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එන්නත සම්බන්ධව
ෆයිසර් යනු මිනිසුන් කකෝවිඩ්-19 ආසාදනයවීකමන් වළක්වා ගත හැකි එන්නතකි. එන්නතින් මාත්රා කදකක් ලබා
ගැනීම වැදගත්කේ. කමම මාත්රා සාමානයකයන් සති 3 - 6 අතර කාල පරතරයක් ඇතිව ලබා දුන්නද, වික ේෂ
අවසේථානුගත තත්වයන් යටකත් වඩා වැඩි කාල අන්තර නිර්කේ කල හැකිය. COVID-19 Pfizer හි කිසිදු ජීවී
වයිරසයක් අඩංගු කනාවන අතර ඔබට කකෝවිඩ්-19 ආසාදනය ඇතිකල කනාහැක. එහි අඩංගු වන්කන් SARSCoV-2 වයිරසකේ වැදගත් කකාටසක් වන සේපයික් කරෝටීන් (spike protein) කලස හදුන්වන ජාන කක්තයකේ.
එන්නත ලබා ගැනීකමන් පසුව, ඔබකේ රීරය මගින් සේපයික් කරෝටීනකේ පිටපත් සකසේ කරයි. ඉන්පසුව, ඔබකේ
රති ක්තිකරණ පේධතිය SARS-CoV-2 වයිරසය හදුනාකගන කකෝවිඩ්-19 ආසාදනයට විරුේධව සටන් කරන
ආකාරය ඉකගන ගනී. ඉන්පසුව, රීරය මගින් ජාන කක්තය කේගකයන් බිඳ දමයි.
එන්නත ලබා ගැනීම සේකේච්ඡාකවන්කේ සහ කනාමිකළේ ලබාකේ. ඔබට ඇති ගැටළු කහෝ කනසේසළු, එන්නත ලබා
ගැනීමට කපර ඔබකේ රති ක්තිකරණ සපයන්නා කහෝ සාමානය වවදයවරයාකගන් ලබා ගත හැකිය.

එන්නකතහි ප්රතිලොභ
අති වි ාල චිකිත්සක අත්හදා බැලීමක් මගින් කපන්වා දුන්කන් වයස අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි අය සම්බන්ධකයන්
කකෝවිඩ්-19 වැළැක්වීම සඳහා Pfizer ඵලදායී බවයි. එන්නත ලබා කනාගත් අයට වඩා Pfizer මාත්රා කදකක්
ලබාගත් අයකගන් සියයට 95 ක් හට කරෝග ලක්ෂණ සහිතව කකෝවිඩ්-19 ආසාදනය ඇතිවීකම් හැකියාව අඩුය. එය
වයස අවුරුදු 65 ට වඩා වැඩි අය තුල කමන්ම සේථාවරයවූ කලින් කරෝග තත්වයන් තිබුණු අය තුලද සඵලව ක්රියා
කරයි.
කකෝවිඩ්-19 ට එකරහි ආරක්ෂාව ආරම්භ වන්කන් පළමුවන මත්රාව ලබා සති 2-3 කට පමණ පසුවය. එක් මාත්රාවක්
මගින් තරමක් ආරක්ෂාව ලබා දුන්නද එය පවතින්කන් කකටි කාලයක් සඳහා පමණි. මාත්රා කදකක් මගින් ර සේථ
ආරක්ෂාව ලබාකේ. කිසිම එන්නතක් සියයට සීයක් සපල කනාවන අතර ඔබට එන්නතට පසුව වුවද කකෝවිඩ්-19
ආසාදනය වීකම් හැකියාව ඇත.
කමයින් අදහසේ වන්කන් SARS-CoV-2 මගින් තවදුරටත් එන්නත් ලබාදුන් අකයකු ආසාදනය විය හැකි බවයි.
ඔවුනට කරෝග ලක්ෂණ කහෝ සුළු කරෝග ලක්ෂණ කනාතිබුණද ඔවුන් විසින් වයිරසය කවනත් අකයකුට ආසාදනය කල
හැකිය. කෙකසේවුවද, දැනට ඕසේ්කර්ලියාකේ භාවිතා ෙරන කෙෝවිඩ්-19 එන්නත මගින් එන්නත ලබා ගත් අකයකුට
ආසාදනය ඇතිවූ අවසේථාවල, ඔහු මගින් කවනත් සමීප සම්බන්ධවුණු අය හට ආසාදනය ඇතිවීකම් ඉඩෙඩ අඩු
කිරීම සම්බන්ධකයන් ොර්යක්ෂම ආොරයට ෙටයුතු ෙරයි.
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කම් කහේතුව නිසයි එන්නත ලබා ගත් පසුවපහත ඇති පූර්වාරක්ෂක ක්රියා මාර්ග තව දුරටත් ගැනීම වැදගත් වන්කන්:
•
•
•
•

