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අනුවාදය: 2 අශ ෝස්තු 2022 

COVID-19 එන්නත්කරණය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීමේ 

මපෝරමය 

 

සැලකිය යුු: 

COVID-19 එන්නත්කරණයට කැමැත්ත ප්රකා  කිරීශේ ශ ෝරමය 

● මමම කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීමේ මපෝරමය අදාල වන්ශන් CoronaVac (Sinovac) 

එන්නත ලබා  න්නා පුද් ලයින්ට හා Comirnaty (BioNTech) එන්නත ලබාගන්නා 

වයස අවුරුදු 12 මහෝ ඊට වැඩි පුද් ලයන්ටයි. 

● Comirnaty (BioNTech) එන්නමතහි භාගික මාත්රාව ලබා  න්නා දරුවන්ට හා 

වයස අවුරුදු 5-11 දක්වා දරුවන්ටත්,  ළමු මාත්රාව වයස අවුරුදු 11දී ලබා  ත් 

යන්තේ වයස අවුරුදු 12 සේූර්ණ වූ දරුවන්ටත් මවනත් ආකාරයක කැමැත්ත 

ප්රකාශ කිරීමේ පත්රයක් අදාල ශේ. කරුණාකර 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Consent_Form_for_Fractional_BioNTech_Vaccination_ENG.

pdf ශවත ශයාමුවන්න. 

 

කරුණාකර ශමම ශ ෝරමය මුද්රණය කර, කළු ශහෝ නිල්  ෑන භාවිතශයන් කැපිටල් අක්ෂර 

භාවිතශයන්, අදාළ ශකාටුශවහි “” සලකුණ ශයාදා  *අදාළ  රිදි මකා,  සේපුර්ණ කරන්න.  

 

********************************************************************************************** 

 

1 මකාටස  එන්නත් ලබන්නාමේ පුද්ගලික මතාරතුරු (අනන්යතා මේඛනමයහි 

දක්වා ඇති පරිදි) 

  

නම:             ,           

(ඉංග්රීසි)  (වාස ම)    (නම) 

                     

(චීන) (වාස ම)  (නම) 

උ න් දිනය: __________/__________/__________ (දිනය/මාසය/වසර) 
ස්තත්රී පුරුෂ භාවය: 

_______ 

සේබන්ධ කර

 ත හැකි 

අංකය:  

_____________________ (ජං ම)  

ශහාංශකාං හැඳුනුේ ත් අංකය.:  

         (   ) 

                                                      HKIC සංශක්ත:   A   C    R   U 

                                       නිකුත් කළ දිනය: _____/_____/_______ (දිනය/මාසය/වසර) 

ශහෝ      ශවනත් අනන්යතා ශල්ඛන:  

ශල්ඛන වර් ය: __________________ 

ශල්ඛන අංකයී: __________________ 

 

 

2 මකාටස:  COVID-19 එන්නත්කරණය සඳහා කැමැත්ත පළ කිරීම  

□ මම ඊට එකඟ ශවමි (a) COVID-19 එන්නත් කිරීශේ වැඩසටහන යටශත් මට / මමේ දරුවාට 

/ මමේ වාට්ටුවට COVID-19 එන්නත ලබා දීමට (3 වන ශකාටශසහි විස්තතර බලන්න); සහ (b) 
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ශසෞඛ්ය ශද ාර්තශේන්ුව විසින් සිදු කරන COVID-19 එන්නත්කරණය සේබන්ධ ආරක්ෂාව 

සහ සායනික සිදුවීේ අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීශේ අරමුණින්, ප්රශේ ය හා භාවිතය අවශ්ය 

වන ශරෝහල් අධිකාරිය සහ අශනකුත් ශ ෞද් ලික ආයතන හා ශසෞඛ්ය වෘත්ිකයින් සුව 

ඇි මමේ / මමේ දරුවාමේ / මමේ වාට්ටුමේ * සායනික දත්ත, ශසෞඛ්ය ශද ාර්තශේන්ුව 

සහ රජය සම  සහශයෝ ශයන් කටයුු කරන අදාළ ආයතන විසින් (ශහාංශකාං විශ්ව 

විද්යාලය ඇුළුව). 

