ကိုဗစ်-၁၉ ရ ောဂါ ကောကွယ်ရ

ေးမ ောေး တင်သွငေး် ဖြန်ဖြ ေး ောတွင်

လက
ို ်နာ မည်အခ က်မ ောေး

ရက်စွဲ။ ၁၁-၈-၂၀၂၁

ပုဂ္ဂလက
ိ ဆ

ေးဝ ေးလုပ်ငန်ေးရှင်မ ေး၊

လူမှုဆရေးအသင်ေးအဖွဲွဲ့မ ေး၊

ကုမပဏီမ ေးအဆနဖဖင် နိုငင
် တ
ံ က နှင် အ ရှဆေသတင် ထိေးု နှံဆ
အ နိသင်ရှိပပီေး ဆ

မှတ်ြ က်မ ေးနှင်အညီ လိက
ု ်နာဆ

၁။

င်ရွက်ဆနဆသ

ေးအနတရ ယ်ကင်ေးရှင်ေးသည် ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ က ကယ်ဆ

အစဉ်ဖဖင် တင်သင်ေးဖဖနို့်ဖဖ ေးဖြင်ေး၊ က ကယ်ဆ

ကောကွယ်ရ

ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ေးရှင်မ ေး၊

ေးထိေးု နှံဆပေးဖြင်ေး ဆ

အရည်အဆသေး

ေးမ ေးကို မိမိတအ
ိုို့ စီ

င်ရွက်လုိပ က ဆအ က်ပ သတ်

င်ရွက်ရမည် ဖဖစ်ပ သည် -

ေးတင်သွငေး် ောတွင် လက
ို ်နာ မည်အခ က်မ ောေး

ဆအ က်ပ သတ်မှတ်အဆထ က်အထ ေးမ ေးဖဖင် အစ ေးအဆသ က်နှင်ဆ

ေးဝ ေးကပ်ကွဲဆရေးဦေးစီေး

ဌ နသိုို့ ဆလ က်ထ ေးရပ မည် (က) Letter of Authorization from owner
(ြ)

NRA/ FDA approval of vaccine from country of origin

(ဂ္)

Company profile and Manufacturer License/ GMP Certificate

(ဃ) Summary of product characteristics
(င)

Batch or Lot release certificate from regulatory authority

(စ)

Patient information leaflet and package insert

(
(ဇ)
၂။

)

Container labeling
Storage and distribution plan

အစ ေးအဆသ က်နှငဆ
်

ေးဝ ေးကပ်ကွဲဆရေးဦေးစီေးဌ န၏ သတ်မှတ်ြ က်မ ေးနှငအ
် ညီ တင်သင်ေး

ြငရ
် ရှိပပီေးပ က တင်သင်ေးြင်ဆလ က်ထ ေးစဉ်က အစ ေးအဆသ က်နှငဆ
်

ေးဝ ေးကပ်ကွဲဆရေးဦေးစီေးဌ န သိုို့

အ

ေးထိေးု စုရပ်မ ေးသိုို့သ ကိုဗစ်-

ဖို ပြုြွဲသည် က ကယ်ဆ

၁၉ ဆရ ဂ္ က ကယ်ဆ

ေးထိေးု နှံအသံုေးဖပြုမည် ဆ

ေး ဖဖနို့်ဖဖ ေးရမည်ဖဖစ်ပ သည်။

ေးရံ/ု ဆ

ေးြန်ေး၊ ဆ
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၃။

ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ က ကယ်ဆ

ေးသည် အဖြ ေးက ကယ်ဆ

ေးမ ေးနှင်မတူ

ွဲ ကမ္ က န်ေးမ

ဆရေးအဖွဲွဲ့မှ အဆရေးဆပေါ်အဆဖြအဆနတင် အသံုေးဖပြုရန် (Emergency Use Listing)သ ြင်ဖပြုထ ေးသည်
က ကယ်ဆ

ေးဖဖစ်ဆသ ဆ က င် အစ ေးအဆသ က်နှငဆ
်

အရ ဖပင်ပဆ

ေး

၄။

ေးဝ ေးကပ်ကွဲဆရေးဦေးစီေးဌ န၏ သတ်မှတ်ြ က်

ိုငမ
် ေးသိုို့ လံေးု ဝ(လံေးု ဝ) ဖဖနို့်ဖဖ ေးဆရ င်ေးြ ြင်မရှိပ ။

ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ က ကယ်ဆ

ေး တင်သင်ေးဖဖနို့်ဖဖ ေးရ တင် Risk Communication and

Management plan ကို ကကိြုတင်၍တင်ဖပရမည်။
၅။

က ကယ်ဆ

ေးမ ေးကို တင်သင်ေးဖဖနို့ဖ် ဖ ေးြင်ရရှိသူသည် Drug Import Approval Certificate

(DIAC) ရှိရန် လိုအပ်ပပီေး (က) အမ ြုိ ေးသ ေးဆ

ေးဝ ေးဥပဆေနှင် အမိနို့ဆ
် က ဖ် င စ ပ စည်ေးကမ်ေးြ က်မ ေးကို လိက
ု ်နာ

ရမည်၊
(ြ)

ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ က ကယ်ဆ

ေးမ ေး သိုဆလှ င်ရ တင် အသံုေးဖပြုသည် Walk in

Cooler ၊ Walk in Freezer နှင် Ice Lined Refrigerator မ ေးနှင် က ကယ်ဆ
ဆ

ေးပိုို့

င်ဖြင်ေးအတက် အသံုေးဖပြုမည် Cold Box နှင် Vaccine Carrier မ ေးသည် က န်ေးမ

ဆရေးဝန်ကကီေးဌ န၏ သတ်မှတ်ြ က်မ ေးနှင် ဖပည်စံုရမည်ဖဖစ်ပပီေး WHO Standard
သတ်မှတ်ြ က်နှင် ကိုက်ညီရန် လိုအပ်ပ သည်၊
(ဂ္)

ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ က ကယ်ဆ

ေးအမ ြုိ ေးအစ ေးအလိုက် သတ်မှတ်ထ ေးဆသ အဆအေး

လမ်ေးဆ က င်ေးထိန်ေးစနစ် (+2 to +8 Degree Centigrade အတင်ေး (သိမ
ုို့ ဟုတ်) Ultra
Cold Chain at -70 Degree Centigrade ထ ေးရှိနိုငရ
် န်) ကို တိက စ လိုက်နာ ရမည်။
လိအ
ု ပ်သည်

သင်တန်ေးဆပေးဖြင်ေး၊

ဆရြွဲဆသတတ မ ေး

က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ န၏ လမ်ေးညွှန်ြ က်အတိုင်ေး ဆ
(ဃ) က ကယ်ဆ
ဆ

ေးမ ေး သိုဆလှ င်ဖြင်ေး၊ ပိဆ
ုို့

တပ်

င်ဖြင်ေးစသည်တိုို့ကို

င်ရွက်ရမည်၊

င်ဖြင်ေးမ ေးကို အဆအေးလမ်ေးဆ က င်ေးမပ က်

င်ရွက်နိုငရ
် န် သင်တန်ေးရရှိပပီေးဆသ အဆအေးလမ်ေးဆ က င်ေးထိန်ေးသိမ်ေးမှု ကျွမ်ေးက င်

သည် ဝန်ထမ်ေးမ ေးြနို့်ထ ေး၍ ဆ

င်ရွက်ရမည်ဖဖစ်ပပီေး အဆအေးလမ်ေးဆ က င်ေးမှတ်

တမ်ေး (temperature record) မ ေးကို သက်

ိုင်ရ ဖပည်သူူ့က န်ေးမ ဆရေးဦေးစီေးဌ နက
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ဆတ င်ေးြံစစ်ဆ

ေးပ က အြ န
ိ ်မဆရွေးတင်ဖပနိုင်ရန် စီစဉ်ထ ေးရှိရမည်ဖဖစ်သည်။ လိုအပ်

ပ က က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နမှ online သင်တန်ေးပိြ
ုို့ ဆပေးမည်ဖဖစ်ပ သည်။
၆။

က ကယ်ဆ

ေးထိေးု နှံရ တင် ဆနဖပည်ဆတ ်၊ တိုင်ေးဆေသကကီေး/ဖပည်နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ ထိန်ေး

ြ ြုပ်ဆရေးနှင်အဆရေးဆပေါ်တံုို့ဖပန်ဆရေးဆက ်မတီနှင် ြ တ
ိ ်

က်ပပီေး က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နက ဆ

င်ရွက်

လ က်ရှိသည် Vaccine Management Information System (vmis@mohs.gov.mm) တင် ထည်သင်ေး
ရပ မည်။ သီေးဖြ ေးစနစ်ထူဆထ င်၍ မှတ်ပံုတင်ဖြင်ေး၊ သီေးဖြ ေးက ကယ်ဆ

ေးမှတ်တမ်ေး ထုတ်ဆပေးဖြင်ေး

ကို မဖပြုလုပရ
် ပ။
၇။
ဆ

က ကယ်ဆ

ပူေးဆပ င်ေးဆ

င်ရွက်မည်

ပုဂ္ဂလိက

ဆ

ေးရံ/ု

ဆ

ေးြန်ေးမ ေး၊

ေးထိေးု စုရပ်မ ေး၏ အမည်စ ရင်ေးကို က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နသိုို့ တင်ဖပ၍ ြင်ဖပြုြ က်ရယူရမည်။

၈။
ဆ

ေးထိေးု နှံရ တင်

က ကယ်ဆ

ေးထိေးု နှံရ တင် က ကယ်ဆ

ေးထိေးု ဆပေးသူ (Immunizer) မ ေးသည် က ကယ်

ေးထိေးု နှံဖြင်ေးနှင်ပတ်သက်၍လည်ေးဆက င်ေး၊ က ကယ်ဆ

ေးထိေးု ပပီေး ဆနာက်

က်တွဲဖဖစ်ရပ်မ ေးအ ေး

စီမံြနို့်ြွဲဖြင်ေး သင်တန်ေးရရှိထ ေးသူမ ေး ဖဖစ်ရမည်ဖဖစ်ပပီေး လိအ
ု ပ်ပ က က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နမှ
သင်တန်ေးပိြ
ုို့ ဆပေးမည် ဖဖစ်ပ သည်။
၉။
ကယ်ဆ
၁၀။

က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နမှ က ကယ်ဆ
ေးထိေးု နှံဖြင်ေးတင် ဆ
က ကယ်ဆ

ေးထိေးု ဆပေးသူမ ေးအ ေး ပုဂ္ဂလက
ိ အစီအစဉ်ဖဖင် က

င်ရွက်ြင်ဖပြုမည်မဟုတ်ပ ။

ေးထိေးု နှံပပီေးဆနာက် ဖဖစ်ဆပေါ်လ နိုငသ
် ည် အဆဖြအဆနမ ေးနှငပ
် တ်သက်၍ ဆစ င်

ကပ် ကည်ရှုဖြင်ေး၊ သတင်ေးပိုို့ဖြင်ေး (Adverse Event Following Immunization Surveillance and
Reporting) ကို က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ န၏ သတင်ေးဆပေးပိုို့မှုစနစ်အတိုင်ေး ဆ
သည်။ က ကယ်ဆ

ေးထိေးု ပပီေး ဖပင်ေးထန်သည် ဆနာက်

ဖြင်ေးမ ေး ဖဖစ်ဆပေါ်ပ က သက်

င်ရွက်ရမည်ဖဖစ်ပ

က်တွဲဖဖစ်ရပ်မ ေး ဖဖစ်ပ ေးဖြင်ေး၊ ဆသ

ံုေး

ိုငရ
် ဖပည်သူူ့က န်ေးမ ဆရေးဦေးစီေးဌ နနှင် ညွှန် က ေးဆရေးမှ ေးြ ြုပ်၊ ဖပည်သူူ့

က န်ေးမ ဆရေးဦေးစီေးဌ နသိုို့ ြ က်ြ င်ေးသတင်ေးဆပေးပိရ
ုို့ မည်။
၁၁။

တင်သင်ေးမည်

က ကယ်ဆ

က ကယ်ဆ

ေးမ ေးနှင်ပတ်သက်၍

ေးမ ေး အသံုေးဖပြု၍ ဖဖစ်ဆပေါ်လ နိုင်ဆသ

ဆနာက်

က ကယ်ဆ

ေးအစစ်အမှန်ဖဖစ်ဖြင်ေး၊

က်တွဲဖဖစ်ရပ်မ ေးအ ေး တင်သင်ေးသူ

မ ေးက တ ဝန်ယူဆ က င်ေး၊ ကတိြံဝန်ြ က်ကို လက်မှတ်ဆရေးထိေးု ၍ တင်သင်ေးြင်ဆလ က်ထ ေးရမည်
ဖဖစ်ပ သည်။
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ပိုဂဂလကရ

