
(Sinhala version) 

COMIRNATY ™ COVID-19 mRNA Vaccine (BNT 162b2) (නියුක්ලිය ෝසයිඩ් යෙනස් කරන ලද) 

එන්නත පිළිබඳ දත්ත පත්රිකාෙ 

  

1. Comirnaty  නු කුමක්ලද හා එ  භාවිතා කරන්යන් කුමක්ල සඳහාද? 

Comirnaty යනු SARS-CoV-2 වෛරසය නිසා ඇති ෛන COVID-19 ෛැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන 

එන්නතකි. ෛයස අවුරුදු 12ට ෛැඩි දරුෛන් සහ ෛැඩිහිටියන්ට Comirnaty මයික්වරරෝ ග්රෑම් 30ක 

මාත්රාෛක්ව ලබා රදනු ලැරේ@. 

රමම එන්නත මඟින් ප්රතිශක්වතිකරණ පද්ධතිරේ (ශරීරරේ ස්ෛාභාවික ආරක්වෂක 

පද්ධතිරේ) වෛරසයට එරරහිෛ ක්වරියාකිරීමට අෛශ්ය ෛන ප්රතිරද්හ සහ රුධිර වසල 

නිපදීම සිදූ කරන අතර, එම නිසා COVID-19 ෛලින් ආරක්වෂාෛ සපයයි. 

Comirnaty එන්නත ප්රතිශක්වතිය නිපදීරම් ක්වරියාෛලිය ෛයිරස් නිසා සිදූ රනාෛන බැවින් ඒ 

මඟින් ඔබට COVID-19 ෛැළඳිය රනාහැක. 

  

රරෝග ෛැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම (එන්නත් භාවිතය) නියාමනය (ෛග. 599K.) යටරත් COVID-

19 ආසාදනය ෛැළැක්වීරම් නිශ්ිත අරමුණ රෛනුරෛන් රමම එන්නත සඳහා අෛසර ලබා දී 

ඇත. රමය රහාොංරකාොං ෛල ඖෂධාල සහ විෂ ආඥාපනත (ෛග.138) යටරත් ලියාපදොංි කර 

රනාමැත. 

  

@ෛයස අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වෛා ළමුන් සඳහා, කරුණාකර "අවුරුදු 5 සිට 11 දක්වෛා ළමුන් සඳහා 

Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්" රෛත රයාමු ෛන්න. ෛයස මාස 6 සිට 

අවුරුදු 5 ට අඩු අය සඳහා, කරුණාකර "ෛයස මාස 6 සිට අවුරුදු 5 ට අඩු කුඩා ළමුන් සඳහා 

Comirnaty එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්" රෛත රයාමු ෛන්න. Comirnaty ද්විසොංයුජ 

එන්නත ලබා ගන්නා අය සඳහා, කරුණාකර "Comirnaty ද්විසොංයුජ එන්නත භාවිතය පිළිබඳ 

අතිරේක සටහන්" රෛත රයාමු ෛන්න. 

 

2. ඔබ Comirnaty ලබා ගැනීමට යපර දැනගත යුතු යේ 

පහත අෛස්ථා ෛලදී Comirnaty ලබා රනාදය යුතුයි 

• ඔබට මීට රපර ලබා දුන් Comirnaty මාත්රාරෛන් රහෝ රමම ඖෂධරේ පහත සඳහන් 

සක්වරීය අමුද්රව්ය මගින් රහෝ රෛනත් ඕනෑම අමුද්රව්යයක්ව මගින් ආසාත්ිකතාෛයකට 

පත්රව් නම් ((4-හයිඩ්රරාක්වසිේයුටල්) අසනිඩිේල්)බිස්(රහක්වරස්න්-6,1-ඩිේල්)බිස්(2-

රහක්වසිල්රඩරකරනාඒට්) (ALC-0315); 2-[(රපාලිඑතිලීන් ග්ලයිරකෝල්)-2000]-එන්, එන්-

ඩිරටට්රරරඩසිල්අරසටමයිඩ් (ALC-0159); 1, 2-ඩිස්ටියරරායිල්-ස්න්-ග්ලිසරරෝ-3-



රෆාස්රෆාරකාලීන් (DSPC); රකාරලස්ටරරෝල්; රපාටෑසියම් ක්වරලෝරයිඩ්; රපාටෑසියම් 

ඩීහයිඩ්රරාජන් රපාස්රප්ට්; රසෝඩියම් ක්වරලෝරයිඩ්; ඩයිරසෝඩියම් රපාස්රප්ට් 

ඩීහයිඩ්රරට්; සුක්වරරෝස්; සහ එන්නත සඳහා භාවිතා ෛන ජලය ඇතුළුෛ 

  