සැළකිය යුතුයි: එන්නත් කිරීමේ එක් එක් මාත්රාව සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ 

මපෝරමයක් අවශ්ය මේ. 

 

3 මකාටස: COVID-19 එන්නත පිළිබඳ විස්තර 

COVID-19 එන්නමතහි වර්ගය සහ මාත්රා අනුක්රමය (වඩාත්ම  ැලශ න ශකාටුශවහි 

“✔” සලකුණ ශයාදන්න) 

Type and Dose Sequence of COVID-19 vaccination (Put a “✔” in the most appropriate box) 

 Comirnaty – mRNA එන්නත (BNT 162b2) 

(Fosun Pharma/ BioNTech) 
Comirnaty – mRNA Vaccine (BNT 162B2) 

(Fosun Pharma/ BioNTech) 

 CoronaVac – අක්රිය කළ එන්නත 

(Vero Cell) 

(Sinovac) 

CoronaVac – Inactivated Vaccine (Vero 

Cell) (Sinovac) 

  ළමු 

මාත්

රාව 

1st Dose 

 ශදවන 

මාත්රාව 

2nd Dose 

 ුන්වන 

මාත්රාව 

3rd Dose 

 හතරවන 

මාත්රාව 

4th Dose 

ශවනත්, කරුණාකර 

සඳහන් කරන්න :________ 

මාත්රාව 

 

4 මකාටස  ප්රකාශය සහ අත්සන 

A. වයස අවුරුදු 18 මහෝ ඊට වැඩි එන්නත් ලබන්නා විසින් සේූර්ණ 

කළ යුතුය 
 
COVID-19 එන්නත සඳහා වන මතාරතුරු පත්රිකාමේ සටහන් මතාරතුරු, 
COVID-19 එන්නමතහි ප්රතිමරෝධතා (සහ සිදුවිය හැකි අහිතකර සිදුවීේ) 
ඇතුළුව 3 වන මකාටමසහි විමශ්ෂමයන් සඳහන් කර ඇති, මරෝග වැළැක්වීම 
සහ පාලන විධිවිධාන යටමත් (එන්නත් භාවිතය) COVID-19 වැළැක්වීමේ 
නිශ්ිත (Cap. 599K) අරමුණ සඳහා එන්නත් නිෂ්පාදනයට බලය ඇති නමුත්, 
ඖෂධ හා විෂ ආඥා පනත යටමත් ලියාපදිිංි කර මනාමැති (Cap. 138) බවට 
වන මතාරතුරු කියවා මත්රුේ ගත් අතර, විමශ්ෂමයන් 3 මකාටමසහි සඳහන් 
කර ඇති COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීමට එකඟ මවමි.  මට ප්රශ්න ඇසීමට 
අවස්ථාව ලැබී ඇති අතර මමේ සියලු ප්රශ්න වලට මා තෘප්තිමත් වන 
අන්දමේ පිළිතුරු ලැබුණි. මමම එකඟතා ආකෘති පත්රය සහ පුද්ගලික දත්ත 
එක්ැස් කිරීමේ අරමුණ පිළිබඳ කැමැත්ත පළ කිරීමේ ප්රකාශය (ප්රකාශ) 
යටමත් මමේ වගකීම සහ බැඳීම මම සේූර්ණමයන්ම වටහා ගතිමි.       
 
