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ක ොක ෝනො වෛ ස් ක ෝගය 2019 (COVID-19) 

2023 ජනවාරි 30 දින සංශ ෝධනය කරන ලදී 

 

ක ෝග  ො  ය 

“ශකොශරෝනො වෛරස් ශරෝගය 2019 (COVID-19)” යනු SARS-CoV-2 නම් නෛ 

ශකොශරෝනො වෛරසය නිසො ඇති ෛන ශරෝගයකි. 

 

සොයනි  ලක්ෂණ 

COVID-19 ශරෝගශයහි ෛඩොත් ශ ොදු ශරෝග ලක්ෂණ ෛන්ශන් උණ, වියළි කැස්ස සහ 

ශෙශහට්ටුෛයි. රසය ශහෝ සුෛඳ නැතිවීම, නොසශේ ෙදබදය, සන්ි ප්රදොහය, උගුශේ 

අමොරුෛ, හිසරදය, මොං  ශේශි ශහෝ සන්ි ශේදනොෛ, සශම් කැක්ුම, ඔක්කොරය ශහෝ 

ෛමනය,  ොචනය, සීෙල ශහෝ කරකැවිල්ල ආදිය අශනුත් ශරෝග ලක්ෂණ ශේ. ඇෙැම් 

පුද්ගලයින් හට ඉෙො මෘදු ශරෝග ලක්ෂණ ශහෝ ඇෙැමුට විශේෂ ශරෝග ලක්ෂණයක් 

ශනොමැති අෙර, සමහරුට හුස්ම හිරවීම,  පුශේ ශේදනොෛ ශහෝ ෛයොකූලත්ෛය ෛැනි 

දරුණු ශරෝග ලක්ෂණ ඇතිවිය හැකිය. 

ශරෝගය ශේතුශෛන් ඇතිෛන සංකූලෙො අෙරට ේෛසන අ හසුෙොෛ, උග්ර ේෛසන 

අ හසුෙො සින්ශරෝමය (ARDS), ශල් විෂ වීම සහ ශල් විෂ වීම ශේතුශෛන් ෛන 

කම් නය, රුිර කැටි ගැසීම සහ / ශහෝ හෘද, අක්මොෛ ශහෝ ෛුගඩු ෛල තුෛොල සිදු 

වීම ඇතුළු බහු- අෛයෛ ක්රියොකොරීත්ෛය අක්රිය වීම ආදිය ඇතුළත් විය හැකිය. 

ෛයස්ගෙ පුද්ගලයින් සහ ශසෞඛ්ය ගැටලු  ෛතින පුද්ගලයින් හට (උදො: අි රුිර 

පීඩනය, හෘද හො ශ නහළු ආබොධ, දියෛැඩියොෛ, ෙරබොරුකම ශහෝ පිළිකො) බර ෙල 

ශරෝගොබොධ ඇතිවීශම් ෛැඩි අෛදොනමක්  ෛතී. COVID-19 සහිෙ ළමුන් සහ නෛ 

ශයොවුන් විශේ දරුෛන් තුළ බහු  ද්ධති ප්රශකෝ කොරී සින්ශරෝමය (MIS-C) ශලස 

හැඳින්ශෛන දුේලභ නමුත් බර ෙල ෙත්ෛයක් ෛේධනය විය හැකි බෛට ෛොේෙො 

තිශේ, එය බහු අෛයෛ අසොේථක වීමට හො කම් නයට ශේතු ශේ. 

ෛයස්ගෙ පුද්ගලයින් සහ යටින්  ෛතින වෛදය ගැටලු (උදො: අි රුිර පීඩනය, හෘද 

හො ශ නහළු ආබොධ, දියෛැඩියොෛ, ෙරබොරුකම ශහෝ පිළිකො) ඇති අය බර ෙල 

ශරෝගොබොධෛලට ශගොදුරු වීශම් ෛැඩි අෛදොනමක් ඇෙ. 

ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධොනශේ (WHO) ශෙොරතුරු ෛලට අනුෛ, ආසන්න ෛ ශයන් 10-

20% ක ජනෙොෛක් COVID-19 හි මධය හො දිගු කොලීන බල ෑම් අත්විඳිය හැකිය, ඒෛො 

සොමූහිකෛ " ේචොත් COVID-19 ෙත්ත්ෛය" ශලස හැඳින්ශේ. "දිගු COVID". දිගු COVID 

හි ශ ොදු ශරෝග ලක්ෂණ අෙරට ශෙශහට්ටුෛ, හුස්ම හිරවීම, සංජොනන අක්රියෙොෛ, 



හිසරදය, ශේදනොෛ (උදො:  පුශේ ශේදනොෛ, සන්ි ශේදනොෛ) ඇතුළත් ෛන අෙර 

එදිශනදො ක්රියොකොරිත්ෛයට බල ෑමක් ඇති කළ හැකිය. විශේෂශයන්ම ළමුන් තුළ බහු 

අෛයෛ බල ෑම් ශහෝ ස්ෛයං ප්රති ක්තිකරණ ෙත්ෛයන් ඇති විය හැක. උග්ර COVID-19  

මූලික ෛ ශයන් ප්රකෘතිමත් වීශමන්  සුෛ ශහෝ මුල් ශරෝගොබොධශයන් දිගටම 

 ැෛතීශමන්  සු ශරෝග ලක්ෂණ අලුතින් ආරම්භ විය හැක. ශරෝග ලක්ෂණ ද 

කොලයත් සමඟ උච්චොෛචනය විය හැකිය (ෛරින් ෛර ශෛනස් ශේ) ශහෝ නැෛෙ ඇතිවීම 

(ෛැඩිදියුණු වීශම් කොල  රිච්ශේදශයන්  සු ශරෝග ලක්ෂණ නැෛෙ  ැමිණීම). ශරෝග 

ලක්ෂණ ශකො මණ කොලයක්  ැෛතිය හැකිද යන්න ෙෛමත් අ ැහැදිලි වුෛද, 

ෛේෙමොන  ේශේෂණයන් ශ න්ෛො ශදන්ශන් කොලයත් සමඟ ශරෝගී ෙත්ත්ෛය 

ෛැඩිදියුණු විය හැකි බෛයි. සමහර අධයයන ෛොේෙො කශේ දරුණු COVID-19 

ශරෝගොතුර වූ පුද්ගලයින් තුළ දිගු COVID බහුලෛ දක්නට ලැශබන නමුත් ඕනෑම 

ශකශනුට (මෘදු ශරෝගොබොධ ඇති අය ඇතුළුෛ) COVID-19 ආසොදනය වීශමන්  සු 

ශමම ෙත්ෛය අත්විඳිය හැකි බෛයි. WHO අනුෛ, COVID-19 එන්නත් කිරීශමන් දිගු 

COVID ඇතිවීම අඩු කළ හැකිය. සමහර අධයයනයන් ශයෝජනො කර ඇත්ශත් එන්නත් 

ශනොකළ පුද්ගලයින්ට සොශේක්ෂෛ, එන්නත් කරන ලද පුද්ගලයින්ට ආසොදනය වුෛද 

දිගු COVID ෛේධනය වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු බෛයි. 

 

සම්ප්කේෂණ ආ ො ය සහ පුර්ෛ ක ෝග ලක්ෂණ මතුවීමට ගත ෛන  ොලය 

සම්ශේෂණ ප්රකොරයට ේෛසන ජල බිඳිති, දූෂිෙ  ෘෂ්ඨ ශහෝ ෛස්ූන් සම්බන්ධ කිරීම, 

ශකටි දුර ෛොයුශසෝල් ශහෝ ශකටි දුර ෛොෙය හරහො සම්ශේෂණය කිරීම ආදිය මීට 

ඇතුළත් ශේ. දුේෛල ෛොෙොශ්රය සහ/ශහෝ ජනොකීේණ ගෘහස්ථ සැකසුම් තුළද 

වෛරසය  ැතිර යො හැක. බීශජෞෂණ කොලසීමොෛ පිළිබඳ ශබොශහෝ ඇස්ෙශම්න්තු දින 

1 සිට 14 දක්ෛො  රොසයක  ෛතින අෙර, Omicron ප්රශේදය ෛැනි සමහර ප්රශේදෛලට 

දින 3 ක් ෛැනි ශකටි පුේෛ ලියො දිංචි ෙක්ශස්රු කොලයක් තිබිය හැක. 

 

 ළමනො  ණය 

ප්රතිකොරයට ආධොරක ප්රතිකොර, ශරෝග ලක්ෂණ ප්රතිකොර, ප්රතිවෛරස් කොරක සහ, 

චීන වෛදය විදයොෛ ඇතුළත් ශේ. 

 

ෛැළැක්වීම 

COVID-19 එන්නත්කරණය 

• COVID-19 එන්නත්, COVID-19 ශරෝගශයන්, විශේෂශයන් දරුණු ශරෝගොබොධ සහ 

මරණශයන් මිනිසුන් ආරක්ෂො කිරීමට ඵලදොයී ශේ. 



• එන්නත් කිරීම COVID-19 සඳහො සමස්ෙ ශසෞඛ්ය ප්රතිචොරශේ ෛඩොත් ඵලදොයී 

ශමෛලමකි. එන්නෙ සමඟ ඖෂධීය ශනොෛන මැදිහත්වීම් (NPIs) සංශයෝජනය 

මගින් වෛරසයට එශරහිෛ උ රිම ආරක්ෂොෛක් ලබො ශද්. 

• COVID-19 එන්නත්කරණය සිදු කරන බැවින්, වෛරස් සම්ශේෂණය වීශම් 

අෛදොනම අෛම කිරීම සඳහො, දෑත් පිරිසිදු කිරීම සහ ශ ොදු ස්ථොනයන්හි මුහුණු 

ආෛරණ  ැළඳීම ඇතුළු NPIs අඛ්ණ්ඩෛ  ෛත්ෛොශගන යොශම් අෛ යෙොෛයක් 

 ෛතී. ශමම NPIs ෙෛමත් එන්නෙ ලබො ශනොගත් අය ශමන්ම, එන්නත් ලබො ගත් 

පුද්ගලයින්ද අඛ්ණ්ඩෛ අනුගමනය කළ යුතුය.  

• COVID-19 එන්නෙ පිළිබඳ විස්ෙර සඳහො, කරුණොකර COVID-19 එන්නත් කිරීශම් 

ෛැඩසටහන සඳහො ෛන ශත්මොත්මක ශෛේ අඩවිය ශෛෙ ශයොමු ෛන්න: 

www.covidvaccine.gov.hk 

 

කසෞඛ්ය උපකෙස් 

ආසොදනයට එශරහිෛ පුද්ගලික ආරක්ෂොෛ සහ ප්රජොෛ තුළ ශරෝගය  ැතිරීම 

ෛැළැක්වීම සඳහො සෑම විටම දැඩි පුද්ගලික සහ  ොරිසරික සනී ොරක්ෂොෛ  ෛත්ෛො 

ගැනීමට මහජනෙොෛට උ ශදස් ශදනු ලැශේ: 

● ශහොඳින් සවි කර ඇති  ලය ශෛස් මුහුණ ශරෝගී පුද්ගලයින්ශගන් ේෛසන වෛරස් 

සම්ශේෂණය වීම ෛැළැක්විය හැකිය. ශරෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින් (මෘදු ශරෝග 

ලක්ෂණ ඇති වුෛද) ශහොඳින් සවි කර ඇති  ලය ශෛස් මුහුණක්  ැළඳීම 

අෙයෛ ය ශේ; 

