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INSTRUCTIONS FOR SELECTED PUBLIC ACTIVITIES/WORK SETTINGS 
FOR THE PREVENTION AND CONTROL OF COVID- 19 

 
 
The instruction notes are given for a range of public activities and work settings.  Some sectors such as 

tourism, large shopping malls, event management, etc. would require reference to several instruction 

notes.  

 

The Instructions are subject to overall permission given by the Ministry of Health to resume functions 

(totally/selected)  

 

Each instruction note is issued by the Director General of Health Services, Ministry of Health and 

Indigenous Medical Services and are for the establishment/owner/ responsible authority to follow in 

prevention of transmission of COVID-19.
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1. Use of Taxi services  
Under the present situation in response to COVID-19, the number of passengers travelling in taxis must 
be minimized to be able to maintain physical distancing and other safety precautions should be 
practiced.  
Specific message/ Instruction/s 
For the taxi drivers 

• Should ensure that maximum number of passengers is limited to two, unless it is a family  

• Passengers should not travel in the front seat 

• Install a transparent barrier between driving and passenger seats  

• Minimize the handling of cash and encourage passengers to bring the exact amount for the fare 
or arrange for online payments via payment apps 

• Have a hand sanitizer/alcohol rub with you all the time 

• If possible, keep a hand sanitizer/alcohol rub for the passengers  

• Consider asking passengers to handle their own personal bags and belongings during pick-up 
and drop-off 

• Avoid using the recirculated air option for the car’s ventilation during passenger transport; use 
the car’s vents to bring in fresh outside air and/or lower the vehicle windows. 

• clean and disinfect frequently touched surfaces in the vehicle (at least at the end of every 5 
rides) 

• Should ensure that all passengers are wearing face masks 

• Prior to the entry into the taxi, all passengers should sanitize their hands using sanitizers 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ driver 
is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

For the passengers;  

• A face mask should be worn properly 

• Do not sit in the front seat 

• Try not to touch mobile phone during the taxi ride 

• Do not touch, frequently touched surfaces unnecessarily E.g. armrests, doors etc. 

• Do not touch your face during travel and wash hands after travelling in a taxi with soap and 
water for at least for 20 seconds 

• Pay through online methods as much as possible without handling cash 
Method/s of instruction;  

• Educate using mass media 

• Guidelines made available through the mobile application 

• Instructions should be displayed inside the taxi either with signages/short descriptions    

 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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2. Use of Trishaws 
 
Under the present situation in response to COVID-19, the number of passengers travelling in trishaws 
must be minimized to be able to maintain physical distancing and other safety precautions should be 
practiced.  
 
Specific message/ Instruction/s 
  
For the Trishaw drivers 

• Should ensure that maximum number of passengers is limited to two 

• Install a transparent barrier between driving and passenger seats  

• Minimize the handling of cash and encourage passengers to bring the exact amount for the fare  

• Have a hand sanitizer/alcohol rub with you all the time 

• If possible, keep a hand sanitizer/alcohol rub for the passengers  

• Clean and disinfect frequently touched surfaces in the vehicle, at least every 5 rides 

• Should ensure that all passengers are wearing face masks 

• Ensure sanitizing hands of passengers before entering to the vehicle 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ driver 
is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 
 

For the passengers;  

• A face mask should be worn properly 

• Try not to touch mobile phone during the taxi ride 

• Do not touch, frequently touched surfaces unnecessarily E.g. armrests, doors etc and do not 
touch your face while travelling 

• Wash hands after travelling in a trishaw with soap and water for at least for 20 seconds 
 
Method/s of instruction;  

• Inform using mass media 

• Display instructions inside the trishaw 
 
 
 

  
 

  

 
 
 
Director General of Health Services 
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3. Riding a Bicycle  
 
During this COVID-19 pandemic, bicycles can be recommended as a very suitable transport method, if 

facilities permit.  No pillion riding is encouraged unless from the same family/group   

 

Specific message/s Instruction/s 

 

Rider 

• The bicycle rider should wear a face mask if they are encountering meeting with others.   

• It’s always better to use the bicycle lane if available  

• The rider should wash his/her hands after finishing the ride 

• If possible, the rider should carry a pocket hand sanitizer with him/her. 

• Refrain from travel if not feeling well (fever, cough and cold) 

• If an official ID is available, wear it around your neck, so that the police can visualize 

 

 

Method/s of instruction  

Should be informed through mass media/social media 

• Must wear a face mask 

• Wash hands after coming  

 

                                           

  
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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4. Users of Walkways 
Description - People need to exercise daily.  We have been promoting physical activity in the drive 
towards reducing NCDs.  Many local authorities too have created walking spaces.  These have also 
become regular and well utilized public spaces for recreation and socializing.   
 
Specific message/ Instruction/s 
For the Local Authority -  

• These spaces can be opened up for public use for physical activity – to be used strictly for 
walking / jogging/ cycling only 

• These spaces should not be used initially as places to hang out/social gatherings (time period 
instructed by government)  

• Uni directional flow should be strongly advocated, arrows may be drawn to support this 

• Cycle lending should be maintained with adequate disinfection between each use 

• The user should clean the handles with disinfected provided before handing over the bike 

• Food outlets can be permitted with strict instructions on physical distancing to be maintained, 
hand hygiene and wearing of masks for employees and customers. Mobile food vendors or 
cafeteria facilities should be strictly prohibited  

• All persons working in food outlets should be given clear instructions on how to ensure hand 
hygiene, respiratory etiquette, proper use of face mask.  All persons should be clearly instructed 
to refrain from coming to work if they have any illness with respiratory symptoms.   

• Display signages regarding measures that should be taken 
    

For the persons using the walkway  

• No group activities are allowed 

• Avoid touching your face and use only a personal face towel 

• Please maintain a minimum of 1 metre from the other users 

• Follow the unidirectional signs 

• Maintain one metre distance when using the food outlets and wear a mask 

• Have separate pair of shoes and do not wear these indoors. 
         
Method/s of instruction   

• Billboards and signages  

        

  
 

  

 

 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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5. Conduct of conferences/seminars/Brand launches 
 
Under the present situation conduct of seminars/conferences should be minimized as much as possible. 
Whenever possible use virtual methods using platforms such as Skype, Zoom, WhatsApp, Viber and IMO 
for group meetings, in addition to emails. In the event where it is considered essential to meet in person 
the following should be considered. Large numbers of participants are not encouraged.  
 
Specific message/ Instruction/s 
 
For the organizers of the conference/seminar  
Invite the minimum possible number of persons and plan to keep the meeting short 

• Circulate this guideline to all participants prior to the meeting with details of specific 
arrangements made for the meeting, with regards to preventive measures 

• The safety measures should be announced at the commencement of the meeting and during the 
break.  

• A list of participants with their contact details should be maintained  

• Advice any prospective participant who is having respiratory symptoms such as cough, cold or 
sore throat to stay home and join the meeting online or by telephone. 

• Advice participants to avoid or minimize using common vehicles (group transport) to travel to 
the meeting 

• Arrange facilities for hand washing (foot operated or sensor operated sink preferred) with soap 
and water for all participants or provide hand sanitizer. All participants should be advised to 
clean their hands before entering the meeting premises and leaving after the meeting.  

• Keep the meeting venue well ventilated whenever possible 

• Keep all doors leading to the venue open whenever possible to avoid people touching the door 
handles  

• Make seating arrangements in the meeting room adhering to the ‘one-meter rule’ for all 
participants and avoid face to face seating 

• All participants should refrain from any physical contacts with others by shaking hands etc. and 
maintain the physical distance of at least one meter throughout the meeting  

• Do not send any documents or other articles around from hand to hand.  In instances where 
attendance needs to be signed the participants should be asked to use their own pen.  

• Do not share FM microphones, Magi board markers etc. 

• If food and beverages are served at the meeting it is essential that the persons handling/serving 
food, wash their hands which soap and water, adhering to the guidelines on proper hand 
washing before doing so. Tea/ coffee if offered can be served in disposable cups. 

• Buffet arrangements can be done with participants being served by dedicated staff.  Make sure 
people don’t gather around the service table and they don’t gather for teatime catchups/chats.  
Preferably another person can serve food 

• A closed bin should be provided for discarding used tissue, paper serviettes and used disposable 
items. 

• Avoid using A/C as much as possible. Proper natural ventilation in the room is preferred with 
fans running at low speed  

• Serving of alcohol is not permitted 

• Dancers will be allowed if the makeup is done by themselves and maximum number of dancers 
should be limited to four keeping the distance of 1 meter always.  
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• The owners/managers of institutes hosting the above mentioned events should fill the provided 
Assurance form at commencement of work, indicating compliance with the instructions given. 
The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of Health. A 
copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ urban 
council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ employer/ 
manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above guidelines are 
strictly adhered to.  

 
For the participants of the conference/seminar   

• Do not participate in the meeting if you have respiratory symptoms 

• Maintain 1-meter distance from each other throughout the conference/seminar (registration, 
seating, tea breaks etc.)  

• A face mask should be worn properly 

• Wash your hands with soap and water or disinfect using hand sanitizers before entering and 
leaving the room 

• Avoid any physical contact with other participants 

• Do not touch, frequently touched surfaces unnecessarily e.g. door handles 

• Have your personal pen, book, water bottle etc. 
 
 
Method/s of instruction; 

• Circulate the instructions prior to the meeting via email 

• Inform the instructions at the beginning of the meeting and at tea/lunch breaks 

• For places that must conduct such meetings a signpost can be used to display the rules 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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6. Tuition Classes  
 
These take the form of smaller group classes to mass classes.   
 
Specific message/ Instructions 
For the organizer/ teaching staff 

• Promote online teaching via suitable on-line platform or distance learning method via sending 
lecture notes and assignments to home via postal service rather than in person tuition classes 

• When Authorities permit the conducting of tuition classes: Have an emergency response plan 
including:  
- All emergency contact details of area MOH/PHI should be collected and displayed;  
- Area / room should be identified to isolate the student/ staff member with COVID like symptom 

till He/she is taken care of 
- Establish hand washing facilities at the entrance  
- Adequate stocks of masks and gloves adequate stocks of cleaning and disinfectant solutions 

should be available.  

• Before the class opens, 
- Clean all desks, benches, frequently contacted objects/surfaces such as door handles and stair 

handrails with soap and water / liquid detergent   
- Clean floors with appropriate bleach-based solutions 

And this should be done before starting each class session thereafter 

• Have a database of all students with their addresses and contact numbers and keep it in a secure 
place. Facilitate online registration with above details  

• Practice general precautions to prevent infection with COVID-19: maintain a physical distance of at 
least 1 meter from others, use of a face mask, regular hand washing and practice respiratory 
etiquette.  These should be frequently reminded  

• Frequent disinfection of toilets and adequate water supply should be available  

• Do not circulate paper based attendance sheets. Avoid handling of ‘Class Card’. 

• Mass classes (when permitted)  
- to be conducted   with 50% or less occupancy maintaining 1meter distance between students.  
- If there are more than 1 class in the same premises: opening time, closing time, interval should 

be arranged in a staggered manner to avoid student gathering. 

• Small classes also should maintain 1m distance between students with hand hygiene facilities   

• Avoid distributing printouts in the class, if it is necessary to do so, these should be kept in a central 
location to be picked up with minimal handling 

• Maintain and improve natural ventilation as much as possible 

• Support students with mental health assistance and counselling; e.g. Linking up with help line: 1999 
(Health Promotion Bureau) 1926 (Mental Health Help Line)  

• If confirmed COVID-19 case is found, the air conditioning and ventilation system should be cleaned 
and disinfected under the guidance of the local MOH team, and it should not be re-started until 
MOH hygienic evaluation and permission is granted  

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of Health. 
A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ urban 
council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ employer/ 
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manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above guidelines are strictly 
adhered to. 

 
User/ client / self/ student 

• Know basic facts and figures about the COVID-19 situation in the country / in the area and key 
prevention measures 

• Practices to adopt  
- Should not to attend if they have fever, cough, runny nose, difficulty in breathing 
- always maintain physical distance of 1m with other students and staff 
- Wash hands with soap and water/ alcohol-based hand rub before 1) entry to class; 2) during 

interval; 3) before meals; 4) after use of toilets; 5) before leaving the class 6) before and after 
changing the masks 

- wear masks properly and remove properly during meals and keep properly 
- maintain respiratory etiquette when coughing /sneezing  
- not to touch face, moth, eyes and nose 
- not to gather in groups before class starts / during interval, after class ends 
- not to share books/ stationaries/ hand outs  
- encourage sharing all notes via emails, what’s app images, google drives, etc 
- to bring home made meals and not to share the meals 

Provide personal / residential addresses and contact details to teacher/ class organizers to contact you 
in case of outbreak prevention measures 
 
Method/s of instruction                                           

• The guidelines need to be published by the national health authorities in web sites, and 
communicated to all MOHs and Local authorities   

• Posters to be placed at the entrance to the tuition class 

• This needs to be communicated via Social media and mass media to the public  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Director General of Health Services 
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7. Public meetings (Outdoor and Indoor)  
 
Under the present situation conduct of public meetings (outdoor and indoor) are strongly discouraged. 

Therefore, use of online streaming via internet/social media and use of mass media is preferable in 

order to minimize the participants. In the event where it is considered essential to conduct a public 

meeting the following should be considered.  

 

Specific message/ Instruction/s 

For the organizers  

• Keep the meeting as short as possible 

• Consider the density of attendees within a confined area. Therefore, only the number of people 

who can maintain 1m distance should be allowed entry  

• It is preferable to have seating arrangements with clearly marked 1 m gap 

• Should ensure that all participants are wearing face masks appropriately 

• Inform the preventive measures at the beginning of the meeting and remind the same at regular 

intervals.  

• Arrange facilities for hand washing with soap and water for all participants or provide hand 

sanitizer at the entrance. All participants should be advised to clean their hands before entering 

the meeting premises and leaving after the meeting 

• If the meeting is conducted indoors keep the meeting venue well ventilated and keep all doors 

leading to the venue open whenever possible to avoid people touching the door handles  

• All participants should refrain from any physical contacts with others by shaking hands etc.  

• If food and beverages are served at the meeting it is essential that the persons handling/serving 

food, wash their hands which soap and water, adhering to the guidelines on proper hand 

washing before doing so. Avoid self service 

• If self-service arrangements are made make sure people don’t gather around the service table 

and they don’t gather for teatime catchups/chats 

• A closed bin should be provided for discarding used tissue, paper serviettes and used disposable 

items. 

• Clean frequently touched surfaces and objects with detergent and water prior to the meeting 

and afterwards 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 

given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 

Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 

urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The organizer is 

responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 
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For the participants of the conference/seminar   

• Do not participate in the meeting if you have respiratory symptoms 

• Maintain 1-meter distance from each other throughout the meeting  

• A face mask should be worn properly 

• If facilities are available, wash your hands with soap and water or disinfect using hand sanitizers 

before entering and leaving the meeting premises 

• Avoid any physical contact with other participants 

• Do not touch, frequently touched surfaces unnecessarily e.g. door handles, railings etc.  

 

Method/s of instruction;  

• Inform the instructions at the beginning of the meeting and at regular intervals 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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8. Resumption of General and Family Practice amidst COVID threat  
Resumption of General practice/ primary care is an essential need in rational management and risk 
grading of patients.  This will rationalize the visits to OPDs in secondary and tertiary hospitals. 
General rules and regulations  

• Only SLMC registered practitioners will be allowed to practice allopathic medicine. 

• Medical Practitioners will be provided with updated instructions and guidelines to   protect 
themselves and how best to modify their practice in order to ensure the safety of patients as 
well as doctors and other staff. 

• Those without SLMC registration who illegally practice allopathic medicine will be punished 
under the quarantine act according to the powers vested with the DGHS. 

• The SLMC registration certificate should be displayed prominently at the entrance of the 
practice.  

• Patients who fall into case definition of “COVID suspected case” should be referred to the 
nearest COVID management centre according to the circular issued by the DGHS.  

• An appointment system should be arranged to minimize the queue (Electronic Medical Record 
(EMR) will reduce consultation time.) Video conferencing is encouraged 

• During the provision of appointments, encourage the patients with chronic illnesses to have 
appointments at the beginning of each sessions. 

• Encourage the patients to come on time for the appointments and maintain the allocated time 
for each consultation 

• The GP should wear a mask during the consultation.  Hand washing or sanitizing should be done 
after seeing each patient  

• The doctor should wear face mask and face shield /goggles with full PPE in high risk procedures. 
Assistants too should wear similar protective equipment 

• The institution should have proper cleaning, disinfection and disposal methods.  

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be should be kept with you.  

Patients attending the consultation  

• All patients and those accompanying should wear masks  

• Patients should be seated one meter apart.  

• Hand washing or hand sanitizer should be available for patients. 

• The patient should be screened for COVID (by asking relevant questions) before entering waiting 
area and consultation room, ideally at the time of appointment or later using an audio-visual 
system or mobile phone. 

Method/s of instruction  

• Instructions to be displayed in the waiting area  
 

 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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9. Security Officers 
This applies to all security personnel engaged by organisations, including those in vehicle parking lots 

 

Specific message/instruction/s 

 

Employers 

• Orient all staff on the precautionary measures to be taken, including hand hygiene, physical 

distancing and respiratory etiquette (cover your mouth and nose with a tissue or elbow when 

coughing/sneezing), safely disposing used tissues and masks into a closed bin 

• Ensure the required supplies such as masks, hand sanitiser, etc. are available 

• Plan for the minimum number of staff to be available as per requirement.  

• Adopt a system of inquiring about the health of employees daily (ask for fever and respiratory 

symptoms like cough/cold).  

• Thermometers may be used to check for fever but are not essential. If temperature is to be 

checked at the entrance, non-contact infra-red devices are preferred, and staff must be trained 

on their proper use 

• Ensure all employees that directly interact with customers wear masks and use hand sanitizers as 

required.  

• Ensure staff have adequate uniforms to allow them to wash them daily 

• Ensure adequate space and ventilation in restrooms and facilities to have a wash at the end of the 

shift if possible 

• Install a sink for handwashing with liquid soap (foot operated or sensor operated sink preferred) 

in a central location easily accessible to staff (e.g. – at entrance and exit gates)  

• Avoid sharing items (pens, books, cups, plates) and use personal items when required.  

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 

given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 

Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 

urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 

employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 

guidelines are strictly adhered to. 

 

Security guard 

• Disclose to management if you have fever or respiratory symptoms such as cough and sore 

throat 

• Maintain a physical distancing of at least 1m from all customers/other staff and practice 

respiratory etiquette 

• Wash hands on entering and leaving your workplace and regularly during your shift 

• Have a thorough wash and wash your uniform at the end of your shift 

• If checking temperature with non-contact infra-red devices, do so from the side, rather than 

directly in front of the person 
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• If checking identity cards or documents, do not touch the card or document, instead ask that it 

be held out for you to read 

• Regularly clean and disinfect frequently touched surfaces regularly (counters/gates)  

 

Method/s of instruction   

• Briefing to all employees by management 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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10. Photographers/Videographers 
 
This guideline is intended for professional photographers and videographers (who cover events, 
marketing campaigns and television videography) and those that pursue photography as a hobby. 
 
Specific message/ Instruction/s 
 For photographers/videographers and crew 

• Be cautious to inquire from the client beforehand whether they or any of the party have fever or 
respiratory symptoms such as cough and sore throat.  

• Minimise the number present during the photoshoot to only those required 

• Do not engage in photography sessions in areas deemed to be high risk by local health 
authorities 

• Avoid conducting photography/videography sessions in highly crowded and public areas 

• When planning for the session, ensure availability of required supplies such as masks, 
disinfectants, etc. and plan for the minimum number of crew to be available as per requirement  

• Ensure that all equipment is disinfected thoroughly between clients and photoshoots 

• Ensure transport facilities for crew allows for physical distancing and is well ventilated (windows 
should be down, or A/C should not recycle air) 

• Ensure all employees that directly interact with clients wear masks and use hand sanitizers as 
required.   

• Wash your hands with soap and water at least for 20 seconds before starting and after 
completion of the session  

• Practice respiratory etiquette; cover your mouth and nose with a tissue or elbow when 
sneezing, safely dispose used tissues and masks into a closed bin  

• Avoid touching mouth, nose and eyes. 

• Always maintain minimum 1-meter physical distance from others. Minimise contact with clients 
during placement/positioning 

• Stay home if you have fever or respiratory symptoms 

• Avoid crowded group photographs, if essential, these must be taken with minimal participants, 
minimal physical contact and in the minimal time 

• Avoid contact with frequently touched surfaces and use non-touch techniques e.g. using elbow/ 
body to open doors  

• Take only the minimum necessary equipment, props and personal belongings with you. Avoid 
wearing jewellery, watches, sunglasses etc to photography session if possible 

• Wash hands thoroughly before eating on set. Avoid using glasses and cutlery unless certain it is 
washed properly. Refrain from sharing glasses and cutlery. 

• Do not provide make-up equipment to clients and encourage them to bring their own 
equipment 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 
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For clients/models/actors 

• Minimise the number present during the photoshoot to only those required 

• Avoid conducting photography/videography sessions in highly crowded and public areas 

• Avoid crowded group photographs, if essential, these must be taken with minimal participants, 
minimal physical contact and in the minimal time 

• Do not take group selfies (‘groupfies’) 

• Take only the minimum props and personal belongings with you. Avoid wearing interchangeable 
jewellery, watches, sunglasses etc to photography session if possible.  

• Make sure any props you use have been disinfected properly before using if they are not single 
use. Do not touch nose, mouth and eyes with reusable props, and wash your hands well before 
and after touching them. 

• Wash your hands with soap and water at least for 20 seconds before starting and after 
completion of the session  

• Practice respiratory etiquette; cover your mouth and nose with a tissue or elbow when 
sneezing, safely dispose used tissues and masks into a closed bin  

• Avoid touching mouth, nose and eyes. 

• Always maintain minimum 1-meter physical distance from others. Minimise contact during 
posing/positioning 

• Stay home if you have fever or respiratory symptoms 

• Avoid contact with frequently touched surfaces and use non-touch techniques e.g. using elbow/ 
body to open doors  

• Wash hands thoroughly before eating on set. Avoid using glasses and cutlery unless certain it is 
washed properly. Refrain from sharing glasses and cutlery. 

 
 Method/s of instruction   

• Mass media, social media   
 
 

  
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Director General of Health Services 
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11. Public and private vehicle parking 
 
These guidelines are intended for operators and users of public and private vehicle parking, which 
includes those run by municipal councils 
 
Specific message/ Instruction/s 
Owner/operator/parking fee collector 

• Before opening, reserve the required supplies such as masks, disinfectants, etc. and plan for the 
minimum number of staff to be available as per requirement  

• Ensure all employees that directly interact with customers wear masks and use hand sanitizers 
as required. Employees who sit in enclosed booths, manning automated entry gates may not 
require such. 

• A sink for handwashing (with liquid soap) may be installed in a central location easily accessible 
to staff (e.g. – at entrance and exit gates) 

• Establish an employee health surveillance system and a process of getting appropriate medical 
advice to them. 

• Clean and disinfect frequently touched surfaces regularly (counters/automated machine 
buttons) 

• Provide and encourage use of automated/parking payment/self-ticketing machines to minimize 
contact between individuals and transfer of cash 

• Prominently display parking fee rates to minimize verbal communication/interaction 

• Encourage clients to provide exact amount to minimize handling of cash 

• Employees must maintain a physical distancing of at least 1m from all customers/other staff. 
This includes keeping a safe distance when talking to the customer through a rolled down 
window 

• If using a manual system, employees must maintain a register/book to note the time, vehicle 
number and amount paid, and show the customer that the amount paid has been entered into 
this register. This system is preferred to manually than handing out receipts, in order to 
minimize contact 

• Do not collect vehicle keys from customers to be used to move vehicles within the car park. 
Instead ask the customer to prominently display their mobile phone number and call them to 
move their vehicle if required 

• Do not offer valet services to customers 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
User/ client / self 

• Utilise automated/parking payment/self-ticketing machines if available to minimize contact 
between individuals and transfer of cash. Clean your hands after using the machines 

• Provide exact parking fee amount to minimize handling of cash 
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• If a parking fee receipt is handed to you, dispose of it carefully and clean your hands 
immediately before touching anything else. If a parking fee register is maintained, ensure that 
the fee paid has been entered in the register, and do not ask for a receipt. 

• Ensure that a physical distancing of at least 1m is maintained when talking to staff. This includes 
keeping a safe distance when talking through a rolled down window 

• Do not leave vehicle keys with the security guards to move the vehicle if needed. Instead, 
prominently display your mobile phone number and ask them to call you if you need to move 
your vehicle 

• Do not utilize valet services for your own safety 
 
Method/s of instruction   

• Notice/poster at entrance gate 

• Briefing to all employees by management 

• Social media 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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12.Communications/Electronic Shops 
 

Places where the provide communication/photocopy services, shops which sell electronic items.   
 
Specific message/ Instruction/s (same recommendations as for general shops to be followed) 
 
Organizer/ owner/employer 

• Consider not to offer telephone services  

• If you are offering telephone services, make sure to disinfect the phones properly according to 
the prescribed methods.  

