
Sinhala version 

 

 

 

පෙර දී COVID-19 ආසාදනය වූ පුද්ගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත්කරණය පිළිබඳ ප ාරතුරු ෙත්රිකාව 

(නවතම තතොරතුරු සඳහො, කරුණොකර තවබ් අඩවියට පිවිතසන්න: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq) 

 

1. මම එන්නත්කරණයට ලක් පනාවූ අ ර COVID-19 ආසාදනපයන් සුවය ලබා සිටිමි.  මා ලබා 

ග  යුත්පත් කුමන ආකාරපේ COVID-19 එන්න ක්ද, ඊට අදාල මාත්රා කාලසටහන කුමක්ද? 

ප්රධොන විධොයක විතේෂඥ උපතේශක මණ්ඩලය (JSC-EAP) විසින් එක් කරන ලද ඒකොබේධ විේයොත්මක කමිටුවල 

නවතම එකඟතො අතුරු නිර්තේශයට අනුව, එන්නත්කරණයට ලක් තනොවූ අය සඳහො එන්නත් කිරීතේ විධිවිධොන 

ක්රියොත්මක කිරීතේදී පහත සඳහන් සොධක සැලකිල්ලට ගත යුතුය: යම් පුද්ගලපයකු අයත් වන වයස් කාණ්ඩය 

කුමක්ද යන වග,  ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුද්ගල කණ්ඩායම් සඳහා, යපමකු පන්වාසික සත්කාරක 

නිවාසවල වාසය කරන්පන්ද යන වග සහ යපමකු ලබා ගැනීමට අදහස් කරන්පන් කුමන පවළඳ නාමය 

යටපත් ඇති COVID-19 එන්න ද යන්න. අවේය මොත්රො ගණන සහ අදොළ කොල පරතරයන් පිළිබඳ සවිස්තරොත්මක 

තතොරතුරු සඳහො, කරුණොකර අදොළ විස්තරය සඳහො "1 ව්න රූපය" තවත තහෝ පහත තවබ් අඩවිය තවත තයොමු වන්න: 

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

 

2. COVID-19 එන්න  ලබා දී දින 14කට වැඩි කාලයකට ෙසුව මට COVID-19 ආසාදනය විය.  මා 

විසින් නැව   එන්න  ලබා ග  යුතුද යන්න සහ ඊට අදාල මාත්රා කාලසටහන කුමක්ද?  

COVID-19 එන්නත ලබො දී දින මොත්රො ගණන සහ අදොළ කොල පරතරයන් පිළිබඳ සවිස්තරොත්මක තතොරතුරු සඳහො, 

කරුණොකර අදොළ විස්තරය තහෝ පහත තවබ් අඩවිතේ සඳහො "2 වන රූපය" තවත තයොමු වන්න: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf. එන්නත් වොර්තොව මගින් COVID-19 ආසොදනයට තපර සහ 

පසුව ලැබුණු එන්නත් මොත්රොව තපන්වයි. 

 

 

3. COVID-19 එන්න  ලබා දී දින 14කට අඩු කාලයකදී මට COVID-19 ආසාදනය විය. මා විසින් 

නැව   එන්න  ලබා ග  යුතුද යන්න සහ ඊට අදාල මාත්රා කාලසටහන කුමක්ද? 

සොමොන්යතයන්, COVID-19 ආසොදනතයන් සුවය ලැබූ පුේගලයින්ට සොමොන්ය ජනතොවට වඩො අඩු මොත්රො ගණනක්  

ප්රමොණවත් තව්.  එන්නත් වල කොර්යක්ෂමතොවය උපරිම කිරීම සහ එන්නත ලබො දීතමන් පසු ප්රතිශක්තිකරණ 

ප්රතිචොරය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො, මොත්රො අතර අවම වශතයන් දින 14 ක පරතරයක් තිබිය යුතුය.  පුේගලතයකු 

COVID-19 ආසොදනතයන් පසු එන්නත් ලබො ගැනීතමන් දින 14 ක් ඇතුළත පළමු වරට ධනොත්මක පරීක්ෂණ 

ප්රතිඵලයක් ලැබුතව් නේ, පමම ආසාදන අවස්ථාව පනා කා ඔවුන් විසින් COVID-19 එන්නප හි අඩු 

මාත්රාවක් පනාග  යුතුය. එතමන්ම එන්නත් වොර්තොව මඟින් COVID-19 ආසොදනයට තපර සහ පසුව ලැබුණු 

එන්නත් මොත්රොවන් තපන්වයි. 

