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සසේවා සේථානයන්හි නව  ස ාසරෝනා වවරසය (COVID-19) පැතිරීම වළක්වා 

ගැනීම සඳහා වූ මාරසගෝපසේශය 

 

ඔබ සසේවා සේථානසේ නව ස ාසරෝනා වවරසය (COVID -19) පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට, පාලනයට සහ 

සසේව යින්සේ සසෞඛ්ය ත්වය හහල නවවා ගැනීම සහහා අනුගමනය  ලයුතු ක්රියාමාග ග ුතුල් පහත 

සේඛ්නය හතා සරල සහ අනුගත වීමට පහසු ආ ාරසයන් ස සා ුත. 

 

සරෝගය සම්ප්සේෂණය ය රීරීම පහත සහහන් රම   මිනන් ිදුවියය හැරීය. 

 ස ල බිදිති - අසාදිත ස ල බිදිති ආඝ්රහ ය මිනන් වවරසය සම්ප්සේෂණය ය ියය හැ . අසාදිත 

පුද්ගලයකු  හින ියට , රීියසුම්ප් යැවීසම්ප්දී  සහෝ ප්රශ්ේවාසසයදී ස ල බිදිති සැදිය හැ . සමවැනි ස ල 

බිදිති මීටරය  ුවරට පැතිර යා හැ . 

 සෘජුවම - සරෝගී පුද්ගලයකු සමග සෘජු සබදතාවයක් පැවැ්වීම මිනන් (ිදප වැළහ ගැනීම) 

පුද්ගලයකුසගන් පුද්ගලයකුට සරෝගය සබෝියය හැ . වවරසය නාසය, ුසේ සහෝ  ට මිනන් ශ්රීරයට 

ුතුේ ියය හැ . 

 වරව - අසාදිත පුද්ගලයකු  හින ියට, රීියසුම්ප් යැවීසම්ප්දී  සහෝ ප්රශ්ේවාස  රන ියට, ුතිවන අසාදිත 

ස ල බිදිති අවට ුති ද්රවය සහ පෘෂණයේ  මත පතිත වන අතර නිසරෝගී පුද්ගලයකු මම පෘෂණයේ යක් 

ුේීසමන් අනතුරුව, තම ුසේ , නාසය සහෝ  ට ුේීසමන් 

 

සමම සරෝගය මැඩපැවැත්වීම සඳහා සියලු සසේව යින්හ හා සසේවා සයෝජ යින්හ පහත සඳහන්හ ආරක්ෂිත පිළිසවත්ව 

අනුගමනය  ල යුතුය. 

 

2.1 පහත සහහන්  ාණ්ඩවල සසේව යින් සසේවය සහහා වාග තා සනා ල යුතුය. 

 ස ටි  ාීනව ුතිවූ උ ,  ැසේස, නාසසයන් සසාටු දියර ගැීම, උගුසග  අසාදනය  සහ හුසේම 

ගැනීසම්ප් අපහසුතාව ආදී සරෝග ලක්ෂණය  ුති පුද්ගලයින්. 

 පසුිනය දින 14 තුල නව ස ාසරෝනා අසාදනය පිළිබහ සැ  සහිත සහෝ තහවුරු  ළ පුද්ගලසයක් 

සමඟ සම්ප්බන්ධතා පැවැ්වූ පුද්ගලයින්. 

 නව ස ාසරෝනා අසාදනයට ුති අවදානම සහේතුසවන් නිසරෝධායනය  ර ුති පුද්ගලයින්. 

 

හහත සරෝගී ත්වය සහිත පුද්ගලසයකු සසේවය සහහා පැමිණියසහා් ඔහු / ුය වහාම ආපසු හරවා යැවීමට 

සසේවා සයෝජ යා වග බලා ගත යුතුය. ඔහුට / ුයට නව ස ාසරෝනා අසාදනය වැළඳී ුතැයි සැ යක් 

ු්නම්ප් 06 වන සේදසේ සහහන් පියවර අනුගමනය  රන්න. 

