(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Sinhala Version)

ක

ොක ෝනො වෛ ස් ක ෝගය 2019 (COVID-19)

ර ෝග කා කය
රකාර ෝනා වෛ ස් ර ෝගය 2019 (COVID-19) යනු 2019 රෙසැම්බ රේ සිට හුරබයි
පළාරේ වුහාන් හි පැතිර න වෛ ස් නියුර ෝනියා ර ෝග රපාකු කි. රම්න්ලන්්
රසෞඛ්ය බලධාරීන්රේ පරීක්ෂණයට අනුෛ, නෛ රකාර ෝනා වෛ සය එහි ර ෝග
කා කය බෛ රසායාරගන ඇත.

සායනික ලක්ෂණ
රම්න්ලන්් රසෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් සපයන ලෙ රතා තුරු ෛලට අනුෛ, උණ,
ෛයාධිය, වියළි කැස්ස සහ හුස් ගැනීරම් අපහසුතා ෛැනි ර ෝග ලක්ෂණ ඇතුලේ
රේ. ස හ අෛස්ථා බ පතල තේේෛරේ පැෛතිණි. ෛයස්ගත පුද්ගලයින් රහෝ රප
සිට පෛතින ර ෝග ඇති අයට ර
ර ෝගරේ බලපෑ බ පතල තේේෛයට
පේීරම් ෛැඩි අෛොන ක් ඇත.

සම්රේෂණ ආකා ය සහ පුර්ෛ ර ෝග ලක්ෂණ

තුී ට ගත ෛන කාලය

වෛ සය සම්රේෂණය ීරම් ප්රධාන ක්ර ය ෛන්රන් ශ්ෛසන ජල බිඳිති හ හා ෛන
අත එය ස්පර්ශය හ හා ෙ සම්රේෂණය කළ හැකිය. රබාරහෝ ඇස්තරම්න්තු ෛලට
අනුෛ පුර්ෛ ර ෝග ලක්ෂණ තු ී ට ගත ෛන කාලය දින 1 සිට 14 ෙක්ෛා ෛන අත
සා ානයරයන් දින 5 ක් ප ණ රේ.

කළ නාක ණය
ප්රධාන ප්රතිකා ය උපකා ක සේකා

රේ.

ෛැළැක්ී
රම් ෛන විට ර

රසෞඛ්ය උපරෙස්

රබෝෛන ර ෝගයට එන්නතක් රනා ැත.

නිෛරසන් පිටී අඩු ක ආහා ගැනී ට රැස්ී රහෝ රෛනේ රැස්ීම් ෛැනි ස ාජ
ක්රියාකා කම් අඩු ක න රලසේ, හැකි ත ම් දු ට රෛනේ පුද්ගලයින් ස ඟ සුදුසු
දු ස්ථභාෛයක් පෛේෛා ගන්නා රලසේ හජනතාෛරගන් ඉල්ලා සිටී.
සෑ විට ෙැඩි රපෞද්ගලික හා පාරිසරික සනීපා ක්ෂාෛක් පෛේෛා ගැනී ට
කටයුතු කිරී ආසාෙනයට එර හිෛ පුද්ගලික ආ ක්ෂාෛ සහ ප්රජාෛ තුළ ර ෝග
පැතිරී ෛැළැක්ී සඳහා ෛැෙගේ රේ:















