(Sinhala version)

StayHomeSafe හි ක්රියාපටිපාටිය
යයෝග්යතාවය
ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව විසින්ත ස ෝග නිවා ණය

හ පාලනය (Cap. 599A) යටසේ

අනිවාර්ය නිස ෝධායන නිසයෝගයක් නිකුේ කිරීසෙන්ත පසු



COVID-19 ස ෝගියාසේ

මීප ආශ්රිතයන්ත දින 14 ක නිස ෝධායනයකට භාජනය

කළ යුු අත , පසුව දින 7 ක ස්වයං අධීක්ෂණය යටසේ නිස ෝධායනය විය යුුය



COVID-19 ස ෝගියාසේ ආශ්රිතයන්ත

ෙඟ

මීප

ේබන්තධතා පැවැේූ පුද්ගලයින්ත

(සෙවන සපළ ආශ්රිතයින්ත) දින 4ක නිස ෝධායනයකට භාජනය විය යුුය.
ෙහ පුද්ගලයින්ත නිවා
පුද්ගලසයකුට නිවා


නිස ෝධායනය

ඳහා සුදුසු යැයි

ලකනු ලැසේ. යේ

නිස ෝධායනයට ලක් කළ හැකිෙ යන්තන පිළිබඳ මූලධර්ෙ -

සුදුසු වා ස්ථානවල පදිංචි පුද්ගලයින්ත පෙණක් සේ
උොහ ණයක් සල , ස ෝගය

ඳහා

ලකා බලනු ලැසේ.

ේ්සර්ෂණය විය හැකි බවට

ැක සකස න

වා ස්ථාන, සවනෙ නානකාෙ /මුළුතැන්තසගයක් සනාෙැති වා ස්ථාන, සබදුණු
උප ඒකක

හිත සහෝ ඉතා කුඩා ඉඩ ් ොණයක්

නුසුදුසු බවට


හිත ස්ථාන ෙ සේ

ඳහා

ලකනු ලැසේ.

තවේ මූලික මූලධර්ෙයක් වන්තසන්ත, එකෙ අවොනේ ෙට්ටෙක් ඇති අය පෙණක්
එක්ත ා සේලාවකදී එකෙ ස්ථානයකට සීො කළ යුු බවයි.



ස්වයං රැකව ණය

ල ා ගැනීෙට ඇති හැකියාව, අන්තයයන්තසේ රැකව ණය

අවශ්යෙ යන වග, ගර්භණී තේේවය,
සභෞතික තේවයන්තෙ

ෙ-ස ෝගාබාධ ආදි එක් එක් පුද්ගලයන්තසේ

ලකා බලනු ලැසේ.

විමසීම් සඳහා ක්ෂණික ඇමතුම
ඇෙුේ පිළිබඳව වැෙගේ සතා ුරු

ඳහා කරුණාක

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Important_Contact_Information.pdf සවත පිවිස න්තන.
නිතර අසන ප්රශ්න
නිවයේ නියරෝධායනය වන අය සඳහා
1. නිවස තුළ නියරෝධායනය විය යුතු කාලයේදී කළ යුත්යත් යමානවාද?
 කරුණාක දිනකට සෙව ක් ඔසේ ශරී උෂ්ණේවය ෙැන ඔසේ ස ෞඛ්ය
තේේවය නිරීක්ෂණය ක න්තන.
 එසස්ෙ, නිස ෝධායන කාල සීොසේ ඇතැේ දිනවලදී ඔබට සේගවේ ප්රතිසද්හජනක
පරීක්ෂණයකට (RAT) මුහුණ දීෙට සිදුසේ. පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය වාර්තා කිරීෙට
කරුණාක පරීක්ෂණ වාර්තාව කියූ වහාෙ එහි ඡායාරූපයක් ගන්තන. දින 14 ක්
නිවා

නිස ෝධායනය යටසේ තබා ඇති පුද්ගලයින්ත COVID-19 නයෂ්ික අේල

පරීක්ෂණයකට භාජනය කිරීෙ

ඳහා නිස ෝධායන කාල සීොසේ 12 වන දින ප්රජා

පරීක්ෂණ ෙධයස්ථානය (CTC) සවත පැමිණිය යුුය. CTC හි සිදු ක න ලෙ
පරීක්ෂණසේ 12 වන දින ප්රතිඵල
ගන්තන.

