


 
ක ොවිඩ්-19 ව්යොප්තිය ව්ළක්ව්මින් ක ොදු මහජන සහ ව්ෘත්තිය ක්රියො ොර ම් සිදු රන ආ ොරය පිලිබඳව් උ කෙස් 

31.  සුපිරි කව්ළඳසැල් 
සුපිරි කව්ළඳසැල් විවිධ  රිමොණයන්කෙන්  ක්රියොත්තම  කේ. දුරස්ථභොව්ය, ෙෑත්ත පිරිසිදු කිරීම,  ශ්ව්සන ආචොර විධි 
 ව්ත්තව්ො ෙැනීම සෑම විටම දිරිමත්ත  ළ යුතුය. 
 
නිශ්චිත පණිවිඩය / උපදෙසච  
සංවිධායක / හිමිකරු / දසචවා දයෝජකයා 

• සොප්තුව් විව්ෘත කිරීමට ක ර මුහුණු ආව්රණ, විෂබීජ නොශ  ව්ැනි ද්රව්ය අව්ශය ප්රමොණ ව්ලින් ස යො 
ෙන්න. 

• COVID - 19 ව්ැළැක්ීකම් ක්රම පිළිබඳ කස්ව් යන් ුහුණු  රන්න. 

• කාර්ය මණ්ඩලයේ ය ෞඛ්ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන්න. අවශ්ය විටදී වවද්ය උපයද් ් 
ලබා ගැනීමට ක්රමයේද්යක්  ක  ්කරන්න. 

• අත්ත කස්දීම සඳහො ඇතුල් ව්න ස්ථොනකේ  හසු ම් ලබො කෙන්න  .කස්ව් යින් සඳහො මුහුණු ආව්රණ  
 ලදීම අනිව්ොර්ය  රන්න. 

•  රිශ්රකයන් පිටත කස්ව්ොෙොය යින්ට ඇතුළුීමට ව්ොරය  ැමිකණන කතක් අව්ශය  රතරය තබො ෙනිමින්, 
අේකව්න්  හො ව්ැස්කසන් පීඩො කනොී   සිටිය හැකි ආව්රණය වූ නිශ්ි ත ස්ථොනයක් ස ස්  රන්න . 

• කිසුදු ෙනුකෙනු රුකව්කුට මුහුණු ආව්රණයක් කනොමැිව් සොප්තුව්ට ඇතුළු ීමට ඉඩ ලබො කනොකෙන්න .
මුහුණු ආව්රණයක් කනොමැි  නම්, ඒව්ො ඇතුල් ීකම් කෙොරටුකේදී මිලදී ෙැනීමට අව්ස්ථොව්ක් ලබො 
කෙන්න . 

• වාතාශ්රය වැඩි කරන්න. වායු මීකරණ යන්ර තියබන්යන් නම් ඒවා නිසි පරිදි  ක්රියාත්මක වන්යන්ද්ැයි 
පරීකෂා කර බලන්න. 

• නිතර අතින් අල්ලන ද්රවය හා මතුපිටවල්  (උද්ා - යද්ාර / ශීතකරණ හැඩල,  ාප්පු කූඩය / කරත්ත 
shopping carts), ප්රද්ර්ශ්න කවුළු / කවුන්ටර ය ෝපාන යබාත්තම්, පඩි යප්පළි  අත්වැල්)  පිරිසිදු කර 
විෂබීජහරණය කරන්න. 

• යද්ාරවල් ඇරීම / වැසීම  අවම කිරීමට උත් ාහ කරන්න. - පරිශ්රය වායු මීකරණය කර නැත්නම්  
යද්ාරවල් විවෘතව තබන්න.  නැතයහාත් ඇතුල්ීයම් / පිටීයම් යද්ාර විවෘත කිරීම / ව ා ද්ැමීම  ඳහා 
එක් ුද්ගලයයක් යයාද්වන්න. 

• ක ොදු ව්ැසිකිළි සඳහො ප්රමොණව්ත්ත දියර අත්ත සබන් (කහෝ සබන්) ලබො දිය යුතු අතර,  ජල  හසු ම් සොමොනය 
කලස ක්රියොත්තම  කිරීම සහි   ළ යුතුය. 

