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COVID-19 එන්නත් සහ එන්නත් වැඩසටහන 

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න (3) 

2022 මාර්තු 23 දිනට 

පටුන 

එන්නත් වැඩසටහන සහ ස්ථාන 

82. COVID-19 එන්නත් වැඩසටහන යනු කුමක්ද? 

83. ප ාදු ජනතා සාමාජිකයින්ට තමන් ලබාගන්නා එන්නපතහි වර්තගය 

පතෝරා ගත හැකිද? 

84. ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථානයක් ක්රියාත්මක වන්පන් පකපස්ද? 

85. ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථාන සහ පරෝහල් COVID-19 එන්නත් 

මධ්යස්ථානවල අයහ ත් කාලගුණය සඳහා ඇති විපශ්ෂ සූදානම පකපස් ද? 

86. පහාොංපකාොං පනාවන  දිොංචිකරුවන් එන්නත් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් 

ලබන්පන්ද? 

87. මාර්තගගත පවන්කරවා ගැනීපම් ක්රමය මගින් පිළිගන්පන් කුමන 

ආකාරපේ හැඳුනුම් ත් ද? පවනත් හැඳුනුම් ත් පල්ඛන තබාපගන සිටින 

පහාොංපකාොං  දිොංචිකරුවන් මාර්තගගත පවන්කරවා ගැනීම් සිදු කරන්පන් 

පකපස්ද? 

88. පහාොංපකාොං පවත ආ සු  ැමිණීම සඳහා අදාල නිපරෝධ්ායන විධිවිධ්ාන 

වලින් මා නිදහස් කර ඇත. (Return2hk වැනි පයෝජනා ක්රමයක් යටපත්) නමුත් 

තවමත් බහුවිධ් අනිවාර්තය  රීක්ෂණ අවශ්යතා සපුරා පනාමැත. එන්නත් 

ලබා ගැනීම සඳහා මට පකලින්ම ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථානය පවත යා 

හැකිද? 

89. මම අනිවාර්තය  රීක්ෂණයක් සිදු කළ යුු නම්, මා විසින් එන්නත් ද ලබා 

ගත යුුද? 

එන්නත් ලබා ගැනීපමන්  සුව  ැන නගින ගැටලු 

90. COVID-19 එන්නත අුරු ආබාධ් ඇති බවට මා සැක කරන්පන් නම් මා 

කුමක් කළ යුුද? 

91. COVID-19 එන්නතකින් COVID-19 ලබා ගැනීමත් සමග මට අසනී  විය 

හැකිද? 

92. COVID-19 එන්නතක් ලබා ගැනීපමන්  සු, මට වවරස්  රීක්ෂණයකදී 

COVID-19 සඳහා ධ්නාත්මක බව ප න්නුම් කරයිද? 

93. එන්නත ලබා දීපමන්  සු මා ආරක්ෂා වී ඇත්දැයි දැන ගන්පන් පකපස්ද? 

තහවුරු කිරීම සඳහා මට කිසියම්  රීක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට අවශ්යද? 

94. මා හට දරුණු අහිතකර ප්රතික්රියාවක් ඇත්නම්, මා හට පදවන මාත්රාව 

ලබා ගත හැකිද? 

95. COVID-19 එන්නතක් ලබා ගැනීපමන්  සු මාහට පල්  රිතයාග කිරීම කල් 

දැමීමට සිදු පේවි ද? 
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එන්නත් වාර්තතා 

96. "ඉපලක්පරානික එන්නත් වාර්තතාව" යනු කුමක්ද? 

97. මට ලැබුණු එන්නත් වල ගණය / කාණ්ඩ අොංකය  රීක්ෂා කරන්පන් 

පකපස්ද? 

98. මට මපේ පේශීය පනාවන එන්නත් වාර්තතාව රජයට ඉදිරි ත් කළ හැකිද? 

99. මම පහාොංපකාොං හි  දිොංචිකරුපවක් පවමි. මපේ COVID-19 එන්නත් 

පල්ඛනපේ ඇති ප ෞේගලික පතාරුරු, සොංචාරක අරමුණ සඳහා  මපේ 

විපේශ් ගමන් බල ත්රපේ නම සහ ගමන් බල ත්ර අොංකයට පවනස් කිරීමට 

මට අයදුම් කළ හැකිද? 

100. එන්නත් කිරීපම් වාර්තතාපේ (උ න් දිනය පහෝ ස්ී පුරුෂ භාවය වැනි) 

ලැයිස්ුගත කර ඇති පතාරුරු වල පදෝෂයක් මා විසින් පසායාපගන 

ඇත්නම්, මා කුමක් කළ යුුද? 

101. මපේ එන්නත් වාර්තතාව කළු සහ සුදු  ැහැපයන් මුද්රණය කර ඇති 

නමුත් අපනක් පුේගලයින්පේ එන්නත් වාර්තතා වර්තණපයන් ඇත්පත් ඇයි? 

මපේ කඩදාසි එන්නත් වාර්තතාපේ  හළ වම් ස පයාමු අොංකයක් (Ref) 

නැත්පත් ඇයි? 

102. එන්නත් වාර්තතාපේ ඇති QR පක්තය භාවිත වන්පන් කුමක් සඳහාද? 

103. පදවන පහෝ ුන්වන එන්නත ලබා ගැනීපමන්  සු "LeaveHomeSafe" 

ජොංගම පයදුපම් මපේ එන්නත් වාර්තතාව නිවැරදිව පනාප න්වන්පන් ඇයි? 

104. එන්නපත්  ළමු සහ පදවන මාත්රාව පහාොංපකාොං වලින් පිටතදී සහ 

ුන්වන මාත්රාව පහාොංපකාොංහිදී ලැබුපන් නම්, මම එකවර එන්නත් වාර්තතා 

ප්රදර්තශ්නය කරන්පන් පකපස්ද? 

COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තවත් ප්රශ්න 

105. COVID-19 එන්නත් පහාොංපකාොං හලාල් කර ස යන්පන්ද නැතපහාත් 

හලාල් පලස සහතික කර තිපේද? 

106. COVID-19 එන්නත් ස යා දිම සඳහා ආණ්ුව අනුගමනය කරන 

උ ායමාර්තගය කුමක්ද? 

107. COVID-19 එන්නත් වර්තග පමානවාද? 

108. මහජනතාවට ලැපබන එන්නත් ආරක්ිත සහ ඵලදායී බව රජය 

සහතික කරන්පන් පකපස්ද? 

109. COVID-19 නියාමනය සහ වි රම යනු කුමක්ද? 

110. COVID-19 එන්නත් (AEFI අරමුදල) සමග ප්රතිශ්ක්තිකරණපයන්  සුව 

සිදුවන අහිතකර සිදුවීම් සඳහා වන වන්දි අරමුදල කුමක්ද? 

111. බර තල අහිතකර සිදුවීම් වලින් ප පළන අයට AEFI අරමුදල යටපත් 

එකවර පගවීමක් ලැපේද? 

112. AEFI අරමුදපලන් පගවිය යුු උ රිම මුදල පකා මණද? මුදල ලබා 

ගන්පන් පකපස්ද? 

113. AEFI අරමුදලට හිමිකම් ඉල්ීම් ඉදිරි ත් කිරීමට යම් කාල සීමාවක් 

තිපේද? 
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114. හිමිකම් කියන අපයකුට AEFI අරමුදපලන් පගවීමක් ලැබී ඇත්නම්, ඔහුට 

/ ඇයට එන්නත් නිෂ් ාදකයාට සිදුවන අලාභ පහෝ අලාභ සඳහා නීතිමය 

උ පදස් ලබා ගත හැකිද? 

115. COVID-19 එන්නත් කිරීපම් වැඩසටහපන් විධිවිධ්ාන පිළිබඳව මට පවනත් 

ප්රශ්න ඇත්නම් කුමක් කළ යුුද? 

අපනකුත් මහජන පසෞඛයමය ක්රියාමාර්තග 

116. COVID-19 එන්නත් ලබා පගන තිබියදීත්, මුඛ ආවරණ  ැළඳීම, සමාජ 

දුරස්ථභාවය වැනි මහජන මය ක්රියාමාර්තග අවශ්යද? 

117. එන්නත් ලබා ඇති අයට, පසෞඛය පස්වකයින් අතර භාවිත වන පුේගලික 

ආරක්ෂක උ කරණ (PPE) ලබා දීම වැනි දැනට  වතින ක්රියාමාර්තග අවශ්ය 

පේද? 

118. එන්නත් කරන ලද නමුත්  සුව ආසාදිත පුේගලපයකුට නිරාවරණය වන 

අය සඳහා  රීක්ෂණ පහෝ නිපරෝධ්ායනය වැනි  වතින ක්රියාමාර්තග තවමත් 

අවශ්ය පේද? 

119. එන්නත් කිරීම පහෝ ප්රතිශ්ක්තිය සාක්ියක් වශ්පයන් සොංචාරක කටයුු 

සඳහා භාවිතා කළ හැකිද? 

120. COVID-19 එන්නත්, සම්පේෂණය වැළැක්වීමට සහ ප්රපේද මුවීම නිසා 

ඇතිවන අභිපයෝග වැළැක්වීමට ඵලදායකද? 

121. මත් ැන්  ානය අ පේ ප්රතිශ්ක්තිකරණ  ේධ්තිය දුර්තවල කරයිද? 

එන්නත් පිළිබඳ මිථයා මත සහ  වතින සාධ්ක COVID-19 එන්නත පිළිබඳ 

මිථයාවන් සුණු විසුණු කිරීම 

122. ඉතා ඉක්මනින් සොංවර්තධ්නය කිරීම හා  රීක්ෂණ  ැවැත්වීම නිසා 

COVID-19 එන්නත ආරක්ෂාකාරි පනාපේ? 

123. COVID-19 සඳහා වූ mRNA එන්නත් මගින් මිනිසුන්පේ DNA ජාන විකෘති 

කරයිද? 

124. පබාපහෝ පුේගලයින් COVID-19 ආසාදිත වී  සුවය ලබන පහයින් අ ට 

එන්නතක් අවශ්ය පනාපවනවා පන්ද? 

125. COVID-19 එන්නත මගින් මයිපක්රා චි යක  ථය ඇසුපරන් පහෝ මිනිස් 

පමාළපේ යම් කිසිවක් පරෝ ණය කිරීපමන් ජනගහණය  ාලනය කළ හැකිද? 

126. Comirnaty (BioNTech)එන්නත ලබාදීපමන්  සුවත් මරණ අනු ාතිකය 

සාමානය ප්රමාණයට වඩා වැඩි වී ඇත්පත් ඇයි? 

127. Comirnaty(BioNTech) එන්නපතහි කාර්තයක්ෂමතාවය ප න්වන සායනික 

අධ්යයන දත්ත පනාමැත? 

128. Comirnaty (BioNTech) එන්නත ගත් සැණින් ක්රියාත්මක වන්පන්ද? 

129. Comirnaty (BioNTech) එන්නත භාවිතා කිරීපමන්  සු දුර්තවල වපයෝවෘේධ් 

පුේගලයින්පේ මරණ සොංඛයාව අනපේක්ිත පහෝ අනවශ්ය පලස ඉහළ යන 

බවට සාධ්ක තිපේද? 

130. Sinovac COVID-19 එන්නත එන්නත ලබා දුන් වහාම ක්රියාත්මක පේද? 

131. COVID-19 එන්නත මගින් මට COVID-19 වැලඳිය හැකිද? 



(Sinhala version) 

132. වැඩිහිටියන්ට COVID-19 එන්නත සඳහා ඉහළ අවශ්යතාවයක් පනාමැති 

ද? 

133. නිදන්ගත පරෝග ඇති පුේගලයින්ට COVID-19 එන්නත සඳහා වැඩි 

අවශ්යතාවයක් පනාමැති ද? 

134. COVID-19 එන්නත් COVID-19 ආසාදනයට වඩා හානිකර ද? 

135. Comirnaty එන්නපතහි යකඩ චුම්භක, පලෝහමය ද්රවය පහෝ ග්රැෆීන් 

ඔක්සයිඩ් අඩොංගු පේද? 

එන්නත් ගැන පත්රුම් ගැනීම: සතය සහ මිථයාවන් 

136. ස්වභාවික ප්රතිශ්ක්තිය, එන්නතකට පේරණය කරන ලද ප්රතිශ්ක්තියට 

වඩා පසෞඛයසම් න්න සහ ඵලදායී පේද? 

137. එන්නත නිසා පරෝග වලින් සිදුවනවාට වඩා හානියක් මට සිදුපේද? 

138. එන්නත් වල විස අඩොංගු පේද? 

139. එන්නත් මගින් ප්රතිශ්ක්තිකරණ  ේධ්තිය දුර්තවල විය හැකිද? 

