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ကုိဗစ် - ၁၉ နှငဴ်ပတ်သက်၍ အေမဵမျာဵေသာ ေမဵခွန်ဵမျာဵ 

ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကယွ်ေဆဵနှင်ဴ ဆကစ်ပ်ရာေမဵခွန်ဵမျာဵ 

၁။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵမည်ဆိုလျှင် မည်သညဴ်အချက်ေ ွကို သိရိှ ဆန်ဵစစ်ဖို့လိုပါသလဲ။ 

မည်သည်ဴ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထုိဵေပဵမည်ကို ဦဵစွာသိရှိရန် လိုအပ်ပါ ယ်။ 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ (WHO) မှ အသိအမှ ်ပပုထာဵေသာ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵကိုသာ ထိုဵနှဳ 

သင် ဴပါ ယ်။ ၎င်ဵ ့ုိမှာ ---  

(၁) ဗဗိ ိန်နှင်အဴိန္ဒိယနိုငင်ဳ ့ုိမှ ထု ်လုပ်ေသာ Covishield,  

(၂) ဗဗိ ိန်မှထု ်လုပ်ေသာ AstraZeneca, 

(၃) အေမရကိန်နိုင်ငဳမှ ထု ်လုပ်ေသာ Pfizer, Moderna, Janssen,  

(၄)  ရု ်နိုင်ငမဳှ ထု ်လုပ်ေသာ Sinopharm (Beijing Institute of Biological 

Products Co-Ltd), CoronaVac (Sinovac ဟု လူသိမျာဵ)  ့ုိပဖစ်ပါ ယ်။  

Sinopharm (BIBP) နှငဴ ်Sinovac ေဆဵမျာဵကို ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ အေရဵ ေပါ် အေပခအေန 

 ွင် အသဳုဵပပုရန် ခွငဴ်ပပုချက်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေမလနှငဴ ် ဇွန်လမျာဵ ွင် ထု ်ပပန်ထာဵသည်။ 

တရုတ်နုိငင်ထဳုတ် Sinopharm (Wuhan Institute of Biological Products Co Ltd) နှငဴ် 

အိန္ဒိယနုိင်ငဳထုတ် Covaxin ကာကယွ်ေဆဵမျာဵမှာ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ စိစစ်ဆဲ နှငဴ် 

အသိအမှတ်ပပုထာဵပခင်ဵ  မရှိေသဵပါ။    

ထို့ပပင် ကာကွယ်ေဆဵ၏ အရည်အေသွဵစိ ်ချရမှု ရိှ/မရိှ၊ စနစ် ကျ သုိေလှာင်ထာဵမှု ရိှ/မရှိ၊ 

ေဆဵထိုဵရန် စနစ် ကျ စီစဉ်ထာဵမှု ရှိ/မရိှ၊ ေဆဵထိုဵေပဵမည်ဴသူမျာဵ၏ ကျွမ်ဵကျငစ်ိ ်ချရမှု 

ရိှ/မရိှ စသည် ုိ့ေပါ် မူ ည်ဆန်ဵစစ်ဖို့လိုပါ ယ်။  

 

၂။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵရင ်ဘယ်ေလာက် ရာခုိင်နှုန်ဵထိ ကာကွယ်ပါသလဲ။  

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့(WHO) မှ အသိအမှ ်ပပု စိစစ်ထာဵေသာ ကိုဗစက်ာကွယ်ေဆဵ 

မျာဵ၏ ကာကွယ်နိုငစ်ွမ်ဵမှာ --- 

 ကိုဗစ် ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ ကိုဗစလ်က္ခဏာခဳစာဵရမှုကိ ု

ကာကယွ်နုိင်စွမ်ဵ 

ပပင်ဵ ထန်ကိုဗစ် 

ကာကယွ်နုိင်စွမ်ဵ 

၁. Pfizer by BioNtech 

Comirnaty 

၉၁.၃% ၉၅.၃% 



၂. AstraZeneca-University of 

Oxford by SK Bio 

၇၆% ၈၅% 

၃. Covishield by SII ၆၆.၇% ၉၂% 

၄. Janssen by Johnson & 

Johnson 

၇၂%% ၈၆ % 

၅. Moderna  >၉၀ % >၉၅ % 

၆. Sinopharm by Beijing Bio-

Institute of Biological 

Products Co Ltd 

၇၉% သုေ သနအချက်မရိှေသဵ 

၇.  CoronaVac (Sinovac) by 

Sinovac Biotech Ltd. 

၅၁% ၁၀၀% 

 

ကာကယွ်ေဆဵမျာဵမှာ ပပင်ဵ ထန်ေသာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါပဖစ်ပွာဵမှုမ ှ အတုိင်ဵအတာတစ်ခုထိ 

ကာကယွ်ေစနိုင်ေသာ်လည်ဵ ေရာဂါလုဳဵဝမကူဵစက်ေအာင ် ကာကယွ်နုိင်ပခင်ဵ  မရှိသပဖင်ဴ 

ကာကယွ်ေဆဵထိုဵပပီဵေသာ်လည်ဵ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကယွ်ပခင်ဵ  လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵပဖစ်သည်ဴ 

မပဖစ်မေန နှာေခါင်ဵ ပါဵစပ်စည်ဵ တပ်ပခင်ဵ ၊ ဆပ်ပပာနှငဴ်ေရ အသဳုဵပပု၍ စက္ကန့် ၂၀ ကကာ 

လက်ေဆဵပခင်ဵ ၊ လူစုလူေဝဵ ေရှာငရ်ှာဵပခင်ဵ တ့ုိကို ဆက်လက်လိုက်နာသွာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 

၃။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵက ဘယ်လိုလူမျ ို ဵေ ွ ထိုဵသင်ဴသလဲ။  

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို အသက် (၁၈)နှစ်နှငဴအ်ထက်ရိှသညဴ်သူအမျာဵစု ထိုဵနှဳနိုငေ်သာ်လည်ဵ  

 ေရာဂါကူဵစက်မှု အမျာဵဆုဳဵပဖစ်နိုငသ်ည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵမျာဵ နှငဴ် 

 ကိုဗစ်ပဖစ်ပွာဵပါက ေရာဂါပပင်ဵ ထန်နိုင်သူမျာဵ (အသက်အရွယ်ကကီဵရင်ဴသူမျာဵ၊ အပခာဵ 

ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵ)  ွင် ဦဵစာဵေပဵထိုဵနှဳရန် ကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှငမ်ျာဵက အကကဳပပုထာဵ 

ပါ ယ်။  

 ေသွဵ ုိဵ၊ ဆီဵချ ို ၊ ပန်ဵနာရင်ကကပ် ေဝဒနာရှင်မျာဵ၊ အဆု ်၊ အသည်ဵ နှငဴ် ေကျာက်ကပ် 

ေရာဂါရိှသူမျာဵအပပင် နာ ာရှည်ကူဵစက်ေရာဂါ ရိှေသာ်လည်ဵ ေရာဂါအေနအထာဵ 

 ည်ဗငမိ်သူမျာဵ [ဥပမာ - အိ ်ချ်အိုငဗ်ွီ (HIV) ပိုဵရိှဗပီဵ ေအအာ ီ (ART) 

ေဆဵေသာက်သုဳဵ ေနသူမျာဵ]  ွင် ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵနှဳသငဴ်သည်။  



၄။ ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ်ေဆဵကို ဘယ်လိုလူေ ွမှာ မထိုဵသင်ဴဘူဵလဲ။ 

 လက်ရိှ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါခဳစာဵေနရသူမျာဵ (သ့ုိမဟု ်) ကိုဗစ်-၁၉ သဳသယေရာဂါ 

လက္ခဏာ ခဳစာဵေနရသူမျာဵ  

 အသက် ၁၂ နှစ်ေအာက် ကေလဵမျာဵ (Pfizer ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမှလွဲ၍ ကျန်ကိုဗစ် 

ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ အသက် ၁၈ နှစ်ေအာက် ွင် မထိုဵသငဴ်ပါ) 

 ကာကွယ်ေဆဵထဲ ွင်ပါဝင်သည်ဴ ဓာ ်ပစ္စည်ဵ စ်မျ ို ဵမျ ို ဵနှင် ဴ မ ည်ဴသည်ဴ ေရာဂါ 

ရာဇဝင ်ရိှသူမျာဵ၊ 

 ယခငက် အပခာဵကာကွယ်ေဆဵမျာဵ ထိုဵနှဳရာ ွင် ဓာ ်မ ည်ဴပခင်ဵ  ပဖစ်ဖူဵသူမျာဵ၊ 

 ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ိခငမ်ျာဵ (အချ ို ့ကာကွယ်ေဆဵမျာဵအ ွက်) ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵနှဳသင်ဴ 

ပါ။ 

ဓါတ်မတည်ဴပခင်ဵ ေရာဂါရာဇဝငရ်ှိသူမျာဵသည် ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵမီ ေဆဵထိုဵနှဳေပဵမည်ဴ ကျန်ဵမာ 

ေရဵေစာငဴ်ေရာှက်သူနှင် ဴဦဵစွာ ုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။  

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခငမ်ျာဵသည် ကိုဗစ်ေရာဂါပဖစ်ပွာဵပါက ေရာဂါပပင်ဵ ထန်မှုပဖစ်ေပါ်နိုငပ်ခင်ဵနှင်ဴ 

ကိုယ်ဝန်နှင်ဆဴက်စပ်ေသာ ေနာက်ဆက် ဲွဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ ခဳစာဵရနိုငပ်ခင်ဵ ့ုိေကကာင်ဴ ဦဵစာဵေပဵ 

ထိုဵနှဳသင်ဴေသာ်လည်ဵ အချ ို ့ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ၌ ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ျာဵအ ွက် စိ ်ချရေသာ 

သုေ သနအချက်အလက်မျာဵ မရရိှေသဵသပဖင်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ျာဵကို ထိုဵနှဳရာ ွင် ကာကွယ် 

ေဆဵထိုဵပခင်ဵ၏ ေကာင်ဵ ကျ ို ဵ၊ ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကို နှိုင်ဵဆကာ ကျွမ်ဵကျငေ်သာကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူမျာဵနှင် ဴ ုိငပ်င်၍ ထိုဵနှဳရမည်။  

 

၅။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလျှင် ရရိှနိုင်မညဴ် ေကာင်ဵ ကျ ို ဵ၊ ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကို သိချင်ပါ ယ်။  

ေလဴလာေ ွ့ရှခိျက်မျာဵအရ ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵပခင်ဵပဖငဴ် ေအာက်ပါအကျ ို ဵ 

ေကျဵဇူဵမျာဵ ရရိှေစပါ ယ်။ 

 

 

 

 

 

 ကိဗုစ-်၁၉ ေရာဂါေကကာငဴ ်ပပင်ဵထန်စွာနာမကျန်ဵပဖစ်ပခင်ဵနှင်ဴ ေသဆုဳဵပခင်ဵမျာဵ ေလျာဴကျ 

ေစပခင်ဵ  

 ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ပခင်ဵ နှငဴ ်အပခာဵသူမျာဵကို ကူဵစက်ေစပခင်ဵ မျာဵ ေလျာဴကျပခင်ဵ  

 ကိုဗစ-်၁၉ မျ ို ဵကွဲမျာဵမ ှကာကွယ်ေပဵပခင်ဵ 
 



သ့ုိရာ ွင ် မည်သညဴ်ကာကွယ်ေဆဵမဆို ေရာဂါကို (၁၀၀) ရာခုိင်နှုန်ဵ မကာကွယ်နိုင်သညဴ် 

အ ွက် လူ၏ အသက်အရွယ်၊ ေရာဂါအခဳရိှ/မရိှ၊ ကိုယ်ခဳအာဵစနစ် စသညဴ်အချက်မျာဵအေပါ် 

မူ ည်ဗပီဵ ကာကွယ်နိုင်မှုကို ေကျာ်လွန်၍ ပိုဵကူဵပခင်ဵ မျ ို ဵ (Breakthrough infection) 