1. සසේවා සේථානවල සරෝගය සම්ප්සේෂණය ය විය හැකි ක්රම 

 

2. සරෝගය වැළැක්ීසම්ප් පියවර 
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2.2 සසේවා පරිශ්රයට ුතුු  වන සෑම අසයක්ම (අමු්තන් සහ සසේව යින්) පරිශ්රයට ුතුු  වීමට සපර සබන් 

සයාදා අ් සසේදිය යුතුය. (පාදසයන් ක්රියා්ම   ල හැරී වතුර  රාමයක් සම්ප් සහහා වඩා් සුුවසු සේ). 

ිය ේපයක් සලස මදයසාර අඩවගු (මදයසාර 75% - 85% අතර) දෑ් පිරිසුුව  ාර යක් භාියතා  ල හැරීය. 

මිට අමතරව ුතුේවන සේථානසේදී  ජලය සහිත පා සදෝවනයක් තුලින් ගමන්  ර පාද පිරිිදුව  ර ගැනීමට 

අවසේථාව සැලසීම  සහෝ පාවහන් හව්  ර  පරිශ්රය තුළ භාියතා රීරිමට නව පාවහන් යුගලක් ලබා දීමද ිදුව 

 ල හැරීය. 

 

2.  රැරීයා සේථානයට ුතුු  වන අවසේථාසේ ිදයලු සසේව යින්සේ ශ්රීර උෂණයේ ්වය පරීක්ෂණයා රීරීම ිදුව ල යුතු 

අතර 98.4 0F සහෝ  7 0C ට වඩා වැඩි උෂණයේ ්වයක් සහිත ඕනෑම පුද්ගලසයකු ආපසු හරවා යැියය යුතුය. 

 

2.4 සෑම ියටම සසේව යින් අතර මීටරය  ුවරක් තබා ගත යුතුය. (වැඩ  රන අතරතුර, රැසේවීම  දී, 

ආපනශ්ාලාසේ දී ආදිය) 

 

2.5 ිදයලු සසේව යින් සසේවසේ නියැසලන ියට මුඛ් ආවර  පැළඳිය යුතුය. මුඛ් ආවර ය පැළහ ුති ියට මය 

සේපග ශ් රීරීසමන් වැළරීය යුතුය. මුඛ් ආවර ය ගැලවීසමන් පසු, පියන සහිත  සල බඳුන ට බැහැර  ර, 

පසුව දෑ් පිරිිදුව  රගත යුතුය. මුඛ් ආවර ය ගැලවීසම්ප්දී අතින් ුේීම හැරීතාක් අවම  ල යුතුය.  

 

2.6 සෑම ියටම මුහු  සේපග ශ් රීරීසමන් වැළරීය යුතුය. 

 

2.7  හින ියට සහ රීියිදන ියට සසෞඛ්යම් ආ ාරයට මය ිදුව  ල යුතුය.  හින ියට සහ රීියසුම්ප් යාසම්ප්දී 

වැලමිසේ ුතුේ පැ්ත සහෝ උරහිස මිනන් ආවර ය  ල යුතුය. සමසලස ිදුව රීරීම සනාහැරී අවසේථාවලදී, 

ටිෂු  ඩදාිදයරීන්  ට සහ නාසය ආවර ය  ල යුතු අතර, හන් පසු ටිෂු  ඩදාිදය පියන සහිත  සල 

බඳුන ට බැහැර  ර දෑ් සබන් සයාදා සසේදිය යුතුය.  

 

2.8 සසේව යින් අන් අයසේ  ජවගම ුවර ථන, පෑන් සහ සපාුව ුවර ථන, ෆැක්සේ යන්ර, සම්ප්ස, සහෝ අසනකු් 

සමවලම්ප් සහ උප ර  අතයවශ්ය  රු  දී හැර භාියතසයන් වැළරීය යුතුය. 

