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ළමුන් සඳහාා (�යස 5 - 11) 
COVID-19 එන්නත

LET’S DO THIS

�යස අවුරැදු 5 - 11 අතර ළමුන් COVID-19 ආසාදැනයට එවෙරහි� ප්රරතිශක්තිකරණය ලබා ගත යුත්වෙත් ඇයි?

COVID-19 යනු දරුුණු අසනීප සහ මරුණය මෙමන්ම දීර්ඝ කාාලීන මෙසෞඛ්යයය ගැුටළු ඇතිවිය හුකි වයිරුසයකි. මිනිසුන් 
අතරු මෙමය ඉතා පහසුමෙවන් පුතිරිය හුකි අතරු සමහරු අවස්ථාාවල කිසිදු මෙරුෝගැ ලක්ෂණයක් මෙනාමුතිව මෙහෝ ඉතා 
සුළු මෙරුෝගැ ලක්ෂණ ඇතිව වුවද ඔබට ආසාදනය තිබී ඔබ මෙනාදුන මෙවන අයට එය පුතිරිය හුකිය.

ළමුන් අතරු COVID-19 ආසාදනය වුඩිහිටියන්ට වඩාා අඩු ආකාාරුයට ඇති වුවද, ළමුන් හට පරතිශක්තිකාරුණය ලබා 
දීමට ඉතා පරභල මෙ�තු ඇත:

• එන්නත් මගින් පරතිශක්තිකාරුණ පද්ධතියට උපකාාරුයක් ලබාමෙදයි. ඔබමෙ� දරුුවාට එන්නත ලබාදීම මගින් 
ඔවුන්ව COVID-19 ආසාදනමෙයන් දරුුණු මෙලස මෙරුෝගැාතූවීමෙමන් ආරුක්ෂා කිරීමට උපකාාරුමෙ�.

• එන්නත ලබාදීම මගින් මෙරුෝගැය පුතිරීම අඩු කිරීම මගින් සියළු වයස්වල මෙගැාදුරුුවිය හුකි අය ඇතුළු මිතුරුු 
මිතුරියන්, පවුමෙ� උදවිය සහ පරජාාව ආරුක්ෂා කිරීමට උපකාාරුමෙ�.

• එන්නත ලබාදීම මගින් දරුුවන් පාසු�වල තබා ගැුනීමට සහ ඔවුන්මෙ� අධයාපනයට සහ වර්ධනයට 
වුදගැත්වන සමාජා කිියකාාරුකාම්වලට සහභාගිවීමට උපකාාරුමෙ�.

දුනටමත් මෙලාව පුරුා මිළියන සංඛ්යයාත දරුුවන් COVID-19 ආසාදනයට එමෙරුහිව ආරුක්ෂාකාාරී මෙලස එන්නත් කාරු ඇත. 
සාක්ෂි මගින් මෙපන්වා මෙදන්මෙන් ළමුන් අතරු COVID-19 ආසාදනමෙයන් ඇතිවන දරුුණු අසනීප සම්බන්ධමෙයන් විශිෂ්ඨ 
ආරුක්ෂාව ලබා මෙදන අතරු ඔබමෙ� පවුමෙ� අයව ආරුක්ෂාකාාරීව සහ සුමෙවන් තබා ගැුනීමට උපකාාරු වන බවයි.

ළමුන් හාට �ැඩිහිටියන්ට වෙමන්ම එකම එන්නත සහා මාතාා ලබා වෙදැයිදැ?

නැත. වයස අවුරුුදු 5 - 11 අතරු ළමුන් හට දීමට අනුමත එන්නත වන්මෙන් විමෙ�ෂ ළමා එන්නතක් වන Pfizer 
(Comirnaty) අතරු මාතාා මෙදකා ලබා මෙදන්මෙන් සති 8 කා කාාල පරුතරුයක් ඇතිවය.

වයස අවුරුුදු 5-11 ළමුන් හට ලබා මෙදන Pfizer එන්නත් මාතාාව වයස අවුරුුදු 12 සහ ඊට වුඩි අයට ලබා මෙදන 
මාතාාමෙවන් තුමෙනන් එකාක් පමණමෙ�. මෙමම වයස් කාණ්ඩාායමෙම් සිටින අයට ලබා මෙදන වඩාා කුඩාා මාතාාව මගින් වයස 
අවුරුුදු 12 සහ ඊට වුඩි අය හට ලබා මෙදන සමාන ආකාාරුමෙ� ආරුක්ෂාව ලබා දිය හුකිය.

ළමුන් අතර ඇති�න අතුරැ ආබාධ �ැඩිහිටියන් අතර ඇති�න අතුරැ ආබාධ හාා සමානදැ?