ရိှ  ်ပါ ယ်။ ကာကွယ်ေဆဵကို အကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵထာဵေသာလ်ည်ဵ အနည်ဵစုေသာလူမျာဵ ွင ်

ေရာဂါပဖစ်နိုင်ပါ  ယ်။ ဒါကို ကာကွယ်ေဆဵ ရဲ့ ာဵဆီဵနိုငမ်ှုကိ ု ေကျာ်လွန်ဗပီဵ ပိုဵကူဵစက် ာ 

(Vaccine breakthrough cases) လ့ုိေခါ်ပါ ယ်။  

ထိုေ့ကကာင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵနှဳဗပီဵေနာက် ွင်လည်ဵ  စ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ပခင်ဵ 

နည်ဵလမ်ဵ မျာဵပဖစ်သညဴ် ပါဵစပ်နှာေခါင်ဵ စည်ဵ ပ်ပခင်ဵ ၊ လက်ကို မကကာခဏေဆဵပခင်ဵ၊ ခပ်ခွာခွာ 

၆ ေပပခာဵ ေနထိုင်ပခင်ဵ ၊ လူစုလူေဝဵေရှာင်ပခင်ဵ  ့ုိကို ဆက်လက်လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် 

လိုအပ်ပါ ယ်။ 

ေဘဵထွက်ဆိုဵကျ ို ဵအေနပဖင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵခါစ ွင် ဖျာဵပခင်ဵ၊ ပင်ပန်ဵနွမ်ဵနယ်ပခင်ဵ၊ 

ကိုယ်လက်မအီမသာပဖစ်ပခင်ဵ၊ ေဆဵထိုဵသည်ဴေနရာ ွင် နာကျငပ်ခင်ဵ၊ နီရပဲခင်ဵနှင်ဴ 

ေရာင်ယမ်ဵပခင်ဵ  စသည် ို့ ခဳစာဵရနိုငပ်ါ ယ်။ အမျာဵစုမှာ မပပင်ဵထန်ဘဲ ၂ ရက်ေကျာ်လျှင် 

သက်သာသွာဵေလဴ ရိှေကကာင်ဵ ေ ွ့ရပါ ယ်။ 

 

၆။ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလျှင် လုပ်ေဆာင်ရမညဴ် အချက်မျာဵ သိလိုပါ ယ်။  

ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵမီ  

 ေကာင်ဵစွာ အနာဵယူဗပီဵ ကျန်ဵမာစွာ ရိှေနဖို့ လိုအပ်ပါ ယ်။ (ေနမေကာင်ဵပဖစ်ေနပါက 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဖို ့မသငဴ်ပါ)။ 

 ေယဘုယျအာဵပဖငဴ် မိမ ုိိ့ သက်ဆိုင်ရာေရာဂါအခဳမျာဵအ ွက် ပုဳမှန်ေသာက်သုဳဵေန 

ရေသာေဆဵမျာဵကို ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵမီ ွင် ပဖ ်ထာဵရန်မလိုပါ။ 

 ကိုယ်ခဳအာဵကို ေလျာဴနည်ဵေစ  ်ေသာ စ ီဵရွိုက်ေဆဵမျာဵနှင် ဴ ကင်ဆာေဆဵမျာဵ 

ေသာက်သဳုဵေနရပခင်ဵမျာဵရိှပါက ကုသမှုေပဵေနေသာ သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နှင်ဴ ကကို င် 

 ုိင်ပင် ေဆွဵေနွဵပါ။  

 ေရာဂါအခဳ ရိှလျှင်ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စွဲေသာက်ေနသညဴ်ေဆဵ ရိှလျှင်ေသာ်လည်ဵ 

ေကာင်ဵ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေပဵမညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူမျာဵကို ဦဵစွာ 

အသိေပဵပါ။ 

 



ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵမီ နှငဴ် ထိုဵဗပီဵဗပီဵချင်ဵ  

 အာဟာရပပညဴ်ဝေစမညဴ် အစာဵအစာ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်မျာဵနှငဴ ် သစ်သီဵမျာဵကို မျှ  

ေအာင ်စာဵပါ။ 

 အရက်ေသာကပ်ခင်ဵကို ေရှာငက်ကဥရ်ပါမည် (ေရဓာ ်ခန်ဵေပခာက်ေစသညဴ်အပပင ် ပျ ို ့အန် 

ပခင်ဵ ကို ပိုဆိုဵေစေသာေကကာငဴ် ပဖစ်ပါ ယ်)။ 

  စ်ခါမှ မစာဵဖူဵေသာ အစာဵအစာကို စမ်ဵ၍ စာဵကကညဴ်ပခင်ဵ၊  စ်ခါမှ မသဳုဵဖူဵေသာ 

အလှကုန် ပစ္စည်ဵကိုစမ်ဵ၍ သဳုဵကကညဴ်ပခင်ဵ ေရှာငက်ကဥရ်ပါမည် (ဓာ ်မ ညဴ်ပခင်ဵ ပဖစ်ပါက 

ထိုအရာမျာဵ ေကကာငဴ်လာဵ၊ ကာကွယ်ေဆဵ ေကကာငဴ်လာဵ ခဲွပခာဵရခက်ေသာေကကာငဴ် 

ပဖစ်ပါ ယ်)။ 

 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵချနိ်  

 ေဆဵထိုဵေပဵသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵဌာန၌ မိနစ် ၃၀ မျှ ထိုင်ေနဗပီဵ ေစာငဴ်ကကညဴ်ခဳရန် 

လိုအပ်ပါသည်။ (ကာကွယ်ေဆဵနှငဴ ်ဓာ ်မ ညဴ်ပခင်ဵ လက္ခဏာမျာဵပဖစ်သညဴ် ေသွဵေပါင် 

ချနိ်ရု ် ရက်ကျပခင်ဵ ၊ နှလုဳဵခုန်ပမန်ပခင်ဵ ၊ အသက်ရှူကကပ်ပခင်ဵ ၊ ခန္ဓာကိုယ်အနှဳ့ 

ယာဵယဳပခင်ဵ ၊ အနီကွက်ထပခင်ဵ ၊ မျက်နှာေရာင်ကိုင်ဵပခင်ဵစသည် ့ုိ ေပါ်ေပါက်ပါက 

အေရဵေပါ်ေဆဵကုသမှုခဳယူနိုငရ်န် ပဖစ်ပါ ယ်) 

 ကာကွယ်ေဆဵထိုဵသညဴ် ေနရာကို မေရာငက်ိုင်ဵေစရန်နှငဴ ် နာကျင်မှုေလျာဴေစရန် ေရခဲအုဳ 

ေပဵနိုငပ်ါသည်။ 

 လိုအပ်ပါက  စ်ရက် နှစ်ရက်မျှ ေနအိမ် ွင် ေကာင်ဵစွာ အနာဵယူပါ။ အိပ်ေရဵဝေအာင် 

အိပ်ပါ။ 

 ပပင်ဵ ထန်ေသာ ကိုယ်ကာယေလဴကျင်ဴခန်ဵမျာဵ (ဥပမာ - ေရကူဵပခင်ဵ၊ စက်ဘီဵစီဵပခင်ဵ၊ 

ေပပဵပခင်ဵ ၊ အေလဵမပခင်ဵ ၊ ေဘာလုဳဵကစာဵပခင်ဵ၊ ကကက်ေ ာငရ်ိုက်ပခင်ဵ ၊ ေဘာ်လီေဘာပု ် 

ပခင်ဵ စသည်) နှငဴ် အာဵစိုက်ထု ်ရေသာ အလုပ်မျာဵကို ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵ ၇ ရက် 

အ ွင်ဵ ေရှာင်ကကဉ်ပါ။ 

 

၇။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို ဘယ်မှာထိုဵသငဴ်ပါသလဲ။  

   
ကာကွယ်ေဆဵ၏ အာနိသင်အရည်အေသွဵစိ ်ချရမှုရိှေအာင် 



 စစ်မှန်ေသာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ င်သွင်ဵေကကာင်ဵ  အာမခဳနိုင်မှုရိှသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ/ 

ကုမ္ပဏီ၊  

 သက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵအ ွက် သ ်မှ ်ထာဵသညဴ် အပူချနိ် ွင် စနစ် ကျ 

သုိေလှာင်ထာဵေသာ၊  

 စနစ် ကျ သယ်ယူထိန်ဵသိမ်ဵမှု ရှေိသာ၊  

 ေဆဵထိုဵစဉ် ွင် ကာကွယ်ေဆဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵ ဆိုငရ်ာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို စနစ် ကျ 

လိုက်နာမှုရိှေသာ   

 ကာကွယ်ေဆဵ နှငဴပ် ်သက်သညဴ်လုပ်ငန်ဵစဥမ်ျာဵကို သင် န်ဵေပဵထာဵသညဴ် 

ကျွမ်ဵကျင်သူမျာဵ ရှိေသာ၊  

 ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေပဵမညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵသူမျာဵအေပါ် စိ ်ချယုဳကကည် 

ရနိုငသ်ညဴ ်ေနရာမျာဵမှ ကာကွယ်ေဆဵကိုသာ ထိုဵနှဳသငဴ်ပါသည်။  

သ့ုိမဟု ်ပါက ကာကွယ်ေဆဵအာနိသငမ်ျာဵ မရဘဲ ပျက်ပပယ်နိုင်ပါ ယ်။  

 

၈။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ၏ အာနိသငက် အချနိ်ဘယ်ေလာက်ထိ ခဳပါသလဲ။  

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵမှာ အသစ်ရာှေဖွေဖာ်ထု ်ထာဵေသာ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ 

ပဖစ်သပဖင်ဴ ၎င်ဵ ့ုိ၏ အာနိသင ် မည်မျှခဳမည်ကို အ ိအကျ မေပပာနိုင်ေသဵဘဲ သုေ သနပပု 

ေလဴလာေနဆဲ ပဖစ်ပါ ယ်။  

 

၉။  ရု ်နိုင်ငဳထု ် Sinopharm နဲ့ CoronaVac (Sinovac) ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵ 

အေကကာင်ဵ  သိလိုပါ ယ်။ 

 Sinopharm (BBIBP-CorV) CoronaVac 

ထု ်လုပ်သညဴ် ကုမ္ပဏီ Beijing Institute of 

Biological Products Co-

Ltd 

Sinovac Life Sciences Co., 

Ltd 

ကာကွယ်ေဆဵအမျ ို ဵအစာဵ ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵကို အစွမ်ဵမဲဴေအာင် 

(Inactivated virus) 

ပပုလုပ်၍ ထု ်လုပ် 

ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵကို 

အစွမ်ဵမဲဴေအာင(်Inactivated 

virus) ပပုလုပ်၍ ထု ်လုပ် 



သုိေလှာင်ထိန်ဵသိမ်ဵရမညဴ်

အပူချနိ် 

၂ မှ ၈ ဒီဂရီ ဆဲစီဵယပ်စ် 

အ ွင်ဵ 

(ပုလင်ဵ ေပါ် ွင် အပူချနိ် 

ေစာငဴ်ကကညဴ်နည်ဵပညာပါရိှ) 

၂ မှ ၈ ဒီဂရီ ဆဲစီဵယပ်စ် 

အ ွင်ဵ 

ထိုဵရမညဴ် အကကိမ်ေရ ၂ ကကိမ် 

(ပထမအကကိမ် ထိုဵဗပီဵ ၃ ပ ် 

မှ ၄ ပ ် အကကာ ွင် ဒု ိယ 

အကကိမ် ထိုဵရန်) 

