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සෑම එ;නත ම රටකට හP;වා .මට ෙපර එ- ආර 3ත බව සහ ක ! ම සඳහා GQR හා දැS ප ෂාවකට
භාජනය ය UVය. ප(ෙ ෂණා5මක එ;නත ෙවළඳෙපWළට යාමට ෙපර ස5ව ප ෂණ, මානව X(ව සාය"ක
ප ෂණ සහ ජනගහන මYටෙ< අZයර I, II සහ III සාය"ක අ5හදා බැ[< සදහා ෙයWM ය UVය. ෙමම අවස්ථා
වල. එමN; ආර ෂාව ලැ\මට බලාෙපWෙරW5V වන ෙර ගයට එෙර-ව ඉ; ලැෙබන ආර ෂාව සහ
පලදා]තාවය ත ෙස2H ෙකෙ(.
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ෙබWෙහ එ;න5 වල ධාන වශෙය;
ෙ හජනක, සහායක, කR තබා ග;නා ^වF සහ ස්ථා]කාරක අඩං`
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ෙහWඳ ෙසDඛF ත5වයක 6jම COVID -19 ෙනWවල.මට ෙහ එය තව5 අෙයmට ෙබ ! මට ඇ අවදානම අr
ෙනWකරL.
ඔබට ෛවරසය ආසාදනය 9 ඇ නM5 !67 ෙර ග ල ෂණය ෙනWෙප;වා 6iන අවස්ථාවක. ඔබෙ/
ආදරsයය;ට සහ ඔබ අවට 6iන අයට ඔබ ෙනWදැaව5වම ෛවරසය පැ tය හැ!L.
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අෙනm5 6යwම එ;න5 ෙම;ම, COVID -19 එ;නත සදහා ද එ- ආර 3ත බව සහ පලදා]තාවය සදහා වන
දැS "(ණායක සGරාxය UVය. 6යQම එ;න5 භා තය සඳහා අaමත 9මට ෙපර ඒවා ආර 3ත බව සහ ක
! ම සඳහා දැS අධFයනය;ට ෙයWM ෙ+.
COVID-19 ෙග [ය ෙසDඛF හZ6 අවස්ථාව බවට ප59ම5 සමඟ ෙලWව Gරා දFායL; හැ! ඉ ම";
එ;න5 ලබා ගැqමට දැS ෙවෙහස දැ ය.
එ;න5 "පද9ෙ< {යාවxෙ . වැදග5ම සාධකය
safety).
ඉතා ෙ+ගෙය;

ෙලස සලකන ල ෙ එ;නෙ5 ආර ෂාවL (vaccine

ධ එ;න5 ව(ග ඇග]ම 67 කරන ල..

ෙකi මා(ග අaගමනය කර නැත.
"6 සාය"ක අ5හදා බැ[< කර ඇත.
• ෙ< අaව ශාල කැප9ම , මාණව5 අරMදR සහ ෙපW7 ඉල කය සGරා ගැqම සඳහා {යා කරන ලද ද ෂ
G ගලL; ක|ඩායමකෙ/ උ5සාහයක
පලය ෙලස ෙමම එ;න5 දැ ය හැ!ය.
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ඇ0 1ය හැ( අ23 ආබාධ ෙම5නවාද?

භා තෙ ඇ අෙනm5 6යwම එ;න5 ෙම;ම COVID-19 එ;නතා මN;ද අVH ආබාධ ඇ
ය හැ!ය. ඒවා
එය එ;න5 කරන ස්ථානෙ ෙ+දනාව, මෘ7 උණ, මාංශ ෙ~• ෙ+දනාව, -සරදය සහ සමහර ට ෙස< ශFාව
වැ" dQ හා තාවකාxක අVH ආබාධ ය හැ!ය. වඩා5 බරපතල අVH ආබාධ ඇ ය හැ! නM5 ඒවා රලය.