නිදසුනක් වශතයන්, COVID-19 එන්නත ෙළමු මාත්රාපවන් ෙසු දින 14ක් ඇතුළ  COVID-19 ආසොදනය වූ වයස 

අවුරුදු 18 සිට 49 දක්වො ප්රතිශක්තිකරණ හැකියොවක් තනොමැති වැඩිහිටියන්ට ලබො ගැනීම සඳහො "රූපය 1" තවනුවට 

(එනේ එන්නත් තනොකළ පුේගලයින්ට සමොන) "ඊළඟ මාත්රාව" සුවය ලැබීතමන් පසු අවම වශතයන් දින 30 කට පසුව 

" වත් මාත්රාවක්" ද, එතැන් සිට අවම වශතයන් දින 90 කට පසු "ඊළඟ මොත්රොතවන්" ද වශතයන් සුව වූ පසු තවත් 

එන්නත් මොත්රො තදකක් ලබො ගත යුතුය. තමම මොත්රො තදක පිළිතවළින් තදවන සහ තුන්වන මොත්රොව තලස එන්නත් 

වොර්තොතව් දැක්තව්. ඔවුන් COVID-19 නිරොවරණය වීතේ වැඩි අවදොනමක් ඇත්නේ* තහෝ පුේගලික අවේයතො ඇත්නේ^, 

ඔවුන් පුේගල අවදොනම සහ ප්රතිලොභ සලකො බැලීතමන් පසු තපර මොත්රොතවන් අවම වශතයන් දින 180 ක්වත් COVID-

19 එන්නත අතිපේක මාත්රාවක් ලබො ගැනීමට තතෝරො ගත හැකිය. තමම මොත්රොව එන්නත් වොර්තොතව් සිව්වන 

මොත්රොව තලස තපන්වනු ඇත. 

තවත් උදොහරණයක් තලස, COVID-19 එන්නප හි පදවන මාත්රාපවන් ෙසු දින 14ක් ඇතුළ  COVID-19 

සබැඳි 

අනුවාදය 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf


Sinhala version 

 

ආසොදනය වූ ප්රතිශක්තිකරණ දුර්වල වයස අවුරුදු 18 සිට 49 දක්වො වැඩිහිටියන් තවත් එක් මොත්රොවක් ලබො ගැනීම 

සඳහො "රූපය 2" හි විධිවිධොන අනුගමනය කළ යුතුය.  සුවය ලැබීතමන් අවම වශතයන් දින 90 ක් තුළ ලබො ගන්නො 

එන්නත, තුන්වන මොත්රොව තලස එන්නත් වොර්තොතව් තපන්වනු ඇත. තමම මොත්රො තදක පිළිතවළින් තදවන සහ තුන්වන 

මොත්රොව තලස එන්නත් වොර්තොතව් දැක්තව්. ඔවුන් COVID-19 නිරොවරණය වීතේ වැඩි අවදොනමක් ඇත්නේ* තහෝ 

පුේගලික අවේයතො ඇත්නේ^, ඔවුන් පුේගල අවදොනම සහ ප්රතිලොභ සලකො බැලීතමන් පසු තපර මොත්රොතවන් අවම 

වශතයන් දින 180 ක්වත් COVID-19 එන්නත අතිපේක මාත්රාවක් ලබො ගැනීමට තතෝරො ගත හැකිය. තමම මොත්රොව 

එන්නත් වොර්තොතව් සිව්වන මොත්රොව තලස තපන්වනු ඇත. 

COVID-19 එන්නත තුන්වන මාත්රාපවන් ෙසු දින 14 ක් ඇතුළ  COVID-19 ආසොදනය වූ වයස අවුරුදු 18 සිට 49 

දක්වො ප්රතිශක්තිකරණ දුර්වල වැඩිහිටියන් සුවය ලැබීතමන් පසු අමතර මොත්රොවක් ලබො ගැනීම තවමත් නිර්තේශ 

කර තනොමැත. ඔවුන් COVID-19 නිරොවරණය වීතේ වැඩි අවදොනමක් ඇත්නේ* තහෝ පුේගලික අවේයතො ඇත්නේ^, 

පුේගල අවදොනම සහ ප්රතිලොභ සලකො බැලීතමන් පසු සුවය ලැබීතමන් පසු අවම වශතයන් දින 180 කට පසු COVID-19 

එන්නතතහි අම ර මාත්රාවක් ලබො ගැනීමට ඔවුන් තතෝරො ගත හැකිය. තමම මොත්රොව එන්නත් වොර්තොතව් සිව්වන 

මොත්රොව තලස තපන්වනු ඇත. තමම මොත්රො තදක පිළිතවළින් තදවන සහ තුන්වන මොත්රොව තලස එන්නත් වොර්තොතව් 

දැක්තව්. ඔවුන් COVID-19 නිරොවරණය වීතේ වැඩි අවදොනමක් ඇත්නේ* තහෝ පුේගලික අවේයතො ඇත්නේ^, ඔවුන් 

පුේගල අවදොනම සහ ප්රතිලොභ සලකො බැලීතමන් පසු තපර මොත්රොතවන් අවම වශතයන් දින 180 ක්වත් COVID-19 

එන්නත අතිපේක මාත්රාවක් ලබො ගැනීමට තතෝරො ගත හැකිය. තමම මොත්රොව එන්නත් වොර්තොතව් සිව්වන 

මොත්රොව තලස තපන්වනු ඇත. 

