LET’S DO THIS

– Sinhalese

ළමුන් සඳහාා (වයස 5 - 11)
COVID-19 එන්නත

දැැන්ම දිනයක්
වෙ�න්කර ගන්න

වයස අවුරුුදු 5 - 11 අතර ළමුන් COVID-19 ආසාාදනයට එරෙ�හිව ප්රරතිශක්තිකරණය ලබාා ගත යුත්තේ� ඇයි?
COVID-19 යනු දරුුණු අසනීප සහ මරණය මෙ�න්ම දීර්ඝ කාාලීන සෞ�ෞඛ්යයය ගැැටළු ඇතිවිය හැැකි වයිරසයකි. මිනිසුන්
අතර මෙ�ය ඉතාා පහසුවෙ�න් පැැතිරිය හැැකි අතර සමහර අවස්ථාාවල කිසිදු රෝ�ෝග ලක්ෂණයක් නො�ොමැැතිව හෝ�ෝ ඉතාා
සුළු රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතිව වුවද ඔබට ආසාාදනය තිබී ඔබ නො�ොදැැන වෙ�න අයට එය පැැතිරිය හැැකිය.
ළමුන් අතර COVID-19 ආසාාදනය වැැඩිහිටියන්ට වඩාා අඩු ආකාාරයට ඇති වුවද, ළමුන් හට ප්රරතිශක්තිකරණය ලබාා
දීමට ඉතාා ප්රරභල හේ�තු ඇත:
•

එන්නත් මගින් ප්රරතිශක්තිකරණ පද්ධතියට උපකාාරයක් ලබාාදෙෙයි. ඔබගේ� දරුුවාාට එන්නත ලබාාදීම මගින්
ඔවුන්ව COVID-19 ආසාාදනයෙ�න් දරුුණු ලෙ�ස රෝ�ෝගාාතූවීමෙ�න් ආරක්ෂාා කිරීමට උපකාාරවේ�.

•

එන්නත ලබාාදීම මගින් රෝ�ෝගය පැැතිරීම අඩු කිරීම මගින් සියළු වයස්වල ගො�ොදුරුුවිය හැැකි අය ඇතුළු මිතුරුු
මිතුරියන්, පවුලේ� උදවිය සහ ප්රරජාාව ආරක්ෂාා කිරීමට උපකාාරවේ�.

•

එන්නත ලබාාදීම මගින් දරුුවන් පාාසැැල්වල තබාා ගැැනීමට සහ ඔවුන්ගේ� අධ්යා�ාපනයට සහ වර්ධනයට
වැැදගත්වන සමාාජ ක්රිියකාාරකම්වලට සහභාාගිවීමට උපකාාරවේ�.

දැැනටමත් ලො�ොව පුරාා මිළියන සංංඛ්යා�ාත දරුුවන් COVID-19 ආසාාදනයට එරෙ�හිව ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස එන්නත් කර ඇත.
සාාක්ෂි මගින් පෙ�න්වාා දෙෙන්නේ� ළමුන් අතර COVID-19 ආසාාදනයෙ�න් ඇතිවන දරුුණු අසනීප සම්බන්ධයෙ�න් විශිෂ්ඨ
ආරක්ෂාාව ලබාා දෙෙන අතර ඔබගේ� පවුලේ� අයව ආරක්ෂාාකාාරීව සහ සුවෙ�න් තබාා ගැැනීමට උපකාාර වන බවයි.

ළමුන් හට වැැඩිහිටියන්ට මෙ�න්ම එකම එන්නත සහ මාාත්රාා� ලබාා දෙෙයිද?
නැැත. වයස අවුරුුදු 5 - 11 අතර ළමුන් හට දීමට අනුමත එන්නත වන්නේ� විශේ�ෂ ළමාා එන්නතක් වන Pfizer
(Comirnaty) අතර මාාත්රාා� දෙෙක ලබාා දෙෙන්නේ� සති 8 ක කාාල පරතරයක් ඇතිවය.
වයස අවුරුුදු 5-11 ළමුන් හට ලබාා දෙෙන Pfizer එන්නත් මාාත්රාා�ව වයස අවුරුුදු 12 සහ ඊට වැැඩි අයට ලබාා දෙෙන
මාාත්රාා�වෙ�න් තුනෙ�න් එකක් පමණවේ�. මෙ�ම වයස් කණ්ඩාායමේ� සිටින අයට ලබාා දෙෙන වඩාා කුඩාා මාාත්රාා�ව මගින් වයස
අවුරුුදු 12 සහ ඊට වැැඩි අය හට ලබාා දෙෙන සමාාන ආකාාරයේ� ආරක්ෂාාව ලබාා දිය හැැකිය.

