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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညီညတွ်ထရျိုးအစ ုျိုးရအဖွ ွဲ့ 

က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကျီိုးဌောန 

 ုတ်ပြန်ထ ကညောခ ကအ်မ္ှတ် (၁၀/၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတလ် (၁၆) ရက် 

၁။ ကုလသမဂဂအဖွ ွဲ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုးနှင ် အစ ုိုးရမဟုတသ်သော န ုင်ငံတကောအဖွ ွဲ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုးအထနပဖင ် 

ကောကယွ်ထ ျိုး  ျုိုးနှပံခငျ်ိုးလုြင်န်ျိုးမ္ ောျိုးအပြင် က န်ျိုးမ္ောထရျိုးနငှ  ် လူသောျိုးခ ငျ်ိုးစောနာထ ောက် ောျိုးမ္ှု 

  ုင်ရော အကူအညအီထ ောက်အြံ မ္ ောျိုးက ု (က) ပြညသ်ူသော အဓ က ပဖစ်ရမ္ည်၊ (ခ) ြွင ်လင်ျိုး 

ပမ္င်သောမ္ှုရှ ရမ္ည်၊ (ဂ) ညီမ္ျှထသော  က ်ံမ္ှုရှ ရမ္ည် ဟူထသော ပြည်သအူထပခပြ မ္ဝူါဒ (၃) ရြ် 

နှင ်အည ီ အပမ္န် ံျုိုးအထကောငအ် ည်ထဖော် ထ ောင်ရွကရ်န် အမ္   ျိုးသောျိုးက နျ်ိုးမ္ောထရျိုးထကောမ်္ တီ 

(NHC)၊ COVID-19 ကောကယွ်  န်ျိုးခ  ြ်ကသုထရျိုးအဖွ ွဲ့ (CTF) နှင ် အမ   ိုးသောိုးညီညတွ်သရိုး 

အစ ုိုးရ၊ က န်ိုးမောသရိုးဝနက်ကီိုးဌောနတ ိုု့က အကက မ်ကက မ် အသ သြိုးထုတ်ပြနခ်  ပြီိုးပြစ်ြါသည်။ 

၂။ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငတံွင ် စစ်အောဏောသ မ္်ျိုးပြီျိုးထနာက် (၂၀၂၁) ခုနစှ်၏ ခန ်မ္ှနျ်ိုးထပခ ကောကယွ်ထ ျိုး  ျုိုး 

လွှမ္ျ်ိုးခခံ မ္ှု (Estimated Immunization Coverage) မ္ှော BCG 48%, DPT3 37%, MR1 44% ရှ  

ထ ကောငျ်ိုး သ ရှ ရြါသည်။    ုထ ကောင ် တစ်နစှ်အတွငျ်ိုး အသက်တစ်နစှ်ထအောက် ကထလျိုးဦျိုးထရ (၉) 

သ န်ျိုးခွ ၏ တစဝ်က်ထက ော်သည် ြံမု္ှန်ကောကယွ်ထ ျိုးမ္ ောျိုး အပြည ်အဝ  ျုိုးနှံန ုငပ်ခငျ်ိုး မ္ရှ ထ ကောငျ်ိုး 

ထတွွဲ့ရှ ရြါသည။် တ ုင်ိုးရင်ိုးသောိုးသေသမ ောိုးအြါအဝင် ပမန်မောန ုင်ငံအနံှို့အပြောိုး၌ အသက် (၅) နှစ် 

ထအောက် ကထလျိုးငယ်မ္ ောျိုးသည် ြံုမ္နှ်ရရှ သင သ်ည ် ကောကယွ်ထ ျိုးမ္ ောျိုး မ္ရရှ  ကဘ  ကောကယွ် 

ထ ျိုးပဖင  ် ကောကယွ်န ငု်မ္ည  ် ထရောဂါမ္ ောျိုး (Vaccine Preventable Diseases) ပဖစြ်ွောျိုးန ုင်သည ် 

အနတရောယမ်္ ောျိုးနှင  ်ရင ် ငု်ထန ကရြါသည။်  
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၃။ အမ   ိုးသောိုးညီညတွ်သရိုးအစ ုိုးရ၊ က န်ိုးမောသရိုးဝနက်ကီိုးဌောနသည် COVID-19 ကောကယွ်ထ ျိုးမ္ ောျိုး၊ 

ကထလျိုးငယမ်္ ောျိုးအတွက ် ြံုမ္ှန်ရရှ သင ်သည ် ကောကယွ်ထ ျိုးမ္ ောျိုးအြါအဝင် က နျ်ိုးမ္ောထရျိုးနှင ်  

လူသောျိုးခ ငျ်ိုးစောနာထ ောက် ောျိုးမ္ှု  ငု်ရော အကူအညီ အထ ောက်အြံ မ ောိုး ရရှ သရိုးအတွက် ကလု 

