ගර්භනීබව, මව් කිරි ලබා දීම සහ
COVID-19 එන්නත්
ගර්භනී, මව් කිරි ලබා දෙන සහ ගර්භනී වීමට බලාද ාද ාත්ුවන කාන්තාවන් සඳහා වඩා ද ෝගය එන්නත
වන්දන් (Cominarty) Pfizer සහ Spikevax (Moderna) එන්නත් . ද භේෂණ මගින් ද න්වා දෙන ආකා ට
ගර්භනී, මව් කිරි ලබා දෙන සහ ගර්භනීවීමට සැලසුම් කරන කාන්තාවන් හට ෆයිසභ එන්නත වඩා ද ෝගය වන
අත ඔවුන් විසින් ගර්භනීබදව් ඕනෑම අවසේථාවක එන්නත ලබා ගත හැකි .
COVID-19 දහේුදවන් ඇතිවි හැකි ඝෟණකාරී ර් ානක ප්රතිඵලවල අවොනම ගර්භනී කාන්තාවන් සහ
දනාඉ දුණු බිළිදුන් අත ඉතා අධික . COVID-19 ආසාෙන වුණු ගර්භනී කාන්තාවන් ද ෝහල්ගතවීදේ දහෝ
ෙැඩි සත්කා අවශ්යවීදේ අවොනම ඉතා අධික . ඔවුන්දේ දනාඉ දුණු බිළිඳා කල් පිරීමට ද ඉ දීදේ අවසේථා
(ගර්භනීබදව් සති 37 කට ද ඉ දීම) සහ සත්කා සඳහා ද ෝහලකට ාමට ඇති අවශ්යතාව සුළු වශ්ද න්
වැඩි .
දමම අවොනේ අඩුක ගැනීම සඳහා දහාඳම ක්රම වන්දන් එන්නත් කිරීමදව්. Pfizer එන්නතෙහි මාත්රා තෙකක්
සති තෙතක් සිට තුනක කාල පරෙරයක් ඇතිව ත ෝ Moderna එන්නතෙහි මාත්රා තෙකක් සති ෙරක සිට යක
පරෙරය ඇතිව ලබා ගැනීම අවශ්යතේ.
35,000 කට අධික ගර්භනී කාන්තාවන් සේබන්ධ එක්සත් ජන ෙ අධය න ක් මගින් ද න්වා දී ඇත්දත් ගර්භනී
සහ ගර්භනී දනාවන කාන්තාවන් අත එන්නත ලබා දීදමන් සුව ඇතිවූ අුරු ආබාධ ඉතා සමාන බවයි.
ප්රතිශ්ක්තිකරණය මගින් කලින් ෙරුවන් ප්රසූතිය, මළ උපත්, වඩා අඩු වයස් ෙරුවන් ස උපතත්දී ඇතිවම විකෘතීන්
වැනි සංකුලො වැඩි තනාතේ.
ගර්භනී කාන්තාවන් සේබන්ධද න් ලබා ගත හැකි COVID-19 ෙත්ත වැඩිවීමත් සමඟම අ දේ උ දෙසේ
ාවත්කාලීන ක නු ඇත.

ගර්භනී කාලදේදී COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීදමන් සු ඇතිවි හැකි අුරු ආබාධ
දමානවාෙ?
COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීදමන් සු ඇතිවන සුලර් අුරු ආබාධ අත
•
•
•
•
•
•

හත දේ ඇත:

උණ
අදතහි දව්ෙනාව
හිස ෙ
මාාංශ් දේශි රුොව
හන්ි ත් රුොව
ශීතලවීේ.

ඔබදේ එන්නතට සුව හත කිසි ේ අුරු ආබාධ ක් ඇතිනේ, දමම සුලර් අුරු ආබාධ අඩු ක ගැනීම සඳහා
ැ සිටදමෝල් ලබා ගන්න. ගර්භනීබදව් ඕනෑම අවසේථාවක් සඳහා ැරිටදමෝල් ආ ක්ෂාකාරීදව්.
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දලාව පු ා සිදුක ඇති අධය න න් මගින් ගර්භනී කාන්තාවන් දහෝ බිළිඳුන් හට විදශ්ේෂිත අුරු ආබාධ කිසිවක්
දසා ාදගන නැත. දකදසේ වුවෙ, පතයභ්ෂකයන් විසින් ෙැනට දසා ාදගන නැති වි ළ අුරු ආබාධ තිබීදේ
හැකි ාව ඇත.

