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COVID-19 සඳහා සේවා ේථාන සූදානම් කිරීම සඳහාවන මාරසගෝපසේශණය
පසුගිය වසරේ රෙසැම්බරරේ චීනරේ හුරබයි පළාරෙන් ආරම්භ වූ COVID 19 නම් නව ර
ආසාෙනය ෙැන් ර ෝ
සමාජරේ ිනයලුම ර
හා පා නය කිීනම
රස්වා ස්ථානව
හිමි

රුවන්

රසෞඛ්ය සවිධාානය ිධිනන් ර ෝලීය වසව ෙයක් ර ස ප්ර
ා ස් මහජන රසෞඛ්ය බ ාාීනන් සම
පියවර

ායය

ප් 

ර ිබර.

සම්බන්ා ී වවරසය පැිබීනම වැළැක්ීම

ෙ යුතුය

රරෝ ය පැිබීනම වැළැක්ීම

රමන්ම රස්ව

යින් හ ෙ ිධයා

හා වඩා්  සුරක්ිෙව ෙබා

ඇෙ අසනීප රේතුරවන් අහිමි වන වැඩ
රමය උප

ැනීම

වයාපාර

ාේය භාරයක් පැවරේ

වවරසය පැිබීනම වැළැක්ීම සඳහා රස්වා ස්ථානව
රහෝ මන්ෙ ාමී කිීනම

ාරරානා වයිරස්

රන දින

ෙ යුතු ප්රාාන පියවර රමම රඛඛ්නරයන් ෙක්වා
ණන අඩු කිීනම සහ COVID-19 පැිබීනම වැළැක්ීම

ාීන රේ ආසාෙනය පැිබීනම අවම කිීනම සඳහා පහෙ සඳහන් සර

පියවරයන් රැකියා ස්ථානරේ පහසුරවන් අනු මනය

ළ හැකිය

COVID-19 පැතිසෙන ආකාෙය ගැන සැලකිලිමත් වන්න
රමම වවරසය පුද්

යකුර න් පුද්

ආසන්නරේ ිනටින ිධ ) අසාදිෙ පුද්
පුද්

රයකු ආශ්වාස

රන ිධ

වස්ූන් (රම්ස, රොර හැඬ

රයකු
රයකු

සම්රේෂණයණය රේ (ඔවුන් මී ර 1

හිනිධ

රහෝ කිිධිනනිධ

පි

රරෝ ය රබෝ ිධය හැකිය ෙවෙ, එම බිඳිිබ අව

රහෝ රපාදු දුර

වඩා

රන බිඳිිබ නිරරෝගී
ඇිබ පෘෂ්ඨයන් හා

ථන) මෙ ෙැන්ප්  ිධය හැකිය නිරරෝගී පුද්

රයකු

රමම පෘෂ්ඨයන් ස්පේය කිීනරමන් පසු ඔහුරේ / ඇයරේ ඇස්, නාසය රහෝ මුඛ්ය ස්පේය කිීනරමන්
රරෝ ය වැළඳිය හැකිය

වැඩි අවදානමක් ඇත්සත් කවුරුන්ටද යන්න පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්න
වවරසය ආසාෙනය වූ රබාරහෝ පුද්

යින්

මෙ රරෝ

ක්ෂණයණ ඇිබ වන අෙර කිිනදු

සවකූ ොවයකින් රොරව සුවය

බයි ප්රිබයක්ිබය අඩු අය, දියවැඩියාව, හෘෙය, වකු ඩු රපනහළු

රරෝ වලින් රපරළන පුද්

වැඩි අවොනමක් ඇෙ වයස වැඩිීම්  සම

අෙර අවුරුදු 60

වැඩි පුද්

යින්

යින් වඩා්  අවොනම

ක්ිධය හැකිය

අවොනම වැඩි වන

සේවකයින් සහ ගනුසදනුකරුවන් අතෙ සහාඳින් දෑත් සේදීම ප්රවරධනනය කිරීම
රම් සඳහා සබන් හා වතුරරන් රහෝ ඇඛර

ාරහාඛ අඩවගු රස්දුම් දියරයකින් ෙෑ්  රස්දීම වඩා් 

සුදුසුයි


රස්ව

යින් සහ

නුරෙනු

පිරිිනදු කිීනම අනිවාේය


ප්රාාන රොරුවව

රුවන් ිධිනන් රස්වා ස්ථානය

ඇතුළු ීම

රපර ඔවුන්රේ ෙෑ් 

රන්න

රමන්ම සුදුසු රවන්  ස්ථානව

ෙෑ්  පිරිිනදු

ර ැනීරම් පහසු

ම් ඇිබ

රන්න


රස්දුම් දියර රබෝෙඛ නිිබපො නැවෙ පුරවන්න සැමිධ ම සබන් හා ජ ය ප්රමාණව්  ෙරම්
ඇිබ බව



සහිබ

වන්න

නිවැරදි ෙෑ්  රස්දීරම් ක්රමය රපෝස් ේ, පත්රි
නුරෙනු

රුවන් රවෙ

ා, එඛීඩී පැනඛ හරහා රස්ව

යින් සහ

බා රෙන්න

සබන් හා වතුසෙන් සහෝ ඇලසකාසහාල අඩංගු සේදුම් දියෙයකින් දෑත් සේදීම මගින්
වවෙේ විනාශ වන අතෙ COVID-19 පැතිරීම වළක්වයි.