ළමුන් අතර ඇතිවන අතුරුු ආබාාධ වැැඩිහිටියන් අතර ඇතිවන අතුරුු ආබාාධ හාා සමාානද?
ඔව්. COVID-19 එන්නත ලැැබීමෙ�න් පසු ළමුන් විසින් වැැඩිහිටියන් විසින් අත් දකින අතුරුු ආබාාධ අත්දැැකිය හැැකිය.
මෙ�ම අතුරුු ආබාාධ ඉතාා අඩුුු ඒවාා වන අතර දිනකට හෝ�ෝ දෙෙකකට පසුව නැැතිව යන අතර පහත ඒවාා ඇතුලත්වේ�:
•

හිසරදය

•

උණ සහ සීතලවීම්

•

තෙ�හෙ�ට්ටුව / වෙ�හෙ�සකරබව

•

මාංං�ශ පේ�ශි රුුදාාව සහ එන්නත ලබාා දුන් ප්රරදේේශයේ� අත ඉදිමුව

අඩු තරමේ� අතුරුු ආබාාධ සාාමාාන්යය වන අතර එයින් පෙ�න්වන්නේ� ප්රරතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මගින් එන්නතට
ප්රරතිචාාර දක්වන බවයි. වැැඩිදූර දරුුණු අතුරුු ආබාාධ ඉතාා විරළ අතර, COVID-19 ආසාාදනය ඇතිවීම මගින් ඇතිවිය
හැැකි අතුරුු ආබාාධ ඇතිවීමේ� අවදාානම ඉතාා වැැඩිය. අතුරුු ආබාාධ දිගටම ඇති බවට ඔබට සැැකයක් ඇතිනම්,
ඔබගේ� පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාාට කථාා කරන්න.
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health.nsw.gov.au
දරුුණු අතුරුු ආබාාධයක අවදාානම යනුවෙ�න් අදහස් වන්නේ� මාාගේ� දරුුවාාව එන්නත් නො�ොකල යුතු බවද?
නැැත. ඕස්ට්රේ�ේලියාාවේ� භාාවිතාා කරන සියළුම COVID-19 එන්නත් අනුමත කර නිර්දේේශ කිරීමට පෙ�ර ආරක්ෂාාව
සහතික කිරීම සඳහාා චිකිත්සීය භාාණ්ඩ පරිපාාලනය (TGA) සහ ප්රරතිශක්තිකරණය පිළිබඳ තාාක්ෂණික උපදේේශක
කණ්ඩාායම (ATAGI) මගින් සැැලකිය යුතු ආකාාරයට පරීක්ෂාා කර ඇගයීම සිදු කරයි.
මේ� වන විට ඇමෙ�රිකාා එක්සත් ජනපදයේ� වයස අවුරුුදු 5-11 අතර ළමුන් මිළියන 5 කට අධික සංංඛ්යා�ාවක් සහ
ලො�ොව පුරාා තවත් මිළියන සංංඛ්යා�ාවක් COVID-19 එන්නත ආරක්ෂාාකාාරී ලෙ�ස ලබාාගෙ�න ඇත.

COVID-19 එන්නත මගින් මාාගේ� දරුුවාාගේ� වැැඩීම, වර්ධනය, හෝ�ෝ අනාාගත සරුුභාාවයට බලපෑෑමක් සිදුවේ�ද?
නැැත. COVID-19 එන්නත මගින් දරුුවෙ�කුගේ� වැැඩීම හෝ�ෝ වර්ධනයට බලපාා හැැකි කිසිවක් ඇති බවට සාාක්ෂි නො�ොමැැත.
COVID-19 ආසාාදනයේ� දීර්ඝ කාාලීන බලපෑෑම් හේ�තුවෙ�න් සෞ�ෞඛ්යයය සහ සුබසාාධනය සම්බන්ධ දීර්ඝ කාාලීන බලපෑෑම්
ඇතිවිය හැැකිය. වයිරසය ආසාාදනයවීම මගින් ඇතිවිය හැැකි සංංකූලතාාවයන් එන්නත මගින් ඇතිවිය හැැකි සුළු
අතුරුු ආබාාධවලට වඩාා සාාමාාන්යයයෙ�න් බෙ�හෙ�වින් වැැඩිය.

මාාගේ� දරුුවාා හට දැැනටමත් COVID-19 ආසාාදනයවී ඇතිනම් ඔවුන්ට එන්නත ලබාා දිය යුතුද?
ඔව්. COVID-19 ආසාාදනයවූ දරුුවන් සිය අසනීපය සුව වීමෙ�න් පසු තවත් ආසාාදනයකින් ආරක්ෂාාවීම සඳහාා එන්නත
ලබාා ගත යුතුය.

