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නාගරික සංවරනකනාකාංා කාසාඅමාසශය 

ගාමයකාංා ක නකහ ඉදිකනාකමග හන ෙගකඩංමකිවසාාඅකතංවරනක ාාමක
ාසාඅමාසශය 
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මිෝවි-19ක නකමහසගකම ෝගක ඳනාක

ම ෞඛමයක නකතතශශතයකංවරනයකඉදසක
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නාගරික සංවරනකනාකාංා කාසාඅමසශය 

ගාමයකාංා ක නකහ ඉදිකනාකමග හන ෙගකඩංමකිවසාාඅකතංවරනක ාාම 
ාසාඅමසශය 

ාතගරකසමාික ාාරාජකස තිසා  

ාගස තක නකනාගරික සංවරනකනාකාංා කාසාඅම 

  

ගරකහා ිකාකරඅරකස තිසා  

 ාාමකාසාඅම,කගාමයකාංා ක නකහ ඉදිකනාකමග හන ෙගකඩංමකිවසාාඅකකතංවරනක ාාමකාසාඅමාසශය 

 

සරාසනකමරමව කස තිසා  

මනිි, නාගරික සංවරනකනාකාංා කාසාඅමසශය 

 

හසජි.වතක සජ කාමිසරංවරනකස තිසා  

මනිි,කගාමයකාංා ක නකහ ඉදිකනාකමග හන ෙගකඩංමකිවසාාඅක තංවරනක ාාමකාසාඅමාසශය 

 

හසජි.සනාාාවය්ක)ා.ට. ම  නාාක මිම ්ි කස තිසා  

 භාරත,කහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

 

ිළසනාි ණකසණහඩය- හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

 

යි) සකිාබය  නකකස තිසා - �යාිාදකාරමාජ, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරන ාංිාරය 

ආවික කි) සකිමාක ාාරාජ ස තිසා -  ාසාජි , ිළසනාි ණකසණහඩය, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

ඒිකගනමන්න ස තිසා -  ාසාජික, ිළසනාි ණකසණහඩය,හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

සනාාාවයක කමංඩාිා කස තාය -  ාසාජි, ිළසනාි ණකසණහඩයක,කහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

ං ඩ කතසාණක මාජිිකයකශාාඅකස තිසාක- ිළසනාි ණකසණහඩය, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජික)ිි ිමන්සාාඩ ස තිසා -  ාසාජි ,ිළසනාි ණකසණහඩයක,හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජි)ිි).ි) සිහා ිකස තිසා -  ාසාජි ,ිළසනාි ණකසණහඩය, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජිඒිහිිගසමමකස තිසාක-  ාසාජි ,ිළසනාි ණකසණහඩයක,හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජි .මිාව් ආවි.ණතඩිකස තිසා -  ාසාජි ,ිළසනාි ණකසණහඩය, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජිකමිිටිම මන   නකස තිසා -  ාසාජි , ිළසනාි ණකසණහඩය, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

) සිආවිගයනා .රකස තිසාක-  ාසාජි ,ිළසනාි ණකසණහඩය, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

 

ාරමාජකසණහඩයක- හ ඉදි ිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

 

ංා සිි ිමාඥක).ිමාිබාඩාාඩ ස තිසා -ාරමාජකාන ානක, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජි) සිමාි) සිාස ම ්ි  ස තිසා -  ාරමාජක. සංවරන්ක,කහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

හසජිමිිඒි)ාි)ාිමාකායමි ඩකස තිසා - ාරමාජක.හියාිම ්්ක, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

) සිකිකසනංාකස තාය -ාරමාජක.සානංක ිර කනාකරරරාඩන්ක, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 

ටි.ිම ිසම්බකආ රරකස තිසා ාරමාජක.ක ින්ක, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය 
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මිෝ ි-19ක නකමහස.කම ෝගක සනා ම ෞඛමයක නකතතශාතයකංවරනයකඉදසක
පිබසකසාවමගෝරමඅශය 
 
මසස තිාශනමයකාහස.කමඅ  ිරකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරමයකතිාශනයාකමඩ ක ඩිකක
ඩබනකාඅ ක)යකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිා මයමකාං  යක තංක නකතසාණං කපිග ිසඉාක
තතාවසාණයකිළකන ඉයි 

මිකපිබස උනා්ංාකිාංනකරාවශසංයාශකමසමකමඅ  ිරකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරමය 

තරානක ිාවයාඩමයාක ඩබාක ගඅක න ිික ් ිකනනක 94-11-2699801 ෆ ා සනක 94-11-2699738ි  ිද ක අ රපඩනක

Email: info@cida.gov.lk 

Acronyms -  සා්ෂඅ 

CIDA Construction Industry 
Development Authority 

හ ඉදික ිවසාාඅක
 සංවරනකාංිාරය 

CDC Center for Disease Control 
& Prevention of US 

ම ෝගක රාඩනයක නාක
ං ඩ ා.මිකසරම සකානය 

COVID-
19     

Corona virus disease of 
2019 

මි ම ෝනාක ෛං  සක
ම ෝගය  

CSOH Construction Safety and 
Occupational Health 

හ ඉදික ආ ාජාංක  නක
ංෘ ්යකම ෞඛම 

EU European Union යම ෝරාකක සගසය 
NDCU National Dengue 

Controlling Unit 
ාාතික මහස.ක  සවරන   
ඒිිය 

OSHA Occupational Safety and 
Health Administration 

ංෘ ්යක ආ ාජාංක  නක
ම ෞඛමය රරරාඩනය 

SARS-
CoV-2 

Severe Acute Respiratory 
Syndrome Corona virus-2 

ිරු ශසං නක සාම්ෝසයක
මි ම ෝනාක2 

USA United States of America  සරිාක)ා  කානරිය 
v/v Volume per Volume රරසාං/රරසාං 
WHO World Health 

Organization 
මඩෝිකම ෞඛමක ස රානය 

MOH Ministry of Health ම ෞඛමකාසාඅමාසශය 
ROP Registrar of Pesticides රගමබෝරකනාශිකම ජ සසාව 
PMA Pest Management 

Agency 
රගමබෝරක ිළසණාි ණක
ඒාාසය 

PHI Public Health Inspectors සනානකම ෞඛමකරදාජි 

mailto:info@cida.gov.lk
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 භාරතිසාමම මර ංින 
 
මිෝ ි-19  නක මහස.ක ම ෝගයාක ා ාක හ ඉදික ිවසාාඅයශ  තංනක ම ෞඛමක අවානයක ංළාංාක
ග ිසශ ගඅක යික පයං ක පගබසංක ිවසාාඅක රාවශංිරංාක ි කං ක ඉදසක  සනා මසසක ම ෞඛම නාක
තතශාති ණක ංවරනයක ඉදමික සාවමගෝරමඅශක තිාශයශක ර ක ඉදසශක ඩ බස හ ඉදික ිවසාාඅක
 සංවරනකාංිාරමය  භාරතකමඩ ක සා ඩි භාගමයඉි 
 
ාිකංනක ශක�කඩසිාමව ිළකමඅ්යකාජසරා අයශකතයක -7යක ිායි ි නක  හ ඉදිකිවසාාඅයකාාතික
ස්ශමික හඅාක ං ිග ක ිාවයභා යාක හටක ි යික මශක ාසඅ ං, හ ඉදික ිවසාාඅයක සනානඅාංමමක 
 ංනකඅ  ංයකනසංාලසක සනාක555,000 ිශකාංිකඑඉයාකතසාණයාක ඍංකනාකං ංක රයනකආිායික
සාවගයාකබංශකාිකර ක. තමිි )බ  ා, මසසකං සගඅකම ෝගකමන්ිමංාකිවසාාඅමයකස්ංනකසනපසක
බසකං ටසාකාාතිකආවකිකංවරනකමවගයකාහාඩකඉදසශකබඩරාකක අි 
                                 
ඒකා ාස,කමිෝ ි-19කම ෝගයකස හලසශකක)ානඅාකාරි.සක සනාකමඩෝියකි ඩකා ගඩයිකමයදකසබනක
මසසකාං සකාමවකහ ඉදිකාමජ්ේයකාඛණහංකරං ංාකගඅකයිකමවි මිකංනක ශ හ ඉදි ං හබි ංඩක
 සංභාංයකා ා  )මක තකිාවයයාංඩක සංභාංය ා ා , මහස.කම ෝගයකංමාෂඅ.මිකමඩාියාකබංශක
හ ඉදික ිවසාාඅයක ර ංක  තක බංශක ා ාඅ මයා මාෝිනාක )නඩක මංමාක රංතික මසමක ාිරක
තතිඩයාකංශමයා,මිෝ ි-19  නකමහස.කයනකම ෝග, හ ඉදිකාමජේයශකසනානකිායි ංයකාංසක
ඉදසශකඅ ිකඅවානයාකබංශිකර මංමා,කම කහ ංමා  අිකමසසකඅ  ංයකහ ඉදිකාමජ්ේමයකහ රක
ානාගඅයශි, හාකහිබශ ාාතිකආවකියශකිකසන කබඩරපසාක)නඩකි කක අි 
   
)බ  ා, හ ඉදි ිසක බඩිාමයක .ණා සික ම ෞඛමය අ  ංයාක  නතික ඉදමික ංග.සක නඳනාක
ග ිස ක සග ිවසාාඅමයකරාවශංිරංාකි කං කඉදසක සනාකමසසකසාවමගෝරමඅශයකතිාශයශකර ක
ඉදසශකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක් ණයකි කඩදිකසාවමගෝරමඅශකමයකතරානකර සාවකයක
ංාමාක මිෝ ි-19  නක මහස. ම ෝගය  නක මන්ිමංාක ස්ංනක ක ානිරංගාක මා සක   අක ආ ාජාක
ඉදස කිවසාාඅමයකඋානතයකාහාඩක.සකමන්ිමංා  ම් ආවකියශ ස්ංනකග ශැකාංසකඉදස කමවක
ි 
 
 මි සාවමගෝරමඅශය  ි ස ඉදමිද, හ ඉදි ිවසාාඅ  සංවරන ාංිාරය,ක ිිිරක
මිරාවඅමිාිමවක ිවසාාඅක ස ා්අක ාසශමයක  නක ම ෞඛමක ාසාඅමසශමයක උරමි ස,ක මඩෝික ම ෞඛම 
 ස රානයක ක  සාක ාම ක ි නක ඩික සාවමගෝරමඅශ, ම ෞඛම  න මඅ්යක ෛංිම ම ්ංාක  සාක ාම ක
ි නකඩිකසාවමගෝරමඅශ, ංෘ ්යකම ෞඛමක නකස ා්අඅාකතම්ාකාරමයනයකි නකඩ ි 
 
හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරමයක  භාරතක ංශමයාක මසසක ාාතික තය නයශක ිායික කක සයැක
මිනාශසකසාමමකිෘඅඥඅාංකරඩකි මිකඅංි,  ායක සාකාසක් ණකග ිස  නකහ ඉදිකිවසාාඅය 
රාවශංිරංාක  හඅාකංග.මසාකයිංකමිෝ ි-19  නකමහස. ම ෝගයාකපිබස ිශයිකඉදසකකාරමමක
ාාතමයක යනරඅක උමි ාක මසාසක  හ ඉදික ිවසාාඅමයක ත  ා ක බංක  නතික ඉදසක  සනාක ික බංක සසක
අ මයක ශසංා කි මි 
 
හ ඉදිකිවසාාඅමයකමයදකසබනකගයාර සරකමි ේා ිරංාශක නක)මකායලකසබනකරාවශංිරංාශක 
හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරකමය ම ්ංාංාකමඩ  සාවමගෝරමඅශය ාම කි නකඩදික 
 

   මාමජසඨ සනාාාවය )ාිකටික) සික මිම ්ි ක 
B. Sc.Eng. Hons, (Sri Lanka), P.G.Dip (Moratuwa), M.Eng (Tokyo), D.Eng.(Tokyo) 

C.Eng. FIE (Sri Lanka), MICE (London), Chartered Civil Engineer 
 භාරත, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරය,  

මස  ටංක ශසං ිමාඩය, ස නකහසජමාරකමිරාවඅමිාිංක  
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 රායි  ා ාසශය  
 
මි  ි–19  න මහස.ක ම ෝගයාක හ ඉදික ිවසාාඅමය ං හබික ප ාක ර තදස ං ඩ ා.සක  සනාක
ම ෞඛමයකනාකතතශාතකකං ඩක යුකඉදමිකසාවමගෝරමඅශකාතශයාසකං ිග කිරණාකංනකාඅ ,ක ළක
හ ඉදික�යාංගයකප ාසක)සකපර්කභා අ ඉදස මිම මකසනාකාංරානයාකමය  කිඩකයියිකංවඅසානක
හ ඉදික රර  යක මබ මනෝ ශක මා සක ම ෞඛමයශක ාමඅි ක අ  ංයාශක රනසමංාක මග ්රක  යන ඉක
බ  ාකං හකබිකංඩශකප  සශකමර , ාිාඩකම ෞඛමකඅ  ංයාකකාසකමඩ ක ි සකි ක තකබංක නතික
ඉදසකාංශමකමවි 
 
මසසකසාවමගෝරමඅශයකසොකබ රඅඩකම ෞඛමකග ශළක තකි නකමි  ි–19  නකමහස.කම ෝගයාකමක
තභංයාක  නක )මක ම ෝගක ඩාජණක  ාි.චාක ි නක ාඅ ,ක ර තදක යපසක ං ඩා.සක  සනාක ක ගඅක යික
ම ෞඛම පවමංෝරායා ික  සඅ ා සිංකර න  ගකි යික 
 
මි ාේා ිරංා,ක ම ්ංාමයෝාියාක  නක ිමියාක  ිළක ිවසාාඅමයක )ාක )ාක රාවශංයාමමක
ංග.ි ික)මකිාංාක අිකහ ඉදිකං හබිකංඩකයනර කම ෞඛම අ  ංයා  තකඉදසක සනාකං ඩ යුක
ිළකසභක ාරනකරනසිිකපගබසක   සඅ ා සික  සඅ යාකික)මකාහස. මවිමහස.කම ෝගයකං ඩා.සක
 සනාකාාංාවයකාංශමඅාංයාකමඩ කං හබිකපරස්කඉදසක සනාකමර ්කිාවයක ිනකමංාකඉදසකපිබසක
ම ්ංාමයෝාියාමමකි ර.සකිකමාකහ සසිකි කතමිි 
 
මසසකසාවමගෝරමඅශමයක2 ංනකමි ශම ම,කරාවශංිරංාශකරනසමංාකඩබාකගඅකන ඉකරර කම ෞඛම 
රරායාශකාිාඩක මඅ  ිරක ිඩ ක කි ක අික)ාක)ාකමි ාේා ිරක සාක ම ෞඛම ාසාඅමසශයශක
හ රර ක ිළක යික ආිෘතක රේක  නක ිාවයක සණහඩයක ි කං ක ඉදසක  සනාක භා අාක ිළක න ඉක   ළ 
මඅ  ිරක මඅකමරෝ සශවකිකමසසකගාකමයකාහස.කමවිකකකක 
 
මික සාවමගෝරමඅශය  ි සක ඉදමි ද,ක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරය,ක ිිිරක
මිරාවඅමිාිමව,ක ිවසාාඅක ස ා්අක ාසශමයාක  නක ම ෞඛමක ාසාඅමසශමයාක ාම ක ි නක ඩික
මිෝ ි-19කපිබස උරමි සක ිැං, ම ෞඛමක නකමඅ්යකෛංිමකම ්ංාකආයඅනක සාකාම කි නකඩික
සාවමගෝරමඅශකිකාරමයනයකි නකඩදිකක2525  සාවිකක19  නකමඩෝිකම ෞඛමක ස රානයකාම කි නක
ඩික “Infection Prevention & Control during Health Care when Covid-19 suspected” 
සාවමගෝරමඅශය ි, මසසකසාවමගෝරමඅශය  ි සකඉදමිඩාකසනාකපටංනඩාකමහි 
 
හ ඉදික ංමාරෘතංඩශක ාිාළක පඅගඩයාශ,ක  මශ්ජමයාක මි ාේා ිරංාමමක අාාජහික ිාවයක
සණහඩයශ, අසකඅසාමමකං හබිකරර  යාකං ඩ යුකි කග ිමිකාකඩාශමයාි,කංරාකං කං හබි 
ංඩකඅ  ංයාකරසක ර ිකඉදමිකාකඩාශමයාිකමසසකසාවමගෝරමඅශයකඩබාකදසකාඅමංශමකිරණඉි 
 
හ ඉදික ිවසාාඅමයක ම ෞඛමක  ස සිෘතයක නසංාලසක  සනා ,ක මන න  ක රංතනක ිවසාාඅයාක මඩ ක
හ ඉදික ිවසාාඅයක සනානයාක ාඅ ක තංවරනයක ඉදසක  සනා ක මසසක සාවමගෝරමඅශයක උරමයෝ  ි ක
ග ිසකමංකමංාකහ ඉදිකංමාරෘතංඩකායලකසබනකසයැසකආයඅනංඩශකකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනක
ාංිාරයකසබකර ිික)ාකි යි 
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1 ංන මි ශ  
මිෝ ි-19  න මහස. ම ෝග  සනා 

ම ෞඛමය  න තතශාත ංවරනය ඉදස පිබස සාවමගෝරමඅශ 
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1 න ඳා.ස 
 

1.1 හ ඉදි ිවසාාඅ  සංවරන ාංිාරය  සා ාම  ි න ඩි මිෝ ි-
19  න මහස. ං ඩා.ස  සනා ම ෞඛම  න ා රිාං  ිබාර 
සාවමගෝරමඅශයි 

 

හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක සාක2514 ාසික33 ි ණකහ ඉදිකිවසාාඅක
 සංවරනකරනඅකයශම ක ිරාිනයකි නකඩිකමසසකසාවමගෝරමඅශක සගනයක�කඩසිාමවක
�යා සිකහ ඉදිකං හබිකසඟාකමිෝ ි-19  නකමහස.කංමාෂඅක.සකං ඩා.මික සනාක
ා  ුක ි ක  ි සක ි නක ඩඅිඉික හ ඉදික ං හබික මිෝ ි-19  නක මහස.ක ංමාෂඅක .සක
ං ඩා.මික සමවියකමසසකසාවමගෝරමඅශමයමකාහස. මවි 

මසසකසාවමගෝරමඅශයකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක සා 2525කස යක2ත ංනක
 නක ාම ක ි නඩික මිෝවි-19  නක ම ෞඛමයක  නක ා රිාංක පිබසංක
සාවමගෝරමඅශයාමම ික)ිිංඉි නංකමිෝ ි-19  නකමහස.කං ඩා සක සනාකම ෞඛම 
ාසශමයක  ාාමක ආයඅනයාමක ාාංාවයක ාමයෝගක ික ාකගසනයක ිඩයික ාමනම ක
සාවමගෝරමඅශ ිකනංකකසාවමගෝරමඅශමයමකාහස.මවි 

හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරය, ිිිරක මිරාවඅමිාිමවක ිවසාාඅක
ස ා්අකාසශමයක නකම ෞඛමකාසාඅමසශමයකඋරමි ස, මඩෝිකම ෞඛමක ස රානයකක සාක
ාම කි නකඩිකසාවමගෝරමඅශ, ම ෞඛම  නකමඅ්යකෛංිම ම ්ංාක සාකාම කි නක
ඩික සාවමගෝරමඅශ, ංෘ ්යක ම ෞඛම  නක ස ා්අඅාක තම්ාක මසස සාවමගෝරමඅශය 
 ි සකඉදමිද ාරමයනයකි නකඩ ි 

 ිතිායික සංමඅ්ිකනාකආයවමවිකෛංිමක සමවියාක සාකාවමඅශකි ක තකරර ක
තතශාතයක හනඩක න ස.සක සොක හ ඉදික ාමජ්ේයක ාහාඩක මන .ක රං ංාක මගනක යාමික
ාතමවික රරායා 2 ංනක මි ශම ්ක  සනාක මවික හ ඉදික ිසක බඩිායක  සකාං ක මඩ ක
රං ංාකමගනකයාසශ මර කසිානික.සකමසසක2කංනකමි ශම ්  බඩාමර ම   ිංයි 

�කඩසිාමව හ ඉදිකිවසාාඅය මඩෝිමයකාමනම ක ශංනම ් සකිමියාමමකිප කංඩක
ිායි ංයක සඅ  සාක රංතනක   රාිා මයක �යාිා ිික  මඅ ිවසාාඅයඉික ං හබික
ංඩක මර ්ිාවයක  යිික ා ඉදසක දවඝක ිාලනක   රාිා ක ග ශළක හ සසික ි මාක
ංමාරෘතංඩකත  ා කබංශකබඩරාක තකිා ණාංාකබංශකර  ංක අික)ම තතරඩයා මඩ , 
ි ඩකමග හකග  ස,කාඩයක)ිඅ නක)ිික.සක නකමරෞඅගගිකආ ාජිකඋරි ණකාංසක
ංශමයාක භා අාක ඉදස, මිෝ ි-19  නක මහස.ක ංමාෂඅක .සශක උරඅක රර  යාක
මග හනගනකබංකි ඉය න ිි 
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)ම ්ස, හ ඉදික මසංඩික නාක උරි ණක ුංසාරක ි ක ගාමා, උරරසක ිාවයාජසඅාංක
 සනාක ිණහායික මඩ ක ං හක ි මා, ඩබාක මිනක ිාඩයක ාකංක ාිාඩක යාේක සේක සාරක
ි ගාමා, ත  සකාඅශක නකස  සකාඅශකාඅ සකිණහායිකමඩ කගසාකි මා, හ ඉදික
ිමියාක ිසක ිායි ංයක ඩබාක දමික  සමවියක මසබඳ ෛං  ක ංමාෂඅක .සශක
 නමයෝගයාක මඩ ක   ඩඉයක න ඉයික මසබඳ ිරුක ිා ණාක   ඩ.මි දක ාමනම ක
ිවසාාඅයාශකංහාකහ ඉදිකිවසාාඅයශ ාංරානයාකාංශමකංනකබංකමරිකයයි 

)බ  ාකමසසකසා ාාතිකම ෝගකංගාක�කඩසිාමවකහ ඉදිකිසකබඩිායාමමකආ ාජාංක
උමි ාක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක ෛනතික ාකරාෂතික මඩ ක  මශ්ජක
උ  ානයාක ි මා, මසසක පළනක    සඅ ා සික රනසමංාක පුුක ිඩක න ඉක
සාවමගෝරමඅශයක ි සමි ශක අි 

මසසකසාවමගෝරමඅශමයකාාංාවයයක නකඋරමඅශා සිකඋරමි සකාහස.කංනකාඅ කම ෞඛම 
මිරාවඅමිාිංක  සාක ාම ක ි නක ඩික උරමි සක ාාංාවයයක මවික මිංනක මි ශම ්ක
ාහස.කංනකතතශාතයකහනළකන ස.සකක සනාකකකාවමඅශකන ඉක පසක ශසකාකගසනයකිඩක
න ිිකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක සාකහ ඉදිකාමජ්මේයකිමියාක සාක
මසසකසාවමගෝරමඅශකාකගසනයකි කක අ යකිකහ ඉදිකං හබිකිළසණාිරංාක සාක
මසසකසාවමගෝරමඅශමයකාහස.කඋරමි සකපිබස �යාසාවගකගකක අ යකිකබඩාමර ම   ික
මං ි 

ෛං  ය, )මක ංමාෂතයක  නක බඩරපසක පිබස නංක උරමි සක  නක මඅ  ිරක ඩබාක මිමාක
මසසක සාවමගෝරමඅශයක යාං ිාලනක ඉදසශක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක
ංග.මසාකිශයිකි කක අිකමිම ්කමංඅ කහ ඉදසකිළසණාිරංාක ිළකසයැ 
ම ්ංියාමමක ංග.සක ංාමා, මිෝ ි-19ක ං ඩ ා.සශක න ඉක  පසක පයං ා සක  සනාක
ංනක ශසංා ියකමඅ  ිරකඩබාකගඅකන ඉක පසකතභංයා සකභා අාකි මාකාිාඩකපයං ක
ග ිමසාකමසසකම ෝගකංමාෂතයකරාඩනයකඉදසශකිශයිකඉදසයි 
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2ිහ ඉදි ං හබිංඩ රංතන ම ෞඛම ග ශළ 
 

2.1  මිෝ ි-19 

2.1.1. මිෝ ි-19 පිබස ි කං  මං ි 

2.1.1.1.ෙකෝවි-19 ගැන 

 
මි ම ෝනාකෛං  ය-2519ක .මිෝ ි-19්කම ෝගයකයකක ාව ස-මි ව-2 .SARS-CoV-
2් ෛං  යක ා ාක  ත කක ්ශමයා මබෝංනක ශසං නක ම ෝගයඉි ෛං  යක ආ ිභක කක
 සකානක පිබසක අනමර ිඩ මන න ඉ මං ි, )යක �ක ඩසිාංක  ිළක මඩෝිමයක මබ මනෝක
 ශංඩශක ංමාෂඅක .ක තමිි ංවඅසානයක ංනක  ශ, මිෝ ි-19 ම ෝගයක මගයනක ගණනාක
මාසාකිඩකආ ාිනයක.ක තකං සගඅයාකබංශකර ංක තකාඅ , මඩ ංකප ාකසයකින සක
ගණනිමමක ස ණයශක ි, මන්ික  ාරික .ක  අික ම ෝගක ංමාෂතයක ස හක ර ං  .සක  සනාක
රනංාක තකං ාකි මමිකඅ  ංයකමඩ ංකප ාකමසාස, �කඩසිාමව ික ංනක ශාංාශකඅ ාක
බඩරාක  අික 2525ක ං මවක මරබ ංාරක ාගක සශක පඅගගික ාින සක ගසාක බසා, මංළසාස, 
 සාා ි, ආනා ක   රයික  නක මංළසමර ඩංඩක �යාිාර ංයක රංාක මිෝ ි-19  සා 
ංඩාංාක  අි � ඩසිාමවක 2525ක ං මවක සාවික සා මයක මිංනක  තමයක දක මිෝ ි-19 
ම ෝගකංමාෂතයකා ාක ාාමකනාකමරෞඅගගිකාසශමයකසයැසක සකානකහ ඉදිකං හබික ිැ 
ංක ං ාක ිසනක ඩදි මිෝ ි-19 ෛං  යක මා සක   අක ින සක ගණනිශක ස ණයක මගනක
මිමාකාමඅි කමඩ කබඩරාක තකාඅ , මඩෝිමයකමගයනකගණනාකආ ා අකපඅගඩයාක
 තකා ා තමවශි .සකාතශයාකං ිග කමවික)බ  ා, ාරමමකහ ඉදිකිමියාකමසාසක
හ ඉදිකිවසාාඅය ිකමසසකෛං  මයාකආ ාජාකඉදසශකාංශමකං ඩ ා.මිකපයං ක
ාාංාවයමයාකගඅකයියි 
 

2.1.1.2 ෙකෝවි-19 ෙරෝගෙය ලක්ෂ 
 

මිෝ ි-19 . ාව ස-මි ව-2් ෛං  මයාක  තංනකආ ා අක අ  ංයාක  ළ මසාසක
ිරුකඅ  ංයාකිාංාකර ා යික මදකයනකශසං නකම ෝගක තකිළකන ඉකකාඅ ,  සන ක
ාං සකාංඩකසා ාාතික යකන ිිකමසසකම ෝගකඩාජණකාඅ ශකඋණ, ි  ස ක නකශසං නක
රඅරතමයක  රක සිඩඅා ිකාිඩ කමවික ක සන කආ ා අකපඅගඩයාකශසං නකාරනසඅාක
ගණයශක මන ං මශන, මංන ක ම ෝගක ඩාජණක ා  ඳනක බං ික ංාවඅාක .ක  අික මසබඳක
ා සිගඅක ම ෝ ක අ  ංයාක  තක ම ෝ ාක මඩ ක නඳාංනක පඅගඩයාශක ඉසම ් සක
ම ෝගකඩාජණකමන ං ළමඅික)ා  කානරිමයකම ෝගකරාඩනක නකසවින සරම සකානයශක
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ාකං මිෝ ි-19 ම ෝගකෛං  යශකා ාං ණයකකකම ෝෙමයමක නක2කසශක නක14කිාංාක
ම ෝගකඩාජණකමරාකිකඉදමිකකන ඉයාංකරං්ි 
 

2.1.1.3 ෛවරසෙය පැවැත් 
 
මිෝ ි-19 ෛං  යකආ ා අකම ෝෙමයමකිමනක ශකමනෝකඉ සිකයංනක ශකබඳතකමඩ ක
රර  යශකර තදකයයි රෘජසඨයාකසඅකෛං  යකර ං  මිකිාඩයක සාකරංතාමාකබඳතක
 සරවශ ංනකරෘජසඨයකසඅයිකකමිෝ ි-19 ෛං  යශකර යක53කාකරසණ ංාඅමය  ස  ණය 
.මි න ඉයාංකරං්ිකෛං  යක සරවශ ංනකරෘජසඨයකාකං ාිාළ ිාඩක සාංාක1කං.මවක
ිාංාක අි 
             

ං.ංක1නකෛං  යක සරවජංනකරෘජසඨයකාකංකිාඩක සාංාක 

 

 

2.2.  මහස. ම ෝගය 

2.2.1. මහස. ම ෝගය පගබස ි කං  මං . 

2.2.1.1.ෙඩංග ගැන 
 

මහස.ක යකක මඩෝිමයක මබ මනෝක  ශංඩක මවගමයාක ංමාෂඅක මංමාක රංතනක ෛං  සක
ම ෝගයඉි මසසක සා ාාතික ෛං  යක  ිමත්ජණයක ි නක ංානියාක මඩ ක
න ඳාමංාමාක ෙන සක ෙජෂ්ක .Aedesක Aegypti්ක ස්රංාක මවික ක නග ක ආරඅක ර නර ක
තමඅශ, ාාම කඅිා ානකතමඅශංඩ, ගිබිකතමඅශංඩ, ාංවඅනක නකඋරකාංවඅනක නක
ා නං ස  ශංඩ මහස.කඋණ හඅාකහාසාාකංමාෂඅකමවි 
 

ංවගය ිාඩ සාං 

ිාිමබෝි ර යක53 

අඹ ර යක24 

ාපරස්කයිහ  නක52කය 

ෂඩා සබා  නක55 ය 

ංවගය ිාඩ සාං 

ිහිාස  නක54කසශක55කිාංාක 

ි ං  නක54ක 

.්ර  නක54 

 ැමායි  නක52 සශක50කිාංා 
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සපඅකිාඩංඩ ද,  �කඩසිාමවක මශ්ජමයාකනග කආරඅකහ ඉදිකමවගමයාකං ඩකමංමාක
රං්ි මිකා ාකහ ඉදිකං හබි  ංඩකස්රංාකමබෝංනක සකානකබුඩංකි ඉයකන ඉකාඅ ක
රාර රික ම ෞඛමක ග ශළක  ා්යාික උඅගඅක .ක  අික )මක තතිඩයාක මඩ ක මහස.ක ං ාක
බ රඅඩකම ෝගංඩකංමාෂතයක  ඩඉය යිකස්ශමාකහනළකමග  සකතමිිකරරාජාකි නකඩික
හ ඉදික ං හබික ංගාක 75යක ාක මහස.ක ස්රංාමම .ශ ංවරනයක  සනාක ස්සක  සකානක
 ි සකි ක තකබංකසපඅක ි නක ඩි  මාජණංගාක ාගසනයකි ක  අිකඅං ික 2510  ක
රදාජාකි නකඩිකහ ඉදික සකානංගාක15ය ිශකංහාකං ඩකතසාණයාකමහස. ස්රංාක
මබෝංනක සකාන ංගා යාඅංකතසහි 

 

2.2.2.2. ෙඩංග ෙරෝග ලක්ෂ 

 
මහස.ක ම ෝගක ඩාජණක  ාසානමමයාක  නක නඅ ාක මනෝක නයාක  ිඩඅක මරාකික ි කක
ඩබනකාඅ ක නක10 ිාංාක)ාං සකනශකගානාකතබඩකඋණ, ිරුකම  ියක නක  සකපටර ක
මවිනාං, සාසශක මෂ්ක මවිනාං, මඅමන්ටං, හාිා ය, ංසනයක  නක  මික නශගානා 
 සිඩඅාකතරානකංශමයාකෙශක ිඩ ක යකන ිි 
 
මහස.ක ම ෝගක ඩාජණක ාංසක මඩ ක මරාංන බ  ාක උණක මනෝක මංන ක ෛං  සක
ආ ාිනයාක ක මඩ ක ං ිංාක ංශනාක ග ිසශක හහක රං්ික මසයක මන  ඩිාක න දමසා, 
මරනනැංඩශ ක රං ක ෛ ඩංඩශ , නා මයාක නාක  ්රස සංගාක මනක ග ලසශ , 
ාාසාංක ශාඩක.සශ , රං ක  ස  ණකරඅරතමයක�යාිාර ංයාකාහරණක .සශ කහහක
 අිකාංිකරං කංනනය, ිිරනයකමසාස ස ණයකිාංාකමසසකඅ  ංයාකිරුකමඩ ක
උ  ානක.සශකහහක අිි 

2.2. 2.3 ෛවරසෙය පැවැත් 

 
ම ෝගයක ංඩාංාක ගඅක න ඉක මන සසක  සයක නික ආ ා අක ස්රංාක ිජසඨක ඉදසක ංඩාංාක
ග ිසයික ක මශ්ජමයාකහබක නාගරික තමඅශංඩක සකානගඅක.කසබාමාක නික මනෝකගසාක
ි ාමාක නික ස්රංාක මබෝක .සක ා ක ි ක ග ිසශ , සනාංක ආ ාජාක .සශ ක ිශයික
ඉදසක ිළක යික මවික ක මහස.ක ම ෝගයක සංක ඉදසක  සනාක )ානඅාක ාරි.සශක ෛංිම 
ංෘ තියාක මබ මනෝක ම යාක උ  ානක ි රං ක  ාසානමක ානඅාංශක )යක ං ළඳසක
ං ඩ ා.සශක)ානඅාකන තක.ස ික  ඩඉයකයිකිරණඉි 
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3ි මිෝ ි-19  න මහස. ම ෝගය ා ා හ ඉදි ාමජ්ේයශ  ත 

ාංිානස 
 

3.1. මිෝ ි-19  න මහස. 
 

මිෝ ි-19  නක මහස.ක ම ෝගක ආ ා අක පඅගඩයාක ාංි ශද ක උමණාක මරමඩනක බංශක
ංාවඅා ංන  ාඅ කමිෝ ි-19කආ ාිනයකකක ශකමරාකිකි නකම ෝගකඩාජණක.)නික
උණ, ි  ස ක , ු සසකම ක.සකං ා්කහඅාක්ශමයාකමබෝංනකබං   ඩමාි ම ෝගකඩාජණක
මරා.සශකමර කරංාක සන  ශකම ෝගකංමාෂතයකස් යකන ඉකාඅ , මසසකනංකෛං  යක
 සා ි නකඩි මසබඳකා ාසානමක ිමත්ජණයාකපිබසකමබ මනෝක ශකංාවඅාක.ක අි 
 
රනඅක සනාකිරුකමශකමර ක  සඅ කි ක අ , හ ඉදිකිවසාාඅයකිළකමිෝ ි-19 
 නකමහස.කම ෝගයකර තදමිකාංිානසකාංරා ණයකඉදසකහඅාසකං ිග  ංනකබ  ාකන ංඅක
 ශනාක ි  ි � ඩසිාමවක හ ඉදික ං හබි ංඩක  සංභාංයක ා ා, හ ඉදික ිමියාශක
මබ මනෝක  ශක )ාංක මහාක හහික මසංඩික මබිාක නිාක ග ිසශ, මි ා්්ක ිමසශ, රඩසරක
 ි සකඉදසශ  නකිිබකබ ඳසශ, රඩසරය, මසංඩිකඩබාකග ිසශ  නකන ංඅකභා කදසශ 
ං ාකි ඩකනාකමංමන ිාදකං හකි, මහාකඑ ස.ික නකමබිාකනිාකග කආනා කමනෝකම කරානයක
ඉදසශකස්කමවි හ ඉදික ිමියාකාඅ ක ි නශස ක මග හනගාක තකරරායාකනාක සාාක
්  සකභාංයක ිළසණාි ණයක )ික මස මන අඉාක ිඩක මන න ඉක ා ාක මසසක ම ෝගයක
ං ඩ ා.කමිකපයං ක�යා සිකඉදසක නකාංංමය දකංහා ක්ජසි කංකක අික පසක නිසක
ාැ ක ඛ ආං ණයාකමන ර ළඳසකමනෝකපරස්කඉදසඉාකමඅ  ං )ි සක ඛ ආං ණයක
භා අාකඉදමිකතංණඅාංකහ ඉදිකිමියාකාඅ කහඅාකහනළක යකන ඉයි අං ි, ශසං නක
ආබාරක  තක පඅගඩයාක මන ි කං ං සක භයානික මනෝක ාංිානික  මඅක  සකානංඩක ං හක
ඉදසශක මය  ක ිළක න ඉක ාං සකා ික තබයක න ිික හ ඉදික ාමජ්ේමයක ිමියාක
 ාසානමමයා සාක  ක නාක ම්ඩව ංඩක ං හබමසාක ං හබසශක ාංසක හහාක භා අාක ි ක
තංානනයකි කකඩ මිිකඅං ිකමබ මනෝකිිිරංාකාඅ සකාසගසක් ිකනක නකබ ශරක
ආම ෝරණකඉදමිකඋරාසගකුංසාරකි කගායිකක 
 
