කෝ � ෝ වි ඩ් - 1 9 එ න් න ත

තො�ොරතුරු ලබාා ගන්න
ඔබේ� දරුවාා ආරක්ෂාා කර ගන්න.

දැැන් වය
අයවළුන් ස 5+
ලබාා ගැැ සඳහාා
නීම
පුුළුවන ට

ඔබේ� ප්රරජාාව ආරක්ෂාා කරගන්න.

එන්නත ලබාා දුන් විට ළමයින් සහ
තරුණයින් ඉතාාමත් ආරක්ෂිත වනුු
ඇත.
ළමයින් සහ තරුණයින් ඇතුළුව සියලු දෙෙනාාම, කෝ�ෝවිඩ්-19
වැැළඳීමට එරෙ�හිව, එන්නත ආරක්ෂාා ලබාා දෙ�නුු ඇත. ළමයින්
සහ තරුණයින් අසනීප වුුවහො�ොත් ඔවුුන්ගේ� රෝ�ෝගී තත්ත්වය
බරපතළ වීමට එරෙ�හිවද එන්නත ආරක්ෂාාව ලබාාදෙෙනුු ඇත.
ඩෙ�ල්ටාා ප්රරභේ�දය ඇතුළුව, නව කෝ�ෝවිඩ්-19 ප්රරභේ�ද තිබෙ�න අතර,
ඒවාා වඩාා පහසුුවෙ�න් ව්යා�ා�ප්ත වන අතර එමගින් වඩාා දරුණු
රෝ�ෝග ලක්ෂණ හට ගැැනීමට ඉඩ තිබේ�. එන්නත මගින් ඩෙ�ල්ටාා
වැැනි ප්රරභේ�දවලට එරෙ�හිව ආරක්ෂාාව ලබාා දේ�.

ළමයින් සහ තරුණයින්හට
එන්නත ලබාා දීමෙ�න් සමස්ත
ප්රරජාාවම ආරක්ෂාා වේ�.
කිසියම් අයෙ�කු එන්නත ලබාා ගත් විට, අන් අය වෙ�ත කෝ�ෝවිඩ්19 බෝ�ෝ කිරීම වඩාා අපහසුු වේ�. සුුදුසුුකම් ලබන ළමයින්ට
එන්නත ලබාා දුන් විට එමගින් පහත අයවළුන් ආරක්ෂාා කෙ�රේ�:

ආරක්ෂිතයි ඵලදාායී
• එක්සත් ජනපද ඉතිහාාසය තුළ වෙ�නත් කිසිදු
එන්නතක් ආරක්ෂාාව සම්බන්ධයෙ�න් මෙ�තරම්
පරීක්ෂණ සිදු කර නැැත.
• විවිධ ජාාතීන්, ජනවර්ග සහ වයස්වල සිටින,
ළමයින්, තරුණයින් සහ වැැඩිහිටියන් සඳහාා
එන්නත ආරක්ෂිත බවට සනාාථ වී තිබේ�.
• ඔබේ� දරුවන්ට කිසියම් දිනක ඔවුුන්ගේ�ම දරුවන්
ලබාා ගැැනීම එන්නත් හේ�තුවෙ�න් නො�ොහැැකි කරවන
බවට කිසිදු සාාක්ෂියක් නො�ොමැැත.

• තවමත් එන්නත් ලබාා ගෙ�න නො�ොමැැති ඔවුුන්ගේ� මිතුරන් සහ
පවුුලේ� සාාමාාජිකයන්.

සෑෑම අයෙ�කු සඳහාාම නො�ොමිලේ�

• කෝ�ෝවිඩ්-19 හේ�තුවෙ�න් දැැඩිව රෝ�ෝගාාතුර වීමට ඉහළ
අවදාානමක් සහිත මහළු සහ කිසියම් රෝ�ෝග තත්ත්වයන්
සහිත පුුද්ගලයින්.

• සංංක්රරමණික තත්ත්වය කුමක් වුුවත් ඔබට සහ
ඔබේ� දරුවාාට නො�ොමිලේ� එන්නතක් හිමි වේ�.

වැැඩි වශයෙ�න් ළමයින් සහ වැැඩහිටියන්හට එන්නත ලබාා දෙ�න
විට, පාාසල් සහ ව්යා�ා�පාාර විවෘෘතව තැැබීමට එය පහසුුවක් වනුු
ඇත.

•	නො�ොමිලේ� එන්නතක් ලබාා ගැැනීමට ඔබ හෝ�ෝ ඔබේ�
දරුවාා හැැඳුනුුම්පතක් පෙ�න්වීම හෝ�ෝ සෞ�ෞඛ්යය�
රක්ෂණයක් තිබීම අවශ්යය�නො�ොවේ�.