● ශ ොදු ප්රෛොහනය භොවිෙො කරන විට ශහෝ ජනොකීේණ ස්ථොනෛල රැඳී සිටින විට, 

ේෛසන ආසොදන ඇති ශරෝගීන් රැකබලො ගැනීශම්දී, ශහෝ ෛසංගෙ ශහෝ 

ඉන්්ලලුශෛන්සො සඳහො උච්චෙම අෛස්ථොෛන්හිදී සොයනෛලට ශහෝ ශරෝහල්ෛලට 

යන විට ශහොඳින් සවි කළ  ලය ශෛස්මුහුණක්  ළඳින්න. එය නිෛැරදිෛ  ැළඳීම 

ෛැදගත් ෛන අෙර,  ලය ශෛස් මුහුණක්  ැළඳීමට ශ ර සහ ඉෛත් කිරීශමන්  සු 

අත් සනී ොරක්ෂොෛ ගැන සැලකිලිමත් ෛන්න; 

● ඔශේ ඇස්, මුඛ්ය සහ නොසය ස් ේ  කිරීශමන් ෛළකින්න; 

● විශේෂශයන් මුඛ්ය, නොසය ශහෝ ඇස් ස් ේ  කිරීමට ශ ර නිෙරම අත් 

සනී ොරක්ෂොෛ පිළිබඳ ෛ සැලකිලිමත් ශෛන්න; කෑමට ශ ර; ෛැසිකිළිය භොවිෙ 

කිරීශමන්  සු; අත්  ටි ශහෝ ශදොරෛල් ෛැනි ශ ොදු ස්ථො නයන් ස් ේ  කිරීශමන් 

 සු; ශහෝ කැස්ස ශහෝ කිවිසුම් යොශමන්  සු ේෛසන ස්රොෛයන් මගින් දෑත් අ විත්ර 

වූ විට අත් පිරිසිදු කරගන්න; 

● කිවිසුම් යොශම්දී ශහෝ කසින විට ටිෂූ කඩදොසියකින් ඔශේ මුඛ්ය සහ නොසය 

ආෛරණය කර ගන්න. අපිරිසිදු වූ ටිෂූ පියනක් සහිෙ ුණු බඳුනකට බැහැර කර 

ශහොඳින් අත් ශස්දීම; 

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


● දියර සබන් හො ජලය ශයොදො අත් ශසෝදන්න, අෛම ෛ ශයන් ෙත් ර 20 ක් ෛත් 

අතුල්ලන්න. ඉන් සු ඉෛෙ දැමිය හැකි කඩදොසි තුෛොයකින් ශේලො ගන්න. අත් 

පිරිසිදු කළ  සු, නැෛෙ ෛරක් ජල කරොමය ස් ේ  ශනොකරන්න. (නිදසුනක් 

ශලස, කඩදොසි තුෛොයක් භොවිෙශයන් එය ඔෙො ඉන් සුෛ ෛසො දමන්න). අත් 

ශස්දීශම්  හසුකම් ශනොමැති නම් ශහෝ දෑත් දෘ යමොන ශලස අ විත්ර වී ශනොමැති 

විට, 70% සිට 80% ක ප්රමොණයක මධයසොර මෙ  දනම් වූ අත් ශසෝදන 

ද්රොෛණයකින් අති පිරිසිදු කිරීම ඵලදොයී විකල් යකි; 

● ෛැසිකිළිය භොවිෙො කිරීශමන්  සු, විෂබීජ  ැතිරීම ෛළක්ෛො ගැනීම සඳහො ෛතුර 

ගැසීමට ශ ර ෛැසිකිළි පියන ෛසො දමන්න; සහ 

● ශහොඳ ගෘහස්ථ ෛොෙොශ්රයක්  ෛත්ෛො ගැනීම; 

● අෛම ෛ ශයන් සතියකට ෛරක් 99 න් 1 කින් ගෘහස්ථ ේලීච් ෙනුක කර නිෛස 

ශහොඳින් පිරිසිදු කළ යුතුය (ශසෝඩියම් හයිශ ොක්ශලෝරයිට්ට 5.25% අඩංගු ේලීච් මිලි 

ලීටේ 10 ක් ෛතුර මිලි ලීටේ 990 ක් සමඟ මිශ්ර කර), විනොඩි 15 - 30 ක් ෙබො 

ජලශයන් ශසෝදො හරින්න. ශලෝහ මතුපිට සඳහො, 70% ඇල්ශකොශහොල් සමඟ 

විෂබීජහරණය කරන්න; 

