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ප ලංව තවන් ලංහි

මතයේ

ෝ් ේශ ලංඅා : ලං02/2020

ොවිඩ් ලං-19 ලං්ැතිරීම ලංවැළැක්වීම ලංසහ ලං්තක න ලංකිරීම ලංපිළිබඳ ලංමතයේ

ෝ් ේශන

පඳොදුපේ ප ොවිඩ්-19 පව ශෆඳින්පලන ප ොපරෝනළ වලරවය නිවළ ඇතිව ලවංගත තත්ලපයන් මුළු පොලම
පීඩළලට ඳත්ල ඇත. ශ්රී ං ළල ද පව ලන විට ප ොවිඩ්-19 තර්ජනයට ක්ල සිටී. පගෝලීය ලපයන්, ප ොවිඩ් -19
ලවංගතය ආර්ථි යට වෆකිය යුතු බඳමක් ඇති රනු ඇති අතර ඉශෂ මධයම ආදළයව බන රටක් පව
ශ්රී ං ළපේ ආර්ථි ය ප පරද ද අද ත ර පව බඳළ ඇත. පමය නිවෆ ලම පවෞඛ්ය, වමළජීය ශළ ආර්ථි
ක්පේත්රයන්ද  ප ටි, මධයම ශළ ිගගු ළලීනල අද ත ර බඳව ඇති රනු ඇත.
ප ොවිඩ්-19 යනු හලවන පරෝගයක් ලන අතර එය වවපරේ ය ලන්පන් ඳශත වශන් ආ ළර 3 මගිනි.
1. බිඳිති පව - ආවළිගත බිඳිති ආහලළව කිරීපවදී වලරවය වවපරේ ය පේ. ආවළිගත පුද්ගයින්පේ
ෆවහව, කිවිසීව පශෝ රළහලළව කිරීපවදී පමම බිඳිති නිඳදවිය ශෆකිය. පමම බිඳිති ලට මීටරය ඳම
දුරක් ගමන් කිරීපව ශෆකියළල ඇත.
2. වෘජුලම - ආවළිගත පුද්ගපයකු වමඟ වෘජු වවබන්ධතළ ඳෆලෆත්වීම මගින් පුද්ගයළපගන් පුද්ගයළට
වලරවය වවපරේ ය පේ දාදළව ලෆෂ ගෆමම, අතට අත දීම ලෆනි). වලරවය රීරයට ඇතුල්
ලන්පන් නළවපයන්, මුහුණුපයන් පශෝ ඇවහ තුලිනි.
3. ලක්රළ ළරපයන් - ආවළිගත පුද්ගපයකු ද න විට, කිවිසීපවදී පශෝ රළහලළව කිරීපවදී මුදළශෆපරන
ආවළිගත ිගයර බිඳිති බංකු, පවව, දුර තන ශළ ඳරිඝ
ලෆනි ලවහතන් මත ඳතිත පේ. ආවළදනය පනොව
පුද්ගපයකු පමලෆනි ඳෘහඨ වහඳර් ර ඔහුපේ ඇව, නළවය පශෝ මුහුණුය වහඳර් පල් නව එමගින්
පමම වලරවය වවපරේ ය පේ.
එනිවළ පමද  විවහතර ලන ආ ළරයට තම පවේලළ වහථළන ල, පමපව වලරවය වවපරේ ය වීම ලෂක්ලළ
ගෆමම වශළ ලඩළත් ාචිත ක්රම අනුගමනය  යුතුයි. පමම වලරවය වවපරේ ය වීම ලෂක්ලළ ගෆමම
වශළ පුද්ග ශෆසිරීම ද ඉතළ ලෆදගත් පේ.
මුහුණු ආලර ඳෆෂඳීම වශ මුහු වහඳර් පනොකිරීම යන වර ක්රියළමළර්ග පද
පුද්ගපයකුට පමම වලරවය ආවළදනය වීපමන් ආරක්ළ විය ශෆකිය.