9. ඔබ COVID 19 එ නත ලබා ගැ-මට ෙපර ඔෙ7 ෙස8ඛ කා:යම;ඩලයට දැ = >ය ?2 ෙත5ර23
ෙම5නවාද?
ඔබෙ/ 6යwම ෙසDඛF ත5වය; Ixබදව ෙතWරVH අදාළ ෙසDඛF කා(යම|ඩලයට දැa< ෙද;න. පහත
කH€ සදහා ද අවධානය ෙයWM කර;න.
•
•
•
•
•
•
•

ඔබට කවදා ෙහ !6ය< ඖෂධය , එ;නත ෙහ එ;නතක !6ය< සංඝටකය
දH€ අසා5gකතා (anaphylaxis) ඇ 9 ෙ න<
ඔබට උණ ඇ5න<
ඔබට H‚රය කැi ගැƒෙ< ගැටQව ඇ න<
ඔබ
ශ
ය 7(වල න< ෙහ ඔෙ
ශ
කරණ ප ධ යට බලපාන ඖෂධය
ඔබ ග(භs න<
ඔබ ම+!t ෙදනවා න<
ඔබට ෙවන5 COVID-19 එ;නත ලැ\ ඇ5න<

10. COVID-19 එ නත සඳහා @A@ක= ෙන5ලබ ෙ
•
•
•
•
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•
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ලබා ග;ෙ; න<

කBද?

ග(භq ම+වH;
ම+!t ෙදන ම+වH;
වයස අeH7 18 ට අr අය
එ;නත සඳහා කx; අසා5gකතා ඇ අය (එවැ" G ගලL;ට එ;න5 ! ම ස<බ;ධෙය; ෛවදF
උපෙදස් ලබා ගත UVය)
එ;නෙත- ඕනෑම සංරචකයකට ආසා5gකතා ඇ අය
ෙවන5 ඖෂධ "ෂ්පාදන ෙහ ආහාර ^වF වලට දැS ආසා5gකතා / anaphylaxis (ෙර හR ගත ! ම
අවශF ෙ+)
ආසා5gකතා ඉ හාසය ඇ5න<, ෛවදF
කාර යටෙ5 ෙර හලක එ;න5 ! ම වඩා ෙහWඳය

11. මට COVID-19 එ නත

•
•
•
•
•
•

ගැqෙම; පd

ලැෙබන 23 COVID-19

ආර ෂා #මට කල ? ෙ

ම ද?

ඔබ5 අෙන අය5 ආර ෂා කර ගැqම සඳහා, ෙමම "(ෙ ශ අaගමනය කර;න.
ඔෙ නාසය සහ Mඛය වැෙසන ෙස2 Mව ආවරණය පළ†;න
සැම ටම අවම වශෙය; ‡ට( 1 ක පරතරය අ; අය සමග පව5වා ග;න
ෙසනග බˆලව 6iන ස්ථාන වලට ෙනWය;න
"6 ෙලස වාතා‰ය ෙනWලැෙබන ස්ථාන හැ! සැම ටම මග හt;න
ඔෙ දෑ5 "තර "6 ෙලස It67 කර;න

12. COVID-19 එ නත ගැන මට තව

ශ්න 0ෙ7. 1ශ්වාසදායක ෙත5ර23 ලබා ග ෙ

ෙකෙස)ද?

එ;න5 IJබඳ ෙතWරVH අ;ත(ජාලය හරහා ෙසWයා බලන ට, සැම ටම ශ්වාසදායක භවය; පමණ
භා ත කර;න. ෙ< සදහා ෙල ක ෙසDඛF සං ධානය (WHO), වසංගත ෙර ග දFා අංශය- A ලංකාව, ෙසDඛF
ව(ධන කා(යාංශය ආZෙය- ෙව අඩ භා තා ! ම ෙහ වැS7ර ෙසDඛF ෙතWරVH සඳහා 1999 “dව සැtය”
අමත;න

