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스리랑카어-안내문 

 

ෙකාෙරෝනා ව�රස ආසාදනය-19 (ෙකාෙරෝනා 19) �වාරණ එ�න� ��ෙ� මා�ෙගෝපෙ�ශය 

 

●දැනට එ�න� කළහැ� ෙකාෙරෝනා ව�ර� ප්ර�ශ��කරන එ�න� �ම� �ෙ�ද? 
▸2021ෙපබරවා� වන �ට රට �ළ ව�ග ෙදකක ෙකාෙරෝනා -19 � �ශ��කරන එ�න� ලබා ගත හැ�ය. 

<ප්ර�ශ�� එ�න� ව�ගය එ�න� ��ෙ� වයස සහ පරතරය> 

 
 කා�ඩය 

 
 �ර�ශ��කරන එ�න� ව�ගය 

 
එ�න� ලබාගත�� වාර 
ගනන 

 
එ�න� කරනය කළ �� 
කාල පරතරය 

ඇ�ට්රා ෙසෙනකා වාහක එ�නත (ව�ර� ෙරෝගවාහකයා) ෙදවර� ස� 8-12. 
 

ෆ�ස� �ය��ක අ�ල එ�නත (mRNA) ෙදවර� �න 21 � 

 
*වාහක එ�නත (ෛවර� ෛද�කය) ෙකාෙරෝනා 19 ෛවරසෙ� ම��ට ප්ර�ෙ�හජනක ජානය ෙවන� 
ෛවර�, ෛවර� අ��වකට දමා ශ�රයට එ�න� කර�, න්ය��ක අ�ල එ�නත (MRNA) ��� 
ෙකාෙරෝනා 19 ෛවරසෙ� ම��ට ප්ර�ෙ�හජනක ජානය RNA �ව�පෙය� ශ�රයට එ�න� කර�.එය 
ශ�රෙ� ම��ට ප්ර�ෙ�හජනක ෙප්රෝ�න �පද�ෙම� ප්ර�ශ��කරණ ප්ර�චාරය� ඇ� 
කර�.ප්ර�ශ�� එ�න� ෙදකම ස�� එ�න� ෙනාවන  බැ�� එ�නත ම�� ෙකා�� 19 ආසාදනය 
ඇ� ෙනාෙ� 
▸ප්ර�ශ�� එ�නත ලබා �ෙම� ප� ෙරෝග වැළැ��ෙ� බලපෑෙ� කාල�මාව ��බඳ ද�ත ෙ� ද�වා 
ප්රමාණව� ෙනාවන බැ��, අවසර ල� එ�න� ගණන හැර ෙවන� එ�න� ��ම ��ෙ�ශ ෙනාකර�. 
 

●ෙකා�� 19 වැලැ��ෙ� එ�නත ලබා ගැ�මට ෙපර සැල��ම� �ය �� ක�� ෙමානවාද 
▸ෙසෟඛ්ය ස�ප�නව ��න �ට COVID-19 එ�නත ලබා ගැ�ම වැදග�  වන අතර,එ�නත ලබා      
ගැ�මට ෙපර අ�වාෙ�� ෛවද්යවරයාෙ� ෙපර අ�මැ�ය ලබා ගත ��ය. 
▸පහත සඳහ� අව�ථා වල� ඔබට ෙකා�� -19 වැලැ��ෙ� එ�නත ලබා ගැ�ම ෙනාකල ��ය 
▪ෙකා�� -19 එ�නෙත� සං��ය වලට ඇන�ලැ��� වැ� ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව� �ෙබන      
අව�ථාව� වල�. 
▪පළ� ෙකා�� -19 එ�නෙත� ප� ඔබට ඇන�ලැ��� වැ� ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව� �ෙබන 
අව�ථාව� වල�. 
※ඇන�ලැ���: ක�පනය, ��ම �ර�ම, ��ය නැ��ම, ෙතා� සහ �ඛය ඉ��ම සහ ශ�රය �රා ද�� ෙග� 
වැ� ෙරෝග ල�ණ සමඟ ද�� අසා��කතා ප්ර��යා 
※ඖෂධ (බඩවැ� ���� කරණ ෙ�ව�, ආ�ය), ආෙ�පන, ආහාර ෙහෝ ෙවන� ව�ගවල ආසා��කතා 
��බඳ ඉ�හාසය� �ෙබන අව�ථා� වල� ක�ණාකර එය ��ක ව�ෙ� සටහ� කර�න! 