ාරීරික දුරසේථභාවය
අත් කසේදීම
මුහුණු ආවරණ පැළදීම
ඔබකේ රාන්තය/කටරිටරිය මගින් අව ය වන පරිදි කකෝචිඩ්-19 පරීක්ෂා/හුකදකලාවීම.

ඔබව Pfizer මාත්රා කදකක් මගින් එන්නත ලබාදී ඇතිනම්, ඔබකේ පළාත් කසෞඛ්යය අධිකාරීන් මගින් නියම කරන
ආකාරයට ඔබ පරීක්ෂණ කර ගැනීකම් අව යතා සපුරාලන්කන් නම් (උදා. උණ, කැසේස, උගුකර් ආසාදන), ඔබ
විසින් කකෝවිඩ්-19 පරීක්ෂණයක් කර ගත යුතුය.

කෙෙ එන්නත ලබො ගත හැක්කක්

වුරුන් හටද

වයස අවුරුදු ≥12 සහ ඊට වැඩි සියළුම අය හට Pfizer එන්නත ලබා දිය හැකිය.

කෙෙ එන්නත ලබො ගත යුතු නැති අය

වුරුන්ද

පහත අවසේථාවල කමම එන්නත ලබා කනාගත යුතුය:
•
•
•
•

එන්නකත් කලින් mRNA COVID-19 මාත්රාවකට ඇනෆිලැක්ිස් (දරුණු අසාත්මිකතා රතිචාර) ඇතිවූ
අය (එනම්, Pfizer කහෝ Spikevax (Moderna) එන්නත)
කපාලිඑතිලින් ගලයිකකෝල් (PEG) ඇතුළු එන්නකේ කිියම් සංඝට ය ට නිරොවරණයවීකෙන් පසු
ඇනෆිලැක්ිස් ඇතිවූ අය
කලින් mRNA COVID-19 එන්නත් මත්රාවක් ෙකයෝ ොඩිටිස් සහ/කහෝ කපරිකාර්ඩිටිසේ හා සම්බන්ධවීම
(එනම්, Pfizer කහෝ Moderna එන්නත)
පළපුරුදු එන්නත් සපයන්කනකු කහෝ වවදය වික ේෂඥකයකු සමාකලෝචනය කල පසු mRna COVID-19
එන්නකතහි (එනම්, Pfizer කහෝ Moderna) කලින් මාත්රාවකට පසු, කිසිදු කහේතුවක් හදුනා කනාකගන
කවනේ කිියම් දරුණු අහිත ර බලපෑම් ඇතිවූ අකයක්

එන්නත සම්බන්ධ පූර්වොරක්ෂණ
සමහර තත්වයන් ඇති අය විසින්, එන්නත ලබා ගැනීකමන් පසු මිනිත්තු 30 ක් නිරීක්ෂණය සඳහා රැඳී සිටීම කහෝ
අසාත්මිකතා වික ේෂඥකයකු හමුවීම වැනි අමතර පූර්වාරක්ෂණ ක්රියා මාර්ග ගැනීම අව ය විය හැකිය. ඔබට පහත
කේ අදාල නම්, ඔබකේ රති ක්තිකරණ සපයන අය හට දැනුම් කදන්න:
•
•
•

