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අන්තර්තගත වගුව 

Sinovac CoronaVac COVID-19 Vaccine අක්රිය කළ (Vero Cell), පිළිබඳව තවත් විස්තර 

සාමාන්ය ප්රශ්න් 

64. COVID-19 එන්න්ත් කිරීමේ ප්රතිලාභ මමාන්වාද? 

65. CoronaVac එන්න්ත (COVID-19 එන්න්ත (Vero Cell), අක්රිය) භාවිතා කරන්මන් කුමක් 

සඳහාද? 

66. CoronaVac එන්න්ත ලබා දීමට මෙර අෙ සලකා බැලිය යුත්මත් කුමක්ද? 

67. CoronaVac එන්න්ත ලබා මදන්මන් මකමස්ද? 

68. මම සමගාමීව මවන්ත්  ඖෂධ ලබා ගන්මන් න්ේ, මට තවමත් CoronaVac එන්න්ත 

ලබා දිය හැකිද? 

69. ගර්තභනී හා කිරිමදන් මව්වරුන්ට CoronaVac එන්න්ත ලබා ගත හැකිද? 

70. CoronaVac එන්න්ත ලබා දීමමන් ෙසුවත් මට වාහන්ය ෙැදවීමට මහෝ යන්රය 

භාවිතය සිදු කළ හැකිද? 

71. CoronaVac එන්න්මතහි අඩංගු වන්මන් කුමක්ද සහ ඇසුරුමේ තිමබන්මන් කුමක්ද? 

ආරක්ෂාව 

72. CoronaVac එන්න්ත මගින් ඇති විය හැකි අුරු ආබාධ මමාන්වාද? 

73. CoronaVac එන්න්ත ලබා දීම සඳහා යේ පූර්තවාරක්ෂාවන් තිමේද? 

74. CoronaVac එන්න්ත ලබා දීමමන් ෙසු මට බරෙතල අුරු ආබාධ ඇති වුවමහාත් මා 

කළ යුත්මත් කුමක්ද? 

කාර්තයක්ෂමතාව 

75. CoronaVac එන්න්ත වහාම ක්රියාත්මක මව්ද? 

76. මමමතක් සායනික අධයයන්මේ දත්ත වලට අනුව, CoronaVac එන්න්ත මකාෙමණ 

ආරක්ෂාවක් සෙයයිද? 

77. CoronaVac එන්න්මතහි ෙළමු මාරාව ලබා ගැනීමමන් ෙසු, ලබන්මන්කුට මදවන් 

මාරාව සඳහා මවන්ත් COVID-19 එන්න්තකට මවන්ස් විය හැකිද? 

78. දරුණු COVID-19 වැළැක්වීම සඳහා CoronaVac ඵලදායීද? 

79.CoronaVac එන්න්ත ප්රමේදවලට එමරහිව ඵලදායීද? 

ගුණාත්මකභාවය 

80. මහාංමකාං මවත සැෙයූ CoronaVac එන්න්ත නිෙදවන්මන් මකාමේද? මහාංමකාං 

මවත සෙයන් ලද එන්න්ත්වල ගුණාත්මකභාවය සහතික කරන්මන් මකමස්ද? 

81. CoronaVac එන්න්මතහි ගබඩා තත්ත්වය කුමක්ද? 



 

Sinovac CoronaVac COVID-19 Vaccine අක්රිය කළ (Vero Cell), පිළිබඳව තවත් 

විස්තර 

CoronaVac එන්නත පිළිබඳව නිතර අසන ප්රශ්න  

Sinovac CoronaVac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), අක්රිය කළ (“CoronaVac” vaccine) 

එන්න්තට අදාළ මමම නිතර අසන් ප්රශ්න් (FAQs), නිෂ්ොදන් මතාරුරු වලට 

අනුකූලව මසෞඛ්ය මදොර්තතමේන්ුව විසින් සකස් කර ඇත. 

මමම මේඛ්න්ය, සමාමලෝචන් මට්ටමමහි  ෙවත්වාමගන් යනු ලබන් අතර, අවශ්ය 

ෙරිදි වරින් වර යාවත්කාලීන් කරනු ලැමේ. 

නිතර අසන් ප්රශ්න්වල ඇුළත් මතාරුරු සාමාන්ය දැන් ගැනීම සඳහා ෙමණක් 

වන් අතර, එය වෘත්ීමය වවදය උෙමදස් මවනුවට ආමේශ්කයක් මන්ාමව්. 