 

▸ග�භ� කා�තාව� සහ වයස අ��� 18 ට අ� ළ�� ස�බ�ධෙය�, එ�නත ලබා �ෙම� ප� 
ආර�ාව සහ ��� බාවය ��බඳ සාය�ක අධ්යයනවල ප්ර�ඵල ���වන �� එ�නත ��ෙ�ශ 
ෙනාකර� (එ� එ� එ�නත සඳහා රටට අදාලව අවසරය අ�ව ෙවන� �මට යට�
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▸පහත සඳහ� අව�ථා වල� ෙරෝග වැල��ෙ� එ�න� ��ම ක� දම� ලැෙ� 
▪ෙකා�� -19 ආසාදනය � ඇ� බවට සැක කරන අව�ථාවක�, ඉ�ම�� ප��ණ සායනය� යනා�ය 
හරහා ෙරෝග ���චය ප��ණයකට භාජනය � ප්ර�ඵලය එන�� එ�න� ��ම ක� දම� ලැෙ�. 
▪�ෙරෝධානය වන, ෙකා��-19 ආසා�තය� සමග ස�ප සබදතා �ෙබ�න� �ෙරෝධානය අවස� වන 
�� එ�න� කරනය ක� දම� ලැෙ�. 

▪උණ (37.5 ට වඩා වැ�),වැ� උග්ර ෙරෝ� ත�වය� �ෙ� න� ෙරෝග ල�ණ පහව යන �� එ�න� ��ම 
ක� දම� ලැෙ�. 
 
●ෙකා�� 19 වැලැ��ෙ� එ�නත ලබා �ෙම� ප� සැල��ම��ය �� �යවර ෙමානවාද? 
▸එ�නත ලබා �ෙම� ප�, �නා� 15 � 30 � අතර කාලය� එ�න� ��ෙ� මධ්ය�ථානෙ� �� ����  
අ�තකර ප්ර��යා ��ව�ෙ� දැ� ���ෂණය කර�න 
▸නැවත �වසට පැ�ණ අවම වශෙය� පැය 3 කට වඩා ගැ��� සැල��ම� �ම.  
▸එ�නත ලබා �ෙම� ප� අවම වශෙය� �න 3 �ව� �ෙ�ෂ අවධානය� ෙගන අ�ක උණ� ෙහෝ   
සාමාන්ය ��තෙ� නැ� ශා��ක ෙරෝග ල�ණ ඇ�න� වහාම ෛවද්ය ප්ර�කාර ලබා ග�න. 

▸එ�න� කළ �ථානය ����ව තබා ගැ�ම. 

▸වැ���ය� සඳහා, එ�නත ලබා �ෙම� ප� ත�වම ෙනා�ට ෙරෝග ල�ණ ඇ� �වෙහා� උපකාර 
ලබා ගැ�මට හැ� වන ප�� ෙවන� ��ගල�� සමඟ ���න. 

 
●ෙකා�� -19 ට ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නත ලබා ගැ�ෙම� ප�ව ෙකා�� -19 වැල�ය හැ�ද? 
▸ෙකා�යාෙ� දැනට භා�තා වන ෙකා�� 19 එ�නත ස�� එ�නත� ෙනාවන බැ��, එ�නත ලබා 
�ෙම� ප� එ�නෙත� ෙකා�� 19 ආසාදනය �ම� �� ෙනාෙ�.එ�නත ලබා �ෙම� ප�ව ඇ��ය හැ� 
එ�නත ආ�ත ෙරෝග ල�ණ අතර කැ�ස, �වඳ ෙහෝ රසය නැ��ම� ෙනාමැත. 
▸ෙමම ෙරෝග ල�ණ ඇ� �වෙහා�, එ�නත ලබා ගැ�මට ෙපර ඔබ ෙකා�� -19 ආසාදනය � ඇ�  ෙහෝ 
ප්ර�ෙ�හ �පද�මට ෙපර ඔබ ආසාදනය � ඇ� බැ�� ප��ෂා ��ම සඳහා වහාම ප��ණ සායන 
�ථානයකට ෙගා� ප��ා කරවා ගැ�මට �යවර ගැ�ම. 
 
●ෙකා�� -19 ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නෙත� ප� ඇ� �ය හැ� අ�තකර ප්ර��යා ෙමානවාද? 

▸ෙකා�� -19 එ�නෙත� ප�, �ය හැ� රට�ළ ඇ�� ප්ර��යාව� අතර එ�න� කරන �ථානෙ� 
ෙ�දනාව, ඉ��ම සහ ර� පැහැය ආ�ය ඇ��ය හැ� අතර,ශ�ර ප�ධ�ෙ� ප්ර��යා වලට උණ, 
ෙතෙහ��ව, �සරදය, මාංශ ෙ�� ෙ�දනාව, ඔ�කාරය හා වමනය ආ�ය පැන නැ�මට හැ�ය. 
▸ඉතා කලා�ර�� ක�පනය,��ම ගැ�ෙ� අපහ�තාව, ��ය නැ��ම, ෙතා�වල / �ඛෙ� ඉ��ම ආ�ය 
සමඟ ද�� අසා��කතා ප්ර��යා(ඇන�ලැ���) ෙරෝග ල�ණ ඇ��ය හැක. 
▸ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නත ලබා �ෙම� ප�, අවම වශෙය� �නා� 15 � එ�න� ��ෙ� �ථානෙ� �� 
��ය �� අතර ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව� (ඇන�ලැ���) ��ව�ෙ� දැ� ���ණය කළ �� 
අතර,�ට ෙපර ෙවන� ෙ��� �සා (ඖෂධ, ආහාර, එ�න� ��ම ආ�ය) ද�� අසා��කතා ප්ර��ය 
ඇ�� ඇ� අ�දැ�� ඇ� අව�ථාවල� අ�වාෙ��ම ���ණය ��මට වගබලා ගැ�ම.  
  