රැකියා ේථානසේ පිරිසිදුකම හා සනීපාෙක්ෂාව


දින

කිහිප වොවක් සුදුසු ිධෂණයබීජ නාය

පුුව) සහ වස්ූන් (උො: රපාදු දුර

යක් භාිධො

ථන, පරි ණ

යතුරුපුවරු, ර

සහ අ්  වැ වඛ ආදිය) ිධෂණයබීජ නායනය කිීනම ර


හැකි ෙරම් රොරවඛ ිධවෘෙව ෙබා
හැඬ



වායුසමී

රණය

ළ ප්රරද්යව

(රමය රොර හැඬ

ේ යන්ර, රොර හැඬ

රරහි අවාානය රයාමු

න්න (වායුසමී

ස්පේය කිීනරම් අවයයොවය අවම

ර පෘෂ්ඨයන් (උො: රම්ස සහ

රණය රනා

රන්න

ළ ප්රරද්ය) - රමය රොර

රයි

- ඔර. යීනරරයන් ෙඛලු කිීනරමන් රොරවඛ ිධවෘෙ

ස්පේය කිීනරම් අවයයොවය අවම

රොරවඛ සඳහා ඉවෙ ෙැමිය හැකි ටිෂු

රන්න

රයි) ඇදීරමන් ිධවෘෙ

ඩොින භාිධො

යුතු

ර රොර හැඬ ය අඛ න්න

අනතුරුව එය වහාම ඉවෙ න්න )


රස්වා

ස්ථානය

නුරෙනු

තුළ

(සුපිරි

රවළඳසැඛ, සාප්පපු, බැවකු, රජරේ

රුවන්රේ ෙෙබෙය අවම කිීනම පියවර

ඇිබව ප්රාාන පිිධසුම් හරහා පරි්රය

පැමිරණන

න්න ආරක්ෂණය
නුරෙනු

ස්ථානය


නුරෙනු
ැනීම

න්න අන් අය ෙම වාරය

ආදිය)

නි ාාීනන්රේ සහාය

රුවන් පා නය

ාේය මණ්ඩ ය හැිනරිධය හැකි හා නියමිෙ දුරස්ථ භාවය පව් වා
පමණක් පරි්රය ඇතුළ

ාේයා

රන්න

ෙ හැකි ප්රමාණයක්

ැරබන තුරු ආයෙනරයන් පි ෙ සුදුසු

රඳවා ෙබන්න
රුවන් සහ ආයෙනරේ නි ාාීනන් අෙර අවම වයරයන් මී ර 1 පරෙරයක් ෙබා
උ් සාහ

රන්න රමය

ළ රනාහැකි නම්, එවැනි නි ාාීනන් ිධිනන් මුහුණු

ආවරණයක් පැළඳීම හා අරනක් අය

වඩා වැඩි වාර

රනාරසෝො මුහුණ ස්පේය කිීනම රනා

ණනක් අ්  රස්දීම

යුතුයි

ෙෑ් 

ළ යුතුය

COVID-19 පැතිසෙන ප්රධනාන ්රමයක් වන්සන් අසාදිත බිඳිති වලින් දූෂිත පෘෂ්ඨයන්
ේපරශ කිරීමයි. ගනුසදනුකරුවන් / සේවාදායකයින් විශාල සංඛ්යාවක් තිතිපතා
පැමිසණන සේවා ේථාන සඳහා සමම උපසදේ වඩාත් වැදගත් සේ. උදා. බැංකු,
සෙෝහල, සාප්පු සංකීරණ, ආගමික ේථාන ආදිය…
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ව සව

ෙ

රරෝ

ිධ ෙයා

ඒ

ය - රසෞ ඛ්ය

අ මා ෙයාව ය ය

- 1 8 / 0 4 / 2 0 2 0

රැකියා ේථානසේ ශ්වසන සෙෝග පැතිරීම අවම කිරීම
නිෙර කිිධසුම් පි

රන රහෝ

ටිෂු ආයෙනය මගින්
සඳහා සවවෘෙ බඳුන්

ැස්රසන් රපරළන අයරේ භාිධෙය සඳහා මුහුණු ආවරණ රහෝ

බා රෙන්න පාිධච්චි

එවැනි ෙෑ රසෞඛ්යාරක්ිෙව බැහැර කිීනම

බා දීමෙ වැෙ ්  රේ

කැේස සහෝ කිවිසුම් ටිෂු කඩදාසියකින් සහෝ නවන ලද වැලමිටකින් ආවෙණය කිරීම
මගින් බිඳිති මගින් සබෝවන COVID-19 පැතිරීම වළක්වයි.

