ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය සඳහා තොරතුරු පත්රිකාව
DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) එකතු කිරීම
DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) නිදර්ශක එය එකතු කරන දිනයේදී නම් කළ එකතු කිරීමේ ස්ථාන වෙත ඉදිරිපත්
කළ යුතුය. එකතු කිරීමේ ස්ථාන පිහිටා තිබෙන ස්ථාන සහ විවෘත කර ඇති වේලාවන් පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා ี่
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/early-testing.html යන වෙබ් ලිපිනය වෙත යොමු වෙන්න.
DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) එකතු කිරීමට පෙර පැය දෙකක කාලයක් ඇතුළත ආහාර ගැනීම, පානය කිරීම, දත්
මැදීම හෝ උගුර සේදීමෙන් වළකින්න.
DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) එකතු කිරීම කරුණාකර හොඳින් වාතාශ්රය ඇති තැනකදී සිදු කරන්න. එසේම
අනෙක් අය සමග මීටර 2 ක් දුර පරතරය පවත්වාගෙන යන්න.
ළමුන් හෝ උදව් අවශ්ය අනෙක් අය DTS(ගැඹුරු උගුරේ ඛේටය) එකතු කිරීමේ දී සහාය ලබාගනිමින් සිදුකළ
යුතුය. ඔවුන්ට පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කළ නොහැකි නම් විකල්ප නිදර්ශක එකතුකිරීමේ ක්රම ගැන
සලකා බලන්න.
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රසායනාගාර ආකෘති පත්රය
සම්පූර්ණ කරන්න.නිදර්ශක
බෝතලය තුළ ඇති පරිවහන
මාධ්ය පානය කිරිම හෝ
ඉවතට වත්කිරීම නොකරන්න

නිදර්ශක බෝතලය, පුනීලාකාර
කඩදාසි කෝප්පය සහ නිදර්ශක මලු
දෙක පිරිසිදු මතුපිටක් මත තබන්න.
පුනීලයේ අග කපා ඉවත් කරන්න.
ටිෂූ කඩදාසියක් සූදානම් කරගෙන,
.
නියැදි එකතු කිරිමේ මල්ල විවෘත
කර ගන්න. පසුව මල්ල තුළට
නිදර්ශක බෝතලය ඇතුල් කිරීමේදී
එය පහසුවක් වනු ඇත.

ඔබගේ දෑත් සබන් සහ ජලය
යොදා ඉතා හොඳින් පිරිසිදු
කරන්න. තෙත වියළෙන සේ
පිස දමන්න. ඔබ මද්යසාරය
පදනම් වූ අත් පිරිසිදුකාරකයක්
භාවිතා කරන්නේ නම් ඔබගේ
අත් සම්පූර්ණයෙන්ම වියලෙන
තෙක් රැඳී සිටීමට මතක
තබාගන්න.

ගැඹුරු උගුරේ ඇති ඛේටය ඉවත්
කිරීම සඳහා හුස්මක් ගෙන උගුරෙන්
"ක්රූනා" ලෙස ශබ්දයක නගන්න.
අවශ්ය ප්රමාණයට DTS (ගැඹුරු
උගුරේ ඛේටය) ලබාගැනිම සඳහා
අවම වශයෙන් 3-5 අතර වාරයක්
නැවත නැවත සිදුකරන්න.

බෝතලය මතුපිට අපිරිසිදු වීම
වැළැක්වීම සඳහා පුනීලය
හරහා ඛේටය (මිලි ලීටර 4 ක්
පමණ) නිදර්ශක බෝතලය
තුළට කෙළ ගසන්න.

ඛේටය පිටතට කාන්දු වීම
සහතික වීම සඳහා නිදර්ශක
බෝතලයේ මූඩිය තදකර
වසන්න.

නිදර්ශක බෝතලයේ මතුපිට
ටිෂූ කඩදාසියකින් පිරිසිදු
කරන්න.
මධ්යසාරය මාත්තුවකින්
බෝතලය මතුපිට පිරිසිදු
නොකරන්න

දෑත් මුළුමනින්ම පිරිසිදු කරන්න.
ඉන්පසු 1 වන මල්ල ප්�රවේසමින් මුද්�
රා තබන්න. බෝතලය කෙළින් අතට
තබා තිබේද යන්න සහ කාන්දු වීමක්
සිදු නොවන බවට සහතික කරගන්න.
බෑගය තුළ ඇති අතිරේක වාතය
මිරිකා හරින්න. නිදර්ශක බෝතලය 1
වැනි මල්ල තුළට දමන්න.

සම්පූර්ණ කරන ලද
රසායනාගාර ආකෘති පත්රය
සහ නිදර්ශක බෝතලය සහිත
1 වන මල්ල, දෙවන මල්ල
තුළට දමන්න. ඉන්පසුව සබන්
සහ ජලය යොදාගෙන ඔබේ
දෑත් මුළුමනින්ම සෝදා හරින්න
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For more information on fighting the virus:

www.coronavirus.gov.hk

衞生防護中心Facebook專頁

Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection
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