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මෑතකදී නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න (ප්රය ෝජනවත් සබැඳි සමඟ) 
 
(අ) මෑතකදී නිතර අසනු ලබන ප් රශ්න           (Sinhala) 

 
 

COVID-19 එන්නත්කරණ   
 

1 මම න ොමිනේ අතිනේක 
එන් ත් බූසට්රය සඳහො 
සුදුසුකම් ලබයිද? 
 

පහත දැක්නෙ  ප්රමුඛතො කොණ්ඩෙලට අයත් පුරෙැසියන්, ඔවුන් මූලික මොත්රො සම්ූේණ කර ඇත් ම්, ඔවුන්ට ලබො ගත හැකිය 
ඔවුන්නේ අෙසන් මොත්රොනෙන් අෙම ෙශනයන් දි  180 කට (6 මොස ) නහෝ COVID-19 ආසොද  සුෙය ලැබීනමන් පසු (පසුෙ 
ඕ ෑම එකක්) 2023 දී න ොමිනේ අතිනේක එන් ත් බූස්ටරයක්, ඔවුන් අතීතනේ ලබොගත් එන් ත් මොත්රො ගණ  න ොසලකො. 
 

• ෙයස අවුරුදු 50 නහෝ ඊට ෙැඩි පුද්ගලයින් (නන්ෙොසික රැකෙරණ නිෙොසෙල ජීෙත් ෙ  ෙැඩිහිටියන් ඇතුළුෙ)*; 

• ෙයස අවුරුදු 18 ත් 49 ත් අතර පුද්ගලයින්ට යටින් පෙති  නකොනමෝේිඩිටි ඇති අය; 

• මොස 6 ක් නහෝ ඊට ෙැඩි සහ ප්රතිශක්තිකරණ තත්ෙයන් සහිත පුද්ගලයින් *; 

• ගැිනි කොන්තොෙන්; සහ 

• නසෞඛ්ය නස්ෙකයින් 
 
*ෙයස අවුරුදු 50 නහෝ ඊට ෙැඩි පුද්ගලයින් නහෝ මොස 6 නහෝ ඊට ෙැඩි ප්රතිශක්තිකරණ තත්ෙයන් ඇති පුද්ගලයින් සඳහො, ඔවුන්ට 
නපර ආසොද යක් න ොමැති  ම් සහ ආරම්භක මොත්රො තු  සම්ූේණ කර ඇත් ම්, ඔවුන්නේ 3 ෙ  මොත්රොනෙන් දි  90 කට 
පසු ඊළඟ මොත්රොෙ න ොමිනේ ලබො ගැනීම නරකමදොරු කරනු ලැනේ. 
 
ෙයස අවුරුදු 6 නහෝ ඊට ෙැඩි සහ ඉහත සඳහන් කිසිදු ප්රමුඛතො කොණ්ඩයකට අයත් න ොෙ  පුරෙැසියන් සඳහො, ඔවුන්ට නපර 
ආසොද යක් න ොමැති  ම් රජනේ COVID-19 එන් ත්කරණ ෙැඩසටහ  යටනත් COVID-19 එන් නත් පළමු මොත්රො 3 
න ොමිනේ ලබො ගත හැකිය. 
 
2023 දී අතිනේක බූස්ටරයක් අෙසො  මොත්රොනෙන් අෙම ෙශනයන් දි  180 කට (මොස 6) නහෝ COVID-19 ආසොද  යථො 
තත්ත්ෙයට පත්ීනමන් පසු (ඕ ෑම එකක් පසුෙ) මොස 6 සිට 17 දක්ෙො ළමුන් සහ  ෙ නයොවුන් විනේ පසුෙ  ළමුන් නහෝ ෙයස 
අවුරුදු 18 ත් 49 ත් අතර නසෞඛ්ය සම්පන්  ෙැඩිහිටියන් සඳහො සලකො බැලිය හැකිය. ඔවුන්නේ වියදමින් නපෞද්ගලික 
නෙළඳනපොනළ් එන් ත ලබො ගැනීමට ඔවුන්ට අෙශ්ය ෙනු ඇත. 
 