හ ඉදිකරංතනකමහාකහහිකමිකසයැකනාකමබ මනෝකන සදික ශාංනකා ාකස්සක�යාසාවගක
මන ගඅමන  ක ං හබි ංඩක ම ්ංියාක මිෝ ි-19 ආ ාිනයශ මනෝක ම ෝගයක ර තදමික
හනළකාංිානසිශකඩා .සශකහහක අි 
 
මිම ්ක මංඅ , මිෝ ි-19  නක මහස.ක ම ෝගයකංමාෂඅක.සශකහහකමන අබාකං ඩ ා.සක
හ ඉදික ිවසාාඅමයක ාය ළකක ාරක   සමමක   බපක ාකමයෝගයක .ක තමිික )බ  ා, 
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මිෝ ි-19  නක මහස.ක යනක සා ාාතික ම ෝගක මිඉාසක ආ ාිනයක .මික ාංිානමසාක
ආ ාජාක .සශක හ ඉදික ිමියාශක ං හබිංඩක ම ෝගක ංමාෂඅක .ස ං ඩ ා.සශ සගක
මරා යකයිකාඅ , )සොකිවසාාඅමයකඋානතයක සනාකහනළකිායි ංයාක නතික
ිළකයියිකක 
 
මඩරවසයාක මඩ ක ම ෝගක  සනාක මන සසක   ඳසක ම ෝගක ආ ාිනයක .ස ං ඩ ා.ස ාඅ , 
ිවසාාඅමයකමි ශ සිරංාක සාකිළකයිකමඅකමසස සාවමගෝරමඅශමය රර.ම්ි 5,6, 
 නක7කමකිාංාක අි 
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4  ාාිාර  න ංග.ි 
 

4ි1කමිෝ ි-19  න මහස. ං ඩ ා.ස  සනා හ ඉදි ිවසාාඅ 
 සංවරන ාංිාරමයම ිාවයභා ය 
 

හ ඉදිකිවසාාඅමයක සංවරනය උමි ාකිශයිකි නක ාමයකෛනතිකආයඅනයක
මඩ ක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක රනඅක  සනාක රර ක මිෝ ි-19  නක
මහස.කම ෝගයකර තදසකං ඩ ා.සශකපයං කමගනකතමිි 
 

1ි මහස. ං ඩ ා.මි  මශ්ජ ානාංරත ිාවයය  ාරන බඩිායශ ාකිඩං මහස. 
ං ළ ා.ස  සනාක හ ඉදි  සකානංඩ ම ෞඛම රරායාථපිමං  ාධාජණය ඉදස 
 සනා හ ඉදි ිවසාාඅ  සංවරන ාංිාරය  සා ාදාජණ ිණහායසා පමටංා 
 අි මසස ාදාජණ ිණහායසක ම ෞඛමක ාසාඅමාසශමයක ාාතික මහස.ක සවරනක
ඒිිමය  ාසාජියා, රර  ක මර ගසය, තාමඅ්යක ම ෞඛම ෛංිම රදාජි  නක
හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරමයක ාසාජියාමගාක සා අකමවි 

 
2ි හ ඉදික ං හබිංඩක ායික ිාවයයක සණහඩයශක මහස.ංගාක මඅ  ක ිඩාරයාක මඩ ක

අසක ං හබසක රං ංාමගනක යාසක  සනාක ගඅක යික පයං ක පිබසංක හ ඉදික ිවසාාඅක
 සංවරනක ාංිාරමයක ාදාජණක ිණහායික උරමි සක ඩබාක මිනක ාඅ ක ාඅ ක
ාධාජණයකි යි 

 
3ි ං හබිකඅ ංයාකරරාජාකඉදසක සනාකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක සාක

ාාතිකමහස.කසවරනකඒිිමයක නායක තංකරදාජා ිඩයිකායඅස ඩ ය සිංාක.2ක
ංනකමි ශම ම - 1කංනකආිෘතයකමඩ කා ණාක අි්කාම කි ක අික පසකසා යිසක
පරාසික ඩ ය සිංඩක  ා ාසශයක .2ක ංනක මි ශම ම-2 ංනක ආිෘතයක මඩ ක ා ණාක
 අි්කමි ාේා ිරක සාකප ංා න ංඅක) යකයියිකඩ සුකමඅ  ිරකසඅකරිනිංක
ාාතික මහස.ක සවරනක ඒිියක යාං ිාලනක ඉදසශක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක
ාංිාරයකකාංශමකිශයිකි කකඩ මිි 

 
4ි ං හබසකපරස්කඉදසක සනාකංනකපරං යක  රරස  සනාකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනක

ාංිාරයක ක  සාක ම ්ංාමයෝාියාශක ාංශමක උරමි සක ායසක ි ක  අික හ ඉදික
ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරමය  ිසඅක මර ්  පරං යක ඩ ය සි ංශ .Standardක
Preliminaryක listක ofක Preliminaryක Billක Noක 51් ං හබසක පරස්ක ඉදසක  සනාක ංනක
පරං යක ිඩ  ි ක අි 
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5ි තරානකහ ඉදිකමි ාේා ිරංාකගයාර සරකඉදස, මි්හගඅකඉදසක නකාධාජණයක
ඉදසක  සනාක ංනක ාවණායික  ගරමි දක ිාංාක  තක  නයක �යාක රබරාබයශක ාකංක
මහස.කාින සකිඩාරයාකමඩ කං හබිකනහ ිකඉදසශකන ඉයාංාකමන ස තකසනපසක
මි ාේා ිරමංමකං ිිරමංමකමඩ ක ඩිාකිශයිකි කකඩ මිි 

 
ති මසසක සාවමගෝරමඅශයශක ාසඅ ංක මිෝ ි-19 ම ෝගක ං සගඅයක ං ඩ ා.සක සනාක� 

ඩසිාමවකහ ඉදික සකානක සනාකම ෞඛමයකනාකස ා්අඅාකසාවමගෝරමඅශකාම කි ක
 අික �ක ඩසිාමවක හ ඉදික ිවසාාඅමය  ස සකක ආ ාජාංක  නතික ඉදස  සනා 
ම ෞඛමක  න ා රිාං පිබසක සාවමගෝරමඅශය .CIDAථSTDථ54්ක ි 2525ක ං මවදක
)ගකිාංනකඩදි 

 
 

4.2 ම ්ංාමයෝාියාමම  ාාිාද 
 
1ි මිෝ ි-19  නක මහස.ක ම ෝගක ර තදසක ං ඩ ා.සක  සනාක ම ්ංාමයෝාික තරානක

ිාවයයාක හටක ිළ යියික ං හබිංඩක හ ඉදික ි මාක රංතනක ාං සකාමව දක රනඅක
 සනාක�යාසාවගකාකගසනයකඉදසකම ්ංාකමයෝාියාමමකංග.සකමවි 
 

2ි මිෝ ි-19  නකමහස.කම ෝගකං ඩ ා.සක නකරාඩනයකඉදසක සනාකම ්ංාමයෝාියා, 
ිමියාක නකහමාමමක ස රානකාඅ සකම ෞඛම බඩරාදාමමකඋරමි සකඩබාකගඅකයික
ාඅ , හමාක සසක නමයෝගමයාකිශයිකිළකයියි 

 
3ි ම ්ංාමයෝාියාක  සාක හ ඉදික ං හබික ිමියාක  නක හමාමමක ාමයෝජඅයාක

 සසක  ාි.චාක ි , හසජමාරක  නක රරරාඩනක  සමවික න නාක ම ්ංාක  සකානමයක
මිෝ ි-19  නක මහස.ක ං ඩ ා.සක  නක ාංසක ඉදසක  සනාක   ඩසික ාසක මඩ ක
�යා සිකිළකයිකාඅ , පඅගගිකආ ාජිකඋරාසගක නකාසක ඳිකඩබාක යකයියි 
)ං ාක�යාසාවගක  ය කඉදසක සනාකිමියාමගාක මඩමසයක ිායි ංයාක ිළ ක
මන  යකයියි 

 
4ි ංෘ ්යකිශයිකි මාකසබයදකමිෝ ි-19 ං ළඳක  නි, ඒක සනාකම ්ංාිායියාක

සනානක ම ෞඛමක රදාජික මනෝක  ාමයක ම ෞඛමක ාංිාරාක  සාක ි කික දක  තක රර ක
ාිාඩක යිිකි දසශකිශයිකිළකයියි 

 

4.2.1   තතරාින මංා ඉදස 
 
1ි මග හන ෙගකං හංඩකිශයික ි සකඉදසක සනාකසාවමගෝරමඅශංඩක ිාංාක තකරර ක

ම ්ංාක මයෝාියාක  සාක මහස.ක ම ෝගයක ං ඩ ා.සක  සනාක ාංශමක ා  ිනක මර ්ක
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ිාවයයාකමඩ කමංාකිළකයියික කරනඅක සනාකරර ක)යකායඅසයාකමඩ කමග යක
යියි 

 
ං.ංක2න මර ්කිාවයයාකබනර ක ි සකඉදසක සනාකකකසාවමගෝරමඅශක- මග හන ෙගකං හක
පිබසකමගිකිරුි 
 

ායඅ
සක

ාසිය 

  සඅ ය තසාණ
ය 

ඒිිය  ිඩකරි 

20 මි ාේා ක ිාඩයක ිළක ං හබසක
පරස්ංක නාක පිමංඩශක
රං ංාමගනක යාසක  සනා, ාඩයක
)ිඅ නක රන.සක ං ඩ ා.සශක , 
භමමයක ස්රංාක මබෝක .සක
ං ඩ ා.සශක මි ාේා ිරක ාසක
  ඩඉනඩාක ි ා යක යික ාඅ ක
ාභමාඅ ක ාධාජණක යාාේනයාක
සඟාකමසයක නතිකිළකයියි 

E ායඅස  

 
 
2ි ෙශ ාසඅ ංක ම ්ංාක මයෝාියාක  සාක ක මිෝ ි-19  නක මහස.ක ංඩශක )ම මංක

මි ාේා ිරංාමමකම ්ංියාකආ ාජාකඉදසක සනාකාංශමකපඅගගිකආ ාජණක
උරාසගක සනාකහසජමාරකාකස තයක තංක නකමි ාේා කගයඉය ගකරර කතතරාිනක
මංාකිළකයිකමවි 
 

4ි3කමි ාේා ිරමම  ාාිාද 
 
හ ඉදික  සකානංඩක මි  ි-19  නක මහස.ක රාඩනයක ඉදස, ං හක බමික ංමාෂඅක .සක
ං ඩ ා.සක  සනාක ංහා සක ංගඉංක යික පඅගඩයාක මි ාේා ිරයික මි  ි-19 
ර තදසක ංළාංාක ග ිසක  සනාක මසසක සාවමගෝරමඅශමය   සඅ ක ි නක හ ඉදික
ං හබිංඩක ිරා ාජිකරරායාකමි ාේා ිරක සාක�යා සිකිළකයියි 
   
ෙශක ාසඅ ංක රනඅක  සනාක  මශ්ජක මහස.ක ං ඩ ා.මික �යාසාවගක මි ාේා ිරක
 සාකස්කිළකයියි 
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1ි ස්රංාක මබෝංනක  සකානක ාතරඅාක රරාජාක ඉදසක  නක ි ාක ඉදසක  සනාක ි රක කක

ං හ ශනනාක ස සඅකහ ඉදිකිාඩයකප ා සක�යා සික යකයියි 
 

2ි හ ඉදික ං හබික ස්රංාක මබෝ.සඉාක මඅ  ංක නාක මුක ි ළක ංගාක මඅ  ංක අබාක
ග ිසක  සනාක ංගඉංයික ාළරාරමයමක .ංෘ ්යක ම ෞඛමක  නක ආ ාජාං පිබසං 
ාධාජි්ක  නක උරක ිණහායසාක .ංෘ ්යක ම ෞඛමක  නක ආ ාජාංක පිබසංක ිමටං්ක
ර කිඩකයිකමවි  නි ාං ණයකි ගානා සයැසකස්රංාකමබෝංනක සකාන )සක න 
සකකහං කිළකයියි 

 
3ි ාාතික මහස.ක සවරනක ඒිියක  සාක  ි සක ි නක ඩික සාවමගෝරමඅශයාශක ාකංක

ස්රංාක මබෝක ඉදමික රාඩනක  සක පිබසංක ං හබික රදාජණක ිණහායමික
 ාසාජියාකා ාඅ මයාකපුුක ිඩකයිකමවි 

 
4ි ම ෞඛම ෛංිම ාළරාරථ ාාතික මහස.ක සවරනක ඒිියක  සාක ාිාඩක තමඅශංඩක

ාතරඅාක මි  ි-19  නක මහස.ක රාඩනයක පිබසංක ි කසක ංවරනක නාක පුුක ං හ ළක
ර ං  .සශකිශයිකිඩකයියි 

 
5ි ආිෘතකරේක51කමක  සඅ කි ක තකරර ක ිපවණකහ ඉදිකතමඅශය, ගබහාකාසගනය, 

ංා  සකාන, හමිකපුිථකම  කම ෝිනකතමඅශයක නකං සඉික සකාන ෛිාිංකරරාජාක
ිළක යියික ප ංාක  තක ආිෘතක රේක ාසික 51ක සනපසක බඩයඩ ක ාළරාරමයමක  සාක
රදාජාකඉදසක සනාකං හබිකිාවයාඩමයකමග කකිළකයියි 

 
ති ආිෘතකරේකාසික51ක ක තරඅාකයාං ිාලනකඉදස ථම  යාග ිි  පිබසංකහ ඉදික

ං හබමිකතරානකමි ාේා ිරකමංඅකි කික යකයියි 
 
7ි ම  යාග ිිකසඅකරිනිං, ආිෘතකරේකාසික51ක කඒිාබඅරකසාසික ා ාසශකංාවඅාං, 

ආිෘතකරේක52ක ි සකිළකයියි 
 
0ි සයළසක හ ඉදික  සකානක අසක සාසික  ා ාසශක ංාවඅාං-ාසික 52 ආිෘතක රේයක ාිාඩක

රළා ක රාඩනක ආයඅනයශක .සනක නග ක  භාංථනග ක නභාං් ම ෞඛම ෛංිමක ාළරාර 
 නකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක යනකආයඅන ංඩශකය  යකයියි 

 
9ි මි  ි-19 ම ෝගයකං ඩඳසක ිබාරමයා, ංෘ ්යකම ෞඛමකම ්ංාංාමකාවමඅශයක

සඅකංය කාමර්කත5කමනෝ ෙශකං ඩ, ාිාගඅකම ෝගකරංතන,කිරුකම ෝගක ත.මික
ං ඩකාංිානසාක තකිිිරංාකආ ාජාකඉදසක සනාක මශ්ජක�යාසාවගකාංශමකමවි 
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15ි  නායික ම ්ංා ිාණහංඩක ම ්ංියාක ංනක ඩංමක   රයිිරංා, ආ ාජික
ාඩරාදා, ගබහාකරාඩියා, ම ක  රයිිරංා,කා කඋිවිරංාකයනකමි ්ඨාශක
ි,කහ ඉදිකං හබිංඩක  ංෘ ්යකම ෞඛමයකනාකආ ාජාංක  ඩ  ස.මිදක  ඩඉයකයික
මවි 

 
11ි ං හබමිද   ායාික ිළසනාි ණයක .්ස්ක  නක රාර රික ිළසනාි ණයක ස්ක

ි ාමාක නි තමඅ්යක ම ෞඛම ෛංිමක ාළරාරමම  නායක  තංක ිළක යියි 
.ා මනඛක ාසියනක ROPක ථක PSCක ථක 2517ථ51්ික රිමබෝරනාශික ම ජ සසාව යශම ක
ගයාර සර ි ක  තක රිමබෝරනාශික ිළසනාි ණක ආයඅනංඩක ඩ ය සිංාක ාාතික
මහස.ක සවරනක ආයඅනමයක ාකි කසක රර ක මි ාේා ිරංාශක ඩබාක ග ිසක  සනාක
ඩ ය සිගඅක ි ක  තක ාඅ , )යක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරමය මංික
ාහ මයකරඩමි ශක අි 

 
12ි ං හබමි ද .ශක නාශික මය ිනක ාං සකාංාමදක රිමබෝරනාශික ම ජ සසාව 

ාවමඅශකි කකඩබනක.ශකනාශි .BtiකH-14නක BactoකBti,ක Bactivec,කMosquitoක
Dunk,කPyriproxyfenක.similarvක5ි5 G්,කNovaluron,කPolydimethylsiloxaneක
.AquatainකAMF්ක .ා මනඛයකාසි ROPක ථකPCSක ථක 2517ථ1ක නක ROPක ථකPCSක ථක
2510ථ2් භා අාකිළකයිකාඅ ,  ිමාකිඩංක නකම ෞඛම ෛංිමකාළරාර සනඅාමමක
අාාජහිකාධාජණයකසඅක)යකස්කිඩකයිකමවි 

 
13ි මහස.කස්රංාකාකානනයකංනක සකානංඩශක.ශකනාශිකමයදසක සනාකංෘ ්යසයක

.ශකනාශිකාමයෝජඅායඅනයාකනාක ිබාරක.මසාකිශයිකිඩකයියිකංෘ ්යසයක

.ශක නාශික ාමයෝජඅායඅනයාක පිබස ි අක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක
ාංිාරමය මංිකාහ මයාකඩබාකගඅකන ිි 

 
14ි මි ාේා ිරක සාක.ශකනාශිකංවගකං හබසශකමය ිනකඩි ංා කගණනකපිබසක

ංාවඅාකරං ංාකග ිසකාංශමකමවි 
 
15ි ෛංිමක  මශ්ජකකඥංරාමමක  නක සනානක ම ෞඛමක රදාජිමමක උරමි ස ාකංක .ශක

නාශිකමයදසකභා අාකිළකයිකාඅ ,ක)සඟා  සනැාකං ාකරර  කමඅිාමක   ංක
මි ්ශාශ  නාශක.සශකමබ මනෝකහහක තකබ  ා, මසසක�යාංගයකග නකිනරනාිාද 
මඩ කිශයිකිඩ යියි 
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   5. මි  ි – 19  න මහස. ං ඩ ා.ස  සනා මන ස ම ෞඛම 

පර්. 

