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නවතම ක ොක ෝනො වව සය  
අනුගමන  ලයුතු පිලිකවත් 10 ක්  

1. නිතරම දෑත් ස ෝදන්න. 
2. උග්ර  ශ්ව න ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්  මග  මීප  ම්බන්ධතා 
පැවැත්ීසමන් වළකින්න.  

3. ඔසේ දෑතින් ඇ ්, නා ය  හ මුඛය  ්පර්ශ කරන්න එපා. 
4.  කිවිසුම් යාම සහෝ කැ ්   ඇත්නම් ඔසේ මුඛය හා නා ය ආවරණය 
කරන්න. 

5.  ඔසේ වවදයවරයා විසින් නියමුකරනු ලැබුසවාත් මි  ප්රතිවවර ් 
හා ප්රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගන්න එපා.  

6. කසලෝරීන් සහෝ මධය ාර පදනම් කරගත් විෂබීජ නාශක වලින් 
මතුපිට  පිරිසිදු කරන්න. 

7. ඔබ අ නීප ී ඇත්සත්යැයි  ැකකරන්සන් නම් පමණක හා අ නීප 
වූ පුද්ගලයන්ට  ාත්තු  කරන්සන් නම් පමණක  මුහුණු ආවරණයක 

භාවිතා කරන්න. 
8. චීනසේ නිෂ්පාදිත  MADE IN CHINA භාණ්ඩ සහෝ චීනසයන් 

ලැසබන පාර් ල් අනතුරුදායක නැත.  
9. ඔබට උණ සහෝ කැ ්  ඇත්නම් හා  ඔබ දින 14 කට සනාඅඩු 
කාලයකදී චීනසේ සිට පැමිණිසේනම් ගා ්තු රහිත දුරකථන අංකය 
වන numero verde 1500 අමතන්න. 

10.සුරතල්  තුන්සගන් සමම නවතම සකාසරෝනා වවර ය 

පැතිසරන්සන් නැත. 
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1. නිතරම  දෑත්  ස ෝදන්න  
 ව ංගත සරෝගබීජ නැතිකිරීසම් අරමුණින් දෑත් ස ්දීම, අ ාදන ඇතිීම වලකවාගැනීමට  තීරණාත්මකව 
බලපායි. අවම වශසයන්  තප්පර 20 ක  බන්  හ ජලය භාවිතාකර දෑත් ස ්දිය යුතුයි.  බන්  හ ජලය ස ායා 
ගැනීමට අපහසු අව ්ථාන්හිදී  60% මධය ාර මත පදනම්  වූ අත්ස ෝදන විෂබීජනාශකයක භාවිතකල හැක. 
අත් ස ්දීසමන් වවර ය  ඉවත්සේ.  

 

     2.උග්ර  ශ්ව න ආබාධ  හිත පුද්ගලයන්  මග  මීප 
         ම්බන්ධතා පැවැත්ීසමන් වළකින්න.  
වවර ය රදා පවතින්සන් සකල බිදිති වල බැවින්  මීප ප්රසේශයකින්  ම්සේෂණය විය හැක. එම නි ා 
විසශ්ෂසයන්ම  කැ ්   සහෝ කිවිසුම්  යාම සහෝ උණ ඇති අව ්ථාවලදී  අසනකුත් පුද්ගලයන්සගන් අවම 
වශසයන් මීටරයක දුර ්ථභාවයක තබා ගන්න.  
   

3. ඔසේ දෑතින් ඇ ්, නා ය  හ මුඛය  ්පර්ශ කරන්න එපා. 
ප්රධාන වශසයන් වවර ය  ම්සේෂණය වන්සන් ශ්ව න මාර්ගසයනි. නමුත් ඇ ්, නා ය හා මුඛය හරහාද  
වවර ය ශරීරය තුලට ඇතුලු විය හැකි බැවින් සහාදින් සනාස ්දූ දෑත් වලින් මුහුණ  ්පර්ශ  සනාකරන්න. ඇත්ත 
වශසයන්ම ඔසේ දෑතින් වවර ය රැදුණු  පෘෂ්ඨ  ්පර්ශ කිරීසමන් වවර ය ඔසේ ශරීරයට  ම්සේෂණය   විය 
හැක. 