කරුණාකර ඔමේ තත්වය පිළිබඳව, ඔබට ඇතිවිය හැකි ප්රශ්න් මහෝ ගැටලු 

පිළිබඳව වවදයවරමයකු මහෝ ඖෂධමව්දිමයකු මවතින් විමසන්න්. 

සාමාන්ය ප්රශ්න් 

64. COVID-19 එන්නත් කිරීමේ ප්රතිලාභ ම ානවාද? 

කරුණාකර 43 ප්රශ්න්ය බලන්න්. 

65. CoronaVac එන්නත (COVID-19 එන්නත (Vero Cell), අක්රිය) භාවිතා 

කරන්මන් කු ක් සඳහාද? 

CoronaVac යනු, SARS-CoV-2 වවරස් ආසාදන්ය මේුමවන් ඇති වන් COVID-19 

මරෝගය වැළැක්වීම සඳහා භාවිතා කරන් එන්න්තකි.  

CoronaVac එන්න්මතහි ඇුළත්, අක්රීය කරන් ලද SARS-CoV-2 වවරස මගින්, 

(ශ්රීරමේ ස්වාභාවික ආරක්ෂක) වවරසයට එමරහිව ක්රියා කරන් ප්රතිමේහ හා 

රුධිර වසල නිෙදවීම සඳහා ප්රතිශ්ක්තිකරණ ෙේධතිය සකස් මකමරන් අතර, 

එමගින් COVID-19 මරෝගමයන් ආරක්ෂාව සෙයයි.  

CoronaVac හි අඩංගු වී ඇත්මත් අක්රීය වවරස ෙමණක් බැවින්, එය ඔබට COVID-

19 ලබා මන්ාමේ. 

66. CoronaVac එන්නත ලබා දී ට මෙර අෙ සලකා බැලිය යුත්මත් 

කු ක්ද? 

ඔබ ෙහත තත්ත්වයන් ෙවී න්ේ, ඔබ CoronaVac එන්ත ලබා මන්ාගත යුුය: 

● ඕන්ෑම ද්රවයයකට (සක්රීය මහෝ අක්රීය අමුද්රවය මහෝ නිෂ්ොදන් ක්රියාවලිමේදී 

භාවිතා කරන් ඕන්ෑම ද්රවයයක්) එන්න්ත මහෝ ඒ හා සමාන් එන්න්ත්සඳහා;  

අසාත්ික ප්රතික්රියා දක්වන් පුේගලයින්  



● එන්න්ත සඳහා මෙර උග්ර අසාත්ිකතා දැක්ූ පුේගලයින් (උදා: දරුණු 

ආසාත්ිකතා, සමමහි ෙටක ඉදිමීම, හුස්ම හිරවීම ආදිය); 

● මෙර වතාමව් එන්න්ත ලබා ගැනීමමන් අන්ුරුව, ස්න්ායු ෙේධතිය අශ්රිත 

අයහෙත් බලෙෑේ මුවුණු පුේගලයින් 

● බරෙතල ස්න්ායු මරෝග සහිත පුේගලයින් (උදා:  කමශ්රුකා ආශ්රිත මරෝග, 

අංශ්භාගය, මමාළමේ ස්න්ායු තන්ු ආශ්රිත ආබාධ ආදිය) 

● ොලන්ය කළ මන්ාහැකි දරුණු නිදන්ගත මරෝග ෙවී න්ේ 

ඔබට එන්න්ත ලබා දීමට මෙර මසෞඛ්ය මස්වා වෘත්තිකයන් සමඟ කතා කරන්න්: 

