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၁။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ6း78ြံခငး် အစအီစဥ ်

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းသ6များသငတ်န်း 

• ဤသငတ်နး်၏ ရညမ်-နး်ချကမ်-ာ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ/ကာကယွေ်ဆးထိ:းသ;များ 

ကိ: COVID-19 ကာကယွေ်ဆးD-င့ပ်တသ်က၍် အဓိကသတငး်အချကအ်လကမ်ျား 

စစီMပံပိ့:းေပးရန ်ြဖစပ်ါသည။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ သးီသန ့ဝ်ိေသသလကSဏာများD-င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ: အသစရ်U-ိလာသည့အ်တိ:ငး် တငြ်ပသာွးမည ် ြဖစပ်ါ 

သည။် 

• ကာကယွေ်ဆးD-င့စ်ပ်လျMးသည့ ် ေပးထားခဲသ့ည့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားသည ်

လျငြ်မနစ်ာွ W:တခ်ျညး်ေြပာငး်လDဲိ:ငသ်ညြ်ဖစရ်ာ ကမXာက့ျနး်မာေရးအဖွဲY အငတ်ာနက ်

သတငး် စာမျကD်-ာ (WHO web page) တငွ ်ေနာကဆ်ံ:းအေြခအေန အdကြံပeချက ်

များအတကွ ်စMဆကမ်ြပတ ်ေလလ့ာေစလိ:ပါသည။် 

၁-၁  ကိ4=ိ4နာဗိ4ငး်ရပ်စပိ်4းများ(Coronaviruses) ဆိ4သညမ်Nာအဘယန်ညး်။ 

        SARS-CoV-2 VNင့ ်COVID-19 

• ကိ:Wိ:နာဗိ:ငး်ရပ်စပိ်:းများ (CoV) သည ်hကးီမားေသာဗိ:ငး်ရပ်စမ်ျိeးရငး်မိသားစ:မ- ြဖစi်ပီး 

သာမနအ်ေအးမိေရာဂါ ၊ အေU- Yအလယပိ်:ငး် အသကU်-lလမ်းေdကာငး်ဆိ:ငရ်ာ ေရာဂါစ: 

(Middle East Respiratory Syndrome-MERS)D-င့ ် ြပငး်ထန ် လတတ်ေလာ 

အသကU်-lလမ်းေdကာငး်ဆိ:ငရ်ာေရာဂါစ: (Severe Acute Respiratory Syndrome-

SARS) စသည့ ်ေရာဂါများကိ: ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်က;းစကပ်ျံY D -ံ ့ြဖစပ်ာွးေစDိ:ငပ်ါသည။်  

• SARS-CoV-2 သည ်ကိ:Wိ:နာဗိ:ငး်ရပ်စ ်(Coronavirus) မျိeးစတိအ်သစြ်ဖစပ်ါသည။် 
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

• SARS-CoV-2 ေရာဂါပိ:းက;းစကပ်ျံY D -ံမ့�ေdကာင့ ် ကိ:Wိ:နာဗိ:ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 

(Coronavirus disease- COVID-19) ဟ:ေခÅဆိ:ေသာေရာဂါကိ: ြဖစပ်ာွးေစပါသည။် 

• COVID-19 ေရာဂါ၏ လကSဏာများမ-ာြခားနားေြပာငး်လDဲိ:ငပ်ါသည။်  

အြဖစမ်ျားေသာ သာမနေ်ရာဂါလကSဏာများမ-ာ- 

o ဖျားြခငး်၊  
o ေချာငး်ဆိ:းြခငး်၊ 
o ဝမ်းေလÇာြခငး်၊ ေအာအ့နြ်ခငး်၊ 
o အနံေ့ပျာကြ်ခငး်၊ အနံမ့ရြခငး်၊ 
o ခDÉာကိ:ယေ်ြခလကမ်ျား နာကျငက်ိ:ကခ်ြဲခငး်၊ 
o ေမာပနး်ြခငး်၊ 
o အစားအေသာကပ်ျကြ်ခငး်၊ 
o ေခါငး်ကိ:ကြ်ခငး်၊ 
o D-ာေစးြခငး်၊ 
o လညေ်ချာငး်နာြခငး်၊ 
o အသကU်-lမဝြခငး်များ ြဖစd်ကပါသည။် 

• အသကအ်ရွယD်-င့ ် ကျနး်မာေရးအေြခအေနမေရွးမညသ်;မဆိ: COVID-19 ေရာဂါ 

ြဖစပ်ာွးလာDိ:ငပ်ါသည။် အသက ်(၆၀) D-င့အ်ထက ်U-ိေသာသ;များD-င့ ်ေရာဂါအေြခခ ံ

U-ိသ;များသည ်ေရာဂါက;းစကD်ိ:ငေ်ြခ ပိ:၍များသ;များြဖစd်ကပါသည။် 

• COVID-19 ေရာဂါ၏ ေနာကဆ်ကတ်ွြဲပဿနာများမ-ာ ြပငး်ထနေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ဆိ:းကျိeးများြဖစပ်ာွးြခငး်အပါအဝင ်အသကေ်သဆံ:းသညအ်ထ ိြဖစD်ိ:ငပ်ါသည။်  

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်COVID-19 ေရာဂါမ- ကာကယွတ်ားဆးီရနအ်တကွ ်

အေရးပါလမိ့်မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

  COVID-19D-င့စ်ပ်လျMး၍ပိ:မိ:ေလလ့ာရန ်WHO COVID-19 channel ကိ: ေကျးဇ;းြပe၍     

ရညâ်äနး်ေပးပါရန။် https://openwho.org/channels/covid-19 
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၁.၂  ြမန်မာVိ4ငင်၏ံ COVID-19 ြဖစပွ်ားမ̂အေြခအေန 

 ြမနမ်ာDိ:ငင်တံငွ ် COVID-19 ပထမလ�ငိး်D-င့ ် ဒ:တယိလ�ငိး်ကိ: ြပညသ်;အ့စိ:းရD-င့ ်

ြပညသ်;လ;ထ:အတ;တက ွ ရငဆ်ိ:ငတ်ိ:ကဖ်ျကခ်ဲd့ကiပီး အာဏာသမိ်းခရံiပီးေနာက ် တတယိ 

လ�ငိး်တငွ ်ြပညသ်;လ;ထ:အေနြဖင့ ်နစန်ာဆံ:းW� ံးမ�များ U-ိခဲပ့ါသည။် 

 အမျိeးသားညâီွတေ်ရးအစိ:းရ၊ ကျနး်မာေရးဝနh်ကးီဌာနအေနြဖင့ ် ြပညသ်;လ;ထ: 

အတငွး် COVID-19 ေရာဂါြဖစပ်ာွးမ�ကိ: အiမဲမြပတေ်စာင့d်ကည့ေ်လလ့ာခဲi့ပီး တယလ် ီ

ကျနး်မာအစအီစM၊ COVID-19 Telegram Channel များမ-တဆင့ ် Online ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်U-ာကမ်� များ ြပeလ:ပ်ခဲi့ပီး ေစတနာဝ့နထ်မ်းများ၊ CDM ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများြဖင့ ်

ပရဟတိ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်U-ာကမ်�လ:ပ်ငနး်များ၊ အခမဲ ့ ေဆးခနး်များ ဖွင့လ်-စ ် က:သေပး 

ခဲပ့ါသည။် လိ:အပ်ေသာေနရာများတငွ ် ေဆးD-င့ ် ေဆးပစéညး်များ ေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်များ 

လညး်ြပeလ:ပ်ခဲပ့ါသည။် 

 COVID-19 တတယိလ�ငိး်တငွ ် ြပညသ်;လ;ထ:အတငွး်ေရာဂါြဖစပ်ာွးမ�စစတ်မ်းကိ: 

(၂၀၂၁) ခ:D-စ၊် ဩဂ:တလ် (၉) ရကေ်နမ့- စကတ်ငဘ်ာလ (၄) ရကေ်နအ့ထ ိ ေကာကယ်;ခဲi့ပီး 

ဝငေ်ရာကေ်ြဖဆိ:သ; (၂၈,၅၉၇) ဦးU-ိခဲပ့ါသည။် ြဖစပ်ာွးသ;များ၏ (၅၆.၄) ရာခိ:ငD် �နး်မ-ာ 

အမျိeးသမီးများြဖစi်ပီး ေဒသအလိ:ကေ်ြဖဆိ:မ�မ-ာ ေအာကပ်ါအတိ:ငး်ြဖစပ်ါသည။် 
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ေြဖဆိ:သ;များအနက ် COVID-19 Test စစေ်ဆးသ; (၄၂) ရာခိ:ငD် �နး်U-ိiပီး အဆိ:ပါ 

စစေ်ဆးသ;များအနက ်ပိ:းေတွYသ; (၉၂) ရာခိ:ငD် �နး်U-ိပါသည။် 

 

ြပညသ်;လ;ထ:အတငွး် ေဆးက:သမ�ခယံ;မ�အေြခအေနများမ-ာ စစတ်မ်းအရ 

Telephone, Telegram, Hotline, Facebook messenger မ- က:သမ�ခယံ;သ;မ-ာ (၃၄) 

ရာခိ:ငD် �နး်D-င့ ်အများဆံ:းြဖစေ်dကာငး်ေတွY U-ိရပါသည။် 
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ေရာဂါြဖစပ်ာွးေသဆံ:းမ�အေြခအေနများတငွ ် ြဖစပ်ာွးသ;များအနက ် ေသဆံ:းသ; (၁၅) 

ရာခိ:ငD် �နး်U-ိiပီး ၎ငး်တိ:အ့နက ် (၇၁.၆) ရာခိ:ငD် �နး်မ-ာ ေနအမိ်တငွေ်သဆံ:းေdကာငး် ေတွY U-ိ 

ရပါသည။် 

 
ေဒသအလိ:ကေ်သဆံ:းမ�အေြခအေနတငွ ် Case fatality rate အများဆံ:းေနရာမ-ာ 

ချငး်ြပညန်ယ ်(၂၃.၄) ရာခိ:ငD် �နး် ြဖစပ်ါသည။် 

 
**မ#ရငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ/  အမျိ1းသားည5ီွတေ်ရးအစိ/းရ၊ ကျန်းမာေရးဝန်=ကးီဌာနမ? ြပ1လ/ပ် 

ေသာ ြပညသ်#လ#ထ/အတငွး် COVID-19 တတယိလLငိး်ြဖစပွ်ားမLကိ/ ေလလ့ာြခငး် (ကနဥးီေတွQ R?ိ 

ချကမ်ျား) မ? ထ/တT်/တတ်ငြ်ပထားြခငး် ြဖစပ်ါသည။် 
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၁.၂.၁ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းVNြံခငး်လ4ပ်ငန်းအစအီစh 

COVID-19 ကမXာက့ပ်ေရာဂါက;းစကြ်ဖစပ်ာွးမ�ကိ: ေလÇာခ့ျ၍ Dိ:ငင်အံသးီသးီ၏ 

စးီပာွးေရး၊ လ;မ�ေရး၊ ပညာေရးတိ:က့ိ: အြမနဆ်ံ:းနာလနထ်;ေစရနအ်တကွ ် ကာကယွေ်ဆးကိ: 

အြမနဆ်ံ:း အသံ:းြပeDိ:ငရ်န ် Dိ:ငင်တံိ:ငး်က hကeိးစားလျကU်-ိပါသည။် Dိ:ငင်မံျား၏ စးီပာွးေရး 

ြပနလ်ည ်ထ;ေထာငရ်န ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတငွ ်ရငး်D-းီြမ†eပ်D-၍ံ ဆံ:းW� ံးလျကU်-ိေသာ 

အရငး်အြမစမ်ျားကိ: ြပနလ်ညရ်ယ;ရန ် တိ:ကတ်နွး်ထားပါသည။် ကမXာေပÅတငွ ် COVID-19 

က;းစကရ်န ် အD°ရာယမ်- တစဦ်းတစေ်ယာကမ်Ç ေဘးကငး်ြခငး်မU-ိေသးပါက မညသ်;မÇ 

ေဘးကငး်Dိ:ငမ်ည ်မဟ:တသ်ြဖင့ ်တစဦ်းချငး်အတကွ ်ကာကယွ ်ေဆးရU-ိရန ်ေဆာငရွ်ကရ်ာ 

တငွ ် ဖွံ Y iဖိeးiပီးေသာ Dိ:ငင်တံစခ်ျိe Y မ- လ;အားလံ:းတငွ ် ကာကယွေ်ဆးရU-ိြခငး်ထက ် Dိ:ငင် ံ

အားလံ:းမ- လ;တစခ်ျိe Yတငွ ် ကာကယွေ်ဆးအချိeးကျရU-ိ၍ တစက်မXာလံ:း လäမ်းြခeံDိ:ငေ်စရန ်

ရညရွ်ယ၍် အလ¢U-ငမ်ျား၊ နညး်ပညာဆိ:ငရ်ာအဖွဲYအစညး်များက Dိ:ငင်အံသးီသးီသိ: ့ တိ:ကတ်နွး် 

ထားပါသည။်  

ြမနမ်ာDိ:ငင်သံည ် အေU-Yေတာငအ်ာU-Dိ:ငင်မံျားတငွ ် COVID-19 အေစာဆံ:းရU-ိေသာ 

Dိ:ငင်တံစD်ိ:ငင်ြံဖစေ်သာ်လညး် (၂၀၂၁) ခ:D-စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတငွြ်ဖစပ်ာွးခဲေ့သာ အာဏာသမိ်း 

ြခငး်၏ အကျိeးဆကေ်dကာင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ:းD-ြံခငး်အစအီစMများ ေD-ာင့ေ်D-းသာွးခဲရ့iပီး 

ြပညသ်;လ;ထ: ပါဝငမ်�အားနညး်သာွးေသာေdကာင့ ် ယခ:အချိနတ်ငွ ် ကာကယွေ်ဆးလäမ်းြခeံမ� 

အားနညး်ေသာ Dိ:ငင်မံျားတငွ ်ပါဝငလ်ျကU်-ိပါသည။် 

အမျိeးသားညâီွတေ်ရးအစိ:းရ၊ ကျနး်မာေရးဝနh်ကးီဌာနသည ် ြပညသ်;လ;ထ:အတငွး် 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ:းD-ြံခငး်အေdကာငး် ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့သ်Uိ-ိေစရန ်အသပိညာ 

ေပးြခငး်များကိ: စMဆကမ်ြပတေ်ဆာငရွ်ကလ်ျကU်-ိiပီး ကာကယွေ်ဆးများ အြမနဆ်ံ:းထိ:းD- ံ

Dိ:ငရ်န ် hကeိးစားလျကU်-ိပါသည။် (၂၀၂၁) ခ:D-စ၊် ဇ;လိ:ငလ် (၂၁) ရကေ်နတ့ငွ ် တိ:ငး်ရငး်သား 

ကျနး်မာေရး အဖွဲYအစညး်များD-င့ပ်;းေပါငး်၍ COVID-19 Task Force (CTF) ကိ:ဖွဲ Yစညး်ခဲi့ပီး 
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COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ:းD-ြံခငး်လ:ပ်ငနး်ကိ: အU-ိနအ်ဟ:နြ်မ†င့ ် ေဆာငရွ်ကလ်ျကU်-ိ 

ပါသည။် 

၁.၂.၂ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းVNြံခငး်လ4ပ်ငန်း ရညရွ်ယခ်ျက ် 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ: အကန ့အ်သတြ်ဖင့သ်ာ ထ:တလ်:ပ်Dိ:ငခ်ျိနတ်ငွ ်

ရU-ိDိ:ငေ်သာ အေရအတကွအ်တငွး် အထေိရာကဆ်ံ:း သံ:းစွDဲ ိ:ငရ်န ် အြခားDိ:ငင်မံျားနညး်တ; 

ေအာကပ်ါအဓိက ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားြဖင့ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါ 

သည။် 

(၁) ေရာဂါက;းစကD်ိ:ငေ်ြခအြမင့မ်ားဆံ:းလ;အ:ပ်စ:ကိ:ေရာဂါက;းစကြ်ပန ့ပ်ာွးမ�မ- 

ကာကယွရ်နD်-င့ ်ေသဆံ:းမ�ကိ:ေလÇာခ့ျရန ် 

(၂) ေရာဂါက;းစကပ်ျံY D -ံမ့�ကိ: ထနိး်ချeပ်၍ ပံ:မ-နလ်:ပ်ငနး်များ ြပနလ်ညလ်ညပ်တ ်

Dိ:ငေ်စရန ်

ကာကယွေ်ဆး ရU-ိမ�အေပÅမ;တည၍် အဆင့ဆ်င့တ်ိ:းချဲYထိ:းD-သံာွးDိ:ငရ်န ် ရညရွ်ယပ်ါ 

သည။် 

၁.၃ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းVNြံခငး် 

• အမျိeးသားညâီွတေ်ရးအစိ:းရ၏ ကျနး်မာေရးဝနh်ကးီဌာနD-င့ ် တိ:ငး်ရငး်သား 

ကျနး်မာေရးအဖွဲYအစညး်များတိ:သ့ည ် ြမနမ်ာDိ:ငင်တံငွ ် လကU်-ိြဖစေ်ပÅေနေသာ 

COVID-19 က;းစကက်ပ်ေရာဂါအား ကာကယွထ်နိး်ချeပ်က:သေပးDိ:ငရ်န ် လကတ်ွ ဲ

ပ;းေပါငး်ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမည့ ် COVID-19 ကာကယွထ်နိး်ချeပ်က:သေရးအဖွဲY 

COVID-19 Task Force (CTF) ကိ: (၂၀၂၁) ခ:D-စ၊် ဇ;လိ:ငလ် (၂၁) ရကေ်နတ့ငွ ်

ဖွဲ Yစညး်ခဲပ့ါသည။် 
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• CTF သည ် တိ:ငး်ရငး်သားြပညသ်;အားလံ:း၏ COVID-19 ကာကယွေ်ရး အသပိညာ 

ေပးမ�များ၊ ေရာဂါထနိး်ချeပ်ေရးလမ်းâäနခ်ျကမ်ျား၊ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

အပါအဝင ် ေရာဂါထနိး်ချeပ်ကာကယွေ်ရးတငွ ် လိ:အပ်ေသာ အေထာကအ်ပံ ့

ရU-ိDိ:ငေ်ရးအတကွ ်Dိ:ငင်တံကာ မိတဖ်ကအ်ဖွဲYအစညး် များD-င့ည်†Dိ �ငိး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

လ:ပ်ငနး်များD-င့ ် COVID-19 ြပနလ်ညထ်;ေထာငေ်ရး လ:ပ်ငနး်များကိ: ဦးစားေပး 

ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ: ပထမအဆင့အ်ေနြဖင့ ် တိ:ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရး 

အဖွဲYများ၏ေဒသများတငွ ် ထိ:းD-သံာွးDိ:ငရ်န ် အမျိeးသားညâီွတေ်ရးအစိ:းရ၏ 

ကျနး်မာေရးဝနh်ကးီဌာနD-င့ ် တိ:ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရးအဖွဲYအစညး်များ၏ COVID-

19 ကာကယွထ်နိး်ချeပ် က:သေရးအဖွဲY COVID-19 Task Force (CTF) က hကeိးစား 

ေဆာငရွ်ကလ်ျကU်-ိပါသည။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကနဦးေထာကပံ်မ့�သည ် အကန ့အ်သတU်-ိမည ် ြဖစပ်ါ 

သည။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးေထာကပံ်မ့�၏ အကန ့အ်သတU်-ိDိ:ငသ်ည့ ် အေြခ 

အေနတငွ ် ြပညတ်ငွး်ေနလ;အ:ပ်စ:များအdကား က;းစကမ်� (Community level 

transmission) ကိ: ကာကယွတ်ားဆးီDိ:ငရ်န ် ကာကယွေ်ဆးထိ:းြခငး် တစမ်ျိeးတညး် 

ြဖင့ ်မလံ:ေလာကပ်ါ။ 

o ြပညသ်;က့ျနး်မာေရးD-င့လ်;မ�ေရးနညး်လမ်းများ (ဆိ:လိ:သညမ်-ာ ပါးစပ်D-ာေခါငး် 

စညး်တပ်ြခငး်D-င့ ် လ;မ�ဆကဆ်ေံရးတငွ ် ခပ်ခာွခာွေနြခငး်) ကိ: ဆကလ်က ်

အသံ:းြပeေနရဦးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

o ကာကယွေ်ဆးထိ:းလ:ပ်ငနး်မေဆာငရွ်ကမ်ီ၊ ေဆာငရွ်ကေ်နစMD-င့ ် ေဆာငရွ်က ်

iပီးေနာကပိ်:ငး်တငွ ်ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ေရာဂါက;းစကမ်�ကာကယွ ်တားဆးီြခငး် 
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D-င့ထ်နိး်ချeပ်ြခငး်အတကွစ်ကံိ:ကလ်:ပ်ငနး်စMများကိ: ဆကလ်က၍်ေဆာငရွ်က ်

သာွးရန ်အေရးhကးီပါသည။် 

o ြမနမ်ာDိ:ငင်တံငွအ်သံ:းြပeမည့ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ် 

COVISHIELDTM ၊ Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine၊ Sinovac၊ Sinopharm 
အမျိeးအစားများြဖစသ်ည။် ၎ငး်ကာကယွေ်ဆးများD-င့ ် ပတသ်က၍် 

အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ: ေအာကပ်ါဇယားတငွ ် ေဖာ်ြပထားပါ 

သည။်  

ဇယား(၁) COVISHIELDTM၊ Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine၊  

  Sinovac၊ Sinopharm vaccine VNင့ပ်တသ်ကသ်ည့အ်ကျhးချcပ်  

စ9 ေဆးအမည ်

ထိCးDEရံမည့ ်

အIကမ်ိ 

အေရ 

အတကွ ်

ေဆးတစI်ကမ်ိ 

DEင့တ်စI်ကမ်ိ 

Nကားြခားရ 

မည့က်ာလ 

ေဆး 

တစI်ကမ်ိ

စာ 

ပမာဏ 

ထိCးDEရံမည့ ်

လမ်း 

ေNကာငး် 

၁။ COVISHIELDTM
 (၂) hကမိ် 

(၄) – (၆) 

ရကသ်တ° ပတ ်

၀.၅ cc 

Intramuscular 

(§ကကသ်ား 

အတငွး်) 

၂။ 

Pfizer-

BioNTech 

COVID-19 

vaccine 

(၂) hကမိ် (၂၁) ရက ် ၀.၃ cc 

Intramuscular 

(§ကကသ်ား 

အတငွး်) 
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စ9 ေဆးအမည ်

ထိCးDEရံမည့ ်

အIကမ်ိ 

အေရ 

အတကွ ်

ေဆးတစI်ကမ်ိ 

DEင့တ်စI်ကမ်ိ 

Nကားြခားရ 

မည့က်ာလ 

ေဆး 

တစI်ကမ်ိ

စာ 

ပမာဏ 

ထိCးDEရံမည့ ်

လမ်း 

ေNကာငး် 

၃။ Sinovac (၂) hကမိ် 
(၂)ပတမ်- 

(၃)ပတ ်

၀.၅ cc 

Intramuscular 

(§ကကသ်ား 

အတငွး်) 

၄။ Sinopharm (၂) hကမိ် 
(၃)ပတမ်- 

(၄)ပတ ်

၀.၅ cc 

Intramuscular 

(§ကကသ်ား 

အတငွး်) 

၁.၄။ အဓိကသတငး်စကားများအကျhးချcပ် 

o COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ် COVID-19 ေရာဂါမ- ကာကယွမ်�ေပးရနအ်တကွ ်

အေရးပါလာမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

o COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ:းလ:ပ်ငနး်ကိ: ေဆာငရွ်ကd်ကမည့သ်;များသည ်COVID-

19 ကာကယွေ်ဆးထိ:းလ:ပ်ငနး်လမ်းâäနက်ိ: တကိျစာွနားလညသ်ေဘာေပါက၍် 

ေဆာငရွ်ကသ်ာွးDိ:ငရ်န ်ရညရွ်ယပ်ါသည။် 
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tcef; (2) 

COVID-19   umuG,faq;\ odkavSmifjcif;? 

udkifwG,ftokH;jyKjcif;?  jzefYa0jcif;eSifh aq;avvGifhrSK 

xdef;odrf;jcif; 
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၂။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ သိ7ေလ9ာငြ်ခငး်၊ ကိ7ငတ်ယွ ်

အသံ7းြပBြခငး်၊ ြဖန်ေ့ဝြခငး်G9င် ့ေဆးေလလငွ်မ့Iထန်ိးသမ်ိးြခငး် 

ဤအခန်းတငွ ်အပိ-ငး် (၄) ပိ-ငး် ပါ23ိပါသည။် 

အပိ$ငး်  (၁) - COVID-19 ကာကယွေ်ဆးဆိ$ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား။ 

အပိ$ငး်  (၂) -   COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများ၏ သိ$ေလCာငြ်ခငး်၊ သယယ်Fပိ$ေ့ဆာင ်

 ြခငး်HCင့ ် ြဖန ့ေ်ဝြခငး်ဆိ$ငရ်ာ လ$ပ်ငနး်များအား LကးီNကပ်ေဆာငရွ်က ်

 ြခငး်။ 

 အပိ$ငး်  (၃) - COVID-19 ကာကယွေ်ဆးHCင့ ် ဆကစ်ပ်ပစQညး်လိ$အပ်ချက ် ခန်မ့Cနး် 

 တကွခ်ျကြ်ခငး်။ 

အပိ$ငး်  (၄) - ကာကယွေ်ဆးထိ$းစ$ရပ်များတငွ ် ကာကယွေ်ဆးကိ$ အာနသိငမ်ပျက ်

 အေအးလမ်းေNကာငး်ထနိး်သမိ်းြခငး်HCင့ ် ကာကယွေ်ဆးေလလငွ့မ်Vကိ$ 

 ေအာကေ်ြခ အဆင့ဆ်င့တ်ငွထ်နိး်သမိ်းြခငး်။ 
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

၂.၁  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးဆိ-ငရ်ာအချကအ်လကမ်ျား 

 သငယ်Kြခငး်၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

 ဤသငခ်နး်စာအXပီးတငွ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးHCင့ပ်တသ်ကေ်သာ အဓိက 

ကျသည့ ်စမီံချကဆ်ိ$ငရ်ာ ထည့သ်ငွး်စ[းစားရမည့အ်ချကမ်ျားကိ$ ေဖာ်ထ$တြ်ပငဆ်ငH်ိ$ငမ်ည ်

ြဖစပ်ါသည။် 

၂.၁.၁ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ-းO3ေံပးြခငး်လ-ပ်ငန်းအတကွ ် ထည့သ်ငွး်စSးစား 

ရမည့ ်အချကအ်လကမ်ျား။ 

ေထာကခ်အံတညြ်ပ]ထိ$းHCရံန ်ရညရွ်ယေ်သာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်ယေန ့ 

အထ ိVaccine Vial Monitor (VVM) မပါhCိပါ။ 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ အာနသိငပ်ျကH်ိ$ငေ်သာ အေြခအေနကိ$သhိCိHိ$ငသ်ည ်

မCာ ေဆးဘFးထတဲငွပ်ါေသာ က$မkဏထီ$တမ်Cတတ်မ်းစာရွကက်ိ$သာ Nကည့m်VHိ$ငမ်ညြ်ဖစပ်ါ 

သည။် အချိ] nေဆးများတငွ ်QR က$ဒန်ပံါတမ်Cေသာ်လညး်ေကာငး် ထ$တလ်$ပ်သF၏ Website 

Link မCေသာ်လညး် ေကာငး် သhိCိHိ$ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

Zaw Toe Myint
14



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ဇယား (၂)  ယခ-လက2်3ိအချိန်ထ ိသ2ိ3ိရေသာ ကာကယွေ်ဆး (၄) မျိUး၏   

  လကVဏာများ  

Covishield and Pfizer 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Covishield Pfizer 

ကာကယွေ်ဆးအမျိ]းအ

စား 

အားေပျာေ့အာငြ်ပ]လ$ပ်ထား

ေသာ ဗိ$ငး်ရပ်စအ်စတိအ်ပိ$ငး် 

ပါဝငေ်သာအမျိ]းအစား 

mRNA နညး်ြဖင့ ်ထ$တလ်$ပ် 

ထားေသာ အမျိ]းအစား 

ကာကယွေ်ဆးဖွဲnစညး်ပံ$ အသံ$းြပ]ရနအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစေ်သာ

အရညပံ်$စ ံ

ေအးခပံဲ$စြံဖင့လ်ာXပီး 

အသံ$းြပ]Hိ$င ်ရနအ်တကွ ်

အရညေ်ပျာ်ေအာငြ်ပ] လ$ပ်Xပီး 

ေဖျာ်စပ်ရည ်(0.9% Sodium 

Chloride USP) ကိ$အသံ$းြပ] 

ရပါမည။် 

သိ$ေလCာငရ်မည့အ်ပFချိန ် (+ ၂° မC + ၈°C) အတငွး် 

အေရးLကးီသည့အ်ချက ်-  

ကာကယွေ်ဆးများအား အေအး 

ေသတá ာ (သိ$မ့ဟ$တ)် 

ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Fးများ 

အတငွး်ထည့X်ပီး သယယ်F 

ပိ$ေ့ဆာငရ်ာတငွ ်Conditioned 

ice-packsများကိ$သာ အသံ$းြပ] 

ရန။် 

(-၈၀° မC - ၆၀°C) hCိေသာ ေရခ ဲ

ေသတá ာအတငွး် (-၉၀° မC         

- ၆၀°C) ဒဂီရီစငတ်ဂီရိတ ်

hCိေသာ Thermal Shipper 

(ယာယ ီသိ$ေလCာငပ်စQညး်) 

အြဖစ ်ကာကယွေ်ဆး စတငပိ်$ ့ 

ေဆာငသ်ည့ ်အချိနမ်Cစ၍ 

ရကေ်ပါငး် (၃၀) Nကာ 

အသံ$းြပ]Hိ$ငပ်ါသည။်  
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Covishield Pfizer 

(မCတခ်ျက။် (၅) ရက ်တစခ်ါ 

ေရခေဲြခာကမ်ျားကိ$ ြပန ်

လညြ်ဖည့ေ်ပးရနH်Cင့ ်

တစရ်ကလ်ëင ် (၂) ခါထက ်

ပိ$မဖွင့ဘ် ဲတစခ်ါဖွင့ ်လëင ်(၃) 

မိနစထ်ကN်ကာမဖွင့ရ်န ်

အNကြံပ]ထားပါသည)် 

ေဆးသကတ်မ်း       

(Shelf life) 

(+ ၂° မC + ၈°C) အတငွး် 

ထ$တလ်$ပ်သည့ ်အချိနမ်C (၆) 

လသကတ်မ်း hCိပါသည။် 

မေဖျာ်စပ်ရေသးေသာ ေအးခ ဲ

ကာကယွေ်ဆးများသည ်  

• (-၉၀° မC - ၆၀°C) အတငွး် 

ထ$တလ်$ပ်သည့အ်ချိနမ်Cစ

၍  (၆) လသကတ်မ်း 

hCိပါသည။် 

• (-၂၅° မC - ၁၅°C) အတငွး် 

(၂) ပတN်ကာ သကတ်မ်းhCိ 

ပါသည။် 

• (+ ၂° မC + ၈°C )  အတငွး် 

ရကေ်ပါငး် (၃၁) ရကN်ကာ 

သကတ်မ်းhCိ ပါသည။် 

• အခနး်အပFချိန ်(၃၀°C 

အထ)ိ တငွ ်(၂) နာရီNကာ  

ခပံါသည။် 
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Covishield Pfizer 

ေဖျာ်စပ်Xပီးပါက (+၂° မC          

+၃၀°C) အတငွး် (၆) 

နာရီNကာခပံါသည။် 

ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီးေသာ 

လFအများစာ ပါဝငသ်ည့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

ပ$လငး်သံ$းစွြဲခငး်ဆိ$ငရ်ာမF

ဝါဒ (Multi dose vial 

policy) 

ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီး (၆) နာရီNကာလëင ်

စနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 

ေဖျာ်စပ်Xပီး (၆) နာရီNကာလëင ်

စနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 

ေဆးထိ$းမည့လ်မ်းေNကာငး် ဘယဘ်ကလ်ကေ်မာငး်ïကက်

သားထသဲိ$ ့ (Intramascular) 

ဘယဘ်ကလ်ကေ်မာငး်ïကက်

သားထသဲိ$ ့ (Intramascular) 

တစပ်$လငး်တငွပ်ါဝငေ်သာ

ေဆးအLကမိ်စာHCင့ ်ပမာဏ 

(၁၀) Lကမိ်စာပါဝငေ်သာပ$လငး် 

(၅) စစီ ီ

ကာကယွေ်ဆး (ဝ.၄၅) စစီ ီ

ပါဝငေ်သာ ပ$လငး်တစပ်$လငး် 

တငွ ်ေဖျာ်စပ်ရည ်ြဖင့ေ်ဖျာ်စပ် 

Xပီးပါက ေဆး (၆) Lကမိ်စာပါဝင ်

ပါသည။် 

တစL်ကမိ်လëငထ်ိ$းေပး 

ရမည့ ်ေဆးပမာဏ 

(၀.၅) စစီ ီ (၀.၃) စစီ ီ

လိ$အပ်ေသာေဆးအLကမိ်

စာ 

(၂) Lကမိ် (၂) Lကမိ် 
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Covishield Pfizer 

ေဆးတစL်ကမိ်HCင့ ်

တစL်ကမိ်ကာွြခားရမည့ ်

ကာလအပိ$ငး်အြခား 

(၂၈) ရကြ်ခား (၂၁) ရကြ်ခား 

VVM 

အမCတအ်သားပါဝငမ်V 

မပါဝငပ်ါ မပါဝငပ်ါ 

Freeze sensitivity  ေအးခ၍ဲမရပါ အရညေ်ပျာ်Xပီးြဖစေ်သာ 

ကာကယွ ်ေဆးပ$လငး်HCင့ ်

ေဖျာ်စပ်Xပီးသား ပ$လငး်များကိ$ 

ြပနလ်ညေ်အးခြဲခငး် 

ြပ]၍မရHိ$ငပ်ါ။ 

Light sensitivity  ေနေရာငြ်ခညH်Cင့ ်

တိ$ကmိ်$ကထ်ေိတွn ြခငး်မC 

ေhCာငN်က[ရပါမည။် 

ေနေရာငြ်ခည၊် ခရမ်းလနွေ်ရာင ်

ြခညမ်ျားHCင့ ်

တိ$ကmိ်$ကထ်ေိတွn ြခငး် မC 

ေhCာငN်က[ရပါမည။် 

အခနး်တငွး်အလငး်ေရာငH်Cင့ ်
လညး် ထေိတွn မVနညး်Hိ$ငသ်မë 
နညး်ေအာငေ်ဆာငရွ်ကရ်ပါ 
မည။် 

ထ$တပိ်$းXပီးကာကယွေ်ဆး

တစL်ကမိ်စာ၏ထ$ထည ်

2.109 cm3 per dose  2.15 cm3 per dose  
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Covishield Pfizer 

Expiry date  ကာကယွေ်ဆးပ$လငး် ေလဘယ ်

HCင့ထ်$တပိ်$းထားသည့ ်

ဘFးေပùတငွ ်ပါhCိပါသည ်

ကာကယွေ်ဆးသိ$ေလCာငသ်မိ်း

ဆညး်ထားသည့ ်အပFချိန ်

ေပùတငွ ်မFတည၍် 

ေြပာငး်လHဲိ$ငပ်ါသည။် 

Sinovac and Sinopharm 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Sinovac Sinopharm 

ကာကယွေ်ဆးအမျိ]းအစား အားေပျာေ့အာငြ်ပ]လ$ပ်ထား 

သည် ့ဗိ$ငး်ရပ်စပ်ါဝငေ်သာ 

အမျိ]းအစား 

အားေပျာေ့အာငြ်ပ]လ$ပ်ထား 

သည် ့ဗိ$ငး်ရပ်စပ်ါဝငေ်သာ 

အမျိ]းအစား 

ကာကယွေ်ဆးဖွဲnစညး်ပံ$ အသံ$းြပ]ရနအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစ်

ေသာအရညပံ်$စ ံ

အသံ$းြပ]ရနအ်ဆငသ်င့ြ်ဖစ်

ေသာအရညပံ်$စ ံ

သိ$ေလCာငရ်မည့အ်ပFချိန ် (+ ၂° မC + ၈°C) အတငွး် 

အေရးLကးီသည့အ်ချက ်- 

ကာကယွ ်ေဆးများအား 

အေအးေသတá ာ (သိ$မ့ဟ$တ)် 

ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Fးများ 

အတငွး်ထည့X်ပီးသယယ်F 

ပိ$ေ့ဆာငရ်ာတငွ ်Conditioned 

ice-packsများကိ$သာ အသံ$းြပ] 

ရန။် 

(+ ၂° မC + ၈°C ) အတငွး် 

အေရးLကးီသည့အ်ချက ်- 

ကာကယွ ်ေဆးများအား 

အေအးေသတá ာ (သိ$မ့ဟ$တ)် 

ကာကယွေ်ဆးသယ ်

ဘFးများအတငွး်ထည့X်ပီး 

သယယ်F ပိ$ေ့ဆာငရ်ာတငွ ်

Conditioned ice-

packsများကိ$သာ အသံ$းြပ]ရန။် 

Zaw Toe Myint
19



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Sinovac Sinopharm 

ေဆးသကတ်မ်း (Shelf life) မသပိါ မသပိါ 

ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီးေသာ 

လFအများ စာပါဝငသ်ည့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

ပ$လငး်သံ$းစွြဲခငး်ဆိ$ငရ်ာ 

မFဝါဒ (Multi dose vial 

policy) 

ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီး (၆) 

နာရီNကာလëင ်စနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 

ေဖျာ်စပ်Xပီး (၆) နာရီNကာလëင ်

စနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 

ေဆးထိ$းမည့လ်မ်းေNကာငး် ဘယဘ်ကလ်ကေ်မာငး်ïကက်

သားထသဲိ$ ့ (Intramascular) 

ဘယဘ်ကလ်ကေ်မာငး်ïကက်

သားထသဲိ$ ့ (Intramascular) 

တစပ်$လငး်တငွပ်ါဝငေ်သာ

ေဆးအLကမိ်စာHCင့ ်ပမာဏ 

(၁)Lကမိ်စာပါဝငေ်သာ 

ေဆးပ$လငး် (သိ$မ့ဟ$တ)် 

ေဆးတပါတညး် ပါဝငX်ပီး 

ြဖစေ်သာေဆးထိ$းûပန ်

(၁)Lကမိ်စာ ပါဝငေ်သာ 

ေဆးပ$လငး် 

တစL်ကမိ်လëငထ်ိ$းေပးရမည့ ်

ေဆးပမာဏ 

(၀.၅) စစီ ီ (၀.၅) စစီ ီ

လိ$အပ်ေသာေဆးအLကမိ်စာ (၂) Lကမိ် (၂) Lကမိ် 

ေဆးတစL်ကမိ်HCင့တ်စN်ကမ်

ကာွြခားရမည့ ်

ကာလအပိ$ငး်အြခား 

(၁၄) ရက ်မC (၂၈) ရကြ်ခား (၂၁) မC (၂၈) ရကြ်ခား 

VVM အမCတအ်သားပါဝငမ်V မပါဝငပ်ါ မပါဝငပ်ါ 
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ကာကယွေ်ဆး 

လက+ဏာများ 
Sinovac Sinopharm 

Freeze sensitivity  ေအးခ၍ဲမရပါ ေအးခ၍ဲမရပါ 

Light sensitivity  ေနေရာငြ်ခညH်Cင့ ်

တိ$ကmိ်$ကထ်ေိတွn ြခငး်မC 

ေhCာငN်က[ရပါမည။် 

ေနေရာငြ်ခညH်Cင့ ်

တိ$ကmိ်$ကထ်ေိတွn ြခငး်မC 

ေhCာငN်က[ရပါမည။် 

ထ$တပိ်$းXပီးကာကယွေ်ဆး 

တစL်ကမိ်စာ၏ထ$ထည ်

2.109 cm3 per dose  2.15 cm3 per dose  

Expiry date  ကာကယွေ်ဆးပ$လငး် 

ေလဘယ ်HCင့ ်ထ$တပိ်$းထား 

သည့ ်ဘFးေပùတငွပ်ါhCိပါသည။် 

ကာကယွေ်ဆးပ$လငး် ေလဘယ ်

HCင့ထ်$တပိ်$းထားသည့ဘ်Fးေပù 

တငွ ်ပါhCိပါသည။် 

၂.၁.၂ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ ကမjာက့ျန်းမာေရးအဖဲွm မ3 အသအိမ3တြ်ပUမn 

 အေြခအေန 

• လကh်Cိအချိနထ် ိမညသ်ည့ ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ$မC ကမüာက့ျနး်မာေရးအဖွဲn မC 

Lက]ိတငအ်သအိမCတြ်ပ]မV (Pre-qualification) မရhCိေသးပါ။ 

• အချိ] nေသာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများကိ$ ြဖန် ့ြဖ°းသည့က်ာလအတငွး်တငွ ်အသ ိ

အမCတြ်ပ]ေကာငး်ြပ]Hိ$ငပ်ါသည။် 

• အများအားြဖင့ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများကိ$ ကမüာက့ျနး်မာေရးအဖွဲn၏ 

အေရးေပù အေြခအေနအရအသံ$းြပ]ခငွ့အ်ေနြဖင့သ်ာ ခငွ့ြ်ပ]ထားပါသည။် (EUL 

Emergency Use Listing) 
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“EUL” ဆိ-တာ ဘာကိ-ေခuတာလ၊ဲ 

 EUL ဆိ$သညမ်Cာ စးီပာွးြဖစက်ျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့သ်ံ$းစွခဲငွ့ ် မြပ]Hိ$ငေ်သးေသာ 

ေဆးပစQညး် တစမ်ျိ]းမျိ]းကိ$ အများြပညသ်F၏ အကျိ]းအလိ$င့ Cာ အေရးေပùအေြခအေနတငွ ်

ထ$တလ်$ပ်သံ$းစွ ဲခငွ့ြ်ပ]မည့လ်$ပ်ငနး်စ[ကိ$ ေခùပါသည။် 

၂.၁.၃ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးပ-လငး်တငွ ် VVM အမ3တအ်သားကိ- ပ-လငး်အဖံ-း 

 (သိ-မ့ဟ-တ)် ေဆးပ-လငး်အပတတ်ငွ ်ပါဝငမ်n23ိ/ မ23ိ 

• လကh်Cိ ထ$တလ်$ပ်ထားေသးေသာ ကာကယွေ်ဆးများတငွ ် VVM မပါဝငေ်သးပါ။ 

အကယ၍် ကာကယွေ်ဆးပ$လငး်တငွ ် VVM ပါဝငလ်ာလëင ် VVMHCင့ ် ဆိ$ငေ်သာ 

လမ်း¢£နခ်ျကက်ိ$ လိ$ကန်ာHိ$ငမ်ညြ်ဖစX်ပီး ေဆးပ$လငး်ကိ$ ဆကလ်ကသ်ံ$းစွရဲန ်

(သိ$မ့ဟ$တ)် စနွ ့ပ်စရ်န ်ဆံ$းြဖတH်ိ$ငမ်ည ်ြဖစပ်ါသည။် 

၂.၁.၄ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ- ေအာငြ်မငစ်ာွ ထိ-းO3ေံပးြခငး်    

 ေဆာငရွ်ကရ်န် |ကUိတင ်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ$ စနစတ်ကျထိ$းHCေံပးHိ$ငရ်န ် ကာကယွေ်ဆး စတင ်

ေရာကh်Cိချိန၊် သယယ်Fပိ$ေ့ဆာငခ်ျိန၊် သိ$ေလCာငြ်ဖန ့ြ်ဖ°းချိန၊် ထိ$းHCေံပးချိနအ်ထ ိ

လ$ပ်ငနး်စ[အဆင့ဆ်င့တ်ငွ ် Lက]ိတငစ်မီံထားရနအ်ချကမ်ျားကိ$ စနစတ်ကျစစေ်ဆး 

Hိ$ငရ်န ် လ$ပ်ငနး်စ[စစေ်ဆးြခငး် အေသးစတိစ်ာရငး်ပံ$စ ံ (Checklist) ကိ$ ေသချာစာွ 

ြပငဆ်ငေ်ရးဆွထဲားသင့ပ်ါသည။် 
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ဇယား (၃) လ-ပ်ငန်းစSစစေ်ဆးြခငး် အေသးစတိစ်ာရငး် (Checklist) 

ကာကယွေ်ဆးများ ေရာကC်Dိ 
စGကာလ 

သယယ်IပိKေ့ဆာငစ်ဥ ်ကာလ သိKေလDာငြ်ခငး်ကာလ 

• ကနဦးသတငး်အချကအ်လက်

များ စ$ေဆာငး်ြခငး်၊ 

ဆကသ်ယွ ်ည•Hိ Vငိး် 

ြခငး်အတကွ ်

တကိျမCနက်နေ်သချာစာွ 

ေဆာငရွ်ကရ်န။် 

• စ[ဆကမ်ြပတေ်ြခရာခမံCတ်

တမ်းတငစ်နစက်ိ$ 

ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်

အသံ$းြပ]ရန ်(ဥပမာ-QR 

Code (သိ$ ့) Bar Code 

စနစြ်ဖင့ ်ေဆာငရွ်ကရ်န)် 

• ကာကယွေ်ဆးများသိ$ေလCာင၊်

သယယ်Fပိ$ေ့ဆာငေ်ရး 

လမ်းတစ ်ေလëာကတ်ငွ ်

စ[ဆကမ်ြပတ ်စစေ်ဆးရန ်

(Vaccine Movement) 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ$  Bar 

Code ၊ QR Code များြဖင့ ်

အလယွတ်ကFစစေ်ဆးHိ$ငရ်န ်

မFလထ$တပိ်$းထား သည့ ်

စက® °ဘFးများတငွသ်ာထည့X်ပီး 

သမိ်းဆညး်ထားပါ။  

• ကာကယွေ်ဆးများကိ$ 

အာနသိငမ်ပျကေ်စေရး 

HCင့ ်အေအးလမ်း 

ေNကာငး်မပျကေ်စေရး 

အတကွသ်င့ေ်လျာ်

ေသာအေအးေသတá ာ 

(Cold box) 

ကာကယွေ်ဆး 

သယဘ်Fး (Vaccine 

carrier) HCင့ ်ေရခြဲပား 

များစစီ[ေဆာငရွ်ကရ်န ်

• ကာကယွေ်ဆးပိ$ေ့ဆာင်

ရာ လမ်းတစေ်လëာက ်

အပFချိန ်စစေ်ဆးေသာ 

Data Loggers များကိ$ 

အလံ$အေလာက ်အသံ$း 

ြပ]ရန။် 

• ကာကယွေ်ဆးသိ$

ေလCာငခ်နး်များ 

တငွ ်စ[ဆက ်

မြပတ ်အပFချိန ်

ေစာင့N်ကပ်သည့ ်

စနစတ်ပ်ဆငအ်

သံ$းြပ]ထားရန။် 

• ကာကယွေ်ဆးများ

၏ အပFချိနက်ိ$ 

တစေ်နလ့ëင ်(၂) 

Lကမိ်HCင့အ်ထက ်

စစိစမ်Cတတ်မ်းြပ] 

ထားပါ။ 

* ကာကယွေ်ဆးေလလငွ့မ်V မြဖစေ်ပùေစေရးအတကွ ်ဂm$စိ$ကပ်ါ။ 
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၂.၂ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများ၏ သိ-ေလ3ာငြ်ခငး်၊ သယယ်Kပိ-ေ့ဆာငြ်ခငး်  

 O3င့ ်ြဖန ့်ေဝြခငး် ဆိ-ငရ်ာလ-ပ်ငန်းများအား |ကးီÄကပ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

 သငယ်Iြခငး်၏ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား - 

  ဤသငခ်နး်စာအXပီးတငွ ်သငသ်ည ်

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများHCင့ ် ေဖျာ်စပ်ရညပ်$လငး်များအတကွ ်   အေအးထနိး် 

ေရခ ဲေသတá ာလိ$အပ်ချကက်ိ$ သhိCိနားလညH်ိ$ငရ်န။် 

• ကာကယွေ်ဆးများ၏ သိ$ေလCာငထ်နိး်သမိ်းေရးဆိ$ငရ်ာ နညး်စနစမ်ျားကိ$ 

ကာကယွေ်ဆး ထိ$းစ$ရပ်များအထ ိ စနစတ်ကျ အာနသိငမ်ပျက ် ထနိး်သမိ်းတတ ်

ေစရန ်သငယ်Fရပါမည။် 

၂.၂.၁ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများ၏ သိ-ေလ3ာငထ်ားရာတငွ ်သတမ်3တထ်ား  

 ေသာအပKချိန် O3င့သ် ိ-ေလ3ာငမ်nအေြခအေနလိ-အပ်ချကမ်ျား 

• (၂၀၂၁) ခ$HCစ၊် ဩဂ$တလ်အထ ိ ထကွh်CိထားXပီးေသာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

အမျိ]းအစားများတငွ ်ေအာကပ်ါအတိ$ငး် သိ$ေလCာငမ်Vကိ$ အပFချိနထ်နိး်သမိ်းရန ်လိ$အပ် 

ချကအ်ရ (၃) မျိ]း hCိပါသည။်  
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ဇယား (၄)  COVID-19 ကာကယွေ်ဆး သိ-ေလ3ာငထ်န်ိးသမ်ိးရန် အပKချိန်  

  အမျိUးအစားအလိ-က ်လိ-အပ်ချက ်

COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

အမျိUးအစားများ 
သတမ်3တထ်ားေသာ 

သိ-ေလ3ာငမ်nအပKချိန်ထန်ိးသမ်ိးရန် 

လိ-အပ်ချက ်

၁။ အပFချိန(်+၂° မC +၈°C) 

အပFချိနအ်တငွး် သိ$ေလCာငထ်ား 

Hိ$ငေ်သာကာကယွေ်ဆးများ 
ကမüာက့ျနး်မာေရးအဖွဲn၏ 

လမ်း¢£နခ်ျကအ်တိ$ငး် စမီံ ေဆာငရွ်ကပ်ါမည။် ၂။ အပFချိန ်(-၂၀°C) 

တငွသ်ိ$ေလCာငထ်ားရနလ်ိ$အပ်ေသာ 

ကာကယွေ်ဆး 

၃။ အပFချိန ်(-၇၀°C) 

တငွသ်ိ$ေလCာငထ်ားရနလ်ိ$အပ်ေသာ 

ကာကယွေ်ဆး          

(Ultracold chain UCC) အတကွ ်

က$နက်ျစရိတh်Cိမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

သယယ်Fပိ$ေ့ဆာငေ်ရးအတကွH်Cင့ ်ကာ 

ကယွေ်ဆးများ ကိ$ငတ်ယွပံ်$အတကွ ်

သးီြခားသငတ်နး် လိ$အပ်ပါမည။် 
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၂.၂.၂ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသိ-ေလ3ာငရ်န်အတကွ ် အေအးလမ်းေÄကာငး် ထန်ိး 

 သမ်ိးရန်ေနရာ ပိ-မိ-လိ-အပ်မည့ ်အေြခအေနကိ- |ကUိတငြ်ပငဆ်င ်ထားရြခငး် 

ဇယား (၅)  အေအးလမ်းေÄကာငး်ထန်ိးသမ်ိးရန်ေနရာ ပိ-မိ-လိ-အပ်မည့အ်ေြခအေန 

  ကိ- |ကUိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားရြခငး် 

သိKေလDာငမ်ည့ ်

အပIချိန် 
စကံိKကန်ညး်လမ်း 

သိKေလDာငဧ်ရိယာ 
မလံKေလာကပ်ါက 
စGးစားထားရန် 

(+၂°မC +၈°C) 

 

 

• ဤအပFချိနတ်ငွ ်သိ$ေလCာငH်ိ$င ်

ေသာ ထ$ထညပ်မာဏ အားလံ$း 

ကိ$ မCတတ်မ်းတငပ်ါ။ 

• သိ$ေလCာငဧ်ရိယာ 

လိ$အပ်ချကh်Cိပါက လိ$အပ်မည့ ်

အေရအတကွ ်ကိ$မCတသ်ား၍ 

ေြဖhCငး်Hိ$ငမ်ည့န်ညး်လမ်းhCာေဖွ 

ထားရန ်

• ေနေရာငြ်ခည ်စမွ်းအငသ်ံ$း 

အေအးလမ်းထနိး်ကရိိယာများ၊ 

လëပ်စစေ်ရခေဲသတá ာ – 

အေအးေသတá ာများHCင့ ်

ကာကယွေ်ဆး သယဘ်Fးများ 

Lက]ိတငဝ်ယယ်F ြပငဆ်င ်

ထားhCိသင့ပ်ါသည။် 

• ပ$ဂÆလကိပိ$ငအ်ေအးခနး် 

ပစQညး်များအား ငCားရမ်း 

အသံ$းြပ]ြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆး ြဖန ့ြ်ဖ°းြခငး် 

သယပိ်$ ့ြခငး်ကိ$ အLကမိ် 

အေရအတကွတ်ိ$းရန ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

• ေဆးထိ$းစ$ရပ်အေရအတကွက်ိ$ 

ပိ$၍ေဆာငရွ်ကေ်စ ြခငး်။ 
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သိKေလDာငမ်ည့ ်

အပIချိန် 
စကံိKကန်ညး်လမ်း 

သိKေလDာငဧ်ရိယာ 
မလံKေလာကပ်ါက 
စGးစားထားရန် 

(-၂၀°C) 

 

• ဤအပFချိနတ်ငွ ်သိ$ေလCာင ်

Hိ$ငေ်သာ ထ$ထညပ်မာဏ 

အားလံ$းကိ$ မCတတ်မ်းတငပ်ါ။ 

• လိ$အပ်ပါက ပိ$လယီိ$ကာ 

ကယွေ်ဆးသိ$ေလCာငရ်န ်

အတကွh်Cိေသာ အေအးခနး် 

များကိ$ အသံ$းြပ]Hိ$ငရ်န ်

ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

• သိ$ေလCာငဧ်ရိယာ လိ$အပ် 

ချကh်Cိပါက လိ$အပ်မည့ ်ဧရိ 

ယာကိ$ မCတသ်ား၍ ေြဖhCငး် 

Hိ$ငရ်န ်နညး်လမ်းhCာေဖွ 

ထားhCိရန။် 

• ေရခေဲသတá ာ  (Freezers)  

များ၊ ကာကယွေ်ဆးအေအး 

ေသတá ာHCင့ ်ကာကယွေ်ဆး 

သယပံ်$းများ ဝယယ်Fထားရန။် 

• ပ$ဂÆလကိပိ$ငအ်ေအးခနး် 

ပစQညး်များအား ငCားရမ်း 

အသံ$းြပ]ြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆး ြဖန ့ြ်ဖ°းြခငး် 

သယပိ်$ ့ြခငး်ကိ$ အLကမိ် 

အေရအတကွတ်ိ$းရန ်

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်။ 

• ေဆးထိ$းစ$ရပ်များကိ$ ပိ$၍ 

အhCိနအ်ဟ$နြ်မ•င့၍် ေဆာင ်

ရွကေ်စြခငး်။ 

(-၇၀°C) ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း အများစ$သည ်အပFချိန ် (-၇၀°C) တငွ ်ကာကယွ ်

ေဆးထားသိ$ြခငး်ကိ$ အေတွnအNက]ံမhCိNကပါ။ အထFးေလက့ျင့ေ်ပးထား 

ေသာနညး်ြဖင့ ်(Ultracold chain) ကရိိယာများသံ$း၍ အထFးအေအး 

လမ်းေNကာငး်သံ$း လကအ်တိမ်ျားHCင့ ်အကာအကယွဝ်တစ်ံ$များ (PPE) 

ကိ$ အသံ$းြပ]၍ေဆာငရွ်ကN်ကရပါမည။် 
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၂.၂.၃ (+၂°C) မ3 (+၈°C) တငွ ်သိ-ေလ3ာငထ်ားOိ-ငေ်သာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

 အားထန်ိးသမ်ိးနညး် 

 လိ-ကန်ာရန်အချကမ်ျား 

၁။ ကာကယွေ်ဆးများHCင့ ် ေဖျာ်စပ်ရညပ်$လငး်များကိ$ ၎ငး်တိ$၏့ မFလဘFးများ 

ထတဲငွ ်စနစတ်ကျ သမိ်းဆညး်ထားရမည။် 

၂။ (ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားြဖင့တ်ွဖဲကအ်သံ$းြပ]ရမည့က်ာကယွေ်ဆးများြဖစပ်ါက) 

ကာကယွေ်ဆးHCင့ ် ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျားကိ$ အေအးခနး် (သိ$ ့) ေရခေဲသတá ာ 

တိ$ထ့တဲငွ ်တွလဲျက ်(ြဖစH်ိ$ငလ်ëင)် အတFတF သမိ်းဆညး်ထားရမည။် 

၃။ ကာကယွေ်ဆးများ၏ အပFချိနက်ိ$ တေနလ့ëငအ်နညး်ဆံ$း (၂) Lကမိ် မCတတ်မ်း 

တငထ်ားရမည။် လိ$အပ်ပါက (၂) Lကမိ်ထကပိ်$၍ မCတတ်မ်းတငရ်ပါမည။် 

၄။ အကယ၍် ကာကယွေ်ဆးများသည ် သတမ်Cတအ်ပFချိနအ်တငွး်မhCိပါက 

ထိ$သိ$ ့ြဖစရ်သည့ ်အေNကာငး်အရငး်အမCနက်ိ$ ချကခ်ျငး်စံ$စမ်း ေဖာ်ထ$တရ်မည။် 

၅။ ကာကယွေ်ဆးများအေရအတကွက်ိ$ စာရငး်ြပ]စ$ရာတငွ ် လယွက်Fေစရန ်

ကာကယွေ်ဆး ထည့ထ်ားေသာဘFးများကိ$ ေလဘယ ် (Label) တပ်ေပးရပါ 

မည။် 

၆။ (VVM) ပါhCိပါက VVM အေရာငေ်ြပာငး်စြပ]ေနေသာ (သံ$းစွHဲိ$ငေ်သာ 

အဆင့h်Cိသည့)် ကာကယွေ်ဆးများကိ$ ဦးစားေပးသံ$းရပါမည။် ကာကယွေ်ဆး 

များထ$တယ်Fရာတငွ ် သကတ်မ်းက$နဆ်ံ$းရကန်းီေသာ (expiry date) 

ကာကယွေ်ဆးများကိ$ အရငဆ်ံ$းထ$တသ်ံ$းရပါမည။်  

၇။ စနွ်ပ့စရ်မည့ ် ကာကယွေ်ဆးများကိ$ စာရငး်ြပ]စ$၍ လမ်း¢£နခ်ျကH်Cင့အ်ည ီ

စနစတ်ကျ စနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 
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၈။ အေအးလမ်းေNကာငး်စနစ ် ပျကစ်းီြခငး်တိ$ ့ြဖစလ်ာခဲလ့ëင ် ေဆာငရွ်ကရ်န ်

အေရးေပù စမီံချကစ်နစ ် (Contingency Plan) ကိ$ စနစတ်ကျေရးဆွ၍ဲ 

ြမငသ်ာေအာင ်ချိတဆ်ွထဲားရပါမည။် (ဥပမာ - လëပ်စစဓ်ာတအ်ားပျကြ်ခငး်၊ 

ေရခေဲသတá ာပျကြ်ခငး်) 

 ေ23ာငÄ်ကSရမည့အ်ချကမ်ျား 

၁။ ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီးကာကယွေ်ဆးလံ$းများကိ$ အေအးခနး်(သိ$မ့ဟ$တ)် ေရခေဲသတá ာ 

ထသဲိ$ ့ ြပနလ်ညထ်ည့သ်ငွး်ထနိး်သမိ်းြခငး်မြပ]ရ၊ လကh်Cိအသံ$းြပ]ေနေသာ 

လိ$ကန်ာရန ်စညး်မျ[းများအတိ$ငး် စနွ ့ပ်စရ်ပါမည။်  

၂။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများသည ်အပFေNကာင့(်သိ$ ့) ေအးခြဲခငး်တိ$ေ့Nကာင့ ်

ပျကစ်းီေစHိ$ငြ်ခငး် hCိ/မhCိကိ$ မသေိသးသြဖင့ ်ကာကယွေ်ဆးကိ$ ေရခေဲသတá ာ 

၏ အလယက်န ့တ်ငွသ်ာ ထားhCိရပါမည။်  

၃။ ေဖျာ်စပ်ရညြ်ဖင့ ်ေဖျာ်စပ်Xပီးေသာ/ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးကိ$ (၆) 

နာရီNကာေသာအခါ စနွ်ပ့စရ်မည ်(သိ$မ့ဟ$တ)် ကာကယွေ်ဆးထိ$း စ$ရပ်Xပီးဆံ$း 

သည့အ်ချိနတ်ငွစ်နွ်ပ့စရ်မည။် မညသ်ည့အ်ချိနက်ေစာသညြ်ဖစေ်စ၊ ပိ$ေစာ 

သည့အ်ချိနက်ိ$ လိ$ကန်ာစနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 
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၂.၂.၄  (-၇၀°C)တငွ ်သိ-ေလ3ာငထ်ား23ိရမည့ ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ-  

 ထန်ိးသမ်ိးနညး် 

 လိ-ကန်ာရန်အချကမ်ျား 

၁။ (UCC) စနစြ်ဖင့ ် လိ$ကေ်လျာညေီထhွCိသည့ ် အကာကယွဝ်တစ်ံ$ (PPE) HCင့ ်

အေအးလနွစ်နစသ်ံ$းလကအ်တိ ် (Cryogenic gloves) များကိ$ အသံ$းြပ]ရ 

မည။် 

၂။ (UCC) စနစ ်တငွ ်အသံ$းြပ]ေသာ Phase Change Material (PCM) များကိ$ 

စနစတ်ကျကိ$ငတ်ယွသ်ံ$းစွ၍ဲ စနွ ့ပ်စတ်တရ်န ်ေလက့ျင့သ်ငN်ကားေပးရပါမည။် 

၃။ အေအးလမ်းေNကာငး် ထနိး်သမိ်းေရးတာဝနခ်မံျားHCင့ ် LကးီNကပ်သFများသည ်

(UCC) စနစလ်မ်း¢£နခ်ျက ် (SOPS) များကိ$ က±မ်းကျငစ်ာွ ကိ$ငတ်ယွ ်

ထနိး်သမိ်းေဆာငရွ်ကH်ိ$ငရ်န ်ေလက့ျင့သ်ငN်ကားေပးထားရပါမည။် 

 ေ23ာငရ်န်အချကမ်ျား 

၁။ (UCC) ေရခေဲသတá ာများသိ$ ့ ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီး ကာကယွေ်ဆးများကိ$  ြပနလ်ည ်

သိ$ေလCာငထ်နိး်သမိ်းရန ်လကမ်ခပံါHCင့။်  

၂။ (UCC) ေရခေဲသတá ာများတငွ ်ဓာတခ်ွခဲနး်နမFနာပစQညး်များ၊ အစားအေသာက ်

များ ရကလ်နွေ်ဆးဝါးများHCင့ ် ကာကယွေ်ဆးများကိ$ သိ$ေလCာငသ်မိ်းဆညး် 

မထားရပါ။ 

၃။ ေရခေဲသတá ာHCင့ ် အေအးလမ်းေNကာငး်စနစအ်တငွး် ရကလ်နွက်ာကယွေ်ဆး 

များ မထားရပါ။ 
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၂.၂.၅ (UCC) အတကွ ်မညက်ဲသ့ိ-အ့မျိUးအစားပစáညး်ကရိိယာများ၊    

 အေထာကအ်ကKြပUပစáညး်များ လိ-အပ်မညန်ညး်။ 

၁။ (UCC) သည ် စရိတL်ကးီသည့အ်တကွ ် ကျနး်မာေရးဌာနတိ$ငး်တငွ ် တပ်ဆင ်

ြခငး်ကိ$ အNကြံပ]ေထာကခ်ထံားြခငး်မhCိပါ။  

၂။ (UCC) ကိ$ လကh်Cိအသံ$းြပ]ေနေသာ ပ$ဂÆလကိက≥များhCိပါက သင့ေ်လျာ် 

သည့ ် သငတ်နး်ပိ$ခ့ျြခငး်၊ ေစာင့N်ကပ်Nကည့m်V ြခငး်တိ$က့ိ$ ေဆာငရွ်ကအ်သံ$းြပ] 

Hိ$ငပ်ါက  လကေ်တွnနညး်လမ်းကျေသာနညး်လမ်း ြဖစပ်ါသည။် 

၃။ ကျနး်မာေရးဌာနများတငွ ်(UCC) စနစအ်တကွသ်င့ေ်လျာ်သည့ ်ပစQညး်များမCာ 

ေအာကပ်ါအတိ$ငး်ြဖစပ်ါသည။် 

o အလနွေ်အးေသာအပFချိန ် (-၇၀)°C တငွ ် ကိ$ငတ်ယွေ်သာလကအ်ပ်ိ 

(Cryogenic gloves) 

o Arktek (Passive storage device) HCင့ ်Phase Change Materials 

o ေရခေဲြခာက ်(dry ice)၊ ေရခေဲြခာကထ်ည့ေ်သတá ာ HCင့ ် 

o Thermal shippers စသညတ်ိ$ ့ြဖစပ်ါသည။် 

ပံ-(၁) Arktek (Passive Storage Device) 
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• Phase Change Material (PCM) ဆိ$သညမ်Cာ အေအးထနိး်ပစQညး်များ 

အသံ$းြပ]ရာတငွ ် လိ$အပ်သည့အ်ပFချိနမ်ပျကေ်အာင ် အပFထနိး်စမွ်းအားကိ$ 

ြမ•င့တ်ငေ်ပးေသာ အထFးအေထာကအ်ကFြပ]ပစQညး် ြဖစပ်ါသည။် (ဥပမာ -  

ေရခြဲပား၊ ေရခေဲြခာက၊် အေအးလနွအ်ေအးထနိး်ကရိိယာများအတကွ ်

သးီသန် ့ PCM များ) 

၂.၂.၆ PCM ၏ လKO3င့ပ်တဝ်န်းကျငသ်ိ- ့ ထခိိ-ကေ်စOိ-ငေ်သာ အေÄကာငး်အရာများ 

လIကိKထခိိKကေ်စ`ိKငေ်သာ 

အေaကာငး်အရာများ 

ပတဝ်န်းကျငက်ိKထခိိKကေ်စေသာ 

အေaကာငး်အရာများ 

• PCM အသံ$းြပ]ြခငး်ြဖင့ ်ထခိိ$ကေ်စHိ$ငမ်V 

သည ်PCM ထည့သ်ငွး်အသံ$းြပ]ေသာ 

ေဆးသယဘ်Fး၏ လံ$ြခ]ံခိ$ငခ်န ့မ်Vအေပù 

များစာွမFတညပ်ါသည။် ေကာငး်မနွ ်

ခိ$ငခ်န ့လ်ëင ်ထခိိ$ကမ်V နညး်ပါးပါသည။် 

• PCM ထည့ေ်သာ ဘFးသည ်ခိ$ငခ်န ့မ်VမhCိ 

လëင ်၎ငး်မC စမိ့်ထကွယ်ိ$ဖိတသ်ြဖင့ ်

ထခိိ$ကမ်Vြဖစေ်စHိ$ငပ်ါသည။် 

• မျကေ်စက့ိ$ ကျိနး်စပ်ေစHိ$ငေ်သာ S8 

Salt Hydrate ယိ$ဖိတမ်VေNကာင့ ်

ြဖစေ်စHိ$ငပ်ါသည။် 

• အသကအ်Háရာယ ်ထခိိ$ကေ်စHိ$ငေ်သာ 

PCM ယိ$ဖိတမ်VမCာ Paraffin PCM 

(ဖေယာငး်ပါေသာ PCM) 

ယိ$ဖိတမ်VေNကာင့ ်၎ငး်အေငွnကိ$ 

အဆ$တမ်CmFmိFကမ်ိ၍ေသာ် 

လညး်ေကာငး် အစာလမ်းေNကာငး်မC 

• Croda Therm TM5 အမျိ]းအစား 

PCM သည ်ေရေနသတá ဝါတိ$အ့တကွ ်

အသကအ်Háရာယh်Cိပါသည။် 

• အြခားေသာ PCM အများစ$မCာ 

ဇီဝပျကစ်းီြခငး် စနစြ်ဖင့ ်ပျကစ်းီHိ$ငX်ပီး၊ 

သဘာဝပတဝ်နး်ကျငတ်ငွ ်

ေရhCညတ်ညX်မဲမVမhCိHိ$ငြ်ခငး်၊ 

အဆပ်ိြဖစေ်စေသာ 

ဓာတ$ပစQညး်များမပါဝငပ်ါ။ 

• သိ$ရ့ာတငွပ်တဝ်နး်ကျငထ်ခိိ$ကေ်စမV 

ေလျာခ့ျHိ$င ်ရနအ်တကွ ်(PCM) ကိ$ 

ပတဝ်နး်ကျငသ်ိ$ ့ စနွ ့ထ်$တ ်ြခငး်ကိ$ 

ေhCာငh်Cားသင့ပ်ါသည။် 
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လIကိKထခိိKကေ်စ`ိKငေ်သာ 

အေaကာငး်အရာများ 

ပတဝ်န်းကျငက်ိKထခိိKကေ်စေသာ 

အေaကာငး်အရာများ 

မျိ]ချမိ၍ ေသာ်လညး်ေကာငး် 

ြဖစH်ိ$ငပ်ါသည။် 

 

ပံ-(၂) +2 to +8ºC suitable PCM 

 

၂.၂.၇ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများကိ- သယယ်Kပိ-ေ့ဆာငြ်ခငး်O3င့ ် ြဖန ့်ေဝေပးြခငး် 

 လ-ပ်ငန်းကိ- စမံီေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

  ကာကယွေ်ဆးများသယပိ်$ရ့ာတငွစ်[းစားေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အချကအ်လကမ်ျားမCာ 

၁။ ေဆးသယရ်ာလမ်းေNကာငး်ကိ$ Lက]ိတငေ်ရွးချယပ်ါ။ တစေ်နရာချငး်စသီိ$ ့ 

ဆိ$ကေ်ရာကမ်ည့ ် အချိနH် Cင့ ် ကာကယွေ်ဆး၏ အပFချိန ် စစေ်ဆးမည့က်ာလ 

တိ$က့ိ$ သတမ်Cတခ်ျကH်Cင့အ်ည ီLက]ိတငစ်[းစား၍ ြပငဆ်ငေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

၂။ သယပိ်$ရ့ာတငွ ် Nက]ံေတွn Hိ$ငေ်သာအခကအ်ခမဲျားမCာ ကာကယွေ်ဆး ပိ$ေ့ဆာင ်

သFများ၏ အခကအ်ခမဲျား၊ မေမëာ်မCနး်Hိ$ငေ်သာ အခကအ်ခ ဲ(ဥပမာ - ရာသဦတ$ 

အေြခအေန) ေNကာင့ ် ကာကယွေ်ဆးများ ေရာကh်Cိချိနေ်နာကက်ျြခငး်တိ$က့ိ$ 
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Lက]ိတငတ်ကွခ်ျကြ်ပငဆ်င၍် အခကအ်ခနဲညး်Hိ$ငသ်မëနညး်ေစရန ် စမီံ 

ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

၃။ သင့ေ်လျာ်ေသာ ပိ$ေ့ဆာငေ်ရးအတကွ ်က$နက်ျစရိတေ်ငေွNကး ၊ ယာ[အတကွ ်

လိ$အပ်မည့စ်ကသ်ံ$းဆ၊ီ  ယာ[များ၏Nကံ့ခိ$ငမ်VအေြခအေနHCင့ ် အပFချိနတ်ိ$ငး် 

ကရိိယာ Data Logger (Fridge Tag)လိ$အပ်ချကတ်ိ$က့ိ$  ေမëာ်မCနး်တကွခ်ျက ်

ထားရမည။် 

၄။ ကာကယွေ်ဆးထိ$းလ$ပ်ငနး်သံ$းပစQညး်များ (ေဆးထိ$းအပ်များ၊ စနွ ့ပ်စပံ်$းများHCင့ ်

  အေအးလမ်းေNကာငး်သံ$း ပစQညး်များ) စသညတ်ိ$က့ိ$ ထည့သ်ငွး်တကွခ်ျက ်

  ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

၅။ ဖွင့ေ်ဖာကX်ပီးကာကယွေ်ဆးပ$လငး်များကိ$ ြပနလ်ညသ်ယယ်Fပိ$ေ့ဆာငြ်ခငး် 

မြပ]ရ၊ စနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

၂.၂.၈  (+၂)°C မ3 (+၈)°C  အတငွး်ထား23ိေသာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများကိ- 

သယယ်Kပိ-ေ့ဆာငြ်ခငး် 

• သတမ်Cတထ်ားေသာ ကာကယွေ်ဆးသယပံ်$းများကိ$ အသံ$းြပ]၍ သယယ်Fပိ$ ့ 

ေဆာငပ်ါ။ ေရခြဲပား (Ice Packs) များ အလံ$အေလာကh်Cိရန ် Lက]ိတငြ်ပင ်

ဆငထ်ားပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးများ၏ အပFချိနက်ိ$ ခရီးစ[တေလëာက ်သတမ်Cတစ်HံVနး်HCင့အ်ည ီ

တိ$ငး်တာ Hိ$ငရ်န ် Data Logger (Fridge Tag) များအသံ$းြပ]၍ ေစာင့N်ကပ် 

Nကည့m်VHိ$ငရ်နH်Cင့ ် ခရီးစ[အဆံ$းတငွ ် ြပနလ်ညစ်စီစြ်ခငး်များကိ$ စနစတ်ကျ 

ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးသယပံ်$းများကိ$ မလိ$အပ်ဘ ဲ မNကာခဏဖွင့လ်Cစြ်ခငး် မြပ]လ$ပ် 

ရ။ ကာကယွေ်ဆးများသယယ်Fပိ$ေ့ဆာငရ်ာ ခရီးစ[တေလëာက ်လံ$ြခ]ံစတိခ်ျရ 
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မV (Risk of robbery) အတကွ ်HCးီHယွအ်ဖွဲnအစညး်များHCင့ ်ပFးေပါငး်ေဆာငရွ်က ်

ရနလ်ိ$အပ်ပါသည။် 

  ပံ-(၃) Fridge Tag           ပံ-(၄) ကာကယွေ်ဆးသယပံ်-း 

 

 

 

 