၂ ကကိမ ်

(ပထမအကကိမ် ထိုဵဗပီဵ ၂ ပ ် 

မှ ၄ ပ ် အကကာ ွင် ဒု ိယ 

အကကိမ်ထိုဵရန်) 

ေရာဂါလက္ခဏာခဳစာဵရနိုင်

ေပခမှကာကွယ်နိုင်စွမ်ဵ 

(ဒု ိယအကကိမ် ေဆဵထိုဵဗပီဵ 

၁၄ ရက်မှစ င၍်)  

၇၉ ရာခုိငန်ှုန်ဵ 

 

၅၁ ရာခုိငန်ှုန်ဵ 

ပပင်ဵ ထန်ကိုဗစ်ကာကွယ် 

နိုငစ်ွမ်ဵ 

သုေ သနအချက်မရိှေသဵပါ ၁၀၀ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ 

အေရဵ ေပါ်အသဳုဵပပုပခင်ဵ 

ခွင်ဴပပုချက် 

ခွင်ဴပပုဗပီဵ 

(၇ ေမ ၂၀၂၁) 

ခွင်ဴပပုဗပီဵ  

(၁ ဇွန် ၂၀၂၁) 

အပခာဵသိသငဴ်သညဴ်အချက်မ

ျာဵ 

 အသက် ၁၈ နှစ်နှငဴ် အထက် ရိှသူမျာဵ ွင်သာ ထိုဵနှဳနိုင ် 

 နို့ ုိက်မိခငမ်ျာဵ ွင် ထိုဵနှဳနိုင် 

 ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ျာဵအ ွက် သုေ သနအချက် 

အလက်မျာဵ မရိှေသဵသပဖင်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵကို 

ထိုဵနှဳရာ ွင် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပခင်ဵ၏ ေကာင်ဵကျ ို ဵ၊ 

ဆိုဵကျ ို ဵ နှိုင်ဵဆ၍ ထိုဵနှဳရန်  

 

Sinopharm ကာကွယ်ေဆဵကို ပထမအကကိမ် ထိုဵဗပီဵ ၃ ပ ်မပပညဴ်ခင ်ဒု ိယအကကိမ်ထိုဵရပါက 

ေနာက်ထပ် စ်ကကိမ်ထိုဵရန် မလိုအပ်ပါ။ (သ့ုိ) ဒု ိယအကကိမ်ေဆဵထိုဵရန် ၄ ပ ်ထက်  

ေကျာ်လွန်သွာဵပါကလည်ဵ ထိုဵခွင်ဴရသညဴ်အချနိ် အနီဵစပ်ဆုဳဵ၊ အပမန်ဆုဳဵထိုဵရမည်။ 



ကာကွယ်ေဆဵကိ ု အကကိမ်ပပည်ဴ (၂ ကကိမ်) ထုိဵနှဳရန် ကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်မျာဵမှ အကကဳပပုထာဵပါ 

 ယ်။ 

 

၁၀။ အိန္ဒိယနိုငင်ထဳု ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ Covishield နှငဴ ်Covaxin အေကကာင်ဵ ကို သိချငပ်ါ 

 ယ်။  

 Covishield Covaxin 

ထု ်လုပ်သညဴ် ကုမ္ပဏီ Serum Institute of India Pvt 

Ltd (AstraZeneca ကုမ္ပဏီနှင်ဴ 

Oxford  က္ကသုိလ် ့ုိ ပူဵေပါင်ဵ  

ေဖာ်စပ်) 

Bharat Biotech ကုမ္ပဏီ 

(အိန္ဒိယနိုငင် ဳ ေဆဵသုေ သန 

ေကာင်စီနှင် ဴ ဲွဖက်ထု ်လုပ်) 

ကာကွယ်ေဆဵအမျ ို ဵ 

အစာဵ 

ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵ သယ်ေဆာင်ေသာ 

ပိုဵ (viral vector)  မှ ဆင်ဴ 

ထု ်လုပ် 

ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵကို အစွမ်ဵမဲဴေအာင် 

(Inactivated virus) ပပုလုပ်၍ 

ထု ်လုပ် 

သုိေလှာင်ထိန်ဵသိမ်ဵရ 

မညဴ်အပူချနိ် 

၂ မှ ၈ ဒီဂရီ ဆဲစီဵယပ်စ် 

အ ွင်ဵ 

၂ မှ ၈ ဒီဂရီ ဆဲစီဵယပ်စ် 

အ ွင်ဵ 

ထိုဵရမညဴ် အကကိမ်ေရ  ၂ ကကိမ် 

(ပထမအကကိမ် ထုိဵဗပီဵ ၄ ပ ်မှ 

၆ ပ ်အကကာ (သ့ုိ) ၈ ပ ်မှ 

၁၂ ပ ် ွင် ဒု ိယအကကိမ် 

ထိုဵ ရန်)* 

၂ ကကိမ ်

(ပထမအကကိမ် ထုိဵဗပီဵ ၂၈ ရက် 

အကကာ ွင် ဒု ိယအကကိမ် ထုိဵ 

ရန်) 

ေရာဂါလက္ခဏာခဳစာဵရမှု

ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်ဵ 

၆၆.၇ ရာခုိင်နှုန်ဵ ၇၇.၈ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

ပပင်ဵ ထန်ကိုဗစ်ကာကွယ် 

နိုငစ်ွမ်ဵ 

၉၂ ရာခုိင်နှုန်ဵ ၉၃.၄ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ 

အေရဵ ေပါ်အသဳုဵပပုပခင်ဵ 

ခွင်ဴပပုချက်  

 

ခွင်ဴပပုဗပီဵ 

(၁၆ ေဖေဖါ်ဝါရီ ၂၀၂၁) 

စိစစ်ဆဲ 



အပခာဵသိသငဴ်သညဴ် 

အချက်မျာဵ 

 အသက် ၁၈ နှစ်နှငဴ် 

အထက် ွင်သာ ထိုဵနှဳ 

နိုင ် 

 နို့ ုိက်မိခငမ်ျာဵ ွင် 

ထိုဵနှဳနိုင် 

 ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ျာဵကို 

ထိုဵနှဳရာ ွင် ကာကွယ် 

ေဆဵထိုဵပခင်ဵ၏ 

ေကာင်ဵ ကျ ို ဵ၊ ဆိုဵကျ ို ဵ 

နှိုင်ဵဆ၍ ထိုဵနှဳရန်  

 

 

*အထက်ပါ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵထိုဵရာ ွင် အချနိ်မည်မျှခွာထိုဵလျှင် အေကာင်ဵဆုဳဵပဖစ်မည် 

ဆိုသည်ကို စမ်ဵသပ်ေလဴလာေနကကဆဲ ပဖစ်သည်။ လ ် ေလာ ေ ွ့ရှခိျက်မျာဵအရ Covishield 

ေဆဵ၏ ပထမနှငဴ် ဒု ိယကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ကို ၈-၁၂ ပ ် အထိ ခွာဗပီဵ ထိုဵနိုငေ်ကကာင်ဵ  

ေဖာ်ပပထာဵသည်။ အကယ်၍ ၁၂ ပ ် ေကျာ်သွာဵလျှင်လည်ဵ အစမှ ပပန်ထိုဵစရာမလိုဘဲ 

ဒု ိယအကကိမ်ထိုဵနိုငသ်ည်ဟု ရည်ညွှန်ဵထာဵပါသည်။ မိမေိနထိုင်ရာေဒသ ွင် မူ ည်ဗပီဵ 

ကာကွယ်ေဆဵရရိှနိုင်မှုနှင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵေပဵသူမျာဵ၏ သ ်မှ ်ချက်ေပါ် မူ ည်၍ 

ညွှန်ကကာဵချက်အ ုိင်ဵ ထိုဵနိုငပ်ါသည်။ 

 

၁၁။ ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵခင ်ကိုဗစ် - ၁၉ ရိှ/မရိှ စစ်ေဆဵရန် လိုပါသလာဵ။  

ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵခင် ကိုဗစ် - ၁၉ ရိှ/မရိှ ဓါ ်ခဲွစစ်ေဆဵရန် မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ 

ကိုဗစ်ေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵ လက်ရိှခဳစာဵေနရပခင်ဵ သ့ုိမဟု ် ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ 

ေ ွ့ရှရိသူမျာဵ ွင် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရန် ေစာငဴ်ဆိုင်ဵရမညဴ် အချနိ်နှငဴ် ပ ်သက်၍ 

ေမဵခွန်ဵအမှ ် - ၁၃  ွင ်ဖ ်ရှုပါ။  

ကိုဗစ်ေရာဂါရိှသူမျာဵနှင်ဴ ထိေ ွ့မှုရိှသူမျာဵသည်လည်ဵ သီဵပခာဵခဲွေနထိုင်ရမည်ဴ ကာလေကျာ်လွန် 

မှသာ ကာကွယ်ေဆဵသွာဵေရာက်ထိုဵနှဳရမည်။ သီဵပခာဵေနထိုင်ရမည်ဴကာလကို ေအာက်ပါအ ုိင်ဵ 

သ ်မှ ် ထာဵပါ ယ်။  



 လက္ခဏာရိှသူ၏ မိသာဵစုဝင် (သ့ုိမဟု ်) လက္ခဏာရိှသူနှင်ဴ ထိေ ွ့ထာဵသူအ ွက် 

လက္ခဏာမပပေသဵေသာ်လည်ဵ (၁၀) ရက် သီဵပခာဵေနထိုင်ရပါမည်။ ထိုရက်မျာဵအ ွင်ဵ 

လက္ခဏာေပါ်ေပါက်လာပါက ေပါ်လာသည်ဴေန့ရက်မှ စ င၍် (၁၀) ရက် သီဵပခာဵ 

ေနထိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 

 

၁၂။ ကုိဗစ် - ၁၉ ေရာဂါပဖစ်ဗပီဵပါက ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵဘဲ ေနသင်ဴပါသလာဵ။ 

ကိုဗစ်ေရာဂါပဖစ်ဗပီဵပါကလည်ဵ ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵဘဲ မေနသင်ဴပါ။ အဘယ်ေကကာင်ဴ 

ဆိုေသာ် ေရာဂါမှ ပပန်လည်သက်သာလာဗပီဵေနာက်ပိငု်ဵ  ွင် ေရာဂါကို မည်သည်ဴအချနိ်အထိ 

ကာကွယ်နိုင်မည် ဆိုသည်ကို အ ိအကျမသိနိုင်၍ဟု ပညာရှင်မျာဵက ဆိုပါ ယ်။ ပဖစ်နိုင်ေပခ 

နည်ဵေသာလ်ည်ဵ ေရာဂါမှ ပပန်လည်သက်သာသူမျာဵ ွင် ကိုဗစ်ေရာဂါပပန်လည်ကူဵစက်နိုင် 

ေပခရိှပါေသဵ ယ်။ ေလဴလာမှုမျာဵအရ ကိုဗစ်ေရာဂါမှ ပပန်လည်သက်သာလာသူမျာဵ ွင် 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပါက ရရိှေသာ ကိုယ်ခဳအာဵမှာ ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ေကကာင်ဵ  ေ ွ့ရပါ ယ်။  

 

၁၃။ ကိုဗစ် ပဖစ်ဗပီဵ ဴဲသူေ ွ အချနိ်ဘယ် ေလာက်ကကာမှ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵသင်ဴပါသလဲ။ 

ကိုဗစ်ေရာဂါ ခဳစာဵရသူမျာဵ ွင် ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ သက်သာေကာင်ဵမွန်လာဗပီဵ အပခာဵသူ 

