
(Sinhala version) 

COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන 

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න 

2022 මාර්තු 23 වන විට                                                                                                                

පටුන 

COVID-19 එන්නත් භාවිතය පිළිබඳ නිර්තදේශ. 

1. අප COVID-19 එන්නත ලබාගත යුත්දත් ඇයි? 

2. අපි ප්රමුඛත්වය දිය යුත්දත් ඇයි? ප්රමුඛතා කණ්ඩායම් දමානවාද? 

3. ඉදිරිදේදී ලබාගත හැකි COVID-19 සඳහා වන එන්නත් වර්තග 

දමානවාද? 

4. දවනත් නිවාරක විධිවිධාන පවත්වාදගන යා යුුද? 

5. එන්නත සඳහා අදාළ වන වයස් සීමාව කුමක්ද? 

6. අවශය මාත්රා ගණන දකාපමණද? මාත්රා සටහන කුමක්ද? 

7. මා හට පළමු මාත්රාවට අමතරව දින 28 ක Sinovac එන්නත් මාත්රාව 

ලබා ගත හැකිද? ඊට අමතරව, පළමු මාත්රාව හැර දින 21 කට වඩා 

වැඩි කාලයක් Comirnaty (BioNTech) එන්නත ලබා ගත හැකිද? 

8. මට පළමු සහ දදවන මාත්රා සඳහා දවනස් වර්තගවල එන්නත් දදකක් 

භාවිත කළ හැකිද? මා මාත්රා දදකක් ලබාදගන ඇත්නම්, මට වැඩි  

ආරක්ෂාව සඳහා දවනත් දවළඳ නාමයක COVID-19 එන්නතක් ලබා 

ගත හැකිද? 

9. මා එන්නත් මාත්රා 2කට වඩා ලබා ගත යුු ද? 

10. මා COVID-19 ආසාදනදයන් සුවය ලදදහාත්, එන්නදතහි එක් 

මාත්රාවක් පමණක් ලබා ගැනීම අවශයද? 

11. COVID-19 එන්නත ලබාදනාදිය යුත්දත් කාටද? 

12. ඇනෆිලැක්ිස් යනු කුමක්ද? එය දකාතරම් දුරට බහුලව පවතීද? 

13. Comirnaty (BioNTech) එන්නත භාවිතා කිරීදමන් පසු දුර්තවල 

වදයෝවෘේධ පුේගලයින්දේ මරණ අනුපාතය අනදේක්ිත දහෝ 

අනවශය දලස වැඩි වූ බවට සාධක තිදේද? 

14. වයස්ගත වූවන් සහ පූර්තව දරෝගී තත්වයන් ඇති අය ඉක්මනින්ම 

එන්නත ලබා ගත යුුද? 

15. පවතින COVID-19 එන්නත් විවිධ ප්රදේදයන්ට එදරහිව ඵලදායීද? 

16. Sinovac COVID-19 එන්නත පිළිබඳ COVID-19 එන්නත් පිළිබඳ 

උපදේශක මණ්ඩලදේ නිගමනය කුමක්ද? 

17. දැනට පවතින COVID-19 එන්නත් විවිධ ප්රදේදවලට එදරහිව 

ක්රියාත්මක දේද? 
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ඔහු දහෝ ඇය නිශ්චිත කණ්ඩායමකට අයත් දහෝ විදශ්චෂ තත්වයක් යටතට 

අයත් වන්දන් නම් එම පුේගලයාට COVID-19 එන්නත ලබා දිය යුුද? 

18. උණ වැළඳී ඇති විට 

19. ළමයකු දහෝ නව දයාවුන් විදේ අයකු 

20. ගර්තභනී සහ කිරි දදන කාන්තාවන් 

21. අසාත්ිකතා ඉතිහාසය 

22. නිදන්ගත දරෝග සහිත 

23. ස්වයං ප්රතිශක්තිකරණ රූමැටික් දරෝග 

24. මුඛ ප්රතිදේහජනක මත 

25. ේූදකෝස්-6-දපාස්දේට් ඩයිහයිදරාගනීස් (G6PD) ඌනතාවය 

26. දපර COVID-19 ආසාදිත වූවන් 

27. COVID-19 වවරසයට නිරාවරණය වූ අය 

28. නිදරෝධායනය යටත් වූ 

29. තවමත් සම්පූර්තණ එන්නත ලබා දී දනාමැති දහාංදකාං දවත 

පැිදණන පුේගලයින්ට 

30. අදනකුත් එන්නත් අතර පරතරය 

31. වයස්ගතභාවය 

COVID-19 එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව සඳහා වත්මන් විධිවිධාන 

32. මට COVID-19 අමතර මාත්රාව ලබා ගත හැක්දක් දකාතැනින්ද? 

33. COVID-19 එන්නදතහි අමතර මාත්රාව(s) සඳහා සුදුසුකම් ලබන්දන් 

කවුද? 

34. COVID-19 එන්නදතහි අතිදර්තක මාත්රා සඳහා (ය) සුදුසුකම් ලබන 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින් කවුරුන්ද? 

35. COVID-19 එන්නත්වල අතිදර්තක මාත්රාව(s) අතර පරතරය 

දකාපමණද? 

36. COVID-19 එන්නදතහි 3 වන මාත්රාව සඳහා නිර්තදේශිත දවළඳ නාම 

දමානවාද? 

37. පුේගලදයකුට දහාංදකාං වලින් පිටත එන්නදතහි පළමු සහ/දහෝ 

දදවන සහ/දහෝ ුන්වන මාත්රාව ලැබුදන් නම්, අමතර මාත්රාව(ය) 

ලබා ගැනීම සඳහා සලකා බැලිය යුත්දත් කුමක්ද? 

38. මම COVID-19 ආසාදනදයන් සුවය ලබා ඇත්නම් අතිදර්තක එන්නත් 

මාත්රාව අවශයද? 

39. වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා නව දයාවුන් විදේ පසුවන්නන් COVID-

19 එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව ලබා ගැනීමට අවශයද? 

40. ප්රජා එන්නත් මධයස්ථානදයන් පළමු සහ දදවන එන්නත් මාත්රාව 

ලබා ගත් අයකුට නම් ුන්වැනි එන්නත සඳහා දපෞේගලික වවදය 

සායනයට යා හැකිද? 
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41. යම් පුේගලදයක් Sinovac(CoronaVac) දහෝ BioNTech(Comirnaty) 

එන්නත මාත්රා දදකක් ලබා දගන දින 180කට වඩා ගත වී ඇත්නම්, 

මා දතවන මාත්රාව ලබා ගත යුත්දත් කවදාද? 

42. දදවන මාත්රාදවන් දින 180 කට පසු මට නියිත දේලාවට ුන්වන 

එන්නත ලබා ගැනීමට දනාහැකි වුවදහාත් මා කළ යුත්දත් කුමක්ද? 

Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA එන්නත් (BNT162b2) 

යන එන්නත් පිළිබඳ වැඩිදුර දතාරුරු 

සාමානය ප්රශ්චන 

43. COVID-19 එන්නත්කරගැනිදම් ප්රදයෝජන දමානවාද? 

44. Comirnaty එන්නත (COVID-19 mRNA එන්නත) කුමක් සඳහා භාවිතා 

දකදර්තද? 

45. Comirnaty එන්නත ලබාදීම ක්රියාත්මක කිරීමට පළමුව අප විින් 

සැලකිල්ලට ගතයුත්දත් කුමක්ද? 

46. Comirnaty එන්නත දදනු ලබන්දන් දකදස්ද? 

47. මා සමගාමීව ඖෂධ ලබාගනිින් ිටියදී මට Comirnaty එන්නත 

ලබාගත හැකිද? 

48. ගැබිනි සහ කිරි දදන කාන්තාවන්ට Comirnaty එන්නත ලබා ගත 

හැකිද? 

49. Comirnaty එන්නත ලබා ගත් පසුවත් මට වාහනයක් පැදවීම දහෝ 

යන්ත්ර භාවිතා කිරීම ිදුකළ හැකිද? 

50. Comirnaty එන්නත ුළ අඩංගු වන්දන් දමානවාද? ඇසුරුම ුළ 

තිදබන්දන්  දමානවාද? 

51. අලුතින් කරලියට පැිණි නියුක්දලයික් අම්ල එන්නත් දමදතක් 

ිනිසුන් සඳහා භාවිත කර දනාමැත. Comirnaty එන්නත දකාපමණ 

දුරකට සාර්තථක හා ආරක්ිත දැයි නිගමනය කරන්දන් දකදස්ද? 

ආරක්ෂාව 

52. Comirnaty එන්නත මගින් ඇතිවිය හැකි අුරු ආබාධ දමානවාද? 

53. Comirnaty එන්නත ලබාදීම සඳහා පූර්තදවෝපායන් කිිවක් තිදේද? 

54. Comirnaty එන්නත ලබාගැනිදමන් පසු මට තදබල අුරු ආබාධ 

වැළඳුදණාත් මා විින් කුමක් කළ යුුද? 

සඵලත්වය 

55. Comirnaty එන්නත සැදනකින් ක්රියාකාරී දේද? 

56. සායනික අධයයනයන් ුළින් දමදතක් ලබා ඇති දත්ත වලට අනුව 

Comirnaty එන්නත මගින් කුමන ආකාරයක ආරක්ෂාවක් සපයනු 

ලබන්දන්ද? 

57. Comirnaty එන්නදතන් එක් මාත්රාවක් ලබාගත් පසු ආරක්ෂාව 

ලබාගැනීමට හැකිද? 
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58. Comirnaty එන්නදතහි පළමු මාත්රාව ලබා ගැනීදමන් පසු, 

ලබන්දනකුට දදවන මාත්රාව සඳහා දවනත් COVID-19 එන්නතකට 

දවනස් විය හැකිද? 

59. දරුණු COVID-19 දරෝග තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා Comirnaty 

එන්නත ඵලදායී දේද? 

60. Comirnaty එන්නත ප්රදේදවලට එදරහිව ඵලදායීද? 

තත්ත්වය 

61. දහාංදකාං වලට සපයනු ලබන Comirnaty එන්නත නිෂ්පාදනය 

කරනු ලබන්දන් දකාදේද? දහාංදකාං වලට සපයනු ලබන 

එන්නත්වල තත්වය ගැන සහතික වන්දන් දකදස්ද? 

62. Comirnaty එන්නත ගබඩා කිරීම සඳහා දැඩි අවශයතා පවතී. ඒවා 

දමානවාද? 

63. Comirnaty එන්නදතහි දැඩි ගබඩා අවශයතාවය සැලකිල්ලට දගන, 

පරිපාලනයට දපර එහි ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගත හැක්දක් 

දකදස්ද? 
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COVID-19 එන්නත් භාවිතය පිළිබඳ නිර්තදේශ. 

1. අප COVID-19 එන්නත ලබාගත යුත්තත් ඇයි? 

පවත්නා 2019(COVID-19) දකාදරෝනා වවරස දරෝග වසංගතය දේුදවන් 

දලෝක වයේත සැලකිය යුු දරෝග තත්වයක් මු වී තිදේ. දහාංදකාං වල 

අවස්ථාවන් සහ වයේතය දනාකඩවා වාර්තථා දවයි. දපාදුදේ දසෞඛයයට 

සහ ජනසමාජය දකදරහි COVID-19 නිසා ිදුවන බලපෑම් අඩුකිරීමට හා 

ප්රජාවට තිරසාර දලස සාමානය ක්රියාකාරකම් නැවත ආරම්භ කිරීමට නම්,  

අදේ ජනගහනදයන් සැලකිය යුු දකාටසක් ඉක්මනින් එන්නත් ලබා ගත 

යුුය. ඇත්දතන්ම,  COVID-19 වවරසයට එදරහිව ක්රියාකරින් එම 

වසංගතය SARS-CoV-2 ට එදරහිව ජනගහන ප්රතිශක්තිය වැඩි කිරීදමන්. 

මධයම සහ දිගුකාලීන වශදයන් පාලනය කිරීමට COVID-19 එන්නත් 

වැදගත් දපාදු අවියක් දලස සලකනු ලබයි. 

එන්නත් ආවරණය වැඩි කිරීමත් සමග ඇතැම් රටවල COVID-19 වසංගත 

තත්ත්වය යහපත් අතට හැදරින් පවතින බව දැවැන්ත දලස එන්නත් 

වයාපාර ආරම්භ කර ඇති රටවල අත්දැකීම් වලින් දපන්නුම් කර තිදේ. 

COVID-19 එන්නත මගින් COVID-19 ආසාදනය වීම වළක්වා ගත හැකි 

අතර, ආසාදනය වුවදහාත්, දරුණු දරෝග ඇතිවීදම් අවදානම සහ COVID-

19 මරණ අවම කර ගැනීමට හැකිය. වයස්ගත වීම දහෝ නිදන්ගත 

දරෝගාබාධ ඇති පුේගලයින් වැනි COVID-19 ආසාදනදයන් දරුණු 

දරෝගාබාධ හා මරණයට දගාදුරු වීදම් අවදානමක් ඇති 

පුේගලයින්,ප්රතිවිදරෝධතා නැතිනම් පුේගලික ආරක්ෂාව සඳහා එන්නත් 

ලබා ගත යුුය. COVID-19 වවරසය ආසාදනය වීදම් වැඩි අවදානමක් ඇති 

පුේගලයින්, අවදානමට ලක්විය හැකි පුේගලයින්ට හැකි ඉක්මනින් එන්නත් 

ලබා ගත යුුය. 

2. අපි ප්රමුඛත්වය දිය යුත්තත් ඇයි? ප්රමුඛතා කණ්ඩායම් 

ත ානවාද? 

එන්නත් ේරසම්පාදනය දිගුකාලීනව සමස්ත දහාංදකාං ජනගහනය 

ඉලක්ක කර ඇත. එන්නත් ලබා ගත හැකි මුල් අවධිදේදී සීිත සැපයුමක් 

අදේක්ෂාදවන්, දරෝගාබාධ හා මරණ අවම කිරීම සහ අත්යාවශ්චය 

දස්වාවන් පවත්වාදගන යාම සඳහා ේරථමදයන් එන්නත් කිරීමට 

හඳුනාගත් ේරාදේශීය ජනගහනදේ ඇතැම් ේරමුඛතා කණ්ඩායම් සමඟ 

පියවදරන් පියවර ේරදේශයක් ගත යුුය. 

දසෞඛ්ය දදපාර්තතදම්න්ුදේ දසෞඛ්ය ආරක්ෂණ මධ්යස්ථානය යටදත් 

ඇති විේයාත්මක කිටු දදක සහ ේරධාන විධායකවරයා විින් පත් කරන 

ලද විදශ්චෂඥ උපදේශකවරුන් ිේදදනාදේ නිර්තදේශ අනුව එන්නත් 
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සැපයුම් තත්ත්වය සහ එන්නත් වැඩසටහදන් ේරගතිය සැලකිල්ලට 

ගනිින් ඇතැම් කණ්ඩායම් සඳහා එන්නත් ලබාදීමට රජය විින් තීරණය 

කරන ලදී. විස්තර සඳහා කරුණාකර දමම පිටුවට පිවිදසන්න: 

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

3. ඉදිරිතේදී ලබාගත හැකි COVID-19 සඳහා වන එන්නත් වර්ග 

ත ානවාද? 