 

* COVID-19 නිරොවරණය වීතේ වැඩි අවදොනමට ඇතුළත් වන්තන්: 

 - තසෞඛ්ය ආරක්ෂණ සැකසුේ, වැඩිහිටි නිවොස තහෝ ආබොධ සහිත පුේගලයින් සඳහො   තන්වොසික 

සත්කොරක නිවොසවල තස්වකයින්; 

 - වෘත්ීය සැකසුම තේතුතවන් COVID-19 නිරොවරණය සහ සේප්තර්ෂණය සඳහො වැඩි   අවදොනමක් 

ඇති කේකරුවන් (වසංගත විතරෝධී ආේරිත වැඩවලට සහභොගී වන පිරිස්; හරස්  මොයිේ ප්රවොහනය 

සපයන තහෝ පොලන ස්ථොන සහ වරොයන්හි තස්වය කරන පුේගලයින්) 

 ̂  පුේගලික අවේයතො: උදො. විතේශයන්හි අධ්යොපනය ලැබීමට තහෝ විතේශ සංචොර සඳහො  අවේයතො 

සපුරොලීමට යනොදිය. 

 

4. මම ප්රතිශක්තිකරණ ශක්තිය  සහි , COVID-19 ආසාදනපයන් සුවය ලැබූ පුද්ගලපයක්මි.  

මම COVID-19 එන්නත් මාත්රා කීයක් ලබා ග  යුතුද, ඊට අදාල මාත්රා කාලසටහන කුමක්ද? 

අවේය මොත්රො ගණන සහ අදොළ කොල පරතරයන් පිළිබඳ සවිස්තරොත්මක තතොරතුරු ලබො ගැනීමට, කරුණොකර අදොළ 

විස්තරය සඳහො "3 වන රූපය" තවත තහෝ පහත තවබ් අඩවිය තවත තයොමු වන්න: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf. එන්නත් වොර්තොව මගින් COVID-19 ආසොදනයට තපර සහ 

පසුව ලැබුණු එන්නත් මොත්රොවන් තපන්වයි. 

 

5. COVID-19 ආසාදනපයන් සුවය ලැබුපවමි.  මම මපේ COVID-19 එන්න  ලබා ග  යුත්පත් 

පකා ැනින්ද? මා විසින් මපේ ප්රතිසාධන  ත්ත්වය පිළිබඳ කිසියම් පේඛනමය සාක්ියක් රැපගනා 

යුතුද? මා විසින් මාේගග  පවන් කිරීම් සිදු කළ යුතුද? 

දැනට, මොර්ගගත තවන්කරවො ගැනීතේ පේධතිය ආසොදිත පුේගලයින් සඳහො නිර්තේශිත කොල සීමොවට අනුව එන්නත් 

හමුවීේ සංවිධොනය කරයි. COVID-19 වැළඳී සුව වූ පුේගලයින්ට මොර්ගගත තවන්කරවො ගැනීතේ ක්රමතේ නිර්තේශිත 

කොල සීමොව තුළ ඔවුන්තේ එන්නත්කරණය තවන්කරවො ගත තනොහැකි නේ, ඔවුන්ට එන්නත් කිරීම සඳහො සෘජුවම 

ඕනෑම ප්රජො එන්නත් මධ්යස්ථොනයකට පැමිණිය හැක. එන්නත්කරණ ස්ථොන පිළිබඳ විස්තර සඳහො, කරුණොකර 

තවබ් අඩවියට පිවිතසන්න: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme.  

තසෞඛ්ය තස්වො වෘත්තිකයන් ඔතබ් තත්ත්වය අවතබෝධ කර ගැනීම සහතික කිරීම සඳහො, පූර්ව COVID-19 ආසොදනය 

ඇති පුේගලයින්ට ස්ථොනීය තසෞඛ්ය තස්වො වෘත්තිකයන් විසින් තක්තස්රු කිරීම සඳහො අදොළ තල්ඛනගත සොක්ි 

රැතගන ඒම නිර්තේශ කරනු ලැතබ්.  සොමොන්යතයන්, තසෞඛ්ය තදපොර්තතේන්තුතව් රසොයනොගොර හඳුනොගැනීතේ 

තයෝජනො ක්රමය (DH) යටතත් පිළිගත් රජතේ තහෝ තපෞේගලික අංශතේ රසොයනොගොර විසින් නිකුත් කරන ලද 

ධනොත්මක නියුතලයික් අේල පරීක්ෂණ ප්රතිඵල පිළිබඳ විසර්ජන ලිපියක්, SMS/ඉතලක්්තරොනික/කඩදොසි වොර්තොවක් 