• Make a list of items available in your shop (for electronic shops) in your website or provide a 
telephone service for your customers to call and check the availability of stocks. 

• Credit cards to be inserted by the customers to the card reading machine 

• Minimise the number of people inside the shop, display prominently on the door the number of 
customers permitted inside at a given time 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 
 

Recommendations for general shops 

• Each day verify required supplies such as masks, disinfectants, etc. and plan for the minimum 
number of staff to be available as per requirement  

• The staff should strengthen personal protection and wear masks; pay attention to hand hygiene, 
and cover mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing. 

• Temperature monitoring system at the entrance could be provided.   

• Control people flow and reduce the number of customers in the shop -Only a limited number 
should be allowed to enter - the number of persons allowed should be displayed at entrance  

• Strengthen ventilation; ensure the normal operation of the AC, increase the fresh air flow  

• Clean and disinfect frequently contacted public supplies and facilities  

• A “one meter spacing in line” (to wait in line at an interval of 1 meter) should be set to remind 
customers to keep a safe distance when queuing for payment and checkout. 
 

User/ client / self 

• Plan your shopping items in advance to minimize the time spent in the shop and if possible, send 
your list to the shop in advance for making ready 

• Credit card swipe to be done by the customer without handing over the card to cashier 

• Use of online shopping as much as possible and use of online fund transfers as much as possible. 

• Use online services to reload prepaid mobile/data accounts 

• Use your personal headphones when accessing media 
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Method/s of instruction                                   

• Posters to be placed at the entrance to the shop   

• This needs to be communicated via Social media and mass media to the public  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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13. Places of Alcohol and Tobacco Sale 
 
Smoking - Smokers are likely to be more vulnerable to COVID-19 as the act of smoking means that 
fingers (and possibly contaminated cigarettes) are in contact with lips which increases the possibility of 
transmission of virus from hand to mouth. Smokers may already have lung disease or reduced lung 
capacity which would greatly increase risk of serious illness. 
Conditions that increase oxygen needs or reduce the ability of the body to use it properly will put 
patients at higher risk of serious lung conditions such as pneumonia. 
 
Alcohol – Alcohol reduces the immunity of the body and make people more vulnerable for COVID 
infection. Additionally, alcohol increases the occurrence of road traffic accidents, domestic violence and 
other violence behaviors. These will demand more hospital facilities depriving the others who need 
urgent medical care in a pandemic situation. 
 
Both alcohol and smoking often involve the sharing of glasses, eating utensils and mouth pieces which 
could facilitate the transmission of COVID-19 in communal and social settings. 
Bars, taverns, pubs, nightclubs, casinos, betting centers should adhere to the government rules and 
regulations during the COVID and NON-COVID period. 
 
Specific message/ Instruction/s 
Organizer/ owner/employer-   

• Alcohol and tobacco sales should be restrcited. Sale and use of tobbaco and alcohol is prohibited 
at social gatherings, occupational settings etc.  

• The production and sale of illicit alcohol and tobacco should be strictly monitored by Police and 
strict legal actions should be taken 

• Films, tele dramas, songs that promote alcohol, tobacco should not be telecasted in media 

• The institutions and people who promote and sell alcohol and tobacco through social media and 
online platforms should be prosecuted under the NATA act  

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

   Client  

• Avoid alcohol and smoking altogether so that you do not undermine your own immune system 
and health and do not risk the health of others. 

• Smoking and drinking in social gatherings is not permitted 
 
Method/s of instruction  
Restaurants, pubs, groceries, supermarkets should refrain from displaying alcohol and tobacco products 
as these may remind the clients of their unhealthy behaviours 
 
 
Director General of Health Services 
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14.  Child day care centres and pre-schools  
Considering the risks associated with the close contact between staff and children, the management and 
staff are advised to have extreme precautions in conducting these services.   
 
Specific message/ Instruction/s 
Management 

• All teachers and child carers should be properly oriented on the preventive measures to be 
taken due to close interaction with children 

• Establish a method to communicate quickly any decisions taken/instructions with all parents 
(such as WhatsApp/Viber group chats). 

• Arrange handwashing facilities at entrance, provide adequate supplies of masks for staff  

• Management should establish daily health status of all staff through verbal screen approach 

• Do not permit any sick staff member or a sick child to enter the premises. Have a contact 
number allocated for the parents/staff members to inform the administration of their absence 
when they are sick.  

• Have a plan if someone is or becomes sick. Plan to have an isolation room or area (such as a cot 
in a corner of the classroom) that can be used to isolate a sick child. 

• Verbally screen all staff members and children about the presence of any respiratory symptoms 
or fever. If possible, check temperature at the entrance. 

• If possible, childcare classes should include the same group each day, and the same childcare 
providers should remain with the same group each day. Consider creating a separate classroom 
or group for the children of healthcare workers and other first responders. If your program is 
unable to create a separate classroom, consider serving only the children of healthcare workers 
and first responders. 

• Cancel or postpone special events such as festivals, holiday events, and special performances. 

• Consider staggering arrival and drop off times and/or have childcare providers come outside the 
facility to pick up the children as they arrive. 

• Same parent or designated person should drop off and pick up the child every day. If possible, 
older people such as grandparents or those with serious underlying medical conditions should 
not pick up children. 

• Centre should not function in areas declared to be high risk by the local health authority 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

Teachers and carers 

• Take recommended preventive actions against the spread of respiratory illness (Washing hands, 
respiratory etiquette, cleaning/ disinfection of frequently touched surfaces) 

• Disclose to management if you are having respiratory symptoms such as cough, sore throat and 
fever, and refrain from coming to work 

• Wear a face mask properly. Face masks should not be encouraged among children. Face masks 
should not be put on babies and children under 2 years of age because of the danger of 
suffocation. Preschoolers aged 3 to 5 years can be taught about the concept of face masks.  

• Consider whether to alter or halt daily group activities that may promote transmission. 
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• Limit the mixing of children, such as staggering playground times and keeping groups separate 
for special activities such as art, music, and exercising. 

• If possible, at nap time, ensure that children’s naptime mats (or cribs) are spaced out as much as 
possible, ideally 6 feet apart/or 1 meter apart. Consider placing children head to toe in order to 
further reduce the potential for viral spread. 

• Clean and/ sanitize toys. Toys that cannot be cleaned and sanitized should not be used. Make 
sure that the alcohol containing sanitizers and hand rubs are kept at a place which is not 
accessible to children. 

• Encourage simple easily washable cloths among the staff members. Avoid unnecessary 
accessories 

• When washing, feeding, or holding very young child or comforting a crying/ anxious child: 
Childcare providers can protect themselves by wearing an over-large button-down, long sleeved 
shirt and by wearing long hair up off the collar in a ponytail or other updo. 

• Encourage children to bring home cooked meals. If a cafeteria or group dining room is typically 
used, serve meals in classrooms instead. If meals are typically served family-style, plate each 
child’s meal to serve it so that multiple children are not using the same serving utensils.  
 

Parent/ Child 

• Do not send your child to day care if your child or anyone at home are having fever/respiratory 
illness 

• When dressing your child, select clothes that are easily washable. Avoid unnecessary accessories 
such as necklaces, watches, hair bands etc. 

• Send an extra pack of cloths in a sealed bag and ask the child to keep it inside his/her bag.  

• Comb the child’s hair properly and clip/tie it to prevent hair falling on to the face /forehead. This 
will prevent the child touching her hair and face frequently to keep the hair in order.  

• Send the child’s meals and snacks from home with the cutleries. Instruct them to bring the 
remaining food home and wash the lunch boxes and cutleries with soap and water at home 

• Clean child’s bags, books and other utensils every day with a disinfectant or soap and water 

• Give your child a thorough bath/body wash as soon as they return from the day care, before 
mingling with other family members. 

• Avoid other journeys on the way to and from the day care (specially to crowded places such as 
supermarkets, book shops, restaurants)  

• While talking to the child on how her/ his day was spent at the day care, pop up a question on 
whether he noticed anyone being sick (having a cold, cough).  
 

Method/s of instruction   

• Signages, Posters at the entrance, Mass media, social media 
 

 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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15. Care Homes for Older Persons 
 
Older persons are more susceptible to the COVID- 19 infection and are more likely to have adverse 
outcomes. Therefore, care homes for older persons should have special focus on prevention of COVID-
19.  
 
Specific message/ Instruction/s 
Organizer/ owner/employer 

• Extra vigilance is needed of all visitors and staff entering the facility. Restrict visitors as much as 

possible for staff members who are daily reporting to work from outside make sure that they 

follow all COVID-19 preventable measures before entering the premises.  

• Keep records of visitors who visited to the place and do not allow outsiders to be in direct 

contact with elders during this pandemic. Donations should be handed over by maximum of 2 

healthy persons  

• All staff and all visitors should wear a mask.   

• Continuous awareness   on preventive measures of COVID-19 for residents and staff and 

arranging a mechanism for close monitoring is needed. 

•  Provide required facilities to practice preventive measures of COVID-19. Availability of hand 

washing facilities (disabled and elderly friendly sink tops) and Hand sanitizer should be available 

for frequent use  

• Should keep ample stocks of anti-epidemic supplies such as masks, disinfectants, etc.,   

• Measures to be taken to disinfect floor, walls, furniture and surfaces of assistive devices to 

remove deposited viruses if any to break the COVID-19 transmission chain. 

• Establish temperature monitoring system within the facility for all inhabitants  

• There should be a mechanism of appropriate medical advice when needed. Keep an updated 

emergency contact numbers at an easy reachable place. 

• If anyone in the premises developed symptoms like cough & cold, fever, sore throat 

immediately contact the area Medical Officer of Health/ Public Health Inspector. Contact 

helpline 1390. Act according to their advice  

• Identify mode of transport in an emergency for residents. Provide transport to attend to 

clinic/banks to prevent them using public transport 

• Ensure that treatment and investigation facilities are provided for other diseases without any 

interruption 

• Maintain proper ventilation and adequate sunlight within the facility. Ensure the normal 

operation of the AC where relevant and maintain enough fresh air circulation and enough 

sunlight. Wash & clean AC filters once a week. Discharge the AC condensate (AC drain water) 

properly to the drainage system 

• Maintain toilet cleanliness and hygiene with adequate water facilities such as faucets. 

• Physical distancing should be practiced to a minimum standard (with at least one-meter 

distance between two persons). For wheelchair users it is advisable to keep more than one 

meter of physical distance.  
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• Do not arrange gathering and group activities, such as holding festival celebrations or get-

together activities during high risk periods of COVID-19. 

• Arrange a mechanism for medical and nursing care to be provided at the care home for older 

persons without the elderly leaving the premises  

• Keep adequate stocks of medicine and make sure to give routine doses of medicine as 

prescribed for those who are on long term medication  

• Maintain adequate amount of food stocks based on the requirement and use food carefully to 

prevent waste. Always try to maintain a balance diet to elders. It is advisable to cook food within 

the premises to minimize contacts with outsiders  

• Special attention is needed to maintain resident’s mental wellbeing and engage in activities in 

daily living. 

• Facilitate in-house religious activities 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 

User/ client / self 

• Encourage the aged to develop the habit of washing their hands frequently.  

• Do not share personal items such as towel with others. 

• Keep active life schedule as usual, ensure adequate sleep, balanced nutrition and adequate 

hydration 

• Do not leave the care home if possible. Avoid crowded places.  

• Use online communication means as much as possible for keeping in touch with the loved ones, 

keeping in mind that we are requesting “Physical Distancing” and not “Social Distancing”.  

• Take personal protection measures when going out. It is recommended to wear masks and keep 

1 meter or above away from others. 

• If an elderly person with COVID-19 is cured and needs to return to the elderly home, he / she 

should be quarantined for 14 days at least and is not allowed to enter until its health status is 

found normal. 

• The aged suffering from underlying diseases should not stop taking drugs without doctor’s 

advice. They can go to their nearest health service centre for medical treatment and prescribed 

drugs periodically, or they can ask for long-term prescribed drugs upon doctor’s evaluation, so 

that they can go to the doctor’s less. When going to the health service centre, take necessary 

personal protection measures. Care home management can pick up drugs on behalf of the 

patient. 

• For the aged in need of full-time care, the accompanying personnel should pay attention to their 

own health status. They should stay indoors as much as possible. If it is necessary to go out, they 

must take personal protection measures. 
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Method/s of instruction                                               

• Relevant local Authority should issue the instructions to respective Care Homes for older 

persons.   

• Posters to be placed at the office, each room, common places and reminded on daily basis to all 

concerned over an announcement system  

• This operational modality needs to be communicated in writing and over the phone to the 

family members of the inhabitant elderly folks  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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16. Prisons 
 
Prisons are places where constantly mixing up of higher risk persons can happen.  As there is high 
turnover, they also go back and mix with the general population.  
 
Instruction to prison authorities 

• Awareness within the premises should be done.  Staff should be given an orientation about the 
disease and training on measures to be adopted to prevent.  

• Frequent awareness should be done through audio messaging to the prison population.  Display 
COVID-19 control measures adopted in the facility in notice boards and other relevant places and 
request all prisoners to adhere to them. 

• Take appropriate measures to detect persons with fever and respiratory symptoms early. Daily 
verbal inquiries of inmates on 3 key symptoms: fever, cough, difficulty in breathing. If positive – 
call 1390 or prison health officers. If COVID PCR is negative test for TB   

• A quick screening with any contact history of COVID- 19 and inquiry into symptoms should be 
done before any   mixing up of new inmates  

• In case of any person being detected with fever there should be facilities for temporary isolation 
before medical attention is available  

• Take all possible measures to avoid overcrowding and provide enough accommodation facilities 
for prisoners.   

• Advice to maintain one-meter physical distancing always.    

• Avoid giving mealtime to all prisoners at same time. Allocate meals for different sections at 
different times to avoid overcrowding and mixing up of inmates.  

• Avoid sharing belongings such as cups and plates by prisoners as well as staff. 

• All toilets must be maintained in a hygienic manner. 

• Hand washing facilities with soap and water is to be provided outside the toilets, to wash hands 
after leaving the toilet.  Promote daily bathing. 

• Number of visitors should be restricted per person per month (recommend only 2 visitors per 
month)   

• Check the temperature of all persons at the entrance to the prison and any person recording a 
temperature above 98.4 0F or 37 0C should not be allowed inside. 

• All visitors should wear a mask.   

• Hand wash facilities should be available for visitors entering premises 

• Make sure the place is totally free from substances (tobacco and other substances) 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The head of 
institution is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 
 

Safety of the staff 

• While on the duty all staff shall wear the appropriate protective gear. (Face masks, impermeable 
aprons, gloves etc.) 

• They should wash or sanitize their hands thoroughly after each encounter. 

• They also should always maintain one-meter distance with each other, and the management 
need to look into this.  
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• Check the temperature of all the staff.  Verify If the temperature is above 37 0 C or 98.4 0 
 
Kitchen and food service 

• All chefs and other supportive staff should wash their hands before handling foods. 

• Thoroughly wash all raw fruits and vegetables before preparing. 
 
Methods of Instructions 

• Guidance note sent to all prisons - Standard audio messaging to be available, Display boards, 
signages to be used  

 

  
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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17.  Weddings in hotels/ reception halls 
Under the present situation in response to COVID 19 the number of guests must be minimized to be 
able to maintain physical distancing 
 
Specific message/ Instruction/s 
  
The Hotel management/ Management of the Reception Hall  

• should indicate to the client about the restriction on the number of guests. The number of 
participants should be 50% of the seating capacity of the hall up to a maximum of 100.  

• should request that it is the client’s responsibility to inform their guests   that they are   excused 
from attending if feeling unwell.   

• Adequate physical distancing should be maintained between the different action areas in the 
event - poruwa, registration, tables and chairs, buffet areas 

• The number of guests permitted should be calculated by the management based on the space of 
the reception hall adhering to the one meter distancing.  Seating and walking space should be 
considered.  

• Improve ventilation; ensure the normal operation of the AC with sufficient intake of fresh air 
from outside  

• Seating arrangement should adopt the one metre policy  

• Hand wash facilities should be provided before entering the premises 

• Hand sanitizer bottles can be kept in several places at the reception. 

• Food will be served by a dedicated staff at buffet. No self-servicing is allowed  

• At the time of making bookings for receptions an instruction sheet with the current rules should 
be provided to the client 

• Encourage all visitors to wear masks 

• Discourage having dancing floors as it is not possible to maintain safe distance with each other 

• Allow only the bride and the groom to enter the dancing floor.  

• A dancing group can be allowed under the restrictions with the maximum of 4 people and they 
should be advised to use of their personal makeups 

• Do not permit the consumption of liquor 

•  Appoint a health and safety officer for each wedding and encourage him to liase with the clients 
during preparations for the event 

• Announce the COVID-19 preventive measures at the beginning and during the wedding 
reception 

• Clean & disinfect the hall soon after the function 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
For the client 

• it is the client’s responsibility to verify the health status of guests prior to the date and confirm 
on their attendance 

• Shaking hands and hugs to be avoided 
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• All arrangements should take note that adequate spacing should be provided for movement of 
people being able to keep one metre distance when they move about.   

• Guests are encouraged to wear their face masks 
 
Method/s of instruction   

• The Government should announce that the wedding receptions have limitations on number of 
guests until further notice           

• all hotels to give instructions to clients at the time of making bookings 

• all hotels to display the new normalcy until further notice  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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18. Funeral Houses 
Specific message/s Instruction/s 
For the Funeral House  

• Encourage private/ family funeral policy 

• Encourage to complete the rites within minimum number of days Make sure that everyone in 
the funeral house wears a face mask 

• Arrange hand washing facilities at entrance (with soap) 

• There should be 1 meter distance between two chairs and have a minimum number of chairs to 
minimize the time spent  

• Always adhere to physical distancing guidelines for COVID-19 

• Board games, playing cards should be discouraged 

• Alcohol consumption, smoking and betel chewing should be avoided 

• If beverages needed to be served, a hot drink should be provided in a disposable cup, and a 
wastepaper basket kept for people to dispose of their cups 

• Maximise ventilation, ensure proper functioning of air conditioners 

• Regularly disinfect commonly touched surfaces (e.g. - door handles). Doors can be left open if 
non-ac. 

• Advisable to have the cremation / burial as soon as possible.   

• For deaths due to COVID - 19 the funeral arrangements will be according to the circular on the 
same 

    Attendees   

• Do not attend the funeral unless it is essential share your condolences via telephone / email 
/other means  

• Pay your respect as soon as possible and limit time spent at the funeral house 

• Should always wear a mask 

• Minimal people contact, show your condolences without physical contact, e.g. - by placing your 
palms together in front of your chest (do not hug/kiss) 

• Always maintain 1-meter distance between people. 

• Do not attend funerals if not feeling well (fever, cough and cold))/ having NCD/ pregnant /etc 

• Wash your hands on entering and leaving the funeral house and have a bath as soon as you 
return home and clean all the belongings exposed 

Method/s of instruction  

• A notice can be put-up in the funeral house 

• Mass media 

• Social media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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19. Places of worship  
Places of worship include temples, churches, mosques and kovils that are visited by devotees. Although 
Religious activities are considered mentally soothing, many customs associated with religious activities 
may be difficult to perform complying with physical distancing, hand hygiene and aseptic techniques 
that are required. Therefore, all types of religious gatherings are not permitted until further notice 
 
Specific message/ Instruction/s 
All religious activities should conform to the general COVID 19 prevention guidelines  
Organizer/ owner/employer 

• No collective activities and gatherings at places of worship are allowed except for weddings 
(refer instruction notes on weddings). No special congregational prayers or religious physical 
gatherings (such as perahara, prayer services, meetings, communal Quran recitations, 
communal meals, etc) of any kind exceeding 5 individuals are to be held on the premises and 
even in private premises. Physical distancing of 1m must be ensured even if the number of 
worshipers does not exceed 5.  

• Establish hand washing facilities at the entrance and limit entrance to one gate to facilitate flow 
of people. 

• In restricted areas, all places of worship must remain closed until further notice. 

• If any clergy/priest/mowlavi/nuns or any employee is unwell or has any symptoms of COVID 19, 
he/she should seek health advise, and must not interact with members of the public.  

• If necessary, control of the number of devotees entering the premises should be carried out 
with the help of the local police station 

• Regular congregational prayers are not to be carried out until further notice 

• All devotees should wear a mask inside the premises 

• Priests too should wear a mask during encounters with public 

• Encourage devotees to carry out their religious observances at home.  

• Where feasible, congregational prayers may be broadcast using online platforms for 
participation of devotees 

• Almsgiving should be offered at the temple by restricted members of the family, and a short 
prayer may be said with limited participation, maintaining physical distancing. Hand washing 
facilities should be available at the alms giving area too 

• Special religious activities such as chanting of pirith, bana, novenas, poojas to Hindu Gods should   
be refrained until permitted, as these lead to increased number of people gathering and sharing 
of food and items. Food should not be shared among devotees in or outside the premises and 
should refrain from distribution of holy water, sacred/ blessed food, porridge etc. Do not leave 
holy water/ holy meals outside the premises to be collected by devotees. 

• During the Holy Communion at the Church the priests are encouraged to distribute the 
consecrated Host to the communicant’s hand instead of keeping it on the tongue. The priest 
should be wearing a face mask during the holy communion. Sharing of wine during communion 
should not be practised 

• It should be strongly advised that the temple, church, mosque or the kovil should not be made a 
meeting point for even small groups of people to meet.   

• The meetings of chief priests should be conducted adhering to social distancing precautions 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
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urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The chief priest/ 
incumbent is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

Public 

• Carry out religious observances at home for your own safety 

• Congregational prayers can be followed on television or using the internet if available 

• Always wash your hands when you enter the almsgiving (dane) areas. Almsgiving should be 
offered in shortest time at the religious place by restricted number of family members, and a 
short prayer may be said with limited participation, maintaining physical distancing. If needed 
two persons can be allowed to offer ‘Dane’ and depending on the number of priests, for every 
additional five priests one more person is allowed 

• If you are entering a religious place always wear a Mask, maintain a one metre distance with all 
and do not touch face without washing hands 

• If you are taking any offering always take them in your own container and wash them 
thoroughly with soap and water once you return home. 

• At the Holy mass the communicant should receive the consecrated Host to their hands and 
should step aside and reverently consume the Host immediately. The communicant should 
refrain from touching any other surfaces during this process. 

• Spend the minimum time possible at the religious place. Do not loiter around the premises 
chatting to people  

• Use culturally and religiously sanctioned greetings that avoid physical contact such as placing 
your own hands together, waving, nodding, or placing hand over heart. 

• Pilgrimages and group visits to religious sites is strongly discouraged under the present 
circumstances. Instead, you are advised to visit your nearest place of worship with only your 
household members if needed, until further notice. 

Method/s of instruction   
- Posters at entrance and exit points 
- Media communique 
- Social media posts 
- Letter to all heads of religions in Sri Lanka 
- Notification to law enforcement to support places of worship in limiting numbers 

• The dayaka sabhawas/ trust boards of each institution should circulate the precautions to the 
community.  

• Announcements can be made locally using Public Address systems 
Further comments:  
Also refer to the following guidelines issued by the Ministry of Healthcare and Indigenous Medical 
Services:  
1) Preventive measures to be taken during Vesak to control COVID 19 outbreak  
2)Preventive measures to be taken during Ramadan to control COVID 19 

 

 

 
 
 
Director General of Health Services 
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20. Parks (Children/Public) 
Under the present situation in response to COVID situation the number of persons must be minimized to 
be able to maintain physical distancing 
 
Specific message/ Instruction/s 
Management staff 

• Number of persons should be restricted according to capacity of park.  

• The park should display signs that wearing mask is advisable, practicing of respiratory etiquette 
and 1-meter physical distancing with strangers are strongly advisable. 

• The children park play areas should not be operational until Health authorities permit this.   

• As the number of persons should be restricted, only one person should allow to accompany a 
child. 

• A method should be adopted to minimize handling of ticket and money. 

• Hand wash facilities should be provided before entering the premises. 

• Food vendors / other sellers near and inside park should be advised to wear a face mask and 
should encourage physical distancing and hand hygiene.    

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The manager of the 
premises is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

 
For the client 

• Wait in a queue in the ticket counter maintaining 1-meter distance from each other 

• A face mask should be worn properly when in the queue or at points where there are food/ 
beverage sellers 

• Ensure that 1-meter physical distancing each other’s  

• Do not enter to the park if the permitted capacity is exceeded, for your own safety 

• Minimize the unnecessary touching of external surfaces and your face. 

• Wash hands after returning from in the park with soap and water for at least for 20 seconds and 
before entering to the home have shower and wash your clothes. 

 
Method/s of instruction;  

• All the parks to have the relevant instructions displayed at the entrance and within premises of 
park. 

• Security staff should monitor whether people are following the instructions. 

 

 

 

 
 
Director General of Health Services 
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21. Visiting family and friends 
As Sri Lankans, we have strong connections to family and friends. Social bonding with physical distancing 
is possible provided each party understands their own risks. Please weigh the risks and benefits and 
postpone any non-essential visits in this current situation.  
 
