
(Sinhala version) 

CoronaVac COVID-19 එන්නත එන්නත් කිරීම සඳහා වූ තතාරතුරු පත්රිකාව (Vero Cell), අක්රිය 

කරන ලද 

 

1. CoronaVac යනු කුමක්ද සහ එය භාවිතා කරන්තන් කුමක් සඳහාද1 

 

SARS-CoV-2 වෛරසය නිසා ඇති ෛන COVID-19 රරෝගයට එරරහිෛ ක්රියාකාරී ප්රතිශක්තිකරණය රෙස 

CoronaVac දක්ෛනු ෙැරේ. 

 

රරෝග ෛැළැක්ීම සහ පාෙනය කිරීම (එන්නත් භාවිතය) නියාමනය (ෛග. 599K) යටරත් එන්නත සඳහා 

අෛසර දී ඇත. එය රහාොංරකාොං හි ඖෂධාෙ සහ ෛසවිස ආඥා පනත යටරත් ලියාපදොංචි කර රනාමැත (ෛග. 

138). 

 

ෛයස අවුරුදු 3 සහ ඊට ෛැඩි රරෝගයට රගාදුරු විය හැකි පුද්ගෙයින් සඳහා CoronaVac සුදුසු යැයි දක්ෛනු 

ෙැරේ.@ 

 
@අවුරුදු 3 ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතා කිරීම සඳහා කරුණාකර "මාස 6 සිට අවුරුදු 3 ට 

අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අතිරේක සටහන්" රෙත රයාමු ෙන්න. 

 මම (සහ භාරකරු) 1 ෛන අයිතමරේ ඉහත රතාරතුරු කියෛා රත්රුම් රගන ඇත. 

 

2. ඔබ CoronaVac ලබාගැනීමට තපර දැනගත යුතු තේ1 

 

පහත සඳහන් තත්ත්වයන් සහිත පුේගලයින් හට CoronaVac ලබා තනාදිය යුතු ය 

ඔබට පහත තත්ත්ෛය/තත්ත්ෛයන් තිරේ නම් කරුණාකර සුදුසු  ✔ ෙකුණ රයාදා 

එන්නත් කරන ස්ථානරේ රස්ෛරේ නියුතු රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයන්ට දන්ෛන්න. 

මා හට පහත 

තත්ත්ෛය/තත්ත්ෛයන් ඇත: 

• CoronaVac රහෝ රෛනත් අක්රිය එන්නතකට රහෝ    

 CoronaVac හි කිසියම් සොංරචකයක් සඳහා වූ අසාත්ිකතා ප්රතික්රියා 

ඉතිහාසය, (ක්රියාකාරී* රහෝ අක්රිය* අමුද්රව්ය රහෝ නිෂ්පාදන 

ක්රියාෛලිරේදී භාවිත කරන ඕනෑම ද්රව්යයක්); 

◻  

• එන්නත නිසා රපර ඇතිවූ දරුණු අසාත්ිකතා   

(උදා:  උග්ර ඇනෆිෙැක්සිස්, ඇන්ිරයෝඩීමා,       හුස්ම හිරීම, ආදය); 
◻  

• දරුණු ස්නායු රරෝග තත්ත්ෛයන් (උදා: තීර්යක්    ිොංඡාදාහය, ිොන්-

බරර් සින්්රරෝමය, ස්නායු පටකරේ පෛතින මයලීන් අහිි කිරීරම් රහෝ 

විනාශ කිරීරම් රරෝග ආදය); 

◻  

* අක්රිය කළ SARS-CoV-2 ෛයිරසය (CZ02 වික්රියාෛ), ඇලුිනියම් හයි්රරාක්සයි්, ඩිරසෝඩියම් 

හයි්රජන් රපාස්රප්ට් රොරෙකහයි්රර්ට්, රසෝඩියම් ෙයිහයි්රජන් රපාස්රප්ට් රමාරනාහයි්රර්ට් 

සහ රසෝඩියම් ක්රෙෝරයි් ඇතුළත්ෛ. 