● ේෛසන ස්රොෛයන්, ෛමනය ශහෝ පිටකිරීම් මගින් ස්ථොන දූෂණය වී ඇත්නම්, 

දෘ යමය ද්රෛය පිරිසිදු කිරීම සඳහො  ක්තිමත් අෛශ ෝෂක ඉෛෙ දැමිය හැකි 

තුෛො භොවිෙ කරන්න. ඉන් සු සුදුසු විෂබීජ නො ක සමඟ මතුපිට හො අසල්ෛැසි 

ප්රශද් ය විෂබීජහරණය කරන්න. ශලෝහ ශනොෛන මතුපිට සඳහො, ෙනුක කළ 

ගෘහස්ථ ේලීච් 49 න් 1 කින් විෂබීජහරණය කරන්න (ෛතුර මිලි ලීටේ 490 ක් 

සමඟ 5.25% හයිශ ොක්ශලෝරයිට්ට ද්රොෛණයක් අඩංගු ගෘහස්ථ ේලීච් මිලි ලීටේ 10 ක 

මිශ්රණය), විනොඩි 15 - 30 ක් ෙබො ජලශයන් ශසෝදො හරින්න. ශලෝහමය මතුපිට 

සඳහො, 70% ඇල්ශකොශහොල් සමඟ විෂබීජ නො ක) 

●  ොරිසරික සනී ොරක්ෂොෛ සහතික කිරීම සඳහො ජලො ෛහන නල නිසියොකොරෛ 

හො නිති ෙො නඩත්තු කරන්න (සතියකට ෛරක්  මණ) ජලය ලීටේ භොගයක් 

 මණ එක් එක් කොණු පිටවීමකට (U-traps) ෛත් කරන්න; 

● ශහොඳ  රීර ප්රතිශරෝධයක් ශගොඩනඟො ශසෞඛ්ය සම් න්න ජීෛන රටොෛක්  ෛත්ෛො 

ගන්න. සමබර ආහොර ශේලක්, ක්රමෛත් ෛයොයොම සහ ප්රමොණෛත් විශේකයක් 

මගින් ශමය සොක්ෂොත් කරගෙ හැකිය 

● දුම්  ොනය ශනොකරන්න, මත් ැන්  ොනය කිරීශමන් ෛළකින්න. 

 

 

සංචො   උපකෙස් 

සංචොරකයින්  හෙ ශසෞඛ්ය උ ශදස් පිළි ැදිය යුතුය: 

 COVID-19 ශරෝගශයන් ඵලදොයී ශලස ආරක්ෂො වීමට නෛෙම නිේශද් යන්ට අනුෛ 

සංචොරයට ශ ර සම්ූේණශයන් COVID-19 ට එශටහිෛ එන්නත්කරණයට ලක් 



ෛන්න. (COVID-19 එන්නත්කරණය පිළිබඳ විස්ෙර සඳහො, කරුණොකර COVID-19 

එන්නත් කිරීශම් ෛැඩසටහන සඳහො ශත්මොත්මක ශෛේ අඩවිය බලන්න: 

www.covidvaccine.gov.hk) ; 

 ශ ොදු ප්රෛොහනශේදී ශහෝ ජනොකීේණ ස්ථොනෛල රැඳී සිටින විට ශහොඳින් සවි 

කර ඇති  ලය ශෛස්මුහුණක්  ළඳින්න සහ සෑම විටම දැඩි ශ ෞද්ගලික 

ස්ෛස්ථෙොෛ සහ අත් සනී ොරක්ෂොෛ  ෛත්ෛො ගන්න; සහ; 

