උපුටා ගැනීම - අධයාඳන අමාත්යාාංශය වෙබ් අඩවිය (http://www.moe.gov.lk/)
ක
ව

ොක ෝනා වෛ සකෙන් දරුෛන් ආ ක්ෂා

ොව ෝනා වෙ සය ආසාදනය වීවේ ත්ත්ත්ෙවයන් වම ට ඳාසල් දරුෙන් ආ ක්ෂා

අනුගමනය
ජාති

ළ යුතු ක්රියාමාගග සේබන්ධ ෙ සියලු ඳළාත්,

ලාඳ සහ ව

වෙ සය මින් වඳ

ව ෝග ඇති

ොව ෝනා වෙ සය වලස නේ

වේ

ගැනීම වෙනුවෙන්

ොට්ඨාස අධයාඳන බලධාරීන් හා

ඳාසල් විදුහල්ඳතිෙරුන් දැනුෙත් කිරීමට අධයාඳන අමාත්යාාංශය පියෙ

චීනවේ වූහාන් ප්රවශශවයන් ොගත්ා වී වේ ෙනවිට වලෝ
ව

ගැනීමට සිෙලු පාසල්ෛලට උපකදස්

වගන තිවබ්.

ටෙල් කිහිඳය

ට ම ඳැති

ළ වෙ සයක් වලස හඳුනාවගන වනොතිබූ අත්

ඇති වමම

2019 ෙසවග සිට එය

ඇත්. වමම ව ෝගවේ ප්රමුඛ ව ෝග ලක්ෂණය ෙශවයන් උණ,

ැස්ස, සහ

උගුවග වේදනාෙ දැක්විය හැකි අත් , හුස්ම ගැනීවේ අඳහසුත්ාෙ, හුස්ම ගැනීවේ වේගය ෙැඩිවීම ද වමහි දී
සිදුවිය හැකි බෙත් උග්ර ආසාදිත්යන් සුලු ප්රතිශත්ය
හැකි බෙ ෙසාංගත් ව ෝග විදයා අාංශය සහන්

ට නිේවමෝනියා ෙැනි සාංකලත්ා ත්ත්ෙයන් ද ඇතිවිය

යි.

වමම ව ෝගවයන් ෙැළකීමට ඳහත් උඳවදස් අනුගමනය

ළ යුතු බෙ වසෞඛය හා වශශීය වෙදය

අමාත්යාාංශය විසින් දැනුේ දී ඇත්.
 දෑත් නිත
පිරිසිදු
පිරිසිදු

පිරිසිදුෛ තබා ගන්න. කේ සඳහා නිත
ගන්න. කේ සඳහා මධ්යසා

ා

දිෙ

ද භාවිතා

ළ හැ

නිත

විෂබීජ නාශ
.

සබන් කෙොදා කදඅත් කහොඳින් කස්දා
ෙක් (Alcohol Rub) ෛශකෙන් ඇති දෑත්

 කිවිසුේ ොකේදී කහෝ

ැස්ස ඇති වූ විටදී මුඛෙ හා නාසෙ ටිෂු

ඩදාසිෙක් භාවිතකෙන්,

කල්න්සුෛක් භාවිතකෙන් කහෝ ෛැලමිට ඇතුළු පැත්කතන් කහෝ ආෛ ණෙ
 භාවිතා

ළ ටිෂු

ඩදාසි කසෞඛයා ක්තතෛ බැහැ

 අනෛශය කලස නිත

න්න.

කිරීමට ෛගබලා ගන්න.

මුඛෙ, ඇස් සහ නාසෙ ඇල්ලීකමන් ෛළකින්න.

 පෛතින තත්ත්ෛෙ අනුෛ නික ෝගී පාසල් දරුෛන් පාසලට පැමිණීකේ දී වදනි

ෛ මුහුණු

ආෛ ණ පැළදීකේ අෛශයතාෛෙක් නැත.
ආසාදිත්යන්වගන් ආ ක්ෂා වීම සේබන්ධවයන් ද වසෞඛය අමාත්යාාංශය විසින් විවේෂ උඳවදස් මාලාෙක්
නිකුත්

තිවබ්. තීව්ර ේෙසන ව ෝගයකින් වඳවළන ව ෝගීන් සමඟ සමීඳ ඇසුව න් හැකිත්ාක් ෙළකින

වලසත්, එෙැනි ව ෝගිවයකු සමඟ සමීඳෙ

ටයුතු

ළ අෙස්ථාෙ

දී දැත් වහොඳින් පිරිසිදු

ෙන සතුන්, මියගිය වහෝ ආසාදිත් සත්ෙයින් ඇල්ලීවමන් ෙළකින වලසත්, උණ,
ඇත්නේ මුහුණු ආෙ ණයක් ඳැළඳිය යුතු අත්
මගින් අෙධා ණය

ගත් යුතු බෙත්,

ැස්ස, උගුවග වේදනාෙ

ඉක්මණින් වෙදය උඳවදස් ලබාගත්යුතු බෙත් එම උඳවදස්

යි.

එවමන් ම වේ සේබන්ධවයන් කිසියේ ඳාසල

ට ෙැඩිදු ටත් යේ උඳවදසක් වහෝ වත්ො තුරු වීමසීමක් අෙශය

නේ ඳාසලට ආසන්නවේ ම ඇති වසෞඛය වෙදය නිලධාරී
වසෞඛය හා වඳෝෂණ ශාඛාවේ 0112784872/0112784163 යන දු

ාගයාලවයන් වහෝ අධයාඳන අමාත්යාාංශවේ
ථන අාං

ඇමතීවමන් අදාළ වත්ො තුරු

ලබාගනිමින් දැනුෙත් ෙන වලස ද අධයාඳන අමාත්යාාංශය ෙැඩිදු ටත් දන්ො සිටියි.