ඔව්. COVID-19 එන්නත ලුබීමෙමන් පසු ළමුන් විසින් වුඩිහිටියන් විසින් අත් දකින අතුරුු ආබාධ අත්දුකිය හුකිය.

මෙමම අතුරුු ආබාධ ඉතා අඩුු ඒවා වන අතරු දිනකාට මෙහෝ මෙදකාකාට පසුව නුතිව යන අතරු පහත ඒවා ඇතුලත්මෙ�:

• හිසරුදය

• උණ සහ සීතලවීම්

• මෙතමෙහට්ටුව / මෙවමෙහසකාරුබව

• මාංශ මෙ�ශි රුුදාව සහ එන්නත ලබා දුන් පරමෙද්ශමෙ� අත ඉදිමුව

අඩු තරුමෙම් අතුරුු ආබාධ සාමානය වන අතරු එයින් මෙපන්වන්මෙන් පරතිශක්තිකාරුණ පද්ධතිය මගින් එන්නතට 
පරතිචාාරු දක්වන බවයි. වුඩිදූරු දරුුණු අතුරුු ආබාධ ඉතා විරුළ අතරු, COVID-19 ආසාදනය ඇතිවීම මගින් ඇතිවිය 
හුකි අතුරුු ආබාධ ඇතිවීමෙම් අවදානම ඉතා වුඩිය. අතුරුු ආබාධ දිගැටම ඇති බවට ඔබට සුකායක් ඇතිනම්, 
ඔබමෙ� පවුමෙ� වෛවදයවරුයාට කාථාා කාරුන්න.

– Sinhalese

http://nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
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දැරැණු අතුරැ ආබාධයක අ�දැානම යනුවෙ�න් අදැහාස් �න්වෙන් මාවෙ� දැරැ�ා� එන්නත් වෙනාකල යුතු බ�දැ?

නැත. ඕස්මෙට්ේලියාමෙ�  භාවිතා කාරුන සියළුම COVID-19 එන්නත් අනුමත කාරු නිර්මෙද්ශ කිරීමට මෙපරු ආරුක්ෂාව 
සහතිකා කිරීම සඳහා චිකිත්සීය භාණ්ඩා පරිපාලනය (TGA) සහ පරතිශක්තිකාරුණය පිළිබඳ තාක්ෂණිකා උපමෙද්ශකා 
කාණ්ඩාායම (ATAGI) මගින් සුලකිය යුතු ආකාාරුයට පරීක්ෂා කාරු ඇගැයීම සිදු කාරුයි.

මෙම් වන විට ඇමෙමරිකාා එක්සත් ජානපදමෙ� වයස අවුරුුදු 5-11 අතරු ළමුන් මිළියන 5 කාට අධිකා සංඛ්යයාවක් සහ 
මෙලාව පුරුා තවත් මිළියන සංඛ්යයාවක් COVID-19 එන්නත ආරුක්ෂාකාාරී මෙලස ලබාමෙගැන ඇත.

COVID-19 එන්නත මගින් මාවෙ� දැරැ�ාවෙ� �ැඩීම, �ර්ධනය, වෙහාෝ අනාගත සරැභාා�යට බලප්රෑමක් සිදුවෙව්දැ?

නැත. COVID-19 එන්නත මගින් දරුුමෙවකුමෙ� වුඩීම මෙහෝ වර්ධනයට බලපා හුකි කිසිවක් ඇති බවට සාක්ෂි මෙනාමුත.

COVID-19 ආසාදනමෙ� දීර්ඝ කාාලීන බලපෑම් මෙ�තුමෙවන් මෙසෞඛ්යයය සහ සුබසාධනය සම්බන්ධ දීර්ඝ කාාලීන බලපෑම් 
ඇතිවිය හුකිය. වයිරුසය ආසාදනයවීම මගින් ඇතිවිය හුකි සංකූලතාවයන් එන්නත මගින් ඇතිවිය හුකි සුළු 
අතුරුු ආබාධවලට වඩාා සාමානයමෙයන් මෙබමෙහවින් වුඩිය.

මාවෙ� දැරැ�ා හාට දැැනටමත් COVID-19 ආසාදැනයවී ඇතිනම් ඔවුන්ට එන්නත ලබා දිය යුතුදැ?

ඔව්. COVID-19 ආසාදනයවූ දරුුවන් සිය අසනීපය සුව වීමෙමන් පසු තවත් ආසාදනයකින් ආරුක්ෂාවීම සඳහා එන්නත 
ලබා ගැත යුතුය.

මාවෙ� කැමැත්ත නැති� මාවෙ� දැරැ�ාට එන්නත ලබා දිය හාැකිදැ?