Specific message/ Instruction/s 

• Do use methods such as phone calls, messages and videoconferencing to keep in touch with 
your family and friends. While doing so be cautious to maintain your personal privacy and take 
precautions to minimize personal cyber threats  

• Avoid any non-essential travel out of your home. Postpone visits to family and friends for the 
time being 

• Avoid visiting households with vulnerable groups such as pregnant women, elders (persons over 
65 years), persons with chronic illnesses 

• Be cautious to inquire before visiting, and do not visit households where any member of the 
household is unwell or having any symptoms such as fever, cough, sore throat, etc.  

• Do not visit households that have been quarantined or having persons who have been asked to 
self-isolate during the period of quarantine/self-isolation, but if essential you may do so after 
the period of quarantine/self-isolation has been completed 

• Do not leave home if you are unwell or have symptoms such as fever, cough, sore throat, etc. 
Seek medical advice if required 

• If such a visit is deemed essential, the following should be followed  
o Minimise the duration of the visit  
o Maintain physical distancing of at least 1 meter  
o Observe respiratory etiquette and hand hygiene 
o Do not shake hands, hug, kiss or greet others with any form of physical contact 
o Do not touch frequently touched surfaces such as door handles 
o Avoid offering/accepting food/beverages. If offering a food/beverage, make sure the 

cutlery/glass is washed well with soap and water before and after 
o Ensure good ventilation by opening doors and windows. If possible, limit the time spent 

indoors and utilize outdoor spaces (gardens, porches) 
o Masks may be worn if physical distancing cannot be guaranteed, or if health status of 

other party is unknown 
 
Method/s of instruction   

• Mass media, social media 

 

 

 

 

 

 

 
Director General of Health Services 
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22. Swimming pools and beaches 
 

Swimming pools and beaches can be used as per the instruction given by Health authorities in the 

permitted time schedule.   

 

Specific message/ Instruction/s 

For the owner/operator 

• The pools should be disinfected regularly according to the prevailing guidelines on maintaining 

swimming pools  

• pH value of the water in the swimming pool to be maintained between 7.4 and 7.8 

• Pool drains should be properly disposed to a drainage line but not to dispose freely to soil 

• Decide the maximum number of people who could be permitted to the pool area to maintain 1 

m physical distancing. 

• Develop an appointment-based system to use the pool and allow the users to reserve the pool 

through appointments made over the phone 

• Keep adequate pool towels available for each user and a method of proper discard of towels to 

prevent cross contamination through towels 

• Keep a list of the users of the swimming pool, including their name, address and mobile phone 

number 

• Check the temperature of all the users of the pool before they take a wash prior to dipping into 

water and if the temperature is above 37 0 C or 98.4 F refrain them from using the pool 

• The owner/ operator of the swimming pool is expected to fill the provided Assurance form, 

indicating compliance with the instructions given. The original of the Assurance form should be 

submitted to the area Medical Officer of Health. A copy of the same should be sent to the local 

government authority (municipal council/ urban council/ pradeshiya sabha) and another copy 

should be kept with you.  

 

For the User/ client / self 

• Going crowded places such as popular beaches are strongly discouraged as this may expose you 

to an unnecessary risk of contracting the disease 

• Use beach or the swimming pool in situations only where it is an absolute need to maintain your 

physical and psychological well being 

• Avoid using beaches that are likely to be contaminated with wastewater or untreated sewage 

water 

• Wear a face mask while being at the pool side or the beach and always maintain physical 

distancing 

• Wash yourself with soap and water under a shower before using the pool  

• Do not use the pool or be in the beach if you feel unwell 

• Always use your personal towels/ single use towels and swim wear 
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Method/s of instruction   

• Signposts  

• Notice/poster at  

• Social media 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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23. Indoor Sports Halls and Sports Classes   
 
Practicing sports activities such as yoga is encouraged to elevate your physical and spiritual wellbeing 
during this period subjected to adequate precautions. Other classes may include Zumba, Aerobics, 
Pilates, Individual Dancing, and large sports halls which conducts sports such as Badminton, Basketball, 
Squash, etc.  The government should announce the limitations on number of clients until further notice 
 
Specific message/ Instructions For the owner/management 

• Educate all staff on preventive measures for COVID-19 - to pay attention to hand hygiene, and 
cover mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing/coughing and dispose of tissue in a 
closed bin, physical distancing of at least 1 meter and use of masks as appropriate 

• Install a sink for handwashing (with soap) close to the entrance. Hand sanitizer bottles can be 
kept in several places in the practicing hall 

• A verbal screen of symptoms (ask for fever and respiratory symptoms such as cough and sore 
throat) should be done at the entrance for all employees and clients.   

• All clients should be registered, including details such as address and contact number 

• Control people flow and reduce the number of clients in the facility at a time. Allocate time slots 
for clients and ask clients to make appointments to prevent overcrowding. When taking the 
appointment, screen the clients for fever and respiratory symptoms such as cough and sore 
throat. Should indicate to the client about the restriction on the number of participants and at 
the time of making bookings for sessions an instruction sheet with the current rules should be 
provided to the client. 

• Strengthen ventilation; ensure the normal operation of the AC and/or increase the fresh air 
flow. Operate the air conditioners at moderate speeds. Clean/ wash its filters once a week. 

• Clean and disinfect frequently touched surfaces (door handles, water dispenser taps touch 
screens, etc.), equipment and facilities. 

• Changing rooms and washrooms must be cleaned and disinfected frequently and a cleaning 
chart maintained. If possible, changing rooms and washrooms for employees should be separate 
from the one for clients. 

• Facilities to store clothes and belongings allow these to be stored separately (well-spaced hooks 
on the wall or lockers) and disinfected regularly 

• Ask clients to change their footwear at the door and have an allocated shoe stand to keep 
outdoor shoes at entrance or provide a foot bath to sanitize the shoe soles. 

• Provide disposable cups at the water dispenser or ask clients to bring their own water bottles 

• Offer online classes whenever possible. Provide an option for online payments for clients. 
Minimise handling of cash by encouraging clients to pay the exact amount. 

• Ensure that adequate physical distancing is maintained between participants during activities. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 
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For the employees/instructors 

• Do not come to work if you have fever and/or respiratory symptoms such as cough and sore 
throat 

• Should adhere to the instructions given to maintain the adequate social distance (one meter) 
from other employees and clients throughout the sessions. 

• Wash hands with soap and water between clients, use hand sanitizer between touching 
equipment 

• Do not share water glasses or cutlery 
 
For the participants 

• Do not go to the sports hall if you have fever and/or respiratory symptoms such as cough and 
sore throat 

• Make an appointment before going to the facility, and strictly stick to your time slot 

• Wash your hands well with soap and water for 20 seconds soon after entering and when 
leaving. 

• Avoid touching frequently touched surfaces such as door handles 

• Do not share any equipment such as rackets, clothing, etc. with other groups or individuals.  

• Do not touch your face, mouth or eyes at any time. 

• Avoid contact with others, such as hand shaking and high fives.  

• Adhere to guidelines by not touching your face (after handling a badminton shuttles, 
basketballs, rackets, etc.). 

• Consider using hand sanitizer between games. 

• Bring your own water bottle to the gym, and if refilling makes sure you do not touch the 
dispenser tap with your bottle mouth. 

• Leave the court as soon as reasonably possible. 
 
Methods of instruction 

• All centers to give instructions to clients at the time of making bookings 

• All centers to display the new rules until further notice. 

• Posters at the entrance to the centres   

• Social media and mass media communication to the public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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24. Gymnasiums 
Specific message/ Instruction/s  
For the owner/management 

• Ensure availability of required supplies such as masks, disinfectants, etc. and plan for the 
minimum number of staff to be available as per requirement. 

• Ensure that all equipment is spaced to ensure physical distancing of at least 1 meter, and that 
even when clients use adjacent equipment, they are not facing each other 

• Educate all instructors and staff on preventive measures for COVID-19 - to pay attention to hand 
hygiene, and cover mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing/coughing and dispose 
of tissue in a closed bin, physical distancing of at least 1 meter and use of masks as appropriate 

• Install a sink for handwashing (with soap) close to the entrance.  

• A verbal screen of symptoms (ask for fever and respiratory symptoms such as cough and sore 
throat) should be done at the entrance for all employees and clients.  Check temperature of all 
attendees at the entrance if possible 

• Provide alcohol-based hand sanitizer for customers and employees 

• All clients should be registered, including details such as address and contact number 

• Control people flow and reduce the number of clients in the gymnasium at a time. Allocate time 
slots for clients and ask clients to make appointments to prevent overcrowding. When taking 
the appointment, screen the clients for fever and respiratory symptoms such as cough and sore 
throat 

• Restrict maximum time to one hour or less per session as this will increase turnover but not 
overcrowding. Restrict maximum days per week to train to two or three days per week as this 
also limits overcrowding.  

• Strengthen ventilation; ensure the normal operation of the AC, increase the fresh air flow 
Operate the air conditioners (if any) at moderate speeds. Clean/ wash its filters once a week. 

• Clean and disinfect frequently touched surfaces (door handles, water dispenser taps touch 
screens, etc), equipment and facilities. Surfaces such as handlebars and weights should be 
disinfected between clients. 

• Changing rooms and washrooms must be cleaned and disinfected frequently and a cleaning 
chart maintained. If possible, changing rooms and washrooms for employees should be separate 
from the one for clients. 

• Facilities to store clothes and belongings allow these to be stored separately (well-spaced hooks 
on the wall or lockers) and disinfected regularly 

• Ask clients to change their footwear at the door and have an allocated shoe stand to keep 
outdoor shoes at entrance.  

• Mop the floor of the gymnasium with a disinfectant at least three times daily 

• Provide disposable cups at the water dispenser or ask clients to bring their own water bottles 

• Provide an option for online payments for clients. Minimise handling of cash by encouraging 
clients to pay the exact amount 

• inform clients to use this period just to stay healthy but not for Bodybuilding or Rapid Weight 
loss type of work. Clients are expected to train the minimum necessary time in the gym. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
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employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
For the employees/instructors 

• Do not come to work if you have fever and/or respiratory symptoms such as cough and sore 
throat 

• Change from your outdoor shoes and clothes to work clothes, and wash clothes daily 

• Adhere to the instructions given to maintain the adequate physical distance (one meter) from 
other employees and clients 

• Minimise handling of frequently touched surfaces and equipment 

• Wash hands with soap and water between clients, use hand sanitizer between touching 
equipment 

• Do not share water glasses or cutlery 
 

For the user/client 

• Do not go to the gymnasium if you have fever and/or respiratory symptoms such as cough and 
sore throat 

• Make an appointment before going to the gymnasium, and strictly stick to your time slot 

• Wash your hands well with soap and water for 20 seconds soon after entering and when leaving 
the gymnasium 

• Avoid touching frequently touched surfaces such as door handles  

• Leave outdoor shoes at the entrance and bring a separate set to be used at the gym 

• Bring your own water bottle to the gym, and if refilling make sure you do not touch the 
dispenser tap with your bottle mouth 

• Train less than 60 mins in the GYM., Time inside the gym should not be to chat with others.   

• Train two or three days per week to maintain health, not for body building or rapid weight loss 

• Avoid busy times like 5 pm to 8.00 pm.  
 

 
Methods of instruction                                   

• Posters at the entrance to the gymnasium   

• Social media and mass media communication to the public  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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25. Banks 
Description – Under the present situation in response to COVID-19 situation the number of customers 
must be streamlined, to be able to maintain physical distancing. 
 
Specific message / Instructions 
 
For the Bank management  

• Have a COVID-19 preparedness plan, which includes appointing a suitable officer responsible for 
implementing and monitoring the plan and staff orientation on new normalcy. 

• Provide foot operated/ sensor operated sinks with soap for hand washing at the entrance.   

• Ensure the availability of adequate Personal Protective Equipment for employees and strengthen 
the personnel training on using them. 

• Establish an employee health monitoring system, record the employees’ health status every day 
and should guide those who feel unwell to seek medical advice on time. 

• Set up temperature monitoring equipment at the bank entrance and allow only those with normal 
temperature to enter the bank.    

• Clean and disinfect cash counters, ATMs, common telephones, fax machines, fingerprint scanners, 
desks and public seats. 

• Provide pedal operated closed bins to discard used masks and tissues. 

• Arrange the floor plan with one meter spacing at queuing areas. 

• Operate the air conditioner/ ceiling fans at moderate speeds. 

• Wash/ clean the filters of the air conditioners once a week. Clean the fan blades of the ceiling 
fans once in two weeks.  

• Discharge condensate water of the air conditioners to the drainage system safely. 

• Recommend the customers to first consider using E-banking or ATM for day-to-day business.  

• Rearrange the business hours to accommodate the minimum number of customers at a time. 

• If there is a lift, mark the positions on the floor to limit the number of passengers travelling at a 
time to maintain the safe distance. 

• Ensure adequate hand wash facilities for the employees.   

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
Employee / staff 

• Wear face mask properly and other PPE accordingly. 

• Should not touch mask or face while wearing it. 

• Should not come for work if having fever / acute onset of respiratory symptoms like cough, runny 
nose, sore throat, shortness of breath. 

• Wash hands with soap and water at least for 20 seconds before entering the premises/before 
leaving and frequently at work  

• Use the hand sanitizer after using the fingerprint scanner. 

• Always maintain one-meter physical distance between co-workers as well with customers. 

• Should not share others mobile phones and pens  
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• Avoid wearing non-essential accessories like jewellery, wrist watches. 

• Adopt non-touch techniques of greetings 
 
Customer 

• Wear face mask properly and should not touch mask or face while wearing it. 

• Should not enter if having fever / acute onset of respiratory symptoms like cough, runny nose, 
sore throat, shortness of breath. 

• Before entering the premises wash hands with soap and water/hand sanitizer 

• Always maintain one meter physical distance. 
 
Methods of instructions:  

• Posters, videos on electronic screens, announcement through public addressing system and 
bulletin boards. 

• A detail guide from environment & Occupational health and Food Safety Directorate is available  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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26. Large and medium sized Industries 
 
Description - Due to prevailing situation in the country, large and medium size factories can open in 
phases by strictly implementing health and safety measures.     
 
Specific message/ Instruction/s 
Organizer/ owner/employer-   

• Develop a preparedness plan for COVID -19 for the factory, adhering to government/ Ministry of 
Health instructions.  Appoint Health & Safety Officer/s 

• Have list of important contact numbers of local health authorities and National Covid-19 
prevention hot lines 

• Verify the area of residence of employees and contact details 

• Make arrangements to conduct work sessions in roster basis, with 50% or less employees per 
shift based on risk category of the area 

• Make face mask mandatory for all employees while on duty 

• Make sure employees has ready access to hand washing facility at the entrance, washrooms and 
eating areas 

• Encourage employees to wash their hands frequently with soap and water for at least 20 
seconds during working hours 

• Check body temperature of all employees and visitors at the entrance 

• Frequently touched surfaces such as workstations, countertops, doorknobs and railing should be 
cleaned frequently 

• Encourage to maintain at least 1-meter physical distance  

• Arrange workstations to comply with appropriate physical distance  

• Cancel all gatherings, celebrations and events in the factory 

• Conduct meetings using technology facilities (e.g. Video teleconferencing) 

• Arrange tea and meal breaks for small groups in different sessions 

•  Train all staff on preventing measures of Covid-19 (e.g. How to wear face mask properly, hand 
washing technique, cough etiquettes) 

• Encourage employees to stay home and ask them to go home if they have respiratory symptoms 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
Employee  

• Stay home if you have even mild respiratory symptoms 

• Always wear face mask properly 

• Always maintain at least 1-meter physical distance  

• Use non touch technique for greeting 

• Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds 

• Don’t share plates, cups, glasses and water bottles, do not drink directly from taps 
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Method/s of instruction  

• Disseminate all health information relevant to Covid-19 by Public Addressing System several 
times per day (E.g. Before starting the work, during meal breaks etc) 

•  Display posters, wall charts and Videos of prevention from Covid-19 at the entrance, hand 
washing areas, eating areas and common areas etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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27. Offices (Public and Private)  
 
Description – Due to the present situation in response to COVID -19 situation, the number of office 
members and the visitors must be minimized to maintain physical distancing. 
 
Specific message/ Instruction/s 
For the office management  

• Appoint a responsible officer to develop an institutional preparedness plan, and strengthen 
personnel training,  

• Provide adequate number of foot operated/ sensor operated sinks for hand washing at the 
entrance and the office premises 

• Set up temperature monitoring system at the office entrance and allow to enter the premises 
only those with normal temperature.  

• Establish an employee health monitoring system, record the employees’ health status every day 
and should guide those who feel unwell for medical treatment on time. 

• Promote the staff to wear masks properly. 

• There should be a system to verify the area of residence of employees and contact details 

• Keep the doors, windows & fan lights open as much as possible to strengthen cross ventilation. 

• Keep the exhaust blowers switched on all the time. 

• Wash/ clean the filters of the air conditioners once a week.  

• Clean the fan blades of the ceiling fans once in two weeks.  

• Operate the air conditioner/ ceiling fans at moderate speeds. 

• Discharge condensate water of the air conditioners to the drainage system safely. 

• Clean and disinfect frequently touched surfaces. e.g. door handles, tabletops, common 
telephones, photocopy machines, fingerprint sensors, elevator buttons etc. 

• Keep the public area and office area clean and tidy and ensure proper waste disposal 
mechanism regularly. 

• Ensure physical distancing of employees. e.g.; provide work from home option at all possible 
occasions, conduct meetings through telecommunication networks or limit the number of 
participants for meetings e.g. Video conference, online meetings, - refer one pager on meeting 

• Get the employees to work on a roster basis, limit the number of workers per session to 50% 
capacity or less based on risk category of the area 

•  Make arrangements for seating of employees ensuring 1m physical distance 

• If there is a lift, mark the positions on the floor to limit the number of passengers at a time to 
maintain the safe distance between each other. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
For the employee 

• Wash your hands with soap and water at least for 20 seconds before entering the office/before 
leaving and frequently at work. 
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• Practice personal hygiene habits; cover your mouth and nose with a tissue or elbow when 
sneezing, safely dispose used tissues and masks into a closed bin  

• Avoid touching mouth, nose and eyes. 

• Wear your face-mask properly. 

• Always maintain minimum 1-meter physical distance. 

• Do not organize or participate any gatherings  

• Don't touch, frequently touched surfaces unnecessarily and use non-touch techniques e.g. using 
elbow/ body to open doors  

• Stay home even if you have minor respiratory symptoms 

• Take the minimum necessary personal belongings with you. Avoid wearing jewellery, watches, 
sunglasses etc to office if possible 

 
 Method/s of instruction   

• Health messages through public addressing system/ posters/notices/videos on electronic 
screens 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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28. Construction Sites 
 
Description – These are the sites where workers come from different areas of the country and are 
engaged at different tasks in constructions.  Most of them stay at the construction sites for months with 
minimum sanitary facilities. 
 
Specific instructions 
Employers 

• Adequate protective supplies should be available (E.g.: Masks, thermometers (at mass 
construction sites), gloves, disinfectants, soap, water supply) 

• Limit the number of workers as much as possible. 

• Verify area of residence of the workers and prepare a list of contact details.  

• Make arrangements to check body or verify their status by asking for symptoms 

• If possible, arrange temporary accommodation with proper ventilation. 

• Minimise the usage of shared hand tools, equipment and power tools whenever possible 

• Educate the workers regarding healthy behaviours. 

• Where possible functions should be arranged with adequate distancing (may not always be 
possible) Where distancing is not possible, they should be strongly encouraged to wear mask 

• Provide adequate facilities for hand washing (preferably a foot operated/ sensor operated sink 
with soap). 

• Ensure proper monitoring of workers for developing of respiratory symptoms. 

• Implement closed-off management, and control exit of internal personnel and entry of external 
personnel 

• Ensure that workers are not chewing betel or not smoking inside the premises 

• Arrange enough toilet facilities in the site and avoid urination outside the toilets 

• If lifts are available, limit the number of passengers at a time to maintain the safe distance 
between each other 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 
 

Employees 

• Should disclose correct details. 

• Should wash hands with soap and water for at least 20 seconds before entering, before 
leaving and more frequently at work 

• Should always maintain at least 1 meter physical distance with others. 

• should not touch mouth, nose, or eyes. 

• Should wear facemasks properly and dispose only into a closed bin. 

• should not share your cups, plates, cloths, and towels. 

• should not arrange or participate any gatherings within the construction site or outside. 

• Should not spit in the construction site. 
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• Should cover your nose and mouth with the inner side of the elbow when cough or 
sneezing. 

• should not visit the construction site, if you have any of the respiratory symptoms. 
 
Methods of instruction 

• Health messages could be displayed at the entry point/ at construction site using signage/s/ 
notices on wall/where all employees can see. 

• Refer details in guideline given on building and construction industry as an addendum to the 
Interim operational guidelines on Preparedness for COVID 19 outbreak for work settings, 
Ministry of Health  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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29. Garages 
Description – Garage workers provide services such as vehicle repairs, interior cleaning, body washing 
and, they come into contact with clients. 
Specific instructions, 
Employers 

• Adequate protective supplies should be available (E.g.: Masks, disinfectants, soap, water 
supply). 

• Limit the number of workers as much as possible. 

• Make arrangements to check body temperature and screen for respiratory symptoms at the 
entrance. 

• Educate the workers regarding healthy behaviours. 

• Provide adequate facilities for hand washing.  A mask can be worn when they have direct 
encounters with client. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

Employees 

• Should wash hands with soap and water for at least 20 seconds before entering, before leaving 
and more frequently at work. 

• Should always maintain at least 1 meter physical distance with others (fellow employees and 
clients. 

• should avoid frequent touch of mouth, nose, or eyes. 

• Should not spit in the workplace. 

• Should wear facemasks properly and dispose only into a closed bin. 

•  Should know the proper way to sneeze/ cough - Should cover your nose and mouth with the 
inner side of the elbow when cough or sneezing. 

• Clean door handles, steering wheels with disinfectants before handing over to the client. 

• should not go to the garage, if you have any of the respiratory symptoms. 

• Smoking should be prohibited  
Clients 

• Wear the face mask properly 

• Should not enter the garage even if you have minor respiratory symptoms 

• Wash hands before entering the garage at all possible occasions 

• Always maintain 1 meter physical distance 
Methods of instruction 
Health messages should be displayed at the entry point/ at garage using signage/s/ notices on 
wall/where all employees can see. 

  
 

  

Director General of Health Services 
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30. Shops (General)  
 
Description - This refers to different types of shops; Clothes, Communication, Book shops 
 
Specific message/ Instruction/s 
Organizer/ owner/employer 

• Before opening, reserve anti-epidemic supplies such as masks, disinfectants, etc. and plan 
for the minimum number of staff to be available as per requirement 

• Before opening, operate the air conditioners for a full single day and clean/ wash its filters. 

• Clean the fan blades of the ceiling fans once in every two weeks. 

•  Advisable to implement a temperature monitoring system at the entrance and provide 
hand sanitizer.   

• The staff should strengthen personal protection and wear masks; pay attention to hand 
hygiene, and cover mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing. 

• Establish an employee health surveillance system and a process of getting appropriate 
medical advice to them. 

• For Customers, make available masks at the entrance to those who do not have one (AT A 
PRICE) and enforcing no one to go in without one.  

• The outside of the premises needs to have a shelter with marked spaces for the clients to 
wait till their turn to enter and have the adequate covering from heat and rain.  

• Control people flow and reduce the number of customers in the shop -The shop entrance 
can indicate the number of persons allowed at a time.   

• Strengthen ventilation; ensure the normal operation of the AC, increase the fresh air flow  

• Clean and disinfect frequently contacted public supplies, surfaces (e.g. – door/fridge 
handles, shopping basket/cart handles, display windows/counters) and facilities  

• A minimum touch of items for sale in the shop should be advocated.   

• Attempt to minimize handling of doors – leave doors open if non air conditioned, or allocate 
a single staff member for the purpose of opening/closing the entry/exit door 

• A “one meter spacing in line” (to wait in line at an interval of 1 meter) should be set to 
remind customers to keep a safe distance when queuing for payment and checkout. 

• If there is a lift, mark the positions on the floor to limit the number of passengers at a time 
to maintain the safe distance between each other. 

• If there is a confirmed COVID-19 case, terminal disinfection should be conducted at the 
relevant place under the guidance of the local health authorities, and the air conditioning 
and ventilation system should be cleaned and disinfected at the same time, and it should 
not be re-started until passing the hygienic evaluation. 

• In medium and high-risk areas, recommend shops to adjust their business hours and control 
the number of customers  

• Encourage online ordering for delivery/pick-up if feasible. Separate counter for pick-ups may 
be arranged to minimize waiting time and interaction with other customers 

• Encourage cashless transactions where possible. Disinfect pen used for signing card slips 
between each customer 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the 
instructions given. The original of the Assurance form should be submitted to the area 
Medical Officer of Health. A copy of the same should be sent to the local government 
authority (municipal council/ urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be 
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kept with you. The owner/ employer/ manager of the organization/ premises is responsible 
to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

 
User/ client / self 

• Practice general instructions to prevent infection with COVID-19: maintain a physical 
distance of at least 1 meter from others, use of a face mask as appropriate, regular hand 
washing and practice respiratory etiquette 

• Use of online shopping as much as possible and use of online fund transfers as much as 
possible. 