● උණ ෙවී න්ේ, 

● ආසාත්ිකතා ෙවී න්ේ, 

● උග්ර මරෝග තත්ත්වයන් මහෝ දරුණු නිදන්ගත මරෝග ෙවී න්ේ, එමස්ත් 

න්ැත්න්ේ, නිදන් ගත මරෝගයක උග්ර අදියරක ෙසු මව් න්ේ,  

● දියවැඩියා, කේෙන්, ස්න්ායු ආබාධ, මෂ්තිෂ්ක ආබාධ, මාන්සික මරෝග 

මහෝ ෙවුමේ එවැනි මරෝග ඉතිහාසයක් ෙවී න්ේ,  

● රුධිරර ෙට්ිකා අඩු වීම මහෝ රක්තොත තත්ත්වයන් 

● ප්රතිශ්ක්ති ෙේධතිමේ දුර්තවල ක්රියාකාරිත්වය පිළිකා වසල,වකුගඩු 

ආබාධ, ඒඩ්සස් මහෝ ප්රතිශ්ක්තිකරණයට බලොන් 

මකෝිමකාස්මටමරායිඩ්ස වැනි ඖෂධ භාවිත කරන්මන් න්ේ,  

අමන්ක් ඕන්ෑම එන්න්තක් මමන්ම, CoronaVac හි මාරා 2 ක් එන්න්ත් කිරීම මගින් 

එන්න්ත ලබා ගත් පුේගලයාව සේපූර්තණමයන්ම ආරක්ෂා මන්ාකරනු ඇති අතර, 

මකාෙමණ කාලයක් එන්තත මගින් ආරක්ෂාව සැලමස් ද යන්න් මන්ාදනී. 

67. CoronaVac එන්නත ලබා මදන්මන් මකමේද? 

CoronaVac එන්න්ත ශ්රීරමේ අභයන්තර මාංශ් මේශි මවත ලබා දිය යුු අතර, 

මාරා 2 ක් අතර නිර්තමේශිත කාල ෙරතරය දින් 28 කි. 

ප්රධාන් විධායක විමශ්ෂඥ උෙමේශ්ක මණ්ඩලය (EAP) විසින් එකු කරන් ලද 

එන්න්ත් වැළැක්විය හැකි මරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව සහ න්ැගී එන් සහ 

Zoonotic මරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කිටුව (JSC) මීට මෙර COVID-19 ආසාදන් 

ඇති පුේගලයින් සහ ළමුන් සඳහා COVID-19 එන්න්ත් භාවිතය පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරන් ලදී. යාවත්කාලීන් කරන් ලද සේමුති අුරු නිර්තමේශ් මාර්තු 13 දින් 

ප්රකාශ්යට ෙත් මකමර්ත. අදාළ මාධය නිමව්දන්ය සඳහා කරුණාකර 

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

ක්රියාත්මක කිරීමේ විධිවිධාන් සඳහා 

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

කරන්න්. 

COVID-19 එන්න්ත් වල ුන්වන් මාරාමව් වත්මන් ක්රියාත්මක කිරීමේ විධිවිධාන්ය 

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

ක්ලික් කරන්න්. 

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


68.    ස ගාමීව මවනත්  ඖෂධ ලබා ගන්මන් නේ,  ට තව ත් 

CoronaVac එන්නත ලබා දිය හැකිද?  

එන්න්ත් කිරීමට මෙර ඔබ දැන්ටමත් භාවිත කරන්, මෑතකදී භාවිත කළ මහෝ 

භාවිතා කිරීමට ඉඩ තිමබන් අමන්කුත් එන්න්ත් පිළිබඳව වවදයවරයා දැනුවත් 

කරන්න්.  

මීට අමතරව, හියුමන් ඉියුමන්ාගමලාබියුලින් එන්න්ත හා මමම එන්න්ත විදීම 

අතර, අඩුම තරමේ මසකවත් ෙරතරයක්වත් තිබිය යුුය.   

69. ගර්භනී හා කිරිමදන  ව්වරුන්ට CoronaVac එන්නත ලබා ගත 

හැකිද? 

CoronaVac එන්න්මතහි නිෂ්ොදන් මතාරුරු වලට අනුව, ගර්තභනී මහෝ කිරි මදන් 

කාන්තාවන්මග සායනික දත්ත දැන්ට ලබා ගත මන්ාහැකි න්මුත් එය 

ප්රතිවිමරෝධතාවක් මන්ාමව්. 

70. CoronaVac එන්නත ලබා දීම න් ෙසුවත්  ට වාහනය ෙැදවී ට මහෝ 

යන්රය භාවිතය සිදු කළ හැකිද? 

එන්න්ත් කිරීමමන් ඇති විය හැකි ඇතැේ බලෙෑේ, රිය ෙැදවීමට මහෝ යන්ර 

භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව මකමරහි තාවකාලිකව බලොයි. ඔබ රිය ෙැදවීමට 

මහෝ යන්ර භාවිතා කිරීමට මෙර මමම බලෙෑේ න්ැති වන් මතක් රැඳී සිින්න්. 

(කරුණාකර එන්න්මතහි ඇති විය හැකි අුරු ආබාධ සඳහා 72 ප්රශ්න්ය බලන්න්.) 