                                                      
1 සමාගම විසින් සපයන ෙද පහත රතාරතුරු 



2 

 

ඔබට පහත තත්ත්ෛය/තත්ත්ෛයන් තිරේ නම් කරුණාකර සුදුසු  ✔ ෙකුණ රයාදා 

එන්නත් කරන ස්ථානරේ රස්ෛරේ නියුතු රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයන්ට දන්ෛන්න. 

මා හට පහත 

තත්ත්ෛය/තත්ත්ෛයන් ඇත: 

• පාෙනය රනාවූ දරුණු නිදන්ගත රරෝග; 

 (සටහන: දයෛැඩියාෛ, අධි රුධිර පීෙනය සහ කිරීටක හෘද රරෝග යනාදය 

රපාදු නිදන්ගත රරෝග අතරට ඇතුළත් රව්. ඔරේ නිදන්ගත රරෝගය 

ස්ථාෛර නම්, ඔබ ආරක්ෂාෛ සඳහා එන්නත ෙබා ගත යුතුය, මන්ද 

නිදන්ගත රරෝග ඇත්තන් COVID-19 ආසාදනරයන් බරපතෙ 

රරෝගාබාධෛෙට ෙක්ීරම් රහෝ මරණයට පත්ීරම් ෛැඩි අෛදානමක් ඇති 

බැවිනි. ඔරේ තත්ත්ෛය පිළිබඳෛ ඔබට අවිනිශ්චචිත නම් රහෝ ඔරේ රරෝග 

තත්ත්ෛරේ මෑත කාලීන රෛනසක් ඇත්නම්/පසුගිය කාෙය තුළ 

ඖෂධෛෙ රෛනස්කම් සිදු කරේ නම්/ මෑතකාලීනෛ වෛද්යෛරරයක් 

රෛත රයාමු ීරම් අෛශ්චයතාෛක් තිරේ නම්, කරුණාකර ඔරේ පවුරේ 

වෛද්යෛරයා රහෝ වෛද්යෛරයා සමඟ එන්නත් කිරීම සඳහා සුදුසු 

රව්ොෛ සාකච්ඡා කරන්න.) 

◻  

 

පූරතවෝපායන් 

● රමම එන්නත මගින් සිදුෛන ආරක්ෂාරව් කේපැෛැත්ම පිළිබඳෛ ප්රමාණෛත් දත්ත රනාමැති රහයින්, 

COVID-19 ෛසොංගතය ෛැළැක්ීම සහ පාෙනය කිරීම සඳහා අෛශ්චය ආරක්ෂණ පියෛර ගත යුතුය. 

● උග්ර රරෝග, නිදන්ගත රරෝග උග්ර රෙස ෛැඩිීම, දරුණු නිදන්ගත රරෝග, ඇරටාපි සහ උණ 

ඇති රරෝගීන් සඳහා එන්නත ප්රරව්ශරමන් භාවිත කළ යුතු ය; අෛශ්චය නම් වෛද්යෛරයාරග් 

ඇගයීරමන් පසු එන්නත ප්රමාද කරන්න. 

● දයෛැඩියා රරෝගීන් සහ ෛලිප්පුෛ, අපස්මාරය, එන්රසෆරෙෝපති, මානසික රරෝග රහෝ   ඉහත රරෝග 

සඳහා පවුේ ඉතිහාසයක් ඇති පුද්ගෙයින් සඳහා, රමම එන්නත ප්රරව්ශරමන් භාවිතා කළ යුතුය. 

● රමම නිෂ්පාදනය අභ්යන්තර මාොංශ රප්ශි ෛෙ එන්නත් කිරීම, ත්රරාම්රබාසයිටහීනතාෛ රහෝ 

රක්තපාත රරෝග ඇති රරෝගීන් සඳහා රේ ගැලීමට රේතු විය හැක, එබැවින් එය ප්රරව්ශරමන් භාවිතා 

කළ යුතුය. 