BNT162b2 (Comirnaty (BioNTech) එන්නත) සහ Sinovac Biotech (Hong Kong) 

(Sinovac එන්නත) සඳහා Fosun Pharma/BioNTech හි ලක්ෂණ පහත වගුදේ 

උේදීපනය කර ඇත. 

 

එන්නත 

BNT162b2 / 

(Comirnaty 

/ BioNTech එන්නත්) 

CoronaVac 

(Sinovac 

එන්නත්) 

දේදිකාව mRNA 
නිශ්චක්රිය කර 

ඇත 

මාත්රා කාලසටහන 

(1 වන සහ 2 වන මාත්රා 

අතර පරතරය) 

2 වන මාත්රාව 

(අඩු තරින් දින 21ක්) 

2 වන මාත්රාව 

(දින 28ක්) 

භාවිතයට සුදුසු කාලය 

මාස 9 ක කාලයක්    

-75°C (±15°C) ක 

උෂ්ණත්වදේ; 

මාස 1 ක් (දින 31)   2-

8°C ක උෂ්ණත්වදේ 

2-8°C 

උෂ්ණත්වය 

යටදත් මාස 12 

ක කාලයක් 

පරිපාලනය මාර්තගය අන්තංදේෂීය අන්තංදේෂීය 

COVID-19 එන්නත් වල ුන්වන මාත්රාදේ වත්මන් ක්රියාත්මක කිරීදම් 

විධිවිධානය සඳහා, කරුණාකර ක්ලික් කරන්න 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose 

4. තවනත් නිවාරක විධිවිධාන පවත්වාතගන යා යුතුද? 

දකටි කාලයක් ුළදී ජනගහන මට්ටදම් රැකවරණයක් ළඟා කරගත 

දනාහැක. අදනකුත් මැදිහත්වීම් වලදී සමාජ දුරස්ථ භාවය, දෑත්වල 

දසෞඛය දහාඳින් පවත්වා ගැනීම සහ දපාදු ස්ථානවලදී මුහුණු ආවරණ 

පැළඳ ිටීම වැනි දපාදු දසෞඛය උපායමාර්තග දිගටම කරදගන යෑම දරෝග 

සම්දේෂණ අවදානම අඩු කිරීම සඳහා වන අවශයතාවයකි.  

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


(Sinhala version) 

COVID-19 වවරසය සහ ඉන්්ලලුදවන්සා වවරසය එක්වර පැතිරීම මගින් 

දරෝගාබාධ සහ මරණ අනුපාතිකය දකදරහි සැලකිය යුු බලපෑමක් සහ 

එකවර ආසාධිත වූ පුේගලයින්ට අයහපත් ප්රතිඵලද අත්දේ. දගෝලීය COVID-

19 වසංගත සන්දර්තභය ුළ, දසෞඛය සත්කාර දස්වකයින් සහ වැඩිහිටියන් 

වැනි ඉන්්ලලුදවන්සා සහ COVID-19 යන දදදක්ම ආසාදන සහ සංකූලතා 

ඇතිවීදම් දැඩි අවදානම සහිත අය සුරක්ිත වීම අවශය වන අතර සෘුමය 

ඉන්්ලලුදවන්සා එන්නත දකදරහි ප්රදේශ වී එය ඔවුන්ට එය ලබාගත 

හැකිය. (විස්තර සඳහා දසෞඛයාරක්ෂණය සඳහා වූ මධයස්ථානදේ දවේ 

අඩවිදේ  “දහාංදකාංවල 2021/22 සෘුව සඳහා දදනු ලබන සෘුමය 

ඉන්්ලලුදවන්සා එන්නත පිළිබඳව නිතර අසනු ලබන ප්රශ්චන යටදත් සඳහන් 

වන විස්තර කියවා බලන්න”) 

5. එන්නත සඳහා අදාළ වන වයස් සී ාව කු ක්ද? 

Sinovac එන්නත ලබා ගැනීදම් අවම වයස 2022 දපබරවාරි 15 ිට 3 දක්වා 

අඩු දකදර්ත. BioNTech එන්නත ලබා ගැනීදම් අවම වයස 2022 දපබරවාරි 16 

ිට 5 දක්වා අඩු දකදර්ත. 

6. අවශ්ය  ාත්රා ගණන තකාප ණද?  ාත්රා සටහන කු ක්ද? 

Comirnaty (BioNTech) එන්නත සඳහා නිර්තදේශිත සටහදන් දින 21 ක 

පරතරයක් ඇතිව මාත්රා දදකක් ලබාගැනීමට පරිපාලනය කරගත යුුය. 

Sinovac එන්නත් මාත්රාවන් 2 කින් සමන්විත වන අතර ඒවා දින 28 ක 

නිර්තදේශිත කාල පරතරයකින් ලබා දිය යුුය. 

දපර COVID-19 ආසාදනය දනාමැති අය සඳහා, වැඩිහිටි සහ ආබාධිත 

පුේගලයින් සඳහා RCH ඇුළු දන්වාික රැකවරණ නිවාසවල (RCHs) 

පදිංිකරුවන් සඳහා Sinovac එන්නදතහි පළමු මාත්රාව සහ දදවන මාත්රාව 

අතර පරතරය දින 21 කි. 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) විින් එකු කරන 

ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී 

එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) මීට දපර COVID-

19 ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. කරුණාකර අදාළ මාධය 

නිදේදනය සඳහා දමතැන ක්ලික් කර ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

දමතැන ක්ලික් කරන්න. 

https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm


(Sinhala version) 

COVID-19 එන්නත්වල අතිදර්තක මාත්රාව(ව න් වත්මන් ක්රියාත්මක කිරීදම් 

සැකැස්ම සඳහා, කරුණාකර 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose ක්ලික් කරන්න 

COVID-19 සුවය ලැබූ පුේගලයින් සඳහා එන්නත් කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

කරුණාකර 10 ප්රශ්චනය බලන්න. 

අදනකුත් එන්නත් අතර පරතරය සම්බන්ධදයන්, කරුණාකර 30 ප්රශ්චනය 

බලන්න. 

7.  ා හට පළමු  ාත්රාවට අ තරව දින 28 ක Sinovac එන්නත් 

 ාත්රාව ලබා ගත හැකිද? ඊට අ තරව, පළමු  ාත්රාව හැර 

දින 21 කට වඩා වැඩි කාලයක් Comirnaty (BioNTech) එන්නත 

ලබා ගත හැකිද? 

නිර්තදේශිත කාලසටහනට පිටින් Sinovac එන්නත ලබා ගැනීදම්දී ආරක්ෂාව, 

ප්රතිශක්තීකරණ හා කාර්තයක්ෂමතාව පිළිබඳ දතාරුරු දැනට පවතින්දන් 

සීිත වශදයනි.  දින 28 කට වඩා ගතවී ඇත්නම්, දදවන මාත්රාව හැකි 

ඉක්මනින් ලබා දිය යුුය. එන්නත් මාලාවම නැවත ලබා ගැනීම  අවශය 

නැත. 

Comirnaty (BioNTech) එන්නත් මාත්රා දදකක කාලසටහන අවම වශදයන් 

දින 21 ක පරතරයකින් ලබා දිය යුුය. පළමු මාත්රාදවන් දින 21 කට වඩා 

ගත වී ඇත්නම්, එක්සත් ජනපදදේ දරෝග පාලනය සහ වැළැක්වීදම් 

මධයස්ථාන විින් දදවන මාත්රාව මාලාව පුනරාවර්තතනය දනාකර 

ඉක්මනින්ම ලබා දදන දලස නිර්තදේශ කරයි. 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) විින් එකු කරන 

ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී 

එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) මීට දපර COVID-

19 ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. කරුණාකර අදාළ මාධය 

නිදේදනය සඳහා දමතැන ක්ලික් කර ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

දමතැන ක්ලික් කරන්න. 

COVID-19 එන්නත් වල ුන්වන මාත්රාදේ වර්තතමාන ක්රියාත්මක කිරීදම් 

විධිවිධානය සඳහා, කරුණාකර 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose ක්ලික් කරන්න 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


(Sinhala version) 

8.  ට පළමු සහ තදවන  ාත්රා සඳහා තවනස් වර්ගවල එන්නත් 

තදකක් භාවිත කළ හැකිද?  ා  ාත්රා තදකක් ලබාතගන 

ඇත්නම්,  ට වැඩි  ආරක්ෂාව සඳහා තවනත් තවළඳ නා යක 

COVID-19 එන්නතක් ලබා ගත හැකිද? 

හැකි සෑම විටම එකම නිෂ්පාදනයකින් පළමු මාත්රා දදක ලබාගන්නා දලස 

මහජනතාවට උපදදස් දදනු ලැදේ. එන්නත් ලබන්නාට එකම වර්තගදේ 

එන්නත් සමඟ මාලාව සම්පූර්තණ කිරීමට දනාහැකි වූ සුවිදශ්චෂී 

අවස්ථාවන්හිදී (උදා: පළමු මාත්රාදවන් පසු ඇනෆිලැක්ිස් නිසා; දහෝ 

එන්නත තවදුරටත් දනාමැති නම් දහෝ ප්රදේශ විය දනාහැකි නම්), දවනත් 

COVID-19 එන්නතකින් එන්නත් කිරීම විය හැකිය. එක් එක් ිේධිය අනුව 

සලකා බලනු ලැදේ. 

මීට අමතරව, ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) සමඟ 

එක්ව එන්නත් මගින් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව 

සහ නැගී එන සහ සත්ව දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) විින් 

COVID-19 ුන්වන මාත්රාවක් භාවිත කිරීම පිළිබඳ සම්මුති අුරු නිර්තදේශ 

යාවත්කාලීන කර ඇත, එමගින්, දතවන මාත්රාව දලස Comirnaty එන්නත 

ලබා ගැනීමට සුදුසු පුේගල කණ්ඩායම් නිර්තදේශ කර ඇත, නමුත් CoronaVac 

එන්නත සඳහා වන පුේගලික මනාපයට ගරු කරනු ලැදේ. 

9.  ා එන්නත්  ාත්රා 2කට වඩා ලබා ගත යුතු ද? 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) විින් එකු කරන 

ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී 

එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) මීට දපර COVID-

19 ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. කරුණාකර අදාළ මාධය 

නිදේදනය සඳහා දමතැන ක්ලික් කර ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

දමතැන ක්ලික් කරන්න. 

COVID-19 එන්නත් වල ුන්වන මාත්රාදේ වර්තතමාන ක්රියාත්මක කිරීදම් 

විධිවිධානය සඳහා, කරුණාකර 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose ක්ලික් කරන්න. 

10.  ා COVID-19 ආසාදනතයන් සුවය ලදතහාත්, එන්නතතහි එක් 

 ාත්රාවක් ප ණක් ලබා ගැනී  අවශ්යද? 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (JSC-EAP) විින් එකු 

කරන ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ 

නැගී එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව දපර COVID-19 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2


(Sinhala version) 

ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. කරුණාකර අදාළ මාධය 

නිදේදනය සඳහා දමතැන ක්ලික් කර ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

දමතැන ක්ලික් කරන්න. 

“දපර COVID-19 ආසාදනය ඇති පුේගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත් කිරීම 

පිළිබඳ කරුණු පත්රිකාව” නියිත දේලාවට යාවත්කාලීන දකදර්ත.  

11. COVID-19 එන්නත ලබාතනාදිය යුත්තත් කාටද? 

එම COVID-19 එන්නදතහිම දපර මාත්රාවකට, ක්රියාකාරී ද්රවයයට දහෝ 

එන්නත් සංරචක වලට දැඩි අධි සංදේදීතාවදේ ඉතිහාසයක් ඇති 

පුේගලයින් එන්නත ලබා දනාගත යුුය. දපාලිඑතිලීන් ේලයිදකෝල් (PEG) 

සහ polysorbate* වලට දැඩි අධි සංදේදීතාවදේ ඉතිහාසයක් ඇති අය 

Comirnaty(BioNTech) එන්නත ලබා දනාගත යුුය. Sinovac එන්නත ලබා 

දනාගත යුු දවනත් පුේගලයින් සඳහා, කරුණාකර 66 ප්රශ්චනය බලන්න. 

*Comirnaty(BioNTech) එන්නදතහි PEG අඩංගු දේ. Comirnaty(BioNTech) 

එන්නදතහි polysorbate අඩංගු දනාවුවද, එය PEG වලට සමීපව සම්බන්ධ 

දේ. 

12. ඇනෆිලැක්ිස් යනු කු ක්ද? එය තකාතරම් දුරට බහුලව 

පවතීද? 

ඇනෆිලැක්ිස් ගැන සඳහන් වන්දන් දරුණු ක්ෂණික ආසාත්ිකතා 

ප්රතික්රියාවක් දලසටය. එදස්ම එම ප්රතික්රියාවට හදිිදේ සම ඉදිමීම, 

ඔක්කාරය, කැරකැවිල්ල, රුධිර පීඩනය අඩු වීම(අසාමානය අඩු රුධිර 

පීඩනය), තඩිස්ිය දහෝ හුස්ම ගැනීදම්දී ඉහළ දගාදරෝසු ශේදයක් පිටවීම 

(ශ්චවසන පීඩාව) ආදී සායනික ඉඟි සහ දරෝග ලක්ෂණ ඇුළත් දේ.  

2020 දදසැම්බර්ත 14 ිට 23 දක්වා වූ කාලය ුළ දී ඇදමරිකාදේ එන්නත 

පිළිබඳ අහිතකර ිේධි වාර්තතා කිරීදම් පේධතියට (VAERS), වාර්තතා වී ඇති ට 

මුල් මාත්රාව වශදයන්  Comirnaty (BioNTech) එන්නදතන් ලබා දී ඇති මාත්රා 

ගණන 1,893,360 කි. Comirnaty (BioNTech) එන්නත ලබාගත් පසු භයානක 

තත්වදේ ආසාත්ික ප්රතික්රියාවට ලක් වූවන් පිළිබඳව ලැබී ඇති වාර්තතා 

ගණන 21කි. ිලියනයකට 11.1 අනුරූප වන සමානුපාතිකයක් යටදත් 

එන්නදත් පළමු මාත්රා ලබා දීම ක්රියාත්මක කර ඇත.   ඇත. දරෝග පාලනය 

සහ වැළැක්වීම පිළිබඳ ඇදමරිකානු මධයස්ථාන (CDC),  වලට අනුව පසු 

විපරම් දතාරුරු මගින් දමයින් අවස්ථා 20 ක පුේගලයින් සුවය ලබා දහෝ 

නිදවස් වලට යෑමට නිදහස් කරනු ලැබ ඇත. දමම අවස්ථා 21 න් 17 කදේ 

(81%) දල්ඛන ඉතිහාසය අනුව ඔවුන්ට ආසාත්ිකතාව දහෝ ආසාත්ිකතා 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf


(Sinhala version) 

ප්රතික්රියාව යටදත් පීඩා විඳ ඇති අතර හත් දදදනකු පමණ ඇනෆිලැක්ිස් 

යන දරුණු ආසාත්ික ප්රතික්රියාවට දගාදුරු වී ඇත. 

13. Comirnaty (BioNTech) එන්නත භාවිතා කිරීත න් පසු දුර්වල 

වතයෝවෘද්ධ පුද්ගලයින්තේ  රණ අනුපාතය අනතේක්ිත 

තහෝ අනවශ්ය තලස වැඩි වූ බවට සාධක තිතේද? 

