Spikevax (Moderna)
COVID-19 එන්නත සම්බන්ධ
තතොරතුරු
අවසාන වරට යාවත්කාලීන කළ ේ 2021 සැප්තැම්බර් 15 වන දිනදීය

එන්නත සම්බන්ධව
Moderna එන්නත මගින් මිනිසුන් COVID-19 ආසාදනය මගින් අසනීපවීම ව ක්වා ගත හැකිය. සති 46 කාල පරතරයක් ඇතිව මාත්රා ළදකක් අවශ්යළේ (විළශ්ේෂ අවසේථානුගත තත්වයන් යටළත් කාලය දීර්ඝ විය
හැකිය). Moderna COVID-19 එන්නළතහි කිසිදු ජීවී වයිරසක් අඩංගු ළනාවන අතර ඔබට COVID-19
ආසාදනය වැ දිය ළනාහැක. සේපයික් ළරෝටීන් ළලස හඳුන්වන SARS-CoV-2 වයිරසළේ වැදගත්
ළකාටසක ජාන ළක්තය එහි අඩංගුළේ. එන්නත ලබා ගැනීළමන් පසුව ඔබළේ සිරුර මගින් සේපයික්
ළරෝටීනළේ පිටපත් සකසේ කරයි. ඉන්පසු ඔබළේ රතිශ්ක්තිකරණ පද්ධතිය, COVID-19 ඇති කරන
SARS-CoV-2 වයිරසය හදුනාළගන එයට විරුද්ධව සටන් කිරීමට ඉළගන ගනී. ජාන ළක්තය ඔබළේ සිරුර
මගින් ළේගළයන් බිඳ දමයි.
COVID-19 වැ ැක්වීම සඳහා, එන්නත සඳහා සුදුසුකම ඇති සියළුම අය එන්නත ලබා ගත යුතුය. ළමයට
ළමම විසේතර පත්රිකාළේ ඇතුලත් බැහැර කිරීම් කිහිපයක් ඇත. එන්නත ලබා ගැනීම සේළේච්ඡාළවන්ළේ. ඔබ
එන්නත ලබා ගැනීමට ළපර COVID-19 සම්බන්ධළයන් ඇති ගැටළුවක් ළහෝ කනසේසල්ලක් ඇතිනම්,
එන්නත සපයන්නා සහ/ළහෝ ඔබළේ වවදයවරයා සමඟ කථා කල හැකිය.

එන්නතතහි ප්රතිලොභ
අති විශ්ාල චිකිත්සක අත්හදා බැලීමක් මගින් ළපන්වා දුන්ළන් වයස අවුරුදු ≥12 සහ ඊට වැඩි අය
සම්බන්ධළයන් COVID-19 වැ ැක්වීම සඳහා Moderna ඵලදායී බවයි. එන්නත ලබා ළනාගත් අයට වඩා
Moderna මාත්රා ළදකක් ලබාගත් අයළගන් සියයට 94 ක් හට ළකෝවිඩ්-19 ආසාදනය ඇතිවීළම් හැකියාව
අඩුය. එය වයස අවුරුදු 65 ට වඩා වැඩි අය (86%) වයස අවුරුදු 12-17 අතර තරුණයන් අතරද එන්නත
ඵලදායීළේ.
COVID-19 ට එළරහි ආරක්ෂාව ආරම්භ වන්ළන් ප මුවන මත්රාව ලබා සති 2-3 කට පමණ පසුවය. එක්
මාත්රාවක් මගින් තරමක් ආරක්ෂාව ලබා දුන්නද එය පවතින්ළන් ළකටි කාලයක් සඳහා පමණි. මාත්රා ළදකක්
මගින් රශ්සේථ ආරක්ෂාව ලබාළද්. කිසිම එන්නතක් සියයට සීයක් සපල ළනාවන අතර ඔබට එන්නතට පසුව
වුවද COVID-19 ආසාදනය වීළම් හැකියාව ඇත. Moderna මගින් ලබාළදන ආරක්ෂාව ළකාතරම් කල්
පවතීද යන්න අපි ළනාදනිමු. කාලයාළේ ඇවෑළමන් අපි ළම් සම්බන්ධ වැඩිදුර විසේතර ඉළගන ගනිමු.
වයිරසය පැතිරීම වැ ැක්වීම සම්බන්ධළයන් COVID-19 එන්නත ළකාතරම් ඵලදායීද යන්න අපි දැනට
දන්ළන් නැත. ළමයින් අදහසේ වන්ළන් තවදුරටත් එන්නත් ලබාදුන් අළයකු හට COVID-19 ආසාදනය විය
හැකි බවයි. ඔවුනට ළරෝග ලක්ෂණ ළහෝ සුළු ළරෝග ලක්ෂණ ළනාතිබුණද ඔවුන් විසින් වයිරසය ළවනත්
අළයකුට ආසාදනය කල හැකි බවයි.
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ළම් ළහේතුව නිසයි පහත ඇති පූර්වාරක්ෂක ක්රියා මාර්ග තව දුරටත් ගැනීම වැදගත් වන්ළන්:
•
•
•
•