 

2.9 නිතිපතා  ිදුව රන පියරතා  ටයුතු මනම්ප් පිසදැමීම, පිරිිදුව රීරීම සහ සසේවා සේථානසේ ුති පෘෂණයේ , 

උප ර  සහ අසනකු් දෑ ියෂණයබීජහර   ටයුතු, අඛ්ණ්ඩව ිදුව ල යුතුය. 

ිදයලුම පෘෂණයේ  සබන් සහ ජලය සහෝ සාමානය පිරිිදුව  ාර  සයාදා සතත සරදි  ඩරීන් පිසදැමීසමන් අනතුරුව 

සලෝහ පෘෂණයේ  70% මදයසාර අඩවගු ද්රාව යරීන් ියෂණයබීජහර ය  ලයුතු අතර, සලෝහ සනාවන පෘෂණයේ  0.1% 

සසෝඩියම්ප් හේයිසපාක්සලෝරයිේ (Sodium Hypochlorite) සයාදා ියෂණයබීජහර ය  ල යුතුය. 

සදාර අගුලු සහ හැඬලයන් පැය තුන (3)  ට වරක් ව් පිරිිදුව  ර, ියෂණයබීජහර ය  ල යුතුය.  

සපාළව සහ යන්ර දින ට සදවරක් (2) (සහෝ වැඩමුරයන් පවතින සසේවා සේථාන වල සෑම වැඩමුරයක් 

අවසානසේදී) පිරිිදුව  ර, ියෂණයබීජහර ය  ල යුතුය.  
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2.10 සදාරවේ සහහා තීරු තිර භාියතා රීරීසමන් වැළකී ිදටිය යුතු අතර ඒවා අතයවශ්ය නම්ප්, හහත ියසේතර  ර 

ුති පරිදි ියෂණයබීජ නාශ්  සයාදා දින ට තුන් (3) වතාවක් පිරිිදුව  ල යුතුය. 

2.11 ආචාර රීරීම සහහා සසේව යින් අතට අත දීම, වැළහගැනීම අවධග යම්  ල යුතු අතර, ඒ සහහා සේපග ශ් 

සනාවන ආචාර රමසේදසයන් භාියත  ල යුතුය. 

 

2.12 හැරීතාක් පහත සහහන්  රුණු පිළිපැදීසමන් සහ සපයා දීසමන් යහප් පුද්ගලි  සසෞඛ්ය හා 

සනීපාරක්ෂණයාව පව්වා ගැනීමට සසේව යින් වධග යම් රීරීම සුුවසුය. 

 සමබර ආහාර සේලක් ලබා ගැනීම 

 ප්රමා ව් තරම්ප් පිරිිදුව ජලය පානය රීරීම 

 නිතිපතා ශ්ාරීරි  වයායාම්ප් ිදුව රීරීම  

 ුවම්ප්පානය සහ ම්පැන් පානය රීරීම වැනි සසෞඛ්ය සම්ප්පන්න සනාවන පුරුුව වලින් වැළකීම 

 

 .1 සෑම ියටම මුඛ් ආවර යක් පළඳින්න. (මුඛ් ආවර ය ආරක්ිතව හා නිිද සලස පැළඳිය යුතු අතර මය 

නිිදසලස බැහැර  රන තුරු සේපග ශ් රීරීසමන් වළරීන්න) 

 

 .2 ගනුසදනු රීරීසම්ප්දී සෑම ියසට ම පාරිසභෝින යා මීටරයක් ුවරින් තබා ගැනීමට  ටයුතු රීරීම සහෝ 

ිය ේපයක් සලස  වුන්ටරය හදිරිපිට වීුවරු / ප්ලාසේටික් ආවර යක් සිය ර ගන්න. සමහිදී ගනුසදනු සහහා 

ආවර සේ පහතින් ියවරයක් තබන්න. 

 

 .  මුදේ ගනුසදනු අවම රීරීම ( ය / හර  ාඩ් පතක් භාියතා  රන්න).  ය / හර  ාඩ් ප් භාියතා  රන ියට 

පාරිසභෝින යා ියිදන්ම මය යන්රයට ුතුු   ර නැවත හව්  රන සලස හේලා ිදටින්න. 