අනුගමනය කිරීපමන් ෑනම

ඳලත්නළ පමම තත්ලය තු ප ොවිඩ්-19 ආවළදනපයන් ආරක්ළ වීම වශළ පවේලළ වහථළන ල පමපශයුව
ක්රියළලලිය වශ පවේලළ ඳරිවරය පලනවහ  යුතුය. එබෆවින් පත් ර්මළන්තප ඳළර්ල රුලන්ට පත්
ක්පේත්රප , ර්මළන්තළළපේ වශ ළර්යළප ලෆනි තම පවේලළ වහථළනල, ලරින් ලර නිකුත් රන ද රළජය
වශ පවෞඛ්ය ශළ පද්ීයය වලදය පවේලළ අමළතයළංප මළර්පගෝඳපද්යන්ට අනුකල ඳශත වශන්
මළර්පගෝඳපද් අනුගමනය රන පව පමයින් ාඳපදවහ පදනු ෆපේ.
ඳශත වශන්

ළණ්ඩල

ළර්ය මණ්ඩය වශ

ව රුලන් ලෆඩ වශළ ලළර්තළ පනො ෂ යුතුය.

1.

ෆවහව, පවවරතියළල, ාගුපර් පේදනළල ලෆනි හලවන අඳශසුතළ ක් වද තල පශෝ රද තල ා ඇති
අය.
2. ඳසුගිය ිගන 14 තුෂ ප ොවිඩ්-19 ලෆෂදී ඇති බල තශවුරු  පශෝ වෆ වද ත අය වමඟ වවබන්ධ ව
ඳෆලෆත්ව අය.
3. ප ොවිඩ්-19 වශළ නිපරෝධළයනය ර ඇති අය.
4. ප ොවිඩ්-19 වෆ වද ත සිද්ධීන් වශළ වහලයං නිපරෝධළයන රපද් පව ර ළයට ඳත් රන ද ඳරි්ර වශ
/ පශෝ නිලළව පයෝජනළ ක්රමල සිටින අය.
රැකියළ වහථළනල විළ පිරිවක් නිතර රැවහල සිටින අතර, පවේලළ වහථළන ආරක්ෂිතල ශළ පවෞඛ්ය වවඳන්නල
තබළ ගෆමම සියළුම පදනළපේ වළමද  ලගකීමකි. පමම මළර්පගෝඳපද්ය ක්රියළත්ම කිරීපව රධළන ලගකීම
ඳෆලරී ඇත්පත් එක් එක් ආයතනප
ෂමනළ ර ය මත ය.
1

ප ොවිඩ්-19 ආවළදනය වවපරේ ය වීම ලෆෂෆක්වීම වශළ සියලුම
වශන් නිර්පද්යන් පිළිඳෆිගය යුතුය.