ශ්ාරීරික දුරසේථභාවය
අත් ළසේදීම
මුහුණු ආවරණ පැ දීම
ඔබළේ රාන්තය/ළටරිටරිය මගින් අවශ්ය වන පරිදි COVID-19 පරීක්ෂා/හුළදකලාවීම.

ඔබව Moderna මාත්රා ළදකක් මගින් එන්නත ලබාදී ඇතිනම්, ඔබළේ ප ාත් ළසෞඛ්යය අධිකාරීන් මගින්
නියම කරන ආකාරයට ඔබ පරීක්ෂණ කර ගැනීළම් අවශ්යතා සපුරාලන්ළන් නම් (උදා. උණ, කැසේස, උගුළර්
ආසාදන), ඔබ විසින් ළකෝවිඩ්-19 පරීක්ෂණයක් කර ගත යුතුය.

තෙෙ එන්නත ලබො ගත හැක්තක් කවුරුන් හටද
රතිකර්ම භාණ්ඩ පරිපාලනය (Therapeutic Goods Administration (TGA)) මගින් Spikevax
(Moderna) එන්නත වසස අවුරුදු ≥ 12 අය සඳහා භාවිත කිරීමට තාවකාලික අනුමැතිය ලබාදී ඇත.

තෙෙ එන්නත ලබො ගත යුතු නැති අය කවුරුන්ද
ඔබට පහත ළද් සිදුවුණි නම් ළමම එන්නත ලබා ගත යුතු නැත:
mRNA COVID-19 ළකෝවිඩ්-19 එන්නළත් කලින් මාත්රාවකට (උදා.Moderna ළහෝ Comirnaty
(Pfizer))) ඇනෆිලැක්සිසේ (දරුණු අසාත්මිකතා රතිචාර) ඇතිවූ අය
● ළපාලිඑතිලීන් ේලයිළකෝල් (PEG) ඇතුළු එන්නළත් කිසියම් සංඝටකයකට නිරාවරණය වීළමන්
පසු ඇනෆිලැක්සිසේ ඇතිවූ අය
● කලින් mRNA COVID-19 එන්නත් (උදා.Moderna ළහෝ Pfizer) මාත්රාවකට පසු
මළයෝකාඩයිටිසේ සහ/ළහෝ ළපරිකාඩයිටිසේ ඇතිවීම
● කලින් mRNA COVID-19 එන්නත් (උදා. Moderna ළහෝ Pfizer) මාත්රාවකට පසු, ළවනත්
කිසිවක් ළහේතුවක් හදුනා ළනාගත්, ළවනත් දරුණු අහිතකර රතිචාරයක් ඇතිවීම. ළමය ප පුරුදු
එන්නත් සපයන්ළනකු ළහෝ වවදය විළශ්ේෂඥළයකුළේ සමළලෝචනයකට පසුව විය යුතුය.
●

