
ෙකා��-19 සඳහා එ�න� හ��වා �ම 

1. එ�න� ම�� ප්ර�ෙ�ශ ��පාදනය සඳහා අපෙ� ප්ර�ශ��කරණ ප�ධ�ය 
සක�කර� ලබන අතර එම�� �ෙ��ත ෛවරස සහ බැ���යා වලට 
���ධව �යා��ම සඳහා ප්ර�ෙ�හ සහ ප්ර�ශ��කරණ මතක ��පාදනය 
��කර� ලබ�. ප� කාලයක� අප ��රට එකම ව�ගෙ� ෙරෝග කාරක �ණ 
ගැ�� �ට අපෙ� ප්ර�ශ��කරණ ප�ධ�යට ෙ�ගෙය� ඒවා ෙකෙර� 
ප්ර�චාර දැ��ෙ� හැ�යාව ලැ� එම�� ෙරෝග ව�ධනය �ම වළ�ව� ලබ�.  
ෙකෙ� ෙවත� සමහර ��ගල�� ඇතැ� එ�න� ලබාගැ�මට තර� 
ෙසෟඛ්යස�ප�න ෙනාෙ�. ��කා ෙරෝ�� ෙහෝ එ�න�වල අ�ත�ගත 
සමහර සංඝටකය� සඳහා ආ��කතාවය� ද�වන අය ෙ� අතර ෙව�. 
ප්රජාවට අය� වැ� ජන සංඛ්යාව� එ�න�කරණය කර� ලැ� �ට ප්රාෙ��ය 
ෙරෝග ව්ය��ය අ�� ෙගා� සැල�ය �� ප්ර�ශ��කරණය� කර ළඟා ව� 
ඇත. එම�සා අප එ�න� ලබාගැ�ම ��� අප ආර�ෂා වනවා පමණ� 
ෙනාව අප අවට ෙවෙසන ජනතාවද ආර�ෂා ව� ඇත. 

2 ෙපා�ෙ� පවස�ෙ� නම ෙබාෙහෝ එ�නන� ආර�ෂාකා� ෙ�. ෙපා� අ�� 
ආබාධ වලට එ�න� කළ ෙපෙදෙ� ෙ�දනාව, ෙවෙහස ග�ය, �සරදය, අ� 
උණ ග�ය සහ ම��� ෙ�දනා අය� ෙ�.  ෙබාෙහෝ ෙ�ලාවලට ෙමම අ�� 
ආබාධ මෘ� සහ තාවකා�ක වන අතර එ�න� ලබා ග�නා �ය� ෙදනාම ඒවා 
අ����ෙ� නැත.  

3. සමහර ��ගල�� වඩා උග්ර, එෙහ� සාමාන්යෙය� ��ලභ අ�තකර බලපෑ� 
අ���ය හැ�ය.  

4. ෙලාව �රා එ� දැ��මට අෙ���ත ෙකා��-19 එ�න� වැ� ගණන�  අ�යර-
3 යටෙ� සාය�ක අ�හදාබැ�� කරා ළඟා � ඇත. ෙමම එ�න� ම�� 
ෙකා��-19 වැළැ��ෙ� එකම ඉල�කය ෙව�ෙව� ��ධ � යා�ත්රණය� 
භා�තා කර� ලබ�. 

5. �� ස�� මත භා�තෙ�� ලැෙබන ප්ර�ඵල සහ ආර�ෂාව තහ�� ��ම 
සඳහා, �ය�ම අෙ���ත එ�න� රසායනාගාර �ළ �� ෙකෙරන ��ව-
සාය�ක ප��ෂණ අ�යරය ප�කළ ��ය. එ�� ප�ව �ෙව�ඡාෙව� 
ඉ��ප� ව�න�, ෙබාෙහෝ �ට ෙසෟඛ්ය ස�ප�න ��ගල�� ෙතෝරා සාය�ක 
අ�යර 1-3 සඳහා  ප�කරග� ලබ�. එ�� අදාළ එ�න� වල කා�ය�ෂමතාව 
සහ සා�ථකභාවෙ� ප්රග�ය ��බඳව අධ්යයනය� ��කර� ලබ�. අෙන�� 
සෑම එ�නත� ෙම�ම ෙකා��-19 එ�නත �පද�ම සඳහාද ෙමම සංව�ධන 
�යාව�ය කළ �� ෙව�.  



6. ආර�ෂාකා� ෙලස සහ ප්ර�ඵලදා� ෙලස ෙපා� මහජනතාවෙ� ශ�රගත 
��ම ��� ෙහාංෙකාං ජන ��තය සාමාන්ය ත�වෙය� නැවත ආර�භ 
��ම සඳහා ෙකා��-19 එ�නත �රණා�මක ව� ඇත. එළෙඹන වසර �ළ 
� ආ��ව ම�� ෙපා� මහජනතාවට �ෙව�ඡා පදන�� එ�නත ලබාගැ�ම 
සඳහා එ�න� ලබා�ෙ� වැඩසටහන� �ය� කර� ලබ�.  

