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ဗီဒီယိုနှင့် ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဆေးခန်းပြခြင်း
George Lee ရေးသားသည်

ဆေးခန်းပြဖို့အတွက် ဗီဒီယို ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းကနေ တစ်ဆင့် ပြလို့ရတယ်ဆိုတာ သိပြီးပြီလား။
 ဒီနည်းလမ်းတွေကြောင့် ဆေးခန်းပြသရာမှာ အချိန်ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်လို့ အရမ်းကို အဆင်ပြေ
စေပါတယ်။ ဆေးခန်းကို လူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလို့တော့ဘဲ ကိုယ့်အိမ်ကနေပဲ သက်တောင့်သက်သာ
နဲ့ စောင့်ရှောက်မှုရယူနိုင်မှာပါ။ မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့လည်း ပိုပြီးလွယ်ကူစွာနဲ့ ကိုယ့်ကို အဖော်ပြုပေး

နိုင်မှာပါ။
Apple iPhone ဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် စာတိုတွေ လက်ခံနိုင်ပြီးတော့ ကင်မရာပါတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်

ရှိရင် ဗီဒီယိုကနေတစ်ဆင့် ဆေးခန်းပြနိုင်ပါပြီ။
ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် သွေးတိုး သို့မဟုတ် ဆီးချိုကဲ့သို့ နာတာရှည်ရောဂါများကို ပြသရန်အတွက် ဗီဒီယိုနှင့် 
ဖုန်းမှတစ်ဆင့် ဆေးခန်းပြခြင်းသည်် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ အအေးမိခြင်းကဲ့သို့ အရေးပေါ်သာမန် 

နာမကျန်းခြင်းများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။

စိတ်ဝင်စားပါက သင့်အတွက် ရက်ချိန်းယူစဥ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဆေးကုသရန် လူနာသစ်များ လက်ခံခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု 
လျှောက်ထားခြင်း
Dinh Ly, အသင်းဝင် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အကြီးတန်း မန်နေဂျာမှ ရေးသည်
Asian Health Services သည် လူအားလုံးအတွက် ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်
များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဆေးကုသရန် လူနာသစ်များ
ကို လက်ခံလျှက်ရှိပါသည်။ ဆေးကုသမှုခံယူရန် အမည်စာရင်းသွင်းခြင်းမှ
သည် Medi-Cal နှင် ့Covered CA တို့ကဲ့သို့ အစိုးရအစီအစဥ်များကို နှစ်စဥ် 
ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်းစသည့် ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို လက်ခံဆောင်ရွက်
ပေးနေပါသည်။ ငွေကြေးအခြေအနေပြောင်းလဲသွားသူများ အပါအဝင် မိမိ၏ 
အခြေအနေလိုက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လျှောက်ထားရာတွင်လည်း မိမိ
တို့မှ ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
a. Medi-Cal: 
• ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး ဝင်ငွေအကန့်အသတ်ရှိသူများ

အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော သို့မဟုတ် အခမဲ့ဖြစ်သော ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဥ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လည်လုံး (နောက်ဆုံး
လျှောက်ထားရမည့်ရက် မရှိဘဲ) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်ပြ
ည့်မီပါက ယင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီနေသ၍၊ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်နှင့် 
ကိုက်ညီနေသ၍ သင့်အနေဖြင့် Medi-Cal ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

• DACA (နိုင်ငံတွင်းသို့ တရားမဝင်ရောက်ရှိလာသည့် ကလေးငယ်များ) အဖြစ် 
သတ်မှတ်ခံထားရသူများအနေဖြင့် သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးနှင့် ပြည့်မီပါက
PRUCOL အရ Medi-Cal ကို အပြည့်အဝ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

• ကူးပြောင်းအခြေချသူအဖြစ် လက်ခံရန် ကျေနပ်ဖွယ်မရှိသည့် အသက်၅၀နှင့် 
အထက် ရှိသူများသည် ၀၅/၀၁/၂၀၂၂ မှ စတင်ကာ Medi-Cal အပြည့်အဝ ရရှိ
မည်ဖြစ်ပါသည်။

b. Covered CA: 
• ဤအစီအစဥ်သည် ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်သူများအတွက် မိမိနှင့် သတ်မှတ်