● දුර්ෛෙ ප්රතිශක්තිකරණ ක්රියාකාරිත්ෛයක් ඇති පුද්ගෙයින් (මාරාන්තික රගඩි, රනෆ්රරාටික් 

සින්්රරෝමය, ඒ්ස් රරෝගීන් ෛැනි) පිළිබඳ රමම නිෂ්පාදනරේ ආරක්ෂාෛ සහ සඑෙත්ෛය පිලිබඳ දත්ත 

ෙබාරගන රනාමැති අතර, රමම නිෂ්පාදනරේ එන්නත් කිරීම තනි තනි සෙකා බැලීම් මත විය යුතුය. 

● මානෛ ප්රතිශක්තීකරණ එන්නත ෙබාගන්නා පුද්ගෙයින්රග් ප්රතිශක්තිකරණ කාර්යයට බෙපෑමක් 

ඇතිවිය හැකි නිසා රමම එන්නත ෙබාගැනීරම්දී අෛම ෛශරයන් මාසයක පරතරයක්ෛත් ඇතිෛ 

ෙබාගත යුතුය.  

● එන්නත ෙබා ගැනීරමන් පසු ස්නායු පද්ධතිරේ අහිතකර ප්රතික්රියාෛක් සිදුෛ ඇත්නම් එය නැෛත 

භාවිතා රනාකරන්න. 

● රෛනත් එන්නත් රමන්ම, සියලුම ෙබන්නන් සඳහා ආරක්ෂාෛ 100% දක්ෛා ළඟා රනාවිය හැකිය. 

● එන්නත ෙබා ගැනීරමන් පසු විනාඩි 15 ක් නිරීක්ෂණය කරන්න. 
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ගැබ් දැරීතේ වයතේ පසුවන කාන්තාවන් 

එන්නත ෙබා දීරමන් පසු අනරප්ක්ිත ගැේගැනීම් ඇති කාන්තාෛන් පිළිබඳ සායනික අත්හදා බැලීම් ෛලින් 

ෙබාගත් දත්ත ඉතා සීිත ෛන අතර එන්නත ෙබා දීරමන් පසු අහිතකර ගර්භණී විපාක ඇතිීරම් 

අෛදානම තීරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණෛත් රනාරව්. 

 

ගරභනී තහෝ කිරි තදන කාන්තාවන් 

ෛර්තමානරේදී ගර්භනී සහ කිරි රදන කාන්තාෛන්රග් සායනික දත්ත රනාමැත. 

 

ළමුන් සහ නව තයෞවනයන් 

ෛයස අවුරුදු 3 සිට 17 දක්ෛා ළමුන් සහ නෛ රයෞෛනයන් සඳහා CoronaVac භාවිතය පිළිබඳ I සහ 

II අදයර අත්හදා බැලීම්ෛලින් රපන්නුම් කරේ CoronaVac ප්රතිශක්තිජනක, ආරක්ිත සහ 

රහාඳින් ඔරරාත්තු රදන බෛයි. මීට අමතරෛ, දැනට සිදු කරින් පෛතින III අදයර අත්හදා බැලීම් 

ෛලින් ද රපන්නුම් කරේ රමම ෛයස් කාණ්ෙය සඳහා CoronaVac රහාඳින් ඔරරාත්තු රදන බෛයි. 

ෛයස අවුරුදු 3 සිට 17 දක්ෛා ළමුන් සහ නෛ රයෞෛනයන් (CoronaVac මාත්රා ිලියන 200කට අධික 

ප්රමාණයක් ෙබා දී ඇති)  සඳහා චීන සමූහණ්ුරව් පෛත්ෛන ෙද සමූහ එන්නත් කිරීරම් 

ව්යාපාරරේ රතාරතුරු අනුෛ බරපතෙ ආරක්ෂක ගැටළු රපන්නුම් කර රනාමැත. 