 ශහොංශකොං ෛලින් පිටෙ සිටින විට අසනී  බෛක් දැශන් නම්, විශේෂශයන් 

ේෛසන ශරෝග ලක්ෂණ අත්විඳින්ශන් නම්, ශහොඳින් සවි කළ  ලය ශෛස් 

මුහුණක්  ැළඳශගන ෛහොම වෛදය උ ශදස් ලබො ගන්න 

 

COVID-19 සඳහො ධනොත්ම  බෛ පරීක්ෂො  ළ පුද්ගලයින් සඳහො කසෞඛ්ය 

උපකෙස් 

COVID-19 සඳහො ධනොත්මක බෛ  රීක්ෂො කළ පුද්ගලයින්  හෙ ශසෞඛ්ය උ ශදස් 

ශකශරහි අෛධොනය ශයොමු කළ යුතුය: 

 ෛැඩි අෛදොනමක් ඇති පුද්ගලයින් (උදො: ප්රති ක්තිකරණය අඩු පුද්ගලයින්, 

ෛැඩිහිටි පුද්ගලයින්, යටින්  ෛතින වෛදය ෙත්ෛයන් ඇති පුද්ගලයින්) සහ 

ශරෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින්ට කඩිනම් වෛදය උ ශදස් ලබො ගැනීමට 

උ ශදස් ශදනු ලැශේ; 

 ශරෝග ලක්ෂණ ඇති පුද්ගලයින්ට නිෛශස් රැඳී සිටින ශලසත් එළිමහනට 

යොශමන් ෛළකින ශලසත් උ ශදස් ශදනු ලැශේ. 

 ශරෝග ලක්ෂණ ශනොමැති පුද්ගලයින්ට පිටෙට යොමට ශහෝ රැකියොෛට යොමට 

නිදහස තිශේ. අශනක් අෙට, COVID-19 සඳහො ධනොත්මක බෛ  රීක්ෂො කළ 

සිසුන් RAT  රීක්ෂණය සෘණොත්මක ෛන තුරු  ොසශල්  න්තියට  ැමිණීශමන් 

ෛැළකී සිටිය යුතුය. 

  ළමු ධනොත්මක  රීක්ෂණ ප්රතිඵලය ලැබුණු දින සිට දින 5 ක් ගණන් කිරීශම්දී 

හැකිෙොක් දුරට ශහොඳින් ගැළශ න  ලය ශෛස් මුහුණු, KF94 ශෛස් මුහුණු, KN95 

ශෛස් මුහුණු ශහෝ ේෛසන යන්ත්ර (N95 ේෛසන යන්ත්ර ෛැනි)  ැළඳීමට ආසොදිෙ 

පුද්ගලයන්ට උ ශදස් ශදනු ලැශේ. ඔවුන් ෛැඩි අෛදොනමක් ඇති පුද්ගලයින් 

සමඟ සම්බන්ධ වීශමන් ෛැළකී සිටිය යුතුය, ආහොර සඳහො අන් අය සමඟ 

ශම්සය ශබදොහදො ගැනීම, ජනොකීේණ ස්ථොනෛලට යොම සහ මහජන රැස්වීම්; 

 ශසෞඛ්ය ෙත්ත්ෛය සමී ෛ නිරීක්ෂණය කිරීම සහ ශරෝග ලක්ෂණ මතු 

වුෛශහොත් ශහෝ නරක අෙට හැශේ නම් ෛහොම වෛදය උ ශදස් ලබො ගන්න;  

 හැකිෙොක් දුරට ජශන්ල විෛෘෙ කර ඔශේ නිෛස ශහොඳින් ෛොෙොශ්රය ෙබො 

ගන්න; සහ 

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


 සෑම විටම පුද්ගලික සහ  ොරිසරික සනී ොරක්ෂොෛ ශකශරහි අෛධොනය ශයොමු 

කරන්න. නිෛශස් ශබදොගත් අයිෙම සහ  හසුකම් (උදො: ෛැසිකිළිය) නිෙර සහ 

භොවිෙශයන්  සු පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්න  

 