၂.၂.၉  အပKချိန် (-၇၀)°C တငွထ်ားရမည့ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများကိ- 

 သယပိ်- ့ြခငး် 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆး {( -၇၀) °C  တငွထ်ားhCိေသာ} ကိ$သယယ်Fပိ$ေ့ဆာငရ်ာတငွ ်

UCC (အေအးလနွအ်ေအးလမ်းေNကာငး်) ကိ$အသံ$းြပ]ရမညြ်ဖစX်ပီး ေအာကပ်ါအထFး 

ြပ]လ$ပ်ထားသည့ ် ကာကယွေ်ဆးသယပ်စQညး်များHCင့ ် Data Logger များကိ$သံ$းရန ်

¢£နN်ကားထားပါသည။်  

 

 

  

ပံ-(၅) Arktek + PCM 

O
R 

ပံ-(၆) Dry ice + thermal shippers 
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၂.၃ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးO3င့ ်ဆကစ်ပ်ပစáညး်လိ-အပ်ချကခ်န်မ့3န်း  

 တကွခ်ျကြ်ခငး် 

၂.၃.၁  COVID-19 ကာကယွေ်ဆး လိ-အပ်ချက ်ခန်မ့3န်းတကွခ်ျကြ်ခငး် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးတစပ်$လငး်အတကွ ်ေလလငွ့မ်Vေြမ•ာကေ်ဖာ်ကနိး်ကိ$ ၁.၁၁ 

(ေလလငွ့မ်VHVနး် ၁၀%) ခန်မ့Cနး်ထားပါသည။်  

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးလိ$အပ်ချကက်ိ$တကွခ်ျကရ်နမ်Cာ- 

ရညမ်Cနး်ဦးေရ x ေမëာ်မCနး်ကာကယွေ်ဆးလ£မ်းြခ]ံမV x ကာကယွေ်ဆးထိ$းရမည့ ်

အLကမိ် (၂) Lကမိ် x ကာကယွေ်ဆး ေလလငွ့မ်Vေြမ•ာကေ်ဖာ်ကနိး် 

ဥပမာ။  ရညမ်Cနး်ဦးေရ       ၁၀၀၀ 

လျာထားလ£မ်းြခ]ံမV    ၁၀၀% 

ကာကယွေ်ဆးထိ$းရမည့အ်Lကမိ်  (၂) Lကမိ် 

ေလလငွ့မ်VHVနး်          ၁၀% 

ေလလငွ့မ်Vေြမ•ာကေ်ဖာ်ကနိး်   ၁၀၀/ (၁၀၀-၁၀) = ၁.၁၁ 

ကာကယွေ်ဆးလိ$အပ်ချက ်   ၁၀၀၀ x ၂ x ၁.၁၁ = ၂၂၂၀ 

• ထိ$ေ့နာကေ်ဖာ်ြပပါအမCာစာပံ$စHံCင့ ်ပစQညး်ထနိး်သမိ်းမV အစရီငခ်စံာလ£ာ ကိ$အသံ$းြပ]၍ 

ကာကယွေ်ဆးေတာငး်ခပံါ။  
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၂.၃.၂ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး လ-ပ်ငန်းသံ-းဆကစ်ပ်ပစáညး် လိ-အပ်ချက ် 

 ခန်မ့3န်းတကွခ်ျကြ်ခငး် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆး လ$ပ်ငနး်သံ$းဆကစ်ပ်ပစQညး် (AD Syringe ၀.၅ ml HCင့ ်

၀.၃ ml)ကိ$ ေအာကပ်ါအတိ$ငး်တကွခ်ျကပ်ါ။ 

 ဥပမာ။  ရညမ်Cနး်ဦးေရ       ၁၀၀၀ 

   ကာကယွေ်ဆးထိ$းရမည့ ်အLကမိ်  (၂) Lကမိ် 

   ေလလငွ့မ်VHVနး်    ၁၀% 

   ေလလငွ့မ်Vေြမ•ာကေ်ဖာ်ကနိး်  ၁၀၀/ (၁၀၀-၁၀) =  ၁.၁၁ 

   လိ$အပ်မည့ ်ေဆးထိ$းûပန ်  ၁၀၀၀ x ၂ x ၁.၁၁ =  ၂၂၂၀ 

• ေဖျာ်စပ်ရညြ်ဖင့ေ်ဖျာ်စပ်ရမည့ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးြဖစပ်ါက (mixing 

syringe) လိ$အပ်ချကက်ိ$လညး် ေလလငွ့မ်VHVနး် (၁၀%) ြဖင့ ် ထည့တ်ကွရ်မညြ်ဖစပ်ါ 

သည။် 

• လိ$အပ်ေသာေဆး (dose) စ$စ$ေပါငး်အေရအတကွက်ိ$ ေဆးတစပ်$လငး်တငွ ်

ပါဝငေ်သာ (dose) အေရအတကွH်Cင့စ်ားပါ။ လိ$အပ်ေသာ ေဖျာ်စပ်ရနေ်ဆးထိ$းûပန ်

အေရအတကွက်ိ$ ရhCိမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

      ဥပမာ။   Pfizer ကာကယွေ်ဆးတစပ်$လငး်  (၆) dose  

           ကာကယွေ်ဆးလိ$အပ်ချက ်  ၂၂၂၀ doses 

           ေလလငွ့မ်Vေြမ•ာကေ်ဖာ်ကနိး်  ၁၀၀/ (၁၀၀-၁၀) = ၁.၁၁ 

             Mixing syringe လိ$အပ်ချက ် ၂၂၂၀/ ၆ x ၁.၁၁ = ၄၁၁  
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• COVID-19 ကာကယွေ်ဆး လ$ပ်ငနး်သံ$းဆကစ်ပ်ပစQညး် (ေဆးထိ$းအပ်စနွ်ပ့စပံ်$း) ကိ$ 

ေအာကပ်ါအတိ$ငး်တကွခ်ျကပ်ါ။စနွ်ပ့စပံ်$းတစခ်$ထတဲငွ ်ေဆးထိ$းûပန ်(၁၀၀) ခ$ စနွ်ပ့စ ်

Hိ$ငသ်ည။် ေလလငွ့မ်VHVနး် (၁၀%) 

စနွ်ပ့စပံ်$းလိ$အပ်ချက ်= 

(ေအဒေီဆးထိ$းûပနစ်$စ$ေပါငး် + ေဖျာ်စပ်ရနေ်ဆးထိ$းûပနစ်$စ$ေပါငး် x ၁.၁) ÷ ၁၀၀ 

(မCတခ်ျက။် ေဖျာ်စပ်ရညေ်ဆးထိ$းûပန ် မလိ$သည့ ် ကာကယွေ်ဆးြဖစပ်ါက ထည့သ်ငွး် 

တကွခ်ျကရ်နမ်လိ$ပါ။) 

၂.၃.၃  ကာကယွေ်ဆးသိ-ေလ3ာငရ်န်အတကွ ်ေနရာြပငဆ်ငြ်ခငး် 

• အေအးလမ်းေNကာငး်မပျကသ်ိ$ေလCာငထ်နိး်သမိ်းHိ$ငရ်န ် လိ$အပ်သည့ေ်နရာထ$ထည ်

ကိ$ သhိCိHိ$ငရ်န ်ေအာကပ်ါအတိ$ငး်အဆင့ဆ်င့တ်ကွခ်ျကရ်ပါမည။် 

အဆင့(်၁) ပထမဦးစာွ မိမိေဒသအတကွလ်ိ-အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးထ-ထည ် 

  (လတီာ) ကိ-ေအာကပ်ါအချက ်(၂) ချကက်ိ- အေြခခံ၍ တကွပ်ါ။ 

 

အLကမိ်ြပည့ထ်ိ$းရနလ်ိ$အပ်သည့က်ာကယွေ်ဆးထ$ထညပ်မာဏ=              

အLကမိ်ြပည့ထ်ိ$းရနလ်ိ$အပ်သည့ ် ကာကယွေ်ဆးအLကမိ်ေပါငး် x ေဆးတစL်ကမိ်စာ၏ 

ထ$ပ်ပိ$းXပီးေနရာယFေသာထ$ထည ်(cm3) x  ေလလငွ့မ်Vေြမ•ာကေ်ဖာ်ကနိး် 
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ဇယား (၆) ရညမ်-န်းဦးေရ (၁၀၀၀) အတကွလ်ိ9အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးထ9ထညတ်ကွခ်ျကြ်ခငး်ပံ9စ ံ(ဥပမာ) 

အ"ကမ်ိြပည့ထ်ိ,းရန်လိ,

အပ်သည့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

အ"ကမ်ိေပါငး် (A) 

ေဆးတစ"်ကမ်ိစာ၏ 

ထ,ပ်ပိ,း@ပီးေနရာယBေသာ

ထ,ထည ်(cm3) 

(B) 

ေလလငွ့မ်FေြမGာက်

ေဖာ်ကန်ိး 

(C) 

အ"ကမ်ိြပည့ထ်ိ,းရန်လိ,

အပ်သည့ ်

ကာကယွေ်ဆး 

ထ,ထညပ်မာဏ  

D= (A*B*C)/၁၀၀၀ 

ရညမ်Qန်းဦး

ေရ 

(E) 

လိ,အပ်ေသာေဆး

ထ,ထည ်(လတီာ) 

F = (D*E) 

၂ ၂.၁ (Covishield) ၁.၁၁ ၀.၀၀၄၆၆ ၁၀၀၀ ၄.၆၆ 

၂ ၁.၈ (Pfizer) ၁.၁၁ ၀.၀၀၃၉၉ ၁၀၀၀ ၃.၉၉ 

၂ ၁၆.၃ (Sinovac) ၁.၁၁ ၀.၀၃၆၁၉ ၁၀၀၀ ၃၆.၁၉ 

၂ ၁၁.၂ (Sinopharm) ၁.၁၁ ၀.၀၂၄၈၆ ၁၀၀၀ ၂၄.၈၆ 

၁ ၃.၈ (JnJ) ၁.၁၁ ၀.၀၀၄၂၁၈ ၁၀၀၀ ၄.၂၁၈ 
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အဆင် ့(၂) အေအးလမ်းေ.ကာငး်ထ2ထညခ်န်မ့6န်းေနရာတကွခ်ျကြ်ခငး် 

• အဆင့(်၁) တငွတ်ကွခ်ျကရ်01ိသည့ ် သကဆ်ိ5ငရ်ာေဒသအတကွ ် လိ5အပ်ေသာ 

ကာကယွေ်ဆးထ5ထညပ်မာဏ (လတီာ) ကိ5 အေအးလမ်းေAကာငး်မပျက ် သိ5ေလ1ာင ်

ထနိး်သမိ်းရန ် လိ5အပ်ေသာပစDညး် ကရိိယာများ (အေအးခနး်များ၊ ေအးခခဲနး်များ၊ 

ေရခေဲသတG ာများ၊ ေအးခေဲသတG ာများ) ထ5ထညပ်မာဏကိ5 ေအာကပ်ါအတိ5ငး် 

တကွခ်ျကရ်ပါမည။် 

• ေဒသအတကွ ်လိ5အပ်ေသာကာကယွေ်ဆး ပမာဏထ5ထည ်(လတီာ)ကိ5 ေြမKာကေ်ဖာ် 

ကနိး် (၁.၂) (သိ5မ့ဟ5တ)် (၂) ြဖင့ေ်ြမKာကရ်ပါမည။် ယငး်ေြမKာကေ်ဖာ်ကနိး်သည ်

ကာကယွေ်ဆးများAကား ေလလ1ည့ပ်တသ်ာွးလာPိ5ငရ်နအ်တကွ ် လျာထားသတမ်1တ ်

ပါသည။် 

ဥပမာ - ရညမ်1နး်ဦးေရ (၁၀၀၀) အတကွလ်ိ5အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးထ5ထည ်

(၄.၆၆) (လတီာ) ကိ5 အေအးလမ်းေAကာငး်မပျက ် သိ5ေလ1ာငထ်နိး်သမိ်းရန ်

လိ5အပ်ေသာ အေအးခနး်ထ5ထညပ်မာဏ မ1ာ (၄.၆၆ x ၂.ဝ= ၉.၃၂) လတီာလိ5အပ် 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 

• COVID-19ကာကယွေ်ဆးများေရာက0်1ိလာပါက 

လက0်1ိကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ1ာငခ်နး်01ိ ေရခေဲသတG ာများ/ ေအးခေဲသတG ာများ01ိ 

ထ5ထညစ်5စ5ေပါငး်မ1 ကာကယွေ်ဆးအသစအ်ပါအဝင ် ကာကယွေ်ဆးအားလံ5း၏ 

သိ5ေလ1ာငရ်မည့ ်ထ5ထညပ်မာဏကိ5Pfတပ်ါ။  

• ြခားနားချကသ်ည ် လစgလိ5အပ်ေသာ ကာကယွေ်ဆးထ5ထညထ်ကမ်ျားပါက 

ကာကယွေ်ဆး သိ5ေလ1ာငရ်နလ်ံ5ေလာကပ်ါသည။် 
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• လိ5အပ်ေသာအေအးလမ်းေAကာငး်သိ5ေလ1ာငပ်စDညး်များ ေရခေဲသတG ာများ၊ ေအးခ ဲ

ေသတG ာများ ကာကယွေ်ဆးသယဘ်iးများ၊ ေရခြဲပားများကိ5 တကွခ်ျကပ်ါ။ 

လိ5အပ်ချက ်01ိပါက တကွခ်ျကမ်1ာယiပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးများစနစတ်ကျမ1ာယiစမီံခန်ခ့ွြဲခငး်၊ သိ5ေလ1ာငြ်ခငး်ြဖင့ ်

ကာကယွေ်ဆးများ ြပတလ်ပ်ြခငး်၊ ေဆးေလလငွ့မ်fများြခငး် 

စသညတ်ိ5က့ိ5ေလjာခ့ျPိ5ငသ်ည့ ်အကျိkးေကျးဇiး များကိ5ရ01ိေစmပီး 

ကာကယွေ်ဆး၏လံ5ြခkံစတိခ်ျရမfကိ5လညး် အာမခPံိ5ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

ဇယား (၇) တိ+းချဲ/ကာကယွေ်ဆးထိ+းလ+ပ်ငန်းတငွ ်လက:်;ိအသံ+းြပ@ေနေသာ လAပ်စစေ်ရခဲ               

 ေသတD ာ၊  ဆိ+လာ ေရခဲေသတD ာ၊ အေအးေသတD ာF;င့ ်

 ကာကယွေ်ဆးသယဘ်Iးများ  ၏ အသားတင ်သိ+ေလ;ာငF်ိ+ငေ်သာ ထ+ထည ်

စM ထ+တလ်+ပ်သI 

(Manufacturer) 

အမျိ@းအစား  

(Model) 

ကာကယွေ်ဆးသိ+ေလ;ာငF်ိ+ငေ်သာ 

အသားတငထ်+ထည ်(လတီာ) 

1 Haier HTCD 90 SDD 37.5 

2 B Medical Systems TCW 2043 SDD 70 

3 B Medical Systems TCW 40 SDD 36 

4 Dulas VC 150 SDD 102 

5 Dulas VC 65-2 37 

6 Vestfrost MK 304 108 

7 Vestfrost VLS 200A 60 

8 Vestfrost VLS 350 127 
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စM ထ+တလ်+ပ်သI 

(Manufacturer) 

အမျိ@းအစား  

(Model) 

ကာကယွေ်ဆးသိ+ေလ;ာငF်ိ+ငေ်သာ 

အသားတငထ်+ထည ်(လတီာ) 

9 Vestfrost VLS 400A          145 

10 Vestfrost VLS 064 52.5 

11 B Medical Systems RCW 25 (Cold Box) 20 

12 B Medical Systems RCW 12 (Cold Box) 8.5 

13 Blowkings CB 20-CF (Cold 

Box) 

20 

14 Blowkings BK-VC 2.6 CF 

(Vaccine carrier) 
2.6 

15 Gio Style SpA Gio style’s VC 2.6 

(Vaccine carrier) 

2.6 

၂.၃.၄ ကျန်းမာေရးဌာနများတငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိ2းဆိ2ငရ်ာစနွ ့်ပစပ်စDညး်များကိ2  

 စနစတ်ကျစနွ ့်ပစြ်ခငး် 

• Auto-disable (AD syringes) ေဆးထိ5းóပနမ်ျားကိ5 အသံ5းြပkmပီးစနွ ့ပ်စရ်ာတငွ ် 

စနွ ့ပ်စပံ်5း ထသဲိ5 ့ စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

• စနွ ့ပ်စပံ်5း၏ (၃/၄) ထကပိ်5၍ ေဆးထိ5းóပနမ်ျားအား မထည့ပ်ါP1င့။် စနွ ့ပ်စပံ်5းတငွ ်

ပါေသာ အနေီရာငလ်ိ5ငး်အထသိာ အသံ5းြပkပါ။  

• စနွ ့ပ်စပံ်5းကိ5 အဖံ5းေသချာစာွပိတ၍် စနွ ့ပ်စမ်ည့ေ်နရာသိ5 ့ ပိ5ေ့ဆာငပ်ါ။ 
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၂.၃.၅ ကာကယွေ်ဆးပ2လငး်ခွံများကိ2 စနွ ့်ပစြ်ခငး် 

• အသံ5းြပkmပီးေဆးပ5လငး်ခွမံျား၊ မဖွင့ရ်ေသးေသာရကလ်နွက်ာကယွေ်ဆးပ5လငး်များ၊ 

VVM စနွ ့ပ်စမ်1တေ်ရာက0်1ိေနေသာ ေဆးပ5လငး်များကိ5 စနစတ်ကျ စနွ ့ပ်စရ်န။် 

• ဖွင့ေ်ဖာကm်ပီးကာကယွေ်ဆးပ5လငး်ခွမံျားတငွ ် ြပတ0်1ေစPိ5ငေ်သာ အေြခအေန01ိေန 

ပါက ခôနထ်ကပ်စDညး် စနွ ့ပ်စြ်ခငး်အတိ5ငး်စနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

• စနွ ့ပ်စပ်စDညး်များကိ5 စနွ ့ပ်စရ်နေ်နရာသိ5 ့ မပိ5ေ့ဆာငမ်ီေသချာစာွ ထ5တပိ်5းရပါမည။် 

၂.၃.၆ တစက်ိ+ယေ်ရသံ+းကာကယွေ်ရးပစ_ညး်များ (Level 2 PPE) ကိ+စနွ ့်ပစြ်ခငး်  

• တကိ5ယေ်ရသံ5းကာကယွေ်ရးပစDညး်များ (Level 2 PPE) တငွ ်လကအ်တိ၊် ခွစဲတိခ်နး် 

သံ5းဝတùံ်5  (Surgical Gown)၊ ခွစဲတိခ်နး်သံ5း ေခါငး်ေဆာငး် (Surgical Cap)၊ KN 95 

Mask P1င် ့မျကP်1ာအကာ (Face Shield)  စသညတ်ိ5 ့ ပါဝငပ်ါသည။် 

• အသံ5းြပkmပီး PPE များကိ5 ကာကယွေ်ဆးထိ5းသည့ ်ဧရိယာP1င့ေ်ဝးေသာ အခနး်တစခ်5 

တငွ ်ခôတm်ပီးလjင ်စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စပ်ါ။ 

• စနွ ့ပ်စအ်တိက်ိ5 ေသချာစာွထ5ပ်ပိ5းmပီး ေနာကဆ်ံ5းစနွ ့ပ်စရ်မည့ ် ေနရာအေရာက ်

ပိ5ေ့ဆာငပ်ါ။ 
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၂.၄ ကာကယွေ်ဆးထိ2းစ2ရပ်တငွအ်ေအးလမ်းေ.ကာငး်ထန်ိးသမ်ိးြခငး်H6င့ ်

ေအာကေ်ြခအဆင့တ်ငွ ်စနွ ့်ပစပ်စDညး်များမ6န်ကန်စာွ စမံီခန ့်ခွဲြခငး်။ 

 သငယ်Iြခငး်၏ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

ဤသငခ်နး်စာအmပီးတငွ ်သငသ်ည ်

• ကျနး်မာေရးဌာနတငွ ် ကာကယွေ်ဆးများအား အေအးလမ်းေAကာငး်မပျက ်

သိ5ေလ1ာငရ်န ် ေနရာအလံ5အေလာကမ်01ိခဲလ့jင ် မညသ်ိ5စ့မီံခန ့ခ်ွရဲမညက်ိ5 

နားလညသ်0ိ1ိPိ5ငမ်ညြ်ဖစပ်ါ သည။် 

• ေအာကေ်ြခအဆင့တ်ငွ ် စနွ ့ပ်စပ်စDညး်များအား မ1နက်နစ်ာွ စမီံခန ့ခ်ွတဲတေ်စရနP်1င့ ်

ပiးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အေြခအေနများကိ5 သ0ိ1ိနားလညသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

၂.၄.၁ ကာကယွေ်ဆးထိ2းစ2ရပ်တခ2တငွ ်ကာကယွေ်ဆးများအေအးလမ်းေ.ကာငး်  

 မပျကထ်န်ိး သမ်ိးHိ2ငေ်စရန် စမံီေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

ဇယား (၈) ကာကယွေ်ဆးသယပံ်2း (Vaccine Carriers) 

ကာကယွေ်ဆးများကိ+ အပIချိန် (+၂)°C မ; 

(+၈)°C အတငွး်ထားေသာကာကယွေ်ဆး 

သယပံ်+းများ 

ကာကယွေ်ဆးများကိ+ အပIချိန် (-၇၀)°C 

အတငွး် ထားေသာ ကာကယွေ်ဆးသယပံ်+း  

(Thermal shippers) 

ကာကယွေ်ဆးသယပံ်5းများတငွ ်အမျိkးအစား(၂) 

မျိkး 01ိပါသည။် 

၁။ ပံ5မ1နက်ာကယွေ်ဆးထိ5းလ5ပ်ငနး်တငွ ်

လက0်1ိအသံ5းြပkေနေသာကာကယွေ်ဆး 
သယပံ်5းြဖစm်ပီး ကာကယွေ်ဆးကိ5 

အလယတ်ငွထ်ား၍ ေဘးပတလ်ညတ်ငွ ်

• ေရခေဲြခာက ်(Dry Ice) များပါေသာ 

သးီသန ့က်ာကယွေ်ဆးသယပံ်5း 

အပiချိနမ်1ာ (-၈၀° မ1- ၆၀°C) အတငွး် 

01ိသည။် 
• ကာကယွေ်ဆး (၃.၄) လတီာ မ1 (၆.၂) 

လတီာ ဆန ့သ်ည။် 
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ြပkြပငထ်ားေသာ ေရခြဲပား များ 

(Conditioned Ice Pack) ပါ01ိပါသည။် 

၂။ ေအးခြဲခငး်မြဖစေ်စေသာ ကာကယွေ်ဆး 

သယပံ်5း (Freeze Free Vaccine Carrier) 

ြဖစm်ပီး ကာကယွေ်ဆးကိ5 အလယတ်ငွ ်

သးီြခားထားေစmပီး 

ြပငပ်မ1ေအးခေဲနေသာေရခြဲပားများြဖင့ ်

ဝိ5ငး်ထားပါသည။် 

 

 

• ကာကယွေ်ဆးများကိ5 အဆင့လ်ိ5က ်

သမိ်းဆညး်Pိ5ငသ်ည့စ်နစ ်(Vial Rack 
System) ပါဝငသ်ည။်  

• ကာကယွေ်ဆးသယဘ်iးတငွ ်(Data 

logger) တွလဲျကပ်ါ01ိသည။် 

 

၂.၄.၂ ဖွင့ေ်ဖာကY်ပီးေသာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ2 ကိ2ငတ်ယွ ် အသံ2းြပ`နညး် 

 လiအများစာပါဝငေ်သာ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးပ5လငး် (Multidose Vial) 

အသံ5းြပkရာတငွ ်  ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ5လိ5ကန်ာရပါမည။် 

• ေဖျာ်စပ်ေရP1င့ေ်ဖျာ်mပီးေသာကာကယွေ်ဆးကိ5ေဖျာ်mပီး (၆) နာရီAကာလjင ် စနွ ့ပ်စပ်ါ 

(သိ5မ့ဟ5တ)် ေဆးထိ5းစ5ရပ်တစခ်5mပီးလjင ် စနွ ့ပ်စပ်ါ။ မညသ်ည့အ်ရာက 

ေစာသညြ်ဖစေ်စ ေစာသည့အ်ချိနက်ိ5 လိ5ကန်ာရမညြ်ဖစသ်ည။် 

• ဖွင့ေ်ဖာကထ်ားmပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးပ5လငး်ကိ5 တိ5ကùိ်5ကေ်နေရာငြ်ခည ်

(သိ5မ့ဟ5တ)် တိ5ကùိ်5ကအ်ပiP1င့ ်ြပငး်ထနေ်သာအလငး်ေရာငတ်ိ5 ့ြဖင့ ်ထေိတွ¶မိြခငး် ကိ5 

ကာကယွပ်ါ။ 

• ဖွင့ေ်ဖာက၍် အသံ5းြပkmပီးေသာကာကယွေ်ဆးကိ5 ေရခေဲသတG ာတငွး်သိ5 ့ ြပနလ်ည ်

ထည့သ်ငွး်ြခငး်P1င် ့သယေ်ဆာငထ်ိ5းP1ြံခငး် မလ5ပ်ပါP1င့။် စနွ ့ပ်စပ်ါ။  
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၂.၄.၃ Reverse Logistic (ကာကယွေ်ဆးများြပန်လညေ်ပးပိ2 ့ြခငး်)   

အသံ5းမြပkရေသးေသာကာကယွေ်ဆးများကိ5 ြပနလ်ညအ်သံ5းြပkရန ် (သိ5မ့ဟ5တ)် 

စနွ ့ပ်စ ်ရန ်ေပးပိ5 ့ြခငး်ကိ5 Reverse Logistic ဟ5ေခßပါသည။်  

Reverse Logistic ြဖစF်ိ+ငေ်သာအေြခအေနများ  

(၁) ေရာဂါကiးစကP်ိ5ငေ်ြခြမင့မ်ားေသာ ေနရာေဒသများသိ5 ့ ကာကယွေ်ဆးလိ5အပ် 

 ချကအ်ရ ြပနလ်ညေ်ပးပိ5ရ့ြခငး်။ 

(၂) အစ5လိ5ကက်ာကယွေ်ဆးထိ5းလ5ပ်ငနး်များ (Vaccination Campaign) 

mပီးဆံ5းချိနတ်ငွ ်   ပိ5လjံေသာကာကယွေ်ဆးများအား ကာကယွေ်ဆးသိ5ေလ1ာင ်

သည့ ်အေအးခနး်များတငွ ်ြပနလ်ညေ်ပးပိ5 ့ြခငး်။ 

(၃) အစ5လိ5ကက်ာကယွေ်ဆးထိ5းP1ြံခငး် အေAကာငး်တစခ်5ခ5ေAကာင့ ်

ေခတG ရပ်နားစg အသံ5းမြပkရေသးေသာ ကာကယွေ်ဆးများ ြပနလ်ညသ်ိ5 

ေလ1ာငထ်ားရန ်ေပးပိ5 ့ ြခငး်။ 

(၄)  အေAကာငး်တစစ်ံ5တစရ်ာေAကာင် ့ ကာကယွေ်ဆးကိ5 ြပနလ်ညစ်စီစရ်န ် ေပးပိ5 ့ 

ြခငး်။ 

ပံ+(၇) Reverse Logistic ြဖစF်ိ+ငေ်သာအေြခအေနများ 
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tcef; (3) 

COVID-19   umuG,faq;xdk;eSH&ef 
vkyfief;tqifhqihfeSifh umuG,faq;tm; 

ab;tEã&m,fuif;pGm xdk;eSHay;jcif; 
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၃။  COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထည့သ်ငွး်ထိ:း;<ရံန် လ:ပ်ငန်း  

 အဆင့ဆ်င့ ်;<င့ ်ကာကယွေ်ဆး အားေဘးအ;Dရာယက်ငး်စာွ 

 ထိ:း;<ေံပးြခငး် 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ3 ြပညသ်8လ8ထ3ကိ3 ေဘးအ=>ရာယက်ငး်စာွ စနစတ်ကျ 

ထိ3း=Eေံပး=ိ3ငရ်န ်ေအာကပ်ါလ3ပ်ငနး်များကိ3 IကJိတငေ်ရးဆွ ဲေဆာငရွ်ကရ်မည ်ြဖစပ်ါသည။် 

၃.၁ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထည့သ်ငွး်ထိ;း<=ရံန် လ;ပ်ငန်းအဆင့ဆ်င့ ်

၃.၁.၁ ကာကယွေ်ဆးထိ;း<=ရံန်ဦးစားေပးလFအ;ပ်စ;များေရွးချယသ်တမ်=တြ်ခငး် 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအလံ3အေလာကရ်NEိရန ် အေြခအေနမေပးသည့က်ာလ 

ြဖစရ်ာ အြခား=ိ3ငင်မံျားနညး်တ8 ြမနမ်ာ=ိ3ငင်အံေနြဖင့ ် ကမQာက့ျနး်မာေရးအဖွဲR Iကးီ SAGE 

နညး်ပညာ အဖွဲR မEထ3တြ်ပနထ်ားေသာ “roadmap for prioritizing uses of COVID-19 

vaccines in the context of limited supply” =Eင့ ် =ိ3ငင်တံငွး် COVID-19 ြဖစပ်ာွးမo 

အေြခအေနများကိ3 အေြခအေန ေပpမ8တည၍် ဦးစားေပးလ8အ3ပ်စ3များ ကိ3ေရွးချယထ်ားNEိ 

ပါသည။် 

 COVID-19 ကာကယွထ်နိး်ချJပ်က3သေရးအဖွဲR COVID-19 Task Force (CTF) ၏ 

ဦးေဆာငမ်oြဖင့ ် ဦးစားေပးေရွးချယေ်သာအ3ပ်စ3=Eင့ ် ရNEိမည့က်ာကယွေ်ဆး အေရအတကွ ်

အေပpတငွမ်8တည၍် ကာကယွေ်ဆးထိ3းအစအီစyကိ3 ေဆာငရွ်ကသ်ာွးမညြ်ဖစပ်ါသည။်  
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၃.၁.၂ ေပါငး်စပ်ည
N
<ိ Oငိး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအသစထ်ည့သ်ငွး် ထိ3း=Eမံည့အ်စအီစyတငွ ်ပံပိ့3းက8ညမီျား 

ရNEိရန ်ပ8းေပါငး်ညz=ိ oငိး်ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။်  

• ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံနလ်8ဦးေရစာရငး်ေကာကယ်8ြခငး်၊  

• ေဆးထိ3းစ3ရပ် ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊  

• ကာကယွေ်ဆးသယယ်8ပိ3ေ့ဆာငြ်ခငး်၊  

• လံ3ြခJံေရးအစအီမံများ ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်တိ3က့ိ3 သကဆ်ိ3ငရ်ာအဖွဲRအစညး်များ=Eင့ ်

အနးီကပ် ညz=ိ oငိး်ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

၃.၁.၃ အ<;စတိစ်မံီချကေ်ရးဆွြဲခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်များ=Eင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲRများကိ3 IကJိတငဖ်ွဲRစညး်ရမည ်

ြဖစပ်ါသည။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ3းလ3ပ်ငနး်တငွ ်အသံ3းြပJေသာ အ=3စတိစ်မီံချကပံ်3စမံျား 

အသံ3းြပJ၍ အ=3စတိစ်မီံချကမ်ျား ေရးဆွရဲပါမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်များ၊ ကျနး်မာေရးဌာနများ၊ ကာကယွေ်ဆးသိ3ေလEာငရ်ာ 

ေနရာများ အလိ3က ်အ=3စတိစ်မီံချကမ်ျားကိ3 ေရးဆွရဲပါမည။် 

၃.၁.၄ လိ;အပ်ေသာပစSညး်များြပငဆ်ငြ်ခငး် 

ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်များအတကွ ် 

• ကာကယွေ်ဆး=Eင့လ်3ပ်ငနး်သံ3းပစ}ညး် လိ3အပ်ချကမ်ျားကိ3 ခန ့မ်Eနး်တကွခ်ျက ်ေတာငး်ခ ံ

ရပါမည။် 

• အေအးလမ်းေ~ကာငး်ထနိး်သမိ်းေသာ ပစ}ညး်များရNEိမo=Eင့ ်လံ3ေလာကမ်o အေြခအေန 

များ ဆနး်စစ၍် လိ3အပ်ချကN်Eိပါက ခန ့မ်Eနး်တကွခ်ျက ်ေတာငး်ခရံပါမည။် 
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• ကာကယွေ်ဆးထိ3းသ8များအားလံ3းအတကွ ် လိ3အပ်ေသာ တစက်ိ3ယေ်ရ ေရာဂါ 

ကာကယွထ်နိး်ချJပ်ပစ}ညး်များ (Level 2 PPE) =Eင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3း စ3ရပ်တငွ ်

လကေ်ဆးရည ် ရNEိ=ိ3ငေ်စရန ် လိ3အပ်ချကမ်ျားကိ3 ခန ့မ်Eနး်တကွခ်ျကြ်ပငဆ်ငထ်ား 

ရပါမည။် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲRတိ3ငး်အတကွ ် AEFI kit လိ3အပ်ချကက်ိ3 ြဖည့တ်ငး်ထား 

ရပါမည။် 

• လိ3အပ်ချကမ်ျားအားလံ3းသည ်ကာကယွေ်ဆးမထိ3းမီ ြပငဆ်ငÉ်ပီးြဖစရ်မည။် 

၃.၁.၅ ကာကယွေ်ဆးထိ;းအစအီစUအဆင့ဆ်င့ ် 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံန ် ရညမ်Eနး်လ8အ3ပ်စ3များအလိ3က ် ကာကယွေ်ဆး 

ထိ3းမည့ ်ေအာကပ်ါနညး်ဗျÖဟာများကိ3 အလျyးသင့သ်လိ3 ထည့သ်ငွး် ေရးဆွပဲါ။ 

(က) ေဒသအလိ3က ် ကာကယွေ်ဆးထိ3း အစအီစyကိ3 သငတ်နး်ရNEိÉပီးြဖစေ်သာ 

ကာကယွ ်ေဆးထိ3းသ8ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများြဖင့ ်ထိ3း=Eရံမညြ်ဖစပ်ါသည။်  

(ခ) ကာကယွေ်ဆးထိ3းရန ် လ8တစဥ်ီး=Eင့တ်စဥ်ီး (၅-၁၀) မိနစ~်ကာြမင့မ်ညြ်ဖစ ်

ေသာေ~ကာင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲRတစဖ်ွဲ R မE ကာကယွေ်ဆးထိ3းသ8တစဦ်း 

သည ်တစေ်နလ့çငလ်8 (၅၀) ဦး မE  (၁၅၀) ဦး ခန ့က်ိ3 ထိ3း=Eေံပးမညြ်ဖစသ်ည။် 

(ဂ) ေဒသတစခ်3လçင ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းရမည့ ် ရညမ်Eနး်လ8အ3ပ်စ3အေရအတကွ ်

ေပpမ8တည၍် ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်=Eင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲRကိ3 စစီy 

တကွခ်ျက ်ဖွဲRစညး်ထားရမည။် 

(ဃ) ကာကယွေ်ဆးထိ3းေပးမည့ ်ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း=Eင့ ်Iကးီ~ကပ်သ8များသည ်

ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီး ြဖစပ်ာွးတတေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွြဲပဿနာများ 

စမီံခန ့ခ်ွြဲခငး်သငတ်နး်ကိ3 တကေ်ရာကÉ်ပီးသ8များြဖစရ်မည။် AEFI 
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management အတကွ ်အေရးေပpဆကသ်ယွ=်ိ3ငမ်ည့ ်ဆရာဝန/် တာဝနခ် ံ

ကျနး်မာေရး ဝနထ်မ်းထ ံဆကသ်ယွရ်မည့ ်ဖ3နး်နပံါတမ်ျားကိ3 

ကာကယွေ်ဆးထိ3း စ3ရပ်တိ3ငး်တငွ ်အဆငသ်င့ ်NEိရမည။် 

(င) ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်တိ3ငး်တငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိ3းချိန ်မစတငမ်ီ=Eင့ ်စ3ရပ်Éပီး 

သညအ်ထ ိေဒသဆိ3ငရ်ာအဖွဲRအစညး်များမE လံ3ြခJံေရးစစီyထား NEိရမည။် 

၃.၂ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ; ေဘးအ<Wရာယက်ငး်စာွထိ;း<=ြံခငး် 

၃.၂.၁ ေရာဂါကFးစကမ်Oကာကယွတ်ားဆးီြခငး်<=င့ ်ထန်ိးချYပ်ြခငး်၏အေရးပါပံ; 

ေရာဂါက8းစကမ်oကာကယွတ်ားဆးီြခငး်=Eင့ ် ထနိး်ချJပ်ြခငး် (Infection prevention 

and control - IPC) လ3ပ်ငနး်စyများသည ် ကာကယွေ်ဆးလကခ်ရံယ/သ/များ=Eင့ ်

ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများကိ3 ေရာဂါက8းစကမ်oေ~ကာင့ ် ြဖစေ်စ=ိ3ငသ်ည့ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ဆိ3းကျိJးများ ခစံားရြခငး်မE ကာကယွေ်ပးရန ်အလနွထ်ေိရာကေ်သာ လကေ်တွRေြဖNEငး်သည့ ်