 

වයස අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි පුේගලයින් 

ෛයස අවුරුදු 60 සහ ඊට ෛැඩි පුද්ගෙයින් සඳහා CoronaVac භාවිතා කිරීරම් ෛාසිය සාමාන්යරයන් කිසිදු 

එන්නතක් භාවිතා රනාකිරීරම් අෛදානම ඉක්මෛා යයි. ෛයස අවුරුදු 60 සහ ඊට ෛැඩි පුද්ගෙයින් පිළිබඳ I හා 

II අදයර දත්ත ෛලින් එන්නත ආරක්ිත සහ ප්රතිශක්තිජනක බෛ දක්නට ෙැබුණි.  

 

CoronaVac සහ තවනත් ඖෂධ 

● රෛනත් එන්නත් සමඟ අනුබද්ධෛ භාවිතා කිරීම: ප්රතිශක්තිකරණ පිළිබඳ රෛනත් එන්නත් සමඟ 

එකම රව්ොෛක (රපර, පසුෛ රහෝ එකම රව්ොෛක)  ප්රතිශක්තිකරණ ප්රතිචාරය තක්රස්රු කිරීම 

පිළිබඳ සායනික අධ්යයනයක් සිදු කර රනාමැත. 

● රෛනත් ඖෂධ සමඟ අනුබද්ධෛ භාවිතා කිරීම: ප්රතිශක්තීකරණ මර්දන කාරක ඖෂධ ෛන 

ප්රතිශක්තීකරණ මර්දන කාරක ඖෂධ, රසායනික චිකිත්සක ඖෂධ, ප්රති- පරිෛෘත්තීය ඖෂධ, 

ඇේකයිෙයිට් කාරක, සයිරටාරටාක්සික් ඖෂධ, රකෝටිරකාස්රටරරායි් ඖෂධ යනාදය රමම 

නිෂ්පාදනරයන් ඇතිකරන ප්රතිශක්තීකරණ ප්රතිචාරය අු කළ හැකිය. 

● ප්රතිකාර ෙබන රරෝගීන්: ප්රතිකාර ෙබන රරෝගීන් සඳහා සිදුවිය හැකි ඖෂධ අන්තර් ක්රියා 

ෛළක්ෛාගැනීම සඳහා CoronaVac භාවිතා කිරීමට රපර වෛද්ය ෛෘත්තිකයාරගන් උපරදස් ෙබා ගන්න. 
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3.  CoronaVac ලබා තදන ආකාරය 1 

 

මූලික ප්රතිශක්තිකරණය සඳහා මාත්රා රදකක් * ෙබා දය යුතුය. පළමු මාත්රාරෛන් දන 28 කට 

පසු රදෛන මාත්රාෛ ෙබා දීම ෛොත් සුදුසු ය. මාත්රාෛකට ි. ලී 0.5 කි. 

 

ඉහළ අරත් රෙේටාභ කොපරේ අභ්යන්තර මාොංශ රප්ශි ෛෙට එන්නත් කිරීරමන් CoronaVac ෙබාදය යුතුයි. 

 

* JSC-EAP විසින් විරශ්චිත පුද්ගෙ කණ්ොයම් සඳහා COVID-19 එන්නරතහි අතිරර්ක මාත්රාෛ 

(එනම්, රතෛන/ සහ සිව්ෛන මාත්රාෛ) නිර්රද්ශ කරන ෙදී. විස්තර සඳහා කරුණාකර "COVID-19 

එන්නත් කිරීම සඳහා නිර්රද්ශ" පරිපූරක පත්රිකාෛ බෙන්න. COVID-19 ආසාදනරයන් සුෛය ෙැබූ 

පුද්ගෙයින් සඳහා, කරුණාකර "රපර COVID-19 ආසාදනය ඇති පුද්ගෙයින් සඳහා COVID-19 

එන්නත් කිරීම පිළිබඳ කරුණු පත්රිකාෛ" රෛත රයාමු ෛන්න. 