ළර්ය මණ්ඩ වශ පවේල යින් ඳශත

්ොදු ලං රුණු:
1. ප ොවිඩ්-19 ආවළදනය ඳළනය වශළ ක්රියළත්ම ක්රියළ ළර ව වවබන්ධී ර ය, අධීක් ය වශ
ෂමනළ ර ය වශළ සුදුසු පක්න්ද්රීය පුද්ගපයකු දලගකිලයුතු නිධළරිපයකු පතෝරළපගන ඔහුට අලය
මඟපඳන්වීම වඳයන්න.
2. වම ලතුයළය ම පජයහඨ ෂමනළ ළරිත්ලය, ක්පේත්ර නිධළරීන්, ර්මළන්තළළ නිධළරී, ලතු වලදය
වශ ළර දEMA), සුභවළධන නිධළරී, නිරළඳද නිධළරියළ පශෝ නිධළරින් වශ ලතු රජළල නිපයෝජනය
රන්නන් ඇතුත් ලන ඳරිිග ළර්ය වළධ බ ළයක් පිද ටුලන්න.
3. එක් එක් ලතුයළය තු නිසි වවබන්ධී ර ය, පතොරතුරු ගළයළම වශ තීර ගෆමම යනළිගය පශොඳින්
සිදුලන බලට වශති
ර ගෆමම වශළ ලතු රජළල තුෂ සුඳරීක්ළ ළරී මිටු ඳත් රන්න.
4. ප ොවිඩ්-19 ඳෆතිරීම පිළිබ දෆනුලත් කිරීව ිගගින් ිගගටම සිදු කිරීම වශ නිලළව ශළ යින් ළමරල රැඳී
සිටීමට ිගරිගන්ලන්න.
5. සියළුම පන්ලළසි පුද්ගයින්, අමුත්තන්, පලනත් රපද්ලලින් වශ පිටරටලලින් ඳෆමිප න පිරිවහ,
රතික්තිය අු  ශළ ිගයලෆියයළල, ශෘද පරෝග, ලකුගු , අක්මළ, ඇදුම වශ පඳනශළු පරෝග ලලින් පඳපෂන
ව රුලන්, ලයව අවුරුදු 40 ට ලෆිය පුද්ගයින් පිළිබ වංග නයන් ගෆමම වශ නිසි ඳරිිග ලළර්තළ තබළ
ගන්න.
6. පවේල යින් වශ ළර්ය මණ්ඩ වළමළජි යින් වමග ලළචි වන්නිපේදනය අලම කිරීම වශ ඔවුන් වමග
වන්නිපේදනය කිරීම වශළ වි ල්ඳ ක්රම දමශජන ඇමතුව ඳද්ධති, ඉන්ටර්ප ොව ආිගය භළවිතළ කිරීම
වශළ නිධළරීන්ට ාඳපදවහ බළ පදන්න.
7. අනිකුත් පවේල යින්පේ දළු කඩ, පගෝනි, පිද , ජංගම දුර ථන, ඳන් වශ පඳොදු දුර ථන, පවව වශ පලනත්
ාඳ ර ආිගය ඳරිශර ය කිරීම අවධර්යමත් රන්න. කිසියව ාඳ ර යක් හුලමළරු රපගන තිපේ
නව එය වබන් ශළ ජය පශෝ අලම ලපයන් 70% v/v
මධයවළර ඳදනව
රගත්
වමඳළරක් ිගයරයක් භළවිතළ ර පිරිසිදු රගන්න.
8.

ළර්යක්මල අධීක් ය, අලය පතොරතුරු බළ ගෆමම වශ
කිරීම වශළ නිරන්තර වමළපෝචනයන් සිදු රන්න.

ෂමනළ ර

ක්රමපේදය ලඩළත් විිමමත්

9. ලෆඩපඳොපද  දී යව වෆ වද ත පරෝගිපයකු ශමුවුල පශොත් ලශළම 1390 ක්ණි දුර තනය අමතළ
එමගින් බළපදන ාඳපදවහ නිසියළ ළරල පිළිඳිගන්න. එපවේ නෆතපශොත් ගින් රථයක් මගින් පරෝගියළ
ෂඟම ඇති පරෝශ පලත යලන්න. 1990 ක්ණි දුර ථනපයන් අමතළ සුලවෆරිය ගින් රථ පවේලප
වශය ද බළ ගෆමමට පුළුලන.
10. අු  අලදළනමක් ඇති ව රුලන් ලෆඩ වදශළ පයදලන්න. රතික්තිය අු  වශ ිගයලෆියයළල, ශෘද පරෝග,
ලකුගු , අක්මළ, ඇදුම වශ පඳනශළු පරෝග ලලින් පඳපෂන පුද්ගයින්, ලයව අවුරුදු 40 ට ලෆිය අය
අලදළනව වද ත පුද්ගයින් ය.
ක් ෂේත්ර ණ ලංී ලං
1. පත් ඉඩපව දළු පනලීම, ලල්ඳෆ ඳළනය, පඳොපශොර පයදීම, ප්ඳළදු කිරීම වශ තලළන් නඩත්තු කිරීම
ලෆනි අතයලය ම ෘෂි ළර්මි
ටයුතු ලට ඳම ක් සීමළ ලන්න. එපවේ වුලද, පමෝවව ලර්ළ ළය
ඳෆමිප න විට පවලන ගවහ ෂමනළ ර ය, බුබුළු අංගමළරය ඳළනය වශළ ද ටයුතු යුතුය.
2. පඳරට්ටුපල ද , දළුකිරන වහථළනයන් ද , පත් ඳළනය රන වහථළනයන් ද  ලෆඩ රනවිට පමන් ම පවේල යන්
රලළශ ප දී ද, පවේල යන් අතර අලම ලපයන් මීටරය ඳරතරයක් තබළ ගනිමින් ලෆඩ ටයුතු
රන්න.
3. වමවිටම අලම ලපයන් මීටරය
වශළ බළ පදන්න.