☞ ෙරෝග වැල��ෙ� එ�න� උපකාරක ෙව� අඩ�ෙ� (https://nip.kdca.go.kr) ‘එ�නෙත� ප� ෙසෟඛ්යය 
ප��ෂා ��මʼ ��� අ�තකර ප්ර��යා සහ එයට ��ණ ෙදන ක්රම ප��ා කළ හැ�ය.
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●ෙකා�� -19 ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නෙත� ප� අ�තකර ප්ර��යාව� ���වෙහා� කළ 
��ෙ� �ම�ද? 

▸ය� ෙහය�� ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව� (ඇන�ලැ���, ආ�ය) ෙප��� කර�ෙ�න� වහාම 
911 අම�ම, ෙහෝ ළඟම ඇ� ෙරෝහෙ� හ�� ප්ර�කාර අංශයට එන ෙලස ඉ�ලා ��නවා. 
▸අ�තකර ප්ර��යාව� ��� ඇතැ� ඔබ සැක කරන අව�ථාවක�, එය ��බදව ප්රාෙ��ය මහජන 
ෙසෟඛ්ය මධ්ය�ථානය ෙහෝ ෙරෝග වැල��ෙ� එ�න� උපකාරක ෙව� අඩ�ය (https://nip.kdca.go.kr) 
හරහා වා�තා කළ හැ�ය. 

 
● ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නත ම�� ඇ�ෙවන ගැට� සඳහා වන ජා�ක ව�� ක්රමය ��බඳ 
ෙතාර�� 
▸ෙරෝග වැල��ෙ� ෙ��ෙව� අ�තකර ප්ර��යාව� හටග�නා අව�ථාවක� (ෙබෝවන ෙරෝග 
වැළැ��ෙ� හා කළමනාකරණය ��ෙ� පනත) ට අ��ලව එ�න� හා� සඳහා ජා�ක ව�� ක්රමය� 
�යා�මක ෙව�� පව�.. 
▸අ�තකර ප්ර��යාව �� � �න �ට වසර 5 � ඇ�ළත ඔබට ඉ��� කළ හැ� අතර, හා�ය ��බඳ 
�ම�ශනය හා එ�න� හා� ව�� ක��ෙ� ��ෙ�ශ ��ම ම�� ෙ�� සාධක හ�නාෙගන �ෙ� න�, 
ව�� ලබා ගත හැ�ය. 

▸ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නත ලබා ගැ�ෙම� හා�ය� ��� ඇතැ� සැක කර�ෙ� න�, ඔබට ප්රාෙ��ය 
මහජන ෙසෟඛ්ය මධ්ය�ථානය ��� ඉ��� කළ හැ�ය. 
*වැ� ��තර සඳහා, අදාල මජන ෙසෟඛ්ය මධ්ය�ථානය �ම�ම ෙහෝ, ෙරෝග වැල��ෙ� එ�න� 
උපකාරක ෙව� අඩ�යට (https://nip.kdca.go.kr) ��ෙස�න
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ෙකාෙරෝනා ව�ර� ෙබෝවන ෙරෝග -19 (ෙකා�� 19) ෙරෝග වැල��ෙ� එ�න� සදහා 
ෛවද්ය �ලධා�� ෙවත ෙයා� ��ෙ� �ය�ය��. 

 

● 2021 ෙපබරවා� �ට,ෙකා�යාෙ� ව�ග ෙදක� � ප්ර�ශ�� එ�න� ලබා ගත හැ�ය. 

<ප්ර�ශ�� එ�න� ව�ගය එ�න� ��ෙ� වයස සහ පරතරය> 

 
▸වාහක එ�නත (ෛවර� ෙරෝගවාහකයා) ෙකාෙරෝනා 19 ෛවරසෙ� ම��ට ප්ර�ෙ�හජනක ජානය 
ෙවන� ෛවර� අ��වකට දමා ශ�රයට එ�න� කර�, න්ය��ක අ�ල එ�නත (mRNA) ��� 
ෙකාෙරෝනා 19 ෛවරසෙ� ම��ට ප්ර�ෙ�හජනක ජානය RNA �ව�පෙය� ශ�රයට එ�න� කර�. 
එය ශ�රෙ� ම��ට ප්ර�ෙ�හජනක ෙප්රෝ�න �පද�ෙම� ප්ර�ශ��කරණ ප්ර�චාරය� ඇ� කර�. 
ප්ර�ශ�� එ�න� ෙදකම ස�� එ�න� ෙනාවන බැ�� එ�නත ම�� ෙකාෙරෝනා 19 ආසාදනය 
ඇ� ෙනාෙ�. 

