
အသိပက ေးက ြေညာချြေ် 
 

 ကျ န််းမာရ ်းနှ င့််အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌ ာနသ ည် COVID-19 ကာကွယ်ရ ေးအ တ ွက်  

အ  ည်အ ရသွ်းအ ာနိသင် ိှပ   ်း  ရ ်းအ နတ ာယ်ကင််း  ှင််းသ ည့်် ကာကွယ်ရ ်းမျာ ်း  

ပ ည်သူလူထအု တ ွင််း ထို်းနှှံ  ိှနုိင် ရစရ  ်းအ တ ွက် ဦ်း စာ်းရ ်းအ စ အစဉ ်အ လိုက်  

ရ ာင် ွက်ရ ်းလျ က် ိှ ါ သည်။ 

 ကျ န််းမာရ ်းနှ င့််အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌ ာန တ ွင် နိင်ု ငှံအ ချ င််းချ င််း လှှူဒါန််း မှုပြ င့််  

COVID-19 ကာကွယ်ရ ်းမျာ်း မှတ်တ မ််းတ င်ထာ်း ိှ ါသည် ။ ထိုို့အ ပ င်  ုဂ္ဂလိ က  

ရ ်းဝါ်းလု ်ငန််း  ှင်မျ ာ်းအ ရနပြင့်် နို င်ငှံ တ ကာ/အ ာ ှရဒသ တ ွင််း ထို်းနှှံရ ာင်  ွ က်  

ရနရ သာ အ  ည်အ ရသွ်းအ ာနိသ င် ိှပ   ်း ရ ်းအ နတ ာယ်က င််း ှင််းသည့်် COVID-19 

ကာကွယ်ရ ်းမျာ်းက ို မိ မိတိုို့အ စ အစဉ ်ပြင့်် တ င်သွင််းပြန့််ပ ြှူ်းပခင် ်း၊ ကာကွယ်ရ ်းထို ်း နှှံ  

ရ ်းပခင််းရ ာင်  ွက် လို ါက သတ ်မှတ်အ ရထာက်အထာ်းမျာ်းပြင့််  အ စာ်းအ ရသာက် နှ င့််  

ရ ်းဝါ်းကွ ်ကဲရ ်းဦ ်း စ ်းဌာနသုိို့ ရလ ာက် ထာ်းနိင်ု ါ ရ ကာင််း အ သိရ ်းရ ကညာအ  ်  

 ါသည်။ 

 

 

       ကျ န််းမာရ ်းနှ င့််အာ်းကစာ်းဝန်ကက ်းဌ ာန 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Minimum Documents Required for FDA Notification  

 Letter of authorization from owner 

 NRA/FDA approval of Vaccine from country of origin  

 Company profile & Manufacturer license/GMP certificate   

 Summary Product Characteristics 

 Batch or lot release certificate from regulatory authority 

 Patient information leaflet and package insert 

 Container labeling  

 COVID–19 ကာကွယ်ရ  ်းသိရုလှာ ငပ်ြန့် ်ပြှူ်းမ ည့်် အစ အစဉ ်(Storage and Distribution 

Plan) ကို လည််း  တ  ါတ ည််း တ ငပ်  မ ည်။ 

        COVID–19 ကာကွ ယ်ရ ်း  ပြန့် ်ပြှူ်းရ  ာ င််း ခ ျပခ င််းန ှင့်် တ် သက်၍ Risk Communication 

        and Management Plan ကိ ုကကိြိုတ င ်ူ်းတ ွဲတင်ပ  မ ည်။ 

 

တ ငသွ် င််းပ ြန့် ်ပြှူ်းရ  ာ င််း ချခ ွင့််  ိှ  ါက  လို က်နာ မည့်် စ ည််း ကမ််းခ ျက်မျ ာ်း 

 တ ငသွ် င််းပ ြန့်် ပြှူ်းရ ာ င််း ချခ ွင့််  ိှ သူ မျာ်းသ ည်  အမျြိို်း သ ာ်းရ  ်း ဝါ်းဉ  ရဒနှင့်် အမိန့််  

ရ ကာ်ပငာစာ ါစည််းက မ််းခ ျက်မျာ်းကို လိကု် နာ မ ည်။ 

 COVID–19 ကာကွယ် ရ ်းအမျိြို်းအစာ်း အလုိ က် သတ ်မှတ် ထာ်းရ သာ အရအ ်း                 

လမ််းရ  ကာင််း ထိန််းစ နစ ်ကို တ ိကျစွ ာလိုက်န ာ မည်။ လို အ ် သ ည့်် သင် တ န််း ရ ်း ပခ င််း ၊ 

ရ ခဲရသတတာ မျာ်းတ  ် ငပ်ခ င််း စသည်တိုို့ ကို ကျန််း မာရ ်းနှင့်် အာ်းကစာ်း ဝန်ကက ်း ဌာ န ၏ 

လမ််းညွှန်ခ ျက် မျာ်းအတို င််း ရ ာင ွ် က် မ ည်။ 



 ကာကွယ်ရ ်း ထိ်ုးန ှှံပ  ်းရန ာက် ပြစ်ရ  ေါ်လာနိုငသ်ည့်အ်ရပခ အရနမျာ်း နှင့် ်  တ်သက်၍ 

ရစ ာင့်် က ် က ည့််ရှု သတ င််း  ိုို့ပခ င််း (Adverse Event Following Immunization 

Surveillance) ကိ ု ကျ န််း မာရ ်းနှင့်် အာ်းကစာ်း ဝန်ကက ်း ဌာန ၏ သတ င််း ရ ်း  ိုို့မှုစနစ ်ပ ြ င့််  

ရ ာင ွ် က် မ ည်ပြစ် သ ည်။ 

 