අනතුරු ඇඟවීම් සහ පූරයෙෝපා න් 1 

පහත අෛස්ථා ෛලදී, ඔබ එන්නත ලබා ගැනීමට රපර ඔරේ වෛද්යෛරයා, ඖෂධරව්දයා රහෝ 

රහදය සමඟ කතා කරන්න: 

• අතීතරේ Comirnaty රහෝ රෛනත් එන්නත් ලබා ගැනීරමන් පසුෛ ඔබට අසාත්ිකතා රහෝ 

හුස්ම ගැනීරම් අපහසුතා ඇති ී තිරේ නම්. 

• ඔබට එන්නත්කරණ ක්වරියාෛලිය පිළිබඳ යම් චකිතයක්ව රහෝ යම් එන්නත් විදීමකින් 

අනතුරුෛ කෛදා රහෝ කලන්තය සෑද තිරේ නම්. 

• ඔබට දරුණු රරෝගයක්ව රහෝ අධික උණ සහිත ආසාදනයක්ව තිරේනම්. උග්ර උණ 

රරෝගෛලින් රපරළන පුද්ගලයින් සඳහා එන්නත ප්රමාද කරවිය යුතුය. 

• ඔබට රල් ගැලීරම් ගැටලුෛක්ව තිරේ නම්, ඔබ පහසුරෛන් සීරීම් ෛලට ලක්වරව්නම් රහෝ රල් 

කැටි ගැසීම ෛැළැක්වීම සඳහා ඖෂධ භාවිතා කරයි නම්. 

• HIV ආසාදනය රහෝ ප්රතිශක්වතිකරණ පද්ධතියට බලපාන රකෝටිරකාස්රටරරායිඩ් ෛැනි 

ඖෂධයක්ව නිසා ඔබරග් ප්රතිශක්වතිකරණ පද්ධතිය දුේෛල ී ඇත්නම්. 

• Comirnaty එන්නත් කිරීරමන් පසු මරයෝකාඩයිටිස් (හෘද රප්ශිෛල දැවිල්ල) සහ 

රපරිකාේඩයිටිස් (හෘදරයන් පිටත ශ්රල්ෂ්මල දැවිල්ල) ඇතිීරම් අෛදානම ෛැඩි රව්. රමම 

තත්ෛයන් එන්නත් කිරීරමන් පසු දන කිහිපයක්ව ඇතුළත ෛේධනය විය හැකි අතර මූලික 

ෛශරයන් දන 14 ක්ව තුළ සිදු රව්. රදෛන එන්නත ලබා දීරමන් පසු ඒෛා රබාරහෝ විට 

නිරීක්වෂණය ී ඇති අතර රබාරහෝ විට තරුණ පිරිින් තුළ දක්වනට ලැරේ. එන්නත ලබා 

දීරමන් පසු, හුස්ම හිරීම, ස්පන්දනය සහ පපුරව් රව්දනාෛ ෛැනි මරයෝකාඩයිටිස් සහ 

රපරිකාේඩයිටිස් රරෝග ලක්වෂණ පිළිබඳෛ ඔබ අෛදානරයන් සිටිය යුතු අතර, ඒෛා ඇති 

වුෛරහාත් ෛහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගත යුතුය. 

  

රෛනත් ඕනෑම එන්නතක්ව රමන්, Comirnaty මාත්රා-2 එන්නත් කිරීම ලබා ගන්නා සියලු රදනා 

මුළුමනින්ම ආරක්වෂා රනාවිය හැකි අතර, රකාපමණ කාලයක්ව ඔබ ආරක්වෂා ෛනු ඇත්දැයි 

යන්න රනාදන්නා කරුණකි. 

  

ළමයින් 

ෛයස අවුරුදු 12 ට අඩු ළමුන් සඳහා Comirnaty නිේරද්ශ රනාරකරේ. 

  



යෙනත් ඖෂධ සහ Comirnaty 

ඔබ රෛනත් ඖෂධ භාවිතා කරන්රන් නම්, මෑතකදී භාවිතා කර ඇත්නම් රහෝ භාවිතා 

කීරීමට අදහස් කරන්රන් නම් රහෝ මෑතකදී රෛනත් එන්නතක්ව ලබාරගන ඇත්නම්, ඔරේ 

වෛද්යෛරයාට/ඖෂධරව්දයාට පෛසන්න. 

  

ගැබ් ගැනීම සහ මව්කිරි දීම 

ඔබ ගැේරගන ඇත්නම් රහෝ ඔබ ගැේරගන ඇතැයි සිතන්රන් නම්, ඔබ රමම එන්නත ලබා 

ගැනීමට රපර ඔරේ වෛද්යෛරයාට, රහදයට රහෝ ඖෂධරව්දයාට කියන්න. 

ගේභණී සමරේදී Comirnaty එන්නත භාවිතා කළ හැකිය. රදෛන හා තුන්ෛන ත්වරමාසික 

කාලය තුළ Comirnaty එන්නත් කරන ලද ගේභනී කාන්තාෛන්රග් රතාරතුරු විශාල 

ප්රමාණයක්ව ගේභණීභාෛයට රහෝ අලුත උපන් බිළිඳාට අහිතකර බලපෑම් රපන්නුම් කර 

රනාමැත. පළමු ත්වරමාසිකරේ එන්නත ලබා දීරමන් පසු ගේභනීභාෛයට රහෝ අලුත උපන් 

බිළිඳාට ඇතිෛන බලපෑම් පිළිබඳ රතාරතුරු සීිත ෛන අතර, ගේසා ීරම් අෛදානරම් කිසිදු 

රෛනසක්ව දක්වනට රනාලැරේ. මීට අමතරෛ, මව්කිරි දීරම්දී Comirnaty ද ලබා දය හැකිය. 

ගේභනී සහ කිරි රදන කාන්තාෛන් සඳහා mRNA COVID-19 එන්නත්ෛල ආරක්වෂාෛ පිළිබඳ 

විරද්ශීය නිේරද්ශ සලකා බලින් සහ රගෝලීය දත්ත රැස් කරින්, එන්නත් මගින් ෛැළැක්වවිය 

හැකි රරෝග පිළිබඳ විද්යාත්මක කිටුෛ සහ නැගී එන හා සත්ෛ රරෝග පිළිබඳ විද්යාත්මක 

කිටුෛ විසින් ප්රධාන විධායකරග් විරශ්ෂඥ උපරද්ශක මණ්ඩලය (JSC-EAP) හා සමඟ 

අරනකුත් ජනගහනය සඳහා රමන් තුන්ෛන මාත්රාෛක්ව ද ඇතුළුෛ mRNA Comirnaty එන්නත් 

ලබා ගැනීම ඔවුන් සඳහා නිේරද්ශ කරන ලදී. 

  

රි  පැදවීම සහ  න්ත්ර භාවිතා ිරීම 

4 ෛන ෛගන්තිරේ සඳහන් කළ එන්නරතහි සමහර බලපෑම් (විය හැකි අතුරු ආබාධ) රිය 

පැදීමට රහෝ යන්ත්ර භාවිතා කිරීමට තාෛකාලිකෛ බලපෑම් කල හැක. ඔබ රිය පැදීමට 

රහෝ යන්ත්ර භාවිතා කිරීමට රපර රමම බලපෑම් නැති ෛන තුරු සිටින්න. 

  

Comirnaty ෙල යපාටෑසි ම් සහ යසෝඩි ම් අඩංගු යව්ක 

රමම එන්නරතහි මාත්රාෛක ිලිරමෝල් 1 ට ෛඩා අඩු රපාටෑසියම් (39 mg) ප්රමාණයක්ව අඩොංගු 

රව්, එබැවින් එයට අනුෛ ‘රපාටෑසියම් රහිතය’. 

රමම එන්නරතහි මාත්රාෛක ිලිරමෝල් 1 ට ෛඩා අඩු රසෝඩියම් (23 mg) ප්රමාණයක්ව අඩොංගු 

රව්, එබැවින් එයට අනුෛ ‘රසෝඩියම්’ රහිත ය. 

3. Comirnaty ලබා යදන්යන් යකයස්ද? 



• අරත් ඉහළ රකාටරස් මාොංශ රප්ශිෛලට තනුකරණය කල 0.3 mL@ ක එන්නතක්ව රලස 

Comirnaty ලබා රදනු ලැරේ. 

• ඔබට එන්නත් 2 ක්ව ලැරබනු ඇත, අෛම ෛශරයන් දන 21 ක පරතරයකින් ලබා රදනු 

ලැරේ*. 

• එන්නත් කිරීම සම්පුේණ ීමට, පළමු මාත්රාරෛන් දන 21 පසුෛ, ඔබට රදෛන මාත්රාෛ 

ලැබිය යුතුය*. 