• Plan your shopping in advance so that you can spend little as much time at the shop and if 
possible, send your list to the shop in advance for making ready. Avoid frequent shopping  

• Do not enter crowded shops 

• Minimise handling of cash. Try to give exact amount where possible 

• Minimize touching common surfaces – door handles, displays/counters, pens used to sign 

• When standing in line, ensure you maintain a distance of 1 m from those before and after 
you 

 
Method/s of instruction                                               

• Posters / Signages to be placed at the entrance to the shop for physical distancing, wearing 
of mask, wash hands before entry, permitted number inside.     

• This can be communicated via Social media and mass media to the public  

• Mass media on general practices to be adopted for shop owners and shoppers 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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31. Supermarkets 
Description 
Different scales of operation exist for supermarkets.  Strict maintenance of physical distancing, hand 
hygiene, wearing of mask and respiratory etiquette should always be encouraged.   
 
Specific message/ Instructions 
For the owner/employer 

• Before opening, reserve adequate supplies of masks, disinfectants, etc.,  

• Strengthen personnel training on COVID - 19 prevention methods. 

• Establish an employee health surveillance system and a process of getting appropriate medical 
advice to them. 

• Provision to dispense hand sanitizer/wash hands and insist on wearing a mask at entrance for 
employees  

• The outside of the premises needs to have a shelter with one metre marked spaces for the 
clients to wait till their turn to enter and have the adequate covering from heat and rain.  

• Making available mask at the entrance to those who do not have one (AT A PRICE) and enforcing 
no one to go in without one.  

• Strengthen ventilation; ensure the normal operation of the AC, increase the fresh air flow and 
turn off the return air of all air systems. 

• Clean and disinfect frequently contacted public supplies, surfaces (e.g. – door/fridge handles, 
shopping basket/cart handles, display windows/counters, elevator buttons, stair rails) and 
facilities  

• Attempt to minimize handling of doors – leave doors open if non air conditioned, or allocate a 
single staff member for the purpose of opening/closing the entry/exit door 

• Public toilets should be provided with enough liquid hand soap (or soap) and ensure the normal 
operation of water facilities such as faucets. 

• A “one meter spacing in line” (to wait in line at an interval of 1 meter) should be set to remind 
customers to keep a safe distance when queuing for payment and checkout. 

• Control people flow and reduce the number of customers in the mall. (entrance to display 
permitted number)  

• If there is a confirmed COVID-19 case, terminal disinfection should be conducted at the relevant 
place under the guidance of the local health authorities, and the air conditioning and ventilation 
system should be cleaned and disinfected at the same time, and it should not be re-started until 
passing the hygienic evaluation. 

• Most frequently purchased items may be placed near entrance.  A uniform order of placing 
items with clearly displayed signs will encourage easy identification and minimizing time spent 

• Items such as sugar, rice, dhal, etc can be pre-packaged into set weights to minimize handling of 
measuring containers and waiting time 

• Give special incentives to promote online shoppers.   

• Plan for the minimum number of staff to be present on roster  

• Restrict operation of weighing machines only to dedicated employees 

• Encourage cashless transactions where possible. Disinfect pen used for signing card slips 
between each customer. Cashiers should maintain good hand hygiene by using hand sanitizers 
frequently. Cashiers are not recommended to use gloves.  

• Separate counter for pick-ups may be arranged to minimize waiting time and interaction with 
other customers 
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• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
For the user/ client / self 

• Practice general instructions to prevent infection with COVID-19: maintain a physical distance of 
at least 1 meter from others, wear a face mask, regular hand washing and practice respiratory 
etiquette 

• Use of online shopping as much as possible and use of online fund transfers as much as possible. 

• Plan your shopping in advance so that you can spend little as much time at the shop and if 
possible, send your list to the supermarket in advance for making ready. Avoid frequent 
shopping  

• Visit the supermarket nearest your home where possible and avoid crowded areas 

• Minimise handling of cash. Try to give exact amount where possible 

• Minimize touching common surfaces – door handles, displays/counters, pens used to sign 

• When standing in line, ensure you maintain a distance of 1 m from those before and after you 

• Customers should have the option of calling and enquiring best times to shop.   
 
Methods of instruction          

• Signages on use of mask, hand hygiene, Respiratory etiquette, physical distancing, entry of 
restricted number can be used at entrance 

• The guidelines need to be validated and published by the national health authorities and this 
can be further reinforced by same being endorsed and being replicated by the relevant national 
and subnational local authorities.  

• Posters to be placed at supermarket / mall – multiple places  

• This needs to be communicated via Social media and mass media to the public  

• E mails sent from local supermarkets to their clients vie e mail / SMS / social media through 
their marketing networks   

• Supermarket chains to make own video commercials and advertise on national TV / RADIO  

• Refer to section 4.5 in operational guidelines on Preparedness and Response for COVID-19 
outbreak for work Settings, Ministry of Health   

 
Further comments  
Any such contribution from the supermarkets can be accommodated as CSR 
 
 
 

 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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32. Groceries / Small boutiques 
Specific message/ Instruction/s 
Organizer/ owner/employer 

• The number of persons entering should be controlled.  

• A sign can be put up at entrance indicating the number taken in 

• Alternatively, the customers may be asked to wait outside the shop while the items on the 
shopping list are prepared and given 

• The staff should strengthen personal protection and wear masks; pay attention to hand hygiene, 
and cover mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing. 

• Clean and disinfect frequently contacted public supplies, surfaces (e.g. – door/fridge handles, 
display windows/counters) and facilities 

• Keep the doors/ windows/ fan lights open as much as possible to improve natural ventilation  

• Attempt to minimize handling of doors – leave doors open if non air conditioned 

• Pre-packaging will minimize time taken for each customer.   

• options for improvised online shopping / electronic shopping needs to be promoted. (Even for small 
shops catering for a small area can have their customers sending them their requirements over text 
message and for them to make ready so that the time spent at shop is limited.  

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of Health. 
A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ urban 
council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ employer/ 
manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above guidelines are strictly 
adhered to. 

User/ client / self 

• Clients should be encouraged to wear a mask 

• Instructed to maintain a physical distance of at least 1 meter from others, expected to practice 
respiratory etiquette 

• Plan you shopping in advance so that you can spend little as much time at the shop and if possible, 
send your list to the shop in advance for making ready. Avoid frequent shopping 

• Use of online shopping as much as possible and use of online fund transfers as much as possible. 

• Minimise handling of cash. Try to give exact amount where possible 

• Visit the shop nearest to your home, and avoid crowded shops where possible 
Method/s of instruction                        

• Posters to be placed at the entrance to the shop - indicating limited entry, wearing of face mask 
and physical distancing  

• Implementation of such measures to be supervised and monitored by the Public Health Authorities  
 
 
 

 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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33.  Restaurants 
 
Description- Restaurants will have dining in and take away facilities.  COVID precautions should be 
applicable to both.    
 
Specific message/ Instruction/s 
Organizer/ owner/employer 

• Reserve anti-epidemic supplies such as masks, disinfectants, etc.  

• Train employees on COVID Prevention measures applicable to restaurants  

• Strengthen use of personal protection by employees including wearing masks; paying attention 
to hand hygiene; and covering mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing. 

• Establish an employee health surveillance system and a process of getting appropriate medical 
advice to them. 

• Establish at the entrance, provision to wash hands (foot operated/ sensor operated sinks are 
preferred) /dispense hand sanitizer and encourage on wearing a mask.  Temperature monitoring 
system too can be adopted 

• Strengthen ventilation; ensure the normal operation of the AC, increase the fresh air flow and 
turn off the return air of all air systems. 

• Clean and disinfect frequently contacted public supplies, surfaces (tabletops, door handles, 
menus, display counters, elevator buttons) and facilities  

• Attempt to minimize handling of doors – leave doors open if non air conditioned 

• Display the menu on a tv screen, display board or under the glass pad of the table 

• Make available hand sanitizer for guests, before and after checking the menu card 

• Keep the lobby, elevator entrance and checkout counter clean and tidy, and clear the rubbish in 
time. 

• Reinforce prohibition for smoking at restaurant always  

• It is forbidden to receive large-scale dining gatherings; adopt reservation to control the number 
of diners; reduce tables and chairs or arrange customers to eat every other table; actively 
promote separate meals (serving of individual dishes); restaurants should provide serving 
cutlery. 

• Strengthen the cleaning and disinfection of tableware (drinkware) and disinfect the reusable 
tableware (drinkware) after each serving. 

• For buffets, a dedicated staff member should be allocated to serve customers 

• Public toilets should be provided with sufficient liquid hand soap (or soap) and ensure the 
normal operation of water facilities such as faucets. 

• Operate the air conditioners (if any) at moderate speeds. Clean/ wash its filters once a week. 

• Keep the doors, windows open as much as possible to improve natural ventilation. 

• Give special incentives for online orders (for delivery/pick up) and for those who send their 
requirements in advance  

• Plan for the minimum number of staff to be present on roster  

• Separate counter for pick-ups may be arranged to minimize waiting time and interaction with 
other customers 

• Encourage cashless transactions where possible. Disinfect pen used for signing card slips 
between each customer 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
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Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
User/ client / self 

• Practice general instructions to prevent infection with COVID-19: maintain a physical distance of 
at least 1 meter from others, regular hand washing and practice respiratory etiquette 

• Minimise handling of cash. Try to give exact amount where possible 

• Minimize touching common surfaces – menus, door handles, displays/counters, pens used to 
sign 

 
Method/s of instruction                                              

• The guidelines need to be validated and published by the national health authorities and this 
can be further reinforced by same being endorsed and being replicated by the relevant national 
and subnational local authorities.  

• Posters to be placed at restaurants at multiple places  

• This needs to be communicated via Social media and mass media to the public  

• E mails sent from local resturants to their clients vie e mail / SMS / social media through their 
marketing networks   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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34. Government Ministries/ Departments and any other authorities 
 
Instructions for the Head of the Institution  

 

• Appoint / assign tasks of Health & safety to an officer/s in your Ministry/Department and give a 

feedback to the head of institute  

• Supplies – Ensure adequate supplies of face masks, hand sanitizers/ soap, floor/ bathroom 

disinfectants in adequate amounts. Arrange the facilities for the handwashing where relevant in 

places where people come into the building. The 70% alcohol base hand-sanitizers should be 

made available in each unit  

• Develop the staff roster and inform staff who are required to be present for each day according 

to the general guidelines provided. (Operate with 50% of human resources until restrictions are 

further relaxed)  

• Organize and conduct a health education session to discuss with the staff the continued need to 

adhere with regards COVID -19 prevention strategies- Hand washing, physical distancing, 

respiratory etiquette while working and providing services to the client- The area Medical 

Officer of Health can be contacted for organizing this session.  Video / audio material from 

Health Promotion Bureau can be used also  

• Reduce the number of group meetings unless very essential, maintain adequate level of physical 

distancing with minimal 1-meter space. 

• Organize and conduct a meeting to the janitorial service providers on Importance of cleaning 

floor/ door handles/ tables/ elevators/ staircase railings and etc… with disinfectants (refer 

operational guideline on preparedness and response for COVID-19 outbreak for work settings)  

• The Health and safety officer/s from different sections of the office will monitor the availability 

of adequate levels of masks, ensure monitoring the temperature of the staff, process of cleaning 

of the office and also the health level of the staff.  In case of illness for emergency the 1990 will 

transport patients to suitable level of health facility.  Symptoms can be verified with hotlines/ 

calling the closest health facility (numbers should be known)  

• Discuss with security staff and other staff in arranging proper appointment system for clients to 

ensure limited numbers of people will be served at a given time.    

• If there is a lift, mark the positions on the floor to limit the number of passengers travel at a time. 

• Discuss with regional and provincial level staff to decentralize some of the services that could be 

provided, which will prevent overcrowding at the head office.  

• Adopt ways of encouraging staff and client problem solving through online/ telephone (distant) 

systems  

• Display health education posters/banners and use frequent public addressing system of the 

office to educate the public regarding the social distancing, hand hygiene and respiratory 

etiquette 

• Display client instructions to improve way finding and reduce mixing up of people  
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• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 

given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 

Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 

urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The head of 

institution is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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35. Clothing shops 
 
Specific message/ Instruction/s 
 
For the Owner/employer 

Before Opening, Manager in charge should 

• The staff should be trained on personal protection; correct way of wearing masks, pay attention 

to hand hygiene, and cover mouth and nose with a tissue or elbow when sneezing.  

• Establish an employee health monitoring system, record the employees’ health status every day, 

and those who feel unwell should seek medical treatment in time. 

•  In larger clothing shops - Set up temperature monitoring equipment at the clothing shop 

entrance, and only those with normal temperature can enter. 

• Smaller shops can display a notice that those with respiratory symptoms should refrain from 

enter  

• Set up hand washing facilities (foot operated/ sensor operated sink preferred) at the entrance if 

possible and encourage all people entering the shop to wash their hands 

• Strengthen ventilation. In the case of using a central air conditioner, ensure the normal operation 

of the air conditioner, increase fresh air, and turn off the return air of all-air system 

• Clean and disinfect frequently contacted public supplies and facilities (such as lockers, elevator 

buttons, escalator handrails, restroom door handles, public trash cans, etc.). 

• Keep the elevator, information desk and sales area clean and tidy, and clear the rubbish in time. 

• A “one meter spacing in line” (to wait in line at an interval of 1 meter) should be set to remind 

customers to keep a safe distance when queuing for payment and checkout. 

• Control people flow and reduce the number of customers in the mall or clothing shop 

• Recommend self-service shopping and non-contact payment and reduce the queue time 

• Customers should wear masks and keep a distance from each other when taking the elevator 

• If there is a lift, mark the positions on the floor to limit the number of passenger’s travels at a time 

to maintain the safe distance. 

• Public toilets should be provided with sufficient liquid hand soap (or soap) and ensure the normal 

operation of water facilities such as faucets. 

• Fit on of clothes should not be encouraged and there should be a strict no exchange policy. It 

should be displayed at different points, at the fitting rooms and paying areas 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 
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Important: When a confirmed COVID-19 case is found, the air conditioning and ventilation system 

should be cleaned and disinfected under the guidance of the local MOH team, and it should not be re-

started until MOH hygienic evaluation and permission. 

 

A display can be put up at entrance indicating following: 

• Client is strongly advised not to loiter around inside the shop 

• If on- line shopping is available/not 

• Elderly people, small children should not idle here. 

• It is best that you plan your shopping in advance to spend minimal time at the shop  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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36. Open Markets 
 
Village fairs and economic centres will commence their functions when permitted. The below guidance 
is to support these functions to be carried out in a safe manner.  Village fairs may need to increase the 
number of days they function for a week to reduce the number of vendors to allow distancing 
  

1. Ensure the required logistics are available at the venue:  
a. Hand washing Facilities with adequate water and soap supplies at multiple locations 
b. If the premises have public toilets ensure that they are cleaned and disinfected, and 

provided with hand washing facilities and soap 
c. Demarcate a clear entrance and an exit for the venue. If the market area is huge, divide 

the venue to sub areas and designate entrances and exits for each area.  
d. Ensure that the pathway between vendors have sufficient distance to allow movement 

with physical distancing of at least 1 meter 

 
e. Strengthen ventilation:  Roofed or open markets’ trading area should be spacious and 

ventilated; indoor markets should open windows/ fan lights to facilitate air flow or assist 
ventilation with exhaust fans. 

f. Disinfect the premises with the advice of the MOH prior to allowing vendors to bring in 
supplies and set up.  

g. A general sign to communicate that people with fever/ respiratory symptoms should 
refrain from attending the market should be adopted or announced  

h. To reduce overcrowding of the market/ centre, manage the number of people entering 
in a given time at the entrance and provide facilities for physical distance enabled 
queuing at the entrance 

i. Facilitate garbage removal daily. Preferably via sealed transportation 
 

2. Double the number of days on which the market is held, in order to reduce the crowd on a given 
day. E.g. – Saturday markets can be held on both Saturdays and Sundays 
 

3. Manage the loading and unloading bays (mainly applicable for the economic centres) 
a. Designate a specific time and entrance for the vehicles entering for loading and 

unloading.  
 
 



    

Instructions for selected public activities/work settings for the prevention and control of COVID - 19  

28/05/2020  63 

 

4. Ensure the safety of the vendors  
a. Inform all vendors to wear masks properly  
b. Educate the vendors about how the virus spreads and the 7 prevention measures 

through using posters, banners, the public display screens or loudspeakers at the centre 
/ market.  

c. Instruct vendors to maintain a 1-meter distance from the customers at all times  
d. Instruct vendors to be careful when handing cash and where possible disinfect their 

hand frequently.   
e. Inform vendors not to share food or beverages and utensils for food consumption  
f. Inform all vendors and employees to stay home if they are unwell (such as with 

symptoms of fever, cough, sore throat).  
g. Provide instructions to vendors on keeping safe after returning home from the market:  

i. Remove footwear before entering the residence  
ii. Wash hands, face and feet with soap before entering  

iii. Wash the clothes worn separately 
5. Ensure the safety of the customers   

a. All customers should wear masks properly  
b. Entrance to the market is allowed only though the designated entrance  
c. Always maintain a safe physical distance of 1 meter among other persons and vendors 

in the market  
d. Avoid touching your face after being in contact with common surfaces and currency 
e. Wash or disinfect your hands before entering and when leaving the market  
f. Provide guidance on safety measures to the public after returning home from the 

market:  
i. Remove footwear before entering the residence  
ii. Wash hands, face and feet with soap before entering  

iii. Wash the clothes worn separately 
6. You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 

given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner is 
responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

 
Method of Instructions 

• Public signages can be used 

• All vendors can be informed through a leaflet and, public address systems can be frequently 
used to announce on the prevention procedures 

 

 
 
Director General of Health Services 
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37.  Street vendors 
Description: Street vendors are a common sight in Sri Lanka. A street vendor is a person engaged in 
vending of goods, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, 
in a street, lane, side walk, footpath, pavement, public park or any other public place or private area, 
from a temporary built up structure or by moving from place to place.  It is strongly recommended that 
a committee to be established in every Municipal Council in Sri Lanka looking into the standards of 
street vendors. Furthermore, every street vendor should be made aware of their responsibility to keep 
the environment clean and maintain hygienic conditions. 
 
The Organizer - Municipal Council/Environmental Protection Authority/Health  

• To establish a division in urban municipal councils to address the matters of street vendors 

• Establish a division / a committee to inspect and allocate space (stationary) and areas for mobile 
street vendors) 

• Ensure adequate space to maintain physical distancing between stationary street vendors 

• Develop a registering system with local authority – contact details of all vendors   

• Ensure that required precautions are taken by the vendor e.g. hand hygiene, respiratory etiquette, 
face mask etc 

• Ensure the safety of the vendors and consumer- frequent programs to educate the vendors on how 
the virus spreads and prevention measures, (physical distancing, Respiratory etiquette, wearing of 
masks properly, hand hygiene)  

The Vendors: 

• should know how the virus spreads and the prevention measures  

• should maintain a 1-meter distance from the customers at all times  

• Should wear the mask properly   

• Should know safety precautions when handing cash and where possible disinfect their hand 
frequently. 

• Should disinfect their vehicle or their carrier    

• Should stay at home if they are unwell.  

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of Health. 
A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ urban 
council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner is responsible to 
ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

Method of Instructions 

• Use of signs and posters  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Director General of Health Services 
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38.  Use of public buses 
 
Under the present situation in response to COVID-19, the number of passengers travelling is public 
buses will be subject to restriction to be able to maintain physical distancing and other safety 
precautions should be practiced.  
 
Specific message/ Instruction/s 
 
For the owner/driver/conductor/coordinators at main bus stands;  

• Should ensure that maximum number allowed by Health Ministry shall be followed. With 
improving situation the allowed occupancy will be informed by the Ministry of Health.  

• None of passengers should be standing inside the bus.  

• Should ensure that two passengers are not seated in adjacent seats in 2 or 3 seat rows  

• Should ensure that all windows are open inside the buses and air-conditioning systems in luxury 
buses are switched off 

• Should ensure that all passengers are wearing face masks 

• Ensure that hand washing facilities are available at main bus stands 

• Make available personal hand sanitizer bottles to drivers and conductors  

• If possible, install wall-mounted hand sanitizers at the entrance of the bus 

• Ensure that all buses are cleaned every night. It can be done using regular detergents/soap and 
water.  

• Provide adequate time to get into the vehicle and get down from it in order to practice non 
touch technique inside the vehicle/during the travel.  

• Adopt unidirectional flow inside the vehicle - Identified doors for entry and exit 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ driver 
is responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

 
For the passengers;  

• Wait in a queue in the bus stand maintaining 1-meter distance from each other 

• A face mask should be worn properly 

• If facilities are available, wash your hands with soap and water or disinfect using hand sanitizers 
before entering the bus 

• Ensure that 1-meter distance is maintained inside the bus by not sitting in adjacent seats.  

• Do not enter bus if the permitted capacity is exceeded, for your own safety 

• Minimize the bags and goods that are taken 

• Try not to touch the mobile phone inside the bus as much as possible  

• Try to minimize the handling of cash by paying the exact amount 

• Do not touch, frequently touched surfaces unnecessarily E.g. armrests, seats, doors, bars etc. 

• Wash hands after travelling in the bus with soap and water for at least for 20 seconds 

• Avoid the use of buses, even if you have minor respiratory symptoms 
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Method/s of instruction;  

• Mass media  

• Announce through the public address systems at major bus stations 

• All buses to have the relevant instructions displayed at the entrance 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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39.  Use of Trains 
Under the present situation in response to COVID-19, the number of passengers travelling in trains must 
be minimized to be able to maintain physical distancing and other safety precautions should be 
practiced.  
 
Specific message/ Instruction/s 
For the station masters/engine drivers/ticket inspector   

• Should ensure that maximum number allowed in a train carriage is half its seating capacity. i.e. If 
a carriage has 50 seats, only 25 can travel at any given time. None of passengers should be 
standing inside the train.  With improving situation, the allowed occupancy will be informed by 
Ministry of Health 

• Ensure that 1-meter distance is maintained between passengers 

• Should ensure that all windows are open in the train 

• Should ensure that all passengers are wearing face masks 

• Ensure that hand washing facilities are available at all train station 

• Make available personal hand sanitizer bottles to engine drivers and ticket inspectors  

• If possible, install wall-mounted hand sanitizers in each carriage 

• Ensure that all trains are cleaned at the end of the day  

• Promote the use of season tickets as much as possible instead of paying for every journey.  
 

For the passengers;  

• Wait in a queue in the train station maintaining 1-meter distance from each other 

• A face mask should be worn properly 

• If facilities are available, wash your hands with soap and water or disinfect using hand sanitizers 
before entering the train 

• Ensure that 1-meter distance is maintained inside the train 

• Minimize the bags and goods that are taken  

• Try not to touch the mobile phone inside the train as much as possible  

• Do not touch, frequently touched surfaces unnecessarily E.g. armrests, seats, doors, bars etc. 

• Wash hands after travelling in the train with soap and water for at least for 20 seconds 

• Avoid the use trains, even if you have minor respiratory symptoms 
 

Method/s of instruction;  

• Mass media  

• Announce through the public address systems at all train stations 

• All trains to have the key instructions displayed in all carriages   
 

  
 

  

 

 
 
Director General of Health Services 
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40. Barber and Beauty Salons 
 
Description - These offer haircuts, hair styles, dyeing of hair, some offer other services like facials, 
pedicures, foot massages etc. Under COVID related precautions only restricted functions are possible.  
 
Specific message/ Instruction/s 
 
Organizer/ owner/employer-   

• Must declare assurance to the conditions stipulated before commencing operation.  (as per the 
operational guidelines on preparedness and response for covid-19 outbreak for work settings: 
Barber and Beauty Salons) 

• May provide only cutting/trimming of hair, dyeing of hair, manicure, pedicure, 
relaxation/straightening of hair and waxing of arms and legs, and this list must be clearly displayed 
to customers. Shaving beards/moustaches is not recommended. 

• Both employees and the customer should wear a mask. In addition, the barber/dresser should 
wear goggles/eye shield when attending to customers. 

• There should be hand washing facilities close to the entrance for customers and employees. 

• Customers should be taken only by appointment and after inquiring if they are having any of 
following symptoms; fever, cough, runny-nose, sore throat or breathing difficulty.  

• All employees should receive an orientation before commencing services on COVID prevention 
(dos and don’ts).    

• Ensure that physical distancing of at least 1 meter is maintained between customers. Limit 
number of customers entering the barber shop/salon accordingly. 

• All linen (towels and capes) should be washed after each use and should never be used on another 
customer without washing. 

• All equipment and tools (including combs and hairbrushes), the worktop and chair should be 
disinfected after they are used on one customer, before using on another customer. 

• Avoid sharing equipment between barbers/dressers. 

• Regularly disinfect frequently touched surfaces such as door handles, counters, etc. 

• Remove unnecessary items such as magazines, newspapers, service menus and décor. 