 

 4.කිවිසුම් යාම සහෝ කැ ්   ඇත්නම් ඔසේ මුඛය හා 
       නා ය ආවරණය කරන්න. 
ඔබට  උග්ර ශ්ව න ආබාධයක ඇත්නම්, අසනකුත් පුද්ගලයන්   මග  මීප  ම්බන්ධතා පැවැත්ීසමන් වැළකිය 
යුතු අතර කැ ්  ඇතිසවන විට වැලිමිසේ ඇතුල්පැත්ත සහෝ පාවිච්චි කර ඉවත දමන සල්න්සු පාවිච්චි කල යුතු 
අතර  මුහුණු  ආවරණයක පැලදීම හා නිරතුරුම දෑත් ස ්දීම කල යුතුයි. ඔබ ඔසේ දෑතින් මුඛය ආවරණය  
කරන්සන්නම්, ඔබ විසින්  ්පර්ශ  කරන භාණ්ඩ හා පුද්ගලයන්ට වවර ය  ම්සේෂණය විය හැක. 

 

5.ඔසේ වවදයවරයා විසින් නියමුකරනු ලැබුසවාත් මි  ප්රතිවවර ් හා 

ප්රතිජීවක ඖෂධ ලබා ගන්න එපා.  

ප්රතිවවර ්  ඖෂධ භාවිතය මගින් දැනට පවතින නවතම සකාසරෝනා වවර ය  (SARS-CoV-2) 
ආ ාදනය ීම වැලැකවිය හැකි බවට විදයත්මක  ාකි සනාමැත. ප්රතිජීවක ඖෂධ ක්රියාකරන්සන් බැකීරියා 

වලට එසරහිව පමණක   වන අතර වවර ්  වලට එසරහිව ක්රියා සනාකරයි. සකාසරෝනා  SARS-CoV-2 

යනු  නිශ්ිත  වශසයන්ම වවර යක වන බැවින්, බැකීරියා   ම ආ ාදන තත්වක සනාමැති 
නම්, වැලැකීසම් සහෝ ප්රතිකාර  කිරීසම් මාධයක සල  ප්රතිජීවක ඖෂධ භාවිතා සනාකල යුතුයි 
.   
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  6.කසලෝරීන් සහෝ මධය ාර පදනම් කරගත් විෂබීජ නාශක 

     වලින් මතුපිට පෘෂ්ඨයන් පිරිසිදු කරන්න. 
පෘෂ්ඨයන් මත පවතින නවතම සකාසරෝනා  වවර ය  (SARS-CoV-2)  
කන්සඩජිනා/කසලෝරීන්, එතසනෝල්  75% ක අඩංගු ද්රාවක, සපරස ටික අම්ලය හා 
කසලෝසරෝස ෝම් යන  ර ායනික විෂබීජනාශක වලින් පිරිසිදු කිරීසමන් විනාශ කල හැක. 
ඔබසේ වවදයවරයාසගන්  හ ඖෂධසේදියාසගන් වැඩිදුර උපසද ්  ලබා ගත හැක.  

 

7. ඔබ අ නීප ී ඇත්සත්යැයි  ැකකරන්සන් නම් පමණක 
   සහෝ අ නීප වූ පුද්ගලයන්ට  ාත්තු  කරන්සන් නම් 
   පමණක  මුහුණු ආවරණයක භාවිතා කරන්න. 
 