වැනි උපකොරක තල්ඛන, SMS/ඉතලක්්තරොනික වොර්තොව  DH "රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය භොවිතතයන් COVID-19 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme


Sinhala version 

 

සඳහො ධනොත්මක බව පරීක්ෂො කළ පුේගලයන් සඳහො ප්රකොශ කිරීතේ පේධතිය", DH විසින් නිකුත් කරන ලද හුදකලො 

නිතයෝගය/ COVID-19 සඳහො ධනොත්මක බව පරීක්ෂො කළ පුේගලයොතේ වොර්තොව සහ රජය තහෝ තරෝහල් අධිකොරිය 

විසින් නිකුත් කරන ලද තවනත් ප්රතිසොධන වොර්තො යනොදිය, අදොල පුේගලයොතේ තපර සඳහන් කිරීම පිළිබඳ සේපූර්ණ 

ප්රකොශය  COVID-19 ආසොදනය (ඉංේරීසි/චීන භොෂොතවන්, පුේගලයොතේ අනන්යතො තතොරතුරු ගැලපීම සමඟ) පිළිගත 

හැකි වනු ඇත.  ධනොත්මක රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ ප්රතිඵලයක් තපන්වන ඡොයොරූපයක් පමණක් වලංගු 

ප්රතිසොධන වොර්තොවක් තලස ක්රියො තනොකරනු ඇත.  අදොළ පුේගලයො පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය DH තවත වොර්තො කළ 

යුත්තත් "රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ භොවිතතයන් COVID-19 සඳහො ධනොත්මක බව පරීක්ෂො කළ පුේගලයන් සඳහො වන 

ප්රකොශන පේධතිය" හරහොය.  විතේශයන්හි ආසොදනය වූවන්ට තේශීය ආයතනයක් විසින් නිකුත් කරන ලද ධනොත්මක 

නියුතලයික් අේල පරීක්ෂණ ප්රතිඵලයක් තහෝ තවනත් නිල ලිපියක් තහෝ විේයුත් තැපැල් දැනුේදීමක් සොක්ියක් තලස 

සැපයිය හැකිය. 

 

6. මම පකාවිඩ්-19 ආසාදනපයන් සුවය ලබා ඇ ,එපහත්  රැපිඩ් ඇන්ටිජන්  ෙරීක්ෂණපයන් 

ධනාත්මක බව ෙරීක්ෂා කර කිසි දිපනක පරෝහේ ග  වී පනාමැ .  මපේ ප්රකෘති දිනය කුමන දිනයද? 

ප්රකෘතිමත් වීතේ දිනය පළමු තල්ඛනගත ධනොත්මක පරීක්ෂණ දිනතයන් දින 14කට පසුව විය යුතුය. 

 

7. මම COVID-19 ආසාදනපයන් සුවය ලැබුවා. "එන්නත් අවසර ෙත්රපේ" අවශ්ය ා 

සපුරාලන්පන් පකපස්ද? 

"එන්නත් අවසර පත්රය" පිළිබඳ විස්තර සඳහො කරුණොකර තවබ් අඩවියට පිවිතසන්න: 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html 

 

8. මට කලින් COVID-19 ආසාදනය වී ඇත්දැයි මට විශ්වාස නැ . මම එන්න  ලබා ග  යුතුද? 

ඔබට තපර COVID-19 ආසොදනය වී ඇත්දැයි ඔබට විේවොස නැතිනේ, ඔබ ආසොදනය වී තනොමැති තස් එන්නත ලබො 

ගත යුතුය. COVID-19 එන්නත කලින් COVID-19 ආසොදනය වූ පුේගලයින් සඳහො ආරක්ිත තව්. COVID-19 එන්නත 

ලබො දීමට තපර පූර්ව COVID-19 පරීක්ෂොව අවේය තහෝ නිර්තේශ තනොකරයි. 

 

9. මට පුද්ගලික පේතු තිපේ නම් (උදා: විපද්ශග  වීම), මට පකටි කාල ෙරාසයකින් COVID-19 

එන්න  ලබා ග  හැකිද? 

සුවය ලැබූ පුේගලයින්ට පුේගලික තේතූන් මත COVID-19 එන්නතතහි මීළඟ මොත්රොව ලබො ගත හැකිය (උදො. 

