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VACCINATION INFORMATION SHEET  

MODERNA COVID-19 VACCINE  

 

This vaccine has been granted authorization under the Pandemic Special Access Route (PSAR) by the Health 

Sciences Authority (HSA) for use in Singapore under the direction of the Ministry of Health. Read this information 

carefully. Consult your doctor or clinic if you have questions. 

 
1. What is COVID-19? 

COVID-19 is a respiratory illness that can range from mild to severe disease. Spread is mainly through 
droplets, airborne particles, or touching contaminated surfaces. Symptoms appear 2 to 14 days after 
exposure, and can include fever, cough, shortness of breath, sore throat, runny nose or loss of smell or 
taste. Complications can include respiratory failure, heart attacks, blood clots and other long-term problems. 

 
2. What is the Moderna COVID-19 vaccine? 

The Moderna COVID-19 vaccine protects against COVID-19. The vaccine contains messenger RNA 

(mRNA) which helps your immune system to produce protection.  The vaccine reduces the risks of infection 

and severe disease from COVID-19, and has good protection against the current virus variants. 

 

The vaccine consists of 2 doses taken 28 days apart, but the second dose is still valid if taken later.Additional 
doses are recommended for the following persons: 

a. Persons with severely weakened immune systems1 should receive a third dose of the vaccine, 

two months after their second dose to complete their vaccination, for better protection 

b. Persons aged 30 years and above should receive a booster dose of a PSAR mRNA vaccine from 

six months after the completion of their earlier vaccination. 

c. Healthcare and frontline workers aged 18 years and above, staff and persons in institutionalised 

settings aged 18 years and above, should also receive a booster dose as in b.   

 
The vaccine is safe, but like other vaccines and medications, side effects can happen. These are usually 

mild and get better in 1 to 3 days. Section 6 covers vaccine side effects, and Section 7 covers post-

vaccination advice. 

 
3. Who should get the vaccine?  Who should not get the vaccine? 

You should get this vaccine to be protected against COVID-19.  You must be 18 years or older.  
 
You should NOT get this vaccine if you had a high risk allergic reaction (including anaphylaxis), to a prior 
dose of this vaccine if it occurred within 4 hours of vaccination, or if you have a known allergy to any 
ingredients in this vaccine, such as Polyethylene glycol (PEG) (see Section 5).  If you had an allergy or 
anaphylaxis to other vaccines, you CAN receive this vaccine without the need for an allergist review. 
 
Tell your doctor or nurse before getting this vaccine if you: 

• had a fever in the past 24 hours 

• have active cancer treatment, organ/stem cell transplantation, or are immunocompromised 

• have a low platelet count, bleeding disorder, or taking blood thinning medications 

• had COVID-19 infection before, or received another COVID-19 vaccine 
 

Most people with the above conditions or situations can receive the vaccine, but the doctor or nurse may 

provide additional advice. 

 

4. How is the Moderna COVID-19 vaccine given? 
This vaccine is given as an injection into the muscle of your upper arm.  

 
5. What are the ingredients in the Moderna COVID-19 Vaccine? 

The Moderna COVID-19 Vaccine includes the following ingredients: messenger ribonucleic acid (mRNA), 

lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-

 
1 This includes transplant patients, cancer patients on active treatment, hematological cancers, persons on treatments that suppress the 
immune system, end-stage kidney disease and advanced or untreated HIV. 
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sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium 

acetate, and sucrose. 

 
6. What are the possible side effects?  How do I manage the side effects? 

Like other vaccines and medications, side effects can happen.  Most side effects are mild or moderate, and 

usually get better within a few days. The table below lists some common side effects that have been 

reported with this vaccine, and how to manage them.  

Side Effects How to Manage 

Pain, redness, swelling at the injection site Those with fever are advised to self-isolate at 
home until the fever subsides. 
 
Paracetamol 1 to 2 tablets every 6 hours.  

 

Fever, chills 

Headache, muscle pain, joint pain 

Tiredness Rest 

Lymph node swelling at neck or arms Usually gets better by itself in a week or so 

 

• See a doctor if side effects persist or get worse.   

• See a doctor to get tested for COVID if you develop cough, sore throat or runny nose, since you don’t 

develop full protection until at least 2 weeks after completing the second dose. 

• Very rarely, this vaccine may cause a severe allergic reaction or anaphylaxis. Symptoms include difficulty 

breathing, swelling of your face/throat/eyes/lips, fast heartbeat, dizziness/weakness, or rash. If you 

experience these, seek medical attention immediately. Call 995 or go to the nearest A&E immediately. 

• Very rarely, this vaccine may cause heart inflammation (myocarditis).  Symptoms include chest pain, 

difficulty breathing or abnormal heartbeats.  If you experience these, seek medical attention immediately. 

• If you experience side effects after vaccination which are not listed above, please consult your doctor. 

  

7. Any Other Advice? 
Advice for different groups of vaccine recipients:  

• If you are on blood thinning medicines, press firmly on the injection site for 5 minutes. 

• If you are on active cancer treatment, recent organ/stem cell transplantation or are on aggressive 
immunotherapy, please consult your specialist to discuss if you can get this vaccine. 

• Pregnant women and those planning to get pregnant should get vaccinated. Vaccination carries significant 
benefits for pregnant women and women trying to conceive. There is no evidence that vaccination is 
harmful in pregnancy. 

 
Before vaccination: 

• Continue to take your medications as usual, and do not stop them just for the vaccination. 

• Avoid dehydration or skipping meals, to reduce risk of fainting after vaccination.  

• If you have a fever or are acutely ill, you should re-schedule your vaccination. 

After vaccination: 

It is advisable to avoid the following after vaccination, to reduce the risk of adverse effects: 

• Avoid drinking alcohol for 12-24 hours after getting vaccinated 

• Avoid taking non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for pain or fever after vaccination.  (NSAIDs 
include medications like ibuprofen, ketoprofen, naproxen, and diclofenac.) 

• Avoid strenuous physical activity or intense exercise for two weeks after each dose.   
 

8. How do I report side effects?  
If you experience severe or unusual side effects, see your doctor, who will be able to advise you 

and report the side effects to HSA. You may also report side effects directly to HSA on a form by 

scanning this QR code.  

 
9. What is the Pandemic Special Access Route (PSAR)?  

PSAR is an authorisation process by HSA to facilitate early access to vaccines and medicines during a 

pandemic, such as COVID-19.  

 

The content of this information sheet was updated on 29/10/21. For the latest COVID-19 vaccine consumer 

information, please refer to the HSA website at https:www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 
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VACCINATION INFORMATION SHEET (BENGALI) – FOR VACCINATION RECIPIENTS 

MODERNA COVID-19 VACCINE 

 
ভ্যাকসিনেশে/ টীকা তথ্য সিট – ভ্যাকসিনেশে/ টীকা গ্রহণকারীনের জেয 

মডােনা ককাসভ্ড -১৯ ভ্যাকসিে 
  
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়দে য়ে স্বাস্থ্য নিজ্ঞাি কর্তে পক্ষ (HSA) কর্তে ক এই ভ্যাকনিিটি পযায়েনমক স্পেোল অ্যায়েি রুট (PSAR) এর 
অ্ধীয়ি নিঙ্গাপুয়র িযিহায়রর জিয অ্িুয়মাদি স্পদওো হয়েয়ে। নিচের এই তথ্যগুনি পড়ুি । আপিার যনি ক াি প্রশ্ন থ্াচ  তচে 
ডাক্তার ো নিনিচ র সাচথ্ পরামর্শ  রুি। 
 

1.  COVID-19 সক?  
COVID-19 একটি শ্বািযয়ন্ত্রর িযানধ যা েরীয়রর অ্িযািয অ্ংেগুনলয়ক প্রভ্ানির্ করয়র্ পায়র এিং হালকা স্পেয়ক গুরুর্র পযেন্ত 
স্পরাগ হয়র্ পায়র। স্পরাগটি েন়িয়ে পয়়ি মূলর্ নিিঃিতর্ স্প াোঁটার মাধযয়ম, দনূির্ নজনিি েেে করয়ল িা নকেু নকেু স্পক্ষয়ে িােুিানহর্ 
হয়ে।  
 
স্পরায়গর িংেয়েে আিার  2 স্পেয়ক 14 নদি পয়র লক্ষণ স্পদখা হে এিং এয়র্ জ্বর, কানে, শ্বািকষ্ট, গলা িযো, িাক কথ্চ  পানি 
ঝরা িা গন্ধ িা স্বায়দর কমনর্ অ্ন্তভু্ে ক্ত। জটিলর্াগুনলর ময়ধয শ্বাি প্রশ্বাি রুদ্ধ, হাটে  অ্যাটাক, রক্ত জমাট িাোঁধা এিং অ্িযািয 
দীর্েয়মোদী িমিযাও অ্ন্তভু্ে ক্ত। 

 
2. মডােনা ককাসভ্ড -১৯ ভ্যাকসিে কী? 

 
মডািশা ক ানিড-১৯ িযা নসি ক ানিড-১৯ করাগ কথ্চ  রক্ষা  চর। িযা নসিটিচত কমচসঞ্জার RNA (mRNA) রচ়েচে যা 
আপিার করাগ প্রনতচরাধ েযেস্থাচ  (ইনমউি নসচেমচ ) স়ুরক্ষা ততনর  রচত সহা়েতা  চর। িযা নসিটি ক ানিড-১৯ এর ফচি 
সংক্রনমত এেং মারাত্ম  করাচগ আক্রান্ত হও়োর ঝ়ুুঁ ন   নমচ়ে কি়ে এেং এচত েতশ মাি িাইরাচসর রূপান্তরগুনির নেরুচে িাি 
স়ুরক্ষা রচ়েচে।  

িযা নসি ২৮ নিচির েযেধাচি কিও়ো ২টি কডাজ নিচ়ে সমূ্পর্শ হ়ে, তচে নিতী়ে কডাজটি পচর কিও়ো হচিও কসটা  াযশ র 
হচে।নিম্ননিনিত েযনক্তচির জিয অনতনরক্ত কডাজ প্রস্তাে  রা হ়ে: 

 ) গুরুতরিাচে ি়ুেশি করাগ প্রনতচরাধ ক্ষমতা2  সম্পন্ন েযনক্তচির িাি স়ুরক্ষার জিয এেং তাচির িযা নসি কিও়োর প্রনক্র়োটি 
সমূ্পর্শ  রার জিয নিতী়ে কডাজ কিও়োর ি়ুই মাস পচর িযা নসচির তৃতী়ে কডাজ কিও়ো উনেত। 

ি) ৩০ েের ো তার কেনর্ ে়েসী েযনক্তচির তাচির আচগর িযা নসি সমূ্পর্শ হও়োর ে়ে মাস পর PSAR mRNA 
িযা নসচির এ টি ে়ুোর কডাজ কিও়ো উনেত। 

গ) ১৮ েের ো তার কেনর্ ে়েচসর স্বাস্থযচসো এেং ফ্রন্টিাইচি নিচ়োনজত  মীচির, ১৮ েের ো তার কেনর্ ে়েসী 
প্রানতষ্ঠানি  স্থাপিা়ে নিচ়োনজত  মী এেং েযনক্তচিরও ি-এ েনর্শত এ টি ে়ুোর কডাজ কিও়ো উনেত। 

িযা নসি কিও়ো নিরাপি, ন ন্তু অিযািয িযা নসি এেং ওষ়ুচধর মচতা, এই িযা নসি কিও়োচতও পার্শ্শপ্রনতনক্র়ো হচত পাচর। এই 
পার্শ্শপ্রনতনক্র়োগুনি সাধারর্ত হাি া হ়ে এেং ১ কথ্চ  ৩ নিচির মচধয িাি হচ়ে যা়ে। কস র্ি ৬-এ িযা নসচির 
পার্শ্শপ্রনতনক্র়ো, এেং কস র্ি ৭-এ িযা নসি কিও়োর পর পরেতী পরামর্শ ের্শিা  রা হচ়েচে।  

 
3. কানের ভ্যাকসিে কেওয়া উসিত? কানের ভ্যাকসিে কেওয়া উসিত েয়? 

স্পকানভ্ড-১৯ এর নিরুয়দ্ধ িুরনক্ষর্ হওোর জিয আপিার এই ভ্যাকনিিটি স্পিওো উনির্। আপিার িেি অ্িেযই ১৮ িের িা 
র্ার স্পিনে হয়র্ হয়ি। 

আপিার যনি এই িযা নসচির পূেশেতী কডাচজ অযািানজশ  জনিত প্রনতনক্র়ো (অযািানফিযানিস সহ) হও়োর ি়ুে কেনর্ ঝ়ুুঁ ন  থ্াচ  
যা এই িযা নসি কিও়োর ৪ ঘন্টার মচধয ঘচটনেি, অথ্ো যনি এই িযা নসচির ক াি উপািাচির জিয আপিার জািা অযািানজশ  

 
2 ১এর মচধয রচ়েচে ট্রান্সপ্ল্যান্ট  রা করাগী, েতশ মাচি নেন ৎসা গ্রহর্  রচেি এমি  যান্সার করাগী, কহমাচটািনজ াি  যান্সার, এমি নেন ৎসাধীি 
েযনক্ত যাচির করাগ প্রনতচরাধ েযেস্থাচ  (ইনমউি নসচেমচ ) িমি  চর রািা হচ়েচে, ন ডনি করাচগর কর্ষ-পযশাচ়ে উপিীত েযনক্ত এেং উন্নীত 
পযশাচ়ের ো নেন ৎসা িা  রা HIV-কত আক্রান্ত েযনক্ত। 
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থ্াচ , কযমি পনিইনথ্নিি গ্লাই ি (PEG) (কস র্ি ৫ কিি়ুি), তাহচি আপিার িযা নসি কিও়ো উনেত ি়ে। আপিার যনি 
অিযািয িযা নসচি অযািানজশ  ো অযািানফিযানিস থ্াচ , তাহচি আপনি অযািানজশ  নেচর্ষচের মতামত োডাই এই িযা নসিট নিচত 
পারেন।  

এই ভ্যাকনিি স্পিওোর আয়গ আপিার ডাক্তার িা িািেয়ক িলুি, যনদ: 

• গর্ ২৪ র্ন্টাে আপিার জ্বর হয়ে োয়ক 
• আপিার কযান্সায়রর নিনকৎিা িলমাি োয়ক, অ্ঙ্গ/স্পেম স্পিল প্রনর্স্থ্াপি করা হয়ে োয়ক, িা স্পরাগ প্রনর্য়রাধ িযিস্থ্ায়ক 

নিেন্ত্রণ কয়র রাখা (ইনমউয়িাকয়রামাইজড) োয়ক  
• আপিার রয়ক্ত স্পেটয়লয়টর (এক ধরয়ণর রক্ত কনিকা) িংখযা কম োয়ক, রক্তক্ষরণ িযানধ োয়ক, িা রক্ত পার্লা করার 

ওিুধ নিয়েি 
• আয়গ স্পকানভ্ড-১৯ এ িংক্রানমর্ হয়েনেয়লি, িা অ্িয একটি স্পকানভ্ড-১৯ ভ্যাকনিি নিয়েয়েি; 

উপচরাক্ত অেস্থা ো পনরনস্থনতচত কেনর্রিাগ কিা ই িযা নসি নিচত পাচরি, ন ন্তু ডাক্তার ো িাসশ এই েযাপাচর অনতনরক্ত 
পরামর্শ নিচত পাচরি। 
 

4. মডােনা ককাসভ্ড-১৯ ভ্যাকসিে কীভ্ানে কেওয়া হয়? 

এই ভ্যাকনিিটি আপিার উপয়রর িাহুর স্পপেীয়র্ ইিয়জকেি নহিায়ি স্পদওো হে।  

 
5.  মডােনা ককাসভ্ড-১৯ ভ্যাকসিনের উপাোেগুসি কী কী? 

মডািো স্পকানভ্ড-১৯ ভ্যাকনিয়ির ময়ধয নিম্ননলনখর্ উপাদািগুনল অ্ন্তভু্ে ক্ত রয়েয়ে: মযায়িঞ্জার রাইয়িািুনিক অ্যানিড 
(এমআরএিএ), নলনপড ি (এিএম-১০২, পনলনেনলি গ্লাইয়কাল [নপইনজ] ২০০০ ডাইনিয়োয়েল নগ্লিারল [নডএমনজ], স্পকায়লয়েরল 
এিং ১,২-নডয়েয়রায়েল-এিএি-নগ্লিায়রা-৩- িয় ায়কানলি [নডএিনপনি]), ট্রয়মটামাইি, ট্রয়মটামাইি হাইয়রায়িারাইড, এনিটিক 
অ্যানিড, স্পিানডোম অ্যানিয়টট এিং িুয়ক্রাজ। 
 

6.  িম্ভােয পার্শ্ন প্রসতসিয়াগুসি সক সক? আসম সকভ্ানে পার্শ্ন প্রসতসিয়াগুসি সেয়ন্ত্রণ করে?  

অ্িযািয ভ্যাকনিি এিং ওিুয়ধর ময়র্া, এই ভ্যাকনিয়িও পাশ্বে প্রনর্নক্রো হয়র্ পায়র। অ্নধকাংে পাশ্বে প্রনর্নক্রোগুনল হালকা িা 
মাঝানর ধরয়ণর এিং িাধারণর্ নকেু নদয়ির ময়ধয ভ্াল হয়ে যাে। িীয়ির র্ানলকায়র্ নকেু িাধারণ পাশ্বে প্রনর্নক্রো, যা এই 
ভ্যাকনিয়ির িায়ে স্পদখা স্পদে িয়ল নরয়পাটে  করা হয়েয়ে এিং স্পিগুনল কীভ্ায়ি নিেন্ত্রণ করা যাে, র্া নলে করা হয়েয়ে  

পার্শ্ন প্রসতসিয়ািমূহ সকভ্ানে সেয়ন্ত্রণ করনেে 

ইিয়জকেয়ির স্থ্ায়ি িযো, লালয়ি 
ভ্াি, স্প ালা 

জ্বর আক্রান্তয়দর জ্বর কয়ম িা যাওো পযেন্ত িান়িয়র্ই নিয়জয়ক নিনেন্ন করার 
পরামেে স্পদওো হয়লা। 
 
পযারানসটামি ১ কথ্চ  ২ টা টযােচিট প্রনত ৬ ঘন্টা পর 

জ্বর, িনদে 
মাো িযো, স্পপেী িযো, জয়েয়ন্ট 
িযো 
িানন্ত নিশ্রাম 
র্া়ি িা িাহুয়র্ লনিকাগ্রনি স্প ালা িাধারণর্ এক িপ্তাহ িা র্ার ময়ধয নিয়জ স্পেয়কই ভ্াল হয়ে যাে  

 

• পাশ্বে প্রনর্নক্রোগুনল অ্িযাহর্ োকয়ল িা আরও খারাপ হয়ে স্পগয়ল একজি ডাক্তায়রর িায়ে স্পদখা করুি। 
• স্পযয়হরু্ টীকার নির্ীে স্পডাজ স্পেি করার কমপয়ক্ষ ২ িপ্তাহ পযেন্ত আপিার েরীয়র িমূ্পণে িুরক্ষার নিকাে হেনি, র্াই যনদ 

আপিার কানে, গলা িযো িা িাক নদয়ে পানি প়িা োয়ক র্াহয়ল স্পকানভ্ড স্পটয়ের জিয একজি ডাক্তায়রর িায়ে স্পদখা 
করুি। 

• খুি কমই, এই ভ্যাকনিিটি মারাত্মক অ্যালানজে  জনির্ প্রনর্নক্রোর িা অ্যািান লানেয়ির কারণ হয়র্ পায়র। লক্ষণগুনলর 
ময়ধয শ্বািকষ্ট, আপিার মুয়খ/গলাে/স্পিায়খ/স্প াোঁয়ট স্প ালাভ্াি, দ্রুর্ হাটে নিট, মাো স্পর্ারা/দিুেলর্া িা  ুিকুন়ি অ্ন্তভু্ে ক্ত। 
যনদ আপনি এগুনল অ্িুভ্ি কয়রি র্াহয়ল অসেিনে সিসকৎিার জেয িাহায্য সেে। 995 এ কল করুি িা অ্নিলয়ে 
নিকটস্থ্ A&E এ যাি।  

• খুি কমই এই ভ্যাকনিয়ির  য়ল হায়টে র জ্বালা- স্পপা়িয়ির কারণ হয়র্ পায়র (মায়োকাডে াইটিি)। লক্ষণগুনলর ময়ধয রয়েয়ে 
িুয়কর িযো, শ্বািকষ্ট িা অ্স্বাভ্ানিক হাটে নিট অ্ন্তভু্ে ক্ত। যনদ আপনি এগুনল অ্িুভ্ি কয়রি র্াহয়ল অ্নিলয়ে নিনকৎিার 
জিয িাহাযয নিি। 
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• ভ্যাকনিি স্পিওোর পয়র যনদ আপনি এমি স্পকািও পাশ্বে প্রনর্নক্রো অ্িুভ্ি কয়রি যা উপয়র র্ানলকাভু্ক্ত িে, র্াহয়ল দো 
কয়র আপিার ডাক্তায়রর িায়ে পরামেে করুি। 

 
7.  ভ্যাকসিে কেওয়ার পনর আর ককােও পরামশন?  

 
ভ্যাকনিি গ্রহণকারীয়দর নিনভ্ন্ন গ্রুয়পর জিয পরামেে: 
• আপনি যনদ রক্ত পার্লা করার ওিুধ নিয়র্ োয়কি র্য়ি ইিয়জকেি স্পদওোর জােগাে ৫ নমনিয়টর জিয দতঢ়ভ্ায়ি স্পিয়প 

রাখুি। 
• আপনি যনদ িনক্রে কযান্সার নিনকৎিাে োয়কি, আপিার যনদ িারনর্ক অ্ঙ্গ/স্পেম স্পিল প্রনর্স্থ্াপি হয়ে োয়ক িা স্পরাগ 

প্রনর্য়রাধ িযিস্থ্ায়ক ভ্ীিণভ্ায়ি নিেন্ত্রণ কয়র রাখা হয়েয়ে এমি নিনকৎিাে (ইনমউয়িায়েরানপয়র্) োয়কি  র্াহয়ল আপনি 
এই ভ্যাকনিি নিয়র্ পারয়িি নকিা র্া নিয়ে দো কয়র আপিার নিয়েিয়জ্ঞর িায়ে পরামেে করুি। 

• গিশ েতী মনহিা এেং যারা গিশ েতী হও়োর পনর ল্পিা  রচেি তাচির িযা নসি কিও়ো উনেত। িযা নসি গিশ েতী 
মনহিাচির এেং যারা গিশ ধারচর্র কেষ্টা  রচেি তাচির জিয গুরুত্বপূর্শ উপ ার নিচ়ে থ্াচ । গিশ ােস্থা়ে িযা নসি কিও়ো 
ক্ষনত ার  েচি তার ক াচিা প্রমার্ কিই। 

 
ভ্যাকসিে কেওয়ার আনে: 
• আপনি স্পয ওিুধগুনল নিনেয়লি স্পি ওিুধগুনল যোরীনর্ গ্রহণ করা িানলয়ে যাি, এিং শুধুমাে ভ্যাকনিি স্পিওোর জিয 

স্পিগুনল িন্ধ করয়িি িা। 
• ভ্যাকনিি স্পিওোর পয়র অ্জ্ঞাি হয়ে যাওোর ঝুোঁ নক কম করার জিয পানিেূিযর্া (নডহাইয়রেি) িা খািার িা খাওো 

এন়িয়ে িলুি। 
• যনদ আপিার জ্বর হে িা আপনি ভ্ীিণ অ্িুস্থ্ হি র্াহয়ল আপিার ভ্যাকনিি স্পিওোর নদিটি পুিরাে নিধোরণ করুি। 
 
ভ্যাকসিে কেওয়ার পনর: 
নিরূপ প্রনর্নক্রোর ঝুোঁ নক কম করার জিয, ভ্যাকনিি স্পিওোর পয়র নিম্ননলনখর্গুনল এন়িয়ে িলয়র্ পরামেে স্পদওো হয়েয়ে: 
 