နညး်လမ်း ြဖစပ်ါသည။် 

ေရာဂါက8းစကမ်o ကာကယွတ်ားဆးီြခငး်=Eင့ ် ထနိး်ချJပ်ြခငး်စကံိ3ကအ်ေလအ့ကျင့ ်

များကိ3 စနစတ်ကျလိ3ကန်ာြခငး်ြဖင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eေံပးမည့ ် ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း 

ကိ3ယတ်ိ3င=် Eင့ ် ကာကယွေ်ဆးလကခ်ရံယ8သ8များအြပင ် ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း၏မိသားစ3=Eင့ ်

ရပ်ရွာလ8ထ3ကိ3 ေရာဂါက8းစကြ်ခငး်မE ထေိရာကစ်ာွ ကာကယွ=်ိ3ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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ပံ;(၈) ေရာဂါကFးစကမ်Oကာကယွတ်ားဆးီြခငး်<=င့ ်ထန်ိးချYပ်ြခငး် (IPC) ၏ 

ရညမ်=န်းချက ်

 

 ၃.၂.၂ မိမိကိ;ယက်ိ; ကာကယွြ်ခငး် 

ေအာကပ်ါကာကယွေ်ဆးထိ;းစ;ရပ်များအတကွ ်စကံိ;ကေ်ရာဂါကFးစကမ်O ကာကယွ ်

တားဆးီထန်ိး ချYပ်ြခငး်နညး်ဗျ`ဟာများကျင့သ် ံ;း၍ မိမိကိ;ယက်ိ;ကာကယွပ်ါ။ 

• လကသ်န ့်()ငး်ေရး - ကာကယွေ်ဆးလကခ်ရံယ/သ/များ=Eင့ ် မထေိတွRမီ/ထေိတွR 

Éပီးတိ3ငး် အရကပ်ျံပါဝငေ်သာ လကသ်န ့စ်ငေ်ဆးရည ် (သိ3မ့ဟ3တ)် ေရ=Eင့ဆ်ပ်ြပာ 

အသံ3းြပJ၍ အနညး်ဆံ3းစကë န ့ ်၂၀ ~ကာေအာငလ်က=်Eစဖ်ကလ်ံ3းကိ3 စနစတ်ကျေဆး ပါ။  

• Level 2 PPE ကိ3ဝတဆ်ငပ်ါ။ 
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• ပတဝ်န်းကျငသ်န ့်()ငး်ေရး - အထ8းသြဖင့ ် ထေိတွR မoများေသာ မျက=်Eာြပငမ်ျားကိ3 

(က3လား ထိ3ငမ်ျား၊ စားပွဲများ =Eင့ ် တခံါးလကက်ိ3ငမ်ျား စသည့)်  သန ့N်Eငး်မoNEိေစရန ်

ြပJလ3ပ်ပါ။                        

• ေဘးကငး်လံ3ြခJံစတိခ်ျရသည့ ်ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eြံခငး် အေလအ့ကျင့မ်ျား=Eင့ ်စနွ ့ပ်စ ်

ပစ}ညး်များကိ3 စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စြ်ခငး်နညး်လမ်းများကိ3 ကျင့သ်ံ3းပါ။          

၃.၂.၃ လကသ်န ့်d=ငး်ေရးအတကွ ်လိ;အပ်သညမ်ျား ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

လကေ်ဆးြခငး်သည ် COVID-19 ေရာဂါ ကာကယွရ်ာတငွ ် အထေိရာကဆ်ံ3း 

နညး်လမ်း ြဖစသ်ည=်Eင့အ်ည ီကာကယွေ်ဆး ထိ3းစ3ရပ်တိ3ငး်တငွ ်ပံ3တငွ ်ြပထားသည့အ်တိ3ငး် 

လကေ်ဆးရနအ်တကွ ်ပစ}ညး်များသည ်ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်တိ3ငး်တငွ ်NEိသင့ပ်ါသည။်  

ပံ;(၉) လကေ်ဆးရန်အတကွ ်လိ;အပ်ေသာပစSညး်များ 
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စနစတ်ကျလကေ်ဆးြခငး် 

• သင်ေ့လျာ်ေသာပစ}ညး်များ=Eင့ ်နညး်လမ်းများကိ3အသံ3းြပJပါ။ 

• လကမ်ျားသည ် သသိာထငN်Eားစာွ ညစပ်တေ်ပေရေနြခငး် မNEိခဲလ့çင ် အရကပ်ျံ 

ပါဝငေ်သာ လကသ်န ့ေ်ဆးရညြ်ဖင့ ် လကမ်ျားကိ3 အနညး်ဆံ3း စကë န ့ ် (၂၀) – (၃၀) 

~ကာေအာင ်စနစတ်ကျ ပတွတ်ိ3ကေ်ဆးေ~ကာပါ။ 

                                        (သိ3မ့ဟ3တ)် 

• လကမ်ျားသသိာထငN်Eားစာွညစပ်တေ်ပကျံေနပါက ေရ=Eင့ ် ဆပ်ြပာကိ3 အသံ3းြပJ၍  

လကမ်ျားကိ3 အနညး်ဆံ3း စကë န ့ ်(၄၀) – (၆၀) ~ကာေအာင ်စနစတ်ကျ ပတွတ်ိ3ကေ်ဆး 

ေ~ကာÉပီး တစခ်ါသံ3းလကသ်3တပ်ဝါြဖင့ ်သ3တပ်ါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaw Toe Myint
54



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ပံ;(၁၀) စနစတ်ကျလကေ်ဆးြခငး် 
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၃.၂.၄ တစက်ိ;ယရ်ည ်ေရာဂါကာကယွထ်န်ိးချYပ်ေရးပစSညး်များြဖင့ ်ကာကယွြ်ခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲR မE ကာကယွေ်ဆးထိ3းေပးသ8 ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းသည ်

အဆင့ ်(၂) တစက်ိ3ယရ်ညအ်ကာအကယွေ်ပးေသာပစ}ညး်များ (Level-2 Personal 

Protective Equipment – PPE) ကိ3 ဝတဆ်ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

• ေစတနာဝ့နထ်မ်း က8ညေီပးေသာသ8သည ် ပါးစပ်=Eင့=် Eာေခါငး်စညး် (Surgical 

mask) =Eင့ ်မျက=်Eာကာ (Face shield) ကိ3 ဝတဆ်ငရ်မည။် 

 ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲRများသည ် အဆိ3ပါ တစက်ိ3ယရ်ညက်ာကယွေ်ပးေသာ ပစ}ညး် 

များကိ3 ကာကယွေ်ဆးမထိ3းမီ အဆငသ်င့ြ်ပငဆ်ငထ်ားNEိရန=်Eင့ ် ၎ငး်တိ3က့ိ3 မညက်ဲသ့ိ3 ့ 

နညး်စနစ ်မEနက်နစ်ာွ အသံ3းြပJရမညက်ိ3 ေလက့ျင့သ်င~်ကားထားရပါမည။် 

PPE များကိ3 အသံ3းြပJရာတငွအ်ေရးIကးီေသာအေြခခသံေဘာတရားများမEာ- 

(က) PPE များသည ်လိ3အပ်သည့အ်ချိနတ်ငွ ်အသင့ရ်NEိ အသံ3းြပJ=ိ3ငရ်မည။် 

(ခ) လံ3ေလာကေ်သာကာကယွမ်oကိ3 ေပး=ိ3ငရ်နအ်လိ3င့ Eာ PPE သည ် သင်ေ့တာ် 

မEနက်နေ်သာ သတမ်Eတအ်ရွယအ်စား NEိရနလ်ိ3အပ်ပါသည။် 

(ဂ)  လ8နာ=Eင့မ်ထေိတွRမီ (သိ3မ့ဟ3တ)် သင ် ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ် လ3ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

ကိ3 မြပJလ3ပ်မီ PPE ကိ3 အÉမဲတမ်း ဝတဆ်ငပ်ါ။ 

(ဃ)  လ8နာကိ3 ြပJစ3ေစာင့ေ်NEာကမ်o (သိ3မ့ဟ3တ)် လ3ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား Éပီးဆံ3းသည=်Eင့ ်

တစÉ်ပိJငန်က ်PPE ကိ3 စနစတ်ကျ ခôတပ်ါ။ 

(င)  တစခ်ါသံ3း PPE များ (ဥပမာ - ခွစဲတိခ်နး်သံ3းဝတöံ်3များ၊ လကအ်တိမ်ျား) ကိ3 

လံ3းဝြပနလ်ည ် အသံ3းမြပJပါ=Eင့။် ြပနလ်ညအ်သံ3းချ=ိ3ငေ်သာ PPE (ဥပမာ - 

မျက=်Eာကာ) ကိ3 အသံ3းြပJမoတစI်ကမိ်ချငး်=Eင့တ်စI်ကမိ်အ~ကား သန ့စ်င ်

ေလçာ်ဖွတြ်ခငး် =Eင့ ်ပိ3းသတြ်ခငး်များမြဖစမ်ေန ြပJလ3ပ်ရပါမည။် 
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 COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ3း=Eမံညသ်8များသည ်Level 2 PPE kit အမျိJးအစားကိ3 

ဝတဆ်ငရ်ပါမည။် Level 2 PPE kit တငွ ်ပါဝငသ်ည် ့ပစ}ညး်များမEာ- 

ü ခွစဲတိခ်နး်သံ3းဝတöံ်3များ(Surgical Gowns)      

ü လကအ်တိမ်ျား (Gloves) 

ü KN95 Mask 

ü မျက=်Eာကာ (Face Shield) 

ü ခွစဲတိခ်နး်သံ3းေခါငး်ေဆာငး် (Surgical Cap) 

ပံ;(၁၁) Level 2 PPE Kit ဝတဆ်ငထ်ားပံ; 
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၃.၃။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ;းစ;ရပ်များ စနစတ်ကျ စစီUြခငး် 

၃.၃.၁ ကာကယွေ်ဆးထိ;းစ;ရပ် မစတငမီ် rကYိတငြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်သည ်မညသ်ည့က်ာကယွေ်ဆးထိ3းနညး်ဗျÖဟာကိ3 ကျင့သ်ံ3း 

သညြ်ဖစေ်စ ေအာကပ်ါအချကမ်ျားြဖင့ ်IကJိတငြ်ပငဆ်ငရ်မည။်  

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်ေနရာအား ေဘးကငး်လံ3ြခJံေစရန ် ြပငဆ်ငြ်ခငး်=Eင့ ်

ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ကာကယွေ်ဆးများ=Eင့ ်ကာကယွေ်ဆးထိ3းလ3ပ်ငနး်သံ3းပစ}ညး်များကိ3  

လံ3ေလာကေ်သာ အေရအတကွN်Eိေနေစရန ်ေသချာစာွတကွခ်ျကြ်ပငဆ်ငထ်ားရမည။် 

o Post banner 

o ကာကယွေ်ဆးများ=Eင့ ်ကာကယွေ်ဆးထိ3းလ3ပ်ငနး်သံ3းပစ}ညး်များ 

o လံ3ေလာကေ်သာ အေအးလမ်းေ~ကာငး်ထနိး်ကရိိယာများNEိေစရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

o ဆေီလျာ်ေသာေဆးထိ3းအပ်=Eင့ေ်ဆးထိ3း°ပနမ်ျားNEိေစရနြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

o PPE 

o ေဆးထိ3းအပ်စနွ ့ပ်စဘ်8းများ (safety box) 

o AEFI Kit =Eင့ ်သတငး်ပိ3ပံ့3စမံျား 

o ေနအ့လိ3က/်ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်အလိ3ကေ်ဆးထိ3းရန ်

လျာထားလ8ဦးေရစာရငး် 

o ကာကယွေ်ဆးထိ3းမEတတ်မ်းကတြ်ပားများ 
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၃.၃.၂ ကာကယွေ်ဆးထိ;းစ;ရပ်ေနရာများစစီUြပငဆ်ငြ်ခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးထိ?းစ?ရပ်အား ြမငသ်ာေအာငြ်ပငဆ်ငထ်ားရန် လိ?အပ်ပါသည။်             

(က) ေလဝငေ်လထကွေ်ကာငး်ေစရန် ြပငဆ်ငြ်ခငး်  

• လ8စ3လ8ေဝးမြဖစေ်စရန=်Eင့ ် ေလဝငေ်လထကွေ်ကာငး်ေစရန ်  စနစတ်ကျစစီy=ိ3င ်

သည့က်ျယဝ်နး်ေသာေနရာ (စာသငေ်ကျာငး်၊ ဘ3နး်ေတာ်Iကးီေကျာငး်များ၊ 

ဘာသာေရးအေဆာကအ်ဦများ=Eင့ ် လိ3အပ်ပါက ေဘာလံ3းကငွး်များတငွ ် တထဲိ3း 

ြခငး်)များကိ3 ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်များအြဖစ ်ညz=ိ oငိး်အသံ3းြပJရပါမည။်  

• ေဆးöံ3ေဆးခနး်၊ ကျနး်မာေရးဌာနများတငွ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်အြဖစ ်

ေဆာငရွ်ကပ်ါက လ8စ3လ8ေဝးမြဖစေ်စရနေ်နရာကျယက်ျယN်Eိေသာ ေနရာတငွသ်ာ 

စစီyရန=်Eင့ ်ေလဝငေ်လထကွေ်ကာငး်ေစရန ်ြပတငး်ေပါကမ်ျားကိ3 ဖွင့ထ်ားပါ။ 

ပံ;(၁၂) ေလဝငေ်လထကွ ်ေကာငး်ေစရန်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 
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(ခ)  လFစ;လFေဝးထန်ိးချYပ်ြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်များတငွ ်စနစတ်ကျေစာင့ဆ်ိ3ငး်ေနြခငး်မNEိဘ ဲစ3ြပံJတိ3းေဝ ့

=ိ3ငသ်ြဖင့ ်လ8စ3လ8ေဝးမြဖစေ်အာင ်တားဆးီရန ်ကာကယွေ်ဆးထိ3းမည့ ်လ8အေရ 

အတကွက်ိ3 ေနအ့လိ3ကက်န ့သ်တထ်ားရပါမည။် ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eမံည့သ်8 

တစဦ်း=Eင့တ်စဦ်း အနညး်ဆံ3း (၅) မိနစြ်ခား၍ ချိနး်ဆိ3ရမည။် 

• အထကတ်ငွေ်ဖာ်ြပထားသည့အ်တိ3ငး် ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံန ် အကျံJးဝငသ်8များ၊ 

ကာကယွေ်ဆးထိ3းမည့ေ်နရာ=Eင့ ် ၎ငး်အကျံJးဝငသ်8 တစဦ်းချငး်စအီား ကာကယွ ်

ေဆးထိ3းေပးမည့အ်ချိန ် စသည့သ်တငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ3 ေဒသဆိ3ငရ်ာ 

တာဝနN်Eိသ8များမEတဆင့ ် IကJိတငအ်ေ~ကာငး်~ကားေပးြခငး်အားြဖင့ ် လ8စ3လ8ေဝး 

မြဖစေ်စရန ်စမီံေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

ကာကယွေ်ဆးထိ;းခန်းစ;ရပ်d=ိ တန်းစ/ီေစာင့ဆ်ိ;ငး်ရာ ေနရာများအား ထငd်=ားစာွ 

အမ=တအ်သား ြပYလ;ပ်ြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းခနး်ကိ3 ေအာကပ်ါအတိ3ငး်ြပငဆ်ငရ်န။် 

o လကေ်ဆးရနေ်နရာ၊  

o ကာကယွ ်ေဆးထိ3းမထိ3းမီ ေစာင့ဆ်ိ3ငး်ေသာ ထိ3ငခ်ံ3ေနရာ၊  

o ကာကယွေ်ဆးမထိ3းမီကျနး်မာေရးအေြခအေနစစေ်ဆးရနေ်နရာ၊ 

o ကာကယွေ်ဆးထိ3းရနေ်နရာ၊   

o ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီး ေစာင့ဆ်ိ3ငး်ရနေ်နရာ၊ (မိနစ(်၃၀)ခန ့ ်ေစာင့ဆ်ိ3ငး်ရန)် 

o ေဆးထိ3းခနး်မE ြပနလ်ညထ်ကွခ်ာွရန ်ဘကက်ိ3 လမ်း¢£နြ်ပသေသာ ြမzားတိ3က့ိ3 

ြမငသ်ာေအာင ် အေရာငပ်ါေသာတပ်ိIကJိး (သိ3မ့ဟ3တ)် ထံ3း တိ3 ့ြဖင့ ် မEတသ်ား 

ြပသထားရန ်လိ3အပ်ပါသည။် 
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ပံ;(၁၃) ကာကယွေ်ဆးထိ;းခန်းစ;ရပ်d=ိတန်းစ ီ/ေစာင့ဆ်ိ;ငး်ရာေနရာများအား 

ြပငဆ်ငြ်ခငး်<=င့ ်ထငd်=ားစာွ အမ=တအ်သား ြပYလ;ပ်ြခငး် 

 

 

ကာကယွေ်ဆးထိ?းစ?ရပ်ကိ?()ိ အထကပ်ါေနရာများကိ? ြပငဆ်ငရ်ာတငွ ် ေနရာတိ?ငး်တငွ ်

တစဦ်းH)င့ ် တစဦ်း အနညး်ဆံ?း (၆)ေပအကာွြခား၍ စနစတ်ကျေနရာချထားHိ?ငရ်န် အထOး 

အေလးထားြပငဆ်ငရ်ပါမည။်     
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ပံ;(၁၄) တစဦ်း<=င့ ်တစဦ်း အနညး်ဆံ;း (၆)ေပအကာွြခား၍ စနစတ်ကျ ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

 

 

 

 

 

 

 

(ဂ) ကာကယွေ်ဆး<=င့က်ာကယွေ်ဆးထိ;းလ;ပ်ငန်းသံ;းပစSညး်လိ;အပ်ချက ်

 တကွခ်ျကြ်ခငး်  

• လိ3အပ်ေသာကာကယွေ်ဆးအIကမိ်များ တကွခ်ျကပံ်3 -  

o ရညမ်Eနး်လ8ဦးေရ x ေဆးေလလငွ့မ်oေြမzာကေ်ဖာ်ကနိး်(WMF) 

• လိ3အပ်ေသာကာကယွေ်ဆးအလံ3းေရတကွခ်ျကပံ်3 

o ေဆးအIကမိ်များ/ေဆးတစပ်3လငး်တငွပ်ါေသာေဆးအIကမိ်များ 

• ေအဒေီဆးထိ3းအပ် = ကာကယွေ်ဆးအIကမိ် x ၁.၁ 

• ကာကယွေ်ဆးေဖျာ်စပ်ရည ်(လိ3အပ်ပါက)= ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်အေရအတကွ် 

• ကာကယွေ်ဆးေဖျာ်စပ်ရညေ်ဆးေဖျာ်စပ်°ပန(်လိ3အပ်ပါက)= ကာကယွေ်ဆး ပ3လငး် 

အေရ အတကွ ်x ၁.၁ 

• အပ်စနွ ့ပ်စဘ်8း= ေဆးထိ3း°ပနစ်3စ3ေပါငး်/၁၀၀ 

• သတငး်ေပးပိ3မ့oပံ3စမံျားအားလံ3း (အခနး် (၅) တငွအ်ေသးစတိေ်ဖာ်ြပထားပါသည။်) 
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• အြခားစနွ ့ပ်စပ်စ}ညး်များထည့ရ်န ်အမoိကအ်တိ ်

• Level 2 PPE Kits - ကာကယွေ်ဆးထိ3းအဖွဲRဝင ်(၁) ဦးချငး်စအီတကွ ်တစေ်နလ့çင ်(၂) 

စံ3 လိ3အပ်ပါမည။်  

 

 

 

 

 

 

 

(ဃ) ကာကယွေ်ဆးထိ;းစ;ရပ်d=ိ တန်းစ/ီေစာင့ဆ်ိ;ငး်ရာေနရာများအား ထငd်=ားစာွ 

 အမ=တအ်သားြပYလ;ပ်ြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်ကိ3 ေအာကပ်ါအတိ3ငး်အစyအလိ3က ်ြပငဆ်ငရ်န ်

o လကေ်ဆးရနေ်နရာ၊ 

o ကာကယွေ်ဆးမထိ3းမီေစာင့ဆ်ိ3ငး်ေသာထိ3ငခ်ံ3ေနရာ၊ 

o COVID-19 ေရာဂါကာကယွေ်ရး=Eင့ ်သကဆ်ိ3ငသ်ည့ ်ဗီ=ိ3ငး်ပိ3စတာများ၊ 

ကာကယွေ်ဆး=Eင့ ်သကဆ်ိ3ငသ်ည့ ်ဗီ=ိ3ငး်ပိ3စတာများကိ3 ြမငသ်ာေအာင ်

ချိတဆ်ွထဲားရန၊် 

o ကာကယွေ်ဆးမထိ3းမီ ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးရနေ်နရာ၊ 

o ကာကယွေ်ဆးထိ3းရနေ်နရာ၊ 

ေဘးကငး်လံ;ြခံYစတိခ်ျရသည့က်ာကယွေ်ဆးထိ;း<=ြံခငး်များအတကွအ်ဆင့ ်(၇) ဆင့ ်

ü သန ့N်Eငး်ေသာေဆးထိ3းစ3ရပ်ေနရာ 

ü လကသ်န ့N်Eငး်ေရးြပJလ3ပ်ြခငး် 

ü ပိ3းသတထ်ားေသာေဘးကငး်မoအတကွစ်မီံထားသည့ေ်ဆးထိ3း°ပနမ်ျားပိ3းသတထ်ား

ေသာကာကယွေ်ဆးပ3လငး်များ=Eင့ ်ေဖျာ်စပ်ရညပ်3လငး်များ(လိ3အပ်ပါက) 

ü အေရြပားသန ့N်Eငး်ေရးြပJလ3ပ်ြခငး် 

ü ကာကယွေ်ဆးကိ3 နညး်စနစတ်ကျ မEနက်နစ်ာွ ထိ3း=Eြံခငး် 

ü ခôနထ်ကစ်နွ ့ပ်စပ်စ}ညး်များကိ3 ေလျာ်ကနေ်သာစ3စညး်သမိ်းဆညး်ြခငး် 

ü စနွ ့ပ်စပ်စ}ညး်များစနစတ်ကျစနွ ့ပ်စရ်နစ်မီံခန ့ခ်ွြဲခငး် 
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o ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီးေစာင့ဆ်ိ3ငး်ရနေ်နရာ၊ (အနညး်ဆံ3း မိနစ ်(၃၀) 

ေစာင့ဆ်ိ3ငး်ရန)် 

o ေဆးထိ3းစ3ရပ်မE ြပနလ်ညထ်ကွခ်ာွရနဘ်ကသ်ိ3 ့ လမ်း¢£နြ်ပသေသာြမားကိ3 

ြမငသ်ာေအာင ်အေရာငပ်ါေသာတပ်ိIကJိး (သိ3မ့ဟ3တ)် ထံ3းတိ3 ့ြဖင့ ်

မEတသ်ားြပသထားရန၊် 

o ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်NEိ အထကပ်ါေနရာတစခ်3ချငး်ကိ3 ြပငဆ်ငရ်ာတငွ ်

ေနရာတိ3ငး်၌ တစဦ်း=Eင့တ်စဦ်း အနညး်ဆံ3း (၆) ေပကာွြခား၍ စနစတ်ကျ 

ေနရာချထားရန၊် 

၃.၃.၃ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ; ေဘးအ<Wရာယက်ငး်စာွထိ;း<=ြံခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးမထိ;းမီ ကျန်းမာေရးအေြခအေနစစေ်ဆးြခငး် 

 ကာကယွေ်ဆးထိ3းစ3ရပ်သိ3အ့ဝငတ်ငွ ် လ8တစဦ်းချငး်စကီိ3 ကာကယွေ်ဆးမထိ3း=Eမံီ 

၎ငး်တိ3၏့ ကျနး်မာေရးအေြခအေန=Eင့ပ်တသ်က၍် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိ3 အေလးထား 

ေမးြမနး်စစေ်ဆးရပါမည။် 

 ေမးြမန်းရမည့အ်ချကမ်ျား 

• COVID-19 ဓာတခ်ွအဲတညြ်ပJလ8နာ (သိ3မ့ဟ3တ)် COVID-19 သသံယလက©ဏာ 

များ 

• ယခငက် ေဆးမတည့သ်ည့ရ်ာဇဝင ်

• ဓာတမ်တည့သ်ည့ရ်ာဇဝင ် - အစားအစာ၊ အမိ်ေမးွတရိိစာ̈န၊် သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ3ငရ်ာ ဓာတမ်တည့ေ်သာတံ3 ့ြပနမ်o 

• HIV ပိ3းက8းစကခ်ရံြခငး် (သိ3မ့ဟ3တ)် ကငဆ်ာေရာဂါ (သိ3မ့ဟ3တ)် ကိ3ယခ်အံား 

စနစက်ိ3 ထနိး်ချJပ်သည့ေ်ဆးဝါး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေရာဂါက3ထံ3းများခယံ8ေနရြခငး် 

• ေသးွမတတိေ်သာေရာဂါ (သိ3မ့ဟ3တ)် ေသးွကျဲေဆးများေသာကသ်ံ3းေနရြခငး် 
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 စစေ်ဆးရမည့အ်ချကမ်ျား 

• Thermo-gun ြဖင့ ်ကိ3ယအ်ပ8ချိနတ်ိ3ငး်တာြခငး် 

• ေသးွေပါငခ်ျိနတ်ိ3ငး်တာြခငး် 

 COVID-19 သသံယလကXဏာများ 

• ဖျားြခငး် 

• ေချာငး်ဆိ3းြခငး် 

• ေမာပနး်ြခငး် 

• ကိ3ယလ်ကက်ိ3ကခ်ြဲခငး် 

• အာသးီေရာငြ်ခငး် 

• မျကစ်ရဲိြခငး် 

• ေခါငး်ကိ3ကြ်ခငး် 

• အနံ/့အရသာေပျာကြ်ခငး် 

• လကေ်ချာငး်=Eင့ ်ေြခေချာငး်များတငွ ်အေရာငေ်ြပာငး်ြခငး် 

• ရငဘ်တေ်အာင့ြ်ခငး် 

• အသကN်EÖ~ကပ်ြခငး် 

ကာကယွေ်ဆးလံ;းဝမထိ;းရမည့် အေြခအေန (Absolute contraindications) 

COVISHIELD 

ကာကယွေ်ဆး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေဆးတငွပ်ါဝငေ်သာ ေအာကပ်ါပစ}ညး်များ=Eင့ ်ဓာတမ်တည့ ်

ပါက လံ3းဝမထိ3းပါ။ 

• L-Histidine 

• L-Histidine hydrochloride monohydrate 

• Magnesium chloride hexahydrate 
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• Polysorbate 

• Ethanol 

• Sucrose 

• Sodium chloride 

• Disodium edetate dihydrate (EDTA) 

• Water for injection 

 ပထမအ\ကမ်ိကာကယွေ်ဆးထိ?း]ပီးေနာက ်ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်များြဖစပ်ါက 

 ဒ?တယိအ\ကမ်ိ မထိ?းသင့ပ်ါ။ 

Pfizer  

 ကာကယွေ်ဆး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေဆးတငွပ်ါေသာ ေအာကပ်ါပစ}ညး်များ=Eင့ ်ဓာတမ်တည့ ်

ပါက လံ3းဝမထိ3းပါ။ 

• 2[(polyethylene glycol (PEG))-2000]-N,N-ditetradecylacetamide 

• 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 

• Cholesterol 

• (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) 

• Sodium chloride 

• Monobasic potassium phosphate 

• Potassium chloride 

• Dibasic sodium phosphate dihydrate 

• Sucrose 

ပထမအ\ကမ်ိကာကယွေ်ဆးထိ?း]ပီးေနာက ်ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်များြဖစပ်ါက 

ဒ?တယိအ\ကမ်ိမထိ?းသင့ပ်ါ။ 
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Sinopharm  

 ကာကယွေ်ဆး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေဆးတငွပ်ါေသာ ေအာကပ်ါပစ}ညး်များ=Eင့ ်ဓာတမ်တည့ ်

ပါက လံ3းဝမထိ3းပါ။ 

• Aluminium hydroxide 

• Disodium hydrogen phosphate 

• Sodium chloride 

• Water for injection 

ပထမအ\ကမ်ိကာကယွေ်ဆးထိ?း]ပီးေနာက ်ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်များြဖစပ်ါက 

ဒ?တယိအ\ကမ်ိမထိ?းသင့ပ်ါ 

Sinovac 

 ကာကယွေ်ဆး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေဆးတငွပ်ါေသာ ေအာကပ်ါပစ}ညး်များ=Eင့ ်ဓာတမ်တည့ ်

ပါက လံ3းဝမထိ3းပါ။ 

• Aluminium hydroxide adjuvant in phosphate-buffered saline (PBS) 

• Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate 

• Sodium dihydrogen phosphate 

• Sodium chloride 

 ပထမအ\ကမ်ိကာကယွေ်ဆးထိ?း]ပီးေနာက ်ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်များြဖစပ်ါက 

 ဒ?တယိအ\ကမ်ိမထိ?းသင့ပ်ါ။ 
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ကာကယွေ်ဆးထိ;းရန် ယာယေီÅÇÉဆိ;ငး်ရမည့အ်ေြခအေန  

(Temporary contraindication) 

• COVID-19 အတညြ်ပJလ8နာ (သိ3မ့ဟ3တ)် COVID-19 သသံယလက©ဏာများ 

ခစံားခဲရ့ပါက ကာကယွေ်ဆးကိ3ထိ3း=Eေံပးမညမ်ဟ3တဘ် ဲ ြပနလ်ညသ်ကသ်ာÉပီး 

(၁၄) ရက ်ေကျာ်မEသာ ထိ3း=Eရံပါမည။်  

• COVID-19 မဟ3တသ်ည့ ် အြခားေသာ လတတ်ေလာအြပငး်ဖျားြခငး် 

(ကိ3ယအ်ပ8ချိန ် - (၃၈.၅) ဒဂီရီစငတ်ဂီရိတ=်Eင့အ်ထက)် (Acute febrile illness) 

(သိ3မ့ဟ3တ)် လတတ်ေလာ ပိ3းက8းစကခ်ရံြခငး် (Acute infection) NEိပါက 

ြပနလ်ညသ်ကသ်ာသာွး Éပီး (၁၄) ရကေ်ကျာ်မEသာ ထိ3း=Eေံပးရပါမည။် 

• ေသးွေပါငခ်ျိနတ်ကေ်နသ8များ (BP-140/90mmHg =Eင့အ်ထကN်Eိသ8များ) သည ်

ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eြံခငး်ကိ3 ေö£Rဆိ3ငး်ရမည။် သကဆ်ိ3ငရ်ာဆရာဝန=်Eင့ြ်ပသ 

တိ3ငပ်ငÉ်ပီးမEသာ ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံပါမည။် 

• အြခားေရာဂါအခNံEိသ8များ၊ ေဆးက3သမoခယံ8ေနသ8များ၊ ေသးွမတတိေ်ရာဂါ 

(သိ3မ့ဟ3တ)် ေသးွကျဲေဆးများေသာကသ်ံ3းေနရပါက သကဆ်ိ3ငရ်ာဆရာဝန=်Eင့ ်

ြပသတိ3ငပ်ငÉ်ပီးမEသာ ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံပါမည။် 

• HIV ပိ3းက8းစကခ်ရံြခငး် (သိ3မ့ဟ3တ)် ကငဆ်ာေရာဂါ (သိ3မ့ဟ3တ)် ကိ3ယခ်အံား 

စနစက်ိ3 ထနိး်ချJပ်သည့ေ်ဆးဝါး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေရာဂါက3ထံ3းများခယံ8ေနရြခငး် - 

သကဆ်ိ3ငရ်ာဆရာဝန=်Eင့ ်ြပသတိ3ငပ်ငÉ်ပီးမEသာ ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံပါမည။် 

• ကိ3ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခင ် (သိ3မ့ဟ3တ)် =ိ3တ့ိ3ကမ်ိခငတ်ိ3က့ိ3 ကာကယွေ်ဆးထိ3း=Eရံန ်

ယခငက် ေö£Rဆိ3ငး်ခဲေ့သာ်လညး် ထပ်မံေတွR NEိချကမ်ျားအရ ထိ3း=Eေံပး=ိ3ငသ်ညဟ်3 

သNိEိရပါသည။် 
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ကာကယွေ်ဆးထိ;း<=ရံာတငွ ်သတထိား၍ထိ;း<=ေံပးရမည့သ်Fများ  

(Special warnings and special precautions for use) 

၁။ HIV ပိ3းက8းစကခ်ရံြခငး် (သိ3မ့ဟ3တ)် ကငဆ်ာေရာဂါ (သိ3မ့ဟ3တ)် 

 ကိ3ယခ်အံားစနစက်ိ3 ထနိး်ချJပ်သည့ေ်ဆးဝါး (သိ3မ့ဟ3တ)်  ေရာဂါက3ထံ3း 

 များခယံ8 ေနရသ8များတငွ ်ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီးေနာက ် ကိ3ယခ်အံား 

 တံ3 ့ြပနမ်oအားနညး်=ိ3ငပ်ါသည။် သိ3 ့ြဖစပ်ါ၍ ကာကယွေ်ဆးမထိ3းမီ  ေသချာစာွ 

 NEငး်ြပထားရန ်လိ3အပ်ပါသည။် 

၂။ ေသးွမတတိေ်သာေရာဂါ (သိ3မ့ဟ3တ)် ေသးွကျဲေဆးများေသာကသ်ံ3း 

 ေနရသ8များတငွ ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီးေနာက ် ေဆးထိ3းသည့ေ်နရာတငွ ်

 ေသးွထကွြ်ခငး် (သိ3မ့ဟ3တ)် ေသးွေြခဥြခငး်တိ3 ့ ြဖစ=်ိ3ငသ်ြဖင့ ် IကJိတငN်Eငး်ြပ 

 ထားရန ်လိ3အပ်ပါသည။် 

၃။ ကာကယွေ်ဆး (သိ3မ့ဟ3တ)် ေဆးသငွး်ရေသာ က3သမoများတငွ ် ဓာတမ်တည့ ်

ြခငး်NEိခဲသ့8များ (သိ3မ့ဟ3တ)် အစားအစာ၊  အမိ်ေမးွတရိိစာ̈န၊် သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ3ငရ်ာ ဓာတမ်တည့ြ်ခငး် NEိသ8များကိ3 ေဆးမထိ3းမီ အထ8း 

အေလးထားဆနး်စစ=်ိ3ငရ်န ်လိ3အပ်ပါသည။် အဆိ3ပါပ3ဂ∏ိJလမ်ျားကိ3 ကာကယွ ်

ေဆးထိ3းေပးမညြ်ဖစေ်သာ်လညး်  ြပငး်ထနေ်သာဓာတမ်တည့ြ်ခငး် ြဖစ=်ိ3င ်

ေ~ကာငး် IကJိတငN်Eငး်ြပေဆးွေ=းွထားရမည။် ရNEိ=ိ3ငေ်သာအကျိJး=Eင့ ် ြဖစ=်ိ3င ်

ေြခNEိေသာ ဆိ3းကျိJးများကိ3 =oငိး်ယEyတကွဆ်၍ ဆံ3းြဖတရ်ပါမည။် ေဆးထိ3းÉပီး 

ေနာက ်မိနစ ်(၃၀) ခန ့ ်ေစာင့~်ကည့ရ်ပါမည။် 
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၃.၃.၄ ကာကယွေ်ဆးထိ;းရန်ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

• ေရာဂါပိ3းကငး်စငေ်သာနညး်လမ်းကိ3လိ3ကန်ာပါ။  

• ကာကယွေ်ဆး=Eြံခငး်မြပJမီ ၊ လ8တစဦ်းချငး်စအီားေဆးထိ3း=EÉံပီးချိန=် Eင့ ်လကအ်တိ ်

များ ညစေ်ပလာပါက မညသ်ည့အ်ချိနမ်ဆိ3 လကသ်န ့N်Eငး်ေရးကိ3 ေဆာင ်ရွကပ်ါ။ 

• လ8 (၁၀) ဦးအား ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီးတိ3ငး် လကအ်တိလ်လဲEယရ်မည။် 

လကအ်တိမ်ျား လလဲEယသ်ည့အ်ချိနတ်ိ3ငး်တငွ ်လကသ်န ့N်Eငး်ြခငး်ကိ3 ြပJလ3ပ် ရပါ 

မည။် 

(က) Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine ထိ;း<=ြံခငး်  

 ကာကယွေ်ဆးအရညေ်ပျာ်ေစြခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးသညေ်အးခထဲားေသာပံ3စြံဖင့လ်ာသည။် ေဆးတစပ်3လငး်တငွ ်

ေဆးအIကမိ် (၆) Iကမိ်စာ ပါဝငသ်ည။် 

• ေအးခေဲနေသာကာကယွေ်ဆးကိ3 ေရခေဲသတ> ာအထတဲငွ ် (သိ3မ့ဟ3တ)် အခနး် 

အပ8ချိန ်တငွထ်ား၍အရညေ်ပျာ်ေစရနြ်ပJလ3ပ်ရပါမည။်  

• ေရခေဲသတ> ာ (ILR) တငွအ်ရညေ်ပျာ်ေစြခငး် အပ8ချိန ်(+၂ºC) =Eင့ ်(+၈ºC) အတငွး် 
o ေရခေဲသတ> ာထတဲငွက်ာကယွေ်ဆးပ3လငး် (၂၅) မE (၁၉၅) ထ ိ အရညေ်ပျာ ်

