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COVID-19 එන්නත් වැඩසටහන පිළිබඳව 

2022 මාර්තු 23 වන විට 

වැඩසටහනන් දළ විශ්නේෂණය  

මහජන ස ෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීම  හ  මාජසේ  ාමානය ක්රියාකාරකම් ක්රමානුකූලව නැවත 

ආරම්භ කිරීමට ඉඩ  ැලසීම  ඳහා, රජය විසින් සියලුම සහාොංසකාොං වැසියන්  ඳහා ප්රසේශය 

පුරා COVID-19 එන්නත් කිරීසම් වැඩ ටහනක් (“වැඩ ටහන”) සනාමිසේ ක්රියාත්මක කරයි. 

 

ස්ථාන 

මු දැක්වවන ස්ථානවලදී මහජනතාවට එන්නත් වස්වාව සැපයීමට රජය සැලසුම් කර ඇත. 

එන්නත් වදන  ස්ථාන සඳහා : 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en 

 

1. ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථාන (CVC) (වවන්ිරීම් අවශ්ය වේ , එකම දිනවේ ටිකට්පත් හැර) 

වයස අවුරුදු 12 වහෝ ඊට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා BioNTech එන්නත සහ වයස අවුරුදු 3 වහෝ 

ඊට වැඩි පුද්ගලයින් සඳහා Sinovac එන්නත ඇුළුව මහජනතාවට එන්නත් වස්වා සපයන 

වහාොංවකාොං හි විවිධ දිස්ත්රික්කවල රජය CVC පිහිටුවා ඇත. CVC එකක සාමාන්යවයන් 

පරිපාලනය කරනු ලබන්වන් එක් එන්නත් වර්තගයක් පමණි. 

සුදුසුකම් ලත් මහජන සාමාජිකයින්ට එන්නත් කළ යුු එන්නත වතෝරා ගත හැි අතර, පැය 

24 පුරාවටම ඔන්ලයින් වවන්කරවා ගැනීවම් ක්රමය හරහා තම එන්නත් ලබාදීවම් වේලාව සහ 

ස්ථානය වවන්කරවා ගත හැක. වයස අවුරුදු 70 වහෝ ඊට වැඩි වයස්ගත පුද්ගලයින් සමඟ 

පැමිවෙන රැකබලා ගන්නන් වදවදවනකුට උපරිම වශවයන් එන්නත් ලබා ගත හැි අතර 

ඔවුන්වේ පළමු සහ වදවන මාත්රාව සඳහා එකම අවස්ථාවේදීම වවන්කරවා ගත හැිය. 

අවශ්ය නම්, පුද්ගලයන්ට තමන් පදිොංචි වපාදු නිවාස වුවල තැපැල් කාර්තයාලවලින් වහෝ වු 

කළමනාකරෙ කාර්තයාලවලින් මාර්තගගතව වවන්කරවා ගැනීම සඳහා සහය ලබා ගත හැිය. 

CVC ලැයිස්ුව 

 

1A. උත්පතන ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථාන (PCVC) (එකම දින ප්රවේශපත්ර හැර 

වවන්කරවා ගැනීම අවශ්ය වේ) 

PCVC ලැයිස්ුව 

2. ළමා ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථාන (CCVC) (වවන්කරවා ගැනීම අවශ්ය වේ, එදිනම 

ප්රවේශපත්ර වනාමැත) 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
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BioNTech එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා රජය වයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වා ළමුන් සඳහා CCVC 

පිහිටුවා ඇත. CCVC වලට අමතරව, වයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වා ළමුන්ට වවනත් ස්ථානවල 

BioNTech එන්නත ලබා ගත වනාහැක. 

වදමාපියන්ට/භාරකරුවන්ට පැය 24 පුරා ඔන්ලයින් වවන්කරවා ගැනීවම් ක්රමය හරහා CCVC 

වලදී එන්නත් ලබා ගැනීමට දරුවන්ට වවන් කරවා ගත හැක. අවශ්ය නම්, ඕනෑම තැපැල් 

කාර්තයාලවලින් (ජොංගම තැපැල් කාර්තයාල හැර) වහෝ තමන් පදිොංචි වපාදු නිවාස වුවල වු 

කළමනාකරෙ කාර්තයාලවලින් මාර්තගගත වවන් ිරීම් සිදු ිරීම සඳහා සහය ලබා ගත හැිය. 

