COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Sinhalese
වයස අවුරුුදු 16 සහ ඊට වැැඩි අය සඳහාා
හැැකි විගස COVID-19 බූස්ටර් එන්නත ලබාා
ගැැනීම නිර්දේේශ කරයි
බූස්ටරයක් අවශ්ය වන්නේ� ඇයි?
ඔබට දැැනටම COVID-19 ආසාාදනයවුවද, අධ්යා�ායන මගින් පෙ�න්වාාදී අත්තේ� කාාලයාාගේ� ඇවෑෑමෙ�න්
ප්රරතිශක්තිය අඩු වීම අරම්භ වන බවයි.
බූස්ටර මාාත්රාා�වක් මගින් ඔබගේ� ප්රරතිශක්තීකරණ පද්ධතිය හට වයිරසයට එරෙ�හිව සටන් කරන
ආකාාරය මතක් කර දෙෙයි. බූස්ටරය මගින් COVID-19 ආසාාදනයට එරෙ�හි ආරක්ෂාාව 95% කින්
වැැඩි කරයි.

බූස්ටර් එන්නතක් ලබාා ගත හැැක්කේ� කාා විසින්ද?
වයස අවුරුුදු 16 සහ ඊට වැැඩි අය විසින් සිය දෙෙවන COVID-19 මාාත්රාා�ව ලබාා ගෙ�න මාාස 3 කට
පසුව බූස්ටර් මාාත්රාාව ලබාා ගත හැැකිය.
තරුුණ සහ සෞ�ෞඛ්යයය සම්පන්න අය වුවද බූස්ටර් මාාත්රාා�වක් ලබාා ගත යුතුය. ශීත සෘෘතුව තුල
වයිරසයක් ආසාාදනයවීමේ� අවදාානම වැැඩි වන බැැවින්, ඔබ සහ ඔබ වටාා සිටින අය ආරක්ෂාා
කිරීම සඳහාා ගත හැැකි සරල පියවරකි බූස්ටර් එන්නත.

මාා හට දැැනටමත් COVID-19 ආසදනය අතිවුනි නම් මාා විසින් බූස්ටර්
මාාත්රාාවක් ලබාා ගත යුතුද?
ඔව්. අනාාගත ආසාාදන සම්බන්ධයෙ�න් එක් එක් අය සතුව ඇති ස්වභාාවික ප්රරතිශක්තිකරනය
විවිධාාකාාරවේ�. බූස්ටර් මගින් ඔබට දරුුණු ලෙ�ස රො�ොගාාතූර වීමට එරෙ�හිව 95% ක ආරක්ෂාාවක්
ලබාා දෙෙයි.
ඔබට සම්පූර්ණයෙ�න් සුවපත්වූ පසු බූස්ටර් එන්නත ලබාා ගත හැැකිය. බො�ොහෝ�ෝ අය සඳහාා මෙ�ය
ආසාාදනය ඇතිවී සති 3 සිට 4 අතර කාාලයකි.

බූස්ටර් මාාත්රාා�වක් සඳහාා කුමන එන්නත් ලබාා ගත හැැකිද?
ඔබ විසින් ඔබගේ� මුල් මාාත්රාා� දෙෙක වශයෙ�න් වෙ�නත් එන්නතක් ලබාා ගත්තද, වයස අවුරුුදු 18
සහ ඊට වැැඩි අය සදහාා Pfizer සහ Moderna mRNA එන්නත් නිර්දේේශ කරයි. වයස අවුරුුදු
16 - 17 අතර අයට අනුමත බූස්ටර් එන්නත වන්නේ�, Pfizer එන්නතය.
mRNA එන්නතක් වෛෛද්ය�ය වශයෙ�න් අහිතකර අවස්ථාාවක හෝ�ෝ mRNA එන්නතක් ලබාා ගැැනීම
යම් අයෙ�කු ප්රරතික්ෂේ�ප කරන අවස්ථාාවක AstraZeneca එන්නත භාාවිතාා කල හැැකිය. අදාාළ
අයට වෙ�නත් කිසිම COVID-19 එන්නතක් සුදුසු නැැතිනම් Novavax එන්නත භාාවිතාා කල හැැකිය.
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බූස්ටර් එන්නතක් නිසාා මාා හට අතුරුු ආබාාධ ඇතිවේ�ද
ඔබගේ� බූස්ටර් මාාත්රාාව ලබාා ගන්නාා අවස්ථාාවේ�දී පළමු මාාත්රාා� දෙෙක ලබාාගත් පසු ඇතිවන
ආකාාරයේ� බහුල, මෘෘදු අතුරුු ආබාාධ ඇතිවිය හැැකිය. ඒවාා අතර අතෙ�හි ඉදිමුව, උණ, මාංං�ශපේ�ශී
රුුදාාව හෝ�ෝ වෙ�හෙ�ස දැැනීම තිබිය හැැකිය. ඔබ කනස්සල්ලෙ�න් සිටී නම් GP සමඟ කතාා කරන්න.