ශලය මුඛ් ආෛ ණ ගින් ර ෝගී පුද්ගලයින්ට ශ්ෛසන වෛ ස් සම්රේෂණය ී
ෛළක්ෛා ගත හැකිය. ර ෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින්ට ( ෘදු ර ෝග ලක්ෂණ
තිබුණේ) ශලය මුඛ් ආෛ ණයක් පැළඳී අතයෛශය රේ;
රපාදු ප්රෛාහනය භාවිතා කිරීරම්දී රහෝ ජනාකීර්ණ ස්ථානෛල රැඳී සිටින විට
ශලය මුඛ් ආෛ ණයක් පළඳින්න. එය නිසි රලස පැළඳී ෛැෙගේය, එර න්
ශලය මුඛ් ආෛ ණයක් පැළඳී ට රප සහ ඉෛේ කිරීර න් පසු අේ
සනීපා ක්ෂාෛ පිළිබඳෛ ෙ සැලකිලි ේ ෛන්න;
විරශ්ෂරයන් මුඛ්ය, නාසය රහෝ ඇස් ස්පර්ශ කිරී ට රප නිත
අේ
සනීපා ක්ෂාෛ පිළිබඳ ෛ සැලකිලි ේ රෛන්න; කෑ ට රප ; ෛැසිකිළිය භාවිතා
කිරීර න් පසු; අේ පටි රහෝ රො ෛල් ෛැනි රපාදු ස්ථාපනයන් ස්පර්ශ කිරීර න්
පසු; රහෝ කැස්ස රහෝ කිවිසුම් යාර න් පසු ශ්ෛසන ස්රාෛයන් ගින් ෙෑේ අපවිත්ර
වූ විට අේ පිරිසිදු ක ගන්න;
කිවිසුම් යාරම්දී රහෝ කසින විට ටිෂූ කඩොසියකින් ඔරේ මුඛ්ය සහ නාසය
ආෛ ණය ක ගන්න. අපිරිසිදු වූ ටිෂූ පියනක් සහිත කුණු බඳුනකට බැහැ ක
රහාඳින් අේ රස්දී ;
දිය සබන් හා ජලය රයාො අේ රසෝෙන්න, අෛ ෛශරයන් තේප 20 ක් ෛේ
අතුල්ලන්න. ඉන්පසු ඉෛත ෙැමිය හැකි කඩොසි තුෛායකින් රේලා ගන්න. අේ
පිරිසිදු කළ පසු, නැෛත ෛ ක් ජල ක ා ය ස්පර්ශ රනාක න්න. (නිෙසුනක්
රලස, කඩොසි තුෛායක් භාවිතරයන් එය ඔතා ඉන්පසුෛ ෛසා ෙ න්න). අේ
රස්දීරම් පහසුකම් රනා ැති නම් රහෝ ෙෑේ ෙෘශය ාන රලස අපවිත්ර ී රනා ැති
විට, 70% සිට 80% ක ප්ර ාණයක ධයසා
ත පෙනම් වූ අේ රසෝෙන
ද්රාෛණයකින් අති පිරිසිදු කිරී ඵලොයී විකල්පයකි;
පාරිසරික සනීපා ක්ෂාෛ සහතික කිරී සඳහා ජලාපෛහන නල නිසි රලස හා
නිතිපතා නඩේතු ක න්න (සතියකට ෛ ක්) නිත
ෛතු කාණුෛට (යූ-උගුල)
ජලය ලීටර් භාගයක් ප ණ ෛේ ක න්න;
සියලුම කාණු විවර භාවිතයේ ය ාමැති විට ය ාඳින් ආවරණය කරන් ;
ෛැසිකිළිය භාවිතා කිරීර න් පසු, විෂබීජ පැතිරී ෛළක්ෛා ගැනී සඳහා ෛතු
ගැසී ට රප ෛැසිකිළි පියන ෛසා ෙ න්න; සහ



ශ්ෛසන ර ෝග ලක්ෂණ ඇති විට, ශලය මුඛ් ආෛ ණයක් පළඳින්න, රැකියාෛට
යාර න්. පාසැල් යාර න්, රහෝ ජනාකීර්ණ ස්ථානෛලට යාර න් ෛළකින්න
එර න් ෛහා වෛෙය උපරෙස් ලබා ගන්න.