ගර්භනී අවසේථාදව්දී COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීම නිසා මාදේ බිළිඳාට කිසි ේ ප්රතිලාර් ක්
ඇති වන්දන්ෙ?
COVID-19 ආසාෙන වූ ගර්භනී කාන්තාවන් ුල මළ ෙරු උ ත් දහෝ කලින් ප්රසූති සඳහා වැඩි අවොනමක් ඇත.
ඔවුන්දේ බිළිඳුන්ෙ ප්රසූති අවසථාදව් පීඩාවට ත්වීම දහෝ නව බිළිඳුන් සඳහා ද ෝහදල් ෙැඩි සත්කා ප්රදේශ් ක
සිට ප්රතිකා ලබා ගැනීම අවශ්ය වි හැකි .
දමම අවොනේ අඩුක ගැනීම සඳහා දහාඳම මාගභ එන්නත ලබා ගැනීමදව්.
විෙයාත්මක සාක්ෂි මගින් ද ෝජනා ක න්දන් විදශ්ේෂද න් ගර්භනීබදව් මුල් අවසේථාදව් එන්නත් මාත්රා දෙකම
ලබාගත් ගර්භනී මව්වරුන් විසින් නි ෙවන ප්රතිදේහ ේලැදසන්ටාව ුලින් ගමන් කල හැකි බවයි. දමම ප්රතිදේහ
මගින් බිළිඳාදේ ජීවිතදේ මුල් මාස කිහි
ුල ඔවුනට COVID-19 ආසාෙන ට එද හිව ේ ආ ක්ෂාවක්
ඇතිකල හැකි .

මව් කිරි ලබා දෙන කාන්තාවන් සේබන්ධ නිදෙභේශ් න් දමානවාෙ?
මව් කිරි ලබා දෙන කාන්තාවන් සඳහා Pfizer ස Moderna එන්නත නිදෙභේශ් ක යි. ඔබදේ එන්නතට ද
සුව මව්කිරි ලබාදීම කල හැකි .

සහ

ගර්භනී වීමට බලාද ාද ාත්ු වන කාන්තාවන් සඳහා ඇති නිදෙභේශ් න් දමානවාෙ?
ගර්භනී වීමට බලාද ාද ාත්ු වන කාන්තාවන් සඳහාෙ Pfizer ස Moderna නිදෙභේශ් ක යි. ඔබ ගැබ් ගැනීමට
ද එන්නත ලබා ගැනීම මගින් ඔබදේ මුළු ගර්භනී කාල පු ාම ඔබට COVID-19 ආසාෙන ට එද හි
ආ ක්ෂාව ලබාදේ. හත දේ සටහන් ක ගන්න:
•
•
•

COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීමට ද දහෝ සුව ගර්භනීවීම වැළැක්වීමට කටයුු දනාකල යුු .
ඔබදේ ෙරුඵල ලැබීදේ හැකි ාවට එන්නදතන් බල ෑමක් ඇති දනාක යි.
එන්නත ලබා ගැනීමට ද ගර්භනීබව පිළිබඳ රීක්ෂාවක් ක ගැනීම අවශ්ය නැත.

වැඩිදු විසේත සඳහා
ඔබදේ COVID-19 එන්නත ලබා ගත හැකි සේථාන දසා ා ගැනීම සඳහා https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/ දවබ් අඩවි දවත පිවිදසන්න.
ඔබට COVID-19 එන්නත සේබන්ධ ේ කිසි ගැටළුවක් ඇතිනේ, ඔබදේ වවෙයව ා සමඟ කථා ක න්න,
health.gov.au/covid19-vaccines-languages දවබ් අඩවි දවත පිවිදසන්න, නැතිනේ දු කථන 1800 020 080
ඔසේදසේ ජාතික දකාද ෝනා වයි සේ උ කා අාංක අමතන්න.
ර්ාෂා රිවතභන දසේවා සඳහා දු කථන අාංක 131 450 අමතන්න.
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