වයස අවුරුුදු 16 ට අඩු අය බූස්ටර් සදහාා සුදුසුකම් නො�ොලබන්නේ� ඇයි?
වයස අවුරුුදු 16 ට අඩු අයට දැැනට බූස්ටර් මාාත්රාා නිර්දේේශ නො�ොකරයි. මෙ�ම වයස් කණ්ඩාායම
අතර COVID-19 හේ�තුවෙ�න් දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූරවීම විරළ අතර, පළමු මාාත්රාා� දෙෙක මගින්
ශක්තිමත් ප්රරතිශක්තීකරණයක් ලබාාදේේ.

ගර්භනී අවස්ථාාවේ� බූස්ටර් එන්නතක් ලබාා ගැැනීම සුදුසුද?
COVID-19 එන්නත් මාාත්රාා� 2 ක් ලබාා ඇති ගර්භනී කාාන්තාාවන් හට බූස්ටර් මාාත්රවක් ලබාා දීම
ආරක්ෂාාකරී වන අතර නිර්දේේශ කරයි.
එන්නත ලබාා ගැැනීම මගින් ඔබගේ� බිලිදාාවද ඔබ ආරක්ෂාා කරයි. ඔබ විසින් එන්නත ලබාා
ගැැනීම මගින් ඔබට ලැැබෙ�න ආරක්ෂාාව ඔබගේ� බිළිදාා හටද ලැැබෙ�න බවට සාාක්ෂි ඇත.
ඔබ ගර්භනී නම්, මව් කිරි ලබාා දෙෙන්නේ� නම්,හෝ�ෝ බිලින්ඳෙ�කු හදාා ගැැනීමට උත්සාාහ කරන්නේ�
නම්, COVID-19 එන්නත් ආරක්ෂාාකාාරී බවට සැැලකිය යුතු සාාක්ෂි ඇත.

එන්නතෙ�හි අඩංංගු දේේ මට සුදුසුද?
COVID-19 එන්නත් සඳහාා භාාවිතාා කරන සියළුම සංංඝටක Australian Register of Therapeutic
Goods (චිකිත්සක භාාන්ඩ සම්බන්ධ ඕස්ට්රේ�ලියාානු ලේ�ඛණයේ�) ලැැයිස්තුගත කර ඇත.
පහත ඇති කිසිදු එන්නතක් ඕස්ට්රේ�ේලියාාවේ� අනුමත කර නැැත:
> බිත්තර හෝ�ෝ සත්ත්ව නිශ්පාාදන අඩංංගු දේේ
> COVID-19 ඇති කරන කිසියම් සජීවී වෛෛරසයක් අඩංංගු දේේ
> කිසියම් ආකාාරයකින් ඔබට බලපාාන හෝ�ෝ ඔබගේ� DNA සමඟ ක්රිියාා කරයි නම්
> ඔබව සො�ොයාාගත හැැකි කිසි දෙෙයක් අඩංංගු නම්
> සමහර ආගම් හෝ�ෝ විශ්වාාසයන් අදහන අයට නුසුදුසු නම්
ඔබගේ� නිවාාඩු සැැමරීමක කො�ොටසක් වශයෙ�න් ඔබ නිරාාහාාරව සිටී නම්, COVID-19 එන්නත සහ
බූස්ටරය ලබාා ගැැනීම ආරාාක්ෂාාකාාරීවේ�. COVID-19 එන්නත ආමශයට නො�ොයන නිසාා ඒ මගින්
ඔබගේ� නිරාාහාාරව සිටීමට බාාධාාවක් සිදු නො�ොවේ�.
COVID-19 එන්නත් මගින් ඔබගේ� DNA හෝ�ෝ ජාානවල කිසිදු වෙ�නසක් සිදු නො�ොකරයි. එන්නත
මගින් සිය සිරුුර COVID-19 ආසාාදනයට එරෙ�හිව ආරක්ෂාා කර ගන්නාා ආකරය උගන්වන
අතර, මෙ�ය දින කිහිපයක් තුල සිදුවේ�. ඒවාා කිසිදු ආකරයකට ඔබගේ� DNA සමග අන්තර්ක්රිියාා
නො�ොකරයි.