දුර රමළ යක් ඳලතින ආ ළරයට පත් පප්ළි පලන්

4. වමළජ දුරවහථභළලය ඳලත්ලළ ගෆමම වශ අඛ්ණ්ඩල නිරළලර
මළරුපලන් මළරුලට ක්පේත්ර ලෆඩ වශළ පයොදලන්න.
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ර දළු පනලීම

ය වීම ලෂක්ලළ ගෆමම වශළ

ව රුලන්

5. සියළුම ළර්ය මණ්ඩය වශ පවේල යින් විසින් සුදුසු මුහුණු ආලර
ඳම ක් අත්ලෆසුව නිසි පව ඳෆ සිටීම අනිලළර්ය රන්න.

වශ අතයලය අලවහථළලන් ද දී

6. සුදුසු මදයවළරමය වමඳළරක් ිගයර මි්ර යක්/වබන් වශ දත් පිරිසුදු ර ගත ශෆකි වහථළනයක් බළ දීම
මගින් වම තීර ළත්ම අලවහථළල ම ව රුලන්පේ වමඳළරක්ළල රලර්ධනය කිරීමට ටයුතු
රන්න.
7. ක්පේත්ර ාඳ ර , ආශළර ද්රලය, පත්, බුත් විට, දුව ඳළනයන් පමන් ම මුහුණු ආලර , පත් දළු කඩ,
මට්ටව ලී ආිග පලනත් භළණ්ඩ ද හුලමළරු රගෆමම අවධර්යමත් රන්න.
8. සියලු පදනළ එක් වහථළනය රැවහවී පත් ඳළනය කිරීම ලෆෂෆක්වීම වශළ
කීඳය දී පත් ඳළනය කිරීම වශළ නිදශවහ රන්න.

ණ්ඩළයව කීඳයක් පවට වහථළන

9. පවේල යින් පයොදළ ගෆමම අලම කිරීම වශළ “පත් ඳර්ප  ළයතන පතෝර දළු පනනය”, දළු පනලීපව
යන්ත්ර වශ ප්ඳළදු යන්ත්ර භළවිතය ිගරිමත් රන්න.
10. සියළුම ක්පේත්ර ාඳ ර , යන්පත්රෝඳ ර , නි ඇඳුව, ලළශන වශ අපනකුත් පුද්ගලි
වශළ ටයුතු රන්න.

ද විබීජශර ය

යේමතන්ය ලංශතකත ේ ලංී ලං
1. එ ම පුද්ගයින් නිරන්තරපයන් වහඳර් වීම අලම කිරීම වශළ පවේලළමුර ක්රමයට ලෆපඩ ද  පයොදලන්න.
2. වම විටම අලම ලපයන් මීටර් එ

වමළජ දුරවහථභළලය ඳලත්ලළ ගන්න.

