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A
Adverse event (reaction)
Any unexpected or serious effect that
happens after a vaccine or medicine.
Something that was not expected to happen.

ဆိုးရြားသည့္အျဖစ္ (တန္ျပန္ခဲ့ျခင္း)

Adverse event following immunisation (AEFIs)
An unexpected effect that happens after
vaccination. The vaccine may have not been
the reason for the problem.

ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ တန္ျပန္ဆိုးရြားမွဳျဖစ္ျခင္း (AEFIs)

Advisory Committee on Vaccines (ACV)
A group of experts that gives medical and
scientific advice. The group talks to the
Australian Government’s Minister for Health
and the Therapeutic Goods Administration
(TGA). They give advice on issues about
vaccine safety and use.

ကာကြယ္ထိုးေဆးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳေကာ္မတီ (ACV)

Antibody
When the body gets sick or gets a vaccine,
the body will make antibodies to protect it
against that disease.

ကိုယ္ခံပိုး

The body can then recognise the germs when
that same disease happens again.

ကာကြယ္ထိုးေဆး သို႔မဟုတ္ ေသာက္ေဆးေၾကာင့္
မေမွ်ာ္လင့္သည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္သက္ေရာက္မွဳ တခုခုျဖစ္ျခင္း။
မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္အျဖစ္အပ်က္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္မေမွ်ာ္လင့္သည့္တန္ျပန္သည့္အျဖစ္ဆိုး။
ကာ ကြယ္ထိုးေဆး ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျခား အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း

ေဆးဘက္ႏွင့္သိပပညာဆိ
ၸံ
ုင္ရာမ်ားကိုအၾကံေပးသည့္ပညာရွင္အဖြ႔။ဲ
ဤအဖြ႔သ
ဲ ည္ၾသစေတ်းလ်အစိုးရ၏က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌါနႏွင့္ ေဆး
ႏွင့္ ေဆး ပစၥည္းထိန္းသိမ္းစီမံေရး (TGA) ကိုထိုးေဆးမ်ား
လံုျခံဳစိတ္မ်မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍အၾကံျပဳသည္။

ကိုယ္ခႏၵာကမက်န္းမမာျဖစ္လွ်င္၄င္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးလွ်င္၄င္း၊
မိမိခႏၵာကိုယ္က ခႏၵာကို္ယ္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ကိုယ္ခံပိုးမ်ား
ထုတ္လုပ္သည္။
ေနာက္တၾကိမ္ ဒီေရာဂါက ခႏၵာကို္ယ္ထဲကိုဝင္လာရင္ ခႏၵာကို္ယ္က
မွတ္မိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။

Antigen
A foreign (external) substance like bacteria,
viruses, or fungi that cause infection and
dis-ease if they get inside the body . The
immunes system detects them and produces
antibodies to fight them.

ကိုယ္ခံပိုးထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ အင္တီဂ်င္

Adjuvant
An adjuvant is an ingredient used in some
vaccines. It helps our bodies make a stronger
immune response. The adjuvant works
together with other parts of the vaccine. They
have been used in some vaccines for over 70
years.

အဒ္ဂ်ဴးဗင့္

Anaphylaxis
A quick and serious allergic reaction. This
could be a reaction to food or medicine.
Symptoms can include breathing difficulties,
loss of consciousness and a drop in blood
pressure. The person will need urgent medical
attention and can sometimes die.

အသက္ေဘးအႏၱရယ္ေပးႏိုင္သည့္ေဆးႏွင့္

ျပင္ပ ကေန ကိုယ္ခႏၵာ တြင္း ေရာက္ လာလွ်င္ ေရာဂါ ျဖစ္ေစ ႏိုင္
တဲ့ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္၊ မွဳ ိ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခံအား ပိုးက
ယင္းတို႔ ကို ေတြ႕ ရင္ ေရာဂါ ကိုတိုက္ဖ်က္ ႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ခံအား ကို
ထုတ္ေပးသည္။

အခ်ဳ႕ိ ကာကြယ္ေဆး ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဒ္ဂ်ဴးဗင့္ကို သံုးသည္။
၄င္းက မိမိခႏၵာကို္ယ္ကို ကိုယ္ခံအား ျဖည့္တင္းေပးသည္။
အဒ္ဂ်ဴးဗင့္သည္ကာ ကြယ္ေဆးထဲပါဝင္သည့္ အပိုင္းမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။ ၄င္းကုိ ကာကြယ္ေဆးျပဳလုပ္ရာတြင္
အသံုးခ်ခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

မတဲ့သည့္တုနျပန္
႔ ္ မွဳျဖစ္ျခင္း
အစားအစာသို႔မဟုတ္ေဆးေၾကာင့္ျမန္ဆန္ စိုးရိမ္ဖြယ္တုန္႔
ျပန္ျခင္း။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္လကၡဏာမ်ားမွာ၊ အသက္ရွဴခက္ခဲ့ျခင္း၊
ေမ့ေမ်ာျခင္း၊ ေသြးေပါင္ခ်န္ိ က်ျခင္းမ်ားပါဝင္၍ လူနာအေနျဖင့္
အေရးေပၚကုသမွဳရယူရန္လုိအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက
တခါတရံေသဆံုးႏိုင္သည္။
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A Cont’d
Association
A link between one event taking place at the
same time as another event. The fact that
they are happening together does not prove
that one event caused the other event.

ပူးတြဆက္
ဲ
စပ္မွဳ

Asymptomatic
Someone with no sign of infection.

ေရာဂါလကၡဏာမရွျခင္
ိ း

Attenuated vaccine
Live vaccines use a less strong (or attenuated)
form of the germ that causes a disease. These
vaccines are like the natural infection that they
help prevent. They create a strong and longlasting immune response.

အားေလွ်ာ့ထားသည့္ ကာကြယ္ေဆး

Australian Technical Advisory Group on
Immunisation (ATAGI)
A group of experts that helps the Government
to make decisions on the use of vaccines in
Australia.

ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးသည့္ ၾသစေတ်းလ် အဖြ႔ ဲ

Australian Immunisation Register
An electronic register that contains
information on all vaccines given to all
Australians.

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း

အျဖစ္အပ်က္တခုႏွင့္ အျခားတခု တခ်န္ိ တည္းျဖစ္ေပၚျခင္း။
တခ်န္ိ တည္းမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ အေၾကာင္းအရာတခုေၾကာင့္
ေနာက္တခု ဆက္ျဖစ္တယ္လုိ႔မယူဆႏိုင္ျခင္း.။

ေရာဂါလကၡဏာမေတြ႕ရွ ျခင္
ိ းကို ဆိုလုိသည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္အားေလွ်ာ့ထားသည့္ေရာဂါပိုးမ်ားကိုျဖ
စ္ေစသည့္ ေဆးမ်ားကိုအသံုးခ်သည္။ ဤကာကြယ္ေဆးမ်ားကို
အသံုးခ်၍ သဘာဝအားျဖင့္ျဖစ္သည့္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို
ကာကြယ္ေပးသည္။ ၄င္းသည္ ေရရွည္အားျဖင့္စြမ္းအားေကာင္သည့္
ကိုယ္ခံအားကိုေပးသည္။

(ATAGI)
ကာကြယ္ေဆးအသံုးခ်ျခင္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရကို
အၾကံေပးသည့္ ၾသစေတ်းလ် ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္အဖြ႔ျဖစ္
ဲ သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးကို
ထိုးထားသမွ်ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို စါရင္းျပဳမွတ္ပံုတင္ထား သည့္
အီလက္ေၾတာနစ္ မွတ္ပံုတင္ စါရင္း။
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B
Batch assessment
A process of checking that the vaccines
used in Australia are of high quality. The
Therapeutic Goods Administration will do
these checks.

အသုတ္လုိက္စီစစ္ျခင္း

Boost (Booster injection)
An additional vaccine after the first one, given
to either build up better immunity or to make
sure the immunity lasts longer.

ထပ္တဖန္အားတိုးျခင္း (ထိုးေဆးေနာက္ထပ္ထိုးျခင္း)

ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံတြင္း အသံုးခ်သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား
အရည္အခ်င္း ျမင့္မားမွဳရွမရွ
ိ စီိ စစ္ျခင္း။ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌါန၏္
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းထိန္းသိမ္းစီမံေရးက
၄င္းစီစစ္ျခင္းကိုတာဝန္ယူသည္။

ေနာက္ထပ္တၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးေပးျခင္းသည္
ကိုယ္ခံအား ပို၍တည္ေဆာက္ႏုင
ိ္ ္ရန္ ႏွင့္ ပိုမိုၾကာရွည္ခံရန္ထ
ပ္မံထိုးေပးျခင္းျဖစ္သည္။
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C
Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI)
An international organisation that will help
many countries gain access to COVID-19
vaccines. It will help governments, including
lower income countries, to access safe and
effective vaccines for 20% of their population.

ကပ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မွဳတီထြင္မွဳရွသည့
ိ
္ညြန္႔

Cell culture
Using cells grown in liquid to make vaccine
ingredients.

ဓါတ္ခြခန္
ဲ းတြင္းဆဲလ္မ်ားကို ပြါးျခင္း

Clinical Trial
A type of research study. People either receive
a new vaccine or are in the control group. The
control group may receive a different vaccine
or a placebo, meaning a simple substance
with no effects on the body. Participants
usually do not know which group they are in.
Scientists test the safety and benefits of new
vaccines.

ကာကြယ္ေဆးကိုစမ္းသပ္ျခင္း

Cold chain
Shipping and storing vaccines at the correct
temperature.

အေအးစက္ျဖင့္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

Combination vaccine
Combination vaccines take two or more
vaccines that could be given individually and
put them into one shot.

ကာကြယ္ေဆးေပါင္းစပ္ထာျခင္း

Convalescent plasma
Plasma is the liquid part of blood. It is
collected from a person after they have had
an infection. The liquid contains antibodies
against the germ. Sometimes this plasma
can be given to other people to prevent them
getting sick or to help them get better.

ေရာဂါထိျပီးေသာေသြး အရည္ၾကည္

Conjugate vaccine
The joining together of two compounds
(usually a protein and polysaccharide) to
increase a vaccine’s effectiveness.

ကာကြယ္ေဆး၂မ်ဳးေပါင္
ိ
းစပ္ ထား ျခင္း

ေပါင္းအဖြ႕ ဲ
ကိုးဗစ္- ၁၉ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကိုႏုင
ိ ္ငံမ်ားမ်ား အတြက္ရ
ရွရန္
ိ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြ႕အစည္
ဲ
းျဖစ္သည္။
အစိုးရမ်ားအတြက္၊ တိုးတက္ဆဲႏုင
ိ ္ငံမ်ားအတြက္၊ စိတ္ခ်၊
ထိေရာက္သည့္ေဆးမ်ားကို ထိုႏုင
ိ ္ငံမ်ား၏လူဦးေရ၂၀% အတြက္ရ ရွ ိ
ႏိုင္ ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အဖြ႔ျဖစ္
ဲ သည္။

အရည္မ်ားထဲတြင္ပြါး ထားေသာဆဲလ္မ်ားကို
ကာကြယ္ေဆးမ်ားတြင္အသံုးခ်ျခင္း

သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းတမ်ဳး။ိ အခ်ဳ႕ေသာသူ
ိ
မ်ားကိုကာကြယ္ေဆး
အစမ္းထိုးျပီး၊အခ်ဳ႕ေသာသူ
ိ
မ်ားကိုအာနိသင္မရွသည္
ိ
့ေဆးမ်ားကို
ထိုး၍ေဆး၏ထိေရာက္မွဳရွမရွ
ိ စမ္
ိ းသပ္ျခင္း။ ၄င္းတို႔အားလံုးက မည္
သည့္ေဆးကိုထိုးထားသည့္အဖြ႕တြ
ဲ င္ပါ ဝင္ေနသည္ကိုမသိၾကပါ။
ဤနည္းလမ္းျဖင့္သိပပညာရွ
ၸံ
င္မ်ားက ကာကြယ္ေဆးမ်ား၏
အာနိသင္ရမွ
ွ ိ ဳ၊ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရမွဳရွမရွ
ိ ကိ
ိ ု စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို လုိအပ္ မွန္ကန္သည့္အပူခ်န္ိ ျဖင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး။