එන්නත සම්බන්ධ පූර්වොරක්ෂණ
සමහර ළරෝගී තත්වයන් ඇති අය විසින් එන්නත ලබා ගැනීළමන් පසු මිනිත්තු 30 ක් නිරීක්ෂණය සඳහා
සිටීම ළහෝ අසාත්මිකතා සම්බන්ධ විළශ්ේෂඥළයකු හමුවීම වැනි අමතර පූර්වාරක්ෂාවන් ගත යුතුය. පහත ළද්
අදාල නම්, ඔබළේ එන්නත් සපයන්නා හට දැනුම් ළදන්න:
කලින් මාත්රාවකට ළහෝ mRNA COVID-19 එන්නළත් අඩංගු තදයකට අසොත්මික ප්රතිචොරයක්
ඇතිවීම (උදා. Moderna ළහෝ Pfizer)
• තවනත්ම එන්නත්ම තහෝ තබතහත්ම සම්බන්ධතයන් ඇනෆිලැක්ිස් ප්රතිචොරයක් තිබුණි නම්. ඔබ ලබන
COVID-19 එන්නළතහි අඩංගු ළද් හා සමාන ළද් තිබුණිද යන්න සනාථ කර ගැනීමට ඔබළේ
එන්නත් සපයන්නා විසින් ළසෝදිසි කර බැලිය හැකිය
● රතිකාර අවශ්ය මෑතකදී නැවත නැවත ඇතිවුණු ඇනෆි ැක්සිසේ සමඟ සනාථවුණු
මාසේළටෝසයිළටෝසිසේ
●

ඔබට රුධිර වහනය වන තරෝගයක් ඇතිනම් ළහෝ ඔබ රුධිරය තුනීවීෙ සඳහො තබතහත්ම ලබො ගන්තන් නම්
(ඇන්ටිළකෝඇගියුලන්්), ඔබළේ එන්නත් ලබා ළදන්නා හට ඒ බව දැනුම් ළදන්න. ඔබළේ එන්නත්
සපයන්නා විසින් ඔබට ළප්ශීන් තුලට ලබාළදන (intramuscular) එන්නතක් ලබාදීම ළහෝ එන්නත සඳහා
සුදුසුම කාලය තීරණය කිරීමට උපකාර කල හැකිය.

එන්නත ලබො ගැනීෙට තෙර සොකච්ඡො කලයුතු විත ්ෂ අවස්ථොනුගත කරුණු
Moderna සම්බන්ධතයන් පූර්වොරක්ෂණ තකොන්තේි ඇති අය
පහත තත්වයක් සම්බන්ධ ඉතිහාසයක් ඇති අය විසින් Moderna ලබා ගත හැකි වුවද, එන්නත ලබා ගත
හැකි ළහාඳම කාලය සහ අමතර පූර්වාරක්ෂණයන් ගත යුතුද යන්න නිර්ළද්ශ් ලබා ගැනීම සඳහා සාමානය
වවදයවරළයකුළගන්, රතිශ්ක්තිකරණ විළශ්ේෂඥළයකුළගන් ළහෝ හෘද ළරෝග විළශ්ේෂඥළයකුළගන්
උපළදසේ ලබා ගත යුතුය:
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•
•
•

මෑත කාලීන (පසුගිය මාස 6 ඇතුලත) ළහෝ වර්තමාන රදාහ හෘද ළරෝගය උදා. මළයෝකාඩයිටිසේ,
ළපරිකාඩයිටිසේ, එන්ළඩාරඩයිටිසේ
ඇකියු් රූමටික් ෆීවර් (එනම්. ඇක්ටිේ මළයෝකාඩියල් රදාහය) ළහෝ ඇකියු් රූමටික් හෘද ළරෝගය
දරුණු ළලස හෘදය අසමත්වීම