CCVCs ලැයිස්ුව 

 

3. නරෝහේ අධිකාරිය විසින් නම්කරන ලද බාහිර නරෝගී සායන (GOPCs) (වවන්කර 

ගැනීම අවශ්යය) 

COVID-19 එන්නත් ලබා වදන GOPC ලැයිස්ුව (වවන් ිරීම අවශ්ය වේ) 

 

4. නම්කරන ලද නපෞද්ගලික සායන 

CVCs සහ වපාදු සායන සඳහා මාර්තගගත වවන්කර ගැනීම් වලින් වතාරව වපෞද්ගලික 

වවද්යවරයකු වහෝ සායනයක් වවතින් එන්නත් සඳහා වේලාවක් නියම කර ගැනීවම් අවස්ථාව 

වතෝරා ගැනීම ට වපාදු ජනතාවට අවස්ථාව ඇත. 

පුද්ගලික සායන ලැයිස්ුව 

සායන වනාවන පසුබිමක එන්නත් ලබා වදන වවද්යවරුන්වේ ලැයිස්ුව 

එන්නත් සහනාධාර වයෝජනා ක්රමය (VSS) හරහා COVID-19 එන්නත් ක්රියාකාරකම් 

සොංවිධානය ිරීම පිළිබඳ මාර්තවගෝපවද්ශ 

වපෞද්ගලික වසෞඛ්ය වස්වා ආයතනවල BioNTech එන්නත් ලබාදීම - නියමු වයෝජනා ක්රමය  

2021 වදසැම්බර්ත 6 වන දින සිට, මහජනයාට නියමු වයෝජනා ක්රමය යටවත් ලියාපදිොංචි වී ඇති 

වපෞද්ගලික වසෞඛ්ය වස්වා ආයතනවලින් Comirnaty එන්නත් ලබා ගත හැක. 

ලියාපදිොංචි වූ වපෞද්ගලික වසෞඛ්ය වස්වා ආයතන ලැයිස්ුව 

 

5. නන්වාසික සත්කාර නිවාස සහ සාත්ු නිවාස 

එන්නත් වස්වාව ජනතාව වවතට වගන ඒම වහෝ සපයා ඇති වවද්ය නිලධාරීන් හමුවීවමන් 

එන්නත් ලබා ගැනීම. 

පැමිවෙන වවද්ය නිලධාරීන්වේ ලැයිස්ුව 

 

6. නසෞඛ්ය නදපාර්තනම්න්ුව (DH) මගින් නම් කරන ලද සායන 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
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DH මගින් වස්වාදායකයින්ට/සාමාජිකයින්ට/ප්රමුඛතා ලැයිස්ුවේ සිටින වරෝගීන්ට සහ DH 

මගින් නම්කරනු ලබන සායනවලින්  එන්නත් සපයනු ඇත. DH වස්වාදායියින්ට අදාළ 

සායනය සමග හමුවීමක් වවන්කරවා වගන එන්නත ලබාගත හැිය. DH සායන වවතින් 

එන්නත් වවන්කරවා ගැනීමට මහජනයාට අවස්ථාව නැත. 

 

7. නරෝහේ COVID-19 එන්නත් ස්ථාන 

එන්නත් ස්ථාන ලැයිස්ුව 

 

8. ජංගම එන්නත් ස්ථානය 

එක් එක් ස්ථානයට අදාල වස්වා ස්ථානය සහ කාලසටහන 

 

9. දිස්ත්රික් නසෞඛ්ය මධ්යස්ථාන (DHCs) 

COVID-19 එන්නත් ලබා වදන DHC ලැයිස්ුව (වවන් ිරීම අවශ්ය වේ) 

 

10. ව්යාප්ත එන්නත් නස්වාව 

 

එන්නත ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයින්  

නහාංනකාං වැසියන් 

Sinovac එන්නත ලබා ගැනීවම් අවම වයස 2022 වපබරවාරි 15 සිට වයස අවුරුදු 3 දක්වා අඩු 

කර ඇත. BioNTech එන්නත ලබා ගැනීවම් අවම වයස වපබරවාරි 26 සිට වයස අවුරුදු 5 දක්වා 

අඩු කර ඇත. 

 

සුදුසුකම් ලබන පුද්ගලයින්, නම් කරන ලද වවබ් අඩවියක මාර්තගවයන් මාර්තගගත වවන්ිරීම් 

සිදු කරන විට වහෝ වපෞද්ගලික සායන වල එන්නත් වැඩසටහනක් සඳහා හමුවීම් නියම කරන 

විට සොංඛ්යාන අරමුණු සඳහා පහත දැක්වවන කණ්ඩායම් වලින් එකක් වතෝරා ගන්න.  

 

1. වසෞඛ්ය වස්වා පිහිටුවීම කාර්තය මණ්ඩල සහ වසොංගත-මර්තධනය හා සම්බන්ධ 

වැඩකටයුු වල නියැවලන අය; 

2. වැඩිහිටියන් සඳහා වූ වන්වාසික සාත්ු නිවාසවල පදිොංචිකරුවන් සහ වස්වක මණ්ඩල/ 

ආබාධිත පුද්ගලයින් සහ වැඩිහිටියන් සඳහා වූ ප්රජා සත්කාර වස්වාවල 

කාර්තයමණ්ඩල/ ආබාධිත පුද්ගලියන්; 

3. අවදානම් සහිත වපාදු වස්වාවල නියුක්ත කාර්තය මණ්ඩල(රාජ්ය වස්වා 

වකාන්ත්රාත්කරුවන් ඇුළත්);  

4. සීමා ආශ්රිතව මගී හා භාණ්ඩ ප්රවාහන කාර්තය මණ්ඩල වහෝ පාලන ඒකක වල වහෝ 

වරායවල වස්වය කරන කාර්තය මණ්ඩල. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf


Sinhala 

5.  ආහාරපාන ලබා ගන්නා පරිශ්රවල, වවළඳවපාළවල, සුපිරි වවළඳසල් වල, සිල්ලර 

කඩවල සහ කූරියර්ත වස්වාවල(ආහාර රැවගන යාවම් සහ වබදාහැරීම ඇුළත්)  කාර්තය 

මණ්ඩල  

6. වපාදු වද්ශීය ප්රවාහන වස්වාවල ක්රියාකාරී වස්වක මණ්ඩල(උදා. කුලී රථ/බස්/වපාදු 

සැහැල්ු බස් රියදුරන්, දුම්රිය කපිතන්වරුන්, සහ දුම්රියවපාළ කාර්තය මණ්ඩල) 

7. ලියාපදිොංචි ඉදිිරීම් වස්වකයින් සහ ඉඩවම් වවනත් වන්වාසික කාර්තය මණ්ඩල 

8. වද්පළ කළමනාකරෙ කාර්තය මණ්ඩල (උදා. ආරක්ෂක නිලධාරීන්, පිරිසිදු කරන වස්වක 

මණ්ඩල සහ වද්පළ කළමනාකාර කාර්තයාලය) 

9. ගුරුවරුන් සහ පාසැවල් කාර්තය මණ්ඩල (උදා. පහළ බාලාොංශ, ප්රාථමික සහ ද්වීතීයික 

පාසල් සහ විශ්ව විද්යාල; විවශ්ෂ පාසැල් වල කාර්තය මණ්ඩල; සහ පාසැල් බස්රථ වල 

සහ පාසැල් සැහැල්ු බස් රථවල  රියදුරන් සහ ආරක්ෂකයින්) 

10. සොංචාරක කර්තමාන්තවේ වස්වක මණ්ඩල 

11. වරෝග වැළැක්වීවම් සහ පාලනය යටතට ගැවනන ලැයිස්ුගත පරිශ්රවල කාර්තය 

මණ්ඩල (අවශ්යතා සහ නිර්තවද්ශ) (ේයාපාර සහ පරිශ්ර) වරගුලාසි (කැප්. 599F) 

(උදා.ශරීර වයෝේයතා මධ්යස්ථාන සහ රූපලාවණ්යාගාර වල වස්වක මණ්ඩල) 

12. ගෘහස්ත උදේකරුවන් 

13. දැනටමත් එන්නවත් පළමු මාත්රාව ලබා සිටින අය කැටුව යන පුද්ගලයා(යින්)  

14. වවනත් අය (ඉහත දැක්වවන ිසිම කණ්ඩායමකට අයත් වනාවන අය) 

 

නහාංනකාං නනාවන පදිංචිකරුවන් 

1. ආගන්ුකවයකු වලස වහාොංවකාොං හි රැඳී සිටීමට අවසර දී ඇති සහ දිගුවින් වතාරව 

ඔවුන්වේ රැඳී සිටීවම් සීමාව ුළ එන්නත් මාත්රා වදකක් සම්ූර්තෙ කළ හැි 

වහාොංවකාොං සහ මැකාඕ වවත ගමන් ිරීම සඳහා පිටවීවම් ප්රවේශ බලපත්ර හිමියන්ට 

ඕනෑම තැපැල් කාර්තයාලයින් සහය ලබා ගත හැිය. ( ජොංගම තැපැල් කාර්තයාල හැර) 

කාර්තයාල වේලාවන්හිදී, ඔවුන්වේ රැඳී සිටීවම් සීමාව ුළ CVC වල එන්නත් මාත්රා 

වදකක් සම්ූර්තෙ ිරීම සඳහා වවන්කරවා ගැනීම් සිදු කළ යුුය. 

2. සරොගතයින් සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්වේ මහ වකාමසාරිස් විසින් පිළිගනු ලබන 

නැවත පිරවීමට වනාපැමිවෙන හිමිකම් කරුවන්ට සහ සරොගතයින්ට, ජාත්යන්තර 

සමාජ වස්වාහි වහාොංවකාොං ශාඛාව හරහා, එන්නත් ලබා ගැනීම පිළිබඳව ඔවුන්වේ 

අභිප්රාය දැක්විය හැක. වමම කණ්ඩායමට නම් කරන ලද CVC වලදී එන්නත් ලබාදීමට 

රජය සැලසුම් කරයි.   ජාත්යන්තර සමාජ වස්වා වහාොංවකාොං ශාඛාවේ විමසීම් ක්ෂණික 

ඇමුම් අොංකය 6511 8566 (Kwun Tong කාර්තයාලය); 6511 7786 (Prince Edward කාර්තයාලය) 

සහ 6515 9466 (Tuen Mun කාර්තයාලය). 

3. වහාොංවකාොං හි රැඳී සිටින අවනකුත් අමුත්තන්ට (නීතිවයන් අවසර දී ඇති පරිදි 

වහාොංවකාොං හි රැඳී සිටීමට අවසර දී ඇති වලොංගු සොංචාරක ලියියවිලි දරන්නන් විය 



Sinhala 

යුුය, දිගු ිරීමින් වතාරව ඔවුන්වේ රැඳී සිටීවම් සීමාව ුළ එන්නත් මාත්රා වදකක් 

සම්ූර්තෙ කළ හැිය) මීට ඔවුන්වේ ගමන් ලියියවිලි රැවගන යා හැිය. එවමන්ම 

කාර්තයාල වේලාවන්හිදී ආගමන විගමන වදපාර්තතවම්න්ුව විසින් ඕනෑම තැපැල් 

කාර්තයාලයකට (ජොංගම තැපැල් කාර්තයාල හැර) නිකුත් කරන ලද වගාඩබෑවම් ස්ලිප් වහෝ 

රැඳී සිටීවම් වල්බල් දිගු ිරීම සහ මාත්රා වදකක් සම්ූර්තෙ ිරීම සඳහා වවන්කරවා 

ගැනීම් සිදු ිරීමට කාර්තය මණ්ඩලය ඔවුන්ට සහාය වනු ඇත. ඔවුන්වේ රැඳී සිටීවම් 

සීමාව ුළ CVC වලින් එන්නත ලබා ගත හැක. 

 

එන්නත් වාර්තා 

එන්නත ලබාගත් පසු එන්නත් වාර්තතා පත්රයක් ඔබට ලැවබනු ඇත. එවස්ම "iAM Smart" 

ජොංගම වයදුම වහෝ “eHealth” ජොංගම වයදුම මගින්  ඔබට විද්යුත් එන්නත් වාර්තතා බාගත කර 

ගත හැිය. 

 

නවතම වතාරුරු සඳහා වයාමු විය යුු වවබ් අඩවිය: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