140. සියලුම එන්නත් වර්තග පවනුවට මට ජිවිත කාලයටම ප්රතිශ්ක්තිකරණය 

ඇති කර ගැනීම සඳහා එක් එන්නතක්  මණක් ලබාගත හැකිද? 

141. සියලුම එන්නත් කාමර උෂ්ණත්වපේ ගබඩා කර තැබිය හැකිද? 

142. සෑම එන්නතක්ම සෑම පකපනකුටම සුදුසු ද? 

143. උණ එන්නත COVID-19 වවරස ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට උ කාර 

කරයිද? 

144. එන්නත ලබා දීපමන්  සු සියලු අහිතකර සිදුවීම් සිදුවී ඇත්පත් එන්නත 

නිසාද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Sinhala version) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එන්නත් වැඩසටහන සහ ස්ථාන 

82. COVID-19 එන්නත් වැඩසටහන යනු කුමක්ද? 

සියලුම පහාොංපකාොං වැසියන්ට ඔවුන්පේ අවදානම් කාණ්ඩ අනුව ක්රමානුකූලව සහ 

ක්රමානුකූලව COVID-19 එන්නත් පනාමිපල් ලබා දීම සඳහා රජය විසින් ප්රපේශ්ය 

පුරා COVID-19 එන්නත් කිරීපම් වැඩසටහන (වැඩසටහන) දියත් කර ඇත. පමම 

වැඩසටහන යටපත් පරෝහල් සහ සායන, සහ ගෘහස්ථ සත්කාර නිවාස සහ ප්රජා 

එන්නත් මධ්යස්ථාන කරාද පස්වාව ළඟාකරමින් විවිධ් ස්ථානවලදී COVID-19 

එන්නත ලබාපදනු ලැපේ. 

83. පපොදු ජනතො සොමොජිකයින්ට තමන් ලබොගන්නො එන්නපතහි වර්ගය 

පතෝරො ගත හැකිද? 

එන්නත් ලබාගන්නා කණ්ඩායම්, සැකසුම්, එන්නපතහි පබදාහැරීපම් පේලාව, 

වැනි විවිධ් කරුණු මත  දනම්ව ස යනු ලබන එන්නත් වර්තගය ආණ්ුව විසින් 

තීරණය කරනු ලැපේ. ජනතා සාමාජිකයින්ට පවනත් වර්තගයක එන්නතක් 

ලබාගැනිමට අවශ්ය පේ නම් ඔවුන්ට තමුන් කැමති එන්නත ලබා පදන පවනත් 

මධ්යස්ථානයක් ඇත්නම් එය පතෝරාගත හැකිය. 

84. ප්රජො එන්නත් මධ්යස්ථොනයක් ක්රියොත්මක වන්පන් පකපස්ද? 

පේශ්සීමාවක් පුරා  ැතිරි COVID-19 එන්නත් වැඩසටහන(වැඩසටහන) ට ආධ්ාර 

වශ්පයන් ආණ්ුව මගින්, Sinovac සහ  සුව Comirnaty (BioNTech)එන්නත් ලබා 

දීම සඳහා 2021 ප බරවාරි 26 සිට විවිධ් දිස්ික්කයන්හි ප්රජා එන්නත් කිරීපම් 

මධ්යස්ථාන පිහිටුවා ඇත. ප්රජා එන්නත් කිරීපම් මධ්යස්ථාන අදියර වශ්පයන් 

විවෘත පේ. පහාොංපකාොං හි  දිොංචිකරුවන්ට ඔවුන්පේ අවදානම් කාණ්ඩ අනුව 

අදියර හා පිළිපවලින් එන්නත් පනාමිපල් ලබා ගත හැකිය. 



(Sinhala version) 

පේලාවක් පවන් කර ගන්පන් පකපස්ද: හමුවීපම් සූදානම් කටයුු  හසු කිරීම 

සඳහා ජනතා සාමාජිකයින්ට වැඩසටහන් පවේ අඩවිය ුළින් ලැයිස්ුවට 

ඇුළත් විය හැකිය. 

එන්නත් කිරීම: එන්නත් මධ්යස්ථානයට  ැමිණි  සු එහි කාර්තය මණ්ඩලය විසින් 

එන්නත පිළිබඳ පතාරුරු එක් එක් පුේගලයාට  ැහැදිලි කර දී එන්නත ලබාදීමට 

ප්රථම ඒ සඳහා  ඇති පයෝගයතාවය සහතික කරනු ලැපේ. එන්නත ලබා දීපමන් 

අනුරුව, එන්නත් කිරීපම් වාර්තතාවක් ලබා පදනු ඇත. එන්නත් වර්තගය සහ 

පුේගලයාපේ වවදය ඉතිහාසය මත  දනම්ව, පිටත්ව යාමට ප ර අවම වශ්පයන් 

විනාඩි 15 ත් අතර කාලයක් නිරීක්ෂණය සඳහා රැඳී සිටිය යුුය. 

 

සටහන: කරුණාකර, එකම දින ප්රවේශපත්රවල විධිවිධාන සම්බන්ධවෙන් දැන 

ගැනීමට, https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme වවත පිවිවසන්න. 

85. ප්රජො එන්නත් මධ්යස්ථොන සහ පරෝහල් COVID-19 එන්නත් 

මධ්යස්ථොනවල අයහපත් කොලගුණය සඳහො ඇති විපේෂ සූදොනම 

පකපස් ද? 

වැසි කුණාටු අනුරු ඇඟවීපම් / ටයිෆූන් අනුරු ඇඟවීපම් කළු සොංඥා අොංක 8 

පහෝ ඊට ඉහළ අගයක් ගන්නා විට ප්රජා එන්නත් මධ්යස්ථාන (CVC) සහ පරෝහල් 

COVID-19 එන්නත් මධ්යස්ථාන (HCVS) ුළ එන්නත් කිරීපම් පස්වාව අත්හිටුවනු 

ලැපේ. කරුණාකර, CVC / HCVS හි අෙහපත් කාලගුණික විධිවිධාන පිළිබඳ වැඩි 

විස්තර සඳහා ඊට අදාල නිතර අසන ප්රශ්න කිෙවීම සඳහා 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf  වවත පිවිවසන්න. 

86. පහොොංපකොොං පනොවන පදොංචිකරුවන් එන්නත් කිරීම සඳහො සුදුසුකම් 

ලබන්පන්ද? 

කරුණාකර https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible පවත පයාමු 

වන්න. 

87. මොර්ගගත පවන්කරවො ගැනීපම් ක්රමය මගින් පිළිගන්පන් කුමන 

ආකොරපේ හැඳුනුම්පත් ද? පවනත් හැඳුනුම්පත් පල්ඛන තබොපගන සිටින 

පහොොංපකොොං පදොංචිකරුවන් මොර්ගගත පවන්කරවො ගැනීම් සිදු කරන්පන් 

පකපස්ද? 

දැනට, මාර්ගගත වවන්කරවා ගැනීවම් පද්ධතිෙ විසින් පිළිගනු ලබන්වන් 

හැඳුනුම්පත් පහක් පමණි, එනම් වහාොංවකාොං හැඳුනුම්පත, වහාොංවකාොං උප්පැන්න 

සහතිකෙ, වකාන්සියුලර් බලකාවේ හැඳුනුම්පත, හැඳුනුම්පතක් ලබා ගැනීම 

සඳහා වන පිළිගත හැකි අෙදුම්පත්රෙක් ඇති අෙ සහ නිදහස් කිරීවම් සහතිකෙ 

පමණි. කරුණාකර වවනත් හැඳුනුම්පත් වේඛන තිවබන වහාොංවකාොංහි 

පදිොංචිකරුවන් විසින්, CVC (වපෞද්ගලික වරෝහේ විසින් පවත්වාවගන ෙනු ලබන 

ඒවා හැර) වවත හැඳුනුම්පත රැවගන ආ විට, එහි කාර්ෙ මණ්ඩලෙ විසින් එදිනට 

නිෙමිත එන්නත් සඳහා වන දදනික පොංගුවවන් කුඩා ප්රමාණෙක් ඔවුන්ට වවන් 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligible


(Sinhala version) 

කරනු ඇත. ඔවුන් එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා වපෞද්ගලික සාෙන වැනි වවනත් 

ස්ථාන වලටද  පැමිණිෙ හැක. 

මීට අමතරව, වවනත් හැඳුනුම්පත් වේඛන ළඟ තබාවගන සිටින වහාොංවකාොං 

පදිොංචිකරුවන් සඳහා, තැපැේ කාර්ොලවලින් මාර්ගගත වවන් කිරීම් සිදු කිරීම 

සඳහා සහාෙ ලබා ගත හැකිෙ. 

88. පහොොංපකොොං පවත ආපසු පැමිණීම සඳහො අදොල නිපරෝධ්ොයන 

විධිවිධ්ොන වලින් මො නිදහස් කර ඇත. (Return2hk වැනි පයෝජනො ක්රමයක් 

යටපත්) නමුත් තවමත් බහුවිධ් අනිවොර්ය පරීක්ෂණ අවශ්යතො සපුරො 

පනොමැත. එන්නත් ලබො ගැනීම සඳහො මට පකලින්ම ප්රජො එන්නත් 

මධ්යස්ථොනය පවත යො හැකිද? 

ප්රජා එන්නත් මධ්ෙස්ථාන වවත ෙන පුරවැසිෙන්, එම එක් එක් ස්ථානෙට 

පැමිවණන අවනකුත් පුද්ගලෙන්ට ආසාදනෙ වීම වැළැක්වීවම් පිෙවර වලට 

අනුකූල විෙ යුතුෙ. අනිවාර්ෙ පරීක්ෂණෙට ෙටත් වන පුද්ගලයින් අදාළ පරීක්ෂණ 

කාල සීමාවට වපර අනිවාර්ෙ පරීක්ෂණෙකට භාජනෙ විෙ යුතුෙ. පුරවැසිෙන් 

සෘණාත්මක ප්රතිඵලෙක් ලබා වගන ඇති නමුත් තවමත් බහුවිධ පරීක්ෂණවලට 

ෙටත්ව සිටී නම්, එක් එක් මධ්ෙස්ථාන විසින් එම ස්ථානෙට පැමිවණන අවනකුත් 

පුද්ගලෙන්ට ආසාදනෙ වීම වැලැක්වීවම් පිෙවර අනුව ඔබට එන්නත ලබා දීම 

ප්රතික්වේප කළ හැකිෙ. 

අදාල ස්ථානෙට පැමිවණන අමුත්තන්ට ආසාදනෙ වීම වැලැක්වීවම් පිෙවර 

වේතුවවන් පුරවැසිෙන්ට එන්නත් ලබා ගැනීමට ඉඩ වනාවදන්වන් නම්, එන්නත් 

කිරීම කේ දැමීමට ඔවුන්ට උපවදස් වදනු ලැවේ. 

89. මම අනිවොර්ය පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු නම්, මො විසින් එන්නත් ද 

ලබො ගත යුතුද? 

අනිවාර්ෙ පරීක්ෂණෙට ෙටත් වන පුද්ගලයින් අදාළ පරීක්ෂණ කාල සීමාවට 

වපර අනිවාර්ෙ පරීක්ෂණෙකට භාජනෙ විෙ යුතුෙ. පුරවැසිෙන් සෘණාත්මක 

ප්රතිඵලෙක් ලබා වගන ඇති නමුත් තවමත් බහුවිධ පරීක්ෂණවලට ෙටත්ව සිටී 

නම්, එක් එක් මධ්ෙස්ථාන ඔවුන්වේ අමුත්තන්වේ ආසාදන වැලැක්වීවම් පිෙවර 

අනුව ඔවේ එන්නත ප්රතික්වේප කළ හැකිෙ. 

ස්ථානෙට පැමිවණන අමුත්තන්වේ ආසාදන වැලැක්වීවම් පිෙවර වේතුවවන් 

පුරවැසිෙන්ට එන්නත් ලබා ගැනීමට ඉඩ වනාවදන්වන් නම්, එන්නත් කිරීම කේ 

දැමීමට ඔවුන්ට උපවදස් වදනු ලැවේ. 

එන්නත් ලබා ගැනීපමන්  සුව  ැන නගින ගැටලු  

90. COVID-19 එන්නත අතුරු ආබොධ් ඇති බවට මො සැක කරන්පන් නම් 

මො කුමක් කළ යුතුද? 

අුරු ආබාධ් පිළිබඳ පතාරුරු එන්නත් සම්බන්ධ් සතය පතාරුරු  ිකාව 

මගින් දැන ගත හැකිය. 



(Sinhala version) 

Sinovac එන්නත් 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf  

BioNTech එන්නත් 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf 

ප ාදුපේ ගත් කල, COVID-19 එන්නත් වල ප ාදු අුරු ආබාධ් සාමානයපයන් මෘදු 

හා තාවකාලික පේ. ඇතැමුන්ට වඩාත් දරුණු විය හැකි නමුත් ප ාදුපේ අහිතකර 

බල ෑම් දුර්තලභය. එන්නත ලැබීපමන්  සු, ඔබ විනාඩි 15 දක්වා නිරීක්ෂණ 

ස්ථානපේ රැඳී සිටිය යුුය. 

