ނަންބަރ(IUL)452-CPREV/23/2022/4 :

އިޢުލާން
ކޮވިޑް 19-ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުން
 12އަހަރާއި 17އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ކޮވިޑް 19-ވެކްސިންގެ  3ވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފެށުން:
12-17އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް 19-ވެކްސިންގެ  2ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށް  6މަސް ހަމަ ވެފައިވާ ކުދިންނަށް،
ބސްޓަރ) ޖަހަން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
 23ޖޫން  2022ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެން ކޮވިޑް 19-ވެކްސިންގެ  3ވަނަ ޑޯޒް ( ޫ

 4ވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފެށުން:
މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް 19-ވެކްސިންގެ  3ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި
ބސްޓަރ) ޖެހުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިޑޯޒް ޖަހާނީ
ބޑުވެދާނެ ފަރާތްތަކަށް  4ވަނަ ޑޯޒް ( 2ވަނަ ޫ
ބލިޖެހުމުން ނުރައްކާ ޮ
ަ
ބސްޓަރ(  3ވަނަ ޑޯޒް) ޖެހިފަހުން  4މަސް ދުވަސް ފުރިހަމަވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
މީގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް 19-ގެ ފުރަތަމަ ޫ
މިވަގުތު ކޮވިޑް 19-ވެކްސިންގެ 4ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:
•

ނ
 65އަހަރުންމަތީގެ މީހު ް

•

ތރޭގައި
 18އަހަރާއި  64އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދިފާޢީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުން .މީގެ ެ

ހިމެނެނީ:
▪

ބދަލުކޮށްފައިވާ މީހުން
ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް ަ

▪

ބނުންކުރާ މީހުން
ބސްތައް ޭ
ބރު ދެރަކުރާފަދަ ޭ
އިމިއުނޯސަޕްރެންޓް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ާ
ބސްތައް ހިމެނެއެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ޭ

)Methotrexate, Leflunomide, Mycophenolate, Tacrolimus, Cyclophosphamide, Cyclosporine,
(Azathioprine and Biologics such as Rituximab, Tocilizumab, Infliximab, Tofacitinib

▪

ބނުންކުރާ މީހުން (ދުވާލަކު  10މިލިގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
ބވަތްތައް ޭ
ދިގުމުއްދަތަށް ސްޓެރޮއިޑްގެ ާ
ބނުންކުރުން)
ޑޯޒެއް  1މަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރަށް ޭ

▪

ގަވައިދުން ޑަޔަލިސިސް ހަދަމުންދާ މީހުން

▪

ބއްޔަށް ފަރުވާކޮށްނިމި އަހަރެއް ނުވާ މީހުން.
ބމުންދާ މީހުން ނުވަތަ ކެންސަރު ަ
ބލީގެ ފަރުވާލި ެ
ކެންސަރު ަ

▪

ބޑުވެދާނެ ފަރާތްތައް:
ބން ނުރައްކާ ޮ
ބ ު
ބލިޖެހުމުގެ ސަ ަ
އަދި މީގެ އިތުރުން ަ

▪

ބ.އެމް.އައި  40އިން މަތީގައިވާ މީހުން)
ބރުދަން މަތި މީހުން ( ީ
ބލާއިރު ަ
އިސްކޮޅާ އަޅާ ަ

▪

ބމުން ދާމީހުން ނުވަތަ ގޭގައި އޮކްސިޖަން
ބން ގޭގައި އޮކްސިޖަން ތެރަޕީގެ ފަރުވާ ލި ެ
ބ ު
ބއްޔެއްގެ ސަ ަ
ފުއްޕާމޭގެ ަ
ތެރަޕީ ދޭން ޖެހޭކަމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާ މީހުން.

▪

ބރޯސިސް ،އިންޓަރސްޓިޝިއަލް ލަންގް ޑިޒީޒް ،ފަދަ
ބރޮންކިއެކްޓަސިސް، ،ސިސްޓިކް ފައި ް
ސީ.އޯ.ޕީ.ޑީ ް ،
ބއްޔަށް ފަރުވާކުރާ މީހުން
ފުއްޕާމޭގެ ަ

▪

ބއްޔެއްގައި ފަރުވާދީފައިވާ މީހުން
ލިވަރ ސިރޯސިސް ފަދަ ފުރަމޭގެ ަ

▪

ބން ގުނަވަނަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ ފަރާތްތައް
ބ ު
ބލީގެ ސަ ަ
ހަކުރު ަ

▪

ބން އެނދުމަތިވެފައިވާ ފަރާތްތައް
ބ ު
ބއްޔެއްގެ ސަ ަ
ބން ނުވަތަ ަ
ބ ު
އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަ ަ

މަތީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް  23ޖޫން  2021ން ފެށިގެން ފައިޒަރ ވެކްސިން ޖަހައިދެވޭނެކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ .މީގެ އިތުރުން
 12އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ޑޯޒް މިހާތަނަށް ފުރިހަމަ ނުކުރެވި ހުރި
ފަރާތްތަކަށްވެސް ވެކްސިން ސެންޓަރ ތަކުން ވެކްސިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ .މާލެ ސަރަހައްދުގައި
ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމެންޓް އުސޫލުންނެވެ .އަތޮޅުތެރޭގައި ވެކްސިންޖެހުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ
ގޮތް އެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އާއްމު ކުރާނެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން
ބދަ)
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ( 26ޖޫން  2022އިން ފެށިގެން)  10:00އިން  12:00އަށް(އާދިއްތަ ،އަންގާރަު ،
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ( 23ޖޫން  2022އިން ފެށިގެން)

ބރާސްފަތި)
 13:00އިން 15:00އަށް(އާދިއްތަ ،އަންގާރަު ،

ދަމަނަވެށި ( 26ޖޫން  2022އިން ފެށިގެން)

ބންދު ނޫން ކޮންމެ
 13:00އިން  15:00އަށް ސަރުކާރު ަ
ދުވަހަކު)

ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުން  book.hpa.gov.mvއިން މަތީގައިވާ ސެންޓަރުތަކަށް އެޕޮއިންޓް
ހެއްދެވޭނެއެވެ.
 23ޒުލްގައިދާ 1443
 22ޖޫން 2022

