ြြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရဆး ဆက်လက်ထးို နှံရေးြည့်
အစီအစဉ်နှင့်ေတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ြေန်ြြင်း
ရက်စွဲ။ ၂၈-၇-၂၀၂၁
၁။

ကျန်ဵမာေရဵနှင်အ
ဴ ာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနအေနြဖငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳြြင်ဵ

လုပ်ငန်ဵကို ေအာက်ပါရည်ရွယ်ြျက်မျာဵြဖငဴ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် -

၂။

(က)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုနှငဴ် ေရာဂါေ ကာငဴ်ေသဆုဳဵမှုကို ေလျှောဴြျရန်၊

(ြ)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ြပန့်ပွာဵမှုကို တာဵဆီဵရန်၊

(ဂ)

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါြဖစ်ပွာဵမှုေ ကာငဴ် နိုငင
် ဴစ
ဳ ီဵပွာဵေရဵထိြိုက်မှုကို ေလျှောြ
ဴ ျနိုင်ရန်။

ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳပပီဵစီဵမှုအေနြဖငဴ် (၂၇-၁-၂၀၂၁)ရက်ေန့မှ (၂၁-၇-၂၀၂၁)ရက်ေန့အထိ

ကာကွယ်ေဆဵထိဵု နှဳပပီဵြဖစ်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် နိုငင
် ဴဳဝန်ထမ်ဵအမျာဵစုကို အကကိမြ် ပညဴ်
ထိဵု နှဳပပီဵြဖစ်ပါသည်။ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵထိဵု နှဳရာတွင် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ြျက်မျာဵ
နှငအ
်ဴ ညီ ေရဵဆွဲထာဵသည်ဴ ြမန်မာနိုငင
် ဳ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု စီမဳြျက် Myanmar
National Vaccine Deployment Plan အရ ဦဵတည်အုပ်စုမျာဵကို သတ်မှတ်၍ ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်
အလိုက် ထိဵု နှဳေပဵြြင်ဵြဖစ်ပါသည်။
၃။

ဆက်လက်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆဵကို ထိဵု နှဳရာတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါရည်ရွယ်ြျက်မျာဵ

ရရှိေစေရဵ ေဆဵရရှိေပါ်မူတည်၍ ေအာက်ပါဦဵတည်အုပ်စုမျာဵကို ဦဵစာဵေပဵအစီအစဉ်အလိုက် အြမန်
ဆုဳဵထိုဵနှဳေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါသည် (က) အသက် (၆၅)နှစ်နှင်ဴအထက် မိဘြပည်သူမျာဵ၊
(ြ)

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်ဵြျုပ်၊ ကုသြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ေရှ့တန်ဵမှ တာဝန်ထမ်ဵ
ေဆာင်ေန ကသည်ဴ

ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵရေသဵေသာ

ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵနှင်ဴ

ပုဂ္ဂလိကကျန်ဵမာေရဵ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊
(ဂ)

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်၊ ထိန်ဵြျုပ်၊ ကုသြြင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ကာ
ကွယ်ေဆဵမထိဵု ရေသဵသညဴ် ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

(ဃ) ဘိုဵဘွာဵရိပ်သာမျာဵရှိ ဘိုဵဘွာဵမိဘြပည်သူမျာဵ၊
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(င)

သာသနာဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ဘုန်ဵေတာ်ကကီဵနှငဴ် သီလရှငမ
် ျာဵ၊

(စ)

ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵရေသဵေသာ နိုင်ငဳဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

(ဆ)

ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

(ဇ)

ပုဂ္ဂလိကစက်ရုဳ/အလုပ်ရုဳဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

(ဈ)

ဟိုတယ်/မိုတယ်/တည်ဵြိုြန်ဵမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

(ည)

အကျဉ်ဵေထာင်မျာဵရှိ အကျဉ်ဵသာဵမျာဵနှငဴ် အြျုပ်သာဵမျာဵ၊

(ဋ)

ပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ (ကုန်ဵေ ကာင်ဵ၊ ေလေ ကာင်ဵ၊
ေရေ ကာင်ဵ)၊

(ဌ)

စူပါမာဵကတ်မျာဵ/ေဈဵမျာဵမှ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊

ကျန်ဦဵတည်အပ
ု ်စုမျာဵကိုလည်ဵ ကာကွယ်ေဆဵရရှိမှုအေပါ်မူတည်၍ အြမန်ဆုဳဵဆက်လက်
ထိဵု နှဳေပဵသွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။

လတ်တေလာအေနြဖငဴ် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳေပဵြြင်ဵမြပုမညဴ်သူမျာဵမှာ (က)

COVIDSHIELD အပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ကာကွယ်ေဆဵတစ်မျိုဵမျိုဵကို (၂)ကကိမ်
အြပညဴ် ထိုဵနှပဳ ပီဵသူမျာဵ၊

(ြ)

လက်ရှိ ကိုဗစ်-၁၉ သဳသယလက္ခဏာရှိသူမျာဵနှငဴ် အဖျာဵေရာဂါရှိသူမျာဵ၊

(ဂ)

ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ြွဲအတည်ြပုလူနာမျာဵအေနြဖငဴ် ဓာတ်ြွဲစစ်ေဆဵအတည်ြပုသညဴ်ေန့မှ
စတင်၍ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵမညဴ်အြျိန်အထိ (၆)လတာကာလ မြပညဴ်မီသူမျာဵြဖစ်ပါ
သည်။

၅။

ကာကွယ်ေဆဵမျာဵရရှိမှုနှငဴ် ထိဵု နှဳရန်အစီအစဉ်အေနြဖငဴ် (၂၀၂၁)ြုနှစ်၊ ဇူလိုငလ
် တွင် ကာ