• Keep the doors, windows open as much as possible to improve natural ventilation. 

• Operate the air conditioners (if any) at moderate speeds. Clean/ wash its filters once a week. 

• The following procedures are considered as very high risk of transmitting the infection; 
Threading/ waxing of the faces 
Facials, clean ups, face bleach 
Beard Trim 
Eyelash extensions 
Make ups 

• These procedures should be conducted only at instances where it is deemed absolutely essential. 
In institutions where these procedures are carried out, the management should display the 
assurance form declaring that the salon will adhere to all the precautions to reduce the risk of 
transmission of COVID 19. An instruction sheet should be provided to all clients who seek these 
services, at the time of placing the appointment. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
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Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 
   Client  

• Should not go to the salon if not feeling well (fever, cough and cold) 

• Should call first and get an appointment 

• Should always wear a mask 

• Should follow instructions displayed 
 
Method/s of instruction  
The restricted functions that are allowed in a salon to be announced.  
A notice should be put up by the establishment with contact details.  

• Can come by appointment only 

• Wear mask 

• Wash hands after coming  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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41. Postal Services 
 
Description – This includes postmen of the Department of Posts, as well as delivery agents of courier 
services. 
 
Specific message/ Instruction/s 
Postman/delivery agent 

• Always wear a mask, more than one mask per day may be required if the material becomes soaked 
with sweat. 

• Always maintain physical distance of at least 1m from others during delivery. 

• Avoid touching doorbells, instead use your bicycle/bike/vehicle bell/horn.  

• If there is a contact number available (courier services), you may call ahead to notify of delivery. 

• If a signature is not required, make use of post-box when available. If it is not raining, the post 
may be inserted carefully through the gate. 

• If a signature is required, encourage clients to use their own pen. If you give your pen to the client, 
disinfect it immediately after with hand sanitizer. 

• Carry bottle of hand sanitizer, to be used if required. 

• Avoid entry into premises as much as possible. Post for apartment complexes may be handed 
over to the security guard on duty for distribution. 

 
Client/households 

• Maintain a post-box at the gate if possible, or else encourage the postman to insert mail through 
the gate to minimize contact. 

• Maintain physical distance of at least 1m from postmen/delivery men when collecting 
mail/packages 

• Always use your own pen to sign for registered post/delivery packages for your own safety. 

• Always dispose of cover envelopes and delivery packaging and wash your hands with soap and 
water after handling mail and delivery packages.  

• Wherever possible, use email over snail mail. 

• Maintain a supply of commonly used stamps at your home, to avoid visiting the post office 
regularly. Your mail can then be dropped off at post-boxes outside post offices. 

 
At the post office: 

• Ensure supplies such as masks, disinfectants, etc. and plan for the minimum number of staff to be 
available as per requirement.  

• Establish an employee health surveillance system and a process of getting appropriate medical 
advice to them. 

• Clean and disinfect frequently touched surfaces (counters/tables/pens). 

• Leave doors (if non air conditioned) open to minimize contact and improve ventilation. 

• All employees and clients must wear masks. 

• Weighing of packages to be done only by a dedicated employee. 

• Do not keep a wet sponge for stamps. 

• Control the number of people entering the office and reduce the number in the office at a given 
time. 
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• A “one meter spacing in line” (to wait in line at an interval of 1 meter) should be set to remind 
clients to keep a safe distance when queuing at counters. 

• Encourage clients to provide exact amount to minimize handling of cash. 

• Encourage clients to use their own pens. 

• In larger/central offices, establish temperature monitoring system at the entrance and provision 
to wash hands (elbow/pedal operated taps and soap) or to dispense hand sanitizer. 

 
Method/s of instruction   

• Letter to Department of posts with instructions to be sent to all post offices. 

• Poster at entrance of all post offices. 

• Orientation to be given to all postmen 
 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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42. Mobile Food Vendors; Raw/Washable Food 
 
Description – These guidelines refer to food items (e.g.: fish, meat, vegetables, fruits, dry rations) sold 
by vendors who go door to door or operate at wayside stalls.  
 
Specific message/ Instructions 

For the owner/Operator 

• Always operate at one designated place or route and get updated on identification of patients 

or direct contacts of COVID patients from your operating area. 

• Police and health officials (PHIs) to have a list of mobile vendors operating in their respective 

areas. 

• Never intrude a locked down, isolated area for business. 

• Do not engage in work if you feel unwell and do not allow anybody at home to work on your 

behalf. 

• Keep items weighed and packed prior to starting operations when possible.  

• Set a limited number of customers per session to maintain physical distancing. Display the 

number that can be served at one time in the vehicle. 

• Try to price the items with round figures, so that requirement for change money would be 

minimal. 

• Always wear a face mask properly and have one extra in the vehicle/stall in an event your mask 

gets dampened/torn. 

• Keep a disinfectant available in the stall/vehicle and clean your hands whenever you remove the 

gloves. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner is 
responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

 

For the User/ Client 

• Select one young, healthy person from the family to go for shopping. 

• Take your own bag / basket. 

• Wear the facemask properly. 

• Always maintain minimum of 1-meter physical distance. 

• Spend minimum time to buy things. 

• Keep coins / notes available to pay the exact amount of the bill, without exchanging the money. 

• As soon as you return home wash your hands with soap and water for at least 20 seconds. 

• Clean the items properly prior to storage or cooking. 

• Safely discard the used masks into a closed bin. 
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Method/s of instruction   

• An instruction sheet given at the pradeshiya saba at the time of registration. 

• Signposts.  

• Notices / posters at each vehicle / stall. 

• Social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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43.Mobile Food Vendors; Ready to Eat Food Items, including Bakery 
 
Description – These guidelines refer to precooked food items that are served ready to eat.  

 

Specific messages / Instructions 

For the owner/Operator 

During preparation of food; 

• Ensure strict implementation of using face masks, gloves and other personal protective 

equipment specially by the cleaning staff and housekeeping attendants. 

• All food handlers should wash their hands before preparing foods. 

• Thoroughly wash all raw fruits and vegetables before preparing. 

• Disinfect all direct food contact surfaces such as preparation tables, cutting boards, knives, tongs 

etc. before each encounter.  

• Cover & seal all foods during storage, temporary storage & transport. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner is 
responsible to ensure that the above guidelines are strictly adhered to. 

  

During sale of food;   

• Always operate at one designated place or route and get updated on identification of patients or 

direct contacts of COVID patients from your operating area. 

• Never intrude a restricted / isolated area.  

• Do not engage in work if you feel unwell and do not allow anybody at home to work on your 

behalf. 

• Set a limited number of customers per session to maintain physical distancing. Display the number 

that can be served at one time in the vehicle. 

• Try to price the items with round figures, so that requirement for change money would be 

minimal. 

• Always wear a face mask, and tongs when handling ready to eat foods (Food items should not be 

touched with bare hands). 

• Keep a disinfectant available in the stall/vehicle and clean your hands frequently, preferably after 

serving every 5 clients 

  

For the User / Client  

• Minimize your ready to eat food consumption.  

• Consume more fruits, nuts and other healthy food as snacks. 

• Buy cooked food only from a trusted vendor who operate at a designated place. 

• Do not buy food from vendors who look unwell or not practicing hygienic measure. 

• Maintain physical distancing and hand hygiene during and after the buying process. 
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• Heat the food items, if possible, to a temperature around 65°C for four minutes.  

• Do not keep the food items uncovered after purchase. Consume it as soon as it is heated. 

 

Methods of instruction   

• Signposts.  

• Notices / posters at each vehicle / stall. 

• Social media. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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44. Garbage Handlers, Street Cleaners and Cleaning Staff 
This guideline applies to all persons who handle and collect garbage, within institutions, on the streets 
and using garbage trucks. In general, this job involved handling of potentially dangerous waste, and while 
the general guidelines still apply, extra precautions must be taken to prevent infection and transmission 
of COVID-19. 
Specific Messages / Instructions 
Employer 

• Provide employees with adequate protective supplies (masks, gloves, gumboots, disinfectants, 
soap, etc.). 

• Install handwashing facilities (with soap) at central and other key locations. 

• If feasible, facilities to wash uniforms and to have a wash at the end of a shift should be arranged 
at a central location. 

• Ensure workers facilities (toilets and changing/rest rooms) are regularly cleaned and disinfected 
and have good ventilation. Adequate space must be available in rest rooms to allow physical 
distancing 

• Ensure workers facilities (toilets and changing/rest rooms) are regularly cleaned and disinfected. 
Keep the main doors, windows, fanlights open as much as possible to improve natural ventilation. 
Adequate space must be available in rest rooms to allow physical distancing. 

• Limit the number of workers to the minimum required, as per the requirement. 

• Verify area of residence of all workers and prepare a list of contact details.  

• Establish an employee health surveillance system and a process of getting appropriate medical 
advice for them. Make arrangements to check body temperature and screen for respiratory 
symptoms daily or verify their status by asking for symptoms. 

• Educate the workers regarding healthy behaviors including proper use of masks, physical 
distancing of at least 1-meter, respiratory etiquette, not spitting on the ground, personal hygiene 
measures and to avoid touching eyes, nose and mouth. Workers must also be made aware of the 
risks involved when dealing with garbage and means of taking precautions.  

• Employees should be provided with adequate uniforms to allow them to wash the uniform daily 
at the end of their shift. 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization is responsible to ensure that the above guidelines are 
strictly adhered to. 

Employers of cleaning staff 

• Each employee should be given their own set of cleaning equipment and supplies, and these 
should not be shared between employees.  

• Adequate cleaning supplies (including dusters and bin bags) should be given to ensure that 
employees clean surfaces properly. Bin liners/bags should be used for all waste bins. 

Employee (garbage handlers, street cleaners and cleaning staff) 

• Disclose correct details (place of residence, any symptoms, any contact with suspected COVID-19 
patient) to employer. 

• Do not report to work if you are feeling unwell or have a cough, fever, sore throat. 

• Wash hands with soap and water for 20 seconds before starting work and at the end of the day. 
Whenever possible, wash your hands with soap and water during your shift. 
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• Wash uniforms and clothes worn to work daily and have a thorough wash at the end of your shift  

• Always use the protective equipment as instructed by your employer, for your safety. 

• Always wear a mask when carrying out your duties and properly dispose of it into a closed bin at 
the end of the shift. 

• Do not handle garbage of any kind (even general waste) with your hands directly – use gloves or 
equipment. 

• Always maintain a distance of at least 1meter from others. 

• Do not share cups, plates and towels with others. 

• Do not spit on the ground. 

• Do not touch your mouth nose or eyes when on duty. 

• Always cover your nose and mouth with the inner side of your elbow when coughing or sneezing. 

• Do not loiter/chat with other employees during and after your shift. 

• Do not consume betel during your shift. 
Employee (Cleaning staff) 

• Do not share cleaning equipment and supplies with other employees.  

• Disinfect cleaning equipment thoroughly between use – this includes washing dusters thoroughly 
with soap and water at frequent intervals and mops at the end of your shift. 

• Bin liners/bags should be used for all waste bins. 

• If possible, ensure all doors and windows are open to improve ventilation. 

• Disinfect commonly touched surfaces regularly with a clean cloth and disinfectant – e.g. door 
handles, stair railings, lift buttons, counter tops, fingerprint sensors. 

• Avoid touching frequently touched surfaces such as door handles as much as possible. 
Employee (Garbage collectors) 

• Avoid touching doorbells and gates.  

• Do not open any garbage bag. 
User/ Client  

• Use extra caution when keeping out garbage – ensure all masks, tissues, wipes and gloves are 
safely bagged.  

• Waste belonging to someone who is ill or someone caring for who is ill should be double bagged 
and tied. 

• Garbage may not be collected if it is loose/not properly bagged. 

• Minimise contact with garbage handlers by keeping out garbage outside your gate well in 
advance. 

• Ensure a distance of at least 1m is maintained with cleaning staff and garbage handlers. 

• For your own safety, disinfect your own workspace (table, computer switches and keyboard, chair, 
pens, etc.) using disinfectant at the start of your workday. 

Methods of instruction 

• Letter to all organisations engaged in garbage collection/employers of cleaning staff, to be briefed 
to all staff on a regular basis. 

• Mass media. 
 
 
 
 
 
Director General of Health Services 
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45. Tailors and dressmakers  
Description 
This guideline applies to tailors and dressmakers and their assistants working in small retail shops, and 
not those working in larger garment manufacturing organisations 
 
Specific message/ Instruction/s 
Owner/employer 

• Staff should be trained on personal protection; maintaining physical distancing of at least 1 
meter; correct way of wearing masks, pay attention to hand hygiene, and cover mouth and nose 
with a tissue or elbow when sneezing.  

• Separate areas should be demarcated for various functions. If possible, a dedicated employee 
should take orders and measurements at the front of the shop. The rest of the employees 
should perform dedicated functions as much as possible (engaged in block cutting, stitching, 
ironing etc) should have minimal interaction with the customers and should be seated 
separately in the rear part of the shop. 

• Do not allow employees to consume or drinks from shared utensils (plates/cups) 

• Workstations should be arranged at a distance of at least 1 meter apart and ensuring employees 
do not face each other. Employees should avoid sharing workstations (e.g.-machines) and 
equipment (e.g.- scissors) as much as possible 

• Install a facility for handwashing at the entrance of the shop, to be used by all customers and 
employees when entering and leaving the shop 

• Limit the number of workers to the minimum required, as per the requirement, with preference 
given to permanent staff over casual staff, and if required by staggering shifts to minimize the 
number at a given time 

• Verify area of residence of all workers and prepare a list of contact details.  

• Ensure maximum ventilation by leaving doors and windows open if non-ac shop 

• Operate the air conditioners (if any) at moderate speeds. Clean/ wash its filters once a week. 

• Discharge condensate water of the air conditioners to the drainage system safely. 

• Establish an employee health monitoring system, record the employees’ health status every day, 
and those who feel unwell should seek medical treatment in time. 

• Ensure workers facilities (toilets and changing/rest rooms) are regularly cleaned and disinfected 
and have good ventilation. 

• Provide employees with adequate supplies of masks and hand sanitizer as required. Employees 
having interaction or direct contact with customers must always use a face mask and wash 
hands with soap and water in between clients 

• When taking measurements and during fit-ons, do so in the minimum time and avoid standing 
directly in front of the customer as much as is feasible. When this cannot be avoided, (e.g.- for 
bust measurements), request the customer to look over their shoulder.  

• For fit-ons, ensure the cubicle is well ventilated and ask the customer to come out of the cubicle 
for staff to check further adjustments, as much as possible 

• Ensure that all customers wear masks in the shop. Display a notice that those with respiratory 
symptoms should refrain from entering 

• Regularly clean and disinfect frequently touched surfaces (such as countertops, door handles, 
measuring tapes, fit on cubicle surfaces, etc.). Pattern books should be laminated, and the 
plastic covers disinfected regularly. Regularly required patterns (e.g.-saree jacket necks) can be 



    

Instructions for selected public activities/work settings for the prevention and control of COVID - 19  

28/05/2020  79 

 

displayed prominently on a poster with numbers to discourage customers from touching the 
pattern books 

• Control people flow and reduce the number of customers in shop at a given time. Ask customers 
to call ahead of time to make an appointment to give an order or to check if their clothing is 
ready before picking it up. If necessary, to wait for alterations, ensure customers maintain 
physical distancing of at least 1 meter in the waiting area, or else wait outside the shop 

• Encourage customers to pay the exact amount in cash to minimize handling of money 

• Maintain a register of measurements for regular customers, and a list of names and contact 
details of all customers with date of the order 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

User/ client  

• Always wear a mask and ensure physical distance of at least 1 meter when interacting with 
employees.  

• Postpone visiting your tailor/dressmaker unless for essential reasons 

• Do not enter the shop if you are unwell or have symptoms of COVID-19 

• Always to call ahead of time to make an appointment with your tailor/dressmaker to give an 
order and to check if your clothing is ready before picking it up.  

• If necessary, to wait for alterations, maintain physical distancing of at least 1 meter in the 
waiting area, or else wait outside the shop 

• Avoid touching surfaces such as pattern books, counter tops, measuring tapes, door handles, 
surfaces and hooks in the fit on cubicles, etc. 

• Spend the minimal time possible in the fit on cubicle and shop 

• Wash your hands/use hand sanitiser when entering and leaving the shop 

• Where a distance of 1 meter cannot be maintained, e.g. during taking measurements and for fit-
on adjustments, ensure that you do not stand face to face with the employee. When front 
measurements are being taken, turn your head to one side to avoid directly facing the other 
person. 

• If possible, provide your tailor/dressmaker with a well-fitting garment to take measurements for 
the new garment, or use previous measurements taken by the same staff 

• Give the exact amount of cash to minimize handling of money 
Method/s of instruction   

• Notice on mass media, social media 

• Poster at entrance of tailor/dressmaking shops 
 
 

  
 

 

 

 
Director General of Health Services 
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46.Tourism and hotel sector 
The tourism sector constitutes several public activities with a range of services. The following separate 
instructional notes would apply 

1. Restaurants 
2. Conduct of conferences/ seminars 
3. Use of taxi services 
4. Use of Trishaws 
5. Public and private vehicle parking 
6. Garbage Handlers, Street Cleaner and Cleaning Staff 
7. Security officers 
8. Swimming pools and beaches 
9. Places of Alcohol and Tobacco Sale 
10. Parks (Children/Public) 
11. Indoor sports 
12. Gymnasium 
13. Offices (Public and Private) 
14. Shops 

• Opening up of hotels is subject to government permission 

• Accommodation to all foreign guests is subject to the prevailing conditions and guidelines given 
for control of COVID-19 by the Ministry of Health and complying with quarantine procedures 

• All foreign guests should have health and travel insurance to cover any cost of 
treatment/hospitalization 

Specific message/ Instruction/s 
For the employers 

• All employees should be given a strict orientation on the precautions to be taken at different 
locations of establishment 

• Strict identity and contact details should be maintained of all employees and guests (inhouse 
and day guests) 

• The establishment should ensure the health and safety of all employees daily 

• The establishment should ensure to verify the health status of all clients before entrance and 
daily thereafter 

• You are required to fill the provided Assurance form, indicating compliance with the instructions 
given. The original of the Assurance form should be submitted to the area Medical Officer of 
Health. A copy of the same should be sent to the local government authority (municipal council/ 
urban council/ pradeshiya sabha) and another copy should be kept with you. The owner/ 
employer/ manager of the organization/ premises is responsible to ensure that the above 
guidelines are strictly adhered to. 

 Method/s of instruction;  

• Educate using mass media, social media 

• Guidelines to made available through Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Tourism 

Director General of Health Services
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ඇමුණුම II B                                                                                                     
ක ොවිඩ්-19 ව්යොප්තිය ව්ළක්ව්මින් ක ොදු මහජන සහ 
ව්ෘත්තිය ක්රියො ොර ම් සිදු රන ආ ොරය පිලිබඳව් 

උ කෙස් 
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1.  කුලී රථ ස ේවා භාවිතය 
සකාවිඩ්-19 ට ප්රිචාර වශසයන්ත් වර්තමාන තත්වත්වවය යටසත්ව, ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 
කුලී රථවල ගමන්ත් කරන මගීන්ත්සේ  ංඛ්යාව අවම කළ යුතු අතර අසනකුත්ව ආරක්ෂක පියවරයන්ත් අනුගමනය කළ 
යුතුය. 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
කුලී රථ රියදුරන් 

• පවුලක් නේ මි  උපරිම මගීන්ත්  ංඛ්යාව සදසදසනකුට සීමා වන බවට  හික විය යුතුය. 
• මගීන්ත් ඉදිරිප  අසුසන්ත් ගමන්ත් සනාකළ යුතුය. 
• රිය පැදීම  හ මගී ආ න අතර විනිවිද සපසනන ආවරණයක්  වි කරන්ත්න. 

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීම පිණි  ගා ේතු  ඳහා නිශේිත මුදල සගන ඒමට සහෝ අන්ත්තර්ජාල සගීේ  ඳහා 
මගීන්ත් දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

•  ෑම විටම ඔබ  මඟ  ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරකයක් තබා ගන්ත්න. 

• හැකි නේ මගීන්ත්  ඳහා ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරකයක්  පයන්ත්න. 

• මගීන්ත් නංවා ගැනීසේදී සහෝ බැසිසේදී ඔවුන්ත්සේ සපෞද්ගලික බෑේ  හ බඩු බාහිරාදිය හැසිරීමට මගීන්ත්සගන්ත් 
ඉල්පලා සිටීම  ලකා බලන්ත්න. 

• මගී ප්රවාහනසේදී සමෝටර් රථසේ වාතාශ්රය  ඳහා ප්රිචක්රීකරණය කළ වායු විකල්පපය භාවිතා කිරීසමන්ත් 
වළකින්ත්න; නැවුේ පිටත වාතය සගන ඒමට  හ / සහෝ වාහන කවුළු පහත්ව කිරීමට සමෝටර් රථසේ වාතාශ්රය 
භාවිතා කරන්ත්න. 

• වාහනසේ නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේටයන්ත් පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න (අවම වශසයන්ත්  ෑම ධාවන වාර  
5 ක් අව ානසේම). 

• සියලුම මගීන්ත් මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින බවට  හික විය යුතුය. 
• කුලී රථයට ඇතුළුීමට සපර සියලුම මගීන්ත් ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු දෑත්ව පිරිසිදුකාරක සයාදා ගනිමින්ත් අත්ව 

පිරිසිදු කර ගත යුතුය. 
• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 

ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු/ රියදුරු සේ වගකීම සේ. 

මගීන් 
• මුහුණු ආවරණයක් නිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 
• ඉදිරිප  අසුසන්ත් හිඳ සනාගන්ත්න. 
• කුලී රථ ධාවනය අතරතුර ජංගම දුරකථනය  ේපර්ශ සනාකිරීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. 
• නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේටයන්ත් උදා. සදාරවල්ප ආදිය අනවශය සල   ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. 

•  ංචාරය අතරතුරදී මුහුණ  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් හා ජලය  හිත කුලී 
රථයකින්ත් ගමන්ත් කිරීසමන්ත් පසු අත්ව ස ෝදන්ත්න. 

• මුදල්ප පරිහරණය සනාකර හැකිතාක් සවනත්ව ක්රම හරහා සගවන්ත්න. 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ජනමාධය. 
• ජංගම දුරකථන සයදුම (App) හරහා.  

• නියමිත උපසද ේ කුලී රථය තුළ  ංඥා/සකටි වි ේතර සල  ප්රදර්ශනය කිරීම. 
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2. ත්රීසරෝද රථ භාවිතය  
සකාවිඩ්-19 ට ප්රිචාර වශසයන්ත් වර්තමාන තත්වවය යටසත්ව, ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 
ත්රීසරෝද රථ  වල ගමන්ත් කරන මගීන්ත්සේ  ංඛ්යාව අවම කළ යුතු අතර අසනකුත්ව ආරක්ෂක පියවරයන්ත් අනුගමනය කළ 
යුතුය. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
ත්රීකරෝෙ රථ  රියදුරන් 

• උපරිම මගීන්ත්  ංඛ්යාව සදකකට සීමා කර ඇි බවට  හික විය යුතුය. 
• රිය පැදීම  හ මගී ආ න අතර විනිවිද සපසනන ආවරණයක්  වි කරන්ත්න. 

• මුදල්ප හැසිරීම අවම කිරීම  හ ගා ේතු  ඳහා නිශේිත මුදල සගන ඒමට මගීන්ත් දිරිමත්ව කිරීම. 
•  ෑම විටම ඔබ  මඟ  ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරකයක් තබා ගන්ත්න. 

• හැකි නේ මගීන්ත්  ඳහා ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරකයක්  පයන්ත්න. 

• වාහනසේ නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේටයන්ත් යන්ත් පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න (අවම වශසයන්ත්  ෑම ධාවන 
වාර  5 ක් අව ානසේම). 

• සියලුම මගීන්ත් මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින බවට  හික විය යුතුය. 
• ත්රීසරෝද රථයට ඇතුළුීමට සපර සියලුම මගීන්ත් ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු දෑත්ව පිරිසිදුකාරක සයාදා ගනිමින්ත් අත්ව 

පිරිසිදු කර ගත යුතුය. 
• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 

ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු/ රියදුරු සේ වගකීම සේ. 

මගීන්  
• මුහුණු ආවරණයක් නිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 
• කුලී රථ ධාවනය අතරතුර ජංගම දුරකථනය  ේපර්ශ සනාකිරීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. 

• නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේටයන්ත් අනවශය සල   ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. 
•  ංචාරය අතරතුරදී මුහුණ  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. ත්රීසරෝද රථයක ගමන්ත් කිරීසමන්ත් පසු අවම වශසයන්ත් තත්වපර 

20 ක් වත්ව  බන්ත් හා ජලය  මග අත්ව ස ේදීම කල යුතුය. 
 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ජනමාධය භාවිතසයන්ත් දැනුේ දීම. 
• නියමිත උපසද ේ ත්රිසරෝද රථය තුළ  ප්රදර්ශනය කිරීම. 