5.1 ම ෞඛම උරමි ස 

5.1.1. ම ෞඛම රදාජාංා- ශද  උජසණ ංය  
මි  ි-19 ර තදසකං ඩ ා.සක  සනාකාඛණහකම ෞඛමකරදාජාංාකහඅාකං ිග ක මවික
 පසක ං හබසිසක රනඅක  සනාක තරානක ම ෞඛමක රදාජාංාක ස්ක ඉදසක ාවමඅශක ි කක
ඩ මිි 

1ි )ාක)ාකහ ඉදිකභමමයකමි  ටංකා ඩදකම ්ංියාමම ශද කඋජසණ ංයකරදාජාක
ිඩක යිමවික  සාාක ්  සකභාංයක රං ංාක මගනක යමාක උජසණ ංයක ස ිසක  සනාක
භා අාකිඩකන ඉකඋරි ණ පගග  ෛංිමකමි්හමය ඒංා  යකයියි 
 

2ි ශද ක උජසණ ංයක 90ි4°F මනෝ 37ි5°C ශ ංහාක ං ඩ ංාවඅා ි න පඅගඩයාක
ං හබසශක ිළක.ස ං ඩ ා.සක සනාකිශයිකිඩකයිමවි )ං ාකපඅගඩයා ං හක
බසශක ිළකමංමන  ,කශද කඋජසණ ංයක නාඩක15-15ඉා රසකන ංඅකරදාජාකිළක
යිකාඅ ,කස්සකතතිා ක සනාකමය  කිඩකයිමවි 

 

        5.1.2 ම ෞඛම  උරමි ස - ා  ම ද්ස  න  ිරා ාජාං 
 

ිමියාශක ා ක ම ්දසක  න අස  ිරා ාජාං ස න ාක රං ංාක ග ිස  සනාක
රනසිික  ඩ ස මංකමංාකරනඅකි ාමංනකඋරමි සකාවමඅශකමිමවි 

1ි හ ඉදි ංමාරෘත  සන හ ඉදි භමමය  ිනංන  සකානමය රනසමංා ා ක
ම ්දස   සනාක බා,කාඩය  සකානගඅකිඩකයි ාඅ  ාඅ කා කම ්දසකාාංාවය 
ිඩකයිකමවි 
 

2ි රාිමයා �යා සි ිඩන ඉ ාඩි ාස   ක ිඩක යියි මසයක  පසක ාඩක
මි සිශ උරඅකමවි 

 
3ි ාතමවි පයං ා ංශමයා,  ිැංන මි  ටං  න ෛං  ය ර තදසශ හහ 

 ත  සකානංඩ ම ෝඩයි නයමර ාමඩෝ යි 5ි1ය ංනක ඩාංණයා  රාංනා 
ාඩයකම ්දසශක සකානගඅකිඩකයියි 
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4ි )ා )ා පඅගඩයා ං හබසශ  ිනංන  ශ අසා ර ඩසමගනකආකරාංනා ගඩංාක
මංන කරාංනා යගඩාකභා අාකඉදසශකඋරමි සකඩබා යකයියි 

 

     5.1.3 ම ෞඛම  උරමි ස - පඅගගි  ිරා ාජාං  
මි  ි-19 රාඩනයක ඉදසක  සනාක පඅගඩක  ිරා ාජාංක පඩබසක   ඩිගස ක .සක
හඅාකකකකං ිග මවි පඅගඩක ිරා ාජාංකපගබසකසනාක  ඩඉනඩාකි ා.සක සනාක
 පසකම ්ංියමශස රනඅක සනාකඋරමි ස මිම මකාංරානයකමය  කිළකයිමවි 

1ි හ ඉදිකිමියා  ුණ,   ස, නා යකමනෝක ඛයක සරවශකඉදමසාකං ඩඉයක
යිකමවි හමාකාඅ ස  ුණක සරවශකමන ිළකයියි  ඛ ආං ණකහංඅකි මයක
න ඉකආිා මයකනි, )ා භා අයඉාකරසකභා අාකමන ිළකයියි බුකභා අ 
 ඛකආං ණ න ංඅකභා අාකඉදසක සනාකසනාකමඩ  ම ෞඛමා ා්අ  යකයියි 

2ි ං හබසිශක ර මමසක  ඩමුක ඉදසක  සනාක  ඟගක  සිපාක යාේයාක භා අාක
ි ාමාකනි, ිමියාශ ිප කපරස්කඉදසශකඋරමි ස ඩබාක යකයියි  ඟගක
 සිපාක යාේයක භා අාක ඉදමසාක රස ිමියා ා ක ම ්දසක මනෝක
 ිරා ාජික  ය යඉාක ා ක පරස්ක ිළක යික බංක   ඩඉනඩශක ගඅක
යියි රනසමංාක භා අාක ඉදසක  සනාක  ඟගක  සිපාක යාේයක ා ඩක ා ක
 ිරා ාජික ඩංමයාක .75යක vක ථක vක  නමි මන නක සඅක රිනික ක්ක අ බයක
යියි 

3ි ි මියා ාඅ සකාසගසක් ිකන, රපාක නකමංන කමර ්කඋරමයෝ අාකංනක
 සකානගඅක් ිකන, ෆ ා සකයාේ, මි , ං හකමසංඩික නකඋරි ණකමබිාක
ග ිමසාකන ඉකඅ ි ං ළ.කසබයකයියි 

4ි  පසකහ ඉදිකිමියමසකඅසක ඳි,  ඳිකි්ශඩ, ිංා,  ර ි,  ඳිකආ යක
මංනක මංන සක අබාක ගඅක යික ාඅ , ඒංාක  ජබාන ණයක ි ක මන ස තක නික
ුංසාර ි කග ිමසාකං ඩ.කසබයකයියි 

5ි  පසක හ ඉදික ිමියමශස මංාක ක පසානා, ංි ක මබෝඅන,  
.්රංාථමිෝෂරයා, ි කමබමන , ි කසරස, මව වකඅසාමම සකභා අයක
 සනාක අබාක ගඅක යියි හමාක ඒංාක මංනක මංනසක අබාක ගඅක යික ාඅ , මර ්ක
භා අයක සනාකඅබාකමන ගඅකයියි 

ති  පසක  ශසක මිෝ ි-19 ංමාෂතයක උග ංනක ිාඩයාක ංඩදක  නක ම ෝගකක
ාදරණයකි නකඩිකිාඩකරර.ම්ියකිළද, හ ඉදිකිමියා, ම නසකපදක
හතදකෙයක සකානක)ාඑ සක.මසා ං ළ.කසබයකයියි 
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7ි ශද මයකතතශාති ණකරඅරතයකම ෞඛමක  ිරානංක රං ංාකග ිසක සනාක
හ ඉදිකිමියා මරෝජමිාරකනාක සබ  ආනා කමවඩාකගඅකයිකාඅ , ං හක
ඉදමසාකරසකමන සක මවියාකි,කාඛණහකාාිාකඩබා ගඅ යියි 

0ි ාර ේක ඩංම , ා ක මනාස, ිහිාස, ා ක පසනක ිහිාස, හංඅක ි මයක න ඉක
මව ව, ි ක සරසක යනා යක ර හඩයක සඟාක �යා සික ංනක ං ාක ි මයක න ඉක
ි ළකබඳනිශකබ න  කිළකයියි 

9ි ාරඩංමක බ න  ක ඉදසක ම ෞඛමා ා්අංක ස්ක ිළක යික ාඅ , ම ෞඛම 
රදාජිං මයමමමක මනෝක ස්සක ම ෞඛමක ාංිාරයික සාවමගෝරමඅශක
ාකගසනයකිළකයියි ම ෝගකං ඩඳක අ ය සඅනක  ිකිරංමමමකාරඩංම 
ම ෞඛම ෛංිමක ාළරාරයමක  සාක ඩබාක මිනක ාරඩංමක ිළසනාි ණයක
පිබසක සාවමගෝරමඅශයාශක ාකිඩංක ිළසනාි ණයක ිළක යියි ම ෝගක
ං ඩඳක අ යක  ිකිළකපඅගඩයාකිකාංරානමයාකනාකරර ස මාකඑිබඩාකගඅක
යියි  

15ි හ ඉදිකිිිරංාක්ිරානයකමනෝකස ඩංමකභා අයකන ඉකඅ ිකාංසකිඩක
යියි 

11ි ිංම ්ක ං හක ාසක ඉදමසාක රස, හ ඉදික ිමියා  ාි.චා, ිණහායික
්හා,  මනෝිය  සනාක මනෝක ආනා  මනෝ ාඩය ඩබාක ග ිසක  සනාක මනෝක
සරම ා කරරමභෝානය  සනාක)ාඑ සකමන  යකයිය ි 

12ි මිෝ ික - 19  අවානයකාං ාකබංකතිාශකි නකිරකහ ඉදි ිමියා 
ාඅශකාඅකදස, ං ඩසකග ිසකං ාකමභෞතික�යාිා ිිකංගාකං ළ.කසබයක
යියි 

13ි ං හකඉදසශකංාවඅාකිඩකරස, හ ඉදිකිමියා භා ංකසබනකාඩරාරයාමමක
ාසක ාං  යක ඩබාක මන මගන, ස්සක ම ෞඛමක පවමංෝරායාක ාකගසනයක
මන ි , හ ඉදිකභමමයාකහං .මසාකං ළ.කසබයකයියි න ංඅකං හබසශක
 ිනක.සශ ාංශමකනිකිගාක  සඅ කි ක තකසයැසකපයං යාකස්සකරර ක
�යා සිකිළකයියි 

5.2. සභ ාරන රනසිි             
  

මිෝ ි-19  ර තදසක ං ළ ා.සක  සනාක හ ඉදික ිමියාශ සභ ාරනක රනසිික
  ඩ ස.සකඉදසකාංරානයකමය  කිළක යිකහඅාකං ිග කාසගයඉි තංානනකරනසිි, 
නංාඅ ා,  ිරා ාජික රනසිි,  ංාක ආනා ක ඩබාක ගානාක  සකාන  නක ආරනශාඩාක
 ං රාන,  ඳිකසාරකි නක සකාන  නකාඩයක)ිඅ නකඑ ස.සක නකාංසක ිබාරඅාක
ිළසනාි ණයකඉදසක සනාකමන ඳාක  ඩසිකි ක ස රානයකිළකයියි ං හබිංඩක
රනඅක සනාකාංසක�යාසාවගං   �යා සිකිළකයිකාඅ කං හබමික සංභාංයකාකංක
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හඅාසක ස්සක �යාසාවග ග ිස ංගඉංයික ාඩරාදාමමක ංග.සා මඩ ක  ඩිකක
ඩ මිි  

 

5.2.1 ං හ ඉදමසා රස පශ.මි �යා රබරාබය          
ිමියාකඑඉයාක සකානමයකසශ ආරසකාං ශකර මමණනක ශ, ාං ශකර මහකරසක නක
ාං ශක මනෝක ංා  සකානයශක  ිළක .සශක මර ක ගඅක යික �යාසාවගක ඉමරයාක
තමිි ම ෝගයක ර ත ක යාමික ක ාංිානසක ංළාංා ග ිසක  සනාක රනඅක  සනාක ිපක
පිර දසශකසයැකිමියාක  ඩඉගස ක යකයියි 

iි   බාක නකාඩයකභා අමයාකිප කමන ඳාකම ෝිානි 

iiි  ඳික  නක  ර ිථම ම ෂපක හං ක ි ක පශඅක අබානි   ිළශක ග ිසශක
මනෝකන ංඅක ඳසශකමර කඒංාකම ෝිානි 

iiiි හමිකසයැකබ කබාම ා යකාංසාකපශඅකඅබානි ඉසයිකභාණහයාකාං ක
ිළශක මගනක යාමාක නි, )යක  බාක නාක ංිම ාක මනෝක  නමි මන නක
ාහස.ක  ිරා ාජික ඩාංණයඉා  ජබාන ණයක ි ානි .මසයක හබමමක
ාසගසක ් ිකනය,   සක ිණණාඩ, ා ක හ මඩෝසක ආ යක  සනාක ාිාළක
මව්ි ාං ශක ිැක.සශකතකසක සනානයකි ානි 

5.2.2 තංානන රනසිි          
  

1ි ාංා මයක සශක හ ඉදික භමයශක  නක හ ඉදික භමමයක සශක ාං ශක තංානනක
රනසිික ඩබාක දමසාක හ ඉදික ිමියා  මිෝ ි-19 ම ෝගයශක මග ්රකක
.මිකාංිානසකාංසකිළකන ඉයි 

 
2ි අසාමමසක බයසිඩයා, මසෝශවක රාර  යාක මනෝක මසෝශවක  කයාක භා අාක

ඉදසක මර ්ක තංානනයක ං ළ ා.ස  සනා  ිනරයාක මඩ ක   ඩඉයක
න ඉයි )ං ාක ාං සකාංාමදක නි, ංානනක න ං  .සක  සනාක ම ෞඛම 
ආ ා්අක සකානයාක ඩබාක  යකයියි )ං ාකතංානනක සමවියාකං හබසශක
මගනකඒමිදකාසමඩ ක ජබානාශි මය ිාකපරස් ඉදසකස්කිළකයියි 

 
3ි මන ං ඩ ා යක න ඉක මඩ     බ සක  කක නාක ්ිරයක ං ාක මර ්ක තංානනක

ම ්ංමයාක ගසාක ඉදසශක ස්ංනක ිමියාක ක ාඅ සක  ඛක ආං ණක  නක
ා ං සිකර ළඳයකයියි 

 
4ි මර ්කතංානනයකභා අාකි නක පසකම ්ංිමයමශසකහුථ යක නකාමනාකායක

ාඅ  ාංසක ංශමයාක මශ යි ් ාක රං ංාක ග ිසශක උරමි සක  යක
යියි )ං ා ාං සකාංාමද, ම ්ංියාක  ජබාන ණය  සනාක තසාණං ක
 සමවියාකාකගසනයකිළකයියි 
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5ි ං හබික  සාක  ස රානයක ි නක නා ං හබමික  මශ්්අ තංානනක රනසිික

තමිකනිකිමියාකම ෞඛම බඩරාදාමම ාමයෝගකරර ක සාා ්  සකභාංයක
අබාකගඅකයිකාඅ ක පසක ශසක ඛ ආං ණකර ළසකසබයකයිය ි 

 
ති ං හබමි )ං ාක තංානනක රනසිික   රරසක  සනාක භා අාක ි නක ක ංානනක

ා ිරං සක ම ෞඛමක රදාජිමමක ාධාජණයක යශම ක  ජබාන ණයක ි ක
පරස්  ිළකයියි 

 
7ි මිෝ ි-19 ම ෝගයශක මග ්රක .මික ක ාංිානසක ාංසක ි ක ග ිසක  සනාක

ං හබමිකමනෝකආ ානකනංාඅ ා මංඅකයාසකස්සක ිනරයඉි ආ ානමයක
ර සරංකසබනකම ්ංියාකං හකබසශකර මමසකරාකගසාා ස්කඉදසශ  රස ක
ිළකයියි  
  

5.2.3 නංාඅ ා 
 

නංාඅ ාංඩක සක තරගකන නාකෛං  යකර තදසකන 

1ි ි මියාමමක ඳි,  සක තරග, මි ්ශකඋ ක නකාමනම ක සැිකම  කම ්්ික
 ය ථම  ක ම ෝිනක ම ක භා අමයාක ාතරඅාක ම ෝිා, 60°C - 90°C ාඅ ක
උජසණ ංමයක තකාඩමයාකන ංඅකම ් යකයියිකනංාඅ ාක සකානංඩදකහ ඉදික
ිමියාක සැිකනාක සක තරගකමබිාකග ිමසාකං ළ.කසබයකයියි 

2ි ම  ක නක  සක තරග ම ්දමසා රස, තසාණං කඅාරයිශකා ාං ණයක.මසාක
මනෝක ෘඍකමරක)ියකයශම ක යළාකගඅකයියි 

3ි හ ඉදි ිමියාක  සාක භා අාක ි කක ඩබනක මාංාසිාගා , ඩ .ිනනක  නක
ාිනක ිාස කාඅ ක ජබාන ණයකි , නාකමන ඳාකංාඅාිය ඩ මබනකරර  අබාක
ගඅකයියි 

5.2.4  ිරා ාජි රනසිි 

                         
1ි තසාණං ක  ිරා ාජික රනසිි, ං සඉි, නානක ිාස ,  ්ික සාරක ි න 

 සකානථ සකානය  ආ යකං හ බික සකානංඩකඩබාක යකයිකාඅ , )ං ාක සකානංඩක
 තක න ැඩක  නක ි ාසක  ජබාන ණයක ඉරමසාක මි  ි-19 ම ෝගයක ංමාෂතයක
ාංසකිළකන ිි 
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2ි  ජබාන ණයකි න ාං සකාකගණනකම ෞඛමකරදාජික සාක් ණයකිඩකයික
ාඅ , )සකංා කගණනකං හබමසමකම ්ංික සඛමාංක  ඩඉනඩශකගාමාක් ණයක
ිළකයිකයි 

5.2.5  ංා ආනා  ිාස   න ආරනශාඩා      
               

1ි මිෝ ි-19 ර තදසකංළාංාකග ිසක සනාකඩබාකදක තකසසකමරා.සකාවකං කනාක
 ාවකික මඩ ක �යා සික ඉදසක  නතික ඉදසක  සනාක ආරනශාඩාථ ංාක ආනා ක
ිාස ංඩක  සාාක ්  සකභාංයාක රං ංාක මගනක යාසශක න ඉක රර ක  පසක හ ඉදික
 සකානයි සක ංාකආනා කමංඩාංකමංාමංාකංකමබිාකඩබාක යකයියි 

 
2ි අිබියක නක සාාක්  සකකාංශමඅාක නතිකඉදසක සනාකසනපසකමවඩාංිකආනා  

ගානාක සකාන භා අාකි නකපඅගඩයාමමක සඛමාංකාංසකිළකයියි )ස  සකානක
ස්සකංාඅාියාකයාඅක ය යියි 

 
3ි )ාක )ා හ ඉදික භමමයක  ංාක ආනා ක මනෝක ආනා ක ගානාක  සකානක ාඅ ස 
 ජබාන ණයකිළකයියි 
 
4ි  ංාක ආනා ක ිාස මයක   ම   සංයස්යංක භා අාක ිඩක න ඉ ාඩක ි ාසක

මන ංාමාක නි ාතරඅා ාඩක ි ාස  ජබාන ණයක ිළක යියික ර හඩයාක
භා අමයාක සංයස්යංක�යාකි න ාඩකි ාසකරනසමංා  ප යකන ඉයි 

 
5ි  සාාක ්  සකක ාංශමඅාක  ප ාඩමාක ආනා ක ගානාක  සකානංඩක  නක  ංාක ආනා ක

ිාස ංඩකපටථආ නක  ි  සසක්රාකඅබාකගඅකයියි 
 
ති  ංාකආනා කිාස මයකපටක)ඉමනිශක ුණ ඩා මන දක)ිසක ශාංිශක ුණකමිනක

බංශකංගකබඩාකග ිසශ න ඉකඅ ිකපයං කගඅකයියි 
 
7ි ආනා ක ග ිසක මනෝක එමගනක යාසක  සනාක හංඅ ි මයක න ඉක )අැි  නක බනාැික

භා අාකඉදසශකහ ඉදිකිිිරංාක රස කිළකයියිකම ෞඛමකරදාජිමමකසසක
මරා.සකාකංකසයැ ාරඩංමකබ න  කඉදසකස්කිළකයිකාඅ කමික සනාකරාිමයාක
�යාකි නකි ළ බඳාකාවමඅශකි කකඩ මිි 

 
8. හ ඉදික  සකානංඩක මය ිංාක  තක ආනා රානක ම ්ංා,  ිරා ාජික නාක ම ෞඛම 

 ිරානක  සංඩශක ාකිඩක  යක යික ාඅ ක මසයක ම ෞඛමක රදාජිංරාක  සාක
ාදාජණයකි කකඩ බයකයියික 
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5.2.6   ඳිකසාරකි නක සකානථ සකානය 
                   

