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තො�ොරතුරු ලබාා ගන්න
ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය: ඔබ දැැනගත යුුතු දේ�වල්
වෛෛරස් නිරන්තරයෙ�න්ම
වෙ�නස් වේ�. විශාාල
වෙ�නස්කමක් සිදු වන විට,
විද්යා�ා�ඥයෝ�ෝ ඊට ප්රරභේ�දයක්
යැැයි කියති. සමහර ප්රරභේ�ද
එතරම් හාානිකර නො�ොවන
අතර, තවත් ඒවාා භයාානක වේ�.

ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය ගැැන විද්යා�ා�ඥයින් ඉතාා
සැැලකිලිමත් වන්නේ� එය පහසුුවෙ�න් බෝ�ෝ
වීමත් අන් අය වෙ�ත පැැතිරීමත් පහසුුවෙ�න්
සිදු වන අතර එයින් බරපතළ ලෙ�ස රෝ�ෝගී
තත්ත්වයන් ඇති කළ හැැකි බැැවිනි.

වැැඩිහිටියන්, යෞ�ෞවනයන් සහ ළමුුන් ඇතුළුව,
සියලුම වයස් කාාණ්ඩවල සිටින පුුද්ගලයින්
ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය හේ�තුවෙ�න් රෝ�ෝගී වේ�.

එන්නත මඟින් ඔබව ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දයට
එරෙ�හිව ආරක්ෂාා කෙ�රේ�
ඔබ, ඔබේ� පවුුල, සහ ඔබේ� ප්රරජාාව ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දයෙ�න් ආරක්ෂාා කර ගත හැැකි
හො�ොඳම මාාර්ගය වන්නේ� පූූර්ණ වශයෙ�න් එන්නත ලබාා ගැැනීමයි. එන්නත්
වර්ග:

ආරක්ෂිතයි: විවිධ ජාාතීන්, ජනවර්ග සහ විවිධ වයස්
කාාණ්ඩවල සිටින අය ඇතුළුව, මිලියන ගණනක ජනතාාවක් සඳහාා
එන්නත ආරක්ෂිත බවට තහවුුරු කර තිබේ�. එන්නත ලබාා ගැැනීම
හේ�තුවෙ�න් ඇති විය හැැකි රෝ�ෝගාාබාාධවලට වඩාා ඉතාා දැැඩි ලෙ�ස
කෝ�ෝවිඩ්-19 හෝ�ෝ එහි ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය වැැළඳීමෙ�න් ඔබ රෝ�ෝගී විය
හැැකිය.

ඵලදාායීයි එන්නත මගින් ඔබව කෝ�ෝවිඩ්-19 මෙ�න්ම එහි
ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය වැැළඳීමෙ�න්ද ආරක්ෂාා කරනුු ලැැබේ�. ඔබ අසනීප
වුුවහො�ොත් ඔබගේ� රෝ�ෝගී තත්ත්වය බරපතළ වීමට සහ මිය යාාමට
එරෙ�හිවද එන්නත ආරක්ෂාාව ලබාාදෙ�නුු ඇත.

ඔබ එන්නත ලබාා
ගෙ�න නො�ොමැැති නම්,
ඔබට ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය
වැැළඳීමට, දැැඩි ලෙ�ස
රෝ�ෝගාාතුර වීමර, සහ
අනෙ�ක් අය වෙ�ත බෝ�ෝ
කිරීමට බො�ොහෝ�ෝදුරට
ඉඩකඩ තිබේ�.

නො�ොමිලේ�: එන්නත් සෑෑම අයෙ�කුටම නො�ොමිලේ� ලබාා දෙෙන
අතර, එහිදී ඔබගේ� සංංක්රරමණික තත්ත්වය හෝ�ෝ ඔබට හැැඳුනුුම්පතක්
තිබේ�ද හෝ�ෝ වෛෛද්යය�රක්ෂණයක් තිබේ�ද යන්න සැැලකිල්ලට
නො�ොගැැනේ�.
වැැඩි විස්තර සඳහාා මෙ�ම වෙ�බ් අඩවිය වෙ�ත යන්න: cdc.gov/coronavirus

එන්නත ලබාා ගැැනීමෙ�න් ඔබට භයාානක
ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය නතර කිරීමට පුුළුවන
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වඩා භයානක ඩෙල්ටා වැනි ප්රභේද හටගෙන ඇත්තේ
ප්රමාණවත් පුද්ගලයින් ප්රමාණයක් එන්නත
ලබා නොගැනීම හේතුවෙනි. ඩෙල්ටා වැනි තවත්
බොහෝ ප්රභේදයන් අනාගතයේදී ඇති වීමට
පුළුවන. ඔබ, ඔබේ පවුල, සහ ඔබේ ආරක්ෂා කර ගත
හැකි හොඳම මාර්ගය වන්නේ හැකි ඉක්මණින්ම
එන්නත ලබා ගැනීමයි. කෝවිඩ්-19 ව්යාප්තිය
නතර කිරීමට උපකාර කරන්න.

සමහර එන්නත් සඳහාා මාාත්රාා�
දෙ�කක් ලබාා ගත යුුතුය. ඔබට
ඉහළම ආරක්ෂාාවක් ලබාා
ගැැනීමට ඔබේ� අවසන් මාාත්රාා�ව
ලබාා ගැැනීමෙ�න් පසුුව සති
දෙ�කක කාාලයක් ගත වේ�.

ඔබ සහ ඔබේ� ප්රරජාාව ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දයෙ�න් ආරක්ෂාා කර ගන්න
ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය කෝ�ෝවිඩ්-19 ප්රරභේ�දයට වඩාා වැැඩි වේ�ගයෙ�න් ව්යා�ා�ප්ත වේ�. ඔබ සම්පූූර්ණ වශයෙ�න් එන්නත් ලබාා ගෙ�න
නො�ොමැැති නම්, පහත ආකාාරයට ඔබ සහ ඔබගේ� ප්රරජාාව ආරක්ෂාා කර ගන්න:

මුුහුුණු
ආවරණයක්
පළඳින්න.

සමාාජ දුරස්තභාාවය
පවත්වාා ගන්න.

බො�ොහෝ�ෝ අය රැස්වන
ස්ථාානවලට යාාමෙ�න්
වළකින්න.

විෂබීජහරණය කරන්න
වැැඩිපුුර ස්පර්ශ කෙ�රෙ�න
ස්ථාාන.

ඔබේ� දෑෑත් නිතරම
සෝ�ෝදන්න.

බො�ොහෝ�ෝ සෞ�ෞඛ්යය�විශේ�ෂඥයින් තවදුරටත් නිර්දේේශ කරනුුයේ�, විශේ�ෂයෙ�න්ම බො�ොහෝ�ෝ පුුද්ගලයින් අසළ සිටින්නේ� නම් සහ
ගෘෘහස්ත ස්ථාානවල ඒකරාාශී වේ� නම්, එන්නත ලබාාගත් පුුද්ගලයින් විසින්ද මෙ�ම පූූර්වාාරක්ෂණ ක්රරම අනුුගමනය කළ යුුතු
බවයි.

එන්නත ලබාා ගැැනීමෙ�න් ඔබට
භයාානකප්රරභේ�ද නතර කිරීමට පුුළුවන.

කෝ�ෝවිඩ්-19 ව්යා�ා�ප්තිය
නතර කිරීමට උපකාාර
කරන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න: cdc.gov/coronavirus