ေးဝါေးလိုပ်ငန်ေး ှင်မ ောေး မဟိုတ်ရသော လူမှုရ ေးအသင်ေးအြွွဲ့မ ောေး၊ ပိုဂဂလကလိုပ်ငန်ေး ှင်မ ောေး၊

ကိုမပဏီမ ောေးမှ လိုက်နာ မည် သတ်မှတ်ခ က်မ ောေး
၁။

ကိုဗစ်-၁၉ က ကယ်ဆ

ေး တင်သင်ေးြင်ဆလ က်ထ ေးရ တင် အစ ေးအဆသ က်နှင်ဆ

ေးဝ ေး

ကပ်ကွဲဆရေးဦေးစီေးဌ န၏ သတ်မှတ်ြ က်အရ Drug Import Approval Certificate (DIAC) လိုအပ်
ဆသ ဆ က င် ပုဂ္ဂလိကဆ

ေးဝ ေးလုပ်ငန်ေးရှငတ
် စ်ဦေးမှ တ ဝန်ြံ၍ တင်သင်ေးြင်ဆလ က်ထ ေးရမည်

ဖဖစ်ပ သည်။
၂။
သဆ
၃။

ထိသ
ု ဆ
ိုို့ လ က်ထ ေးရ တင် တ ဝန်ြံတင်သင်ေးမည် ပုဂ္ဂလိကဆ

ေးဝ ေးလုပ်ငန်ေးရှင်တစ်ဦေးနှင်

တူလက်မှတ်ဆရေးထိေးု ထ ေးသည် စ ြ ြုပ်အ ေး ပူေးတွဲတင်ဖပရမည် ဖဖစ်ပ သည်။
အစ ေးအဆသ က်နှငဆ
်

က ကယ်ဆ

ေးဝ ေးကပ်ကွဲဆရေးဦေးစီေးဌ နမှ တင်သင်ေးရန် ြင်ဖပြုထ ေးသည် သတ်မှတ်

ေးအဆရအတက်အ ေး အသံုေးဖပြု၍ က ကယ်ဆ

ေးထိေးု နှံမည် အဆသေးစိတ်စီမံြ က်အ ေး

က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နသိုို့ တင်ဖပ၍ ြင်ဖပြုြ က်ရယူရမည်။
၄။

တင်သင်ေးမည်

က ကယ်ဆ

က ကယ်ဆ

ေးမ ေးနှင်ပတ်သက်၍

ေးမ ေး အသံုေးဖပြု၍ ဖဖစ်ဆပေါ်လ နိုင်ဆသ

က ကယ်ဆ

ဆနာက်

ေး

အစစ်အမှန်ဖဖစ်ဖြင်ေး၊

က်တွဲဖဖစ်ရပ်မ ေးအ ေး တင်သင်ေးသူ

မ ေးက တ ဝန်ယူဆ က င်ေး၊ ကတိြံဝန်ြ က်ကို လက်မှတ်ဆရေးထိေးု ၍ တင်သင်ေးြင်ဆလ က်ထ ေးရမည်
ဖဖစ်ပ သည်။
၅။

လူမှုဆရေးအသင်ေးအဖွဲွဲ့မ ေး၊ ပုဂ္ဂလက
ိ လုပ်ငန်ေးရှငမ
် ေး၊ ကုမပဏီမ ေးသည် မိမိတိုို့အစီအစဉ်ဖဖင်