• ভ্যাকনিি স্পিওোর পয়র ১২-২৪ র্ন্টা অ্যালয়কাহল/মিযপাি এন়িয়ে িলুি 
• ভ্যাকনিি স্পিওোর পয়র িযো িা জ্বয়রর জিয িি-য়েরয়েডাল িযাো িা জ্বালা- স্পপা়িি নিয়রাধী ওিুধ (অ্যানন্ট-

ইিফ্ল্যায়মটনর) (NSAIDs) গ্রহণ করা এন়িয়ে িলুি। (NSAIDs এর ময়ধয অ্ন্তভু্ে ক্ত রয়েয়ে ibuprofen-আইিুয়প্রায় ি, 
ketoprofen-স্পকয়টায়প্রায় ি, naproxen-স্পিয়প্রায়েি এিং diclofenac-ডাইয়িায় িাক ওিুধ) 

• প্রনতটি কডাচজর পর ি়ুই সপ্তাচহর জিয  চ ার র্ারীনর   াযশ িাপ ো তীব্র েযা়োম  রা এনডচ়ে েি়ুি। 

  

8. আসম সকভ্ানে পার্শ্ন প্রসতসিয়াগুসি সরনপাটন  করে? 
যনদ আপনি গুরুর্র িা অ্স্বাভ্ানিক পাশ্বে প্রনর্নক্রো অ্িুভ্ি কয়রি র্াহয়ল আপিার ডাক্তায়রর 
িায়ে স্পদখা করুি, নযনি আপিায়ক পরামেে নদয়র্ এিং আপিার পাশ্বে প্রনর্নক্রোগুনল HSA-স্পর্ 
নরয়পাটে  করয়র্ িক্ষম হয়িি। আপনি এই QR স্পকাডটি স্ক্যাি কয়র পাশ্বে প্রনর্নক্রোগুনল  য়মে নলয়খ 
িরািনর HSA-স্পর্ও নরয়পাটে  করয়র্ পায়রি।  
 
 

9. মহামারী সেনশষ অযানেি রুট (PSAR) সক?)?  
 
PSAR, HSA অ্িুয়মানদর্ একটি প্রনক্রো যা COVID-19 এর মত মহামারীর িমে ভ্যাকনিি এিং ওিুধ র্া়িার্ান়ি স্পপয়র্ 
িাহাযয করয়র্ পায়র। 
 
এই র্েয নিয়টর নিিেিস্তু 29/10/21 র্ানরয়খ আপয়ডট করা হয়েয়ে। অ্নর্ িারনর্ক COVID-19 ভ্যাকনিি গ্রাহক র্য়েযর 
জিয, দো কয়র HSA ওয়েিিাইটটি https:www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 
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VACCINATION INFORMATION SHEET (BURMESE) – FOR VACCINATION RECIPIENTS 

MODERNA COVID-19 VACCINE 

ကာကြယေ္ဆးထ  းခမံည့္သမူ ားအတြက္-ကာကြယေ္ဆးၫႊနၾ္ကားခ ကႏ္ွင့္သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားပါ 
စာရြက။္ MODERNA COVID-19 ကာကြယေ္ဆး 

 
Ministry of Health MOH က န္းမာေရးဝနၾ္က းဌါန၏ညႊန္ၾကား 
ခ က္ေၾကာင့္ Pandemic Special Access Route (PSAR) မွေန၍ Health Science Authority က  လ ပ္ပ  ္င္ခြင့္လႊႊအဲပ္၍၊ 
ၾကားျဖတ္ကာလအတြင္္းစင္ကာပတူြင္သံ းစြခဲြင့္ေပးထားသည္္။ 
 
ဤၫြန္ၾကားခ က္က  ေသခ ာစြာဖတရ္ွ ပါ။ပ  ၍ ေမးစရာ႐ွိွ လ ွင္ဆရာဝန္သ  ္မဟ တ္၊ေဆးခန္းတြင္တ  င္ပင္ 
ေမးျမန္းပါ။ 
 

1. COVID-19 ဆ  တာဘာလဲ။ 
COVID-19 ဆ  သည္မွာ၊အသက္႐ွိွ လမ္းေၾကာင္းဆ  င္ရာေရာဂါျဖစ္ၿပ းအျခားခနၶာက  ယ္အစ ပ္အပ  င္းမ ားက  လည္းထ ခ  က္ႏ  င္ပါ 
သည္။ေရာဂါေဝဒနာမွာသာမနမ္ွျပင္းထန္စြာခံစားရႏ  င္သည္။ေရာဂါျပန္႔ႏံွ႕ပံ မွာပါးစပ္၊ႏွာေခါင္းမွအရည္စက္မ ားႏွင့္၊ေရာဂါပ  း႐ွိွ ေန
ေသာမ က္ႏွာျပင္က  ထ က  င္္မ ၍လည္းေကာင္း၊ပ  းမ ားသယ္ေဆာင္လာေသာေလထ က  ႐ွိွ မ ၍လည္းေကာငး္ကူးစက္ႏ  င္သည္။ 
 
ေရာဂါကူးစက္ခံ႐ွိျပ း၊၂ရက္မွ၁၄ရက္အတြင္း၊အဖ ားတက္ျခင္း၊ႏွာ 
ရည္ယ  ျခင္း၊လည္ပင္းနာ၊ေခ ာင္းဆ  းျခင္း၊အသက္႐ွိွ ၾကပ္ျခင္း၊အနံ႔အရ 
သာေပ ာက္ျခင္းတ  ႔ျဖစ္လာႏ  င္သည္။ပ  မ  ဆ  းရြားေသာအျဖစမ္ ားမွာ၊အ 
သက္႐ွိွ လမ္းေၾကာင္းပ က္စ းျခင္း၊ႏွလံ းေသြးေၾကာပ တ္ဆ  ႔ျခင္း၊ေသြး 
ေၾကာအတြင္းေသြးခဲပ တ္ဆ  ႕ျခင္း၊ႏွင့္နာတာ႐ွိွည္ေရာဂါမ ားျဖစပ္ြားႏ  င္သည္။ 
 

2. Moderna COVID-19 ကာကြယေ္ဆးဆ  တာဘာလဲ။ 
 
Moderna  ကာကြယ္ေဆးသည္COVID-19 ေရာဂါက  ကာကြယ္ ေပးသည္၊ကာကြယ္ေဆးတြင္  
messenger RNA (mRNA) ပါဝင္ၿပ းသင္၏က  ယ္ခံအားက  ျမွင့္တင္၍ေရာဂါက  ကာကြယ္ 
ေပးသည၊္ကာကြယ္ေဆးသည္ေရာဂါကူးစက္မႈက  ေလ ာ႕နည္းေစသျဖင့္COVID-19 ေရာဂါျပင္း 
ထန္စြာျဖစ္ပြါးမႈမျဖစ္ေစပါ၊ယခ ျဖစ္ပြါးေနေသာဗ  င္းရပစ္္မ  မးပြါးမ ားက  ေကာင္းစြာကာကြယ္မႈျဖစ္ေစ 
 
ကာကြယ္ေဆးသည္ ၂၈ရက္ျခား၍ ၂ ႀကိမ္ ိထးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ဒထတိယအႀကိမ္ကိထရက္ေနာက္က်ၿပ း ိထးပါကလည္းအစြမ္းရ ိပါေသးသည္၊ 
ေအာက္ပါပ ဂ  မလ္တ  ႔အတြက္ေနာက္ထပ္အႀက မ္မ ားထ  းရန္လ  အပ္ပါသည္၊ 
က.  က  ္ယ္ခံအားျပင္းထန္စြာေလ ာ့က ေနေသာသူမ ား3သည္၎တ  ႔ 
      အတြက္ကာကြယ္မႈပ  မ  ေကာငး္မြန္စြာရေစရန္၊တတ ယအႀက မ္ 
      ကာကြယ္ေဆးက  ဒ တ ယအႀက မ္ထ  းၿပ း၂လၾကာလွ င္ထ  းသင့္ 
      သည္၊ 

 
ခ.   အသက္၃၀ ႏွင့္အထက္ရွ ေသာသူမ ားသည္PSAR mRNA 
      ကာကြယ္ေဆးက  က  ယ္ခံအားျမင့္တင္ရန္ဘူစ္တာထ  းျခင္း 

 
3 ၎တ  ႔မွာ ခႏၶာက  ယ္အစ ပ္အပ  င္းအစားထ  းထားသူမ ား၊ကင္ဆာေရာဂါမေပ ာက၍္က သခံ 
ေနရမ ား၊ ေသြးကင္ဆာအမ  မးမ  မးအတြကက္ သခံေနရသူမ ာ၊ က  ယခ္ံအားေလ ာ့က ေစသည့္ 
က သထံ းက  ခယံူေနရသူမ ား၊ေက ာကက္ပေ္ရာဂါေနာကဆ္ံ းအဆင့္အျဖစ္ခံစားေနရသူမ ား၊ 
HIV ေရာဂါျပင္းထနေ္နသူမ ားႏွင့္ ၎ေရာဂါက  က သမႈခယံူမႈမရွ ေသာသူမ ားျဖစသ္ည္၊ 
 



7 
 

      အတြက္၊ ဒ တ ယအႀက မ္ထ  းၿပ း ၆လအၾကာမွစတင္၍ထ  း 
       ႏ  င္သည္၊ 

     
ဂ.    အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ရွ ေသာ က န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ ား 
      ႏွင့္ေရွ႕တန္းတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာအလ ပ္သမား 
       မ ား၊၎အျပင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ ားတြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေန 
       ေသာ အသက္၁၈ ႏွစ္အထက္ရွ သူမ ားသည္လည္း (ခ)မွာ 
       ကဲ့သ  ႔ပင္ ဘူစ္တာထ  းျခင္းျပမရမည္ 
 
ကာကြယ္ေဆးသည္စိ္တ္ခ်ရသည္၊ သိထ႔ေသာ္အျခားကာကြယ ္
ေဆးမ်ားက ဲ့သိထ႔ပင္ေဘး ြက္ဆိထးက်ိ းမ်ားခံစားရႏိထင္သည္၊ ၎ 
တိထ႔မ ာအနည္းငယ္သာေလ်ာဲ့ေပါဲ့စြာခံစားရၿပ း ၁ရက္မ  ၃ရက ္
အတြင္းသက္သာသြားမည္၊ အပိထင္း ၆တြင္ ကာကြယ္ေဆး၏ 
ေဘး ြက္ဆိထးက်ိ းမ်ားအေၾကာင္းပါဝင္ၿပ း၊အပိထင္း ၇ တြင္ကာ 
ကြယ္ေဆး ိထးၿပ းအၾကံျပ ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္၊ 
 

3. မညသ္ေူတြကာကြယေ္ဆးထ  းရမညႏ္ွင့္၊မညသ္ူေတြမထ  းရေၾကာငး္။ 
 
သင္သညC္OVID-19 ေရာဂါက  ကာကြယ္ရန္ဤကာကြယ္ေဆးက  ထ  းရမည္။သင္သည္ 
အသက္ ၁၈ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။သင္သည္ပထမအၾက မ္ဤ COVID19 ကာကြယ္ 
 
သင္သည္ယခင္ကဤကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ း ၄နာရ အတြင္းႀက းမား 
ေသာဓါတ္မတည့္မႈ(အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေလာက္ေသာဓါတ္မ 
တည့္မႈအပါအဝင္)ျဖစ္ဖူးျခင္း၊ သ  ႔မဟ တ္္ဤကာကြယ္ေဆးတြင္ 
ပါဝင္ေသာ ဓါတ္ပစၥည္းမ ား Polyethylene glycol (PEG) စသည္ 
(အပ  င္း၅ က  ၾကည့္ပါ)တ  ႔ႏွင့္ဓါတ္မတည့္မႈျဖစ္ဖူးေၾကာင္းသ ပါက 
ဤကာကြယ္ေဆးက  မထ  းသင့္ပါ၊ သင္သည္အျခားကာကြယ္ေဆး 
မ ားထ  းၿပ းယားယံျခင္း၊သ  ႔မဟ တ္ဓါတ္မတည့္ျခင္းျဖစ္ပါကဤကာ 
ကြယ္ေဆးက   ဓါတ္မတည့္မႈအထူးက ဆရာဝန္၏ဆန္းစစမ္ႈမလ  ဘဲ  
ထ  းႏ္  ငသ္ည္၊ 
 
သင္ေဆးမထ  းမ ရာဝန္သ  ႔မဟ တ္သူနာျပမဆရာမက  သင္၏အေျခအေနက  ေျပာျပပါ။သင္သည္ 

• လြန္ခဲ့ေသာ၂၄နာရ ကက  ယ္ပူျခင္း 
• ေပ ာက္ကင္းျခင္းမ႐ွိွ ေသာကင္ဆာေရာဂါအတြက္က သခံေနရျခင္း၊stem cell 

သ  ႕မဟ တ္ခနၶာက  ယ္အစ ပ္အပ  င္းတခ ခြစဲ ပ္အစားထ  းခံရျခင္း၊က  ယ္ခအံားအျပင္းအထန္ 
   ေလ ာ့က ေစေသာ   ေရာဂါအေျခအေနျဖစေ္နျခင္း 

• ပလ ပ္တလက္နည္းျခင္း၊ေသြးမတ တ္ေသာေရာဂါ၊ေသြးၾကေဲစေသာေဆးဝါးမ ားသံ းစြေဲနရ ျခင္း 
• COVID-19 ေရာဂါျဖစဖ္ူးျခင္း၊သ  ႕မဟ တ္အျခား COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထ  းဖူးျခင္း 

 
အ က္ပါအေျခအေနတိထ႔ရ ိေနေသာသူအမ်ားစထမ ာမ်ားေသာအား 
ျဖင္ဲ့ဤကာကြယ္ေဆးကိထ ိထးႏိထင္သည္၊သိထ႔ေသာ္ဆရာဝန္သိထ႔မဟထတ္ 
သူနာျပ ဆရာမက ိထးရန္သင္ဲ့မသင္ဲ့အၾကံေပးႏိထင္သည္၊ 
 
      4. Moderna COVID-19 ကာကြယေ္ဆးက  မညသ္  ႔ထ  းေပးသနညး္။ 
ကာကြယ္ေဆးက  သင္၏လက္ေမာင္းအထက္ႂကြက္သားအတြင္းထ  း 
သြင္းေပးသည္။သင္သည္္ဤကာကြယ္ေဆးျဖင့္ပင္၊ဒ တ ယအႀက မ္ထပ္မံထ  းႏွံရန္ေပးထားေသာရက္ခ  န္းတြင္လာရမည္။သ  ႔မွသာ 



8 
 

ကာကြယ္ေဆးကသင့္အား COVID-19 ေရာဂါမွျပည့္ဝစြာ 
ကာကြယ္ေပးမႈရႏ  င္မည္။ 
 

5. Moderna COVID-19 ကာကြယေ္ဆးတြငဘ္ာဓာတပ္စၥည္း 
မ ားပါ ဝငသ္လဲ။ 
Moderna COVID-19 ကာကြယ္ေဆးတြင္ေအာက္ပါတ  ႔ပါဝင္သည္။ 
messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], 
cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, 
acetic acid, sodium acetate, and sucrose. 
 