විතේශගතව අධ්යොපනය ලැබීම තහෝ විතේශ සංචොර සඳහො අවේයතො සපුරොලීම යනොදිය) සුවය ලැබීතමන් පසු දින 

28කට තනොඅඩු තකටි කොල පරතරයකින්. (වයතිතර්ක: ඔවුන්තේ COVID-19 ආසොදනය වීමට දින 14 කට වඩො වැඩි 

කොලයක් COVID-19 එන්නත මොත්රො තදකක් ලබො ගත් වයස අවුරුදු 18 සිට 49 දක්වො වූ ප්රතිශක්තිකරණ දුර්වල 

පුේගලයින් සඳහො, සුවය ලැබීතමන් පසු දින 180 කට තනොඅඩු ඊළඟ එන්නත ලබො ගත හැකිය. පුේගලික තේතු මත) 

  

10. ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්රකෘතිමත් වීපමන් ෙසු මට පවනත් සන්නාමයක් වන 

COVID-19 එන්න ක් ලබා ග  හැකිද? 

සුවය ලැබූ පුේගලයින් ආසොදනය වීමට තපර එන්නත් කර ඇත්නේ සහ සුවය ලැබීතමන් පසු වැඩිදුර මොත්රොව (ය) 

අවේය නේ, ආරක්ෂොව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහො ඔවුන්ට එම තවළඳ නොමයම තහෝ තවනත් තවළඳ නොමයක් වන 

COVID-19 එන්නත ලබො ගැනීමට තතෝරො ගත හැකිය. 

 

 

 

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

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html


Sinhala version 

 

  

 

For Gum labelling 

( කරුණොකර සුදුසු පරිදි පුරවන්න) 

විසර්ජන දිනය:  /  /  (dd/mm/yyyy) 

2 අතගෝස්තු 2022 දින ප්රකොශයට පත් කරන ලදී (v16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              中文 

 
 
 

 
               English 

 

 
 
 
 
 

    Hindi हिन्दी 
 

 
 

   Nepali नेपा ली 
 

 
 

 Urduاردو 
 

 
 

   Thai ไทย 
 

 

      Bahasa Indonesia 
 

 

Tagalog 
 

 

      Sinhala 

     සිංහල භොෂොව 
 

 

Bengali 

বাাাাংলা ভাষা 
 

 

        Vietnamese       
Tiếng Việt 

 

 
 



Sinhala version 

 

තපළ 1 

 

සුවය ලැබූ පුද්ගලයන් සඳහා COVID-19 එන්නත් මාලාව 1 

මට COVID-19 වැළදී ඇති අ ර මීට පෙර
※
 COVID-19 එන්න  ලබාපගන නැ ,  ව දුරටත් මා විසින් 

එන්නත්කරණයට ලක් විය යුතුද? 

මීට තපර COVID-19 එන්න  ලබා පනාගත් COVID-19 ආසොදනයකින් සුවය ලැබූ පුේගලයින් සඳහො එන්නත් 

කොලසටහන පහත වගුතව් දක්වො ඇත. ඔවුන්   තමොතේ අවේයතොව අනුව එන්නත් මොත්රොව තතෝරො ගත හැකිය  

ප්රකෘතිමත් වීතමන් පසු ඕනෑම එන්නත් මොත්රොවක් තලස BioNTech* තහෝ Sinovac* ලබො ගන්න.: 

සුවය ලැබීතමන් පසු 1 

වන මොත්රොව  

සුව වීතමන් පසු # සිට 1 වන 

මොත්රොව දක්වො 

ප්රතිසොධනය අතර පරතරය 

සුවය ලැබීතමන් පසු 1 

වන සහ 2 වන 

මොත්රොව අතර 

පරතරය 

2 වන සහ 3 වන මොත්රොව 

අතර වීතමන් පසුව 

පළමු 1 වන මොත්රොව 

තලස Comirnaty 

(BioNTech)* ලබො 

ගැනීමට තතෝරන්න 

දින 30 ø අවුරුදු 18 තහෝ ඊට 

වැඩි : දින 90 

අවුරුදු 5- 17 අතර^:  

දින 150 

වයස අවුරුදු 50 තහෝ ඊට වැඩි: 

දින 90 යි 

වැඩි අවදොනමක් සහිත වයස 

අවුරුදු 18-49 තහෝ 

පුේගලික අවේයතො ලැබීමට 

තතෝරො ගත හැක: 

දින 180 යි 

 

පළමු මොත්රොව තලස 

CoronaVac (Sinovac)* 

ලබො ගැනීමට 

තතෝරන්න 

වයස අවුරුදු 50 තහෝ 

ඊට වැඩි: අවම 

වශතයන් දින 30 

වයස අවුරුදු මොස 6 යි 

සිට 49 දක්වො: දින 90 

යි 
※
ආසොදනය වීමට දින 14 කට තපර පළමු මොත්රොව ලබො ගත් පුේගලයින්ට ද අදොළ තව්. 