ကာကြယ္ေဆး၂မ်ဳးသိ
ိ ု႔မဟုတ္၂မ်ဳးထက္
ိ
မ်ားသည့္အမ်ဳးအစားမ်ား
ိ
ကိုေပါင္းစပ္ျပီးေဆးတေခ်ာင္းတည္းအေနႏွင့္ထိုးေပးျခင္း။

ပလပ္စမာသည္ေသြးအရည္ၾကည္ျဖစ္သည္။ ေရာဂါရျပီးသူထံမွရယူ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအရည္ၾကည္မွာေရာဂါကိုတိုက္ဖ်က္ႏုင
ိ ္မွဳရွသည္
ိ
။
၄င္းအရည္ၾကည္ကို အျခားသူမ်ားကို ထိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ တခါတရံ
ေရာဂါ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္ပါတယ္။

ဓါတ္၂မ်ဳး(မ်ားေသာအားျဖင္
ိ
့ပရိုတင္းဓါတ္ႏွင့္ေပၚလီစာခ်ရိီ တ္ဓါတ္)
ကို ေပါင္းစပ္ျပီး၊ ကာကြယ္ေဆးပိုမို ထိေရာက္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။
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C Cont’d
Control group
A group of people who do not receive the
vaccine or drug being tested. Instead, they
may get the normal intervention (drug,
vaccine, or treatment), a placebo or nothing.
The aim of the trial is to compare what
happens in each group. The results must be
different enough between the two groups to
prove that the difference has not just occurred
by chance.

စမ္းသပ္မွဳအတြက္စုစည္းထား သည့္လူတစု

A placebo is a ‘dummy’ treatment, such as a
sugar pill, that looks the same.

သၾကား ထည့္ထားသည့္ေဆး) မ်ဳးကိ
ိ ုဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။

Contraindication
An illness (or health condition) that increases
the risk for a serious adverse health
consequence.

ေရာဂါ ကိုပိုဆိုးလာေစျခင္း

COVAX
An international partnership that aims to
support the development and delivery of the
COVID-19 vaccines fairly around the world.

ကုိးဗက္စ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ

ကာကြယ္ေဆး သို႔မဟုတ္ ေဆးအသစ္ကို မေပးထားတဲ့လူတစု။
ဒီလူတစုကို သာမန္ေဆးေပးျခင္း (ေသာက္ေဆး၊
ထိုးေဆး၊ကုသျခင္း) ေသာ္၄င္း၊ မည္သည့္အာနိသင္မွ်မရွသည့
ိ
္
ေဆးကိုေသာ္၄င္း ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔စမ္းသပ္ျခင္းအားျဖင့္
လူတစုႏွင့္ တစု ရလဒ္ကြာျခားခ်က္မ်ား ကိုႏွဳင္ိ းယွဥ္ႏုင
ိ ္သည္။
ရလဒ္မ်ား သိသိသာသာ ကြာျခားမွဳ ရမွသာလွ်င္ မေတာ္တဆ ျဖစ္
သည္ဟုမွားယြင္းႏိုင္စရာမရွေတာ့
ိ
ပါ။
အာနိသင္မရွသည္
ိ
့ ေဆးဆိုရာမွာ၊ ေဆးႏွင့္တူသည့္ေဆးျပား (ဥပမာ

ဖ်ားနာမွဳ တခုခု (က်န္းမာေရးအေျခအေန) စိုးရိမ္မွဳ အႏၱရယ္
ပိုတိုးလာႏိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးရလဒ္

ကိုးဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ထိုးေဆး မ်ားကိုကမာၻ အႏွ႔ မွ
ံ ်မွ်
တတ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေဝေပး ႏိုင္ ရန္ ပူးတြေထာက္
ဲ
ပံ့ ပါဝင္
ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေရးကြန္ယက္။
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D
Deltoid
A muscle in the upper arm where vaccine is
given.

လက္ေမာင္းၾကြက္သား

Dose
An amount of a medicine or drug taken.

ေဆးအရည္အတြက္

Dosing error
When medicines are given in the wrong
amount, at the wrong time point or to the
wrong person.

ေဆးေပးမွားျခင္း

လက္ေမာင္းအေပၚပိုင္း ထိုးေဆးထိုးသည့္ေနရာ

ေသာက္ေဆး ထိုးေဆး အရည္ အတြက္

ေဆးေပးရာတြင္ အရည္ အတြက္မွား ျခင္း၊ အခ်န္ိ မား
ွ ု ျခင္း၊
လူနာမွားေပးမိ ျခင္း

Glossary of Medical Terminology for Immunisation and Vaccine development - Burmese

Page P9

E
Efficacy
How well a vaccine works during a research
study.

သက္ေရာက္မွဳ

Effectiveness
How well a vaccine works in the real world.

ထိေရာက္မွဳ

သုေတသန ျပဳလုပ္စဥ္ ေဆးအစြမ္း သက္ေရာက္မွဳ မည္မွ် ရွသည္
ိ
ကိုဆိုလုိသည္။

ကမာၻ တဝွမ္းကာကြယ္ထိုးေဆးထိေရာက္မွဳ တကယ္တန္းအားျဖင္
မည္မွ် ရွသည္
ိ
ကိုဆိုလုိသည္။

Epidemic
A widespread amount or rapid increase of
an infectious disease in a community at a
particular time. More cases than normal.

ေရာဂါျပန္႔ပြါးျခင္း

Elimination of infection
Zero cases of an infection in a specified
geographic area (i.e. a country). Example:
Measles in Australia.

ကူးစက္ ေရာဂါပေပ်ာက္ ကင္းရွင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

Eradication
Zero cases of the germ in the entire world.
Example: Smallpox.

