COVID-19 එන්නත වයස
මාස 6 සිට අවුරුදු 6 දක්වා
ළමුන් හට නිර්දේශ කරයි
2022 සැප්තැම්බර් 07
ඕස්ට්රර්ලියාරේ ප්රතිශක්තතිකරණ විරේඥයන් වන Australian Technical Advisory Group on
Immunisation මගින් වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර දරුණු රෙස ප්රතිශක්තතිකරණය හීනවූ,
ආබාධිත, සහ දරුණු රෙස COVID-19 ආසාදනරේ අවධානම වැඩි කරන සංකීර්ණ සහ/රහෝ
රරෝගී තත්වයන් ගණනාවක්ත ඇති අය හට COVID-19 එන්නත නිර්රේශ කරයි.
රම් ළමුන් අතර පහත රහෝ සමාන රරෝගී තත්වයන් ඇති අයද ඇතුෙත්රේ:


පිළිකාවෙට ප්රතිකාර ෙබා ගන්නා අය, රහෝ ප්රතිශක්තතිකරණය හීනවන ප්රතිකාර
ගන්නා අය ඇතුළුව දරුණු ප්රාථමික රහෝ ේවිතීයික ප්රතිශක්තතිකරණය හීන අය;



රබෝන් මැරරෝ රහෝ සිරටම් සයිෙ බේධය, රහෝ චිරමරික්ත අන්ිජන් ටී-රසල් (CAR-T)
ප්රතිකර්ම



සංකීර්ණ රකාන්රජනිටල් කාඩියැක්ත රරෝගය;



වායු මාර්ගරේ ේයුහාත්මක රවනස්ටකම් රහෝ ක්තරරානික්ත රපනහළු රරෝග;



ටයිප් 1 ඩයබීිස්ට රමෙයිටුස්ට;



ක්තරරනික්ත ස්ටනායු රහෝ ස්ටනායු රප්ශි රරෝගී තත්වයන්



දරුණු රසරිබ්රල් රපෝල්සි රහෝ ඩවුන්ස්ට සින්්රරෝමය (්රිරසාමි 21) ආදී දිනපතා
ජීවිතයට අවේය ක්තරියාකාරකම්වෙට නිතර උපකාර අවේය වන ආබාධයක්ත.

රමම දරුවන් හට COVID-19 ආසාදනය රේතුරවන් ඉතාම දරුණු රෙසට රරෝගීවීරම් වැඩිපුර
අවධානමක්ත ඇත. COVID-19 ආසාදනයට එරරහිව එන්නත් කිරීම මගින් අවධානම අඩුකර ගත
හැකිය.
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සුදුසුකම් ෙබන කණ්ඩායම්වෙට ඇතුෙත් කර නැති වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර ළමුන් හට
COVID-19 ආසාදනය රේතුරවන් දරුණු රෙස අසනීපවීරම් අවධානම ඉතා අඩුය. රමම
අවස්ටථාරේදී ඔවුන් හට COVID-19 එන්නත් ෙබා ගැනීම නිර්රේශ දනාකරයි.
වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර ළමුන් විසින් ලබාගත යුතු එන්නත කුමක්ද?
වයස මාස 6 සිට අවුරුදු 4 අතර සුදුසුකම් ෙබන ළමුන් හට සති 8 ක කාෙ පරතරයක්ත ඇතිව
COVID-19 එන්නරත් මාත්රා 2 ක්ත ෙබාදීම නිර්රේශ කරයි. දරුණු රෙස ප්රතිශක්තතිකරණය
හීනවූ සමහර ළමුන් විසින් මාත්රා 3 ක්ත ෙබා ගැනීම අවේය විය හැකිය. රමම වයස්ට පරාසරේ
දරුවන් හට Spikevax (Moderna) එන්නත ෙබාගත හැකිය.
වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් විසින් කුමන එන්නත ලබාගත හැකිද?
වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් විසින් දැන් COVID-19 එන්නත ෙබාගත හැකිය.
වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් විසින් COVID-19 Moderna රහෝ Pfizer එන්නත් ෙබාගත
හැකිය. වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් සඳහා සති 8 ක කාෙ පරතරයක්ත ඇතිව COVID-19
එන්නත් මාත්රා 2 ක්ත ෙබාදීම නිර්රේශ කරයි. දරුණු රෙස ප්රතිශක්තතිකරණය හීනවූ අය හට
මාත්රා 3 ක්ත අවශය විය හැකිය.
වයස අවුරුදු 5 සහ ඊට වැඩි ළමුන් හට එන්නත් මාත්රා රක සඳහාම එකම රවළඳ නාමය
භාවිතා කිරීම වඩා රයෝග්යරේ.
COVID-19 එන්නත සහ දවනත් එන්නත්
Australian Technical Advisory Group on Immunisation මගින් නිර්රේශ කරන්රන් වයස මාස 6 සහ
අවුරුදු 6 අතර ළමුන් විසින් උණ වැනි අතුරු ආබාධවලින් ඇතිවිය හැකි අවධානම අවම කර
ගැනීම සඳහා COVID-19 එන්නත සහ අරනක්ත එන්නත් අතර දින 7 සිට 14 කාෙයක්ත බො සිිය
යුතු බවයි. රකරස්ටවුවද, දුරස්ටථ ප්රරේශවෙ සිින අවු්රීච් වැඩසටහන වැනි රවනමම
අවස්ටථාවෙ එන්නත ෙබාදීම අභිරයෝගාත්මක අවස්ටථාවෙ COVID-19 එන්නත අරනක්ත එන්නත්
සමඟ එකට ෙබා දිය හැකිය.
ඔබදේ දරුවාට COVID-19 ආසාදනය වැළදුනි නම්
ඔබරග් දරුවාට COVID-19 ආසාදනය ඇති බවට පරීක්තෂණයකින් සනාථ වුණු පසු COVID-19
එන්නත ෙබාදීමට රපර මාස 3 ක්ත බො සිිය යුතුය. ඔබරග් දරුවා හට එන්නත ෙබා ගැනීමට
සුදුසුනම්, මීළඟ නියමිත COVID-19 එන්නත මාස 3 කට පසු හැකි විගස ෙබා දිය යුතුය. ඔබරග්
දරුවා විසින් සියළුම නිර්රේශ කෙ මාත්රා ෙබා ගත යුතුය.
මාදේ දරුවා හට එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා දිනයක් නියම කර ගන්දන් දකදේද?
රමම වයස්ට කාණ්ඩරේ ළමුන් හට දැන් එන්නත් සායන රසායනය ඔස්ටරස්ට දින රවන්කර ගැනීම
සිදුකෙ හැකිය: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
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එන්නත් සපයන්නන් විසින් නව හමුවීරම් ස්ටථාන දිගටම එක්ත කරන බැවින් නිතිපතා රසෝදිසි
කරන්න.
වැඩිදුර විේතර
වැඩිදුර විස්ටතර සඳහා www.health.gov.au රවත පිවිරසන්න, නැතිනම් දුරකථන
අංක 1800 020 080 ඔස්ටරස්ට ජාතික රකාරරෝනා වයිරස්ට උපකාරක අංකය
අමතන්න. රනාමිරේ පරිවර්තන රස්ටවා සඳහා 8 වන විකල්පය රතෝරා ගන්න.
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