ေစရန ်အချိန ်၃နာရီ လိ3အပ်=ိ3ငပ်ါသည။်  
o ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်အေရအတကွန်ညး်ပါက အချိနအ်နညး်ငယသ်ာ လိ3အပ် 

ပါမည။် 

• အခနး်အပ8ချိန ်(၂၅)ºC တငွ ်အရညေ်ပျာ်ေစြခငး် 
o အချိန ် မိနစ ်(၃၀) အတငွး် အရညေ်ပျာ်=ိ3ငပ်ါသည။် 
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o အခနး်အပ8ချိနတ်ငွ ် အရညေ်ပျာ်ထားေသာ ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်များကိ3 (၂) 

နာရီအတငွး် ေဖျာ်စပ်ရည=်Eင့ ် ေရာစပ်ြပငဆ်ငရ်ပါမည။် (သိ3မ့ဟ3တ)် 

ေရခေဲသတ> ာ (ILR) သိ3 ့ ြပနလ်ညသ်မိ်းဆညး်ထားNEိ ရပါမည။်  
• အရညေ်ပျာ်ေစရနြ်ပJလ3ပ်ထားÉပီးကာကယွေ်ဆးကိ3 UCC ထတဲငွ ် ြပနလ်ည ်

ေအးခြဲခငး် မြပJလ3ပ်ပါ=Eင့။် 

ကာကယွေ်ဆးေဖျာ်စပ်ြခငး် 

• ေရာစပ်ြခငး်မြပJမ ီ ကာကယွေ်ဆး=Eင့ ် ေဖျာ်စပ်ရည၏် သကတ်မ်း က3နဆ်ံ3း 

ရကမ်ျားကိ3 စစေ်ဆးပါ။ သကတ်မ်းက3နဆ်ံ3းရက ် ေရာကN်Eိေကျာ်လနွÉ်ပီး 

ကာကယွေ်ဆးများကိ3 (လံ3းဝ) အသံ3းမြပJပါ=Eင့။် ကာကယွေ်ဆး=Eင့ ်

ေဖျာ်စပ်ရည၏် သကတ်မ်းက3နဆ်ံ3းရကမ်ျားသည ် ေဆးဖနပ်3လငး်ေပpတငွ ်

ပါNEိပါသည။် 

• ဖနပ်3လငး်တစခ်3စအီတကွ ် ပိ3းသတထ်ားသည့ ် ဂမွ်းဖတအ်သစက်ိ3အသံ3းြပJ၍ 

ကာကယွေ်ဆး=Eင့ေ်ဖျာ်စပ်ရညမ်ျား၏ ေဖာဆ့ိ3မ့ျားကိ3 သ3တပ်စပ်ါ။ 

o ေရာစပ်ြခငး်မြပJမ ီ အခနး်အပ8ချိနတ်ငွ ် ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်ကိ3 ညငသ်ာစာွ 

အေပpေအာက ်(၁၀) Iကမိ် လEည့ေ်ပးပါ။ ေဆးပ3လငး်ကိ3 လoပ်ခါြခငး်မြပJပါ=Eင့။် 

o ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်ထသဲိ3 ့ (တာNEညခ်ေံဆးမပါNEိေသာ) (၀.၉%) 

ဆိ3ဒယီမ်ကလိ3öိ3ကေ်ဖျာ်စပ်ရည ်(၁.၈) စစီကီိ3 ထိ3းသငွး်ပါ။ 

o ေဆးေရာစပ်°ပနက်ိ3 အသံ3းြပJ၍ ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်ထတဲငွ ် ဖိအား 

အညအီမç ြဖစေ်စရနအ်တကွ ်ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်ထမဲE ေလ (၁.၈) စစီ ီကိ3 

ဖယN်Eားပါ။ 

o ေဖျာ်စပ်ရညစ်3ပ်ယ8ထားေသာ ေဆးထိ3း°ပနအ်ား ေဆးထိ3းအပ်စနွ ့ပ်စဘ်8း=Eင့ ်

ေဖျာ်စပ်ရညပ်3လငး်အား သးီသန ့အ်မoိကအ်တိတ်ငွ ်စနွ ့ပ်စပ်ါ။  
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o ေဖျာ်စပ်ရညထ်ည့É်ပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်ကိ3 ညငသ်ာစာွ အထက ်

ေအာက ်(၁၀) Iကမိ် ထပ်လEည့ေ်ပးပါ။ ေဆးပ3လငး်ကိ3 လoပ်ခါြခငး်မြပJပါ=Eင့။်  

• ကာကယွေ်ဆးသည ် ဆငစ်ယွေ်ရာင ် (off-white) အေရာငN်Eိရမညြ်ဖစÉ်ပီး 

အေရာငေ်ြပာငး်လြဲခငး် (သိ3မ့ဟ3တ)် အစကအ်မoနမ်ျား NEိပါက အသံ3းမြပJပါ=Eင့။်   

• ေဆးေဖျာ်စပ်ခဲသ့ည့အ်ချိန=် Eင့ေ်နရ့က ်ကိ3ေဆးပ3လငး်ေပpတငွ ်ေရးမEတရ်န။် 

• တခါသံ3း ေအဒအီပ်ြဖင့ ် ကာကယွေ်ဆး (၀.၃) စစီ ီ ကိ3 စ3ပ်ယ8၍ ဘယဖ်က ်

လကေ်မာငး်တငွ ်ထိ3း=Eေံပးရပါမည။် 

• ေရာစပ်ထားÉပီးကာကယွေ်ဆးကိ3 (၆ နာရီ) အတငွး်ထိ3း=Eေံပးရပါမည။်  

(ခ) COVISHIELD
TM

 ထိ;း<=ြံခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးမEာ အရညပံ်3စြံဖင့လ်ာသည။် ေဆးတစပ်3လငး်တငွ ် ေဆးအIကမိ် 

(၁၀) Iကမိ်စာပါဝငသ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆး စတငဖ်ွင့ ်ေဖာကသ်ည့ရ်ကစ်ွ=ဲ Eင့ ် အချိနက်ိ3 ေဆးပ3လငး် ေပpတငွ ်

မEတသ်ားပါ။  

• ဖွင့ေ်ဖာကÉ်ပီး ကာကယွေ်ဆးကိ3(၆ နာရီ) အတငွး်ထိ3း=Eေံပးရပါမည။်  

• တခါသံ3းေအဒအီပ်ြဖင့ ် ကာကယွေ်ဆး (၀.၅) စစီကီိ3စ3ပ်ယ8၍ ဘယဖ်က ်

လကေ်မာငး် တငွ ်ထိ3း=Eေံပးရပါမည။် 
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(ဂ) Sinopharm ထိ;း<=ြံခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးမEာ အရညပံ်3စြံဖင့လ်ာသည။် ေဆးတစပ်3လငး်တငွ ် ေဆး 

အIကမိ် (၁) Iကမိ်စာပါဝငသ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆး စတငဖ်ွင့ ်ေဖာကသ်ည့ရ်ကစ်ွ=ဲ Eင့ ်အချိနက်ိ3 ေဆးပ3လငး်ေပpတငွ ်

မEတသ်ားပါ။  

• ဖွင့ေ်ဖာကÉ်ပီး ကာကယွေ်ဆးကိ3 (၆ နာရီ) အတငွး်ထိ3း=Eေံပးရပါမည။်  

(ဃ)  Sinovac ထိ;း<=ြံခငး် 

• ကာကယွေ်ဆးမEာ အရညပံ်3စြံဖင့လ်ာသည။် ေဆးတစပ်3လငး်တငွ ်

ေဆးအIကမိ် (၁) Iကမိ်စာပါဝငသ်ည။် 

• ကာကယွေ်ဆး စတငဖ်ွင့ ်ေဖာကသ်ည့ရ်ကစ်ွ=ဲ Eင့ ်အချိနက်ိ3 ေဆးပ3လငး်ေပpတငွ ်

မEတသ်ားပါ။  

• ဖွင့ေ်ဖာကÉ်ပီး ကာကယွေ်ဆးကိ3(၆ နာရီ) အတငွး်ထိ3း=Eေံပးရပါမည။်  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၆) နာရီေနာကပိ်?ငး် အသံ?းမြပmခဲေ့သာ မညသ်ည့က်ာကယွေ်ဆးကိ?မဆိ? 

စနစတ်ကျစနွ ့်ပစပ်ါ။ ေရခဲေသတo ာများတငွ ်သိ?ေလ)ာငရ်န် ြပန်လည ်

ေပးပိ? ့ြခငး်မြပmပါH)င့။် 
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၃.၃.၅ ëကကသ်ားတငွး်ကာကယွေ်ဆးထိ;း<=ြံခငး်  

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းမည့သ်8=Eင့ ် ကာကယွေ်ဆး လကခ်ထံိ3း=Eမံည့ပ်3ဂ∏ိJလတ်ိ3 ့ 

တစဦ်း=Eင့တ်စဦ်း မျက=်Eာချငး်ဆိ3ငမ်ြဖစေ်စရန၊် ေဘးတိ3ကအ်ေနအထား 

ြဖင့က်ာကယွေ်ဆး ထိ3းေပးရန ်ေနရာယ8ရပါမည။် 

• ဘယဘ်ကလ်ကေ်မာငး်အေပp ပိ3ငး် အြပငဘ်ကN်Eိအေရြပားကိ3 အြခားလက ်

ြဖင့ ်ညငသ်ာစာွဆွဆဲန ့É်ပီး အပ်ကိ3 (၉၀)º ေထာင့မ်Eနတ်ည့တ်ည့ ်အေနအထား 

ြဖင့ ်øကကသ်ား အထသဲိ3 ့ လျငြ်မနစ်ာွထိ3းသငွး်ပါ။ 

ပံ;(၁၅) ဘယဖ်ကလ်ကေ်မာငး်တငွက်ာကယွေ်ဆးထိ;းြခငး် 

 

• ထိ3ေ့နာကက်ာကယွေ်ဆးကိ3 ညငသ်ာစာွထိ3းပါ။ အေရြပားေအာကတ်ငွ ်အပ်ကိ3 

မေရွRပါေစ=Eင့။် 

• အပ်ကိ3ထိ3းသငွး်လိ3ကသ်ည့လ်မ်းေ~ကာငး်အတိ3ငး်လျငြ်မနေ်ချာေမွR စာွြပနဆ်ွဲ

ထ3တပ်ါ။ 

• ေဆးထိ3း°ပန=်Eင့အ်ပ်ကိ3 အပ်စနွ ့ပ်စဘ်8းအထသဲိ3 ့ ချကခ်ျငး် စနွ ့ပ်စပ်ါ။ 
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ပံ;(၁၆) အပ်စနွ ့်ပစဘ်Fး 

 

• ကာကယွေ်ဆးထိ3းÉပီးေနာက ် ေသးွထကွပ်ါက ေဆးထိ3းသည့ေ်နရာတငွ ်

သန ့N်Eငး်ေသာ ဂမွ်းဖတြ်ဖင့ ်ညငသ်ာစာွဖိထားပါ။ ပတွေ်ြခြခငး်မြပJပါ=Eင့။်                                                                                           

၃.၃.၆  ကာကယွေ်ဆးထိ;းလ;ပ်ငန်းသံ;းစနွ ့်ပစပ်စSညး်များစနစတ်ကျစမံီခန ့်ခွဲြခငး် 

အသံ3းြပJÉပီးေသာ ေဆးထိ3း°ပန၊် ေဆးထိ3းအပ်=Eင့ ် ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်များကိ3 

စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စ ် ြခငး်မြပJပါက ကျနး်မာေရး=Eင့ပ်တဝ်နး်ကျငက်ိ3ဆိ3းရွားစာွ ထခိိ3ကေ်စ=ိ3င ်

ေသာ ြပဿနာများ ြဖစပ်ာွး=ိ3ငပ်ါသည။် ထိ3ကဲသ့ိ3 ့ ပတဝ်နး်ကျင ် ညစည်မ်းေစမo=Eင့ ် လ8များ 

ကိ3ဒဏရ်ာရNEိေစမo အ=>ရာယတ်ိ3 ့ မNEိ=ိ3ငေ်စရန ် ကာကယွေ်ဆးထိ3းလ3ပ်ငနး်သံ3း စနွ ့ပ်စ ်

ပစ}ညး်များကိ3 နညး်စနစမ်Eနက်နစ်ာွ စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စရ်ပါမည။် 

ကျန်းမာေရးဌာနတငွစ်နွ ့်ပစပ်စSညး်များ ေဘးကငး်စာွစနွ ့်ပစဖ်ျကဆ်းီြခငး် 

• အသံ3းြပJÉပီးသားေဆးထိ3း°ပနမ်ျားကိ3 အသံ3းြပJÉပီးေနာကခ်ျကခ်ျငး် အပ်စနွ ့ ်

ပစဘ်8းအတငွး်သိ3စ့နွ ့ပ်စပ်ါ။ မညသ်ည့အ်ခါမE အပ်အဖံ3းကိ3 လံ3းဝြပနမ်စပ်ွပါ=Eင့။် 

• အပ်စနွ ့ပ်စဘ်8း၏ေလးပံ3သံ3းပံ3အထ ိ (သိ3မ့ဟ3တ)် ြဖည့ရ်မည့ ် မျyးအထသိာ 

ြပည့ေ်အာင ်ြဖည့ပ်ါ။ 
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• သတမ်Eတသ်ည့အ်တိ3ငး် အပ်စနွ ့ပ်စဘ်8း ြပည့သ်ည့အ်ခါ စနစတ်ကျပိတÉ်ပီး 

ေနာကဆ်ံ3းပိတ ်စနွ ့ပ်စသ်ညအ်ထ ိလံ3ြခJံစတိခ်ျရေသာေနရာတငွ ်ထနိး်သမိ်းထား 

ပါ။ 

• အပ်စနွ ့ပ်စဘ်8း=Eင့အ်သံ3းြပJÉပီးေသာ PPE များမE တဆင့ ် ေရာဂါများ က8းစက ်

ပျံR = Eံေ့စ=ိ3ငေ်သာေ~ကာင့ ်၎ငး်တိ3က့ိ3 အြခားအ=>ရာယမ်ျားေသာ စနွ ့ပ်စပ်စ}ညး်များ 

အားလံ3း စနွ ့ပ်စသ်ည့အ်တိ3ငး် သးီြခားထည့စ်ရာ (သိ3မ့ဟ3တ)် အမoိကအ်တိ ်

=Eစထ်ပ်သံ3း၍ အပ8ချိန ် (၄၀၀) ဒဂီရီစငတ်ဂီရိတထ် ိ အပ8 ေပး၍ သးီသန်မ့ီးöo ိ R 

ဖျကဆ်းီရပါမည။် 

• Incinerator မNEိေသာ ကျနး်မာေရးဌာနများတငွ ် ေြမကျငး်တ8းÉပီး မီးöo ိ RေြမြမzJပ် 

ဖျကဆ်းီပါ။ ေြမကျငး်သည ် အနညး်ဆံ3း စနွ ့ပ်စဘ်8း (၁၀) ဘ8းဆန ့ရ်ပါမည။် 

အလျား (၄) ေပ၊ အန ံ (၃) ေပ=Eင် ့ အနက ် (၃) ေပNEိလçင ် သင်ေ့လျာ်ပါသည။် 

မီးစတငö်o ိ Rရန ်ေလာငစ်ာအနညး်ငယ ်လိ3အပ်ပါမည။် 

• အသံ3းြပJÉပီးကာကယွေ်ဆးပ3လငး်လတွမ်ျား=Eင့အ်ြခားစနွ ့ပ်စပ်စ}ညး်များကိ3 

သးီြခားထည့စ်ရာ (သိ3မ့ဟ3တ)် အမoိကအ်တိတ်ငွစ်နွ ့ပ်စပ်ါ။ 

ပံ;(၁၇) အမOိကအ်တိ ်
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၃.၃.၇ ကာကယွေ်ဆးထိ;းစ;ရပ်များအìပီးသတသ်မ်ိးဆညး်ြခငး် 

• မဖွင့ေ်ဖာကရ်ေသးေသာ COVID-19    ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်များ=Eင့ ် ေဖျာ်စပ်ရည ်

ပ3လငး်များကိ3ေရတကွÉ်ပီး သကမ်Eတထ်ားသည့ ်ကာကယွေ်ဆး ရ/သံ3း မEတတ်မ်းပံ3စ ံ

တငွ ်အေရအတကွက်ိ3 မEတတ်မ်းေရးသငွး်ရပါမည။် 

• အသံ3းြပJÉပီးေသာ COVID-19    ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်အေရအတကွ၊် လကခ်ရံNEိ 

ေသာ၊ ဖွင့ေ်ဖာကအ်သံ3းြပJေသာ၊ စနွ ့ပ်စေ်သာ ကာကယွေ်ဆးပ3လငး် အေရအတကွ ်

များ=Eင့ ် ဖွင့ေ်ဖာကအ်သံ3းမြပJရေသာ ြပနလ်ညေ်ပးပိ3သ့ည့ ် COVID-19 ကာကယွ ်

ေဆးပ3လငး်များကိ3 တကွခ်ျကÉ်ပီး Iကးီ~ကပ်သ8ထတံငြ်ပရမည။် 

• ကငွး်ဆငး်/အစ3လိ3ကေ်ဆးထိ3းြခငး်လ3ပ်ငနး် ေဆာငရွ်ကခ်ဲလ့çင ် မဖွင့ေ်ဖာကရ်ေသး 

ေသာ ြပနလ်ညေ်ပးပိ3သ့ည့ ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးပ3လငး်များ၊ ေဆးေဖျာ်စပ်ရည ်

ပ3လငး်များ=Eင့ ်ကာကယွေ်ဆးသယဘ်8းများကိ3 ေရခြဲပားများ=Eင်အ့တ8 ကာကယွေ်ဆး 

ထ3တယ်8ခဲသ့ည့ ် ကာကယွေ်ဆးသိ3ေလEာငခ်နး်သိ3 ့ အေအးလမ်းေ~ကာငး်မပျက ်

ြပနလ်ညေ်ပးပိ3ရ့မည။် 
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၄။ ကာကယွေ်ဆးထိ.း/02ံပီး ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲကျန်းမာေရး   

 ြပဿနာများ ကိ. ေစာင်@့ကပ်@ကည့်BC ြခငး် 

၄.၁ ရညရွ်ယခ်ျက ်

• ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရး ြပဿနာများကိ+ 

သAိ-ိနားလည ်ေဖာ်ထ+တ,်ိ+ငရ်န။် 

• ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရးြပဿနာများကိ+ 

မညသ်ိ+ ့ A-ာေဖွေဖာ်ထ+တ၍် တံ+ ့ြပနေ်ဆာငရွ်က,်ိ+ငရ်န။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးေနာက ် ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျနး်မာေရးြပဿနာများကိ+ မညက်ဲသ့ိ+ ့ သတငး်ေပးပိ+သ့ညက်ိ+ A-ငး်လငး်ြပ,ိ+ငရ်န။် 

၄.၂ ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီး ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျန်းမာေရးြပဿနာ 

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရးြပဿနာ ဆိ+သညမ်-ာ 

ကာကယွေ်ဆး ထိ+း,-/ံပီးေနာက ် ေပMေပါကလ်ာေသာ မလိ+လားအပ်သည့ ် ကျနး်မာေရး 

ြပဿနာတစခ်+ြဖစ/်ပီး ကာကယွေ်ဆးထိ+းြခငး်,-င် ့ အေQကာငး်အကျိRးဆက,်ယွမ်S A-ိေနရမည ်

ဟ+ မဆိ+လိ+ပါ။ 

 မလိ+လားအပ်သည် ့ ကျနး်မာေရးြပဿနာဆိ+သညမ်-ာ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,- ံ

တိ+ကေ်ကUး/ပီးေနာက ် စမ်းသပ်ေတွV A-ိမS (Sign)၊ ပံ+မ-နမ်ဟ+တေ်သာ ဓာတခ်ွစဲမ်းသပ်ေတွV A-ိမS 

(Abnormal Laboratory Finding)၊ ခစံားရေသာလကkဏာ (Symptom)၊ ေရာဂါ (Disease) 

ြဖစ,်ိ+ငသ်ည။် 
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၄.၃  ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီးေနာကဆ်ကတ်ွကဲျန်းမာေရးြပဿနာ 

 အမျိCးအစားများ56င့ ်အဓိပHါယဖွ်င့ဆ်ိ4ချက ်

စ# 
ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျန်းမာေရး ြပဿနာ 

အမျိ6းအစား 
အဓိပ8ာယဖွ်င်ဆ့ိ=ချက ်

၁။ ကာကယွေ်ဆးတငွပ်ါဝငေ်သာ ပစsညး် 

,-င် ့ဆက,်ယွေ်သာြပဿနာ 
ကာကယွေ်ဆးတငွပ်ါဝငေ်သာ တစခ်+ 

(သိ+မ့ဟ+တ)် တစခ်+ထကပိ်+ေသာ 

ပစsညး်များ၊ ပငက်ိ+ သေဘာသဘာဝ 

ေQကာင် ့ြဖစတ်တေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ြပဿနာြဖစေ်ပM ြခငး်။ 

၂။ ကာကယွေ်ဆး၏ အရညအ်ေသးွ,-င် ့

ဆက,်ယွေ်သာြပဿနာ 

ကာကယွေ်ဆးထ+တလ်+ပ်ရာ၌ 

ကာကယွေ်ဆး (သိ+မ့ဟ+တ)် 

ကာကယွေ်ဆးထိ+းေသာ ကရိိယာ 

များတငွ ်ပါဝငသ်ည် ့တစခ်+ (သိ+မ့ဟ+တ)် 

တစခ်+ထကပိ်+ေသာ ပစsညး်များ၏ 

အရညအ်ေသးွ ခUတယ်ငွး်ချကမ်ျား 

ေQကာင် ့ြဖစတ်တေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ြပဿနာ ြဖစေ်ပM ြခငး်။ 

၃။ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-တံိ+ကေ်ကUးေသာ

လ+ပ်ငနး်အမ-ားအယငွး်များ ,-င် ့

ဆက,်ယွေ်သာ ြပဿနာ 

ကာကယွေ်ဆးသယယ်yြခငး်၊ 

သိ+ေလ-ာငြ်ခငး်၊ ကိ+ငတ်ယွြ်ခငး်၊ 

ေဖျာ်စပ်ြခငး်၊ ထိ+း,-ြံခငး်လ+ပ်ငနး် 

အဆင်ဆ့င်တ့ငွ ်လ+ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကသ်y 

တစဦ်းဦးက လွမဲ-ားေသာ၊ 

မဆေီလျာ်ေသာ နညး်လမ်းြဖင် ့
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စ# 
ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျန်းမာေရး ြပဿနာ 

အမျိ6းအစား 
အဓိပ8ာယဖွ်င်ဆ့ိ=ချက ်

လ+ပ်ေဆာငမ်SေQကာင် ့ြဖစတ်တေ်သာ 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲြပဿနာြဖစေ်ပM ြခငး်။ 

၄။ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-တံိ+ကေ်ကUးြခငး်ကိ+ 

စိ+းရိမ်ေQကာင်Q့ကြခငး်,-င်ဆ့က,်ယွ်

ေသာ ြပဿနာ 

ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံတိ+ကေ်ကUးြခငး်ကိ+ 

စိ+းရိမ်ေQကာင်Q့ကြခငး်၊ နာကျငမ်ညက်ိ+ 

ေQကာကရံွ်V ြခငး်တိ+ေ့Qကာင် ့ြဖစတ်တ ်

ေသာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲကျနး်မာေရး 

ြပဿနာြဖစေ်ပM ြခငး်။ 

၅။ တိ+ကဆ်ိ+ငQ်ကRံ~ကRိကေ်သာြဖစရ်ပ်,-င် ့

ဆက,်ယွေ်သာြပဿနာ 

ကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီးေနာက ်

ြဖစေ်ပMေသာ ြပဿနာြဖစေ်သာ်လညး် 

ကာကယွေ်ဆး (သိ+မ့ဟ+တ)် 

ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး်,-င့ ်

ဆက,်ယွေ်သာ ြပဿနာမဟ+တပ်ါ။ 
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၄.၃.၁ ကာကယွေ်ဆးတငွ ်ပါဝငေ်သာပစMညး်56င် ့ဆက5်ယွေ်သာြပဿနာ 

 ကာကယွေ်ဆးကိ+ ထိ+း,-ရံန ်ြပငဆ်ငခ်ျိန၊် ကိ+ငတ်ယွထ်ိ+း,-ခံျိနတ်ငွ ်နညး်စနစမ်-နက်နစ်ာွ 

ေဆာငရွ်ကထ်ားသည်တ့ိ+ငေ်အာင ် ကာကယွေ်ဆး၏ ပငက်ိ+ယA်-ိရငး်စွ ဲ ဂ+ဏသ်တ� ေိပM 

မyတည၍်  လyတစဦ်းချငး်စတီငွ ်ကာကယွေ်ဆးအေပM တံ+ ့ြပနမ်S ြဖစေ်ပM ,ိ+ငပ်ါသည။် 

 ကာကယွေ်ဆးတံ+ ့ြပနမ်S အနညး်အများေပMမyတည၍် သာမနက်ာကယွေ်ဆးတံ+ ့ြပနမ်S 

,-င် ့ြပငး်ထနက်ာကယွေ်ဆးတံ+ ့ြပနမ်Sတိ+ ့ ြဖစေ်ပM ,ိ+ငပ်ါသည။် 

ဇယား (၉) အများအားြဖင့ ်ေတွR SကCံရေလU့6ိသည့ ်သာမန်ကာကယွေ်ဆး  

  တံ4 ့ြပန်မVများ (Common minor vaccine reactions) 

စ# လက@ဏာများ Covishield Pfizer Sino-

pharm 

Sino-

vac 

၁ ထိ+းသည့ေ်နရာတငွ ်

နာကျငြ်ခငး်၊နြီခငး်၊ေရာငရ်မ်းြခ

ငး်၊ေသးွေြခဥြခငး် 

(၁၀%) 

အထက ်

(၁၀%) 

အထက ်

(၄၂%) (၁၂%) 

၂ မအမီသာြဖစြ်ခငး် (၁၀%) 

အထက ်

(၁%)

ေအာက ်

(၉%) (၅%) 

၃ ပငပ်နး်,မွ်းနယြ်ခငး် (၁၀%) 

အထက ်

(၁၀%) 

အထက ်

(၁၂%) - 

၄ ဖျားနာြခငး်၊ ချမ်းတ+နြ်ခငး် (၁၀%) 

အထက ်

(၁၀%) 

အထက ်

(၁%) (၇%) 
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စ# လက@ဏာများ Covishield Pfizer Sino-

pharm 

Sino-

vac 

၅ ေခါငး်ကိ+ကြ်ခငး် (၁၀%) 

အထက ်

(၁၀%) 

အထက ်

(၁၀%) (၁၄%) 

၆ ပျိR V ြခငး် (၁၀%) 

အထက ်

(၁-

၁၀%) 

(၁.၅%) (၃%) 

၇ အဆစန်ာြခငး် သိ+မ့ဟ+တ ်

áကကသ်ားနာကျငြ်ခငး် 

(၁၀%) 

အထက ်

(၁၀%) 

အထက ်

(၆%) - 

၈ ေဆးထိ+းသည့ေ်နရာ၌ 

ယားယြံခငး်  

(၁၀%) 

အထက ်

(၁%)

ေအာက ်

- (၅%) 

၉ ေဆးထိ+းသည့ေ်နရာ၌ မာခြဲခငး် (၁-၁၀%) - - - 

၁၀ ေြခလကထ်ံ+ကျင ် - - - + 

၁၁ ေအာအ့နြ်ခငး် (၁-၁၀%) - - - 

၁၂ ရာသတီ+ပ်ေကးွကဲသ့ိ+ ့ 

ဖျားနာြခငး် 

(၁-၁၀%) - - - 

၁၃ မyးေဝြခငး် (၁%) 

ေအာက ်

- - (၇%) 

၁၄ အစာစားချငစ်တိ ်

ေလျာန့ညး်လာြခငး် 

(၁%) 

ေအာက ်

- - - 
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စ# လက@ဏာများ Covishield Pfizer Sino-

pharm 

Sino-

vac 

၁၅ ဗိ+ကန်ာြခငး် (၁%) 

ေအာက ်

- - - 

၁၆ ြပနရ်ညအ်~ကတိမ်ျား~ကးီလာ 

ြခငး် 

(၁%) 

ေအာက ်

(၁%)

ေအာက ်

- - 

၁၇ ေခUးအလနွထ်ကွြ်ခငး်၊ 

အေရြပားယားယ ံြခငး်၊  

အဖ+အပိမ်မ့ျားထကွြ်ခငး် 

(၁%) 

ေအာက ်

- - - 

၁၈ အပ်ိမေပျာ်ြခငး် - (၁%)

ေအာက ်

- - 

၁၉ ေြခဖျား၊ လကဖ်ျား ကိ+ကခ်ြဲခငး် - (၁%)

ေအာက ်

- - 

၂၀ ခ,ãာကိ+ယတ်ငွ ်အနစီကထ်ကွ ် - - (၁%) (၇%) 

 (၁၀) ရာခိ+င,် Sနး်အထက ်(ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး လy (၁၀၀) ဦးလåင ်(၁၀) ဦးထကပိ်+/ပီး 

သကေ်ရာကမ်S A-ိ,ိ+ငသ်ည)် 

 (၁) ရာခိ+င,် Sနး် မ- (၁၀) ရာခိ+င,် Sနး်အထ ိ(ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး လy (၁၀၀) ဦး လåင ်(၁) 

ဦးမ- (၁၀) ဦးထ ိသကေ်ရာကမ်S A-ိ,ိ+ငသ်ည)် 

 (၁) ရာခိ+င,် Sနး်ေအာက ် (ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး လy (၁၀၀) ဦးတငွ ် (၁) ဦးေအာက ်

သကေ်ရာကမ်S A-ိ,ိ+ငသ်ည)် 
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ဇယား(၁၀) U6ားပါးစာွSကCံေတွR 5ိ4ငေ်ြခU6ိသည့ ် ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆးတံ4 ့ြပန် 

  မVများ 

ြပငး်ထန်တံ= ့ြပန်မX Covishield Pfizer-BioNTech 

လတတ်ေလာ မျက,်-ာအေQကာေသြခငး် 

(Bell’s Palsy)? 

မသAိ-ိရေသးပါ လyဦးေရ (၁၀,၀၀၀) တငွ ်   

(၁) ဦး မ- (၁၀) ဦးထ ိ

ြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည ်

ြပငး်ထနေ်သာ ကာကယွေ်ဆး,-င် ့

ဓာတမ်တည့ြ်ခငး် (Anaphylaxis)  

မသAိ-ိရေသးပါ အတအိကျမသAိ-ိရေသးပါ * 

 ၄.၃.၁.၁  ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီးေနာက ် ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆး56င်ဓ့ာတ ်

  မတည့ ်ြခငး် (Anaphylaxis)  

 ပံ+မ-နအ်ားြဖင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးေနာက ် ြပငး်ထနေ်သာ ကာကယွေ်ဆး,-င် ့

ဓာတမ်တည့ြ်ခငး် (Anaphylaxis) သည ် အလနွA်-ားပါးစာွ (တစသ်နး်တငွတ်စေ်ယာက)် 

ြဖစတ်တပ်ါသည။် ကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး/ပီးချငး် တစန်ာရီအတငွး် ြဖစတ်တပ်ါသည။်  

 သိ+ရ့ာတငွ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ် ကာကယွေ်ဆးအသစြ်ဖစြ်ခငး်ေQကာင့ ်

အလနွA်-ားပါးစာွ ြဖစတ်တသ်ည့ ် ြပငး်ထနေ်သာ ကာကယွေ်ဆး,-င် ့ ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်,-င့ ်

ပတသ်ကေ်သာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား အတအိကျ မသAိ-ိရေသးပါ။  

*ကနဦးရ _̂ိေသာ သတငး်များအရ Pfizer-BioNTech ကာကယွေ်ဆးထိ=းa_bံပီးေနာက ်

လdဦးေရ (၁) သန်းတငွ ် (၁၁) ဦးခန ့် ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆးa_င်ဓ့ာတမ်တည့ြ်ခငး် 

ြဖစပွ်ားေiကာငး်  သိ̂ _ိရပါသည။်  
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 ထိ+ေ့Qကာင့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးစးီသည့ေ်နာက ် (၁) ဦးချငး်စကီိ+ အနညး်ဆံ+း 

နာရီဝကခ်န ့ ်ေစာင့ဆ်ိ+ငး်ေစြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

 ြပငး်ထန်ကာကယွေ်ဆးa_င်ဓ့ာတမ်တည့သ်dများ၏ ကနဦးသတေိပးလက@ဏာများမ_ာ  

o တစက်ိ+ယလ်ံ+းအသားအေရ နရဲီလာြခငး် 

o အငြ်ပငအ်ဖ+အပိမ့်ထကွြ်ခငး် 

o ယားယြံခငး် 

o အသကA်-ïQကပ်ြခငး် 

o အသကA်-ïလåင ်အသြံမညြ်ခငး် တိ+ ့ြဖစသ်ည။် 

ပိ=မိ=၍ ဆိ=းရွားလာေသာအခါ  

o ေြခလကမ်ျားေပျာေ့ခသွာွးြခငး် 

o ြဖïေဖျာသ့ာွးြခငး် 

o ေသးွေပါငခ်ျိနက်ျြခငး် (သိ+မ့ဟ+တ)် လကေ်ကာကဝ်တေ်သးွခ+န,်Sနး်စမ်းမရ 

ြခငး်တိ+ ့ြဖစသ်ည။် 

 အဆိ=းဆံ=းအေြခအေနတငွ ်သတလိစြ်ခငး် လက@ဏာများ ေတွn ြမငရ်မညြ်ဖစသ်ည။် 

 ထိ+ေ့Qကာင်က့ာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး (၅) မိနစမ်- (၁၀) မိနစအ်တငွး် သတလိစြ်ခငး်၊ 

မyးေမြ့ခငး် ြဖစပ်ာွးလåင ်အြမနဆ်ံ+း ဆံ+းြဖတခ်ျကခ်ျ၍ က+သမSေပးရမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

အဆိ=ပါ ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆးa_င် ့ ဓာတမ်တည့ြ်ခငး်သည ် ထေိရာကြ်မန်ဆန်ေသာ 

က=သမXမရ _̂ိပါက အသကေ်သဆံ=းaိ=ငပ်ါသည။် ထိ=ေ့iကာင့ ် ြဖစပွ်ားလာလoင ် ေစာစးီစာွ 

သိ̂ _ိရမညြ်ဖစb်ပီး ထေိရာကေ်သာ က=သမXကိ= အြမန်ဆံ=းေပးaိ=ငရ်န် pက6ိတငြ်ပငဆ်ငထ်ားရ 

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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 သိ+ေ့သာ် ြပငး်ထနက်ာကယွေ်ဆး,-င်ဓ့ာတမ်တည့ြ်ခငး်,-င်ဆ့ငတ်yေသာ၊ ñ+တတ်ရက ်

စတိဖိ်စးီမSေQကာင်ြ့ဖစေ်သာ တံ+ ့ြပနမ်Sတငွ ် ñ+တတ်ရကမ်yးေဝြခငး်၊ သတလိစြ်ခငး် ြဖစတ်တ ်

သြဖင် ့၎ငး် (၂) မျိRး၏ ကွြဲပားြခားနားချကက်ိ+ ေသချာစာွသAိ-ိရန ်လိ+အပ်ပါသည။် 

ဇယား(၁၁)  ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆး56င်ဓ့ာတမ်တည့ြ်ခငး် (Anaphylaxis)56င် ့

  j4တတ်ရကစ်တိဖိ်စးီမV တံ4 ့ြပန်ြခငး်ကွြဲပားချက ်

ြဖစပွ်ားမXပံ=စ ံ

q=တတ်ရက ်စတိဖိ်စးီမX 

ေiကာင် ့ြဖစေ်သာ တံ= ့ြပန်ြခငး် 

(Including Vasovagal 

Syncope - VVS) 

ြပငး်ထန် ကာကယွေ်ဆးa_င် ့

ဓာတမ်တည့ြ်ခငး် 

(Anaphylaxis) 

စတငြ်ဖစေ်ပM ပံ+ ကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး/ပီးချငး် 

အချိနတ်ငွ ်ြဖစတ်တပ်ါသည။် 

ကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး/ပီး 

ချငး် စကò န်ပိ့+ငး်မ- မိနစပိ်+ငး် 

အတငွး် ြဖစတ်တပ်ါသည။် 

များေသာအားြဖင် ့

ေဆးထိ+း/ပီး (၁) နာရီ 

အချိနအ်တငွး် 

ြဖစတ်တပ်ါသည။် 

အေရြပား အေရြပားြဖïေဖျာြ့ခငး်၊ 

ေအးစကြ်ခငး်၊ေခUးထကွ၍် 

ေြခလကမ်ျား ေအးစကြ်ခငး်။ 

  

အေရြပားနြီခငး်၊ 

ယားယြံခငး်၊ မျကလ်ံ+း,-င် ့

မျက,်-ာေယာင ်ြခငး်,-င် ့

တစက်ိ+ယလ်ံ+း 

အငြ်ပငက်ဲသ့ိ+ ့ အနြီပင ်

ထကွြ်ခငး်။  
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ြဖစပွ်ားမXပံ=စ ံ

q=တတ်ရက ်စတိဖိ်စးီမX 

ေiကာင် ့ြဖစေ်သာ တံ= ့ြပန်ြခငး် 

(Including Vasovagal 

Syncope - VVS) 