ඔබට එන්තත් කළ ස්ථානපේ පේදනාව හා අ හසුතාව අවම කර ගැනීම සඳහා, 

පිරිසිදු, සිසිල්, පතත් පරදි කඩක් එම ප්රපේශ්ය මත තැවරිය හැකිය. ඔපේ අත මෘදු 

පලස ක්රියා කරවන්න. මෘදු උපණන් ඇති වන අ හසුතා අවම කර ගැනීම සඳහා 

දියර වර්තග  ානය කරන්න.  

ඔබපේ වවදයවරයාපගන් පහෝ පවනත් පසෞඛය පස්වා වෘත්තිකයන්පගන් (උදා: 

දන්ත වවදයවරුන්, ඖෂධ්පේදීන්, පහදියන් සහ චීන වවදය වෘත්තිකයන්) 

උ පදස් ලබා ගන්න: 

 ඔඑන්නත් කිරීපමන්  ැය 24 කට  සුව එන්නත් කරන ස්ථානපේ පේදනාව 

පහෝ රු  ැහැය වැඩි වන්පන් නම් ; පහෝ 

 ඔපේ අුරු ආබාධ් දින කිහි යකින්  හව යන බවක් පනාප පන් නම්; 

පහෝ 

 ඔපේ අුරු ආබාධ් පහෝ පරෝග ලක්ෂණ ඔබව පීඩාවට  ත් කරයි නම්,  

ඔබ විසින් වවදය ප්රතිකාර ලබා ගන්පන් නම්, ඔපේ එන්නත් පිළිබඳ පතාරුරු 

පසෞඛය පස්වා වෘත්තිකයන්ට  ැවසීමට වග බලා ගන්න. ඔවුන් ඔබට උ පදස් 

ලබා පදනු ඇත, ඔපේ තත්ත්වය පිළිබඳව කටයුු කර,  ප්රතිශ්ක්තිකරණපයන් 

 සුව සිදු වන, වවදයමය වශ්පයන් වැදගත් යැයි සැලපකන ඕනෑම අහිතකර 

සිදුවීමක් පසෞඛය පද ාර්තතපම්න්ුවට වාර්තතා කිරීම සඳහා නිසි තක්පස්රුවක් 

කරනු ඇත. 

91. COVID-19 එන්නතකින් COVID-19 ලබො ගැනීමත් සමග මට අසනීප විය 

හැකිද? 

Sinovac සහ Comirnaty (BioNTech) එන්නත් වල COVID-19 ඇති කරන සජීවී 

වවරසය අඩොංගු පනාපේ. පමම එන්නත් මගින් ඔබට COVID-19 පරෝගය 

පනාවැලපේ. 

එන්නත් කිරීපමන්  සු ශ්රීරයට නිසි ප්රතිශ්ක්තිය පගාඩනැගීමට සාමානයපයන් 

යම් කාලයක් ගතවන බව කරුණාපවන් සලකන්න. එනම්, එන්නතකට ප ර පහෝ 

 සුව COVID-19 ඇති කරන වවරසපයන් පුේගලපයකුට ආසාදනය විය හැකි 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf


(Sinhala version) 

අතර, ඒ පේුපවන් අසනී  විය හැකිය. එයට පේුව එන්නතට ආරක්ෂාව 

සැ යීමට ප්රමාණවත් කාලයක් පනාමැති වීමයි. 

92. COVID-19 එන්නතක් ලබො ගැනීපමන් පසු, මට වවරස් පරීක්ෂණයකදී 

COVID-19 සඳහො ධ්නොත්මක බව පපන්නුම් කරයිද? 

Sinovac සහ Comirnaty (BioNTech) එන්නත් ලබා පදන්පන් අභයන්තරව, එබැවින් 

ඔබට ආසාදනයක් ඇත්දැයි බැීමට දැනට භාවිතා කරන ශ්වසන සාම් ලවල 

COVID-19 සඳහා ධ්නාත්මක වීමට ඔපේ නයෂ්ටික අම්ලපේ පහෝ ප්රතිපේහ 

 රීක්ෂණවල ප්රතිඵලවලට බල ෑම් කිරීම අ හසු විය හැකිය. 

ඔපේ ශ්රීරය ප්රතිශ්ක්තිකරණය සඳහා ප්රතිචාර දක්වන්පන් නම් (එන්නත ලබා 

ගැනීපම් ඉලක්කය), ඇතැම් ප්රතිපේහ  රීක්ෂණ වලදී ඔබට ධ්නාත්මක බව 

 රීක්ෂා කිරීමට හැකියාවක් ඇත. ප්රතිපේහ  රීක්ෂණ මගින් සාමානයපයන් 

ප න්නුම් කරන්පන් ඔබට මීට ප ර ආසාදනයක් පහෝ එන්නත් කිරීපම් 

ඉතිහාසයක් ඇති බවත් ඔබට වවරසපයන් යම් මට්ටමක ආරක්ෂාවක් තිබිය 

හැකි බවත්ය. 

93. එන්නත ලබො දීපමන් පසු මො ආරක්ෂො වී ඇත්දැයි දැන ගන්පන් 

පකපස්ද? තහවුරු කිරීම සඳහො මට කිසියම් පරීක්ෂණයක් ලබො ගැනීමට 

අවශ්යද? 

ප ාදුපේ ගත් කල, COVID-19 එන්නත් ලබා දීමට කිරීමට ප ර පහෝ  සුව COVID-

19 (PCR පහෝ තරල) රසායනාගාර  රීක්ෂණ සාමානයපයන් අවශ්ය පනාපේ. 

සෘණාත්මක ප්රතිඵලයක් පහෝ ප්රතිපේහ මට්ටමක් අු වීම ආරක්ෂාව 

පනාමැතිකම හා සම ාත පනාවිය හැකිය. ඔබ COVID-19 පරෝග ලක්ෂණ 

අත්විඳින්පන් නම්, වවදයවරපයකුපගන් උ පදස් ලබාපගන අවශ්ය නම්  රීක්ෂා 

කරන්න. 

94. මො හට දරුණු අහිතකර ප්රතික්රියොවක් ඇත්නම්, මො හට පදවන 

මොත්රොව ලබො ගත හැකිද?  

මහජනයාපේ පසෞඛයය පවනුපවන්, පුේගලපයකුට  ළමු එන්නත ලබා දීපමන් 

 සු පරෝහල්ගත වීමට පේු වන දරුණු අහිතකර සිේධියක් මු පේ නම්, ඔහු / 

ඇයට එන්තපතහි පදවන මාත්රාව ලබා ගැනීමට අන්තර්තජාලය මගින් පවනත් 

පේලා පවන්කරවා ගැනීමකට ප ර වවදය උ පදස් ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලසීම 

පිණිස,  එන්නපත් පදවන මාත්රාව ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු / ඇය පවනුපවන්  ප්රජා 

එන්නත් කිරීපම් මධ්යස්ථානවල පහෝ පරෝහල්වල සාමානය බාහිර පරෝගී 

සායනවල පදවන මාත්රාව ලබා ගැනීම සඳහා  වතින පේලා පවන් කරවා ගැනීම් 

අවලොංගු පකපර්ත. 

ඔබට ප ර COVID-19 එන්නත සඳහා පහෝ ඖෂධ් 1 වර්තගයකට වඩා ක්ෂණික ( ැය 

1ක් ඇුළත) දරුණු අසාත්මිකතා ප්රතික්රියා ඉතිහාසයක් තිපේ නම් පහෝ  ස්වයොං-

සීමාකාරී පනාවන පහෝ මුඛ ප්රති-ආසාත්මිකතා ඖෂධ් මගින් සුව කර නැති, ප ර 



(Sinhala version) 

COVID-19 එන්නතකට අසාත්මිකතා ප්රතික්රියාවක් තිපේ නම් කරුණාකර ඔපේ 

වවදයවරයා හමුවන්න. 

95. COVID-19 එන්නතක් ලබො ගැනීපමන් පසු මොහට පල් පරිතයොග කිරීම 

කල් දැමීමට සිදු පේවි ද? 

අදාළ රුධිර  රිතයාගශීලින්  රීක්ෂා කිරීපම් ප්රති ත්තිය සඳහා කරුණාකර 

https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en පවත පයාමු වන්න. 

එන්නත් වාර්තතා 

96. "ඉපලක්පරොනික එන්නත් වොර්තොව" යනු කුමක්ද? 

ස්මාර්් ජොංගම දුරකථනවේ ගබඩා කිරීම සහ ප්රදර්ශනෙ පහසු කිරීම සඳහා 

තමන්වේ COVID-19 එන්නත් වාර්තාවේ ඉවලක්්වරානික අනුවාදෙක් වලස 

පරීක්ෂණ වාර්තාව මහජනතාවට බාගත කිරීමට පහසුකම් සැලසීමට රජෙ 

විසින් වවේ අඩවිෙක් (www.evt.gov.hk) පිහිටුවා ඇත. “COVID-19 එන්නත් කිරීවම් 

වැඩසටහන” ෙටවත් ෙවමක් එන්නත්කරණෙට ලක් වූ විට, ඔහුට/ඇෙට "iAM 

Smart" හරහා අනන්ෙතාවෙ තහවුරු කර ගැනීවමන් පසු සෘජුවම වවේ 

අඩවිවෙන් “ඉවලක්්වරානික එන්නත් වාර්තාව” බාගත කර ගත හැක. 

සටහන: "රජෙ විසින් සිදු කරන COVID-19 එන්නත් වාර්තා ොවත්කාලීන කිරීම" 

පිළිබඳ විධිවිධාන සම්බන්ධවෙන්, කරුණාකර අදාළ මාධ්ෙ නිවේදනෙ බලන්න. 
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm 

97. මට ලැබුණු එන්නත් වල ගණය / කොණ්ඩ අොංකය පරීක්ෂො කරන්පන් 

පකපස්ද? 

ඔවේ එන්නත් වාර්තාවේ එන්නතට අදාල  ගණෙ / කාණ්ඩ අොංකෙ සඳහන් කර 

තිවේ. 

98. මට මපේ පේශීය පනොවන එන්නත් වොර්තොව රජයට ඉදරිපත් කළ 

හැකිද? 

ඔේ, කරුණාකර, වද්ශීෙ වනාවන COVID-19 එන්නත් කිරීවම් වාර්තාව ඉදිරිපත් 

කිරීම සම්බන්ධ විධිවිධානෙ පිළිබඳ වැඩිදුර වතාරතුරු සඳහා අදාළ නිතර අසන 

ප්රශ්න කිෙවීමට https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf 

වවත පිවිවසන්න. 

99. මම පහොොංපකොොං හි පදොංචිකරුපවක් පවමි. මපේ COVID-19 එන්නත් 

පල්ඛනපේ ඇති පපෞේගලික පතොරතුරු, සොංචොරක අරමුණ සඳහො  මපේ 

විපේශ් ගමන් බලපත්රපේ නම සහ ගමන් බලපත්ර අොංකයට පවනස් කිරීමට 

මට අයදුම් කළ හැකිද? 

වහාොංවකාොං පදිොංචිකරුවන් සඳහා වහාොංවකාොං හි COVID-19 එන්නත් වාර්තාව ලබා 

දී ඇත්වත් වහාොංවකාොං හැඳුනුම්පවත් වාර්තාව මත පදනම්වෙ. එන්නත් කිරීවම් 

වාර්තාවේ වපෞද්ගලික වතාරතුරු වහාොංවකාොං හැඳුනුම්පත සමඟ සැසඳිෙ යුතුෙ. 

වම් අනුව, විවද්ශ ගමන් බලපත්රවේ වතාරතුරු වාර්තා සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට 

එෙ වවනස් කළ වනාහැක. 

https://www.evt.gov.hk/index-en.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf


(Sinhala version) 

සමහර විවද්ශීෙ අධිකරණ බල ප්රවද්ශ විසින් බහුලව භාවිතා වන නීති (එන්නත් 

අවශ්ෙතා ඇතුළුව) සහ සොංචාරක අරමුණු මත පිහිටා, එන්නත් ලබන්නාවේ 

උපන් දිනෙ සහ ලිොංගවේදෙ ආදිෙ පිළිබඳ වතාරතුරු වමන්ම පුද්ගලොට ලැබුණු 

එන්නත් නිේපාදකො පිළිබඳ වතාරතුරුද,  HKSAR රජෙ විසින් සැප්තැම්බර් 29 

සිට නිකුත් කරන ලද COVID-19 එන්නත් වාර්තාවලට එක් කර ඇත. අදාළ 

ොවත්කාලීන කිරීම කඩදාසි සහ ඉවලක්්වරානික වාර්තා ෙන වදකටම අදාළ 

වේ. මහජනතාවවේ ගමන් අවශ්ෙතා සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා දැනටමත් 

එන්නත් ලබාදී ඇති පුද්ගලයින්ට ොවත්කාලීන වාර්තා ලබාදීමට රජෙ කටයුතු 

වොදා ඇත. කරුණාකර, වැඩි විස්තර සඳහා, පිවිවසන්න: 
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records 

වහාොංවකාොං වලින් පිටත ස්ථානවලට ොමට කැමති මහජන සාමාජිකයින් 

පිටත්වීමට වපර ගමනාන්තවේ ඇතුේවීවම් නිවරෝධාෙන නීති හා එන්නත්කරණ 

අවශ්ෙතා ද පරීක්ෂා කළ යුතු අතර ගමනාන්තවේදී එම අදාල රජෙ විසින් 

නිකුත් කරන ලද නවතම නිවේදනෙ බලාත්මක වේ. 

