COVID-19 එන්නත සඳහො අනුමැතිය
ලබොදීමේ ම ෝරමය
මමම ම ෝරමය පිරවීමට ම ර ඔබට ලබොමෙන එන්නත සේබන්ධ මතොරතුරු ත්රි ොව කියවො ඇති බවට
වග බලො ගන්න: Vaxzevria (AstraZenaca), Cominarty (Pfizer) මහෝ Spikevax (Moderna).
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COVID-19 එන්නත සේබන්ධව
COVID-19 එන්නත ලබො ගත් අය හට COVID-19 මලසින් හදුන්වන ආසොෙනමයන් මරෝගොතුරවීමේ අවස්ථො ඉතො
අඩුමේ.
ඕස්මේලියොමේ භොවිතය සඳහො එන්නත් ආ ොර තුනක් ඇත. සියළුම ආකාර ඵලෙොයී සහ ආරක්ෂො ොරීමේ. වයස
අවුරුදු 60 ට වඩො අඩු වැඩිහිටියන් හට AstraZenaca එන්නතට වඩො Pfizer සහ Moderna වඩො මයෝගයමේ.
එ ම වගර්මේ එන්නතක ඔබ විසින් භොවිතො කිරීම අවශ්යමේ. ඔබගේ පළමු මාත්රාව ලබා ගන්නා අවස්ථාගේදී,
ඔබගේ ගෙවන මාත්රාව ලබාගත යුතු කවොෙ යන්න ඔබට ෙැනුම් ගෙනු ඇත.
ෙරුණු මලස ප්රතිශ්කති රණය හීනවූ අය සඳහො ප්රොථමි මොත්රොවල ම ොටසක වශ්මයන් තුන්වන මොත්රොවක ලබො
ගැනීම අවශ්ය විය හැකිය. බලන්න: www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-onthe-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-who-are-severelyimmunocompromised
COVID-19 එන්නත් ආරක්ෂො ොරී බව තහවුරු කිරීම සඳහො එය වවෙය විමශ්්ඥයන් විසින් අධයයනය ර ඇත.
මබොමහෝ අතුරු ආබොධ ඉතො සුළුමේ. ඒවො එන්නත ලබොදුන් දිනමේ ආරේභ වන අතර දින එගක් සිට ගෙක අතර
ොලයක වතී. ඕනෑම එන්නතක මහෝ මබමහතක මමන්, ඒවොමයහි දුලභ මහෝ මනොෙන්නා අතුරු ආබොධ තිබිය
හැකිය.
AstraZenaca හි ඉතා විරළ අතුරු ආබාධයක් ගලස ගත්රාම්ගබාසයිගටාපීනියා සින්ගරෝමය සමඟ ගත්රාම්ගබෝසිස්,
ගහෝ ගලස හැඳින්ගවන TTS ඇත. ගමයින් අෙහස් වන්ගන්, අඩු රුධිර පට්ටිකා මට්ටටම් (ගත්රාම්ගබාසයිගටාපීනියා)
සමඟ රුධිරය කැිගැසීම (ගත්රාම්ගබෝසිස්) ඇතිවීමයි. Pfizer ගහෝ Moderna ගැනීගමන් අනතුරුව TTS ඇති
ගනාගේ.
Pfizer සහ Moderna ලබා ගැනීගමන් අනතුරුව මගයෝකාඩයිිස් සහ ගපරිකාඩයිිස් (හෘෙගේ ඉන්ෆ්ලගම්ෂන්)
ගලස හැඳින්ගවන ගරෝගී තත්වයක් වාතතා වී ඇත. ගබාගහෝ ගරෝග ඉතා අඩු මට්ටටගම් වන අතර ඉතා ඉක්මණින්
සුවවී ඇත.
එන්නත ලබා දීගමන් පසුව ඔබ ණස්සල්ලට ත්වන අතුරු ආබොධයක ඇතිනේ,
රැකවරණ සපයන්නා හට ෙැනුම් ගෙන්න.

රුණො ර ඔබමේ ගසෞඛ්යය

එන්නත ලබොදී සතිය ට සු ඔබමේ තත්වය බැලීම සඳහො SMS ගහෝ ඊගම්ල් ණිවුඩයක මගින් ඔබ හො සේබන්ධ
විය හැකිය.

නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

එන්නත ලබොදීමට සුව වුවෙ, සමහර අය හට COVID-19 ආසොෙනය විය හැකිය. එමනිසො ඔබමේ ප්රොන්තමේ මහෝ
මටරිටරිමේ COVID-19 ැතිරීම වැළැකවීම සේබන්ධමයන් ගතයුතු මහජන මසෞඛ්යය උපගෙස් අනුගමනය ල
යුතුය:
•
•
•
•

ඔබමේ දුරස්ථභොවය වත්වො ගන්න - අන් අයමගන් අවම වශ්මයන් මීටර 1.5 දුර වත්වො ගන්න
සබන් සහ ජලය මයොෙො ඔබමේ අත් නිති තො මසෝෙො ගන්න, නැතිනේ හෑන්් සැනිටයිසර් භොවිතො රන්න
මුහුණු ආවරණයක ළදින්න
උණ මහෝ මසේප්රතිශ්යො වැනි මරෝග ලක්ෂණ ඇතිව ඔබට අසනී නේ, නිවමස් රැඳී සිට COVID-19
රීක්ෂණයක රවො ගන්න.
නීතිය මගින් අවශ්ය වන රිදි එන්නත් ස යන්නන් විසින් සියළුම එන්නත් ලබොදීේ ඕස්මේලියොනු එන්නත්
මල්ඛ්ණමේ වොතර්ොගත රනු ඇත. ඔබමේ එන්නත් දුවර්ල වූ මොගර්ස්ථ ආ ොරයට ඔබට ෙැ බලොගත හැකිමේ:
• Medicare ගිණුම
• MyGov ගිණුම
• My Health Record ගිණුම.

ඔබගේ මතොරතුරු උ මයෝගී

ර ගන්නො ආ ොරය

ඔබමේ පුද්ගලි මතොරතුරු ලබොගන්නො, තැන් ත් ර තබන සහ උ මයෝගී ර ගන්නො ආ ොරය සේබන්ධ
වැඩිදුර විස්තර සඳහො www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations මවබ් අඩවිය මවත පිවිමසන්න.
ඔබ විසින් එන්නත ලබො ගන්මන් ඖෂධහලකින් නේ, ඖෂධහල විසින් ඔමබ් සමහර ම ෞද්ගලි මතොරතුරු
ඖෂධහල් වැඩසටහන් රි ොල මවත මහළිෙරේ ළ යුතුය. ඖෂධහලට ඔවුන්මේ මගවීේ ඕස්මේලියොනු රජය
මඟින් ලබො ගත හැකි වන්මන් එමස් ළ විටය. මමමස් සිදු ළ යුත්මත් ඇයිෙ යන්න සහ මහළිෙරේ ම මරන
මතොරතුරු පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහො ඉහත සබැඳිය මවත යන්න.

ඔබමේ එන්නත ලබො ගන්නා දිනමේ
එන්නත ලබො ගැනීමට ම ර හත කිසිදු රුණක ඇතිනේ, එන්නත ලබො මෙන අයට ඒ බව වසන්න:
• පහත ගෙයකට විග ෂ
් ගයන් ෙරුණු ආසාත්ික ප්රතිචාරයක ඇතිවුණි නම්:
o COVID-19 එන්නගතහි කලින් මාත්රාවකට,
o COVID-19 එන්නගතහි කිසියම් සංඝටකයකට,
o ගවනත් එන්නතකට ගහෝ ගබගහතකට
•

ඔබමේ ප්රතිශ්කති රණය හීනවී ඇතිනේ. මමයින් අෙහස් වන්මන් ඔබට දුවර්ලවූ ප්රතිශ්කති රණ ද්ධතියක
ඇති අතර ඔබට මලඩ මරෝගවලට එමරහිව සටන් කිරීම වඩො අ හසු වීම. ඔබට තවමත් COVID-19
එන්නතක ලබො ගත හැකිය, නමුත් ඔමබ් යටින් වතින තත්වය සහ / මහෝ ප්රති ොරය අනුව එන්නත ලබො
ගත හැකි මහොඳම මේලොව සල ො බැලීමට ැමති විය හැකිය.

නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

කැමැත්ත සම්බන්ධ ගසෝදිසි ලැයිස්තුව
ඔේ

නැත
කිසියේ මෙය ට ඇනෆිලැකසිස් වැනි ෙරුණු අසොත්මි තො ප්රතිචොරයක තිමබ්ෙ?
මමයට ම ර එන්නත් ලබොදුන් අවස්ථොව

අසොත්මි

ප්රතිචොරයක ඇති වුණිෙ?

කලින් ලබා දුන් COVID-19 මාත්රාවකට පසු පළපුරුදු ප්රති ක්තිකරණ සපයන්ගනකු ගහෝ වවෙය
විග ්ෂ ගයකු මගින් සමාගලෝචනය කල පසු ඔබට ෙරුණු අහිතකර ප්රතිචාරයක්
ඇති වුණු අතර හදුනා ගත් ගවනත් ගහ්තුවක් ගනාමැති වූගේෙ?
නැවත නැවත ඇතිවන ඇනෆිලැක්සිස් ඇති කරන මැස්ගටාසයිගටෝසිස් (Mast cell disorder) ඔබට
කිසිදිනක තිබුණිෙ?
ඔබට

ලින් COVID-19 ආසොෙනයවී තිමබ්ෙ?