කලින් ලබාදුන් mRNA COVID-19 එන්නකතහි මාත්රාවකට (එනම්, Pfizer කහෝ Moderna) කහෝ එහි
අඩංගු කදය ට අසොේි ප්රතිචොරයක් ඇතිවුණි නම්
කවනේ එන්නේ කහෝ කවනේ කබකහේවලට ඇනෆිලැක්ිස්තේවයක් ඇති වුණි නම්. ඔබ ලබන
කකෝවිඩ්-19 එන්නකතහි ඒ හා සමාන කේ අඩංගු වන්කන් දැයි ඔබකේ සපයන්නා හට කසායා බැලිය හැකිය
රතිකාර අව ය වන නැවත නැවත ඇනෆිලැක්සිසේ ඇතිවීම සමඟ සේිර කලස ඇති මැසේකටාසයිකටෝසිසේ.

ඔබට රුධිර වහනයවීකම් කරෝගයක් ඇතිනම් කහෝ රුධිරය තුනීවන කබකහතක් ලබො ගන්කන් නම් (රුධිර
කැටිගැසීමට එකරහි කබකහත්), ඔබකේ එන්නත් සපයන්නා හට ඒ බව පවසන්න. ඔබකේ රති ක්තිකරණ
සපයන්නා විසින් ඔබට මාං කේශී තුලට එන්නතක් ලබාදීම සුදුසුද යන්න සහ එන්නත ලබාදීමට සුදුසුම කාලය
තීරණය කිරීමට උපකාර කල හැකිය.

එන්නත ලබො ගැනීෙට කපර සො ච්ඡො
Pfizer සම්බන්ධකයන් පූර්වොරක්ෂ

ලයුතු වික ්ෂ අවස්ථොනුගත

රුණු

කරෝගී තේවයන් ඇති අය

පහත කිසියම් කරෝග ඉතිහාසයක් ඇති අය හට Pfizer ලබාගත හැකි වුවද, වඩාත්ම කහාඳ කාලය සහ කවනත්
කිසියම් අමතර පූර්වාරක්ෂණ ලබා ගත යුතුද යන්න සම්බන්ධකයන් සාමානය වවදයවරකයකු, රති ක්තිකරණ
වික ේෂඥකයකු, කහෝ හෘද කරෝග වික ේෂඥකයකුකගන් උපකදසේ ලබා ගත යුතුය:
•
•
•

මෑත කාලීන (එනම් පසුගිය මාස 6 ඇතුලත) ඉන්ෆේලකම්ටරි කාඩියක් කරෝගය උදා. මකයෝකාඩිටිසේ,
කපරිකාඩිටිසේ, එන්කඩාකාර්ටඩිටිසේ
දරුණු රැමටික් උණ (එනම්, ඇක්ටිේ මකයෝකාඩියල් ඉන්ෆේලකම්ෂන්) කහෝ ඇකියුට් රූමටික් හෘද
ආසාදනය
ඇකියුට් ඩිිිකකාම්කපන්කසේටඩ් හෘදකේ අසමත්වීිිම.
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දුර්වලවූ ප්රති ක්ති රණ පද්ධතියක් ඇති අය (ප්රති ක්ති රණය හීනවූ)
රති ක්තිකරණය හීනවූ අය අතර සිය රති ක්තිකරණ පේධතිය හීනවන කරෝග තත්වයක් ඇති අය. සිය
රති ක්තිකරණ පේධතිය හීන කරන කබකහත් ලබා ගන්නා අයද කම් අතර සිටී.
රති ක්තිකරණය හීනවූ අය විසින් කකෝවිඩ්-19 එන්නත ලබාගත යුතු වට ඕසේකේලියානු රජය විසින් තරකේ
නිර්කේ කරයි. Pfizer ජීවී එන්නතක් කනාකේ. රති ක්තිකරණය හීනවූ අයට කමය ආරක්ෂාකාරීකේ.
රති ක්තිකරණය හීනවූ අය අතර එච්.අයි.වී. සමඟ ජීවත්වන අය, කකෝවිඩ්-19 කහේතුකවන් මරණය ඇතුළුව දරුණු
අසනීප ඇතිවීකම් අවදානම ඇති අය සිටී.
Pfizer සම්බන්ධ චිකිත්සක අත්හදා බැලීම් කල අය අතර රති ක්තිය හීනවූ අය කනාසිටින ලදී. නමුත් එච්.අයි.වී.
තිබී සේථාවරවූ අය කුඩා කණ්ඩායමක් සිටින ලදී. අන් ජනගහණය සමඟ සැසදීකම්දී රති ක්තිකරණය හීනවූ අය
අතර Pfizer ඵලදායිද යන්න අපි කනාදනිමු. සාමානය ජනගහණය හා සැසදීකම්දී රති ක්තිය හීනවූ අය අතර
Pfizer ඵලදායී කනාවිය හැක. එන්නත ලබා ගැනීකමන් පසු ාරීරික දුරසේථභාවය වැනි පූර්වාරක්ෂණ ක්රියා මාර්ග
දිගටම ගැනීම වැදගත්කේ.