2021 ජනවාරි වන විට විදේශීය දසෞඛය බලධාරීන්දගන් සහ දලෝක 

දසෞඛය සංවිධානදයන් ලබා ගත හැකි දතාරුරු හා නිර්තදේශ මත 

පදනම්ව, BioNTech එන්නත භාවිතදයන් පසු දුර්තවල වදයෝවෘේධ 

පුේගලයින්දේ මරණ සංඛයාව අනදේක්ිත දහෝ අනවශය දලස ඉහළ යන 

බවට කිිදු සාක්ියක් දැනට දනාමැත.  

දබාදහෝ දුර්තවල වදයෝවෘේධ පුේගලයින් සඳහා, දරුණු COVID-19 දරෝගාබාධ 

ඇතිවීදම් අවදානම අඩු කිරීදම් ප්රතිලාභය එන්නත ලබා ගැනීදම් අවදානම 

ඉක්මවා යන බව නිගමනය කර ඇත. 

14. වයස්ගත වූවන් සහ පූර්ව තරෝගී තත්වයන් ඇති අය 

ඉක් නින්  එන්නත ලබා ගත යුතුද?  

දසෞඛය දදපාර්තතදම්න්ුදේ දසෞඛය ආරක්ෂක මධයස්ථානය යටදත් 

පවතින, එන්නත් මගින් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක 

කිටුදේ සහ මුවන සත්ව දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුදේ  

විදශ්චෂඥයින්,  ප්රධාන විධායක උපදේශන මණ් ඩලය හා එක්ව, වයස්ගත 

වූවන්ට හා පූර්තව දරෝගාබාධ සහිත වූවන්ට හැකි ඉක්මනින් එන්නත ලබා 

ගත යුු බව නිර්තදේශ කර තිදේ Comirnaty (BioNTech) සහ Sinovac COVID-

19 එන්නත් යන දදකම ටී-වසල ප්රතිචාර සම්බන්ධදයන් COVID-19 

ආසාදනය මගින් දරෝගය උත්සන්න වීදමන් සහ මරණදයන් ආරක්ෂා වීමට 

දබදහවින් ඵලදායී දේ. ශීත ඉන්්ලලුදවන්සා කාලය පැිණීමට දපර, 

වැඩිහිටියන් හැකි ඉක්මනින් COVID-19 එන්නත ලබා ගත යුුය. 

15. පවතින COVID-19 එන්නත් විවිධ ප්රතේදයන්ට එතරහිව 

ඵලදායීද? 

COVID-19 එන්නත් පිළිබඳ උපදේශක මණ්ඩලය විින් 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) විින් කැඳවා ඇති 

නවතම රැස්වීම සම්බන්ධදයන් බලයලත් COVID-19 එන්නත් පිළිබඳ 

අඛණ්ඩ ප්රතිලාභ-අවදානම් විශ්චදල්ෂණයක් ිදු කිරීම සහ ිදු කරන ලද 

නිර්තදේශ , කරුණාකර නවතම අදාළ මාධය නිදේදනය බලන්න. 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
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(Sinhala version) 

16. Sinovac COVID-19 එන්නත පිළිබඳ COVID-19 එන්නත් පිළිබඳ 

උපතද්ශ්ක  ණ්ඩලතේ නිග නය කු ක්ද? 

COVID-19 එන්නත් පිළිබඳ උපදේශක මණ්ඩලය විින් 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1) විින් කැඳවා ඇති 

නවතම රැස්වීම සම්බන්ධදයන් බලයලත් COVID-19 එන්නත් පිළිබඳ 

අඛණ්ඩ ප්රතිලාභ-අවදානම් විශ්චදල්ෂණයක් ිදු කිරීම සහ ිදු කරන ලද 

නිර්තදේශ , කරුණාකර නවතම අදාළ මාධය නිදේදනය බලන්න. 

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm) 

17. දැනට පවතින COVID-19 එන්නත් විවිධ ප්රතේදවලට එතරහිව 

ක්රියාත් ක තේද? 

ප්රථම වරට එක්සත් රාජධානිදේ (Alpha), දකුණු අප්රිකාදේ (Beta), බ්රසීලදේ 

(Gamma), ඉන්දියාදේ (Delta) සහ දබාට්ස්වානාහි (Omicron) ප්රදේද ඇුළුව, 

දගෝලීය වශදයන් සංසරණ ප්රදේද කිහිපයක් (VOC) විය. 

සාමානයදයන්, අධයයනයන් දපන්වා දී ඇත්දත් දැනට පවතින එන්නත් 

ප්රදේදයට එදරහිව දහාඳින් ක්රියා කරන බවයි. ප්රදේදවලට එදරහිව 

සඵලතා දත්ත එන්නත් මගින් දවනස් දේ. විදශ්චෂදයන්, Omicron යනු 2021 

දනාවැම්බර්ත 11 වන දින දකුණු අප්රිකානු රටක (දබාට්ස්වානා) ප්රථම වරට 

දසායා ගන්නා ලද නැගී එන ප්රදේදයකි. ඉහළ ස්පයික් විකෘති සංඛයාවක් 

(30ට වඩා වැඩි) පැවතීම දේුදවන් දමම ප්රදේදය පිළිබඳ සැලකිල්ලක් 

පවතී, එය වවරසදේ සම්දේෂණය වැඩි කිරීමට දමන්ම එන්නත් වල 

කාර්තයක්ෂමතාව අඩු කිරීමට දේු විය හැක. දහාංදකාං SAR හි දසෞඛය 

දදපාර්තතදම්න්ුවට COVID-19 ප්රදේද හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ඇති අතර 

එහි ිදුවීම සහ සංවර්තධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරයි. 

Comirnaty (BioNTech) සහ Sinovac COVID-19 එන්නත් දදකම දරුණු 

දරෝගවලින් සහ COVID-19 ආසාදනදයන් මරණයට පත්වීදමන් ආරක්ෂා 

වීමට ඉතා ඵලදායී දේ, එය සාමානයදයන් T-වසල ප්රතිචාරයට සම්බන්ධ 

දේ. ප්රතිදේහ ප්රතිචාරය ආසාදනය හා දරෝග ලක්ෂණ සහිත දරෝග 

වැලැක්වීමට සම්බන්ධ දේ. එය VOC වලටද වඩාත් දගාදුරු දේ. එබැවින් 

විවිධ එන්නත් අතර එය දවනස් විය හැකිය. 

හැකි ඉක්මනින් ඉහළ COVID-19 එන්නත් ආවරණයක් සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම සහ වවරස් සම්දේෂණය වීදම් අවස්ථාව අවම කිරීම සඳහා 

ශක්තිමත් ඖෂධ දනාවන මැදිහත්වීම් අඛණ්ඩව ිදු කිරීම වසංගතය 

පාලනය කිරීදම් සහ ප්රදේද මුවීම වැළැක්වීදම් ප්රමුඛ ඉලක්කයක් වනු 

ඇත. 
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(Sinhala version) 

ඔහු දහෝ ඇය නිශ්චිත කණ්ඩායමකට අයත් දහෝ විදශ්චෂ තත්වයක් යටතට 

අයත් වන්දන් නම් එම පුේගලයාට COVID-19 එන්නත ලබා දිය යුුද? 

18. උණ වැළඳී ඇති විට 

යම් පුේගලයකුට උග්ර උණ දරෝගය වැළඳී ඇති විට COVID-19 එන්නත 

ලබාදීම ප්රමාද කළ යුුය.  

19. ළ යකු තහෝ නව තයාවුන් විතේ අයකු 

COVID-19 එන්නදතහි දරෝග ලක්ෂණ දපන්නුම් කරන COVID-19 දරෝගයට 

එදරහිව ඉහළ කාර්තයක්ෂමතාවයක් ඇත. නව දයාවුන් දරුවන් දරෝග 

ලක්ෂණ සහිත COVID-19 දරෝගදයන් ආරක්ෂා කිරීමට හා ප්රජා 

සම්දේෂණය අඩු කිරීමට දමන්ම සමස්ත ප්රජා ප්රතිශක්තිකරණය වැඩි 

කිරීම සඳහා එන්නත වැදගත් වනු ඇත. 

මදයෝකාඩයිටිස් දහෝ දපරිකාර්තඩයිටිස් යනු, දකාමර්තනාටි එන්නදතන් 

දේශීය හා විදේශීය වශදයන් වාර්තතා වන, ප්රධාන වශදයන් දදවන 

මාත්රාදවන් පසු නව දයාවුන් විදේ පිරිස අතර මුවූ ප්රකට අහිතකර 

තත්ත්වයන් ය.  දබාදහෝ අහිතකර තත්ත්වයන් ප්රතිකාරවලට දහාඳින් 

ප්රතිචාර දක්වන අතර, දරෝග ලක්ෂණ වැඩි දියුණු වූ පසු සාමානය වදනික 

ක්රියාකාරකම් ආපසු කළ හැකිය. Comirnaty එන්නත ලබා දීදමන් පසු 

සතියක් යනදතක් නව දයාවුන් විදේ සහ තරුණයින් බරපතල 

වයායාමවලින් වැළකී ිටිය යුුය. එන්නත ලබා දීදමන් පසු උග්ර, අඛණ්ඩ 

පපුදේ දේදනාව, හුස්ම හිරවීම දහෝ හෘද ස්පන්දනය වැනි මදයෝකාඩයිටිස් 

දහෝ දපරිකාර්තඩයිටිස් වැනි දරෝග ලක්ෂණ මු වුවදහාත්, ඔවුන් වහාම 

වවදය ප්රතිකාර ලබා ගත යුුය. 

වයස අවුරුදු 3 ිට 17 දක්වා ළමුන් සහ නව දයෞවනයන් සඳහා Sinovac 

එන්නත භාවිතය පිළිබඳ I සහ II අදියර අත්හදා බැලීම්වලින් දපන්නුම් 

කදේ Sinovac එන්නත ප්රතිශක්තිජනක, ආරක්ිත සහ දහාඳින් ඔදරාත්ු 

දදන බවයි. මීට අමතරව, දැනට ක්රියාත්මක III අදියර අත්හදා බැලීම් මගින් 

ද දපන්නුම් කදේ දමම වයස් කාණ්ඩය ුළ Sinovac එන්නත දහාඳින් 

ඔදරාත්ු දදන බවයි. වයස අවුරුදු 3 ිට 17 දක්වා ළමුන් සහ නව 

දයෞවනයන් (CoronaVac මාත්රා ිලියන 100කට අධික ප්රමාණයක් ලබා දී 

ඇති)  සඳහා චීන සමූහණ්ඩුදේ පවත්වන ලද සමූහ එන්නත් කිරීදම් 

වයාපාරදේ දතාරුරු අනුව බරපතල ආරක්ෂක ගැටළු දපන්නුම් කර 

දනාමැත. 

නිතර අසන ප්රශ්චන සඳහා, කරුණාකර ක්ලික් කරන්න: 

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

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


(Sinhala version) 

එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී එන 

සහ සත්ව දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) දපබරවාරි 25 වන දින 

රැස්වීමක් කැඳවූ අතර, ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය 

(EAP) සමඟ සම්බන්ධ වූ අතර වැඩිහිටියන් සඳහා ුන්වන මාත්රාව 

Comirnaty එන්නත දැඩි දලස නිර්තදේශ කදේය. ඔවුන් CoronaVac දහෝ 

Comirnaty එන්නත් මාත්රා 2ක් ලබා ගැනීදමන් පසුවය. වයස අවුරුදු 5 ිට 17 

දක්වා ළමුන් සහ දයෞවනයන් සඳහා, JSC-EAP විින් Comirnaty එන්නදතහි 

පළමු මාත්රා 2 අතර කාල පරතරය සති 12 ිට සති 8 දක්වා දකටි කිරීමට 

නිර්තදේශ කර ඇති අතර එය කලවා මැද ප්රදේශදේ අන්තරාසර්තග අංශදේදී 

අභයන්තර මාංශ දේශි ලබා දිය යුුය. JSC-EAP විින් CoronaVac මාත්රා 

දදකක් ලබා ඇති වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා වූ නව දයාවුන් විදේ 

පසුවන්නන් දදවන මාත්රාදවන් මාස 3කට පසු CoronaVac දහෝ Comirnaty 

ුන්වන මාත්රාව ලබා ගැනීමට නිර්තදේශ කරයි. Comirnaty මාත්රා 2 ක් ලබා 

ගත් නව දයාවුන් විදේ පසුවන්නන් දදවන මාත්රාදවන් මාස 5 කට පසුව එම 

එන්නදතහිම ුන්වන මාත්රාව ලබා ගැනීමට නිර්තදේශ කරනු ලබන අතර 

පුේගලික මනාපයන් මත CoronaVac විකල්පයක් දලස ලබා දිය යුුය. 

COVID-19 එන්නත් මාත්රා අතර දකටි කාල පරතරයන් සඳහා හමුවීම් 

විධිවිධාන සඳහා කරුණාකර 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm ක්ලික් 

කරන්න. 

සටහන: ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) විින් එකු 

කරන ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ 

නැගී එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) දපර COVID-

19 ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. , සහ යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. අදාළ මාධය නිදේදනය 

සඳහා කරුණාකර 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm ක්ලික් 

කර, ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm ක්ලික් 

කරන්න.  

20. ගර්භනී සහ කිරි තදන කාන්තාවන් 

දහාංදකාං හි ලබා දදන BioNTech සහ Sinovac එන්නත් COVID-19 ආශ්රිත 

බරපතල දරෝගාබාධ සහ මරණයට එදරහිව ඉතා ඵලදායී දේ. COVID-19 

ආසාදනදයන් බරපතල දරෝගාබාධවලින් දහෝ මරණදයන් පවා ිනිසුන් 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm


(Sinhala version) 

ආරක්ෂා කිරීමට ඒවා ඵලදායී දේ. ගර්තිණී දනාවන ජනගහනය හා 

සසඳන විට, COVID-19 ආසාදනදයන් පසු ගර්තභනී කාන්තාවන් දරුණු 

අහිතකර ප්රතිඵල ඇතිවීදම් වැඩි අවදානමක් ඇති බව දත්ත දපන්වා දදයි. 

COVID-19 දනාදම්රූ උපත් අවදානම 2 ගුණයකින් වැඩි කරන අතර දීර්තඝ වූ 

දපරනිිත්ත මරණ (එනම් ජීවිතදේ පළමු දින 28 ුළ මළ දරු උපත් සහ 

නව ජන්ම මරණවල එකුව) 50% කින් පමණ වැඩි කරයි. COVID-19 

එන්නත් ගැබිණි කාන්තාවන්දේ දරෝහල්ගත වීදම් සහ මරණ අවදානම් 

අවම කිරීම සඳහා ඔවුන් ගැබිණි දනාවන ජනගහනදේ දමන් ඵලදායී බව 

අධයයනවලින් දපන්වා දී ඇත. මීට අමතරව, සමහර අධයයනවලින් 

දපන්නුම් කදේ ගර්තභනී කාන්තාවන්ට COVID-19 එන්නත ලබා දීදමන් පසු 

ජනනය වන ප්රතිදේහ දපකණි වැල හරහා කලලයට යා හැකි බවත්, මේකිරි 

දීදම්දී කාන්තාවන්ට ළදරුවන්ට ආරක්ෂාව සැපයිය හැකි බවත්ය. ඖෂධ 

සමාගම්වල නවතම නිර්තදේශයට අනුව, ගර්තභනී සහ කිරි දදන 

කාන්තාවන්ට BioNTech දහෝ Sinovac එන්නත් ලබා දිය හැකිය. දමම 

කාන්තාවන්ට එන්නත් කිරීම ඵලදායී ආරක්ෂාවක් ලබා දිය හැකි බව 

විදශ්චෂඥයින් නැවත නැවතත් දපන්වා දී ඇති අතර, හැකි ඉක්මනින් 

එන්නත් ලබා ගැනීමට නිර්තදේශ කර ඇත. 