3. පිරිසිදු වීමට වහථළනයක් වශ සුදුසු විබීජ නළ යක් වෆඳයීම, ද නවිට අනුගමනය රන චළර්ත්ර විිම
අනුගමනය වශ මුහුණු ආලර ඳෆදීම ිගරිමත් කිරීම මඟින්, සියලු තීර ළත්ම අලවහථළලන් ද  දත්
පිරිසිදුල තබළ ගෆමමට පුරුදු රන්න.
4. කිරුව වහථළනයන්ද , බු  ඳෆටවීපව දී වශ බු බපව දී වශ පත් ඳළනය කිරීම ලෆනි
පවේල යන් එක් රැවහවීම ලක්ලන්න.
5. පත් වෆ සුව රපද්ප රමළ ලත් තරව ලළතළ්රය බළ දීමට
6. පවේල යන් එක් වහථළනය

9. එ

රන්න.

සිට පලනත් වහථළනයන්ට වංචර ය ශෆකිතරව දුරට අලම

7. ආශළර, බුත්විට, ආිගය වශ පඳොදු ාඳ ර
8. පවේල

ටයුතු

හුලමළරු

අලවහථළලන්ද  දී

ර ගෆමම අවධර්යමත්

රන්න.

රන්න.

වශභළගීත්ලය අලම කිරීම වශළ පියලර ගන්න.

ිගගට ලෆඩ ර දලපවේ ලෆඩ නිම කිරීම ිගරිගන්ලන්න.

10. පත් විපේ ය

ණ්ඩළයව ලපයන් පශෝ එක් එක් අංය වශළ පලන පලනම බළ පදන්න.

11. සියළුම ාඳ ර , යන්පත්රෝඳ ර , නි ඇඳුව, ලළශන වශ අපනකුත් පුද්ගලි
ටයුතු රන්න.
12. පදොර ශෆඬ, අත්ලෆට, ලෆසිකිලි ආිගය නිතිඳතළ පිරිසුදු

ර විබීජශර ය

ද විබීජශර

ය වශළ

රන්න.

13. අමු දලු, ඉලතන පත්, ඉන්ධන දෆල ආදීය, රලළශනය රන පුද්ගයින් දත් පිරිසිදුල තබළ ගෆමම,
ද නවිට සිදු යුතු වමළජ චළරිත්ර විිම අනුගමනය වශ මුහුණු ආලර ඳෆෂදීම පිළිබද වෆකිලිමත් ලන්න.
රලළශනය වදශළ භළවිතළ රන බළද ර ලළශන වංඛ්යළල සීමළ රන්න.
14. පොරි රියදුරුට වශ වශළය යළට පුද්ගලි වමඳළරක්ළල පිළිබ ාඳපදවහ දීපමන්, රලළශනප ිග නිරතුරුල
ඳරිශර ය කිරීම වශළ විබීජ නළ ිගයර, මුහුණු ආලර වෆඳයීපමන්, පොරි මගින් ප ොෂඹට පත්
රලළශනප දී අතියින්ම පර්ලළරක්ළලන් අනුගම ය රන්න.
15. පත් රලළශනය, ශෆසිරවීම, පලන්පද්සි කිරීම, ඳරීක්ළ කිරීම වශළ නියෆිග ගෆමම, වෆ සීම, ඇසුරුව කිරීම
වශ නෆේගත කිරීම වශළ ගබඩළ කිරීම ආිගපය ද  දී විනිවිදභළලය රැප න ඳරිිග ලළර්තළ වද තල ටයුතු
කිරීම මගින් අපප්ක්ෂිත ආශළර වමඳළරක් රමිතීන් පිළිබ මළර්පගෝඳපද්යන්ට අනුක ලන්න.

3

වතු ලං තයේනතක ලං්රිශ්ර ණ ලංී
1.

ළර්යළයට ඇතුල් ලන වහථළනප අත් පවේදීම වශළ ඳශසු ව වවළ දී අත් වමඳළරක්ළල පිළිබ වශති
වීම වශ නිතිඳතළ අත් පවේදීම රලර්ධනය රන්න. ද න විට අනුගමනය  යුතු ආචළර විිග අනුගමනය
කිරීම වශ මුහුණු ආලර ඳෆෂද ළර්යළයට ඇතුල් වීම තශවුරු රන්න.