නැත. වයස අවුරුුදු 5-11 අතරු ළමුන් හට COVID-19 එන්නත ලබාදීම සඳහා ඔවුන්මෙ� මෙදමාපිය මෙහෝ භාරුකාාරු 
කාුමුත්ත ලබා දිය යුතුය.

දිනයක් මෙවන් කාරු ගැන්නා අවස්ථාාමෙ�දී සහ නුවත එන්නත ලබා ගැුනීමට පුමිණි අවස්ථාාමෙ�දී කාුමුත්ත අවශයමෙ�. 
එන්නත ලබා මෙදන අවස්ථාාවට මාපිමෙයකු මෙහෝ භාරුකාරුු හට දරුුවා සමඟ පුමිණීමට මෙනාහුකි නම්, ඔවුන් විසින් 
මාර්ගැස්ථාව කාුමුත්ත සම්පූර්ණ කාරුන අවස්ථාාමෙ�දී ඒ සඳහා මෙවනත් වුඩිහිටිමෙයකු නම් කාල හුකිය.

එන්නත සඳහා දිනයක් මෙවන්කාරු ගැන්නා අවස්ථාාමෙ�දී නම් කාරුනු ලබන වුඩිහිටියාමෙ� මෙතාරුතුරුු ලබා දීම මගින් 
එන්නත ලබා මෙදන දිනමෙ�දී ඔවුන්මෙ� අනනයතාවය සහ කාුමුත්ත ලබා දීමට ඇති හිමිකාම තහවුරුු කාරු ගැත හුකිය.

කාුමුත්ත සම්බන්ධ වුඩිදුරු විස්තරු සඳහා Vaccination consent FAQs for parents and guardians (මෙදමාපියන් සහ 
භාරුකාරුුවන් සඳහා එන්නත සඳහා කාුමුත්ත ලබාදීම සම්බන්ධ නිතරු අසන පර�න) මෙවබ් අඩාවිය මෙවත පිවිමෙසන්න.

COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීම ළමුන් සඳහාා අනි�ාර්යදැ (ප්රැසැල් සහා ක්රීඩා ඇතුළු�)?

නැත. COVID-19 ආසාදනයට එමෙරුහි එන්නත අනිවාර්ය නුති මුත් ලබා ගැන්නා මෙලසට ඉතාමත් උනන්දු කාරුයි.

ළමුන් හට පාසු� මෙහෝ පරජාා ක්රීඩාා කිියාකාාරුකාම්වලට සහභාගිවීම සඳහා COVID-19 එන්නත ලබා ගැුනීමෙම් 
අවශයතාවයක් නුත.

මාවෙ� දැරැ�ාට බූස්ටර් මාතාා�ක් ලබාගත හාැකිදැ?

නැත. වඩාා වයසින් අඩු අය අතරු පරාථාමිකා එන්නත් මාතාා මගින් ශක්තිමත් පරතිශක්තිකාරුණ පරතිචාාරුයක් ඇති කාරුයි.

අනාගැතමෙ�දී මෙමම වයස් කාාණ්ඩාමෙ� අය හට බූස්ටර් මාතාාවක් අවශයද යන්න ATAGI මගින් සලකාා බලනු ඇත.

ළමුන්� ප්රාසැවෙල්දී COVID-19 ආසාදැනයට එවෙරහි� එන්නත ලබාවෙදැයිදැ?

නැත. ඔබමෙ� දරුුවාමෙ� COVID-19 එන්නත සඳහා දිනයක් මෙවන්කාරු ගැුනිම පවුමෙ� වෛවදයවරුයා, පළාමෙත් ෆාාමසිය, 
ඇමෙබාරිජින� පරජාා පාලන මෙසෞඛ්යයය මෙස්වාව මෙහෝ නි� සවුත් මෙ��ස් මෙසෞඛ්යයය එන්නත් සායනයක් මගින් සිදු කාරු 
ගැන්න.

මා විසින් දිනයක් වෙ�න්කර ගන්වෙන් වෙකවෙස්දැ?

සිය දරුුවන් සඳහා හුකි විගැස එන්නත් සඳහා දිනයක් මෙවන්කාරු ගැන්නා මෙලසට මෙදමාපියන් උනන්දු කාරුනු ලුමෙබ්.

දැැන් මාර්ගස්ථ� දිනයක් වෙ�න් කර ගන්න - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

දිනයක් වෙ�න්කර ගැනීමට අමතන්න: මෙවන් කාරු ගැන්නා උපකාාරු අංකායඃ 1800 57 11 55 / පරිවර්තන සහ මෙතෝ�කා 
මෙස්වාව (TIS) 131 450

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
http://www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