පහත අත්සන් කිරීමමන්, මම (a) COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 
යටමත් COVID-19 එන්නත ලබා දීමට (3 මකාටමසහි සඳහන් විස්තර බලන්න); 
සහ (b) මසෞඛ්ය මදපාර්තමේන්තුව විසින් COVID-19 එන්නත්කරණය 
සේබන්ධ ආරක්ෂාව සහ සායනික සිදුවීේ අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීමේ 
අරමුණින්, ප්රමේශය හා භාවිතය අවශ්ය වන මරෝහේ අධිකාරිය සහ 
අමනකුත් මපෞද්ගලික ආයතන හා මසෞඛ්ය වෘත්තිකයින් සතුව ඇති මාමේ 
සායනික දත්ත මවත මසෞඛ්ය මදපාර්තමේන්තුව සහ රජය සමග 
සහමයෝගමයන් කටයුතු කරන අදාළ ආයතන විසින් (මහාිංමකාිං විශ්ව 
විද්යාලය ඇතුළුව) ප්රමේශ වීම සහ එම දත්ත භාවිතයට ගැනීම සඳහා 
කැමැති බවට තහවුරු කරමි.   
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මමම මපෝරමමේ දක්වා ඇති මතාරතුරු නිවැරදි බව මම ප්රකාශ කරමි. 
 
“පුද්ගලික දත්ත එක්ැස් කිරීමේ අරමුණු ප්රකාශය”හි දක්වා ඇති අරමුණු 
මවනුමවන් රජය විසින් භාවිතා කිරීම සඳහා මමේ පුද්ගලික දත්ත මමම 
මපෝරමය මගින් ලබා දීමට මම එකඟ මවමි. එන්නත් කිරීමේ මතාරතුරු සහ 
විධිවිධාන පිළිබඳව තහවුරු කිරීම සඳහා රජය මා හා සේබන්ධ විය හැකි බව 
මට අවමබෝධ මේ.  
 
ස්මාර්ට්ට හැඳුනුේපත් දරන්නා සඳහා:  “පුද්ගලික දත්ත එක්ැස් කිරීමේ 
අරමුණු ප්රකාශමේ”දක්වා ඇති අරමුණු මවනුමවන් රජය විසින් භාවිතා 
කිරීම සඳහා [මහාිංමකාිං හැඳුනුේපත් අිංකය, නම (ඉිංේරීසි හා චීන 
භාෂාමවන්), උපන් දිනය සහ මහාිංමකාිං හැඳුනුේපත නිකුත් කළ දිනය 
දක්වා සීමා කර ඇති] මමේ ස්මාර්ට්ට හැඳුනුේපමත් ඇතුළත් කර ඇති ිපමේ 
ඇති මාමේ පුද්ගලික දත්ත කියවීමට මසෞඛ්ය මස්වා සපයන්නන්ට / රාජ්ය 
නිලධාරීන්ට බලය පැවරීමට මම එකඟ මවමි.  
 
මමම එකඟතා ආකෘති පත්රය මහාිංමකාිං විමශ්ෂ පරිපාලන කලාපමේ 
නීතිවලට අනුව පාලනය වන ඊට අනුකූලව විේරහ කර ගත යුතු අතර මම 
නැවත අවලිංගු කළ මනාහැකි පරිදි මහාිංමකාිං විමශ්ෂ පරිපාලන කලාපමේ 
අධිකරණවල අධිකරණ බලයට යටත්ව ඉදිරිපත් කරමි.   

 

එන්නත ලබා  න්නා තැනැත්තාශග් අත්සන ( ශහෝ නූ ත් 

නේ ඇඟිලි සලකුණු #): 

 

 

දිනය: 
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B. මදමේපියන් / භාරකරු විසින් සේූර්ණ කළ යුතු වන්මන්, එන්නත ලබන්නා 

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු නේ / මානසික මනාහැකියාවක් ඇත්නේ පමණි 
 

 

 

COVID-19 එන්නත සඳහා වන මතාරතුරු පත්රිකාමේ සටහන් මතාරතුරු, COVID-

19 එන්නමතහි ප්රතිමරෝධතා (සහ සිදුවිය හැකි අහිතකර සිදුවීේ) ඇතුළුව 3 

වන මකාටමසහි විමශ්ෂමයන් සඳහන් කර ඇති, මරෝග වැළැක්වීම සහ පාලන 

විධිවිධාන යටමත් (එන්නත් භාවිතය) COVID-19 වැළැක්වීමේ නිශ්ිත (Cap. 599K) 

අරමුණ සඳහා එන්නත් නිෂ්පාදනයට බලය ඇති නමුත්, ඖෂධ හා විෂ ආඥා 

පනත යටමත් ලියාපදිිංි කර මනාමැති (Cap. 138) බවට වන මතාරතුරු කියවා 

මත්රුේ ගත් අතර, විමශ්ෂමයන් 3 මකාටමසහි සඳහන් කර ඇති COVID-19 

එන්නත මමේ දරුවාට/ මමේ වාට්ටුවට* ලබා දීම මවනුමවන් එකඟ මවමි. මට 

ප්රශ්න ඇසීමට අවස්ථාව ලැබී ඇති අතර මමේ සියලු ප්රශ්න වලට මා 

තෘප්තිමත් වන අන්දමේ පිළිතුරු ලැබුණි. මමම එකඟතා ආකෘති පත්රය සහ 

පුද්ගලික දත්ත එක්ැස් කිරීමේ අරමුණ පිළිබඳ කැමැත්ත පළ කිරීමේ 

ප්රකාශය (ප්රකාශ) යටමත් මමේ වගකීම සහ බැඳීම මම සේූර්ණමයන්ම 

වටහා ගතිමි.     

 

එන්නත් ලබන්නාමේ වයස මාස 6 සහ අවුරුදු 3 ට අඩු නේ අමතර මතාරතුරු: 

මාස 6 සිට අවුරුදු 3 ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac (Sinovac) එන්නත භාවිතය 

මරෝග වැලැක්වීමේ සහ පාලනය කිරීමේ (එන්නත් භාවිතය) මරගුලාසි (Cap. 599K) 

යටමත් අවසර ලබා දී ඇති CoronaVac හි අනුමත පැමක්ජ ඇතුළත් කිරීමේ 

ලැයිස්තුගත කර මනාමැති බව මට වැටමේ. මමය, වත්මන් සහ අමප්ක්ිත 

වසිංගත තත්ත්වය මමන්ම අදාළ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආරක්ිත දත්ත 

පිළිබඳව රජය සමාමලෝචනය කර, පත් කරන ලද විද්වත් මණ්ඩලය(ය)/කමිු(ය) 

හි උපමදස් සැලකිේලට ගනිමින්, මරෝග වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම (එන්නත් 

භාවිතය) මරගුලාසි (Cap.599K) යටමත් රජමේ වැඩසටහමන් අවසර ලත් මේබේ 

රහිත භාවිතයකි. මමේ දරුවාට/වාට්ටුවට* එන්නත නියම කරන, නිකුත් කරන 

මහෝ ලබාදීමේ වගකීම දරන පුද්ගලයා රජමේ වැඩසටහන යටමත්  රජමේ 

උපමදස් අනුව ක්රියා කරයි. 

 

පහත අත්සන් කිරීමමන් මම, (a) COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන යටමත් 

මමේ දරුවාට / මමේ වාට්ටුවට* COVID-19 එන්නත ලබා දීමට (3 වන මකාටමසහි 

විස්තර බලන්න); සහ (b) මසෞඛ්ය මදපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන COVID-19 

එන්නත්කරණය සේබන්ධ ආරක්ෂාව සහ සායනික සිදුවීේ අඛණ්ඩව 

අධීක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින්, ප්රමේශය හා භාවිතය අවශ්ය වන මරෝහේ 

අධිකාරිය සහ අමනකුත් මපෞද්ගලික ආයතන හා මසෞඛ්ය වෘත්තිකයින් සතුව 

ඇති මමේ දරුවාමේ / මමේ වාට්ටුමේ * සායනික දත්ත, මසෞඛ්ය 

මදපාර්තමේන්තුව සහ රජය සමග සහමයෝගමයන් කටයුතු කරන අදාළ ආයතන 

විසින් (මහාිංමකාිං විශ්ව විද්යාලය ඇතුළුව) ප්රමේශය සහ භාවිතය සඳහා  

කැමැත්ත පළ කරන බවට සහතික මවමි.   

 

මමම මපෝරමමේ දක්වා ඇති මතාරතුරු නිවැරදි බව මම ප්රකාශ කරමි. 
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“පුද්ගලික දත්ත එක්ැස් කිරීමේ අරමුණු ප්රකාශමේ” දක්වා ඇති අරමුණු සඳහා 

රජය විසින් භාවිතා කිරීම සඳහා මමේ / මමේ දරුවාමේ / මමේ වාට්ටුමේ * 

පුද්ගලික දත්ත මමම මපෝරමමේ ලබා දීමට මම එකඟ මවමි. එන්නත්කරණ 

මතාරතුරු සහ විධිවිධාන පිළිබඳව තහවුරු කිරීම සඳහා රජය මා හා සේබන්ධ 

විය හැකි බව මම මත්රුේ ගතිමි. 

 

ස්මාර්ට්ට හැඳුනුේපත් දරන්නා සඳහා:  “පුද්ගලික දත්ත එක්ැස් කිරීමේ අරමුණු 

ප්රකාශමේ”දක්වා ඇති අරමුණු මවනුමවන් රජය විසින් භාවිතා කිරීම සඳහා 

මමේ/මාමේ දරුවාමේ/ මමේ වාට්ටුමේ * ස්මාර්ට්ට හැඳුනුේපමත් ඇතුළත් කර 

ඇති ිපමේ ඇති [මහාිංමකාිං හැඳුනුේපත් අිංකය, නම (ඉිංේරීසි හා චීන 

භාෂාමවන්), උපන් දිනය සහ මහාිංමකාිං හැඳුනුේපත නිකුත් කළ දිනය දක්වා 

සීමා කර ඇති] මමේ / මමේ දරුවාමේ / මමේ වාට්ටුමේ පුද්ගලික දත්ත කියවීමට 

මසෞඛ්ය මස්වා සපයන්නන්ට / රාජ්ය නිලධාරීන්ට බලය පැවරීමට මම එකඟ 

මවමි. 

 

මමම එකඟතා ආකෘති පත්රය මහාිංමකාිං විමශ්ෂ පරිපාලන කලාපමේ 

නීතිවලට අනුව පාලනය වන ඊට අනුකූලව විේරහ කර ගත යුතු අතර මම 

නැවත අවලිංගු කළ මනාහැකි පරිදි මහාිංමකාිං විමශ්ෂ පරිපාලන කලාපමේ 

අධිකරණවල අධිකරණ බලයට යටත්ව ඉදිරිපත් කරමි.   

 

 

ශදමේපියන්ශග්  / භාරකරුශග්* අත්සන: 
 

මේපියන්ශග් / භාරකරුශග්* නම (ඉංග්රීසිශයන්): 
  

සේබන්ධතාවය: 
 

HKID/ ශවනත් අනන්යතා ශල්ඛනයක්  

ශදමේපිය/ භාරකරුශග්* ශල්ඛන වර් ය සහ ශල්ඛන 

අංකය: 

 

දුරකතන අංකය.: 
 

 

දිනය 
  

 
 

# C.  එන්නත් ලබන්නා අකුරු මනාදන්මන් නේ සාක්ිකරු පහත සඳහන් දෑ 

සේූර්ණ කළ යුතුය 

   (4(B) ශකාටස සේූර්ණ කර ඇත්නේ ශමම ශකාටස පිරවිය යුු ශනාශේ.) 

 

ශමම ශල්ඛනය මා ඉදිරිපිටදී එන්නත ලබා  න්නා තැනැත්තා හට කියවා  ැහැදිලි කර දී 

ිශේ. එන්නත ලබා  න්නා තැනැත්තාට ප්රශ්න ඇසීමට අවස්තථාවක් ලබා දී ඇත.  