▸ ප්ර�ශ�� එ�නත ලබා �ෙම� ප� ෙරෝග වැළැ��ෙ� බලපෑෙ� කාල�මාව ��බඳ ද�ත ෙ� 
ද�වා ප්රමාණව� ෙනාවන බැ��, අවසර ල� එ�න� ගණන හැර ෙවන� එ�න� ��ම ��ෙ�ශ 
ෙනාකර� 

 

ෙකා�� <19 ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නත උවමණා නැ� අය> 
▸ ෙකා�� -19 ආසාදනය යැ� සැක කරන අව�ථාවක�(ප��ෂණ සායන ආ�ය හරහා වහාම ෙරෝග 
���චය ප��ෂණවලට භාජනය ��ෙ� �යවර) 
▸ �ෙරෝධානය ව�න�, ෙකාෙරෝනා19 ෙරෝ�� සහ ස�බ�ධතා ඇ�ත�(�ෙරෝධායනෙය� ප�ව 
එ�න� කළ හැ�ය) 
▸ උණ (37.5) වැ� හ�� ෙරෝග ල�ණ ඇ� අව�ථාවල� (ෙරෝග ල�ණ නැ�ෙවන �� එ�න� ��ම 
ක� දම� ලැෙ�) 
▸ ග�භ� කා�තාව� සහ වයස අ��� 18 ට අ� ද�ව� 

*ෙ� ද�වා ආර�ත බව සහ ප්ර��යා ��බද ෙතාර�� ෙනාමැ� බැ�� එ�න� ඉල�කෙය� 
බැහැර කර� ලැෙ�. 

 
< ෙකා�� -19 ප්ර�ශ��කරන එ�නත ��� නැ�ත� > 

▸ ෙකා�� -19 එ�නෙත� ආකෘ�ෙ� සංඝටකය�ෙ� ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව�(උදා: 
ඇන�ලැ���) හටගැ�ෙ� ෙතාර�� �ෙබන අව�ථාවක� 
▸පළ� ෙකා�� -19 ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නෙත� ප� ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව� සනාථ � 
අව�ථාවක�ㆍ 
(ෆ�ස�, ෙමාෙඩනා එ�නත) ෙපා�එ��� �ල�ෙකෝ� (PEG) ෙහෝ ඊට අදාළ අ� ද්රව්ය (අ�), 
ෙපා�ෙසෝ�ෙබ� �සා ද�� අසා��කතා ��බඳ ඉ�හාසය� �ෙබන අව�ථාවක� එ�න� ��ම 
තහන� කර ඇ�ත� ඇ�ළ�. 

*ෙපා�එ��� �ල�ෙකෝ� (PEG)ඖෂධ,බඩවැල කැමරා��ම සදහා �දාන� කරන ද්රව්ය(බඩවැ� 
���� කරන),කැ�ස �ර�, ආෙ�පන, සම සහ ශල්යක�ම අතර�ර භා�තයට ගැෙනන ෛවද්ය 
��පාදන, ද�තාෙ�ප, කාච සහ �ප�ශ කාච ද්රාවනය� යනා�ය ��� ෙසායා ග� ඇත. 
*ෙපා�ෙසෝ�ෙ�� PEG සමඟ හර� අ� සංෙ�� ප්ර��යා ඇ� කළ හැ� බැ��, ෙපා�ෙසෝ�ෙ�ට දැ� 
අසා��කතා ප්ර��යා හටෙගන ඇ� අව�ථා� �ෙ�න� ෆ�ස�, ෙමාෙඩනා එ�නත, එ�න� 
��ම තහන� . 
.(ඇ�ට්රාෙසෙනකා එ�නත)ෙපා�ෙසෝ�ෙබ� වලට ද�� අසා��කතා ප්ර��යා ඇ��ෙ� ෙතාර�� 

කා�ඩය �ර�ශ��කරන 
එ�න� ව�ගය 

එ�න� ලබාගත�� 
වාර ගනන 

එ�න� කරනය කළ 
�� කාල පරතරය 

 
ඇ�ට්රාෙසෙනකා 

වාහක එ�නත (ව�ර� 
ෙරෝගවාහකයා) 

 
 ෙදවර� 

ස� 8-12. 

ෆ�ස� �ය��ක අ�ල එ�නත 
(mRNA) 

ෙදවර� �න 21 � 
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�ෙබන අව�ථාවක� එ�න� ��ම ��� ෙනා�ම ඇ��ව 

* PEG ඇ�ළ� කර නැ� �සා, PEG සමඟ හර� අ� සංෙ��තා ප්ර��යා ඇ� කළ හැ� 
ෙපා�ෙසෝ�ෙබ� අඩං� ��ම �සා PEG ආසා��කතාවය� ඇ� බවට සැක කරන ඕනෑම 
ෙකෙන�ට ඇ�ට්රාෙසෙනකා එ�නත ලබා ගැ�ම ගැන සැල��ම� �ය ��ය. 
 