တင်သင်ေးထ ေးသည် က ကယ်ဆ

ေးမ ေးကို တ ဝန်ြံတင်သင်ေးဆပေးသည် ကုမပဏီမ ေး၏ အဆအေး

လမ်ေးဆ က င်ေးထိန်ေး Walk in Cooler ၊ Walk in Freezer နှင် Ice Lined Refrigerator မ ေးအသံုေးဖပြု၍
လည်ေးဆက င်ေး၊ က ကယ်ဆ

ေးထိေးု စုရပ်မ ေးတင်လည်ေး Cold Box နှင် Vaccine Carrier မ ေးကို

လည်ေးဆက င်ေး၊ မိမိ၏အစီအစဉ်ဖဖင်သ ဆ
၆။

က ကယ်ဆ

င်ရွက်ရမည်ဖဖစ်ပ သည်။

ေးထိေးု နှံရ တင် ဆနဖပည်ဆတ ်၊ တိုင်ေးဆေသကကီေး/ဖပည်နယ် ကိုဗစ်-၁၉ ဆရ ဂ္ ထိန်ေး

ြ ြုပဆ
် ရေးနှင် အဆရေးဆပေါ်တံဖုို့ ပန်ဆရေးဆက မ
် တီနှင် ြ တ
ိ ်

က်ပပီေး က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ နက ဆ

င်

ရွက်လ က်ရှိသည် Vaccine Management Information System (vmis@mohs.gov.mm) တင်

5

ထည်သင်ေးရ ပ မည်။ သီေးဖြ ေးစနစ်ထူဆထ င်၍ မှတ်ပံုတင်ဖြင်ေး၊ သီေးဖြ ေးက ကယ်ဆ

ေးမှတ်တမ်ေး

ထုတ်ဆပေးဖြင်ေး ကို မဖပြုလုပ်ရပ ။
၇။
ဆ

က ကယ်ဆ

ေးထိေးု နှံရ တင် က ကယ်ဆ

ေးထိေးု ဆပေးသူ (Immunizer)မ ေးသည် က ကယ်

ေးထိေးု နှံဖြင်ေးနှင်ပတ်သက်၍လည်ေးဆက င်ေး၊ က ကယ်ဆ

ေးထိေးု ပပီေး ဆနာက်

က်တွဲဖဖစ်ရပ်မ ေးအ ေး

စီမံြနို့်ြွဲဖြင်ေးအ ေးလည်ေးဆက င်ေး သင်တန်ေးရရှိထ ေးသူမ ေး ဖဖစ်ရမည်ဖဖစ်ပပီေး လိအ
ု ပ်ပ က က န်ေးမ ဆရေး
ဝန်ကကီေးဌ နမှ online သင်တန်ေးပိြ
ုို့ ဆပေးမည် ဖဖစ်ပ သည်။
၈။

က ကယ်ဆ

ေးထိေးု နှံပပီေးဆနာက် ဖဖစ်ဆပေါ်လ နိုငသ
် ည် အဆဖြအဆနမ ေးနှငပ
် တ်သက်၍ ဆစ င်

ကပ် ကည်ရှုဖြင်ေး၊ သတင်ေးပိုို့ဖြင်ေး (Adverse Event Following Immunization Surveillance and
Reporting) ကို က န်ေးမ ဆရေးဝန်ကကီေးဌ န၏ သတင်ေးဆပေးပိုို့မှုစနစ်အတိုင်ေး ဆ
သည်။ ၎င်ေးအဖပင် က ကယ်ဆ
ဆသ

ေးထိေးု ပပီေး ဖပင်ေးထန်သည် ဆနာက်

ံုေးဖြင်ေးမ ေးဖဖစ်ဆပေါ်ပ က သက်

င်ရွက်ရမည်ဖဖစ်ပ

က်တွဲဖဖစ်ရပ်မ ေး ဖဖစ်ပ ေးဖြင်ေး၊

ိုငရ
် ဖပည်သူူ့က န်ေးမ ဆရေးဦေးစီေးဌ နနှင် ညွှန် က ေးဆရေးမှ ေးြ ြုပ်၊

ဖပည်သူူ့က န်ေးမ ဆရေးဦေးစီေးဌ နသိုို့ ြ က်ြ င်ေးသတင်ေးဆပေးပိရ
ုို့ မည်။