COVID-19 එන් ත්කරණය පිළිබඳ නිේනද්ශ සඳහො, කරුණොකර "මට COVID-19 එන් ත් මොත්රො කීයක් නිේනද්ශ කර 
තිනේද?" ය  නෙේ පිටුෙ නෙත නයොමු ෙන් : 
www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 
 
එන් ත් කිරීම සඳහො ඔනේ නයෝේයතොෙය පිළිබඳෙ ඔබ අවිනිශ්ිත  ම්, ඔබ ඔනේ පවුනේ වෙද්යෙරයො සමඟ සොකච්ඡො කර 
එන් ත් කිරීම සඳහො නහොඳම නේලොෙ තීරණය කළ යුතුය. 
 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
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2 මනේ වියදමින් එන් ත් 
බූස්ටරය ලබො ගත හැක්නක් 
නකොතැනින්ද? මම 
නකොපමණ මුදලක් නගවිය 
යුතුද? 

රජනේ එන් ත්කරණ ෙැඩසටහන න් බැහැරෙ ලියොපදිිංි COVID-19 එන් ත (ස්ෙයිං-නගීම්) සඳහො එන් ත් ලබො දීම 
නපෞද්ගලික නෙළඳනපොළ විසින් සිදු කරනු ඇත. එන් ත් නිෂ්පොදකයො / සැපයුම්කරු නිදහනස ්ලියොපදිිංි එන් ත ආ ය ය 
කිරීමට සහ රජනේ න ොෙ  ෙැඩසටහන් භොවිතය සඳහො නපෞද්ගලික වෙද්ය ආයත යකට නහෝ වෙද්යෙරයොට විකිණීමට 
නතෝරො ගනු ඇත. 

න ොමිනේ COVID-19 එන් ත් කරණය සඳහො රජය විසින් ආෙරණය න ොකර  අය සඳහො (නහොිංනකොිං ෙැසියන් ප්රමුඛතො කණ්ඩොයම්ෙලට 
නහෝ නහොිංනකොිං න ොෙ  පදිිංිකරුෙන්ට අයත් න ොනේ), ඔවුන් එන් ත ලබො ගැනීමට කැමති  ම්, කරුණොකර නපෞද්ගලික නෙළඳනපොනේ 
ලියොපදිිංි එන් ත සඳහො සැපයුම සඳහො පවුනේ වෙද්යෙරනයකුනගන් උපනදස් ලබො ගන්  (එන් ත් කර  ස්ථො ය සහ පිරිෙැය ඇතුළුෙ) 
සහ පුද්ගලික ආරක්ෂොෙ සඳහො ඔවුන්නේම වියදමින් එන් ත් ලබො ගැනීමට සලකො බලන් . 

3 ආසොද නයන් පසු මොත්රො 
කීයක් ලබො ගත යුතුද? 

සුෙය ලැබූ පුද්ගලයින් සඳහො මොත්රො කොලසටහ  එන් ත් කරණය සහ ආසොද ය අතර පරතරය නමන්ම ලබන් ොනේ ෙයස 
ෙැනි සොධක මත රඳො පෙතී. කරුණොකර "ූේෙ COVID-19 ආසොද  සහිත පුද්ගලයින් සඳහො COVID-19 එන් ත්කරණය 
පිළිබඳ ෆැක්ෂීෂ" නෙත නයොමු ෙන් : 
www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  
 
COVID-19 එන් ත්කරණය පිළිබඳ නිේනද්ශ සඳහො, කරුණොකර "COVID-19 එන් ත් මොත්රො කීයක් මො සඳහො නිේනද්ශ කර 
ඇත්ද" ය  නෙේ පිටුෙට පිවිනසන් : 
www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 
 

4 එන් ත් කරණනයන් පසු 
දි  14 කටත් අඩු 
කොලයකදී මට ආසොද ය 
වුණො. මට එක් අඩු එන් ත් 
මොත්රොෙක් ලබො ගත 
හැකිද? 