ඔබට නවතම සකාසරෝනා  වවර ය  වැලදී ඇත්දැයි  ැකයක  පවතින්සන් නම්, කැ  ්   හ 
කිවිසුම්  යාම වැනි සරෝග ලකෂණ අත්විදී නම් සහෝ නවතම සකාසරෝනා  වවර ය ආ ාදනය  
ී ඇතැයි  ැක කල හැකි පුද්ගලසයකුට  ාත්තු කරන්සන් නම් පමණක  ( මෑතකදී චීනසේ 
 ංචාරයක නියැලුණු  හා ශ්ව න සරෝග ලකෂණ  හිතව)  මුහුණු ආවරණයක පලදින සල  
සලෝක ස ෞඛය  ංවිධානය නිර්සද්ශ කරයි.  

මුහුණු ආවරණය පැලදීම වවර ය පැතිරීම  සීමාකිරීමට උපකාරීවන නමුත්  එය භාවිතා කල 
යුත්සත්  අවම වශසයන් තප්පර 20කවත් අත් ස ්දීම වැනි  නීපාරකෂක ක්රියාමාර්ගයන්ට 
අමතරවයි. එකිසනක මත බහු මුහුණු ආවරණ පැලදීම ප්රසයෝජනවත් සනාසේ. 

 

8. චීනසේ නිෂ්පාදිත  MADE IN CHINA භාණ්ඩ සහෝ චීනසයන් 

   ලැසබන පාර් ල් අනතුරුදායක නැත 

සමම නව වවර යට  දිගු කාලයක මතුපිට පෘෂ්ඨයන් මත සනානැසී රැදී පැවතීමට හැකියාවක සනාමැති බැවින්, 
චීනසේ  සිට  පාර් ල් ලබාගන්නා පුද්ගලයන්ට සමම නව සකාසරෝනා වවර ය වැලදීසම් අවධානක සනාමැති 

බව සලෝක ස ෞඛය  ංවිධානය ප්රකාශ කරයි.  

අද වන විට චීනසේ සහෝ සවනත් තැනක නිපදවන භාණ්ඩ වලට සමම නව වවර ය (SARS-
CoV-2)  ම්සේෂණය කල හැකිබවට කිසිදු  ාකියක අප  තුව සනාමැත. 

 

 



Traduzione a cura di  

 

9.ඔබට උණ සහෝ කැ ්  ඇත්නම් හා  ඔබ දින 14 කට 

  සනාඅඩු කාලයකදී චීනසේ සිට පැමිණිසේ නම් ගා ්තු 

  රහිත දුරකථන අංකය වන numero verde 1500 අමතන්න  

නව සකාසරෝනා වවර ය ශරීරගත ී  සරෝගය වැලදීමට ගත වන කාලය  දින 1සිට 14 දකවා 
විහිදී පවතී. ඔබ දින 14කට  සනාඅඩු කාලයකදී චීනසේ  ංචාරයකින් ආපසු පැමිණි සකසනක 

නම් සහෝ එස ් පැමිණි පුද්ගලයන්  මග  ම්බන්ධ  ී ඇත්නම්  හ ඔබට උණ, කැ  ්, හු ම් 
ගැනීසම් අපහසුතා, මාංශසප්ි සේදනාව, මහන්සිය ඇත්නම්  ස ෞඛය අමාතයාංශසේ ගා ත්ු  
රහිත 1500 දුරකථන අංකයට අමතා කලයුතු සදය විම න්න.ඔබ සවනත් පුද්ගලයින්  මග 
 ම්බන්ධ වන්සන් නම් මුහුණු  ආවරණයක  පාවිච්චි කර ඉවත දමන සල්න්සු  භාවිතා කර, දෑත්  
සහාදින්  ස ෝදන්න . 

 

 

10.සුරතල්  තුන්සගන් සමම නවතම සකාසරෝනා වවර ය 
     පැතිසරන්සන් නැත. 
සම් වන විට,  සුනඛයන්  හ බළලුන් වැනි සුරතල්  තුන් වවර යට ආ ාදනය විය හැකි බවට 
කිසිදු  ාකියක සනාමැත. සකස ් සවතත්, සුරතල්  තුන් ඇල්ීසමන් පසු  බන්  හ ජලය 
භාවිතසයන් අත් ස ්දීම  ැමවිටම උිතයි . 

 