Comirnaty භාවිතය පිළිබඳෛ ඔබට තෛත් ප්රශ්න ඇත්නම්, වෛද්යෛරයා, ඖෂධරව්දයා රහෝ 

රහදය රගන් විමසන්න. 

  

# JSC-EAP විසින් විරශ්ෂරයන් ළමුන් සහ පිරිි ළමුන් සඳහා, මැද-පාේශ්වික කලෛා ප්රරද්ශරේ 

Comirnaty අභ්යන්තර මාොංශ රප්ශි එන්නත් කිරීම නිේරද්ශ කරන ලදී. 

  

* JSC-EAP විසින් ලබා රදන මාත්රා සහ අෛශ්ය මාත්රා සොංඛ්යාෛ අතර කාල පරතරයන් පිළිබඳ 

නිේරද්ශ සඳහාය, කරුණාකර "COVID-19 එන්නත් කිරීරම් අතිරේක මාත්රාෛ(s) සඳහා 

නිේරද්ශ" පත්රිකාෛ බලන්න. COVID-19 ආසාදනරයන් සුෛය ලැබූ පුද්ගලයින් සඳහා, 

කරුණාකර "රපර COVID-19 ආසාදනය ඇති පුද්ගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත් කිරීම පිළිබඳ 

කරුණු පත්රිකාෛ" රෛත රයාමු ෛන්න. 

  

4. ඇති වි  හැි අතුරු ආබාධ1 

සෑම එන්නතකටම රමන්, Comirnaty ෛලද අතුරු ආබාධ ඇති විය හැක, නමුත් සෑම 

රකරනකුටම අතුරු ආබාධ ඇති රනාරව්. 

  

ඉතා සුලභ අතුරු ආබාධ: පුේගලයින් 10 යදයනකුයගන් 1 අය කුට බලපෑ හැක. 

● එන්නත් කරන ස්ථානය: රව්දනාෛ, ඉදමීම 

● රෛරහස 

● හිසරදය 

● මාොංශ රප්ශි ෛල රව්දනාෛ 

● සීතල ගතිය 

● හන්දපත් රුදාෛ 

● පාචනය 



● උණ 

රමම ඇතැම් අතුරු ආබාධ අවුරුදු 12 සිට 15 දක්වෛා නෛ රයාවුන් විරේ දරුෛන් අතර 

ෛැඩිහිටියන්ට ෛඩා තරමක්ව බහුලය. 

  

යපාදු අතුරු ආබාධ: පුේගලයින් 10 යදයනකුයගන් 1 අය කු දක්ලො බලපෑ හැක. 

● එන්නත් කරන ස්ථානය රතු ීම 

● ඔක්වකාරය 

● ෛමනය යෑම 

 

අසාමාන්  අතුරු ආබාධ: පුේගලයින් 100 යදයනකුයගන් 1 අය කු දක්ලො බලපෑ 

හැක. 

● ෛසා ගැටිති ඉදමීම 

● අසනීප බෛක්ව දැනීම 

● බාහුෛල රව්දනාෛ 

● නින්ද රනායාම 

● එන්නත් කරන ස්ථානය කැසීම 

● ආසාත්ිකතා  (උදා: පලු, කැසීම) 

● දුේෛල බෛක්ව රහෝ ශක්වතියක්ව රනාමැතිකම/නිදමත දැනීම 

● ආහාර රුිය අඩු ීම 

● අධික රලස දහඩිය දැමීම 

● රාත්රියට දහඩිය දැමීම 

  

දුරලභ අතුරු ආබාධ: පුේගලයින් 1,000 යදයනකුයගන් 1 අය කු දක්ලො බලපෑ හැක. 

● තාෛකාලික ඒක පාේශීය මුහුරණ් එල්ලී ෛැටීම 

● ආසාත්ිකතා (උදා: කුෂ්ඨ, මුහුරණ් ඉදමුම) 

  

ඉතා දුරලභ අතුරු ආබාධ: පුේගල න් 10,000 ින් 1 යදයනකුට බලපෑ හැි  



● හුස්ම හිරීම, ස්පන්දනය රහෝ පපුරව් රව්දනාෛ ඇති කළ හැකි මරයෝකාඩයිටිස් රහෝ 

රපරිකාේඩයිටිස් 

  

යනාදන්නා (පෙතින දත්ත ෙින් තක්ලයස්රු කළ යනාහැක) 

● දැඩි අසාත්ිකතා  

● එන්නත් කරන ලද ස්ථානය පුළුල් ඉදමීම 

● මුහුරණ් ඉදමීම (මුහුරණ් චේම රරෝග පිරවුම් ඇති රරෝගීන් තුළ මුහුරණ් ඉදමීම සිදුවිය හැක) 

● සරමහි රතු ලප රහෝ ලප ඇති කරන සරම් ප්රතික්වරියාෛක්ව, එය bulls-eye සුදු මුදු ෛලින් ෛට වූ 

තද රතු මුදු රමන් දස් විය හැකි අතර (එරිතිමා මල්ටිරෆෝම්) 

● හිරි ෛැටීම රහෝ බඩගා යන හැඟීම ෛැනි සරම් අසාමාන්ය හැඟීමක්ව (අසාමාන්ය හැඟීමක්ව) 

● විරශ්ෂරයන් සරම් (හයිරපාඇස්රට්ෂියා) හැඟීම රහෝ සොංරව්දීතාෛ අඩු ීම 

 

5. ප්රතිශක්ලතිකරණය න් පසු අහිතකර සිදුවීම් ොරතා ිරීම 

රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුෛට (“DH”) අහිතකර ඖෂධ ප්රතික්වරියා (“ADR”) ෛාේතාකරණ 

පද්ධතියක්ව ඇති අතර එය COVID-19 එන්නත් ෛල ආරක්වෂාෛ අධීක්වෂණය කිරීම සඳහා, 

ප්රතිශක්වතිකරණරයන් (AEFIs) පසුෛ අහිතකර සිදුීම් ෛාේතාෛලින් ලබා ගනී. ඔබට 

ප්රතිශක්වතිකරණරයන් පසු කිසියම් අහිතකර සිදුීමක්ව පිලිබඳ සැක පලී ඇත්නම්, 

කරුණාකර රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයින් (උදා: වෛද්යෛරුන්, දන්ත වෛද්යෛරුන්, 

ඖෂධරව්දීන්, රහදයන් සහ චීන වෛද්ය ෛෘත්තිකයින්) දැනුෛත් කරන්න. ඔවුන්රගන් 

උපරදස් ලබා ගැනීරම්දී, AEFIs එන්නත ලබාගැනීම සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි යැයි සිතන්රන් 

නම් එම AEFIs DH රෛත ෛාේතා කරන්න. 

  

COVID-19 එන්නත ලබා දීරම් සුරක්වෂිත බෛ සහ ඒ හා සම්බන්ධ සායනික සිදුීම් අඛණ්ඩෛ 

අධීක්වෂණය කිරීම සඳහා, එන්නත ලබා දීරම්දී එකතු කරන ලද ඔරේ පුද්ගලික රතාරතුරු 

සහ රරෝහල් අධිකාරිය සහ අදාළ රපෞද්ගලික රසෞඛ්ය රස්ෛා ආයතන හා රසෞඛ්ය රස්ෛා 

ෛෘත්තිකයන් සතුෛ ඇති ඔරේ සායනික දත්ත, අධීක්වෂණ කටයුතු සඳහා අෛශ්ය ෛන බැවින්, 

රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුෛ සහ (රහාොංරකාොං විශ්ෛ විද්යාලය ඇතුළු) රජය සමඟ 

සහරයෝගරයන් කටයුතු කරන අදාළ සොංවිධාන මගින් ලබාරගන භාවිතා කල හැක. 

  

එන්නත් කරන ස්ථානරයහි ඇතිෛන රව්දනාෛ රහෝ රතු පැහැ ගැන්ීම එන්නත් කිරීරමන් 

පැය 24 කට පසු උග්ර ෛන අෛස්ථා ෛලදී; රහෝ ඔරේ අතුරු ආබාධ ඔබෛ අපහසුතාෛයට පත් 

කරන්රන්නම් රහෝ දන කිහිපයකින් ඉෛත්ෛ යන බෛක්ව රනාරපරන් නම් කරුණාකර ඔරේ 

වෛද්යෛරයා අමතන්න. 



  

ඔබ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්රන් නම්, ඔරේ එන්නත් පිළිබඳ විස්තර රසෞඛ්ය රස්ෛා 

ෛෘත්තිකයින්ට  පැෛසීමට ෛග බලා ගන්න. ඉන් අනතුරුෛ රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයන් විසින් 

නිසි තක්වරස්රුෛක්ව සිදු කරනු ඇති අතර අෛශ්ය නම්, ෛැඩිදුර ක්වරියාමාේග සහ තක්වරස්රු 

කිරීම් සඳහා රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුෛට වෛද්යමය ෛශරයන් ෛැදගත් යැයි සැලරකන 

ඕනෑම AEFI එකක්ව ෛාේතා කරනු ඇත. 