මාාගේ� කැැමැැත්ත නැැතිව මාාගේ� දරුුවාාට එන්නත ලබාා දිය හැැකිද?
නැැත. වයස අවුරුුදු 5-11 අතර ළමුන් හට COVID-19 එන්නත ලබාාදීම සඳහාා ඔවුන්ගේ� දෙෙමාාපිය හෝ�ෝ භාාරකාාර
කැැමැැත්ත ලබාා දිය යුතුය.
දිනයක් වෙ�න් කර ගන්නාා අවස්ථාාවේ�දී සහ නැැවත එන්නත ලබාා ගැැනීමට පැැමිණි අවස්ථාාවේ�දී කැැමැැත්ත අවශ්යයවේ�.
එන්නත ලබාා දෙෙන අවස්ථාාවට මාාපියෙ�කු හෝ�ෝ භාාරකරුු හට දරුුවාා සමඟ පැැමිණීමට නො�ොහැැකි නම්, ඔවුන් විසින්
මාාර්ගස්ථව කැැමැැත්ත සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාාවේ�දී ඒ සඳහාා වෙ�නත් වැැඩිහිටියෙ�කු නම් කල හැැකිය.
එන්නත සඳහාා දිනයක් වෙ�න්කර ගන්නාා අවස්ථාාවේ�දී නම් කරනු ලබන වැැඩිහිටියාාගේ� තො�ොරතුරුු ලබාා දීම මගින්
එන්නත ලබාා දෙෙන දිනයේ�දී ඔවුන්ගේ� අනන්යයතාාවය සහ කැැමැැත්ත ලබාා දීමට ඇති හිමිකම තහවුරුු කර ගත හැැකිය.
කැැමැැත්ත සම්බන්ධ වැැඩිදුර විස්තර සඳහාා Vaccination consent FAQs for parents and guardians (දෙෙමාාපියන් සහ
භාාරකරුුවන් සඳහාා එන්නත සඳහාා කැැමැැත්ත ලබාාදීම සම්බන්ධ නිතර අසන ප්රරශ්න) වෙ�බ් අඩවිය වෙ�ත පිවිසෙ�න්න.

COVID-19 එන්නත ලබාා ගැැනීම ළමුන් සඳහාා අනිවාාර්යද (පැැසැැල් සහ ක්රීඩාා ඇතුළුව)?
නැැත. COVID-19 ආසාාදනයට එරෙ�හි එන්නත අනිවාාර්ය නැැති මුත් ලබාා ගන්නාා ලෙ�සට ඉතාාමත් උනන්දු කරයි.
ළමුන් හට පාාසැැල් හෝ�ෝ ප්රරජාා ක්රීඩාා ක්රිියාාකාාරකම්වලට සහභාාගිවීම සඳහාා COVID-19 එන්නත ලබාා ගැැනීමේ�
අවශ්යයතාාවයක් නැැත.

මාාගේ� දරුුවාාට බූස්ටර් මාාත්රාා�වක් ලබාාගත හැැකිද?
නැැත. වඩාා වයසින් අඩු අය අතර ප්රාා�ථමික එන්නත් මාාත්රාා� මගින් ශක්තිමත් ප්රරතිශක්තිකරණ ප්රරතිචාාරයක් ඇති කරයි.
අනාාගතයේ�දී මෙ�ම වයස් කාාණ්ඩයේ� අය හට බූස්ටර් මාාත්රාා�වක් අවශ්යයද යන්න ATAGI මගින් සලකාා බලනු ඇත.

ළමුන්ව පාාසැැලේ�දී COVID-19 ආසාාදනයට එරෙ�හිව එන්නත ලබාාදෙෙයිද?
නැැත. ඔබගේ� දරුුවාාගේ� COVID-19 එන්නත සඳහාා දිනයක් වෙ�න්කර ගැැනිම පවුලේ� වෛෛද්ය�වරයාා, පළාාතේ� ෆාාමසිය,
ඇබො�ොරිජිනල් ප්රරජාා පාාලන සෞ�ෞඛ්යයය සේ�වාාව හෝ�ෝ නිව් සවුත් වේ�ල්ස් සෞ�ෞඛ්යයය එන්නත් සාායනයක් මගින් සිදු කර
ගන්න.

මාා විසින් දිනයක් වෙ�න්කර ගන්නේ� කෙ�සේ�ද?
සිය දරුුවන් සඳහාා හැැකි විගස එන්නත් සඳහාා දිනයක් වෙ�න්කර ගන්නාා ලෙ�සට දෙෙමාාපියන් උනන්දු කරනු ලැැබේ�.
දැැන් මාාර්ගස්ථව දිනයක් වෙ�න් කර ගන්න - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated
දිනයක් වෙ�න්කර ගැැනීමට අමතන්න: වෙ�න් කර ගන්නාා උපකාාර අංංකයඃඃ 1800 57 11 55 / පරිවර්තන සහ තෝ�ෝල්ක
සේ�වාාව (TIS) 131 450
> n
 sw.gov.au වෙ�බ් අඩවියට පිවිස ඔබගේ� COVID-19
එන්නත සඳහාා දිනයක් වෙ�න් කර ගන්න
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