නපොදුනේ ගත් කල, COVID-19 ආසොද නයන් සුෙය ලැබූ පුද්ගලයින්ට සොමොන්ය ජ තොෙට ෙඩො එක් අඩු මොත්රොෙක් අෙශ්ය නේ. 
එන් ත්ෙල කොේයක්ෂමතොෙ උපරිම කිරීම සහ එන් ත් කරණනයන් පසු ප්රතිශක්තිකරණ ප්රතිචොරය ෙැඩි දියුණු කිරීම සඳහො, 
මොත්රොෙක් සහ COVID-19 ආසොද  කථොිංගයක් අතර අෙම දි  14 ක පරතරයක් අෙශ්ය නේ.  
 
මොත්රොෙක් සහ ආසොද  අතර පරතරය දි  14 කට ෙඩො අඩු පුද්ගලයින් නමම ආසොද  කථොිංගය න ොතකො එක් අඩු එන් ත් 
මොත්රොෙක් න ොගත යුතුය. එන් ත් කරණ ෙොේතොෙ තෙමත් ආසොද යට නපර සහ පසුෙ ලබොගත් එන් ත් මොත්රො නපන්ෙනු 
ඇත. 
 

5 මට නදපොරක් ආසොද ය 
වුණො. මම එන් ත් මොත්රො 
නදකක් අඩු කළ යුතුද? 

මූලික මොත්රො සඳහො, එක් COVID-19 ආසොද යකට ෙඩො සුෙය ලැබූ පුද්ගලයින්, ආසොද ය න ොවූ පුද්ගලයින්ට ෙඩො එක් අඩු 
මොත්රොෙක් පමණක් ලබො ගත යුතුය.  අතිනේක බූස්ටරය සඳහො, මොත්රො පරතරය අෙසන් මොත්රොෙ නහෝ COVID-19 ආසොද  
යථො තත්ත්ෙයට පත්ීනම් සිට අෙම ෙශනයන් මොස හයක් ෙත් ෙනු ඇත (ඕ ෑම එකක් පසුෙ නේ). 
 
සුෙය ලැබූ පුද්ගලයින් සඳහො එන් ත් කරණ විස්තර සඳහො කරුණොකර "ූේෙ COVID-19 ආසොද  සහිත පුද්ගලයින් සඳහො 
COVID-19 එන් ත්කරණය පිළිබඳ ෆැක්ෂීෂ" නෙත නයොමු ෙන් : 
www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf  
 
 
 
 
 
 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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ඇතුළට  න සංචාරක න් 
 

6 මට පැමිණීනමන් පසු දි  5 
ක් ඇතුළත නහොිංනකොිං 
ෙලින් පිටවිය හැකිද? 
 
 

පැමිනණ  සිංචොරකයින්ට නහොිංනකොිං ෙලින් පිටීම තහ ම් න ොනකනේ.  
 
නහොිංනකොිං නෙත පැමිණීනමන් පසු පැමිනණ  දි ය (එ ම් 0 ෙ  දි ය) සහ 5 ෙ  දි  අතර කොල සීමොෙ තුළ ස්ෙයිං-සකස් 
කර  ලද RAT කෂටල භොවිතො කරමින් දි පතො රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ (RAT) සිදු කර  නලස රජය නිේනද්ශ කරයි. 
සිංචොරකයින් ස්නේච්ඡොනෙන් ඔවුන්නේ RAT ප්රතිඵල සහ නසෞඛ්ය තත්ත්ෙය ෙොේතො කළ හැකිය  
ඉනලක්ෂනරොනික COVID -19 අධීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ පද්ධතිය (eCMSS).  
 

 
 

(B) ප්රය ෝජනවත් සබැඳි 
 

නිේනද්ශිත එන් ත් මොත්රො සහ පරතරයන්: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

COVID-19 නරෝගීන් කළම ොකරණය කිරීම සඳහො COVID-19 ප්රතිවෙරස ්
ලබොගත් eHRSS (ඉනලක්ෂනරොනික නසෞඛ්ය ෙොේතො නබදොගැනීනම් පද්ධතිය) සමඟ 
ලියොපදිිංි නපෞද්ගලික වෙද්යෙරුන්නේ ලැයිස්තුෙ: 

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf  

 
අෙසන් යොෙත්කොලී  කිරීම: 12.5.2023 
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