දහාංදකාං ප්රසව හා නාරිදේද විදශ්චෂඥයින්දේ (HKCOG) ගර්තභනී සහ කිරි 

දදන කාන්තාවන්ට COVID-19 එන්නත් කිරීම පිළිබඳ උපදදස් සඳහා (අුරු; 

2022 දපබරවාරි 21 දින යාවත්කාලීන කරන ලදී), කරුණාකර යන්න (ඉංග්රීි 

අනුවාදය පමණි) 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091

454_7501.pdf      

21. අසාත්ිකතා ඉතිහාසය 

අසාත්ික ඉතිහාසයක් ඇති පුේගලයින් සඳහා, පහත සඳහන් දකාන්දේි 

2 සඳහා ප්රදේශම් වන්න, ඔවුන් වවදයවරදයකුදගන් උපදදස් ලබා ගත 

යුුය: 

පූර්තව COVID-19 එන්නත් කිරීම දහෝ ඖෂධ වර්තග 1 කට වඩා වැඩි 

ප්රමාණයකට ක්ෂණික (පැය 1ක් ඇුළත) දැඩි අසාත්ිකතා; 

පූර්තව COVID-19 එන්නත සඳහා අසාත්ිකතා ප්රතික්රියාවක්, එය ස්වයං-සීමා 

දනාවන දහෝ මුඛ ප්රති-අසාත්ිකතා ඖෂධ මගින් විසඳා නැත. 

පළමු එන්නත ලබා දීදමන් පසු ඇනෆිලැක්ිස් ඇති අය සහ දදවන මාත්රාව 

සඳහා දවනත් දවළඳ නාමයක් ලබා ගැනීමට අවශය නම්, කරුණාකර අදාළ 

වවදයවරයාදේ සහතික කිරීදම් ලිපිය (දදවන මාත්රාව සඳහා දවනත් 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf


(Sinhala version) 

දවළඳ නාමයක් ලබා ගැනීමට දේු ඇුළුව) ඔදේ සහභාගී වන 

වවදයවරයාදගන් දහෝ පවුදල් වවදයවරයාදගන් ලබාදගන සහභාගී 

වන්න. එන්නත් ස්ථානය. දසෞඛය දස්වා වෘත්තිකයන් තනි පුේගල 

තත්වයන් මත පදනම්ව එන්නත් ලබා දදනු ඇත 

22. නිදන්ගත තරෝග සහිත 

කරුණාකර පහත ඉන්ද්ාග්රැෆික්ස් දවත දයාමු වන්න: 

 3 වැදගත් සලකා බැලීම් 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Consideration

s_en.pdf 

 නිදන්ගත දරෝග සඳහා උදාහරණ 

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

ses_en.pdf  

 

23. ස්වයං ප්රතිශ්ක්තිකරණ රූ ැටික් තරෝග 

2021 මැයි මාසදේදී දහාංදකාං රූමැටික් විදයා සංගමය විින් නිකුත් කරන 

ලද ස්වයං ප්රතිශක්තිකරණ රූමැටික් දරෝග සහිත දරෝගීන් සඳහා COVID-

19 එන්නත පිළිබඳ ඇතිකර ගත් එකඟතාවයට හා නිර්තදේශයන්ට අනුව, 

දරෝග තත්ත්වය සාදේක්ෂව ස්ථායි දලස පවතී නම් සහ මෑතදී ඖෂධ 

ලබා දගන නැත්නම්, COVID-19 වැලඳීදම් සම්භාවිතාව අඩු කිරීම සහ එහි 

සංකූලතාවලින් පීඩා විඳීම අඩු කිරීම සඳහා COVID-19 එන්නත ලබා දීමට 

දමම දරෝගීන් පිළිබඳව සලකා බැලිය යුු යැයි විදශ්චෂඥදයෝ විශ්චවාස 

කරති, රූමැටික් දරෝග දිගු කාලීන දරෝග කාණ්ඩයක් වුවද, එය COVID-19 

එන්නතට ප්රතිවිදරෝධතාවක් දනාදක්වයි. දබාදහෝ අවස්ථාවන්ීදී, එන්නත 

ලබා දීදමන් ලැදබන ප්රතිලාභ අවදානමට වඩා දබදහවින් වැඩිය. 

24. මුඛ ප්රතිතද්හජනක  ත 

මුඛ ප්රතිදේහජනක ඇති පුේගලයින්ට COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකි 

අතර ඔවුන් ඖෂධ අඛණ්ඩව ගත යුුය. එන්නත අභයන්තර මාංශ දේශි 

එන්නත් කිරීදමන් පසු ිනිත්ු 5 ක් දහෝ ඊට වැඩි කාලයක් පවතින සෘජු 

පීඩනය එන්නත් කරන ස්ථානයට දයදිය යුුය. 

25. ේූතකෝස්-6-තපාස්තේට් ඩයිහයිතරාගනීස් (G6PD) ඌනතාවය 

ේූදකෝස්-6-දපාස්දේට් ඩයිහයිදරාජිනස් (G6PD)  ඌනතාවදයන් දපදළන 

පුේගලයින් සම්බන්ධව COVID-19 එන්නත් භාවිතය පිළිබඳ ආරක්ෂිත හා 

ඵලදායී දත්ත සීිත වශදයන් පවතී. ඖෂධ සමාගම් විින් සපයන ලද 

දතාරුරු වලින්, G6PD හි ඌනතාවය ඖෂධදයහි හානිකර බව දැක්දවන 

ලැයිස්ුදවහි සඳහන් දනාදේ. එන්නත්කරණය සඳහා තමනදේ තත්ත්වය 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf


(Sinhala version) 

සුදුසු දැයි දැන ගැනීදම් කිියම් ගැටලුවක් පුේගලයකුට මු දේ නම්, 

කරුණාකර වවදය උපදදස් ලබා ගන්න. 

26. තපර COVID-19 ආසාදිත වූවන් 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (JSC-EAP 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2 ) විින් එකු කරන ලද 

එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී එන 

සහ සත්ව විදයාත්මක දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව දපර COVID-19 

ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත්, සහ 

යාවත්කාලීන කරන ලද එකඟතා අුරු නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට 

පත් දකදර්ත. අදාළ මාධය නිදේදනය සඳහා කරුණාකර 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm ක්ලික් 

කර, ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm.ක්ලික් 

කරන්න. 

"දපර COVID-19 ආසාදනය වූ පුේගලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත් කිරීම 

පිළිබඳ කරුණු පත්රිකාව" 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pd

f නියිත දේලාවට යාවත්කාලීන වනු ඇත. 

27. COVID-19 වවරසයට නිරාවරණය වූ අය 

COVID-19 එන්නත් දැනට පශ්චචාත් නිරාවරණ දරෝග නිවාරණය දලස 

නිර්තදේශ දනාකරයි. COVID-19 එන්නදතහි පශ්චචාත්- නිරාවරණ දරෝග 

නිවාරණය දලස දැනට ආරක්ෂාව සහ කාර්තයක්ෂමතාව පිළිබඳ කිිදු 

සාක්ියක් දනාමැත. දහාංදකාං දවත ලැබී ඇති COVID-19 සඳහා වූ 

එන්නත් සඳහා මාත්රා දදකක් අවශය වන අතර දමම එනනත් දේණිය 

සම්පූර්තණ කිරීම සඳහා ගතවන කාලය COVID-19 සඳහා වන දපාදු 

අන්තර්තවිකාස කාලය ඉක්මවයි.  

28. නිතරෝධායනය යටත් වූ 

එක් එක් පුේගලයින් COVID-19 වවරසය සඳහා නිරාවරණය වීදම් සහ ඉන් 

ඔේබට ිදුවිය හැකි ආසාදනය සම්දේෂණය වී COVID-19 වර්තධනය වීදම් 

අවදානම සැලකිල්ලට දගන දසෞඛයසත්කාර වෘත්තිකයින් දයෝජනා කරන 

COVID-19 එන්නත ලබාදීම සුදුසු යැයි සැලදකන නිදරෝධායන කාලසීමාවක් 

අවසාන වන දතක් ප්රමාද කළ හැකිය. 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf


(Sinhala version) 

29. තව ත් සම්පූර්ණ එන්නත ලබා දී තනා ැති තහාංතකාං තවත 

පැිතණන පුද්ගලයින්ට 

දහාංදකාං දවත පැිණීමට දපර එන්නත් මාලාව ලබාදගන අවසන් 

කිරීමට ඔවුන් උපරිම උත්සාහයක් දැරිය යුුය. 

රජය දැනට මහජනතාවට පහත COVID-19 එන්නත් ලබා දදයි: 

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

තවමත් සම්පූර්තණදයන් එන්නත් කර දනාමැති සංචාරකයින් සඳහා, 

කරුණාකර නිදරෝධායන සහ වවරස් පරීක්ෂණ අවශයතා සටහන් 

කරන්න. එවැනි අවශයතා ඔබට දහාංදකාං වලින් පිටත සහ නිර්තදේශිත 

කාල රාමුව ුළ පිළිදවලින් පළමු සහ දදවන මාත්රාව ලබා ගත හැකිද 

යන්න බලපානු ඇත: https://www.coronirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html  

දහාංදකාං හි COVID-19 එන්නත් කිරීදම් වැඩසටහන යටදත් දහාංදකාං 

වලින් පිටත පළමු එන්නත ලබා ගත් සහ දදවන සහ පසුව ුන්වන 

එන්නත ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ඇති පුේගලයින් සඳහා, දදවන එන්නත 

සඳහා මාර්තගගතව දවන් කරවා ගැනීම දැනට කළ දනාහැක. එන්නත ලබා 

දදන ඔබ කැමති ප්රජා එන්නත් කිරීදම් මධයස්ථානය දහෝ දපෞේගලික 

සායන (අදාළ නම්) ඔබට දතෝරා ගත හැකිය. නිදරෝධායන කාලදයන් 

අනුරුව, ඔදේ අනනයතා දල්ඛනය, ඔදේ පළමු  එන්නත් වාර්තතාව, (දිනය, 

එන්නත ලබා දදන ස්ථානය සහ එන්නත් වර්තගය සමග) ආදී සාක්ි 

රැදගන ඔබ කැමති එන්නත් කරන ස්ථානයට දගාස් ඔබදේ අවශයතාව 

දැනුම් දීම සඳහා දතාරුරු මධයස්ථානය දවත පැිදණන්න. පළමු මාත්රා 

එන්නත් මාත්රාව ඇුළු අදාළ විස්තර සලකා බැලීදමන් පසු කාර්තය 

මණ්ඩලය විින් එන්නත ලබා දිය හැකිය. 

30. අතනකුත් එන්නත් අතර පරතරය 

COVID-19 එන්නත [Comirnaty (BioNTech) සහ Sinovac] සහ දවනත් ඕනෑම 

එන්නතක් ලබා දීම අතර අවම වශදයන් දින 14 ක අවම පරතරයක් තිබිය 

යුුය. අදනකුත් එන්නත් සමග COVID-19 එන්නත් එකවර භාවිතා කිරීම 

පිළිබඳ දත්ත තවමත් සීිතය. 

දමම එන්නත් අතර කාල පරතරය දකටි කිරීම සාධාරණීකරණය කළ 

හැකි අවස්ථා තිදේ, එනම්, COVID-19 සහ දවනත් එන්නත් වලින් වළක්වා 

ගත හැකි දරෝග වල අවදානම වැඩි වන විට දහෝ දටටනස් සහ ජලභීතිකා 

ඇුළු දරෝග වැලඳීදමන් පසු නිවාරණය සඳහා දවනත් එන්නතක් අවශය වූ 

අවස්ථාවන්හිය.  

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine
https://www.coronirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html


(Sinhala version) 

31. වයස්ගතභාවය 

වැඩිහිටියන් සඳහා වන COVID-19 එන්නත් වඩාත් නිර්තදේශ කරන්දන්, 

ඔවුන් COVID-19 දරෝගදයන් සංකූලතාවන්ට හා මරණයට පත් වීදම් වැඩි 

අවදානමක් ඇති කණ්ඩායම වන බැවිනි. 

ශීත ඉන්්ලලුදවන්සා කාලය පැිණීමට දපර වැඩිහිටියන් විින් හැකි 

ඉක්මනින් COVID-19 එන්නත ලබා ගත යුුය. 

COVID-19 එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව සඳහා වත්මන් විධිවිධාන 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) විින් එකු කරන 

ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී 

එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) මීට දපර COVID-

19 ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. අදාළ මාධය නිදේදනය 

සඳහා කරුණාකර 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm  ක්ලික් 

කරන්න 

ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm  ක්ලික් 

කරන්න. 

32.  ට COVID-19 අ තර  ාත්රාව ලබා ගත හැක්තක් 

තකාතැනින්ද? 

කරුණාකර https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues දවත 

දයාමු වන්න. 

33. COVID-19 එන්නතතහි අ තර  ාත්රාව(s) සඳහා සුදුසුකම් 

ලබන්තන් කවුද? 

තුන්වන  ාත්රාව එන්නත 

(1) BioNTech (Comirnaty) එන්නත් මාත්රා දදකක් දහෝ Sinovac (CoronaVac) 

එන්නත් මාත්රා දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 12 දහෝ ඊට වැඩි පුේගලයින් 

(විරාම නීති සඳහා 35 ප්රශ්චනය බලන්න) 

(2) BioNTech (Comirnaty) එන්නත් මාත්රා දදකක් දහෝ Sinovac (CoronaVac) 

එන්නත් මාත්රා දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 12 ට අඩු ප්රතිශක්තිකරණය 

අඩු දරුවන් (34 ප්රශ්චනය බලන්න) 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues


(Sinhala version) 

ිේවන  ාත්රාව එන්නත 

BioNTech (Comirnaty) එන්නත් මාත්රා දදකක් දහෝ Sinovac (CoronaVac) 

එන්නත් මාත්රා දදකක් ලබා දගන ඇති වයස අවුරුදු 12 දහෝ ඊට වැඩි 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින් (34 ප්රශ්චනය බලන්න) 

මීට අමතරව, දහාංදකාං වලින් පිටත ලබා ගන්නා එන්නදතහි පළමු සහ / 

දහෝ දදවන සහ / දහෝ දතවන මාත්රාව Sinovac (CoronaVac) දහෝ BioNTech 

(Comirnaty) එන්නතක් දනාදේ නම්, පුේගලයා එන්නත් කරන ස්ථානදේ 

රාජකාරිදේ දයදී ිටින වවදය කාර්තය මණ්ඩලදයන් උපදදස් ලබා ගත 

යුුය. COVID-19 එන්නදතහි ුන්වන දහෝ හතරවන මාත්රාදේ 

දයෝගයතාවය මත. 