100. එන්නත් කිරීපම් වොර්තොපේ (උපන් දනය පහෝ ස්ී පුරුෂ භොවය 

වැනි) ලැයිස්තුගත කර ඇති පතොරතුරු වල පදෝෂයක් මො විසින් 

පසොයොපගන ඇත්නම්, මො කුමක් කළ යුතුද? 

එන්නත් කළ පුද්ගලයින්ට සහෙ ලබා ගැනීම සඳහා vacs@dh.gov.hk වවත ඊවම්ේ 

පණිවිඩෙක් එවිෙ හැක. කරුණාකර ඔවේ ඊවම්ේ පණිවිඩවෙහි කඩදාසි එන්නත් 

වාර්තාවේ පහළ වම්පස ඇති වොමු අොංකෙ (Ref) සඳහන් කරන්න. ඔවේ කඩදාසි 

එන්නත් කිරීවම් වාර්තාවේ වොමු අොංකෙක් මුද්රණෙ කර වනාමැති නම් වහෝ 

වවනත් ක්රම මගින් විමසීම් කිරීමට ඔබ කැමති නම්, ඔබට ඔවේ එන්නත් වස්වා 

සපෙන්නාවගන් (ප්රජා එන්නත් මධ්ෙස්ථානෙ වහෝ අදාළ සාෙන වැනි) සහාෙ 

ලබා ගත හැක. 

101. මපේ එන්නත් වොර්තොව කළු සහ සුදු පැහැපයන් මුද්රණය කර ඇති 

නමුත් අපනක් පුේගලයින්පේ එන්නත් වොර්තො වර්ණපයන් ඇත්පත් ඇයි? 

මපේ කඩදොසි එන්නත් වොර්තොපේ පහළ වම්පස පයොමු අොංකයක් (Ref) 

නැත්පත් ඇයි? 

විවිධ එන්නත් ස්ථාන වල විවිධ පරිගණක පද්ධති සහ උපකරණ සැකසීම් ඇති 

බැවින්, සමහර එන්නත්කරණ මධ්ෙස්ථාන විසින කළු සහ සුදු වර්ණවලින් 

එන්නත් වාර්තා සපෙන අතර සමහර එවාවේ වොමු අොංකෙ ද අඩොංගු වනාවේ. 

වකවස් වවතත්, එෙ එන්නත් වාර්තාවේ නිරවද්ෙතාවෙට සහ සම්ූර්ණ බවට 

බලපාන්වන් නැත. එන්නත්කරණෙට ලක් වන පුද්ගලොට එම වාර්තාව ළඟ තබා 

ගත හැක. 

එන්නත් වාර්තාවේ වොමු අොංකෙට ප්රවේශ වීමට, එන්නත්කරණෙට ලක් ේන 

පුද්ගලොට,  එන්නත් වාර්තාවේ QR වක්තෙ ස්කෑන් කිරීමට “LeaveHomeSafe” 

වෙදුවමහි - “ඉවලක්්වරානික එන්නත් සහ පරීක්ෂණ වාර්තාව” ෙන අොංගෙ 

භාවිත කළ හැක. 

102. එන්නත් වොර්තොපේ ඇති QR පක්තය භොවිත වන්පන් කුමක් සඳහොද? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records
mailto:vacs@dh.gov.hk


(Sinhala version) 

 

සත්ොපනෙ කළ හැකි QR වක්තෙක් එන්නත් වාර්තාවල විවිධ අනුවාදෙන් මත 

සපෙනු ලැවේ (කඩදාසි / ඉවලක්්වරානික එන්නත් වාර්තාව වහෝ ස්වෙොං-

ප්රකාශිත වද්ශීෙ වනාවන එන්නත් වාර්තාව ඇතුළුව). මහජනොට අවශ්ෙ නම් 

පහසුව සඳහා ජොංගමව ඔවුන්වේ එන්නත් වාර්තාව සහ අදාළ QR වක්තෙ ගබඩා 

කිරීම සඳහා QR වක්තෙ පරිවලෝකනෙ කිරීමට "LeaveHomeSafe" ජොංගම වෙදුම 

භාවිතා කළ හැක. 

QR වක්තෙ පරිවලෝකනෙ කිරීම සඳහා ආහාර පාන පරිශ්රවේ සහ නිෙමිත 

පරිශ්රවල කාර්ෙ මණ්ඩලෙට පහසුකම් සැලසීමට රජෙ QR Code Verification 

Scanner දිෙත් කර ඇත. QR වක්තවේ අඩොංගු දත්ත විකෘති වනාවන බව සහතික 

කිරීම සඳහා QR වක්තෙ ඩිජිටේ අත්සන තාක්ෂණෙ භාවිතා කරයි. QR Code 

Verification Scanner පිළිබඳ විස්තර සඳහා, කරුණාකර ආහාර සහ පාරිසරික 

සනීපාරක්ෂක වදපාර්තවම්න්තුවේ වවේ අඩවිෙට පිවිවසන්න. 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html 

103. පදවන පහෝ තුන්වන එන්නත ලබො ගැනීපමන් පසු "LeaveHomeSafe" 

ජොංගම පයදුපම් මපේ එන්නත් වොර්තොව නිවැරදව පනොපපන්වන්පන් ඇයි? 

වහාොංවකාොං හි එක් එක් එන්නත් මාත්රාවක් ලබා ගැනීවමන් පසු, COVID-19 

එන්නත් කිරීවම් වැඩසටහන ෙටවත් වහාොංවකාොං හි පරිපාලනෙ විසින් ඔවේ 

ොවත්කාලීන එන්නත් වතාරතුරු අඩොංගු සත්ොපනෙ කළ හැකි QR වක්තෙක් 

සමඟ කඩදාසි එන්නත් වාර්තාවක් සපෙනු ලැවේ. 

ඔබ අදාළ ඉවලක්්වරානික එන්නත් වාර්තාව ගබඩා කිරීමට "LeaveHomeSafe" 

ජොංගම වෙදුම භාවිතා කරන්වන් නම්, කරුණාකර ජොංගම වෙදුම නවතම 

අනුවාදෙට උත්ශ්වර්ණි කරන්න (මාත්රා තුනක එන්නත් වාර්තාව වපන්වන්වන් 

2.1.5 අනුවාදෙට පමණි) නැතිනම්, ඔවේ නවතම කඩදාසි එන්නත් වාර්තාවේ QR 

වක්තෙ ස්කෑන් කරන්න. ඔබ එන්නත් වාර්තාව පරිවලෝකනෙ කිරීම සඳහා 

"COVID-19 ඉවලක්්වරානික පරීක්ෂණ වාර්තාව" ෙන අොංගෙ වවනුවට "COVID-19 

ඉවලක්්වරානික එන්නත් වාර්තාව" ෙන අොංගෙ භාවිතා කළ යුතු බව 

කරුණාවවන් සලකන්න. 

104. එන්නපත් පළමු සහ පදවන මොත්රොව පහොොංපකොොං වලින් පිටතදී සහ 

තුන්වන මොත්රොව පහොොංපකොොංහිදී ලැබුපන් නම්, මම එකවර එන්නත් 

වොර්තො ප්රදර්ශ්නය කරන්පන් පකපස්ද? 

ඔබ වහාොංවකාොං වලින් පිටත දී එන්නත ලබාවගන ඇත්නම්, ඔබට ඔවේ වද්ශීෙ 

වනාවන එන්නත් වාර්තාව රජෙට ඉදිරිපත් කළ හැක. පසුව ප්රකාශිත වද්ශීෙ 

වනාවන එන්නත් වාර්තාව ඉවලක්්වරානික ආකාරවෙන් වද්ශීෙ එන්නත් 

වාර්තාව සමඟ ප්රදර්ශනෙ කළ හැකිෙ.  විස්තර සඳහා, කරුණාකර  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf ේරවුස් කරන්න.  

eHealth වහෝ "iAM Smart" සමඟ ලිොපදිොංචි වීවමන් පසු, ඔබට වද්ශීෙ සහ වද්ශීෙ 

වනාවන එන්නත් වාර්තාවල QR වක්තෙ බාගත කිරීමට අදාළ ජොංගම වෙදුම 

භාවිතා කළ හැක.  eHealth වහෝ "iAM Smart" පිළිබඳ අදාළ වතාරතුරු සඳහා, 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf


(Sinhala version) 

කරුණාකර https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html  සහ 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/ වවත වොමු වන්න. 

ඔබට නම් කරන ලද වහාොංවකාොං තැපැේ කාර්ොල 18 හිදී ඔවේ වද්ශීෙ වනාවන 

එන්නත් වාර්තාව ප්රකාශ කළ හැකි අතර මුද්රිත විද්යුත් එන්නත් වාර්තාව හා 

වද්ශීෙ එන්නත් වාර්තාව ෙන වදකම සමඟ කාර්ෙ මණ්ඩලවේ සහාෙ ඇතිව 

වනාමිවේ එෙ ලබා ගත හැකිෙ. කරුණාකර, නම් කරන ලද තැපැේ කාර්ොල 

ගැන දැන ගැනීම සඳහා, 
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf 

වවත වොමු වන්න. කරුණාකර, ලිපින සහ ආරම්භක වේලාවන් දැන ගැනීම 

සඳහා, https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html වවත වොමු වන්න 

වසෞඛ්ෙ වදපාර්තවම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද කඩදාසි එන්නත් වාර්තාව 

සහ එහි QR වක්තෙ වහාොංවකාොං හි පරිපාලනෙ කරන ලද එන්නත් වාර්තා 

පමණක් ප්රදර්ශනෙ කරන නමුත් ඒ සඳහා ස්වේච්ඡා ප්රකාශෙ හරහා 

ලිොපදිොංචි කර ඇති ඔවේ වද්ශීෙ වනාවන එන්නත් වාර්තාව අදාල වනාවන බව 

කරුණාවවන් සලකන්න. 

COVID-19 එන්නත පිළිබඳ තවත් ප්රශ්න 

105. COVID-19 එන්නත් පහොොංපකොොං හලොල් කර සපයන්පන්ද නැතපහොත් 

හලොල් පලස සහතික කර තිපේද? 

Sinovac සමාගම විසින් ස යන ලද පතාරුරු වලට අනුව, පහාොංපකාොං පවත 

ස යනු ලබන CoronaVac එන්නත් හලාල් පලසින් සහතික කර ඇත. 

Fosun Pharma/BioNTech විසින් ස යන ලද පතාරුරු වලට අනුව, පහාොංපකාොං 

පවත ස යන Comirnaty එන්නත් සඳහා දැනට හලාල් සහතිකයක් පනාමැත. 

106. COVID-19 එන්නත් සපයො දම සඳහො ආණ්ුව අනුගමනය කරන 

උපොයමොර්ගය කුමක්ද? 

මීට ප ර 2020 සැේතැම්බර්ත මාසපේදී COVID-19 න් මුළු පහාොංපකාොං පේශ්පේ මුළු 

ජනගහණයම ආරක්ෂා කර දීම සඳහා ේවී- ාර්තශ්වික උ ාය මාර්තගයක් ක්රියාවට 

නොංවන බව ආණ්ුව නිපේදනය කපේය.  ආණ්ුව එක් අතකින් පලෝක පසෞඛය 

සොංවිධ්ානය (WHO), මගින් පමපහයවනු ලබන COVAX   හසුකම හා සම්බන්ධ් වූ 

අතර ඒ සමගම එන්නත් සැ යුම විශ්ාල වශ්පයන් හා ඉක්මනින් ලබාගැනීම 

සඳහා  එන්නත් සොංවර්තධ්නය කරන්නවුන් සමග තනි තනිව සෘජුව සම්බන්ධ් 

පවමින් වඩා උසස් මිලදී ගැනීම් ගිවිසුම් කරා එළඹිපේය. එහි අරමුණ වූපේ 

එවකටත් සොංවර්තධ්න ක්රියාදාමපේ  ැවුණත්, එපස්ම අදාළ පේශීය නියාමන 

අධිකාරී වල අනුමැතිය පනාලැබී තිබුණත් ඒවා පනාතකා පහාොංපකාොං වැසියන් 

සඳහා සඵලත්වපේ ඉහළ අවස්ථාව ළඟාකර පදමින් කළින්ම එන්නත් ලබාගැනිම 

සඳහා මිලදී ගැනීපම් ගිවිසුම් වලට එළඹීමය. 