 

 

 



 

සංශ ෝධිත 08/2022                                                                                                                                                   පිටුව 5 හි 6 

 

සාක්ිකරුශග් අත්සන:  

සාක්ිකරුශග් නම (ඉංග්රීසිශයන්):  

  

ශහාංශකාං හැඳුනුේ ත් අංකය.: 

(අවශ්ය වන්ශන් ඉංග්රීසි අක්ෂරය සහ  ළමු 

ඉලක්කේ ුන  මණි) 

 

      X X X (X) 
 

ශහෝ ශවනත් අනන්යතා ශල්ඛනයක්     

ශල්ඛන වර් ය:  
 

ශල්ඛන අංකය:  

දුරකතන අංකය.:  දින

ය: 

 

 

 

 

මසෞඛ්ය මස්වා සපයන්නා විසින් සේූර්ණ කිරීමට (ප්රජා එන්නත් මධ්යස්තථානය 

සඳහා අවශ්ය ශනාශේ) 

To be completed by Healthcare Provider (Not required for Community Vaccination Centre) 

eHS(S)  නුශදනු අංකය. 

එක් ගනුමදනු අිංකයක් 

පමණි 

(අදාළ නේ) 

eHS(S) Transaction No. 

ONE TRANSACTION 

NUMBER ONLY 

(if applicable) 

T _________-____  _____-_____ 

එන්නත් කළ දිනය 

Date of Vaccination 
 

වවද්යවරයාශග් නම 

Name of Doctor 
 

 

අනුවර්තන දිනය: 2 අශ ෝස්තු 2022  

 රිවර්තනය කළ අනුවාදය නිර්ශද් ය සඳහා  මණි. 

 රිවර්තනය කළ අනුවාදය සහ ඉංග්රීසි අනුවාදය අතර විෂමතාවන් ිශේ නේ, ඉංග්රීසි 

අනුවාදය බල  ැවැත්ශේ. 

වැඩිදුර විස්තතර සඳහා කරුණාකර www.covidvaccine.gov.hk ශවත පිවිශසන්න.  

 

Version date: 2 August 2022 

Translated version is for reference only.  

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  
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පුද්ගලික දත්ත එකතු කිරීමේ අරමුණු ප්රකාශය 

(නිර්මද්ශය සඳහා පමණක් පරිවර්තනය කරන ලද අනුවාදය) 

 

පුද් ලික දත්ත සැ යීම ස්තශේච්ඡාශවන් සිදු ශේ. ඔබ   ප්රමාණවත් ශතාරුරු ස යන්ශන් 

නැත්නේ, ඔබට එන්නත ලබා  ැනීමට ශනාහැකි වනු ඇත. 

 

එකතු කිරීමේ අරමුණ 

1. ලබා දී ඇි පුද් ලික දත්ත රජය විසින්  හත සඳහන් අරමුණු එකක් ශහෝ 

කිහි යක් සඳහා භාවිතා කරනු ඇත 

(a) COVID-19 එන්නත ලබා  ැනීශේ තත්ත්වය පිළිබඳව අදාළ රජශේ ශද ාර්තශේන්ු 

සහ සංවිධාන සමඟ  රීක්ෂා කිරීම; 

(b) සංවිධානය කිරීම සඳහා අදාළ රජශේ කාර්යාං ය ශහෝ ශද ාර්තශේන්ු සහ 

සංවිධාන දැනුවත් කිරීම සහ එන්නත ලබා  ැනීශමන් අනුරුව  සු වි රේ කිරීම; 

(c) eHealth (සහනාධාර) ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීම, සැකසීම සහ නඩත්ු කිරීම සහ 

COVID-19 එන්නත් කිරීශේ වැඩසටහන  රි ාලනය හා අධීක්ෂණය සඳහා, ආ මන 

වි මන ශද ාර්තශේන්ුව විසින් තබා ඇි දත්ත හා ඉශලක්්ශරානික ක්රම මගින් 

සත්යා න ක්රියාවලියකට ඇුළත් නමුත්, ඒවාට සීමා ශනාශේ. 