34. COVID-19 එන්නතතහි අතිතර්ක  ාත්රා සඳහා (ය) සුදුසුකම් 

ලබන ප්රතිශ්ක්තිකරණය අඩු පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින්දේ පහත දැක්දවන කණ්ඩායම් COVID-

19 එන්නදතහි අතිදර්තක මාත්රාව (ය) සඳහා සුදුසුකම් ලබයි: 

(i) දැනට දහෝ පසුගිය මාස 12 ුළ ප්රතිශක්ති ිකිත්සාව ලබන/ලැබූ 

පිළිකා දහෝ රුධිර පිළිකා ඇති අය 

(ii) ප්රතිශක්ති ිකිත්සාදේදී අවයව බේධ කරනු ලැබූ දහෝ ප්රාථික 

වසල බේධ කරනු ලැබූවන්  

(iii) දරුණු ප්රාථික ප්රතිශක්ති ඌනතා දහෝ නිදන්ගත ඩයලිිස් මත 

(iv) උග්ර අවධිදේ දහෝ ප්රතිකාර දනාකළ එච්. අයි. වී දරෝගය ඇති අය 

(v) පසුගිය මාස 6 ුළ ප්රතිශක්ති මර්තදන ඖෂධ දහෝ ප්රතිශක්තිකරණ 

රසායනික ිකිත්සාව/විකිරණ ිකිත්සාව ලබාගත් අය 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින් අතිදර්තක මාත්රාවක් වන COVID-19 

එන්නත සඳහා ඔවුන්දේ සුදුසුකම් තහවුරු කිරීම සඳහා අතිදර්තක මාත්රාව 

(ය) එන්නත් කරන දිනදේ නියිත එන්නත් කරන ස්ථානයට අදාළ වවදය 

සහතිකය රැදගන ආ යුුය. වවදය සහතික ආකෘතියක් දමහි ඇත. 

ිේවන මාත්රාව ලබා ගැනීමට කැමති ප්රතිශක්තිකරණ ආබාධ සහිත 

දරෝගීන් සඳහා, ඔවුන්දේ ුන්වන එන්නත සඳහා අදාළ වවදය සහතිකය 

නිකුත් කර ඇත්නම්, එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා වලංගු කාල සීමාව ුළ 

අදාළ සහතිකය රැදගන යා හැකිය. 

 



(Sinhala version) 

35. COVID-19 එන්නත්වල අතිතර්ක  ාත්රාව(s) අතර පරතරය 

තකාප ණද? 

තුන්වන  ාත්රාව 

(i) ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින් සඳහා: 3 වන මාත්රාව 2 වන මාත්රාදේ 

ිට අවම වශදයන් දින 28 ක් වත් ලබා දිය යුුය. 

(ii) 2022 මාර්තු 11 දින ිට බලපැවැත්දවන පරිදි, CoronaVac එන්නත මාත්රා 

දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා වූ නව දයාවුන් විදේ 

පසුවන්නන්, දදවන මාත්රාදවන් දින 90කට පසු ලබාදදන CoronaVac දහෝ 

Comirnaty එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව නිර්තදේශ දකදර්ත. 

(iii) 2022 මාර්තු 11 දින ිට බලපැවැත්දවන පරිදි, දකාිර්තනාටි එන්නත 

මාත්රා දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා වූ නව දයාවුන් විදේ 

පසුවන්නන්: දදවන මාත්රාදවන් අවම වශදයන් දින 150ක් ලබා දදන 

දකාිර්තනාටි එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව නිර්තදේශ දකදර්ත. දතවන මාත්රාව 

දලස CoronaVac එන්නදතහි පුේගලික දත්රීම ගරු කරනු ලැදේ. 

(iv) Comirnaty(BioNTech) දහෝ CoronaVac(Sinovac) එන්නත මාත්රා දදකක් 

ලබා දගන ඇති අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි පුේගලයින් දදවන මාත්රාදවන් දින 

90කට පසු ුන්වන මාත්රාව ලබා ගැනීම නිර්තදේශ දකදර්ත. 

(v) Comirnaty (BioNTech) දහෝ CoronaVac (Sinovac) එන්නත් මාත්රා දදකක් 

ලබා ගත් වයස අවුරුදු 18 ිට 59 දක්වා වූ පුේගලයින්ට දැනට ුන්වන 

මාත්රාව අවම වශදයන් දින 180ක් ලබා ගැනීමට නිර්තදේශ කර ඇති අතර, 

රජය විින් එම පරතරය දින 90 දක්වා දකටි කිරීම නියිත කාලයට 

ප්රකාශයට පත් කරනු ඇත.  

ිේවන  ාත්රාව 

2022 මාර්තු 21 දින ිට බලපැවැත්දවන පරිදි, වයස අවුරුදු 12 දහෝ ඊට වැඩි 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින් ුන්වන මාත්රාදවන් අවම වශදයන් දින 

90 ක් වත් ිේවන මාත්රාව ලබා ගැනීම නිර්තදේශ දකදර්ත. 

36. COVID-19 එන්නතතහි 3 වන  ාත්රාව සඳහා නිර්තද්ශිත තවළඳ 

නා  ත ානවාද? 

Comirnaty දහෝ CoronaVac එන්නත මාත්රා දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 18 

සහ ඊට වැඩි පුේගලයින් සඳහා, Comirnaty එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව දැඩි 

දලස නිර්තදේශ දකදර්ත. එදස් වුවද, එන්නත් සඳහා පුේගලික දත්රීම ගරු 

කරනු ලබන අතර දමම පුේගලයින්ට 3 වන මාත්රාව දලස Sinovac 

(CoronaVac) ද ලබා ගත හැකිය. 



(Sinhala version) 

වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා දයෞවනයන් සඳහා COVID-19 එන්නදතහි 

ුන්වන මාත්රාව පිළිබඳ නිර්තදේශය සඳහා කරුණාකර 39 ප්රශ්චනය බලන්න. 

37. පුද්ගලතයකුට තහාංතකාං වලින් පිටත එන්නතතහි පළමු 

සහ/තහෝ තදවන සහ/තහෝ තුන්වන  ාත්රාව ලැබුතන් නම්, 

අ තර  ාත්රාව(ය) ලබා ගැනී  සඳහා සලකා බැලිය යුත්තත් 

කු ක්ද? 

එන්නත් කරන ලද පුේගලයා අතිදර්තක මාත්රාව (ය) ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් 

ලබන්දන් නම් සහ දහාංදකාං වලින් පිටත එන්නදතහි පළමු සහ/දහෝ 

දදවන සහ/දහෝ ුන්වන මාත්රාව ලබාදගන තිදේ නම්, ඔවුන්ට අමතර 

මාත්රාව(ය) ුන්වන මාත්රාව සඳහා හමුවීමක් කළ දනාහැකි නම් එන්නත 

මාර්තගගත පේධතිය හරහා. ඉහත සඳහන් කළ පුේගලයින් එන්නත් කිරීදම් 

පළමු සහ/දහෝ දදවන සහ/දහෝ ුන්වන මාත්රාව සඳහා වාර්තතා රැදගන 

එන්නත් සඳහා එන්නත් මධයස්ථානය දවත දකලින්ම යා යුුය. 

මීට අමතරව, දහාංදකාං වලින් පිටත ලබා ගන්නා එන්නදතහි පළමු 

සහ/දහෝ දදවන සහ/දහෝ දතවන මාත්රාව Sinovac(CoronaVac) දහෝ 

BioNTech(Comirnaty) එන්නතක් දනාදේ නම්, එම පුේගලයා COVID-19 

එන්නදතහි අතිදර්තක මාත්රාව (වන්) ුන්වන මාත්රාදේ දයෝගයතාවය මත 

එන්නත් කරන ස්ථානදේ රාජකාරිදේ නියුු වවදය කාර්තය මණ්ඩලදයන් 

උපදදස් ලබා ගත යුුය.  

38.    COVID-19 ආසාදනතයන් සුවය ලබා ඇත්නම් අතිතර්ක 

එන්නත්  ාත්රාව අවශ්යද?  

දම් දමාදහාදත් ඔවුන්ට ුන්වන මාත්රාව ලබා ගැනීමට හදිියක් නැත. 

රජය විින් තත්ත්වය සමාදලෝචනය කිරීම සහ විදශ්චෂඥයන්දේ මතය 

විමසා බැලීම සහ අදනකුත් රටවල/කලාපවල භාවිතයන් පිළිබඳවද 

අවධානය දයාමු කරනු ඇත. 

විදශ්චෂ අවශයතා ඇති සුවය ලැබූ දරෝගීන් සඳහා අදාළ වවදය සහතික 

පත්රය ලබාදගන ුන්වන මාත්රාවක් ලබා ගැනීම සඳහා (ුන්වන මාත්රාව 

නිර්තදේශ කිරීමට දේු සහ එන්නත් කිරීදම් දයෝජිත කාලය ඇුළුව), . 

ුන්වන මාත්රාව COVID-19 එන්නත තනි පුේගල තත්වයන් මත පදනම්ව 

ඔවුන්ට එන්නත් කරන ස්ථානයට පැිණිය හැකි අතර ස්ථානීය දසෞඛය 

දස්වා වෘත්තිකයන් විින් සංවිධානය කරනු ඇත. 

 

 



(Sinhala version) 

39. වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා නව තයාවුන් විතේ පසුවන්නන් 

COVID-19 එන්නතතහි තුන්වන  ාත්රාව ලබා ගැනී ට අවශ්යද? 

CoronaVac එන්නත මාත්රා දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා වූ 

නව දයාවුන් විදේ පසුවන්නන්, දදවන මාත්රාදවන් දින 90කට පසු ලබාදදන 

CoronaVac දහෝ Comirnaty එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව නිර්තදේශ දකදර්ත. 

[2022 මාර්තු 11 ිට ක්රියාත්මක දේ]. 

Comirnaty එන්නත මාත්රා දදකක් ලබා ගත් වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා වූ 

නව දයාවුන් විදේ පසුවන්නන්: Comirnaty එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව 

දදවන මාත්රාදවන් අවම වශදයන් දින 150ක් ලබා දීම නිර්තදේශ දකදර්ත. 

දතවන මාත්රාව දලස CoronaVac එන්නදතහි පුේගලික දත්රීම ගරු කරනු 

ලැදේ. [2022 මාර්තු 11 ිට ක්රියාත්මක දේ] 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු දරෝගීන් සඳහා^ (වයස අවුරුදු 12 ිට 17 දක්වා 

ප්රතිශක්තිකරණය අඩු දයෞවනයන් ඇුළුව) සඳහා ප්රවීණයන් විින් 

COVID-19 එන්නත ුන්වන මාත්රාවක් නිර්තදේශ කරයි. Comirnaty 

එන්නදතහි ුන්වන මාත්රාව දැඩි දලස නිර්තදේශ දකදර්ත. එදස් වුවද, 

එන්නත් සඳහා පුේගලික දත්රීම ගරු කරනු ලබන අතර දමම පුේගලයින්ට 

3 වන මාත්රාව දලස Sinovac (CoronaVac) ද ලබා ගත හැකිය. 

^ ප්රතිශක්තිකරණය අඩු දරෝගීන්දේ විදශ්චිත කණ්ඩායම පිළිබඳ විස්තර 

සඳහා කරුණාකර 34 ප්රශ්චනය දවත දයාමු වන්න. 

40. ප්රජා එන්නත්  ධයස්ථානතයන් පළමු සහ තදවන එන්නත් 

 ාත්රාව ලබා ගත් අයකුට නම් තුන්වැනි එන්නත සඳහා 

තපෞද්ගලික වවදය සායනයට යා හැකිද? 

ප්රජා එන්නත් මධයස්ථාන, දපෞේගලික වවදය සායන යනාදිය ඇුළුව 

ුන්වන මාත්රාව සඳහා එන්නත් ස්ථාන පුරවැියන්ට දතෝරා ගත හැකිය. 

එන්නත් වාර්තතා ක්රමය හරහා විවිධ එන්නත් ස්ථාන වල වවදය කාර්තය 

මණ්ඩලයට අතීත එන්නත් වාර්තතා බලා ුන්වන මාත්රාව සඳහා වාර්තතාව 

ඇුළත් කළ හැකිය. 

41. යම් පුද්ගලතයක් Sinovac(CoronaVac) තහෝ BioNTech(Comirnaty) 

එන්නත  ාත්රා තදකක් ලබා තගන දින 180කට වඩා ගත වී 

ඇත්නම්,  ා තතවන  ාත්රාව ලබා ගත යුත්තත් කවදාද? 

ඔබ Sinovac(CoronaVac) දහෝ BioNTech(Comirnaty) එන්නත මාත්රා දදකක් 

ලබා දගන ඇති අතර, එය දදවන මාත්රාදවන් දින 180කට වඩා ගත වී 

ඇත්නම්, ඔබ හැකි ඉක්මනින් ුන්වන මාත්රාව ලබා ගත යුුය. 



(Sinhala version) 

42. තදවන  ාත්රාතවන් දින 180 කට පසු  ට නියිත තේලාවට 

තුන්වන එන්නත ලබා ගැනී ට තනාහැකි වුවතහාත්  ා කළ 

යුත්තත් කු ක්ද? 

දැනට, නිර්තදේශිත කාලසටහනට පිටින් එන්නත් ලබා ගැනීදම් ආරක්ෂාව, 

ප්රතිශක්තිකරණ හැකියාව සහ කාර්තයක්ෂමතාව පිළිබඳ සීිත දතාරුරු 

ඇත. දදවන මාත්රාදවන් පසු දින 180 කට වඩා ගත වී ඇත්නම්, ුන්වන 

මාත්රාව හැකි ඉක්මනින් ලබා දිය යුුය. 

 

Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA එන්නත් (BNT162b2) 

යන එන්නත් පිළිබඳ වැඩිදුර දතාරුරු 

තකාිට්නටි එන්නත පිළිබඳව නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න 

Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA එන්නත් (BNT162b2) 

(“දකාිට්නටි එන්නත”) සම්බන්ධව දමම නිතර අසනු ලබන ප්රශ්චන සකස් 

කර ඇත්දත් නිෂ්පාදිත දතාරුරු අනුව දසෞඛය දදපාර්තතදම්න්ුව විිනි. 

දමම දල්ඛනය විමර්තෂණය යටදත් පවත්වාදගන යනු ලබන අතර අවශය 

පරිදි කළින් කළට යවත්කාලීන කරනු ලැදේ. 

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්චන වල (FAQs) අඩංගු දතාරුරු අරමුණු කර ඇත්දත් 

දපාදු දයාමුව සඳහා ිස වවදය වෘත්තිකයින් දදනු ලබන උපදදස් වලට 

ආදේශකයක් දලස දනාදේ. ඔබ දසෞඛය තත්වය පිළිබඳ ිදත් මුවන 

කිියම් ප්රශ්චනයක් දහෝ කරදරයක් වවදයවරයකුට දහෝ ඖෂධදේදියකුට 

පවසා උපදදස් ගන්න. 