107. COVID-19 එන්නත් වර්ග පමොනවොද? 

https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html


(Sinhala version) 

COVID-19 ප්රධ්ාන වශ්පයන් නිෂ් ාදනය වන්පන් ඉන්ඇක්ටිපේටඩ්, වවරල් 

පවක්ටර්ත, නියුක්පලයික් අම්ල සහ පප්රෝටීන් සබියුනිට් නම් වූ එකිපනකට පවනස්වූ 

තාක්ෂණික ශිල්පීය ක්රම සතරක් ඔස්පස්ය. ආණ්ුව මුවන සත්ව පරෝග ගැන 

ඒකාබේධ් විදයාත්මක කමිටුපේ සහ පසෞඛය පද ාර්තතපම්න්ුවට අයත් එන්නත් 

වලින් වැළකිය හැකි පරෝග පිළිබඳ විදයාත්මක කමිටුපේ උ පදස්  තා ඇත.  (පමම 

කමිටුපේ සාමාජික ලැයිස්ුව සඳහා පසෞඛය ආරක්ෂාව පිළිබඳ මධ්යස්ථානපේ 

පවේ අඩවිය බලන්න: www.chp.gov.hk/en/static/24002.html). එපස්ම මූලිකව සායනික 

3 වන අදියපර්ත ඇති තාක්ෂණික ශිල්  ක්රම කිහි යකින් එන්නත් ලබා ගැනීමට 

වසොංගත එපරහි උත්සාහයන් සම්බන්ධ්ව  නිපුණයින් සතර පදපනකු උත්සාහ 

දරයි. නිපුණයින් ප න්වා පදන්පන් සෑම තාක්ෂණ ක්රමපේදයක් සමග බැඳුණු 

වටිනාකම් ඇති බවයි. නිපුණයින් තවදුරටත් අවධ්ාරණය කරන්පන් විවිධ් 

තාක්ෂණ ශිල් ක්රම ඔස්පස් සොංවර්තධ්නය වූ විවිධ් නිෂ් ාදකයින්පේ එන්නත් 

ආණ්ුව මගින් සැ යිය යුු බවයි.   

පහාොංපකාොං හි ජනගහණය පමන් පදගුණයකට සරිලන මාත්රා ප්රමාණයක් සැ යීම 

මගින් අවදානම් විවධ්ාොංගිකරණයකට ලක්වන අතර පහාොංපකාොංහි මුළු 

ජනගහණයටම ප්රමාණවත් එන්නත් ලැබීම සහතික කරයි. 

108. මහජනතොවට ලැපබන එන්නත් ආරක්ිත සහ ඵලදොයී බව රජය 

සහතික කරන්පන් පකපස්ද? 

එන්නත් වලින් ලැබපන ආරක්ෂාව , ඵලදායීතාව සහ ඒවාපේ තත්වය තහවුරු 

කිරිම සඳහා සියලුම එන්නත් අදාළ ක්රියා  ටි ාටිය අනුගමන කළ යුුය. 

සායනික අත්හදාබැලිම් වල 3 වන අදියර සම්ූර්තණ කර තිබීම, පහාොංපකාොං වලින් 

පිටත පිහිටි ඖෂධ් නියාමන අධිකාරිපේ අනුමැතිය සහ අදාළ COVID-19 එන්නත 

ආණ්ුව මගින්  වත්වනු ලබන එන්නත් වැඩසටහන් වලදී හදිසි තත්ව යටපත් 

පහාොංපකාොං වල භාවිතා කිරීම සඳහා පරෝග වැළැක්වීම හා  ාලනයට 

අනුකූලව(එන්නත් භාවිතය) පරගුලාසිය(Cap. 599K), ආහාර සහ පසෞඛය පල්කම් 

අනුමැතිය ලබා තිබීම (හදිසි අවස්ථාවල භාවිතා කිරීමද ඇුලත්ව) පම් 

ක්රියා ටි ාටියට ඇුලත් පේ. එන්නත් සඳහා වූ පගෝීය තරඟය අතිශ්යින් උග්ර 

නිසා මුල් අදියපර්තදී සැ යුම අසිරු වනු ඇත. ආණ්ුව එක් අතකින් එන්නත් 

සොංවර්තධ්කයින් සමග පහාොංපකාොං පවත එන්නත් ඉක්මනින් පබදාහැරීම පිණිස 

අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර ඔවුන් සමග කල්තියා මිලදී ගැනිපම් ගිවිසුම් 

ඇතිකර ගන්නා ලදී. අපනක් අතට එන්නත සම්බන්ධ්ව නවතම විදයාත්මක 

සාක්ි සහ සායනික දත්ත ලබා ගනිමින් හැකි තරම් තරම් ඉක්මනින් පහාොංපකාොං 

වැසියන් පවත එන්නත ලබා දීම සඳහා නිපුණයින්පගන් උ පදස් ලබාගනිමින් 

එන්නත් වැඩසටහන් සූදානම් කිරිමට කටයුු කපේය. 

109. COVID-19 නියොමනය සහ විපරම යනු කුමක්ද? 

ආණ්ුව මගින් පරෝග වැළැක්විපම් හා  ාලනය කිරිපම් (එන්නත් භාවිතය 

පිළිබඳව) පරගුලාසිය (Cap. 599K) (පරගුලාසිය)  නවා තිපේ එම පරගුලාසියට 

අනුව ආහාර සහ පසෞඛය පිළබඳ පල්කම්ට(පල්කම් වරයා) COVID-19 එන්නත 

නිශ්චිත භාවිතා කිරීමක් සඳහා මූලිකව ආණ්ුව මගින්  වත්වනු ලබන එන්නත් 

ලබාදීපම් වැඩසටහන් සඳහා බලය භාවිතා කළ හැකිය. එන්නතක් සඳහා බලය 

http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html


(Sinhala version) 

ලබාදීමට  ළමු පල්කම් වරයා විසින් එන්නපතහි ආරක්ෂාව, සඵලතාවය සහ 

තත්වය පිළිබඳව උ පේශ්ක මුල්පල් උ පදස් ලබාගත යුුය. පවනත් අවශ්යතා 

අතර පහාොංපකාොං වලින් පිටත ඖෂධ් නියාමන අධිකාරියක පහෝ පලෝක පසෞඛය 

සොංවිධ්ානපයන්  එන්නත සඳහා අනුමැතිය ලැබී තිබිය යුුය. ආහාර සහ පසෞඛය 

පල්කම්වරයා විසින් එම එන්නත් ලබාගන්නා පුේගලයින්ට සිදුවන අහිතකර 

අවස්ථා ගැන වි රම් කිරිම සඳහා යාන්ත්රණයක් සකස් කළ යුු බව 

පරගුලාසිපයන් වැඩි දුරටත් නියම කරනු ලබයි.  

ලැපබන අහිතකර ඖෂධ් ප්රතික්රියා(එන්නත් ඇුළුව) පිළිබඳ සෑම වාර්තතාවක්ම 

පහාඳින් වි රම් කර බැලිම සඳහා වන යාන්ත්රණයක් පසෞඛය පද ාර්තතපම්න්ුව 

(DH) මගින් පිහිටුවා ඇත. පම් සියලු කටයුු සමගම DH මගින් ඖෂධ් ගැන 

සු රීක්ෂාකාරීව අවදිපයන් සිටීපම් යාන්ත්රණයක්ද පිහිටුවා ඖෂධ් පවළඳාම් 

ක්පෂ්ත්රපේ සහ පසෞඛය සත්කාර වෘත්තිකයින්පේ ප්රතිශ්ක්තිකරණ වලින්  සු 

සිදුවන අහිතකර සිේධි(විපශ්ෂපයන්ම දරුණු අහිතකර සිේධි)  ගැන ලැපබන 

වාර්තතා ගැන පේු කාරණා විමසා අගැයිමක්  වත්වනු ලබයි. ලැපබන වාර්තතා 

ගැන පසායා බලා ඒවා එන්නත හා සම්බන්ධ් දැයි අගැයිමක් සිදුකරනු ලබයි. 

එපස්ම දියුණු රටවල ඖෂධ් නියාමන අධිකාරි මගින් නිකුත් කරනු ලබන නවතම 

ආරක්ෂාව සහ සඵලතාවය පිළිබඳ අගැයීම් සහ පලෝක පසෞඛය සොංවිධ්ානය මගින් 

ප්රකාශ්යට  ත්කරනු ලබන පයාමු කිරීම් සහ නීතිමය තත්වයන් පිළිබඳව DH 

වි රමින්  සුපවයි. එන්නත නිසා ලැපබන ප්රපයෝජන අභිභවා අවදානම වැඩි වන 

විට DH මගින් සුදුසු ක්රියාමාර්තග ගනු ලැපේ. එම එන්නත සඳහා වන බලය ලබාදීම 

ඉවත්කිරීපම් අවශ්යතාවය දන්වා උ පදස් සඳහා අදාළ පතාරුරු උ පේශ්ක 

මණ්ඩලය පවතට පයාමු කිරීම ගැන සලකා බලයි. බලය අපහෝසි කිරීපම් නිර්තපේශ් 

ආහාර සහ පසෞඛය කටයුු පිළිබඳ පල්කම්වරයා පවත පයාමුකරනු ලබයි. 

COVID-19 ප්රතිශ්ක්තිකරණ එන්නත ලබා දීපමන්  සුව විය හැකි අහිතකර 

ප්රතිඵල සම්බන්ධ්පයන් DH විසින් පරගුලාසියට අනුකූලව වි රමක්  වත්වනු 

ලබන අතර  වතින යාන්ත්රණය පවත පයාමුකීම් සිදුකරයි. ඒ අතරම ප ර මට්ටම 

හා සමානව  ාලන කටයුු ගැන අවදිපයන් සිටියි. 

110. COVID-19 එන්නත් (AEFI අරමුදල) සමග ප්රතිශ්ක්තිකරණපයන් පසුව 

සිදුවන අහිතකර සිදුවීම් සඳහො වන වන්ද අරමුදල කුමක්ද? 

COVID-19 එන්නත හා සම්බන්ධ් අනපේක්ිත බර තල අහිතකර සිදුවීම් (SAEs) 

(මරණය සහ බර තල ුවාල ඇුළුව) ඇති බවට සාක්ි ඇති සුදුසුකම් ලත් 

පුේගලයින්ට මූලය ආධ්ාර සැ යීම AEFI අරමුදලයි. පතාරුරු සඳහා කරුණාකර 

https://www.covidඑන්නත්.gov.hk/en/AEFI_Fund බලන්න. 

111. බරපතල අහිතකර සිදුවීම් වලින් පපපළන අයට AEFI අරමුදල යටපත් 

එකවර පගවීමක් ලැපේද? 

සියලුම SAEs සඳහා පසෞඛය පද ාර්තතපම්න්ුපේ පවේ අඩවිය හරහා වවදය 

වෘත්තිකයන් විසින් වාර්තතා කළ යුුය 

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

SAE සම්බන්ධ් වාර්තතාවක් ලැබීපමන්  සු, COVID-19 ප්රතිශ්ක්තිකරණපයන්  සුව 

සායනික සිදුවීම් තක්පස්රුව පිළිබඳ විපශ්ෂඥ කමිටුව පේු සාධ්ක ඇගයීමක් 

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


(Sinhala version) 

සිදු කරනු ඇත (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3).  හත දැක්පවන 

පකාන්පේසි පදක සපුරා ඇත්නම්, බල ෑමට ලක්වූ පුේගලයා අරමුදල යටපත් 

එකවර පගවීමක් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි - 

1. SAE සම්බන්ධ්පයන් ලියා දිොංචි වවදයවරයකු විසින් සිදු කළ සහතික 

කිරීමක් තිපේ; හා 

2. රජපේ COVID-19 එන්නත් කිරීපම් වැඩසටහන යටපත් එන්නතක් ලබා දීම 

හා සම්බන්ධ් පනාවන බව විපශ්ෂඥ කමිටුපේ ඇගයීපම් ප්රතිඵල බැහැර කළ 

පනාහැකිය. 

112. AEFI අරමුදපලන් පගවිය යුතු උපරිම මුදල පකොපමණද? මුදල ලබො 

ගන්පන් පකපස්ද? 

පස්වක වන්දි ආඥා  නත (Cap. 282) යටපත් වන්දි මුදල් ප්රමාණයන් 

සම්බන්ධ්පයන් මාරක හා ුවාල සිදුවීම් සඳහා උ රිම පගවීම් මට්ටම් සකස් කර 

ඇත. 

