Don’t hesitate, vaccinate – Karen

ယု ၁်သးတဂ့ ၤ, ဆးဲ ကသံ ၣ်ဒီသဒၢတက့ ၢ်ႋ
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢ ခိ ၀ံး-၁၉ ( COVID-19)

ဘၣ်ဃးဒီ း ပှ ၤကညီ ထံ းရှ ူၣ်တဖၣ်မီ ပၣ်ဃု ၁်ဧါ?

ဖဲဲ စဲဲ ၣ် Pfizer ဒီ း Moderna မ့ၢ်ခီ ပနံ ၣ်တဖၣ်လၢအ တ့ ထု းထီ ၣ်
ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19 ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ်ဖဲ ကီ ၢ်အမဲရကၤလီ ၤ.
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ်သိၣ်လိ န နီ ၢ်ခိ ဂံ ၢ်ြတီ ဆၢတၢ်မၤအ က ျိ ၤအက ျဲ
ဒ် သိ းကမၤနီၣ်ဒီ း မၤဟးဂီ ၤကွံ ၁် ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19)
တၢ်ဆါဃၢ် တချုး တၢ်ဆါအံ ၤ ဘၣ်ကူ ဘၣ် ဂ၁်နၤန့ၣ်လီ ၤ.
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢခံ ခါလၢ၁်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထံ ၣ်န့ၣ် လၢအဒီ သ
ဒၢတၢ်သ့ အါနၣ်ဒံ း ၉၄% (ပှၤ၉၄ ဂၤ ဖဲတၢ်ဆဲး၀ဲပှၤအဂၤ ၁၀၀ အခါ),
ဒိ းသန့ၤထီ ၣ်သးလၢ ကသံ ၣ်ဒၢးတၢ်ဆဲးကွ ၢ် ကသံ ၣ်တၢ်ဃု သ့ ၣ်ညါအဆၢ
တဖၣ်အဖီ ခိၣ်န့ၣ်လီ ၤ.

ပှၤကညီ ထံ းရှ ူၣ်တဖၣ် တပၣ်ဃု ၁်လၢ ကသံ ၣ်ဒီ သ ဒၢပူ ၤဘၣ်.

ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ် ဒု းကဲထီၣ်ခိ၀ံး၁၉ (COVID-19) သ့ ဧါ?
တသ့ ဘၣ်. ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ် တပၣ်ဃု ၁် ဒီ း ခိ ၀ံး-၁၉
(COVID-19) တၢ်ဆါအဃၢ် လၢအမူ မ့ တမ့ၢ် အသံ နီတမံ ၤဘၣ်.
ဖဲဆဲးကသံ ၣ်ဒီ သဒၢ၀ံ ၤအလီ ၢ်ခံ န့ၣ်, နနီ ၢ်ခိ ဂံ ၢ်ြတီ ဆၢ စးထီ ၣ်မၤတၢ်
ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19) သ့ အဂီ ၢ် ယံ ၁်၀ဲ စှၤနွံ န့ၣ်လီ ၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ
နဘၣ်ကူ ဘၣ်ဂ၁်နၢ့် တၢ်ဆါဃၢ် သ့ ၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်အံ ၤ တမ့ၢ်လၢ
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအဃိ န့ၣ်ဘၣ်.

ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ်အံၤပူ ၤဖ ျဲးသ့ ၀ဲထလ
ဲ ၣဲ ်?
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ်အံ ၤ ကဘၣ်အိၣ်ဒီ း တၢ်ပူ ၤဖျဲးအ
ပတီ ၢ်လၢအဃံ းတဖၣ်လီ ၤ. ညီနု ၢ် တၢ်ဖံ းတၢ်မၤအက ျဲခဲလၢ၁်တဖၣ်
ဘၣ်တၢ်မၤလီ ၤ တံ ၢ်အီ ၤလၢ ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19)
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢတဖၣ် န့ၣ် ပူ ၤဖျဲး, ကဆီှ ဒီ း ဒီ သဒၢတၢ်သ့န့ၣ်လီ ၤ.
ပှၤနီၣ်ဂံ ၢ်လၢ ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19) ကသံ ၣ်ဒၢးတၢ်ဆဲး
ကွ ၢ်ကသံ ၣ်တၢ်ဃု သ့ ၣ်ညါတဖၣ်န့ၣ် ပဲှ ၤသိ းဒီ း ကသံ ၣ်ဒီ
သဒၢလၢအဂၤတဖၣ်လၢအ ပၣ်ဃု ၁် ဒီ း ပှၤလၢ အတၢ် အိ ၣ်သးအဂ့ၢ်
အက ျိ ၤအါမံ ၤအါကလု ၁်တဖၣ်န့ၣ်လီ ၤႋ တကးဒံ းဘၣ်, တၢ်ဂ့ၢ်ထၢဖိှ ၣ်
လၢ ခိ ၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဃၢ်ရၤ လီ ၤသးသကုၤပူ ၤကွံ ာ် ဘ ျီ အခါန့ၣ်
မၤစၢၤဒု းသ့ ၣ်ညါပှၤ စဲအ့ ၣ်ဖိ တဖၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်မၤဂ့ၤအါထီ ၣ် ခိ ၀ံး-၁၉
COVID-19 ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢလၢ အပူ ၤဖျဲးတဖၣ်လီ ၤ.

ကသံ ၣ်အတၢ်ဒိ ဘၣ်အိၣ်တမံ ၤမံ ၤဧါ?
ပှၤတနီ ၤနီ ၤ ဘၣ်သ့ ၣ်သ့ ၣ် တၢ်လိ ၤကိ ၢ်ကထီ ၣ်, တၢ်ဂိ ၢ်ကနိ း,
လိ ၤအ့ ၣ်ထု းအ့ ၣ်စိ ၁် မ့ တမ့ၢ် ခိ ၣ်ဆါ. တၢ်အံ ၤ ညီနု ၢ်န့ၣ် ဘျါက့ၤ ဖဲ ၂၄
နၣ်ရံၣ်၀ံ ၤအလီ ၢ်ခံ လီ ၤ.

ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအပူ ၤန့ၣ် ထိ းညၣ်ပၣ်ဧါ?
တပၣ်ဘၣ်. တၢ်လၢအဘၣ်ထဲ ဒွ ီ း ထိ းညၣ်တဖၣ်န့ၣ် တပၣ်ဃု ၁်လၢ
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအပူ ၤဘၣ်.

ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအံ ၤ ကမၤကဲထီၣ်တၢ်ဒိ းန့ၢ်ဖိ တသ့ ဘၣ်ဧါ?
တမၤကဲထီၣ်ဘၣ်.

ယကဘၣ်သိ း နီ ၢ်က ျၢၢ်ဘၢမဲ ာ်ဒံးဧါ?
လိ ၣ်၀ဲလီ ၤ. ဖဲတၢ်ဆဲးကသ ၣ
ံ ်ဒီ သဒၢ၀ံ ၤ, အရ ဒ့ ိ ၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်သိ း
နီ ၢ်က ျၢၢ်ဘၢမဲ ာ် (ဒ်ကီ ၢ်စဲၣ် တၢ်နဲၣ်က ျဲအ သိ း), သ့နစု , အိ ၣ်ဖဲဟံၣ်
ဖဲနမ့ၢ်ဆိ းက့ ဒီ း ဟးဆှဲ းပှၤအါ ဂၤပ၁်ဖှိၣ်သးအလီ ၢ်န့ၣ်လီ ၤ.

ယမ့ ၢ်အိ ၣ်ဒီ း တၢ်တဘၣ်လိ၁်ဒီ းသွံ ၣ်ထံတၢ်ခီ ၣ်ဆၢတခီန ့ၣ်မီ ?
နမ့ၢ်အိ ၣ်ဒီ း တၢ်တဘၣ်လိ ၁် ဒီ းသွံ ၣ်ထံတၢ်ခီ ၣ်ဆၢဘၣ်ဃး
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢ မ့ တမ့ၢ် တၢ်ဆဲးကသံ ၣ်န့ၣ်, သံ ကွ ၢ်န ဆူ ၣ် ချ တ
့ ၢ်ကွ ၢ်ထွဲ
ပှၤဟ့ ၣ်မၤစၢၤတၢ် လၢနဒိ းန့ၢ်တၢ်ဆဲးက သံ ၣ်သ့ တသ့န့ၣ်တက့ၢ်.