71. CoronaVac එන්නමතහි අඩංගු වන්මන් කු ක්ද සහ ඇසුරුමේ 

තිමබන්මන් කු ක්ද? 

CoronaVac එන්න්මතහි අඩංගු ක්රියාකාරී සංඝටකය මලසින්, අක්රීය කළ  SARS-

CoV-2 වවරසය (CZ02 ප්රමේදය), සෑම කුේපියකම 0.5 mL 1 මාරාවක් අඩංගු වන් 

අතර, 600SU අක්රීය SARS-CoV-2 වවරසය ප්රතිමේහජන්ක මලස අඩංගු මව්. 

එහි ඇති අමන්කුත් සංඝටක න්ේ: 

● ඇලුිනියේ හයිමරාක්සයිඩ්ස 

● ඩයිමසෝඩියේ හයිරජන් ම ාස්ෙරට් මඩාඩිකහයිමේට්  

● මසෝඩියේ ඩිහයිරජන් ම ාස්මේට් මමාමන්ාහයිමේට්  

● මසෝඩියේ ක්මලාරයිඩ්ස  

● එන්න්ත් කිරීම සඳහා ජලය 

එන්න්ත කිරි සුදු ෙැහැ, අංශුවලින් සමන්විත මව්. ස්ථරීකෘත අංශු මසලවීම මගින් 

විසුරවා හැරිය හැකිය.  

ඇසුරුේ ප්රමාණය: මෙට්ියකට කුේපි 40 කි. 

ආරක්ෂාව 



72. CoronaVac එන්නත  ගින් ඇති විය හැකි අතුරු ආබාධ ම ානවාද?  

අමන්ක් සෑම එන්න්තක් මමන්ම, CoronaVac එන්න්ත මගින්ද අුරු ආබාධ ඇති 

විය හැකිය. එමහත් අුරු ආබාධ සෑම පුේගලයකුටම ඇති මන්ාමව්. 

සාමාන්යමයන්, CoronaVac එන්න්ත මගින් මොදුමව් ඇති වන් අුරු ආබාධ මෘදු 

හා තාවකාලික ඒවාය. ඇතැමකුට තරමක් බරෙතල අුරු ආබාධ ඇතිවිය හැකි 

වුවත්, මොදුමව් අුරු ආබාධ විරල ය.   

COVID-19 එන්න්ත් සඳහා ූ ෙර්තමේෂණ හා සංවර්තධන් කාලය අමන්කුත් එන්න්ත් 

වලට සාමේක්ෂව මබමහවින් මකි බව සතයයකි. එබැවින්, පුළුේ ජන්ගහන්යකට 

එන්න්ත් කිරීමමන් ෙසු, දුර්තලභ මහෝ අන්මේක්ිත දරුණු අහිතකර සිදුවීමක් 

සිදුවීම දැන්ට සේපූර්තණමයන්ම බැහැර කළ මන්ාහැකිය. 

CoronaVac මේුමවන් දරුණු අසාත්ිකතා ඇතිවීමට ෙවතින්මන්, ඉතාමත් සුළු 

ඉඩකඩකි.  

දරුණු ආසාත්ිකතාවන්හි ප්රතික්රියා ලක්ෂණ අතරට හුස්ම ගැනීමේ අෙහසුතාව, 

මුහුණ සහ උගුර ඉදිමීම, මව්ගවත් හෘද ස්ෙන්දන්ය, ඔමේ ශ්රීරය පුරා ෙවතින් 

අධික මව්දන්ාව, කරකැවිේල හා දුර්තවලකම ආදිය ඇුළත් මව්. 

CoronaVac එන්න්ත තවමත් සායනික මට්ටමේ අත්හදා බැලීේ මගින් අධයයන්ය 

මකමරින් ෙවී. 

අුරු ආබාධ පිළිබඳ විස්තර සඳහා කරුණාකර CoronaVac සඳහා එන්න්ත් 

කිරීමේ කරුණු ෙත්රිකාව 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_EN

G.pdf මවත මයාමු වන්න්. 

 

73. CoronaVac එන්නත ලබා දී  සඳහා යේ පූර්වාරක්ෂාවන් තිමේද? 

නිෂ්පාදනයේ ය ාරතුරු වලට අනුව, CoronaVac පරිපාලනය කිරීයෙන් පසු 

අසාත්මික ා ඇති විය හැක. CoronaVac ලබන්නන් අවෙ වශයයන් විනාඩි 15ක් 

නිරීක්ෂණ සඳහා  බා ග  යුතු අ ර නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. අසාත්මික ා 

ඉතිහාසයක් ඇති පුද්ගලයින් ඔබ යෙෙ එන්න  ලබා ගැනීෙට යපර උපයදස් 

සඳහා ඔයේ වවදයවරයා යහෝ ඖෂධයේදියයකු හමුවිය යුතුය. 

ඔබට ක්ෂණික (පැය 1ක් ඇතුළ ) පූර්ව COVID-19 එන්නත්ම කිරීෙ යහෝ ඖෂධ 

වර්ග 1කට වඩා වැඩි ප්රොණයකට දරුණු අසාත්මික ා ප්රතික්රියාවක් යහෝ ස්වයං-

සීි  යනාවන යහෝ වාචිකව විසඳා යනාගත්ම පූර්ව COVID-19 එන්න  සඳහා 

අසාත්මික ා ප්රතික්රියා ඉතිහාසයක් තියේ නම්. ප්රති-ආසාත්මික ා ඖෂධ, 

කරුණාකර ඔයේ වවද්යවරයායගන් විෙසන්න. 

74. CoronaVac එන්නත ලබා දීම න් ෙසු  ට බරෙතල අතුරු ආබාධ ඇති 

වුවමහාත්  ා කළ යුත්මත් කු ක්ද? 

කරුණාකර 54 ප්රශ්න්ය බලන්න් 



කාර්තයක්ෂමතාව 

75. CoronaVac එන්නත වහා  ක්රියාත් ක මව්ද? 

CoronaVac මාරා 2 ක එන්න්ත් මාලාවක් මලස ලබා මදනු ලැමේ. ෙළමු මාරාමවන් 

ඔබට යේ ආරක්ෂාවක් ලබා ගත හැකි අතර, මදවන් මාරාව ගැනීමමන් ඔබට 

වවරසමයන් ඉහළම ආරක්ෂාව සැලමසනු ඇත. එන්න්ත් කිරීමමන් අන්ුරුව, 

ශ්රීරමේ ප්රතිමේහ නිෙදවා COVID-19 මරෝගමයන් ආරක්ෂාව සැලසීම සඳහා 

කාලය ගත මව්.  

76. ම මතක් සායනික අධයයනමේ දත්ත වලට අනුව, CoronaVac එන්නත 

මකාෙ ණ ආරක්ෂාවක් සෙයයිද? 

CoronaVac එන්න්මතහි සායනික ෙර්තමේෂණ, බ්රසීලමේ සහ ුර්තකිමේ සිදුකර 

තිමේ.  

බ්රසීලමේ 3 අදියර සායනික අත්හදා බැලීේ සඳහා  ඉලක්කගත කණ්ඩායේ අතරට 

COVID-19 මරෝගීන් හා සේබන්ධ වන් වවදය කාර්තය මණ්ඩලය ඇුළත් වී තිමේ. 

ඊට සහභාගී ූවන් 12396 මදමන්කු හට නියිත එන්න්ත් මාරා 2 ක් (මාරා 2 

අතර දින් 14 ක් දුරින්) සේපූර්තණ කර මදවන් මාරාමවන් දින් 14 කට ෙසුව, ඔවුන් 

නිරීක්ෂණ හා අධීක්ෂණ කාල ෙරිච්මේදයට ඇුළත් මකරුණු අතර, එම කාලය 

ුළ මරෝගීන් 253 ක් මසායා ගන්න්ා ලදී. ෙර්තමේෂණ දත්ත වලින්, නිගමන්ය කර 

ඇත්මත්, එන්න්ත් මාරාවන් 2 ක් සේපූර්තණ කිරීමමන් දින් 14 කට ෙසුව, 

එන්න්මතහි COVID-19 වැළැක්වීමේ කාර්තයක්ෂමතාව: මරෝහේ ගතවීම, දරුණු 

මරෝගාබාධ හා මරණය වැළැක්වීමේ කාර්තයක්ෂමතාව 100.00%, ෙැහැදිලි මරෝග 

ලක්ෂණ වළක්වා ගැනීමේ හා වවදය ප්රතිකාර අවශ්ය වීමේ කාර්තයක්ෂමතාවය 

83.70% ක් වන් අතර, වවදය ප්රතිකාරවලින් මෘදු මරෝග ලක්ෂණ වළක්වා ගැනීමේ 

කාර්තයක්ෂමතා අනුොතය 50.65% ක් බවයි. 

