(Infection Control Advice for Person under Compulsory Home Quarantine - Sinhala Version)

අනිවාර්ය නිවාස නිර ෝධායනයට ලක්ව සිටින පුද්ගලයින් සඳහා ආසාදනය පාලනයට
උපරදස්

a. සම්පූර්ණ නිර ෝධායන කාලය තුළ නිර ෝධායන වන ස්ථානරේම රැඳී සිටින්න.

b. අරනකුත් ගෘහස්ථ සාමාජිකයන් සමඟ සමීප සම්පබන්ධතා පැවැත්ීරමන් වළකින්න.

c. පුද්ගලික අයිතම සහ ආහා

අරනකුත් ගෘහස්ථ සාමාජිකයන් සමඟ රබදා ගැනීරමන් වළකින්න.

d. ඹබ රවනත් පුද්ගලයින් සමඟ ජීවත් වන්රන් නම්ප, නිර ෝධායනයට ලක්ව සිටින්නා සහ ඔහුරේ / ඇයරේ
පවුරේ සාමාජිකයන් සියළු රදරදනාම නිර ෝධායන කාලය තුල ශේ්ය මුහුණු ආව ණ පැළඳිය යුතුය.

e. අනවශ්ය පුද්ගලරයක් (රයෝ) නිර ෝධායන ස්ථානයට ඇතුළු රනාවිය යුතුය (උදා: එකට ජීවත් රනාවන
මිතු න් රහෝ ඥාතීන් ට ආසාදනය ීරම්ප අවදානම අවම කිරීම සඳහා).

f. අත් සනීපා ක්ෂාව නිත ම සිදු ක

කැස්ස ආචා

විධි පිළිපදින්න.

g. හැකි ත ම්ප රහාඳින් වාතාශ් ය ඇති තනි කාම යක රැඳී සිටින්න. ගෘහස්ථ සාමාජිකයින් රවනම
කාම යක නැවතී සිටිය යුතුය.

h. කවුළු විවෘතව තබා ගැනීරමන් හවුේ අවකාශයන් රහාඳින් වාතාශ් ය ී ඇති බවට සහතික වන්න.

i. තනුක ක න ලද ගෘහස්ථ බ්ලීචින් 99 ට 1 ක පරිමාවට (5.25% රසෝඩියම්ප හයිරපාක්රලෝ යිට් අඩංගු බ්ලීචින්
මිලි ීටර් 10 ක් ජලය මිලි ීටර් 990 ක් සමඟ) මිශ් ක

විනාඩි 15-30 අත

කාලයක් තබා දිනපතා ගෘහ

පරිස ය පිරිසිදු ක ජලරයන් රසෝදා හැ විෂබීජහ ණය ක න්න. රලෝහමය මතුපිට සඳහා, 70% මධ්යසා
අඩංගු ද්් ාවණයක් රයාදා විෂබීජහ ණය ක න්න.

j. ශවසන ස්් ාවයන්, වමනය රහෝ මල වැනි අපද්් ව්ය මගින් ස්ථානය අපවිත්් ී ඇත්නම්ප, දෘශ්යමාන ද්් ව්ය
පිරිසිදු කිරීම සඳහා දැඩි රලස අවරශෝෂණය කළ හැකි ඉවත දැමිය හැකි තුවා භාවිතා ක න්න. ඉන්පසු
මතුපිට හා අසේවැසි ප් රද්ශය විෂබීජ නාශක මගින් විෂබීජහ ණය ක න්න. රලෝහමය රනාවන පෘෂ්ඨ
සඳහා, තනුක ක න ලද ගෘහස්ථ බ්ලීචින් 49 ට 1 ක පරිමාවට (5.25% රසෝඩියම්ප හයිරපාක්රලෝ යිට් අඩංගු
බ්ලීචින් මිලි ීටර් 10 ක් ජලය මිලි ීටර් 490 ක් සමඟ) මිශ් ක
ගෘහ පරිස ය පිරිසිදු ක
මධ්යසා

ජලරයන් රසෝදා හැ

විනාඩි 15-30 අත

කාලයක් තබා දිනපතා

විෂබීජහ ණය ක න්න. රලෝහමය මතුපිට සඳහා, 70%

අඩංගු ද්් ාවණයක් රයාදා විෂබීජහ ණය ක න්න.

k. හැකිතාක් දු ට ඔබට පමණක් භාවිතා කළ හැකි වැසිකිළියක් රවන් ක ගන්න. රමය කළ රනාහැකි නම්ප,
එක් එක් භාවිතරයන් පසු වැසිකිළිය පිරිසිදු ක

විෂබීජහ ණය කළ යුතුය. එය පාවිච්චචිරයන් පසු තනුක

ක න ලද ගෘහස්ථ බ්ලීචින් 49 ට 1 ක පරිමාවක් සමඟ වැසිකිළි රපෝච්චචිය පිරිසිදු ක විෂබීජහ ණය ක න්න.
රකල ගැසීරමන් රහෝ දත් මැදීරමන් පසු රසෝදන රබ්ලසම, තනුක ක න ලද ගෘහස්ථ බ්ලීචින් 49 ට 1 ක
පරිමාවක් සමඟ වැසිකිළි රපෝච්චචිය පිරිසිදු ක

විෂබීජහ ණය ක න්න.

l. වැසිකිළිය නිසි රලස භාවිතා කිරීම

(i) හැකිතාක් දු ට ඔබට පමණක් භාවිතා කළ හැකි වැසිකිළියක් නම්ප ක න්න.

(ii) විෂබීජ පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා වැසිකිළි පියන වතු

ගැසීමට රප

(iii) වැසිකිළිය භාවිතා කිරීරමන් පසු සෑම විටම ඔරබ්ල දෑත් දිය

වසා දමන්න.

සබන් හා වතුර න් රසෝදන්න.

m. පාරිසරික සනීපා ක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ජලාපවහන නල නිසි පරිදි හා නිතිපතා නඩත්තු ක න්න
(සතියකට ව ක්) සෑම කාණු කටකටම (යූ-උගුේ) ජලය ීටර් භාගයක් පමණ වත් ක න්න. සියලුම කාණු
භාවිතරේ රනාමැති නම්ප ඒවා ආව ණය ක න්න.

n. අපද්් ව්ය බැහැ
රගාස්
රදන්න.

කිරීමට පවුරේ සාමාජිකයින්ට රහෝ මිතු න්ට උදව කළ රනාහැකි නම්ප, රගයින් රගට

ජරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් එකතු ක න කසල ඒකතුවට ඔරබ්ල අපද්් ව්ය නිසි රලස ඔතා භා

o. ඔබට උණ සහ උේ් ශවසන ර ෝග ලක්ෂණ ඇති වුවරහාත් රහෝ අසනීප බවක් දැරන් නම්ප, ඔරබ්ල මුහුණු
ආව ණය නිසි රලස පැළඳ සිටින බවට වග බලා ගන්න; වැඩිදු

කළමනාක ණය සඳහා

ජරේ ර ෝහල

රවත යාමට අවශ්ය උපරදස් හා විධිවිධාන සඳහා වහාම DH හදිසි ඇමතුම්ප අංකය අමතන්න.

p. ගෘහස්ථ සාමාජිකරයකුට උණ රහෝ ශවසන ර ෝග ලක්ෂණ ඇති වුවරහාත් ඔහු රහෝ ඇය ශේ්ය මුහුණු
ආව ණයක් පැළඳ වවද්්ය ප් තිකා

පැතිය යුතුය.