හිත SMS පණිවිඩයක් ලබා ගැනීෙට වග බලා

 කරුණාක ඔබසේ ස ෞඛ්ය නිරීක්ෂණ සතා ුරු
"නිවසස් නිස ෝධායනය

හ පරීක්ෂණ ් තිඵල

ඳහා වන වවද්ය නිරීක්ෂණ සපෝ ෙය" (Medical

Surveillance Form for Home Quarantine) හි

ටහන්ත ක න්තන. ස ෞඛ්ය ආ ක්ෂණ

ෙධ්යස්ථානසේ පිරිස් විසින්ත ඉල්ලා සිින විට කරුණාක පරීක්ෂණ ් තිඵල
නිසි පරිදි

ේපුර්ණ ක න ලෙ වවද්ය නිරීක්ෂණ සපෝ ෙය ඔබ

හ

ුව තබා ගන්තන.

2. නිවයේ නියරෝධායන කාලය තුළ අසනීප බවක් දැයේ නම් මා කළ යුත්යත්
කුමක්ද?
 නිවා

නිස ෝධායනය යටසේ සිින පුද්ගලයින්ත දිනකට සෙව ක් ශරී උෂ්ණේවය

ෙැනීසෙන්ත තෙ ස ෞඛ්ය තේේවය නිරීක්ෂණය කළ යුුය. ඔසේ ශරී
උෂ්ණේවය ස ල්සියස් අංශක 38 ක් සහෝ ඊට වැඩි නේ සහෝ හුස්ෙ හි වීෙ, සකි
හෘෙ ස්පන්තෙන ඇති වීෙ සහෝ පපුසේ සේෙනාව වැනි සවනේ ෙරුණු ස ෝග ලක්ෂණ
ඇති වුවසහාේ, ඔබට COVID-19 ආ ාෙනය වී තිබිය හැකිය. ඔසේ ස ෞඛ්ය
තේේවය තක්සස්රු කිරීෙ

හ ස ෝහල් ගත කිරීෙ

ේබන්තධ විධිවිධාන

ඳහා

කරුණාක "StayHomeSafe" සයෝජනා ක් ෙසේ ක්ෂණික ඇෙුේ අංකය
අෙතන්තන. හදිසි අවස්ථාවකදී, කරුණාක 999 අෙතන්තන.
 ඊට අෙත ව, RAT ් තිඵලය ධනාේෙක නේ, ඔබට COVID-19 වැළඳී තිසබන්තනට
ඉඩ ඇත. ් තිඵලය වාර්තා කිරීෙට ඔබ "StayHomeSafe" සයෝජනා ක් ෙ ක්ෂණික
ඇෙුේ අංකය හා

ේබන්තධ විය යුුය. ඔබ ස ෝහල් ගත කිරීෙ

ඳහා තවදු ටේ

කටයුු කළ හැකිය.
3. නිවාස නියරෝධායනය යටයත් සිටින පුද්ගලයිේ දදනික අවශ්යතා
සකසේයේ යකයේද?
 නිවා

නිස ෝධායනය යටසේ සිින පුද්ගලයින්ත නිස ෝධායනය යටසේ සනාසිින

මිු න්ත

හ ඥාතීන්ත විසින්ත සහෝ අන්තතර්ජාලය හ හා / දු කථන ොර්ගසයන්ත

ඇණවුේ කිරීෙ වැනි ක් ෙ භාවිතසයන්ත මූලික වෙනික අවශ්යතා
ඳහා විධිවිධාන

කස් ක ගත යුුය. ඔබට වෙනික අවශ්යතා

පු ා ගැනීෙ
පු ා ගත

සනාහැකි නේ "StayHomeSafe" ක්ෂණික ඇෙුේ අංකය ඇෙතිය හැක.
4. යබදාහැරීයම් අයිතම (උදා: ආහාර සහ මාර්ගගතව මිලදී ගත් භාණ්ඩ) ලබා
ගැනීයම් දී වැදගත් වන පූර්ව ආරක්ෂණ ක්රම යමානවාද?
 නිවා

නිස ෝධායනය යටසේ සිින පුද්ගලයින්තට

ේබන්තධතා හිත සගවීේ ක් ෙ

භාවිතා කිරීෙට උපසෙස් සෙනු ලැසේ. සෙෙ ද් ේය සබොහරින පුද්ගලයන්ත ඒවා
සො ළඟ තැබිය යුු අත (උො: සොස න්ත පිටත පුටුවක් තැබීෙ) වව
නි ාව ණය වීසේ අවොනෙ අවෙ කිරීෙ

ඳහා ඔවුන්තට නිව ට ඇුළු වීෙට ඉඩ

සනාසද්. එසස්ෙ ඔවුන්ත නිසවස් නිස ෝධායනයට ලක්ව සිින පුද්ගලයින්ත
මුහුණට මුහුණ

යට

ේබන්තධතා පැවැේවීසෙන්තෙ වැළකිය යුුය.