အျပီးအပိုင္ သုတ္သင္ ကင္းရွင္းျခင္း။

လူ႔ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းအခ်န္ိ တခ်န္ိ တြင္ ေရာဂါ
လ်င္ျမန္စြာကူးစက္ျပန္႔ပြါး ျခင္း။ သာမန္ အခ်န္ိ မ်ားထက္
ပိုမိုမ်ားျပားေနျခင္း။

သတ္မွတ္ထားသည့္ ပထဝီေျမဧရိယာတခု (တိုင္းႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ)
အတြင္းေရာဂါ လံုးဝကင္းရွင္း ျခင္း (သံုည) အေျခအေန။ ဥပမာ၊
ၾသတေတ်းလ်ႏိုင္ငံ တြင္းဝက္သက္ ေရာဂါ။

ကမာၻ တဝွမ္း ေရာဂါ ပိုး သံုည အေျခေနသို႔ေရာက္ျခင္း။ ဥပမာ၊
ေက်ာက္ေရာဂါ
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Herd immunity
When most people in a community have
protection against an infection. High levels of
protection make it more and more difficult for
the germ to pass from person to person. This
can successfully stop the spread of disease in
the community.

ရပ္ေက်း၊ ရပ္ကြက္၊ ရပ္ ရြာတြင္းကိုယ္ခံအားစုေပါင္းရွ ျခင္
ိ း
ရပ္ေက်း၊ ရပ္ကြက္၊ ရပ္ ရြာတြင္းေနထိုင္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ ေရာဂါ မွ
အကာအကြယ္ ရွေနျခင္
ိ
း။ အကာအကြယ္ ျမင့္မားမွဳ ရွသည္
ိ
ႏွင့္ အမွ်
ေရာဂါျပန္႔ပြါးမွဳ သည္ ျပန္႔ပြါး ၇န္ခဲရင္းသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရပ္ေက်း
အတြင္းေရာဂါျပန္႔ပြါးမွဳတားဆီး ႏိုင္သည္။
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I
Immune system
The body’s system for identifying and killing
germs to protect us against infection and
disease. It involves making antibodies
that move in the blood, recognize foreign
substances like bacteria and viruses, and
attach to them. It signals to the body to get rid
of the foreign substances.

ကိုယ္ခံအားစနစ္

Immune response
The immune response is how your body
recognizes and defends itself against bacteria,
viruses, and substances that appear foreign
and harmful.

ကိုယ္ခံ အား ႏွင့္ တုန္႔ ျပန္ျခင္း

Immunity
Being able to avoid getting sick or avoid
getting infected when exposed to a germ.
Your body builds this immunity by either being
exposed to the gems or by getting a vaccine.
Your immune system has a “memory”- it can
remember germs that it has seen previously
and knows how to attack them.

ကိုယ္ခံအားရွျခင္
ိ း။

ကိုယ္ခႏၵာက ေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္ေသာ ေရာဂါပိုးမ်ားကိုချခား
ြဲ
ျပီးတိုက္ဖ်က္ႏုင
ိ ္ သည့္ စနစ္ ကိုဆိုလုိသည္။ ကိုယ္ခႏၵာကေနတို
က္ဖ်က္ပိုးမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျပီး၊ ေသြးထဲမွာ သြားလာလွဳပ္ရွားျပီး၊
ေသြးထဲမွာ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား၊ ဗိုက္ရက္ပိုးမ်ားကို တြယ္
ကပ္ျပီးေနာက္ ခႏာၵ ကိုယ္ထဲ က ေနထုတ္ပစ္ဖို႔ အခ်က္ေပးပါတယ္။
ခႏၵာကိုယ္ထဲကေန အႏၱရယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပိုးေတြ ကိုဖယ္ရွားဖုိ႔
အခ်က္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ခံ အား စနစ္သည္ ဘက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား၊ ကိုယ္ ခႏၵ ေဘးျပဳ
ႏိုင္ေသာ အရာ အား လံုး ကို ေတြ႔သည့္ အခါ မ်ား တြင္ မိမိ ကိုယ္
ကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ခႏၵာကကူးစက္ေရာဂါ ပိုးမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ သည့္ အခါ
ဖ်ားနာျခင္းကိုေရွာင္ကြင္း ႏိုင္ျခင္း၊ ကူးစက္ႏုင
ိ ္ျခင္းကိုေ
ရွာင္ႏုင
ိ ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ မိမိကိုယ္ခႏၵာကေရာဂါပိုး ႏွင့္
ေတြ႕ထိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္၄င္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားေပးျခင္းျဖင့္
ေသာ္၄င္း ကိုယ္ခႏၵာက ကိုယ္ခံအားကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။
မိမိကုိယ္ ခႏၵာ တြင္းတြင္းကိုယ္ ခံအားစနစ္ ရွ ျပီ
ိ း၊ ဤ စနစ္ က
ကိုယ္ခႏၵာတြင္းေရာက္ ဘူးသည့္ ေရာဂါပိုးကိုမွတ္မိေနသည့္ အတြက္
မည္ ကဲ့သို႔ ခုခံတိုက္ခိုက္ ေခ်ဖ်က္ ရမည္ ကိုသိေနသည္။

Immunisation
The process of developing immunity to an
infection, usually by getting vaccinated.

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း ၊ေသာက္ျခင္း။

Inactivated vaccine
A vaccine made from a germ that has been
killed. The germ is killed either by high heat
or by chemicals. When this killed germ is
injected into your body, it helps your immune
system learn to find the germ, without the risk
of getting sick.