 
ප්ර����ක
රණ 
එ�න� 
ව�ගය 

 
 ෙකා��නා� (ෆ�ස�) 

ෙකා�යා ඇ�ට්රාෙසෙනකා 
ෙකා��-19 ප්ර����කරණ 
එ�නත (ඇ��රාෙසෙනකා) 

 
 
 අඩං� 
පදා�ථ 

2 [(ෙපා�එ��� �ල�ෙකෝ�) -2000] -එ�, 

එ�-ඩ�ට්ර�ඩස�� ඇ�ටම�� 

��ෙටෙරා��-එ�එ�-��සෙරෝ -3-
ෙෆා�ෙෆාෙකා�� ෙකාෙල�ටෙරෝ� 
(4-හ�ෙඩ්රා����ට��) අසෙන��) �� 
(ෙහ�ෙ�� -6, 1-ඩ��) �� (2-ෙහ�ස�� 
ෙඩකෙනා��) 

ෙපාටෑ�ය� �ෙලෝර�� 

ෙමාෙනාබැ�� ෙපාටෑ�ය� ෙපා�ෙ�� 

ෙසෝ�ය� �ෙලෝර�� 

�බා�� ෙසෝ�ය� ෙපා�ෙ�� ඩ�හ�ෙ�� 

�ෙක්රෝ� 

එ�-��ට��� 

එ�-��ට��� 
හ�ෙඩ්රා�ෙලෝර�� 
ෙමාෙනාහ�ෙ�� 

මැ���ය� �ෙලෝර�� 
ෙහ�සහ�ෙ�� 

ෙපා�ෙසෝ�ෙබ� 80 

එතෙනෝ� 

�ෙක්රෝ� 

ෙසෝ�ය� �ෙලෝර�� 

�ෙසෝ�ය� එෙ�ෙ�� 
ඩ�හ�ෙ�� 

එ�න� සඳහා ජලය 

 

●ෙකා�� 19 වැෙල��ෙ� එ�න� අදඅල ��ගලයා ��� එ�න� ලබා�ෙම� ප� ���ණය කළ �� කාලය. 

▸�ය�ම එ�න� ලබා�ය�� ��ගලයාට ෙරෝග වැල��ෙ� එ�න� ��ෙම� ප� අවම වශෙය� 
�නා� 15 �ව� ���ණය කරණ ෙලසට �යම කර�. 

▸ෙකෙ� ෙවත�, ෙවන� ෙ��� �සා ද�� අසා��කතාව� (උ.දා., ඇන�ලැ���) ෙරෝග 
ඉ�හාසය� ඇ� එ�න� ලබාග�න� �නා� 30 � ���ණය කළ ��. 
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● ��ව ප��ෂණය සඳහා සාය�ක වසෙය� සලකා බැ�ය �� ක��. 

▸ඔබ දැනට ගැ�ෙගන �ෙ�ද? 
ෙකෝ��-19 ෙරෝග වැල��ෙ� එ�නත ���දාට ෙහෝ ළද�වාට ඇ� බලපෑම ��බඳ ද�ත ඉතා 
�ඟ බැ��.ග�භ� කා�තාව� සඳහා ෙකෝ��-19 එ�නත ��ෙ�ශ ෙනාකර�. 

 
▸ෙපරට වඩා ෙවන�ව අද අස�ප �වභාවය� �ෙ�ද? 
 ෙස�ප්ර�ශ්යාව සහ පාචනය වැ� �� ෙරෝග සඳහා එ�න� ��ම අ�තකර ෙනාෙ�, න��    
සාමාණ්ය හා ද�� උග්ර ෙරෝග වල� ෙරෝග ල�ණ සමනය වන ෙත� එ�න� ��ම ක� දම� 
ලැෙ�.ෙකා��-19 ආසාදනය ෙලස ඔබ සැක කර�ෙ� න� ප��ණ සායන ආ�ය හරහා වහාම 
ෙරෝග ���චය ප��ණ �� ��ම අවශ්ය ෙ�. 

 
▸ඔබට කවදා ෙහෝ ෙකා�� -19 ආසාදනය ඇ� බව හ�නාෙගන �ෙ�ද? 