ြပငး်ထန် ကာကယွေ်ဆးa_င် ့

ဓာတမ်တည့ြ်ခငး် 

(Anaphylaxis) 

အသကA်-ïလမ်းေQကာငး် အသကA်-ïြမနြ်ခငး်၊ 

ြပငး်ထနြ်ခငး်။ 

အသကA်-ïလåင ်

အသြံမညြ်ခငး်၊ 

ရငQ်ကပ်ြခငး်၊ တရôီရôီမည၍် 

အသကA်-ïြခငး်၊ 

အဆကမ်ြပတ ်

ေချာငး်ဆိ+းြခငး်။ 

,-လံ+း လကေ်ကာကဝ်တ ်

ေသးွခ+န,်Sနး် ေ,-းြခငး်၊ 

ေသးွေပါငခ်ျိနက်ျြခငး် 

(ယာယ)ီ၊ များေသာအားြဖင် ့

လကေ်ကာကဝ်တေ်သးွခ+န,်-နး် 

ပံ+မ-နမ်- ြမနြ်ခငး်အထ ိ

ြဖစ,်ိ+င၍် ေသးွေပါငခ်ျိနတ်က ်

ြခငး် ြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည။် 

လကေ်ကာကဝ်တ ်

ေသးွခ+န,်Sနး်ြမနြ်ခငး်၊ 

ေသးွေပါငခ်ျိနက်ျြခငး်။ 

 

အစာအမိ်,-င်အ့yလမ်း 

ေQကာငး် 

ပျိR V ြခငး်၊ အနြ်ခငး်။  ဝမ်းဗိ+ကန်ာြခငး်၊ အနြ်ခငး်၊ 

ပျိR V ြခငး်။  
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ြဖစပွ်ားမXပံ=စ ံ

q=တတ်ရက ်စတိဖိ်စးီမX 

ေiကာင် ့ြဖစေ်သာ တံ= ့ြပန်ြခငး် 

(Including Vasovagal 

Syncope - VVS) 

ြပငး်ထန် ကာကယွေ်ဆးa_င် ့

ဓာတမ်တည့ြ်ခငး် 

(Anaphylaxis) 

အာñံ+ေQကာ သတလိစြ်ခငး် (ယာယ)ီ - 

ပကလ်ကအ်ေနအထားတငွ ်

ပံ+မ-နြ်ပန ်

ေကာငး်တတပ်ါသည။် 

ေြခလကထ်ံ+ြခငး်၊ 

ေြခလကá်ကကသ်ား 

အားနညး်ြခငး်၊ ၊ 

,Sတခ်မ်းတဝိ+ကက်ျöြခငး်တိ+ ့ 

ြဖစတ်တပ်ါသည။် 

သတလိစေ်မေ့ြမာြခငး် 

ြဖစတ်တပ်ါသည။် 

ပကလ်ကအ်ေနအထားတငွ ်

လညး် ြပနသ်တမိရတတ ်                                                    

ပါ။ 

 

 ကာကယွေ်ဆးထိ+းစ+ရပ်တငွ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးေနာက ် ြပငး်ထန ်

ေသာ ကာကယွေ်ဆး,-င့ဓ်ာတမ်တည့ြ်ခငး် (Anaphylaxis) ြဖစပ်ာွးပါက ေA-းဦးြပRစ+က+သ 

,ိ+ငရ်န ်ေအာကပ်ါပစsညး်များ လိ+အပ်ပါသည။် 

၁။ AEFI Kit  

၂။ Blood Pressure Cuff၊ Stethoscope ,-င့ ်Pulse Oxymeter 

၃။ Oxygen Cylinder (Oxygen Nasal Prongs ,-င့ ် Oxygen Delivery Mask 

 ပါA-ိရမည)် 

၄။  က+တငအ်ေသး 
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ကာကယွေ်ဆးထိ=းစ=ရပ်တငွ ် ကာကယွေ်ဆးထိ=းa_bံပီးေနာက ် ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆး 

a_င့ဓ်ာတမ်တည့ြ်ခငး် (Anaphylaxis) ြဖစပွ်ားပါက  

o ကာကယွေ်ဆးထိ+းေပးသy ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း,-င့ ် ~ကးီQကပ်သyတိ+သ့ည ်  

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး်လ+ပ်ငနး်သငတ်နး်ကိ+ တကေ်ရာကထ်ား 

/ပီးသyြဖစရ်ပါမည။်  

o ြဖစပ်ာွးပါက လ+ပ်ငနး်လမ်း§ôနပ်ါ အေရးေပMက+သနညး်အတိ+ငး် က+သမS 

အချိနမ်ီ ေပးရမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

o ြဖစပ်ာွးလာပါက ချကခ်ျငး်ဆကသ်ယွ,်ိ+ငရ်န ် သကဆ်ိ+ငရ်ာဆရာဝန/် 

ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း၏ ဖ+နး်နပံါတက်ိ+လညး် ကာကယွေ်ဆးထိ+းစ+ရပ်များတငွ ်

အဆငသ်င့ထ်ားA-ိရန ်လိ+အပ်ပါသည။် 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ=းa_bံပီးေနာက ်ြပငး်ထန်ေသာ ကာကယွေ်ဆးa_င့ ်ဓာတမ်တည့ ်

ြခငး် (Anaphylaxis) ြဖစပွ်ားပါက အ ေရးေပ}က=သနညး် 

 ၁။ ေဆးထိ+းစ+ရပ်တငွ ်ချကခ်ျငး်ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

 ၂။ ေအာကပ်ါအတိ+ငး် ချကခ်ျငး်ြပRစ+က+သပါ။ 

  (က) လyနာအား ပကလ်ကအ်ေနအထားတငွထ်ားပါ။ 

 (ခ) ေလေကာငး်ေလသန ့ ်ရA-ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကပ်ါ။ 

  (ဂ) ေြခ ေထာကပိ်+ငး်ကိ+ အနညး်ငယ ်ပိ+၍ ြမင့ထ်ားပါ။  အြပငး်အထန ်

  ေမာေနေသာ လyနာများြဖစပ်ါက ဂñ+စိ+ကပ်ါ။ 

  (ဃ) Adrenaline ေဆးကိ+ (IM) ချကခ်ျငး်ထိ+း,-ေံပးပါ။  

  ထိ+း,-ရံမည့ ်ပမာဏ- Adrenaline (1:1000) ေဆးကိ+ (0.5) ml  
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  ထိ+း,-ရံမည့ေ်နရာ - ေပါငအ်လယပိ်+ငး်၏ အေA- Vအြပငဘ်က ်  

       (Anterolateral aspect of middle third of thigh) 

  ထိ+း,-ရံမည့န်ညး်လမ်း - áကကသ်ားအတငွး် (Intramuscular - IM)၊  

       (ေသးွေiကာအတငွး် (IV) လံ=းဝမထိ=းa_ရံပါ။) 

 Adrenaline ပထမအ~ကမိ်ထိ+း,-/ံပီးေနာက ် (၅) မိနစ ် Qကာသညအ်ထ ိ

ထyးြခားမS မA-ိပါကေနာကတ်စ~်ကမိ် ထပ်မံထိ+း,-,ံ ိ+ငပ်ါသည။်လကေ်ကာကဝ်တ ်

ေသးွခ+န,်Sနး် (Pulse Rate) ယyပါ။ 

(င) လyနာကိ+ High Flow Oxygen ေပးထားပါ။ 

  (စ) အဝကျယအ်ပ်~ကးီ~ကးီြဖင့ ်ေသးွေQကာ (IV Line) ဦးစာွဖွင့ပ်ါ။ ထိ+ေ့နာက ် 

  Normal Saline (0.9 %) (500 ml to 1000 ml) အေQကာေဆးရညက်ိ+  

  စတငသ်ငွး်ပါ။ 

(ဆ) Chlorphenamine (10-20) mg ကိ+ ေသးွေQကာအတငွး် (IV)    

  ြဖညး်ညငး်စာွထိ+းပါ။ 

(ဇ)  Hydrocortisone (100-200) mg ကိ+ ေသးွေQကာအတငွး် (IV)    

  ြဖညး်ညငး်စာွထိ+းပါ။ 

 ၃။ ~ကRိတငသ်တမ်-တထ်ားေသာ လôေဲြပာငး်က+သရနစ်စီöထားA-ိသည့ ် အနးီဆံ+း ေဆးñံ+/ 

 ကျနး်မာေရးဌာနသိ+ ့ အြမနဆ်ံ+း/ချကခ်ျငး်လôေဲြပာငး်ပါ။ လyနာကိ+ High Flow Oxygen 

 ေပးထားပါ။ အေရးေပMဆကသ်ယွရ်န ် §ôနQ်ကားထားသည့ ် ဆရာဝနထ်သံိ+ ့ 

 ဆကသ်ယွ၍် လမ်း§ôနမ်Sခယံyပါ။ လôေဲြပာငး်က+သရန ် စစီöထားA-ိသည့ ် ေဆးñံ+/ 

 ကျနး်မာေရး ဌာနသိ+ ့ တယလ်ဖီ+နး်ြဖင် ့သတငး်ပိ+ပ့ါ။ 
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၄။ ကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး ြပငး်ထနေ်နာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရးြပဿနာအြဖစ ်

 သတမ်-တ၍် အေရးေပMဆကသ်ယွရ်န ် §ôနQ်ကားထားသည့ ် ဆရာဝန်

 ထသံိ+ ့  တယလ်ဖီ+နး် ြဖင် ့သတငး်ပိ+ ့ အစရီငခ်ပံါ။  အြခားသyများ ထတိလ်န ့မ်S 

 မA-ိ ေစရန ် ဂñ+စိ+ကပ်ါ။ အေရးေပMကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်A-ာကမ်SအဖွဲV 

 ြပနေ်ရာကမ်-သာ ကာကယွေ်ဆးထိ+းလ+ပ်ငနး်ကိ+ဆကလ်က ်ေဆာငရွ်ကပ်ါ။  

၅။ AEFI ြဖစပ်ာွးပါက ကာကယွေ်ဆးထိ+းအဖွဲV/ကာကယွေ်ဆးထိ+းသyသည ်

 တိ+ကñိ်+ကဆ်ကသ်ယွ ် သတငး်ပိ+,့ ိ+ငရ်န ် ကျနး်မာေရးဌာနအဆင့ဆ်င့၏် 

 ဖ+နး်နပံါတမ်ျား,-င့ ် လôေဲြပာငး်က+သရန ် စစီöထားA-ိသည့ ် ေဆးñံ+/ 

 ကျနး်မာေရးဌာန၏ ဖ+နး်နပံါတက်ိ+ပါ ~ကRိတငသ်ထိားရပါမည။် 

၄.၃.၂ ကာကယွေ်ဆး၏ အရညအ်ေသးွ56င်ဆ့က5်ယွေ်သာြပဿနာ 

 ကာကယွေ်ဆးအရညအ်ေသးွ ြပည့မ်ီမSမA-ိြခငး်,-င့ ် ဆက,်ယွေ်သာေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ြပဿနာ (Vaccine quality defect-related reaction) အြဖစ ်သာမနတ်ံ+ ့ြပနမ်Sများ (Minor 

vaccine reactions) ြဖစပ်ာွး,ိ+င/်ပီး ြပငး်ထနေ်သာ တံ+ ့ြပနမ်Sများ (Serious vaccine 

reactions) လညး်ြဖစပ်ာွး ,ိ+ငပ်ါေသးသည။် 

၄.၃.၃  ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ေံသာ လ4ပ်ငန်း အမ6ားအယငွး်များ56င့ ်ဆက5်ယွေ်သာ 

 ြပဿနာများ 

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ေံသာ လ+ပ်ငနး်အမ-ားအယငွး်များ,-င့ ်ဆက,်ယွေ်သာြပဿနာများ 

သည ်ေအာကပ်ါအေQကာငး်များေQကာင် ့အများဆံ+းြဖစပ်ာွးတတပ်ါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆး ေဖျာ်စပ်ပံ= မ_ားယငွး်ြခငး်။ 

 ဥပမာ – မ-ားယငွး်ေသာေဖျာ်စပ်ရညက်ိ+ အသံ+းြပRြခငး်၊ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ဟ+တေ်သာ 

 ေဆးပ+လငး်ကိ+ အသံ+းြပR၍ ေဖျာ်စပ်ြခငး်။ 
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• မသန် ့̂ _ငး်ေသာ ကာကယွေ်ဆးပ=လငး် (သိ=မ့ဟ=တ)် ေဆးထိ=းÄပန်ကိ= အသံ=းြပ6မိြခငး်။ 

 ဥပမာ – ေဆးထိ+းအပ် (သိ+မ့ဟ+တ)် ကာကယွေ်ဆးပ+လငး်၏ ရာဘာအဖံ+းကိ+ လက ် 

 (သိ+မ့ဟ+တ)် အြခားအရာဝတ� Rများြဖင့ ်ထမိိြခငး်။  

 ေဖျာ်စပ်/ပီးကာကယွေ်ဆးကိ+ သတမ်-တထ်ားသည့အ်ချိန ်(၆) နာရီထက ် ေကျာ်လနွ ်

 ၍ အသံ+းြပRြခငး်။ 

• မမ_န်ကန်ေသာ ေဆးထိ=းနညး်သံ=းမိြခငး်။ 

      ဥပမာ – အသားထထဲိ+းရမည် ့ကာကယွေ်ဆးကိ+ အေရြပားေအာကသ်ိ+ ့ ထိ+းမိြခငး်။ 

 အထကေ်ဖာ်ြပပါြပဿနာများသည ် ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး်လ+ပ်ငနး် အဆင်ဆ့င် ့

တငွ ် လိ+ကန်ာရမည့ ် အချကအ်လကမ်ျားကိ+မလိ+ကန်ာြခငး်ေQကာင့ ် ြဖစပ်ာွးြခငး်ြဖစရ်ာ 

မြဖစပ်ာွး ေအာင ်~ကRိတငက်ာကယွ,်ိ+ငပ်ါသည။် ြဖစပ်ာွးပါက ြပငး်ထနေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျနး်မာေရးြပဿနာများ,-င် ့ေသဆံ+းြခငး်အထ ိြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည။် 

ကာကယွေ်ဆးထိ=းa_ေံသာ လ=ပ်ငန်းအမ_ားအယငွး်များa_င် ့ဆကa်ယွေ်သာ  ြပဿနာများကိ= 

ကာကယွ ်aိ=ငရ်န်အချကမ်ျားမ_ာ- 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ+၊ အြခားေသာ ေဆးဝါးများ၊ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား,-င် ့

အတyေရာ၍ သိ+ေလ-ာငသ်မိ်းဆညး်ြခငး် မြပRရ။ 

• ကာကယွေ်ဆး,-င် ့ ေဖျာ်စပ်ရညတ်ိ+၏့ေဆးပ+လငး်အမ-တအ်သားတဆံပ်ိကိ+ မေဖျာ် 

စပ်မီ အ/မဲစစေ်ဆးပါ။  

• ေဖျာ်စပ်ရည,်-င် ့ ကာကယွေ်ဆးသည ် ထ+တလ်+ပ်သည့,်ိ+ငင်,ံ -င်စ့ကñံ်+ တyညမီS 

A-ိရပါမည။် 
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• ကာကယွေ်ဆး သိ+ေလ-ာငြ်ခငး်၊ ထိ+း,-ရံန ် ြပငဆ်ငြ်ခငး်၊ ထိ+း,-ေံသာနညး်စနစ၊် 

ထိ+းရမည် ့ ေနရာ,-င် ့ ထိ+းနညး်၊ လိ+ကန်ာရမည် ့ §ôနQ်ကားချကမ်ျားကိ+ ကာကယွေ်ဆး 

ထ+တလ်+ပ်သy၏ §ôနQ်ကားချကအ်တိ+ငး် တေသမွတမိ်းလိ+ကန်ာပါ။ 

• တစခ်ါသံ+း ေဆးထိ+းပိ+ကက်ိ+ အသံ+းြပR၍ ကာကယွေ်ဆးကိ+ စနစတ်ကျ စ+ပ်ယyပါ။ 

• ေဆးထိ+းအပ်ကိ+ မထမိကိ+ငပ်ါ,-င်။့ 

• ကာကယွေ်ဆးပ+လငး်၏ ရာဘာအဖံ+းကိ+ မထမိကိ+ငရ်။ 

• ေဖျာ်စပ်ရည,်-င် ့ ေဖျာ်စပ်/ပီးေသာ ကာကယွေ်ဆးကိ+ စ+ရပ်တစေ်နရာမ- 

တြခားတစေ်နရာသိ+ ့ သယေ်ဆာငထ်ိ+း,-ြံခငး် မြပRရ။ 

• ကာကယွေ်ဆးပ+လငး်ကိ+ ေဆးသယပံ်+း၏ ေဖာအ့ဖံ+းတငွး်အစတငွ ် ြမ±Rပ်ထားစöတငွ ်

ေဆးသယပံ်+း၏ အဖံ+းကိ+ မပိတမ်ိေစရန ်သတြိပRပါ။ 

• ကာကယွေ်ဆးကိ+ ေဖျာ်စပ်ရညြ်ဖင် ့ ေဖျာ်စပ်/ပီးလåင ် သတမ်-တအ်ချိန ် (၆) နာရီ 

ထကမ်ေကျာ်ေစဘ ဲ စနွ ့ပ်စရ်ပါမည။် အကယ၍် ေဖျာ်စပ်/ပီးသတမ်-တအ်ချိန ်

မြပည့ေ်သးေသာ်လညး် ေဆးထိ+းစ+ရပ် ေñôVေြပာငး်ပါက စနွ်ပ့စရ်ပါမည။် 

• တစစ်ံ+တစရ်ာ သသံယြဖစဖ်ွယA်-ိပါက ~ကးီQကပ်သy,-င် ့ အြမနဆ်ံ+း ဆကသ်ယွ၍် 

A-ငး်လငး်ေအာင ်ြပRလ+ပ်ပါ။ 

၄.၃.၄ ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ြံခငး်ကိ4 စိ4းရိမ်ေSကာင်S့ကြခငး်56င် ့ဆက5်ယွေ်သာြပဿနာ  

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး်ကိ+ စိ+းရိမ်ေQကာင်Q့ကြခငး်,-င် ့ ဆက,်ယွေ်သာ ြပဿနာ 

များသည ်အေQကာငး်အမျိRးမျိRးေQကာင့ ်ြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည။်  

 ဥပမာ – ကာကယွေ်ဆး အသစြ်ဖစြ်ခငး်၊ ေဆးထိ+းခ ံရမညက်ိ+ ေQကာကရံွ်V ြခငး်။ 

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး နာကျငမ်SေQကာင် ့ မyးေမြ့ခငး်၊ လကဲျြခငး်၊ ဒဏရ်ာရြခငး် 

စသညတ်ိ+က့ိ+ ကာကယွရ်န ်ကာကယွေ်ဆးထိ+းသyများသည ်ေဆးထိ+း/ပီး (၃၀) မိနစခ်န် ့ ထိ+င၍် 

ေစာင်ဆ့ိ+ငး်ရန ်လိ+အပ်ပါသည။် 
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၄.၃.၅ တိ4ကဆ်ိ4ငS်ကCံmကCိကေ်သာ ြဖစရ်ပ်56င်ဆ့က5်ယွေ်သာ ြပဿနာဆိ4သညမ်6ာ  

 သက~်ကးီရွယအ်ိ+များ,-င် ့ နာတာA-ညေ်ရာဂါအခAံ-ိေသာ လy~ကးီများတငွ ်

ကာကယွေ်ဆး ထိ+း,-/ံပီးေနာက ် ကာကယွေ်ဆး,-င် ့ မသကဆ်ိ+ငေ်သာ်လညး် 

တိ+ကဆ်ိ+ငQ်ကRံ~ကRိက ်ေသာ ြဖစရ်ပ်,-င် ့ဆက,်ယွေ်သာြပဿနာ ြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည။် 

 အထကပ်ါ အလားတy ြဖစရ်ပ်မျိRး ကျနး်မာေသာသyများတငွလ်ညး် ြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည။် 

ဥပမာအားြဖင့ ် အြခားေသာ ကyးစကေ်ရာဂါတစမ်ျိRးမျိRးေQကာင့ ်  တိ+ကဆ်ိ+ငQ်ကRံ~ကRိကေ်သာ 

ြဖစရ်ပ်သည ်အသကအ်ရွယ ်ကျား/မ,-င် ့ေဒသ,-င့ ်လyမျိRးေပMမyတည၍် ြဖစ,်ိ+ငပ်ါသည။် 

၄.၄ ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီးေနာက ် ြပငး်ထန်ေသာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျန်းမာေရး 

 ြပဿနာများ 

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးေနာက ် ြပငး်ထနေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရးြပဿနာ 

ဆိ+သညမ်-ာ  မညသ်ည့အ်မျိRးအစားမဆိ+ အသကအ်,�ရာယေ်ပးသညအ်ထ ိ (သိ+မ့ဟ+တ)် 

ေဆးñံ+တက ် ရသညအ်ထ ိ (ေဆးñံ+တကရ်ကQ်ကာA-ညသ်ညအ်ထ)ိ၊ (သိ+မ့ဟ+တ)် မသနမ်စမွ်း 

ြဖစသ်ာွးသည ် အထ၊ိ (သိ+မ့ဟ+တ)် ေသဆံ+းသညအ်ထ၊ိ ြပငး်ထနေ်သာကာကယွေ်ဆးထိ+း/ပီး 

ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲြပဿနာများ ြဖစပ်ါသည။် 

၄.၅ အစ4အဖဲွRလိ4ကြ်ဖစြ်ခငး် (Cluster) 

 အစ+လိ+က ်AEFI ြဖစပ်ာွးမSဆိ+သညမ်-ာ ြဖစပ်ာွးေသာ အချိနအ်ားြဖင့ ်ဆကစ်ပ်ေနေသာ 

ကျနး်မာေရးဌာနတစခ်+ (သိ+မ့ဟ+တ)် ရပ်ကကွ ်(သိ+မ့ဟ+တ)် ေကျးရွာတစခ်+တငွ ်ေနရာအားြဖင့ ်

ဆကစ်ပ်၍ တစလ်အတငွး် ြဖစပ်ာွးေသာ၊ ထိ+း,-တံိ+ကေ်ကUးေသာ၊ ကာကယွေ်ဆး,-င့ ်

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်ကာကယွေ်ဆးအသစြ်ဖစေ်သာေiကာင့ ်ကာကယွေ်ဆး 

ထိ=းa_bံပီးေနာက ်ြဖစပွ်ားေသာ ကျန်းမာေရးြပဿနာအားလံ=းကိ= ေသချာစာွ 

ေစာင်i့ကပ်iကည့်qXရပါမည။် 
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အဆိ+ငး်တy (သိ+မ့ဟ+တ)် ကာကယွေ်ဆးထိ+းသy တyညေီသာစ+ရပ်အားြဖင့ ် ဆကစ်ပ်ေနေသာ၊ 

,-စေ်ယာက,်-င့ ် အထကြ်ဖစပ်ာွးေသာ တyညေီသာလကkဏာA-ိေသာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျနး်မာေရးြပဿနာများကိ+ ဆိ+လိ+သည။် 

 အြခားအေQကာငး်တစခ်+ခ+ေQကာင်ြ့ဖစေ်ပMလာေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာ,-င် ့

တိ+ကဆ်ိ+င ် တတေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရးြပဿနာသည ် အစ+အဖွဲVအလိ+က ်

ြဖစတ်တပ်ါသည။် ကာကယွေ်ဆး ထိ+း,-ြံခငး်ေQကာင် ့ စတိဖိ်စးီမSမ-တစဆ်င် ့ ,-းီ,ယွ၍် 

အစ+အဖွဲVလိ+က ် ြဖစေ်ပM ြခငး် စသညတ်ိ+ ့ြဖစပ်ါသည။် အစ+အဖွဲVလိ+ကြ်ဖစေ်သာ 

ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရး ြပဿနာများကိ+ 

သတငး်ပိ+ရ့န ်လိ+အပ်ပါသည။် 
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ပံ4(၁၈) ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီးြဖစပွ်ား5ိ4ငသ်ည့် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျန်းမာေရးြပဿနာများကိ4 ေစာင်S့ကပ်Sကည့်jV ြခငး်လ4ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င် ့
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၄.၆ ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီး ြဖစပွ်ား5ိ4ငသ်ည့် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျန်းမာေရး 

 ြပဿနာများကိ4 သတငး်ပိ4 ့ြခငး်။ 

o ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရး 

ြပဿနာများ အားလံ+းကိ+ သတငး်ပိ+ရ့ပါမည။် 

o ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရး 

ြပဿနာ သတငး်ပိ+ပံ့+စ ံ (COVID-19 သတငး်ပိ+ပံ့+စ)ံကိ+ ြဖည်စ့ကွ၍် ~ကးီQကပ် 

သyထသံိ+ ့ သတငး်ပိ+ရ့မည။်  

o ရA-ိ/ပီးေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအားလံ+းကိ+ ြပည်စ့ံ+စာွြဖည့စ်ကွ၍် 

ေပးပိ+ပ့ါ။  

o ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး မြပငး်ထနေ်သာ/သာမနေ်နာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရး 

ြပဿနာ များကိ+လညး် ေပးပိ+ပ့ါ။  

o သတငး်ရ/ပီး/ပီးချငး်၊ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား အားလံ+းကိ+ ြပည်စ့ံ+စာွ 

ြဖည့စ်ကွ၍် ချကခ်ျငး်သတငး် ေပးပိ+ပ့ါ။  

 သတငး်ပိ+ပံ့+စစံာရွကက်ိ+ အသံ+းြပR/ပီး တိ+ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရးအဖွဲV ကာကယွ ်

ေဆးထိ+းတာဝနခ် ံ များထ ံ သတငး်ပိ+ပ့ါ။ ထိ+ေ့နာက ် တိ+ငး်ရငး်သား ကျနး်မာေရးအဖွဲV 

တာဝနခ်မံျားမ- Line list တငွ ် စာရငး် သငွး်၍ CTF မ- ကာကယွေ်ဆးထိ+းလ+ပ်ငနး် 

တာဝနခ်တံိ+ထ့သံိ+ ့ သတငး်ပိ+ပ့ါ။ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြပငး်ထနေ်သာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျနး်မာေရးြပဿနာကိ+ စတငေ်တွV A-ိ သyက သသိခိျငး်/ ချကခ်ျငး်/ (၂၄) နာရီ အတငွး် 

သတငး်ေပးပိ+ရ့ပါမည။် ထိ+သိ+ ့ သတငး်ေပးပိ+ရ့ာတငွ ် အဆင့ဆ်င့ ် တာဝနA်-ိသyများ အြပင ်

အဆင့ေ်ကျာ်၍လညး် သတငး်ေပးပိ+,့ ိ+ငပ်ါသည။်  
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၄.၆.၁ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီး ြဖစပွ်ား5ိ4ငသ်ည့်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ 

 ကျန်းမာေရး ြပဿနာ များသတငး်ပိ4ပံ့4စ ံ

 ကမ¥ာက့ျနး်မာေရးအဖွဲV၏ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျနး်မာ ေရးြပဿနာ သတငး်ပိ+ပံ့+စတံငွ ်အသစထ်ပ်မံပါဝငလ်ာသည် ့အချကအ်လကမ်ျားကိ+ 

အနေီရာငစ်ာလံ+းြဖင် ့ေရးသားထားပါသည။်  

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ အမျိRးအစားနာမည၊် ထ+တလ်+ပ် ေသာ,ိ+ငင်,ံ -င် ့

ကာကယွေ်ဆး လကခ် ံထိ+း,-သံy၏ အသက ်စသညတ်ိ+ ့ ပါဝငရ်ပါမည။် 

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရးြပဿနာ 

အားလံ+းကိ+ သတငး်ေပးပိ+ရ့ာတငွ ်ဤပံ+စကံိ+ အသံ+းြပRQက ရမည ်ြဖစပ်ါ သည။်  

ဤသတငး်ပိ+ပံ့+စ၌ံ ြပည်စ့ံ+စာွ ြဖည်စ့ကွ၍် စာရငး်ြပRစ+ထား A-ိရပါမည။် 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာ 

ေရးြပဿနာများကိ+ သတငး်ပိ+ရ့ာတငွ ် ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ+ ေသချာစာွ 

ြဖည်စ့ကွေ်ပးပိ+ရ့ပါမည။် 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆး၏ က+နအ်မ-တတ်ဆံပ်ိအမည၊် ထ+တလ်+ပ်ေသာ 

,ိ+ငင်အံမည၊် စကñံ်+အမည၊် ကာကယွေ်ဆးအဆိ+ငး်နပံါတ၊် ေဖျာ်စပ်ရညသ်ံ+းရလåင ်

၎ငး်၏က+နအ်မ-တ ် တဆံပ်ိ၊ သကတ်မ်းက+နမ်ည် ့ ရကစ်ွတဲိ+က့ိ+ တတိကိျကျေဖာ်ြပရန ်

လိ+အပ်ပါမည။် 

အတအိကျသတငး်ပိ=a့ိ=ငရ်န်အတကွ ်

• ကာကယွေ်ဆးအထိ+းခသံy၏ လပ်ိစာအတအိကျ 

• ဆကသ်ယွရ်မည်သ့yများလပ်ိစာ 

• သတငး်ပိ+သ့yအား ဆကသ်ယွရ်နဖ်+နး်နပံါတတ်ိ+က့ိ+ အတအိကျေဖာ်ြပရန ်လိ+ပါမည။် 
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ကာကယွေ်ဆးထိ=းa_bံပီး ြဖစပွ်ားaိ=ငသ်ည့် ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျန်းမာေရးြပဿနာများ စာရငး် 

ြဖည့်သငွး်ရာတငွလ်ညး် 

• ြဖစစ်öအတအိကျ 

• ေရာဂါြဖစစ်ö ခစံားရသည် ့ေရာဂါလကkဏာများ 

• အြခားအေထာကအ်ကyြပRမည် ့သတငး်အချကအ်လကမ်ျားပါ A-ိရပါမည။်  

၄.၇ .၂ ကာကယွေ်ဆးထိ4း568ံပီး ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျန်းမာေရးြပဿနာများအား 

 စံ4စမ်းစစေ်ဆးြခငး်  

 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရးြပဿနာများ 

စံ+စမ်းစစေ်ဆး ရာတငွေ်မးြမနး်ရန ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျားလိ+အပ်ပါသည။်  

  (၁) အေြခခေံမးြမနး်ရမည့အ်ချကမ်ျား 

  (က)  ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-သံည့ေ်နရာ 

  (ခ)  သတငး်ေပးပိ+သ့yအမည ်(ရာထyး/ ဆကသ်ယွရ်နလ်ပ်ိစာ) 

  (ဂ)  စံ+စမ်းစစေ်ဆးသည့ရ်ကစ်ွ ဲ

  (ဃ)  လyနာအမည၊် ေမးွသကò ရာဇ်၊ အသကအ်ပိ+ငး်အြခားအ+ပ်စ+၊ ကျား/မ၊ 

   မိဘအမည၊် ေနရပ်လပ်ိစာ 

ကာကယွေ်ဆးထိ=းbပီးေနာက ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျန်းမာေရးြပဿနာြဖစပွ်ားမXကိ= _̂ာေဖွ၍ 

သတငး်ေပးပိ=ရ့ာတငွ ်ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများသည ်အဓိကတာဝန် _̂ိပါသည။်  

 

ကမÅာက့ျန်းမာေရးအဖဲွn၏ ကာကယွေ်ဆးထိ=းa_bံပီး ြဖစပွ်ားaိ=ငသ်ည့် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ကျန်းမာေရးြပဿနာများအား စံ=စမ်းစစေ်ဆးြခငး်ပံ=စတံငွ ် အသစထ်ပ်မံပါဝငလ်ာသည့် 

အချကအ်လကမ်ျားကိ= အနီေရာင ်စာလံ=းြဖင် ့ေရးသားထားပါသည။်  
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  (င)  ကာကယွေ်ဆးထိ+းရာဇဝငအ်ေသးစတိ ်

  (စ)  ကာကယွေ်ဆး,-င့ပ်တသ်ကေ်သာ အေြခခအံချကအ်လကမ်ျား 

 (၂) ယခငက်ာကယွေ်ဆး ထိ+း,-ခံဲြ့ခငး်,-င့ ်ပတသ်ကေ်သာ အချကအ်လကမ်ျား  

 (၃)  ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး  ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲြပငး်ထနလ်ကkဏာများ   

  စံ+စမ်းစစေ်ဆးြခငး် 

 (၄)  ကာကယွေ်ဆး,-င့ ်ပတသ်ကေ်သာ အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျား  

 (၅)  ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး် ,-င့ ်ပတသ်ကေ်သာအေသးစတိ ်အချကအ်လကမ်ျား   

  (အသံ+းြပRေသာ ေဆးထိ+း∂ပန,်-င့အ်ပ်၊ ေဖျာ်စပ်ြခငး်၊ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-သံည့ ်

  နညး်လမ်း) 

 (၆)  ကာကယွေ်ဆးသိ+ေလ-ာငထ်နိး်သမိ်း ကိ+ငတ်ယွသ်ံ+းစွမဲSအေြခအေန 

 (၇)  အြခားစံ+စမ်းA-ာေဖွေတွV A-ိချကမ်ျား 

၄.၈ ကာကယွေ်ဆးထိ4းစ4ရပ်တိ4ငး်တငွ ်ထားU6ိရမည့် AEFI Kit ြပငဆ်ငြ်ခငး် 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး်လ+ပ်ငနး်အတကွ ်အသံ+းြပRရမည့ ်AEFI Kit သည ်

ပံ+မ-န ်ကာကယွေ်ဆးထိ+းလ+ပ်ငနး်တငွ ်အသံ+းြပRလျကေ်သာ AEFI Kit အတငွး်A-ိ ေဆးပစsညး် 

များ,-င့မ်တyညသီြဖင့ ်အသစြ်ပငဆ်င၍် ထားA-ိရမညြ်ဖစသ်ည။်  

bမိ6 nနယအ်ဆင့တ်ငွ ် စံ=စမ်းစစေ်ဆးရန်အတကွ ် အဓိကတာဝန် _̂ိသdမ_ာ တိ=ငး်ရငး်သား 

ကျန်းမာေရးအဖဲွn မ_ တာဝန်ခံဆရာဝန်/ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတိ= ့ ြဖစပ်ါသည။် 

လိ=အပ်ပါက CTF မ_ ကာကယွေ်ဆးထိ=းလ=ပ်ငန်းတာဝန်ခံa_င့ ်  AEFI Committee တိ=က့ 

စံ=စမ်းစစေ်ဆးရာတငွ ်ပါဝငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။်  
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 ၎ငး် AEFI Kit အတငွး်ထည့သ်ငွး်ထားA-ိမည့ ် ေဆးပ+လငး်များ၊ ေဆးထိ+းအပ်များ 

အားလံ+း၏ သကတ်မ်းက+နဆ်ံ+းရကက်ိ+ စစေ်ဆးရန,်-င့ ်သကတ်မ်းက+နဆ်ံ+း ေနပါက လလဲ-ယ ်

ထားရပါမည။် 

 သိ+ ့ြဖစပ်ါ၍  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-ြံခငး်လ+ပ်ငနး် မစတငမ်ီ AEFI Kit 

အတငွး်ထားA-ိရမည့ ် ေဆးပစsညး်စာရငး်ကိ+ တိ+ငး်ရငး်သားကျနး်မာေရးအဖွဲVအလိ+က ် မိမိ 

အစအီစö ြဖင် ့စစိစြ်ပငဆ်ငထ်ားA-ိရပါမည။် 

ဇယား(၁၂) COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ြံခငး်လ4ပ်ငန်းေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် 

  Adverse Event Following Immunization (AEFI) Kit တစခ်4၌ 

  ထားU6ိရမည့ ်ေဆးပစMညး်စာရငး် 

စ# အမျိ6းအမည ် အေရအတကွ ် မ_တခ်ျက ်

၁ 
Injection Adrenaline, 1mg/ml, 1ml Ampoule 

(1:1000) 
၅ ပ+လငး် 

၂ 
Sodium Chloride 0.9%, 500ml, Plastic pouch 

with rubber cap  
၅ ဗyး 

၃ 
Injection Chlorpheniramine maleate 10 mg/ml, 

1 ml Ampoule 
၅ ပ+လငး် 

၄ 

Injection Hydrocortisone acetate (sodium 

succinate/ sodium phosphate) (100 mg/ vial + 

water for injection) 

၅ ပ+လငး် 

၅ 
Syringe (disposable, Tuberculin, 1ml) +needle, 

27G 
၅ ေချာငး် 
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စ# အမျိ6းအမည ် အေရအတကွ ် မ_တခ်ျက ်