1ි  ඳිකසාරකි නක සකානථ සකානය   ස ශසක ජබාන ණයකමි ශ පරස්ංකඅබාගඅ 
යියිකාසකංාඅාිය  නතිකිළකයියි  ඳිකසාරකි නක සකානථිාස ංඩකමනෝකඒක
ා ඩකා කම ්දමි රනසිි ඩබාක ය යියි 

2ි ෛං  යකර තදසකාංසකඉදසක සනා, )ාක)ාකම ්ංියාමමක ඳික මංනකමංනසක
අබාකගඅකයියි 

3ි  ඳිකසාරකි නක සකානථ සකානමය පටකමශ යික්රාකඅබාකාතරඅාක ජබාන ණය 
මි ශ පරස්කිළකයියි 

4ි  සාාක ්  සක භාංය එික ග ිස  සනාක සනපසක මවඩාංික  ඳික සාරක ි නක
 සකානථ සකානයකභා අාකි නකපඅගඩයාමමක සඛමාංකාංසකිළකයියි 

5.3 හ ඉදි  සකානංඩ ාරඩංම බ න   ඉදස      

          
මහස.කසවරනය �යාංගය ිළ,   ාර කමන ංනකඩංම, තාාකාරඩංම  නකිාවමිකාරඩංම 
ාසක මඩ ක බ න  ක ි ක ාඩයක )ිඅ නක එ ස මන ංනක  සකානංඩක ිළසනාි ණයක ිළක
යියි 

1ි මහස.කම ෝගමයා ිාවයකසණහඩයකආ ාජාකඉදසක සනාකාරඩංමථි ළකාසකමඩ  
)ිිකඉදසක නකබ න  කඉදසකාඅමංශමකමවි 

 2ිකෂඩා සබාකමගෝාංඩකාරඩංමක)ිි ිළකයිකාඅ , ඒංාක .කිාඩයාක)ිකඅ න 
රන.සශකහහකමන  යකයියික 

5.4  පඅගඩකආ ාජිකඋරාසග 

               
ම ්ංාක සකානමයකපඅගඩකආ ාජිකඋරාසග   රරසකනාකභා අාකඉදසක ිබාරමයාකම ්ංාක
මයෝාියාශ ෙශක ං ිග ක ිාවයයක භා යාක  අික පඅගඩක ආ ාජික උරාසග  සාක
ම ්ංියාක ානා ා්අක ම ෞඛමක මනෝක ාංිානික ංගා  මශ්ජමයාක මිෝ ි-19   නක
මහස.කං ාකසා ාාතිකම ෝගංගා ආ ාජාකි කක අ,  

1ි  පස හ ඉදි  සකානයාසකසයළසකහ ඉදිකිිිරංාශක ඛ ආං ණක නකා ක
ං සික ඩබාක මිනක බංශක  නතික  යක යියි  ඛක ආං ණ  නක ා  ං සික මබිාක
ග ිසකමනෝකන ංඅකභා අාකඉදසකමන ිළකයියි 
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2ි මිෝ ි-19  නකමහස.කං ාකසා ාාතිකම ෝගංගා ආ ාජාක.සක සනා පඅගඩක
ආ ාජික උරාසග ාසක මඩ ක භා අාක ඉදසක පිබසංක ිමියාක ි කං  ඉදස 
ාංශම මවික ඛ ආං ණකහං කඉදසක නකන ංඅකං ාකභා අය, ා ං සිකගඩංාක
න ංඅකර ළඳසකමසයශක ිළ යි 

 

5.5   හ ඉදි ං හබිංඩකාඩයක)ාඑ සක.ස 
  

මහස.කාකානනක සකානකංළාංාකග ිසක සනාකභමමයකහං කිළකමන න ඉ, )ිඅ නක
රනමංනකාඩය )ිිකමි ශ ිළසණාි නයකමිම මකාංරානයකමය  කිළකයියික
ආ ා්අක නාක ංෘ ්යක ම ෞඛම ාධාජික  සාක �යා සික ඉදසශක  නක ම ෞඛමක නාක
ස ා්අඅාක ිමටංක  සාක ාධාජණයක ඉදසශක රනඅක �යාසාවගක ාවමඅශක ි කක
ඩ මිි 

1. ස්රංාක ාඩය සිපශක බ අ ක ි මසක ං ළ ා.සක  සනාක ාඩක ගබහාක බනාැික
ාවසාණයකිළකන ඉයිකබනාැිකඅිකපයනඉා ං ාකි මය න ඉයි න අමන  ක
ං ස ාඩමයා පදකතමිකනි, අ ාක  කි ක තකි නකත කසඟාකස්රංාක
පශඅශකමන මයනකරර  ං සකාඩයකඑ සකි කගඅකන ඉයිකහං කිළකන ඉ  නක
හං කි කකඩබන ආං ණක පසක ශස තත සකාරනයකිළකයිකාඅ කා ිරං 
ාඩයකහං කිළකයියිකස්රංාශක ිළශකනාකපශඅශකයාසකං ළ ා.සක සනාක
)ං ාක සකානකමන ඳාකනහ ිකිළකයියි 
 

2ි  ිනරයාක මඩ ක ාඩයක )ාඑ සක ංනක අ ාංඩක  නක හං ක ඉදසක ාරනසක
 සකානංඩක .ශක නාශික මයදමසාක මහස.ක ස්රංාමමක මබෝ.සක ංඩාංාගයක
න ිික මිම ් මංඅ ක .ශක නාශික මයදසක රිමබෝරනාශික ම ජ සශාවක  නක
ාාතිකමහස.කසවිනකඒිිමයකසාවමගෝරමඅශනයකසඅකස්කිළකයියි 
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6 මිෝ ි-19  නා මහස.  ර තදස ං ළ ා.ස   සනා හ ඉදස 
 සකාන රරරාඩනය           

 

හ ඉදික  සකානංඩක මිෝ ි-19  නක මහස.ක ර තදසක ං ළ ා.සක  සනාක මසසක
සාවමගෝරමඅශමයක නඳාංාක දක  තක ං ළ ා.මික පයං යාක හ ඉදික ිවසාාඅමයක
රාවශංිරංාක සනා මඩ ක ාකගසනය ිළක යියි මසසක සාවමගෝරමඅශයාශක මනෝක
මිෝ ි-19 මනෝක මහස. පිබසක  ාමයක මංන ක සනපසක සාවමගෝරමඅශයි රශන ාක
සනපසක හ ඉදික  සකානයා  සනා ිතසයක �යාසාවගක ග ිසශ  නථමනෝක හ ඉදික
 සකාන අාංිාගිංකං ාකි මසශකහ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයකබ ඳකසටි 

6.1         මගි ිරු        
  

1ි ං හබිංඩක සබන ිමියාක  සාක උරමි සක ි ඩක මඩ ක පිර ාමා ික යානක
 මරංකාධාජණයකඉදසක සනා මි ාේා ිරකස්සකරර කහ ඉදි ආ ාජාංක
 නකංෘ ්යකම ෞඛමකාධාජිංරා ර කිළකයියි 

  
2ි  පසක හ ඉදික  සකානයාසක සනානක ම ෞඛමක රදාජිංරාශක ං හබික

ාධාජණයක ඉදසශ රනසිික   ඩසයක යික ාඅ , ම ්ංියාමමක ආ ාජාංක
 නතිකඉදසක සනාකගකකඩබනකමර කසිානි පයං යාමකතසාණං කබංක නක
මිෝ ි-19 ෛං  යක ර තදසක ං ළ ා.සශක ගානාක පයං ක පිබසංක සනානක
ම ෞඛමකරදාජිංරා තසාණං කඋරමි සකඩබාක යකයියි 

  
3ි මසසක ම ෞඛමක සාවමගෝරමඅශයක ාකගසනයක මන ි ානාශක ම ්ංාක  සකානමය 

 නයකරං ංාකග ිසක සනාකස්සක  සයාකමි ාේා ිරක සාකනඳාංාක  යක
න ඉයිකක 

  
4ි  පසකහ ඉදික සකානයාසකමාංාසික ම ්ංියාමගාකරසණාක හ ඉදිකං හක

ඉදසශකඋ  ානකිළකයියි මිම ්කමංඅ , ිමියාශකරරියකිළශක නකහාක
පශඅශක යාසශක ාං  ක තමික නි, )යක ිළක ය ම ක මන ං ළ ා යක න ඉක
ාං සකාංාමදකරසණාකංනකාඅ ,  ජබාන ණයක නක සාාක්  සකභාංයකං ා 
ම ෞඛමකසාවමගෝරමඅශ ාකගසනයකිළකයියි 

  
5ි  ාමයකසාවමගෝරමඅශය පිර දසකනාකඒංාකපිර දසක නතිකඉදසක සනාක පසක

හ ඉදික  සකානයාසක ම ෞඛමක නාක ස ා්අඅාක ිමටංාක ර ක ිළක
යියි මිෝ ි-19  නක මහස.ක මන්ිමංා  තක ංනක බඩරපස ිළසනාි ණයක
ඉදසක  සනාක ාංසක ංශමයාක  තයිශක ං ාං ක එ ස.සශක මසසක ිමටංඩශ 
ාවමඅශකි කකඩ මිි 
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ති හ ඉදි ං හබිංඩ ම ්ංියාමමක  සඛමාංක ාංසක ස්ශසශක  සාක ඉදසක  සනාක
ං හකරඅරතයාක ි සකිළකයිකාඅ කම ්ංියාකාඅ ක�යාකාංසකඉදසක සනාක
ස්සක සමවික ික සකාපඅකිළකයියි 

  
7ි  පසකහ ඉදික සකානයිදසකං හබසශ  ිළක.සශක නකපශ.සශකසබනකායංැා 

ාඅ ක ආ ා්අක  සාාක ්  සකභාංයක  නතික ඉදසශක තසාණං ක හහාක තබයක
යියි මරෝගික ග  මිදක මාසාක ාඅ ක ආ ා්අක  සාාක ්  සකභාංයක රං ංාක
ග ිසක නතිකඉදසක සනාක පසකං හබසිස මර ඩමවක සක ක ශනාකිඩකන ඉක
 සමාඅක තකඉදසකාවමඅශ ි කකඩ මිි ං හකි නකම ්ංිකිණහායිකාඅ ක
්  සකභාංයක රං ංා ග ිසක  සනාක )ස ං හක ි න  සකානයශක උරඅ  සයාක
භා අාකිළකන ඉයි 

 
0ි මිෝ ි-19 ංමාෂඅක.සකං ළ ා.සක සනාකමර කසිානසා මඩ ,  පසකහ ඉදික

ං හබසිසක ං හක ිණහායිංඩක  ාසාජියාක මික මන ඉදසශක ංගක බඩාක ගඅක
යියි 

  
  

9ි  ඟගක ඩණකයාේයාකභා අමයාක රසක ිරා ාජිකඩංමයඉාකිප  ම ්දසක
ිළක යික ාඅ , )ාක )ාක ිමියාමගා රසංක යාේයක  ජබාන ණයක ඉදසක
ාංශමකමන ංකක අි 

  
15ි ිමියාමම  සඛමාංක හනළක ස්ශසික රංතනක  ශාඩක ංමාරෘතක ංඩදක ශද ක

උජසණ ංයක රදාජාක ඉදමික �යාක රබරාබක �යා සික ඉදසශක ාරනසක ංකක
 අි )ං ාකාං සකාංාමද, ාමරෝ ාඅ- ික ඉ ණකං ාක අාාජණයාකභා අාක
ි මාක උජසණ ංයක ස ිස ස්සයි ාංශම උරි ණක ගණනක ් ණයක ඉදසශක
මර , ං ිශක ිළකංනකිමියාමම  සඛමාංක සක කමඩ කි නකග ිසකාංශම 
මවි 

 
11ි  පසකහ ඉදිකං හබසිස ාඅමංශමකමන ංන පුුකරාඨසාඩා  නකාඅමංශම 

මන ංනකං හබිකාදාජණකඉදි ිනකි මසශකපයං කගඅකයියි  
  
12ි  පසක ං හබසිශසක මිෝ ි-19  සනාක සිානික .මික   ඩ  සසාක  ි සක

ඉදසශක උරමි සක මිකක ඩ මිික මිෝ ි-19ශ ම ්ංියාමම ංෘ ්යක බඩරපි 
ස්ශස, අාකපඅගඩමයමමමකාංිානිකස්ශස, ාංිානික ාරික නකාවමඅ්අක
මංන  රරායා ි   ඩඉනඩශකගාමා මසසක  ඩ  සසකසඟා ම ෝගකංමාෂතය 
ර තදසකං ළ ා.සශිථරාඩනයකඉදසශකිකිශයිකිඩකයියි   ික මඅකම ෝගක
ඩාජණක මඅකිමියා ානාං ණයකමංමන  කඒකපිබසක තංනකාායඅකබය 
ංළාංාක ග ිසශ න ඉක රර  ිසක බඩිාමයක  පසක  ාසාජිමයමසක ි කං ං 
සබයකයිය ි 
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13ි මිෝ ි-19 ම ෝගයක  සනාක )ාක )ාක ං හ �යාිා ිිංඩ දක   රයය යික
ආ ාජාංක පිබස  ගරසශක ඩාක ිළක යියි ඉසයි ං හබි �යාිා ිසාක
ආ ා්අංකස්කිළකමන න ඉකනි, )ං ාක�යාිා ිිකස්සකරර කිනකි මයක
යියි 
 

14ි හ ඉදිකං හබමි ර ශ.සක නකන ංඅකබපමිකාං සකාමවද, රය් ාකහමාමමක
ංානනංඩකඑඳකසබයකයියි රය් ාශකඅසකංානනමයාකබ  සශකාංශමකංනක ශ, 
ඉසයි ඩංමයා ථඋරි ණයා න ස .සශක මර ක  බාක මය ිා මනෝක
 ිරා ාජිකඩව යයඉා ිප  ම ් ය යියි 

  

6.2 න ංඅ ං හ ආ ිභ ඉදස  සනා සිානි .ස                
  

හ ඉදිකං හබි ං ාකි මමසාකරසකං හබිකන ංඅක ංෘඅ ඉදසශකමර  ාංශම 
)ාක )ාක ං හ බසක පවංක සිානසාක මඩ ක රනඅක  සනාක ාසශක  ිබාරමයා 
රදාජාකිළකයියි 

  
1ි මහස.-ස්රංාශක  ත ාකානනක  සකානක අනමරක ි ක ග ිසක  නක අ  ංයක

ස හර ං  .සක සනාකාිාඩක�යාසාවගකග ිසි 
  
2ි ංනක ර ඩපබක  නක ඒක නාක  සානක ංෘාජඩඅා යක හං ක ඉදස, කස්සක බාම ක ඩංම 

බ න  කඉදසක නක ජබාන ණය ඉදසක සනාකං හබස පරස්කඉදමිකමසමනයසක
 ය  ඉදස ිළකයියි 

  
3ි ආ ා්අකිරුක ප ාලසක සනාකං සඉිකනාකමංන ක ිරා ාජිකරනසිික

තසාණං කි යකඅනමරකි කග ිසක න  මිෝ ි-19 ං සගඅමයාකආ ාජාක.ස 
 සනාක ායසක ි ක  තක �යාසාවග  සනාක  නයක ි ා.සශක තසාණං ක මඩ  
රං නාකං සඉගංඩකරනසිිකං ඩ යුකඉදසශකමනෝකනංකං සඉග හ ඉදසශ 
පයං කගඅකයිකමවි 

 
4. සෘ් ි  ස ා මනෝ ා  මි්හමය උණා .37ි3 0 C මනෝක ෙශක ං ඩ්ක

 ත මංමන  , ිමියා අසක සකානංඩකඑඳකසටස ාතශයාසකං ිග කබංක
මරාකික ි මාක සයැක ම ්ංියාශක ර න  ගක නාක ාශසරඅක ි ා.ික සොක
ි කික යකන ඉකරර  ිඩිාරක ාාමවින  සයා  තකිළකයියි 

  
5ි සනානකම ෞඛමකරදාජිමම  නතිකං ාකිරුකරදාජාකි කබඩාකම ෞඛම 

ාසාඅමාසශමයකාම ෝරායනක�යාංගයශ   නභා කක මංන ක  සසාිංගාක
න ංඅකර මමණනකම ්ංියාකර න  ග මඩ කනඳනාකගඅකයියි  
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ති ම ෝගක ඩාජණක  ත, මනෝක රසෙයක  නක 14 ිළක ම ෝගයක ං ඩඳමි 
ාංිානසිශකඩාකකකමනෝ ම ෞඛමකබඩරාදාක සාකාම ෝරායනයකි නකඩික
සනපසකපඅගඩමයමකපිබස ං හකආ ිභකඉදසශකමර කසනාංකම  යාකබ ගයක
යියික  

  
  
7ි  පසක හ ඉදික  සකානයිසක පශ.මි  සකාන, ා ක ම ්දමික රනසිි  තක

 සකාන, ආරනශාඩාථ ංාක ආනා ක ිාස ,  ඳික සාර ි නක  සකාන, ම ෞඛම 
රදාජිමමක ිාවයාඩයක ං ාක තරානක නික ි නක ඩික  සකානක ි ාමංනක
ර න  ගකබි   ඩ  සසා තිවශනය ිළකයියික  ඩ  සසකර න  ග මඩ කනික
ි ක  නතික ිළක යියි හ ඉදික ිමියාශක රනසමංාක ම රික ග ිසශක 
න ඉකභාජාංඉාක ඩණයකිළකයියි 

  
0ි  පසක හ ඉදික  සකානයිදසක රරියශක  ිළක කක රසක පිර  යක යික �යාක

පිමංඩ  මඅ ි ා.ික  නක ංාරික උරමි සක හඅාක ර න  ගංක තිාශක ිළක
යියි රනඅකි ාමංාමාකපිර  යකයික�යාකපිමංඩයි 

 
• පඅගගිකබ කබාම ා යකභා කදමිකඋරමි ස 
• ිප  ම ්දමිකඋරමි ස 
• උජසණ ංකරදාජාං පිබසකඋරමි ස 
• මිංනකඋජසණ ංකරදාජාංක.ාංශමකනි් පිබසකඋරමි කම◌ 
•  ඟග  ඩණ යාේ .තමිකනි් පිබසකඋරමි ස 
• ිප   ිරා ාජික ය කභා අය පිබසකඋරමි ස 

  
9ි  ඛකආං ණ ර ළඳසකපිබස උරමි සක මඅංක ිරා ාජාංකතංවරනයකි නක

මරෝ සශවක නකපංරකතසාණං කමඩ කතිවශනයකිඩකයියි 
 
15ි ් ණා සිකිාඩකරර.ම්ියා ිළක පසකහ ඉදික සකානයාසකමර ක

සිානික.මිකපයං  ගඅකයිකාඅ කආ ිභකඉදසශකමර ක පසකං හකබසාස 
ා  අාක  ිළ.සක ං ළ ා.සක  සනාක ි ා.ික තිවශනයක ඉදසශක ිශයික
ිළකයියි 

  
11ි අාංිාගිථමිබකිාලනකා  අාශකර මමසශ ාං  කඩබාකදමිද, 

මර  සිානික .මි පයං ක ගඅක යියි මසසක සාවමගෝරමඅශමයක ර න  ගංක
 සනාක ි ක  තක උජසණ ංක මකි, ා ක ම ්දස,  සාාක ්  සකභාංයක ං ාක
ාංශමඅාක මසසක  ං රානක සොක  නතික ිළක යියි )ං ාක ා  මඅමක
පශ ංකෙයකරස, ං හකබමි ම ෞඛමකරදාජිමමකඋරමි සක නකාදාජණයක
සඅක)සකා  අාකන සරු  සකානක ජබාන ණයකිළකයිය 
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6.3 ං හබි පරස් ඉදස නා නහ ි ඉදස 
  

හ ඉදික සකානංඩකාමෂා්අක ිරා ාජිකඅ  ංයාක ප ාකග ිසශකඋ  ානකඉදමිදක
ං හබි පරස්ක ඉදස, ඩංමක නාක යාේක ික හඅාක ං ිග ක ාසගයඉි ං හබි පරස්ක ඉදසක නාක
නහ ිකඉදසකයශම කිළකයිකිාවයයාකඉමරයාකතමිි ඒංාකරනඅක සනාකි ක අි 

1ි හ ඉදික භමය, )මක යාේ, උරි ණ, මසංඩි, ගබහාක ි ක  තක ා ඩංම 
ා ාඅ මයාක ජබාන ණයකභා අමයා පරස්කිළකයියි 

  
2ි මඩෝනක නාක ෂඩා සබාක රෘජසඨක සඅ මිෝ ි-19 ෛං  යක  නක ඉමරයාක ප ාක

ර ංතය න ඉයි )බ  ාක )ං ාක රෘජසඨයාක ාසක මඩ ක  ජබාන ණයක ිළක
යියි සයැසක මඩෝනක රෘජසඨයාක ාංසක ංශමයාක 75යක vථvක සරම ා ක
ඩාංණයඉාක  ජබාන ණයක ිළක යියි සයැසක මඩෝනක මන ංනක රෘජසඨයාක
5ි1ය ම ෝඩයිකනයමර ාමඩෝ යි ඩාංණයඉාක ජබාන ණයකිළකයියි 

  
3ි හ ඉදික  සකානක පරස්ංක අබාක ගඅක යික ාඅ ක ා ිරං  ජබාන ණයක ිළක

යියි ෛං  යක ර තදසක ාංසක ඉදසක  සනාක ාංශක රර  ය පරස් ංාඅමයාක
යිකරර  අබාකගඅකයියි 

  
4ි හ ඉදික භමමයක මග හන ෙගංඩක  නක ංදනංඩක  තක සයැසක මි  ංනක න ඉක

අාාක් ශක ංෘඅකිළකයිකාඅ ක)සඟාකෛං  යකර තදසකාංසකමවි 
  

  

6.4  හ ඉදි  සකානංඩකරං ංන එ ස.ි                
  

1. හ ඉදික සකානමයකඑ ස.ිකි ස යකය ම කහඅාකං ිග   ාි.චා, ාින සක
ුංසාරකි කග ිසකනා තගත  සාමඩෝානය ං ාකාඅමංශමකමන්ිාක සනාක
රසහිකමිම ්කමංඅ කඑ ස.ික සනාකමභෞතිකර මමසකාංසකංශමයාකඅබාක
ගඅකයියි )ං ාකාඅමංශමකනාකමන ං ළ ා යකන ඉකමභෞතිකඑ ස.ිංඩද, 
 නභා  ංයක ා ක ස්ශසික අබාක ගඅක යියි ාාංාවයක ම ෞඛමක ාංශමඅාක
මඩ ක ිගාක  සනාක ිළක පරස්ක ඉදස,  ජබාක නාශික මයදස,  ුුක
ආං ණක නකා ං සිකර ළඳස,  සාා  ්  සකභාංයකරං ංාකග ිසකයනා යක
සඟාක ආ ා්අක පයං ක ගඅක යියි ිප ක ානඩාක ග ිස, )ඉමනිාක ං ඩසක
ග ිසක යනා යක සොක සබක ර ිික ංළාංාක ගඅක යියි  ාිතිායික “� 
ඩාසඉි-ආයමබ ංා” ිප ක )ිශක අබාමගන සබර ිික  සනාක භා අාක ිළක
යියි 

  
2ි  ුණශක  ුණඩාක  ං රානක මය ිාක එ ස.ික ර ං  .සක න ඉක අාාක ් ශක

ංළාංාක ගඅක යියි  නභා ංානාශක න ඉයාංක  තක  පසක ාං සකාංිස, 
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් ිකනක එ ස.ිථ.ඩමයෝක  ිසාේණක ං ාක  ාාමවිනක මසංඩික
භා අමයාකසයැසකඑ ස.ිකර ං   යකයියි 

  
3ි හ ඉදිකං හබි එ ස.ිකර ං  .මිදකඑ ස.ික සකානයකතමවශමසාකමඅෝ ාක

ග ිස ිඩක යියි ිිිරංාශක ාංසක  සාාක මභෞතික ් ාක රං ංාක ගඅක
න ඉකපළනක ංෘඅකාංිාශයාමකාහ කඑ ස.ිකර ං  .සක පසකහ ඉදිකාහ ක
ිළසනාිරමංමක  සාසක  නතික ිළක යියි  පසක එ ස.සාසක ම ෞඛම 
බඩරාදාක සාකරනංාක තක සාා ්  සකභාංයක නකආ ා්අක ිරා ාජික
පයං යාක නතිකිළකයිකාඅ කමසසකසාවමගෝරමඅශමයකර න  ගංක  සඅ ක
ි ක අි 

 
4ි පවංාංශමඅාංාක මඩ , )ාක )ාක එ ස.ික ිළසණාිරක මනෝක එ ස.ික

  ිා ික  සාගසක  සාක  ුුක ආං ණක රශික  ිළක තසාණං ක   රයික
ිගාක  ණමික ිළක යික ාඅ ,  නභාෙංානා  සනාක තසාණං ක ා ක
 ිරා ාජි ඩංම ාංශමකමවි 

  
  

5ි පවංාංශමඅාංාක මඩ , එ ස.ික ිළසණාිරමංමක මනෝක එ ස.ික
  ිා ිමයාසක පසකඑ ස.සාක සනාසකම ෞඛමකාඩරාරයාමමකිායි ංයක
අනමරක ිළක යික ාඅ  ශසං නක ආබාරක මනෝක මංන ක මිෝ ි-19  ම ෝගක
ඩාජණක  තක සනපසක මිමනමශක භා අාක ඉදසක  සනා  ඛක ආං ණ ං ාක
උරාසගකං හබමිකතබයකයියි  

  

6.5  ්ගකරඩමරඩ මනෝ ම ෝරානය භා අා ඉදස   
  

1ි මිෝ ික - 19 ම ෝගය ර තදසක ාංස ඉදසක  සනා  ්ග රඩමරළථ ්ගක
ම ෝරානකභා අයකාංස ිඩකයියි 

  
2ි  ්ගක රඩමරළථ ්ගක ම ෝරානක මසමනයික මබ  අික ා ාඅ මයාක

 ජබාන ණයකිළකයියි 
  
3ි  ්ගක රඩමරළථ ්ගක ම ෝරානක භා අාක ි නක  ශ, )ම ්ක භා අාක ි නක

පඅගඩයාකබ තංඩශක ුණක යකයිකාඅ ක)සඟාකෛං  යකර තදසකාංසක
ිළක යියි ම ෝරානමයක ගසාක ි නක පඅගඩයාමමක  සඛමාංක ාංසක ිළක
යියි මික සනාකබික  ඩ  සසාක ි සකිළකයිය ි 
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7 මිෝ ි-19ම ෝගයකං ඩඳක තකපඅගඩයමකන කක ශක තංනකන සක
ාං සකා 

 
7.1 මගි                

  
මිෝ ි-19 ම ෝගයක ං ඩඳක  තපඅගඩයමක න ක ක ශක  තංන න සක ාං සකාක
 ාසානමක හ ඉදි ං හබිංඩ න සක ාං සකා ංඩශක ංහාක මබ මනෝක මංන සක මවක . 
)බ  ා, බඩරපසශක ඩාකක පඅගඩයාමමක මනෝක පඅගඩයාමම,  සක ම ්ංියාමමක
 නක හ ඉදි ං හබමි ආ ාජාංක අනමරක ඉදසක  සනාක  පසක හ ඉදික භමයාසක
  ඩසිකඉදසකහඅාකං ිග කමවික 

 

මිෝ ි-19 ම ෝගයක ං ඩඳක  තක පඅගඩයම නඳනාක ග ිසක රසණාස හ ඉදික
ං හබසාකිළකන සකඅ  ංයාකමඩ ක  ඩමාික)බ  ාකම ෝගයකං ඩඳනකබංශක
  ික ි නක අ න  අාමමක එිං ණයක මඩ  , මිෝ ි-19 ම ෝගයක ර තදසක
ං ළ ා.මික පයං ක මඩ  , ස්සක �යාසාවග ිඩනමාක ග ිසක හඅාක අ ාක 
බඩරාකක අික  ිකිශයිකාං සකාංාකන්නාග ිමසාකරසකහ ඉදි ං හබසි 
 තක ාංශමඅාංයා, නඳනාග ිමිදක ම ්ංිමයමක  සා ං හ ි කක ඩබනක

 සකානය, උ   නකං හකංවගයිකෙශකමන්ික යකයියි 

මිෝ ි-19 න සක අ  ංයාක  ාවකිංක න ස .සක  සනාක රනඅක  සනාක මගික
ිරුකාඅමංශමකය යක  ඩමාි 

1ි පසක හ ඉදික ං හබසිශසක ආ ා්අක නාක ංෘ ්යක ම ෞඛම 
ාඩරාරමයමථම ෞඛමක ාධාජණ  රදාජිං මයමක නික ඉදස, ං හබස 
නහ ික ඉදස, නික ි නක ඩික තකසාරා ක ිාස යාක  නක ුිිඩාක ිාස යාක

රං ංාකග ිසකමගිකංශමයාකාඅමංශම මවක . මසසකතමඅශක ාසකමඩ කනි 

ි කි ා.ික මඅංකඅ බයකයිය. මිෝ ි-19 න සකඅ ංයාකිළකාකගසනයක
ිළක යි �යාක රබරාබයක ම රික ග ිසශක න ඉක ි ා.ික )සක  සකානංඩ 
තිවශනයකිඩකයියි  

  
2ි පසකහ ඉදික සකානයිසකම ්ංමයකමය ිංාක තකිසකබඩිාමයකමනඛනයාක

රං ංාමගනකයාකයියිකමසසකමනඛනමයකනස, ාාතිකන ඳකිර  ාසියකන සක
ාං සකාංිදක ිබාරක ි කගඅකයිකපඅගඩමයමමමක ංවඅසානක ගපනය, නසක
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 නක ගපනයක  නක ං ිග ක ් ිකනක ාසික ආ යක  ිළ ක  යක යියික  මශ්්අක
හ ඉදික ං හබමි ආ ා්අක නාක ංෘ ්යක ම ෞඛමක ාඩරාරථම ෞඛමක රදාජික
මසසක“ං හබි ිසකබඩිාය” මනඛනයක නරඅාසක ිපවණ, යාං ිාලනකි ක
 අමාරනයකිළකයියි  

 
3. හනඅක මනඛනමයක ංහා සක ාංිානසශක ඩා යක න ඉක පඅගඩයාක  ිබාරක

මඅ  ිරක ශනාකඉදසශකිශයිකිඩ යියිකංය , ඒ ාකංකමංන කබ රඅඩක
ම ෝගකපිබසකපවංකංාවඅා, මිෝ ි-19 ං ළඳසශකි කමිනක පර්, මිෝ ි-19 
ම ෝෙමයමක  සසක  ෘඍංක මනෝක ං ංක  ිබාර .ක  තක පඅගඩයා,මාංාසික
  සසාිමයක ාංිානික ස්ශස, ාංම ්ක සශක ං හබසක ිාංාක තංානනක
 ං රානංඩක  තක ාංිානසක  නක )මක ංව ි ණයක ඉදසක යනා යක පිබසක
ංාවඅාක මසයශක  ිළ ක  යක න ඉයි ම ්ංියාක නඳනාක ග ිසශක මසසක
මඅ  ිරක භා අාක ිළක යියි මිෝ ි-19 පිබසක ාංරානමයා සටසශ ,ක
ම ්ංියාමමක ම ෞඛම  ආ ාජාංක අනංරක ඉරසශ ක මසසක මඅ  ිරක ාකංක
ම ෞඛමකආ ාජිකපයං කමයි.සකිඩකයියි 
 

3.  පසක හ ඉදික  සකානයිදසක ම ෞඛම අ  ංයාක නාක ංය  ාකංක ාංිානසශක
ඩා යක න ඉක ිමියාක  නඳනාක ග ිසශක මනඛනමයක  තක මඅ  ිරක භා අාක
ිළක යියික සාවමගෝරමඅශක ාංශමඅාක ි ඩක මඩ ක පිර දසක  සනාක ාංිානසශක
ඩා යකන ඉකිාණහයශකාය කපඅගඩයාශකඋරමි සකඩබාකදකාධාජණයකිළක
යියික ම ්ංියාමමක ාංිානික අ  ංයක අාම ්රක ඉදසක  සනාක රනඅක
 සනාකිරුකහඅාකං ිග කමවි 

  
• ශසං නකම ෝගක තකපඅගඩයාක. ්සකආ ය් 
•  යං ඩයාං, ාංකමි මඩ සශම ෝනකස්ශස, ාංකරං කිහනයකං ාකඅාක

මනෝකමබෝකමන ංනකම ෝගකං ඩඳකක තකපඅගඩයාි 
• ාංිකමඩ ක්ිකරානයකි ානා 
• ා සිගඅකතතශා්ි ණකරඅරතක තකපඅගඩයා 
• ංය කාමර්ක60 ශකං ඩකපඅගඩයාි 

 
5. )ාක )ාක ම ්ංියාක  සා ප ංාක ා  ාක ි නක ඩික තශසනාංගයාක භා අාක

ි මාකමනඛනයශකාංශමකමඅ  ිරකගනණයකි කගඅකයිකාඅ  මිෝ ි-19 
ම ෝගයක ං ඩඳක  තක පඅගඩයමක න ක කක  ශක  තංන න සක ාං සකාංිදක )සක
ංාවඅාකරදාජාකඉදසශ නාකභා අාකඉදසක සනාකඅබාකගඅකයියික න මභාංයක
 නතික ි මාක )ං ාක පඅගගික මඅ  ිරක න ස   යක යියික න සක
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ාං සකාංිදක අසාමමක ආ ාජාංක රං ංාක ග ිස  සනාක   නක ඉසයික
අ  ංයිකමංන ාකි කිකදසශකසයැසකිමියා ි කං කිළකයියක.   

  
6. රරියක ිළක හ ඉදික ිසක බඩිායක ාධාජණයක නාක ං හක ි නක  සකානයක ිඩක

ම  යාක ග ිසශක න ඉංනක ආිා යශක ිශයි ිළක යියික  පසක හ ඉදික
භමයාසක සනපසක මවඩාංික )ාක )ාක ම ්ංියාමමක  සකානගඅක පමටසක
ාදාජණයක ඉදසශක නාක ාධාජණයක ඉදසශක  සමවියාක මයි යක යියික
මිෝ ි-19 ම ෝගයකං ඩඳක ත පඅගඩයමකනඳනාකග ිසශ, න සකාං සකාංිදක
න ංඅකම  යාකග ිසශකඋරමි සකඩබාක දසශකමනෝකන සකඅ  ංයාකසසන ංාක
ග ිසක  සනාක මංන ක ායමගාක උරිා ක ඩබාක ග ිසශක )ං ාක මඅ  ිරක
භා අාකිළකයියිකමභෞතිං ථකාතාකමනෝක ාාමවිනකඅාාජණයාකසො 
ාිාඩකම ්ංියාකක ම  යාග ිසශකකිශයිකකිඩකන ඉයි 

 
7.  මිෝ ි-19 ම ෝගයක ං ඩඳක  ත පඅගඩයමක න ස .ස ං ා ා රක

ාං සකාංාමද, ාවමඅ්අ පඅගඩකආ ාජිකඋරාසගකභා අාකඉදමසාකායමඅක
�යාක රබරාබක ි ඩක මඩ ක පිර  යක යියික මිෝ ි-19  සනාක  ඛ ආං ණ, 
ාා්ක ආ ාජණ,   සක ිණණාඩක මනෝක  ුුක ආං ණ,  .ක ා ක ගමික  නක

ා ං සි, ාඩක ආ ා්අක ඒතාක ං ාක  පස උරාසගයාසක ිාමඩෝරඅක මඩ ක
  රරසකනාකභා අාකඉදසකි ඩකමඩ කපිර  යකයියිකහ ඉදිකිශයිකන ංඅක
ආ ිභක ඉදසශක මර , සයැක හ ඉදික  සකානක ම ෞඛමක බඩරාදාක  සාක
ාවමඅශකි කකඩබනක)බඳකඋරාසගංගාක සා අකි යකම  යාකබ ලසකාංශම 
මවක.   

  

7.2 මිෝ ි-19 ං ඩඳ  අ යක  ිකසඅනකාමයමකන කමණමන                  
  
ං හබසික මිෝ ි-19 මනෝක මහස.ක ම ෝගය ං ඩඳ  තක ාමයම ානාං ණයක
මංමන  කරනඅක සනාකිපකපිර  යකයියික පසකං හකබසිසකම ෞඛම ආ ාජාංක
 නකංෘ ්යකම ෞඛමකාඩරාරයාථාධාජික සාක)මකසබන ිසකබඩිාමයකසයැසක
 ාසාජියාක ං ඩක ි කං  භාංයඉාක යිංක ිශයික ි නක බංශක  නතික  යක
යියි   

1. මිෝ ි-19 ං ඩඳක තකම ්ංියාශක ඛකආං ණකර ළසක ගශසකුිිඩාක.සශක
උරමි සක  යක යියික මිෝ ි-19 ං ඩඳක  තක ම ්ංියා/  ික  මඅක පඅගඩයාක

ම ෝනඩිශකසාරකි කකඩබනකිර, ම ෝගයකර තදසකං ළ ා.සක සනාක ගා 
 සනාකි ක ත සයැසකපවංා ාජාංාකගඅකයිය. අ  ංයකරාඩනයකඉදසක
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 සනාකමංාකි නකඩිකිාස ය  නකරංතනකපඅගඩකආ ාජිකඋරාසග භා අාක
ිළකයියිකතමඅශමය ම ෞඛමකරදාජිකමංඅකි කිකදසශකාජහිකපයං කගඅක
යියි 
 

2. මිෝ ි-19 ං ඩඳක  අ යක   ික ි නක පඅගඩමයාක නි,ක නික ි නක ඩික
ම ෝනඩිශකසාරකඉදසකෙඩාක කයාකභා අාකඉදමසාකමනෝකම ෞඛම ෛංිම 
බඩරාදාමමකඋරමි සකරර ක යකයියි 
   
1990  ස්මසාක 'සං  රය' ෙඩා කක ම ්ංාංක  ිබාරක ි  ගඅක න ඉයිකක
 ිනරයාක ාංශමක නි, හ ඉදික ං හබි ම ෞඛමක ාඩරාරයාමමක
ාකස තමයා මංන ක ෙඩාක  කයාක භා අාක ිළක න ඉයික න අමන  ක රනඅක
 සනාක ිබාරඅාකාසිංගාකආරා කනාකඋරමි සකඩබාකගඅකන ඉයි 
  

  ම ෞඛමකාසාඅමාසශමයක24 ර යක සිිකාසික- 011 3071073 
  ාමයකසාරමකඒිිමයකමන ්ඩයාක- 117මනෝ 1933, 
  සකාං ක ් ිකනක 511ක 5970751,ක ක 511ක 5970753,ක 5115970719,ක

5115970722, 
 සං  රය' ම ෞඛමකම ්ංාංක- 071 0107107  

  
න සක ාං සකාක  සනාක මංාකක ිාස මයක ම ෞඛමක ෛංිමක ාඩරාදක මනෝක තමඅශමය 
ම ෞමඛම ාසශක  ිබාරමයාක  ංග ඉංයික   පඅගඩයාමමක  ිබාරඅාක ාසික
තිවශනයක ිඩකයිකයි 

  
3.   ික මඅකපඅගඩයා නාක ිබාරක ිබාරඅාක තකපඅගඩයාකම  යා ග ිසක

 සනාක ම ෞඛමක ාසාඅමාසශයථාිාළක තමඅශමයක ානාංරතක ිාවයක  ාරික
බඩිායශක නායක.සක සනාකහ ඉදිකං හබිකිඩක ගඅකන ඉකසයැක�යාසාවගක
ගඅක යියික ං හබික  සසක  තක )ං ාක  ිබාරඅාක  තක පඅගඩයාමමක
මඅ  ිරක ංනාසක ාිාළක බඩරාදාශක ඩබාක  යක යියික මිෝ ි-19 ම ෝෙමයම 
ංාවඅාකමංමන  ,  පසකහ ඉදික සකානයාසකම ෞඛමකබඩරාදාශක ිබාරඅාක
ම  යාක ග ිමික ංමායාසයශක  නක  සංයසක ාම ෝරායනයක බඩා සික ඉදසශක
රනසිික  ඩ සශකන ඉක පසකපයං ාසකගඅකයියක. 

4.  
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7.3 මිෝ ි-19ම ෝගයකං ඩඳක තකපඅගඩයමකනඳනාකග ිමසාකරසක

පරස්කඉදස  
  

1ි මිෝ ි-19 ම ෝෙයම නඳනාක ග ිමසාක රසක හ ඉදික ං හබික
ාවමඅ්අකපරස්කඉදමික�යා රබරාබයිශ ඩා ිළකයියි   
 

2ි  මිෝ ි-19 ම ෝගයශකඅං් ශ කංමාෂඅක.සකං ළ ා.සක සනා ිළ  
යි ිරුකපිබසංක ස සඅ ිසකබඩිායකි කං කිළකයියකි 

   
3ි     මිෝ ි-19 ශක )ම මංක මර ක සිානික .ස,  ජබානාශි,  ුුක ආං ණ,  සාාකක

්  සකභාංය රං ංාමගනක යාසක පිබස යනා යක  ස සඅක ිසක බඩිායශසක උරමි සක
 යකයියික 

 
4ි       ම ෞඛමකාසාඅමාසශයක සාකාම කි කකඩබනකාරඩංමකිළසනාි ණයක සනාකකක

සාවමගෝරමඅශක ාකගසනයක ඉදමසාක   ික  මඅක මනෝක අනමරක ි නක ඩික
ාං සකාංි  තකසයැසක ාසානමකනාකාමනම කාරඩංමකිනනයකඉදසකමනෝකබ න  ක
ඉදසකස්කිළකයියකි 

  

 7.4 මිෝ ි-19 න ස ාං සකා  ිළං පුුං 

 
ම ෞඛම ෛංිමකාළරාරථාිාඩකආයඅනක සාක පසකතකමඅශයිසක  ාතරඅාකමිෝ ි-19 
 නකමහස.කපිබසකාංමබෝරයකංවරනයකඉදසශ  පුුකං හ ළකර ං  .සශකකිශයිකිළකක
යිකයි 
 
ඉස්ක බාරාංඉාක මඅ  ංක )ං ාක ං හ ශනනිශක  නභා ක .සක  සනාක ිමියාක ාින සක
ිළකයියි 
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8    මඅ  ිර 

8.1 ං ඩක  සඅ ක නකපුුං 
 
මිෝ ි-19  නකමහස.කම ෝගයකපිබසකි කං කඉදස 
 
�ක ඩසිාමවක හ ඉදික ං හබික පිබසක ං ිග ක මඅ  ිරක රනසක ආිා මයාක ඩබාක දසශක
හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයකහසන කතය නයාකි ාක අි මිම ්කමංඅ , 
ාරක සරම සකානංඩක මඅ  ිරක මන ස තක ාං සකාංඩද,මඅ  ිර ඩබාක ග ිසශක මංන ක
 ශසංා ිායික තභංයාක භා අාක ි නක මඩ ක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක
හ ඉදිකිවසාාඅමයකරාවශංිරංාශකඋරමි සකඩබාකමිකකඩ මිි 
 

8.2 මිෝ ි-19 ආ ාිනයකනාකමහස.කපිබසකමඅ  ිර 
  

මසසකමිෝ ි-19 නාකමහස. ආ ාිනයකපිබසකං ඩක  සඅ කරනඅකමංිකාහ ංඩශක
ප  මසාකඩබාකගඅකන ඉයි 
 
httpනථථwwwිepidිgovිlk 
 
httpsනථථhpbිhealthිgovිlkථenථCOVID- 19  
 
httpsනථථwwwිwhoිintථsrilankaථCOVID - 19  

 

8.3 මංන කි කං ඉදික/ පුුකං හ ශනා 
 

1. මි ාේා ිමව රාවශංයාමමක ාවකක ි ා.ික .ම ්ංා 
මයෝාියාථහසජමාරථ මි ාේා ිර්ක  හ ඉදික ිවසාාඅක
 සංවරනකාංිාරයක ිසඅකඩසසකමනඛනංඩකාවකකිාංාක තකරර ක
http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/publications.html    
    

2. හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයක සා මිෝ ි-19 නාකකමහස.ක
පළබසංකංරාං කතිාශකි නකමඅ  තර, සාවමගෝරමඅශක ිබාරක
ං ඩ්  මඅ  ිරක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරමයක ාඩක
මංිකාහ මයක http://www.cida.gov.lk/index_en.html  මක
තිාශයශකර කඉදසශකපයං කගකක අික 

http://www.epid.gov.lk/
https://hpb.health.gov.lk/en/COVID-%2019
https://www.who.int/srilanka/COVID%20-%2019
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=si&u=http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/publications.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=si&u=http://www.cida.gov.lk/index_en.html
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3.  ිරා ාජික ඩංක  සයතය, ශද ක උජසණ ංක ාගයාක  නක ාමනම ක
සයැසක ෛංිමක උරමි ස  නක  ාසානමක ම ්ංාක  සකානංඩක ආ �අක
පිමං , මිෝ ි-19  සනාක සිානික .සක  නක තතාා ක ි ා.සක
පිබසකමසමනයිකසාවමගෝරමඅශයාශකාකිඩක යකයියිකරාර රික
ම ෞඛමක ාරමාජක සණහඩයක  සාක තිාශයශක ර ක ි නක ඩික ාිරක
සාවමගෝරමඅශක ,17 ාමත්න 2020 , ංෘ ්යක ම ෞඛම නා ආනා ක
ආ ාජාංක නාක මඅ්ය ෛංිම ම ්ංා ාරමාජක සණහඩය, ම ෞඛම 
ාසාඅමාසශයක , 
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/e
lfinder/files/feturesArtical/2020/2020-04-
22circular.pdf ) 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/2020-04-22circular.pdf
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/2020-04-22circular.pdf
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2020/2020-04-22circular.pdf
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2 ංනකමි ශ  

ාතමවිකමඅ  ිර 
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1ි තතශාතමයකං ිග ිස 
 

1.1  ාිතිායිකරරායා 
 

"මිෝ ික- 19ක සනාකං හබිකසිානික.ස්ක නක්මහස.කම ෝගය ං ඩා.සක සනාකහ ඉදික
ිවසාාඅමය  රාර රිකිළසනාි ණයකශාතස කඉදස්කපිබසක ාමයකාමයෝගකමසසක
ම ෝගක ං ඩා.සක  නක හඅාක ං ිග ක ාවමඅශක  රයාක  අිමසසක සාවමගෝරමඅශමයක lක ංනක
මි ශ ක.3 ංනකාකංාිය්ක�කඩසිාමවකහ ඉදිකිවසාාඅයක සනාකාකගසනයකිඩකන ඉක
�යාිා ිික  සඅ කි යි ්වංඩකතතශාති ණකරඅරතයාක තකපඅගඩයාශකමසාසක
න ංඅ මහස.ක ආ ාිනයක ංනක ායශක ං ාක ග බතක නාක රං ක ංාමික ංඩශක නාාංනක මහස.ක
 ාඅරාඅකඋණ,කනා මයාකනාක ්රස සකංගාකමනකග ලි,කාාසාංක ශාඩක.සක නකරං ක
 ස  ණක රඅරතමයක ාහාඩක .මික ක ාංිානසක ං ඩක බංක  ශසංා ක මිමවි මසසක ඩාජණක
ාං ානමයකාංිකරං කංනනයාකිාංාකි,කිිරනයක නකස ණයකිාංාකිකංවරනයක යක
න ඉයි 

 සංමඅ්ි,  ිතිායික නාක ආයවමවික ෛංිමක  සක ික රක ඩාසඉියාක  ිැක   සශක මසසක
ම ෝගක ංගාක ං ඩ.සක  ිනාක උරමි සක  රයයිමසසක උරමි සක නාක පගමං ක මබ මන සයාක
ඩාසඉික  සකමිනා දවඝකිාඩයාකත සම ්කභා අාකි  තමිි රකඩසිාක ස සිෘතයක සගක
බ ඳ  තක)සක පර්කංඩශකංවඅසානමයකබශම කාා්ාකරංාක  ාකගඅක .  තමිි ඒක සනාක
මන සකඋිාන ණයාකංාමාක)ඉමනිාශකආාා කඉදමික්ආයමබෝංා්ක.මිකසරඅකංනක 
ාඅ ක)යක)ඉමනිාක සරවශ.මික සමවියාකංඩාංා  සාාක්  සකභාංයශකහහක ඩ යි 
ං ඩසකග ිමසාකං ඩ.කසටස,කන මිකහැරක සස උුසිකම කරානයකඉදස,කහැරක සගක
මි  අසනගකරානයකඉදස,මබෝ.මිකම ෝගකඅ අංයිදක්මංා-මංනග ශි්කි  ස ිදක
"ං න-ම්ක  නක ්මෂයාං්ක සාේාංාක මනෝක මිිාක රානයක ඉදසක �ක ඩසිාමවක   සක මිනාක
ිානාක පගමං ක මවි මි ළඹ සනක නග ක  භාමවක  සංමඅ්යක ෛංිම මිරාවඅමිාිංක
 සාකසානංකතතමඅනකතතශා්ි ණය ඉදසක සනාකරා ිරරිකමබමන කං්මශෝරංාක
ංනක  ිමා සිං අනමරක ි න ඩි මි  අසනග,ක ර රාහගි,ක  යගක හැර,ක
මංාං නග ශ,ක  ඉස,කමරඳ මර ි,කහරමවරය,කමරරිිායිංගාක සා අක“තතමශ්රක
රාණඨය” ංවඅසානමයකහඅාකානජයකරානයාකමවි 

�ක ඩසිාමවක හ ඉදික ිවසාාඅය මංකමංාක ංග.ික ි ණක  ාමය ආයඅනයක මඩ , 
හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරමය මගික ාකතායක ංාමාක මසසක සා ාාතික
ම ෞඛමක අවානක ංගාක හ ඉදික ිස බඩිායක ආ ාජාක ඉදසයි ම ෞඛ යක
මිරාවඅමිාිමවකායසයාශකාකංකම ෝගකං ඩා.මික�යාසවග මිම මක  ඩඉගස ක
.සක සසසකිසකබඩිාමයකතතශාතයකහනළකන ස.මිකාංශමඅාං ික,කහ ඉදිකිවසාාඅක
 සංවරනකාංිාරයකක සාකනඳනාකගානාකඩදි 
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�ක ඩසිාමවක  ිතිායික නාක ආයවමවික ෛංිමක පළමං ක ාවමඅශක මි ශ ඒක ආරඅක
ාසාඅමසශක තසඅරක ාමවිනක මනෝක ාමයෝගක ාම ක ි ක න අ ,ක උරමි සක ඩබාදසශක
නායි ංයකග කමබ මනෝකපඅගඩයාකසටි හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයකක සාක
ාාඅවාාඩයක න නාක  නක මංන ක  සක න නාක මික  සනාක ඩබාක ගඅක න ඉක ගයඉය ගක
ාරමයනයකි ක ගයාරිසරකෛංිමකංෘ තියාමගාකඋරමි සකඩබාකගානාකඩදිකඒකාඅ ස,ක
ාම ෝරායනක සරම සකානක ඉමරයික රරරාඩනයක ි නක ඩික ආනා ක පිමං ක ාරමයනයක
ඉදසශි, හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරයකකිශයිකි නකඩදි 

2කංනකමි ශම මකමඅ  ිරක ිරාිනයකඉදසක සනා භා අාකි නකතභංයාක  ුස 1 මක
 අි 

1.2 තතශාතය 
 

පඅගඩයමක  ික ක තතශාතයක යකක පඅගඩයමමමක ශද යශක  මශ්්අක රං ක ෛ ඩක මනෝක
ශද යක  සාක ාරිංනක තතමඅනක ංඩක �යාිාර ංයක ාකංක ම ෝගක ස හක ර ං  .මික
න ඉයාංයි අංික )යක ශද යශක ආගාිික ංනක  නක සරමවක යනර ං  සශක නාාි ක ය යක
නඳනාගානාකෛ ඩකආදකඩංම න්නාමගනකබ න  කඉදසශක තකන ඉයාංිකරාඩනයකි යි 
 පසකපඅගඩමයමශසක සංභා ිකමඩ කානනයකකකතතශාතයාක අික සංාභා ිකතතශාතයක
පඅගඩයමමමකාානසයකඩාජණයා ංනකාඅ කතතශාති ණකස්ශසකපඅගඩමයමමගාක
පඅගඩයාශකමංන සමවිෙශකාසඅ ං, අ ිකම ෝගංගාකආ ාජා.සක ිනාකාිාඩක)ාන ක
ඩබාක ග ිසක සොක තතශාතයක ංවරනයක ි ක ගඅක න ඉයික මිම ්ක මංඅ ,මිෝ ික - 19 
ෛං  යක  ිනාක  නක මහස.ක ක ම ෝගයක  සනාක අංස ක ඉස්ක )ානඅාක ාරිංාක මන ස තක
මනයා,ක  ාසානමක ානඅාංශක  නක  මශ්ජමයාක හ ඉදි ිමියාශක අසක තතශාතයක සඅක
ය ිසශක කමනෝකම ෝගයකං ඩඳමසාකආ ාජාක.සශ මනෝකඅසකසරමවකතතශාතයකංවරනයක
 සනාක සමවියාකාකගසනයකඉදසශකමනෝ ස් .ක අික 

මනිමයක ිාඩය ක  සස  ශසංා ිය ංයක ඩබනක ආයවමවි,ක  ිතිායික නාක  සංමඅ්ික
පිමං ක සර ක ිඩක  තංන ම ෝගක ං ඩා.සශ ක ඒංාශක තතම ෝරයක ි ා.සශ ක න ඉක
අ මිකබඩං ක බංක මරාංාක ද  අි )බ  ා,කමර ්මවක ිානාක)ං ාකපිමං කහ ඉදික
ිවසාාඅමයකිමියාමමකතතශාතයකහනළකන ස.සක සනාක) මනිාකාවයාංාශක ිඩ ක
ිළකන ඉ නික)යක�කඩසිාමවකිාවමි ාසශංඩක ශාඩකං ත ාියාකංකක අි 

මසසක රසබසක ිඩක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක ක  සාක මබ මනෝක පඅගඩයා,ක
ංෘ තියා,ක මනඛන,ක ාාඅවාාඩක තභංයාක  ස ාක හ ඉදික ිමියාමමක තතශාතයක
හනළකන ස.මිකපයං ාකමඩ කතමයෝානං  මඅ  ිරකඋපශාකගානාකඩදි 
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1.3 තතශාතයකං ඩක යුකි න/ ං ඩකි නකිරු 

 
ිගාක සනාකිළකරර කහ ඉදිකිමියාමම තතශාති ණකරඅරතයකශාතස කඉදස 
ාතශයාක ං ිග ක ංාමාක  මශ්ජමයාක )සක ම ්ංියාමමක ආවකික අ  ංයක  නක � 
ඩසිාමවකහ ඉදිකිශයිංඩකආමවාික සංභාංයකා ායි 

හ ඉදික මාජසේමයක  තක ං ිග ිසක ාකං, බශම ක මන ංනක ෛංිමක  සක සොක මනෝක
යනර කම ෞඛම අ  ංයාකම ෞඛමා ාජාංක නකපගමං කරං ංාකග ිසශ, ිිිරංාක
 රස ක ිළයික බංක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක ක ාවමඅශක ි යි ඒක ාකං,ක
හ ඉදික ං හබික ිළසණාිරංාක)මක ිසක බඩිාමයක ක තතශාතයක හනළක න ස.සක සනාක
රනඅක සනාකිපක සනාකරනසිික   රරසකාංශමකමවිකරනඅකපිමං ක සනාක  රග ා.සථක
උරමි සකදසථ නයකදසකකහාකබඩාමර ම   ිමවි 

• සනාකාාික ිැංකම ෞඛමක ිරානකිම ෝ ක ංනක ශාංාකරං ංාමගනකයාස 
• ම ෞඛමක ිරානකආනා කරරමභෝානයක නක සබ කආනා කමවඩාකඩබාකග ිස 
• ාතරඅාකශාදරිකංමායාසක නකමයෝගකාභමා ංඩකමයදස 
• තසාණං කඅ ිකපරස්කාඩයක නකං ඩප කඋුසිකාඩයකරානයකඉදස 
• ්ිරානයක නකස ර ාකරානයකං ාකම ෞඛමශකාමඅි කපර්කංගාකං ඩ.කසටස 

 

හනඅක ිරුක න රුක  ශ,ක බශම ක මන ංනක ෛංිමක පිමං ක පිබසක මිම නක  සනා 
සොක හ ඉදික ිළසණාිරමංමක ං හක ි නක ිාඩයක ිඩක පුුක .සශක න ඉ ෛිාික
ිාඩක ශනනා ං හබසශකඩබාක යකයිකයි 

හ ඉදික සකානයිකිමියාකම ෞඛම  ිරාන බංක නතිකඉදසක සනාකෛිාිකකිාඩක
 ශනමනමක  සනාක ි ක  තක මි ශ සක රනඉාක ය ක පයං ක ංනක ංාජසරක ආශසංා ක
ඉදස,ශාි ා කරානකංවගක නකආනා ක සනාකාසඅ කආනා ක ිඩ  ංනකමසසකතඉශාතයක
ං ඩක  යුක ඉදමික ාවමඅශක �යා සික ිඩක න ිි ාංශම නික ං ඩ් ක ෛංිමක උරමි සක
 මඅංකමිංාකාවමඅශකිළකන ිි 

1.4 ම ෞඛමකඋරමි සකංඩශකං ඩසන ං 
 

1ික මිෝ ි-19 ා ාක    සශකස්ංනක බඩරපසක ං ඩා.සක  සනාක ාමයක ම ෞඛමක බඩරාදාක
 මශ්ජකාංරානයකමය  කි යිකමිෝ ි-19කශක)ම මංකහ ඉදිකිවසාාඅයකාංිානික
 මඅක ංනක බංක හ ඉදික ිවසාාඅක ක  සංවරනක ාංිාරයක ාකසානක ි යි මසසක
ං සගඅයකමනෝකමිෝ ි-19කසොක තකකකබඩරපසකමන්ිමංාකර නකන  ක තකඅ  ංයක
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මඩෝිකමඅශ.හික රවයා කබඩරපිකංඩශක සානිසාකමරාකිකි යිකමඅශ.හික
 රවයා යාක  ිබාරමයාක ග ක ිඩ,ක  ස සකක මඩෝියශසක බඩරපික  තක මංි,ක
මබ මනෝක ශංනකං සගඅය ා ාක තමන බඩරපිකාංසකඉදසශක තකන ඉයාංකපිබසක
මන ි නකසබති )බ  ා,කාංසකබඩරපසාකාමෂා්අකාං සකාක සනාකාකංවඅනකපයං ක
ග ිමසාක )ං ාක  ශංනක ිශයික ි යික )ං ා ාකංවඅනක  සක මබ මන සයාක මඩක
ාංිකබ  ාකන සක ශසකම දසකංාමාක්ාංිානි  මඅ්ක ිනරයායි ාංරානසාක
න තක ිනරයාමකංාසයක නිකාමෂා්අකර සාවකයක ප ාකගඅකමන න ඉකමංි,ක)සක
 ිනරයක ශශකසබකංාදකමඩ කරං ංාකමගනකයාසශකන ඉක.සයි 

2ි ඒක නාක  සානං,ක මිෝ ි-19ශ )ම මංක �ක ඩසිාමවක හ ඉදික ිවසාාඅමයක
ිමියාමමකතතශාති ණයකංවරනයකඉදමික ිනර  ිඩ කඉදමසාක්ාංිානික
 මඅ්ක�යාිාදකසාංඅාකාකගසනයකිඩකන ඉකාඅ , )සොකමිෝ ි-19 ං සගඅයක
ායගනණයක ිළන ඉක බංශක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ාංිාරයක ක  ශසංා ක ි යික
රා ිරරි,  සංමඅ්ිකනාකආයවමවිකෛංිමංරකමිෝ ි-19කං සගඅයශක  ඳි  තක
බංක ර ංසං ි,ක බශම ක ෛංිමක  සමවියක සොක )ං ාක තිාශනයාක ංඩාංකක
ඩබාමාකම ෝගක ාශසායකඉදමික් ණකග ිමික ායාිකරදාජණක නකම ෝගකනඳනාක
ග ිමික සයාමකිනඅාංයකහ සසිකි මාි 

3ි ාඛණහංකස්ි නකාරමයනකසඟාකි ආයවමවිකෛංිමකංෘ තියාමගාකාවමඅශක
ඩබාකග ිමසා ිකහ ඉදිකිවසාාඅකක සංවරනකාංිාරයක නරඅාකාකගසනයකඉදසක
 සනාකපගමං කසාඩාංාකනඳාංාකමික ඩබයි 
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2ි ) මනිාකඋරමි ස 
 

හ ඉදික ිවසාාඅමයක ායැුක සයක ිසක බඩිායක  සනාක ෛිාිංක ාකගසනයක ඉදසශක
ස්සක පගමං ක .රයාක මඩ ක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරන ාංිාරයක ක  සාක රනඅක
ාවමඅශකස්සකය යකාවමඅශකි ක අි 

හ ඉදිකාමජ්ේමයකං හබික සනාකාවමඅ්අකෛිාිකපගමං  

1් ං හකආ ිභකඉදසශකමර ක 
• ංාජසරක නලසකනකමි  අසනලමි ළ,කමිමකමි ළ,ක නාඉරකමිකි නකඩිකමනෝක

මන ි නකඩිකංි කමන ඳාකඋුකි කමා ික2-3කාකංාජසරක නලසි 
 

2් උිප නකම ක සනා 
• රානයාකඩබාදසනකමි  අසනලකහැරකමිෝෂරයාකරානයක සනාකඩබාකදසි 

 
3්  ංාකආනා ය 

•  ිකක ුකමගඩක.රයාක නකස්කැුකබාක.රයාක ංාකආනා යක සගකඩබාකදසි 
 

4් නං කම කරානයක සනාක නකං හකාං ාකි නක ශ 
• ම කමංකංශකඋුසිකි නකඩික15g,කමරඳක15g,කිනක5gක නකස් ුක50gකාක

ංි ක90mlක සගකඋුකමි ශකරානයාකමඩ කඩබාකදස ි 
 

5් ං හකාසක.මසාකරසක 
• රානයාකඩබාදස න  ං කම කරානයක සනා මයෝානාකිඩකරානයාකඩබාකදසි 
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3ිමිෝ ි - 19  නකමහස.ක සනාකෛංිමක ිමාං 

මිෝ ි-19  සනාකතතිා ක තකබංකතසඅංමයකතිාශකි නකමබ මනෝකගයඉය ගක
 අික මසයක හ ඉදික ිවසාාඅක  සංවරනක ආයඅනමයක ංර රමයාක හිබශක  තක
බ  ා,කඩබා යකන ඉකමන සසකඋරමි සකංාමාකගයාර සරකෛංිමකබඩරාදාක සාක
ඩබාක මිනක උරමි සක නාක සගක මරා.ි ාකගසනයක ි නක මඩ යිමසයශක මන්ිංක
මිෝ ි-19ක  නක මහස.ක  සනාක ංනක  ජරක ශද යක ිළ ෛං  ය ංමාෂතය   නක
ංවරනයක.මිකඅ  ංයකසඅක සාකරංතනකබ  ාි 
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ගාක නාසාංගය 
 

මඩෝිකම ෞඛමක ස රානය, මිෝ ික- 19 ආ ාිනයක.ක තකාං සකාංිකදකම ෞඛමකආ ාජණය,ආ ාිනක
ං ළ ා.සක නකරාඩනයකඉදසක- ාිරකසසකමරා.සනක2525 සාවික19 

මිෝ ික- 19  සනා ං හකමර කසිානසක නකතතාා කි ා.සකපිබසකමසමනයිකසාවමගෝරමඅශය, 2525 
ාමත්නක17, ාිරකසාවමගෝරමඅශයන 

රාර රිකම ෞඛමය, ංෘ ්යකම ෞඛම ය  නකආනා කස ා්අඅාකාරමාජකසණහඩයක
httpනථථeohfsිhealthිgovිlkථ 

httpsනථථepidිgovිlkථwebථimagesථpdfථPublicationථguidelines_for_the_management_of_df_a
nd_dhf_in_adultsිpdf 

ාාතිකමහස.කසවරනකඒිිය, මහස.කර තදසකං ළ ා.සක සනාකහ ඉදිකිවසාාඅමයකරාර රික
ිළසනාි ණයකශාතස කඉදස ම ෞඛම, මරෝජණකනාකමඅ්යකෛංිමකාසාඅමාසශය,ි 

httpsනථථwwwිchamberිlk 

ම ෞඛමකාසාඅමාසශයකhttpනථථwwwිhealthිgovිlkථmoh_finalථenglishථ 

)ා   ානරි ිිිර මිරාවඅමිාිං,  සරිාක)ා  කානරිය, මිෝ ික- 19  සනාකම ්ංාක සකානක
 ි සකඉදසකපිබසකසගකමරා.ස 

 httpsනථථwwwිoshaිgovථPublicationsථOSHA3995ිpdf 

�කඩසිාමවකිිිරකමිරාවඅමිාිං, ම ්ංාක සකානංඩකආ ාජාංකපිබස  ශනාක
httpනථථwwwිlabourdeptිgovිlkථimagesථPDF_uploadථleafletsථ1ිpdfක
httpනථථwwwිlabourdeptිgovිlkථimagesථPDF_uploadකථleafletsථ15ිpdf 

මඩෝිකම ෞඛමක ස රානය, මිෝ ික- 19 පිබසකමඅ  ිරක 

httpsනථථwwwිwhoිintථsrilankaකhttpsනථථwwwිwhoිintථsrilankaථnewsථdetailථ52-02-2525-
information-on-novel-coronavirus 

හ ඉදිකං හබික නකමිෝ ික- 19  
httpsනථථwwwිweightmansිcomථinsightsථconstruction-sites-and-covid-19ථ 
 

මිෝ ික- 19නකන සකඅ  ංයක 
httpsනථථwwwිwaිgovිauථgovernmentථdocument-collectionsථcovid-19-coronavirus-state-
of-emergency-declarations 
මිෝ ි - 19  සනාකංනකපවංා ාජාංකපිබසකරංවකමර යා්කහ රර කඉදසක.සසනඩකභාජාමංා්නක
හසජමාරිකෙිකාමබසරංවරන,   සසාකිවසාාඅශාඩාකරදාජණකහසජමාරක.මි ළඹ්, ිිිරක
මිරාවඅමිාිං 

https://www.weightmans.com/insights/construction-sites-and-covid-19/
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  ුි  න මරෝ සශව 
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  ුස 1: 2 ංන මි ශම ම මඅ  ිර ඩබා ග ිසශ  න  ි ස 
ඉදසශ  නාය ක � ඩසිා  ාමය උරමි ස,  ිබාරඅා  න ං ිග  

මංි ාහ  
 

 

 

 

 

 

 

 

2කංනකමි ශම මකමඅ  ිරකඩබාකග ිසක නක ි සකඉදසක සනාක නායකකක ිබාරඅා 

• ආාාවයි මඩ මමමකායසර, සඅරායවමවිකමබමන කශාඩාං, ගිරනක , සාඅ කරා , 
මසගාමන, ගානඩ 

• රංාකිකසනංාකසනඅා, ාසික06, ) සික).ිකිනනායිකසාංඅ, ිැං නඩ, ගානඩ 
• ස ාඅක සජ කගයනා ා.රකසනඅා, ාසික10 බ, අනග සමෂ,  නපබය 
• හ ඉදිකිවසාාඅක සංවරනකාංිාරකමය මඅෝ ාග කිාවයකසණහඩක ාසාජියාක

 මනයා 
• මි  ි-19  සනාකබශම කමන ංනකෛංිමක ිමාංකපිබසකමඅ්යකනාකිඩාියකමංික

ාහ  
 

•ක httpනථථwwwිbusinessnewsිlkථblogථ2525ථ54ථ5තථayurvedic-medical-
practitioners-requested-to-find-alternative-indigenous-medicine-
against-covid-19ථ 

•කhttpsනථථpubmedිncbiිnlmිnihිgovථ74ත4107ථ 

•ක httpsනථථnewsinිasiaථits-time-we-returned-to-wedakama-and-ayurveda-
to-fight-covid-19ථ 

 

• hpb.health.gov.lk › covid-19 

• https://alt.army.lk/covid19/ 

• https://news.lk/news/covid-19 

• www.epid.gov.lk › web 

• https://www.who.int/srilanka/covid-19 

• http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00
000000011_EN.pdf 

 

http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000011_EN.pdf
http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000011_EN.pdf
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•ක httpsනථථeconomynextිcomථsri-lanka-invites-indigenous-medical-
practitioners-to-help-fight-covid-19-gmoa-chief-recommends-dum-
elleema-to-contain-spread-ත4301ථ 

•httpsනථථtimesofindiaිindiatimesිcomථlife-styleථhealth-fitnessථhealth-
newsථayurveda-tested-immunity-practices-to-follow-during-the-
coronavirus-pandemicථphotostoryථ74912509ිcms 

•httpsනථථwwwිthehinduිcomථnewsථnationalථgovernment-recommends-
homoeopathy-ayurveda-to-prevent-coronavirus-
infectionථarticle35ත0තත44ිece 

httpsනථථwwwිgoogleිcomථsearch?client=firefox-b-
d&sxsrf=ALeKk522CU3w5btEWuYDxEoXpzPo0ASqOQන1595211ත33
102&q=COVID+19+relief+assistance+from+Traditional,+Native+or+
Ayurveda+medical+practiceිhttpsක oනක
ථථmailිyahooිcomථdථfoldersථ1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjjq430n0
npAhXIQ35KHVNFCDIQBSgAegQIDBAl 
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මරෝ සය 01 - ං හබි හ ඉදි රරියකිඩ සඳරංා මබෝ.ස 

ං ඩ ා.ස පිබස ි අ 
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මරෝ සය 02 -හ ඉදි රරශස  ය ිඩ මහස. ස්රංා මබෝ ය 

න ඉ  සකාන රදාජා ඉදමි සාසි ංාවඅාං. 
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 ාසානම මඅ  ිර 

 මි ාේා ිර -      ිබාරි ගානා පඅගඩයාමම නස  නාසිය  

 ං හබස/ංමාරෘතය - 

 ම ්ංාිායියා - 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 සා ය - ............................................  ම ෞ.ෛං.ා 

ිාවයාඩය........................................................... 
 

 සකානකරදාජාකඉදසකනාකමහස.කම ෝ ාකපිබසකමඅ  ිර 

ස්රංා මබෝ ය න ඉ  සකාන ාඅ  රදාජා ඉදස  සනා ි ර ක ිණහායසා 
සටස. 

 

රසෙය සා ය ිඩන්නාග  ස්රංා මබෝ ය න ඉ  සකාන ගණන. ........... 

රසෙය සා ය ිඩගයාර සර රිමබෝර රාඩන ආයඅනයි ම ්ංය ඩබා ගානා 
ඩද. 

හවථන අ 

 )ම ්ක නි, )ස ආයඅනමයමක නසක
ිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිි 

ම ්ංාංකඩබා්ාකංා කගණන 

…… 

රසෙය සා ය ිඩම ෞ.ෛං.ා ිාවයාඩමය ම ෞඛම ිණහායි ං හබස රදාජා 
ඉදසශ ර මහ 
ංා  ගණන. 

........... 

ානිර  ස.ි දස/  ි ාමවින ාම  ඉදස. හවථන අ 

රසෙය සා ය ිඩ ංාවඅා ක උණ ම ෝ ා ගණන. ........... 

 
නඳනාකග කස්රංාකමබෝංනක සකානක සනාකගානාකපයං කපිබසකමඅ  ිර 

රරිය ිඩ  න ාංශ  ත ාඩය එ ස ය න ඉ යාමේෝරි ණ නා උරාසග ං ස 
ාඩය එ ස මන ංන ම ් ංනඩා යශ ඩබන ඩද. 

 

භා අා මන ි න අා.ර නා භාාන ාඩය මන එමසන ම  ්ගබහා ි න ඩද.  

සනන,  සළඅඩ නා සන මරෝ.ර, අාංිාගි ආං ණ (මර ග්ා, හබ මි ඩ) 

මි ා්් ංනඩ (Slab) නා ි නප සඅ ාඩය මන එමසන ම  ් ි ස ි න ඩද. 
 

යිහ/PVC බශ  ිළ ාාම    ිෘඅ (fittings) ිඩ ාඩය මන එමසන ම ් 

ආං ණ(end cap) ිසන ඩද. 
 

ාඩය එ සි  ගානා භාාන/ශ සඉ ස්රංාශ  ිළ  ය මන න ඉ ම  ් මන ඳා 
ආං ණය ඉදස මනෝ එ ස ි න ාඩය ිං ා න   ිං ා සාර ඉදස ස් ි න 
ඩද. 

 

ාඩය එ ස ි න ශ සඉ/භාාන යනා මය  ිඩඅ රෘජසඨ ාංස ංශමයා  න ිනිශ  
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ං ා සරසංඉා මන ඳා ාිනඩා පරස් ි න ඩද. 

ිාක, ගග ංඩංන ිළ ාඩය ගඩා යන ම  ් ි ස ි න ඩද.   

ම ෝරාන ිස ිඩ එඳ ාඩය  න 03ිශ ං ා හං  ි න ඩද.  

හංඅඩන ඩංම, සාසා නා භාණහ ාස රර  බ න   ි න ඩද.  

ඝන ාරඩංම මංාි  තතා්ි ණය ි න ඩද  

න ංඅ භා අයශ ගානා මනෝ හංඅඩන ශයව ාඩය )ාඑ ස මන ංන ම  ්ගබහා 
ි න /ං ග ප ංන/ ස්ර ි න ඩද. 

 

හං  ඉදසශ මන න ඉ ාඩය එඳ  ත  සකාන/ බ්ා ිඩශ .ශ නාශි මය ිනඩද  

ාංශම අාාජහි උරමි ස ම ෞඛය ෛංිම ාඩරාද ිාවයාඩමයා ඩබා ගානා 
ඩද. 

 

  
 

 
 මසසක ංාවඅාංක තමඅශමයක ාිාළක රළා ක ආයඅනය,ක ම ෞඛමක ෛංිමක ාඩරාදක ිාවයාඩයක නාක CIDA මංඅ ෙඩග 

සා මය 10  නශ   මර  යංාන. 
 

හ ඉදි  මි ාේා ිරංා ංශමයා ස්රංා මබෝ.ස ං ඩ ා.මි ාාති ං හ ශනනශ හබ ිාංන 
 නමයෝගය හඅා ාගය මි ශ  ඩි . 
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                       මඩාිය 

මරෝ සශව 1න මිෝ ික- 19 ං ළ ා.සක සනා 
 

 

 

සwww.slagm/wp-content/uploads/2020/05/COVOD-cONTROL-WORKLACE 
pOSTEංR-english.jpg 
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මරෝ සශව 1න මහස.කං ළ ා.සක සනා 

 
 

මඩාිය: http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html 

 

http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
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මඩාශස යනකhttpsනථථwww මඩාශස ය: http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html 

ිchamberිlk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මඩාිය: http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html 

 

   මරෝ සශව 2න මහස.කං ළ ා.සක සනා 
    

 

 

 

http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
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