 

 .4  වුන්ටරසේ නිලධාරියා අ්සන් රීරීමට භාියතා  රන පෑන හුවමාරු සනා ල යුතුය. (පාරිසභෝින යා 

තමාසේ පෑන භාියතා  ළ යුතුය) පාරිසභෝින යා හට පෑනක් සනාමැතිව මුදේ අය ැමිසේ පෑන භාියතා 

 සේනම්ප් මය නැවත භාියතයට සපර ියෂණයබීජහර ය  ල යුතුය. 

 

 .5 මදයසාර අඩවගු දෑ් පිරිසුුව  ාර යක්  වුන්ටරය ට ම ක් බැිනන් තබා ගන්න. මය සෑම ගනුසදනුව ටම  

පසු භාියතා  රන්න. මසසේ නැතිනම්ප් ිය ේපයක් සලස අ් වැසුම්ප් පළඳින්න. (අ්වැසුම්ප්  නැවත භාියතා 

සනා ල යුතු අතර රාජ ාරිය අවසානසේ සවවෘත  සල බඳුන ට නිිදසලස බැහැර  ල යුතුය.) 

 

3. සසේවා  වුන්හටරවල  ාරය ම්ඩලය සඳහා ිශශේතත පපසසසේ 

(ප්රසශශ ප්ර  වුන්හටර, සුපිරි සවළඳසපාල  වුන්හටර, බැැංකු ආදිය) 
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4.1 නිවසට ුතුේ වීමට සපර, 

 සබන් සයාදා සහාඳින් අ් සසෝදන්න. 

 ුඳුම්ප් සහ සප්තු / සසසරප්පු හව්  ර ඒවා නිවිදන් පිටත තබන්න. ඒවා සසේදීසමන් පසු පම ක් 

නිවාස තුලට ගත යුතුය. සසේදීමරීන් සතාරව නැවත ඒවා භාියතා සනා රන්න. 

 ඔබ රැසගන ිනය ිදයලු සද් නිවිදන් පිටත තබන්න. රීිදයම්ප් භාණ්ඩයක් නිවස තුළට සගන යන්සන් 

නම්ප් මය සබන් සයාදා සහෝ මධයසාර අඩවගු දියරයරීන් ියෂණයබීජහර ය  රන්න. (සමය ඔබසේ ජවගම 

ුවර ථනය, ුසේ  ණ් ාඩි, අ් ඔරසලෝසු ආදිය සහහාද  අදාළ සේ) 

 සහාඳින් සබන් සයාදා සේනානය රීරීසමන් පසුව නිවසට ුතුු  වන්න. 

 

5.1 අවශ්යතාවය අනුව අ්වැසුම්ප්, ුසේ ආවර , මුඛ් ආවර , ආරක්ිත  බා සහෝ ඒප්රන් වැනි පුද්ගලි  

ආරක්ෂණය  උප ර  සසේව යින් සහහා ලබා දී අදාල නිග සද්ශ් අනුව පැළඳීමට උනන්ුව   ල යුතුය. 

 

5.2 සසේවා සේථානවල වාතාශ්රය සහාඳින් පව්වා සගන යා යුතු අතර හැරී නම්ප් වායු සපරහන් සේථාපනය 

 රන්න. වායුසමී ර  සනාමැති සේථාන තුල සදාරවේ ියවෘත  ර තබන්න. 

 

5.  ියශ්ාල පිරිසක් සහභාගී වන රැසේවීම්ප් සීමා  රන්න. පුද්ගලයින් මුහු ට මුහු  හමුවීම අතයවශ්ය දැයි සල ා 

බලන්න. ියසද්ශි යන් හා සරෝගය වැළඳී ුතැයි සැ  සහිත පුද්ගලයින් සමඟ සම්ප්බන්ධතා පැවැ්වීම වළක්වා 

ගැනීම සහහා වීඩිසයෝ සම්ප්මන්ර  ආදි ිය ේප සන්නිසේදන රම භාියතා  රන්න. 

