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COVID-19 ရ ှိပ  ြီး အသက် ၁၂ အထကရ် ှိ၍ အန္တရာယအ်လာြီးအလာ
မြင ြ်ာြီး သြူ ာြီးအတကွ် ဆလဲတ်စခု်တညြ်ီးြ ကြူီး ွာြီးသည  ်ိှိ စစညညြ်ီး
(monoclonal antibody) မြင က်သုြှု

သငသ်ည် အခုလလြီးတင ်င် COVID-19 စြ်ြီးသ ်၍  ှိုြီးလတွွေ့ ရ ှိခဲ  ါသလာြီး။
FDA ြ ခွင မ် ြုခ ကရ်ရ ှိထာြီးလသာဆလဲတ်စခ်ုတညြ်ီးြ ကြူီး ွာြီးသည ်  ိှိ စစညညြ်ီးမြင ် (mAB) အခြဲ ကသုြှုကှို ရရ ှိန္ှိငု ်ါပ  ။

ကသုြှုသည်သင လ်ရာဂါလကခဏာြ ာြီးကှို လလ ာ ခ န္ှိငုပ်  ြီး သင အ်ာြီး လဆြီးရ ုြတကရ်လအာင်ကညူ န္ှိငု ်ါသည။်

 ှိုြီးန္ င ထ်ှိလတွွေ့ ပ  ြီးလ ာက် REGEN-COV သှို  ြဟတု် Bam/Ete မြင ်ကာကယွတ်ာြီးဆ ြီးမခငြ်ီး (ကကှိြုတငက်ာကယွမ်ခငြ်ီး) သည် ဆ ေးရ ုံတကခ်ြငေ်း သ ုံ ို့မဟုံတ် ဆသ  ုံေးခြငေ်းအထ 
တ ုံေးခမင်ို့သ  ေးရန် အန္တရ ယခ်မငို့မ် ေးဆသ အသက် ၁၂ န္စှန်္ငှို့အ်ထက်အရ ယရ်ှ သမူ  ေးန္ငှို့် က က ယဆ် ေးအခြညို့အ်၀မထ ုံေးထ ေးဆသေးသမူ  ေး သ ုံ ို့မဟုံတ် (ဥြမ က ုံယြ် အ ေး
ထ ြ ုံကထ် ေးသညို့အ်ဆခြအဆနမ  ေးန္ငှို့်က ုံယြ် အ ေးဖ န္ှ မသ်ညို့ဆ် ေးမ  ေး အသ ုံေးခြြုခြငေ်းက ို့သ ုံ ို့) SARS-CoV-2 က က ယဆ် ေးအဆြေါ်လ ုံဆလ ကသ်ညို့် က ုံယြ် အ ေးတ ုံ ို့ခြနမ်ှု ရှ ရန်

ဆမ  ်လငို့မ်ထ ေးသမူ  ေးအတ က်အမ င်

₋ CDC ၏အန ေးကြ်ထ ဆတ ွေ့ မှု  ုံငရ် သတမ်တှြ် ကမ်  ေးန္ငှို့က် ုံကည် သညို့် SARS-CoV-2 ြ ုံေးရှ သတူစဦ်ေးန္ငှို့် ထ ဆတ ွေ့ ြ ို့သူသှို  ြဟတု်

₋ (ဥြမ လအူ ုံရ ုံ ၊ အက ဉေးဆထ ငမ်  ေးက ို့သ ုံ ို့) တညူ သညို့် အဖ  ွေ့အစညေ်းအဆနအထ ေးတ ငရ်ှ ဆသ အခြ ေးသမူ  ေး၌ COVID ဆရ ဂါြ ုံေးခဖစြ်  ေးမှုဆ က ငို့် SARS CoV-2 
ြ ုံေးရှ သနူ္ငှို့် ထ ဆတ ွေ့ရန် အန္တရ ယအ်လ ေးအ ခမငို့မ်  ေးသမူ  ေးအတ က် FDA ြ ငို့ခ်ြြုြ ကရ်ကုံသမှုဆန ကတ်စြ်ုံ ခဖစသ်ည။်