ුර්තකිමේ සහ ඉන්දුනීසියාමව් සිදු කරන් ලද 3 අදියර සායනික අත්හදා බැලීේවලට 

අදාළ  වත්මන් දත්තයන්ට අනුව, එන්න්මතහි කාර්තයක්ෂමතාව වයස අවුරුදු 18 ත් 

59 ත් අතර වයස් කාණ්ඩය යටමත්, මලෝක මසෞඛ්ය සංවිධාන්මේ හදිසි භාවිත 

ලැයිස්ුගත කිරීමේ (EUL) කාර්තයක්ෂමතා නිර්තණායක 50% ට වඩා ඉහළ මට්ටමක 

ෙවතින් බව සන්ාථ වී ඇතත්, ඒ පිළිබඳ වැඩිදුර තක්මස්රු කිරීම සඳහා වැඩි 

මතාරුුරු අවශ්ය මව්. 

77. CoronaVac එන්නමතහි ෙළමු  ාරාව ලබා ගැනීම න් ෙසු, 

ලබන්මනකුට මදවන  ාරාව සඳහා මවනත් COVID-19 එන්නතකට 

මවනේ විය හැකිද? 

කරුණාකර 58 ප්රශ්න්ය බලන්න් 

78. දරුණු COVID-19 වැළැක්වී  සඳහා CoronaVac ඵලදායීද? 

කරුණාකර 59 ප්රශ්න්ය බලන්න් 

79.CoronaVac එන්නත ප්රමේදවලට එමරහිව ඵලදායීද? 



කරුණාකර 17 ප්රශ්න්ය බලන්න් 

ගුණාත්මකභාවය 

80. මහාංමකාං මවත සැෙයූ CoronaVac එන්නත නිෙදවන්මන් මකාමේද? 

මහාංමකාං මවත සෙයන ලද එන්නත්වල ගුණාත් කභාවය සහතික 

කරන්මන් මකමේද? 

Sinovac විසින් සෙයන් ලද මතාරුරු වලට අනුව, මහාංමකාං සඳහා වන් 

CoronaVac එන්න්ත් චීන්මේ බීජං හි ඩැක්සින්ග දිස්ත්රික්කමේ නිෂ්ොදන්ය කරනු 

ඇත. ෙැමක්ජ ඇුළු කිරීම පිළිබඳව කියවීමට 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/CoronaVac_ENG_PI_detailed.pdf ක්ලික් 

කරන්න් (විස්තරාත්මක අනුවාදය) 

81. CoronaVac එන්නමතහි ගබඩා තත්ත්වය කු ක්ද? 

එන්න්ත දරුවන්ට මන්ාමෙමන්න් හා ළඟා විය මන්ාහැකි මලස තබා ගත යුුය. 

ගබඩා කිරීම, කේ ඉකුත්වීම, භාවිතය සහ හැසිරවීම පිළිබඳ ෙහත මතාරුරු 

මසෞඛ්ය මස්වා වෘත්තිකයන් සඳහා අදහස් මකමර්ත. 

 මෙට්ිමේ සහ මේබලමේ EXP යන්න්ට ෙසුව සඳහන් කර ඇති කේ ඉකුත්වන් 

දින්මයන් ෙසුව මමම ඖෂධය භාවිතා මන්ාකරන්න්. කේ ඉකුත්වන් දින්ය මලස 

සඳහන් වන්මන් එම මාසමේ අවසාන් දින්යයි. 

 2 °C සිට 8 °C දක්වා ශීතකරණයක් ුළ ගබඩා කරන්න්. කැි මන්ාකරන්න්. 

 ආමලෝකමයන් ආරක්ෂා වීම සඳහා මුේ ෙැමක්ජමේ ගබඩා කරන්න්. 

 විවෘත කළ වහාම භාවිත කරන්න්. 

 අෙජලය මහෝ ගෘහස්ථ අෙද්රවය හරහා කිසිදු ඖෂධයක් ඉවත මන්ාදමන්න්. 

ඔබ තවදුරටත් භාවිත මන්ාකරන් ඖෂධ ඉවතලන් ආකාරය ඔමේ 

ඖෂධමව්දිමයකුමගන් විමසන්න්. මමම පියවර ෙරිසරය ආරක්ෂා කිරීමට 

උෙකාරී වනු ඇත. 