ලැයිස්ුගත බර තල අහිතකර සිදුවීම් හා සම්බන්ධ් මරණය සඳහා පගවීම 

 

මියගිය පුේගලයොපේ වයස 

(අවසොන එන්නත ලබො දුන් දනය 

වන විට) 

පගවිය යුතු මුදල 

(එක් පුේගලපයකුට) 

40 ට අු $2,500,000 

40 පහෝ ඊට වැඩි $2,000,000 

 

ලැයිස්තුගත බරපතල අහිතකර සිදුවීම් හො සම්බන්ධ් තුවොල සඳහො 

පගවීම් 

තුවොල වූ පුේගලයොපේ වයස 

(අවසොන එන්නත ලබො දුන් දනය 

වන විට) 

පගවිය යුතු උපරිම මුදල 

(එක් පුේගලපයකුට) 

40 ට අු  $3,000,000 

40 පහෝ ඊට වැඩි $2,500,000 

 

113. AEFI අරමුදලට හිමිකම් ඉල්ීම් ඉදරිපත් කිරීමට යම් කොල සීමොවක් 

තිපේද? 

එන්නපතහි අවසාන මාත්රාව එන්නත් කිරීපමන් වසර පදකක් ඇුළත AEFI 

අරමුදලට අයදුම් කිරීම  කළ යුුය. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3


(Sinhala version) 

114. හිමිකම් කියන අපයකුට AEFI අරමුදපලන් පගවීමක් ලැබී ඇත්නම්, 

ඔහුට / ඇයට එන්නත් නිෂ්පොදකයොට සිදුවන අලොභ පහෝ අලොභ සඳහො 

නීතිමය උපපදස් ලබො ගත හැකිද? 

අරමුදපලන් පගවීම් ලැබීම, එන්නත් නිෂ් ාදකයාට සිදුවන හානිය පහෝ අලාභය 

සඳහා නීතිමය උ පදස් ලබා ගැනීමට පුේගලපයකුට ඇති අයිතියට බල ාන්පන් 

නැත. ශ්ාරීරික ුවාල සඳහා වගකිව යුු ඕනෑම පුේගලපයකුට එපරහිව හිමිකම් 

කියන තැනැත්තාට තවමත් සිවිල් ක්රියාමාර්තග ගත හැකිය. පකපස් පවතත්, 

හිමිකම් කියන අයකුට ේවිත්ව වන්දි ලබා ගත පනාහැක. උසාවිපේදී නියම කර 

ඇති  රිදි හිමිකම්  ෑමකට වන්දි මුදලක් ලැපබන්පන් නම්, ඔහු / ඇය මීට ප ර 

AEFI අරමුදපලන් ලබාගත් මුදල අධිකරණය මගින්, ලබා පදන වන්දි මුදපලන් 

පියවා ගනු ලැපේ. 

115. COVID-19 එන්නත් කිරීපම් වැඩසටහපන් විධිවිධ්ොන පිළිබඳව මට 

පවනත් ප්රේන ඇත්නම් කුමක් කළ යුතුද? 

විමසීම් සඳහා කරුණාකර 3142 2366 අමතන්න. 

අපනකුත් මහජන පසෞඛයමය ක්රියාමාර්තග 

116. COVID-19 එන්නත් ලබො පගන තිබියදීත්, මුඛ ආවරණ පැළඳීම, සමොජ 

දුරස්ථභොවය වැනි මහජන මය ක්රියොමොර්ග අවශ්යද? 

ඔේ. වවරස් සම්පේෂණය වීපම් අවදානම අවම කිරීම සඳහා සමාජ දුරස්ථභාවය, 

දෑත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම ප ාදු ස්ථානයනහි මුඛ ආවරණ  ැළඳ සීටීම ඇුළු 

ඖෂධ්මය පනාවන මැදිහත්වීම් (NPI), දිගටම  වත්වාපගන යාපම් අවශ්යතාවයක් 

 වතී. 

එන්නත් කිරීම අසනී  වන පුේගලයින්පේ සොංඛ්යාව අු කිරීමට උ කාරී පේ. 

පබාපහෝ රටවල් අලුතින් අනුමත කරන ලද COVID-19 එන්නත භාවිතා කරමින් 

මහා  රිමාණ එන්නත් කිරීපම් වයා ාර ආරම්භ කර ඇත. ඊශ්රායලපේ ප්රකාශ්යට 

 ත් කරන ලද අධ්යයනයකින් පහළි වූපේ BNT162b2 විශ්ාල මාත්රාවක් එන්නත 

ලබා ගන්නා අය අතර පරෝග ලක්ෂණ ආසාදන, පරෝහල්ගතවීම් සහ බර තල 

ආසාදන ඇතිවීපම් අවදානම අු කළ හැකි බවයි. 

පකපස් පවතත්, එන්නත මගින් ආසාදනය වීම සම්පේෂණය පකා මණ 

ප්රමාණයකින් අු කරනවාද යන්න දැන ගැනීමට විදයාත්මක අධ්යයනයන් මගින් 

ප්රමාණවත් පතාරුරු පනාමැත. කාලයත් සමග, දැවැන්ත එන්නත්කරණපයහි 

බල ෑම පිළිබඳ වැඩි දත්ත වැඩි වශ්පයන් ලැබිය හැකිය.  

ඊට පවනස්ව, අත් පස්දීම, මුඛ ආවරණ  ැළඳීම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය  වත්වා 

ගැනීම වැනි ක්රියා මගින් සම්පේෂණය අු කරන බව සනාථ පේ. 

එමනිසා, පමම නුපේදී, NPI පනාවන මැදිහත්වීම්වල සොංපයෝජනය සහ 

වවරසයට එපරහිව පහාඳම ආරක්ෂාව ස යයි. 



(Sinhala version) 

117. එන්නත් ලබො ඇති අයට, පසෞඛය පස්වකයින් අතර භොවිත වන 

පුේගලික ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) ලබො දීම වැනි දැනට පවතින 

ක්රියොමොර්ග අවශ්ය පේද? 

පසෞඛය පස්වකයින්ට අසාධ්ය පරෝගීන් සමඟ නිරන්තරපයන් සම්බන්ධ් විය 

හැකිය. පසෞඛය පස්වකයින් දුර්තවල ප්රතිශ්ක්තිකරණ  ේධ්තියක් ඇති අවදානමට 

ලක්විය හැකි පරෝගීන් සමඟ ද සම්බන්ධ් විය හැකිය. 

වර්තතමාන කාල  රිච්පේදය ුළ, ආසාදනය අන් අයට සම්පේෂණය වීම 

වැළැක්වීම සඳහා COVID-19 එන්නත් වල හැකියාව පකාතරම්ද යන්න තවමත් 

අධ්යයනය කරමින්  වතී. 

එබැවින්, පසෞඛය පස්වකයින් තවමත් යහ ත් සනී ාරක්ෂාව  වත්වා ගැනීම 

සඳහා  PPE කට්ටල, පුේගල සනී ාරක්ෂාව  වත්වා ගැනීම ඇුළු ක්රියාමාර්තග 

අනුගමනය කළ යුුය.  

118. එන්නත් කරන ලද නමුත් පසුව ආසොදත පුේගලපයකුට නිරොවරණය 

වන අය සඳහො පරීක්ෂණ පහෝ නිපරෝධ්ොයනය වැනි පවතින ක්රියොමොර්ග 

තවමත් අවශ්ය පේද? 

කරුණාකර එන්නත් කිරීපමන්  සු ලිහිල් කිරීපම් පියවර සඳහා 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/relaxation_measures පවත පයාමු වන්න. 

119. එන්නත් කිරීම පහෝ ප්රතිශ්ක්තිය සොක්ියක් වශ්පයන් සොංචොරක 

කටයුතු සඳහො භොවිතො කළ හැකිද? 

පමම ගැටලුව පලාව පුරා සක්රීයව විවාදයට භාජනය පවමින්  වතී. 

පගෝීය තත්ත්වය වර්තධ්නය වන විට, පහාොංපකාොං රජය නව සහ වඩාත් සොංපේදී 

(විචලය) මුවීම සහ සමහර රටවල එන්නත් මට්ටම ඉහළ නැොංවීම සඳහා, නමුත් 

එය දිගටම නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. නව විදයාත්මක දත්ත සහ මහජන පසෞඛය 

නිර්තපේශ් අනුව එහි අවශ්යතා සොංපශ්ෝධ්නය පකපර්ත. 

120. COVID-19 එන්නත්, සම්පේෂණය වැළැක්වීමට සහ ප්රපේද මතුවීම 

නිසො ඇතිවන අභිපයෝග වැළැක්වීමට ඵලදොයකද? 

සම්පේෂණය වැළැක්වීම සඳහා එන්නත ලබා දීපමන් ඇතිවන බල ෑම් සහ මූලික 

වශ්පයන් COVID-19 ප්රපේදයන් මුවීම නිසා ඇතිවන අභිපයෝග පිළිබඳව ප්රධ්ාන 

සාක්ි කිහි යක් තිපේ. 

පහාොංපකාොං පවත  ැමිපණන සොංචාරකයින් සඳහා දැඩි  රීක්ෂා කිරීම් සහ 

නිපරෝධ්ායන ක්රම  ැවැත්පේ.  

එන්නත් සමඟ ඖෂධ් පනාවන මැදිහත්වීම් (NPI) සොංපයෝජනය මගින් වවරසයට 

එපරහිව උ රිම ආරක්ෂාවක් ලබා පදනු ඇත. සම්පේෂණය වීපම් අවදානම අවම 

කිරීම සඳහා සමාජ දුරස්ථභාවය, පහාඳ අත් සනී ාරක්ෂාව සහ ප්රසිේධිපේ 

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


(Sinhala version) 

පවස්මුහුණක්  ැළඳීම ඇුළු NPI පිළිබඳ මහජන පසෞඛය උ ාය මාර්තග අඛණ්ඩව 

ක්රියාත්මක කිරීපම් අවශ්යතාවයක්  වතී. 

පමම NPI ක්රියා  ටි ාටි එන්නත් කර ඇති අය පමන්ම තවමත් එන්නත් පනාකළ 

අය ද අනුගමනය කළ යුුය. NPI ක්රියා  ටි ාටිවල කිසියම් පවනස්කමක් 

ප්රපේශ්පමන් නිරීක්ෂණය කළ යුු අතර එන්නත් ආවරණය වැඩි කිරීමත් සමඟ 

සමාපලෝචනය කළ යුුය. 

121. මත්පැන් පොනය අපපේ ප්රතිශ්ක්තිකරණ පේධ්තිය දුර්වල කරයිද? 

මත් ැන් යනු ශ්රීරපේ විවිධ් අවයව හා  ේධ්ති පකපරහි සෘජු හා වක්ර බල ෑම් 

ඇති කරන විෂ ද්රවයයකි. මත් ැන්  ානය, විපශ්ෂපයන් විශ්ාල වශ්පයන් 

ප්රතිශ්ක්තිකරණ  ේධ්තිය දුර්තවල කිරීමට පේුවක් වන අතර,  ානය කරන්නා 

ආසාදනවලට පගාදුරු වීපම් වැඩි අවදානමක් ඇති කරයි. බීමත්කම සමග 

නියුපමෝනියාව ඇුළුව බර තල ශ්වසන ආසාදන ඇතිවීපම් අවදානම 

අධ්යයනවලින් වාර්තතා වී තිපේ. 

COVID-19 ට එපරහි සටපන්දී, පසෞඛය සම් න්න ජීවන රටාවක් ගත කරන 

පලසත්, වඩා පහාඳ පසෞඛයයක් සහ ශ්ක්තිමත් ප්රතිශ්ක්තිකරණ  ේධ්තියක් 

 වත්වා ගැනීම සඳහා මත් ැන්  ානය කිරීපමන් වළකින පලසත් මහජනතාව 

පවතින් ඉල්ලා සිටිනු ලැපේ. 

එන්නත් පිළිබඳ මිථයා මත සහ  වතින සාධ්ක COVID-19 එන්නත පිළිබඳ 

මිථයාවන් සුණු විසුණු කිරීම 

122. ඉතො ඉක්මනින් සොංවර්ධ්නය කිරීම හො පරීක්ෂණ පැවැත්වීම නිසො 

COVID-19 එන්නත ආරක්ෂොකොරි පනොපේ? 

COVID-19 පරෝග තත්වය පවනුපවන් හදිසි ප්රතිචාරයක් අවශ්ය විය. ආරක්ිත 

චර්තයා රටාවන්පගන් පහෝ  රීක්ෂණ මගහැර යෑමක් මින් අදහස් පනාපේ. එහි 

සොංවර්තධ්න ක්රියාවලිය එන්නතක හදිසි අවශ්යතාවය නිසා කඩිනම්ව සිදුවූවත් 

කිසිම පකටි මාර්තගයක් පතෝරා ගනු පනාලැබුපේය. ඇත්ත වශ්පයන්ම එන්නත 

කඩිනමින් නි දවීම සඳහා උදේ වීමට දියුණු තාක්ෂණික ක්රම පබාපහෝ විය.  එම 

දියුණු තාක්ෂණය නිසා එන්නත නි දවීම වඩා ඉක්මනින් සිදුවිය. එන්නත ුළ 

ඇති සියලු සොංඝටක පමන්ම එන්නතද ආරක්ෂාව සහතික වීම සඳහා ූර්තණ 

 රීක්ෂණ වලට සහ  ාලනයකට යටත් විය. 