ඔබට රුධිරය වහනය වන මරෝගයක තිමබ්ෙ?
ඔබමේ රුධිරය තුනීවීම සඳහො (රුධිරය
මබමහතක ලබො ගනීෙ?

ැටි ගැසීමට එමරහි ප්රති මර්) කිසියේ

ඔබට දුවර්ල වූ ප්රතිශ්කති රණ ද්ධතියක (ප්රතිශ්කතිය හීනවූ) තිමබ්ෙ?
ඔබ ගභර්ණීෙ?*
ඔබ

ැස්ස, උගුමර් ආසොෙන, උණ මහෝ මවනත් ආ ොරය

ඔබ

ලින් COVID-19 එන්නත ලබො තිමබ්ෙ?

අසනී ගතියකින් සිටීෙ?

සුගිය දින 7 ඇතුලත මවනත් එන්නතක ලබොමගන තිමබ්ෙ?

AstraZenaca එන්නත ලබා ගත් අය සේබන්ධමයන් මණක අෙොලමේ:
ඔබට කිසි දිගනක කැපිලරි ලීක් සිනගරෝමය තිබුණිෙ?
කලින් AstraZenaca මාත්රාවක් ලබා ගගන දින 42 ක් ඇතුලත ගත්රාම්ගබෝික් ගත්රාම්ගබාසයිගටාගපනික්
සින්ගරෝමය ඇතුළු ප්රධානආකාරගේ ගේනස් සහ/ගහෝ ආටතීරියල් ගත්රාම්ගබෝසිස් සමඟ
ගත්රාම්ගබාසයිගටාපීනියා කිසි දිගනක තිබුණිෙ?
ඔබට මසරිබ්රල් මේනස් සයිනස් මතොේමබ්රෝසිස් සේබන්ධ ඉතිහොසයක තිමබ්ෙ?*
ඔබට මහ රින් මහ්තුමවන් මතොේමබොසයිමටොපීනියො සේබන්ධ ඉතිහොසයක තිමබ්ෙ?*
ඔබට කිසි දිනක උෙරගේ රුධිර වාහිණීවල (ස්පැලැන්නනික් ගේන්) ගල් කැි ගැසීම්
ඇතිවී තිගේෙ?*
ඔබට කිසි දිනක රුධිර ැටි ගැසීේ සමඟ සේබන්ධවුණු ඇන්ටිමෆොස්මෆොමලොයි්
සින්මරෝමය ඇතිවී තිමබ්ෙ?*
ඔබ වයස අවුරුදු 60 ට වඩො අඩුෙ?*
*ගමම කාණ්ඩවල අයට Cominarty ගහෝ Moderna එන්නත වඩා මනාප එන්නත වුවෙ, එය ලබාගත ගනාහැකි
නම්, අවොනමට වඩ ප්රතිලාභ වැඩිනම්, ගකෝවිඩ්-19 ඇස්රාගසනකා එන්නත ලබා ගැනීම සලකා බැලිය හැකිය. වැඩිදුර විස්තර
සඳහො:
වැඩිදුර විස්තර සඳහා බලන්න: www.health.gov.au/resources/publications/patient-information-sheet-on-astrazenecacovid-19-vaccine-and-thrombosis-with-thrombocytopenia-syndrome-tts.

නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

ඔබ ගභතනී නම් බලන්න: www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-shared-decision-makingguide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy.

Cominarty ගහෝ Moderna ලබා ගන්නා අය සඳහා පමණක් අොලගේ:
කලින් ලබාගත් Pfizer ගහෝ Moderna මාත්රාවක් ගහ්තුගවන්ඔබට කිසි දිගනක මගයෝකාඩතයිිස් ගහෝ
ගපරිකාඩයිිස් ඇති බවට හදුනා ගගන තිබුණිෙ?
ඔබට පසුගිය මාස හය ඇතුලත මගයෝකාඩතයිිස්, ගපරිකාඩයිිස් ගහෝ එන්ගඩාකාඩතියාිස්
තිබුණිෙ?
ඔබට ෙැනට ඇකියුට්ට රූමික් ෆීවත ගහෝ ඇකියුට්ට රූමික් හෘෙයාබාධ තිගේෙ?
ඔබට ෙරුණු ගලස හෘෙය අසමත්වීම තිගේෙ?
ඉහත කිසියම් ප්ර ්නයකට ඔබ ඔේ යනුගවන් පිළිතුරු සපයා ඇතිනම්, ඔබට තව දුරටත් ගහෝ ලබා ගත හැකි වියබ හැකිය.
ගකගස්වුවෙ ඔබගේ වවෙයවරයා, ප්රති ක්තිකරණ විග ්ෂඥයා ගහෝ හෘෙ විග ්ෂඥයා සමඟ එන්නත ලබා ගැනීම සම්බන්ධ
ගහාඳම කාලය සහ අව ය අමතර පූවතාරක්ෂාවන් සාකනඡා කල යුතුය.
අවසන් යොවත් ොලීන කිරීම: 2021 ඔකමතෝබර් 8

නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

මරෝගියො සේබන්ධ මතොරතුරු
නම:
මමඩිම යොර් අං ය:
පුද්ගලි මසෞඛ්ය
හැඳුනුේ ොර ය (IHI) අෙොළ
මේ නේ:
උ න් දිනය:
ලිපිනය:
දුර ථන අං ය:
ඊමේල්:
ස්ත්රී පුරුෂ බව:
නිවමස්

තො

රන භොෂොව:

උ න් රට:

ඔබ ඇමබොරිජිනල් සහ/මහෝ මටෝරස් ස්්මරඉ් දූ ත් වොසිමයකෙ?
ඔේ, ඇමබොරිජිනල් මණයි
ඔේ, මටෝරස් ස්්මරඉ් දූ ත් වොසිමයක මණයි
ඔේ, ඇමබොරිජිනල් සහ මටෝරස් ස්්මරඉ් දූ ත් වොසිමයක
නැත
පිළිතුරු මනොදී සිටීමට මනො මේ
සමී තම ඥොතියො (හදිසි අවස්ථොව දී):
නම:
දුර ථන අං ය:

COVID-19 එන්නත ලබො ගැනීම සඳහො

ැමැත්ත

COVID-19 එන්නත සේබන්ධමයන් මො හට මතොරතුරු ලබොදුන් අතර එය අවමබෝධ
සනොථ රමි.

ර ගත් බව මම

ඉහත සඳහන් කිසිදු ම ොන්මද්සියක මො හට අෙොල මනොවන බව, මහෝ මේවො මහෝ මවනත් විමශ්්ෂ
අවස්ථොනුගත රුණු මොමේ සොමොනය මසෞඛ්යය රැ වරණ ස යන්නො සමඟ සහ/මහෝ එන්නත් මස්වො
ස යන්නො සමඟ ස ච්ඡො ල බව මම සනොථ රමි.
COVID-19 එන්නත් ලබො ගැනීමට මම එ ඟ වුමනමි (සමොන එන්නතින් මොත්රො මෙ ක).
මරෝගියොමේ නම:
මරෝගියොමේ අත්සන:
දිනය:

නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

මම මරෝගියොමේ වනති භොර රු මහෝ වනති වි ල් තීරණ ගන්නො අය වන අතර ඉහත නේ
සඳහන් මරෝගියො හට COVID-19 එන්නත ලබො දීමට එ ඟ මවමි.
වනති

භොර රු/වනති

වනති භොර රු/වනති
අත්සන:
දිනය:

නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

වි ල් තීරණ ගන්නො අයමේ නම:
වි ල් තීරණ ගන්නො අයමේ

ස යන්නොමේ ප්රමයෝජනය සඳහො:
1 වන මොත්රොව:
එන්නත ලබොදුන් දිනය:
ලබොදුන් මේලොව:
ලබොදුන් COVID-19 එන්නත් වගර්ය:
බැච් අං ය:
සීරියල් අං ය:
එන්නත ලබො දුන් ස්ථොනය:
එන්නත් මස්වො ස යන්නොමේ නම:
2 වන මොත්රොව:
එන්නත ලබොදුන් දිනය:
ලබොදුන් මේලොව:
ලබොදුන් COVID-19 එන්නත් වගර්ය:
බැච් අං ය:
සීරියල් අං ය:
එන්නත ලබො දුන් ස්ථොනය:
එන්නත් මස්වො ස යන්නොමේ නම:
3 වන මොත්රොව*
එන්නත ලබොදුන් දිනය:
ලබොදුන් මේලොව:
ලබොදුන් COVID-19 එන්නත් වගර්ය:
බැච් අං ය:
සීරියල් අං ය:
එන්නත ලබො දුන් ස්ථොනය:
එන්නත් මස්වො ස යන්නොමේ නම:
* අවශ්ය නේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහො බලන්න: www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-onthe-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-who-are-severely-immunocompromised
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නම:
මමඩිම ොයොර් අං ය:

