ނަންބަރ(IUL) 452/452/2021/7 :

އިޢުލާން
މ
ކޯވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ކޯވިޑް 19-ގެ  5500ޑޯޒްގެ ފައިޒަރ ވެކްސިން މިހާރުވަނީ ލިބިފައެވެި .
ކސިނެއްކަމުގައިވާތީ މިވެކްސިން މައިގަޑުގޮތެއްގައި ޖަހާނީ
ހ ވެ ް
ނ  -70ޑިގްރީގައި ބަހައްޓަންޖެ ޭ
ވެކްސިނަކީ ފިނިހޫނުމި ް
މާލޭގައެވެ.
ކށް އެކަންޏެވެ .މިގޮތުން މި
ވނީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައިވާ ފަރާތްތަ ަ
ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ށވެފައިވާ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގެ މީހުންނަށެވެ.
ވެކްސިންދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ހަށިގަޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމް ދަ ް


ނ
ހ ް
ކށްފައިވާ (އޯގަން ޓްރާންސް ޕްލާންޓް ހަދާފައިވާ) މީ ު
ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ބަދަލު ޮ



ޑަޔަލިސިސް ގަވައިދުން ހަދަމުންދާ މީހުން



ނ
ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ކީމޯތެރަޕީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯތެރަޕީގެ ފަރުވާލިބެމުންދާ މީހު ް



އިމިއުނޯސަޕްރެންޓް

ނުވަތަ

ހަށިގަނޑުގެ

ދިފާއީ

ބާރު

ދެރަކުރާފަދަ

ބޭސްތައް

ނންކުރާ
ބ ު
ޭ

މީހުން

މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ބޭސްތައް ހިމެނެއެވެ.
)Methotrexate, Leflunomide, Mycophenolate, Tacrolimus, Cyclophosphamide, Cyclosporine,
(Azathioprine and Biologics such as Rituximab, Tocilizumab, Infliximab, Tofacitinib



ލކު  10މިލިގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ޑޯޒެއް
ދިގުމުއްދަތަށް ސްޓެރޮއިޑްގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން (ދުވާ ަ
 1މަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް)

ށ ދެވޭ ވެކްސިނަކަށްވާތީ ،އުމުރުން  16އަހަރާއި 17
ނނަ ް
އަދި ފައިޒަރ ވެކްސިނަކީ އުމުރުން  16އަހަރުންމަތީގެ މީހު ް
ހމަޖެހިފައިވެއެވެ.
ދންނަށް މި ވެކްސިން ދިނުމަށް ަ
އަހަރުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ބަލި ޙާލަތްތައް ހުންނަ ކު ި


ނ
ކށްފައިވާ (އޯގަން ޓްރާންސް ޕްލާންޓް ހަދާފައިވާ) ކުދި ް
ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ބަދަލު ޮ



ޑަޔަލިސިސް ގަވައިދުން ހަދަމުންދާ ކުދިން



ނ
ކެންސަރު ބަލީގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކީމޯތެރަޕީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯތެރަޕީގެ ފަރުވާލިބެމުންދާ ކުދި ް



އިމިއުނޯސަޕްރެންޓް

ނުވަތަ

ހަށިގަނޑުގެ

ދިފާއީ

ބާރު

ދެރަކުރާފަދަ

ބޭސްތައް

ބޭނުންކުރާ

ކުދިން

މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ބޭސްތައް ހިމެނެއެވެ.
)Methotrexate, Leflunomide, Mycophenolate, Tacrolimus, Cyclophosphamide, Cyclosporine,
(Azathioprine and Biologics such as Rituximab, Tocilizumab, Infliximab, Tofacitinib



ލކު  10މިލިގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ޑޯޒެއް
ދިގުމުއްދަތަށް ސްޓެރޮއިޑްގެ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކުދިން (ދުވާ ަ
ށ)
 1މަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަ ް



ހަކުރުބަލީގެ ކުދިން



ތެލަސީމިޔާ މޭޖަރ އަދި ސިކްލްސެލް އެނީމިއާ ބަލީގެ ކުދިން



ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިން



ނ
ސިސްޓިކް ފައިބްރޯސިސް ،ބްރޮންކިއެކްޓޭސިސް ފަދަ ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދި ް



ލ ރަގަޅުކުރުމަށް
ނޓަލް ހާރޓް ޑިޒީޒް) ހުންނަކުދިން (މައްސަ ަ
ޑތި ބަލި (ކޮންޖެ ި
ހތުގެ ބޮ ެ
އުފެދުމުގައި ހުންނަ ި
ސަރޖަރީއެއް ހަދާފައިނުވާ)

ވީމާ

މަތީގައި

ދެންނެވިފައިވާ

ޙާލަތްތައް

މެދުވެރިފައިވާ

މީހުން

ފައިޒަރ

ވެކްސިން

އ
ށޓަކަ ި
ލިބިގަތުމަ ް

 https://tinyurl.com/j5jdehrzލިންކުން ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ .މި ވެކްސިން ޖަހަމުންގެންދާނީ
ރަޖިސްޓަރވާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާ ވަގުތު ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ.
މިވެކްސިން މިވަގުތު ދޭނީ މާލެ ސަރަޙައްދުގައެވެ .އަދި ވެކްސިން ދެވޭނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ
ށ
ނނެވެ .އަދި މި ވެކްސިން ދިނުމުގައި އުމުރުން ދޮށީ ފަރާތްތަކަ ް
މުޅި އަދަދުން  2ޑޯޒް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އަދަދަށް ބަލައިގެ ް
އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
 19ޝައުބާން 1442
 01އޭޕްރީލް 2021