ယမ့ ၢ်ဒၢဖိ မ့ တမ့ ၢ်ဒု းအီ ဖိနုၢ်န့ၣ်ကဘၣ်မၤဒ်လၣဲ ်
၀ံ သးစူ ၤ ကတိ ၤတၢ်ဒီ း နဆူ ၣ်ခ ျ တ
့ ၢ်ကွ ၢ်ထွဲ ပှၤဟ့ ၣ်မၤ
စၢၤတၢ် ဘၣ်ဃး တၢ်လီ ၤဘၣ်ယိၣ်ဒီ း တၢ်ဘၣ်ဘ ျုးတ ဖၣ်လၢ
တၢ်ဒိ းန့ၢ်ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢန့ၣ်တက့ၢ်.

ဒ်သိ း ယကဒိ းန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဆဲးကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအဂီ ၢ်န့ၣ်
ယသးနံ ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ထလ
ဲ ၣဲ ်?
နသးနံ ၣ်ကဘၣ်အိၣ်အစှၤကတၢၢ် ၁၆ နံ ၣ်လီ ၤ. (ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢလၢ ဖိ သၣ်
၁၆ နံ ၣ်ဆူ အဖီ လ၁် အဂီ ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃု ထံ ၣ်သ့ ၣ်ညါအဖၢမုၢ်လီ ၤ.)

ယမ့ ၢ်ဘၣ်ခိ၀ံး-၁၉ (COVID-19 လံ တခီန ၣ
့ ်တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်
ပှၤလၢဘၣ်တၢ်မၤကွ ၢ်ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19) အဆၢဖျါ
လၢအိ ၣ်ဒီ းတၢ်ဆါဃၢ်တဖၣ်န့ၣ် ဒု းအိ ၣ်ထီၣ် တၢ်နီ ၢ်ခိ ၤဂံ ၢ် ြတီ ဆၢတဖၣ်လီၤ.
ဘၣ်ဆၣ် ပတသ့ ၣ်ညါလီ ၤတံ ၢ်ဘၣ် ဃး တၢ်နီ ၢ်ခိ ၤဂံ ၢ်ြတီ ဆၢတဖၣ်အံၤအိ ၣ်
ယံ ၤထဲလၣဲ ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဟ့ ၣ်ကူ ၣ်ပှၤကိ းဂၤဒဲးလၢဘၣ်တၢ်
ဟ့ ၣ်လီ ၤ ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢန့ၣ် ဟံ းန့ၢ်ဆဲးဘၣ်တက့ ၢ်. 
•

နမ့ ၢ်အိ ၣ်ဒီ း ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19)
တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်ခအ
ဲ ံ ၤန့ၣ်- အိ ၣ်ခိ းတုၤလၢ
နတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်လီ ၤမၢ်ကွံ ၁် ဒီ း နအိ ၣ်ယံ ၤဒီ းပှၤအဂၤတဖၣ်လၢ
၁၄ သီ တချုး နဒိ းန့ၢ်ဘၣ် ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢန့ၣ်တက့ၢ်.

•

နတၢ်မၤကွ ၢ်အစၢမ့ ၢ်အိ ၣ်ဒီ းတၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ်.
အိ ၣ်ခိ းတုၤအပ
ၤထီ
ှ ဲ ၣ်အသီ ၉၀ စးထီ ၣ်မုၢ်နံ ၤလၢနမၤကွ ၢ် တၢ်ဆါဃၢ်
တခ ျုး နဒိ းန့ၢ်ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢန့ၣ်တက့ ၢ်.
လၢအချၢန့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်က ျိ ၤအဂၤတဖၣ်အိၣ်ဒံ း၀ဲလီ ၤ.
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ယကဘၣ်ဒိ းန့ၢ် ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19 ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢဧါ?
ခဲအံ ၤန့ၣ်, ခီ ပနံ ၁် မ့ တမ့ၢ် တၢ်ကရၢကရိ တဖၣ်ဖဲ
ကီ ၢ်အမဲရကၤတဃ့ ၀ဲလၢ ပှၤ ကဘၣ်ဆဲးကသံ ၣ်ဒီ သဒၢန့ၣ်ဘၣ်.