 

සාමානය ප්රශ්චන 

43. COVID-19 එන්නත්කරගැනිතම් ප්රතයෝජන ත ානවාද? 

COVID-19 නිසා SARS-CoV-2 වවරසය නිසා ඇතිදවන් COVID-19 වවරසය 

තදින් පැතිදරන සුළුය. වරක් ආසාදිත වූ විට තදබල සංකූලතා ිදුවිය හැකි 

අතර, සමහර දරුණු තත්ව වලදී මරණදයන් අවසාන විය හැකිය. ඔබ 

ආසාදිත වුවදහාත්  ඔබදගන් වවරසය දගදර අයට, යහලුවන්ට සහ ඔබ 

අවට ිටින අයට පැතිරීමට ඉඩ ඇත. ප්රජාවට යළිත් සාමානය ක්රියාකාරකම් 

ස්ිර දලස නැවත ආරම්භ කිරීමට නම්, අපදේ ජනගහනදයන් සැලකිය 

යුු දකාටසක් ඉක්මනින් එන්නත් ලබා ගත යුුය. 
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මුහුණු ආවරණ පැළඳිම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාදගන යෑම ුළින් 

ඔබ දරෝගයට දගාදුරුවීමට සහ ඔබදගන් දරෝගය අන් අය දවත පැතිරීමට 

ඇති ඉඩ ප්රස්ථා අඩුදේ. එදහත් එම පියවර ප්රමාණවත් දනාදේ.  එන්නතක් 

ලබා ගත් විට ඔබ වවරසයට නිරාවරණය වුවත් එන්නත ඔබදේ 

ප්රතිශක්තිකරණ පේධතිය ුළට ඇුල් වී සහජීවනදයන් ක්රියා කරින් 

වවරසයට එදරහිව ක්රියා කරයි. දමමගින් COVID-19 වවරසයට එදරහි 

දහාඳම ආරක්ෂාව සපයනු ලබයි. 

එන්නත් ආවරණය වැඩි කිරීමත් සමඟ සමහර රටවල COVID-19 වසංගත 

තත්ත්වය යහපත් අතට හැදරින් පවතින බව මහා එන්නත් වයාපාර 

ආරම්භ කර ඇති රටවල අත්දැකීම් වලින් දපන්නුම් දකරිණි. 

COVID-19 එන්නත මගින් COVID-19 ආසාදනය වළක්වා ගත හැකි අතර, 

ආසාදනය වුවදහාත්, දරුණු දරෝග ඇතිවීදම් අවදානම සහ COVID-19 

මරණ අවම කර ගත හැකිය. වයස්ගත වීම දහෝ නිදන්ගත දරෝගාබාධ 

සහිත පුේගලයින් වැනි COVID-19 ආසාදනය මගින් දරුණු දරෝගාබාධ හා 

මරණයවලට දගාදුරු වීදම් අවදානමක් ඇති පුේගලයින්ට ප්රතිදරෝධතා 

දනාමැති නම්, පුේගලික ආරක්ෂාව සඳහා එන්නත් ලබා ගත යුුය. COVID-

19 වවරසය ආසාදනය වීදම් දහෝ සම්දේෂණය වීදම් වැඩි නැඹුරුතාවක් 

ඇති සහ අවදානමට ලක්විය හැකි සහ අවදානමට ලක්විය හැකි පුේගලයින් 

හැකි ඉක්මනින් එන්නත් ලබා ගත යුුය. 

44. Comirnaty එන්නත (COVID-19 mRNA එන්නත) කු ක් සඳහා 

භාවිතා තකතර්ද? 

SARS-CoV-2 වවරසය දේුදවන් ඇති වූ COVID-19 වැළැක්වීම සඳහා 

Comirnaty එන්නත දයාදා ගැදන්.  

එම එන්නත අපදේ ප්රතිශක්තිකරණ පේධතිය(ශරීරදේ ස්වභාවික 

ආරක්ෂාවන්) ුළ වවරසයට එදරහිව සටන් වදිනප්රතිදේහ සහ රුධිර 

වසල නිෂ්පාදනය කිරීමට දේු වන අතර එමගින් COVID-19 ට එදරහි 

ආරක්ෂාව ලබාදදයි. 

Comirnaty ුළ ප්රතිශක්තිය නිෂ්පාදනය කළ හැකි වවරසය දනාමැති නිසා 

එය ඔබට COVID-19 වවරසය දගන දනාදදයි. 

45. Comirnaty එන්නත ලබාදී  ක්රියාත් ක කිරී ට පළමුව අප 

විින් සැලකිල්ලට ගතයුත්තත් කු ක්ද? 

ඔබ විින් Comirnaty වවරසය ලබා දනාගත යුත්දත් ඔබ: 
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 දපර ලබාගත් Comirnaty මාත්රාවට දහෝ එහි ක්රියාකාරී ද්රවයයට දහෝ 

එහි අඩංගු දවනත් සංඝටකයකට ආසාත්ික වූදේ නම්   

ඔබ එන්නත ලබාගැනිමට දපර දසෞඛය සත්කාර වෘත්තිකයින් හා කථා 

කළ යුුයල ඔබ: 

 ඔබට දකදිනක දහෝ දවනත් එන්නතක් ගැනීදමන් පසුව දහෝ දපර 

Comirnaty ලබාගැනීදමන් පසු දරුණු ආසාත්ික ප්රතික්රියාව දහෝ 

ශ්චවසන අපහසුතා ඇති වී තිදේ නම්st. 

 එන්නත් කිරීදම් ක්රියාවලිය ගැන ඔබට බියක් දැදනනවා නම් දහෝ 

එන්නත් කටු මගින් එන්නත් කිරීදමන් පසු ක්ලාන්ත වී ඇත්නම්. 

 ඔබදේ ිරුදර්ත තදබල අසනීප ගතියක් දහෝ තද උණ ඇතිවිට.  ඔබට 

උග්ර උණ දරෝග තත්වය වැළඳී ඇතිවිට එන්නත් ලබාදීම ප්රමාද කළ 

යුුය.   

 ඔබට රුධිරය වහනය වීදම් ගැටලුව ඇති විට, සම පහසුදවන් 

ඉදිදමන විට දහෝ රුධිර-කැටි වැළැක්වීම සඳහා ඖෂධ භාවිතා කරන 

විට. 

 HIV ආසාදිත තත්වයක් ඇතිවිට දහෝ දකෝටිදකාස්ටදරායිඩ් වැනි 

ඖෂධයක් ගන්නා විට එමගින් ප්රතිශක්තිකරණ පේධතිදේ 

ක්රියාකාරීත්වය දකදරහි බලපෑමක් එල්ල කරින් එය දුර්තවල කරන 

විට  

Comirnaty එන්නත් කිරීදමන් පසු myocarditis (හෘද දේශිවල දැවිල්ල) සහ 

pericarditis (හෘදදයන් පිටත ශ්චදල්ෂ්මල දැවිල්ල) ඇතිවීදම් අවදානම වැඩි 

දේ. දමම තත්වයන් එන්නත් කිරීදමන් දින කිහිපයක් ඇුළත වර්තධනය 

විය හැකි අතර මූලික වශදයන් දින 14 ක් ුළ ිදු දේ. ඒවා නිරීක්ෂණය කර 

ඇත. දබාදහෝ විට  එන්නත ලබා දීදමන් සති දදකක් ඇුළත, දදවන 

එන්නත ලබා දීදමන් පසුව නව දයාවුන් තරුණ පිරිස අතරය. එන්නත ලබා 

දීදමන් පසු, හුස්ම හිරවීම, හෘද ස්පන්දනය සහ පපුදේ දේදනාව වැනි 

මදයෝකාඩයිටිස් සහ දපරිකාර්තඩයිටිස් දරෝග ලක්ෂණ ගැන ඔබ විමිලිමත් 

විය යුු අතර දමම තත්ත්වයන් ඇති වුවදහාත්, වහාම වවදය ප්රතිකාර 

ලබා ගන්න. 

ඕනෑම එන්නතක් දමන් Comirnaty එන්නනත මගින්ද පූර්තණ ආරක්ෂාවක් 

එය ලබාගන්නාට දනාලැදබන අතර දකාපමණ කාලයක් එමගින් ඔබව 

ආරක්ෂාකරනු ලබන්දන්දැයි දැනගත දනාහැක. 

ඔබට Comirnaty ුන්වන මාත්රාවක් ලැබිය හැක. ුන්වන මාත්රාදවන් පසුව 

වුවද, ප්රතිශක්තිකරණය අඩු පුේගලයින් ුළ Comirnaty හි කාර්තයක්ෂමතාව 

අඩු විය හැක. දමම අවස්ථා වලදී, ඔබ COVID-19 වැළැක්වීම සඳහා 

දභෞතික පූර්තවාරක්ෂාවන් දිගටම පවත්වා ගත යුුය. ඊට අමතරව, ඔබදේ 



(Sinhala version) 

සමීප සම්බන්ධතා සුදුසු පරිදි එන්නත් කළ යුුය. ඔදේ වවේයවරයා 

සමඟ සුදුසු තනි නිර්තදේශ සාකච්ඡා කරන්න.  

46. Comirnaty එන්නත තදනු ලබන්තන් තකතස්ද? 

Comirnaty එන්නත අභයන්තර මාංශ දේශි ආකාරදයන් ිදු දකදර්ත. 

එන්නත් කිරීදම් පාඨමාලාව සම්පූර්තණ කිරීම සඳහා පළමු මාත්රාදවන් සති 3 

කට පසු දදවන මාත්රාව ලබා ගැනීම දරකමදාරු කරනු ලැදේ. 

ප්රධාන විධායක විදශ්චෂඥ උපදේශක මණ්ඩලය (EAP) විින් එකු කරන 

ලද එන්නත් වැළැක්විය හැකි දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ නැගී 

එන සහ Zoonotic දරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) මීට දපර COVID-

19 ආසාදන ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී. යාවත්කාලීන කරන ලද සම්මුති අුරු 

නිර්තදේශ මාර්තු 13 දින ප්රකාශයට පත් දකදර්ත. කරුණාකර 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm ක්ලික් 

කරන්න 

අදාළ මාධය නිදේදනය සඳහා සහ ක්රියාත්මක කිරීදම් විධිවිධාන සඳහා 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm ක්ලික් 

කරන්න. 

COVID-19 එන්නත් වල ුන්වන මාත්රාදේ වත්මන් ක්රියාත්මක කිරීදම් 

සැකැස්ම සඳහා, කරුණාකර 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose ක්ලික් කරන්න. 

47.  ා ස ගාමීව ඖෂධ ලබාගනිින් ිටියදී  ට Comirnaty 

එන්නත ලබාගත හැකිද? 

පරිපාලනයට දපර, ඔබ භාවිතා කරන්දන් නම්, මෑතකදී භාවිතා කර 

ඇත්නම් දහෝ දවනත් ඖෂධ භාවිතා කර ඇත්නම් දහෝ මෑතකදී දවනත් 

එන්නත් ලබාදගන තිදේද යන්න ඔදේ වවදයවරයාට කියන්න. 

48. ගැබිනි සහ කිරි තදන කාන්තාවන්ට Comirnaty එන්නත ලබා 

ගත හැකිද? 

JSC-EAP විින් 2021 දදසැම්බර්ත 23 වැනි දින රැස්වීමක් කැඳවන ලදී. 

විදශ්චෂඥයන් විින් ගර්තභනී සහ කිරි දදන කාන්තාවන්ට සාමානය වැඩිහිටි 

ජනගහනය සඳහා වන පරිපාලන විධිවිධාන සමඟ ුන්වන මාත්රාව 

ඇුළුව mRNA එන්නත් ලබා ගැනීමට නිර්තදේශ කරන ලදී. අදාළ මාධය 

නිදේදනය සඳහා කරුණාකර 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose


(Sinhala version) 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm ක්ලික් 

කරන්න. 

49. Comirnaty එන්නත ලබා ගත් පසුවත්  ට වාහනයක් පැදවී  

තහෝ යන්ත්ර භාවිතා කිරී  ිදුකළ හැකිද? 

එන්නත් කිරීදමන් ඇති විය හැකි සමහර බලපෑම් ඔබට රිය පැදවීමට දහෝ 

යන්ත්ර භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාවට තාවකාලිකව බලපෑ හැකිය. ඔබ 

රිය පැදවීමට දහෝ යන්ත්ර භාවිතා කිරීමට දපර දමම බලපෑම් අවසන් වන 

දතක් රැඳී ිටින්න. (කරුණාකර එන්නදතහි ඇති විය හැකි අුරු ආබාධ 

සඳහා 52 ප්රශ්චනය බලන්න) 

50. Comirnaty එන්නත තුළ අඩංගු වන්තන් ත ානවාද? ඇසුරු  

තුළ තිතබන්තන්  ත ානවාද? 

Comirnaty එන්නත් කිරීදම් ක්රියාකාරී ද්රවයය වන්දන් COVID-19 mRNA දේ. 

තනුක කිරීදමන් පසු, දබෝතලදේ ිලි ලීටර්ත 0.3 ක මාත්රා 6 ක් අඩංගු වන 

අතර එක් එක් මයිදක්රාග්රෑම් 30 mRNA අඩංගු දේ. 

අදනක් සංඝටක වන්දන්: 

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

(ALC-0315) 

 2-[(දපාලිතිලින් ේලයිදකෝල්)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-

0159) 

 1,2-ඩිස්ටියදරායිල්-sn-glycero-3-දපාස්දපාදකෝලයින් (DSPC) 

 දකාදලස්ටදරෝල් 

 දපාටෑියම් ක්දලෝරයිඩ් 

 දපාටෑියම් ඩිහයිරජන් දපාස්දේට් 

 දසෝඩියම් ක්දලෝරයිඩ් 

 ඩිදසෝඩියම් දපාස්දේට් ඩිහයිදේට් 

 සුක්දරෝස 

 ඉන්දජක්ෂන් විදිනය සඳහා ජලය 

එන්නත සුදු පැහැදේ ිට අඩ-සුදු පැහැගත් අපකිරණයක් දලස දිස්දේ. (pH: 

6.9 to 7.9) එය මාත්රා 6 ක බහු මාත්රා ඇති ිලිලීටර 2 ක පැහැදිලි කුේපියක 

(1 වර්තගදේ වීදුරු) අඩංගු කර රබර්ත රැඳවුමක් සහ ඉවත් කළ හැකි 

ේලාිටික් හිසක් සහිත ඇලුිනියම් ආවරණයකින් සුරක්ිත කර ඇත. 

ඇසුරුදම් ප්රමාණ: කුේපි 195 , කුේපි 5 , කුේපි 1 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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සටහන: අඩු ප්රමාණදේ ිරින්ජ සහ/දහෝ ඉඳිකටු භාවිතා දනාකරන්දන් 

නම් (එනම් අඩු ප්රමාණදේ ිරින්ජය සහ ඉඳිකටු සංදයෝගය මයිදක්රාලීටර 

35 ට දනාඅඩු ිය ගිය පරිමාවක් තිබිය යුුය), කුේපියකින් හයවන 

මාත්රාවක් ලබා ගැනීමට ප්රමාණවත් දනාවිය හැක. 

51. අලුතින් කරලියට පැිණි නියුක්තලයික් අම්ල එන්නත් 

ත තතක් ිනිසුන් සඳහා භාවිත කර තනා ැත. Comirnaty 

එන්නත තකාප ණ දුරකට සාර්ථක හා ආරක්ිත දැයි 

නිග නය කරන්තන් තකතස්ද? 