 
 

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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3. බයිසිකලයක් පැදීම 
 
සමම සකාවිඩ්-19 ව ංගතය අතරතුර, බයිසිකලය ඉතා උිත ප්රවාහන ක්රමයක් සල  නිර්සද්ශ කළ හැකිය. පවුසල්ප 

 ාමාජිකසයක් හැර සවනත්ව පුද්ගලයන්ත් පාපැදිසේ රැසගන යාසමන්ත් වලකින්ත්න. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්

 

 ො ැදි රු    

• බයිසිකල්ප පදින්ත්නන්ත් අන්ත් අය  මඟ හමුීමට මුහුණ සදන්ත්සන්ත් නේ මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

• බයිසිකල්ප මංතීරුව ඇත්වනේ, එය භාවිතා කිරීම  ැමවිටම සහාඳය. 

• ගමන අව න්ත් වූ පසු පාපැදිකරු ඔහුසේ / ඇයසේ අත්ව  බන්ත් ගා සහාදින්ත් ස ේදීම කල යුතුය. 

• හැකි නේ, පාපැදිකරු ඔහු / ඇය  මඟ  ාක්කුසේ අත්ව  නීපාරක්ෂක සබෝතලයක් රැසගන යා යුතුය. 

• සරාගී තත්වවයක් දැසනන්ත්සන්ත් නේ ගමන්ත් කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න (උණ, කැ ේ   හ සීතල). 

• ඔබට නිල හැඳුනුේපතක් ිසේ නේ, එය සපාලි ේ නිලධාරීන්ත්ට පැහැදිලිව සපසනන ස ේ පළදින්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ජනමාධය /  මාජ මාධය හරහා දැනුේ දිය යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

• පැමිණීසමන්ත් පසු අත්ව ස ෝදන්ත්න. 

 
                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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4. ඇවිදීසේ මංතීරු භාවිතා කිරීම 
 

 ෑම සකසනක්ම දිනපතා වයායාම කළ යුතුය. අපි සබෝ සනාවන සරෝග අඩු කිරීම  ඳහා වන ශාරීරික ක්රියාකාරකේ 
මිනිසුන්ත් අතර ප්රචලිත කර ඇත්වසතමු. සබාසහෝ පළාත්ව පාලන ආයතන ද ඇවිදීසේ ඇවිදීසේ මංතීරු නිර්මාණය කර 
ඇත. සේවා නිිපතා භාවිතා වන විසනෝදය  හ පුද්ගල හමුීේ  ඳහා සපාදු අවකාශයන්ත් බවටද පත්වව ඇත. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්

 ළොත්ත  ොලන ආයතනය  
• සමම ප්රසද්ශ ශාරීරික ක්රියාකාරකේ  ඳහා සපාදු භාවිතය  ඳහා විවෘත කළ හැකිය - ඇවිදීම / බයිසිකල්ප පැදීම 

 ඳහා පමණක් භාවිතා කිරීම. 
• රජය විසින්ත් උපසද ේ සදන කාල සීමාව තුල සමම අවකාශයසේ නිකරුසන්ත් රැඳී සිටීමට /  මාජ රැ ේීේ  ඳහා 

 ේථාන සල  භාවිතා කිරීම සනාකළ යුතුය.  
• එක් දිශාවකට පමණක් ගමන්ත් කිරීම අනුමත කළ යුතුය. සේ  ඳහා ඊතල ඇද හැකිය. 

• පාපැදි කුලියට දීසේදී එක් එක් භාවිතය අතර ප්රමාණවත්ව පරිදි විෂබීජ නාශක සයාදා පාපැදි පිරිසිදු කල යුතුය.  
• පරිශීලකයා විසින්ත් පාපැදි බාර දීමට සපර හැඬල ලබාසදන විෂබීජ නාශක දියරයකින්ත් පිරිසිදු සකාට භාර දිය 

යුතුය.  
• ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවාසගන යාම, අත්ව පිරිසිදුව තබා ගැනීම  හ මුහුණු ආවරණ පැළඳීම පිළිබඳ දැඩි 

උපසද ේ  හිතව ආහාර මිලදී සගන රැසගන යාමට පමණක් ආහාර අසලවි ැල්ප විවෘත කිරීමට අව ර දිය 
හැකිය. ජංගම ආහාර සවළදුන්ත් සහෝ ආපනශාලා පවත්වවා සගන යාම  ේපුර්ණසයන්ත් වැළැක්විය යුතුය. 

• ආහාර අසලවි ැල්පවල ස ේවය කරන සියලුම පුද්ගලයින්ත්ට අත්ව  නීපාරක්ෂාව, ශේව න ආචාර විධි, මුහුණු 
ආවරණ නිසි සල  භාවිතා කිරීම  හික කරන්ත්සන්ත් සකස ේද යන්ත්න පිළිබඳ පැහැදිලි උපසද ේ ලබා දිය යුතුය. 
ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇි සරෝගයක් ඇත්වනේ රැකියාවට සනාපැමිසණන සල  සියලුම පුද්ගලයින්ත්ට 
පැහැදිලිවම උපසද ේ දිය යුතුය. 

• ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පැහැදිලි වන ස ේ  ංඥා ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 
 

ඇවිදීකම් මංතීරු භොවිතො  රන පුේගලයින් 
• කණ්ඩායේ ක්රියාකාරකේ වලට අව ර නැත. 
• ඔසේ මුහුණ  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න.  පුද්ගලික මුහුණු තුවායක් (Face towel) භාවිතා කරන්ත්න. 

• කරුණාකර අසනක් පරිශීලකයින්ත්සගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර් 1 ක  පරතරයක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• දිශානුගත  ලකුණු අනුගමනය කරන්ත්න. 
• ආහාර අසලවි ැල්ප භාවිතා කරන විට මීටරයක දුරක් පවත්වවාසගන මුහුණු ආවරණයක් පැළඳ ගන්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 
• දැන්ත්ීේ පුවරු  හ  ංඥා පුවරු ප්රසයෝජනවත්ව වනු ඇත.            
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5.  ේමන්ත්රණ / වැඩමුළු පැවැත්වීම/ ප්රචාරණ වැඩ ටහන්ත් 
වර්තමාන තත්වවය යටසත්ව  ේමන්ත්රණ / වැඩමුළු පැවැත්වීම හැකිතාක් අවම කළ යුතුය. හැකි  ෑම විටම ඊසේල්ප වලට 
අමතරව කණ්ඩායේ රැ ේීේ  ඳහා  ේකයිප්ප, සූේ, වට් ේඇප්ප, වයිබර්  හ ඉසමෝ වැනි වැඩ ටහන්ත් භාවිතා කරන්ත්න. 
පුද්ගලිකව හමුීම අතයවශය යැයි  ලකන අව ේථාවකදී පහත  ඳහන්ත් කරුණු  ලකා බැලිය යුතුය. විශාල  ංඛ්යාවක් 
 හභාගී වන වැඩ ටහන්ත් පැවැත්වීම සනාසුදුසුය. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්
 

සම්මන්රණකේ / ව්ැඩමුළුකේ සංවිධ්ොය යින් සඳහො 

• හැකි අවම පුද්ගලයින්ත්  ංඛ්යාවකට ආරාධනා කර රැ ේීම සකටිසයන්ත් අව න්ත් කිරීමට   ැලසුේ කරන්ත්න. 
• සරෝග වැළැක්ීසේ ක්රියාමාර්ග  ේබන්ත්ධසයන්ත් අනුගමනය කිරීමට, සමම රැ ේීම  ඳහා  ැලසුේ කරනලද 

නිශේිත විධිවිධාන පිළිබඳ වි ේතර  හිතව සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත්  ඳහා සමම මාර්සගෝපසද්ශය රැ ේීමට 
සපර සබදා හරින්ත්න. 

• රැ ේීම ආරේභසේදී  හ විසේක කාලසේදී ස ෞඛ්යාරක්ිත ක්රියා පිළිසවත්ව පිලිබඳ දැනුවත්ව කල යුතුය. 
•  හභාගිවන්ත්නන්ත්සේ  ේබන්ත්ධතා සතාරතුරු  හිත ලැයි ේතුවක් පවත්වවා ගත යුතුය. 

• කැ ේ , ස ේප්රිශයාව සහෝ උගුසර් අමාරුව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇි ඕනෑම   හභාගිකසයකුට 
නිවස ේ රැඳී සිටිමින්ත් මාර්ගගතව සහෝ දුරකථනසයන්ත් රැ ේීමට එක්වන සල  කල්පඇතුව උපසද ේ සදන්ත්න. 

• රැ ේීමට පැමිණීම  ඳහා සපාදු වාහන (කණ්ඩායේ ප්රවාහනය) භාවිතා කිරීසමන්ත් වැළකී සිටීමට සහෝ අවම 
කිරීමට  හභාගිවන්ත්නන්ත්ට උපසද ේ සදන්ත්න. 

• සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත්  ඳහා  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම  ඳහා පහසුකේ  ක ේ කිරීම (පාදසයන්ත් ක්රියා කල 
හැකි සහෝ  ේවයංක්රියව ක්රියාත්වමක වන ජල කරාම වඩාත්ව සයෝගයයි)  සහෝ ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව 
පිරිසිදුකාරක දියර   ැපයීම. රැ ේීේ භූමියට ඇතුළු ීමට සපර  හ රැ ේීසමන්ත් පසු පිටත්වව යාමට සපර අත්ව 
පිරිසිදු කර ගන්ත්නා සල  සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත්ට උපසද ේ දිය යුතුය. 

• රැ ේීම පැවැත්වසවන  ේථානය හැකි  ෑම විටම සහාඳින්ත් වාතාශ්රය ඇිව තබා ගන්ත්න. 
•  හභාගීවන්ත්නන්ත් සදාර හසුරුවලට (සදාර හැඬල) අත සනාතබන සල  හැකි  ෑම විටම  ේථානයට යන සියලු 

සදාරවල්ප විවෘතව තබන්ත්න. 
• සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත්  ඳහා ‘මීටර රීියට’අනුකූලව රැ ේීේ කාමරසේ ආ න  ක ේ කළයුතු අතර 

මුහුණට මුහුණලා අසුන්ත් ගැන්ත්ීසමන්ත් වැළකිය යුතුය. 

• සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත් අතට අත දීම වැනි අන්ත් අයව  ේපර්ශ වියහැකි   ේබන්ත්ධතා වලින්ත් වැළකී සිටිය යුතු 
අතර රැ ේීම පුරා එකිසනකා අතර අවම වශසයන්ත් මීටරයකවත්ව දුරක් පවත්වවා ගත යුතුය. 

• ලියකියවිලි සහෝ ද්රවය අින්ත් අතට සනායවන්ත්න. පැමිණීසේ ලැයි ේතුවක අත්ව න්ත් ලබා ගන්ත්සන්ත් නේ 
 හභාගීවන්ත්නන්ත්ට තමන්ත්සේ පෑනක් භාවිතා කිරීමට උපසද ේ සදන්ත්න.  

• එෆේඑේ මයිසක්රාසෆෝන,  වයිට් සබෝඩ් පෑන්ත් ආදිය අින්ත් අත මාරු කර හවුසල්ප භාවිතා සනාකරන්ත්න. 

• රැ ේීසේදී ආහාර හා පාන වර්ග  පයනු ලබන්ත්සන්ත් නේ, ආහාර පරිහරණය කරන /  පිරිණමන  පුද්ගලයින්ත්, 
නිසි පරිදි  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම අතයවශය සේ. 

• සත්ව පිරිනමන්ත්සන්ත් නේ ඒ  ඳහා ඉවත දැමිය හැකි සකෝප්පප සයාදා ගන්ත්න. 

• බුසෆේ ක්රමයට ආහාර පිළිසයළ කර ඇි අව ේථාවල, ආහාර  සබදීමට  නිශේිත ස ේවකයන්ත් සයාදාගන්ත්න. 

• ආහාර සේ ය වටා මිනිසුන්ත් එක්රැ ේ සනාවන බවට වග බලා ගතයුතු අතර , ඔවුන්ත් සත්ව පානය / කතාබ ේ 
 ඳහා රැ ේ සනාවිය යුතුය. තවත්ව පුද්ගලසයකුට අහාර  සබදාදීම කළ හැකිය. 

• වායු මීකරණ භාවිතය අවම කරන්ත්න. 

• භාවිතා කරනලද අත්වපි ේනා, කඩදාසි,  ර්වියට්  හ අසනකුත්ව ඉවතලන ද්රවය බහාලීම  ඳහා පියන  හිත 
බඳුනක් තැබිය යුතුය. 

• ඉවතලන ටිෂු  හ අසනකුත්ව ඉවතලන ද්රවය දැමීමට වසිය හැකි ක ල බදුනක්  තැබිය යුතුය. 
• මත්වපැන්ත් පිළිගැන්ත්ීම තහනේ සේ. 

• නර්තනය  ඳහා අව ේථාව ලබා දිය යුත්වසත්ව සේශ නිරූපණය තමන්ත් විසින්ත්ම සිදු කරගත්ව නර්තන ශිල්පීන්ත්ට 

පමණි.  උපරිම නර්තන ශිල්පපින්ත්  ංඛ්යාව හතරකට සීමා කළ අතර ඔවුන්ත්  ෑම විටම මීටර් 1 ක පරතරයක් 
තබා ගත යුතුය. 
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•  ේමන්ත්රණ/ වැඩමුළු පවත්වවන ආයතන වල හිමිකරුවන්ත්/ ංවිධායක වරුන්ත් විසින්ත්  ලබා දී ඇි උපසද ේ 
වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් නැවත වැඩ ආරේභසේදී එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන ලද 
එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි පිටපතක් 
අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු අතර තවත්ව 
පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුවන්ත්/ ංවිධායක සේ වගකීම සේ. 

 

සම්මන්රණයට / ව්ැඩමුළුව්ට සහභොගිව්න්නන් සඳහො 

• ඔබට ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ රැ ේීමට  හභාගී සනාවන්ත්න. 
•  ේමන්ත්රණය / වැඩමුළුව  පුරා එකිසනකාසගන්ත් මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න (ලියාපදිංිය, අසුන්ත් ගැනීම, 

සත්ව විසේක ආදිය). 

• මුහුණු ආවරණයක් නිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 
• රැ ේීම කාමරයට ඇතුළුීමට හා ඉන්ත් පිටීමට සපර; පහසුකේ ිසේ නේ,  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම සහෝ  

පිරිසිදුකාරක දියර  භාවිතා කර දෑත්ව විෂබීජහරණය කරගන්ත්න. 
• සවනත්ව  හභාගිවන්ත්නන්ත්  මඟ ශාරීරික  ේබන්ත්ධතා පැවැත්වීසමන්ත් වළකින්ත්න.  

• සබාසහෝසදනාසේ  ේපර්ශයට නිතර ලක්වන පෘෂේඨයන්ත් (සදාර හැඬල වැනි)  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් හැකිතරේ 
වැළකී සිටින්ත්න. 

• ඔබසේ පරිහරණයට සවනම  සපාත්ව, පෑන්ත්, වතුර සබෝතල්ප ආදිය තබා ගන්ත්න. 
 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• රැ ේීමට සපර උපසද ේ විදුත්ව තැපෑසලන්ත්  ං රණය කරන්ත්න. 

• රැ ේීම ආරේභසේදී  හ සත්ව / දිවා ආහාර විසේකයන්ත්ීදී උපසද ේ නැවත දැනුේ සදන්ත්න. 

• එවැනි රැ ේීේ  ඳහා භාවිතා කරන  ේථාන වල සමම  නීි රීි ප්රදර්ශනය  ඳහා දැන්ත්ීේ පුවරුවක්  භාවිතා 
කළ හැකිය. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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6. උපකාරක පන්ත්ි 
සමය කුඩා කණ්ඩායේ පන්ත්ිවල සිට විශාල පරිමාණ උපකාරක පන්ත්ි දක්වා සේ.  
 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්
සංවිධ්ොය  / ඉගැන්ීකම්  ොර්ය මණ්ඩලය 

• සිසුන්ත් ඒකරාශීසකාට පවත්වවන සපෞද්ගලික උපකාරක පන්ත්ිවලට වඩා දුර ේථ ඉසගනුේ ක්රමයක් හරහා 
ඉගැන්ත්ීේ ප්රවර්ධනය කරන්ත්න. (තැපැල්ප ස ේවය හරහා සද්ශන  ටහන්ත්  හ පැවරුේ සගදර යැීසමන්ත් සහෝ 
සුදුසු අන්ත්තර්ජාල ක්රම භාවිතය).  

• සපෞද්ගලික උපකාරක පන්ත්ි පැවැත්වීමට බලධාරීන්ත් අව ර සදන විට: හදිසි ප්රිචාර  ැලැ ේමක් ද තබා 
ගන්ත්න: 

- ස ෞ. වව. නි. / මහජන ස ෞඛ්ය පරීක්ෂක (PHI) ඇතුළුව ප්රසද්ශසේ සියලුම හදිසි ඇමතුේ අංක එකතු කර 
ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. 

- ස ෞඛ්ය අංශ වලට සයාමුකරනසතක් සකාවිඩ් වැනි සරෝග ලක්ෂණ  හිතව අය හුදකලා කිරීමට  ේථානයක් / 
කාමරයක් හඳුනාගත යුතුය.  

- ප්රමාණවත්ව සල  මුහුණු ආවරණ, අත්වවැසුේ, පිරිසිදු කිරීසේ හා විෂබීජ නාශක පහසුකේ ිබිය යුතුය. 

• පන්ත්ිය විවෘත කිරීමට සපර, 
- සියලුම සේ , බංකු, නිතර  ේබන්ත්ධ වන පෘෂේඨයන්ත් / සදාරවල්ප හසුරුවන  හ පඩිසපළ වැනි දෑ පිරිසිදු 

කරන්ත්න.  බන්ත් හා ජලය / පිරිසිදුකාරක දියර වලින්ත් පිරිසිදු කළ යුතුය. 
- නිසි පිරිසිදුකාරක සයාදා බිම පිරිසිදු කරන්ත්න. 

• ඉන්ත්පසු  ෑම පන්ත්ි  ැසියක්ම ආරේභ කිරීමට සපර සමය කළ යුතුය. 

• සියළුම සිසුන්ත්සේ ලිපිනයන්ත්  හ  ේබන්ත්ධතා අංක  හිත දත්වත  මුච්චයක් තබා එය ආරක්ිත  ේථානයක 
තබා ගන්ත්න. ලියාපදිංි ීමට අන්ත්තර්ජාල ක්රම සයාදා ගන්ත්න.  

• සකෝවිඩ් ආ ාදනය ීම වැළැක්ීම  ඳහා  ාමානය පූර්සවෝපායන්ත් අනුගමනය කරන්ත්න: අසනක් අයසගන්ත් 
අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව ශාරීරික දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න, මුහුණු ආවරණයක් භාවිතා කිරීම අවශය සේ, 
නිිපතා අත්ව ස ේදීම  හ ශේව න ආචාර විධි පුහුණු වන්ත්න. සේවා නිතර සිහි ගැන්ත්ීමට ක්රමසේද අනුගමනය 
කරන්ත්න. 

• වැසිකිළි නිතර විෂබීජහරණය කිරීම හා ප්රමාණවත්ව ජල  ැපයුමක් ිබිය යුතුය 
• පැමිණීසේ පත්රිකා  ං රණය සනාකරන්ත්න. ‘පන්ත්ි කාඩ්පත’ ඇල්පලීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• විශාල පරිමාණ උපකාරක පන්ත්ි (අව ර දී ඇි විට) 
- සිසුන්ත් අතර මීටර 1 ක දුරක් පවත්වවා ගනිමින්ත් 50% සහෝ ඊට අඩු සිසුන්ත්  ංඛ්යාවක්  මඟ පන්ත්ි පවත්වවන්ත්න. 
- එකම පරිශ්රයක පන්ත්ි 1 කට වඩා ිසේ නේ: සිසුන්ත් එක්රැ ේ ීම වළක්වා ගැනීම  ඳහා ආරේභක සේලාව, 

අව න්ත් කාලය, කාල පරතරය එකිසනකට සවන ේ ආකාරසයන්ත්  ක ේ කළ යුතුය. 

• කුඩා පංිවල අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ  හිතව සිසුන්ත් අතර මීටර 1 ක දුරක් පවත්වවා ගනිමින්ත් පන්ත්ි පැවැත්වවිය 
යුතුය 

• පංිසේ මුද්රිත සපාත්ව/ ටහන්ත්  සබදා හැරීසමන්ත් වළකින්ත්න, එස ේ කිරීම අතයවශය නේ, ඒවා අවම සල  
ඇල්පසලන පරිදි ලබා ගැනීම  ඳහා සවනම මධයම  ේථානයක තබා ගත යුතුය.  

• පන්ත්ි කාමරය වායු මීකරණය කර සනාමැි නේ, සදාරවල්ප  හ ජසනල්ප විවෘතව තබා ප්රමාණවත්ව 
වාතාශ්රයක් ලබා සදන්ත්න 

• පන්ත්ි කාමරය වායු මීකරණය කර ඇත්වනේ, 
o පිටින්ත් ප්රමාණවත්ව නැවුේ වාතය ලැසබන සල   ක ේ කරන්ත්න  
o වායු මිකරණසේ සපරහන්ත්  ියකට වරක් පිරිසිදු කරන්ත්න 
o  අප ජලය නිසි සල  බැහැර කරන්ත්න 

• මානසික ස ෞඛ්ය ගැටළු  හ උපසද්ශන වලට සිසුන්ත්ට  හාය ීම; උදා. උපකාරක ස ේවා  මඟ  ේබන්ත්ධ 
ීම: 1999 (ස ෞඛ්ය ප්රවර්ධන කාර්යාංශය) 1926 (මානසික ස ෞඛ්ය උපකාරක ස ේවාව) 

• සකාවිඩ්-19 යැයි  නාථ කරන ලද සරෝගිසයක් හමු වුවසහාත්ව ස ෞ. වව. නි. කණ්ඩායසේ මඟ සපන්ත්ීම 
යටසත්ව වායු  මීකරණ හා වාතාශ්රය පද්ධිය පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කළ යුතු අතර, ස ෞ. වව. නි. 
 නීපාරක්ෂක ඇගයීම  හ අව රය ලබා සදන සතක් එය නැවත ආරේභ සනාකළ යුතුය. 



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  
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• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුවන්ත්/ භාරකරුසේ වගකීම සේ. 
 

 රිශීල යින් / කස්ව්ොෙොය යින් / ස්ව්යං / ශිෂය 

• රසට් / ප්රසද්ශසේ සකාවිඩ්-19  ේසේෂණය වැළැක්ීසේ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ මූලික කරුණු  හ  දත්වත 
පිළිබඳව  දැනුවත්ව වන්ත්න.    

 

අනුගමනය කලයුතු පිළිසවත්ව: 

• උණ, කැ ේ , නා ය, හු ේම ගැනීසේ අපහසුතාවයක් ඇත්වනේ පංි   ඳහා   හභාගී සනාවිය යුතුය. 

•  ෑම විටම අසනක් සිසුන්ත් හා කාර්ය මණ්ඩලය එකිසනකා අතර  මීටරයක පවත්වවා ගන්ත්න. 
• පන්ත්ියට ඇතුළුීමට සපර, විසේක කාලය තුළ,  කෑමට සපර,  වැසිකිලි භාවිතා කිරීසමන්ත් පසු, පන්ත්ිසයන්ත් 

පිටීමට සපර, මුහුණු ආවරණ සවන ේ කිරීමට සපර  හ පසුව  ෑම විටම  බන්ත් හා ජලය සහෝ විෂබීජ නාශක 
ද්රවයයක් සයාදා අත්ව ස ේදීම. 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පළදින්ත්න. ආහාර ගැනීසේදී  මුහුණු ආවරණ නිසි සල  ඉවත්ව කර නිසි සල  තබා 
ගන්ත්න. 

• කැ ේ  / කිවිසුේ යාසේදී ශේව න ආචාර විධි පවත්වවා ගන්ත්න. 

• මුහුණ, මුඛ්ය, ඇ ේ  හ නා ය කිසිවිටක  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. 

• පන්ත්ිය ආරේභ ීමට සපර / කාල පරා ය තුළ, පන්ත්ි අව න්ත් වූ පසු කණ්ඩායේ වශසයන්ත් එකතු සනාීම. 

• සපාත්ව / ලිපි ද්රවය / අත්ව හුවමාරු සබදා සනාගැනීම. 

• සියලුම  ටහන්ත් ඊසේල්ප, සයදුේ පින්ත්ූර, ගූගල්ප ඩ්රයිේ ආදිය හරහා සබදා ගැනීමට දිරිගන්ත්වන්ත්න. 

• සගදර හැදූ ආහාර සගන ඒම මි  ආහාර සබදා ගැනීම සිදු සනාකරන්ත්න. 