ෙඟ

5. නිවාස නියරෝධායනය යටයත් සිටින පුද්ගලයිේට සුපුරුදු පරිදි කසළ බැහැර
කළ හැකිද? ගෘහේථ කසළ බැහැර කිරීම සම්බේධයයේ අවධානය යයාමු
කළ යුතු කරුණු තියේද?
 එදිනෙ සිදු ක න ලෙ RAT එකකින්ත ඔබට

ෘණාේෙක ප්රතිඵලයක් ඇේනේ,

ේූර්ණ ක ළ බැහැ කිරීසේ ක්රියාවලිසේදී ශලය මුහුණු ආව ණයක් පැළඳීෙට
හ නියමිත ක ළ එකු කිරීසේ ස්ථානයට ක ළ බැහැ කිරීෙට ඔබට සකි
සේලාවක් නිවසින්ත පිටවීෙට අව

ඇත. එකෙ තට්ටුසේ.

 ඔබසේ නිවසින්ත පිටව යාෙට සප , ඔබ ක ළ නිසි සල

ඔතා, අේ

නීපා ක්ෂාව

පුරුදු කළ යුු අත නිවසින්ත පිටවන විට සො ව ා ෙැමිය යුුය. ඔබ හැකි
ඉක්ෙනින්ත ඔසේ නිව ට පැමිණිය යුු අත වහාෙ අේ

නීපා ක්ෂාව ෙනාව

පිළිපැදිය යුුය.
 දුෂ්ක තා ඇති විට, කරුණාක "StayHomeSafe" සයෝජනා ක් ෙසේ ක්ෂණික
ඇෙුේ අංකය අෙතන්තන.
6. මයග් ඉයලක්්යරානික අත් පටිය සහ "StayHomeSafe" ජංගම දුරකථන
යයදුම සම්බේධයයේ උදවු අවශ්ය වූ විට ඒ සම්බේධයයේ කිසියම් සහයක්
සපයා තියේද? මට ඒවාට සම්බේධ විය හැක්යක් කාවද?
 ඉසලක්ට්ස ානික අේපිය
විෙසීේ

ඳහා, කරුණාක

හ "StayHomeSafe" ජංගෙ දු කථන සයදුෙ

ේබන්තධ

ජසේ ් ධාන සතා ුරු නිලධාරී කාර්යාලසේ

(OGCIO) ක්ෂණික ඇෙුේ අංකය 5394 3150 අෙතන්තන, shs@ogcio.gov.hk සවත
විද්යුේ තැපෑලක් එවන්තන, එසස්ේ නැේනේ ඔසේ නෙ

හ

ේබන්තධතා අංකය

එවන්තන. SMS පණිවිඩයක් හ හා 5394 3388 සවත සහෝ WhatsApp උපකා ක අංකය
වන 9617 1823 භාවිතා ක න්තන.
7. නිවාස නියරෝධායනයට භාජනය වන පුද්ගලයිේට ආසාදනය පාලනය කර
ගැනීම සසඳහා දී ඇති උපයදේ යමානවාද?
 නිස ෝධායනය වන ස්ථානයට සවනේ පුද්ගලසයක් (යන්ත) ඇුළු සනාවිය යුුය
(උො: මිු න්ත සහෝ නෑෙෑයන්ත

ොග එකට ජීවේ සනාවිය යුුය)