  

COVID-19 එන්නරතහි සුරක්වෂිත බෛ හා ඒ හා සම්බන්ධ සායනික සිදුීම් අඛණ්ඩෛ 

අධීක්වෂණය කිරීම සඳහා, අහිතකර සිදුීම් පිළිබඳ රතාරතුරු, පුද්ගලික හා සායනික දත්ත 

රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුෛට යැීම උරදසා කරුණාකර ඔරේ අනුමැතිරයන් රසෞඛ්ය රස්ෛා 

ෛෘත්තිකයාට AEFI රෛත ෛාේතා කිරීමට ඉඩ රදන්න. 

  

එන්නත පිලිබඳ සහ අතුරු ආබාධ පිළිබඳ ෛැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා කරුණාකර 

https://www.covidvaccine.gov.hk/ රෛේ අඩවියට පිවිරසන්න. 

  

යසෞඛ්  යස්ො ෙෘත්තික න් යෙත පණිවිඩ : 

කරුණාකර වෛද්ය තක්වරස්රුෛක්ව සිදු කරන්න. එන්නත හා සම්බන්ධ AEFI වෛද්යමය 

ෛශරයන් ෛැදගත් යැයි ඔබ සලකන්රන් නම්, කරුණාකර එය පහත රෛේ අඩවිරේ මාේගගත 

ෛාේතා කිරීම හරහා රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුරව් ඖෂධ කාේයාලයට ෛාේතා කරන්න. 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html. 

  

ප්රතිශක්වතිකරණරයන් පසුෛ එන්නත ලබන්නා බරපතල අහිතකර සිදුීම් අත්විඳින්රන් 

නම්, කරුණාකර ඔහු/ඇය ෛ රරෝහලට රයාමු කරන්න. 

  

 

 දත්ත පත්රිකාරව් සහ පුද්ගලික දත්ත එක්වරැස් කිරීරම් අරමුණු පිළිබඳෛ ෛන 

ප්රකාශරේ දක්වෛා ඇති සියලුම රතාරතුරු මා විසින් කියෛා රත්රුම් රගන ඇති අතර, 

COVID-19 එන්නත් කිරීරම් ෛැඩසටහන යටරත් මට / මරග් දරුෛාට / මරග් ෛාට්ටුෛට* 

COVID-19 එන්නත ලබා දීමට මම එකඟ රෛි; සහ රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුෛ සහ අදාළ 

සොංවිධාන (රජය සමඟ සහසම්බන්ධෛ කටයුතු කරන (රහාොංරකාොං විශ්ෛ විද්යාලය 

ඇතුළුෛ) ) ෛලට (i) මරග් / මරග් දරුෛාරග් / මරග් ෛාට්ටුරව් * අඩොංගු පුද්ගලික දත්ත සහ 

(ii) මරග් / මරග් දරුෛාරග් / මරග් ෛාට්ටුරව් * රරෝහල් අධිකාරිය සහ අදාළ රපෞද්ගලික 

රසෞඛ්ය පහසුකම් සහ රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයන් සතුෛ ඇති සායනික දත්ත, COVID-

19 එන්නත හා සම්බන්ධ ආරක්වෂාෛ සහ සායනික සිදුීම් අඛණ්ඩෛ අධීක්වෂණය කිරීම 



සඳහා ප්රරව්ශයක්ව සහ භාවිතය අෛශ්ය ෛන බැවින් දත්ත රසෞඛ්ය රදපාේතරම්න්තුෛ 

හට ලබා ගැනීමටත් භාවිතා කිරීමටත් අෛසර ලබාරදි. 

  

* කරුණාකර සුදුසු පරිද කපා ඉෛත් කරන්න. 

  

පරිෛේතනය කළ අනුෛාදය නිේරද්ශය සඳහා පමණි. අනුෛාද දනය: 2022 රනාෛැම්බේ 26. 

පරිෛේතිත අනුෛාදය සහ ඉොංග්රීසි අනුෛාදය අතර විෂමතා තිරේ නම්, ඉොංග්රීසි අනුෛාදය 

පෛතිනු ඇත ෛැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර www.covidvaccine.gov.hk රෛත පිවිරසන්න 

 

Translated version is for reference only. Version date: 26 November 2022.   

In case of discrepancies between translated version and the English version, English version shall prevail. 

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