වැැඩි විස්තර සඳහාා මෙ�ම වෙ�බ් අඩවිය වෙ�ත යන්න: cdc.gov/coronavirus

කුමක් අපේ�ක්ෂාා කළ හැැකිද
කෝ�ෝවිඩ්-19 වෛෛරසයට එරෙ�හිව එන්නත ඔබේ� දරුවාාට
ලබාා දුන් විට, ඔවුුනට ආරක්ෂිතව පාාසලට යාාම, ක්රීීඩ
කිරීම, සහ මිතුරන් සහ පවුුලේ� අය හමුුවීමට යාාම වැැනි
සාාමාාන්යය�ක්රිියාාකාාරකම්වල නැැවත නිරත වීමට හැැකි වේ�.
වෙ�න් කරවාා ගත් වේ�ලාාවේ�දී:
• ඔබේ� දරුවාාට හෙ�දිය හෝ�ෝ වෛෛද්යය�වරයාා විසින් එන්නත ලබාා දීමට පෙ�ර, ඔවුුන් විසින් ඔබට
ඒ ගැැන විස්තර කියනුු ඇති අතර, ඔබේ� දරුවාාගේ� රෝ�ෝග ඉතිහාාසය සමාාලෝ�ෝචනය කරන
අතර ඔබට කිසියම් ප්රරශ්නයක් ඇත්නම් ඔබට එහිදී ඔවුුන්ගෙ�න් විමසිය හැැකිය.
• එන්නත් අසාාත්මික නො�ොවන බවට තහවුුරු වන තෙ�ක් විනාාඩි 15–30 අතර කාාලයක් ඔබේ�
දරුවාාට රැඳී සිටීමට සිදුවනුු ඇත.

යන්තමින් ඇති වන අතුරු
ආබාාධ සාාමාාන්යය�වේ�.
අතුරු ආබාාධ යනුුවෙ�න් අදහස් කෙ�රෙ�නුුයේ� ඔබේ�
දරුවාාට කෝ�ෝවිඩ්-19 තිබෙ�න බව නො�ොවේ�.
අතුරු ආබාාධ යනුු ශරීරයට කෝ�ෝවිඩ්-19 සමඟ
සටන් කරන ආකාාරය එන්නත ඔබේ� දරුවාාගේ�
ශරීරයට ඉගැැන්වීම වේ�.
යන්තමින් ඇති වන අතුරු ආබාාධවලට පහත
දේ�වල් ඇතුළත් වේ�:
එන්නත ලබාා දුන් අතේ� ඇති විය හැැකි
වේ�දනාාව හෝ�ෝ ඉදිමුුම
මහන්සිය
හිසරදය
	මාංං�ශපේ�ශීවල වේ�දනාාව
සීතල දැැනීම
උණ ගැැනීම

දරුණු ආකාාරයේ� අතුරු ආබාාධ
ඇති වන්නේ� කලාාතුරකිනි.
එන්නත් ආරක්ෂිත වේ�. එන්නත ලබාා ගැැනීම
හේ�තුවෙ�න් ඇති විය හැැකි රෝ�ෝගාාබාාධවලට
වඩාා ඉතාා දැැඩි ලෙ�ස කෝ�ෝවිඩ්-19 වැැළඳීමෙ�න්
ඔබේ� දරුවාා රෝ�ෝගී විය හැැකිය.

තරුණ පුුද්ගලයින්ගෙ�න් සුුළු සංංඛ්යා�ා�වකට හෘෘද
ප්රරදාාහය (මයෝ�ෝකාාඩිටිස් හෝ�ෝ පෙ�රිකාාඩිටිස් යනුුවෙ�න්
හැැඳින්වෙ�න) හෝ�ෝ රුධිරය කැැටි ගැැසීම වැැනි අතුරු
ආබාාධ හටගෙ�න තිබේ�.
• බරපතළ අතුරු ආබාාධ ඇති වන්නේ� ඉතාාමත්
කලාාතුරකිනි.
• බරපතළ අතුරු ආබාාධවලට ප්රරතිකාාර කළ හැැකි
අතර බො�ොහෝ�ෝ පුුද්ගලයින් ඒවාායින් සුුවපත් වේ�
• එන්නතින් ඇති විය හැැකි කිසියම් අවදාානමක්
වෙ�තො�ොත් ඊට වඩාා එයින් අත්වන ප්රරතිලාාභ ඉහළය

ඔක්කාාරය

වැැඩි විස්තර සඳහාා ඔබේ� වෛෛද්යය�වරයාාගෙ�න් විමසන්න
කෝ�ෝවිඩ්-19 එන්නත් සහ ඔබේ� දරුවාාට අවශ්යය�විය හැැකි අනෙ�කුත් එන්නත් පිළිබඳ වැැඩි විස්තර දැැන ගැැනීමට ඔබේ�
දරුවාාගේ� වෛෛද්යය�වරයාා හෝ�ෝ හෙ�දිය සමඟ කථාා කරන්න.

වැැඩි විස්තර සඳහාා මෙ�ම වෙ�බ් අඩවිය වෙ�ත යන්න: cdc.gov/coronavirus