ගර්භනී, කහෝ දරුවන්ට කිරි කපොවන ෙව්වරුන්
ගර්භනී මේවරු සහ තරුණ ොන්තාවන් හට ගර්භනී බකේ කුමන අවසේථාවක වුවද Pfizer කහෝ Moderna ලබා දිය
හැකිය. ඔබ ගර්භනී වීමට උත්සාහ කරන්කන් නම් එන්නත ලබා ගැනීම රමාද කිරීම කහෝ එන්නත ලබා ගැනීකමන්
පසු ගර්භනීවීම මඟ හැරීම කල යුතු නැත.
කකෝවිඩ්-19 ආසාදිත ගර්භනී කානතාවන් දරුණු කලස කරෝගාතූර වීකම් වැඩි අවදානමක් ඇති අතර අහිතකර කලස
ගර්භනීත්වකේ රතිඵල බලාකපාකරාත්තු විය හැකිය. සතය කලස ලැබී ඇති සාක්ෂි අනුව කපනී යන්කන් ගර්භනී
කාන්තාවන් සහ කිරි කපාවන මේවරුන් හට Pfizer ආරක්ෂාකාරී බවයි.
ඔබ දරුවන් හට කිරි කපාවන්කන් නම්, Pfizer ලබාගත හැකිය. එන්නත ලබා ගැනීකමන් පසු කිරි කපවීම
නැවැත්විය යුතු නැත.

ක ෝවිඩ්-19 ඉතිහොසයක් ඇති අය
ඔබට කලින් කකෝවිඩ්-19 ආසාදනයවී තිබුණි නම්, ඔබකේ රති කතිකරණ සපයන්නා හට ඒ බව පවසන්න.
ආසාදනය ඇති බවට සනාථවූ අය විසින් දරුණු කලස කරෝගාතූරවීකමන් පසු මාස හයක් යනකතක් එන්නත ලබා
ගැනීම ප්රමාද ෙල හැක්කක් ලැබී ඇති සාක්ෂි මගින් කපකනන ආොරයට අතීත ආසාදනයක් මගින් නැවත ආසානය
ඇතිවීකම් අවදානම අවම වශකයන් මාස හයක්වත් යනකතක් කනාපැවතීම කහේතුකවනි. කෙකසේවුවද, කරෝග ලක්ෂණ
සහිත ආසාදිත ොලය අවසන්වූ පසු එන්නත ලබාදීම ආරම්භ ෙල හැකිය. සමහර අය අතර ආසාදනයවී මාස
හයෙට කපර එන්නත ලබාදිය හැකිය. ඔබකේ වවදයවරයා කහෝ එන්නත ලබා කදන අය සමඟ සාෙච්ඡා ෙරන්න.
ඔබට කකෝවිඩ්-19 කහේතුකවන් දිගින් දිගටම පවතින අසනීප ඇතිනම්, ඔබට රතිකාර කරන වවදයවරයා සමඟ
එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා කහාඳම කාලය සම්බන්ධකයන් සාකච්ඡා කරන්න.