• ව ංගතය පැිරීම වැළැක්ීසේ පියවරකදී ඔබ හා  ේබන්ත්ධ ීමට ගුරු වරුන්ත්ට / පන්ත්ි  ංවිධායකයින්ත්ට 
පුද්ගලික / සන්ත්වාසික ලිපිනයන්ත්  හ  ේබන්ත්ධතා සතාරතුරු ලබා සදන්ත්න. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• සමම මාර්සගෝපසද්ශ ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත් විසින්ත් සවේ අඩවි වල ප්රකාශයට පත්ව කළ යුතු අතර, සියලු ස ෞ. 
වව. නි.  හ පළාත්ව පාලන ආයතන සවින්ත්  න්ත්නිසේදනය කළ යුතුය. 

• උපකාරක පන්ත්ියට පිවිස න  ේථානසේ සපෝ ේටර් තැබීම. 
• සමය  මාජ මාධය  හ ජනමාධය හරහා මහජනයාට  න්ත්නිසේදනය කිරීම. 
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7. ප්රසිද්ධ රැ ේීේ (එළිමහන්ත්  හ ගෘහ ේථ) 
වර්තමාන තත්වවය යටසත්ව ප්රසිද්ධ රැ ේී ේ පැවැත්වීම (එළිමහන්ත් හා ගෘහ ේථ) දැඩි සල  අනුමත සනාසකසර්. එබැවින්ත්, 
 හභාගිවන්ත්නන්ත් අවම කිරීම  ඳහා අන්ත්තර්ජාලය /  මාජ මාධය හරහා මාර්ගගත ප්රවාහය භාවිතා කිරීම  හ ජනමාධය 
භාවිතා කිරීම වඩාත්ව සුදුසුය. ප්රසිද්ධ රැ ේීමක් පැවැත්වීම අතයවශය යැයි  ලකන අව ේථාවක පහත  ඳහන්ත් කරුණු 
 ලකා බැලිය යුතුය. 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
සංවිධ්ොය යින් 

• රැ ේීම හැකිතාක් සකටි කරන්ත්න. 
• සීමිත ප්රසද්ශයක් තුළ  හභාගිවන්ත්නන්ත්සේ ඝනත්වවය  ලකා බලන්ත්න. එබැවින්ත්, මීටර 1 ක දුරක් පවත්වවා ගත 

හැකි පුද්ගලයින්ත්  ංඛ්යාවට පමණක් ඇතුළුීමට අව ර දිය යුතුය. 
• මීටර 1 ක පරතරයකින්ත් පැහැදිලිව  ලකුණු කර ඇි ආ න  ක ේ කිරීම වඩාත්ව සුදුසුය. 

• සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත් නිසි පරිදි මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින බවට  හික විය යුතුය. 
• රැ ේීසේ ආරේභසේදීම වැළැක්ීසේ පියවරයන්ත් දැනුේ දී නියමිත සේලාවට එය මතක් කරන්ත්න. 

• සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත්  ඳහා  බන්ත් හා ජලය  මග අත්ව ස ේදීම  ඳහා පහසුකේ පිළිසයළ කිරීම සහෝ 
සදාරටුසේ ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකරක පහසුකේ  ැපයීම. රැ ේීේ භූමියට ඇතුළු ීමට සපර  හ 
රැ ේීසමන්ත් පසු පිටත්වව යාමට සපර අත්ව පිරිසිදු කර ගන්ත්නා සල  සියලුම  හභාගිවන්ත්නන්ත්ට උපසද ේ දිය 
යුතුය. 

• රැ ේීම ගෘහ ේථව පවත්වවනු ලැබුවසහාත්ව රැ ේීේ  ේථානය සහාඳින්ත් වාතාශ්රය ඇිව තබා ගත යුතු  අතර 
සදාරවල්ප  ේපර්ශ කිරීම වළක්වා ගැනීම  ඳහා හැකි  ෑම අව ේථාවකම  ේථානයට යන සදාරවල්ප විවෘතව 
තබන්ත්න. 

• සියළුම  හභාගිවන්ත්නන්ත් අතට අත දීම සහෝ සවනත්ව කිසිම අයුරක  ේපර්ශ කිරීමකින්ත් වැළකී සිටිය යුතුය. 

• රැ ේීසේදී ආහාර හා පාන වර්ග  පයනු ලබන්ත්සන්ත් නේ, ආහාර පරිහරණය කරන/ස ේවය කරන පුද්ගලයින්ත්, 
 බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම, මාර්සගෝපසද්ශ පිළිපැදීම අතයවශය සේ.  ේවයං ස ේවා බුසෆේ සනාපවත්වවන්ත්න.   

• පාවිච්ි කරන ලද කඩදාසි  ර්වියට්  හ ඉවතලන ද්රවය ඉවතලීම  ඳහා  ංවෘත බඳුනක්  ැපයිය යුතුය. 

• රැ ේීමට සපර  හ පසුව විෂබීජ නාශක ද්රවයකින්ත්, නිතර  ේපර්ශ කරන ලද මතුපිට  හ ව ේූන්ත් පිරිසිදු 
කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
 ංවිධායක වරයාසේ වගකීම සේ. 

සම්කම්ලනකේ / සම්මන්රණකේ සහභොගිව්න්නන් 

• ඔබට ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ රැ ේීමට  හභාගී සනාවන්ත්න. 
• රැ ේීම පුරාම එකිසනකාසගන්ත් මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• මුහුණු ආවරණයක් නිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 

• පහසුකේ ිසේ නේ,  බන්ත් හා වතුසරන්ත් අත්ව ස ේදීම සහෝ රැ ේීේ භූමියට ඇතුළු ීමට සපර ඇල්පසකාසහාල්ප 
අඩංගු අත්ව ස ේදුේකරක භාවිතසයන්ත් විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• සවනත්ව  හභාගිවන්ත්නන්ත්  මඟ ශාරීරික  ේබන්ත්ධතා පැවැත්වීසමන්ත් වළකින්ත්න. 
• නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් උදා: සදාර හැසිරීේ, සර්ල්ප ීලි ආදිය අනවශය සල   ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 
• රැ ේීම ආරේභසේ දී  හ නියමිත සේලාවට උපසද ේ දැනුේ සදන්ත්න. 

  
 

  

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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8. COVID තර්ජනය මධයසේ පුද්ගලික ස ෞඛ්ය  ායන ආරේභ කිරීම 
හැඳින්ීම - අවදානේ  හගත සරෝගීන්ත් හඳුනා ගැනීම හා අවශය සරෝගීන්ත් වැඩිදුර ප්රිකාර  දහා සයාමු කිරීමට 

සපෞද්ගලික වවදය  ායන  හ ප්රාථමික ප්රිකාර නැවත ආරේභ කිරීම අතයවශය අවශයතාවකි. සමය ද්විතීයික හා 

තෘතීයික සරෝහල්පවල බාහිර සරෝගී අංශ සවත යාමද විධිමත්ව කරනු ඇත. 

 

සොමොනය නීි රීි 

• බටහිර වවදය විදයාවට අනුව ප්රිකාර ලබා දීමට අව ර  ඇත්වසත්ව ශ්රී ලංකා වවදය  භාසේ   ලියාපදිංි 

වවදයවරුන්ත්ට පමණි. 

• වවදය වෘත්විකයින්ත්ට තමන්ත්ව  COVID සරෝගසයන්ත් ආරක්ෂා ීමට සමන්ත්ම  සරෝගීන්ත්සේ  හ අසනකුත්ව 
කාර්ය මණ්ඩලසේ ආරක්ෂාව  හික කිරීම  ඳහා ඔවුන්ත්සේ හැසිරීම සවන ේ කළ හැකි ආකාරය පිලිබඳ 

නවතම උපසද ේ  හ මාර්සගෝපසද්ශ ලබා සදනු ඇි ලැසේ.   

• නිසරෝධායන පනත යටසත්ව ස ෞඛ්ය ස ේවා අධයක්ෂ ජනරාල්ප සවත පවරා ඇි බලතල අනුව නීි විසරෝධී 
සල  බටහිර වවදය ප්රිකාර ලබා සදන ශ්රී ලංකා වවදය  භාසේ  ලියාපදිංිය සනාමැි අයට දඩුවේ 
කරනු ලැසේ.  

• ශ්රී ලංකා වවදය  භාසේ ලියාපදිංි  හිකය ඇතුල්පීේ සදාරටුව ආ න්ත්නසේ ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. 

• “සකාවිඩ් සල   ැකකරන” සරෝගීන්ත් ස ෞඛ්ය ස ේවා අධයක්ෂ ජනරාල්ප විසින්ත් නිකුත්ව කරන ලද චක්රසල්පඛ්යට 

අනුව ළඟම ඇි COVID කළමනාකරණ මධය ේථානය සවත සයාමු කළ යුතුය. 

• සපෝලිේ අවම කිරීම  ඳහා දුරකථනය හරහා සවලාව සවන්ත්කරගැනීසේ ක්රමසේදයක්  ක ේ කළ යුතුය 

(ඉසලක්සරානික  වවදය වාර්තා (EMR) උපසද්ශන කාලය අඩු කරයි.) ීඩිසයෝ හරහා සරෝගීන්ත්ට උපසද ේ 
දීම දිරිමත්ව කරනු ලැසේ. 

• කාල සේලා සවන්ත් කිරීසේදී, එක් එක්  ැසිවාරසේ ආරේභසේදීම නිදන්ත්ගත සරෝග ඇි සරෝගීන්ත්ට කාලය 
ලබා සදන්ත්න.  

• හමුීමට නියමිත සේලාවට පැමිණීමට සරෝගීන්ත් උපසද ේ සදන්ත්න. එක් එක් උපසද්ශනය  ඳහා සවන්ත් කළ 
කාලය පවත්වවා ගැනීමට හැකි  ෑම විටම උත්ව හ කරන්ත්න. 

• සරෝගීන්ත්ට ප්රිකාර කිරීම අතරතුර වවදයවරයා විසින්ත් මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. එක් එක් සරෝගියා 
දැකීසමන්ත් පරික්ෂා කිරීසමන්ත් පසු අත්ව ස ේදීම සහෝ ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකරකයකින්ත් ස ේදීම 
කල යුතුය. 

• COVID සරෝගය වැළදීසේ වැඩි අවදානේ ක්රියා පටිපාටිවලදී වවදයවරයා මුහුණු ආවරණ  හ  ේපූර්ණ 

ආවරණ  හිත ඇ ේ ආවරණ / ඇ ේ කණ්ණාඩි පැළඳිය යුතුය.  හායකයින්ත්ද ඒ හා  මාන ආරක්ෂක 

උපකරණ පැළඳිය යුතුය. 

•  ෑම ආයතනයකටම නිවැරදිව පිරිසිදු කිරීම, විෂබීජ නාශක හා ක ල බැහැර කිරීසේ ක්රම ිබිය යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතු අතර 
පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය.  

ක ෞේගලි  වව්ෙය සොයන සෙහො සහභොගී ව්න කරෝගීන් 

• සියලුම සරෝගීන්ත්  හ ඔවුන්ත්  මග  හභාගී වන්ත්නන්ත් මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතුය. 

• සරෝගීන්ත් මීටරයක් දුරින්ත් අසුන්ත් ගත යුතුය. 

• අත්ව ස ේදීම සහෝ ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකරක සරෝගීන්ත්  ඳහා ලබා ගත යුතුය. 

• සරෝගියා සරෝගීන්ත් පරික්ශා කරන කාමරයට ඇතුළු ීමට සපර COVID සරාගී ලක්ෂණ සපන්ත්නුේ 
කරනවාදැයි අදාළ ප්රශේන ඇසීසමන්ත් පරීක්ෂා කළ යුතුය (කාලය සවන්ත් කර ගැනීමට දුරකතනසයන්ත් අමතන 

අව ේතාසේදී සහෝ ඉන්ත් පසුව දුරකථනය හරහා විමසීම වඩාත්ව සුදුසු සේ). 

  
 

  

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  
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9. ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත් 
 

වාහන නැවැත්වීසේ  ේථාන ඇතුළුව සියලුම ආයතන වල ස ේවය කරන ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත්ට සමය අදාළ සේ. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

කස්ව්ො කයෝජ යො 

• දෑත්වවල  පිරිසිදුභාවය, ශාරීරික දුර ේථභාවය  හ ශේව න ආචාර විධි (කැ ේ  / කිවිසුේ යාසේදී ටිෂු භාවිතසයන්ත්  

සහෝ වැලමිට ඇතුල්ප පසින්ත් ඔසේ මුඛ්ය  හ නා ය ආවරණය කරන්ත්න, භාවිතා කළ ටිෂු  හ මුහුණු ආවරණ  

වැසිය හැකි ක ල බඳුනකට ආරක්ිතව බැහැර කිරීම වැනි) පිළිබඳව ස ේවකයන්ත් මනාව දැනුවත්ව කරන්ත්න. 

• මුහුණු ආවරණ , ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව පිරිසිදුකාරක යනාදිය අවශය ප්රමාණයට ඇි බවට  හික 

වන්ත්න. 

• අවශයතාවය අනුව අවම කාර්ය මණ්ඩලයකින්ත් ස ේවාව  ල න්ත්න. 

• ස ේවකයින්ත්සේ ස ෞඛ්යය පිළිබඳව දිනපතා විමසීසේ ක්රමයක් අනුගමනය කරන්ත්න (උණ  හ කැ ේ  / 

ස ේප්රිශයාව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ විම න්ත්න). 

• උණ පරීක්ෂා කිරීම  ඳහා උෂේණත්වවමාන භාවිතා කළ හැකි නමුත්ව අතයවශය සනාසේ. ඇතුල්පවන  ේථාන වල 

උෂේණත්වවය පරීක්ෂා කිරීමට නේ,  ේපර්ශ සනාකරන අසධෝරක්ත උපාංග වඩාත්ව සුදුසු වන අතර ඒවාසේ නිසි 

භාවිතය පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කළ යුතුය. 

• ගනුසදනුකරුවන්ත්  මඟ  ෘජුව මැදිහත්ව වන සියලුම ස ේවකයින්ත් මුහුණු ආවරණ  පළඳින බවටත්ව, අවශය පරිදි 

දෑත්ව පිරිසිදුව තබා ගන්ත්නා බවටත්ව  හික වන්ත්න. 

• කාර්ය මණ්ඩලයට දිනපතා ස ෝදා පිරිසිදු කරනලද ඇදුේ ඇදීම  ඳහා ප්රමාණවත්ව නිල ඇඳුේ ඇි බවට 

 හික වන්ත්න. 

• විසේකාගාරවල ප්රමාණවත්ව ඉඩකඩ  හ වාතාශ්රය සහාඳින්ත් ලැසබන බව  හික කිරීම හා හැකි නේ ස ේවා 

මුරය අව ානසේ  ේනානය කිරීමට/ස ේදීමට පහසුකේ ලබා දීම. 

• කාර්ය මණ්ඩලයට පහසුසවන්ත් ප්රසේශ විය හැකි  ේථානයක අත්ව ස ේදීම  ඳහා (දියර  බන්ත්  හිත) සේ මක් 

පහසුකේ  ල න්ත්න (උ.දා. - පිවිසුේ  හ පිටීසේ සදාරටුවල) සේ  ඳහා පාදසයන්ත් ක්රියා කල හැකි සහෝ 

 ේවයංක්රියව ක්රියාත්වමක වන ජල කරාම වඩා සයෝගයයි. 

• භාණ්ඩ (පෑන්ත්, සපාත්ව, සකෝප්පප) හුවමාරු කර ගැනීසමන්ත් වළකින්ත්න. පුද්ගලික අයිතම භාවිතා කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 

ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 

පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 

අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 

ආයතන ප්රධානියාසේ / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 

ආරක්ෂ  නිලධ්ොරියො 

• ඔබට උණ, කැ ේ   හ උගුසර් අමාරුව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ කළමණාකරුට දැනුේ සදන්ත්න. 

• සියළුම ගනුසදනුකරුවන්ත්සගන්ත් / කාර්ය මණ්ඩලසයන්ත් අවම වශසයන්ත් එකිසනකා අතර මීටරයක ශාරීරික  

දුර ේථභාවය පවත්වවා ගන්ත්න  හ යහපත්ව ශේව න ආචාර ධර්ම පිළිපදින්ත්න. 

• නිිපතා ඔබසේ වැඩ මුරය තුළදී  හ ඔසේ ස ේවා මුරයට පැමිණීසේදී හා පිටීසේදී  බන්ත් සයාදා අත්ව 

ස ෝදන්ත්න. 

• ඔසේ වැඩ මුරය අව ානසේ ඔබත්ව සහාඳින්ත් පිරිසිදු ී ඔසේ නිල ඇඳුම ද ස ෝදන්ත්න. 
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•  ේපර්ශ සනාකරන අසධෝරක්ත උෂේණත්වවමානය කින්ත් උෂේණත්වවය මනින්ත්න. උෂේණත්වවය පරීක්ෂා කරන්ත්සන්ත් 

නේ, පුද්ගලයා ඉදිරිසයන්ත් සනාව පැත්වසතන්ත් කරන්ත්න. 

• හැඳුනුේපත්ව සහෝ සල්පඛ්න පරික්ෂා කරන්ත්සන්ත් නේ, කාඩ්පත සහෝ සල්පඛ්න  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. ඒ සවනුවට 

ඔබට කියීම  ඳහා එය සපන්ත්වන්ත්නැයි ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• නිරන්ත්තරසයන්ත්  ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් නිිපතා පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න (කවුන්ත්ටර / සේට්ටු). 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• දිනය ආරේභසේ දී උපසද ේ දැනුේ සදන්ත්න 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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10. ඡායාරූප ශිල්පීන්ත් / ීඩිසයෝකරණ ශිල්පීන්ත් 
සමම මාර්සගෝපසද්ශය වෘත්වතීය ඡායාරූප ශිල්පීන්ත්  හ ීඩිසයෝ ශිල්පීන්ත් (උත්ව ව, සවසළඳ වයපාර ප්රචාරණය  හ 
රූපවාහිනී ී ඩිසයෝ දර්ශන ආවරණය කරන)  හ ඡායාරූපකරණය විසනෝදාංශයක් සල  අනුගමනය කරන අය  ඳහා 
අදහ ේ සකසර්. 
 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
ඡොයොරූ  ශිල්ීන් / ීඩිකයෝ ශිල්ීන් සහ  ොර්ය මණ්ඩලය 

• ස ේවාදායකයාට උණ සහෝ කැ ේ   හ උගුසර් අමාරුව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වදැයි කල්පියා 
විමසීමට ප්රසේශේ වන්ත්න. 

• ස ේවාව ලබාදීසේදී  ංඛ්යාව අවම කරමින්ත් අවශය අය පමණක් ඒ  ඳහා  ේබන්ත්ධ කර ගන්ත්න.  
• ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත් විසින්ත් ඉහළ අවදානමක් ඇතැයි  ැලසකන ප්රසද්ශවල ඡායාරූප  ැසි වල නිරත 

සනාවන්ත්න. 

• අධික ජනාකීර්ණ හා සපාදු ප්රසද්ශවල ඡායාරූප / ීඩිසයෝ දර්ශන  ැසි පැවැත්වීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

•  ැසිය  ැලසුේ කිරීසේදී, මුහුණු ආවරණ , විෂබීජ නාශක වැනි අවශය  ැපයුේ ලබා ගත හැකි බව  හික 
කිරීම  හ අවශයතාවය අනුව අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් සයාදා ගන්ත්න. 

• ස ේවාදායකයින්ත්මාරු විසමදී  හ ඡායාරූප රූගත කිරීසේදී භාවිතා වන සියළුම උපකරණ සහාඳින්ත් 
විෂබීජහරණය කර ඇි බවට  හික වන්ත්න. 

• ප්රවාහන පහසුකේ  ැපයීසේදී මීටරයක ශාරීරික දුර ේථභාවය  තබා ගත හැකි වන පරිදි හා සහාඳින්ත් වාතාශ්රය 
ලැසබන වාහන භාවිතා කරන්ත්න (ජසන්ත්ල විවෘත කර සහෝ වායු  මීකරණය කර ඇි වාහනවල වායුව 
ප්රිචක්රීකරණය සනාකළ යුතුය). 

• ස ේවාදායකයින්ත්  මඟ  ෘජුව  ේබන්ත්ධවන වන සියලුම ස ේවකයින්ත් මුහුණු ආවරණ  පළඳින බවටත්ව, අවශය 
පරිදි දෑත්ව පිරිසිදුව තබා ගන්ත්නා බවටත්ව  හික වන්ත්න. 

• චායාරුපගත කිරීේ ආරේභ කිරීමට සපර  හ අව න්ත් ීමට පසු අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් හා 
වතුසරන්ත් ඔසේ අත්ව ස ෝදන්ත්න. 

• නිවැරදි ශේව න ආචාර ධර්ම පිළිපදින්ත්න; කිවිසුේ යන විට ඔසේ මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂු භාවිතසයන්ත් සහෝ 
වැලමිට ඇතුල්ප පසින්ත් සහෝ ආවරණය කරන්ත්න. භාවිතා කළ ටිෂු  හ මුහුණු ආවරණ වැසිය හැකි ක ල 
බඳුනකට ආරක්ිතව බැහැර කරන්ත්න. 

• මුඛ්ය, නා ය  හ ඇ ේ  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

•  ෑම විටම අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක ශාරීරික දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න. රූගතකිරීසේදී සහෝ 
ඡායාරූපකරණසේදී    ේථානගත කිරීසේදී ස ේවාදායකයින්ත්  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• ඔබට උණ සහෝ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ නිවස ේ රැඳී සිටින්ත්න. 
• විශාල ප්රමාණයක්  හභාගී වන  මුහ චායාරූප ගැනීසමන්ත් වළකින්ත්න.  මුහ චායාරුප අතයවශය 

අව ේථාවන්ත්හිදී අවම ප්රමාණයකසේ  හභාගිත්වවසයන්ත්,  ේපර්ශ කිරීේ වලින්ත් සතාරව අඩුම කාලයකදී එය සිදු 
කරන්ත්න.  

• නිතර භාවිතා වන මතුපිට  ේථර ඇල්පලීසමන්ත් වලකින්ත්න. ඒ  ඳහා සවනත්ව ක්රම භාවිතා කරන්ත්න. උදා. 
සදාරවල්ප ඇරීමට වැලමිට / ශරීරය භාවිතා කිරීම. 

• අවශය අවම උපකරණ  හ සපෞද්ගලික බඩු පමණක් ඔබ  මඟ රැසගන යන්ත්න. ඡායාරූප  ැසිවාරයට හවුසල්ප 
භාවිතා කරන  ේවර්ණාභරණ, ඔරසලෝසු, අේ කණ්ණාඩි ආදිය පැළදීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• කෑමට සපර  බන්ත් සයාදා දෑත්ව සහාඳින්ත් ස ෝදන්ත්න. ීදුරු  හ හැඳි ගෑරුප්පපු නිසි සල  ස ේදීමකින්ත් හැර භාවිතා 
කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. වතුර ීදුරු ඇතුලු අසනකුත්ව දෑ හුවමාරු කිරීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

• ස ේවාදායකයින්ත්ට සේශ නිරූපණ (සේකප්ප) භාණ්ඩ ලබා සනාදී ඔවුන්ත්සේම උපකරණ සගන ඒමට ඔවුන්ත්ව 
දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 
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ඡොයොරූ කේ ක නී සිටින්නන්/ නිරු න ශිල්ීන් / නළුව්න්  

• අතයවශය පුද්ගලයන්ත් පමණක් ඡායාරූපසේ සපනී සිටින්ත්න. 

• සපාදු  ේථාන හා විශාල පිරි ේ සිටින  ේථානවල ඡායාරූප/ීඩිසයෝ සිදු කිරීේ වලින්ත් වළකින්ත්න. 

• විශාල ප්රමාණයක්  හභාගී වන  මුහ චායාරූප ගැනීසමන්ත් වළකින්ත්න.  මුහ ඡායාරුප අතයවශය 
අව ේථාවන්ත්හිදී අවම ප්රමාණයකසේ  හභාගිත්වවසයන්ත්,  ේපර්ශ කිරීේ වලින්ත් සතාරව අඩුම කාලයකදී එය සිදු 
කරන්ත්න. 

• කණ්ඩායේ ස ල්පි ඡායරූප ගැනීසමන්ත් වළකින්ත්න.  

• අවශය අවම උපකරණ  හ සපෞද්ගලික බඩු පමණක් ඔබ  මඟ රැසගන යන්ත්න. හැකි නේ ඡායාරූප 
 ැසිවාරයට  ේවර්ණාභරණ, ඔරසලෝසු, අේ කණ්ණාඩි ආදිය පැළදීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• ඡායාරුපගත කිරීේ ආරේභ කිරීමට සපර  හ අව න්ත් ීමට පසු අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් හා 
වතුසරන්ත් ඔසේ අත්ව ස ෝදන්ත්න. 

• නිවැරදි ශේව න ආචාර ධර්ම පිළිපදින්ත්න; කිවිසුේ යන විට ඔසේ මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂු භාවිතසයන්ත් සහෝ 
වැලමිට ඇතුල්ප පසින්ත් සහෝ ආවරණය කරන්ත්න. භාවිතා කළ ටිෂු  හ මුහුණු ආවරණ වැසිය හැකි ක ල 
බඳුනකට ආරක්ිතව බැහැර කරන්ත්න. 