၆ 
Syringe (disposable, Tuberculin, 3ml) +needle, 

27G 
၁၅ ေချာငး် 

၇ 
IV Cannula (Green 18G- ၅ ခ+၊ Pink 20G - ၅ခ+, Blue 

22G - ၅ခ+) 
၁၅ ခ+ 

၈ Tegaderm (လy~ကးီ) ၁၀ ခ+ 

၉ Infusion set ၅ ခ+  

၁၀ Needle, Scalp Vein, disposable, 23G, disposable  ၅ ခ+ 

၁၁ 
Swab/wipe, Cotton with Isopropyl Alcohol 70% 

30 x 30 mm  
၁ ဗyး  

၁၂ Cutting files/ Cutter ၂ ခ+  

၁၃ Recycle bag with zip and label lock, 12"x 10"  ၁ အတိ ်

၁၄ 
Plastic Bag with zip lock, 5"x 76" for ampoules 

and needles  
၁ အတိ ်

၁၅ Adhesive tape Paper, 1cm x 5m  ၁ ခ+ 

၁၆ 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီးေနာက ်

ြပငး်ထနေ်သာေဆးမတည့ြ်ခငး် 

(Anaphylaxis)ြဖစပ်ာွးပါက 

အ ေရးေပMက+သနညး်လမ်း§ôနစ်ာရွက ်

၂ ရွက ် 

၁၇ 

Translucent plastic container/storage with clip-

lock for AEFI Kit with label (AEFI Kit for 

Immunization Teams) 

၁ ပံ+း 

Zaw Toe Myint
103



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

၄.၉ အa_စခ်ျ6ပ် 

၁။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ် လကA်-ိရA-ိေသာ အချကအ်လကမ်ျားအရ  

လကA်-ိထိ+း,-တံိ+ကေ်ကUးေပးေနေသာ ကာကယွေ်ဆးများကဲသ့ိ+ပ့င ် လံ+ြခRံ 

စတိခ်ျရေသာ အေြခအေနA-ိပါသည။် 

၂။ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရး 

ြပဿနာများအားလံ+းကိ+ သတငး်ပိ+ရ့န ် လိ+အပ်ပါသည။် လိ+အပ်ပါက ေဆးက+ 

သမSေပးြခငး်,-င် ့ အထကအ်ဆင်ဆ့င်သ့ိ+ ့ လôေဲြပာငး်က+သမSခယံy ေစြခငး် 

ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည။် 

၃။ ကာကယွေ်ဆးထိ+း,-/ံပီး ြဖစပ်ာွး,ိ+ငသ်ည် ့ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရး 

ြပဿနာ သတငး်ပိ+ပံ့+စ ံ (COVID-19 သတငး်ပိ+ပံ့+စ)ံကိ+ ြပည်စ့ံ+တကိျစာွ 

ြဖည့စ်ကွ၍် အချိန,် -င့ ်တေြပးည ီ~ကးီQကပ်သy အဆင့ဆ်င့ထ် ံသတငး်ေပးပိ+ရ့န ်

လိ+အပ်ပါသည။် 

၄။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ် ကာကယွေ်ဆးအသစြ်ဖစပ်ါသြဖင် ့

ကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးကငး်လံ+ြခRံစတိခ်ျရမS,-င့ ် ပတသ်ကေ်သာ အချက ်

အလကမ်ျားကိ+ သတငး်ေပးပိ+ရ့န ်လိ+အပ်ပါသည။် 
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၄.၉ COVID-19ကာကယွေ်ဆးထိ4း8ပီးေနာကဆ်ကတ်ွြဲပဿနာများသတငး်ေပးပိ4မ့V 

 ပံ4စ ံ
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tcef; (5) 

COVID-19   umuG,faq;xdk;vkyfief; 

rSwfwrf;wifjcif;eSifh owif;ay;ydkYjcif; 
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၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

၅။  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ6းလ6ပ်ငန်းမ<တတ်မ်းတငြ်ခငး် 

 @<င့ ်သတငး်ေပးပိ6 ့ြခငး် 

၅.၁  ရညရွ်ယခ်ျက ်

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ြံခငး်လ4ပ်ငနး်ကိ4 စနစတ်ကျမ6တတ်မ်းတငြ်ခငး်56င့ ်

သတငး်ေပးပိ4 ့ြခငး်တိ4၏့ အေရးGကးီပံ4ကိ4 ေသချာစာွသIိ6ိြခငး်၊ 

• မ6တပံ်4တငြ်ခငး်56င့ ် မ6တပံ်4တငြ်ခငး်ဆိ4ငရ်ာပံ4စမံျားကိ4 နားလညသ်ေဘာေပါက၍် 

စနစတ်ကျမ6နက်နစ်ာွ ြဖည့သ်ငွး်5ိ4ငြ်ခငး် တိ4က့ိ4 ြပPလ4ပ်လာ5ိ4ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

၅.၂ စနစတ်ကျမ2တတ်မ်းတငြ်ခငး်62င့ ်သတငး်ေပးပိ< ့ြခငး်၏ အေရး?ကးီပံ< 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4း56RံပီးစးီမSကိ4 အချိန5် 6င့တ်ေြပးညသီIိ6ိ၍ ရညမ်6နး်ထား 

သည့ ် လTအားလံ4းကိ4 ကာကယွေ်ဆးထိ4း56RံပီးစးီမS အြမင့ဆ်ံ4းရI6ိရန ် စမီံကနိး်များ 

ေရးဆွ5ဲိ4ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆး56င့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ4းလ4ပ်ငနး်သံ4း ဆကစ်ပ်ပစVညး်များ စမီံခန ့ခ်ွြဲခငး် 

ကိ4 အချိန5် 6င့တ်ေြပးည ီေဆာငရွ်က5်ိ4ငမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် 

• ကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးကငး်မS56င့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ4းRပီးေနာကဆ်ကတ်ွြဲပဿနာများ 

(AEFI) ဆိ4ငရ်ာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ4 အချိန5် 6င့တ်ေြပးည ီ သတငး်ရI6ိ5ိ4င ်

မညြ်ဖစပ်ါသည။် 
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၅.၃  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ7း89ြံခငး်လ7ပ်ငန်း မ9တတ်မ်းတငြ်ခငး်89င့သ်တငး် ေပးပိ7 ့ြခငး်ပံ7စမံျား 

၅.၃.၁ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ7းမ9တပံ်7တငပံ်7စ ံ(နမIနာ) 
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၅.၃.၂ ကာကယွေ်ဆးထိ7းမ9တတ်မ်းကတြ်ပား (နမIနာ) 
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၅.၃.၃ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ7း8ပီးေနာကဆ်ကတ်ွြဲပဿနာများ 

 သတငး်ေပးပိ7မ့E ပံ7စ ံ
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၅.၃.၄ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ7းလ7ပ်ငန်းဆန်းစစခ်ျက ်ပံ7စမံျား  

၅.၃.၄.၁ ကာကယွေ်ဆးထိ7းသL ကိ7ယတ်ိ7ငဆ်န်းစစရ်န် ပံ7စ ံ

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းအစအီစ8ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်လ4ပ်ငန်း (၂၀၂၁) 

ကာကယွေ်ဆးထိ4းEFသံ Iများအတကွအ်ဆငသ်င့ြ်ပငဆ်ငထ်ားNFိမOဆန်းစစြ်ခငး်ပံ4စ ံ

(မိမိကိ%ယတ်ိ%ငအ်ကြဲဖတဆ်န်းစစရ်န်) 

  ကာကယွေ်ဆးထိ%းသ9အမည ်_____________________       ရာထ9း _____________________________ 

  ကျန်းမာေရးအဖဲွ=အစညး်အမည ်__________________      ကျန်းမာေရးဌာနခဲွ _________________ 

  ြပညန်ယ_်_______________________________________     AမိB =နယ ်___________________________ 

လ%ပ်ငန်းစDများ ေတွ= EFိချကမ်ျား 

လ"ပ်ငန်းလမ်း)*န်များရ./ိမ1  

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ&းလ&ပ်ငနး်လမ်းEFနခ်ျကမ်ျား 

ရI(ိJပီးJပီလား 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

သငတ်န်းရ./ိမ1  

• COVID-19 

ကာကယွေ်ဆးထိ&းလ&ပ်ငနး်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ဆိ&ငရ်ာသငတ်နး် 

ရI(ိJပီးJပီလား။ 
• AEFI Management အတကွ ်မမ်ွးမံသငတ်နး် ရI(ိJပီးJပီလား။ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ  

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ  

ေဆးထိ"းမည့လ်အတကွက်ာကယွေ်ဆးထိ"းမည့ဦ်းေရ စစိစြ်ပAစ"လျာထားြခငး်  

• ေဆးထိ&းမည့ ်ကာကယွေ်ဆးထိ&းစ&ရပ်အလိ&က ်

ရညမ်(နး်ဦးေရစာရငး်ြပ]စ&ထားြခငး် I(ိပါသလား။ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ  

ေဆးထိ"းမည့လ်အတကွ ်အC"စတိစ်မံီချကေ်ရးဆွအဲတညြ်ပAြခငး်  

• မိမိတာဝနယ်ရ̀မည့ ်လျာထားစာရငး်အေပa  မတ̀ည၍် စ&ရပ်အစအီစc 

ေရးဆွထဲားပါသလား။ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 
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• ကာကယွေ်ဆးထိ&းရကတ်စရ်ကလ်eင ်ေဆးထိ&းမည့သ် ̀

(၁၅၀)ထကမ်ပိ&ေစဘ ဲ သတမ်(တလ်မ်းEFနထ်ားသည့ ်အချိနအ်တိ&ငး် 

ထိ&း'(ရံနသ်တမ်(တJ်ပီးေရးဆွထဲား ြခငး်I(ိပါသလား။ 

• ေဆးထိ&းစ&ရပ်များတငွလ်̀စ&လ̀ေဝးမြဖစေ်စရန'်(င့ ်ေစာင့ဆ်ိ&ငး်ရန ်

အတကွ ်ေနရာလံ&ေလာကမ်iI(ိေစရနက်ငွး်ဆငး်စ&ရပ်ေနရာများကိ& 

ညj'ိ iငိး် ြပငဆ်ငထ်ားြခငး် I(ိပါသလား။ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

 ကာကယွေ်ဆးထိ"းမည့လ်အတကွစ်"ရပ်အစအီစJအကျJးချAပ်  

• မိမိပိ&ငရ်ပ်ကကွ/်ေကျးရွာ/လ̀အ&ပ်စ& ဦးေရ စ&စ&ေပါငး် 

• ေဆးထိ&းမည့လ်အတကွလ်ျာထားဦးေရစ&စ&ေပါငး် 

Ø 1st Dose 

Ø 2nd Dose 

• ကာကယွေ်ဆးထိ&းမည့ ်ရကစ်&စ&ေပါငး်  

 

ကာကယွေ်ဆးC/င့လ်"ပ်ငန်းသံ"းပစKညး်လိ"အပ်ချကခ်န ့်မ/န်းတကွခ်ျကြ်ခငး်  

• လျာထားစာရငး်အရ ကာကယွေ်ဆးထိ&း လ&ပ်ငနး်သံ&းပစoညး်များ'(င့ ်

ကာကယွေ်ဆးများခန ့မ်(နး်တကွခ်ျကရ်ာတငွ ်ဆေီလျာ်မi I(ိရဲလ့ား။ 

• ကာကယွေ်ဆး'(င့လ်&ပ်ငနး်သံ&းပစoညး်ြပတလ်ပ်မiမI(ိေစရန ် တငြ်ပ 

ေတာငး်ခထံားJပီးJပီလား 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

စ"ရပ်အစအီစJကိ"ဆကသ်ယွအ်ေLကာငး်Lကားြခငး်  

• ကာကယွေ်ဆးထိ&းလျာထားစာရငး်တငွ ်ပါဝငေ်သာသမ̀ျားသိ& ့ 

ကာကယွ ်ေဆးထိ&းရနလ်ာရမည့ေ်နရ့က'်(င့အ်ချိနတ်ိ&က့ိ& 

(၇)ရကq်က]ိတင၍် ထ&တြ်ပနေ်rကြငာထားJပီလား 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

ေဘးအCNရာယက်ငး်၍လံ"ြခံAစတိခ်ျစွာကာကယွေ်ဆးထိ"းC/ြံခငး်  

ကာကယွေ်ဆးထိ"းရန်ေနရာြပငဆ်ငြ်ခငး် 

• Screening လ"ပ်ရန် SOP/Checklist ./ိသလား 
• ကာကယွေ်ဆးထိ&းစ&ရပ်ေနရာသိ&မ့ဝငမီ် ကာကယွေ်ဆးထိ&းမည့သ်မ̀ျား 

လကသ်န ့စ်ငရ်န ်လကေ်ဆးကန၊် ေရ'(င့ဆ်ပ်ြပာ  လံ&ေလာကစ်ာွ 

ထားI(ိရန ်စစီcJပီးJပီလား။ 
• ကာကယွေ်ဆးထိ&းခနး်စ&ရပ်I(ိ တနး်စ/ီေစာင့ဆ်ိ&ငး်ရနေ်နရာများကိ& 

ထငI်(ားြမငသ်ာေအာင ်လမ်းEFနအ်မ(တအ်သားများြပ]လ&ပ်ရန ်

စစီcJပီးJပီလား။ 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 
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• COVID-19 ေရာဂါ ကာကယွေ်ရး နညး်လမ်းများ'(င့ ်မြဖစမ်ေန 

လိ&ကန်ာရနအ်ချကမ်ျားကိ& ြမငသ်ာေသာေနရာများတငွ ်

ချိတဆ်ွJဲပီးJပီလား။ 

ကာကယွေ်ဆးထိ"းရန်အတကွြ်ပငဆ်ငြ်ခငး် 

• ကည̀မီည့သ် ̀ေရာကa်ပီလား။ 
• ကာကယွေ်ဆးထိ&းရာတငွ ်ေဆးထိ&းခမံည့သ်မ̀ျား'(င့ ်ေဆးထိ&းသ ̀များမ( 

စကံိ&ကလ်&ပ်ငနး်လမ်းEFန'်(င့အ်ည ီလိ&ကန်ာေဆာင'်ိ&ငရွ်ကရ်န ်လိ&အပ် 

ပစoညး်များလံ&ေလာကေ်အာင ်စစီcထားI(ိ Jပီး/မJပီး ။ 
• PPE ရJပီလား။ 

 

ကာကယွေ်ဆးထိ"းC/ြံခငး် 
• ကာကယွေ်ဆးထိ&းလ&ပ်ငနး်သံ&းစနွ ့ပ်စပ်စoညး်များ စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စရ်န ်

စစီcJပီးJပီလား။ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

 

 
□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 
 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

AEFI စမံီခန ့်ခဲွမ1  

• AEFI  kit တငွ ်မI(ိမြဖစထ်ည့သ်ငွး်ထားရမညြ်ဖစေ်သာ ေဆး'(င့ ်

ပစoညး်စာရငး်အတိ&ငး် စစီcေဆာငရွ်ကထ်ားြခငး် I(ိ/မI(ိ  

• AEFI  Kit တငွသ်ကတ်မ်းက&နဆ်ံ&းJပီး ေဆးများI(ိ/မI(ိ 

စစေ်ဆး၍လိ&အပ်ပါက အသစလ်လဲ(ယJ်ပီး/မJပီး။ 
• Anaphylaxis SoP သည ်AEFI  kit အတငွး်၌ I(ိ/မI(ိ 

• AEFI သတငး်ပိ&ပံ့&စမံျားအဆငသ်င့I်(ိ/မI(ိ။ 

• ြပငး်ထန ်AEFI ြဖစပ်ာွးပါက မညက်ဲသ့ိ&ေ့ဆာငရွ်ကရ်မညက်ိ& 

ေကာငး်စာွ သIိ(ိပါသလား။ 
• Medical team အဆငသ်င့ ်I(ိပါသလား 

Medical team အဆငသ်င့မ်I(ိရင ်After shock အတကွ ်ဘယလိ်&စစီcထား 

လညး်။ (ေအာကတ်ငွ ်အေသးစတိ ်ေဖာ်ြပပါ။ ေရးရနေ်နရာမေလာကပ်ါက 

ေနာကေ်ကျာပါ စာမျက'်(ာအလွတက်ိ& သံ&းပါ) 

..............................................................................................................

.............................................................................................................. 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

□ "#ိ                  □ မ"#ိ 

 

အေထေွထတွငြ်ပချက(်./ိပါက) ထိ%းAမဲလကမ်Fတ ်
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၅.၃.၄.၁ ကာကယွေ်ဆးထိ7းလ7ပ်ငန်းNကOီကပ်သLဆန်းစစရ်န် ပံ7စ ံ

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းအစအီစ8ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်လ4ပ်ငန်း (၂၀၂၁) 

       kကးီLကပ်သမ̀ျားအတကွေ်ဆးထိ"းစ"ရပ်များkကးီLကပ်ရန်ပံ"စ ံ                

kကးီLကပ်သအ̀မည ်___________________________________________________ ရာထး̀ _____________________________ 

ြပညန်ယ ်________________________ aမိA mနယ ်__________________________ အဖဲွmအစညး်အမည_်_________________ 

ေဆးထိ'းစ'ရပ်အမည ် ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာအမည ် 4မိ56ေပ7 

/ေကျးလက ်  

ေဝးလခံကခဲ်ေဒသ 

၁   ဟ'တ်/မဟ'တ် 

၂   ဟ'တ်/မဟ'တ် 

၃   ဟ'တ်/မဟ'တ် 

၄    ဟ'တ်/မဟ'တ် 

 

ကာကယွေ်ဆးထိ'းစ'ရပ်စစေ်ဆးေတွ6 ABိချကမ်ျား 

ေတွ6 ABိချက(်ABိ/မABိ)/(ဟ'တ/်မဟ'တ)် 

စ'ရပ် 

(၁) 

စ'ရပ် 

(၂) 

စ'ရပ် 

(၃) 

စ'ရပ်  

(၄) 

ေဆးထိ'းစ'ရပ်ြပငဆ်ငထ်ားABိမL     

၁ ကာကွယ်ေဆးထိ0းစ0ရပ်သိ0မ့ဝငမီ် ကာကွယ်ေဆးထိ0းခနး်သိ0 ့ လမ်း=>နြ်မ@ား ကိ0 
ထငA်BားစွာြပCလ0ပ်ထားြခငး် 

    

၂ ေဆးထိ0းစ0ရပ် (သတ်မBတ်အခနး်/ေဆးခနး်) ြပငပ်တွင ်
ကာကွယ်ေဆးထိ0းခံမည့ ်သKများအသံ0းြပCရန ်လက်ေဆး ကန၊် 
ေရNBင့ဆ်ပ်ြပာအသင့ ်ြပငဆ်ငထ်ားABိြခငး်  

    

၃ လက်ေဆးကနတွ်ငစ်နစတ်ကျလက်ေဆးပံ0ပိ0စတာချိတ်ဆွထဲားPပီး တစဦ်းNBင့ ်
တစဦ်း (၆ေပ)အကွာ တနး်စေီစာင့ဆ်ိ0ငး်ရနေ်နရာကိ0 အမBတ်အသားများြဖင့ ်
ထငA်Bားစွာ သတ်မBတ်ေပးထားြခငး် 

    

၄ ကာကွယ်ေဆးထိ0းရနေ်နရာသည ်အြခားလKနာများဝငေ်ရာက်ရနေ်နရာNBင့သ်းီ 

ြခားဝငေ်ပါက်ြဖစP်ပီးြမငသ်ာေသာအသေိပးဆိ0ငး်ဘ0တ်ABိြခငး် 

    

၅ ေဆးထိ0းစ0ရပ်ေနရာသည ်ကျယ်ဝနး်၍ေလဝင/်ထက်ွေကာငး်မွနP်ပီး ြပXတငး် 

ေပါက်များ/တံခါးများဖွင့ထ်ားြခငး် 
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၆ ပံ0မBနက်ာကွယ်ေဆးထိ0းလ0ပ်ငနး်ဆိ0ငရ်ာအသပိညာေပးပိ0စတာများNBင့ ်

COVID-19 ေရာဂါကာကွယ်NBမ်ိနငး်Nိ0ငမ်ည့န်ညး်လမ်းများ ချိတ်ဆွထဲားြခငး် 

    

ကာကယွေ်ဆးထိ'းခန်းြပငဆ်ငထ်ားABိမL     

၇ သတ်မBတ်တာဝန ်ေပးထားသည့ ်ကာကွယ်ေဆးထိ0းသK NBင့ ်
ကKညေီဆာငရွ်က်မည့သ်K NBစဦ်းတညး်သာ ABိြခငး် 

    

၈ ကာကွယ်ေဆးထိ0းသKသည ်Level 2 PPE kit အမျိCးအစားကိ0 ြပည့စ်ံ0စွာ 
ဝတ်ဆငထ်ားြခငး် 

    

၉ ကာကွယ်ေဆးထိ0းခံမည့သ်Kသည ်ပါးစပ်NBင့N် Bာေခါငး်စညး်(mask)ကိ0 
ေသချာစွာ တပ်ဆငထ်ားြခငး် 

    

၁၀ ကာကွယ်ေဆးမထိ0းမီ ကာကွယ်ေဆးထိ0းခံမည့သ်K၏ လက်ABိကျနး်မာေရး 
အေြခအေနကိ0 ေမးြမနး် စစေ်ဆးြခငး် 

    

၁၁ ကာကွယ်ေဆးထိ0းPပီးနာရီဝက်ေစာင့ဆ်ိ0ငး်ရန ်သးီြခားေနရာတွင ်တစဦ်းNBင့ ်
တစဦ်း အနညး်ဆံ0း(၆)ေပအကွာ သတ်မBတ်ထားABိြခငး် 

    

၁၂ ေဆးထိ0းခနး်အတွငး် ကာကွယ်ေဆးထိ0းခံမည့သ်Kများ အစအီစtတကျ 
လွယ်ကKစွာ လိ0က်နာလ0ပ်ေဆာငရ်နေ်နရာများအားလံ0းကိ0 ြမငသ်ာေအာင ်
အမBတ်အသားများထငA်BားစွာြပCလ0ပ်ထားြခငး် 

    

သငတ်န်းရABိမL/အN'စတိစ်မံီချကေ်ရးဆွေဲဆာငရွ်ကမ်L     

၁၃ ကာကွယ်ေဆးထိ0းသKများအားလံ0းသငတ်နး်ရABိPပီးြဖစြ်ခငး်     

ကာကယွေ်ဆးအေအးလမ်းေPကာငး်ထန်ိးသမ်ိးမL     

၁၄ ကာကွယ်ေဆးNBင့ေ်ဖျာ်စပ်ရညမ်ျား (အကယ်၍ ေဖျာ်စပ်ရည ်လိ0အပ်ပါက) 
အားလံ0း ကာကွယ်ေဆးသယ်ဘKးအတွငး်တွငထ်ားABိသည ်

    

၁၅ ကာကွယ်ေဆးသယ်ဘKးအတွငး် ြပCြပငP်ပီးေရခဲြပားများကိ0အသံ0းြပCသည ်     

၁၆ အသံ0းြပCလက်စကာကွယ်ေဆးပ0လငး်များကိ0 ကာကွယ်ေဆးသယ်ဘKး 
အေပuဆံ0းABိ ေရြမ@Cပ်ြပားအvကားတွငထ်ားABိသည ်

    

၁၇ ကာကွယ်ေဆးသယ်ဘKးအတွငး်ABိ Freeze- tag သည ်သတ်မBတ်ထားေသာ 
အပKချိန(်+၂º CမB +၈º C)အတွငး်ABိေvကာငး်( Ö )ြပသသည ်
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၁၈ ေဖျာ်စပ်ရသည့က်ာကွယ်ေဆးများ (အကယ်၍ ေဖျာ်စပ်ရနလိ်0အပ်ပါက)  
ေဆးေဖျာ်စပ်သည့အ်ချိနကိ်0 ကာကွယ်ေဆးပ0လငး် တံဆပ်ိေပuတွင ်
မBတ်သားထားသည ်

    

ေဘးကငး်လံ'ြခံ5စွာကာကယွေ်ဆးထိ'းNBမံL     

၁၉ Due list ပါ ကာကွယ်ေဆးထိ0းမည့သ်Kအားလံ0းအတွက် ထိ0းNBရံမည့ ်
ေဆးအ~ကိမ်အလိ0က် ကာကွယ်ေဆးNBင့ ်ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား (လိ0အပ်ပါက)၊ 
ေအဒေီဆးထိ0းÄပနN်Bင့ေ်ဆးေဖျာ်စပ်Äပနမ်ျား (လိ0အပ်ပါက) လံ0ေလာက်မÅABိသည ်

    

၂၀ ေဖျာ်စပ်ရမညဆ်ိ0ပါက ကာကွယ်ေဆးတစမ်ျိCးစအီတွက် စက်Çံ0တစခ်0တညး်မB 
ထ0တ်လ0ပ်ထားသည့ ် ေဖျာ်စပ်ရည ်ကိ0သာအသံ0းြပCသည ်

    

၂၁ ကာကွယ်ေဆး၊ ေဖျာ်စပ်ရည၊် ေအဒေီဆးထိ0းÄပနN်Bင့ ်ေဆးေဖျာ်စပ်Äပနမ်ျားအား  

လံ0း သက်တမ်းက0နဆ်ံ0းရက်မေကျာ်လွနေ်သးပါ 

    

၂၂ ေဆးေဖျာ်စပ်ြခငး်မြပCမီ ေဖျာ်စပ်ရညမ်ျား (လိ0အပ်ပါက)သည ်ကာကွယ်ေဆး 
အပKချိနN်Bင့ ်တKညစွီာ ေအးေနသည ်  

    

၂၃ ေဆးေဖျာ်စပ်ရန ်ပ0လငး်ထမဲBေဖျာ်စပ်ရည ်(လိ0အပ်ပါက) အားလံ0းက0နသ်ည ်
အထစိ0ပ်ယKသည ်

    

၂၄ ကာကွယ်ေဆးအားလံ0းသတ်မBတ်ေနရာတွင ်မBနက်နသ်ည့ေ်ဆးပမာဏ၊မBနက်န ်
သည့န်ညး်လမ်းြဖင့ထ်ိ0းNBသံည ်

    

၂၅ ကာကွယ်ေဆးပ0လငး်အဖံ0းNBင့ေ်ဆးထိ0းÄပန၏်ပိ0းသန ့စ်ငထ်ားသည့အ်ပိ0ငး်များ
ကိ0ကာကွယ်ေဆးေဖျာ်စပ်ြခငး်၊စ0ပ်ယKြခငး်NBင့ ် ေဆးထိ0းြခငး်တွငလံ်0းဝမထပိါ။ 

    

၂၆ အသံ0းြပCPပီး ေဆးထိ0းအပ်ကိ0 အပ်ဖံ0းြပနမ်စွပ်ပါ။     

၂၇  ကာကွယ်ေဆးထိ0းPပီးေနာက် ကာကွယ်ေဆးထိ0းစ0ရပ်ABိသတ်မBတ်ေနရာတွင ်

တစဦ်းNBင့တ်စဦ်း(၆ေပ) ြခား၍နာရီဝက်ေစာင့ဆ်ိ0ငး်ေစြခငး် 

    

စွန ့်ပစပ်စSညး်များစမံီခန ့်ခဲွမL     

၂၈ ေဆးထိ0းအပ်များကိ0အသံ0းြပCPပီးလÖင ်ချက်ချငး် အပ်စွန ့ပ်စဘ်Kး (safety 
box)ထသဲိ0စွ့န ့ပ်စြ်ခငး် 

    

၂၉ အပ်စွန ့ပ်စဘ်Kး(Safety boxes) များကိ0 ြပည့ ်သညအ်ထမိထည့ြ်ခငး် 

(စွန ့ပ်စဘ်Kး၏ေလးပံ0သံ0းပံ0 အထသိာထည့ရ်န)် 
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၃၀ အပ်စွန ့ပ်စဘ်Kးတွင ်စ0ရပ်အမည၊်ရက်စွ ဲNBင့က်ျနး်မာ ေရးဌာနအမညတိ်0ကိ့0ေသ 
ချာစွာေရးသား၍  အသံ0းြပCPပီး ေလးပံ0သံ0းပံ0ထ ိြပည့ပ်ါက အဖံ0းပိတ်PပီးလÖင ်
လံ0ြခံCစတ်ိချရေသာေနရာတွငထ်ားABိ ြခငး်   

    

 AEFI စမံီခန ့်ခဲွမL     

၃၁ ကာကွယ်ေဆးထိ0းစ0ရပ်တွင ်AEFI သတငး်ပိ0ပံ့0စမံျားအသင့A်Bိြခငး်     

၃၂ ကာကွယ်ေဆးထိ0းစ0ရပ်တွင ် Anti-shock Kit အဆငသ်င့A်Bိြခငး် 

• သက်တမ်းက0နဆ်ံ0းေဆးများABိ/မABိ စစိစပ်ါ  
• Anaphylaxis SoP ကိ0 Anti-shock kit အတွငး် 

ထည့သ်ငွး်ထားြခငး်ABိ/မABိ စစေ်ဆးပါ 

    

၃၃ ကာကွယ်ေဆးထိ0းသKသည ်ြပငး်ထန ်AEFI ြဖစပွ်ားပါက မညကဲ်သ့ိ0ေ့ဆာင ်
ရွက်ရမညကိ်0သAိBိပါသလား 

• ကနဦးြပCစ0က0သြခငး်၊  
• =>နး်ပိ0 ့ြခငး် 
• သတငး်ေပးပိ0 ့ြခငး်  

    

 

ေတွ6 ABိချကအ်ေပ7အPကြံပ5ချက ်--  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

ထိ'း4မဲလကမ်Bတ ် ___________________ 

အမည ်    ___________________ 

ရကစွ် ဲ     ___________________ 

ဤစစေ်ဆးမL4ပီးစးီပါက စစေ်ဆး4ပီးစးီသည့ေ်နတ့ငွ ်သိ'မ့ဟ'တ ်စ'စညး်ေပးပိ'N့ိ'ငခ်ျိန်၌ တိ'ငး်ရငး်သားကျန်းမာေရးအဖဲွ6 

အလိ'က ်ကာကယွေ်ဆးထိ'းလ'ပ်ငန်းတာဝန်ခံထေံပးပိ'ပ့ါ။ 
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tcef; (6) 

COVID-19   umuG,faq;xdk;eSHjcif;ESifhywfoufí 

jynfolvlxkudk qufoG,fajymqdkjcif; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaw Toe Myint
118



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

၆။  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ6း78ြံခငး်78င့ပ်တသ်က၍် ြပညသ်C 

 လCထ6ကိ6 ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ6ြခငး် 

၆.၁ ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျား 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ4း56ရံာတငွ-် 

• ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ၏ လAထ456င့ဆ်ကသ်ယွေ်ြပာဆိ4သည့ ် အခနး်ကI 

များ56င့ ်တာဝနဝ်တJ ရားများကိ4 နားလညရ်န ်

• လAတစဦ်းချငး်စအီလိ4က ် ထေိရာကေ်သာ ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး်နညး်လမ်း 

များကိ4 လကေ်တွN သOိ6ိသငယ်Aရန ်

• ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာO6ိ လAထ456င့ဆ်ကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး် နညး်ဗျRဟာကိ4 

ဇာတလ်မ်းဥပမာ (၃) မျိYး ြဖင့ေ်လက့ျင့ရ်န ်

• ကာကယွေ်ဆးထိ4း[ပီး ြဖစေ်ပ\ေသာ ေနာကဆ်ကတ်ွကဲျနး်မာေရးြပဿနာများ 

(AEFI) အတကွ ် အေရးေပ\အေြခအေနတငွ ် ဆကသ်ယွေ်ြပာbကားရာတငွ ်

ကာကယွေ်ဆးထိ4းသA၏ အခနး်ကIကိ4သOိ6ိရန ်

၆.၂  COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ=း>?ြံခငး်တငွ ် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ 

 အေရးHကးီေသာ အခန်းကKများ 

 ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများသည ်COVID-19ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ြံခငး်အတကွ ်ေအာက ်

ပါ အေရးdကးီေသာအခနး်ကIမ6 ပါဝငလ်4ပ်ကိ4ငေ်ဆာငရွ်ကေ်နbကသAများ ြဖစb်က ပါသည။်  

1။ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများသည ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ4 ေစာစးီစာွလကခ် ံ

ရO6ိသAများြဖစသ်ည။် သိ4မ့6သာ ၎ငး်တိ4လ့4ပ်ငနး်ခငွတ်ငွ ် လAနာအများ56င့ေ်နစ့g 

ထေိတွNေနရေသာေbကာင့ ်COVID-19 ကAးစက5်ိ4ငမ်hအ5Jရာယမ်6 ကာကယွေ်ပး5ိ4င ်
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မည။် ဆကလ်က[်ပီး ၎ငး်တိ4၏့ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်hလ4ပ်ငနး်  ေဆာင ်

တာများကိ4 တာဝနထ်မ်းေဆာင5်ိ4ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

2။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးကိ4 ြပညသ်AလAထ4အား ထိ4းေပးရသည့အ်ခါ COVID-

19 ကာကယွေ်ဆး56င့ ်စပ်လျgးသည့ ်အဓိကသတငး်စကားများကိ4 မjေဝO6ငး်ြပရ 

မည့သ်A များြဖစသ်ည။် 

3။ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ထိ4းရနအ်တကွ ် ေထာကခ်အံားေပးသAများအြဖစ ်

လညး် ေဆာငရွ်ကမ်ည။် ကာကယွေ်ဆးထိ4းအ[ပီး ကိ4ယတ်ိ4ငက်ာကယွေ်ဆး ထိ4း56 ံ

ြခငး် အေတွNအbကYံကိ4 မjေဝေပးကာ ြပညသ်AလAထ4မ6 တနဖိ်4းထား အားကိ4းရသည့ ်

ယံ4bကည ်စတိခ်ျရေသာ သတငး် အရငး်အြမစအ်ြဖစ ်ေဆာငရွ်ကမ်ည။် 

4။ ကာကယွေ်ဆးထိ4း[ပီး ြဖစေ်ပ\ေသာ ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ ကျနး်မာေရး ြပဿနာများ 

ေပ\ေပါကပ်ါက ြပညသ်AလAထ4အား ကိ4ယစ်ားြပY၍ ကျနး်မာေရးစနစအ်bကား 

ေပါငး်ကAးေဆာငရွ်ကေ်ပး5ိ4ငသ်ည။် 

၆.၃  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအေပNတငွ ် ြပညသ်OလOထ= စတိခ်ျယံ=Rကညမ်Sကိ= 

 မညက်ဲသ့ိ= ့ တညေ်ဆာက>်ိ=င ်မညန်ညး်။ 

 (၁) ေကာငး်မွန်ေသာ ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး်နညး်လမ်းများ 

• ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ အေနြဖင့ ် ေကာငး်မနွေ်သာ ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ် ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာလAထ4များအbကား ေလးစားမh56င့ ်

ယံ4bကညမ်hကိ4 ြဖစေ်ပ\ ေစ[ပီး ေရO6ညဆ်ကလ်ကထ်နိး်သမိ်း5ိ4ငမ်ည။်  

o ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာလAအ4ပ်စ4များ၏ အေတွNအbကYံများ56င့ ် အြမငl်hေထာင့ ်

များကိ4 ေကာငး်စာွနားလညသ်ေဘာေပါကေ်စရန ် ေမးခနွး်များ ေမးြမနး် 

စAးစမ်း၍ ြပနလ်ညန်ားေထာငြ်ခငး် ြပYလ4ပ်ပါ။ 
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o ကာကယွေ်ဆးကိ4 ဘယလ်ိ4လAအ4ပ်စ4ေတကွရO6ိမလ၊ဲ မညသ်ည့ ် ရညရွ်ယ ်

ချကေ်bကာင့ရ်O6ိမလ5ဲ6င့ ် မညသ်ည့ေ်နရာတငွရ်O6ိမလ ဲ စတဲ ့ lိ4 းO6ငး်[ပီး 

လကေ်တွN ကျေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျား ြပငဆ်ငပ်ါ။ 

o ြပညသ်AလAထ4မ6 ေမးြမနး်လာသည့ေ်မးခနွး်များ56င့ ် စိ4းရိမ်ပAပနမ်hများကိ4 

ယံ4bကညမ်h ပိ4မိ4တညေ်ဆာက၍် ကာကယွေ်ဆး56င့ပ်တသ်ကေ်သာ ြပညသ်A 

လAထ4မ6 ြငငး်ဆိ45ိ4ငမ်hများ ေလjာခ့ျရနအ်တကွ ် ကိ4ယခ်ျငး်စာနာစတိြ်ဖင့ ်

တံ4 ့ြပန ်ေြပာဆိ4ပါ။ 

o ေဒသအလိ4က ် စနိေ်ခ\မh အခကအ်ခမဲျားကိ4 လကခ်အံသအိမ6တြ်ပY၍ 

ဓေလထ့ံ4းတမ်းများ56င့ ် ယgေကျးမhများကိ4 ေလးစားသမhO6ိေbကာငး် ြပသ 

ပါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaw Toe Myint
121



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

ပံ=(၁၉) ထေိရာကေ်သာဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ=ြခငး်အတကွ ်နညး်လမ်းများ 

 

1။ ေဆးွေ5းွမhမစတငမ်ီ တစဦ်းချငး်စကီိ4 သးီသန ့အ်ချိနေ်ပး ေမးြမနး်ရန ်အချိနပိ်4စစီg 

ထားပါ။ 

2။ ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ရံမည့သ်A ေရာကO်6ိလာချိန ် ေ5းွေထးွစာွdကYိဆိ4[ပီး မပျက ်

မကကွ ်လာေရာကြ်ခငး်အတကွ ်ချီးကျRးပါ။ 

3။ ေဆးွေ5းွသည့စ်4ရပ်ေနရာတငွ ် ေဆးထိ4းမည့သ်Aများ၏ ထငြ်မငယ်Aဆချကမ်ျား56င့ ်

ခစံားချကမ်ျား ထ4တေ်ဖာ်ေြပာဆိ4ေအာင ်အားေပးပါ။ 
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4။ ေဆးွေ5းွသည့စ်4ရပ်ေနရာတငွ ်ေဆးထိ4းမည့သ်Aများအား စတိဝ်ငတ်စားO6ိေbကာငး် 