දුර්වලවූ ප්රති ක්තිකරණ ෙේධතියක් ඇති අය (ප්රති ක්තිකරණය හීනවූ)
රතිශ්ක්තිකරණය හීනවූ අය අතර සිය රතිශ්ක්තිකරණ පද්ධතිය හීනවන ළරෝග තත්වයක් ඇති අය සිටී.
සිය රතිශ්ක්තිකරණ පද්ධතිය හීන කරන ළබළහත් ලබා ගන්නා අයද සිටී.
රතිශ්ක්තිකරණය හීනවූ අය විසින් COVID-19 එන්නත ලබාගත යුතු බවට ඕසේළේලියානු රජය විසින්
තරළේ නිර්ළද්ශ් කරයි. Moderna ජීවී එන්නතක් ළලස හැසිළරන්ළන් නැත. එය රතිශ්ක්තිය හීනවූ අය
අතර භාවිතය සඳහා ආරක්ෂාකාරීළේ.
රතිශ්ක්තිකරණය හීනවූ අය අතර එච්.අයි.වී. සමඟ ජීවත්වන අය, COVID-19 ළහේතුළවන් මරණය ඇතුළුව
දරුණු අසනීප ඇතිවීළම් අවදානම ඇති අය සිටී.
Moderna සම්බන්ධ චිකිත්සක අත්හදා බැලීම් කල අය අතර රතිශ්ක්තිය හීනවූ අය ළනාසිටින ලදී. නමුත්
එච්.අයි.වී. තිබී සේථාවරවූ අය කුඩා කණ්ඩායමක් සිටින ලදී. අන් ජනගහණය සමඟ සැසදීළම්දී
රතිශ්ක්තිකරණය හීනවූ අය අතර Moderna එන්නත ඵලදායිද යන්න අපි ළනාදනිමු. සාමානය ජනගහණය
හා සැසදීළම්දී රතිශ්ක්තිය හීනවූ අය අතර එය ඵලදායී ළනාවිය හැකි අතර එන්නත ලබා ගැනීළමන් පසු
ශ්ාරීරික දුරසේථභාවය වැනි පූර්වාරක්ෂණ ක්රියා මාර්ග දිගටම ගැනීම වැදගත්ළේ.

ගර්භනී, තහෝ දරුවන්ට කිරි ලබො තදන ෙව්වරුන්
ගර්භනී කාන්තාවන් සහ තරුණ අය සඳහා Pfizer ළහෝ Moderna වැනි mRNA-පදනම්වූ COVID-19
එන්නත් ඕනෑම ගර්භනී අවසේථාවක ලබා දිය යුතුය. ඔබ ගර්භනීවීමට බලාළපාළරාත්තුළවන් සිටී නම්,
එන්නත ලබා ගැනීම රමාද කිරීම ළහෝ එන්නත ලබා ගැනීළමන් පසු ගර්භනීවීම වැ ැක්වීම ළනාකල යුතුය.
COVID-19 ආසාදනය ඇති ගර්භනී කාන්තාවන් හට දරුණු අසනීප ළහෝ අහිතකර ගර්භනී බළේ රතිඵල
ඇතිවිය හැකිය. සතය සාක්ෂි මගින් ළපන්වා දී ඇත්ළත් ගර්භනී කාන්තාවන් සහ මේ කිරි ලබා ළදන
කාන්තාවන් හට ආරක්ෂාකාරී බවයි. එන්නත ලබා ළදන ළේලාව සම්බන්ධ තීරණය ගැන ඔබළේ ළසෞඛ්යය
වෘත්තිකයා සමඟ සාකච්ඡා කල හැක.
ඔබ මේ කිරි ලබා ළදන්ළන් නම්, ඔබට Moderna ලබා ගත හැකිය. එන්නත ලබා ගැනීළමන් පසු මේ කිරී
ලබා දීම නැවැත්වීම අවශ්ය නැත.