ချက်ပြည့်မီသည့် ကျန်းမာရေးအစီအစဥ်များနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံ့များကို 
ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မည့် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးအာမခံ ဈေးကွက်ဖြစ်ပါသည်။

• လျှောက်လွှာ လက်ခံချိန် - နိုဝင်ဘာ ၀၁ မှ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၀၂၂
• အသစ်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည့် ကာလ - အောက်တိုဘာ ၀၁ မှ ဒီဇင်ဘာ 

၃၁ ၂၀၂၁။ သင့်အနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက လက်ရှိ
Covered California ရယူထားသူများကို နောက်တစ်နှစ်စာ အလိုအလျှောက် 
သက်တမ်းတိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်ရွာကို ကိုဗစ်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
ကိုဗစ်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ဘာတွေကို သိရှိထားပြီးပြီလဲ
မျိုးကွဲများ
ဗိုင်းရပ်စ်များသည် အစဥ်အမြဲ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲနေပြီး မျိုးကွဲများသည် မလွဲမသွေ ပေါ်ပေါက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ် ပြန့်
ပွားနှုန်းကို လျော့ချနိုင်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။
• နှာခေါင်းစည်း တပ်ပါ
• ဖျားနာနေစဥ် အိမ်တွင်သာ နေပါ
• မိမိတွင် ကိုဗစ-်၁၉ လက္ခဏာများတွေ့ရှိရပါက သို့မဟုတ် ကိုဗစ်-၁၉ ခံစားနေရသူနှင့် ထိတွေ့မှုရှိခဲ့ပါက ဆေးစစ်ပါ
• သင်နှင့် နီးကပ်စွာ ထိတွေ့ခဲ့သူတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရှိကြောင်း ဆေးစစ်တွေ့ရှိရပါက သင့် ဆရာဝန်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သင်တစ်ဦးတည်း 

ခွဲပြီးနေပါ သို့မဟုတ် ကွာရန်တင်းလုပ်ပါ
• အရေးအကြီးဆုံးအနေဖြင့် သင်သည် လိုအပ်ချက် ပြည့်မီပါက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပါ

သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ရပ်ရွာလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်
• ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ဆေးများသည် ဒယ်လ်တာ မျိုးကွဲအပါအဝင် အခြား သိရှိထားပြီးသည့် မျိုးကွဲများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်
• ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ဆေးများသည် ဖျားနာခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ရခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်

ဘယ်သူတွေက ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ရယူနိုင်ပါသလဲ 
ယခု အချိန်တွင် Pfi zer, Moderna, J&J. CDC’s ထိုးပြီးသူများအား Booster ထိုးရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်။ အထက်ပါဆေးအမျိုမျိုးမတူ
သော်လည်း Booster ထိုးနိုင် ကြောင်း ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဆေးထိုးခွင့်ရသူများနှစ်သက်ရာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ 

ပင်မ ကာကွယ်ဆေး အပြည့်
အဝ ထိုးနှံမှုကို ဘယ်သူတွေ 
ရယူနိုင်ပါသလဲ

ထပ်ဆောင်း ထိုးနှံမှုကို ဘယ်သူတွေ 
ရယူနိုင်ပါသလဲ

Booster ထိုးနှံမှုကို ဘယ်သူတွေ ရယူ
နိုင်ပါသလဲ

Pfi zer အသက် ၁၂နှစ်နှင့် အထက်

အသက် ၅နှစ် မှ ၁၁နှစ်များ
အတွက် ခွင့်ပြုချက် စောင့်
ဆိုင်းဆဲ

အတန်ငယ် သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း 
ကိုယ်ခံအားနည်းပါးသည့် အသက် 
၁၂နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများ

မှတ်ချက် - ထပ်ဆောင်းထိုးနှံမှုကို
ဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံမှုပြီးနောက် 
အနည်းဆုံး ၂၈ရက်ကြာမှသာ ထိုးနှံပေး
ပါမည်

• ၆၅နှစ်နှင့် အထက်  
• ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွင် 

ကာလကြာရှည် နေထိုင်နေသူများ
• ရောဂါအခံရှိသည့် အသက် ၁၈-နှင့်

အထက် လူပုဂ္ဂိုလ်များ
• အလုပ်ဌာန တွင်အလုပ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် 