မျာဵထဳသ့ုိ ေရာဂါကူဵစက်နိုင်ေပခမရိှသည်ဴအချနိ် - 

 သာမာန်လက္ခဏာမျာဵ ခဳစာဵရသူမျာဵ၌ ေရာဂါလက္ခဏာစ ငခ်ျနိ်မှ ၁၀ ရက်ကကာ + 

အဖျာဵကျဗပီဵ ေနာက် စ်ရက် နှငဴ် 

 ပပင်ဵ ထန်လက္ခဏာမျာဵ ခဳစာဵရသူမျာဵ၌ ေရာဂါလက္ခဏာစ ငခ်ျနိ်မှ ၂၀ ရက်ကကာ ွင် 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ သွာဵေရာက်ထိုဵနှဳနိုငပ်ါ ယ်။ 

 ေသွဵရည်ကကည်ကုထုဳဵပဖင်ဴ ကုသခဳရသူမျာဵ၌ ရက်ေပါင်ဵ  ၉၀ ေကျာ်ကကာမှသာ 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

 

၁၄။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရင ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အငပ်ပငထ်ွက် (ဓါ ်မ ညဴ်ပခင်ဵ ပဖစ်) 

  ်ပါသလာဵ။ 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵခါစ ွင ် မပပင်ဵထန်ေသာ ေဘဵထွက်ဆိုဵကျ ို ဵအေနပဖငဴ် 

ဖျာဵပခင်ဵ၊ ပင်ပန်ဵနွမ်ဵနယ်ပခင်ဵ ၊ ကိုယ်လက်မအီမသာပဖစ်ပခင်ဵ၊ ေဆဵထိုဵသညဴ်ေနရာ ွင် နာကျင် 

ပခင်ဵ ၊ နီရပဲခင်ဵ နှငဴ်ေရာင်ယမ်ဵပခင်ဵ စသည် ့ုိ ခဳစာဵရနိုငပ်ါ ယ်။ အကယ်၍ ကာကွယ်ေဆဵနှငဴ် 



ဓာ ်မ ညဴ်ပခင်ဵ လက္ခဏာမျာဵပဖစ်သညဴ် ေသွဵေပါငခ်ျနိ်ရု ် ရက်ကျပခင်ဵ ၊ နှလုဳဵခုန်ပမန်ပခင်ဵ ၊ 

အသက်ရှူကကပ်ပခင်ဵ ၊ ခန္ဓာကိုယ်အနှဳ့ယာဵယဳပခင်ဵ ၊ အနီကွက်ထပခင်ဵ ၊ အငပ်ပငထ်ွက်ပခင်ဵ၊ မျက်နှာ 

ေရာင်ကိုင်ဵပခင်ဵစသည် ့ုိ ေပါ်ေပါက်ပါက အေရဵေပါ်ေဆဵကုသမှုခဳယူရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

 

၁၅။  ကိုဗစက်ာကွယ်ေဆဵထိုဵထာဵပါက ကိုဗစ်ပိုဵသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ွင် ကကာကကာ မေနနိုငဘ်ဲ 

ဆယ်ရက်အ ွင်ဵ ပိုဵေသသည်ဆို ာ ဟု ်ပါသလာဵ။ 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ေရာဂါပိုဵမဝင်ေရာကခ်င ်ထိုေရာဂါပိုဵကို 

ခန္ဓာကိုယ်မှ ဦဵစွာမှ ်မိေအာင ် ပပုလုပ်ေပဵဗပီဵ ကိုယ်ခဳအာဵစနစ်မှ ပဋိဇီဝပစ္စည်ဵ (antibody) 

ကို အရန်သင်ဴ ထု ်ထာဵေပဵနိုငေ်အာင ်ပပုလုပ်ပခင်ဵ  ပဖစ်ပါသည်။ 

ေနာင ်စ်ချနိ် ေရာဂါပိုဵနှငဴ ်ထိေ ွ့သည်နှငဴ်  စ်ဗပိုငန်က် ရှိဗပီဵသာဵ ပဋိဇီဝပစ္စည်ဵက ေရာဂါပိုဵ 

မဝင်ေရာကန်ိုငေ်အာင ် ုိက်ထု ်ကာ ေရာဂါကာကွယ်ေစပါသည်။ 

 

၁၆။ ကုိဗစ် ကာကွယ်ေဆဵ အပပညဴ် ထုိဵဗပီဵချနိ်၌ ေရာဂါကာကွယ်ခုခဳအာဵ ထွက်/မထွက် 

သိနိုင်ရန် ပဋိဇီဝပစ္စည်ဵ စစ်ေဆဵကိရိယာ (Antibody test kit) ပဖငဴ် စစေ်ဆဵနိုငပ်ါသလာဵ။ 

မရပါ။ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵ ရရိှနိုင်သည်ဴ ခုခဳအာဵအေပခအေနကို သိရှိနိုင်ရန် 

ပဋိဇီဝပစ္စည်ဵ စစ်ေဆဵကိရိယာ ပဖင်ဴ  ုိင်ဵ ာပခင်ဵကို ကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်မျာဵက 

အကကဳပပုထာဵပခင်ဵ မရိှပါ။ ၎င်ဵ ပဋိဇီဝပစ္စည်ဵ စစ်ေဆဵကိရိယာမျာဵကို ယခငက် ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ပဖစ်ဖူဵပခင်ဵ ရိှ/မရိှအ ွက်သာ အသဳုဵပပုေလဴရိှပါ ယ်။ 

 

၁၇။  မိမ ွိင် ကိုဗစ်ပိုဵ ရိှေနမှန်ဵမသိပဲ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵမိပါက ဘာေ ွပဖစ်နိုင်ပါသလဲ။ 

လက်ရိှ ကိုဗစ်ေရာဂါပိုဵ ကူဵစက်ခဳထာဵရစဥ ွ်င ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵမိပါက 

လက်ရိှပဖစ်ေပါ်ေနေသာ ကိုဗစ်ေရာဂါကူဵစက်ပခင်ဵ ေပါ် ခန္ဓာကိုယ်မှ အပပည်ဴအဝ ခုခဳနိုင်မှုမရှိပခင်ဵ 

ပဖစ်ေစနိုင်ပါ ယ်။ 

ထို့ပပင် ကိုဗစ်၏ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ပဖစ်သည်ဴ ဖျာဵပခင်ဵ ၊ ကိုယ်လက်မအီမသာပဖစ်ပခင်ဵ ၊ 

နာကျင်ကိကု်ခဲပခင်ဵ စသည် ့ုိကို ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵခါစသူမျာဵ ွငလ်ည်ဵ ခဳစာဵရနိုင်သပဖင်ဴ 

ကိုဗစ်ေရာဂါေကကာင်ဴပဖစ်ေပါ်ပခင်ဵနှင် ဴ ကာကွယ်ေဆဵေကကာင်ဴ ပဖစ်ေပါ်ပခင်ဵကကာဵ ခဲွပခာဵမရနိုင် 

သည်ဴ အခက်အခဲမျ ို ဵမျာဵ ကကုဳေ ွ့ရနိုင်ပါ ယ်။ 



အကယ်၍ မိမိ၌ ကိုဗစ်လက္ခဏာမျာဵ ခဳစာဵေနပခင်ဵ ရိှပါက ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရမည်ဴ 

အကကဳပပုချက်ကို ေမဵခွန်ဵ နဳပါ ် - ၁၃  ွင် ပပန်လည်ကကညဴ်ရှုနိုင်သည်။ 

 

၁၈။ ကိုဗစ် ကာကွယ်ေဆဵ ပထမအကကိမ်ထိုဵနှဳဗပီဵေနာက်  ဒု ိယအကကိမ်ထိုဵရန် ကျေရာက်ချနိ် 

 ွင် ကိုဗစ် -၁၉ ပဖစ်သညဴ်လက္ခဏာမျာဵ (ဥပမာ - ဖျာဵ၊ ေချာင်ဵဆိုဵ၊ နှာေစဵ) ရိှေနပါက 

ေဆဵထိုဵသငဴ်ပါသလာဵ။  

ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ ရိှေနချနိ် ွင ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ချက်ချင်ဵ မထိုဵနှဳသငဴ်ပါ။ 

ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ သက်သာေပျာက်ကင်ဵ ဗပီဵမှသာလျှင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ သွာဵေရာက် 

ထိုဵနှဳရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

ကိုဗစ်ေရာဂါ ခဳစာဵရသူမျာဵ ွင် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဖို ့ေစာငဴ်ဆိုင်ဵရမညဴ် အချနိ်ကို ေမဵခွန်ဵနဳပါ ် 

- ၁၃  ွင် ဖ ်ရှုပါ။ 

 

၁၉။ ကိုဗစ ်ကာကွယ်ေဆဵ ပထမအကကိမ် (1st dose) ထိုဵအဗပီဵ ကိုဗစ်ပဖစ်၍ ေပျာက်သွာဵဗပီဵလျှင် 

ဒု ိယအကကိမ် (2nd dose) ထိုဵလို့ရပါသလာဵ။ 

ကာကွယ်ေဆဵ ဒု ိယအကကိမ် (2nd  dose) ထုိဵနိုငပ်ါ ယ်။ အကယ်၍ မိမ၌ိ ကိုဗစ် 

လက္ခဏာမျာဵ ခဳစာဵေနပခင်ဵရိှပါက ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရမည်ဴ အကကဳပပုချက်ကို ေမဵခွန်ဵနဳပါ ် - 

၁၃  ွင် ဖ ်ရှုပါ။ 

 

၂၀။ ကိုဗစ်ေရာဂါလက္ခဏာေပျာက်ကင်ဵ ဗပီဵရင် ကိုဗစ်ေနာက်ဆက် ဲွေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ 

(ေသွဵ ေပါငက်ျပခင်ဵ ၊ နှလုဳဵခုန်ပမန်ပခင်ဵ  စသည်) ရိှပါက ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵလို့ ရ/မရ 

သိချင်ပါ ယ်။ 

ကိုဗစ်ေရာဂါခဳစာဵရသူမျာဵ ွင် မည်သညဴ်အချနိ်၌ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵ နိုငေ်ကကာင်ဵ 

နှငဴပ် ်သက်၍ ေမဵခွန်ဵအမှ ် - ၁၂  ွင ်ဖ ်ပါ။  

အကယ်၍ ကိုဗစ်ေကကာငဴ် ေနာက်ဆက် ဲွ ပဖစ်ေပါ်ေသာ ခန္ဓာကိုယ် အဂေါစနစ်မျာဵစွာ၌ ေရာင်ရမ်ဵ 

ပခင်ဵ ေရာဂါစု ခဳစာဵရပခင်ဵရိှပါက ကိုဗစ်ေရာဂါမှ သက်သာလာဗပီဵချနိ်အပပင ် ေရာဂါစု 

လက္ခဏာမျာဵ (ကိုယ်ပူ က်ပခင်ဵနှငဴ ်ွဲ၍ ဗိုကေ်အာငဴ်ပခင်ဵ၊ မျက်လုဳဵနီရပဲခင်ဵ ၊ 

ရငဘ် ်ေအာငဴ်ပခင်ဵ၊ ဝမ်ဵပျက်/ ေလျှာပခင်ဵ၊ နုဳဵပခင်ဵ ၊ ေခါင်ဵ ကိုက်ပခင်ဵ၊ ေသွဵေပါငခ်ျနိ်ကျပခင်ဵ၊ 

လည်ပင်ဵနာပခင်ဵ၊ အေရပပာဵ ွင် နီရဲပခင်ဵ၊ အန်ပခင်ဵ ) စ ငခဳ်စာဵရဗပီဵေနာက် ရက်ေပါင်ဵ  ၉၀ 