* වසර මොස 6 යි තහෝ ඊට වැඩි කොලයක් සඳහො Sinovac එන්නත සහ වසර 5ක් තහෝ ඊට වැඩි කොලයක් සඳහො 

BioNTech එන්නත 
# සුව වීම යනු පළමු තල්ඛනගත ධනොත්මක පරීක්ෂණතේ දින සිට දින 14කට පසුවය (න්යෂ්ටටික අේල පරීක්ෂණය 

තහෝ තව්ගවත් ප්රතිතේහජනක පරීක්ෂණය). එන්නත් කිරීම සහ එන්නත් අවසර පත්රතේ සංක්රොන්ති සැකැස්ම 

සඳහො විසර්ජන ලිපිය ආසොදන තහෝ ප්රකෘතිය පිළිබඳ වොර්තොවක් තලස පිළිගනු ලැතබ්. 
ø යථො තත්ත්වයට පත් වූ පුේගලයන්ට තපෞේගලික තේතූන් මත (උදො: විතේශයන්හි අධ්යොපනය ලැබීමට තහෝ 

විතේශ සංචොර සඳහො අවේයතො සපුරොලීමට) ඔවුන්තේ මීළඟ COVID-19 එන්නත මොත්රොව සුවය ලැබීතමන් පසු දින 

28කට තනොඅඩු තකටි කොල පරොසයකින් ලබො ගත හැක. 

^අවුරුදු 5 සිට 17 දක්වො පුේගලයන්, සුව වීතමන් පසු පළමු මොත්රොතවන් දින 150 කට පසු BioNTech එන්නත (තහෝ 

Sinovac එන්නත) ද, සුව වීතමන් පසු තදවන මොත්රොව දැනුවත් අවසරයක් ලබො ගන්තන් නේ පුේගලික අවේයතො 

සපුරොලීමට (උදො: විතේශයන්හි අධ්යොපනය ලැබීමට) අවසර තදනු ලැතබ්. 

 

ආසාදනයට පෙර COVID-19 එන්නත් ලබා ගත් අය ඔවුන්පේ එන්නත් කිරීපම් ක්රමය අනුගමනය කළ 

යුතුය. 

පන්වාසික රැකවරණ නිවාසවල (RCHs) ජීවත් වන වැඩිහිටියන් RCH සඳහා එන්නත් කිරීපම් ක්රමය ම 

අනුගමනය කළ යුතුය. 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුද්ගලයින්  ම එන්නත් කිරීපම් ක්රමය අනුගමනය කළ යුතුය. 

 මන්ට කලින් COVID-19 ආසාදනය වී ඇත්දැයි සැක සහි  පුද්ගලයින්ට ආසාදනය වී පනාමැති පලස 

එන්නත් ලබා ග  හැකිය. 

 

අනුවොද දිනය: 4 අතගෝස්තු 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinhala version 

 

 

 

තපළ 2 

සුවය ලැබූ පුද්ගලයන් සඳහා COVID-19 එන්නත් මාලාව 2 

මට COVID-19 ලැබී ඇති
※
 අතර මීට තපර COVID-19 එන්න  ලබාපගන නැ , මා විසින්  ව දුරටත් 

එන්න  ලබා ග  යුතුද? 

මීට තපර COVID-19 එන්නත ලැබී ඇති COVID-19 ආසොදනයකින් සුවය ලැබූ පුේගලයින් සඳහො එන්නත් 

කොලසටහන පහත වගුතව් දක්වො ඇත. ඔවුන් තතෝරො ගත හැකිය  

සුව වීතමන් පසු ඕනෑම එන්නත් මොත්රොවක් තලස BioNTech* තහෝ Sinovac* ලබො ගන්න.: 

ආසොදනයට තපර එන්නත්
※
 සුව වීතමන් පසු # සිට 1 වන මොත්රොව 

දක්වො පරතරය ø 

 සුවය ලැබීතමන් පසු 1 වන 

සහ 2 වන මොත්රොව අතර 

පරතරය 

ආසොදනයට තපර එන්නත් මොත්රොවක් 

ලබොතගන ඇත 

(Comirnaty (BioNTech) තහෝ CoronaVac 

(Sinovac) 

වයස අවුරුදු 18 තහෝ ඊට වැඩි: දින 90 

වයස අවුරුදු 5-17: දින 150^ 

(ආසොදනය වීමට තපර BioNTech 

මොත්රොව 1ක් ලැබී ඇත) 

වයස අවුරුදු මොස 6 යි -17: දින 90 

(ආසොදනය වීමට තපර Sinovac 

මොත්රොවක් ලැබී ඇත) 

වයස අවුරුදු 50 තහෝ ඊට 

වැඩි: දින 90 

වයස අවුරුදු 18-49 අතර 

වැඩි අවදොනමක් තහෝ 

පුේගලික අවේයතොවයක් 

ඇති අයට ලැබීමට තතෝරො 

ගත හැකිය: දින 180 

 

ආසොදනය වීමට තපර එන්නත් මොත්රො 

තුනක් ලබොතගන ඇත (BioNTech තහෝ 

Sinovac) 