သမ္ဂဂအဖွ ွဲ့အစညျ်ိုးမ္ ောျိုး၊ အစ ုိုးရမဟတု်သသော န ုင်ငံတကောအဖ ွွဲ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုးနှင  ် စဉ ်ကမ်္ပြတ် 

ထတွွဲ့ ံုထ ျွိုးထနျွိုးလ က်ရှ ြါသည်။ 

၄။ စစ်အောဏောသ မ္ျ်ိုးပြျီိုးထနာက်ြ ုငျ်ိုး က န်ျိုးမ္ောထရျိုးလုြသ်ောျိုးမ္ ောျိုး၊ ထ ျိုးရံု/ထ ျိုးခန်ျိုးမ္ ောျိုး၊ လူနာတငယ်ောဉ ်

မ္ ောျိုးအြါအဝင်၊ က န်ျိုးမ္ောထရျိုးထစောင ်ထရှောက်မ္ှုလုြင်န်ျိုးမ္ ောျိုးအထြေါ် အ ကမ္်ျိုးဖက် စစ်ထကောင်စ၏ီ 

အ ကမ္်ျိုးဖကတ် ကု်ခ ုကမ်္ှုမ္ ောျိုးအထြေါ် ကမ္္ော က နျ်ိုးမ္ောထရျိုးအဖွ ွဲ့ (WHO) က နှုတ်  တ်ပြျီိုး မ္ထနရန်နငှ  ်

ပမ္န်မ္ောက န်ျိုးမ္ောထရျိုးလြုသ်ောျိုးမ္ ောျိုးက  ု အကောအကွယ်ထြျိုးရန် က န်ျိုးမ္ောထရျိုးဝန်ကကီျိုးဌောနအထနပဖင ် 

ကမ္္ော က န်ျိုးမ္ောထရျိုးအဖွ ွဲ့ (WHO)  ံသ ု  စောပဖင ် အကက မ္်ကက မ္ ်  က်သယွအ်သ ထြျိုး၊ ထတောင်ျိုး  ု 

ခ  ပြီျိုးပဖစ်ြါသည်။ 

၅။  သ ုို့ပြစြ်ါ၍ ကုလသမ္ဂဂအဖွ ွဲ့အစည်ျိုးမ္ ောျိုးနှင ် အစ ျုိုးရမ္ဟုတ်ထသော န ုင်ငံတကောအဖွ ွဲ့အစည်ျိုးမ္ ော ျိုး 

အသနပြင ် နယ်စြ်ထဒသရှ  တ ငု်ျိုးရငျ်ိုးသောျိုးပြညသ်မူ္ ောျိုး၊  စစ်ထဘျိုးသင  ် ပြည်သူမ္ ောျိုး၊ အ ကမ္်ျိုးဖက် 

စစ်ထကောင်စ၏ီ ထဘျိုးအနတရောယမ်္ှ  ွကထ်ပြျိုးတ မ္်ျိုးထရေှာငထ်နရသည ်  ပြည်သူူ့ဝန် မ္ျ်ိုးမ္ ောျိုး နှင ်  

ပြညသ်ူမ္ ောျိုးအတွက် အမ္ှနတ်ကယ် လ အုြ်လ က်ရှ ထသော COVID-19 ကောကယွ်ထ ျိုးမ္ ောျိုး၊ 

အသက် (၅) နှစထ်အောက် ကထလျိုးငယ်မ္ ောျိုးအတွက ် ြံုမ္ှနရ်ရှ သင ်သည ် ကောကယွ်ထ ျိုးမ္ ောျိုး 

အြါအဝင် က န်ျိုးမ္ောထရျိုးနှင ် လူသောျိုးခ င်ျိုးစောနာထ ောက် ောျိုးမ္ှု  ုင်ရော အကူအညီ အထ ောက်အြံ  

မ္ ောျိုးက  ု ပြည်သူအထပခပြ မ္ူဝါဒ (၃) ရြ်နှင ်အည ီ ထ ထ သရောက်သရောက်နှင ် အပမန်ဆံုိုးအသကောင် 

အထည်သြောထ် ောင်ရွကရ်နန်ှင ် အ ကမ္်ျိုးဖက်စစထ်ကောင်စ၏ီ အ ကမ္်ျိုးဖက်လုြ်ရြ်မ္ ောျိုးက  ု န ုင် ငံ 

တကောအသ ငု်ျိုးအဝ ုငျ်ိုးအထနပဖင ် ပဖစန် ုင်သည ် နည်ျိုးလမ္ျ်ိုးမ္ှနသ်မ္ျှအသုံိုးပြ ၍ အခ  န်မီ  ထရောက်စေွာ 

တောျိုး ျီိုးအထရျိုးယူ ထ ောင်ရကွ်ရန ်တ ကု်တွန်ျိုးအသ သြိုးထတု်ပြန်အြြ်ါသည။် 

   က န်ိုးမောသရိုးဝန်ကကိီုးဌောန 

   အမ   ိုးသောိုးညီညတွ်သရိုးအစ ုိုးရ 

   https://moh.nugmyanmar.org/  
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