රැසේවීමක් පැවැ්වීම අතයවශ්ය නම්ප්, 

 සහභාින වන්නන්සේ සවඛ්යාව අවම  රන්න 

 අ් පිසේනා, මදයසාර අඩවගු දෑ් පිරිසුුව  ාර  ප්රමා ව් සලස  ලින් ු වුම්ප්  රන්න 

 

5.4 ආපනශ්ාලාසේ තදබදය වැළැක්වීම සහහා දිවා ියසේ ය සහ ස් ියසේ ය  ණ්ඩායම්ප් වශ්සයන් ලබා දිය 

යුතුය. 

 

5.5 සසේව යින් අතර සම්ප්බන්ධතා අවම රීරීම සහහා නව වැඩ රීරීසම්ප් රම (ියදයු් තැපැේ, ුවර ථන ුමතුම්ප් 

ආදිය හරහා) භාියතා  ල යුතුය. 

 

5.6 ිදයලු මුඛ් ආවර , අ්වැසුම්ප් සහ හිසේ ආවර  ආදිය නැවත භාියතා සනා ල යුතු අතර ඒවා ආරක්ිතව 

බැහැර  ල යුතුය. 

 

4. රැකියා සේථානසයන්හ ආපසු ිශවසට පැමිණි විට  ළ යුතු සේ 

 

5. සසේවා සයෝජ යින්හ විසින්හ පහත සඳහන්හ සෑ ක්රියාත්වම   ල යුතුය   



5 
 

5.7 දැනට භාියතා  රන මාග සගෝපසද්ශ්යන්ට අනුව අපද්රවය බැහැර  ල යුතුය. පිරිිදුව රීරීසම්ප්  ාග ය 

මණ්ඩලයට අපද්රවය බැහැරීසම්ප් නිවැරදි ක්රියා පටිපාටිය පිළිබහ පුහුණුව ලබා දිය යුතුය.   ාග මි  අ්වැසුම්ප් 

ුතුු  සුුවසු පුද්ගලි  ආරක්ෂණය  උපාවග සහ අ් සසේදීම සහහා ප්රමා ව් සබන් හා ජල පහසු ම්ප්  ඔවුන්ට 

ලබා දිය යුතුය. 

 

5.8 නව ස ාසරෝනා ආසාදනය, අවදානම්ප් සාධ  සහ සසෞඛ්ය ආරක්ිත හැිදරීම්ප් (උදා., ශ්ේවසන සරෝගය  දී 

පිළිපැදිය යුතු ආචාර ධග ම, පුද්ගලි  ආරක්ෂණය  උපාවග භාියතය සහ සමම සේඛ්නසේ 04 වන ස ාටසසේ  

උපසදසේ පිළිපැදීම) පිළිබහ ිදයලු සසේව යින් දැනුව් රීරීම සහ පුහුණු රීරීම ිදුව  ල යුතුය. 

 

5.9 ලබා දී ුති උපසදසේ වලට අනුකූල වන සලස සසේව යින් දිරිම් රීරීම සහහා සපෝසේටග  සහ සසෞඛ්ය 

අධයාපන පණිියඩ ප්රදග ශ්නය රීරීම. 

 

5.10 ිදයලු සසේවා සේථානවල නව ස ාසරෝනා ආසාදනයට මසරහිව ක්රියා්ම  වන පාලන ක්රියා ාර ම්ප් 

අධීක්ෂණය ය රීරීම සහ අවශ්ය සතාරතුරු සැපීමම සහහා සුුවසු ප්රධානිසයක් (සහද නිලධාරිසයක්, ආරක්ෂණය  

නිලධාරිසයක්, මානව සම්ප්ප්  ළමනා රුසවක් සහෝ තනතුරට සුුවසු සහ වගරීව යුතු නිලධාරිසයක්) සයදවීම. 