ෙකා��-19 ට එෙර�ව එ�නත ලබා ගත ��ද ය�න �රණය ��ම සදහා ෛවර� ප��ණ සහ 
ෙසෙරා�ක� ප��ණ ��ෙ�ශ ෙනාකරණ අතර, ෙකා��-19 එ�නතට ��� අ�තකර බව� 
ෙනාමැ� න�, ඔබට ෙකා��-19 ආසාදන � ��ණ� එ�නත ��ෙ�ශ ෙකෙ�. ආසාදනය හා 
එ�නත අතර ��ෙ��ත අවම පරතරය� ෙනාමැත, න�� පළ� ආසාදනෙය� මාස 6 � ඇ�ළත 
නැවත ආසාදනය �ෙ� අව�ථා ��ලභ වන බැ�� පළ� ආසාදනෙය� මාස 6 � ද�වා එ�නත 
ප්රමාද කළ හැ�ය. අනාගතෙ�� �වාභා�ක ආසාදන වල අඛ�ඩ ප්ර�ශ��කරණ බලපෑම 
��බඳ වැ� ද�ත ප්රකාශයට ප� ෙවන බැ�� ෙමම ��ණායකය ෙවන� �මට භාජනය �මට 
හැ�ය. ෙකා�� -19 ආසාදනය ෙ��ෙව� උදා�න ප්ර�ෙ�හ ප්ර�කාර (��ර ප�ධ� ආෙරෝපණය 
ෙහෝ ෙමාෙනා�ෙලෝන� ප්ර�ෙ�හ) ලබාග� �ෂය�� ෙකා�� -19 එ�නෙත� ආර�ාව සහ 
ප්ර��යා ��බඳ ද�ත දැනට ෙනාමැත. එබැ��, ෙකා�� -19 ආසාදනය ෙ��ෙව� උදා�න 
ප්ර�ෙ�හ ප්ර�කාර ලබාග� අදාල ��ගලයා ෙකා�� -19 එ�නත ෙ��ෙව� ප්ර�ශ��කරණෙ� 
ප්ර�චාරය සහ ප්ර�ෙ�හ ���සාෙ� අ�� බාදක වළ�වා ගැ�ම සදහා වැ��ර ෙතාර�� ලබා 
ෙදන ෙත� ප්ර�ෙ�හ ���සාව අවස� �ෙම� ප� අවම වශෙය� �න 90 � එ�නත ක� දැ�ම 
��ෙ�ශ කර� ලැෙ�. 
 
▸ප��ය �න 14 �ළ ඔබට ��ය� ප්ර�ශ�� එ�නත� (ෙකා�� 19 ප්ර�ශ�� එ�නත හැර) 
ලබාෙගන �ෙ�ද? 
ෙ� ද�වා, ෙවන� එ�න� සමඟ එ�න� කරන �ට ෙකා�� -19 ප්ර�ශ�� එ�නෙත� 
ආර�ාව සහ ප්ර��යා ��බඳ ප්රමාණව� ද�ත ෙනාමැ�කම ෙ��ෙව� ෙ� ද�වා ෙවන� 
එ�න� සමඟ එකවර එ�න� ��ම ��ෙ�ශ ෙනාකරන අතර, ෙකා�� -19 ට එෙර�ව එ�න� 
කරන �ට අවම වශෙය� �න 14 කට ෙපර ෙවන� එ�න� සමඟ එ�න� ��ම ��ෙ�ශ කර� 
ලැෙ�. 

ෙකෙ� ෙවත�, ෙකා�� -19 එ�නත ෙවන� එ�න� සමඟ එ�න� ��මට ෙපර ෙහෝ ප�ව �න 
14 � ඇ�ළත අහ�ෙබ� එ�න� කර� ලැ�ෙ� න� ෙහෝ ෙවන� එ�නත� සමඟ එකවර 
එ�නත ලබා �� �ට අ�ෙ�ක එ�න� ��ම ��ෙ�ශ ෙනාකර�. 
 
▸කවදා ෙහෝ ෙකා��-19 ප්ර�ශ��කරණ එ�නත ලබාෙගන �ෙ�ද? 
අද වන �ට, ��ධ ව�ගෙ� ෙකා�� 19 ප්ර�ශ��කරණය එ�න� (න්ය��ක අ�ල එ�න� 
(mRNA), වාහක ���ශ��කරණය එ�න� (ෛවර� ෛද�ක), න්ය��ක අ�ල එ�න� 
(mRNA)සහ වාහක එ�නත� (ෛවර� වාහක) සමඟ අමතර එ�න� ��ෙ�� ආර�ාව සහ 
ප්ර��යා ��බඳ ද�ත ෙනාමැ��ෙම�, 1 වන සහ 2 වන එ�න� සඳහා එකම ��පාදනය� 
සමඟ එ�න� ��ම �යම කර� ලැෙ�. අහ�ෙබ� ෙහෝ අමතර එ�න� ලබාෙගන ඇ�න� 
අ�ෙ�ක එ�න� ��ම ��ෙ�ශ ෙනාකර�. 
 
