
 

(Sinhala version) 

මාස 6 සිට අවුරුදු 5 ට අඩු කුඩා ළමුන් සඳහා Comirnaty 

එන්නත භාවිතය පිළිබඳ අමතර සටහන් 
 

2022 න ොවැම්බර් 9 සිට, මොස 6 සිට අවුරුදු 5 ට අඩු ළදරුවන්ට Comirnaty එන් ත 

මයිනරොග්රෑම් 3 (mcg) (කුඩො දරුවන් සැකසීම) ලබො ගත හැක. COVID-19 ආසොද නේ 

නගෝලීය වසංගතය සමඟ, බරපතල නරෝගොබොධ හො මරණ අනුපොතය ඵලදොයී නලස අඩු 

කිරීම සඳහො COVID-19 නරෝගනයන් දරුවන් ආරක්ෂො කිරීම සඳහො එන් ත් කිරීම ඉතො 

වැදගත් නේ. 

 

Comirnatyඑන් ත කුඩො දරුවන්ට සැකසීම සමඟ ප්රොථමික ප්රතිශක්තිකරණය සඳහො 

මොත්රො තු ක් අවශය නේ. නේශීය විනේෂඥයින්නේ නිර්නේශයට අනුව, මොත්රො නදක අතර 

පරතරය අවම වශනයන් සති 8 ක පරතරයක් තිබිය යුතුය # . නදව  හො නතව  මොත්රොව 

අවම වශනයන් මොස 3 කින් නවන් කරනු ලැනේ. නේශීය විනේෂඥයින් විසින් කුඩො දරුවො 

කලවො මැද ප්රනේශනේ Comirnaty අන්තරොසර්ග අංශනයන් අභ්යන්තර මොංශ නේශි ලබො 

ගැනීමට නිර්නේශ කරනු ලැනේ,  මුත් ඉහළ බොහු එන් ත් සඳහො ඔවුන්නේ කැමැත්ත 

(ළදරුවන්ට අදොළ න ොනේ) ගරු කරනු ලැනේ. 

 

Comirnaty එන් ත් කිරීනමන් පසු මනයෝකොඩයිටිස් (හෘද නේශිවල දැවිල්ල) සහ 

නපරිකොර්ඩයිටිස් (හෘදනයන් පිටත ේනල්ෂ්මල පටලනේ දැවිල්ල) ඉතො දුර්ලභ් අවස්ථො 

වොර්තො වී ඇත. නමම සිේීන් ප්රධො  වශනයන් එන් ත ලබො දීනමන් පසු සති නදකක් 

ඇතුළත සිදු වී ඇත, නබොනහෝ විට නදව  එන් ත ලබො දීනමන් පසුව, සහ නබොනහෝ විට 

තරුණ පිරිමින් තුළ සිදු නේ. හුස්ම හිරවීම, ස්පන්ද ය සහ පපුනේ නේද ොව වැනි 

මනයෝකොඩයිටිස් සහ නපරිකොර්ඩයිටිස් නරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ අවදිනයන් සිටිය යුතු 

අතර, නම්වො ඇති වුවනහොත් වහොම වවදය ප්රතිකොර ලබො ගන් . Comirnaty එන් ත ලබො 

දීනමන් පසු සතියක් සඳහො දරුවන් දැඩි වයොයොම වලින් වැළකී සිටිය යුතුය. 

 

Comirnatyඑන් ත 3 mcg මොත්රොවක් ලබො ඇති සහ ඔවුන්නේ නදව  නහෝ තුන්ව  මොත්රොනවන් 

වයස අවුරුදු 5 සම්ූර්ණ කර  ( මුත් තවමත් වයස අවුරුදු 6 ට ළඟො වී න ොමැති) මොස 6 සිට 

අවුරුදු 5 ට අඩු කුඩො දරුවන්ට දිගටම කරනග  යො හැක. ඔවුන්නේ නදව  නහෝ තුන්ව  

මොත්රොව සඳහො එකම මොත්රොව (එ ම් 3 mcg) ලබො ගන් . ඔවුන් වයස අවුරුදු 5 ට ළඟො වූ පසු 

නදව  නහෝ තුන්ව  මොත්රොව නලස 10 mcg Comirnaty එන් ත එක් මොත්රොවක් ගැනීමට නතෝරො 

ගන්නන්  ම්. 