ေနာက်ပိငု်ဵ မှသာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵနှဳသငဴ်ေကကာင်ဵ   အေမရကိန် ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာန 

(CDC) က အကကဳပပုထာဵပါသည်။ အကယ်၍ အသက်ရှူရခက်ခဲပခင်ဵ ၊ ရင်ဘ ် 

ကကာရညှ်ေအာငဴ်ပခင်ဵ/ေလဵလဳပခင်ဵ၊ သ ိလွ ်ပခင်ဵ ၊ လှုပ်နှိုဵ၍မရပခင်ဵ၊ မှိန်ဵေနပခင်ဵ၊ အေရပပာဵ၊ 

နှု ်ခမ်ဵနှငဴ် လက်သည်ဵခဳွမျာဵ ေဖျာဴေ ာဴပခင်ဵ၊ အေရာင်မှနိ်ပခင်ဵ ၊ ပပာနှမ်ဵပခင်ဵ ၊ သ့ုိမဟု ် 

ေရာဂါဆိုဵရွာဵလာသည်ဟု ထငပ်မငပ်ခင်ဵ မျာဵ ရိှပါက ကုသမှု အပမန်ဆုဳဵခဳယူရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

  

၂၁။ အသက် ၆၀ အထက် အသည်ဵ ေရာဂါ၊ နှလုဳဵ၊ ေသွဵ ုိဵ၊ ဆီဵချ ို  ရှိေနသူမျာဵ သ့ုိ အပခာဵ 

ေရာဂါအခဳရိှသူမျာဵ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပါက မည်သညဴ်ေဘဵထွက်ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ  (side 

effect) ရိှနိုင်ပါသလဲ။ ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵသငဴ်/ မထိုဵသငဴ် သိလိုပါသည်။ 

အသည်ဵေရာဂါ၊ နှလုဳဵေရာဂါ၊ ေသွဵ ုိဵေရာဂါ၊ ဆီဵချ ို ေရာဂါ၊ ေကျာက်ကပ်ေရာဂါ 

အစရှိသညဴ်သူမျာဵသာမက အသက် ၆၅ နှစ်အထက်ရိှသူမျာဵ ွင် ကိုဗစ်-၁၉ 

ေရာဂါပဖစ်ပွာဵခဴဲပါက ေနာက်ဆက် ဲွဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ ပပင်ဵ ထန်စွာ ခဳစာဵရနိုင်သညဴ်အ ွက် 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ဦဵစာဵေပဵ ထိုဵရန် ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ 

ထို့ေကကာငဴ် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵခွငဴ်ရပါက မပဖစ်မေန သွာဵေရာက်ထိုဵနှဳဗပီဵ ေဆဵမထိုဵမီ 

ေဆဵထိုဵေပဵမညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှု ေပဵသူကို မိမ ွိင ် အပခာဵေရာဂါအခဳရှိေကကာင်ဵ 

ကကို ငေ်ပပာပပရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

ကာကွယ်ေဆဵ၏ ေဘဵထွက်ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ (ေဆဵထိုဵသည်ဴေနရာ ွင ် နာကျင်ပခင်ဵ၊ 

ေရာင်ရမ်ဵပခင်ဵ ၊ ဖျာဵပခင်ဵ  စသည်) ကို အပခာဵသူမျာဵကဲဴသို့ ကကုဳေ ွ့ရနိုငပ်ါ ယ်။ 

မိမ ွိင်ရှိေနသညဴ် အပခာဵေရာဂါ အခဳမျာဵကိုလည်ဵ စနစ် ကျ ကုသမှုခဳယူရန် လိုပါ ယ်။  

 

၂၂။ နှလုဳဵစက်ထညဴ်ထာဵသူ၊ ပင်နစလငေ်ဆဵနဲ့ မ ည်ဴသူမျာဵ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလို့ရပါသလာဵ။  

ရပါ ယ်။ ေဆဵမ ည်ဴပခင်ဵ မျာဵ ရိှပါက ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵမီ ေဆဵထိုဵေပဵမည်ဴ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ဴ  ုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵရပါမယ်။ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပခင်ဵနှငဴ် 

ပ ်သက်သညဴ် ေဆာငရ်န်၊ေရှာင်ရန်မျာဵကို ေမဵခွန်ဵနဳပါ ် - ၆  ွင် ဖ ်ရှုပါ။  

 

၂၃။ ေသွဵကျဲေဆဵေသာက်ေနရင ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလို့ရပါသလာဵ။ 

Clopidogrel, Aspirin (Aspilet) ကဲဴသ့ုိေသာ ေသွဵကျဲေဆဵမျာဵ ေသာက်ေနပါက 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနိုင်ပါ ယ်။ 



Warfarin ကဲဴသ့ုိေသာ ေသွဵကျဲေဆဵမျာဵ ေသာက်ေနဗပီဵ ေသွဵခဲပခင်ဵကို ေကာင်ဵစွာထိန်ဵချုပ်နိုင် 

ေသာအေပခအေန ွင် ရှိပါက ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနိုင် ပါ ယ်။ ထိုသူ ့ုိ ွင် 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵ ေနာက် ေဆဵထိုဵသညဴ်ေနရာ ွင် ေသွဵထွက်ပခင်ဵ  (သ့ုိမဟု ်) 

ေသွဵေပခဥပခင်ဵ ့ုိ ပဖစ်နိုငသ်ပဖငဴ်  စ်ဦဵချင်ဵစီ၏ လက်ရိှေရာဂါအေပခအေနေပါ် မူ ည်၍ 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရန် ရ/မရ ကွာပခာဵ နိုငပ်ါသည်။ 

ေဆဵမထိုဵမီ ထိုကဲသုိဴ့ေသာ ေသွဵကျဲေဆဵမျာဵ ေသာက်သဳုဵေနေကကာင်ဵ ကို ေဆဵထိုဵနှဳေပဵမည်ဴ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူကို ကကို ငေ်ပပာကကာဵဖို ့လိုပါ ယ်။ 

 

၂၄။  ီဘီေဆဵေသာက်ရသူမျာဵ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလို့ရပါသလာဵ။  

 ီဘီေဆဵေသာက်ေနသူမျာဵ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵနိုငပ်ါ ယ်။ ေဆဵမထိုဵမီ ကုသမှု 

ေပဵေနသညဴ် ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာက်မှုေပဵသူနှင် ဴ ေဆွဵေနွဵထာဵရပါမယ်။ ကာကွယ်ေဆဵ 

ထိုဵဗပီဵခါစ ွင ် ပဖစ်ေလဴရိှေသာ ဖျာဵပခင်ဵ၊ ကိုယ်လက်မအီမသာပဖစ်ပခင်ဵမျာဵနှင်ဴ  ီဘီေဆဵ 

ေကကာင်ဴ ပဖစ်ေပါ်နိုင်ေသာ ေဆဵမ ည်ဴပခင်ဵ လက္ခဏာမျာဵနှင် ဴ ေရာေထွဵမှုမရိှေစရန် သ ိပပုရ 

ပါမယ်။ 

 

၂၅။ အိ ်ချ်အိုင်ဗီ (HIV) ပိုဵရိှေသာသူမျာဵ နှငဴ ်ေအအာ ီ (ART) ေဆဵေသာက်ေနရသူမျာဵ ွင် 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵ၍ ရ၊ မရ သိလိုပါ ယ်။  

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵအမျာဵစုကို အိ ်ချ်အိုင်ဗီေရာဂါပိုဵကူဵစက်ခဳရသူ အနည်ဵငယ် ွင် 

သာ စမ်ဵသပ်ေလဴလာထာဵပခင်ဵ ပဖစ်ပါ ယ်။ သုေ သနအချက်အလက်မျာဵ မပပညဴ်စုဳေသဵေသာ် 

လည်ဵ ယခုလက်ရိှ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ အသိအမှ ်ပပုထာဵေသာ ကာကွယ်ေဆဵမျာဵမှာ 

အိ ်ချ်အိုင်ဗီေရာဂါပိုဵကူဵစက်ခဳရသူမျာဵအ ွက် ေဘဵကင်ဵသည်ဟုဆိုပါ ယ်။ ထို့ပပင ် ကိုဗစ် 

ကာကွယ်ေဆဵမျာဵမှာ ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵ အရှငက်ို အသဳုဵပပုထာဵပခင်ဵ မရိှသညဴ်အ ွက် ခုခဳအာဵကျဆင်ဵ 

ေနသူမျာဵ ွင် ကာကွယ်ေဆဵ ေကကာငဴ် ေရာဂါကူဵစက်ခဳရမညဴ် အန္တရာယ်မရှိေကကာင်ဵ  ဆိုပါ ယ်။ 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵနှငဴ် ေအအာ ီ ေဆဵမျာဵကကာဵ ွင်လည်ဵ အပပန်အလှန်သက်ေရာက်မှုမျာဵ 

မရိှပခင်ဵေကကာငဴ် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵေနာက် ွငလ်ည်ဵ ေအအာ ီေဆဵမျာဵကို ဆက်လက် 

ေသာက်သဳုဵနိုင်ပါ ယ်။ သ ေဘာ ရာဵအာဵပဖငဴ် စီဒီဖိုဵ ပမာဏ(CD4 count)နည်ဵေနသညဴ် 

ကိုယ်ခဳ အာဵနည်ဵေနသူမျာဵ ွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵေပါ် ခန္ဓာကိုယ်ခုခဳအာဵစနစ်၏  ့ဳုပပန်မှု 

ေလျာဴနည်ဵ ေနနိုငသ်ည်ဟု ဆိုေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵအချက်နှငဴ်ပ ်သက်၍ လ ် ေလာ 



ေ ွ့ရှခိျက်မျာဵ မရှိေသဵပါ။ အချ ို ့နိုငင်မဳျာဵ ွင် စီဒီဖိုဵပမာဏ (CD4 count) 

၂၀၀/ကုဗမလီီမီ ာေအာက် နည်ဵသူမျာဵကို ကာကွယ်ေဆဵဦဵစာဵေပဵထိုဵနှဳရမညဴ်စာရင်ဵ  ွင် 

ထညဴ်သွင်ဵသ ်မှ ်ထာဵပါ ယ်။ ထိုကဲသ့ုိဴ ခုခဳအာဵနည်ဵသူမျာဵနှငဴ် အပခာဵေရာဂါအခဳရိှသူ 

မျာဵ ွင် ကိုဗစ်ေရာဂါပဖစ်ပွာဵပါက ပပင်ဵထန်နိုင်သပဖငဴ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ဦဵစာဵေပဵထိုဵကက 

ရန် ပညာရှင်မျာဵမှ အကကဳပပုထာဵပါသည်။  

  
၂၆။ ကိုယ်ခဳအာဵေလျာဴနည်ဵေစေသာေဆဵ (ဥပမာ - စ ီဵရွိုက်ေဆဵမျာဵ - Steroids) 

ေသာက်သဳုဵ ေနရသူမျာဵ ွင် ကို ဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵမည်ဆိုပါက ထိုေဆဵမျာဵကို ရပ်ထာဵရန် 

လိုပါသလာဵ။ ေဆဵေသာက်ရပ်ရမည်ဆိုပါက အချနိ်မည်မျှကကာေအာငရ်ပ်ရမည်နည်ဵ။  

ကိုယ်ခဳအာဵေလျာဴနည်ဵေစေသာေဆဵမျာဵေကကာင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵေပါ် ွင် ခန္ဓာကိုယ်၏ 

 ့ဳုပပန်မှုအာဵ နည်ဵေနနိုင်သပဖင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵ၏အာနိသငမ်ှာ ေလျာဴနည်ဵေကာင်ဵေလျာဴနည်ဵ 