තකෝවිඩ්-19 ඉතිහොසයක් ඇති අය
ඔබට කිසි දිනක COVID-19 ආසාදනයක් තිබුණි නම්, ඔබළේ එන්නත් සපයන්නා හට ඒ බව දැනුම්
ළදන්න. ඔබට COVID-19 එන්නත ලබා දීමට ළපර සුවවී මාස හයක් සිටින ළලසට ඔබළේ එන්නත්
සපයන්නා විසින් උපළදසේ ලබා ළදනු ඇත. ඔබට COVID-19 ළහේතුළවන් දිගින් දිගට අසනීප නම්, ඔබට
රතිකාර කරන වවදයවරයා සමඟ එන්නත සඳහා වඩාත්ම යහපත් කාලය සාකච්ඡා කර ගන්න.

Moderna සහ දරුවන්
Moderna තාවකාලික වශ්ළයන් අනුමත කර ඇත්ළත් වයස අවුරුදු ≥ 12 ළහෝ ඊට වැඩි අයට වන අතර, ඊට
වඩා වයසින් අඩු අයට ලබා දිය ළනාහැක.

Moderna හි ආරක්ෂොව සහතික කිරීෙ
එන්නත් පර්ළේෂණ සඳහා වැඩිපුර මුදල් රදාන සහ පර්ළේෂණ අධයයනයන් සඳහා ළබාළහෝ
සේළේච්ඡාළවන් ඉදිරිපත්වූ අය සිටීම ළහේතුළවන් Moderna සහ ළවනත් COVID-19 එන්නත ඉතා
ඉක්මණින් දියුණු කරන ලදී. 30,000 පමණ විශ්ාල කණ්ඩායමක් සම්බන්ධවී කල විශ්ාල සායනික අත්හදා
බැලීම් මගින් සනාථවූළේ Moderna ආරක්ෂාකාරී සහ ඵලදායී බවයි.
TGA මගින් ඕසේළේලියාළේ සියළුම එන්නත් ඇගයීම සිදු කරයි. ළම් මගින් එන්නතක් අනුමත කිරීම සඳහා
එය ආරක්ෂාකාරී, ඵලදායී සහ ඉතා ඉහ ගුණාත්මකභාවළයන් යුතු බවට සහතික විය යුතුය. ළකෝවිඩ්-19
එන්නත් අනුමත කිරීළම් ක්රියාවලිය සම්බන්ධ විසේතරයක් TGA ළවබ් අඩවිළේ ඇත.
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COVID-19 ආරක්ෂාකාරීබව සම්බන්ධළයන් COVID-19 රතිශ්ක්තිකරණ වැඩසටහන පුරාම නියාමනය
කරනු ලැළබ්.
Vaxzevria (AstraZeneca) එන්නත ලබාගත් පසු රුධිර ප්ටිකා රමාණය අඩුවීම සමඟ රුධිරය කැටි
ගැසීම ඇතුලත් විරල අතුරු ආබාධයක් වාර්තාවී ඇත. ඇසේරාළසනකා එන්නත නිපදවන්ළන් Moderna
ආකාරයට වඩා ළවනසේ ආකාරයකටය. ළමම වවදය තත්වය Moderna COVID-19 එන්නත හා
සම්බන්ධකමක් ඇති බවට කිසිදු සාක්ෂි ළනාමැත.
සැක කරනු ලබන අතුරු ආබාධ සම්බන්ධළයන් ඔබළේ රතිශ්ක්තිකරණ සපයන්නා ළහෝ ළවනත් ළසෞඛ්ය
රැකවරණ වෘත්තීකයන් හට වාර්තා කල හැක. ඔවුන් විසින් ඔබ ළවනුළවන් ඔබළේ රාන්ත ළහෝ ළටරිටරි
ළසෞඛ්ය ළදපාර්තළම්න්තුව ළවත ළහෝ ළකළින්ම TGA ළවත විධිමත් වාර්තාවක් යවනු ඇත.
ඔබ විසින් ළකළින්ම වාර්තා කිරීමට කැමති නම්, COVID-19 එන්නත සම්බන්ධ සැක කරන අතුරු ආබාධ
වාර්තා කරන ආකාරය සම්බන්ධ ළතාරතුරු සඳහා TGA ළවබ් අඩවිය ළවත පිවිළසන්න.
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