6. ေဘးထြကဆ္  က  မးေတြကဘာေတြလဲ။ေဘးထြကဆ္  က  မးသကေ္ရာကမ္ႈခရံပါကမညသ္  ႔စ မရံမညန္ညး္။ 
 
အျခားေသာကာကြယေ္ဆးမ ားက့ဲသ  ႔ပင္၊ေဘးထြက္ေဆးက  မးေတာ့ခံစားရႏ  င္္ပါသည္။ သာမန္ 
အၾကမ္းဖ င္းေလာက္သာျဖစ္ႏ  င္ၿပ းရက္အနည္းငယ္အတြင္း၊ျပန္လည္သက္သာသြားသည္။ 
ေအာက္ပါဇယားတြင္၊ေဆးထ  းျပ းသူမ ားတင္ျပအေၾကာင္းၾကားေလ့႐ွိွ ေသာ၊ဤကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ း၊ျဖစပ္ြား
ေနက ဆ  းက  မးမ ားႏွင့္၊မည္သ  ႔စ မံရမည့္အေၾကာင္းမ ားျဖစ္သည္။ 
 
ေဘးထြကဆ္  းက  မးမ ား။ မညသ္  ႔သကသ္ာေအာငစ္ မမံညန္ညး္။ 

ေဆးထ  းထားေသာေနရာတြင္န လာၿပ းေယာင္ရမ္းက  က္ချဲခင္း။ လ  အပ္ပါကလူၾက းမ ားအတြက္ပါရာစ တ ေမာ ၁လ ံးမွ၂ 
လ ံ း ၆  
 
Paracetamol ပါရာစ တေမာ ၁ လ ံးမွ၂လ ံး ၆ 
နာရ ျခားေသာက္ပါ 

ခ မ္းတ န္ၿပ း၊အဖ ားတက္ျခင္း။ 
ေခါင္းက  က္ျခင္း၊အ႐ွိ  းအဆစ္၊ႂကြက္သားမ ားနာက င္က  က္ခဲျခင္း။ 

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း  နားေနပါ။ 
လည္ပင္းႏွင့္ဂ  မင္းေအာက္တြင္အက  တ္ေယာင္ျခင္း။ မ ားေသာအားျဖင့္၊တပတ္ေက ာ္လ ွင္သက္သာသြားမည္။ 

 
 

• ေဘးထြကေ္ဆးက  မးမသက္သာဘဲပ  ဆ  းလာလၽွင္ဆရာဝန္ျပသတ  င္ပငပ္ါ။ 
• သင္သည္ေခ ာင္းဆ  းျခင္း၊လည္ေခ ာင္းနာျခင္း၊ႏွာရည္ယ  ျခင္းတ  ႔ျဖစ္ပါကCOVID ေရာဂါ 

အတြက္စစ္ေဆးမႈခံယူပါ၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆ  ေသာ္ဒ တ ယအႀက မ္ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ း 
ႏွစ္ပတ္ၾကာမွသာေရာဂါက  အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးႏ  င္မည္၊ 

• ကာကြယ္ေဆးသည္ျဖစ္ခဲလွစြာျပင္းထန္ေသာဓါတ္မတည့္ျခင္း၊သ  ႕မဟ တ္ခႏၶာက  ယ္၏ 
ျပင္းထန္စြာတ န္႔ျပန္မႈျဖစ္တတ္သည္၊လကၡဏာမ ားမွာ၊အသက္႐ွိွ ရခက္ခဲျခင္း၊မ က္ႏွာ၊လည္ပင္း၊မ က္လံ း၊နွ တ္ခမ္းတ  ႔ေ
ယာင္လာျခင္းႏွလံ းခ န္ျမန္ျခင္း၊မူးေဝ၍ေျခက န္လက္ပန္းက ျခင္း၊တက  ယ္လံ းအင္ျပင္ကဲ့သ  ႔ယားယံလာျခငး္။ 
ထ  သ  ႔ျဖစ္ေသာအခါ ၉၉၅ က  ေခၚပါ၊ 
သ  ႔မဟ တ္အေရးေပၚဌါနသ  ႔ခ က္ခ င္းသြားပါ၊ 

• ကာကြယ္ေဆးသည္ျဖစ္ခဲလွစြာ ႏွလံ းေယာင္ရမ္းျခင္း( myocarditis)ျဖစ္ပြါးႏ  င္သည္၊ 
၄င္းေရာဂါလကၡဏာျ႔ဖစ္ေသာရင္ပတ္ေအာင့္ျခင္း၊ႏွလံ းခ န္ျမနျ္ခင္၊အသက္ရႉရခက္ခဲျခင္း၊  
တ  ႔ျဖစ္ပါကေဆးက သမႈခ က္ခ င္းခံယူပါ၊ 

• ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ းတ  င္း အထက္ေဖၚျပပါမဟ တ္ေသာေဘးထြက္ဆ  းက  မးမ ားခံစားရ 
ပါကဆရာဝန္ျပၿပ းေဆးက သမႈခံယပူါ၊ 

 
7. ကာကြယေ္ဆးထ  းျပ း၊အျခားအၾကေံပးခ ကမ္ ား႐ွိွ ပါေသးလား။ 

အျခားေသာ ကာကြယ္ေဆးထ  းထားေသာသူ အ ပ္စ မ ားအတြက္အၾကံေပးခ က္မ ား 
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• ေသြးၾကေဲစေသာေဆးဝါးမ ားသံ းစြေဲနရပါကေဆးထ  းထားသည့္ေနရာက  ၅မ နစ္ခန္႔တင္း 
ၾကပ္စြာဖ ထားပါ။ 

• ေပ ာက္ကင္းျခင္းမ႐ွိွ ေသာကင္ဆာေရာဂါအတြက္က သခံေနရျခင္း၊stem cell သ  ႕မ 
           ဟ တ္ခနၶာက  ယ္အစ ပ္အပ  င္းတခ ခြစဲ ပ္အစားထ  းခံရလ ွင္၊က  ယ္ခံအားအျပင္းအထန္ေလ ာ့ 
          က ေစေသာ ေဆးျဖင့္က သခံေနရလ ွင္၊သင္၏အထူ းက ဆရာဝန္နွင့္ကာကြယ္ေဆး 
           ထ  းသင့္မသင္တ  င္ပင္ပါ၊ 

• က  ယ္ဝန္ရွ ေနသူအမ  မးသမ းမ ားသ  ႔မဟ တ္က  ယ္ဝန္ရ 
             ေအာင္ၾကံစည္ေနသူမ ားလည္းဤကာကြယ္ေဆးက  ထ  း 
             ႏ  င္သည္၊ကာကြယ္ေဆးသည္က  ယ္ဝန္ရွ ေနသူအမ  မး 
             သမ းမ ားနင့့္က  ယ္ဝန္ရေအာင္ၾကံစည္ေနသူမ ားက  အထူး 
             အက  မးျပမႏ  င္သည္၊က  ယ္ဝန္ရွ ေနစဥ္ကာကြယ္ေဆးက 
             ဆ  းက  မးျဖစ္ေစသည္ဟ အေထာက္အထားမရွ ဖူးပါ၊ 
 
ကာကြယေ္ဆးမထ  းမ  

• ေသာက္ေနက ေဆးမ ားက  ဆက္ေသာက္ပါ၊ကာကြယ္ေဆးထ  းရန္အတြက္ေၾကာင့္ဆ  ၿပ း 
ေဆးမျဖတ္လ  က္ပါႏွင္႔၊ 

• ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ းမူးေမ့သတ လစ္မသြားရန္အစားစားပါ၊ ေရဓါတ္ခနး္ေျခာက္မႈမျဖစ ္
ရန္ေရေသာက္ပါ 

• က  ယ္ပူေနျခင္း၊ အလြန္ဖ ားနာေနျခင္းျဖစပ္ါကကာကြယ္ေဆးမထ  းဘေဲနာက္ထပ္ရက္ 
           ခ  န္းအသစ္ထပ္ယူပါ၊  
 
ကာကြယေ္ဆးထ  းၿပ းနာက ္
ျဖစ္ပြါးႏ  င္ေသာဆ  းက  မးမ ားအက  မးသက္ေရာက္မႈမရွ ရန္ေအာက္ပါတ  ႔က  ေရွာင္ၾကဥပ္ါ 

• ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ း ၁၂ နာရ  မ ွ၂၄ နာရ အတြင္းအရက္မေသာက္ပါႏွင့္ 
• ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ းေနာက္(NSAIDs) စတ းရြ  က္မဟ တ္ေသာေယာငရ္မ္းမႈက  တားျမစ္ 

ေသာေဆးမ ားအားဖ ားနာျခင္းႏွင့္အက  က္အခဲသက္သာေအာင္မေသာက္ပါႏွင္႔(NSAID  
           တ  ႔မွာ Ibuprofen, Keptoprofen, Naproxen, Dichlofenac တ ူ႔ျဖစ္သည္) 

• ကာကြယ္ေဆးတစ္ခါထ  းၿပ းတ  င္း ၂ ပတ္အတြင္းျပင္းထန္စြာက  ယ္လက္လႈပ္ရွား 
မႈေလ့က င့္ခန္းႏွင့္အားကစားတ  ႔က  မျပမသင့္ပါ၊ 
 