စနတ် ဆယေးဂ ုံေးဆက ငတ် မှဆြေးသညို့် ဆရေးသ ေးြ က်မ  ေးမှ   ဆလ  စ်  ခြြုခြငထ် ေးသည်

ဆလဲတ်စ်ခုတညြ်ီးြ ကြူီး ွာြီးသည ်  ိှိ စစညညြ်ီးမြင ်ကသုြှု - Burmese ြူ- 10-19-21

ဆလဲတ်စခ်တုညြ်ီးြ ကြူီး ွာြီးသည ်  ိှိ စစညညြ်ီးမြင ် ကသုြှုအလ ကာငြ်ီး အလထလွထစွ ုစြ်ြီးလြြီးမြ ်ြီးြှုြ ာြီး- 1-877-332-6585 ရှ Combat COVID Monoclonal 
Antibodies ၏ဖုံနေ်းဆြေါ်  ုံရနစ်ငတ် က ုံ ကသ် ယြ်ါ

ကသုရ ်လ လဲမ ာငြ်ီးလ ြီးြှုြ ာြီး- သင က်  ်ြီးြာလရြီးကသုလ ြီးသကူှို ဆကသ်ယွ ်ါ၊ သှို  ြဟတု်အန္တရာယမ်ြင ြ်ာြီးသြူ ာြီးသည်ဤကသုြှုအတကွ် ြှိြှိဘာသာ Total Infusion သ ုံ ို့

သ  ေးဆရ ကက်ုံသန္ ုံငြ်ါသည-် https://totalinfusion.com/make-a-referral/ သ ုံ ို့မဟုံတ်ကုံသန္ ုံငြ် ငို့ရ်ှ မှုအဆ က ငေ်း (510) 878-9528 သ ုံ ို့ဖုံနေ်း က၍် ဆမေးန္ ုံငြ်ါသည။်

ဆလဲတ်စခ်တုညြ်ီးြ ကြူီး ွာြီးသည ်  ိှိ စစညညြ်ီးမြင ် ကသုြှုဆှိသုညြ် ာ အဘယ ်ညြ်ီး။

  လတ်စြ်ုံတညေ်းမကှေူးြ  ေးသညို့ြ်ဋ ြစစညေ်းမ  ေးသည် ဗ ုံငေ်းရြ်စြ် ုံေးမ  ေးက ုံတ ုံကထ်ုံတရ်န် က ုံယြ် အ ေးခမြှငို့တ်ငဆ်ြေးရ တ င်

အဆထ ကအ်ကခူြြုသည်ို့ြရ ုံတ နေ်းမ  ေးခဖစသ်ည။် ၎ငေ်းတ ုံ ို့က ုံ COVID-19 ဆ က င်ို့ ခြငေ်းထနစ်  ဖ  ေးန ရန်အန္တရ ယခ်မင်ို့မ ေးသည်ို့

လကူက ေးမ  ေးန္ငှို့ ်ယဆ်က  ်သကမ်  ေးအ ေးကုံသရန်အသ ုံေးခြြုန္ ုံငြ်ါသည။်

  လတ်စြ်ုံတညေ်းမကှေူးြ  ေးသညို့ြ်ဋ ြစစညေ်းခဖင်ို့ကုံသမှုသည် က နေ်းမ ဆရေးအ မြ သ ုံ ို့မဟုံတ် ဆရ ွေ့ဆခြ ငေ်းဆနထ ုံငမ်ှု အဆနအထ ေး

မညသ် ုံ ို့ြငခ်ဖစဆ်စလတူှိငုြ်ီးအတကွ် ရရ ှိန္ှိငု ်ါသည။်

ဆလဲတ်စခ်တုညြ်ီးြ ကြူီး ွာြီးသည ်  ိှိ စစညညြ်ီးမြင ် ကသုြှုသည် လအာက ်ါ ုဂ္ှိြုလြ် ာြီးအတကွ် မြစသ်ည-်

• အသက် ၁၂ န္စှန်္ငှို့အ်ထကရ်ှ ပြ ေး အနညေ်း  ုံေး ၈၈ ဆြါင/်က လ ုံဂရမ် ၄၀ ရှ သူ

• မ က ဆသေးမ က COVID-19 စမေ်းသြ်ဆတ ွေ့ ရှ ပြ ေး COVID-19 ဆရ ဂါလကခဏ အနညေ်းငယမ်ှ အသငို့အ်တငို့ြ် စ ေးဆနရခြငေ်းသှို  ြဟတု် COVID-19 န္ငှို့်ထ ဆတ ွေ့ ြ ို့ ပ  ြီး

• ဆ ေးရ ုံတကခ်ြငေ်း သ ုံ ို့မဟုံတ် ဆသ  ုံေးခြငေ်းအထ တ ုံေးခမငို့သ်  ေးရန်အန္တရ ယအ်လ ေးအလ ခမငို့မ် ေးသညို့် ဆအ ကြ်ါအမ  ြုေးအစ ေးတစြ်ုံန္ငှို့အ်ထကတ် င် ြါဝငခ်ြငေ်း-

