
                                                 COVID-19 එන්නත්කරණය   

                                                    තයාවන් සහ සතයයන් 

1. එන්නෙත  ෛවරසය අඩං  ෙනාවන බැ න් COVID-19 ෙර ගය ඇ  ෙනාකරන අතර එන්නත   
 ලබාගැ ෙමන්  PCR ප ක්ෂණය ෙපා ව් ෙනාෙව්. 

 
2. ෙමම එන්නෙතන් ෙවනත් ඕනෑම එන්නතක  අ  ආබාධ (උණ, ශ ර ෙව්දනාව, සරදය  

 සහ සන්  ෙව්දනාව ) පැය 48 ක් දක්වා අත් ය හැ  අතර පැර ටෙම ල් ෙර ග ලක්ෂණ 
 සමනය මට උපකා  ෙව්. 
 

       3. එන්නත ලබා ගැ ෙමන් ප  ස්නානය ම ෙහ  ඇඟ ෙස් ම කළ හැ ය. 

       4. අ  ආබාධ අත් ම සහ එන්නෙත  කාර්යක්ෂමතාව අතර  සම්බන්ධයක් ෙනාමැත. 

       5. එන්නත් මා ාවන් ෙදකම ලබාගත් ද්ගල න් ය  ෙසෟඛය  (  ආවරණ පැළ ම,අත් 
ෙස් ම, ද්ගල රස්ථභාවය)ෙපර ෙලසම පවත්වා ගත ත්ෙත් ඔ නටද ෙර ග ලක්ෂණ 
ෙනාමැ ව ෙර ගය වැළ ය හැ  අතර ඔ න්ෙගන් ෛවරසය අන් අයටද පැ ෙම් හැ යාවක් 
ඇ  සාය. 

 
       6. ෙමම එන්නත ගර්භ  සහ ෙදන මව්ව න්ට ලබා ෙනාෙද්.ඔබ ෙනාදැ වත්වම එය ලබාෙගන 

 ෙන්නම් ඒ බඳව කලබල ෙනාවන්න. 
 
      7. කා න ෙපනහ  ෙර ග, හෘද ෙර ග, ව ග  ෙර ග, අක්මා ෙර ග, ආතර ස් 

සහ යවැ යාව වැ  දන්ගත ෛවදය තත්වයන් ඔබට ඇත්නම් එන්නත ලබා ගත 
මය. එන්නත ලබා ගැ ෙමන් ප  ඔබට ඔෙ     ඖෂධ ගටම පා ච්ච  කල 

හැ ය. ඔබ ම්පානය සහ මත්පැන් පානය කරන්ෙන නම් එන්නත ලබා ගත මය. 
 

    8. එන්නත සඳහා වයස් මාවක් යම කර ෙනාමැත. එම සා,ඔබ වයස අ  80ට 
           වැ  අෙය  වද එන්නත ලබා ගත හැක. 
   

    9. ඔබ (ඇස් න්(Aspirin)/ ක්ෙල ෙඩා ල් (Clopidogrel)/ඩ ඩෙම ල්  
 (Dipyridamol) ගන්නා අෙය  නම් ඖෂධ නැවැත් ෙමන් ෙතාරව ආරක් තව එන්නත ලබා  
 ගත හැ ය. ඔබ ෙව ෆ න් (Warfarin) ලබා ගන්ෙන  නම් INR ප ක්ෂණෙය  අගය 

 3 ට වඩා අ  නම් ඔබට එන්නත ලබා ගත හැ ය. 
 
      10. ඔබ ශක් ය අ  කරන ඖෂධ මත  නම්  ගැට වක් ෙනාමැ ව ඔබට 

 එන්නත ලබා ගත හැ ය. 
 
      11. ඔබට COVID-19 ෙර ගය වැළ  න අෙය  නම්, වය ලැ ෙමන් ස  4 කට ප  

 එන්නත ලබා ගත හැ ය. 
 
      12. එන්නෙත  ද වන් ලැ ෙම් ස භාවය ෙකෙර   බලපෑමක් නැත. 
 
      13. ඔබට ද  අසාත් කතා ඇත්නම් ෛවදය අ ක්ෂණය යටෙත් එන්නත ලබා ගැ ම 

 කල ය. 

      14. දැනට භා තෙ  පව න එන්නත කෘ  ෛවරස් ෙ ද සා ඇ ෙවන ද  ෙර ග 
වළක්වා ගැ මට උපකා  ෙව්. 

 
      15. ර්ණ එන්නත අනාගතෙ  ෙද්ශ සංචාර සඳහා අවශයතාවයක් ව  ඇත.   

 

  ලංකා ෙ ්ෂඥ කා ක ෙර ග ෛවදය දයායතනෙ  ප ඩය  (SLCIM) 