နိုငပ်ါ ယ်။ အမျာဵအာဵပဖင်ဴ ကိုယ်ခဳအာဵနည်ဵေနသူမျာဵ ွင် ကိုဗစ်ေရာဂါပဖစ်ပွာဵပါက ပပင်ဵထန် 

စွာ ခဳစာဵရနိုင်သပဖင်ဴ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရန် အေမရကိန်နိုင်ငဳ ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာနက 

အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ သ့ုိရာ ွင် မူလေရာဂါ၏ အေပခအေန၊ ပဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴ အန္တရာယ်နှင်ဴ 

ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵပခင်ဵ ေကကာင်ဴ ကကုဳရနိုင်သည်ဴ အန္တရာယ်မျာဵကို ချနိ်ဆနှိုင်ဵ ယှဉ်ဗပီဵမှသာ 

ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵသင်ဴ/မထိုဵသင်ဴ၊ ကိုယ်ခဳအာဵေလျာဴနည်ဵေစေသာေဆဵမျာဵ ရပ်သင်ဴ/မသင်ဴ 

စဉ်ဵစာဵရမည် ပဖစ်သပဖင်ဴ ကုသမှုေပဵေနေသာ ဆရာဝန်နှင်ဴ  ုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵရန်လိုပါ ယ်။ 

ေရာဂါကူဵစက်မှုကို ေရှာင်ရှာဵနိုင်ရန် ေရာဂါကာကွယ် ေရဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵပဖစ်သည်ဴ ပါဵစပ် 

နှာေခါင်ဵ စည်ဵ ပ်ပခင်ဵ၊ လက်ကို မကကာခဏေဆဵပခင်ဵ၊ ခပ်ခွာခွာ ၆ ေပပခာဵေနထိုင်ပခင်ဵ ၊ 

လူစုလူေဝဵေရှာင်ပခင်ဵစသည် ့ုိကို မပဖစ်မေန လိုက်နာရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

 

၂၇။ ကိုယ်အဂေါအစိ ်အပိုင်ဵ ခဲွစိ ်အစာဵထိုဵထာဵသူမျာဵ ွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵလို့ရပါ 

သလာဵ။ 

ကိုယ်အဂေါအစိ ်အပိုင်ဵ ခဲွစိ ်အစာဵထိုဵထာဵသူမျာဵ ွင် ကိုယ်ခဳအာဵနည်ဵေစေသာ 

ေဆဵမျာဵ ေပဵထာဵရသပဖင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵေပါ် ခန္ဓာကိုယ်၏  ့ဳုပပန်မှု အာဵနည်ဵေနနိုင်သပဖင်ဴ 

ကာကွယ်ေဆဵ၏အာနိသငမ်ှာ ေလျာဴနည်ဵေကာင်ဵေလျာဴနည်ဵနိုငပ်ါ ယ်။ သ့ုိေသာ် ၎င်ဵ ့ုိ ွင် 

ကိုဗစ်ေရာဂါပဖစ်ပွာဵပါက ပပင်ဵ ထန်စွာခဳစာဵရနိုင်သပဖင်ဴ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရန် အေမရကိန် 

နိုငင် ဳ ေရာဂါထိန်ဵချုပ်ေရဵဌာန (CDC) က အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ ၎င်ဵ နှင်အဴ ူေန 

မသိာဵစုဝင်မျာဵ ကိုလည်ဵ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရန် အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။  



 

၂၈။ ဓာ ်မ ညဴ်မှု  စ်ခုခု ပဖစ်ဖူဵပခင်ဵ (သ့ုိမဟု ်) ေသွဵေရာဂါ စ်ခုခုရိှလျှင် ကာကွယ်ေဆဵ 

ထိုဵသင်ဴပါသလာဵ။ 

မိမ ွိင် ဓာ ်မ ညဴ်ပခင်ဵ  စ်ခုခု ပဖစ်ဖူဵပခင်ဵ  (သ့ုိမဟု ်) ေသွဵေရာဂါ စ်ခုခုရိှပခင်ဵ 

သည် ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵသငဴ်ဘူဵဟူ၍ ဆိုလိုပခင်ဵ  မဟု ်သည်ကို သိရပါမည်။ 

သ့ုိေသာ် ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵမ ီထိုအရာမျာဵကို ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူမျာဵကို ဦဵစွာ 

ေပပာပပထာဵရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵထာဵဗပီဵလျှင်လည်ဵ ဓာ ်မ ညဴ်မှုပဖစ် 

ေပါ်ပခင်ဵ  ရိှ/မရှိ ေသချာေစာငဴ်ကကညဴ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (ဓာ ်မ ညဴ်ပခင်ဵလက္ခဏာမျာဵကို 

ေမဵခွန်ဵအမှ ် - ၆ နှငဴ ်၁၄  ွင ်ေဖာ်ပပထာဵပါသည်) 

ေသွဵေရာဂါရိှသူမျာဵ အထူဵသပဖငဴ် ရိုဵ ွင်ဵ ပခငဆ်ီအာဵနည်ဵ၍ပဖစ်ေသာ ေသွဵအာဵနည်ဵေရာဂါ ွင် 

ကာကွယ်ေဆဵေပါ် ခန္ဓာကိုယ်၏  ့ဳုပပန်မှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵေနနိုငသ်ပဖင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵအာနိသင် 

အပပည်ဴအဝ မရရိှပခင်ဵ မျာဵ ကကုဳေ ွ့နိုင်ေသာေကကာင်ဴ ကုသေပဵသူ ဆရာဝန်နှင်ဴ  ုိင်ပင်ေဆွဵေနွဵ 

ရန် လိုအပ်ပါ ယ်။  

 

၂၉။  ပဋိသေန္ဓ ာဵေဆဵက ် ေသာက်ေနပါက ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵလို့ရပါလာဵ။ ေဆဵထိုဵ 

ဗပီဵ မည်သညဴ်အချနိ် ွင်မှ ပဋိသေန္ဓ ာဵေဆဵ ပပန်ေသာက်ရပါမည်လဲ။ 

ေယဘုယျအာဵပဖင်ဴ ပဋိသေန္ဓ ာဵေဆဵက ်ေသာက်သဳုဵသူ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၌ ကိုဗစ် 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳနိုင်ေကကာင်ဵ ကျွမ်ဵကျင်ပညာရှင်မျာဵက အကကဳပပုထာဵပါသည်။ သ့ုိေသာ် 

လည်ဵ  ာဵေဆဵက ်ေသာက်သဳုဵေနသူ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵအေနပဖင်ဴ ေဆဵမထိုဵမီ ကာကွယ်ေဆဵ 

၏ ဆိုဵကျ ို ဵနှင်ဴ ေကာင်ဵကျ ို ဵကို ေဆဵထိုဵနှဳေပဵမည်ဴ ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူနှင်ဴ 

 ုိင်ပင် ေဆွဵေနွဵသင်ဴေကကာင်ဵ အကကဳေပဵလိုပါ ယ်။ 

အချ ို ့ကိုဗစက်ာကွယ်ေဆဵမျာဵ ွင် ေသွဵခဲေစေသာ ပဖစ်စဥအ်ချ ို ့ရိှေကကာင်ဵ ေလဴလာမှုမျာဵအရ 

ေ ွ့ရပါ ယ်။ ယူေကနိုင်င ွဳင် ပပုလုပ်ေသာ သုေ သနအရ သန်ဵ ၂၀ ေသာ ကာကွယ်ေဆဵ 

ထိုဵ သူမျာဵ ွင် ၇၉ ေယာက်မှာ ေသွဵခဲပခင်ဵ မျာဵ ကကုဳေ ွ့ရဗပီဵ ၎င်ဵ ့ုိထဲမှ ၁၉ ေယာက် 

ေသဆုဳဵခဲဴ ေကကာင်ဵ  ေ ွ့ရပါ ယ်။ 

ကာကွယ်ေဆဵနှင် ဴ မသက်ဆိုင်ဘဲ  ာဵေဆဵက ်ေသာက်သူ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၌လည်ဵ ေသွဵခဲ 

ပခင်ဵ  အန္တရာယ်အနည်ဵငယ်ရိှေကကာင်ဵ  ေ ွ့ရပါ ယ်။  ာဵေဆဵက ်မေသာက်သူ 

အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၌ ေသွဵခဲပခင်ဵ  ပဖစ်နိုင်ေပခမှာ အေယာက် ၁၀,၀၀၀  ွင် ၂ ဦဵခန့်ရိှဗပီဵ 



 ာဵေဆဵက ်ေသာက်သူ အမျ ို ဵသမီဵမျာဵ၌မူ အေယာက် ၁၀,၀၀၀  ွင် ၅ ဦဵမှ ၁၀ 

ဦဵခန့်ရိှေကကာင်ဵ ေ ွ့ရပါ ယ်။ ၎င်ဵေလဴလာမှုမျာဵမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါ ွင် ေ ွ့ရှထိာဵပခင်ဵ 

မျာဵ မဟု ်ပါ။ 

 

၃၀။ ကိုဗစ် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရင ်ကေလဵမရနိုင်ဘူဵ ဆို ာ မှန်ပါသလာဵ။ 

မမှန်ပါ။ လက်ရိှ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့အသိအမှ ်ပပု ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵသည် 

မျ ို ဵပွာဵအဂေါအဖွဲ့အစည်ဵကို မထိခုိက်နိုငပ်ါ။ 

 

၃၁။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်လို့ရပါသလာဵ။  

ရပါ ယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵသည် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ေပခေပါ် ွင် ထိခုိက်ေစနိုင်သည် 

ဟူေသာ သက်ေသမျာဵ မရိှပါ။ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵေနာက်ပိုင်ဵ  ွင် ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ ပဖစ်လာမည် 

ကိ ု စိုဵရိမ်ေသာေကကာငဴ် ကိုယ်ဝန်မရေအာင ် ေရှာငက်ကဉ်ရန်လည်ဵ မလိုအပ်ပါ။ ဩစေက ဵလျ 

နိုငင် ွဳင် ေလဴလာမှုအရ ယခုအချနိ်အထိ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵေကကာငဴ် သေန္ဓသာဵနှငဴ် 

မျ ို ဵပွာဵအဂေါမျာဵကို ထိခုိက်ေစနိုင်ေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵ မေ ွ့ရှရိ ေသဵေကကာင်ဵ 

ဆိုပါ ယ်။ ထို့ပပင် ကိုယ်ဝန်ေဆာင ် ေနာက်ဆက် ဲွလက္ခဏာမျာဵ ပဖစ်ေပါ်ေစနိုငေ်သာ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ မေ ွ့ရသညဴ်အပပင ် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵထာဵပခင်ဵ ပဖငဴ် ကိုဗစ်ေရာဂါ 

ေကကာငဴ် ပဖစ်နိုငေ်သာ ကေလဵအေသေမွဵပခင်ဵ  ကို ေလျာဴကျေစနိုင်သည်ဟု ဆိုပါ ယ်။   

 

၃၂။ ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ိခငေ် ွမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလို့ရပါသလာဵ။ ကိုယ်ဝန်ေဆာငေ် ွ 

အေနနဲ့ မည်သညဴ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို ထိုဵသငဴ်ပါသလဲ။ 

ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ိခငမ်ျာဵသည် ကိုဗစ်ေရာဂါပဖစ်ပွာဵပါက ေရာဂါပပင်ဵထန်မှုပဖစ်ေပါ်နိုင် 

ပခင်ဵ နှင်ဴ ကိုယ်ဝန်နှင်ဆဴက်စပ်ေသာ ေနာက်ဆက် ဲွဆိုဵကျ ို ဵမျာဵ ခဳစာဵရနိုငပ်ခင်ဵ  ို့ေကကာင်ဴ 