₋ အဝလ နခ်ြငေ်း သ ုံ ို့မဟုံတ် က ုံယအ်ဆလေးြ  န် ခမငို့မ် ေးလ နေ်းခြငေ်း (ြန္ဓ က ုံယထ်ုံထယအ်ည နေ်း (BMI)  ၂၅သ ုံ ို့မဟုံတ် ထ ုံထကခ်မငို့မ် ေးခြငေ်း၊ သ ုံ ို့မဟုံတ် အသက် ၁၂ -
၁၇ န္စှအ် က ေးခဖစြ်ါက CDC ၏ ကက ေးထ  ေးမှုဇယ ေးမ  ေးက ုံအဆခြြ ၍ အသကအ်ရ ယန်္ငှို့လ် ငအ်ရ BMI ၈၅ ရ ြ ုံငန်္ ှုနေ်းထက် ခမငို့မ် ေးခြငေ်း သ ုံ ို့မဟုံတ် ၎ငေ်းန္ငှို့်
ည မ ခြငေ်း) 

₋ အသကအ်ရ ယြ် ုံကက ေးခြငေ်း (၆၅ န္စှန်္ငှ်ို့အထက)်

₋ က ုံယဝ်နရ်ှ ခြငေ်း

₋   ေးြ  ြု၊ န တ ရှညဆ်က  ကက်ြ်ဆရ ဂါ၊က ုံယြ် အ ေးနညေ်းဆစသညို့် ဆရ ဂါသ ုံ ို့မဟုံတ် က ုံယြ် အ ေးနညေ်းဆစသညို့် ကုံသမှု

₋ ဆသ ေးတ ုံေးန္ငှို့် ဆမ ေးရ ြါန္လှ ုံေးဆရ ဂါအြါအဝင် န္လှ ုံေးဆရ ဂါန္ငှို့် COPD က ို့သ ုံ ို့န တ ရှညအ် ုံတဆ်ရ ဂါ၊အသငို့အ်တငို့မ်ှ ခြငေ်းထနသ်ညအ်ထ ြနေ်းန ဆရ ဂါ၊
ြ  သလ ြ်၊ ဆြ ေးန္ငှို့် အစ ဆြ ရညတ် ုံ ို့က ုံ သ ြ်သညေ်းဆစ၍ ြ တ ် ုံ ို့ဆစသညို့ဆ်ရ ဂါ၊ အ ုံတဆ်သ ေးတ ုံေးဆရ ဂါ၊ အ ုံတအ်မ ရ တတ်ကသ်ညို့ဆ်ရ ဂါ

₋ သ ကြ်  ြါဒ၊ မ  ြုေးရ ုံ ေးဗ ဇ/ဇ ဝခဖစစ်ဉ ဆရ ဂါအြ  ြု ွေ့ န္ငှို့် ခြငေ်းထနသ်ညို့် ဆမ ေးရ ြါ ြ တယ် ငေ်းမှုမ  ေး၊ သ ုံ ို့မဟုံတ် ဆသ ေးန ဥ မမူမနှသ်ညို့ဆ်ရ ဂါ

₋ ဆလပြနဆ်ဖ ကခ်ြငေ်း၊ အစ အ မဆ်ဖ ကခ်ြငေ်းသ ုံ ို့မဟုံတ် COVID-19 န္ငှို့် မသက ် ုံငဆ်သ ဆလဖ အ ေးခဖငို့် အသကရ်ှှူန္ ုံငဆ်စခြငေ်း

₋ လနူ အ ေး ခြငေ်းထနစ်  န မက နေ်းခဖစရ်န်အန္တရ ယြ် ုံမ ုံခမငို့မ် ေးဆစန္ ုံငသ်ညို့်လမူ  ြုေး/မ  ြုေးန္ ယစ်ုံ အြါအဝင်အခြ ေးက နေ်းမ ဆရေးအဆခြအဆနမ  ေး/အြ ကမ်  ေး။
လမူညေ်း/အ ဖရ ကန်အဆမရ ကန၊်ဟစစြ နစ/်လ တ ေးန္ ုံေး/လကတ်ငအ် တစ်န်္ငှို့် အသ ေးအဆရ ငရ်ှ သညို့် အခြ ေးသမူ  ေးသည် ၎ငေ်းတ ုံ ို့အ ေး
က နေ်းမ ဆရေးကုံသဆြေးသနူ္ငှို့် ဆခြ   ုံဆ  ေးဆန္ ေးသငို့သ်ည။်