 

4.  විය හැකි අතුරු ආබාධ 1 

 

අවුරුදු 18 තහෝ ඊට වැඩි අය සඳහා ඇති විය හැකි අතුරු ආබාධ 

ඉතා සුලභ අතුරු ආබාධ: ≧ 10% ක පිරිසකට බලපෑ හැක 

● එන්නත් කරන ස්ථානරේ: රව්දනාෛ 

● හිසරදය 

● රතරහට්ුෛ 

 

සුලභ අතුරු ආබාධ: 1% - 10% ක පිරිසකට බලපෑ හැක

● එන්නත් කරන ස්ථානය ඉදමීම, සම කැසීම, පලු දැමීම, රළු ීම 

● මාොංශ රප්ශි ෛෙ රව්දනාෛ 

● ඔක්කාරය 

● අතීසාරය 

● හොංද ඉදමීම සහ/රහෝ රව්දනා 

● කැස්ස 

● සීතෙ 

● සම කැසීම 

● කෑම රුචිය නැතිීම  

● නාසරයන් රසාු දයර ගැලීම 

● උගුරර් රව්දනාෛ  

● නාසය සිරීම 

● උදර රව්දනාෛ
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සුලභ තනාවන අතුරු ආබාධ: 0.1% - 1% පිරිසකට බලපෑ හැක

● එන්නත් කරන ස්ථානරේ දැවිේෙ 

● ෛමනය 

● අධි සොංරව්දීතාෛ 

● අසාමාන්ය සම සහ ශ්චරේෂ්මෙ 

● උණ 

● රෛව්ලීම 

● සම උණුසුම් ීම සහ රත් පැහැ ීම 

● රශෝථය 

● කරකැවිේෙ 

● නිදබර ගතිය

දුරලභ අතුරු ආබාධ: 0.01% - 0.1% පිරිසකට බලපෑ හැක

● මාොංශ රප්ශි ගැස්ම 

● ඇසිපිය ඉදමීම 

● නාසරයන් රේ ගැලීම  

● උදරය විශාෙ ීම 

● මෙබද්ධය 

● ගඳ, සුෛඳ, රස අුීම රහෝ නැතිීම 

● අක්ීය අෛහිරතාෛ 

● හදසි රස්නය දැනීම් 

● ඉක්කාෛ 

● ඇස් රතුීම, ඉදමීම, කඳුළු ගැලීම

ඉතා දුරලභ අතුරු ආබාධ: <0.01% පිරිසකට බලපෑ හැකිය 

● සුළු පක්ෂාඝාතය# 
#රහාොංරකාොං හි පශ්චෛාත්-අෛසරය ෙබා තිරේ. 

 

බරපතල අහිතකර සිදුවීේ 

● එන්නත සම්බන්ධ බරපතෙ අහිතකර සිදුීමක් 2021 රපබරෛාරි 03 දන දක්ෛා හඳුනාරගන 

රනාමැත. 
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වයස අවුරුදු 3 සිට 17 දක්වා ළමුන් සහ තයෞවනයන් සඳහා විය හැකි අතුරු ආබාධ 

ඉතා සුලභ අතුරු ආබාධ: ≧10% පුේගලයින්ට බලපෑ හැකිය 

● එන්නත් කරන ස්ථානය: රව්දනාෛ 

 

තපාදු අතුරු ආබාධ: 1% - 10% පුේගලයින්ට බලපෑ හැකිය 

● එන්නත් ස්ථානය: සම රළු ීම, ඉදමීම 

● අසාමාන්ය සම සහ ශ්චරේෂ්මෙ පටෙය  

● ඔක්කාරය 

● කැස්ස 

● රයිරනෝරියා 

● උණ 

● ආහාර රුචිය අු ීම 

● හිසරදය 

● රතරහට්ුෛ 

● උගුර ආශ්චරිත රව්දනාෛ 

 