နေထိုင်သူ  ကိုဗစ-်၁၉ နှင့် ထိတွေ့ကူး
စက်နိုင်ခြေ ပိုများသည့် အသက် ၁၈-နှင့်
အထက်  လူပုဂ္ဂိုလ်များ

မှတ်ချက် - မူလက Pfi zer ကာကွယ်ဆေးထိုး
နှံခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှံခဲ့သည့် အချိန် ၆လ
ကျော်ပြီ ဖြစ်ပါက booster ထိုးနှံခွင့် ရနိုင်
ပါသည်။ 

Moderna အသက် ၁၈နှစ်နှင့် အထက် အတန်ငယ် သို့မဟုတ် အလွန်အမင်း 
ကိုယ်ခံအားနည်းပါးသည့် အသက် 
၁၈နှစ်နှင့် အထက်ရှိသူများ

မှတ်ချက် - Moderna ထပ်ဆောင်းထိုး
နှံမှုကိုဒုတိယအကြိမ် ထိုးနှံမှုပြီးနောက် 
အနည်းဆုံး ၂၈ရက်ကြာမှသာ ထိုးနှံပေး
ပါမည်

• ၆၅နှစ်နှင့် အထက်  
• ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွင် 

ကာလကြာရှည် နေထိုင်နေသူများ
• ရောဂါအခံရှိသည့် အသက် ၁၈-နှင့်

အထက် လူပုဂ္ဂိုလ်များ
• အလုပ်ဌာန တွင်အလုပ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် 

နေထိုင်သူ  ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ထိတွေ့ကူး
စက်နိုင်ခြေ ပိုများသည့် အသက် ၁၈-နှင့်
အထက်  လူပုဂ္ဂိုလ်များ

မှတ်ချက် - မူလက Pfi zer ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ
ခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ထိုးနှံခဲ့သည့် အချိန် ၆လ
ကျော်ပြီ ဖြစ်ပါက booster ထိုးနှံခွင့် ရနိုင်
ပါသည်။

Johnson and Johnson 

(J&J)

အသက် ၁၈နှစ်နှင့် အထက် မရရှိနိုင်ပါ J&J ထိုးနှံပြီး ၂လကြာပြိးလျှင် J&J 

Moderna (သို့) Pfi zer နှစ်သက်ရာထိုးနိုင်
ပါသည်။

Asian Health Services မှ ကာကွယ်ဆေးများကို မည်သည့်နေရာတွင် ထိုးနှံရမည်နည်း 
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာကွယ်ဆေး ဆေးခန်းတွင် ရက်ချိန်းယူရန်အတွက် (၅၁၀) ၇၃၅-၃၂၂၂ သို့ ခေါ်ဆိုပါ။ လက်ရှိတွင် Pfi zer, Moderna နှင့် J&J 

ကာကွယ်ဆေးများကို ထိုးနှံပေးနေပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ဆုံးရအချက်များကို ရယူရန် Asian Health Services ကိုဗစ်-၁၉ ဝဘ်ဆိုက်
h" ps://asianhealthservices.org/covid19vaccine/  သို့သွားပါ။

c. Calfresh: 
● Calfresh (ယခင်က Food Stamps ဟုခေါ်သည်) သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် နေထိုင်

သော ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် တရားဝင် အတည်တကျ
နေထိုင်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်တော်သည့် အစားအစာများကို ဝယ်ယူ
နိုင်ရန်အတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့ပေးသည့် အာဟာရဖြည့်တင်းရေး အစီအစဥ်
ဖြစ်သည်။

● ၁၀/၀၁/၂၀၂၁ မှ စတင်ကာ Calfresh ခံစားခွင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ထာဝရ ၂၅% 

တိုးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
● Calfresh ခံစားခွင့်များကို ရပ်ကွက်တွင်းရှိ ကုန်စိမ်းဆိုင်များ၊ လယ်တောဈေးများ၊

Amazon နှင် ့Walmart တို့ကဲ့သို့ အွန်လိုင်းကုန်စိမ်းမှာယူမှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်
ပါသည်။

အသင်းဝင် ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ရှိအချိန်တွင် လူကိုယ်တိုင် လာ
ရောက်၍သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ရယူနိုင်ပါသည်။ လူ
ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးဖြစ်စေ (၅၁၀) ၉၈၆-၆၈၈၀ သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးဖြစ်စေ ဆက်သွယ်
နိုင်ပါသည်။