ေလးစားသမhO6ိေbကာငး် ေပ\လငွေ်အာငေ်ြပာbကားသညမ်ျားကိ4 နားစိ4ကေ်ထာင ်

ပါ။ 

5။ ေဆးွေ5းွသည့စ်4ရပ်ေနရာတငွ ် ေဆးထိ4းမည့သ်Aများ၏ စိ4းရိမ်ပAပနမ်hများကိ4 

ကိ4ယခ်ျငး် စာနာစတိြ်ဖင့ ်နားေထာငအ်သအိမ6တြ်ပYပါ။ 

6။ ေဆးွေ5သွည့စ်4ရပ်ေနရာတငွ ်ေြပာbကားေဆးွေ5းွသညမ်ျားကိ4 ကာကယွေ်ဆးထိ4း 

မည့သ်Aက ေသချာနားလညသ်ေဘာေပါကမ်hကိ4 ေသချာေစရန ် ေမးခနွး်များ 

ေမးြမနး်ေပးပါ။ 

7။ ေဆးွေ5းွမhအ[ပီးတငွ ် ေဆးွေ5းွခဲသ့ညမ်ျားကိ4 အကျgးချံYးO6ငး်ြပ[ပီး ကာကယွ ်

ေဆးကိ4 မပျကမ်ကကွ ်လာေရာကထ်ိ4း56ရံန ်ကတကိဝတေ်တာငး်ခပံါ။ 

(၂) ကာကယွေ်ဆးရယ;ရန် တနွ ့်ဆ4တြ်ခငး်ကိ4 သ>ိ?ိနားလည၍် ြပန်လညတ်ံ4 ့ြပန်ြခငး် 

 ြပညသ်AလAထ4၏ ကာကယွေ်ဆး လကခ်ရံယAြခငး်56င့ ် ပတသ်က၍် ေအာကပ်ါ 

အမျိYးအစား (၅) မျိYးကိ4 ေလလ့ာေတွN O6ိရပါသည။် 

1။ ကာကယွေ်ဆးအားလံ4းကိ4 လကခ်ြံခငး်။ 

2။ ကာကယွေ်ဆးကိ4 လကခ်သံည၊် သိ4ေ့သာ်လညး် ေသချာြခငး်မO6ိပါ။ 

3။ အချိY Nကာကယွေ်ဆးကိ4 လကခ်သံည။် အချိY Nကာကယွေ်ဆးများကိ4 ပံ4မ6နထ်ိ4း56ရံန ်

တနွ ့ဆ်4တြ်ခငး်၊ ြငငး်ဆနြ်ခငး်။ 

4။ ကာကယွေ်ဆးကိ4 ြငငး်ဆနသ်ည။် သိ4ေ့သာ်လညး် မေသချာပါ။ 

5။ ကာကယွေ်ဆးအားလံ4းကိ4 ြငငး်ဆနသ်ည။် 
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ပံ=(၂၀) ြပညသ်OလOထ=၏ ကာကယွေ်ဆး လကခ်ံရယOြခငး်များ 

 

ကာကယွေ်ဆးရယAရန ်တနွ ့ဆ်4တြ်ခငး်ဆိ4သညမ်6ာ အဘယန်ညး်။ 

ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းတစေ်ယာကအ်ေန56င့ ်ဘာလ4ပ်သင့သ်နညး်။ 

ကာကယွေ်ဆးရယAရန ်တနွ ့ဆ်4တြ်ခငး်ဆိ4သညမ်6ာ- 

• ကာကယွေ်ဆးကိ4 လကခ်ေံသာ်လညး် မေသချာြခငး်၊ 

• အချိY Nကိ4 လကခ်ေံသာ်လညး် ေ56ာင့ေ်56းbကန ့b်ကာြခငး်၊ ြငငး်ဆနြ်ခငး်56င့ ် 

• ြငငး်ဆနေ်သာ်လညး် ဘာေbကာင့ြ်ငငး်ဆနသ်ညက်ိ4 မေသချာြခငး်များကိ4 ဆိ4လိ4ပါ 

သည။် 
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ပံ=(၂၁) ကာကယွေ်ဆးရယOရန်တနွ ့်ဆ=တေ်နြခငး်>?င့ ်တ=န ့်ြပန်ေဆးွေ>းွြခငး် 

နညး်လမ်းများ 
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ဇယား(၁၃)  ကာကယွေ်ဆးထိ=းရန် တနွ ့်ဆ=တေ်နြခငး်ကိ= ကိ=ယခ်ျငး်စာနာစတိြ်ဖင့ ်

  တ=န ့်ြပန်>ိ=ငရ်န် နညး်လမ်းများ 

တနွ ့်ဆ4တြ်ခငး် တံ4 ့ြပန်နညး် 

ကာကယွေ်ဆးထိ4းတာ ကq5်4ပ်အတကွ ်

ေကာငး်တယ ်ဆိ4တာကိ4 သပိါတယ။် 

ဒါေပမယ့ ်ေဘးထကွဆ်ိ4းကျိYးေတကွိ4 

စိ4းရိမ်မိပါတယ။်  

“သင့က်ျနး်မာေရးအတကွ ်အေကာငး်ဆံ4း 

ေရွးချယ ်လိ4မယလ်ိ4 ့ နားလညသ်ေဘာေပါက ်

ပါတယ။် ဘယလ်ိ4 ေဘးထကွ ်ဆိ4းကျိYးေတနွဲ ့

ပတသ်က[်ပီး စိ4းရိမ်ပAပနတ်ာပါလ။ဲ” 

ကာကယွေ်ဆး ထိ4းသင့/်မထိ4းသင့ ်

မဆံ4းြဖတ ်တတဘ်Aး။ ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာ 

ေခါငး်ေဆာငက် ကာကယွေ်ဆး 

မထိ4းရဘAးလိ4 ့ ကန ့က်ကွေ်နတယ။် 

“ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာ ေခါငး်ေဆာငက် 

ကာကယွေ်ဆး မထိ4းရဘAးလိ4 ့ 

ကန ့က်ကွေ်နတာ ဘာေbကာင့ ်ပါလ။ဲ 

ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာ ေခါငး်ေဆာငက် 

ကန ့က်ကွေ်နလိ4 ့ မထိ4းဘေဲနမ6ာလား။” 

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးနဲ ့ ပတသ်ကတ်ဲ ့

ေကာလဟာလေတကွိ4 အငတ်ာနက ်

စာမျက5်6ာ သတငး်ေတမွ6ာ ဖတရ်ပါတယ။် 

ဘယသ်တငး်ကိ4 ယံ4bကညရ်မလဆဲိ4တာ 

မသေိတာပ့ါဘAး။  

“လAမhကနွယ်ကန်ဲ ့

အငတ်ာနကစ်ာမျက5်6ာေတဟွာ 

သတငး်အမ6ားေတကွိ4 တစမ်ဟ4တြ်ခငး် 

ပျံN 5 6ံလ့ယွ ်ပါတယ။် လAမhကနွယ်ကမ်6ာ 

ေတွNတိ4ငး် မယံ4bကည ်သင့ပ်ါဘAး။ COVID-

19 ကာကယွေ်ဆးနဲ ့ပတသ်က ်တဲ ့

ေနာကဆ်ံ4းရသတငး်ေတ ွရO6ိဖိ4ဆ့ိ4ရင ်

ယံ4bကည ်စတိခ်ျရတဲ ့

သတငး်အရငး်အြမစြ်ဖစတ်ဲ ့အမျိYးသား 

ညtီွတေ်ရးအစိ4းရ၊ 

ကျနး်မာေရးဝနd်ကးီဌာနရဲ ့ 

လAမhကနွယ်ကစ်ာမျက5်6ာြဖစတ်ဲ ့“Ministry 

of Health, National Unity 
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Government” မ6ာ သာွးေရာကဖ်တl်hပါ။ 

မေသချာတာေတ၊ွ ေမးခနွး် ေတ ွ

ေမးချငတ်ာO6ိလညး်ေမးပါ၊ သသိေလာက ်

ေြဖbကားေပးပါမယ။်” 

(၃) COVID-19 ကာကယွေ်ဆးK?င့ ်ပတသ်ကေ်သာ သတငး်စကားများကိ4   

 လိ4အပ်ချကK်?င့ ်အဝံငခွ်ငက်ျ ြဖစေ်စရန် မညက်ဲသ့ိ4 ့ ြပငဆ်ငေ်ြပာဆိ4 မညန်ညး်။ 

 COVID-19 ကာကယွေ်ဆး56င့ ်ပတသ်ကေ်သာ သတငး်စကားများသည ်COVID-19 

ေရာဂါ ကAးစက5်ိ4ငေ်ချ အ5Jရာယပိ်4မိ4များေသာလAအ4ပ်စ4က အဘယေ်bကာင့ ် ကာကယွေ်ဆး 

ထိ4းရန ် အကျံYးဝငေ်bကာငး် ြပညသ်AလAထ4က နားလညေ်စရန5်6င့ ် ကာကယွေ်ဆးအေပ\ 

ယံ4bကညမ်hO6ိေစရန ်တညေ်ဆာကေ်ပး5ိ4ငပ်ါသည။်  

ဇယား (၁၄) ဥးီစားေပးလOအ=ပ်စ=များအလိ=က ် အRကြံပ_သည့် အဓိက သတငး်စကား 

  များ 

COVID-19 ေရာဂါ က;းစကK်ိ4ငေ်ြခ 

အKTရာယပိ်4မိ4များေသာ လ;အ4ပ်စ4များ 
အUကြံပVသည့ ်အဓိက သတငး်စကားများ 

ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများ COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်

ကျနး်မာေရး ဝနထ်မ်းများကိ4 

လ4ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား လ4ပ်ကိ4င ်ေဆာငရွ်က ်

ေနစgအတငွး် ေရာဂါကAးစကခ်ရံမhမ6 

ကာကယွတ်ားဆးီ ေပး5ိ4ငမ်ည ်ြဖစသ်ည။် 

ကာကယွေ်ဆး ထိ4း56ထံားြခငး်အားြဖင့ ်

သငြ်ပYစ4 က4သ ေပးရသည့ ်လAနာများ၊ 

သင့မ်ိသားစ4ဝငမ်ျား၊ အမိ်နးီနားချငး်များ56င့ ်

ပတဝ်နး်ကျငO်6ိ ြပညသ်A လAထ4ကိ4 

ေရာဂါကAးစက5်ိ4ငမ်h အ5Jရာယမ်6 ေလjာခ့ျ 
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COVID-19 ေရာဂါ က;းစကK်ိ4ငေ်ြခ 

အKTရာယပိ်4မိ4များေသာ လ;အ4ပ်စ4များ 
အUကြံပVသည့ ်အဓိက သတငး်စကားများ 

ေပး5ိ4ငမ်ညြ်ဖစသ်ည။် 

ကိ4ယက်ိ4ယတ်ိ4ငလ်ညး် ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်hများကိ4 ဆကလ်က ်လ4ပ်ေဆာင ်

5ိ4ငမ်ည ်ြဖစသ်ည။်  

သကd်ကးီရွယအ်ိ4များ56င့ ်အသကd်ကးီေသာ 

ပ4ဂãိYလမ်ျား 

COVID-19 ေရာဂါသည ်အသကအ်ရွယ ်

dကးီသAများ ကိ4 ကAးစကပ်ါက ေရာဂါပိ4မိ4 

ဆိ4းရွားေစ5ိ4င[်ပီး အသကအ်5Jရာယ ်

O6ိ5ိ4ငသ်ည။် COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

ထိ4းထားပါက COVID-19 ေရာဂါ ြဖစပ်ာွး 

မh၊ ြပငး်ထနစ်ာွ နာမကျနး်ြဖစြ်ခငး်များမ6 

ကာကယွေ်ပး5ိ4ငလ်မိ့်မည ်ြဖစသ်ည။် 

နာတာO6ညေ်ရာဂါO6ိသAများ COVID-19 ေရာဂါသည ်နာတာO6ညေ်ရာဂါ 

O6ိသA များကိ4 ကAးစကပ်ါက ေရာဂါ 

ပိ4မိ4ဆိ4းရွားေစ5ိ4င[်ပီး အသကအ်5Jရာယ ်

O6ိ5ိ4ငသ်ည။် COVID-19 ကာကယွေ်ဆး 

ထိ4းထားပါက COVID-19 ေရာဂါြဖစပ်ာွး 

မh၊ ြပငး်ထနစ်ာွ နာမကျနး်ြဖစြ်ခငး်များမ6 

ကာကယွေ်ပး5ိ4ငလ်မိ့်မညြ်ဖစသ်ည။်  

အြခားအေရးdကးီ ဝနေ်ဆာငမ်h ေပးရသည့ ်

ဝနထ်မ်းများ (ဥပမာ- 

ေကျာငး်ဆရာ/ဆရာမများ၊ 

က4နတ်ငယ်ာgေမာငး်များ၊ 

စားနပ်ရိကåာရO6ိေအာင ်ဝနေ်ဆာငမ်h 

အြခားအေရးdကးီ ဝနေ်ဆာငမ်h ေပးရသည့ ်

ဝနထ်မ်းများသည ်ေနစ့gပံ4မ6နလ်4ပ်ငနး်များ 

တငွ ်အြခားလAများ56င့ ်မလçမဲေO6ာငသ်ာ 

ထေိတွN ဆကဆ် ံေနရမည ်ြဖစသ်ြဖင့ ်

COVID-19 ကာကယွေ်ဆးသည ်လ4ပ်ငနး် 

တာဝနမ်ျားကိ4 လ4ပ်ကိ4ငေ်ဆာငရွ်ကေ်နစg 
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COVID-19 ေရာဂါ က;းစကK်ိ4ငေ်ြခ 

အKTရာယပိ်4မိ4များေသာ လ;အ4ပ်စ4များ 
အUကြံပVသည့ ်အဓိက သတငး်စကားများ 

ေပးသAများ၊ သန ့O်6ငး်ေရး ဝနထ်မ်းများ 

စသညြ်ဖင့)် 

အတငွး် COVID-19 ေရာဂါထေိတွN 

ကAးစကမ်h အ5Jရာယမ်6 ကာကယွတ်ားဆးီ 

ေပး5ိ4ငလ်မိ့်မည ်ြဖစပ်ါသည။် ဝနေ်ဆာငမ်h 

လ4ပ်ငနး်များကိ4 ဆကလ်က ်

လ4ပ်ေဆာင5်ိ4ငမ်ည ်ြဖစသ်ည။် 
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(၄) ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး် နညး်ဗျZဟာများ 

 ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာO6ိ လAထ456င့ ် ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး် နညး်ဗျRဟာများကိ4 

ေလက့ျင့5်ိ4င ်ရနအ်တကွ ်ဇာတလ်မ်းဉပမာ (၃) မျိYးြဖင့ ်ေဖာ်ြပြပငဆ်ငထ်ားပါသည။် 

 ဥပမာ(၁) – COVID-19 ေရာဂါ က;းစကK်ိ4ငေ်ြခ အKTရာယပိ်4မိ4များေသာလ;အ4ပ်စ4များ 

 မဝငး်သည ် အသက(်၃၈)56စO်6ိ[ပီး သAမ၏လသားအရွယက်ေလးအတကွ် 

ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်O6ာကမ်h ခယံAရန ် ကျနး်မာေရးဌာနတငွ ် ေရာကO်6ိေနပါသည။် 

သAမသည ်အဝလနွသ်A တစဦ်းြဖစ[်ပီး ဆးီချိYေရာဂါ ခစံားေနရသAလညး် ြဖစပ်ါသည။် 

သAမသည ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆး56င့ ် စပ်လျgး၍ ေမးြမနး်စံ4စမ်းြခငး်၊ 

ထိ4းလိ4ေbကာငး်ေြပာbကားြခငး် တစစ်ံ4တစရ်ာမြပYပါ။  

မဝငး်သည ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းေပးရန်အတကွ ် ဦးစားေပးအ4ပ်စ4ထ ဲ

ဝငေ်သာသ;တစဦ်းြဖစပ်ါသလား။ မဝငး်ကဲသ့ိ4ေ့သာလ;အ4ပ်စ4မျိVးကိ4 ကျန်းမာေရး 

ဝန်ထမ်းတစဦ်းအေနK?င့ ်သငဘ်ာေြပာမလ။ဲ  

• အဝလနွ[်ပီး ဆးီချိYေရာဂါခစံားေနရေသာသA ြဖစေ်သာေbကာင့ ် COVID-19 

ေရာဂါကAးစက5်ိ4ငေ်ြခ အ5Jရာယပိ်4မိ4များေသာ လAအ4ပ်စ4ထတဲငွ ် ပါဝငပ်ါတယ။် 

ဒါေပမယ့ ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆး အေရအတကွ ် ရO6ိတဲအ့ေပ\ 

မAတည[်ပီးေတာ ့ဦးစားေပး ေရွးချယတ်ဲအ့ခါမ6ာ သAမအလ6ည့က်ိ4 ေရာကဖိ်4အ့တကွ ်

ေစာင့ဆ်ိ4ငး်ရမယ။် ြမနမ်ာ5ိ4ငင်မံ6ာ ေရာဂါအခOံ6ိတာနဲ ့ ပတသ်က[်ပီးေရာဂါ 

မ6တတ်မ်းအတအိကျရO6ိရနအ်ခကအ်ခေဲတ ွ O6ိေနေသးတာေbကာင့ ် ကာကယွ ်

ေဆးထိ4းဖိ4 ့ ကိ4ယ့အ်လ6ည့ေ်ရာကရ်န ်ေစာင့ဆ်ိ4ငး်ရဦးမ6ာြဖစတ်ယ။်  

• ပိ4[ပီးအသကအ်5JရာယO်6ိတဲ ့ လAအ4ပ်စ4ေတ ွ (အသကအ်ရွယd်ကးီတဲသ့Aေတ)ွ စတဲ ့

လAအ4ပ်စ4ေတကွိ4 ပထမဦးစားေပး အေနနဲ ့ ထိ4း56ေံပးမ6ာ ြဖစတ်ယ။် 
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• ကာကယွေ်ဆးမထိ4း5ိ4ငေ်သးခင ်ကာလမ6ာေတာ ့ကိ4ယက်အ5JရာယO်6ိတဲ ့လAအ4ပ်စ4 

ထ ဲ ပါတာေbကာင့ ် အြခားလAများထကက်ိ4ပိ4[ပီး COVID-19 ကာကယွေ်ရးနညး် 

လမ်းများကိ4 လိ4ကန်ာရမ6ာ ြဖစပ်ါတယ။်  

• အကယလ်ိ4 ့ ကာကယွေ်ဆးထိ4းရမယ့ ် လAအ4ပ်စ4စာရငး်ထ ဲ ပါဝင[်ပီဆိ4ရငေ်တာ ့

ကာကယွေ်ဆးထိ4း5ိ4ငဖိ်4 ့ dကYိတင ်အသေိပး အေbကာငး်bကားသာွးပါမယ။်  

ဉပမာ (၂) - သတငး်အမ?ားများေUကာင့ ်ကာကယွေ်ဆးထိ4းရန် တနွ ့်ဆ4တေ်နသ;များ 

 မယ4သည ် အသက(်၂၅)56စO်6ိ[ပီး COVID-19 ကAးစက5်ိ4ငသ်ည့ ် အ5Jရာယ ်

ြမင့မ်ားေသာ နယေ်ြမ ေဒသတငွ ် သAနာြပYအကAအြဖစ ် တာဝနထ်မ်းေဆာငေ်နသA 

ြဖစသ်ည။် သAမသည ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ရO6ိမည့ ်ဦးစားေပးအ4ပ်စ4တငွ ်ပါဝင ်

ေသာ်လညး် ထိ4း56ရံနြ်ငငး်ဆိ4ခဲသ့ည။် ေမးြမနး်ခဲေ့သာအခါ မယ4က 

 “၎ငး်ကာကယွေ်ဆးက ေဆးမတည့တ်ာေတ ွ ြဖစေ်စ5ိ4ငတ်ယလ်ိ4 ့ ကqနမ်ဖတl်hရပါ 

တယ။် အဒဲအီချကက် မ6နပ်ါသလား။ ကာကယွေ်ဆးက စတိခ်ျယံ4bကညရ်ရဲလ့ား။” 

မယ4သည ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းေပးရန်အတကွ ် ဦးစားေပးအ4ပ်စ4ထ ဲ

ဝငေ်သာသ; တစဦ်းြဖစပ်ါသလား။ မယ4ကဲသ့ိ4ေ့သာလ;မျိVးကိ4 ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်း 

တစဦ်းအေနနဲ ့သငဘ်ာေြပာမလ။ဲ 

• မယ4သည ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းေပးရနအ်တကွ ်ဦးစားေပးအ4ပ်စ4ထတဲငွ ်

ပါဝငေ်သာသA တစဦ်း ြဖစပ်ါတယ။် 

• သတငး်အမ6ား ဘယက်ရO6ိသလဆဲိ4တာကိ4 ေမးြမနး်ေဖာ်ထ4တပ်ါ။  

• ထိ4ေ့နာက ် ၎ငး်ကိ4 ကာကယွေ်ဆးထိ4းြခငး်၏ အေရးdကးီြခငး်56င့ ် လိ4အပ်ချကက်ိ4 

နားလညသ်ေဘာေပါကေ်အာင ်O6ငး်ြပေြပာဆိ4ပါ။  

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4းြခငး်၏ အကျိYးေကျးဇAးများ56င့ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

ြဖစလ်ာ5ိ4ငသ်ည့ ် အ5Jရာယမ်ျားကိ4 O6ငး်လငး်ေြပာြပပါ။ ကာကယွေ်ဆး56င့ ်

Zaw Toe Myint
131



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

စပ်လျgး၍ ထငြ်မငယ်Aဆချကမ်ျား56င့ ် ကာကယွေ်ဆးထိ4းလိ4သည့ ် အေြခအေန 

များကိ4 ေမးြမနး်[ပီး ကိ4ယခ်ျငး်စာနာစတိြ်ဖင့ ်နားေထာငပ်ါ၊ တံ4 ့ြပနေ်ြဖbကားပါ။ 

• အကယ၍် ကာယကOံ6င၏် သေဘာတAညလီကခ်ခံျကရ်O6ိ[ပီး ေနာကထ်ပ်ေမးစရာ 

ေမးခနွး်များ (သိ4မ့ဟ4တ)် စိ4းရိမ်ပAပနမ်ေနသည့ ် အချကမ်ျား မO6ိေတာပ့ါက 

ကာကယွေ်ဆးထိ4း565ံ ိ4င[်ပီ ြဖစသ်ည။်  

• အကယ၍် ထိ4သAက ဆကလ်ကက်ာ ကာကယွေ်ဆးထိ4းရန ် တနွ ့ဆ်4တေ်နခဲလ့jင ်

၎ငး်၏ စတိခ်စံားချကက်ိ4 ေလးစားသမhြပ[ပီး ကာကယွေ်ဆး56င့ ် ပတသ်က[်ပီး 

အဓိက သထိားသင့သ်ည့ ် အချကမ်ျားကိ4 ေြပာြပ[ပီး ကာကယွေ်ဆးထိ4းဖိ4 ့ 

အချိနေ်ပး စgးစားရန ်အားေပးတိ4ကတ်နွး်ပါ။ 

  ဥပမာ (၃) - ဦးစားေပး အ4ပ်စ4တငွ ်မပါဝငေ်သာသ;များ 

 မနလီာသည ် အသက(်၂၈)56စအ်ရွယ ် အမျိYးသမီးြဖစ[်ပီး သAမ၏ကေလးငယ ်

ကိ4 ကျနး်မာေရးစစေ်ဆးေပးရန ် ေခ\ေဆာငလ်ာသည။် ကေလးငယက်ိ4 ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်O6ာကမ်hခယံAရငး် သAမအတကွလ်ညး် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးရယAလိ4 

ေbကာငး် ေြပာbကားပါသည။်  

မနီလာသည ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆးရရန်အတကွ ်ဦးစားေပးလ;အ4ပ်စ4ထ ဲပါပါသ 

လား။ မနီလာကဲသ့ိ4ေ့သာလ;မျိVးကိ4 ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းတစဦ်းအေနနဲ ့ ဘယလ်ိ4 

ေြပာသင့သ်လ။ဲ 

• မနလီာသည ်COVID-19 ကာကယွေ်ဆး ရရနအ်တကွ ်ဦးစားေပး လAအ4ပ်စ4ထ ဲ

မပါဝငပ်ါ။ 

• သAမကိ4ယတ်ိ4င5် 6င့ ် သAမမိသားစ4ကိ4 ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်O6ာကမ်h ခယံAရန ်

အတကွ ် စတိဝ်ငစ်ားမhO6ိသည့အ်တကွ ် အသအိမ6တြ်ပYေbကာငး်56င့d်ကYိဆိ4 

ေကျးဇAးတငေ်bကာငး် ေြပာbကားပါ။ 
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• လကO်6ိလမ်းtçနခ်ျကမ်ျားတငွ ် သAမကဲသ့ိ4ေ့သာ လAအ4ပ်စ4သည ် COVID-19 

ကာကယွေ်ဆး ရO6ိသင့သ်ည့ ် ဦးစားေပးလAအ4ပ်စ4များထတဲငွ ် မပါဝငေ်bကာငး် 

O6ငး်လငး်ေြပာြပပါ။ သAမ ကာကယွေ်ဆး မရO6ိေသာ်လညး် COVID-19 ေရာဂါ 

ကAးစကခ်ရံလjင ် အသကအ်5JရာယO်6ိသည့ ် အသကအ်ရွယd်ကးီသAများကိ4 

ဦးစားေပးလိ4ကရ်သည့အ်တကွ ်ဝမ်းေြမာကသ်င့ေ်bကာငး်ေြပာပါ။ 

• သငက် COVID-19 ေရာဂါကAးစကခ်ရံ5ိ4ငေ်သာ်လညး် ေရာဂါဆိ4းရွားြပငး်ထန ်

5ိ4ငသ်ည့ ် လAအ4ပ်စ4ထတဲငွ ် မပါေသာေbကာင့ ် ကာကယွေ်ဆး အကန ့အ်သတ ်

သာ ရေသးသည့အ်ချိနတ်ငွ ်ယခ4ကာကယွေ်ဆးထိ4းသည့ ်စာရငး်ထတဲငွ ်မပါ 

ဝငေ်သးတာြဖစသ်ည။် 

• သိ4ေ့သာ်လညး် COVID-19 ကာကယွတ်ားဆးီေရး နညး်လမ်းများ56င့ ်

ပတသ်က၍် ေသချာစာွလိ4ကန်ာရန ်အသေိပးေြပာbကားပါ။ 

• အကယ၍် ေနာကထ်ပ်ကာကယွေ်ဆးများရလာပါက မိမိအလ6ည့ ်ေရာကလ်ာ 

မ6ာပါဟ4 ေြပာြပပါ။ 

၆.၄ အေရးHကးီအေြခအေန ကစိaရပ်များကိ= ဆကသ်ယွေ်ြပာRကားြခငး်>?င့ ်

 ကာကယွေ်ဆး ထိ=းbပီးေနာကဆ်ကတ်ွ ဲကျန်းမာေရးြပဿနာများ (AEFI) တငွ ်

 ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်းများ၏ အခန်းကK 

• သင၏်နယေ်ြမေဒသအတကွ ် မညသ်Aက COVID-19 ကာကယွေ်ဆး56င့ပ်တသ်က ်

သည့ ် AEFI ြဖစပ်ာွးမhတငွ ် အဓိကတာဝနခ်ေံဆာငရွ်ကသ်A (AEFI focal point) 

ြဖစသ်ညက်ိ4 သOိ6ိထားေအာငလ်4ပ်ပါ။ 

• ြပညသ်AလAထ4များကိ4 COVID-19 ေရာဂါမ6 ကာကယွ5်ိ4ငရ်နအ်တကွ ် ကာကယွေ်ဆး 

ထိ4း56ေံပးြခငး် ြဖစေ်bကာငး်ကိ4 ေသချာစာွသေိအာင ်O6ငး်ြပေြပာဆိ4ပါ။ 
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o ကာကယွေ်ဆး ထိ4း56ေံပးရသည့ ် အေbကာငး်အရငး်များ၊ ကာကယွေ်ဆး 

ထိ4းြခငး်၏ အကျိYးေကျးဇAးများ၊ ကာကယွေ်ဆး၏ ေဘးကငး်စတိခ်ျရမh၊ 

သာမန ် ေဘးထကွဆ်ိ4းကျိYး များ56င့ ် ေဘးထကွဆ်ိ4းကျိYးများြဖစလ်jင ် မညသ်ိ4 ့ 

ြပYစ4က4သရမညမ်ျားကိ4 အေသးစတိO်6ငး်ြပပါ။ 

• အကယ၍် မbကာေသးမီက ကာကယွေ်ဆးထိ4းခဲေ့သာ လAတစဦ်းသည ်ကာကယွေ်ဆး 

ထိ4း[ပီးေနာကပိ်4ငး်တငွ ် အြပငး်အထနေ်နမေကာငး်ေသာ အေြခအေနသိ4 ့ ေရာကO်6ိ 

သာွးခဲလ့jင-် 

o ချကခ်ျငး်ေ56ာင့ေ်56းြခငး် မO6ိဘ ဲ ြပYစ4က4သမh ေဆာငရွ်ကပ်ါ။ လိ4အပ်ပါက 

သင့ေ်လျာ်ေသာ ကျနး်မာေရးဌာနသိ4 ့ အြမနt်çနး်ပိ4ပ့ါ။ 

o သင၏် dကးီbကပ်သA56င့/် သိ4မ့ဟ4တ ် AEFI focal point ထ ံ ချကခ်ျငး် 

တစ[်ပိYငန်က ် (တယလ်ဖီ4နး်ြဖင့)် အေbကာငး်bကားပါ။ ြဖစစ်g၏ (၂၄) 

နာရီအတငွး် COVID-19 ကာကယွေ်ဆး AEFI သတငး်ပိ4ပံ့4စကံိ4 ြပည့စ်ံ4စာွ 

ြဖည့စ်ကွပ်ါ။  

• ကာကယွေ်ဆးထိ4းသA တစဦ်းအေနြဖင့ ် အကယ၍် သတငး်မီဒယီာများက သင့က်ိ4 

ချgးကပ်ခဲလ့jင ် ကာကယွေ်ဆးထိ4း[ပီးေနာကတ်ငွ ် ြပငး်ထနေ်သာေနမေကာငး် 

ြဖစမ်h56င့ပ်တသ်က၍် အတအိကျမသOိ6ိသြဖင့ ်ေြပာbကားြခငး် မြပYသင့ပ်ါ။ မေသချာ 

ေသးေသာ အေြခအေနြဖစသ်ြဖင့ ် မေြပာbကား5ိ4ငေ်သးသည့ ် အေနအထားကိ4 

သတငး်မီဒယီာများကိ4 ပငွ့လ်ငး်စာွေြပာြပပါ။ 

o AEFI ြဖစပ်ာွးမh လကO်6ိေနာကဆ်ံ4းအေြခအေန56င့ ် ဆကလ်ကလ်4ပ်ေဆာငရ်န ်

လိ4အပ်မh56င့ ် စပ်လျgးသည့ ် သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ4 သOိ6ိေသာ AEFI 

focal pointထသံိ4 ့ သတငး်မီဒယီာများက ဆကသ်ယွရ်န ်tçနး်ေပးပါ။ 

• ြပညသ်AလAထ456င့ ်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး် - သကဆ်ိ4ငရ်ာ အစိ4းရအဖွဲN မ6 စံ4စမ်းစစေ်ဆး 

ြခငး်များ ေဆာငရွ်ကေ်န[ပီြဖစေ်bကာငး် ေြပာြပပါ။ 
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o AEFI ြဖစပ်ာွးခစံားရသA၏ မိသားစ4ဝငမ်ျား56င့ ် ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာမ6လAများကိ4 

စာနာေbကာငး် ြပသပါ။ 

o မေသချာေသာ သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ4 လံ4းဝမေပးပါ56င့။် 

o သင့အ်ေနြဖင့ ် သတမ်6တထ်ားသည့ ် ေနရ့က/်အချိနတ်ငွ ် ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ4 ေဝမjေပးမညြ်ဖစေ်bကာငး် ၎ငး်တိ4က့ိ4 ေြပာြပ 

ပါ။ 

o အကယ၍် ယငး်အချိနတ်ငွ ် ေနာကထ်ပ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျား မရO6ိ5ိ4င ်

ခဲလ့jင ် လကO်6ိအေနအထားကိ4 O6ငး်လငး်ေြပာြပ[ပီး ၎ငး်တိ4က့ိ4 ေနာကထ်ပ် 

အချိနအ်သစတ်ငွ ်ချိနး်ဆိ4ေြပာြပ5ိ4ငရ်န ်စစီgေပးပါ။  

AEFIK?င့ပ်တသ်က၍် ေနာကထ်ပ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်အခန်း(၅) - COVID-

19 ကာကယွေ်ဆး AEFI ြဖစပွ်ားမgေစာင့U်ကည့စ်စေ်ဆးြခငး်အခန်းကိ4 ရညh်iန်းကိ4းကား 

ပါ။ 

၆.၅ COVID-19 ကာကယွေ်ဆး>?င့ ် ပတသ်က၍် လိ=ကန်ာကျင့သ် ံ=းbပီး ဆကသ်ယွ ်

 ေြပာRကားရမည့ ်အဓိကအချကမ်ျား 

• ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများသည ် COVID-19 ကာကယွေ်ဆးထိ4း56ြံခငး်တငွ ် ကာကယွ ်

ေဆးကိ4 လကခ်ရံO6ိမည့သ်Aများ၊ ကာကယွေ်ဆးထိ4းေပးမည့သ်Aများ၊ ကျနး်မာေရး 

အသပိညာေပးမည့သ်Aများ၊ လAထ4မ6 ယံ4bကညအ်ားထားရေသာ စညး်lံ4းအားေပး 

5ိ4ငေ်သာသAများ56င့ ် AEFI ြဖစပ်ာွး[ပီးေနာကပိ်4ငး်တငွ ် ြပညသ်AလAထ4ကိ4ယစ်ားြပY 

ေသာသAများစသည့ ် အေရးdကးီေသာ အခနး်ကIများမ6 တာဝနယ်Aေဆာငရွ်က ်

ေနbကသAများ ြဖစb်ကပါသည။်  
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• ြပညသ်AလAထ4၏ အခကအ်ခမဲျား56င့ ်စိ4းရိမ်ပAပနမ်hများကိ4 ပိ4မိ4နားလည ်တံ4 ့ြပနေ်ြဖO6ငး် 

5ိ4ငေ်စရန ် ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများကိ4ယတ်ိ4င ် ြပညသ်AလAထ4များ၏ ေနရာတငွ ်

ဝငေ်ရာက ်မjေဝခစံားကာ ကိ4ယခ်ျငး်စာနာစတိြ်ဖင့ ်ေြဖO6ငး်ေပးရမည။် 

• COVID-19 ကာကယွေ်ဆးအေပ\ ြပညသ်AလAထ4၏ ယံ4bကညစ်တိခ်ျရမh56င့ ်လိ4လားစာွ 

ရယAလိ4မhကိ4 ြမîင့တ်င5်ိ4ငေ်စရန ် ြပညသ်AလAထ4များကိ4 ဂl4စိ4ကမ်h56င့ ် ေလးစားသမhြဖင့ ်

ဆကဆ်ေံြပာဆိ4ပါ။ 

• လ4ပ်ငနး်ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ြခငး် နညး်ဗျRဟာများ56င့ ် အဓိက သတငး်စကားများကိ4 

ရပ်ကကွ/်ေကျးရွာ လAအများ၏ COVID-19 အ5Jရာယ ် ပိ4မိ4များြပားေသာ လAအ4ပ်စ4 

များ56င့ ် ကာကယွေ်ဆးရယAလိ4သည့ ် လိ4လားမhအဆင့အ်လိ4က ် သင့ေ်လျာ်ေအာင ် စမီံ 

ြပငဆ်ငပ်ါ။  

• AEFI ြဖစပ်ာွးမh56င့ ် ပတသ်က၍် သတငး်မီဒယီာများကိ4 သင၏်နယေ်ြမေဒသO6ိ AEFI 

focal point ဆသီိ4 ့ တိ4ကlိ်4ကဆ်ကသ်ယွရ်န ် လမ်းtçနေ်ပးပါ။ AEFI ြဖစပ်ာွးမh56င့ ်

ပတသ်က၍် ြပညသ်AလAထ4ကိ4 ေစာစးီစာွ56င့lိ်4 းသားစာွ ဆကသ်ယွေ်ြပာဆိ4ပါ။  

• ေနာကဆ်ံ4းအေြခအေန သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ4 မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွ ်

မjေဝေပး5ိ4ငမ်ညက်ိ4 O6ငး်ြပေြပာဆိ4ပါ။ 

 

Zaw Toe Myint
136



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

 

 

 

 

tcef; (7) 

COVID-19  umuG,faq;rsm;taMumif; odaumif;p&m  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zaw Toe Myint
137



၂၀၂၁ ခ&'(စ၊် ေအာကတ်ိ&ဘာလ 

၇။  COVID-19 ကာကယွေ်ဆးများအေ7ကာငး် သေိကာငး်စရာ 
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