වයස අවුරුදු 50 තහෝ ඊට වැඩි: දින 90 

වයස අවුරුදු 18-49 අතර වැඩි 

අවදොනමක් තහෝ පුේගලික 

අවේයතොවයක් ඇති අයට ලැබීමට 

තතෝරො ගත හැකිය∆: දින 180 

අමතර මොත්රො අවේය 

තනොතව් 

ආසොදනය වීමට තපර එන්නත් මොත්රො 

තුනක් තහෝ වැඩි ගණනක් ලබොතගන 

ඇත (BioNTech තහෝ Sinovac) 

අමතර මොත්රො අවේය තනොතව් 

※
ආසොදනයට දින 14 කට තපර පළමු මොත්රොව ලබො ගත් පුේගලයො එන්නත් තනොකළ පුේගලතයකු තලස යළි 

එන්නත ලබො ගත යුතුය. ආසොදනයට දින 14 කට තපර තදවන මොත්රොව ලබො ගත් පුේගලයො ආසොදනයට තපර 

එන්නත් මොත්රොවක් ලබො ගත් අතයකු තලස එන්නත ලබො ගත යුතුය. ආසොදනයට දින 14 කට තපර තුන්වන 

මොත්රොව ලබො ගත් පුේගලයො ආසොදනයට තපර එන්නත් මොත්රො තදකක් ලබො ගත් අතයකු තමන් එන්නත ලබො ගත 

යුතුය. 

* වසර මොස 6 යි තහෝ ඊට වැඩි කොලයක් සඳහො Sinovac එන්නත සහ වසර 5ක් තහෝ ඊට වැඩි කොලයක් සඳහො 

BioNTech එන්නත ලබො ගත යුතුය 
#සුව වීම යනු පළමු තල්ඛනගත ධනොත්මක පරීක්ෂණතේ දින සිට දින 14කට පසුවය (නියුතලයික් අේල පරීක්ෂණය 

තහෝ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය). එන්නත් කිරීම සහ එන්නත් අවසර පත්රතේ සංක්රොන්ති සැකැස්ම සඳහො 

විසර්ජන ලිපිය ආසොදන තහෝ සුව වීතේ පිළිබඳ වොර්තොවක් තලස පිළිගනු ලැතබ්. 
ø සුවය ලැබූ පුේගලයින්ට තපෞේගලික තේතූන් මත ඔවුන්තේ මීළඟ COVID-19 එන්නත ලබො ගත හැක (උදො: 

විතේශයන්හි අධ්යොපනය ලැබීමට තහෝ විතේශ සංචොර සඳහො අවේයතොවයක් සපුරොලීමට) සුවය ලැබීතමන් පසු දින 

28කට තනොඅඩු තකටි කොල පරතරයකින් (හැර∆) 

^ආසොදිත පළමු මොත්රොවට තපර BioNTech මොත්රොව ක් ලබො ගත් වයස අවුරුදු 5-17 සඳහො, දැනුවත් කැමැත්ත ලබො 

ගන්තන් නේ, පුේගලික අවේයතො සපුරොලීම සඳහො (උදො: විතේශයන්හි අධ්යොපනය ලැබීම) සුවය ලැබීතමන් දින 150 

කට පසු BioNTech (තහෝ Sinovac) එන්නතතහි තවත් මොත්රොවක් ලබො තදනු ලැතබ්. 

එන්නත් වාේ ාවට ආසාදනයට පෙර සහ සුවය ලැබීපමන් ෙසු එකතු වූ එන්නත් ප ාරතුරු ඇතුළත් පේ. 

ආසාදනයට පෙර එන්නත් පනාකළ අය ඔවුන්පේ එන්නත් කිරීපම් ක්රමය අනුගමනය කළ යුතුය. 

පන්වාසික රැකවරණ නිවාසවල (RCHs) ජීවත් වන වැඩිහිටි පුද්ගලයින් RCH සඳහා එන්නත් කිරීපම් ක්රමය 

අනුගමනය කළ යුතුය. 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුද්ගලයින්  ම එන්නත් කිරීපම් ක්රමය අනුගමනය කළ යුතුය. 

 මන්ට කලින් COVID-19 ආසාදනය වී ඇත්දැයි සැක සහි  පුද්ගලයින්ට ආසාදනය වී පනාමැති පලස එන්නත් 

ලබා ග  හැකිය.      