නියුක්දලයික් අම්ල එන්නදතහි මූලධර්තමය වනුදේ වවරසය ුළ ඇති 

රයිදබානියුක්දලයික් අම්ලදේ දකාටසක් නිස්සාරණය කිරීම, ලිපිඩ බැඳ 

තැබීම හා එය ිනිස් වසලවලට හඳුන්වාදීමය. දකාදරෝනා වයිරසය 

මුපිට ස්පයික් දප්රාටීන ආවරණයක් ඇති අතර නව එන්නත මගින් අලුත් 

ස්පයික් දප්රෝටීනයක් ිනිස් වසල ුළට දගන එනු ලබන අතර අලුත් 

දකාදරෝනාවයිරස ස්පයික් දප්රෝටීනය ිනිස් ප්රතිශක්තිකරණ පේධතිය 

ුළට උත්දේරණය කිරීම ුළින් ප්රතිදේහ සහ ආසාදිත වසල විනාශ 

කිරීම සඳහා වසල නිපදවීමට ිනිස් ප්රතිශක්තිකරණ පේධතිය ක්රියාකාරී 

දවයි. 

දමදතක් ිදුකරන ලද සායනික අත්හදාබැලීම් වලදී ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

වැදගත් වූ ගැටලුවක් හමුවී නැත. අත්හදා බැලීම් (එන්නදතහි ඇති විය 

හැකි අුරු ආබාධ සඳහා කරුණාකර 52 ප්රශ්චනය බලන්න), එදස්ම 

සායනික අත්හදාබැලිම් ුළින් COVID-19 ආසාදනය වැළැක්වීම සඳහා වූ 

එන්නදතහි ක්රියාකාරීත්වය ියයට 95 ක් බවට නිරූපණය කර ඇත. 

(කරුණාකර 56 ප්රශ්චනය බලන්න). 

දසෞඛය දදපාර්තතදම්න්ුව මගින් රදට් ආරක්ිත විස්තරය අධීක්ෂණය 

කරයි. එදස්ම දියුණු රටවල ඖෂධ පාලන අධිකාරි මගින් නිකුත් කරනු 

ලබන නවතම ආරක්ෂාව සහ සඵලතාවය පිළිබඳ අගැයීම සහ දලෝක 

දසෞඛය සංවිධානය මගින් ප්රිේධ කරනු ලබන තීරණ ගැනීමට ඇති 

නීතිමය බලය සහ දයාමු කිරීම් ගැන නිරුරුව නිරීක්ෂණය කරයි. 

(කරුණාකර 54 ප්රශ්චනය බලන්න). 

ආරක්ෂාව 

52. Comirnaty එන්නත  ගින් ඇතිවිය හැකි අතුරු ආබාධ 

ත ානවාද? 

සෑම අයකුටම ඇති දනාවුණත් ියලුම එන්නත් මගින් ිදුවන ආකාරයට 

Comirnaty එන්නත මගින්ද අුරු ආබාධ ඇතිදවයි. සාමානයදයන් 

Comirnaty එන්නත මගින් ඇතිවිය හැකි අුරු ආබාධ ඉතා මෘදු දමන්ම 



(Sinhala version) 

තාවකාලික ඒවාය. සමහරුන්ට වඩා දරුණු අුරු අබාධ ඇති වූවත් 

සාමානයදයන් අහිතකර ප්රතිවිපාක අත්වන්දන් කලාුරකිනි 

COVID-19 එන්නදතහි පර්තදේෂණ සහ සංවර්තධන කාලය අදනක් සාමානය 

එන්නත් හා සංසන්දනය කරන විට සම්පීඩනය වූවක් බව සතය කරුණකි. 

එමනිසා ජනගහණය පුළුල්ව අවාරණය වන ආකාරයට එන්නත 

ලබාදීදමන් අනුරුව කලාුරකින් ිදුවන දහෝ අනදේක්ිත දරුණු 

ිේධීන් ඇතිවීම සම්පූර්තණ වශදයන් බැහැර කළ දනාහැකිය.  

Comirnaty එන්නත නිසා දරුණු ආසාත්ික ප්රතික්රියාවකට ඇත්දත් විරල 

අවස්ථාවකි. දරුණු ආසාත්ික ප්රතික්රියා සාමානයදයන් ිදුවන්දන් 

Comirnaty මාත්රාවක් එන්නත් කර විනාඩි කිහිපයක ිට පැයක් අතර 

කාලයක් ුළදීය. 

ආසාත්ික ප්රතික්රියාදේ ලක්ෂණ වලට හුස්ම ගැනීදම් අපහසුතාවය, 

ඔබදේ මුහුණ සහ උගුර ඉදිමීම, දේගවත් හෘද ස්පන්දනය, මුළු ිරුර පුරා 

දරුණු කුෂ්ඨ ඇතිවීම, හිස කරකැවිල්ල සහ ශාරීරික දුබලතාවය ඇුලත් 

දේ.. 

Comirnaty තවමත් සායනික අත්හදාබැලීම් යටදත් අධයයනය කරනු 

ලබින් පවතී. 

දතාරුරු සඳහා එන්නත් දතාරුරු පත්රිකාව බලන්න.  

53. Comirnaty එන්නත ලබාදී  සඳහා පූර්තවෝපායන් කිිවක් 

තිතේද? 

නිෂ්පාදිත දතාරුරු අනුව Comirnaty එන්නත ක්රියාත්මක කිරීදමන් පසුව 

අධිසංදේදීතාවය සහ දරුණු තත්වදේ ආසාත්ික ප්රතික්රියා ඇතිවිය 

හැකිය. Comirnaty එන්නත ලබාගත පුේගලයින් ගැන නිරීක්ෂණය කිරීමට 

සහ විමිලිමත් වීම සඳහා ඔවුන්ව අවම වශදයන් විනාඩි 15 ක කාලයක් 

ුළ රඳවා තැබිය යුුය.  

දරුණු ආසාත්ික ප්රතික්රියාව ඇති වූ බවට ඉතිහාසයක් ඇති පුේගලයින් 

වවදයවරයාට දහෝ ඖෂධදේදියාට උපදදස් ලබාගැනීම පිණිස ඒ බව 

දහළිකළ යුුය. එම තැනැත්තාව එන්නත් කරනු ලැබුවදහාත් අඩුම 

තරින් විනාඩි 30 කාලයක් නිරීක්ෂණය කළ යුුය.  

ඔබට ක්ෂණික (පැය 1ක් ඇුළත) පූර්තව COVID-19 එන්නත් කිරීම සඳහා 

දහෝ ඖෂධ වර්තග 1කට වඩා වැඩි ප්රමාණයකට දරුණු අසාත්ිකතා 

ප්රතික්රියාවක් දහෝ ස්වයං-සීමාකාරී දනාවන දහෝ මුඛදයන් විසඳා දනාගත් 

පූර්තව COVID-19 එන්නත සඳහා අසාත්ිකතා ප්රතික්රියා ඉතිහාසයක් තිදේ 
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නම්. ේරති-ආසාත්ිකතා ඖෂධ, කරුණාකර ඔදේ වවේයවරයා 

අමතන්න. 

54. Comirnaty එන්නත ලබාගැනිත න් පසු  ට තදබල අතුරු 

ආබාධ වැළඳුතණාත්  ා විින් කු ක් කළ යුතුද? 

ඔබට තදබල අුරු ආබාධ ඇතිවූදේ නම් ඔබ වවදයවරයාට, 

ඖෂධදේදියාට දහෝ දහදියට ඒ බව පැවිය යුුය. දසෞඛය සත්කාර 

නිලධාරීන් ඔබට අවවාද දදින්, ඔබදේ දසෞඛය තත්වය පාලනය කරින්, 

දසෞඛය දදපාර්තතදම්න්ුව (DH) දවත මනා අගැයුමක් ිදුකරනු ඇත. 

COVID-19 එන්නදත් ආරක්ිත බව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා දසෞඛය 

දදපාර්තතදම්න්ුව ුළ ප්රතිශක්තිකරණ (AEFIs) වාර්තතාවලින් පසුව 

අහිතකර වාර්තතා කරන අහිතකර ඖෂධ ප්රතික්රියා (“ADR”) වාර්තතාකරණ 

පේධතියක් ඇත. අවශය වුවදහාත් දසෞඛය සත්කාර වෘත්තිකයින් විින් 

ප්රතිකාර සඳහා වැදගත් වන්නාවූ  ප්රතිශක්තිකරණදයන් පසු ඇතිවන 

ඕනෑම අහිතකර ිේධියක් පිළිබඳව එන්නදත් ආරක්ෂාව සහ නිරන්තර 

නිරීක්ෂණය සඳහා වූ දසෞඛය දදපාර්තතදම්න්ු අංශය දවත දැනුම් දදනු 

ලැදේ. 

සඵලත්වය 

55. Comirnaty එන්නත සැතනකින් ක්රියාකාරී තේද? 

Comirnaty දදකක් මාත්රා මාලාවක් දලස පිරිනමනු ලැදේ. පළමු මාත්රාව 

ගැනීදමන් පසු ඔබට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා ගත හැක. දදවන මාත්රාව 

ගැනීදමන් පසු ඔබට COVID-19 වවරසයට එදරහිව වඩා දහාඳ 

ආරක්ෂාවක් ලැදබනු ඇත. COVID-19 වවරසයට එදරහිව ආරක්ෂාව 

දගාඩනැගීම සඳහා ශරීරය ුළ ප්රතිදේහ වර්තධනය කළ යුුය. ඒකට 

කාලයක් ගත දවනවා. 

56. සායනික අධයයනයන් තුළින් ත තතක් ලබා ඇති දත්ත වලට 

අනුව Comirnaty එන්නත  ගින් කු න ආකාරයක 

ආරක්ෂාවක් සපයනු ලබන්තන්ද? 

COVID-19 වැළැක්වීම සම්බන්ධදයන් Comirnaty එන්නදතහි 

කාර්තයක්ෂමතාව ඉතා විශාල සායනික අත්හදා බැලීමක දී අධයයනය 

කරන ලද අතර එයට අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි වයස්වල පුේගලයින් 44,000 ක් 

පමණ සහභාගී වූහ. අඩකට එන්නත ලබා දුන් අතර අඩකට ේලැටැදබෝ 

දස්ලයින් එන්නතක් ලබා දදන ලදී. සහභාගි වූදවෝ තමන්ට එන්නත ලබා 

ගත්දත්ද නැතදහාත් ේලැටැදබෝ දස්ලයින් එන්නත ලබා ගත්දත්ද යන්න 

දනාදැන ිටියහ.  
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දපර ආසාදනය වීදම් ලක්ෂණ දනාතිබුණු වයස අවුරුදු 16 ිට (අවුරුදු 75 

ට වැඩි පුේගලයින් ඇුළුව) 36,500 කට වැඩි පිරිසකදේ කාර්තයක්ෂමතාව 

ගණනය කරන ලදී. අධයයනය මගින්, වයාජ ඖෂධයක් ලබා දුන් පුේගලයින් 

හා සසඳන විට එන්නත ලබා ගත් පුේගලයින් ුළ දරෝග ලක්ෂණ සහිත 

COVID-19 දරෝගීන් 95% ක අඩු වීමක් (18,198 න් 8 ක්ම COVID-19 දරෝග 

ලක්ෂණ ලබා ගත් බවයි) දරෝග ලක්ෂණ) දපන්නුම් දකරිණි. එමගින් 

අත්හදා බැලීදම්දී එන්නත 95% ක කාර්තයක්ෂමතාවයක් දපන්නුම් කළ බව 

දපන්නුම් දකදර්ත.  

අධයයනය මගින්, ඇදුම, නිදන්ගත දපනහළු දරෝග, දියවැඩියාව, අධි රුධිර 

පීඩනය දහෝ ශරීර ස්කන්ධ දර්තශකය 30 kg/m2 වඩා වැඩි අය ඇුළු දැඩි 

COVID-19 අවදානම ඇති සහභාගී වූවන්දගන් 95% ක පමණ එන්නත 

සඳහා කාර්තයක්ෂමතාව දපන්නුම් දකරිණි. 

වයස අවුරුදු 16 සහ ඊට වැඩි පුේගලයින් සඳහා කාර්තයක්ෂමතාව තීරණය 

කිරීම සඳහා දමම අඛණ්ඩ සායනික පරීක්ෂණදයන් අනුරුව පසු විපරම් 

දත්ත විශ්චදල්ෂණය කරන ලදී. ආසන්න වශදයන්  සහභාගීවන්නන් 

20,000ක් එන්නත ලබා ගත් අතර ආසන්න වශදයන් සහභාගීවන්නන් 

20,000කට ේදල්ස්දබෝ ලබා දදන ලදී. දදවන මාත්රාදවන් දින හතක් ගතවන 

ුරු ඔවුන්ට SARS-CoV-2 ආසාදනය වීම පිළිබඳ ලක්ෂණ දනාතිබුණි. මාස 6 

ක් දක්වා කාලය ුළ එන්නත් කළ කාණ්ඩදේ COVID-19 දරෝගීන් 77 ක් ිටි 

අතර සහ ේදල්දසදබෝ කාණ්ඩදේ දරෝගීන් 850 ක් ිටියහ. සමස්තයක් 

වශදයන් එන්නත 91.3% ක කාර්තයක්ෂමතාවයක් දපන්නුම් ක දල් ය. 

මීට අමතරව, පූර්තව ආසාදනය පිළිබඳ සාක්ි දනාමැති වයස අවුරුදු 12 ත් 

15 ත් අතර නව දයාවුන් විදේ පසුවන, එන්නත ලබා ගත් සහභාගීවන්නන් 

1,005 දදදනකු ුළ කිිදු අහිතකර තත්ත්වයක් දක්නට දනාතිබූ අතර, 

ේලැටැදබෝ ලබා ගත් 978 දදනකුදගන් 16 දදනකුටම දරෝගය වැලඳී තිබිණි. 

කාර්තයක්ෂමතාව 100%කි. කලින් ආසාදනය වූ බවට සාක්ි ඇතිව දහෝ 

නැතිව සහභාගි වූ පිරිස අතදරහි, එන්නත ලබා ගත් 1,199 දදනාදගන් 

දරෝගීන් 0 ක් සහ ේලැටැදබෝ ලබා ගත් පිරිස වූ  1,110 දදදනකු අතර, 

දරෝගීන් 18 ක් ිටියහ. දමයින්ද, 100%ක කාර්තයක්ෂමතාවක් දපන්නුම් 

කරයි. 

57. Comirnaty එන්නතතන් එක්  ාත්රාවක් ලබාගත් පසු ආරක්ෂාව 

ලබාගැනී ට හැකිද? 

Comirnaty එන්නදතහි මාත්රා දදකම සම්පූර්තණ දනාකළ දරෝගීන් 

සම්බන්ධදයන් වූ එන්නදතහි සඵලතාවය සනාථ කිරීම සඳහා වැඩිදුරටත් 

සායනික අධයයනයන් අවශය දේ. දැනට ලැි ඇති දත්ත අනුව එක් 



(Sinhala version) 

මාත්රාවක් ගැනීදමන් පසුව ලැබී ඇති සමස්ත සඵලතාවය 82% කි. එක් 

මාත්රාවක් ලබා ගැනිදමන් පසු සහ දදවන මාත්රාව ලබා ගැනීමට දපර 

එන්නදතහි සඵලතාවය 52% දලස ලැබී ඇති දත්තද දේ. 

58. Comirnaty එන්නතතහි පළමු  ාත්රාව ලබා ගැනීත න් පසු, 

ලබන්තනකුට තදවන  ාත්රාව සඳහා තවනත් COVID-19 

එන්නතකට තවනස් විය හැකිද? 