 ස ෞඛ්ය සෙපාර්තසේන්තුව (DH) විසින්ත ෙක්වා ඇති පරිදි ක ළ බැහැ කිරීෙ,
ස්් ේ ගැනීෙ

ඳහා ් ජා පරීක්ෂණ ෙධ්යස්ථාන සවත යාෙ වැනි

ක්රියාකා කේ හැ

ේූර්ණ නිස ෝධායන කාලයෙ නිස ෝධායන ස්ථානසේ ෙ

රැඳී සිින්තන.
 නිස ෝධායන කාලය ුළ ඉහත

ඳහන්ත කළ ක්රියාකා කේ වල නි ත අවස්ථාවල

දී හැ සො ව ා තබන්තන.
 නිත අේ ස ෝෙන්තන එසෙන්තෙ, කැස්

තීසේෙ යන්තන නිරීක්ෂණය ක න්තන

 හැකිතාක් දු ට කවුළු විවෘතව තබාසගන එෙ ස්ථානයට සහාඳින්ත වාතාශ් ය ලබා
ගන්තන

 තනුක කළ ගෘහස්ථ ේීච් 99 න්ත 1 ක් සයාොසගන නිවසස් පරි
විෂබීජහ ණය ක න්තන (5.25% ස ෝඩියේ හයිසපාක්සලෝ යිට්
ීටර් 10 ක් ජලය මිලි ීටර් 990 ක්

හිත ේීච් මිලි

ෙඟ මිශ් කිරීෙ), එය මිනිේු 15 සිට 30 ෙක්වා

කාලයක් තබා ජලසයන්ත ස ෝො හරින්තන. සලෝහ ෙුපිට
ඇල්සකාසහාල්

ය පිරිසිදු ක

ඳහා, 70%

ෙඟ විෂබීජහ ණය ක න්තන

 ශ්ව න ස් ාවයන්ත, වෙනය සහෝ අසූචි ෙගින්ත ස්ථාන අපවිේ වී ඇේනේ,එවැනි
ස්ථාන පිරිසිදු කිරීෙට ද් ේය ෙැඩි සල

අවසශෝෂණ කළ හැකි ඉවත ෙැමිය හැකි

ුවා භාවිතා ක න්තන. ඉන්තපසු ෙුපිට හා අ ල්වැසි ් සද්ශ විෂබීජ නාශක
ෙඟ විෂබීජහ ණය ක න්තන. සලෝහෙය සනාවන ෙුපිටක්

ඳහා, තනුක කළ

ගෘහස්ථ ේීච් 49 න්ත 1 කින්ත විෂබීජහ ණය ක න්තන (වු මිලි ීටර් 490 ක්

ෙඟ

5.25% හයිසපාක්සලෝ යිට් ද් ාවණයක් අඩංගු ගෘහස්ථ ේීච් මිලි ීටර් 10 ක
මිශ් ණය), මිනිේු 15 සිට 30 ෙක්වා තබා ජලසයන්ත ස ෝො හරින්තන. සලෝහ
ෙුපිටවල්

ඳහා, 70% ඇල්සකාසහාල්

ෙඟ විෂබීජහ ණය ක න්තන

 වු ගැසීෙට (්ල්ෂ් කිරීෙට) සප වැසිකිළිය පියසනන්ත ව න්තන.
 වැසිකිළි යාසෙන්ත පසු


බන්ත සයාො ෙෑේ ස ෝෙන්තන.

තියකට ව ක් එක් එක් ෙහසල් කාණු පිටවන ස්ථානයට ජලය ීටර් භාගයක්
පෙණ වේ ක න්තන.

 ශ්ව න ස ෝග ලක්ෂණ වර්ධනය වන ගෘහස්ථ

ාොජිකසයකු විසින්ත, ඔහුට සහෝ

ඇයට සුදුසු ආකා සේ සහාඳින්ත තෙ ූ මුව ආව ණයක් පැළඳිය යුුඅත , හැකි
ඉක්ෙනින්ත පැය 24 පු ාෙ ක්රියාේෙක වන විසශ්ෂිත දු කථන අංකයක් හ හා
ස්වසද්ශ කටයුු සෙපාර්තසේන්තුවට ඒ බව (HAD) ෙැනුේ දිය යුුය.
 එදිනෙ

ෘණාේෙක ් තිඵලයක් ලෙ රැපිඩ් ඇන්තිජන්ත පරීක්ෂණයක් (RAT)

අවස්ථාවකදී වුවෙ නිවසස් සො විවෘත ක න විට සහෝ කුණු බැහැ කිරීෙ

හිත
ඳහා

ෙහල් නිවා සයන්ත පිටවන විට සහාඳින්ත තෙ ූ කළ ශල්ය මුව ආව ණයක් පැළඳ
ගන්තන.