▸ප��ය �න 14 �ළ ඔබට ��ය� ප්ර�ශ��කරණ එ�නත� (ෙකා�� 19 
ප්ර�ශ��කරණ එ�නත හැර) ලබාෙගන �ෙ�ද? 
ෙ� ද�වා, ෙවන� ප්ර�ශ��කරණ එ�න� සමඟ එ�න� කරන �ට ෙකා�� -19 එ�නෙත� 
ආර�ාව සහ �යාකා��වය ��බඳ ප්රමාණව� ද�ත ෙනාමැ� ෙහ�� ෙ� ද�වා ෙවන� 
එ�න� සමඟ එකවර එ�න� ��ම ��ෙ�ශ ෙනාකරන අතර, ෙකා��-19 ට එෙර�ව එ�න� 
කරන �ට අවම වශෙය� �න 14 කට ෙපර,ප� ෙවන� ප්ර�ශ��කරණ එ�න� සමඟ එ�න� 
��මට පරතරය තබා ගැ�ම ��ෙ�ශ කර� ලැෙ�.... 

ෙකෙ� ෙවත�, අහ�ෙබ� ෙහෝ ෙකා��-19 වැලැ��ෙ� එ�නත ෙවන� ප්ර�ශ��කරණ 
එ�න� සමඟ එ�න� ��මට ෙපර ෙහෝ ප�ව �න 14 � ඇ�ළත අහ�ෙබ� එ�න� කර� 
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ලැ�ෙ� න� ෙහෝ ෙවන� එ�න� සමඟ එකවර එ�නත ලබා �� �ට අ�ෙ�ක එ�න� ��ම 
��ෙ�ශ ෙනාකර�. 

☞එ�නත ලබා � ඇ�න�, එ�නත ලබා �ෙම� ප� ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව� හටෙගන 
කවදා ෙහෝ ප්ර�කාර ලබාෙගන �ෙ�ද? 
ෙකා�� -19 ප්ර�ශ��කරණ එ�නෙත� පළ� මාත්රාෙව� ප�ව ඔබට ද�� ආසා��කතා 
ප්ර��යාව� ��� ඇ�න� එකම මාත්රාෙ� එ�න� ෙදෙව� ප්ර�ශ��කරණ එ�නත ලබා�ම 
��� නැත. 
*ඇන�ලැ��� ආ�ය �සා ප්රථමාධාර සහ ෙරෝහ� ප්ර�කාර ආ�ය 
 

▸ ඔබ �ට ෙපර ද�� අසා��කතා (ඇන�ලැ���) ඇ�� ප්ර�කාර ලබාෙගන �ෙ�ද? 

�ය�ම අසා��කතා ප්ර��යා එ�නත හා ස�බ�ධ ෙනාවන අතර ප්ර�ශ��කරණ එ�න� 
හා,එ�න� ��� ෙහෝ එ�න� වල සංඝටක වලට ස�බ�ධ ෙනාවන අසා��කතා ප්ර��යා 
එ�නත සඳහා එය ���� ෙ��ව� ෙනාෙ�. ෆ�ස� එ�න� ��ෙ�� සලකා බැ�ය �� PEG 
ස�බ�ධෙය� ග� කල ඖෂධ, බඩවැල කැමරා ��ම සඳහා බඩවැ� සක� ��ම (බඩවැ� ���� 
කර�න�), කැ�ස �ර�, ආෙ�පන, සම සහ, ශල්යක�මෙ�� භා�තා කරන  ෛවද්ය ��පාදන, 
ද�තාෙ�ප, සහ කාච සහ �ප�ශ කාච �ස�� වැ� ��පාදන ව�� එය ඇ�ෙ�. ඔබට �ට ෙපර 
බරපතල ආසා��කතා ප්ර��යාව� (ඇන�ලැ��� ආ�ය) �ෙ� න�, එ�නත ලබා ගැ�ෙම� 
ප� �නා� 30 � ���ෂණය ��ම අවශ්ය ෙ�. 

▸ ��ර කැ� ගැ�ෙ� ආබාධය� ෙහෝ, නැතෙහා� ප්ර�ෙ�හ ජනක  ග��� ��ද? 

�ය�ම ප්ර�ශ��කරණ එ�න� වල� ෙම�, ෙරෝග වැලැ��ෙ� එ�නත ලබා ගත හැ� න�� 
��ර කැ� ගැ�ෙ� ආබාධව�� ෙපෙළන ෙහෝ ප්ර�ෙ�හජනක ලබා ග�නා අය ��බද අව�ථාෙ�� 
එ�න� කරන �ට, �ඩා ඉ�ක�ව� (23G ට වැ�) භා�තා කර��, එ�න� කරන �ථානය 
ඇ���ම�� ෙතාරව, අවම වශෙය� ���� 2 � ව� �ඩනය ෙයාද�න 
 

▸තවද, 

- (�ද�ගත ෙරෝ��) සාය�ක අ�හදා බැ�ෙ� ප්ර�ඵලව�� �ද�ගත ෙරෝග ෙනාමැ�ත� සහ 
සාෙ��ව, සමාන ප්ර�ශ��කරණ ප්ර��යාව� හටෙගන ඇ� අතර එ�නත සා�ථක බව 
ෙසායා ෙගන ��ෙම� ෙකා�� -19 එ�නත සඳහා බලපෑම� ෙනාමැ� න�, එ�නත ��ෙ�ශ 
කර� ලැෙ�. 