 

# • පුේගලික අවශයතො ඇති ළමුන් සහ  ව නයොවුන් විනේ පසුවන් න් පුේගල 

අවදො ම් සහ ප්රතිලොභ් සලකො බැලීනමන් පසු දැනුවත් අවසරය යටනත් ඔවුන්නේ 

පළමු මොත්රොනවන් දි  21 කට පසු නදව  මොත්රොව ලබො දීමට නදමොපියන්ට / 

භ්ොරකරුට හැකිය. 

 

• ප්රතිශක්තිකරණය අඩු ළමුන් සඳහො, පළමු මොත්රො නදක අතර පරතරය අවම 



 

වශනයන් දි  21 කි, නදව  මොත්රොනවන් දි  28 කට පසු තුන්ව  මොත්රොව ලබො 

දිය යුතු අතර සිේව  මොත්රොව ලබො දිය යුතුය තුන්ව  මොත්රොනවන් දි  90 කට 

පසුව. 

• නපර COVID-19 ආසොද ය ඇති ළමුන් සඳහො, කරුණොකර බලන්  

"නපර COVID-19 ආසොද ය ඇති පුේගලයින් සඳහො COVID-19 එන් ත් කිරීම පිළිබඳ 

කරුණු පත්රිකොව". 



 

 කුඩා දරුවා සූත රගත Comirnaty 

එන්නත සඳහා ඇති විය හැකි අතුරු 

ආබාධ 

සියලුම එන් ත් නමන්, Comirnaty අතුරු ආබොධ ඇති කළ හැකිය,  මුත් සෑම නකන කුටම ඒවො 

න ොලැනේ. 
 

ඉතා ප ාදු අතුරු ආබාධ: 
පුද්ගලයන් 10 පදපනකුපගන් 1 
පදපනකුට වඩා බල ානු ඇත 

• නුරුස් ො බව (මොස 6 සිට අවුරුදු 2 

දක්වො) 

• එන් ත් කර  ස්ථො ය: නේද ොව, 

ඉදිමීම, රතු පැහැය 

• නතනහට්ටුව 

• හිසරදය 

• නිදිමත ගතිය (මොස 6 සිට අවුරුදු 2 

දක්වො) 

• මොංශ නේශි නේද ොව 

• මිරිස් 

• හන්දිපත් රුදොව 

• පොච ය 

• උණ 
 

ප ාදු අතුරු ආබාධ: 
පුද්ගලයන් 10 පදපනකුපගන් 1 
පදපනකුට බල ෑ හැකිය 

• ඔක්කොරය 

• වම ය 

 

අසාමාන්ය අතුරු ආබාධ: 

පුද්ගලයන් 100 පදපනකුපගන් 1 
පදපනකුට බල ෑ හැකිය 

• විශොල කර  ලද වසො ගැටිති 

(බූස්ටර මොත් රොනවන් පසුව නිතර 

නිරීක්ෂණය කරනු ලැනේ) 

• අසනීපයක් දැන  වො 

• අනත් නේද ොව 

• නින්ද න ොයොම 

• එන් ත් කර  ස්ථො නේ කැසීම 

• කැසීම නහෝ කැසීම වැනි අසොත්මිකතො 

('නපොදු' මොස 6 සිට අවුරුදු 2 දක්වො) 

• දුර්වල හැඟීමක් නහෝ ශක්තියක් 

න ොමැතිකම / නිදිමත 

• ආහොර රුචිය අඩු විය (‘ඉතො සුලභ්’ 

මොස 6 සිට අවුරුදු 2 දක්වො) 