ေရာဂါပိုးသတ္ထားေသာကာကြယ္ေဆး။

ကူးစက္ ေရာဂါ ကိုကာကြယ္ ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မ်ားေသာအားျဖင့္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖစ္သည္။

ေရာဂါပိုးသတ္ထားေသာကာကြယ္ေဆးကိုဆိုလိုသည္။
အပူ ျပင္းျပင္း ျဖင့္ ေသာ္၄င္း၊ ဓါတုမ်ားျဖင့္ေသာ္၄င္း
ေရာဂါပိုးမ်ားကိုသတ္ထားသည္။ ဤကဲ့သို႕ သတ္ထားေသာ
ေရာဂါပိုးကို မိမိခႏၵာ ကိုယ္တြင္း ထိုးလိုက္သည့္အခါ ကိုယ္ခံ
အားစနစ္က လူကို မဖ်ားမနာေစဘဲ ပိုး ကိုရွာေတြ႕ရွ ႏိ
ိ ုင္ သည္။
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Lipid
Lipid is fat that is used to make a protective
bubble around the mRNA in mRNA vaccines.
mRNA is a type of small molecule. mRNA is
very weak and breaks down quickly in the
body if it is not protected. Once the mRNA
is transported into the cell, it is broken down
inside the cell.

လိပစ္ အဆီခဲ
လိပစ္ အဆီခဲ မွာ mRNA ေမာ္လီက်ဴး ကို ကာကြယ္ေဆးမ်ားတြင္
အကာ အကြယ္ျပဳ သည့္ အဆီခဲ ျဖစ္သည္။ mRNA မွာ ေမာ္လီက်ဴး
အေသးစား တမ်ဳးိ ျဖစ္သည္။ mRNA ေမာ္လီက်ဴး မွာ အလြန္ႏုနယ္
သည့္ အတြက္ ခႏၵကိုယ္အတြင္း အကာ အကြယ္ မရလွ်င္
ပ်က္စီးလြယ္သည္။ mRNA ေမာ္လီက်ဴး ကို ဆဲလ္ ထဲ ေျပာင္း
လုိက္တာ နဲ႔ ေၾကသြားပါတယ္။
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M
Messenger RNA (mRNA)
A type of small molecule that your cells use as
instructions to make protein. mRNA tells your
cells how to put together a specific protein
using building blocks (called amino acids).
You have many millions of mRNA molecules in
your body at any one time- all being used to
make proteins.

ပရိုတင္း ျပဳလုပ္ရန္ လွဳ႕ေဆာ္
ံ
ေပးသည့္ ေမာ္လီက်ဴး (mRNA)

mRNA vaccine
mRNA vaccines teach our cells how to make
a harmless protein—or even just a piece of
a protein. This protein activates an immune
response inside our bodies. That immune
response, which produces antibodies, is what
protects us from getting very unwell if the real
virus enters our bodies.

mRNA ကာကြယ္ထိုးေဆး

Morbidity
Illness that happens due to a specific infection
or condition.

ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း

Mortality
Deaths that happen due to a specific infection
or condition.

ေသဆံုးမွဳ

Multi-dose vial
The containers (vials) hold more than one
dose of a medicine or vaccine in a single vial.

ေဆးတဗူး အတြင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိုး ႏုင
ိ ္သည့္ ေဆး ရွ ေနျခင္
ိ
း

(mRNA) ဆိုသည္မွာ ပရိုတင္း ျပဳလုပ္ရန္ လွဳ႕ေဆာ္
ံ
ေပးသည့္
ေမာ္လီက်ဴး တမ်ဳးကိ
ိ ုဆိုလုိသည္။ mRNA က ဆဲလ္မ်ား ကို
မည္သည့္ ပရိုတင္းမ်ား ကို အသံုးခ် ၍ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊
၄င္းကို အမိုင္ႏု ိ အဲဆစ္ဟု ေခၚသည္။ သင္၏ ကိုယ္ခႏၵာ ထဲတြင္
တခ်န္ိ ထဲမွာ၊ mRNA ေမာ္လီက်ဴးမ်ား သန္း ႏွင့္ ခ် ီ ရွ ေနျပီ
ိ
း၊
အားလံုးက ပရိုတင္း တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သည္။

mRNA ေမာ္လီက်ဴးမ်ား က ဆဲလ္မ်ား ကို အႏၱရယ္ မျ႔ပဳ ႏိုင္တဲ့
ပရိုတင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ပရိုတင္း တစ ကို ျပဳလုပ္ေပး သည္။ ၄င္း
မရိုတင္းက ကိုယ္ခႏၵာ မ်ား ထဲတြင္ ကိုယ္ခံအား ကိုျဖစ္ေစသည္။
၄င္း ကိုယ္ခံအား တံု႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္သည့္
ဆဲလ္မ်ားကို ထုတ္ေပးသည္။ ၄င္းဆဲလ္မ်ားက ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ခႏၵာ
ထဲ ကို ျပင္ပမွ ဝင္လာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား ထံမွ ကာကြယ္ေပး ျပီး၊
ဖ်ားနာျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။

ေရာဂါပိုး တခုခု ေၾကာင့္၊ ေရာဂါကူးစက္ ျပီး ေနထိုင္မ
ေကာင္းျဖစ္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။

ေရာဂါ တခုခု ကူးစက္မွဳ အေျခ အေန ေၾကာင့္ ေသဆံုးမွဳျဖစ္ျခင္း။

ေဆးတဗူး အတြင္း တၾကိမ္ မ က ထိုး ႏုင
ိ ္သည့္ ေဆး ရွ ေနျခင္
ိ
း
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Neutralisation
One way that our immune system can protect
us from an infection. Our immune system
makes antibodies that stick all over the surface
of a virus. When the virus tries to stick onto our
cells, the antibodies get in the way and stop the
virus from getting into our cells. They also help
other parts of the immune system recognise
and destroy the virus

အာနိသင္ျပယ္ေစျခင္း
ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ခံအားစနစ္ က ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုေရာဂါ ကူးစက္မွဳ
မွ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တဲ့ နည္းတနည္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ပ္ တို႔ ၏
ကိုယ္ခံအား စနစ္သည္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္သည့္ ဆဲလ္မ်ား ကို
ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး မ်က္ႏွာျပင္ တျပင္ လံုး ေပၚတြင္ တြယ္ကပ္
ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်န္ပ္တို႔ ဆဲလ္ မ်ားကို ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား
က မတြယ္ကပ္ ႏိုင္ေအာင္ ၾကားခံေပးသည္။ ကိုယ္ခႏၵာ ၏
အျခား အပိုင္းမ်ားတြင္လည္း ကုိယ္ခံအားစနစ္က ပိုး ကို ကူညီ
ဖ်က္စီးေပးသည္။
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P
Pandemic
Spread of a new disease to every country
around the world.