ကွယ်ေဆဵ doses (၃)သန်ဵေရာက်ရှိပပီဵြဖစ်ပါသည်။ (၂၀၂၁)ြုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်ဵ ေနာက်ထပ်
ကာကွယ်ေဆဵ doses (၃)သန်ဵ ထပ်မဳေရာက်ရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရာက်ရှိပပီဵကာကွယ်ေဆဵမျာဵကို
အြမန်ဆုဳဵထိုဵနှဳေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ယြုေရာက်ရှိေသာကာကွယ်ေဆဵမျာဵသည် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ အသိအမှတ်ြပုထာဵသညဴ်

အာနိသင်ထက်ြမက်ပပီဵ ေဘဵကင်ဵလုဳခြုဳစိတ်ြျကာ အရည်အေသွဵေကာင်ဵမွန်သညဴ် ေဆဵမျာဵြဖစ်ပါ
သည်။
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၇။

ယြုထိုဵနှဳေပဵမညဴ်ကာကွယ်ေဆဵမျာကို လူတိုငဵ် စနစ်တကျအကကိမ်ြပညဴ် ထိဵု နှဳမြ
ှု ဳယူြြင်ဵြဖငဴ်

ြပည်သူလူထုအတွင်ဵတွင် ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လွှမ်ဵခြုဳမှုမျာဵ အာဵေကာင်ဵလာသည်နှင်အ
ဴ တူ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါအကျိုဵေကျဵဇူဵမျာဵအြပင် အြြာဵေြမာက်မျာဵစွာေသာ အကျ ိုဵေကျဵဇူဵမျာဵကို ရရှိြဳစာဵရမည်
ြဖစ်ပါသည် (က) ြပည်သူမျာဵအ ကာဵတွင် ေရာဂါကူဵစက်မှုကွငဵ် ဆက် ြပတ်ေတာက်ေလျာဴကျေစနိုင်
ြြင်ဵ၊ ေရာဂါေ ကာငဴ် ေဆဵရုဳတက်ေရာက်ရမှုမျာဵ၊ ေရာဂါြပင်ဵထန်စွာ ြဖစ်ပွာဵြဳစာဵရ၍
ေနာက်ဆက်တွဲဆိုဵကျ ိုဵမျာဵ ြဳစာဵရမှုမျာဵနှင်ဴ ေရာဂါေ ကာငဴ်ေသဆုဳဵမှုမျာဵကို အလွန်
ထိေရာက်စွာ ကာကွယ်ေလျှောဴြျနိုငြ် ြင်ဵ၊
(ြ)

ြပည်သူလူထုအတွင်ဵ ေရာဂါကူဵစက်ြဖစ်ပွာဵသူ နည်ဵပါဵလာပါက ကုသေရဵအပိုင်ဵတွင်
ေဆဵရုဳြုတင် လိုအပ်ြျက်၊ ေအာက်စီဂျင်လိုအပ်ြျက်၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵတွင်
အလုပ်တာဝန်မျာဵြပာဵ၍

တာဝန်ပိြြင်ဵစသည်တို့ကုိ

ထိေရာက်စွာေလျှောဴြျနိုငမ
် ည်

ြဖစ်ပပီဵ အရည်အေသွဵြပညဴ်ဝေသာ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵကို ပိုမိုေပဵအပ်နိုင်
ြြင်ဵ၊ အြျိန်တိုအတွင်ဵ ေရာဂါထိန်ဵြျုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေအာင်ြမင်ေစြြင်ဵ။
၈။

မိဘြပည်သူမျာဵအေနြဖငဴ် ကာကွယ်ေဆဵနှငပ
ဴ် တ်သက်သညဴ် သတင်ဵအမှာဵမျာဵနှငဴ် ေကာလာ

ဟလသတင်ဵမျာဵကို မယုဳ ကည် ကပါရန်နှင်ဴ မိမအ
ိ တွက်ရရှိေသာ ကာကွယ်ေဆဵသည် မိမက
ိ ိုယ်တိုင်
နှငဴ် မိသာဵစုအသိုင်ဵအဝန်ဵအတွက် အေကာင်ဵဆုဳဵြဖစ်ပါ၍ ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် စနစ်
တကျ ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက် ကပါရန်ြဖစ်ပါသည်။
၉။

ကာကွယ်ေဆဵထိဵု လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် လိုအပ်လျက်ရှိေသာ လူစွမ်ဵအာဵအရင်ဵြမစ်မျာဵကို ြဖညဴ်

ဆည်ဵေပဵနိုင်ရန်၊ အြျိန်တိုအတွင်ဵ ကာကွယ်ေဆဵလွှမ်ဵခြုဳမှု ြမငဴ်မာဵစွာရရှိေစရန်တို့အတွက် အပငိမ်ဵစာဵ
ေဆဵပညာရှင်မျာဵ၊ ေဆဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ပုဂ္ဂလက
ိ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ေဆဵနှငဴ်ေဆဵပညာနှီဵနွှယ်
တက္ကသိုလ်မျာဵတွင် တက်ေရာက်ေနေသာ ေကျာင်ဵသာဵ/ေကျာင်ဵသူမျာဵ၊ သူနာြပု/သာဵဖွာဵသင်တန်ဵ
ေကျာင်ဵ တက်ေရာက်ေနသူမျာဵနှငဴ် အပငိမ်ဵစာဵ တပ်မေတာ်ေဆဵဝန်ထမ်ဵမျာဵမှလည်ဵ တစ်တပ်
တစ်အာဵ ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေပဵ ကပါရန် တိုက်တွန်ဵနှိုဵေဆာ်အပ်ပါသည်။

ကျန်းြာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကကီးဌာန

