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(Sinhala version) 

 

භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන් 

" Comirnaty ද්වවිසංයුජ එන්නත 
1
 " 

1 Comirnaty මුල් / Omicron BA.4-5 (15 / 15 මයික්රොග්රෑම්) / එන්නත් කිරීම සඳහො මොත්රොව විසුරුවො හැරීම 

COVID-19 mRNA එන්නත (නියුකි් ෝසයිඩ් ්වනස් කරන ලදි) 

 
 
 

Comirnaty මුල්  / Omicron BA.4-5 එන්නත (" Comirnaty ද්වවිසංයුජ එන්නත  ")  නු SARS-CoV-2 මගින් 

ඇතිවන COVID-19 වැළැකීම සඳහො භොවිතො කරන එන්නතකි. එ  ව ස අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි 

වැඩිහිටි න්ට සහ නව ් ොවුන් වි්ේ දරුවන්ට ්දනු ලැ්ේ . පවතින සො නික දත්ත මත පදනම්ව , 

Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත ්හෝ ප්රොථමික ශ්්ේණි  සම්ූේණ කිරී්මන් පසු බූස්ටර ක ්ලස 

මුතුන්මිත්තන්්ග්ර විකරි ො එන්නත ලබො ගත් විෂ  න් අතර , Omicron BA.4-5 ට එ්රහි ප්රති්ද්වහ 

මට්ටම සහ එහි වැඩිීම සෝප්කෂව Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත ලබො ගැනී්මන් පසු වැඩි වි . 

පොරම්පරික විකරි ො එන්නත ් වත. ආරකෂොව සම්බන්ධ් න් ගත් කල, සො නික දත්ත සහ වි්ද්වශී  

එන්නත් දත්ත ්පන්නුම් කරන්්න් Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්න්තහි ආරකිත පැතිකඩ 

මුතුන්මිත්තන්්ග්ර විකරි ො එන්නතට සමොන බවයි. 

2022 ්දසැම්බේ 1 වන දින සිට , දැනට පවතින එන්නත් කොලසටහනට අනුව ව ස අවුරුදු 12 ්හෝ 

ඊට වැඩි සුදුසුකම් ලත් පුද්වගලයින් සඳහො Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත භොවිතො කළ හැක. 

විස්තර සඳහො , කරුණොකර ්වේ පිටුව බලන්න " COVID-19 එන්නත් මොත්රො කී ක මට නිේ්ද්වශ 

කරන්්න්ද?" හිදී 

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

 
 
 

පරිපාලන මාේගය: සොමොන් ් න්, Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත ඔ්ේ අ්ත් ඉහළ ්කොට්ස් මොංශ 

්ප්ශි කට මිි ලීටේ 0.3 ක එන්නත් කිරීමක ්ලස ්දනු ලැ්ේ . නව ් ොවුන් වි්ේ පසුවන්නන් ්ද්වශී  

වි්ශ්ෂඥයින් විසින් නිේ්ද්වශ කරනු ලබන්්න් කලවො මැද ප්ර්ද්වශ්ේ අන්තරොසේග අංශ් න් 

අභ් න්තර මොංශ ් ප්ශී BioNTech එන්නත ලබො ගැනීම සඳහො  , නමුත් ඉහළ අ්ත් එන්නත් කිරීම සඳහො 

ඔවුන්්ග්ර මනොප  ගරු කරනු ලැ්ේ . 

පූේවාරක්ෂාවන්: Comirnaty එන්නත ලබො දී්මන් පසු ම් ෝකොඩයිටිස් (හෘද ්ප්ශිවල දැවිල්ල) සහ 

්පරිකොේඩයිටිස් (හෘද් න් පිටත ශ්්ල්ෂ්මල දැවිල්ල) ඇතිී්ම් අවදොනම වැඩි ්ේ. ්මම තත්ව න් 

එන්නත් කිරී්මන් දින කිහිප ක ඇතුළත වේධන  වි  හැකි අතර මූික වශ් න් දින 14 ක ඇතුළත 

සිදු ්ේ. ්දවන එන්නත ලබො දී්මන් පසු ඒවො ්බෝහෝ විට නිරීකෂණ  ී ඇති අතර ්බෝහෝ විට 

තරුණ පිරිමින් තුළ දකනට ලැ්ේ. එන්නත ලබො දී්මන් පසු , හුස්ම හිරීම , හෘද ස්පන්දන  සහ 

පපු්ේ ්ේදනොව වැනි ම් ෝකොඩයිටිස් සහ ්පරිකොේඩයිටිස් ්රෝග ලකෂණ පිළිබඳව ඔබ අවදි් න් 

සිටි  යුතු අතර , ඒවො ඇති වුව්හොත් වහොම වවද්ව  ප්රතිකොර ලබො ගත යුතු  . නව ් ොවුන් වි්ේ 

සහ තරුණ වැඩිහිටි න් Comirnaty එන්නත ලබො දී්මන් පසු සති ක සඳහො දැඩි ේ ො ොමවින් වැළකී 

සිටි  යුතු  . 

විය හැකි අතුරු ආබාධ: සි ලුම එන්නත් ්මන් , Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත සෑම ්ක්නකුටම ලබො 

්නොගත්තද , අතුරු ආබොධ ඇති කළ හැකි . Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත මගින් ඇති වි  හැකි අතුරු 

ආබොධ මුතුන් මිත්තන්්ග්ර විකරි ො එන්නත 2 නිසො ඇති වූ ඒවොට සමොන ්ේ . විස්තර සඳහො කරුණොකර 

Comirnaty සඳහා එන්නත් රතාරතුරු පත්රිකාව බලන්න . 

2 එන්නත් සප න්නො විසින් සප න ලද ්තොරතුරු පිළිබඳ ්තොරතුරු අනුගමන  කරන්න 

 
 

Comirnaty ද්වවිසංයුජ එන්නරතහි සංඝටක 

 කරි ොකොරී ද්වරේ   වන්්න් COVID-19 mRNA එන්නතයි . කුප්පි්ේ මිි ලීටේ 0.3 ක මොත්රො 6 ක අඩංගු 

්ේ 

මයික්රො ග්රෑම් 15 mRNA ්කතන  ඔරිජිනල් වවරස් ස්පයික ප්්රෝටීන් සහ 

මයික්රොග්රෑම් 15 mRNA ්කතන  Omicron BA.4 සහ BA.5 මොත්රොවකට . 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
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 ඔබ ්මම ඖෂධ්ේ සකරී  ද්වරේ  ට ්හෝ ්මම ඖෂධ්ේ අඩංගු ්වනත් අමුද්වරේ වලට 

අසොත්මික නම් කරුණොකර Comirnaty ද්වවිසංයුජ  එන්නත ලබො ්නොගන්න : 

(( 4- hydroxybutyl)azanediyl)bis( hexane -6,1 -diyl)bis( 2- hexyldecanoate) (ALC-

0315) / 2- [(්පොිඑතිලීන් ග්රලයි්කෝල්)- 2000 ]-N,N -ditetradecylacetamide (ALC-

0159 ) / 

1,2- Distearoyl- sn -glycero- 3 -phosphocholine (DSPC) / 

්කෝලස්ට්රෝල් / ට්්රෝමට්මෝල් / ට්්රෝමට්මෝල් හයිඩ්්රොක්ලෝරයිඩ් / සුක්රෝස් / එන්නත් 

සඳහො ජල  

අනුවොද දින : 8 ්දසැම්බේ 2022 

 


