အသက် (၁၂) နှစ်နှငအ
့် ထက် ကေလးများအတွက် စိတ်ချရသည့် COVID-19
ကာကွယ်ေဆးထိုးနှံြခင်းြြစ်ေစရန် မိဘြြည်သူများသို့ အသိေြးထုတြ် ြန်ချက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေောက်တုဘ
ိ ာလ (၂၄) ရက်
COVID-19 ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ ကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵမှုကို ေလျှောခ
ဴ ျ၍ နိုင်ငဳေသီဵသီဵ၏ စီဵပွာဵေရဵ၊
လူမှုေရဵ၊ ပညာေရဵတို့ကို ေြမန်ဆုဳဵနာလန်ထူေစရန်ေတွက် ကာကွယ်ေဆဵကို လျင်ြမန်စွာ တိုဵချဲ့ထိုဵနှဳ
နိုင်ရန် နိင
ု ်ငဳတိုငဵ် က ကကိုဵစာဵလျက်ရိေ
ှ နပါသည်။ ကမ္ဘာေပါ်တွင် COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ကူဵစက်မညဴ်
ေန္တရာယ်သည် လူသာဵတစ်ဦဵတစ်ေယာက်ချင်ဵစီကို ေြပည်ဴေဝ ကာကွယ်နိုင်ြခင်ဵမရှိပါက မည်သူမျှေ
ေဘဵကင်ဵမည်မဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵေဖွဲ့ေသိေမှတ်ြပု ေေရဵေပါ်ေေြခေေနတွင် ေသုဳဵြပုခွငဴ် (Emergency
Use Listing - EUL) ရရှိထာဵေသာ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵမျာဵမှာ AstraZeneca/ COVISHIELDTM ၊
Johnson & Johnson ၊ Moderna ၊ Pfizer-BioNTech ၊ Sinopharm (BIBP) နှငဴ် Sinovac
ကာကွယ်ေဆဵမျာဵြဖစ်ပါသည်။ ေဆိပ
ု ါကာကွယ်ေဆဵမျာဵေနက် Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ေဆး
တစ်မျိုးတည်းသာ ေသက် (၁၂) နှစမ
် ှစတင်၍ ထိဵု နှဳနုင
ိ ်ပါသည်။
စဉ်
၁။

(EUL) ရရှိထားေသာ

စတင်ထးို နှံနိုင်

ကာကွယေဆးအမည်
်

သည့် အသက်

Pfizer-BioNTech

အသက် (၁၂)နှစ်

ြ-အကကိမ်ေဆးရရှိပြီးြါက (၅၄) ရာခိုငန
် ှုန်း၊
ဒု-အကကိမ်ရရှိပြီးြါက (၉၇) ရာခိုငန
် ှုန်း။
ပ-ေကကိမ်ေဆဵရရှိပပီဵပါက (၉၂) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ၊

၂။

Moderna

၃။

Johnson & Johnson ေသက် (၁၈)နှစ်

ေဆဵရရှိပပီဵပါက (၇၂) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ။

AstraZeneca/

ပ-ေကကိမ်ေဆဵရရှိပပီဵပါက (၆၄) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ၊

၄။
၅။
၆။

COVISHIELDTM
Sinopharm (BIBP)
Sinovac

ေသက် (၁၈)နှစ်

ကာကွယ်နိုငမ
် ှု

ေသက် (၁၈)နှစ်
ေသက် (၁၈)နှစ်
ေသက် (၁၈)နှစ်

ဒု-ေကကိမ်ရရှိပပီဵပါက (၉၃) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ။

ဒု-ေကကိမ်ရရှိပပီဵပါက (၉၀-၉၂) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ။
ဒု-ေကကိမ်ေဆဵရရှိပပီဵပါက (၇၉) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ။
(Phase 3 trial - စမ်ဵသပ်မှုေဆငဴ် - ၃)
ဒု-ေကကိမ်ေဆဵရရှိပပီဵပါက (၅၁) ရာခိုငန
် ှုနဵ် ။
(Phase 3 trial - စမ်ဵသပ်မှုေဆငဴ် - ၃)

ကမ္ဘာဴနင
ို ်ငဳေသီဵသီဵတွင် ကေလဵမျာဵောဵ COVID-19 ကာကွယ်ေဆဵကို ေောက်ပါေတိင
ု ်ဵ
ထိဵု နှဳလျက်ရှိပါသည်။
စဉ်

နိုင်ငံ

ကာကွယ်ေဆးထိုးေြးသည့်

ထိးု ေြးသည့်

အသက်အြိုင်းအြခား

ကာကွယ်ေဆးအမျိုးအစား

၁။ ေေမရိက
၂။ ကေနဒါ
၃။ ြပင်သစ်
၄။ ဂျာမနီ
၅။ စပိန်
ေသက် (၁၂) နှစ်နှငဴ်ေထက်

၆။ နယူဵဇီလန်

Pfizer-BioNTech

၇။ နယ်သာလန်
၈။ ေီတလီ
၉။ ေစ္စေရဵ
၁၀။ သသစေသတဵလျ
၁၁။ ယူေက
Pfizer-BioNTech and

၁၂။ ဂျပန်

ေသက် (၁၂) နှစ်နှငဴ်ေထက်

၁၃။ ေတာင်ကိုရီဵယာဵ

ေသက် (၁၆) နှစ်နှငဴ်ေထက်

Pfizer-BioNTech

၁၄။ စင်ကာပူ

ေသက် (၁၂) နှစမ
် ှ (၁၅) နှစေ
် ထိ

Pfizer-BioNTech

၁၅။ မေလဵရှာဵ

ေသက် (၁၂) နှစမ
် ှ (၁၇) နှစေ
် ထိ

Pfizer-BioNTech

၁၆။ ထိင
ု ်ဵ

ေသက် (၁၂) နှစမ
် ှ (၁၇) နှစေ
် ထိ

Pfizer-BioNTech

၁၇။ ေိန္ဒိယ

ေသက် (၁၂) နှစမ
် ှ (၁၇) နှစေ
် ထိ

ZyCov-D (India EUL)

၁၈။ ဘူတန်

ေသက် (၁၂) နှစမ
် ှ (၁၉) နှစေ
် ထိ

COVID-19

ကာကွယ်ေဆဵမျာဵေေသကာင်ဵ

(COVID-19

Moderna

Pfizer-BioNTech and
Moderna
Vaccine

Specifications)

ကို

ေမျိုဵသာဵညီညွတေ
် ရဵေစိုဵရ (NUG)၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ Website လိပစ
် ာ (https://
moh.nugmyanmar.org/covid-19-vaccine-specs/) တွင် ေေသဵစိတ် ဖတ်ရှုနိုငပ
် ါသည်။
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ေမျိုဵသာဵညီညွတေ
် ရဵေစိုဵရ
2

