
COVID-19 එන්නත්වල 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව 
අධීක්ෂණය කිරීම

(Sinhala version)

fb.com/CentreforHealthProtection

衞生防護中心Facebook專頁

www.coronavirus.gov.hk

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus: Centre for Health Protection Facebook Fanpage
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Sinhala version 

 

COVID-19 එන්නත් වල ආරක්ෂාව අධීක්ෂණය කිරීම 

ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත, ස ාොංස ාොං හි ස ෞඛ්ය  වෘත්ති යන්ත     ඖෂධ කසෂේත්රය විසින්ත භාවිත 

 රන COVID-19 එන්තනත්ත වලට අොළ ප්රිශකි රණවලින්ත පසුව ඇි වන අහිත ර තත්තත්තවයන්ත  (AEFI) 

පිළිබඳ වාර්තා ෙ ඇුළුව,  COVID-19 ප්රිශකි රණ ඖෂධ බලපෑම  ඳුනා ගැනීසේ පද්ධියක    ේ  ර 

ිසේ. සරෝග වැළැකීම    පාලනය කිරීම (එන්තනත්ත භාවිතය)  පිළිබඳ සරගුලාසිවලට (පරි. 599K) අනුකූලව, 

අොළ එන්තනත ලබා දීසමන්ත පසුව, එන්තනත ලබා ගත්ත තැනැත්තතාට ඇි වන  ඕනෑම අහිත ර තත්තත්තවයක 

අධීකෂණය කිරීමට, ස ෞඛ්ය අධයකෂවරයා විසින්ත,  ස ාොංස ාොං හි භාවිතා  රන COVID-19 එන්තනත්ත  ා 

එන්තතත්ත රණසයන්ත පසු මු වන අහිත ර තත්තත්තවයන්ත අතර  ේබන්තධතාවය    ආරකෂාව  ේබන්තධ  රුණු 

පිළිබඳව රජයට විසශේෂඥ උපසෙ ේ ලබා දීම පිණි , COVID-19 ප්රිශකි රණසයන්ත පසු  ායනි  තත්තත්තවයන්ත 

ඇගයීම පිළිබඳ  (විසශේෂඥ   මිටුව) විසශේෂඥ   මිටුවක පත්ත  රන ලදී. 

COVID-19 එන්තනත්ත වලට අොළව, එන්තතත්ත රණසයන්ත පසු විසශේෂ සරෝග තත්තවයන්ත යටසත්ත මු වන අහිත ර 

තත්තත්තවයන්ත (AESI)  ේබන්තධ  ක්රීය නිරීකෂණ වැඩ ට නක පැවැත්තීම  ඳ ා ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව 

ස ාොංස ාොං විශේව විෙයාලය  මග අත්තවැල් බැඳ ගනිමින්ත  ටයුු  රයි.  

 

COVID-19 එන්නත්වල ආරක්ෂාව පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම 

පවත්තනා නිෂේක්රීය නිරීකෂණ වැඩි දියුණු කිරීම    ක්රියා ාරී නිරීකෂණ සිදු කිරීම මගින්ත, ස ෞඛ්ය 

සෙපාර්තසේන්තුව (DH), COVID-19 එන්තනත්ත කිරීසමන්ත පසු ඇි විය  ැකි අහිත ර තත්තත්තවයන්ත  මීපව 

අධීකෂණය  රයි. 

ප්රිශකි රණසයන්ත පසු අහිත ර තත්තත්තවයන්ත (AEFI) පිළිබඳව සද්ශීය වශසයන්ත වාර්තා කිරීමට බලයලත්ත 

අයදුේ රුසගන්ත ඉල්ලා සිටීම  ැරුණු විට, විවිධ රටවල්  ා  ලාපවල ඖෂධ නියාමන අධි ාරි  ා  සලෝ  

ස ෞඛ්ය  ොංවිධානය (WHO) මගින්ත ප්ර ාශයට පත්ත  රන ලෙ, එන්තනත්තවල ආරකෂාව     ාර්යකෂමතාව 

තකස ේරු කිරීසේ වාර්තා පිළිබඳව ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත අවධානය සයාමු  ර ඇත.  

එන්තනත ලබා දීසමන්ත අනුරුව, මු විය  ැකි අුරු ආබාධ ලැයි ේුගත  ර ප්ර ාශයට පත්ත  රන ලෙ එන්තනත්ත 

වි ේතර පත්රි ාවලට අමතරව, අවශය විසට  ස ෞඛ්ය ස ේවා වෘත්ති යන්තසේ උපසෙ ේ ලබා ගැනීමට, පවත්තනා 

නිෂේක්රීය නිරීකෂණ වැඩි දියුණු කිරීම    ක්රියා ාරී නිරීකෂණ සිදු කිරීම  ඳ ා සලෝ  ස ෞඛ්ය  ොංවිධානය 

විසින්ත නිර්සද්ශ  රන ලෙ, COVID-19 එන්තනත්ත ආරකෂණ නිරීකෂණ උපාය මාර්ග පිළිබඳව ස ෞඛ්ය 

සෙපාර්තසේන්තුව අවධානය සයාමු  ර ිසේ. එම නිරීකෂණ පියවරයන්තට ඇුළත්තව:  
 

(i) ස ෞඛ්ය ස ේවා වෘත්ති යන්තසගන්ත    ඖෂධ කසෂේත්රය මගින්ත COVID-19 එන්තනත්ත පිළිබඳ AEFI වාර්තා 

ලබා ගැනීම  ඳ ා විසශේෂිත, COVID-19 එන්තනත්ත ස ේුසවන්ත මුවන අහිත ර තත්තත්තවයන්ත පිළිබඳව 

අන්තතර්ජාල වාර්තා රණ පද්ධියක    ේ  ර ඇත; 

(ii) එන්තනත්ත රණසයන්ත පසු මු වන  ැ   හිත බරපතල ස ෝ අනසේකෂිත AEFI තත්තත්තවයන්ත වාර්තා කිරීමට 

දිරිමත්ත කිරීම  ඳ ා ස ෞඛ්ය ස ේවා වෘත්ති යින්තට    අොළ  ොංවිධානවලට ලිපි නිකුත්ත  ර ඇි අතර;  

(iii)  ක්රීය නිරීකෂණය  ේබන්තධසයන්ත, ලියාපදිොංචි එන්තනත්ත මගින්ත ඇි විය  ැකි අහිත ර තත්තත්තවයන්ත 

පිළිබඳව, විසශේෂසයන්ත දුර්ලභ ස ෝ බරපතල සරෝග තත්තත්තවයන්ත යටසත්ත මු වන අහිත ර තත්තත්තවයන්ත (AESI),  

(උො: අොංශභාගය, උග්ර වයාේත නිදි  ර්පථ ප්රො ය වැනි) රජසේ    සපෞද්ගලි  ස ෞඛ්ය ආයතනවලින්ත, ෙත්තත 

 ක්රියව රැ ේ කිරීම  ඳ ා, ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව ස ාොංස ාොං විශේව විෙයාලසේ ඖෂධ විෙයා අොංශය  ා 

ෆාමසිය  මග අත්තවැල් බැඳ ගනිමින්ත ස ේු තකස ේරු  රනු ලැසේ. ඊට  මගාමීව, සතෝරාගත්ත ඉලක  

 ණ්ඩායේ සයාො ගනිමින්ත විවිධ ලියාපදිොංචි COVID-19 එන්තනත්ත මගින්ත ඇි විය  ැකි අහිත ර තත්තත්තවයන්ත 

පිළිබඳ පුළුල් අධීකෂණයක ෙ සිදු කිරීමට නියමිතය.  

ඉ ත  ඳ න්ත නිරීකෂණ ක්රියාමාර්ග  ා  ේබන්තධ ීම  ඳ ා, COVID-19 එන්තනත්ත රණසයන්ත අනුරුව මු 

විය  ැකි අහිත ර තත්තත්තවයන්ත (AEFI    AESI ෙ ඇුළුව) අඛ්ණ්ඩව අධීකෂණය කිරීම    ලියාපදිොංචි 

එන්තනත්තවල ආරකෂාව අධීකෂණය කිරිම  ඳ ා විසශේෂඥ උපසෙ ේ ලබා දීමට, ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව (DH) 

විසින්ත  ායනි  සිදුීේ පිළිබඳ තකස ේරු කිරීම පිළිබඳ  මිටුව (විසශේෂඥ  මිටුව) පිහිටුවා ිසේ. වාර්තා වූ 



Sinhala version 

 

 ායනි  සිදුීේ අධීකෂණය, ෙැනුේ දීම    පසු විපරම ආදිය ආවරණය වන පරිදි සමම විසශේෂඥ  මිටුව විසින්ත 

අවොනේ  න්තනිසේෙන  ැලැ ේම    ේ  ර ඇත. පසු විපරේ ක්රියාමාර්ග අතරට ස ෞඛ්ය ස ේවා වෘත්ති යින්තට 

අොළ එන්තනත පිළිබඳ ආරක්ෂිත ඇඟීේ, නිෂේපාෙන සල්බල් යාවත්ත ාලීන කිරීම    නිෂේපාෙන සතාරුරු,    

