කො �ො වි ඩ් - 1 9 එ න් න ත

කරුණු ලබාා ගන්න.
එන්නත් සියලු දෙ�නාාටම නො�ොමිලේ�.
නමුුත් එන්නත් ලබාා ගැැනීම සම්බන්ධයෙ�න් වෙ�නත් කිසියම්
වියදම් තිබේ�ද යන්න අසාා තහවුුරු කර ගන්න.
• කිසි කෙ�නෙ�කුට එන්නත් ලබාා දීමේ� ගාාස්තුවක් ගෙ�වීමට
නො�ොහැැකි බැැවින් නො�ොමිලේ� එන්නතක් ලබාාදීම ප්රතික්ෂේ�ප
නො�ොකළ හැැක.
• එන්නත් සාාමාාන්යයයෙ�න් ලැැබෙ�න විට, ආගමන තත්ත්වය
කුමක් වූූවත් ඕනෑෑම කෙ�නෙ�කුට එන්නත ලබාා ගත හැැක.
• සියලු දෙ�නාා තම තමන්ගේ� වාාරය වන විට එන්නත ලබාා
ගත හැැක.

එන්නත ඔබට කො�ොවිඩ්-19
ඇති නො�ොවීමට ආරක්ෂාා
කරයි.
• ඔබ එන්නත ලබාා ගත් පසුුව ද ඔබට
කො�ොවිඩ් ඇති වන්නේ� නම්, එන්නත
ඔබ දැැඩිව රෝ�ෝගී වීමෙ�න් ආරක්ෂාා
කරයි.

කො�ොවිඩ්-19 එන්නත්
ආරක්ෂිත සහ ඵලදාායී
වෙ�යි. එන්නතෙ�න් ඔබට
කො�ොවිඩ්-19 බෝ�ෝ විය
නො�ොහැැක.
• කො�ොවිඩ්-19 ඇති වීමට
වඩාා එන්නත ලබාා ගැැනීම
ආරක්ෂිතයි.
• මිලියන ගණන් පුුද්ගලයින්ට
ආරක්ෂිතව එන්නත් කර ඇත.
• එක්සත් ජනපද ඉතිහාාසයේ�
වෙ�නත් කිසිම එන්නතක්
සඳහාා මෙ�තරම් පරීක්ෂාා කර
නැැත.
• එන්නත විවිධ වර්ණණ, ජාාතීන්
සහ වයස් ඇතුළුව දහස්
ගණන් මිනිසුුන්ට ආරක්ෂිත
බව ඔප්පුු වී ඇත.
• කො�ොවිඩ්-19 එන්නත ඔබේ�
ඩීඑන්ඒ වෙ�නස් නො�ොකරයි.

• ඔබට කො�ොවිඩ්-19 බෝ�ෝ වී තිබූූ නමුුත්,
ඔබ එන්නත ලබාා ගත යුුතුය.
• යම් කෙ�නෙ�කුට නැැවත කො�ොවිඩ්19 වලින් රෝ�ෝගී වීමෙ�න් කෙ�තරම්
කාාලයකට ආරක්ෂාා කළ හැැකිද
දන්නේ� නැැත.

වැැඩිදුර තො�ොරතුරු සඳහාා: cdc.gov/coronavirus

අතුරු ප්රතිඵල සාාමාාන්යයයි.
අතුරු ප්රතිඵලවල තේ�රුම ඔබට කො�ොවිඩ්-19 ඇති බව නො�ොවේ�.
• අතුරු ප්රතිඵල එන්නත ඔබේ� ශරීරයට කො�ොවිඩ්-19 හට එරෙ�හිව සටන් කරන ආකාාරය උගන්වයි.
• අතුරු ප්රතිඵලවලට ඇතුළු විය හැැක්කේ�:
– එන්නත ලබාා ගත් තැැන ඔබේ� අතේ� වේ�දනාාව හෝ�ෝ ඉදිමුුම.
– හිසරදය, වෙ�වුුලුම, හෝ�ෝ උණ.
• ඔබට අසනීප බව දැැනෙ�න්නේ� නම්, ඔබට හො�ොඳ වන තෙ�ක් ඔබ රැකියාාවෙ�න් දින කිහිපයක් නිවාාඩුු ගැැනීමට අවශ්යය විය
හැැක.
• ඔබට අසාාත්මිකතාාවයක් ඇති නො�ොවන බව තහවුුරු කර ගැැනීමට, ඔබ එන්නතින් පසුු විනාාඩි 15–30 ක් රැඳී සිටීමට සිදු
වනුු ඇත.

එන්නත දරුඵල ගැැටලු ඇති කරන බවට සාාධක නැැත.

එන්නත්
තුළ පහත
දේ�වල් අඩංංගු
නො�ොවේ�:

ගර්භණී මවුුවරුන් ඔවුුන් එන්නත ලබාා ගත යුුතුද ගැැන ඔවුුන්ගේ�
වෛෛද්යයවරයාාට කථාා කළ යුුතුය.

සමහර එන්නත්වලට මාාත්රාා දෙ�කක් අවශ්යය වන අතර අනෙ�කුත්
ඒවාාට අවශ්යය වන්නේ� එක මාාත්රාාවක් පමණයි. එන්නත් වර්ග දෙ�කම
ආරක්ෂිත සහ ඵලදාායී වෙ�යි.

• සංංරක්ෂක
• බිත්තර
• ඌරු මස් නිෂ්පාාදන

මාාත්රාා දෙ�කක් අවශ්යය එන්නත සඳහාා:

• ජෙ�ලටින්

• පළමුු මාාත්රාාව ඔබේ� ශරීරය සූූදාානම් කරයි.

• ලේ�ටෙ�ක්ස් හෙ�වත් ගස්වල
කිරි

• දෙ�වෙ�නි මාාත්රාාව ඔබ පූූර්ණ ආරක්ෂාාව ලබාා ගැැනීම තහවුුරු කිරීමට සති කිහිපයකට
පසුුව දෙ�නුු ලැැබේ�.
• පූූර්ණ ආරක්ෂාාව ලබාා ගැැනීමට ඔබ මාාත්රාා දෙ�කම ලබාා ගැැනීම වැැදගත් වෙ�යි.

• කිසියම් ජීවමාාන කො�ොවිඩ්19 වෛෛරසයක්

එන්නත ලබාා ගත් පසුු ආරක්ෂිතව සිටින්න.
දැැනට, විශේ�ෂඥයින් එන්නත කෙ�තරම් කාාලයකට ඔබට ආරක්ෂාාව ලබාා දෙ�න්නේ�ද යන්න නො�ොදනිති. එන්නත ලබාා ගත් පසුුවද,
ඔබ පහත දේ�වල් අඛණ්ඩව සිදු කළ යුුතුය:
මුුහුුණු
ආවරණයක්
පැැළඳීම.

සමාාජ
දුරස්ථතාාව
පිළිපැැදීම.

නිතර ඔබේ�
දෑෑත් සෑෑදීම.

වැැඩිපුුර ස්පර්ශ
වන ප්රදේ�ශ
විෂබීජහරණය
කිරීම.

වැැඩිදුර තො�ොරතුරු සඳහාා: cdc.gov/coronavirus