Pfizer සහ දරුවන්
Pfizer වයස අවුරුදු 12 සහ ඊට වැඩි අයට ලබාදීම සඳහා තාවකාලික කලස නිර්කේ කර ඇති අතර ඊට වඩා අඩු
වයසේ අයට ලබා දිය කනාහැක.

Pfizer හි ආරක්ෂොව සහති

කිරීෙ

එන්නත් පර්කේෂණ සඳහා වැඩිපුර මුදල් රදාන සහ පර්කේෂණ අධයයනයන් සඳහා කබාකහෝ සේකේච්ඡාකවන්
ඉදිරිපත්වූ අය සිටීම කහේතුකවන් Pfizer සහ කවනත් කකෝවිඩ්-19 එන්නත ඉතා ඉක්මණින් දියුණු කරන ලදී. 44,000
පමණ වි ාල කණ්ඩායමක් සම්බන්ධවී කල වි ාල සායනික අත්හදා බැලීම් මගින් සනාථවූකේ Pfizer ආරක්ෂාකාරී
සහ ඵලදායී බවයි.
රතිකාර භාණ්ඩ පරිපාලනය (Theraputic Gods dministration-TGA) මගින් ඕසේකේලියාකේ සියළුම එන්නත්
ඇගයීම සිදු කරයි. කම් මගින් එන්නතක් අනුමත කිරීම සඳහා එය ආරක්ෂාකාරී, ඵලදායී සහ ඉතා ඉහළ
ගුණාත්මකභාවකයන් යුතු බවට සහතික විය යුතුය. කකෝවිඩ්-19 එන්නත් අනුමත කිරීකම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධ
විසේතරයක් TGA කවබ් අඩවිකේ ඇත.
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කකෝවිඩ්-19 ආරක්ෂාකාරීබව සම්බන්ධකයන් කකෝවිඩ්-19 රති ක්තිකරණ වැඩසටහන පුරාම නියාමනය කරනු
ලැකබ්.
කකෝවිඩ්-19 ඇසේරාකසනකා එන්නත ලබාගත් පසු රුධිර පට්ටිකා රමාණය අඩුවීම සමඟ රුධිරය කැටි ගැසීම
ඇතුලත් විරල අතුරු ආබාධයක් වාර්තාවී ඇත. කකෝවිඩ්-19 ඇසේරාකසනකා එන්නත නිපදවන්කන් කවනසේ
ආකාරයකටය. කමම වවදය තත්වය Pfizer කකෝවිඩ්-19 එන්නත හා සම්බන්ධකමක් ඇති බවට කිසිදු සාක්ෂි
කනාමැත.
සැක කරනු ලබන අතුරු ආබාධ සම්බන්ධකයන් ඔබකේ රති ක්තිකරණ සපයන්නා කහෝ කවනත් කසෞඛ්ය
රැකවරණ වෘත්තීකයන් හට වාර්තා කල හැක. ඔවුන් විසින් ඔබ කවනුකවන් ඔබකේ රාන්ත කහෝ කටරිටරි කසෞඛ්ය
කදපාර්තකම්න්තුව කවත කහෝ TGA කවත විධිමත් වාර්තාවක් යවනු ඇත.
ඔබ විසින් කකළින්ම වාර්තා කිරීමට කැමති නම්, කකෝවිඩ්-19 එන්නත සම්බන්ධ සැක කරන අතුරු ආබාධ වාර්තා
කරන ආකාරය සම්බන්ධ කතාරතුරු සඳහා TGA කවබ් අඩවිය කවත පිවිකසන්න.
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