• කෙීම් සහ පිටීම් සඳහො ක ෝලිම්ව්ල සිටින විට ආරක්ිත දුරක් තබො ෙැනීමට ෙනුකෙනු රුව්න්ට මතක් 
 ර දීම සඳහො “මීටරය   රතරයක්” (මීටර 1    රතරයකින් කප්තළිකේ රැඳී සිටීමට) සලකුණු  ල යුතුය.  

• යවළඳ ැල ඇතුලත එක් වරකට සිටිය හැකි ගනුයද්නුකරුවන්යේ  ංඛ්යාව අඩු කරන්න. එම  ංඛ්යාව 
 ාප්පුවට ඇතුළු වන  ්ථානයේ  ඳහන් කරන්න.  

• තහවුරු  රන ලෙ COVID-19 කරෝගිකයක් ව්ොර්තො වුකේ  නම්, ප්රොකේශීය කසෞඛ්ය බලධොරීන්කේ මඟ 
ක න්ීම යටකත්ත අෙොළ ස්ථොනකේ  විෂබීජ නොශ   ටයුතු සිදු  ළ යුතු අතර, ව්ොයු සමී රණ   ේධි ෙ 
නැව්ත ආරම්භ කිරීම ප්රථම පිරිසිදු  ර විෂබීජහරණය  ළ යුතුය . 

• කබොකහෝ විට මිලදී ෙන්නො  භොණ්ඩ කෙොරටුව් අසල තැබිය හැකිය  .භොණ්ඩ රොක්  තුල ඇසිරීකම්දී එ ම  
අනුපිළිකව්ලක් භොවිතො  ර  ැහැදිලි සංඥො මගින් ක නීමට සලස්ව්න්න .තුල කමමගින් කව්ළඳ සැල  

ෙත  රන  ොලය අව්ම  රන්න . 

• සීනි,  හල්, පරිප්පු වැනි ද්ෑ නියමිත බර ප්රමාණ වලට අනුව  යපර ඇසුරුම් කළ හැකිය. එමගින් බහාලුම් 
උපකරණ ඇල්ීම අවම වන අතර බර කිරීමට බලා සිටීයම් කාලයද් අවම යේ. 

• අන්තර්ජොලය මගින් ඇනවුම් කිරීම  ප්රව්ර්ධනය කිරීම සඳහො විකශ්ෂ දිරිෙැන්ීම් ලබො කෙන්න . 

• කස්ව්ය සඳහො අව්ශය  අව්ම  ොර්ය මණ්ඩලය  මණක්  ොල සටහනක් අනුව් කයොෙව්න්න . 

• බර කිරිකම් යන්ර ක්රියොත්තම  භොවිත කිරීම නිශ්ිත කස්ව් කයකුට  මනක් සීමො  රන්න . 

• හැකි  ෑම තැනකම මුද්ල් රහිත ගනුයද්නු දිරිමත් කරන්න. යක්රඩිට් කාඩ්පත් අත් න් කිරීම  ඳහා භාවිතා 
කරන පෑන, එක් ගනුයද්නුකරුයවක් භාවිතා කල පසු විෂබීජහරණය කරන්න. මුද්ල් අයකැමියන් 
නිරතුරුව ද්ෑත් පිරිසිදුව තබා ගත යුතුය. මුද්ල් අයකැමියන්  අත්වැසුම් භාවිතා යනාකළ යුතුයි. 

• ක ර ඇනවුම්  ර ඇි භොණ්ඩ ලබො ෙැනීමට  ැමිකණන අය  සඳහො කව්නම  වුන්ටරයක් ස ස් 
කිරීකමන් බලො සිටීමට සිදු ව්න  ොලය අව්ම  ර අකනකුත්ත  ොරිකභෝගි යන් සමෙ ෙැව්සීම ෙ අව්ම ව්නු 
ඇත. 

• ලබො දී ඇි උ කෙස් ව්ලට අනුකූල බව් ෙක්ව්මින් ඔබ විසින් එ ඟතො ප්ර ොශය පිරවිය යුතුය. සම්ුර්ණ 
 රන ලෙ එ ෙතො ප්ර ොශකේ මුල් පිට ත ප්රකේශකේ කසෞඛ්ය වව්ෙය නිලධොරිව්රයො  කව්ත යැවිය යුතුය. 