2. රැකියළ වහථළනප වමළජ දුරවහථභළලය වශති ලන අයුරින් ළර්යළය නෆලත ව වහ කිරීම. පිටවහතර
පුද්ගයින් ශළ වෘජු වවබන්ධතළ ලෂක්ලළ ගෆමම වශ මුදල් අය ෆමි වුන්ටරය වශළ බළධ යක් වහථළපිත
රන්න.
3. පවේලළ වහථළනප
ඇති රන්න.

සිටින මුළු පවේල

වංඛ්යළල අු  කිරීම වශළ වි ල්ඳ ිගන වශ / පශෝ අමතර පවේලළ මුර

4. අභයන්තර ශළ බළද ර පුද්ගයින් වමඟ අනලය රැවහවීව වශ එ තුවීව ලලින් ලෂකින්න. ම ළමරල
පවේල යින් අනලය පව රැවහවීම ලෆෂෆක්වීම වශළ පත් වශ ිගලළ ආශළර විපේ
ණ්ඩළයව පව බළ
පදන්න.
5. මතුපිට ඳෘහඨ, ළර්යළ ාඳ ර , පදොර ශෆඬ වශ ලෆසිකිළි ආිගය විබීජ ශර ය කිරීම වශ නිතිඳතළ
පිරිසිදු කිරීපව ටයුතු සිදු රන්න.
6. අඳද්රලය ෂමනළ ර ය ශළ වෂ බෆශෆර කිරීම, පිරිසිදු කිරීම වශ විබීජ ශර
ක්රමපේදයක් අනුගමනය රන්න.
7.

ටයුතු වශළ විිමමත්

ළර්ය මණ්ඩය විසින් පවව, ලෆඩ රන වහථළන, පඳොදු දුර ථන, සෆක්වහ යන්ත්ර, ඳන්,
ආශළර, පත්, බුත් විට ආිගය හුලමළරු රගෆමම අවධර්යමත් රන්න.

8. ලළතළ්රය ලෆිය ිගයුණු කිරීම වශ නිතිඳතළ ඳරිශර
ජපනල් විලෘතල තබන්න.

ෆල්කියුපල්ටර,

ය දඅතින් ඇල්ලීම) ලෂක්ලළ ගෆමම වශළ පදොරලල් වශ

9. අපනකුත් පවේල යින් වමග ලළචි ශළ ලිඛිත වන්නිපේදනය අලම කිරීමට වශ අභයන්තර වන්නිපේදනය
වශළ වි ල්ඳ ක්රම දමශජන ඇමතුව ඳද්ධති, ඉන්ටර්ප ොව ආිගය භළවිතය රලර්ධනය කිරීමට ළර්ය
මණ්ඩයට ාඳපදවහ පදන්න.
10. මුදල් ඳරිශර ය අලම කිරීම, ආශළර ද්රලය පබදළ ශෆරීම විිමමත් කිරීම වශ පුද්ගයින් අතර පභෞති
ලෂක්ලළ ගෆමම ආිගය වශළ වි ල්ඳ ක්රම ශඳුන්ලළ පදන්න.

ගෆටීව

ශ්රී ලංකා ත ලං ප ලං්යේ ණෂආ ලංතනය න
යකවත ැ ේ
අයිතින
සියලුම ද මි ව ඇවිරිණි. පමම ර ළනප කිසිදු ප ොටවක් ශ්රී ං ළ පත් ඳර්ප  ළයතනප අධයක් පේ පර්ල ලිඛිත අලවරයකින්
පතොරල ඡළයළ පිටඳත් කිරීම, ඳටිගත කිරීම, වහ න් කිරීම පශෝ පතොරතුරු ගබඩළ කිරීම වශ නෆලත බළ ගෆමපව ඳද්ධති ඇතුළුල විදුත්
පශෝ යළන්ත්රි ක්රම මගින් පිටඳත් කිරීම, රති නිර්මළ ය කිරීම පශෝ වවපරේ ය ෂ පනොශෆ .
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