නවතම සතාෙතුරු දැන ගැනීම තහවුරු කිරීම
අ්  රස්දීම සහ ශ්වසන රරෝ
රයෝජ

යන්

පියවර

පැිබීනම වැළැක්ීම සම්බන්ෙ රපෝස් ේ ප්රෙේයනය කිීනම

රස්වා

ෙ හැකිය ෙවෙ, අන්ෙේ ජා ය හරහා පහෙ රව. අඩිධරයන් අො

නවෙම රසෞඛ්ය රොරතුරු

බා

ෙ හැකිය (www.epid.gov.lk).

කැේසක්, උගුසර අපහසුතාවයක් සහෝ උණ (37.3 C සහෝ ඊට වැඩි) තත්වයක් ඇති
වුවසහාත් තිවසේ රැඳී සිට වවදය උපසදේ ලබා ගන්නා සලස සේවකයින්ට
දැනුම් සදන්න.
විසේශ ගමන්

ඔබ රහෝ ඔර. ආයෙනරේ කිිනරවකු ිධරෙස්
යාව් 

ෙ ීම

ිනටී නම් COVID 19 වයාප්පිබය පිළිබඳව

ාලීන වන්න රමම රොරතුරු https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/ රවිබන්
ෙක්රස්රු

ර,

බා

ෙ හැකිය රමම

මරන් ප්රිබ ාබ හා අවොනම මනාව

මන අෙයවයය නම් පමණක් ඉො රහාඳින් සැ සුම්

COVID-19 රරෝ ය ර ාදුරු ීරම් වැඩි අවොනමක් ඇිබ රස්ව
දියවැඩියාව, වකු ඩු, හෘෙ, රපනහළු හා පිලි
COVID-19 පැිබීන ඇිබ ර
නිීනක්ෂණයණය

ින

යින්

ාර

යින් (උො: වැඩිහිටි රස්ව

දින 14 ක් රරෝ

රෙවරක් උෂ්ණ් වය මැන බැලීම

ැස්සක් රහෝ උණක් ඇිබ වුවරහා්  (එනම් 37.3 C රහෝ ඊ
රරෝහර න් වහාම ප්රිබ

බා

ැනීම

මරන් රයරෙන්න
යින් සහ

ා රරෝ ) ජාෙයන්ෙර සවාාර කිීනම සුදුසු රනාරේ

පැමිණි රස්ව

රන ර ස සහ දින

ර

ක්ෂණයණ පිළිබඳව

උපරෙස් රෙන්න ඔවුන්

වැඩි උෂ්ණ් වයක්) ළ ම ඇිබ රජරේ

උපරෙස් රෙන්න

මු ා්ර- Getting your workplace ready for COVID-19 https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
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ව සව

ෙ

රරෝ

ිධ ෙයා

ඒ

ය - රසෞ ඛ්ය

අ මා ෙයාව ය ය

- 1 8 / 0 4 / 2 0 2 0

රැේීම් සහ උත්සව සංවිධනානය කිරීසම්දී COVID-19 අවදානම කළමනාකෙණය
කෙන්සන් සකසේද?
රැේීමට සහෝ උත්සවයට සපෙ,
එකී රැස්ීම රහෝ උ් සවය අෙයවයය ෙැයි නැවෙ ස
එය අෙයවයය නම්, මුහුණ

ා බ න්න

මුහුණ හමුී කිීනම අවයය ෙැයි ස

එරස් අවයය රනාමැිබ නම් ර ලිර

ාන්ෆරන්ස් රහෝ අන්ෙේජා

ා බ න්න
මෘදු

ාව යක් මගින් එය

ිනදු කිීනම වඩා්  රයෝ ය රේ
සජීී රැස්ීමක් පැවැ් ීම අෙයවයය නම්, පහෙ උපරෙස් පිළිපදින්න


සහභාගීවන්නන්රේ සවඛ්යාව අවම කිීනම



සහභාගිවන්නන් සම

අෙ

අෙ රනාදීම, ඒ රවනුව

‘ආයුරබෝවන්’ කියා අාාර

කිීනම


ිනයලුම සහභාගිවන්නන් සඳහා ෙෑ්  පිරිිනදු කිීනරම් පහසු
රහෝ නිෙර කිිධසුම් යවන ඕනෑම ර

රනකු

ඩොින ප්රමාණව්  පරිදි සුොනම්

ර

සහභාගිවන්නන් අෙර අවම වයරයන් මී ර 1



ඉහෙ ෙක්වා ඇිබ ිනයලුම සනීපාරක්ෂණය

ව සව

ෙ

රරෝ

ිධ ෙයා

ඒ

බා රෙන්න

හින

බා දීම සඳහා මුහුණු ආවරණ රහෝ ටිෂු

න්න
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ම්

පරෙරයක් පව් වා

පියවර අනු මනය

ය - රසෞ ඛ්ය

අ මා ෙයාව ය ය

න්න

රන්න

- 1 8 / 0 4 / 2 0 2 0