 

 

සසේවා සේථානසේදී සරෝගී බවට සැ  සහිත පුද්ගලසයක් අනාවර ය වුවසහා්  ිනලන් රථයක් මඟින් ඔහු ළඟම 

ුති රජසේ සරෝහල සවත යැවීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතුය. 

1990 අමතා සුවසැරිය ිනලන්රථ සසේවාව සම්ප්බන්ධ  ර ගැනීම සහෝ පහත දක්වා ුති සම්ප්බන්ධතා අව  හරහා 

සහාය ලබා ගත හැ . 

සරෝගී බවට සැ  සහිත සසේව යා මුඛ් ආවර යක් පැළහ හුද ලාව ිදටිය යුතු අතර සරෝහේ ගතවන  සතක් 

සරෝගය පැතිරීම සීමා රීරීම සහහා හහත සහහන්  ළ ිදයලු සසෞඛ්ාරක්ෂණය  පිළිසව් වලට අනුව  ටයුතු  ල  

යුතුය. සම්ප් සහහා සසේවා සේථානසේ සවන්  ල  ාමරයක් සතෝරා ගත යුතුය. මම  ාමරය අවශ්ය ියට පහසුසවන් 

ියෂණයබීජහර ය  ළ හැරී ම ක් ියය යුතුය. සමසසේ සයාමු  ල සසේව සයකුසේ සරෝගී ත්වය  තහවුරු 

වුවසහා්, තම ප්රසද්ශ්සේ  සසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී සවත දන්වා ලැසබන උපසදසේ අනුව  ටයුතු  රන්න. 

සමම මාරසගෝපසේශසේ සඳහන්හ ිශරසේශිත යහපත්ව සසෞඛ්ය පුරුදු සැලකිල්ලට ගිශමින්හ, සසේවා සයෝජ යන්හ 

විසින්හ නව ස ාසරෝනා අසාසනය සඳහා සපර සැලැසේමක් ස සේ  ල යුතුය. සමමඟින්හ ආසාසනය පැතිරීම 

වැළක්ීමට ප පාලනය කිරීමට පම ක් සනාව, සැ  සිත සරෝගීන්හ අනාවර ය ීසම්ප්දී ඇති විය හැකි 

සනාසන්හසුන්හ තත්වවය  වලක්වාගත හැකිවනු ඇත. 

 

6. සසේවා සේථානසේ සරෝගී බවට සැ  සිත පුේගලසයක් හුනනා ගතසහාත්ව පිළිපැදිය 

යුතු විසශේෂණය පපසසසේ 
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වැඩි විසේතර සඳහා 

නව ස ාසරෝනා ආසාදනය පිළිබහ වැඩි ියසේතර අවශ්ය නම්ප්  රු ා ර සම්ප්බන්ධ වන්න; 

 පැය 24 පුරා ියවෘත සසෞඛ්ය අමාතයාවශ්සේ ෂණි  ුමතුම්ප් අව ය - 94 113 071 073 

 රජසේ මාධය ඒ  සේ ෂණි  ුවර ථන අව ය - 117 

 සුවසැරිය ිනලන්රථ සසේවසේ ුවර ථන අව ය - 94 710 107 107 

 ප්රසද්ශ්සේ සසෞඛ්ය වවදය නිලධාරී 

නැතසහා්  රු ා ර පහත සවබ් අඩියයට පිියසසන්න 

සසෞඛ්ය අමාතයවශ්සේ වසවගත සරෝග ඒ  ය,  සවබ් අඩියය http://www.epid.gov.lk 

 

වවදය ලක්ෂණයේමන් ගම්ප්ල් 

නිසයෝජය අධයක්ෂණය ජනරාේ (පාරිසරි  සසෞඛ්ය, වෘ්තීය සසෞඛ්ය සහ ආහාර සුරක්ිතතාව) 

සසෞඛ්ය අමාතයාවශ්ය 

05.04.2020 

http://www.epid.gov.lk/