(d) COVID-19 එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටශත් COVID-19 එන්නත හා සේබන්ධ 

ආරක්ෂාව සහ සායනික සිදුවීේ රජය සම  සහශයෝ ශයන් අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා ශසෞඛ්ය ශද ාර්තශේන්ුවට සහ අදාළ සංවිධානවලට (ශහාංශකාං විශ්ව 

විද්යාලය ඇුළුව) යැවීමට 

(e) සංඛ්යාන හා  ර්ශේෂණ කටයුු සඳහා; සහ 

(f) ආශ්රිතයන්  ලුහුබැඳීම ඇුළුව, COVID-19 ශරෝ ය ඇිවීම ශහෝ සේප්ශර්ෂණය වීම 

වැළැක්වීම, වවරශයන් ආරක්ෂා වීම, ආසාදනය ප්රමාද කිරීම ශහෝ ශවනත් 

ආකාරයකින්  ාලනය කිරීම;  හා 

(g) අවශ්ය විය හැකි, බලයලත් ශහෝ නීිශයන් අවසර දී ඇි අශනක් ඕනැම නීත්යානුකූල 

අරමුණු  

 

පැවරුේකරුවන්  කාණ්ඩ 

2. ඔබ විසින් ස යන ලද පුද් ලික දත්ත රජයට ස යනු ලබන අතර, ඉහත 1 වන 

ශේදශේ සඳහන් අරමුණු සඳහා අවශ්ය වුවශහාත්, රජය විසින් එහි 

නිශයෝජිතයින්, ශවනත් සංවිධාන සහ ශතවන  ාර් වයන් සඳහා එම 

ශතාරුරු අනාවරණය කරනු ඇත. 

පුද්ගලික දත්ත වලට ප්රමේශය 

3. පුද් ලික දත්ත (ශ ෞද් ලික) ආඥා  නශතහි (486 වැනි  රිච්ශේදය) 18 සහ 22 

ව න්ි සහ 6 වන මූලධර්මය, 1 වන උ ශල්ඛනය යටශත් ඔශේ පුද් ලික දත්ත වලට 

ප්රශේ  වීමට සහ නිවැරදි කිරීමට ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිියක් ඇත 

දත්ත ප්රශේ  ඉල්ීමට අනුකූල වීම සඳහා ශසෞඛ්ය ශද ාර්තශේන්ුවට  ාස්තුවක් 

 ැනවිය හැකිය. 

 

 



 

සංශ ෝධිත 08/2022                                                                                                                                                   පිටුව 5 හි 8 

 

විමසීේ 

4. ප්රශේ ය සහ නිවැරදි කිරීම සඳහා වන ඉල්ීම ඇුළත්ව, පුද් ලික දත්ත පිළිබඳ 

විමසීේ සඳහා ආමන්ත්රණය කළ යුත්ශත්: 

Executive Officer (Programme Management and Vaccination Division) 

ලිපිනය: Centre for Health Protection, Block A, 2/F, 147C Argyle Street, Kowloon 

දුරකතන අංකය.: 2125 2045 

 

 

අනුවර්තන දිනය: 2 අශ ෝස්තු 2022  

 රිවර්තනය කළ අනුවාදය නිර්ශද් ය සඳහා  මණි. 

 රිවර්තනය කළ අනුවාදය සහ ඉංග්රීසි අනුවාදය අතර විෂමතාවන් ිශේ නේ, ඉංග්රීසි 

අනුවාදය බල  ැවැත්ශේ. 

වැඩිදුර විස්තතර සඳහා කරුණාකර www.covidvaccine.gov.hk ශවත පිවිශසන්න.  

 

Version date: 2 August 2022 

Translated version is for reference only.  

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  

 