බූස්ටර් එන්නත් අනිවාාර්යද?
නැැත. කෙ�සේ�වුවද, ඔබගේ� දෙෙවන මාාත්රාා�ව ලබාාගෙ�න මාාස හයකට වැැඩි කාාලයක් බූස්ටර් මාාත්රාා�ව
ලබාා නො�ොගෙ�න සිටී නම් ඔබ COVID-19 එන්නත් සමග තව දුරටත් යාාවත්කාාලීන ලෙ�ස සලකනු
නො�ොලබන අතර, කාාලය ඉකුත්වූ ලෙ�ස සලකයි.
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අමතර ශීත සෘෘතු COVID-19 බූස්ටරය කුමක්ද සහ එය ලබගත යුත්තේ�
කාා විසින්ද?
සමහර අය COVID-19 ආසාාදනය හේ�තුවෙ�න් දරුුණු ලෙ�ස රො�ොගාාතූරවිමේ� අවදාානම ඇත. මෙ�ම
අයව ශීත සෘෘතුවට පෙ�ර ආරක්ෂාා කිරීම සඳහාා අමතර (දෙෙවන) බූස්ටර මාාත්රාා�ව නිර්දේේශය කරයි.
2022 අප්රේ�ේල් සිට, පහත අවස්ථාාවල ඔබ හට ශීත සෘෘතු COVID-19 බූස්ටර එන්නත (දෙෙවන
බූස්ටරය) ලබාා ගත හැැකිය:
> වයස අවුරුුදු 65 ට වැැඩි අය
> වයස අවුරුුදු 50 සහ ඊට් වැැඩි ඇබො�ොරිජිනල් සහ ටො�ොර්ස් ස්ට්රේ�ට් දූපත්වසීන්
> මහළු රැැකවරණ සහ ආබාාධිත රැැකවරණයක පදිංංචි අයෙ�කු
> වයස අවුරුුඩු 16 සහ ඊට වැැඩි දරුුණු ලෙ�ස ප්රරතිශක්තිකරනය හීනවූ අය. මෙ�ම කන්ඩාායමේ�
අය සඳහාා ශීත සෘෘතු එන්නත් මාාත්රාා�ව පස්වන COVID-19 එන්නත් මාාත්රාා�වවේ� (ප්රාාතමික මාාත්රාා�
තුන, පලමු බූස්ටර් මාාත්රාා�ව සහ ශීත ඉර්තු බූස්ටර් මාාත්රාා�ව)
ඔබට ඔබගේ� ශීත සෘෘතු COVID-19 බූස්ටර් මාාත්රාා�ව ලබාා ගත හැැක්කේ� ඔබගේ� ප්රරථම බූස්ටර්
මාාත්රාා�ව ලබාාගෙ�න මාාස 4 කට පසුව හෝ�ෝ, ඔබගේ� ප්රරථම COVID-19 බූස්ටර් මාාත්රාා�ව ලබාාගැැනීමට
පසු COVID-19 ආසාාදනය ඇතිවූ බවට සනාාථ වුනි නම් ඉන් මාාස 4 කට පසුව.
අමතර ශීත සෘෘතු COVID-19 එන්නතක් ලබාා ගැැනීමට සුදුසුකම් ඇති බො�ොහෝ�ෝ අය හට නො�ොමිලේ�
ෆ්ලූ එන්නතක්ද ලබාා ගැැනීමට සුදුසුකම් ඇත.

COVID-19 සහ ෆ්ලූ එන්නත් එක අවස්ථාාවේ� ලබාා ගැැනීම ආරක්ෂාාකාාරීද?
COVID-19 එන්නත සහ ෆ්ලූ එන්නත එකම අවස්ථාාවේ�දී ලබාා ගැැනීම ආරක්ෂාාකාාරී සහ පහසුවේ�.
එන්නත් දෙෙකම එකට ලබාා ගැැනීමට අවශ්යයය නම්, ඔබගේ� GP, හෝ�ෝ ෆාාමසිය වෙ�ත යන්න.

දිනයක් සො�ොයාා ගන්න
බූස්ටර් සඳහාා දිනයන් NSW පුරාා ෆාාමසි සහ GP ඇතුළුව දහසක් ස්ථාානවලදී ලබාා ගත හැැක.
බො�ොහෝ�ෝ NSW Health සාායනවලදී ‘ඇවිදගෙ�න එන අයව‘ පිලිගනු ලබයි. මෙ�යින් ඉන් අදහස්
වන්නේ� කලින් වෙ�න් කිරීමක් කල යුතු නැැති බවයි.
> NSW Health එන්නත් සාායනයකදී හමුවක් සො�ොයාා ගන්න, නැැතිනම් ඒ වෙ�ත ඇවිදගෙ�න
යන්න.
> ඔබට ආසන්න සාායනයක, GP හෝ�ෝ ෆාාමසියක දිනයක් සො�ොයාා ගන්න.
ඔබට දිනයක් වෙ�න්කර ගැැනීමට අවශ්ය නම්, දුරකතන අංංක 1800 020 080 ඔස්සේ� National
Coronavirus Helpline (ජාාතික කො�ොරො�ොනාා වෛෛරස් උපකාාර මාාර්ගය) අමතාා පරිවර්තන සේ�වාා
සඳහාා 8 වන විකල්පය තෝ�ෝරාා ගන්න.
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