ႏိုင္ငံတကာ ျပန္႔ပြါးသည့္ ေရာဂါ

Pathogen
A germ that can cause disease if you are
infected, such as a virus.

ေရာဂါျဖစ္ပြါးေစႏိုင္တဲ့ပိုး

Peer-review
Independent experts examine other people’s
research to make sure it is appropriate and
correct.

လြတ္လပ္တဲ့သီးျခားသံုးသပ္မွဳ

Placebo
A substance or treatment that has no effect
on human beings.

အာနိသင္မဲ့ေဆး

Polysaccharide vaccine
A vaccine containing long threads of sugar
molecules, which look like the surface of
some kinds of bacteria. Polysaccharide
vaccines are available for pneumococcal
disease (such as pneumonia).

ဘက္တီးရီးယား ပိုး ပံုသ႑န္ ရိွ သည့္ ကာကြယ္ေဆး

Pre-Clinical Trial
A research study done before a clinical trial.
The study tests whether a vaccine is safe
to test on humans. As part of the COVID-19
trials, animal models included experiments on
animals including mice and macaques.

ဓါတုေဆးခန္းတြင္း မစမ္းသပ္မွ စမ္
ီ းသပ္သည့္ အဆင့္

Prime
The first time a vaccine is given.

ပထမ ဦးဆံုး

Protein subunit vaccine
Include harmless pieces (proteins) of the germ
instead of the entire germ. Once vaccinated,
our bodies recognize that the protein should
not be there and build blood elements called
T-lymphocytes and antibodies that will
remember how to fight the germ if we are
exposed in the future.

ပရိုတင္းကာကြယ္ေဆး (တဆင့္နိမ့္)

တကမာၻလံုး ရွ တိ
ိ ုင္း ႏိုင္ငံ အားလံုး ကို ျပန္႔ပြါးသည့္ ေရာဂါသစ္။

ဗိုင္းရပ္ပိုးမ်ဳးိ အလား ေရာဂါကူးစက္ ႏိုင္သည့္ ပိုး

လြတ္လပ္တဲ့သီးျခားသံုးသပ္မွဳ - ရလဒ္မ်ား မွန္ကန္မွဳ ရွမရွ
ိ ကိ
ိ ု
သီးျခားသံုးသပ္စံုစမ္းျခင္း

လူသားမ်ား အေပၚ ထိေရာက္မွဳ မရွသည့
ိ
္ ေဆး သို႔မဟုတ္ ကုထံုး

သၾကားေမာ္လၾကဴးတန္းရွည္မ်ားပါဝင္သည့္ကာကြယ္ေဆး
ျဖစ္ျပီးမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ဘက္တီးရီးယားပိုးပံုသ႑န္ရိွသည္။
နယူမိုေကာကဲေရာဂါကာကြယ္ေဆးအတြက္ေပၚလီဆယ္ခ်ရင္းကာ
ကြယ္ေဆးရွသည္
ိ
။ (ဥပမာ၊ နမိုးနီးယား ေရာဂါ)

ဓါတုေဆးခန္းတြင္း မစမ္းသပ္မွ စမ္
ီ းသပ္သည့္ အဆင့္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ ကာကြယ္ေဆး ကို စမ္းသပ္ျခင္း ျဖင့္ လူသား အတြက္ လံုျခံဳ
စိတ္ခ် မွဳ ရွ မရွ
ိ
စမ္
ိ းျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုးဗစ္-၁၉ ေရာဂါ
ကာကြယ္ေဆး ကို ေဖၚစပ္ ရာတြင္၊ တိရိစာၦန္ မ်ား ျဖစ္သည့္ ၾကြက္
ႏွင္ ေျမာက္မ်ား ေပၚတြင္ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆး ပထမ ဦးဆံုး ေပးျခင္း

အႏၱရယ္ မရွသည္
ိ
့ ပိုး (ပရိုတင္း) ပါဝင္မွဳ ရွေသာ္
ိ
လည္း တပိုင္းတစ
သာပါဝင္သည္။ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီးေနာက္၊ ကြ်န္ပ္ တုိ႔ ကိုယ္ ခႏၵာ
၄င္း ပိုး သည္ ကိုယ္ခႏၵာတြင္း တြင္ မရွသင္
ိ ့ ဟု သိ ျပီး ေသြးထဲတြင္
T-lymphocytes ႏွင့္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္သည့္ ဆဲလ္မ်ား ကို
တည္ေဆာက္ေပးျပီး၊ ၄င္းတို႔ က ကိုယ္ခႏၵာ တြင္း ေနာင္ ကို
ပိုး ဝင္လာ ပါက မည္ကဲ့ သို႔ တိုက္ဖ်က္ ရမည္ ကို မွတ္မိ ေန
မည္ျဖစ္သည္။
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R
Roll out
The introduction of a new drug or vaccine.
For the COVID-19 vaccination program this
includes multiple phases: 1a, 1b, 2a, 2b, 3.
Priority groups are identified by considering
current public health and medical evidence
on who would be most affected if they got
COVID-19.

ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ျခင္
ီ း

Reactogenicity
A group of effects that often happen after
vaccination. It can include pain, redness
or swelling around where the vaccine was
injected. A person might feel tired, or hot or
have a headache. Importantly, these are signs
that an immune response is working.

ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီး ေနာက္ တုန္႔ျပန္ မွဳ

Regulatory body
A government organisation that decides
which vaccines can be registered in a country
and legally used in the country.

စံခ်န္ိ စံႏွဳန္း ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲ သည့္ အဖြ႔ ဲ

ကာကြယ္ထိုး ေဆး ေသာက္ေဆး သစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္း။
ကုိးဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆး အစီ အစဥ္ တြင္ အဆင့္ဆင့္ ရွ သည္
ိ
။
၁က၊ ၁ခ၊ ၂က၊ ၂ခ၊ ၃။ ဦးစားေပး အုပ္စု ထဲတြင္ လက္ ရွ လူ
ိ ထု
က်န္းမာ ေရး အေထာက္အထား ေပၚမွာ ၾကည့္ျပီး၊ ကိုးဗစ္-၁၉ ကူး
စက္သူ မ်ား ထဲတြင္ မည္သူ က ထိ ေရာက္ မွဳ ရရွ ႏိ
ိ ုင္မည္ ကို ထည့္
စဥ္းစားသည္။

ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီး ေနာက္ တုန္႔ျပန္ မွဳ ျဖစ္ စဥ္မ်ား။ ၄င္းထဲတြင္
ေဆးထိုးသည့္ ေန ရာ အနီးတြင္ နာက်င္ျခင္း၊ နီရဲျခင္း၊ ေယာင္ျခင္း
ပါဝင္သည္။ တခ်ဳ႕ိ ေသာ ခံစားမွဳ မ်ား မွာ ေမာပန္းျခင္း၊
ပူေလာင္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ အေရး ၾကီးသည့္
အခ်က္မွာ ဤ လကၡဏာမ်ား ျပသည့္ အတြက္ ေဆး တန္ခိုး
သက္ေရာက္မွဳ ရွ ေၾကာင္
ိ
း ကို ျပ သည္။

ႏိုင္ငံ တ ႏိုင္ငံ အတြင္း ေဆး ကို မွတ္ပံု တင္ ခြင့္၊ တရားဝင္ သံုးခြင့္
ျပဳ ျခင္း အဆံုး အျဖတ္ ျပဳတဲ့ အဖြ႔ အစည္
ဲ
း ျဖစ္ပါတယ္။
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S
SARS-CoV-2
The official name of the virus that causes the
disease known as COVID-19. It belongs to
family of viruses called coronaviruses.

SARS-CoV-2

Spike protein
Coronaviruses have sharp bumps on their
surface. Those bumps are called spike
proteins. They help the virus enter a person’s
cells.

အခြ်န္ အတက္မ်ား ရွသည္
ိ
့ ပရိုတင္း

Serology
Measuring the level of antibodies (immune
proteins) present in the blood.

ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ ဆဲလ္ တိုင္းထြာျခင္း

Side Effect
Any unwanted or unexpected effects of a
vaccine.

ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳးိ

ကိုးဗစ္-၁၉ ေရာဂါ ကို ျဖစ္ ေစ တဲ့ ဗိုင္းရစ္ပ္ ပိုး ရဲ႕တရားဝင္ နာမည္
ျဖစ္သည္။ ကရိုနာ ေရာဂါပိုး ရဲ႕ ေရာဂါ အုပ္စု (မိသားစု ဝင္)
ျဖစ္ပါတယ္။

ကရိုနာ ေရာဂါ ပိုး ၏ မ်က္ႏွာျပင္ တြင္ အခြ်န္ အတက္မ်ား ရွသည္
ိ
။
၄င္းတို႕ ကို ပရိုတင္း အခြ်န္ အတက္ဟု ေခၚသည္။ ၄င္း အခြ်န္
အတက္ မ်ား က လူကိုယ္ခႏၵရဲ႕ ဆဲလ္ ထဲ ကို ဝင္ ႏိုင္ေအာင္
ေထာက္ကူ ေပး သည္။

ေသြးထဲတြင္ ရွသည္
ိ
့ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ ဆဲလ္ (ကိုယ္ခံအား ပရိုတင္း)
အနိမ့္ အျမင့္ တိုင္းထြာျခင္း

ကာကြယ္ ေဆး ထိုး ရာ က ရ ရွ သည့
ိ
္ မေမွ်ာ္လင့္ ေသာ ဆိုးက်ဳးိ
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T
Therapeutic Goods Administration (TGA)
The Therapeutic Goods Administration (TGA)
is responsible for checking vaccines and
other medicines before they can be used in
Australia.

ေဆး ႏွင့္ ေဆးပစၥည္း မ်ား ထိန္းသိမ္းသည့္ အဖြ႔ (TGA)
ဲ

Thrombosis with thrombocytopenia syndrome
(TTS)
A newly described serious condition. A person
gets unusual blood clots in the brain or in
other parts of the body. It is also associated
with low platelet levels.

အေၾကာတြင္းေသြးခဲ ပိတ္ျခင္း၊ ေသြးကိုခဲေစ သည့္ လကၡဏာ

Transmission
The ability of a virus to pass from one person
to another.

ကူးစက္ျခင္း

(TGA) ေဆး ႏွင့္ ေဆးပစၥည္း မ်ား ထိန္းသိမ္းသည့္ အဖြ႔ သည္
ဲ
ၾသစေတ်းလ် ႏိုင္ငံ တြင္ အသံုးမည့္ ေဆး မ်ား၊ ကာကြယ္ေဆး မ်ား
ကို အသံုးမခ်မွ၊ ီ စစ္ေဆး ရ သည့္ တာဝန္ ရွသည္
ိ
။

မ်ားျပျခင္း (TTS)
အႏၱရယ္ၾကီး သည့္ အေျခ အေန။ လူခႏၵ ဦးေဏွာက္ သို႔မဟုတ္
ကိုယ္တြင္း ထဲ ေသြး ခဲ ျခင္း။ ပလိပ္လက္ ဟု ေခၚသည့္ ဆဲလ္မ်ား
နဲပါး ျခင္း ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။

ဗိုင္းရပ္ ပိုး မ်ား တဦး မွ တဦး သို႕ ကူး စက္ျခင္း
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V
Vaccine
A type of medicine that supports our immune
system to fight against certain germs and
prevent disease. Usually, vaccines are given
before the person encounters the germ. Each
vaccine promotes the immune system to
make antibodies against the germ.

ကာကြယ္ထိုးေဆး

Vaccination
Giving a vaccine to help the immune system
develop protection from a specific disease.

ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း

Commonly used terms include shot, jab,
needle, and inoculation.

ကုိယ္ခံအား စနစ္ ကို ပံ့ပိုး ျပီး ေရာဂါပိုး ႏွင့္ ေရာဂါ ကို
တိုက္ဖ်က္ေပးသည့္ ေဆးျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ထိုး ေဆး မ်ား ကို
ေရာဂါ မ ရ မွ ထိ
ီ ုးေပး သည့္ ေဆး ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ထိုးေဆး
သည္ ကြ်န္ပ္ တို႔ ၏ ကိုယ္ခံအား စနစ္ ကို အားတိုးေပးျပီး၊ ေရာဂါ ပိုး
တိုက္ဖ်က္ ဆဲလ္မ်ား ကို ထုတ္လုပ္ေပး သည္။

ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း သည္ ကြ်န္ပ္ တို႔ ၏ ကိုယ္ခံအား စနစ္ ကို
ထို ေရာဂါ မွ ကာကြယ္ေပး ရန္ အေထာက္ အကူ ေပး သည္။
ထို ေဆး ထိုးျခင္း ကို shot (ထိုးျခင္း), jab (ထိုးျခင္း), needle
(အပ္), inoculation(ေဆးထိုးျခင္း) ဟူ၍ အသံုး အႏွဳန္း ကို
သံုးသည္။

Vaccine Candidate
A new vaccine that is still being tested and is
not licensed.

ကာကြယ္ထိုးေဆး အလားအလာ ရွသည့
ိ
္ေဆး

Vaccine hesitancy
When a person is unsure about a vaccine
and delays or refuses to receive the available
vaccine.

ကာကြယ္ေဆး ထိုး ရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္း

Variant (mutation)
Tiny changes in the genetic information inside
a virus. Variants can occur when a virus
multiplies or makes copies of itself.

အမ်ဳးိ အစား ကြျခား
ဲ (ဗီဇ ေျပာင္းလဲျခင္း)

Vial
A small container used to hold medicine

ေဆးဗူး

Viral vector vaccine
Contains a modified version of a different
virus from the one that causes COVID-19.
Inside the modified virus, there is material
from the virus that causes COVID-19. This is
called a “viral vector.” Once the viral vector
is inside our cells, the genetic material gives
cells instructions to make a protein that is
unique to the virus that causes COVID-19.
Using these instructions, our cells make
copies of the protein. This prompts our bodies
to build T-lymphocytes and B-lymphocytes
that will remember how to fight that virus if we
are infected in the future.

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ဳးႏွ
ိ င့္ မတူသည့္ျပဳျပင္
့
ထားသည့္ပိုး

ကာကြယ္ ထိုးေဆး အသစ္၊ စမ္းသပ္ဆဲ ျဖစ္ျပီး၊ အသံုးျပဳ ခြင့္ လုိင္စင္
မရွေသး၊
ိ

ကာကြယ္ေဆး ထိုးရန္၊ ေဆး ရွ ေနေသာ္
ိ
လည္း၊ မေသ မခ်ာ ျဖစ္ေန
သည့္ အတြက္ ေဆးထိုးရန္ ေႏွာင့္ေနွး ေန ျခင္း၊ ျငင္းဆန္ေနျခင္း

ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး ထဲတြင္ မ်ဳးရိ
ိ ုး ဗီဇ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲ ျခင္း။ အမ်ဳးိ
အစား ကြျခင္
ဲ း သည္၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ပြါး သည့္ အခါ၊ ပံု တူ ကူးသည့္
အခါ မ်ားတြင္ျဖစ္တတ္ သည္။

ေဆး ထည့္သည့္ ဗူး

ကိုးဗစ္-၁၉ ကိုျဖစ္ေစသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး မ်ဳးိ ႏွင့္ မတူ သည့္
ျပဳျပင္
့
ထားသည့္ ပိုး ပါဝင္သည္။ ထို ျပဳျပင္ထား သည့္ ပိုး အတြင္းမွာ
ကိုးဗစ္-၁၉ ျဖစ္ေစတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး အပိုင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ၄င္းကို
“viral vector” အထူးျပဳျပင္ထားသည့္ ပိုး ဟုေခၚသည္။ “viral
vector.” အထူးျပဳျပင္ထားသည့္ ပိုး က ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ခႏၵာ
ထဲ ကိုေရာက္သည့္အခါ ၄င္းက ကိုးဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ဆင္တူ သည့္
ပရိုတင္းကို ဖန္တီးေစသည္။ ဖန္တီးမွဳ ု ကို ကြ်န္ပ္ တို႔ ဆဲလ္မ်ား
က ပံုတူ ကူးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခႏၵာ ကိုယ္ ထဲ T-lymphocytes
(ေသြးျဖဴဆဲလ္မ်ဳး)ု ိ ႏွင့္ B-lymphocytes (ေသြးျဖဴဆဲလ္မ်ဳး)ိ ကို
တည္ေဆာက္ေစ ျပီး၊ ကိုယ္ ခႏၵာ က မွတ္မိ သြားျပီး၊ ေနာက္ေနာင္
ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး ဝင္ေရာက္ လာသည့္ အခါ ဘယ္လိုတိုက္ထုတ္ ရ မည္
ကို သိသြားပါတယ္။
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V Cont’d
Viral shedding
When the virus made inside your body starts
to be released into your surroundings. At that
point, it may be spread or passed on to other
people.

ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုး ျဖန္႔ထုတ္ျခင္း
ကြ်န္ပ္တို႔ ကိုယ္ ခႏၵာ တြင္းက ထုတ္လုပ္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးမ်ား ေဘး
ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျဖန္႔ထုတ္ျခင္း ကိုဆို လုိသည္။ ထို အခ်န္ိ တြင္ ေရာဂါ
ကို ကူးဆက္ျပန္႔ပြါးျခင္း အျခားသူမ်ား ကို ကူး ဆက္ေစျခင္းျဖစ္လာ
ႏိုင္သည္။

W
Waning immunity
When your level of immunity gets lower and
lower with time.

ကိုယ္ခံအား က် ဆင္းျခင္း
အခ်န္ိ ႏွင့္ တေျဖးေျဖး ကိုယ္ခံအား က်သြားျခင္း
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