ဦဵစာဵေပဵ ထိုဵနှဳသင်ဴေကကာင်ဵ ပညာရှင်မျာဵက အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ သို့ရာ ွင ်ကာကွယ်ေဆဵ 

အမျာဵစု၌ ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မျာဵအ ွက် စိ ်ချရေသာ သုေ သနအချက်အလက်မျာဵ မရရိှေသဵ 

သပဖင်ဴ ကိုယ်ဝန်ေဆာငမ်ျာဵကို ထိုဵနှဳရာ ွင် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵပခင်ဵ၏ ေကာင်ဵကျ ို ဵ၊ ဆိုဵကျ ို ဵ 

မျာဵနှင် ဴကိုဗစ်ကူဵစက်ပခင်ဵရိှပါက ပဖစ်ေပါ်နိုင်သည်ဴ ဆိုဵကျ ို ဵမျာဵကို နှိုင်ဵဆကာ ကျွမ်ဵကျငေ်သာ 

ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူမျာဵနှင်ဴ  ုိင်ပင်၍ ထိုဵနှဳရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။  

 



၃၃။ နို့ ုိက်မိခငမ်ျာဵ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို ထိုဵလို့ရပါသလာဵ။ ။ 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို အပခာဵေသာ အရွယ်ေရာက်ဗပီဵသူမျာဵကဲဴသို့ နို့ ုိက်မိခင်မျာဵ ွင် 

ထိုဵနှဳနိုငဗ်ပီဵ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵသညဴ်ေနာက် ွငလ်ည်ဵ ကေလဵကို မိခငန်ို့ ဆက်လက်  ုိက် 

ေကျွဵနိုငေ်ကကာင်ဵ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က ေဖာ်ပပထာဵပါ ယ်။  စ်ကကိမ်ထိုဵဗပီဵသူအေနပဖငဴ် 

လည်ဵ သ ်မှ ်ရက် ွင ်ဒု ိယအကကိမ် သွာဵေရာက်ထိုဵရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

 

၃၄။ ရာသီ ုပ်ေကွဵ (Common cold/ seasonal flu) ပဖစ်ပီဵရင ် ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလို့ ရပါသလာဵ။  ရာသီ ုပ်ေကွဵကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵထာဵဗပီဵ ဘယ်နှရက်ကကာ 

မှ ကိုဗစ် - ၁၉ ကာကွယ် ေဆဵ ထိုဵလို့ရပါသလဲ။ 

ရာသီ ုပ်ေကွဵ (Common cold သ့ုိ seasonal flu) ခဳစာဵေနရပါက ကိုဗစ် - ၁၉ 

ကာကွယ် ေဆဵမထိုဵသင်ဴေသဵပါ။ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵ သက်သာေပျာက်ကင်ဵဗပီဵမှသာလျှင် 

ကိုဗစ် ကာကွယ်ေဆဵ သွာဵေရာက်ထိုဵနှဳရမှာ ပဖစ်ပါ ယ်။ 

ရာသီ ုပ်ေကွဵကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵထာဵပါက အနည်ဵဆုဳဵ အချနိ်  စ်ပ ် (၇ ရက်) ပခာဵဗပီဵမှ 

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵနှဳသင်ဴေကကာင်ဵ ပညာရှင်မျာဵမှ အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ 

 

၃၅။  ုပ်ေကွဵကာကွယ်ေဆဵ (Flu vaccine)ထိုဵထာဵဗပီဵရင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵရင် 

ရပါသ လာဵ။  

 ုပ်ေကွဵကာကွယ်ေဆဵ (Flu vaccine) မှာ  ုပ်ေကွဵေရာဂါကိုသာ ကာကွယ်နိုငမ်ည် 

ပဖစ်ဗပီဵ ကိုဗစ်ေရာဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပခင်ဵ  မရိှပါ။ ထို့ေကကာငဴ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရန် လိုအပ် 

ပါ သည်။  ုပ်ေကွဵကာကွယ်ေဆဵ နှငဴ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို အနည်ဵဆုဳဵ  စ်ပ ် (၇ ရက်) 

ပခာဵထိုဵရန် ပညာရှင်မျာဵမှ အကကဳပပုထာဵပါသည်။  

 

၃၆။ ေခွဵရူဵကာကွယ်ေဆဵထိုဵေနရချနိ် ွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵလို့ရပါသလာဵ။  

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို အပခာဵကာကွယ်ေဆဵမျာဵနှင် ဴ အ ူ ကွ ချနိ် ည်ဵ ထိုဵနှဳ 

နိုငေ်ကကာင်ဵ  ပညာရှင်မျာဵက အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ ဒါေကကာင်ဴ ေခွဵရူဵကာကွယ်ေဆဵထိုဵ 

ေနစဉ်မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵရမည်ဴ အလှည်ဴနှင်ကဴကုဳပါက ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို ထိုဵနှဳနိုင ်

ပါ ယ်။ အကယ်၍ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵခါစ ွင် ေခွဵရူဵကိုက်ခဳရပါကလည်ဵ ေခွဵရူဵ 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳနိုင်ပါ ယ်။ 



 

၃၇။ ကိုဗစက်ာကွယ်ေဆဵ ထိုဵဗပီဵပါက အရက်၊ ဘီယာေသာကလ်ို့ရပါသလာဵ။  

အရက်သည် ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵေကကာင်ဴ ရရိှမည်ဴ ခုခဳအာဵထွက်ေပါ်ပခင်ဵကို 

ဟန့် ာဵနိုငသ်ည်ဆိုေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵ မရိှဟု ကျွမ်ဵကျငပ်ညာရှင်မျာဵက ဆိုပါ ယ်။ 

သ့ုိရာ ွင ် အရက်စွဲသူမျာဵ ွင် အပခာဵကာကွယ်ေဆဵမျာဵ၏ အာနိသငေ်လျာဴနည်ဵမှု ရှိေကကာင်ဵ 

ေလဴလာမှု  စ်ချ ို ့က ဆိုပါ ယ်။ ထို့ပပင် အရက်အလွန်အကျွေဳသာက်ပခင်ဵ ေကကာင်ဴ ခဳစာဵရသည်ဴ 

အရက်နာ ကျပခင်ဵလက္ခဏာမျာဵ နှင် ဴကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵခါစ ွင် ပဖစ်ေလဴရိှေသာ ကိုယ်ပူပခင်ဵ ၊ 

ကိုယ်လက် မအီမသာပဖစ်ပခင်ဵ မျာဵ ေရာေထွဵမှု ရိှနိုင်သပဖင်ဴ ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵချနိ် ွင် 

အရက်ဘီယာ အလွန်အကျွ ဳမေသာက်ရန် အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။  

 

၃၈။ ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵဗပီဵသာဵသူမျာဵ ခရီဵသွာဵလျှင် ေဆဵစစ်ဖို့ လိုပါသလာဵ။ 

ကွာရန်  င်ဵ (Quarantine) ဝငဖ်ို ့လိုပါသလာဵ။ 

ခရီဵသွာဵရင ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵဗပီဵေကကာင်ဵအေထာက်အထာဵကို 

ယူေဆာင်သွာဵဖို့ လိုအပ်ပါ ယ်။ ေဆဵစစ်ရန်လို/မလို၊ Quarantine ဝငရ်န်လို/မလို စသညဴ် 

အချက်မျာဵကေ ာဴ မိမထိိုဵထာဵသညဴ် ကာကွယ်ေဆဵအမျ ို ဵအစာဵ၊ မိမလိာသညဴ်ေနရာ၊ 

မိမသွိာဵမညဴ်အရပ်ေဒသ/နိုင်ငဳက သ ်မှ ်ထာဵ ဴဲလမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵအေပါ် ွင် မူ ည်ပါ 

 ယ်။ 

 

၃၉။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို ပထမအကကိမ်ထိုဵထာဵဗပီဵေသာ်လည်ဵ ဒု ိယအကကိမ် ွင် 

အမျ ို ဵအစာဵ မ ူေသာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵသာ ရရိှပါက ကာကွယ်ေဆဵထိုဵသငဴ်ပါသလာဵ။  

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က  ူညီေသာကာကွယ်ေဆဵ စ်မျ ို ဵ ည်ဵကိုသာ အကကိမ်ပပညဴ် 

ထိုဵနှဳကကရန် အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ အမျ ို ဵအစာဵမ ူေသာ အပခာဵကာကွယ်ေဆဵ ထိုဵနှဳပခင်ဵ နှင်ဴ 

ပ ်သက်၍ နိုငင်ဳအချ ို ့ ွင် ေလဴလာစမ်ဵသပ်မှုမျာဵ ပပုလုပ်ေနေသာ်လည်ဵ  ိကျခုိင်မာသညဴ် 

အချက်အလက်မျာဵ လုဳေလာက်စွာ မရိှေသဵပါ။ အကယ်၍ အမျ ို ဵအစာဵ ူကာကွယ်ေဆဵ 

မရနိုငေ် ာဴပါက ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ အေရဵေပါ် အသဳုဵပပုပခင်ဵဆိုင်ရာ ခွငဴ်ပပုချက်ထု ်ေပဵ 

ဗပီဵသညဴ် အပခာဵစိ ်ချရေသာ ကာကွယ်ေဆဵကို ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူနှငဴ် ုိငပ်င်၍ 

ထိုဵနှဳရန်အကကဳပပုပါ ယ်။



၄၀။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵကို ဒု ိယအကကိမ် ထိုဵရမညဴ်အချနိ် ွင် မထိုဵပဖစ်ခဴဲပါက 

အမျ ို ဵအစာဵ ူ ကာကွယ်ေဆဵအာဵ ဘယ်အချနိ် ွင် ပပန်ထိုဵရမလဲ။ (သ့ုိ) အမျ ို ဵအစာဵမ ူ 

ကာကွယ်ေဆဵကို မည်မျှအကကာ ွင် ဘယ်နှကကိမ် ပပန်ထိုဵရန် လိုပါလဲ။   

ကာကွယ်ေဆဵ၏ အာနိသငအ်ပပည်ဴအဝရရိှရန် သ ်မှ ်ထာဵေသာ အချနိ်အပိုင်ဵ အပခာဵ 

အ ွင်ဵ အကကိမ်ပပည်ဴထိုဵရန် လိုအပ်ပါ ယ်။ ဒု ိယအကကိမ် ေဆဵထိုဵရမည်ဴ အချနိ်အ ွက် 

သ ်မှ ်ရာ ွင ်ကာကွယ်ေဆဵ စ်မျ ို ဵနှင် ဴ စ်မျ ို ဵ မ ူညီကကပါ။ အချ ို ့မှာ ၂၁ ရက် ွင် ထိုဵရ 

ေလဴရိှဗပီဵ အချ ို ့မှာ ၂၈ ရက်မှ ၄၂ ရက်ကကာဵ ွင် ထိုဵရေလဴရိှပါသည်။ သ ်မှ ်ထာဵေသာ 

ရက်အ ွင်ဵ ထိုဵနှဳပါက ကာကွယ်မှု အေကာင်ဵဆုဳဵရနိုငပ်ါ ယ်။ အေကကာင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵေကကာင်ဴ 

အကကဳပပုထာဵေသာအချနိ်ကို ေကျာ်လွန်သည်အထိ ဒု ိယအကကိမ် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနိုငပ်ခင်ဵ  

မရိှပါက ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ပပည်ဴ ထိုဵနှဳရန် လုပ်ေဆာင်သငဴ်သည်။ သက်ဆိုငရ်ာကျန်ဵမာေရဵ 

