
(Sinhala version) 

මාස 6 සිට අවුරුදු 3ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac එන්නත භාවිතය පිළිබඳ 

අතිරේක සටහන්* 

 

2022 අග ෝස්තු 4 සිට මාස 6 සිට අවුරුදු 3ට අඩු දරුවන්ට CoronaVac (Sinovac) එන්නත ලබා 

 ත හැක. 

COVID-19 ආසාදනගේ ග ෝලීය වසං තය සමඟ, බරපතල ගරෝ ාබාධ හා මරණ අනුපාතය 

ඵලදායී ගලස අඩු කිරීම සඳහා COVID-19 ගරෝ ගයන් දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එන්නත් 

කිරීම ඉතා වැද ත් ගේ. 

ගසෞඛ්ය ගදපාර්තගේන්ුගේ ගසෞඛ්ය ආරක්ෂණ මධ්යස්තථානය (CHP) යටගත් ඇති 

එන්නතකින් වැළැක්ිය හැකි ගරෝ  පිළිබඳ ිද්යාත්මක කමිටුව සහ නැගී එන සහ සත්ව 

ගරෝ  පිළිබඳ ි ද්යාත්මක කමිටුව (JSC), ප්රධාන ි ධායක ි ගේෂඥ උපගද්ශක මණ්ඩලය (EAP) 

ිසින් මුල් සායනය සටහන් කරන ලදී. මාස හයක් වයසැති ළමුන් සඳහා CoronaVac (Sinovac) 

එන්නත් මාත්රා ගදකක අත්හදා බැලීේ දත්ත ගපන්නුේ කගේ එම එන්නත ප්රතිශක්තිජනක 

වන අතර නව ආරක්ෂක  ැටළු ගනාමැති බවයි. ිගේෂඥයන් මාස හගේ සිට අවුරුදු 3 ට අඩු 

ළමුන් සඳහා එන්නත් කිරීගේ ිධිිධානය පහත පරිදි සලකා බලයි. 

මාත්රා  ණන:  මාත්රා ුනක් භාිත කළ හැක.# 

මාත්රාව:    වැඩිහිටි දරුවන්ට සහ වැඩිහිටියන්ට එක් එක් එන්නගතහි මාත්රාව 

සමාන ගේ. 

පරතරය:   පළමු මාත්රා ගදක අතර පරතරය අවම වශගයන් දින 28 ක් ිය යුු  

අතර ුන්වන මාත්රාව ගදවන මාත්රාගවන් දින 90 කට පසුව ලබා දිය  

යුුය. ප්රතිශක්තිකරණය අඩු ළමුන් සඳහා, පළමු මාත්රා ගදක අතර 

පරතරය අවම වශගයන් දින 28 ක් වන අතර ුන්වන මාත්රාව ගදවන 

මාත්රාගවන් දින 28 කට පසුව ලබා දිය යුුය. 

ගසෞඛ්ය ගස්තවා වෘත්තිකයන් ිසින් සුදුසු පරිදි ළමුන් සඳහා අතට ගහෝ කලවා ප්රගද්ශයට 

එන්නත් ලබා ගදනු ඇත. 

*මාස 6 සහ අවුරුදු 3 ට අඩු ළමුන් සඳහා CoronaVac (Sinovac) එන්නත භාිතා කිරීම ගරෝ  

වැලැක්ීම සහ පාලනය කිරීම (එන්නත් භාිතය) ගරගුලාසි (Cap. 599K) යටගත් අවසර ලබා දී 

ඇති CoronaVac හි අනුමත පැගක්ජ ඇුළත් කිරීගේ ලැයිස්තු ත කර ගනාමැත.ගමය,  වත්මන් 

සහ අගප්ක්ිත වසං ත තත්ත්වය ගමන්ම අදාළ කාර්යක්ෂමතාව සහ ආරක්ිත දත්ත 

සමාගලෝචනය කිරීගමන් පසුව, රජය ිසින් පත් කරන ලද ිද්වත් මණ්ඩලය(ය)/කමිටු(ය) හි 

උපගදස්ත සැලකිල්ලට  නිමින්, ගරෝ  වැළැක්ීම සහ පාලනය කිරීම (එන්නත් භාිතය) 

ගරගුලාසි (Cap. 599K) යටගත් රජගේ වැඩසටහගන් අවසර ලත් ගල්බල් රහිත භාිතයකි. 

ළමුන්ට එන්නත් ලබා ගදන්නන් සඳහා එන්නත් නියම කරන, නිකුත් කරන ගහෝ ලබා දීගේ 

ව කීම දරන පුද් ලයා රජගේ වැඩසටහගන් රජගේ මඟ ගපන්ීමට අනුකූලව ක්රියා කරයි. 

#ගපර COVID-19 ආසාදනය ඇති ළමුන් සඳහා, කරුණාකර "ගපර COVID-19 ආසාදනය ඇති 

පුද් ලයින් සඳහා COVID-19 එන්නත් කිරීම පිළිබඳ කරුණු පත්රිකාව" ගවත ගයාමු වන්න. 

 



(Sinhala version) 

පරිවර්තනය කළ අනුවාදය නිර්ගද්ශය සඳහා පමණි. අනුවර්තන දිනය:  4 අග ෝස්තු 2022 

පරිවර්තනය කළ අනුවාදය සහ ඉංග්රීසි අනුවාදය අතර ිෂමතාවන් තිගේ නේ, ඉංග්රීසි 

අනුවාදය බල පැවැත්ගේ. 

වැඩිදුර ිස්තතර සඳහා කරුණාකර www.covidvaccine.gov.hk ගවත පිිගසන්න.  

 

Translated version is for reference only. Version date: 4 August 2022 

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk  

 


