာာ��သည််

ဖျား�ာ�ခြ�င်း�် ရှိာ��ပ်ါ�သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်၊် ၃-၄ ရံ��်��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

�နှာာ�ိယု်န်ားာ��င်း�်ိ�ု�ဲ်ခြ�င်း�်နှငိ်း့်
ကွေးဝဒနားာ�ံရာခြ�င်း�်

တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည််
အဖြ�စ်မှာာ��သည်၊် မှာ����ဏဆိုုသုလု ု

ဖြပ်င်း�်ထံ�သ်ည််
အဖြ�စ်မှာာ��သည်် ရှိာ��ပ်ါ�သည််

��မ်ူ�တုန်ုားခြ�င်း�် ရှိာ��ပ်ါ�သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

ပ်င်းပ််န်ား�နှးမ်ူ�နားယ်ခ်ြ�င်း�်/ 
အာ�နားည်�်ခြ�င်း�်

တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်၊် ၂-၃ရံ��်��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

နှာိရာည်ယ််ိခုြ�င်း�်/နှာိပိ်တုခ်ြ�င်း�် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

နှာိကွေး��ခြ�င်း�် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် ရှိာ��ပ်ါ�သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

လည်က်ွေး��ာင်း�်နားာခြ�င်း�် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

ရာင်းဘ်ာတုမ်ူအးမူသိာခြဖျားစခ်ြ�င်း�်/ 
ကွေး��ာင်း�်ဆိုိ�ုခြ�င်း�်

အဖြ�စ်မှာာ��သည် ်- အ�ည်�်အ�ာဥ််�မှာာ  
အတု�အ်သင်း့ဖ်ြ�စ်သည်၊်  

တုဟုးတုဟ်ုးတုက်ွေး�ာ�င်း�်ဆိုု�ုသည််
အဖြ�စ်မှာာ��သည် ်- ဖြပ်င်း�်ထံ�န်ှာုငု်းသ်ည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည် ်- ဖြပ်င်း�်ထံ�န်ှာုငု်းသ်ည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

အသိ�ရိ်ှိ�မူဝခြ�င်း�်/ 
အသိ�ရိ်ှိ�ရာန်ား���ဲ်ခြ�င်း�်

တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည််

အရာသိာ�ံခြ�င်း�်/အနံားရ့ာရိိှိခြ�င်း�်
အသိစဆ်ိုံ�ုရံုု�မုူခြဖျားစက်ွေးပ်် ခြ�င်း�်

ရှိာ��ပ်ါ�သည် ် ရှိာ��ပ်ါ�သည်် အဖြ�စ်မှာာ��သည်် ရှိာ��ပ်ါ�သည််

ဝမ်ူ�သိးာ�ခြ�င်း�်/ကွေးအာ့အန်ားခြ�င်း�် ရှိာ��ပ်ါ�သည််
တုစ်�ါတုစ်ရံံ (လးကြိ�း�မှာာ��ထံ� ်�ကွေးလ�

င်းယ်မ်ှာာ��တုးင်း ် 
ပု်၍ုအဖြ�စ်မှာာ��သည်)်

တုစ်�ါတုစ်ရံံဖြ�စ်သည်် ရှိာ��ပ်ါ�သည််

ထိပ််တုိ�ုလာကွေးသိာကွေးရာာဂါါသိစမ်ူ�ာ� နှာာ�ကွေး�ါင်း�်ပု်တုဖ်ြ�င်း�်၊ ����ု�ု�်ဖ့ြ�င်း�်
ကွေး�ာ�င်း�်ဆိုု�ုရံင်း�်ာပ််��၊ အဆိုတုုက်ွေးရံ�င်းက်ွေးရံ�ဂါါ  

တုုုသ့ည် ်အသ�အ်နှာတရံ�ယ်ရ်ှိာုနှာုငု်းသ်ည််

အဆိုတုုက်ွေးရံ�င်းက်ွေးရံ�ဂါါ၊ ကွေးလဖြ�တုဖ်ြ�င်း�်၊ နှာာလံ�ု
ထံ�ုု�ုဖ်ြ�င်း�်၊  

�ုယု်�်နှာာ�အဂါါ ါအစုတုအ်ပု်ငု်း�်ပ်ာ�စ်း�ဖြ�င်း�် တုုုသ့ည် ်  

ကွေးမှား��င်း�်စမှာာ��နှာာင်း့ ်သ�က်ြိ�း�ရံးယ်အ်ုု
မှာာ��တုးင်း ်အဖြ�စ်မှာာ��သည််

ရာကွေးာဂါါလ�္�ဏာာမူရာှိသိည့််
အသိ�်အနား္တုရာာယ််ရာှိသိကွေးာ  

�ူ�စ�်မူှုဖျားခြစ်နားိုင်း်သိည််
ရံှ��ပ်ါ�သည်် ရံှ��ပ်ါ�သည်် တုစ်�ါတုစ်ရံံ�ဖြစ်သည်် ရံှ��ပ်ါ�သည််

သတုင်း�်အရံင်း�်အဖြမှာစ်မှာာ��-
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/flu-vs-covid19.htm
https://www.healthline.com/health-news/flu-allergies-coronavirus-different-symptoms#Despite-symptoms,-its-not-the-flu
https://www.cdc.gov/rsv/

တုပ်ု်ကွေး�း�အကွေး���င်း�်သရုှိာု���လည်ဖ်ြ�င်း�်

သိင်း့တ်ုးင်းဆ်ိုရာာဝန်ားမူရိိှိပ်ါ� 1-877-THR-WELL (1-877-847-9355). �ိဖုုျားန်ား�ကွေး�်ဆိုိပု်ါ။ 

တုပ်ု်ကွေး�း�ကွေးရာာဂါါ�ာ�းယ်က်ွေးဆို�ထိိ�ုခြ�င်း�်သိည် ်COVID-19 ကွေးရာာဂါါမိူ �ွနှ်ပ်ု်�ိ ု�ာ�းယ်က်ွေးပ်�မူည်က်ွေးလာ။ 
တုပ်ု်ကွေး�း�ကွေးရံ�ဂါါ���းယ်က်ွေးဆို�ထံု�ုဖြ�င်း�်သည် ်COVID-19 ကွေးရံ�ဂါါမှာာ သင်း့�်ု ုမှာ���းယ်က်ွေးပ်�နှာုငု်းပ််ါ။ လံဖုြ��ံကွေးသ�အ�း�အကွေးဝ�တုးင်းက်ွေး�ဖြ�င်း�်၊ နှာာ�ကွေး�ါင်း�်စည်�်တုပ််ဖြ�င်း�် နှာာင်း့ ်သင်း့လ်�မ်ှာာ��

�ု ုဆိုပ််ဖြပ်�နှာာင်း့က်ွေးရံဖြ�င်း့အ်�ည်�်ဆိုံ�ု စ�က � ့ ်၂၀ ��� ကွေးဆို�ဖြ�င်း�် (သုုမ့ှာဟုတုု ်အရံ�ဖ်ြပ်� ်၆၀ ရံ��ုငု်းန်ှာ�ု�်ပ်ါဝင်းက်ွေးသ� လ�သ်� ့စ်င်းက်ွေးဆို�ရံည်�်ုအုသံ�ုဖြပ်�ဖြ�င်း�်)တုုုသ့ည် ်သင်း့အ်�� COVID-19 

ကွေးရံ�ဂါါမှာာ ���းယ်က်ွေးပ်�ရံ� ်အကွေးထံ��အ်�းဖြပ်� မှာည်ဖ်ြ�စ်သည်။်

အကွေးအ�မိူခြ�င်း�်၊ တုပ်ု်ကွေး�း�၊ RSV သိိုမ့ူဟုတုု ်COVID-19 ခြဖျားစက်ွေးနားသိည်�်ိ ုမူည်သ်ိို ့ သိနိှိငု်းသ်ိနားည်�်။
တုပ်ု်ကွေး�း�၊ RSV နှာာင်း့ ်COVID-19 ကွေးရံ�ဂါါရှိာ�ကွေး�းကွေး��်ထံတုုက်ွေးပ်�နှာုငု်းသ်ည့် ်ကွေးဆို�စစ်စမ်ှာ�သပ််မှာမုှာာ���ု ုရံရှိာုနှာုငု်းပ််ါသည်။် အကွေးအ�မုှာဖြ�င်း�်၊တုပ်ု်ကွေး�း�နှာာင်း့ ်COVID-19 ၏ကွေးရံ�ဂါါ

လ�ခဏ�မှာာ��သည် ်တုးည်းနှာုငု်းက်ွေးသ�ကွေး���င်း့ ်သင်း့ဆ်ိုရံ�ဝ�အ်�� �ု��်ကွေး�်ဆိုုရုံ� ်အကွေးရံ�ကြိ�း�သည်။် ဤအရံ�သည် ်တုစ်��ုာင်း�်စး၏ တုးည်းကွေးသ� လ�ခဏ�ရံပ််မှာာ��၏ 

အကွေးထံ��အ်�းဖြ�စ်ကွေးစကွေးသ� နှာုငု်း�်ယ်ာဉ်�ာ�ဖ်ြ�စ်သည်။်

ဆိုကွေး�ဘု�်ဆိုုုင်း်ရံ� ဝ�်ထံမှာ်�မှာာ��ရံှု ဆိုရံ�ဝ�်မှာာ��သည်် သး��ဖြ��လးတု်လပ််စး� လုပ််ဆိုကွေး�င်း်�ဖြပ်ဖြး� ဆိုကွေး�ရံုံ၏ ဆိုကွေး�ပ်ည်�ဘုး့့ရံ အစးအစဉ်ရံှု အလုပ််သင်း် ဆိုရံ�ဝ�်မှာာ��မှာှ လး့၍ ဆိုကွေး�ရံုံ၏ ဝ�်ထံမှာ်�မှာာ�� သုု့မှာဟုုတု် �ုုယ််စ��လှယ််မှာာ�� မှာဟုုတု်�ဖြပ်ါ။ © 2022 Texas Health Resources                                                    MB 2898 12/19/22 EXTHR215B