ေစာငဴ်ေရာှက်မှုေပဵသူနှငဴ် ုိင်ပင၍် အနီဵစပ်ဆုဳဵ၊ အပမန်ဆုဳဵ ဒု ိယအကကိမ် ထိုဵကကရန် ကျွမ်ဵကျင် 

ပညာရှင်မျာဵမှ အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ 

သုေ သနမျာဵ ခိုင်ခုိငမ်ာမာမရိှေသဵေသာ်လည်ဵ ကာကွယ်ေဆဵ စ်ကကိမ်ထိုဵဗပီဵေနာက် 

ဆက်လက်မထိုဵနှဳပခင်ဵထက် ကာကွယ်ေဆဵဒု ိယအကကိမ်ထိုဵနှဳပခင်ဵ က ခုခဳအာဵ ပိုမုိရရိှနိုင်မည် 

ဟု ပညာရှင်မျာဵက ယူဆထာဵကကပါ ယ်။  

 

၄၁။ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆဵ (၂) ကကိမ်ထိုဵထာဵသူမျာဵမှာလည်ဵ ကိုဗစ်ပပန်ပဖစ်  ် ာ 

ဘာေကကာငဴ်ပါလဲ။ 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေဆဵသည်လည်ဵ အပခာဵကာကွယ်ေဆဵမျာဵနှင်ဴ အလာဵ ူပါပဲ။ 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵ ေရာဂါကာကွယ်နိုင်သညဴ်အေပခအေနေရာက်ရန် အနည်ဵဆုဳဵ (၂) ပ ်ခန့် 

ကကာပမငဴ်ပါ ယ်။ အကယ်၍ လူ စ်ဦဵသည် ကာကွယ်ေဆဵမထိုဵခင ် (သို့မဟု ်) 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵဗပီဵ (၂) ပ ်အ ွင်ဵ ေရာဂါပိုဵဝငေ်ရာက်ထာဵခဴဲလျှင် ကာကွယ်ေဆဵထိုဵထာဵ 

ေသာလ်ည်ဵ ေရာဂါပဖစ်ပွာဵနိုငပ်ါ ယ်။ 

မည်သညဴ်ကာကွယ်ေဆဵမဆို ေရာဂါကို (၁၀၀) ရာခုိင်နှုန်ဵ မကာကွယ်နိုင်သကဲဴသုိ့ လူ၏ 

အသက်အရွယ်၊ ေရာဂါအခဳရိှ/မရိှ၊ ကိုယ်ခဳအာဵစနစ် စ ာေ ွအေပါ်မူ ည်ဗပီဵ ကာကွယ်နိုင်မှု 

ကိ ု ေကျာ်လွန်၍ ပိုဵကူဵ ာမျ ို ဵ (Breakthrough infection) ေ ွ့ရှ ိ ်ပါ ယ်။ 

ကာကွယ်ေဆဵကို အကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵထာဵေသာလ်ည်ဵ အနည်ဵစုေသာလူေ ွမှာ ေရာဂါပဖစ်နိုင် 



ပါ ယ်။ ဒါကုိ ကာကွယ်ေဆဵရဲ့ ာဵဆီဵနိုငမ်ှုကို ေကျာ်လွန်ဗပီဵ ပိုဵကူဵစက် ာ (Vaccine 

breakthrough cases) လို့ေခါ်ပါ ယ်။  

ေလဴလာေ ွ့ရှခိျက်မျာဵအရ ကာကွယ်ေဆဵအကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵပခင်ဵပဖငဴ် ေအာက်ပါအကျ ို ဵေကျဵဇူဵ 

မျာဵ ရရိှေစပါ ယ်။ 

 ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါေကကာငဴ် ပပင်ဵထန်စွာနာမကျန်ဵပဖစ်ပခင်ဵ နှငဴ် ေသဆုဳဵပခင်ဵမျာဵ ေလျာဴကျ 

ေစပခင်ဵ ၊ 

 ကိုဗစ-်၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ပခင်ဵ နှငဴ ်အပခာဵသူမျာဵကို ကူဵစက်ေစပခင်ဵမျာဵ ေလျာဴကျပခင်ဵ ၊ 

 ကိုဗစ-်၁၉ မျ ို ဵကွဲမျာဵမှ ကာကွယ်ေပဵပခင်ဵ ၊ 

 

၄၂။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵနှစ်ကကိမ် ထိုဵဗပီဵသူမျာဵ ွင်  ကိုဗစ်ကူဵစက်ခဳရဗပီဵ ပပန်လည်သက်သာ 

သွာဵပါက ကာကွယ်ေဆဵ ထပ်ထိုဵရန်လိုပါသလာဵ။ 

ကာကွယ်ေဆဵကို အကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵထာဵေသာ်လည်ဵ အနည်ဵစုေသာလူေ ွမှာ 

ေရာဂါပဖစ်နိုင်ပါ ယ်။ ဒါကို ကာကွယ်ေဆဵရဲ့ ာဵဆီဵနိုငမ်ှုကိ ု ေကျာ်လွန်ဗပီဵ ပိုဵကူဵစက် ာ 

(Vaccine breakthrough cases) လို့ေခါ်ပါ ယ်။ ထ့ုိအပပင ် ဗိုင်ဵရပ်စ်ပိုဵ မျ ို ဵကွဲမျာဵ 

ေကကာင်ဴလည်ဵ ေရာဂါပိုဵကူဵစက်ခဳရပခင်ဵမျာဵ ပဖစ်နိုင်ပါ ယ်။ ယခငထ်ိုဵခဴဲေသာ 

ကာကွယ်ေဆဵေကကာင်ဴ ခုခဳအာဵ  စ်စုဳ စ်ရာရိှနိုင်ေသာ်လည်ဵ ေရာဂါပိုဵဝငေ်ရာက်ပခင်ဵ ကို 

အပပည်ဴအဝမခုခဳနိုင်သပဖင်ဴ ယခုကဲဴသ့ုိ ကူဵစက်ခဳရပခင်ဵ ပဖစ်ပါ ယ်။ သ့ုိရာ ွင် ကာကွယ်ေဆဵ 

ထိုဵထာဵသူမျာဵ၌ ေရာဂါပပင်ဵထန်စွာ ခဳစာဵရနိုငေ်ပခနည်ဵေကကာင်ဵ ေ ွ့ရှရိပါ  ယ်။  

လက်ရိှအချနိ်အထိ ကာကွယ်ေဆဵကို ေနာက် စ်ေကျာဴ ထပ်မထဳိုဵရန်လိုအပ်ေကကာင်ဵ  

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵ အဖွဲ့မှ ေပပာကကာဵထာဵပခင်ဵမရိှပါ။  

 

၄၃။ ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေဆဵ (၂) ကကိမ ် အပပညဴ်ထိုဵဗပီဵ ေနာက်ထပ်လအနည်ဵငယ်ကကာလျှင် 

ထပ်ထိုဵလို့ ရပါသလာဵ။ 

ကိုဗစ-်၁၉ ကာကွယ်ေဆဵကို အကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵနှဳဗပီဵေနာက် ထပ်မထဳိုဵနှဳရန် လို/မလိုနှငဴ် 

ပ ်သက်၍ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့ရဲ့လမ်ဵညွှန်ချက်မရိှေသဵပါ။ ထပ်မဳထိုဵနှဳသငဴ်သည် ဆိုေသာ 

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵရိှလာပါက ကျန်ဵမာေရဵေစာငဴ်ေရှာကမ်ှုေပဵသူမျာဵမှ အသိေပဵထု ်ပပန်မည် 

ပဖစ်ပါသည်။  



၄၄။ ကိုဗစ် ကာကွယ်ေဆဵ (၂) ကကိမ ် အပပညဴ်ထိုဵထာဵဗပီဵသူမျာဵ ွင် ကိုဗစက်ာကွယ်ေဆဵ 

ေနာက် မျ ို ဵ ထပ်ထိုဵလို့ရပါသလာဵ။  

ကိုဗစ်ဗိုင်ဵရပ်စ် မျ ို ဵကွဲမျာဵအ ွက် ေရာဂါပပင်ဵ ထန်ပခင်ဵ နှင် ဴ ေသဆုဳဵပခင်ဵ  ့ုိမှ ကာကွယ် 

နိုငရ်န် ယခုလက်ရိှ အသိအမှ ်ပပုထာဵေသာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆဵမျာဵကို ထိုဵနှဳ သင်ဴေကကာင်ဵ 

ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့က အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ ကာကွယ်ေဆဵ စ်မျ ို ဵကို သ ်မှ ်ထာဵေသာ 

ကာလအ ွင်ဵ အကကိမ် ပပညဴ်ထိုဵနှဳဗပီဵပါက အပခာဵကာကွယ်ေဆဵမျာဵ ထပ်မ ဳမထိုဵနှဳသငဴ်ပါ။  

မလိုအပ်ေသာ ကာကွယ်ေဆဵထပ်မဳထိုဵနှဳပခင်ဵ မျာဵေကကာငဴ် ကာကွယ်ေဆဵအမှန် ကယ် လိုအပ် 

ေနသညဴ်သူမျာဵအ ွက် အခွင်ဴအေရဵ ဆုဳဵရှုဳဵပခင်ဵ ၊ ကာကွယ်ေဆဵလွှမ်ဵခခုဳမှု ကျဆင်ဵနိုငပ်ခင်ဵ၊ 

ေရာဂါပပန့်ပွာဵမှုကိ ု ထိန်ဵချုပ်ရာ ွင်လည်ဵ အဟန့်အ ာဵမျာဵ ပဖစ်နိုင်ပခင်ဵ ေကကာငဴ် 

ကာကွယ်ေဆဵ အကကိမ်ပပညဴ်ထိုဵနှဳဗပီဵပါက ထပ်မထဳိုဵနှဳပခင်ဵ မျာဵကို ေရှာငရှ်ာဵကကရမာှ ပဖစ်ပါ ယ်။  

ကာကွယ်ေဆဵနှစ်ကကိမ်  ထိုဵဗပီဵေနာက် အပခာဵကာကွယ်ေဆဵ စ်မျ ို ဵပဖင်ဴ ထပ်မဳအာဵပဖည်ဴ 

ထိုဵပခင်ဵ ကို ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵ အဖွဲ့မှ အကကဳပပုထာဵပခင်ဵ မရိှေသဵပါ။ လက်ရိှအချနိ် ွင် 

နိုငင် ဳကာ၌ ေလဴလာစမ်ဵသပ်ေနဆဲ ပဖစ်ပါ ယ်။  

  ိယအကကိမ် ကာကွယ်ေဆဵ အာဵပဖည်ဴထိုဵနှဳပခင်ဵ နှင် ဴပ ်သက်၍ နိုငင်မဳျာဵအလိုက် ကာကွယ် 

ေဆဵဆိုင်ရာ မူဝါဒမျာဵမှာ အမျ ို ဵမျ ို ဵပဖစ်နိုင်ေသာ်လည်ဵ ကာကွယ်ေဆဵမရရိှေသဵေသာ ဆင်ဵရဲ 

သည်ဴနိုင်ငဳမျာဵရိှ လူမျာဵအာဵ ကာကွယ်ေဆဵ ဦဵစာဵေပဵထိုဵေပဵနိုငရ်န်အ ွက်   ိယအကကိမ် 

ကာကွယ်ေဆဵထိုဵနှဳမှုမျာဵအာဵ မေဆာငရွ်က်သင်ဴေသဵေကကာင်ဵ ကမ္ဘာဴကျန်ဵမာေရဵအဖွဲ့မှ ေမ ္တာ 

ရပ်ခဳ အကကဳပပုထာဵပါ ယ်။ 

 

 

ကိုဵကာဵ။ ။ 

 

WHO: Novel Coronavirus-2019 - Questions and Answers  
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UNICEF: Novel Coronavirus – FAQ 
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