 

- (එ�.අ�.� ආසා�ත�� ඇ�� ප්ර�ශ��ය අ� ��ගල�� ප්ර�ශ��කරණ ��වලතා ඇ� 
��ගල��) සඳහා ෙකා�� -19 ප්ර�ශ�� එ�නෙත� අ�තකර බව� ෙනාමැ�බව සහ ප්ර��යා 
��බඳ ද�ත ෙමෙත� ෙනාමැ� අතර එ�න� ��ෙම�, ෙකා�� -19 ප්ර�ශ�� එ�නෙත� 
ප්ර�ශ��කරණ ප්ර�චාරය අ� �ම සහ ප්ර��යව�ටද බලපා�. ෙකෙ� ෙවත�, ෆ�ස�, 
ඇ�ට්රාෙසෙනකා � ෙකා�� -19 ප්ර�ශ�� එ�නත ස�� එ�නත� ෙනා�ම �සා ෙකා�� -19 
�ශ��කරණ එ�නත සඳහා ෙනා��� බව� ෙනාමැ� න�, එ�නත ��ෙ�ශ කර� ලැෙ�. 
 

- (�� ෙදන ම�ව��) �� ෙදන ම�ව�� ම��� �ෙම� ද�වා ��බදව අ�� ආබාද 
ෙනාමැ�බව සහ ප්ර��යා ගැනෙ� ද�වා ෙතාර�� නැත. ෙකා�� -19 ප්ර�ශ��කරණ 
එ�නතට ෙනා���කම� ෙනාමැ� න�, �� ෙදන මවට ප්ර�ශ�� එ�නත ��ෙ�ශ කර� 

 

 

 

 

 

 



8 

●ප්රතිශක්ති එනේනතට අනුව එනේනත් කිරීෙමනේ පසු ඇතිෙවන ප්රතික්රියා. 

 
එ�නත ව�ගය 
 

 

ෙකා��නා� (ෆ�ස�) 

ෙකා�යා ඇ�ට්රාෙසෙනකා ෙකා��-
19 ප්ර����කරණඑ�නත 
(ඇ��රාෙසෙනකා) 

 
 අ�තකර ප්ර��යා 

ෙබාෙහෝ �ට වා�තා වන 
අ�තකර ප්ර��යා න� 
එ�න� කරන �ථානෙ� 
ෙ�දනාව. (84.1%), ෙතෙහ��ව 
(62.9%), �සරදය (55.1%), 
මාංශ ෙ�� ෙ�දනාව (38.3%), 
ඇග �තල �ම (31.9%), ස�� 
ෙ�දනාව (23.6%) උණ 
(14.2%)�ය. එ�න� කරන 
�ථාන ඉ��ම (10.5%), එ�න� 
කරන �ථානය ර� පැහැය 
(9.5%), ෙබාෙහෝ �ට ඔ�කාරය 
(1.1%), ක�මැ�කම (0.5%) සහ 
වසා ගැ�� ඉ��ම (0.3%) 
වා�තා � ඇත. 
• ��� සාය�ක අ�හදා 
බැ�� වල� එ�න� ��ෙම� 
ප� අව�ථා හතරක� උග්ර 
ෙලස ��ෙ� දැ�ම 
ෙනාමැ�� යාම ���ණය 
�ය, 

ෙබාෙහෝ අ�තකර ප්ර��යා �� 
වන අතර එ�නත ලබා � �න 
��පය� ඇ�ළත අ��දහ� ෙ�, 
න�� ප්ර��යාව �න 7 � ද�වා 
�ගට පැව�� ප්ර��යා 4% 
මාන�ක ප්ර��යා 13% �ය. 
 
• �තර වා�තා වන අ�තකර 
ප්ර��යා න� එ�න� කරන 
�ථානෙ� �� ෙමාෙළා� �ම�.(60% 
ට වඩා), එ�න� කරන �ථානෙ� 
ෙ�දනාව, �සරදය, 
ෙතෙහ��ව(50% ට වඩා), මාංශ 
ෙ�� ෙ�දනාව සහ ව්යා�ය (40% ට 
වඩා),උණ ඇග �තල �ම (30% ට 
වඩා), ස�� ෙ�දනාව සහ 
ඔ�කාරය(20% ට වඩා) �ය 
 

ෙමම පරිවරේතනය සංක්රමණික අරේථ නිරූපණ හා පරිවරේතන මධ්යසථ්ානෙයේ ලිනේක් (Link) තුළිනේ පරිවරේතනය කර ඇත. 

051) 818-5759 

 