සංචා ක උපරෙස්
රහාංරකාං ෛලින් පිටත අතයෛශය රනාෛන සංචා ෛලින් ෛළකින රලස
හජනතාෛරගන් ෙැඩි රලස ඉල්ලා සිටියි. රහාංරකාං ෛලින් පිටත ටෛල් /
ප්රරද්ශෛලට සංචා ය කිරී ෛැළැක්විය රනාහැකි නම්, ඔවුන් ශලය මුඛ් ආෛ ණයක්
පැළඳිය යුතු අත ඔවුන් ආපසු රහාංරකාං රෛත පැමිණීර න් පසුෛ ෙ දින 14 ක්
එරස් ගත කළ යුතුය. පහත ෙැක්රෛන රසෞඛ්ය උපරෙස් හජනතාෛ විසින්
සැලකිල්ලට ගත යුතුය:












COVID-19 වෛ සය සක්රීයෛ සම්රේෂණය ෛන ටෛල් / ප්රරද්ශෛලට සංචා ය
ක න විට, ජනතාෛ උණ රහෝ ශ්ෛසන ර ෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින් සමීප
සම්බන්ධතා ෛලින් ෛැළකී සිටිය යුතුය. ඔවුන් ස ඟ සම්බන්ධ ී ෛැළැක්විය
රනාහැකි නම්, ශලය මුඛ් ආෛ ණයක් පැළඳරගන සිට රහාංරකාං රෛත ආපසු
පැමිණ දින 14 ක් ගත ෛන රතක් ෙ දිගට එරස් ක න්න;
ර ෝහල්ෛලට යාර න් ෛළකින්න. ර ෝහලකට යා ට අෛශය නම්, ශලය මුඛ්
ආෛ ණයක් පැළඳරගන ෙැඩි රපෞද්ගලික හා අේ සනීපා ක්ෂා ක්ර රේෙයක්
අනුග නය ක න්න;
සතුන් (ක්රීඩා ඇතුළුෛ), කුකුළු ස් / කුරුල්ලන් රහෝ ඔවුන්රේ අපද්රෛය ස්පර්ශ
කිරීර න් ෛළකින්න;
ාළු, ස් රෛළඳරපාලෛල්, සජීී කුකුළු රෛළඳරපාලෛල් රහෝ රගාවිපලෛල් ෛලට
යෑර න් ෛළකින්න;
විරශ්ෂරයන් උග්ර ශ්ෛසන ආසාෙන ඇති ර ෝගීන් ස ඟ සමීප සම්බන්ධතා
පැෛැේීර න් ෛළකින්න;
ක්රීඩාෛට
න ලෙ සේෛ ස් පරිරභෝජනය රනාක න්න සහ ක්රීඩා ස් සපයන
ආහා පරිශ්රයන්ට අනුග්රහය රනාෙක්ෛන්න;
කිරි, බිේත සහ ස් ඇතුළු අමු රහෝ ෙ ෛශරයන් පිසින ලෙ සේෛ නිෂ්පාෙන
රහෝ සේෛ ස්රාෛයන්, අපද්රෛය (මුත්රා ෛැනි) ෛැනි අපවිත්ර වූ නිෂ්පාෙන ගින් අපවිත්ර
විය හැකි ආහා පරිරභෝජනය කිරීර න් ෛැළකී සිටී ෛැනි ආහා
සු ක්ිතතාෛ සහ සනීපා ක්ෂාෛට අොළ නීති රීති පිළිපදින්න;
රහාංරකාං නග රයන් පිටතදී අසනීප බෛක් ෙැරන් නම්, විරශ්ෂරයන් උණ රහෝ
කැස්සක් ඇති වුෛරහාේ, ශලය මුඛ් ආෛ ණයක් පැළඳරගන, රහෝටල් කාර්ය
ණ්ඩලයට රහෝ සංචා ක නිරයාජිතයින්ට ෙැනුම් දී ෛහා වෛෙය උපරෙස් ලබා
ගන්න; සහ
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රහාංරකාං රෛත ආපසු පැමිණි පසු, උණ රහෝ රෛනේ ර ෝග ලක්ෂණ ඇති
වුෛරහාේ ෛහා වෛෙයෛ රයකුරගන් වි සන්න, ෑත කාලීන සංචා ක
ඉතිහාසය සහ සතුන්ට නි ාෛ ණය ී පිළිබඳෛ වෛෙයෛ යා ෙැනුෛේ කිරී ට
මූලික පියෛ ගන්න, සහ ර ෝගය පැතිරී ෛැළැක්ී සඳහා ශලය මුඛ්
ආෛ ණයක් පැළඳ ගන්න.
ාර්තු 2020
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