නැවත  ැඳීේ සිදු කිරීමට එන්තනත්ත  ැපයුේ රුට උපසෙ ේ දීම යනාදිය ඇුළත්ත සේ. ලියාපදිොංචි එන්තනසතහි 

ඇි අවොනම ඉන්ත  ැලස න ප්රිලාභ ඉකමවා ගියස ාත්ත, ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත ඒ  ඳ ා, සරෝග 

නිවාරණය    පාලනය (එන්තනත්ත භාවිතය) සරගුලාසි (පරි. 599K) යටසත්ත පිහිටුවා ඇි උපසද්ශ  

මණ්ඩලයට අොළ සතාරුරු  ැපයීම  ා එම එන්තනත අනුමත කිරීම අවලොංගු කිරීම  ඳ ා ආ ාර  ා ස ෞඛ්ය 

සල් ේවරයා විසින්ත නිර්සද්ශ  රන්තසන්තෙ යන්තන  මාසලෝචනය කිරීම     ල ා බැලීම ඇුළත්ත, සුදුසු ක්රියා 

මාර්ග ගනු ඇත. 

COVID-19 එන්තනත්ත ප්රිශකි රණය කිරීසමන්ත පසු ඇිවිය  ැකි බරපතල තත්තත්තවයන්ත  මීපව අධීකෂණය 

කිරීමට    ම ජන ස ෞඛ්ය ආරකෂාව පිණි  වන අවශයතා  පුරාලීම පිණි  රජය  ැපී  ටයුු  රයි. 

2021 අසගෝ ේු 31 වන විට ස ාොංස ාොංහි පුද්ගලයින්ත 12 113 සෙසනකුට COVID-19 ආ ාෙනය ී ඇි අතර, 

212 සෙසනකු සරෝගසයන්ත මියසගා ේ ිසේ. ඒ  ැරුණු විට, එන්තනත්ත මාත්රා මිලියන 7.59 ක පමණ ලබා දී ිසේ. 

එම  ාල සීමාව ුළම, මිය යාමට සපර දින 14 ක ඇුළත එන්තනත ලබා දුන්ත මරණ 38 ක ( ම ේත එන්තනත 

මාත්රාවලින්ත 0.0005%) ෙ ඇුළුව එන්තනත්ත  ේබන්තධ අහිත ර සිදුීේ පිළිබඳ වාර්තා 5 579 ක පමණ (ලබා දුන්ත 

 ේූර්ණ එන්තනත්ත මාත්රාවලින්ත 0.07%) ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව සවත ලැබිණි. එයින්ත සිදුීේ 19ක COVID-

19 එන්තනත්ත රණය  ා  ෘජු  ේබන්තධයක සනාිබූ  බවටත්ත, මූලි  වශසයන්ත සිදුීේ 19ක  එන්තතත්ත රණය 

 ේබන්තධ සිද්ධීන්ත සනාවන බවටත්ත විසශේෂඥ  මිටුව විසින්ත නිගමනය  රන ලදී. සේ ෙකවා එන්තතත්ත  ේබන්තධ 

කිසිදු අ ාමානය රටාවක  ඳුනාසගන සනාමැි ීම විසශේෂඥ  මිටුව  ල ා බැලූ අතර, ඒ පිළිබඳව තවදුරටත්ත 

 මීපව අධීකෂණය කිරීම    තකස ේරු කිරීම  ඳ ා ෙත්තත රැ ේ කිරීම සිදු  රනු ඇත. 

තවෙ, අොළ  ොංඛ්යා විශේසල්ෂණ පෙනේව, එන්තනත්ත කිරීම මගින්ත එන්තනත ලබා ගන්තනා පුද්ගලයින්ත  ට මරණ 

අවොනම වැඩි  රන බවට කිසිදු  ාකෂියක සනාමැත. 

විසශේෂඥ  මිටුව විසින්ත අනුමත  රන ලෙ අවොනේ  න්තනිසේෙන  ැලැ ේම අනුව, ලැබුණු  ායනි  සිදුීේ 

 ොංඛ්යාව  ා  ාරාොංශ සෙ ිය ට වරක නිකුත්ත  රනු ලැසේ: 
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf 

වැඩිදුර සතාරුරු    යාවත්ත ාලීන කිරීේ  ඳ ා  රුණා ර සත්තමාත්තම  සවේ අඩවියට 

(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/) නිිපතා පිවිස න්තන. 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/doc/Safety_Monitoring_of_COVID-19_Vaccines_in_Hong_Kong.pdf

