
 

အသက် (၁၂) နှစ်နှင့အ်ထက် ကေလးများအတွက ်စိတ်ချရသည့် COVID-19 

ကာကွယ်ေဆးထိုးနှံြခငး်ြြစ်ေစရန် မိဘြြည်သူများသို့ အသိေြးထုတြ်ြနခ်ျက်  

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေောက်တိုဘာလ (၂၄) ရက ်
 

COVID-19 ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုကိ ု ေလျှောခဴျ၍ နိုင်ငဳေသီဵသီဵ၏ စီဵပွာဵေရဵ၊ 

လူမှုေရဵ၊ ပညာေရဵတ့ုိကုိ ေြမန်ဆဳုဵနာလန်ထူေစရန်ေတွက် ကာကွယ်ေဆဵကုိ လျင်ြမန်စွာ တုိဵချဲ့ ထုိဵနဳှ 

နိုင်ရန် နိုင်ငဳတိုင်ဵ က ကကိုဵစာဵလျက်ရှိေနပါသည်။ ကမ္ဘာေပါ်တွင ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ကူဵစက်မညဴ် 

ေန္တရာယ်သည် လူသာဵတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီကုိ ေြပညဴ်ေဝ ကာကွယ်နုိင်ြခင်ဵမရိှပါက မည်သူမျှေ 

ေဘဵကင်ဵမည်မဟုတ်ပါ။  

ကမ္ဘာဴကျန်ဵ မာေရဵေဖဲွ့ေသိေမှတ်ြပု ေ ေရဵေပါ်ေေြခေေနတငွ် ေသုဳဵြပုခငွဴ် (Emergency 

Use Listing - EUL) ရရိှထာဵေသာ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵမျာဵမှာ AstraZeneca/ COVISHIELDTM ၊ 

Johnson & Johnson ၊ Moderna ၊ Pfizer-BioNTech ၊ Sinopharm (BIBP) နှငဴ် Sinovac 

ကာကယ်ွေဆဵမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေဆိပုါကာကွယ်ေဆဵမျာဵေနက ်Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ေဆး 

တစ်မျ ို းတည်းသာ ေသက် (၁၂) နှစမ်ှစတင၍် ထိုဵ နှဳနိုင်ပါသည။် 

စဉ် 
(EUL) ရရိှထားေသာ 
ကာကွယ ်ေဆးအမည် 

စတငထ်ိးုနှံနိုင ်
သည့် အသက် 

ကာကွယ်နုိငမ်ှု 

၁။ Pfizer-BioNTech အသက် (၁၂)နှစ် 
ြ-အကကိမ်ေဆးရရိှပြီးြါက (၅၄) ရာခိုငန်ှုန်း၊ 

ဒ-ုအကကိမ်ရရှိပြီးြါက (၉၇) ရာခိုငန်ှုန်း။ 

၂။ Moderna ေသက် (၁၈)နှစ ်
ပ-ေကကိမ်ေဆဵရရိှပပီဵပါက (၉၂) ရာခိုငန်ှုန်ဵ ၊ 

ဒ-ုေကကိမ်ရရိှပပီဵပါက (၉၃) ရာခုိငန်ှုန်ဵ ။ 

၃။ Johnson & Johnson ေသက် (၁၈)နှစ ် ေဆဵရရိှပပီဵပါက (၇၂) ရာခုိငန်ှုန်ဵ ။ 

၄။ 
AstraZeneca/ 

COVISHIELDTM 
ေသက် (၁၈)နှစ ်

ပ-ေကကိမ်ေဆဵရရိှပပီဵပါက (၆၄) ရာခိုငန်ှုန်ဵ ၊ 

ဒ-ုေကကိမ်ရရိှပပီဵပါက (၉၀-၉၂) ရာခိုငန်ှုန်ဵ ။ 

၅။ Sinopharm (BIBP) ေသက် (၁၈)နှစ ်
ဒ-ုေကကိမ်ေဆဵရရိှပပီဵပါက (၇၉) ရာခိုငန်ှုန်ဵ ။ 

(Phase 3 trial - စမ်ဵသပ်မှုေဆငဴ် - ၃) 

၆။ Sinovac ေသက် (၁၈)နှစ ်
ဒ-ုေကကိမ်ေဆဵရရိှပပီဵပါက (၅၁) ရာခိုငန်ှုန်ဵ ။ 

(Phase 3 trial - စမ်ဵသပ်မှုေဆငဴ် - ၃) 
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ကမ္ဘာဴနိငု်ငဳေသီဵသီဵတွင် ကေလဵမျာဵောဵ COVID-19 ကာကယွ်ေဆဵကို ေောက်ပါေတိငု်ဵ 

ထိုဵ နှဳလျက်ရိှပါသည်။  

စဉ် နိုင်ငံ 
ကာကွယ်ေဆးထိုးေြးသည့် 

အသက်အြိုင်းအြခား 

ထိးုေြးသည့် 

ကာကွယ်ေဆးအမျ ို းအစား 

၁။ ေေမရိက   

ေသက် (၁၂) နှစ်နှငဴ်ေထက် Pfizer-BioNTech 

၂။ ကေနဒါ 

၃။ ြပင်သစ ်

၄။ ဂျာမနီ 

၅။ စပိန ်

၆။ နယူဵဇီလန ်

၇။ နယ်သာလန ်

၈။ ေတီလီ 

၉။ ေစ္စေရဵ 

၁၀။ သသစေသတဵလျ 

၁၁။ ယူေက 

၁၂။ ဂျပန ် ေသက် (၁၂) နှစ်နှငဴ်ေထက် 
Pfizer-BioNTech and 
Moderna 

၁၃။ ေတာင်ကိုရီဵယာဵ ေသက် (၁၆) နှစ်နှငဴ်ေထက် Pfizer-BioNTech 

၁၄။ စင်ကာပူ ေသက် (၁၂) နှစမ်ှ (၁၅) နှစေ်ထိ Pfizer-BioNTech 

၁၅။ မေလဵရှာဵ ေသက် (၁၂) နှစမ်ှ (၁၇) နှစေ်ထိ Pfizer-BioNTech 

၁၆။ ထိငု်ဵ  ေသက် (၁၂) နှစမ်ှ (၁၇) နှစေ်ထိ Pfizer-BioNTech 

၁၇။ ေနိ္ဒိယ ေသက် (၁၂) နှစမ်ှ (၁၇) နှစေ်ထိ ZyCov-D (India EUL) 

၁၈။ ဘူတန ် ေသက် (၁၂) နှစမ်ှ (၁၉) နှစေ်ထိ  
Pfizer-BioNTech and 

Moderna 
 

 COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵမျာဵေေသကာင်ဵ (COVID-19 Vaccine Specifications) ကိ ု

ေမျ ို ဵသာဵညီညွတေ်ရဵေစိုဵရ (NUG)၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ Website လိပစ်ာ (https:// 

moh.nugmyanmar.org/covid-19-vaccine-specs/) တွင် ေေသဵစိတ် ဖတ်ရှုနုိငပ်ါသည်။ 

 

 ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

 ေမျ ို ဵသာဵညီညွတေ်ရဵေစိုဵရ 