Sinhala version 

 

අනුවොද දිනය: 4 අතගෝස්තු 2022 

 

තපළ 3 

සුවය ලැබූ පුද්ගලයන් සඳහා COVID-19 එන්නත් මාලාව 3 

මට COVID-19 වැළඳී ඇති අ ර මම ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුද්ගලපයක්, මම COVID-19 එන්න  ලබා 

ග  යුත්පත් කවදාද? 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුද්ගලයින් COVID-19 ආසොදනතයන් සුවය ලැබීතමන් පසු ඕනෑම එන්නත් මොත්රොවක් 

තලස Comirnaty (BioNTech)* තහෝ CoronaVac (Sinovac)* තතෝරොගත හැක. ඔවුන්තේ එන්නත් කිරීතේ ක්රමය 

පහත පරිදි තව්: 

ආසොදනයට තපර 

එන්නත් කිරීම 
※
 

ප්රකෘතිමත් වීතමන් 

පසු # සිට 1 වන 

මොත්රොව දක්වො 

ප්රතිසොධනය අතර 

පරතරයø 

සුවය ලැබීතමන් පසු 1 

වන සහ 2 වන මොත්රොව 

අතර පරතරය 

සුවය ලැබීතමන් පසු 

2 වන සහ 3 වන 

මොත්රොව අතර 

පරතරය 

සුවය 

ලැබීතමන් 

පසු 4 වන 

මොත්රොව 

ආසොදනය වීමට තපර 

COVID-19 එන්නත 

ලබොතගන තනොමැත 

දින 30 

 

දින 30 

 

දින 90 යි 

(වයස අවුරුදු 12 

තහෝ ඊට වැඩි අය 

සඳහො පමණි) 

තවදුරටත් 

මොත්රොව 

අවේය 

තනොතව් 

ආසොදනයට තපර 

එන්නත් මොත්රොවක් 

ලබොතගන ඇත 

(BioNTech තහෝ Sinovac) 

දින 30 

 

දින 90 යි 

(වයස අවුරුදු 12 තහෝ 

ඊට වැඩි අය සඳහො 

පමණි) 

තවදුරටත් මොත්රොව 

අවේය තනොතව් 

ආසොදනයට තපර 

එන්නත් මොත්රො 

තදකක් ලැබී ඇත 

(BioNTech තහෝ Sinovac) 

දින 90 යි 

(වයස අවුරුදු 12 තහෝ 

ඊට වැඩි අය සඳහො 

පමණි) 

තවදුරටත් මොත්රොව අවේය තනොතව් 

ආසොදනය වීමට තපර 

එන්නත් මොත්රො තුනක් 

තහෝ වැඩි ගණනක් 

ලබො තගන ඇත 

(BioNTech of Sinovac) 

තවදුරටත් මොත්රොව අවේය තනොතව් 

*වසර මොස 6 යි තහෝ ඊට වැඩි කොලයක් සඳහො Sinovac එන්නත සහ වසර 5ක් තහෝ ඊට වැඩි කොලයක් සඳහො 

BioNTech එන්නත ද ලබො ගත යුතුය 
※
ආසොදනයට දින 14කට තපර පළමු මොත්රොව ලබො ගත් පුේගලයො එන්නත ලබො තනොදුන්නොක් තමන් එන්නත ලබො 

ගත යුතුය. ආසොදනයට දින 14 කට තපර තදවන මොත්රොව ලබො ගත් පුේගලයො ආසොදනයට තපර එන්නත් 

මොත්රොවක් ලබො ගත්තොක් තමන් එන්නත ලබො ගත යුතුය. ආසොදනයට දින 14 කට තපර තුන්වන මොත්රොව ලබො 

ගත් පුේගලයො ආසොදනයට තපර එන්නත් මොත්රො තදකක් ලබො ගත්තොක් තමන් එන්නත ලබො ගත යුතුය. 
#සුව වීම යනු පළමු තල්ඛනගත ධනොත්මක පරීක්ෂණතේ දින සිට දින 14කට පසුවය (න්යෂ්ටටික අේල පරීක්ෂණය 

තහෝ තව්ගවත් ප්රතිතේහජනක පරීක්ෂණය). එන්නත් කිරීම සහ එන්නත් අවසර පත්රතේ සංක්රොන්ති සැකැස්ම 

සඳහො විසර්ජන ලිපිය ආසොදන තහෝ ප්රකෘතිය පිළිබඳ වොර්තොවක් තලස පිළිගනු ලැතබ්. 
øසුවය ලැවූ පුේගලයන්ට සුවය ලැබීතමන් පසු දින 28කට තනොඅඩු තකටි කොල පරතරයකින්, තපෞේගලික තේතූන් 

මත ඔවුන්තේ මීළඟ COVID-19 එන්නත ලබො ගත හැකිය (උදො: විතේශයන්හි අධ්යොපනය ලැබීමට තහෝ විතේශ 

සංචොර සඳහො අවේයතො සපුරොලීමට)  

 මන්ට පෙර COVID-19 ආසාදනය වී ඇත්දැයි සැක සහි  ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුද්ගලයින්ට ඔවුන් 

ආසාදනය වී පනාමැති පලස එන්නත් ලබා ග  හැකිය. 

 

අනුවොද දිනය: 4 අතගෝස්තු 2022 

 