• අධික දහඩිය 

• රොත්රී දහඩිය 

දුර්ලභ අතුරු ආබාධ: 
පුද්ගලයන් 1,000කින් 1 පදපනකුට බල ෑ 
හැකිය 

• තොවකොලික එක් පැත්තක මුහුනේ එල්ලො 

වැටීම 

• වද නහෝ මුහුනේ ඉදිමීම වැනි 

අසොත්මිකතො 
 

ඉතා දුර්ලභ අතුරු ආබාධ: 
පුද්ගලයන් 10,000 කින් 1 පදපනකුට 
බල ෑ හැකිය 

• හෘද නේශිවල දැවිල්ල 

(මනයෝකොඩයිටිස්) නහෝ හෘදනයන් 

පිටත ේනල්ෂ්මල පටලනේ දැවිල්ල 

(pericarditis) එය හුස්ම හිරවීම, 

ස්පන්ද ය නහෝ පපුනේ නේද ොව ඇති 

කළ හැකිය 
 

පනාදන්නා 
( වතින දතත වලින් ඇස්තපේන්තු කළ 
පනාහැක) 

• දැඩි අසොත්මිකතො ේරතික්රියොව 

• එන් ත් කර  ලද අවයවනේ පුළුල් ඉදිමීම 

• මුහුනේ ඉදිමීම 

(මුහුනණහි චර්ම නරෝග පිරවුම් ඇති 

නරෝගීන් තුළ මුහුනේ ඉදිමීම සිදුවිය 

හැක) 

• සනමහි රතු ලප නහෝ ලප ඇති කර  

සනම් ේ රතික් රියොවක්, එය 

ඉලක්කයක් නලස නහෝ සුදුමැලි රතු 

මුදු වලින් වට වූ තද රතු මධ යයක් 

සහිත “නගො ො ඇස” නමන් දිස් විය 

හැකිය 

(එරිතිමො මල්ටින ෝම්) 

• සනම් අසොමොන්ය හැඟීම, 

හිරි වැටීම නහෝ බඩගො ය  

හැඟීම වැනි (පරොවින්ද ය 

• විනේෂනයන් සනම් 

(හයිනපෝඇස්නට්ටෂියො) හැඟීම නහෝ 

සංනේදීතොව අඩු වීම 



 

හි අමුද්රව්ය 

 කුඩා දරුවා සූත රගත Comirnaty 

එන්නත 

ඔබ Comirnaty හි නපර මොත් රොවට නහෝ සක් රීය ේ රේ යයට නහෝ නමම ඖෂධනේ අඩංගු 

නව ත් අමුේ රේ යවලට අසොත්මික  ම් කරුණොකර එන් ත් ලබො න ොගන් : 

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

(ALC-0315 ) / 2 -[(න නපොලිඑතිලීන් ේලයිනකෝල්)- 2000 ]-N,N-

ඩයිනටට්ට රැඩිසිලැසිටැමයිඩ ( ALC-0159 ) / 

1,2 -ඩිස්නටනරොයිල්-sn-ේලිසනරෝ - 3- න ොස්න ොනකොලීන් (DSPC) / 

නකොනලස්ටනරෝල් / ට්ට නරොනමටනමෝල් / ට්ට නරොනමටනමෝල් හයිඩ නරොක්නලෝරයිඩ / සුක් නරෝස් / එන් ත් 

සඳහො ජලය 
 

අනුවොද දි ය: 23 න ොවැම්බර් 2022 

 

පරිවර්තිත අනුවොදය සහ ඉංග්රීසි අනුවොදය අතර විෂමතො ඇති වුවනහොත්, ඉංග්රීසි අනුවොදය 

පවතිනු ඇත. 

නහොංනකොං ක්රිස්තියොනි නස්වය මගින් ක්වන් නටොං හි පිහිටි මධයස්ථො ය, ජ වොර්ගික සුළු ජොතීන්ට 

ඔවුන්නේ නපොදු නස්වොවන් භ්ොවිතො කිරීමට සහොය වීම සඳහො මධයගත දුරකථ  අර්ථකථ  

නස්වොව සපයයි. කරුණොකර නයොමු කරන් : 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised telephone 
interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer to: 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm

