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1.  නව බ ෝවන බ ෝග යනු කුමක්ද? 

නව බෙෝවන බ ෝගයක් යනු මිනිස් ජනගහනයක අලුතින් දක්නට ලැබෙන බෙෝවන 

බ ෝගයකි. මිනිසාබේ ප්රතිශක්තිය බේ වව ස්, ෙැක්ීරියා බහෝ ප බපෝෂිතයන් වැනි 

ඕනෑම බෙෝවන කා කයකට එබ හිව අවම මට්ටමක පැවතීම නිසා එය සිදුවිය 

හැක. එහි ෙ පතලකබේ විවිධත්වය නිසා ම ණ හා බ ෝගාොධවලට බේතු විය 

හැකි අත   යේ ප්රජාවක් බහෝ වසංගතයක් දක්වා පැතිරිය කළ හැකිය. 

2.  නව බ ොබ ෝනො වව සය යනු කුමක්ද? 

බකාබ ෝනා වව සය යනු සතුන් සහ මිනිසුන් අත  දක්නට ලැබෙන විශාල වව ස් 

පවුලකි. සමහ  වව ස් මිනිසුන්ට ආසාදනය වන අත  බසේප්රතිශයාබේ සිට 

මැදබප දිග ශ්වසන සින්බරෝමය (MERS) සහ දරුණු උග්ර ශ්වසන සින්බරෝමය (SARS) 

වැනි දරුණු බ ෝග දක්වා වූ බ ෝග ඇති ක න ෙව හඳුනාබගන ඇත. 

3.  බ ොබ ෝනො වව ස් බ ෝගය (COVID-19) යනු කුමක්ද? 

“බකාබ ෝනා වව ස් බ ෝගය 2019 (COVID-19)” යනු “SARS-CoV-2” නේ නව 

බකාබ ෝනා වව සය නිසා ඇති වන බ ෝගයකි. 

4. COVID-19 හි බ ෝග ලක්ෂණ බමොනවොද? 

COVID-19 බ ෝගබයහි වඩාත් බපාදු බ ෝග ලක්ෂණ වන්බන් උණ, වියළි කැස්ස සහ 

බතබහට්ුවයි.  සය බහෝ සුවඳ නැතිවීම, නාසබේ තදෙදය, සන්ි ප්රදාහය, උගුබේ 

අමාරුව, හිස දය, මාංශ බේශි බහෝ සන්ි බේදනාව, සබේ කැක්ුම, ඔක්කා ය බහෝ 

වමනය, පාචනය, සීතල බහෝ ක කැවිල්ල ආදිය අබනුත් බ ෝග ලක්ෂණ බේ. ඇතැේ 

පුද්ගලයින් හට ඉතා මෘදු බ ෝග ලක්ෂණ බහෝ ඇතැමුට විබශ්ෂ බ ෝග ලක්ෂණයක් 

බනාමැති අත , සමහ ුට හුස්ම හි වීම, පපුබේ බේදනාව බහෝ වයාකූලත්වය වැනි 

දරුණු බ ෝග ලක්ෂණ ඇතිවිය හැකිය. 

බ ෝගය බේතුබවන් ඇතිවන සංකූලතා අත ට ශ්වසන අපහසුතාව, උග්ර ශ්වසන 

අපහසුතා සින්බරෝමය (ARDS), බල් විෂ වීම සහ බල් විෂ වීම බේතුබවන් වන 

කේපනය, රුි  කැටි ගැසීම සහ / බහෝ හෘද, අක්මාව බහෝ වුගඩු වල තුවාල සිදු 

වීම ඇතුළු ෙහු- අවයව ක්රියාකාරීත්වය අක්රිය වීම ආදිය ඇතුළත් විය හැකිය. COVID-

19 සහිත ළමුන් සහ නව ය ොවුන් වියේ පසුවන්නන් බහු අව වික 

අකර්මන් තොව ට හො කම්පන ට තුඩු යෙන බහු පද්ධති ගිනි අවුලුවන 



සින්්ය ෝම  (MIS-C) යෙස හඳුන්වන දුර්ෙභ නමුත් බ පතෙ තත්ව ක් වර්ධන  

වි  හැකි බවට වොර්තො තියේ. 

වයස්ගත පුද්ගලයින් සහ බසෞඛ්ය ගැටලු පවතින පුද්ගලයින් හට (උදා: අි රුි  

පීඩනය, හෘද හා බපනහළු ආොධ, දියවැඩියාව, ත ොරුකම බහෝ පිළිකා) ෙ පතල 

බ ෝගාොධ ඇතිවීබේ වැඩි අවදානමක් පවතී. 

යෙෝක යසෞඛ්  සංවිධොනයේ (WHO) යතො තුරු වෙට අනුව, පුද්ගෙ න්යගන් 10-20% 

පමණ යතයහට්ටුව, ශ්වසන සහ ස්නොයු ය ෝග ෙක්ෂණ ඇතුළුව COVID-19 හි මධ්  

හො දිගු කොලීන බෙපෑම් අත්විඳි  හැකි . WHO ට අනුව, යමම බෙපෑම් සොමූහිකව 

"පශ්චොත් COVID-19 තත්ත්ව " යහෝ "දිගු COVID" යෙස හැඳින්යේ. ය ෝග ෙක්ෂණ 

යකොපමණ කොෙ ක් පැවති  හැකිෙ  න්න තවමත් අපැහැදිලි වුවෙ, වර්තමොන 

පර්යේෂණ න් යපන්වො යෙන්යන් ය ෝගීන්ට කොෙ ත් සමඟ වැඩිදියුණු වි  හැකි 

බවයි. 

5.  COVID-19 සම්ප්බේෂණය වන ආ ො ය කුමක්ද? 

සම්යේෂණ ප්රකො  ට ශ්වසන ජෙ බිඳිති, දූෂිත පෘෂ්ඨ යහෝ වස්ූන් සම්බන්ධ කිරීම, 

යකටි දු  වොයුයසෝල් යහෝ යකටි දු  වොත  හ හො සම්යේෂණ  කිරීම ඇතුළත් යේ. 

දුර්වෙ වොතොශ්ර  සහ/යහෝ ජනොකීර්ණ ගෘහස්ථ සැකසුම් තුළෙ වව ස  පැති   ො 

හැක. 

6. පුර්ව බ ෝග ලක්ෂණ මතුවීමට ගතවන  ොලය යනු කුමක්ද? COVID-19 

සඳහො ඒ  ොලය බ ොපමණද? 

"ඉන්කියුයේෂන් පීරි ්"  න්යනන් අෙහස් ක න්යන් වව ස  අල්ෙො ගැනීම සහ 

ය ෝගයේ ය ෝග ෙක්ෂණ ඇති වීමට පටන් ගැනීම අත  කොෙ යි. පුර්ව ලි ොපදිංචි 

තක්යස්රු කොෙ  පිළිබඳ යබොයහෝ ඇස්තයම්න්තු දින 1 සිට 14 ෙක්වො ප ොස ක 

පවතින අත , Omicron ප්රයේෙ  වැනි සමහ  ප්රයේෙවෙට දින 3ක් වැනි යකටි පුර්ව 

ලි ොපදිංචි තක්යස්රු කොෙ ක් තිබි  හැක. 

7. COVID-19 සඳහො ප්රති ො ය කුමක්ද? 

ප්රතිකො  ට ආධො ක ප්රතිකො , ය ෝග ෙක්ෂණ ප්රතිකො , ප්රතිවව ස් කො ක සහ 

චීන වවෙය විෙයොව ඇතුළත් යේ. 

8.  COVID-19 හි ම ණ අනුපොතය ඉතො ඉහළද? 

කරුණොක  "වොර්තො ක න ෙෙ ම ණ සිද්ීන් පිළිබඳ තොවකොලික ෙත්ත 

විශ්යල්ෂණ " යවත ය ොමු වන්න: පවතින නවතම යතො තුරු. 

COVID-19 එන්නත්, COVID-19 ය ෝගය න්, වියශ්ෂය න් ෙරුණු ය ෝගොබොධ සහ 

ම ණය න් මිනිසුන් ආ ක්ෂො කිරීමට ඵෙෙොයී යේ. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/death_analysis.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/death_analysis.pdf


අබනක් අතට, දරුණු උග්ර ශ්වසන සින්බරෝමය (SARS) සහ මැදබප දිග ශ්වසන 

සින්බරෝමය (MERS) යන බදකම කිරීටක වව ස් මගින් ඇතිවන ශ්වසන බ ෝග බේ. 

පළමුවැන්බන් ම ණ අනුපාතය 9.6% ක් පමණ වන අත  බදවැන්න එයින් තුබනන් 

එකක් ඉක්මවයි. 

9. COVID-19 සඳහො කිසිදු බ ෝග ලක්ෂණයක් බනොමැතිද? වීථිබේදී බ ෝගීන් 

හදිසිබේ මිය යනු ඇත්ද? 

COVID-19 හි වඩොත් යපොදු ය ෝග ෙක්ෂණ වන්යන් උණ, වි ළි කැස්ස සහ 

යතයහට්ටුවයි. සමහ  පුද්ගෙයින්ට ඉතො මෘදු යහෝ වියශ්ෂිත යනොවන ය ෝග ෙක්ෂණ 

පමණක් තිබි  හැකි අත , සමහරුන්ට හුස්ම හි වීම, පපුයේ යේෙනොව යහෝ 

වයොකූෙත්ව  වැනි ෙරුණු ය ෝග ෙක්ෂණ ඇති වි  හැක. ශ්වසන ය ෝග ෙක්ෂණ ඇති 

විට, ශෙය යවස්මුහුණක් පැළඳීම, රැකි ොයවන් යහෝ පොසයල් පන්තිවෙට  ොයමන් 

වළකින්න, ජනොකීර්ණ ස්ථොනවෙට  ොයමන් වළකින්න සහ වහොම වවෙය උපයෙස් 

ෙබො ගන්න. 

10.  ොලගුණය උණුසුම්ප් වන විට COVID-19 ස්වයංසිද්ධව අතුරුදහන් බේද? 

අධයයනයකින් බහළි වූබේ කිරීටක වයි ස සාමානයබයන් වැඩි කාලයක් බනානැසී 

පවතින අත  වියළි පරිස යක අඩු උෂ්ණත්වවලදී ක්රියාශීලීව සිටින ෙවයි. 

11. COVID-19 වළක්වො ගන්බන් බ බස්ද? 

COVID-19 එන්නත්ක ණය 

• COVID-19 එන්නත්, COVID-19 ය ෝග ට එය හිව, වියශ්ෂය න් ෙරුණු ය ෝගොබොධ 

සහ ම ණ ට එය හිව වර්ධන  වීයමන් මිනිසුන් ආ ක්ෂො කිරීමට ඵෙෙොයී යේ. 

• එන්නත යනු, COVID-19 සඳහා වන සමස්ත බසෞඛ්යමය ප්රතිචා  අතරින් එක් 

බමවලමකි. එන්නත සමග ඖෂධ බනාවන මැදිහත්වීේ (NPIs) සංබයෝජනබයන් 

වව සයට එබ හි උපරිම ආ ක්ෂාව සඳහා ඉඩ සැලබස්.   

• COVID-19 එන්නත්ක ණය සිදු ක න ෙැවින්, වව ස් සේබේෂණය වීබේ 

අවදානම අවම කිරීම සඳහා සමාජ දු ස්ථභාවය, දෑත් පිරිසිදු කිරීම සහ බපාදු 

ස්ථානයන්හි මුහුණු ආව ණ පැළඳීම ඇතුළු NPIs අඛ්ණ්ඩව පවත්වාබගන යාබේ 

අවශයතාවයක් පවතී. බමම NPIs තවමත් එන්නත ලො බනාගත් අය බමන්ම, 

එන්නත් ලො ගත් පුද්ගලයින්ද අඛ්ණ්ඩව අනුගමනය කළ යුතුය.  

• COVID-19 එන්නත පිළිෙඳ විස්ත  සඳහා, කරුණාක  COVID-19 එන්නත් කිරීබේ 

වැඩසටහන සඳහා වන බත්මාත්මක බවබ් අඩවිය බවත බයාමු වන්න: 

www.covidvaccine.gov.hk 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/


බසෞඛ්ය උපබදස් 

නිවබසන් පිටවීම අඩු ක  ආහා  ගැනීමට රැස්වීම බහෝ බවනත් රැස්වීේ වැනි සමාජ 

ක්රියාකා කේ අඩු ක න බලසත්, හැකි ත ේ දු ට බවනත් පුද්ගලයින් සමඟ සුදුසු 

දු ස්ථභාවයක් පවත්වා ගන්නා බලසත් මහජනතාවබගන් ඉල්ලා සිී. 

සෑම විටම දැඩි බපෞද්ගලික හා පාරිසරික සනීපා ක්ෂාවක් පවත්වා ගැනීමට 

කටයුතු කිරීම ආසාදනයට එබ හිව පුද්ගලික ආ ක්ෂාව සහ ප්රජාව තුළ බ ෝග 

පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වැදගත් බේ: 

 යහොඳින් තෙ වූ ශලය මුඛ් ආව ණ මගින් බ ෝගී පුද්ගලයින්ට ශ්වසන වව ස් 

සේබේෂණය වීම වළක්වා ගත හැකිය. බ ෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින්ට 

(මෘදු බ ෝග ලක්ෂණ තිබුණත්) යහොඳින් තෙ වූ ශලය මුඛ් ආව ණයක් පැළඳීම 

අතයවශය බේ; 

 බපාදු ප්රවාහනය භාවිතා කිරීබේදී බහෝ ජනාකීේණ ස්ථානවල රැඳී සිටින විට 

යහොඳින් තෙ වූ ශලය මුඛ් ආව ණයක් පළඳින්න. එය නිසි බලස පැළඳීම 

වැදගත්ය, එබමන්ම ශලය මුඛ් ආව ණයක් පැළඳීමට බප  සහ ඉවත් 

කිරීබමන් පසු අත් සනීපා ක්ෂාව පිළිෙඳව ද සැලකිලිමත් වන්න; 

 අත් බස්දීමට බප  ඔබබ් ඇස්, මුඛ්ය සහ නාසය ස්පේශ කිරීබමන් වළකින්න; 

 විබශ්ෂබයන් මුඛ්ය, නාසය බහෝ ඇස් ස්පේශ කිරීමට බප  නිත ම අත් 

සනීපා ක්ෂාව පිළිෙඳ ව සැලකිලිමත් බවන්න; කෑමට බප ; වැසිකිළිය 

භාවිතා කිරීබමන් පසු; අත් පටි බහෝ බදා වල් වැනි බපාදු ස්ථාපනයන් ස්පේශ 

කිරීබමන් පසු; බහෝ කැස්ස බහෝ කිවිසුේ යාබමන් පසු ශ්වසන ස්රාවයන් මගින් 

දෑත් අපවිත්ර වූ විට අත් පිරිසිදු ක ගන්න; 

 කිවිසුේ යාබේදී බහෝ කසින විට ටිෂූ කඩදාසියකින් ඔබබ් මුඛ්ය සහ නාසය 

ආව ණය ක  ගන්න. අපිරිසිදු වූ ටිෂූ පියනක් සහිත ුණු ෙඳුනකට ෙැහැ  

ක  බහාඳින් අත් බස්දීම; 

 දිය  සෙන් හා ජලය බයාදා අත් බසෝදන්න, අවම වශබයන් තත්ප  20 ක් වත් 

අතුල්ලන්න. ඉන්පසු ඉවත දැමිය හැකි කඩදාසි තුවායකින් බේලා ගන්න. අත් 

පිරිසිදු කළ පසු, නැවත ව ක් ජල ක ාමය ස්පේශ බනාක න්න. (නිදසුනක් 

බලස, කඩදාසි තුවායක් භාවිතබයන් එය ඔතා ඉන්පසුව වසා දමන්න). අත් 

බස්දීබේ පහසුකේ බනාමැති නේ බහෝ දෑත් දෘශයමාන බලස අපවිත්ර වී 

බනාමැති විට, 70% සිට 80% ක ප්රමාණයක මධයසා  මත පදනේ වූ අත් 

බසෝදන ද්රාවණයකින් අති පිරිසිදු කිරීම ඵලදායී විකල්පයකි; 

 වැසිකිළිය භාවිතා කිරීබමන් පසු, විෂබීජ පැතිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 

වතු  ගැසීමට බප  වැසිකිළි පියන වසා දමන්න; සහ 



 ශ්වසන බ ෝග ලක්ෂණ ඇති විට, ශලය මුඛ් ආව ණයක් පළඳින්න, 

රැකියාවට යාබමන්. පාසැල් යාබමන්, බහෝ ජනාකීේණ ස්ථානවලට යාබමන් 

වළකින්න එබමන්ම වහාම වවදය උපබදස් ලො ගන්න. 

 යහොඳ ගෘහස්ථ වොතොශ්  ක් පවත්වො ගැනීම; 

 අවම වශය න් සති කට ව ක් 99 න් 1 කින් ගෘහස්ථ ේලීච් තනුක ක  නිවස 

යහොඳින් පිරිසිදු කළ යුතු  (යසෝඩි ම් හයියපොක්යෙෝ යිට්ට 5.25% අඩංගු ේලීච් 

මිලි ලීටර් 10 ක් වතු  මිලි ලීටර් 990 ක් සමඟ මිශ්ර ක ), විනොඩි 15 - 30 ක් තබො 

ජෙය න් යසෝෙො හරින්න. ය යෙෝහම  මතුපිට සඳහො, 70% ඇල්යකොයහොල් 

සමඟ විෂබීජ නොශක; 

 ශ්වසන ස්රොව න්, වමන  යහෝ පිටකිරීම් මගින් ස්ථොන දූෂණ  වී ඇත්නම්, 

ෙෘශයම  ද්රවය පිරිසිදු කිරීම සඳහො ශක්තිමත් අවයශෝෂක ඉවත ෙැමි  හැකි 

තුවො භොවිතො ක න්න. ඉන්පසු සුදුසු විෂබීජ නොශක සමඟ මතුපිට හො 

අසල්වැසි ප් යද්ශ  විෂබීජහ ණ  ක න්න. යෙෝහ යනොවන මතුපිට සඳහො, 

තනුක කළ ගෘහස්ථ ේලීච් 49 න් 1 කින් විෂබීජහ ණ  ක න්න (ජෙ  මිලි 

ලීටර් 490 ක් සමඟ යසෝඩි ම් හයියපොක්යෙෝ යිට්ට ද්රොවණ  5.25% අඩංගු 

ගෘහස්ථ ේලීච් මිලි ලීටර් 10 ක මිශ්රණ ), මිනිත්තු 15 - 30 ක් තබො ජෙය න් 

යසෝෙො හරින්න. ය යෙෝහම  මතුපිට සඳහො, 70% ඇල්යකොයහොල් සමඟ 

විෂබීජ නොශක; 

 පොරිසරික සනීපො ක්ෂොව සහතික කිරීම සඳහො ජෙොපවහන නෙ 

නිසි ොකො ව හො නිතිපතො නඩත්තු ක න්න (සති කට ව ක් පමණ) ජෙ  

ලීටර් භොග ක් පමණ එක් එක් කොණු පිටවීම (U-traps) වත් ක න්න; 

 යහොඳ ශරී  ප්රතිය ෝධ ක් යගොඩනඟො යසෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන  ටොවක් 

පවත්වො ගන්න. සමබ  ආහො  යේෙක්, ක්රමවත් වයො ොම සහ ප්රමොණවත් 

වියේක ක් මගින් යම  සොක්ෂොත් ක ගත හැකි  

 දුම් පොන  යනොක න්න සහ මත්පැන් පොන  කිරීයමන් වළකින්න. 

12. බහොංබ ොං නග බයන් පිටත සංචො ය කිරීබම්ප්දී ගත යුතු බ ෝග බ ෝවීම 

වැළැක්වීබම්ප් පියව  බමොනවොද? 

යහොංයකොං වලින් පිටත අතයවශය යනොවන සංචො  වලින් වළකින යෙස 

මහජනතොවයගන් ෙැඩි යෙස ඉල්ෙො සිටී. යහොංයකොං වලින් පිටත  ටවල්/ප්රයද්ශ 

යවත ගමන් කිරීම වැළැක්වි  යනොහැකි නම්, ඔවුන් පහත යසෞඛ්ය උපයෙස් 

පිළිපැදි  යුතු . 

 COVID-19 ය ෝගය න් ඵෙෙොයී යෙස ආ ක්ෂො වීමට නවතම නිර්යද්ශ න්ට 

අනුව සංචො  ට යප  COVID-19 එන්නත සම්ූර්ණ ක න්න (COVID-19 

එන්නත් කිරීම පිළිබඳ විස්ත  සඳහො, කරුණොක  COVID-19 එන්නත් කිරීයම් 

වැඩසටහන සඳහො යත්මොත්මක යවේ අඩවි  බෙන්න: 

www.covidvaccine.gov.hk); 



 ජනොකීර්ණ ස්ථොන නැ ඹීයමන් වළකින්න සහ හැකිතොක් දු ට යවනත් 

පුද්ගෙයින් සමඟ සුදුසු සමොජ දු ස්ථභොව ක් පවත්වො ගන්න; 

 ශෙය යවස් මුහුණක් පළඳින්න සහ සෑම විටම ෙැඩි පුද්ගලික සහ අත් 

සනීපො ක්ෂොව පවත්වො ගන්න; 

 අත් සනීපො ක්ෂොව නිත  සිදු ක න්න, දි   සබන් හො ජෙ  සමග අත් 

යසෝෙන්න, සහ අවම වශය න් තත්ප  20 ක් අතුල්ෙන්න, ඉන්පසු ජෙ  

සමග යම ට පිළි මක් සහ ඉවත ෙැමි  හැකි කඩෙොසි තුවො ක් සමග 

වි ළන්න; අත් යස්දීයම් පහසුකම් යනොමැති නම්, යහෝ ෙෑත් ෙෘශයමොන යෙස 

අපිරිසිදු යනොවන විට, 70 සිට 80% ෙක්වො ඇල්යකොයහොල් මත පෙනම් වූ අත් 

 ඳවන  සමඟ අත් සනීපො ක්ෂොව සිදු කිරීම ඵෙෙොයී විකල්ප කි; 

 කිරි, බිත්ත  සහ මස් ඇතුළු අමු බහෝ මද වශබයන් පිසින ලද සත්ව 

නිෂ්පාදන බහෝ සත්ව ස්රාවයන්, අපද්රවය (මුත්රා වැනි) වැනි අපවිත්ර වූ නිෂ්පාදන 

මගින් අපවිත්ර විය හැකි ආහා  පරිබභෝජනය කිරීබමන් වැළකී සිීම වැනි 

ආහා  සු ක්ෂිතතාව සහ සනීපා ක්ෂාවට අදාළ නීති රීති පිළිපදින්න; 

 බහාංබකාං නග බයන් පිටතදී අසනීප ෙවක් දැබන් නේ, විබශ්ෂබයන් උණ 

බහෝ කැස්සක් ඇති වුවබහාත්, ශලය මුඛ් ආව ණයක් පැළඳබගන, බහෝටල් 

කාේය මණ්ඩලයට බහෝ සංචා ක නිබයාජිතයින්ට දැනුේ දී වහාම වවදය 

උපබදස් ලො ගන්න; සහ 

 බහාංබකාං බවත ආපසු පැමිණි පසු, උණ බහෝ බවනත් බ ෝග ලක්ෂණ ඇති 

වුවබහාත් වහාම වවදයව බයුබගන් විමසන්න, මෑත කාලීන සංචා ක 

ඉතිහාසය සහ සතුන්ට නි ාව ණය වීම පිළිෙඳව වවදයව යා දැනුවත් 

කිරීමට මූලික පියව  ගන්න, සහ බ ෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ශලය 

මුඛ් ආව ණයක් පැළඳ ගන්න. 

13.  මුඛ ආව ණය  ක්රියො ොරිත්වය කුමක්ද? 

මුහුණු ආව ණ දිය  හා විශාල අංශු බිංදු වලට බභෞතික ොධකයක් සපයයි. 

සර්ිකල් මොස්ක්  නු බහුෙව භොවිතො වන මුහුණු ආව ණ වර්ග කි. හිඩැස්වලින් 

යතො ව නොස , මුඛ්  සහ නිකට සම්ූර්ණය න්ම ආව ණ  කිරීම සඳහො සුදුසු 

ප් මොණ  යතෝ න්න. ෙො වලින් වොත  කොන්දු වීම අවම කිරීයමන් මුහුයේ යහොඳ 

මුද්රොවක් ෙබො ගන්න. 

බොබහෝ මුඛ් ආව ණ තට්ු තුනකින් යුත් බමෝස්ත යක් භාවිතා ක න අත  එයට 

පිටත ත ල පුන ාවේතන තට්ුවක්, විෂබීජ වලට ොධකයක් බලස මැද තට්ුවක් 

සහ අභයන්ත  බතතමනය අවබශෝෂණය ක න තට්ුවක් ඇතුළත් බේ. ශ්වසන ජල 

බිඳිති මගින් සේබේෂණය වන බෙෝවන බ ෝග වලට එබ හිව ප්රමාණවත් 

ආ ක්ෂාවක් සැපයිය බනාහැකි ෙැවින් ඉහත කාේයයන් බනාමැතිව බවස් මුහුණ 

නිේබද්ශ බනාක යි. පිට ක න වාතය බපරීමට ඉඩ සලසන පිටකිරීබේ කපාටයක් 

බහෝ වාතාශ්රය සහිත බවස් මුහුණු භාවිතා බනාකළ යුතු අත  පිටක න වාතය 



බපරීමකින් බතා ව පවතින අත  එය පැළඳ සිටින පුද්ගලයාට COVID-19 බහෝ 

බවනත් ශ්වසන ආසාදන බ ෝග ආසාදනය වී ඇත්නේ අවට සිටින පුද්ගලයින්ට 

අවදානමක් ඇති කළ හැකිය. 

ශලය මුඛ් ආව ණ පැළඳිය යුත්බත්: 

 අපව ආ ක්ෂා ක  ගැනීම සඳහා: ශ්වසන ආසාදන බ ෝගිබයු රැකෙලා 

ගන්නා විට; වසංගත බහෝ ඉන්්ලලුබවන්සා පැතිබ න කාලවල බ ෝහල් බහෝ 

සායන වලට යාබේදී. 

 අන් අයට ආසාදනය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා: අපට ශ්වසන බ ෝග ලක්ෂණ 

ඇති විට, උදා. උණ, නාසබයන් දිය  ගැලීම, කැස්ස බහෝ කිවිසුේ යාම. 

14. කුඩො දරුවන්ට මුහුණු ආව ණයක් පැළඳිය හැකිද? 

සුදුසු ආව ණ ප්රමාණය බතෝ න්න. අනුමත පරිදි ළමුන්බේ ප්රමාණය බතෝ ා ගත 

හැකිය: 

 වයස අවුරුදු 2 ට අඩු ළමුන් සඳහා අධීක්ෂණයකින් බතා ව මුහුණු ආව ණ 

(ශලය මුහුණු ආව ණ සහ බ දි මුහුණු ආව ණ ඇතුළුව) නිේබද්ශ බනාක යි. 

 අලුත උපන් බිළිඳුන්ට සහ අවුරුදු 2 ට අඩු ුඩා දරුවන්ට මුහුණු ආව ණ නිසි 

බලස පැළඳවීම බනාකළබහාත් හුස්ම හි වීමට බහෝ බවනත් බසෞඛ්ය 

අවදානමක් ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. ඊට අමත ව, ුඩා දරුවන් ඔවුන්බේ මුහුණු 

ආව ණ ස්පේශ කිරීමට බහෝ ඇදීමට කැමැති නිසා බසෞඛ්ය අවදානමක් 

ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. 

 ළදරුවන්ට සහ ුඩා දරුවන්ට හැකි ත ේ නිවබස් රැඳී සිීමට ඉඩ දී අනවශය 

සමාජ එක්රැස්වීේ බහෝ ක්රීඩා පිටිවලට ඔවුන් බගන ඒබමන් වළකින බලස 

බදමාපියන්ට උපබදස් බදනු ලැබබ්. පිටතට යාමට අවශයතාවයක් තිබබ් නේ, 

අඩු ජනාකීේණ ස්ථාන බතෝ ාබගන ළමයින් සහ බවනත් පුද්ගලයින් අත  

ඇති සමාජ දු ස්ථභාවය පවත්වා ගැනීමට මතක තො ගන්න, සහ අවට ඇති 

බද් ස්පේශ කිරීබමන් වළකින්න. 

 ුඩා දරුවන් ඇල්ලීමට බප  භා කා යා තමන්බේ සනීපා ක්ෂාව සහතික 

කළ යුතුය. ඔබබ් දරුවාට ආහා  ලො දීබේදී ඔබබ් දෑත් පිරිසිදුව තොබගන 

මුහුණු ආව ණ පළඳින්න. 

15. මුහුණු ආව ණයක් පැළඳීම හැ  ශ්වසන ආසොදන වැලැක්වීමට ගත 

හැකි බවනත් පියව  බමොනවොද? 

මුහුණු ආව ණයක් පැළඳීම හැ  පහත සඳහන් වැළැක්වීබේ පියව  ද අනුගමනය 

කළ යුතුය: 

 අත් සනීපා ක්ෂාව යනු බ ෝග පැතිරීම අවම කිරීබේ වැදගත්ම පියව යි. 

ජනතාවබේ දෑස්, නාසය සහ මුඛ්ය ස්පේශ කිරීමට බප  නිසි පරිදි හා නිත  



නිත  දෑත් පිරිසිදු කළ යුතුය; කෑමට බහෝ ආහා  පිළිබයල කිරීමට බප ; 

වැසිකිළිය භාවිතා කිරීබමන් පසු; ශ්වසන ස්රාවයන් මගින් දෑත් දූෂිත වූ විට, 

උදා. කැස්ස බහෝ කිවිසුේ යාබමන් පසු; සහ එස්කැබල්ටේ අත් පටි, බසෝපාන 

පාලනය, පැනල් බහෝ බදා  බොත්තේ වැනි බපාදු ස්ථාපනයන් බහෝ 

උපක ණ ස්පේශ කිරීබමන් පසුව. 

 ෙෘශයම  වශය න් අපිරිසිදු වූ විට යහෝ රුධි ය න් සහ ශරී  ත ෙය න් 

දූෂිත වූ විට දි   සබන් හො වතුය න් අත් යසෝෙන්න. ෙෑත් ෙෘශයමොන යෙස 

අපිරිසිදු යනොවන විට, 70% සිට 80% ෙක්වො ඇල්යකොයහොල් මත පෙනම් වූ අත් 

 බර්වලින් ෙෑත් පිරිසිදු කළ හැකි . 

 ශ්වසන ආචා  විි / කැස්ස පුරුදු පවත්වා ගන්න; 

 අසනීප වුවබහාත් නිවබස් රැඳී සිටිමින් අන් අය සමඟ සේෙන්ධතා අවම ක  

ගන්න.; 

 ආසොෙන ඇති වි  හැකි ප්රභව න්යගන් ඈත්ව සිටින්න සහ අනවශය සමොජ 

සම්බන්ධතො අවම ක  ගැනීයමන් ආසොදිත පුද්ගෙ න් සමඟ සම්බන්ධ 

වීයමන් වළකින්න සහ ජනොකීර්ණ ස්ථොන නැ ඹීයමන් වළකින්න යහෝ හැකි 

සෑම විටම රැඳී සිටීයම් කොෙ  යකටි කිරීම, වියශ්ෂය න් ආසොෙන ආශ්රිත 

සංකූෙතො ඇතිවීයම් වැඩි අවෙොනමක් ඇති පුද්ගෙයින් සඳහො, උෙො. ගර්භනී 

කොන්තොවන් යහෝ නිෙන්ගත ය ෝග ඇති පුද්ගෙයින් 

16. ජලය සහ දිය  ස න් බයොදො දෑත් පිරිසිදු කිරීබමන් පසු, ජල   ොමය 

වසො දැමිය යුත්බත් බ බස්ද?  

අත් පිරිසිදු කළ පසු, නැවත ව ක් ජල ක ාමය ස්පේශ බනාක න්න. (නිදසුනක් 

බලස, කඩදාසි තුවායක් භාවිතබයන් එය ඔතා ඉන්පසුව වසා දමන්න). 

17. ජලය සහ දිය  ස න් බනොමැති නම්ප්, ඒ බවනුවට මට මධයසො  මත 

පදනම්ප් වූ අත් බසෝදන දිය යක් භොවිතො  ළ හැකිද? 

දෑත් දෘශයමාන බලස අපිරිසිදු වී බනාමැති විට, 70-80% මධයසා  මත පදනේ වූ අත් 

පිරිසිදුකා කයකින් පිරිසිදු ක න්න. එමගින් අත් මගින් බෙෝවන බ ෝග සේබේෂණය 

වීම ඵලදායී බලස වළක්වා ගත හැකිය. මධයසා  මත පදනේ වූ අත් 

පිරිසිදුකා කයකින් භාවිතා කිරීබේ අත් පිරිසිදු කිරීබේ ක්රමය අත් බස්දීමට සමාන 

බේ. ඔබබ් අත්වල සියලුම පෘෂ්ඨයන් ආව ණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් ප්රමාණයක්, 

මධයසා  මත පදනේ වූ අත් පිරිසිදුකා කයකින් මිලි ලීටේ 3 ත් 5 ත් අත  

ප්රමාණයක් භාවිතා ක න්න. අපි අබේ අත් බදක එකට අතුල්ලා, පසුව අත් පිුපස, 

ඇඟිලි අත , ඇඟිලි පිුපස, මාපටැඟිලි, ඇඟිලි තුඩ, පසුව මැණික් කුව ද 

අතුල්ලන්න. ඔබබ් අත් වියළී යන බතක් අවම වශබයන් තත්ප  20 ක් වත් 

අතුල්ලන්න. මධයසා  ඔබබ් අත්වල වියළීමට ඉඩ බදන්න, කඩදාසි තුවාබයන් පිස 

දමන්න එපා. භාවිතා කිරීමට බප  මධයසා  මත පදනේ වූ අත් පිරිසිදුකා කබේ 

කල් ඉුත් වීබේ දිනය පරීක්ෂා ක න්න. 



18.  ැස්සට අදොළ ආචො විධි යනු කුමක්ද? 

කිවිසුේ යාම බහෝ කැස්ස යන විට ටිෂූ කඩදාසිවලින් ඔබබ් මුඛ්ය සහ නාසය 

ආව ණය ක න්න. බතතමනය සහිත ටිෂූ පියනක් සහිත ුණු ෙඳුනකට ෙැහැ  

ක  අත් බහාඳින් බසෝදන්න. ටිෂූ කඩදාසි බනාමැති නේ, ඔබබ් කමිසබයන් බහෝ 

ඇඳුබේ අත් මගින් ඔබබ් මුඛ්ය සහ නාසය ආව ණය කළ හැකිය. 

19. ජලොපවහන නල නිසි බලස නඩත්තු කිරීම සහ U-උගුල් නැවත පු වො 

ගැනීම වැදගත් වන්බන් ඇයි? 

ජලාපවහන පද්ධතිබේ අපිරිසිදු සුවඳ සහ අපිරිසිදු ද්රවය (ෙැක්ීරියා සහ වව ස් 

ඇතුළුව) ජනයා ජීවත්වන ප්රබද්ශවලට ඇතුළු වීම වැළැක්වීමට U-උගුල් උපකාරී බේ. 

බදෝෂ සහිත බහෝ වියලි U-උගුල් මගින් බමම වැදගත් කාේයය ඉු බනාවිය හැකිය.. 

සෑම සතියකම සෑම කාණු පද්ධතියකටම ජලය ලීටේ භාගයක් පමණ වත් ක න්න. 

මීට අමත ව, තම ජලාපවහන නල, U-උගුල් සහ සනීපා ක්ෂක සවිකෘත 

නි න්ත බයන් පරීක්ෂා ක  හානියක් සිදුවී ඇත්නේ වහාම අලුත්වැඩියා කිරීමට 

කටයුතු කළ යුතුය. 

20. ඕබසෝන් විෂබීජ නොශ  ඵලදොයීද? 

ඕබසෝන් ඇස් සහ ශ්වසන මාේගය අපහසුතාවයට පත්  ක යි. ඉහළ සාන්ද්රණයකින් 

ආශ්වාස කළබහාත් එය බපනහළු වලට ෙ පතල හානියක් සිදු කළ හැකිය. 

මහජන බසෞඛ්ය ප්රමිතීන් ඉක්මවා බනායන සාන්ද්රණයන්හි භාවිතා ක න්බන් නේ, 

ගෘහස්ථ වාතයට බයාදන ඕබසෝන් නිෂ්පාදනය වව ස්, ෙැක්ීරියා, පුස් බහෝ 

බවනත් වජව දූෂක ඵලදායී බලස ඉවත් බනාක යි. 

21. පොරිබභෝගි යින් ආහො  ඇසුරුම්ප් විෂබීජහ ණය  ළ යුතුද? 

ආහා  ඇසුරුේ මගින් බකාබ ෝනා වයි ස් බෙෝවීබේ අවදානම ඉතා අඩුය. ඇත්ත 

වශබයන්ම, ආසාදිත වව සය එක් පෘෂ්ඨයකින් යකින් තවත් මතුපිටකට සහ 

බකබනුබේ ශරී යට මාරු වීබමන් වක්ර සේෙන්ධතා සේබේෂණය සඳහා පහසුකේ 

සැලසීබේදී අපිරිසිදු දෑත් වැදගත් කාේයභා යක් ඉු ක යි. ආහා  ඇසුරුේ 

බවනුවට, සේබේෂණය සිදුවන්බන් බදා  හැසි වීම, සාේපු බරාලි හැසි වීම සහ ජල 

ක ාම වැනි ඇතැේ ඉහළ ස්පේශක ස්ථාන සමඟ සේෙන්ධ වීම මගිනි - විවිධ 

පුද්ගලයින් නිත  නිත  ස්පේශ කිරීබමන් එය අපවිත්ර වීබේ අවදානම වැඩි බේ. . 

එමනිසා, සමහ  අය තවමත් අවශය නේ මධයසා  මත පදනේ වූ බස්දුේකා ක 

බහෝ ඉසින වැනි ගෘහස්ථ විෂබීජ නාශක සමඟ ආහා  ඇසුරුේ මතුපිට 

විෂබීජහ ණය කිරීමට බතෝ ාබගන ඇති නමුත්, විබශ්ෂබයන් දෑත්, නාසය සහ 

මුඛ්ය ස්පේශ කිරීමට බප ,  සිල්ල  ෙඩු සාේපු සවාරි බගාස් ආපසු බගද  බගාස් 

මිලදී ගත් නිෂ්පාදන හැසි වීම සහ ගෙඩා කිරීබමන් පසුව දෑත් බහාඳින් බස්දීම වඩා 

වැදගත් බේ. 



ඇසුරුම්වෙ විෂබීජ නොශක සිදු ක න්යන් නම් සැෙකිල්ෙට ගත යුතු කරුණු: 

 විෂබීජ නොශක (i) SARS-CoV-2 ට එය හිව ඵෙෙොයී බව ඔප්පු කළ යුතු ; (ii) 

ඇසුරුම් ද් ේ  සමඟ අනුකූෙ යේ; (iii) නිෂ්පොෙක ොයේ නිර්යද්ශ අනුව භොවිතො 

යේ. 

 ඇසුරුම් පිරිසිදු ක  විෂබීජහ ණ  කිරීයමන් පසු අත් සනීපො ක්ෂොව සිදු 

ක න්න. 

22. විෂබීජ නාශක භාවිතා කරන විට සැලකිල්ලට ගත යුත්ප්රත් කුමක්ද? 

විෂබීජ නොශක සහ අෙොළ උපක ණ නිසි යෙස භොවිතො කළ යුතු . නුසුදුසු භොවිත  

යසෞඛ්  ට අහිතක  බෙපෑම් සහ පොරිසරික දූෂණ ට යේතු වි  හැක. 

විෂබීජ නොශක සහ අෙොළ උපක ණ හැසි වීම සහ ආ ක්ෂිතව සහ ඵෙෙොයී යෙස 

භොවිතො කිරීම සහතික කිරීම සඳහො නිෂ්පොෙක ොයේ උපයෙස් අනුගමන  ක න්න. 

නිර්යද්ශිත භොවිත , සොන්ද් ණ  සහ සම්බන්ධතො කොෙ , විෂබීජ නොශක සමඟ 

අනුකූෙ අයිතම සහ මතුපිට, නිෂ්පොෙනයේ ස්ථොයිතොව, උපද් ව අනතුරු ඇඟවීම, 

ගබඩො කිරීයම් ක් ම  සහ නිෂ්පොෙන  භොවිතො කිරීයම්දී අවශ්  පුද්ගලික ආ ක්ෂක 

උපක ණ වැනි ය දුම සහ ආ ක්ෂොව පිළිබඳ යතො තුරු යකය හි වියශ්ෂ අවධොන  

ය ොමු ක න්න. විෂබීජ නොශක ෙරුවන්ට සහ සු තල් සතුන්ට ළඟො වි  යනොහැකි 

යෙස තබො ගන්න. අනතු  වළක්වො ගැනීම සඳහො, විවිධ යල්බල් සහිත යවනත් 

බහොලුම්වෙට විෂබීජ නොශක වත් යනොක න්න. 

විෂබීජ නොශක සහ අෙොළ උපක ණ අනිසි යෙස භොවිතො කිරීම පරිශීෙකයින්ට 

අහිතක  යසෞඛ්  බෙපෑම් ඇති කළ හැකි . විෂබීජ නොශක මගින් ඇති ක න 

අහිතක  යසෞඛ්  බෙපෑම්, විෂබීජ නොශකයේ  සො නික ද් ේ , නි ොව ණ කොෙ  

සහ සොන්ද් ණ , නි ොව ණ  වන මොර්ග , පුද්ගෙ යසෞඛ්  තත්ත්ව  සහ 

පොරිසරික තත්ත්ව න් වැනි සොධක කිහිප ක් මත  ඳො පවතී. යපොදුයේ ගත් කෙ, 

විෂබීජ නොශක සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීයමන් ඇස, සම සහ ශ්වසන පත්රිකොව මත 

යකෝප ක් ඇති වි  හැක. එ  ආශ්වොස කළයහොත් යපණහලුවෙට බෙපෑම් ඇති කළ 

හැකි , නැතයහොත් වැ දි යෙස භොවිතො කළයහොත් මො ොන්තික වි  හැකි . 

විෂබීජ නොශක භොවිතො ක න අත තු  යහොඳින් වොතොශ්   තබො ගන්න. 

විෂබීජ නොශක සහිත පුද්ගෙයින්ට ඉසීම නිර්යද්ශ යනොක යි. යමම පිළියවත 

යසෞඛ්  ට හොනික  වි  හැකි අත  ආසොදිත පුද්ගෙය කුයේ වව ස  පැතිරීයම් 

හැකි ොව අඩු යනොක යි. 

ගෘහස්ථ අවකොශ න්හි, සෘජු ඉසින කෙොපය න් පිටත දූෂක ඉවත් කිරීමට 

අකොර් ක්ෂම වන අත  ඇස්, ශ්වසන සහ සයම් යකෝප ක් සහ යවනත් විෂ සහිත 

බෙපෑම් ඇති කළ හැකි බැවින්, ගෘහස්ථ අවකොශ න් තුළ, විෂබීජ නොශක ඉසීම 

හ හො පොරිසරික මතුපිටට නිතිපතො ය දීම නිර්යද්ශ යනොක යි. විෂබීජ නොශක 



ය දි  යුතු නම්, ඒවො ය දි කඩකින් යහෝ විෂබීජ නොශකයේ යපොඟවො පිස ෙැමි  

යුතු . 