දුරලභ අතුරු ආබාධ: 0.1% - 1% පුේගලයින්ට බලපෑ හැකිය 

● එන්නත් කරන ස්ථානරේ කැසීම, එරිතිමා 

● පාචනය 

● මයිේියා 

● ෆරින්ියේ එරිතිමා 

● උදර රව්දනාෛ 

● බෙ පිපුම 

● ෛසා ග්රන්ිදාහය 

● ඇසි පිය ප්රදාහය 

● අධි සොංරව්දීතාෛ 

● ෛමනය 

● ස්ෛරාෙරේ රව්දනාෛ 

● ඉහළ ශ්චෛසන මාර්ගය ආසාදනය 

● ඉහළ උදරරේ රව්දනාෛ 

● ක්ොන්තය 

● පපුරව් අපහසුතා 

 

බරපතල අහිතකර සිදුවීම 

● 2021 රනාෛැම්බර් දක්ෛා එන්නත් සම්බන්ධ බරපතෙ අහිතකර සිදුීමක් හඳුනාරගන රනාමැත. 
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5. ප්රතිශක්තිකරණතයන් පසු අහිතකර සිදුවීේ වාරතා කිරීම 

 

රසෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්තුෛට (“DH”) අහිතකර ඖෂධ ප්රතික්රියා (“ADR”) ෛාර්තාකරණ පද්ධතියක් ඇති 

අතර එය COVID-19 එන්නත් ෛෙ ආරක්ෂාෛ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා, ප්රතිශක්තිකරණරයන් (AEFIs) පසුෛ 

අහිතකර සිදුීම් ෛාර්තාෛලින් ෙබා ගනී. ඔබට ප්රතිශක්තිකරණරයන් පසු කිසියම් අහිතකර සිදුීමක් 

පිලිබඳ සැක පෙී ඇත්නම්, කරුණාකර රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයින් (උදා: වෛද්යෛරුන්, දන්ත 

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

උපරදස් ෙබා ගැනීරම්දී, AEFIs එන්නත ෙබාගැනීම සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි යැයි සිතන්රන් නම් එම AEFIs 

DH රෛත ෛාර්තා කරන්න. 

 

COVID-19 එන්නත ෙබා දීරම් සුරක්ිත බෛ සහ ඒ හා සම්බන්ධ සායනික සිදුීම් අඛණ්ෙෛ අධීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා, එන්නත ෙබා දීරම්දී එකතු කරන ෙද ඔරේ පුද්ගලික රතාරතුරු සහ රරෝහේ අධිකාරිය සහ 

අදාළ රපෞද්ගලික රසෞඛ්ය රස්ෛා ආයතන හා රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයන් සතුෛ ඇති ඔරේ සායනික දත්ත, 

අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා අෛශ්චය ෛන බැවින්, රසෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්තුෛ සහ (රහාොංරකාොං විශ්චෛ විද්යාෙය 

ඇතුළු) රජය සමඟ සහරයෝගරයන් කටයුතු කරන අදාළ සොංවිධාන මගින් ෙබාරගන භාවිතා කෙ හැක. 

 

එන්නත් කරන ස්ථානරයහි ඇතිෛන රව්දනාෛ රහෝ රතු පැහැ ගැන්ීම එන්නත් කිරීරමන් පැය 24 කට පසු 

උග්ර ෛන අෛස්ථා ෛෙදී; රහෝ ඔරේ අතුරු ආබාධ ඔබෛ අපහසුතාෛයට පත් කරන්රන්නම් රහෝ දන 

කිහිපයකින් ඉෛත්ෛ යන බෛක් රනාරපරන් නම් කරුණාකර ඔරේ වෛද්යෛරයා අමතන්න. 

 

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

පැෛසීමට ෛග බො ගන්න. ඉන් අනතුරුෛ රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයන් විසින් නිසි තක්රස්රුෛක් සිදු කරනු 

ඇති අතර අෛශ්චය නම්, ෛැඩිදුර ක්රියාමාර්ග සහ තක්රස්රු කිරීම් සඳහා රසෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්තුෛට 

වෛද්යමය ෛශරයන් ෛැදගත් යැයි සැෙරකන ඕනෑම AEFI එකක් ෛාර්තා කරනු ඇත.  