8. ေဘးထြကဆ္  းက  မးအေၾကာငး္မညသ္  ႔သတငး္ပ  ႔မညန္ညး္။ 
သင္သညျ္ပင္းထန္္ေသာ၊သ   ႔မဟ တ္ျဖစ္ေနက မဟ တ္ေသာေဘးထြက္ေဆးက  မးျဖစ္ပါကသင့္ဆရာဝန္က  ္ေျပာျပပါ။ 
သင္၏က န္းမာေရးတာဝန္႐ွိွ သူကသင့္အားအၾကံေပးၿပ း၊ HSAက  သတင္းပ  ႔ေပး 
မည္။သင္ကလည္းHSAက  တ  က္႐ွိ  က္သတင္းပ  ႔ရန္၊ဤ QRCode တြငစ္ကင္လ ပ္ၿပ းေဖာငျ္ဖည့္ပါ။ 
 
 

9. (PSAR) Pandemic Special Access Route ဆ  တာဘာလ။ဲ 
 
COVID-19 စေသာPandemic ကမၻာတဝွမ္လံ းကပ္ေရာဂါျဖစေ္နခ  န္ 
တြင္၊(PSAR) ကလ ပ္ပ  င္ခြင့္အာဏာက  လႊဲအပ္၍၊ကာကြယ္ေဆး HSA က  အလ ွင္သံ းန  င္ရန္ခြင့္ေပးထားသည္။ 
 
ဤသတင္းအခ က္အလက္မ ားက  29/10/21ေန့တြင္တ  းျမွင့္တြင္ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ 
COVID-19 ကာကြယ္ေဆးအထ  းခံသူမ ား၏ေနာက္ဆံ းေပၚသတင္းအခ က္အလက္မ ားက  ၊ေအာက္ပါ HSA website တြင္ဖတ္ပါ။ 
https:www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 
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VACCINATION INFORMATION SHEET (THAI) – FOR VACCINATION RECIPIENTS 

MODERNA COVID-19 VACCINE 

เอกสารข้อมูลการฉีดวคัซีน – ส าหรบัผู้รบัการฉีดวคัซีน 
ยาวคัซีน โควิด -19 ของ โมเดอรน่์า 

 
ยาวคัซนีนี้ไดร้บัอนุญาตภายใต ้เสน้ทางพเิศษการเขา้ถงึโรคระบาด (PSAR)  
โดยหน่วยงานวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (HSA)  
เพื่อใชใ้นสงิคโปรภ์ายใตก้ารดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 
 
จงอ่านขอ้มลูนี้ดว้ยความละเอยีด สามารถปรกึษากบัแพทยห์รอืคลนิิกไดห้ากคุณมคี าถาม 

 
1. โควิด -19 คืออะไร 
โควดิ-19 เป็นโรคระบบทางเดนิหายใจทีส่ามารถส่งผลกระทบตอ่สว่นอืน่ ๆ ของร่างกาย และม ี
ขนาดอาการป่วยจากเลก็น้อยไปจนถงึขัน้รุนแรง การแพร่กระจายส่วนใหญเ่กดิจากละออง ทีม่เีชือ้ หรอืการสมัผสัพืน้ผวิทีป่นเป้ือน 
หรอืในบางกรณีโดยทางอากาศ 
 

อาการจะแสดงออก 2 ถงึ 14 วนั หลงัจากวนัทีไ่ดร้บัเชือ้ อาการคอื มไีข ้ไอ หายใจถี ่เจบ็คอ น ้ามกูไหล หรอืสญูเสยีการไดก้ลิน่หรอืรส 
ภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ การหายใจลม้เหลว หวัใจวาย ลิม่เลอืด และปัญหาอืน่ๆ ในระยะยาว 
 
2. ยาวคัซีนโควิด -19ของโมเดอรน่์าคืออะไร 

วคัซนี Moderna โควดิ- 19 ช่วยป้องกนั โควดิ- 19 ยาวคัซนีนี้ประกอบดว้ยตวั messenger RNA (mRNA) 
ซึง่ช่วยใหร้ะบบภูมคิุม้กนัผลติภูมป้ิองกนั ช่วยลดความเสีย่งในการตดิเชือ้และโรครา้ยแรงทีเ่กดิจากโควดิ-19  
และสามารถป้องกนัสายพนัธุต์่างๆของไวรสันี้ไดอ้ย่างด ี

 

จะตอ้งฉีดวคัซนี 2 ครัง้ ห่างกนั 28 วนั แต่เขม็ทีส่องยงัคงใชไ้ดแ้มไ้ดร้บัหลงัจากนัน้ 
 
มกีารแนะน าใหฉี้ดวคัซนีเพิม่เตมิกบับุคคลดงัต่อไปนี้ 
 
ก. ผูท้ีม่รีะบบ4ภูมคิุม้กนัอ่อนแออย่างมากควรไดร้บัวคัซนีครัง้ที ่3 ใหเ้วน้ระยะเวลา 2 เดอืนจากเขม็ที่ 2 
เพื่อใหก้ารฉีดวคัซนีเสรจ็สิน้อย่างสมบูรณ์ซึง่ใหค้วามป้องกนัทีด่กีว่า 
 
ข. ผูท้ีม่อีายุ 30 ปีขึน้ไปควรไดร้บัวคัซนี PSAR mRNA เสรมิ (บูสเตอร)์ ตัง้แต่หกเดอืนหลงัจากเสรจ็สิน้การฉีดวคัซนีกอ่นหน้านี้ 
 
ค. บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หน้าทีแ่นวหน้าทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป พนักงานและบุคคลในสถานประกอบการทีม่อีายุ 18 ปีขึน้ไป 
ควรไดร้บัยาวคัซนีเสรมิ (บูสเตอร)์ ตามขอ้ ข. 
 
วคัซนีมคีวามปลอดภยั แต่เหมอืนกนักบัวคัซนีและยาอื่นๆ ผลขา้งเคยีงอาจเกดิขึน้ได ้อาการเหล่านี้มกัจะไม่รุนแรง และจะหายดภีายใน 1 
ถงึ 3 วนั  
 
หวัขอ้ที ่6 อธบิายถงึผลขา้งเคยีงของวคัซนี และในหวัขอ้ที ่7 ใหค้ าแนะน าหลงัการฉีดวคัซนี 
 
3. ใครควรได้รบัวคัซีนน้ี และใครไม่ควรได้รบัวคัซีนน้ี 

 
4 ซึ่งรวมถงึผูป่้วยทีป่ลูกถ่าย ผูป่้วยมะเรง็ในการรกัษาเชงิรุก มะเรง็โลหติ บุคคลในการรกัษาทีก่ดภูมคิุม้กนั โรคไตระยะสุดทา้ย  
และโรคเอดสข์ัน้แรงหรอืทีไ่ม่ไดร้บัการรกัษา 
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คุณควรไดร้บัวคัซนีนี้เพื่อป้องกนัตอ่ โควดิ-19 คุณตอ้งมอีายุ 18 ปีขึน้ไป 
 
คุณไม่ควรรบัวคัซนีนี้หากคุณมปีฏกิริยิาการแพท้ีม่คีวามเสีย่งสงูตอนฉีดกอ่นหน้านี้ (รวมถงึการแพช้นิดรุนแรงเฉียบพลนั) 
หากไดเ้กดิขึน้ภายใน 4 ชัว่โมงหลงัการฉีดวคัซนี หรอืมอีาการแพต้อ่สว่นผสมใดๆ ในวคัซนีนี้ เชน่ โพลเิอทลินีไกลคอล (PEG) (ดหูวัขอ้ที ่
5) ถงึแมคุ้ณมอีาการแพห้รอืภูมแิพก้บัวคัซนีอื่นๆ คุณกย็งัรบัวคัซีนน้ีได้โดยไม่จ าเป็นหารอืกบัแพทยช์ านาญโรคภูมแิพ ้
 
เพื่อประเมนิความเหมาะสม ในการรบัวคัซนีนี้ 
แจง้กบัแพทยห์รอืพยาบาลก่อนทีจ่ะรบัวคัซนีนี้หากคุณ 