හැකි සෑම විටම එකම නිෂ්පාදනයක් සමඟ මාලාදේ මාත්රා දදකම 

සම්පූර්තණ කරන දලස මහජන සාමාජිකයින්ට උපදදස් දදනු ලැදේ. 

එන්නත් ලබන්නාට එකම වර්තගදේ එන්නත් සමඟ මාලාව සම්පූර්තණ 

කිරීමට දනාහැකි වූ සුවිදශ්චෂී අවස්ථාවන්හිදී (උදා: පළමු මාත්රාදවන් පසු 

ඇනෆිලැක්ිස් නිසා; දහෝ එන්නත තවදුරටත් දනාමැති නම් දහෝ ප්රදේශ 

විය දනාහැකි නම්), දවනත් COVID-19 එන්නතකින් එන්නත් කිරීම විය 

හැකිය. එක් එක් ිේධිය අනුව සලකා බලනු ලැදේ. 

ඇනෆිලැක්ිස් ඇති අය සහ දදවන මාත්රාව සඳහා දවනත් දවළඳ නාමයක් 

ලබා ගැනීමට අවශය නම්, කරුණාකර අදාළ වවදයවරයාදේ සහතික 

කිරීදම් ලිපිය (දදවන මාත්රාව සඳහා දවනත් දවළඳ නාමයක් ලබා ගැනීමට 

දේු ඇුළුව) ඔදේ සහභාගී වන වවදයවරයාදගන් දහෝ පවුදල් 

වවදයවරයාදගන් ලබාදගන එන්නත් කරන ස්ථානයට පැිදණන්න. 

දසෞඛය දස්වා වෘත්තිකයන් තනි පුේගල තත්වයන් මත පදනම්ව එන්නත් 

ලබා දදනු ඇත. 

59. දරුණු COVID-19 තරෝග තත්වය වළක්වා ගැනී  සඳහා 

Comirnaty එන්නත ඵලදායී තේද? 

මුල් කාලීන සායනික අත්හදාබැලීම් අනුව නිපුණයින් විශ්චවාස කරන්දන් 

එන්නත ලබා තිබුදණ් නම් යම්දහයකින් පුේගලයකුට COVID-19 වැළඳුණත් 

එය දරුණු දනාවීමට එන්නත උපකාරී වන බවයි. එදහත් තවමත් එය 

සනාථ කිරීම සඳහා සායනික අත්හදාබැලීම් ුළින් තවත් දත්ත ලබාගත 

යුුය ඇත. 

60. Comirnaty එන්නත ප්රතේදවලට එතරහිව ඵලදායීද? 

කරුණාකර 17 ප්රශ්චනය බලන්න. 
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තත්ත්වය 

61. තහාංතකාං වලට සපයනු ලබන Comirnaty එන්නත 

නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්තන් තකාතේද? තහාංතකාං වලට 

සපයනු ලබන එන්නත්වල තත්වය ගැන සහතික වන්තන් 

තකතස්ද? 

Fosun Pharma මගින් සපයා ඇති දතාරුරු වලට අනුව දහාංදකාං සඳහා 

වන Comirnaty එන්නත් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්දන් ජර්තමනිදේය.  

එන්නත් නිෂ්පාදකයා ඖෂධ පරීක්ෂණ සහ සහදයෝගීතා 

වැඩසටහන(PIC/S), දහාඳ නිෂ්පාදන භාවිත (GMP) දහෝ සමාන ප්රිතීන්ට 

අනුකූලව කටයුු කළ යුුය. ආනයනය කරනු ලබන එන්නත් වලට පවා 

එය නියිත වට්දටෝරුවට අනුව සාදා ඇති බව ඔේපු කිරීම සඳහා 

විශ්චදල්ිත සහතිකයක් තිබිය යුුය. 

62. Comirnaty එන්නත ගබඩා කිරී  සඳහා දැඩි අවශ්යතා පවතී. 

ඒවා ත ානවාද? 

දරුවන්ට නෙොනෙනෙෙ නෙස හො ළඟො විය නෙොහැකි නෙස එන්ෙත් තබො 

ගත යුතුය. 

ගබඩො කිරීම, කල් ඉකුත්ීම, භොවිතය සහ හැසිරීම පිළිබඳ නසෞඛ්ය 

නේවො වෘත්ිකයන් සඳහො ෙහත නතොරතුරු ඉදිරිෙත් නකනේ. 

● නෙට්ටිනේ සහ නල්බෙනේ EXP ට ෙසුව සඳහන් කර ඇි කල් ඉකුත් වූ 

දිෙට ෙසුව නමම ඖෂධය භොවිතො නෙොකරන්ෙ. කල් ඉකුත්වෙ දිෙය 

නෙස සඳහන් වන්නන් එම මොසනේ අවසොෙ දිෙයයි. 

● -90 °C සිට -60 °C දක්වො ඉතො අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකරණයක ගබඩො 

කරන්ෙ. 

● විවෘත නෙොකළ කුප්පපි මුද්රිත කල් ඉකුත් ීනේ දිෙය (EXP) 

නෙොඉක්මවෙ නතක්  සි 2 ක් දක්වො කොෙයක් , -25 °C සිට -15 °C 

දක්වො උෂ්ණත්වයක ගබඩො කර ප්පරවොහෙය කළ හැක.  

● ආනෙෝකනයන් ආරක්ෂො ීම සඳහො මුල් ෙැනක්ජනේ ගබඩො කරන්ෙ. 

● -90 °C සිට -60 °C දක්වො ශීත කළ විට, එන්ෙත් කුප්පපි 195 ඇසුරුේ 2 °C 

සිට 8 °C දක්වො ෙැය 3 ක් දියකර ගත හැක. ෙැිෙේ තනි කුප්පපි 

කොමර උෂ්ණත්වනේ දී (30 ° C දක්වො) විෙොඩි 30 ක් දියකර ගත හැක. 

● නබෝතෙයක් කුප්පපි තැිනයන් ඉවත් කළ ෙසු, එය භොවිතය සඳහො 

දියකර ගත යුතුය. 

● දියවුණු ෙසු, එන්ෙත තනුක කර වහොම භොවිතො කළ යුතුය. නකනේ 

නවතත්, භොවිතනේ ෙවිෙ ේථොයීතො දත්ත නෙන්නුේ කර ඇත්නත්, 

ශීතකරණනයන් ඉවත් කළ ෙසු, තනුක නෙොකළ එන්ෙත 2 °C සිට 8 
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°C දක්වො  මුද්රිත කල් ඉකුත් ීනේ දිෙය (EXP) නෙොඉක්මවෙ නතක් 

මොස 1ක් (දිෙ 31ක්) ගබඩො කළ හැක. 

● භොවිතයට නෙර, විවෘත නෙොකළ එන්ෙත 30 ° C දක්වො 

උෂ්ණත්වයකදී ෙැය 2 ක් දක්වො ගබඩො කළ හැක. 

● දිය කරෙ ෙද කුප්පපි කොමර ආනෙෝක තත්ත්වයන් යටනත් හැසිරවිය 

හැක. 

● තනුක කිරීනමන් ෙසු, එන්ෙත 2 °C සිට 30 °C දක්වො ගබඩො කර 

ප්පරවොහෙය කර ෙැය 6ක් ඇතුළත භොවිතො කරන්ෙ. භොවිතයට 

නෙොගත් ඕෙෑම එන්ෙතක් ඉවතෙන්ෙ. 

● ශීතකරණනයන් ඉවත් කර තනුක කළ ෙසු, කුප්පපිනේ ෙවතම 

ඉවතෙෙ දිෙය සහ නේෙොව සෙකුණු කළ යුතුය. 

● දිය වූ ෙසු, එන්ෙත ෙැවත ශීත කළ නෙොහැක. 

● දියොරු ීම නහෝ දුේවේණ ීම තුළ අංශු ඇි බව ඔබ දුටුවනහොත් 

නමම එන්ෙත භොවිතො නෙොකරන්ෙ. 

● අෙජෙය නහෝ ගෘහේථ අෙද්රේය හරහො කිසිදු ඖෂධයක් ඉවත 

නෙොදමන්ෙ. ඔබ තවදුරටත් භොවිතො නෙොකරෙ ඖෂධ ඉවතෙෙ 

ආකොරය ඔනේ ඖෂධනේදිනයකුනගන් විමසන්ෙ. නමම පියවර 

ෙරිසරය ආරක්ෂො කිරීමට උෙකොරී වනු ඇත. 
 

63. Comirnaty එන්නතතහි දැඩි ගබඩා අවශ්යතාවය සැලකිල්ලට 

තගන, පරිපාලනයට තපර එහි ගුණාත් ක භාවය පවත්වා 

ගත හැක්තක් තකතස්ද? 

ගුවන් නතොටුෙනල් සිට ගබඩොව දක්වො 

නහොංනකොං නවත ෙැමිණීනමන් ෙසු, එන්ෙත් යුනරෝපීය නිෂ්ෙොදකයො විසින් 

නිකුත් කරෙ ෙද ඔවුන්නේ මුල් ෙැනක්ජනේ ගබඩොවට නකලින්ම ෙබො නදනු 

ඇත. ෙැනක්ජය යනු ඇතුළත උෂ්ණත්වය ෙවත්වො ගැනීම සඳහො වියළි අයිේ 

සහිත තොෙ කන්නට්ටෙරයකි. ප්පරවොහෙනේදී එක් එක් ෙැනක්ජනේ 

අභ්යන්තර උෂ්ණත්වය සටහන් කිරීම සඳහො උෂ්ණත්ව සටහන් 

යන්ත්රයක් ද තබනු ෙැනේ. 

ගබඩොනේ ගබඩො කිරීම 

ගබඩොවට ෙැමිණි ෙසු, ෙැනක්ජය විවෘත කරනු ෙබෙ අතර, එන්ෙත් අවශ්ය 

ගබඩො උෂ්ණත්වනේ (එෙේ -90℃ සිට -60℃ දක්වො) ෙවත්වො ගැනීමට වෙංගු 

කරෙ ෙද ඉතො අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකරණ නවත වහොම මොරු කරනු 

ෙැනේ. නිෂ්ෙොදකයොනේ සිට ගබඩොව දක්වො යෙ මුළු ගමනන්දීම එන්ෙත් 

අවශ්ය ගබඩො උෂ්ණත්වනේ තබො ඇි බව සහික කිරීම සඳහො උෂ්ණත්ව 

නෙොගරනේ දත්ත ෙරීක්ෂො කරන්නන් ෙේ ෙමණක් ගබඩො වගකීේ දරෙ 

පුද්ගෙයො එන්ෙත් නතොගය භොවිතය සඳහො නිකුත් කරයි. 
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උෂ්ණත්වය අධීක්ෂණය 

එක් එක් අිශ්ය අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකරණය තුළ වෙංගු නද්ශීය සහ 

දුරේථ එෙොේ ෙද්ධි ේථොෙෙය නකනේ. කිසියේ උෂ්ණත්ව චොරිකොවක දී, 

අෙතුරු ඇඟීනේ ෙද්ධි විසින් ගබඩොවට වගකිව යුතු පුද්ගෙයින්ට ඒ බව 

දැනුේ නදනු ඇත. අිශ්ය අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකරණවෙ බෙ බිඳවැටීම 

නහෝ යොන්ත්රික බිඳවැටීමකදී උෙේථ බෙය සහ හදිසි ගබඩො සැෙසුේ ද 

ෙවතී. 

එන්ෙත් දියීම 

එන්ෙත් මධ්යේථොෙ/ේථොෙ වලින් ඇණවුේ ෙැබීනමන් ෙසු, එන්ෙත් ඉතො 

අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකරණවලින් පිටතට නගෙ ගබඩොව තුළ වෙංගු ශීත 

කොමරයක් තුළ දියකරනු ෙැනේ, එය නසල්සියේ අංශ්ක 2 සිට 8 දක්වො 

උෂ්ණත්වය ෙවත්වො ගැනීමට වෙංගු නේ. දියවෙ ෙද එන්ෙත් ෙසුව ඒවොනේ 

දියවෙ ෙද ආයු කොෙය (එෙේ ශීතකරණනයන් ඉවත් කළ දිෙ සිට මොස 1 

(දිෙ 31)) සමඟ නල්බල් කරනු ෙැනේ, ඇසුරුේ කර නබදො හැරීම සඳහො 

සූදොෙේ කරනු ෙැනේ, නේ සියල්ෙ වෙංගු ශීත කොමරය තුළ සිදු නකනේ. 

එන්ෙත් නබදො හැරීම 

දියවෙ ෙද එන්ෙත් ඒවොනේ උෂ්ණත්වය ෙවත්වො ගැනීම සඳහො 

සිසිෙෙකොරක සමඟ ඇසුරුේ කරෙ ෙද වෙංගු ශීත නෙට්ටි මගින් ෙබො 

නදනු ඇත. නබදො හැරීම සඳහො සෑම සීතෙ නෙට්ටියක්ම නබදො හැරීනේ 

ක්රියොවලිනේදී උෂ්ණත්වය වොේතො කිරීම සඳහො උෂ්ණත්ව නෙොගරයකින් ද 

සමන්විත නේ. එන්ෙත් ෙැබුණු ෙසු, එන්ෙත් මධයේථොෙ/ේථොෙවෙ කොේය 

මණ්ඩෙය, භොවිතය සඳහො එන්ෙත්  නිකුත් කිරීමට නෙර ගබඩොනේ සිට 

එන්ෙත් මධයේථොෙ/ේථොෙ නවත ප්රවොහෙය කිරීනේ සේූේණ ප්රවොහෙ 

ක්රියොවලිනේදී 2℃ සිට 8℃ දක්වො එන්ෙත් ෙවත්වො නගෙ යෙ බව සහික 

කිරීම සඳහො උෂ්ණත්ව සටහන් කරන්ෙන්නගන් දත්ත සතයොෙෙය කරනු 

ඇත.  

දියවෙ ෙද එන්ෙත් වෙ ආයු කොෙය 2℃ සිට 8℃ දක්වො ගබඩො කරෙ විට 

මොස 1ක් (දිෙ 31ක්) නේ, එය ඉතො අඩු උෂ්ණත්ව අධිශීතකරණවලින් ඉවත් 

කළ අවේථොනේ සිට ගණෙය නකනේ. දියවෙ ෙද සියලුම එන්ෙත් එන්ෙත් 

මධයේථොෙ/අඩවි වෙට අවම වශ්නයන් දිෙ 28ක ආයු කොෙයක් භොවිතො 

කිරීමට ඉඩ සෙසො දීම සඳහො දියවෙ නදවෙ දිෙ ඇතුළත එන්ෙත් 

මධයේථොෙ/අඩවි නවත ෙබො නදනු ඇත. දියවෙ ෙද එන්ෙත් එන්ෙත් 

මධයේථොෙ/ේථොෙවෙ වවදය ශීතකරණවෙ 2℃ සිට 8℃ දක්වො තබො ඇත. 



(Sinhala version) 

ඉහත දැඩි සීතෙ දොම ෙොෙෙය මඟින් Comirnaty එන්ෙත් වෙ ගුණොත්මක 

භොවයට ෙරොසනයන් බැහැර ගබඩො උෂ්ණත්වයකින් බෙෙෑමක් ඇි 

නෙොවෙ බව සහික කළ හැක. 

 

 