ဘၣ်မနု ၤအဃိ ယကဘၣ်ဆးဲ ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19)
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢန့ၣ်လၣဲ ်?
ခိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19) ဒု းကဲထီၣ် တၢ်ဆိ းက့နးနးဒီ း တၢ်သံ လီ ၤ.
ဒိ းန့ၢ်တၢ်ဆဲးကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအံ ၤ မၤစၢၤတၢ်ဒီ သဒၢနကစၢ်,
ပှ ၤလၢနအဲၣ်တဖၣ်ဒီ း နပှ ၤတ၀ၢလီ ၤ.

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီ ၣသးဒီ းလူ ၤဒိ ကနၣ်
ထွတၢ်ကစီ
ၣလၢခံ ကတၢၢ်တဖၣႋ.
ဲ

 ် တၢ်ဂ့ၢ်လီ ၤတံ ၢ်လီ ၤဆဲးတဖၣ်ဟဲအိၣ်အါထီ ၣ်ဘၣ်ဃး
ဒ
ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအသိ း, သ့ ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်လၢ နထံ ၣ်ဒီ း
နၢ်ဟူ ဘၣ်ဖဲ အ့ ထၢၣ်နးဲ ပူ ၤတမ့ၢ်လၢအဘၣ်ခဲ လၢ၁် ဘၣ်. စူ းကါ တၢ်ဂ့ၢ်
တၢ်က ျိ ၤဘၣ်ဃးတၢ်ကူ စါယါဘျါတၢ်က စီ ၣ်လၢတၢ်နာ်နၢ့် အီ ၤသ့ လၢ
သန့ၤအသးလၢ စဲအ့ ၣ်ဒီ း တၢ်ဂ့ၢ်လၢအမၤအသးနီ ၢ်နီ ၢ်တဖၣ်တက့ၢ်•
•

mhealthfairview.org/covid19
health.state.mn.us/diseases/coronavirus/index.html

ယဒိ းန့ၢ်တၢ်ဆဲးကသံ ၣ်ဒီ သဒၢသ့ ဒ်လၣဲ ်.

 ိ ၀ံး-၁၉ (COVID-19) ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢခဲအံ ၤတဖၣ်
ခ
တၢ်ဘၣ်ဆဲးအီ ၤခံ ဘျီ (ခံ ဖျၢၣ်)လီ ၤ. ဖဲတၢ်ဆဲး တၢတဘျီ ၀ံ ၤ,
နကဘၣ်ဟဲက့ၤ ဖဲ ၃ ဆူ ၄ နွံ ၀ံ ၤအလီ ၢ်ခံ လၢ
တၢ်ဆဲးခံ ဘျီ တဘျီ အဂီ ၢ်လီ ၤ. တၢ်အံ ၤအရ ဒ့ ိ ၣ်မးလၢ
နကဒိ းန့ၢ်ဘၣ်ခံဘျီ လၢ၁် ဒ် သိ း ကဒီ သဒၢတၢ်အလၢအပ
ၤအဂီ
ှ ဲ ၢ်လီ ၤ. ခိ ၀ံး၁၉ (COVID-19) ကသံ ၣ်ဒီ သဒၢအဂီ ၢ် တၢ်ဟ့ ၣ်အပှ့ ၤတအိ ၣ် ဘၣ်ဆၣ်,
တၢ်ကဆှၢထီ ၣ်တၢ်ပၢဆှၢအဘူ းအလဲဆူ နဆူ ၣ်ခ ျ တ
့ ၢ်ပ၁်ကီ ၤအအိ ၣ်သ့ ၣ်
သ့ ၣ်လီ ၤ.
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