• มไีขใ้นชว่ง 24 ชัว่โมงทีผ่่านมา          

• ก าลงัอยู่ในการรกัษามะเรง็ การปลูกถ่ายอวยัวะ/สเตม็เซลล ์หรอืมภีูมคิุม้กนับกพรอ่ง 

• มเีกลด็เลอืดต ่า เลอืดออกผดิปกต ิหรอืรบัประทานยาท าใหเ้ลอืดบางลง 

• เคยตดิเชือ้ โควดิ – 19 มาก่อนหรอืไดร้บัวคัซนี โควดิ – 19 ทีต่่างกนั 
คนส่วนใหญ่ทีม่ภีาวะหรอืสถานการณ์อย่างขา้งบนกส็ามารถรบัวคัซนีได ้แต่ว่าแพทยห์รือพยาบาลอาจใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 
 
4. วิธีการฉีดวคัซีน โควิด -19 ของ โมเดอรน่์า เป็นอย่างไร 

จะฉีดวคัซนีนี้เขา้กลา้มเนื้อตน้แขน  
 
5. ส่วนผสมในยาวคัซีนโควิด -19 ของ โมเดอรน่์า มีอะไรบ้าง 

ยาวคัซนี โควดิ -19 ของ โมเดอรน่์า ประกอบดว้ยส่วนผสมตอ่ไปนี้คอื messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, 
polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol และ 1,2-distearoyl-sn-glycero-3 -phosphocholine 
[DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, กรดอะซติกิ, โซเดยีมอะซเิตทและซูโครส ภาษาเฉพาะทางการแพทย ์
 
6. ผลข้างเคียงท่ีเป็นไปได้มีอะไรบ้าง ฉันจะจดัการกบัผลข้างเคียงได้อย่างไร 

 
เหมอืนกนักบัวคัซนีหรอืยาชนิดอื่นผลขา้งเคยีงอาจเกดิขึน้ได ้ 
แต่ผลขา้งเคยีงส่วนใหญ่จะมอีาการออ่นหรอืปานกลาง มกัจะดขีึน้ภายในสองสามวนั  
ตารางเบือ้งล่างแสดงผลขา้งเคยีงทัว่ไป ซึง่ไดร้บัรายงานจากผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีนี้และวธิใีนการจดัการ 
 

ผลข้างเคียง วิธีจดัการ 

รูส้กึปวดมรีอยแดงและบวมบรเิวณทีฉี่ด ผูท้ีม่ไีขค้วรกกัตวัเองทีบ่า้นจนกว่าไขจ้ะบรรเทาลง 
 
รบัยาพาราเซตามอล 1 ถงึ 2 เมด็ ทุกๆ 6 ชัว่โมง 

เป็นไขห้นาวสัน่ 

ปวดศรีษะ ปวดกลา้มเนื้อ ปวดขอ้ 

ความเหน็ดเหนื่อย พกัผ่อนใหพ้อ 

ต่อมน ้าเหลอืงบวมทีค่อหรอืแขน โดยปกตจิะดขีึน้เองภายในหนึ่งสปัดาห์ 

 

• ไปหาหมอหากอาการผลขา้งเคยีงยงัคงมอียู่หรอืแยล่ง 

• จงไปพบแพทยเ์พื่อท าการตรวจ โควดิ หากคุณมอีาการไอ เจบ็คอ หรอืน ้ามกูไหล 
กเ็นื่องจากว่าคุณยงัไม่ไดร้บัการป้องกนัอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะไดร้บัเขม็ครัง้ทีส่องอย่างน้ 
อยหลงั 2 สปัดาห ์
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• น้อยมากทีว่คัซนีนี้อาจท าใหเ้กดิอาการแพอ้ย่างรุนแรงหรอืภาวะภูมแิพไ้ด ้ 
ลกัษณะอาการแพท้ีรุ่นแรงไดแ้ก่ หายใจล าบาก บวมทีใ่บหน้าล าคอตาหรอืรมิฝีปาก  
หวัใจเตน้เรว็ เวยีนศรีษะและออ่นแรง มผีื่นขึน้  
หากคุณประสบอาการแพอ้ย่างรุนแรงใหไ้ปหาหมอทนัท ีโทร 995 หรอืไปที ่ หอ้งฉุกเฉิน (A&E) ทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ดทนัท ี

• วคัซนีนี้มโีอกาสเกดิการอกัเสบของหวัใจไดน้้อยมาก (myocarditis) รวมอาการต่างๆ เช่น อาการเจบ็หน้าอก หายใจล าบาก 
หรอืหวัใจเตน้ผดิปกต ิหากคุณประสบกบัอาการเหล่านี้ใหไ้ปพบแพทยท์นัท ี
หากคุณพบผลขา้งเคยีงหลงัการฉีดวคัซนีซึง่ไม่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ โปรดปรกึษาแพทยข์องคุณ 

 
7. หลงัการฉีดวคัซีนยงัมีค าแนะน าอ่ืน ๆ ไหม 
 
ค าแนะน าน้ีมีไว้ส าหรบัผู้รบัวคัซีนตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น 

• หากคุณใชย้าลดความเขม้ของเลอืดใหก้ดบรเิวณทีฉี่ดใหแ้น่นเป็นเวลา 5 นาที 

• หากคุณอยู่ระหว่างการรกัษามะเรง็ การปลูกถ่ายอวยัวะ/สเตม็เซลลห์รอืก าลงัรบัการบ าบดัดว้ยภูมคิุม้กนัเชงิรุก 
โปรดปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญของคุณเพื่อหารอืว่าคุณจะรบัวคัซนีนี้ไดห้รอืไม่ 

• สตรมีคีรรภ์และผูท้ีว่างแผนจะตัง้ครรภ์ควรฉีดวคัซนี 
การฉีดวคัซนีมปีระโยชน์อย่างยิง่กบัสตรมีคีรรภ์และสตรทีีว่างแผนจะตัง้ครรภ์ 
ไม่มหีลกัฐานว่าการฉีดวคัซนีเป็นอนัตรายตอ่การตัง้ครรภ์ 

 
ก่อนฉีดวคัซีน 

• ทานยาประจ าของคุณ และอย่าหยุดเนื่องจากตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนี 

• หลกีเลีย่งการงดน ้า งดอาหารเพื่อลดความเสีย่งต่อการเป็นลมหลงัฉีดวคัซนี 

• หากมไีขห้รอืป่วยหนักคุณควรเลื่อนนดัการฉีดวคัซนี 
 
หลงัฉีดวคัซีน 

• หลกีเลีย่งการดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเวลา 12-24 ชัว่โมงหลงัจากไดร้บัวคัซนี 

• หลกีเลีย่งพวกยาตา้นการอกัเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด ์(NSAIDs)  
ทีบ่รรเทาอาการปวดหรอืมไีขห้ลงัการฉีดวคัซนี (NSAIDs รวมถงึยาเช่น ibuprofen, naproxen และ diclofenac) เป็นตน้ 

• หลกีเลีย่งจากกจิกรรมทีต่อ้งใชแ้รงมากหรอืการออกก าลงักายอย่างหนักเป็นเวลาสองสปัดาหห์ลงัการรบัยาวคัซนีแต่ละครัง้ 
 
8. ฉันจะรายงานผลข้างเคียงได้อย่างไร 
 หากคุณประสบผลขา้งเคยีงทีรุ่นแรงหรอืผดิปกต ิ
ใหไ้ปพบแพทยซ์ึง่จะใหค้ าแนะน าและรายงานผลขา้งเคยีงกบั HSA ได ้
คุณสามารถรายงานผลขา้งเคยีงไดโ้ดยตรงกบั HSA  
ในแบบฟอรม์โดยสแกนรหสั คิวอาร ์นี้ 
 
9. เส้นทาง น าเข้าพิเศษของโรคระบาด (PSAR) คืออะไร 
PSAR เป็นกระบวนการอนุญาตโดย HSA 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึวคัซนีและยาอย่างเรว็ในช่วงทีม่กีารระบาดเช่น โควดิ-19 
 
เนื้อหาของเอกสารขอ้มลูนี้ไดร้บัการปรบัปรุงเมือ่วนัที ่29/10/21 จะไดข้อ้มลูล่าสุดของวคัซนี COVID-19 โปรดดูทีเ่วบ็ไซต์ HSA ที ่https: 
www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 

 