123. COVID-19 සඳහො වූ mRNA එන්නත් මගින් මිනිසුන්පේ DNA ජොන 

විකෘති කරයිද? 

mRNA වසලයක නයෂ්ටියට ඇුළු පනාවන අතර DNA වලටද කිසිදු බල ෑමක් 

පනාකරයි. mRNA එන්නත් පප්රෝටීන් සෑදිය යුත්පත් පකපස්දැයි (පහෝ පප්රෝටීන 

කැබැල්ලක්) අ පේ වසලවලට උගන්වන අතර එමගින් අ පේ ප්රතිශ්ක්තිකරණ 

ප්රතිචාරය උත්පත්ජනය කරයි. පමම ප්රතිශ්ක්තිකරණ ප්රතිචාරය මගින් නියම 

වවරසයක් අ පේ සිරුරු ුළට  ැමිණි විට ආසාදිත වීමට ඉඩ පනාදී අ ව 

රැකගනියි. 



(Sinhala version) 

124. පබොපහෝ පුේගලයින් COVID-19 ආසොදත වී  සුවය ලබන පහයින් අපට 

එන්නතක් අවශ්ය පනොපවනවො පන්ද? 

COVID-19 යනු මාරාන්තික පරෝගයක් වන අතර එමගින් බර තල පරෝග 

තත්වයක් ඇති කරයි. ඒ හැර එමගින් දිගු කාීන අුරු ප්රතිඵල ඇති කරන අතර 

තවමත් අ  සිටින්පන් ඒවා සම්ූර්තණපයන් වටහා ගත යුු තත්වයකය. එමනිසා 

COVID-19 එන්නත් නි දවා ඇත්පත් මරණ අුකර ගැනීමට සහ දරුණු 

පරෝගාබාධ් අුකර ගැනීම සඳහාය. පරෝගින් ඉහළ ප්රතිශ්තයක් COVID-19 

ආසාදිත වී සුවය ලබන නමුත් සමහරුන් දරුණු පලස පරෝගාුර වන අතර 

සමහරකු මිය යෑම  වා සිදුපවයි. වවරසය තම සිරුර ුළ තිබුණත් කිසිවිපටක 

පරෝග ලක්ෂණ පනාප න්වීමද ප ාදු පදයක් වන අතර එපස් වුවත් ඔවුන් පවතින් 

අපනක් අය කරා පරෝගය සම්පේෂණය වීම සිදුවිය හැකිය.  එන්නතක් ලබා 

ගැනිමට ඔබ තීරණය කිරීම ුළින් ඔබ ඔබවම ආරක්ෂා කරනවා  මණක් පනාව 

ඔබපේ  වුපල් සාමාජිකයින්ද, මිුරන්ද, ඔබ අවට සිටින අයද COVID-19 ආසාදිත 

වීම නිසා සිදුවිය හැකි මරණපයන් පහෝ දරුණු  පලස පරෝගාුර වීපමන් ගළවනු 

ලබයි. 

125. COVID-19 එන්නත මගින් මයිපක්රො චිපයක පථය ඇසුපරන් පහෝ 

මිනිස් පමොළපේ යම් කිසිවක් පරෝපණය කිරීපමන් ජනගහණය පොලනය 

කළ හැකිද? 

එන්නතක ඇති සියලු සොංඝටක පමන්ම එන්නත්ද ඉතා පහාඳින්  රීක්ෂාකර 

තහවුරු කර ඇත. COVID-19 එන්නත් වලදී මිනිසාපේ ක්රියාකාරකම් වල විස්තර 

පසවිය හැකි මයිපක්රාච්ේ ඇුල් කිරීම පහෝ 5G ජොංගම දුරකථන කුළුනු මගින් 

ශ්ාරීරික ක්රියා  ාලනය කළ හැකි බවට  ැතිරී ඇති අසතය ප්රකාශ් වැරදිය. 

මිනිසුන්පේ ක්රියා  ාලනය කළ හැකි පහෝ ප ෞේගලික පතාරුරු දත්ත 

ගබඩාවක එකු කළ හැකි කිසිවක් COVID-19 එන්නත ුළ අඩොංගු පනාපේ. 

126. Comirnaty (BioNTech)එන්නත ලබොදීපමන් පසුවත් මරණ අනුපොතිකය 

සොමොනය ප්රමොණයට වඩො වැඩි වී ඇත්පත් ඇයි? 

එන්නත් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පලෝක පසෞඛය සොංවිධ්ානපේ පගෝීය උ පේශ්ක 

කමිටුව විසින් නිකුත් කරන ලද ප්රකාශ්ය, යුපරෝ පේ සහ WHO පගෝීය දත්ත 

ගබඩාපේ වාර්තතා වූ මරණ සමාපලෝචනය කිරීපමන්  සු, එම වාර්තතා අපේක්ිත, 

සියලු පේු මරණ අනු ාතවලට අනුකූල බව සලකන ලදී. දුර්තවල, වැඩිහිටි 

පුේගලයින්පේ උ -ජනගහනය ුළ මරණයට පේු. දුර්තවල, විය ත් 

වැඩිහිටියන්ට BioNTech COVID-19 එන්නත ලබාදීපමන්  සු අනපේක්ිත පහෝ 

මරණ අනු ාතිකය ඉහළ යෑපම් අනවශ්ය නැඹුරුවීමක් සිදු පනාවී ඇති අතර 

එන්නත ලබාදීම වැඩිහිටියන් සඳහා ප්රතිඵලදායී බව තවමත් සලකනු ලැපේ. 

127. Comirnaty(BioNTech) එන්නපතහි කොර්යක්ෂමතොවය පපන්වන 

සොයනික අධ්යයන දත්ත පනොමැත? 

විශ්ාල සායනික  රීක්ෂණයකින් ප න්නුම් කපේ වයස අවුරුදු 16පේ සිට 

පුේගලයින් ුළ COVID-19 වැළැක්වීම සඳහා Comirnaty (BioNTech) එන්නත ඵලදායී 
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බවයි. අධ්යයනපයන් ප න්නුම් කපේ පරෝග ලක්ෂණ සහිත COVID-19 පරෝගීන් 

95% කින් අු වී ඇති බවයි. 

128. Comirnaty (BioNTech) එන්නත ගත් සැණින් ක්රියොත්මක වන්පන්ද? 

Comirnaty (BioNTech)එන්නත ලබාගැනීපමන්  සුව COVID-19 වලින් ආරක්ෂා විම 

සඳහා ප්රතිපේහ සිරුර ුළ වර්තධ්නය වීමට කාලයක් ගනියි.  

129. Comirnaty (BioNTech) එන්නත භොවිතො කිරීපමන් පසු දුර්වල 

වපයෝවෘේධ් පුේගලයින්පේ මරණ සොංඛයොව අනපේක්ිත පහෝ අනවශ්ය 

පලස ඉහළ යන බවට සොධ්ක තිපේද? 

විපේශීය පසෞඛය බලධ්ාරීන්පගන් සහ පලෝක පසෞඛය සොංවිධ්ානපයන් ලබා ගත 

හැකි පතාරුරු හා නිර්තපේශ් මත  දනම්ව, 2021 ජනවාරි වන විට Comirnaty 

(BioNTech) එන්නත භාවිතපයන් අනුරුව දුර්තවල වපයෝවෘේධ් පුේගලයින්පේ 

මරණ සොංඛයාව අනපේක්ිත පහෝ අනවශ්ය පලස ඉහළ යන බවට කිසිදු 

සාක්ියක් දැනට පනාමැත. වාර්තතා වූ මරණ එහි භාවිතය නිසා සිදුවූ බවට 

 ැහැදිලි සාක්ි පනාමැත. 

130. Sinovac COVID-19 එන්නත එන්නත ලබො දුන් වහොම ක්රියොත්මක පේද? 

Sinovac COVID-19 එන්නත මාත්රා පදකකින් ලබා පේ.  ළමු මාත්රාව ගැනීපමන් 

ඔබට යම් ආරක්ෂාවක් ලබා ගත හැකි අතර, පදවන මාත්රාව ගැනීපමන් 

වවරසයට එපරහිව වඩා පහාඳ ආරක්ෂාවක් ලැපබනු ඇත. 

131. COVID-19 එන්නත මගින් මට COVID-19 වැලඳිය හැකිද? 

Sinovac සහ Comirnaty (BioNTech) එන්නත් වල COVID-19 ඇති කරන සජීවී 

වවරසය අඩොංගු පනාපේ. මින් අදහස් පකපරන්පන් COVID-19 එන්නත මගින් 

ඔබව COVID-19 පරෝගී කළ පනාහැකි බවයි. 

132. වැඩිහිටියන්ට COVID-19 එන්නත සඳහො ඉහළ අවශ්යතොවයක් 

පනොමැති ද? 

වැඩිහිටි පුේගලයින්ට COVID-19 එන්නත සඳහා වැඩි අවශ්යතාවයක් ඇත, මන්ද 

ඔවුන් ආසාදනය වුවපහාත් සොංකූලතා ඇති වීපම් සහ මරණයට  ත්වීපම් වැඩි 

අවදානමක් ඇති බැවිනි. 

පලෝක පසෞඛය සොංවිධ්ානයට (WHO) අනුව, වයස අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි 

පුේගලයින් බර තල පරෝගාබාධ්වලට පගාදුරු වීපම් වැඩි අවදානමක් ඇත. 

මරණයට ුු පදන සොංකූලතාවලට ශ්වසන අ හසුතාව, උග්ර ශ්වසන අ හසුතා 

සින්පරෝමය (ARDS), පස්ේසිස් සහ පසේටික් කම් නය, රුධිරගුටිකාපරෝධ්ය, 

හෘදය, අක්මාව පහෝ වකුගු ුවාල වීම ඇුළු බහු අවයවික අසමත් වීම් ඇුළත් 

විය හැකි ය. 

එක්සත් ජන දපේ පරෝග  ාලනය කිරිපම් හා වැළැක්වීපම් මධ්යස්ථානවලට (CDC) 

අනුව, වයස්ගත වැඩිහිටියන් COVID-19 නිසා දරුණු පලස පරෝගාුර වීමට වැඩි 



(Sinhala version) 

ඉඩක් ඇත. COVID-19 මරණවලින් 81% කට වඩා. සිදුවන්පන් වයස අවුරුදු 65 ට 

වැඩි පුේගලයින්පේ ය. 2021 පනාවැම්බර්ත 6 සිට 16 දක්වා වන දත්තවලට අනුව, 

වයස අවුරුදු 18-29 දක්වා වන අය හා සසඳන විට, වයස අවුරුදු 65-74, අවුරුදු 75-

84 සහ අවුරුදු 85 පහෝ ඊට වැඩි පුේගලයින්පේ මරණ අනු ාතය පිළිපවලින් 65 

ගුණයකින්, 150 ගුණයකින් සහ 370 ගුණයකින් වැඩි ය 

පහාොංපකාොංහි COVID-19 පරෝගීන් අතර මරණ අනු ාතය වයස සමඟ වැඩි පේ. 

මාරාන්තික සිේීන් 213 සඳහා (2021 පනාවැම්බර්ත 30 වන විට) පබාපහෝ (93%) 

බල ෑමට ලක්වූපේ වයස අවුරුදු 60 පහෝ ඊට වැඩි වයස්ගත පුේගලයින්ය. 

 

133. නිදන්ගත පරෝග ඇති පුේගලයින්ට COVID-19 එන්නත සඳහො වැඩි 

අවශ්යතොවයක් පනොමැති ද? 

නිදන්ගත පරෝග ඇති පුේගලයින්ට COVID-19 එන්නත සඳහා වැඩි අවශ්යතාවයක් 

ඇත, මන්ද ඔවුන් ආසාදනය වුවපහාත් සොංකූලතා ඇතිවීපම් හා මරණයට පගාදුරු 

වීපම් වැඩි අවදානමක් ඇති බැවිනි. 

පලෝක පසෞඛය සොංවිධ්ානයට (WHO) අනුව, අධි රුධිර පීඩනය, හෘදපේ හා 

ප නහළුවල ආබාධ්, දියවැඩියාව, ස්ුලතාව පහෝ පිළිකා වැනි බර තල වවදය 

ගැටලු ඇති පුේගලයින් බර තල පරෝගාබාධ්වලට පගාදුරු වීපම් වැඩි අවදානමක් 

ඇත. මරණයට ුු පදන සොංකූලතා අතරට ශ්වසන අ හසුතාව, උග්ර ශ්වසන 

අ හසුතා සින්පරෝමය (ARDS), පස්ේසිස් සහ පසේටික් කම් නය, 

රුධිරගුටිකාපරෝධ්ය සහ/පහෝ හෘදපේ, අක්මාපේ පහෝ වකුගුවල ුවාල ඇතිවීම 

ඇුළු බහු අවයවික අසමත්වීම් ඇුළත් විය හැකි ය. 

එක්සත් ජන දපේ පරෝග  ාලනය කිරීපම් සහ වැළැක්වීපම් මධ්යස්ථාන (CDC) 

අනුව, පුේගලපයකු ුළ  වතින බර තල පරෝග තත්වයන් සොංඛයාව වැඩි වන විට 

දරුණු COVID-19 (උදා: පරෝහල්ගත කිරීම/දැඩි සත්කාරය/වාතාශ්රය ස යන 

උ කරණ අවශ්ය වීම පහෝ මරණය) අවදානම වැඩි පේ. 

134. COVID-19 එන්නත් COVID-19 ආසොදනයට වඩො හොනිකර ද? 

COVID-19 යනු මාරාන්තික විය හැකි  මණක් පනාව, දිගුකාීන ආබාධ් ඇති කළ 

හැකි මාරාන්තික පරෝගයකි. එන්නත් ලබා ගැනීම COVID-19 ලබා ගැනීමට වඩා 

ආරක්ිත සහ ප්රපයෝජනවත් පේ. 

එන්නත් කිරීම මගින් කාර්තයක්ෂමව, බර තල පරෝගාබාධ්වලින් සහ COVID-19 

පරෝගපයන් මියයෑපමන් පුේගලයින් ආරක්ෂා කරනු ලැපේ. Comirnaty සහ 

CoronacVac යන COVID-19 එන්නත් පදකම 80% ට වඩා වැඩි එන්නත් 

කාර්තයක්ෂමතාවයකින් යුුව COVID-19 ආසාදනපයන් ඇතිවන දරුණු පරෝගවලින් 

සහ මරණපයන් ආරක්ෂා වීමට ඉතා ඵලදායී පේ. 

පහාොංපකාොංහි දී 2021 පනාවැම්බර්ත මස අවසන් වන විට COVID-19 එන්නත් මාත්රා 

මිලියන 9කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ලබා දී ඇත. Comirnaty සහ CoronaVac අුරු 



(Sinhala version) 

ආබාධ් ඇති කළ හැකි නමුත් සෑම පකපනකුටම එපස් පනාපේ. ප ාදු අුරු 

ආබාධ් සාමානයපයන් තදබල පනාවන අතර තාවකාලික පේ. සමහර අයට 

වඩාත් දරුණු නමුත් සාමානයපයන් දුර්තලභ අහිතකර බල ෑම් අත්විඳිිීමට සිදු විය 

හැකි ය. පුේගලයන් 10 පදපනකුපගන් 1 අපයකුට වඩා බල ාන ඉතා සුලභ අුරු 

ආබාධ් සඳහා උදාහරණ පලස එන්නත් කරනු ලැබූ ස්ථානපේ පේදනාව, හිසරදය 

සහ පතපහට්ටුව ඇුළත් පේ. 

135. Comirnaty එන්නපතහි යකඩ චුම්භක, පලෝහමය ද්රවය පහෝ ග්රැෆීන් 

ඔක්සයිඩ් අඩොංගු පේද? 

Comirnaty එන්නත ෙනු, වහාොංවකාොං හි හදිසි භාවිතෙ සඳහා ආරක්ෂාව, 

කාර්ෙක්ෂමතාව සහ ගුණාත්මකභාවෙ පිළිබඳ නිර්ණාෙක තෘප්තිමත් කර ඇති 

වරෝග වැළැක්වීම සහ පාලනෙ (එන්නත් භාවිතෙ) වරගුලාසි (Cap. 599K) ෙටවත් 

අවසර ලබා දී ඇති COVID-19 එන්නත් වලින් එකකි. Comirnaty එන්නවතහි කිසිදු 

වලෝහ සොංරචකෙක් වහෝ ේරැෆීන් ඔක්සයිඩ් අඩොංගු වනාවන බව තහවුරු කර 

ඇත, කරුණාකර Comirnaty සොංයුතිෙ සඳහා නිතර අසන පැන 49 බලන්න. මීට 

අමතරව, දියුණු රටවල සහ අධිකරණ බල ප්රවද්ශවල ඖෂධ නිොමන 

බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද COVID-19 එන්නත් වල නවතම ආරක්ෂාව සහ 

කාර්ෙක්ෂමතාව තක්වස්රු කිරීම සහ වලෝක වසෞඛ්ෙ සොංවිධානෙ විසින් 

ප්රකාශෙට පත් කරන ලද වොමු කිරීම්ද DH විසින් සමීපව අධීක්ෂණෙ කරනු 

ඇත, යුවරෝපීෙ වකාමිසම මීට වපරද එවැනිම ගැටළු විසඳා ඇති බව ඔබ දන්නා 

කරුණකි. එවැනි අමුද්රේෙ එන්නත් සූත්රාෙනවේ ලැයිස්තුගත කර වනාමැත. 

එන්නත් ගැන පත්රුම් ගැනීම: සතය සහ මිථයාවන් 

136. ස්වභොවික ප්රතිශ්ක්තිය, එන්නතකට පේරණය කරන ලද 

ප්රතිශ්ක්තියට වඩො පසෞඛයසම්පන්න සහ ඵලදොයී පේද? 

පරෝග වැළැක්වීම සඳහා වන පහාඳම මාර්තගයක් වන්පන් එන්නත්ය. එන්නත 

මගින් වන අවදානමට වඩා වවරසය නිසා ඇතිවන අවදානම ඉතා ඉහළය. 

සමස්ථයක් පලස ගතපහාත් එන්නත් මගින් වසරකට මිලියන 2 සිට 3 අතර 

ප්රමාණයකපේ ජීවිත ගළවාගනු ලබන බව තක්පස්රු කර තිපේ. එන්නත් ඔබපේ 

සිරුපර්ත ස්වභාවික ආරක්ෂාව හා එක්ව ක්රියාකරමින් පරෝග වැළඳීපම් අවදානම 

අු කරයි. අ  විසින් එන්නත ලබාගත් විට අ  අ ව ආරක්ෂා කරන අතරම අ  

අවට ඇති සියලු පදනාවම ආරක්ෂා කරයි. 

137. එන්නත නිසො පරෝග වලින් සිදුවනවොට වඩො හොනියක් මට සිදුපේද? 

අපනක් ඕනෑම ඖෂධ්යක් පමන්ම එන්නතක්ද අුරු ආබාධ් ඇතිකිරීමට පේු 

පවයි. ඒවා සාමානයපයන් මෘදු උණක් පහෝ අතක් වණ වීම වැනි සුළු සහ 

තාවකාලික අබාධ්ය. වඩා බර තල අුරු ආබාධ්ද ඇතිවිය හැකි නමුත් ඒවා 

අතිශ්යින් දුර්තලභය. එන්නත් මගින් වැළැක්විය හැකි පරෝගයක් නිසා ඔබට 

එන්නතකින් සිදුවනවාට වඩා බර තල පලස හානි සිදුවීමට ඉඩ ඇති බව 

කරුණාපවන් මතක තබාගන්න. 

138. එන්නත් වල විස අඩොංගු පේද? 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1


(Sinhala version) 

ආරක්ෂාකාරී බව සහ ප්රතිඵලදායී බව  වත්වාපගන යෑම සඳහා එන්නතක් ුළ 

විවිධ් සොංඝටක අඩොංගු පවයි. එම සොංඝටක පබාපහාමයක්ම දශ්ක ගණනාවක් 

තිස්පස් එන්නත් මාත්රා බිලියන ගණනාවක් සඳහා භාවිත කරන ලද ඒවාය. 

එන්නපත් සෑම සොංරචකයක්ම නිශ්චිත අරමුණක් ඉටුකරයි. එපස්ම  සෑම 

සොංඝටකයක්ම නිෂ් ාදන ක්රියාවලිපේදී  රීක්ෂා කරනු ලැබ ඇත. සියලුම එන්නත් 

සොංඝටකයකම ආරක්ෂාව ඇති බවට අනුමැතිය ලබා ඇත. 

139. එන්නත් මගින් ප්රතිශ්ක්තිකරණ පේධ්තිය දුර්වල විය හැකිද? 

එන්නත් යනු ජනතාව අනුරුදායක පරෝගයකට නිරාවරණය වීමට ප්රථමපයන් 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උ පයෝගී වන සරල, ආරක්ෂාකාරී සහ ප්රතිඵලදායී 

මාර්තගයකි. සතය වශ්පයන්ම එන්නත් සිදුකරන්පන් විපශ්ිත ආසාදනයකට 

ඔබපේ සිරුරට ඇුල් වීමට ඉඩ පනාදී සිටීම සඳහා සිරුපර්ත ස්වභාවික 

ප්රතිශ්ක්තිකරණ යාන්ත්රණය ුළ ප්රතිපරෝධ්යක් පගාඩනගමින් ඔබපේ 

ප්රතිශ්ක්තිකරණ  ේධ්තිය ශ්ක්තිමත් කිරීමයි. 

140. සියලුම එන්නත් වර්ග පවනුවට මට ජිවිත කොලයටම 

ප්රතිශ්ක්තිකරණය ඇති කර ගැනීම සඳහො එක් එන්නතක් පමණක් 

ලබොගත හැකිද? 

එක් තනි මාත්රාවක් ගත්  මණින් ජීවිත කාලය ුළ ආරක්ෂාව සලසන සමහර 

එන්නත් වර්තග තිපේ. එපහත් එන්නත් වැඩි ප්රමාණයක් එක් මාත්රාවකට වඩා 

වැඩිපයන් ගතයුු ඒවාය.(ඒවා මාස ගණනාවක  රතරය ඇතිව පදවන මාත්රාව, 

ුන්වන මාත්රාව වශ්පයන් පේ) ඉහත විස්තර කළ බහු මාත්රා මූලික  ටි ාටියට 

අමතරව සමහර එන්නත් වල එහි බලය ඉහළ නොංවන මාත්රාවක් කිසියම් නිශ්චිත 

කාලසීමාවකට  සුව ලබාගත යුුය. ( උදාහරණ වශ්පයන් වසරක් පහෝ වසර 

ගණනාවකට  සුව)  

141. සියලුම එන්නත් කොමර උෂ්ණත්වපේ ගබඩො කර තැබිය හැකිද? 

නිෂ් ාදකයින් විසින් නිර්තපේශ් කර ඇති පිළිපවලට එන්නත් ගබඩා කර තැබිය 

යුුය සෑම එන්නතකම ගබඩා කර තබාගත හැකි විපශ්ිත ආයු කාලයක් ඇති 

අතර එය පල්බලයක් මගින් සටහන් කර දක්වනු ලැපේ. 

142. සෑම එන්නතක්ම සෑම පකපනකුටම සුදුසු ද? 

එන්නත් නිෂ් ාදනවලට ඔවුන්පේම හැඳින්වීමක් සහ නිශ්චිත ඉලක්කගත 

ජනගහනයක් ඇත. එන්නත් සඳහා සුදුසු අය නියමිත පේලාවට හා කාල 

රාමුවලට අනුව එන්නත් ලබා ගත යුු ය. 

143. උණ එන්නත COVID-19 වවරස ආසොදනය වීම වැළැක්වීමට උපකොර 

කරයිද? 

උණ එන්නත සහ COVID-19 එන්නත සමාන පනාපේ. උණ එන්නත් මගින් COVID-

19 වැළැක්විය පනාහැකි නමුත් ඉන්්ලලුපවන්සා සහ COVID-19 එකවර ඇතිවීපම් 



(Sinhala version) 

අවදානම අු කරයි. පමමගින් ඔබට වඩාත් දරුණු පරෝගාබාධ් වලින් වැළකීමට 

ඉඩ සලසයි. 

144. එන්නත ලබො දීපමන් පසු සියලු අහිතකර සිදුවීම් සිදුවී ඇත්පත් 

එන්නත නිසොද? 

එන්නත ලබා දුන් විගසම අහිතකර සිදුවීම් මු වූ විට, මිනිසුන් එන්නතට පදාස් 

 ැවරිය හැකිය. ඇතැම් පරෝග ලක්ෂණ පහෝ පරෝගාබාධ් එන්නත් කිරීපමන්  සු 

අහම්පබන් මුවිය හැකි අතර එන්නත හා සම්බන්ධ් පනාපේ. එමනිසා, එන්නත 

ලබා දීපමන්  සු සිදුවන සියලු අහිතකර සිදුවීම් එන්නත මගින් සිදු පනාපේ. 