 

COVID-19 එන්නරතහි සුරක්ිත බෛ හා ඒ හා සම්බන්ධ සායනික සිදුීම් අඛණ්ෙෛ අධීක්ෂණය කිරීම 

සඳහා, අහිතකර සිදුීම් පිළිබඳ රතාරතුරු, පුද්ගලික හා සායනික දත්ත රසෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්තුෛට 

යැීම උරදසා කරුණාකර ඔරේ අනුමැතිරයන් රසෞඛ්ය රස්ෛා ෛෘත්තිකයාට AEFI රෛත ෛාර්තා කිරීමට ඉෙ 

රදන්න.  

 

එන්නත පිලිබඳ සහ අතුරු ආබාධ පිළිබඳ ෛැඩිදුර රතාරතුරු සඳහා කරුණාකර 

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

 

තසෞඛ්ය තේවා වෘත්තිකයන් තවත පණිවිඩය: 

කරුණාකර වෛද්ය තක්රස්රුෛක් සිදු කරන්න. එන්නත හා සම්බන්ධ AEFI වෛද්යමය ෛශරයන් ෛැදගත් 

යැයි ඔබ සෙකන්රන් නම්, කරුණාකර එය පහත රෛේ අෙවිරේ මාර්ගගත ෛාර්තා කිරීම හරහා රසෞඛ්ය 

රදපාර්තරම්න්තුරව් ඖෂධ කාර්යාෙයට ෛාර්තා කරන්න. 

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

 

ප්රතිශක්තිකරණරයන් පසුෛ එන්නත ෙබන්නා බරපතෙ අහිතකර සිදුීම් අත්විඳින්රන් නම්, 

කරුණාකර ඔහු/ඇය ෛ රරෝහෙට රයාමු කරන්න. 
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 දත්ත පත්රිකාරව් සහ පුද්ගලික දත්ත එක්ැස් කිරීරම් අරමුණු පිළිබඳෛ ෛන ප්රකාශරේ දක්ෛා ඇති 

සියලුම රතාරතුරු මා විසින් කියෛා රත්රුම් රගන ඇති අතර, COVID-19 එන්නත් කිරීරම් ෛැෙසටහන 

යටරත් මට / මරග් දරුෛාට / මරග් ෛාට්ුෛට* COVID-19 එන්නත ෙබා දීමට මම එකඟ රෛි; සහ 

රසෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්තුෛ සහ අදාළ සොංවිධාන (රජය සමඟ සහසම්බන්ධෛ කටයුතු කරන 

(රහාොංරකාොං විශ්චෛ විද්යාෙය ඇතුළුෛ) ) ෛෙට (i) මරග් / මරග් දරුෛාරග් / මරග් ෛාට්ුරව් * අෙොංගු 

පුද්ගලික දත්ත සහ (ii) මරග් / මරග් දරුෛාරග් / මරග් ෛාට්ුරව් * රරෝහේ අධිකාරිය සහ අදාළ 

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

19 එන්නත හා සම්බන්ධ ආරක්ෂාෛ සහ සායනික සිදුීම් අඛණ්ෙෛ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ප්රරව්ශයක් සහ භාවිතය අෛශ්චය ෛන බැවින් දත්ත රසෞඛ්ය රදපාර්තරම්න්තුෛ හට ෙබා ගැනීමටත් 

භාවිතා කිරීමටත් අෛසර ෙබාරදි. 

 

* කරුණාකර සුදුසු පරිද කපා ඉෛත් කරන්න. 

 

අනුෛර්තන දනය:  4 අර ෝස්තු 2022 

 

පරිෛර්තනය කළ අනුෛාදය නිර්රද්ශය සඳහා පමණි. 

පරිෛර්තනය කළ අනුෛාදය සහ ඉොංග්රීසි අනුෛාදය අතර විෂමතාෛන් තිරේ නම්, ඉොංග්රීසි අනුෛාදය බෙ 

පැෛැත්රව්. 

ෛැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර www.covidvaccine.gov.hk රෛත පිවිරසන්න.  

 

Translated version is for reference only. Version date: 4 August 2022 

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

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

 