7. ආ��ව ම�� ෙරෝග වැළැ��ෙ� හා පාලනය ��ෙ� (එ�න� භා�තෙය�) 
ෙර�ලා� (Cap. 599K) (ෙර�ලා�ය) �ථා�ත කර� ලැබ ඇ� අතර එම�� 
ආහාර සහ ෙසෟඛය කට�� ��බඳ ෙ�ක�වරයාට හ�� ත�වය� යටෙ� 
අදාළ ෙකා��-19 එ�න� ෙහාංෙකාං රට �ළ �ෙ�ෂ  භා�තය සඳහා අ�කා� 
සහ අවසර �ෙ� බලය පවරා ඇත. ෙර�ලා� යටෙ� �ෙ��ත හ�� 
අව�ථාව� සඳහා අ�මත කර� ලබන බලයල� ෙකා��-19 එ�න� 
තව�රට� ආර�ෂාව, සා�ථකභාවය සහ �ණා�මකභාවය හා අ��ල 
ව�ෙ�දැ� සහ�ක �ම සඳහා ආහාර සහ ෙසෟඛ්ය කට�� ��බඳ 
ෙ�ක�වරයා ��� කරන ලද බලය පැව�ම �ෂයබ�ධ සාය�ක ද�ත සහ 
ප්ර�ණ��ෙ� මතය සහ අදාළ එ�නත ශ�රගත �ෙම� ප� එය ලබන 
��ගලයාට �ය හැ� ඕනෑම හා�කර ���ය� ���ෂණය ��ෙ� ඌණ 
�රකය� ස�ත යා�ත්රණය� ස�ත එක� �ය ��ය.  
 

8. එයට ෙ�� � සත්ය ක�ණ ව�ෙ� ෙපා� වශෙය� අෙන�� එ�න� ෙම� 
ෙනාව ෙකා��-19 එ�නත සඳහා ගත� ප�ෙ�ෂණ හා සංව�ධන කාලය 
සං���ත �මය. එබැ�� ජනගහණය� �ළ පෘ�ල වශෙය� එ�නත 
ලබා�ෙම� ප� කලා�ර�� ඇ��ය හැ� අනෙ���ත හා උග්ර අ�තකර 
���� ස���ණ වශෙය� බැහැර කළ ෙනාහැ�ය. ෙකා�� -19 එ�නත 
ශ�රගත �ෙම� ප� අදාළ එ�නත ස�බ�ධෙය� එය ලබාග�නා අයෙ� 
��� �ළ ඇ��ය හැ� ඕනෑම අ�තකර ���ම� ��බඳවම ආ��ව 
���ෂණ කටය� ��කර� ලබ�. 

9. එ�නත ශ�රගත ��ම ලබාග�නා ��� �ය කැමැ�ත දැ���ම මත 
��කළ �� අතර එ�නත ලබා�මට ප්රථම එ�නතට අදාළ ෙතාර�� 
පැහැ��ව ජනතාවට දැ���ය ��ය. ඉහත සඳහ� කළ එම සැකැ�ම පහ� 
වන ��ස ආ��ව ම�� ��� ෙ�ලාව��� ��ධ නා�කා ඔ�ෙ� අදාළ 
එ�න� ��බඳ නවතම ෙතාර�� ලබාෙද� ලැෙ�. එෙ� කර�ෙ� එම�� 
සමාජෙ� සෑම සාමා�කය�ටම  අදාළ එ�න� ��බඳව �වැර� ෙතාර�� 
ස�ෙ�ෂණය �ම සඳහාය.  

10. එ�න� ය� ෛවරසයට එෙර� කර� ලබන සටෙ� �රණා�මක ෙකාටස�. 
එත�� �ව� ��ම එ�නත�� 100% ක ආර�ෂාව� සැප�ය ෙනාහැ�ය. 
ෙ� �සා ෙවන� �වාරක �යාමා�ග ගැ�ම තව�රට� වැදග�ය. වසංගත 
කාලය �ළ��, එ�න� ලබාග� ප�ව�, ෙපා� ජනතාව අතර ��න සෑම 
සාමා�කය� ���ම ෙපෟ�ග�ක ස�පාර�ෂාව ගැන අවධානය ෙයා� ��ම, 



��� ආවරණ �� ප�� පැල�ම සහ සමාජ �ර�ථ භාවය පව�වා ගැ�ම 
වැ� ෙරෝග වැළැ��ෙ� �යාමා�ග අ�ගමනය කළ ��ය. 

11.  තව�රට�, ෙකා��-19 සමග ඉ�ෆ්�ෙව�සා වැ� සම-ආසාදන ත�වය� 
�සා ඉතා ද�� ෙලස ෙරෝගා�ර �ය හැක බැ��, ඉ�ෆ්�ෙව�සා එ�න� 
ලබා ගැ�මද වැදග� ෙරෝග �වාරක �යවර�.  

12. ක�ණාකර වැ��ර ෙතාර�� සහ ඒ ��බඳව යව�කා�න �ම සඳහා ��පතා 
��� ෙපාත සහ ෙකා��-19  ෙ�මා�මක ෙව� අඩ�යට ��ෙස�න.  
(https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html)  