• මුඛ්ය, නා ය  හ ඇ ේ  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න.  

•  ෑම විටම අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක ශාරීරික දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න. රූගතකිරීසේදී සහෝ 
ඡායාරූපකරණසේදී  අසනක් පුද්ගලයින්ත්  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• ඔබට උණ සහෝ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ නිවස ේ රැඳී සිටින්ත්න. 
• නිතර භාවිතා වන මතුපිට  ේථර ඇල්පලීසමන්ත් වලකින්ත්න. ඒ  ඳහා සවනත්ව ක්රම භාවිතා කරන්ත්න. උදා. 

සදාරවල්ප ඇරීමට වැලමිට / ශරීරය භාවිතා කිරීම. 

• කෑමට සපර  බන්ත් සයාදා දෑත්ව සහාඳින්ත් ස ෝදන්ත්න. ීදුරු  හ හැඳි ගෑරුප්පපු නිසි සල  ස ේදීමකින්ත් හැර භාවිතා 
කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. වතුර ීදුරු ඇතුලු අසනකුත්ව දෑ හුවමාරු කිරීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  කෙස් ක්රමය 

• ජනමාධය,  මාජ මාධය 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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11.රාජය හා සපෞද්ගලික වාහන රථ ගාල්ප 
 
සමම මාර්සගෝපසද්ශ නාගරික  භා විසින්ත් පවත්වවාසගන යනු ලබන රාජය හා සපෞද්ගලික රථගාල්ප ක්රියාකරුවන්ත්  හ 
භාවිතා කරන්ත්නන්ත්  ඳහා අදහ ේ සකසර්. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්
හිමි රු / ක්රියො රු / ව්ොහන නැව්ැත්තීකම් ගොස්ු එ ු  රන්නො 

• විවෘත කිරීමට සපර, මුහුණු ආවරණ , විෂබීජ නාශක වැනි අවශය  ැපයුේ සවන්ත් කරවා සගන අවශය පරිදි 
අවම කාර්ය මණ්ඩල  ංඛ්යාවක් ලබා ගැනීමට  ැලසුේ කරන්ත්න. 

• ගනුසදනුකරුවන්ත්  මඟ  ෘජුව මැදිහත්ව වන සියළුම ස ේවකයින්ත් මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින බවට  හික 
වන්ත්න,  හ අවශය පරිදි ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරක භාවිතා කරන්ත්න.  ංවෘත කුටිවල වාඩි ී  
 ේවයංක්රීය පිවිසුේ සදාරටු පාලනය කරන සිටින ස ේවකයින්ත්ට  මුහුණු ආවරණ අතයවශය සනාවනු ඇත. 

• අත්ව ස ේදීම  ඳහා  ේථානයක් (දියර  බන්ත්  මඟ) කාර්ය මණ්ඩලයට පහසුසවන්ත් ප්රසේශ විය හැකි සල  
 ේථාපනය කළ යුතුය (උ.දා. - පිවිසුේ හා පිටීසේ සදාරටුවල). 

• ස ේවක ස ෞඛ්ය නිරීක්ෂණ පද්ධියක්  හ සුදුසු වවදය උපසද ේ ලබා ගැනීසේ ක්රියාවලියක් ඇි කිරීම. 

• නිරන්ත්තරසයන්ත්  ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් නිිපතා පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න (කවුන්ත්ටර /  ේවයංක්රීය 
යන්ත්ර සබාත්වතේ). 

• පුද්ගලයන්ත් අතර  ේබන්ත්ධතා අවම කිරීම  හ මුදල්ප මාරු කිරීම  ඳහා  ේවයන්ත්ක්රීය  / වාහන නැවැත්වීසේ 
සගීේ  යන්ත්ර භාවිතා කිරීම  හ දිරිමත්ව කිරීම. 

• වාහන නවත්වවා කරනු ලබන විමසීම අවම කරගැනීමට නැවැත්වීසේ ගා ේතු සහාඳින්ත් ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 
• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීම  ඳහා නිශේිත මුදලක් ලබා දීමට ස ේවාදායකයින්ත් දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• ස ේවකයින්ත් සියළුම ගනුසදනුකරුවන්ත්සගන්ත් / සවනත්ව කාර්ය මණ්ඩලසයන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක දුරක් 
පවත්වවා ගත යුතුය. අඩක් විවෘත කවුළුවක් හරහා ගනුසදනුකරු  මඟ කතා කිරීසේදී ආරක්ිත දුරක් තබා 
ගැනීම සමයට ඇතුළත්ව ය. 

• අත්වසපාත පද්ධියක් භාවිතා කරන්ත්සන්ත් නේ, ස ේවකයින්ත් විසින්ත් සගවන ලද කාලය, වාහන අංකය  හ මුදල 
 ටහන්ත් කිරීම  ඳහා සල්පඛ්නයක් / සපාතක් පවත්වවා ගත යුතු අතර සගවන ලද මුදල සමම සල්පඛ්නයට 
ඇතුළත්ව කර ඇි බව පාරිසභෝගිකයාට සපන්ත්විය යුතුය.  ේබන්ත්ධතා අවම කිරීම  ඳහා රිසිට්පත්ව අින්ත් භාර 
දීමට වඩා සමම ක්රමය සුදුසු සේ. 

• රථගාල තුළ වාහන සගනයාමට භාවිතා කිරීමට පාරිසභෝගිකයින්ත්සගන්ත් වාහන යතුරු එකතු සනාකරන්ත්න. ඒ 
සවනුවට පාරිසභෝගිකයාසගන්ත් ඔවුන්ත්සේ ජංගම දුරකථන අංකය කැී සපසනන සල  ප්රදර්ශනය කරන සල  
ඉල්පලා සිටින්ත්න. අවශය වූ විට පාරිසභෝගිකයා නැවත කැඳවා වාහනය අවශය සල  හසුරුවන්ත්න. 

• ගනුසදනුකරුවන්ත්ට වැසල්ප  පාර්කින්ත් ස ේවාව ලබා සනාසදන්ත්න. 
• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 

ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 
 

  රිශීල යො / කස්ව්ොෙොය යො  

• පුද්ගලයන්ත් අතර  ේබන්ත්ධතා අවම කිරීම  හ මුදල්ප මාරු කිරීම  ඳහා  ේවයංක්රීය / වාහන නැවැත්වීසේ 
සගීේ / තමන්ත්  ප්රසේශ පර යන්ත්ර ිසේ නේ ඒවා භාවිතා කරන්ත්න. යන්ත්ර භාවිතසයන්ත් පසු ඔසේ දෑත්ව පිරිසිදු 
කරන්ත්න. 

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීම  ඳහා නිශේිත වාහන නැවැත්වීසේ ගා ේතු ලබා දීම. 
• වාහන නැවැත්වීසේ ගා ේතු කුවිතාන්ත්සියක් ඔබ සවත භාර සදන්ත්සන්ත් නේ, එය ප්රසේශසමන්ත් බැහැර කර 

සවනත්ව සදයක්  ේපර්ශ කිරීමට සපර වහාම ඔසේ දෑත්ව පිරිසිදු කරන්ත්න. වාහන නැවැත්වීසේ ගා ේතු සල්පඛ්නයක් 
පවත්වවා සගන යන්ත්සන්ත් නේ, සගවන ලද ගා ේතුව සල්පඛ්නසේ ඇතුළත්ව කර ඇි බවට  හික වන්ත්න, 
කුවිතාන්ත්සියක් ඉල්පලන්ත්න එපා. 
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• කාර්ය මණ්ඩලය  මඟ කතා කිරීසේදී අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක පුද්ගල  දුර ේථභාවයක් පවත්වවා සගන යන 
බවට  හික වන්ත්න. කවුළුවක් හරහා කතා කිරීසේදී ආරක්ිත දුරක් තබා ගැනීම සමයට ඇතුළත්ව ය. 

• අවශය නේ වාහනය සගනයාමට ආරක්ෂක යතුරු  මඟ වාහන යතුරු තබන්ත්න එපා. ඒ සවනුවට, ඔසේ ජංගම 
දුරකථන අංකය කැී සපසනන සල  ප්රදර්ශනය කර ඔසේ වාහනය සගනයාමට අවශය නේ ඔබ අමතන්ත්නැයි 
ඔවුන්ත්සගන්ත් ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• ඔසේ ආරක්ෂාව  ඳහා රථය ඔබම ගාල්ප කරන්ත්න. 
 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ඇතුල්පීසේ සේට්ටුසේ සපෝ ේටරය ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 
• සියලු ස ේවකයන්ත්ට සකටි උපසද ේ ලබා සදන්ත්න . 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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12. න්ත්නිසේදන / ඉසලක්සරානික  ාප්පපු  
 න්ත්නිසේදන / ඡායා පිටපත්ව ස ේවා  පයන  ේථාන, ඉසලක්සරානික භාණ්ඩ අසලවි කරන සවළඳ ැල්ප. 

නිශ්්ිත  ණිවිඩය / උ කෙස් (සොමොනය කව්ළඳසැල් අනුගමනය  ළ යුු නිර්කේශ්යන්ම හො සමොන කේ) 

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

• හැකි තාක් දුරට දුරකථන ස ේවා ලබා සනාදීමට  ලකා බලන්ත්න. 

• ඔබ දුරකථන ස ේවා  පයන්ත්සන්ත් නේ, නියමිත ක්රමසේදයන්ත්ට අනුව දුරකථන නිසි සල  විෂබීජහරණය 

කිරීමට වග බලා ගන්ත්න. 

• ඔසේ සවළඳ ැසල්ප (ඉසලක්සරානික  ාප්පපු  ඳහා) ඇි භාණ්ඩ, උපකරණ  ලැයි ේතුවක් ඔසේ  සවේ 

අඩවිසේ පල කරන්ත්න. ඔසේ ගනුසදනුකරුවන්ත්ට දුරකථන ඇමතුේ හරහා සතාග ිසේදැයි පරීක්ෂා කිරීසේ  

ස ේවාවක්  පයන්ත්න. 

• සක්රඩිට් කාඩ්පත්ව පාරිසභෝගිකයින්ත් විසින්ත්ම කාඩ්පත්ව යන්ත්රයට ඇතුලත්ව කිරීමට අවශය පහසුකේ  පයන්ත්න. 

සොමොනය සොප්තපු සඳහො නිර්කේශ් 

•  ෑම දිනකම මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක වැනි අවශය  ැපයුේ ලබාසගන  අවශය පරිදි අවම ස ේවක 
 ංඛ්යාවක් තබා ගැනීමට  ැලසුේ කරන්ත්න. 

• කාර්ය මණ්ඩලය පුද්ගලික ආරක්ෂාව ශක්ිමත්ව කළ යුතු අතර මුහුණු ආවරණපැළඳිය යුතුය. දෑත්ව පිරිසිදුව 

තබා ගන්ත්න.කිවිසුේ යන විට මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂූ භාවිතසයන්ත් සහෝ  වැලමිටකින්ත් ආවරණය කරන්ත්න. 

• සදාරටුසේ උෂේණත්වව අධීක්ෂණ පද්ධියක්  විකල හැකිය. 

• පුද්ගලයින්ත් එකතුීම පාලනය කිරීම  හ  ාප්පපුසේ සිටින ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව අඩු කිරීම  දහා 

සීමිත පිරි කට පමණක් ඇතුළුීමට ඉඩ දිය යුතුය. ඇතුල්ප ීමට අව ර දී ඇි ගණන ඇතුල්පීසේ සදාරටුසේ 
ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. 

• සහාදින්ත් වාතාශ්රය ලැබීමට; වායු මීකරණ ක්රියාත්වමක කිරීම හා නැවුේ වායු ප්රවාහය වැඩි කිරීමටඅවශයය. 

• ගනුසදනුකරුවන්ත් නිතර  ගැසටන පෘෂේඨ භාණ්ඩ පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• සගීේ  හ පිටීේ  ඳහා සපෝලිේවල සිටින විට ආරක්ිත දුරක් තබා ගැනීමට ගනුසදනුකරුවන්ත්ට මතක් 

කර දීම  ඳහා “මීටර 1 ක පරතරයක්” (මීටර 1 ක පරතරයකින්ත් රැඳී සිටීමට) දැන්ත්ීමක්   ක ේ කළ යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො  

•  ාප්පපුව තුළ ගත කරන කාලය අවම කිරීම  ඳහා ඔසේ මිලදී ගන්ත්නා භාණ්ඩය කල්පියා  ැලසුේ කරන්ත්න. 
හැකි නේ ඔසේ ලැයි ේතුව සූදානේ කිරීම  ඳහා කල්පියාම භාණ්ඩ ලැයි ේතුව සවළඳ ැලට යවන්ත්න. 

• සක්රඩිට් කාඩ්පත යන්ත්රයට ඇතුලත්ව කිරීමට අයකැමිට භාර සනාදී පාරිසභෝගිකයා විසින්ත් කළ යුතුය. 

• හැකිතාක් භාණ්ඩ මිලදීගැනීම  දහා  ැමවිටම මාරු මුදල්ප රැසගන යන්ත්න.  

• සපරසගවුේ ජංගම දුරකථන / දත්වත ගිණුේ නැවත පූරණය කිරීමට අන්ත්තර්ජාල පහසුකේ භාවිතා කරන්ත්න. 

•  ාප්පපුව තුලදී සහඩ්සෆෝන්ත් අවශය වන විට ඔසේ පුද්ගලික සහඩ්සෆෝන්ත් යුගලයක් භාවිතා කරන්ත්න. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• සමම මාර්සගෝපසද්ශ ජාික ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත් විසින්ත් ප්රකාශයට පත්ව කළ යුතු අතර, එය අනුමත කර අදාළ 

ජාික හා පළාත්ව පාලන ආයතන විසින්ත් නැවත ප්රි ේථාපනය කිරීසමන්ත් තවදුරටත්ව ශක්ිමත්ව කළ හැකිය. 

• සපෝ ේටර්  ාප්පපුසේ සදාරටුසේ ප්රදර්ශනය කර තැබිය යුතුය. 

• සමය  මාජ මාධය  හ ජනමාධය හරහා මහජනයාට  න්ත්නිසේදනය කළ යුතුය. 

 

 
 
 
 
කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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13.මත්වපැන්ත් හා දුේසකාළ අසලවි කරන  ේථාන 
දුම්  ොනය - දුේපානය  කිරීසේදී ඇඟිලි ( හ  මහර විට විෂබීජ තැවරුණු සිගරට්) සතාල්ප  මඟ ගැසටන අතර එමඟින්ත් 
වවර ය අින්ත් මුඛ්යට  ේසේෂණය ීසේ හැකියාව වැඩි කරයි. එම නි ා දුේ පානය කරන්ත්නන්ත් සකාවිඩ්-19 
සරෝගයට සගාදුරු ීසේ අවදානමක් ඉතා වැඩිය. දුේ පානය කරන්ත්නන්ත්ට දැනටමත්ව සපනහළු සරෝග සහෝ සපනහළු 
ධාරිතාව අඩු ීම  වැනි තත්වවද ිබීම මගීන්ත් සකාවිඩ්-19  සරෝගය දරුණු ීසේ හැකියාවද ඉතා වැඩිය.  
 
ඔක්සිජන්ත් අවශයතා වැඩි කරන සහෝ ශරීරයට නිසි සල  ඔක්සිජන්ත් භාවිතා කිරීසේ හැකියාව අඩු කරන තත්වවයන්ත් නි ා 
සරෝගීන්ත්ට නියුසමෝනියාව වැනි බරපතල සපනහළු තත්වවයන්ත් ඇිීසේ අවදානමක් ඇත. 
 
මධ්යසොර භොවිතය - මධය ාර ශරීරසේ ප්රිශක්ිය අඩු කරන අතර සකාවිඩ් ආ ාදනය  ඳහා මිනිසුන්ත් වඩාත්ව 
අවදානමට ලක් කරයි. මීට අමතරව, මත්වපැන්ත් මාර්ග අනතුරු, ගෘහ ේථ හිං නය  හ සවනත්ව ප්රචණ්ඩකාරී හැසිරීේ 
වැඩි කරයි. එවැනි සරෝගීන්ත් හට සරෝහල්ප පහසුකේ සවන්ත්කිරීම නි ා, ව ංගත තත්වවයකදී හදිසි වවදය ප්රිකාර අවශය 
වන සරෝගීන්ත්  ඳහා සරෝහල්ප පහසුකේ අහිමි වනු ඇත.  
මත්වපැන්ත් හා දුේ පානය යන සදකටම සබාසහෝ විට ඇතුළත්ව වන්ත්සන්ත් ීදුරු, භාජන සබදාගැනීම  හ ආහාර කැබලි 
හුවමාරු කරගනිමින්ත් ආහාරයට ගැනීම වැනි පුරුදු නි ා සකාවිඩ්-19  ේසේෂණය සේගවත්ව හා පහසු කරයි. 
 
සකාවිඩ්  හ සකාවිඩ් සනාවන කාලය තුළ බාර්, තැබෑරුේ, රාත්රී  මාජශාලා, කැසිසනෝ, ඔට්ටු මධය ේථාන රජසේ නීි 
රීි පිළිපැදිය යුතුය. 
 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො ස යන්නො  

• මත්වපැන්ත්  හ දුේසකාළ අසලවිය හැකිතාක් සීමා කළ යුතුය.  ාද, රැකියා හා වැඩබිේ ආදිසයහි දුේසකාළ  හ 
මධය ාර විකිණීම හා භාවිතය තහනේය. 

• නීිවිසරෝධී මත්වපැන්ත් හා දුේසකාළ නිෂේපාදනය හා විකිණීම සපාලීසිය විසින්ත් දැඩි සල  අධීක්ෂණය කළ යුතු 
අතර දැඩි නීිමය ක්රියාමාර්ග ගත යුතුය. 

• ිරපට, සටලි නාටය, මත්වපැන්ත් ප්රවර්ධනය කරන ගීත, දුේසකාළ මාධයවල විකාශය සනාකළ යුතුය. 

•  මාජ මාධය  හ අන්ත්තර්ජාලය ඔ ේස ේ මත්වපැන්ත්  හ දුේසකාළ ප්රවර්ධනය කරන  හ විකුණන ආයතන  හ 
පුද්ගලයින්ත්ට දුේසකාළ හා මධය ාර පිලිබඳ ජාික පනත යටසත්ව නඩු පැවරිය යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරු සේ වගකීම සේ. 

කස්ව්ොෙොය යො 
• මධය ාර ඔසේම ප්රිශක්ිකරණ පද්ධිය හා ස ෞඛ්යය අඩපණ කරන අතර අන්ත් අයසේ ස ෞඛ්ය අවදානමට 

ලක් කරන බැවින්ත් මත්වපැන්ත් හා දුේපානසයන්ත්  ේපූර්ණසයන්ත්ම වළකින්ත්න. 

•  ාද වලදී දුේ පානය කිරීම හා මත්වපැන්ත් පානය කිරීම තහනේ සේ. 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• අවන්ත්හල්ප, මත්වපැන්ත්හල්ප, සිල්පලර බඩු, සුපිරි සවළඳ ැල්ප මත්වපැන්ත්  හ දුේසකාළ නිෂේපාදන ප්රදර්ශනය 
කිරීසමන්ත් වැළකී සිටිය යුතුය. 
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14.ළමා දිවා සුරැකුේ මධය ේථාන  හ සපර පා ල්ප 
කාර්ය මණ්ඩලය  හ ළමුන්ත් අතර ඇි  මීප  ේබන්ත්ධතාවය හා  ේබන්ත්ධ අවදානේ  ැලකිල්පලට ගනිමින්ත්, සමම 
ස ේවාවන්ත් සිදු කිරීසේදී කළමනාකාරීත්වවයට  හ කාර්ය මණ්ඩලයට අිශයින්ත්ම වැදගත්ව ආරක්ෂක උපක්රම 
අනුගමනය කරන සල  උපසද ේ සදනු ලැසේ. 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
 ළමනො ොරීත්තව්ය 

• ළමුන්ත්  මඟ  මීප  ේබන්ත්ධතා පැවැත්වීසේදී සරෝග වැළඳීම වැළැක්ීසේ  ඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳව 
සියලුම ගුරුවරුන්ත්  හ ළමුන්ත් රැකබලා ගන්ත්නන්ත් දැඩි අවධානය සයාමු කල යුතුය. 

• ගනු ලබන ඕනෑම තීරණයක් / උපසද ේ සියලු සදමේපියන්ත්  මඟ ඉක්මනින්ත්  න්ත්නිසේදනය කිරීසේ ක්රමයක් 
 ේථාපිත කරන්ත්න (WhatsApp / Viber කණ්ඩායේ වැනි). 

• කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා ඇතුල්පවන  ේථානසේ අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ  ක ේ කිරීම  හ මුහුණු ආවරණ  
ප්රමාණවත්ව  ැපයීම. 

• කළමනාකරණය විසින්ත් සියළුම කාර්ය මණ්ඩලසේ වදනික ස ෞඛ්ය තත්වත්වවය පිළිබඳව විමසීමක් කල යුතුය  
• සරෝගී කාර්ය මණ්ඩල  ාමාජිකසයකුට සහෝ සරෝගී දරුසවකුට පරිශ්රයට ඇතුළුීමට ඉඩ සනාසදන්ත්න. 

සදමේපියන්ත් / කාර්ය මණ්ඩල  ාමාජිකයින්ත් අ නීපව සිටින විට ඔවුන්ත් සනාපැමිණීම පිළිබඳව පරිපාලනයට 
දැනුේ දීම  ඳහා දුරකථන අංකයක් සවන්ත් කරන්ත්න. 

• යසමකු අ නීප වුවසහාත්ව ක්රියා කල යුතු ආකාරය පිළිබඳව  ැලැ ේමක් තබා ගන්ත්න. සරෝගී දරුසවකු සවන්ත් 
කර බලා   ඳහා භාවිතා කළ හැකි හුදකලා කාමරයක් සහෝ ප්රසද්ශයක් (පන්ත්ි කාමරසේ සකළවරක ඇි 
යහනක් වැනි)  ැලසුේ කරන්ත්න. 

• ශේව න සරෝග ලක්ෂණ සහෝ උණ පිළිබඳව සියලුම කාර්ය මණ්ඩල  ාමාජිකයින්ත්  හ ළමයින්ත් වාිකව 

පරීක්ෂා කරන්ත්න. හැකි නේ, ඇතුල්පවන  ේථානසේ   ේපර්ශ සනාකරන උෂේනත්වවමානයකින්ත් උෂේණත්වවය 
පරීක්ෂා කරන්ත්න. 

• හැකි නේ, පංිවල  ෑම දිනකම එකම ළමුන්ත් කණ්ඩායමක් ඇතුළත්ව විය යුතු අතර එකම පුද්ගලසයකු  ෑම 
දිනකම එකම කණ්ඩායසේ ස ෞඛ්ය ආරක්ෂාව පිළිබඳව  ැලකිලිමත්ව විය යුතුය.  

• උත්ව ව, නිවාඩු දින සිදුීේ  හ විසශේෂ ප්ර ංග වැනි විසශේෂ සිදුීේ අවලංගු කිරීම සහෝ කල්ප දැමීම. 

• එකම පුද්ලසයකු දරුවා භාරදීමට හා රැසගන යාමට පැමිණිය යුතු බවත්ව හැකි නේ, ආච්ිලා සීයලා වැනි 
වය ේගත පුද්ගලයින්ත් සහෝ බරපතල වවදය තත්වවයන්ත් ඇි අය දරුවන්ත් භාරදීමට හා රැසගන යාමට 
සනාපැමිණීම සුදුසු බවත්ව  දන්ත්වන්ත්න. 

• ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය අධිකාරිය විසින්ත් ඉහළ අවදානමක් ඇි බව ප්රකාශ කරන ප්රසද්ශවල මධය ේථානය 
ක්රියාත්වමක සනාවිය යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරු සේ වගකීම සේ. 

ගුරුව්රුන් සහ රැ බලො ගන්නන් 

• ශේව න සරෝග පැිරීම වැළැක්ීසේ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්ත්න (අත්ව ස ේදීම, ශේව න ආචාර විධි, නිතර 
 ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් පිරිසිදු කිරීම / විෂබීජහරණය කිරීම). 

• ඔබට කැ ේ , උගුසර් අමාරුව  හ උණ වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ කළමනාකරණයට දැනුේ දී 
රැකියාවට යාසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• මුහුණු ආවරණයක් නිසි සල  පැළඳ ගන්ත්න. මුහුණු ආවරණ පැළඳීම දරුවන්ත් අතර දිරිමත්ව සනාකළ යුතුය. 
හු ේම හිරීසේ අවදානම නි ා වය  අවුරුදු 2 ට අඩු ළදරුවන්ත්ට හා ළමයින්ත්ට මුහුණු ආවරණ පැළදීසමන්ත් 
වැළකිය යුතුය. මුහුණු ආවරණ පිළිබඳ  ංකල්පපය පිළිබඳව වය  අවුරුදු 3 සිට 5 දක්වා සපර පා ල්ප දරුවන්ත්ට 
ඉගැන්ත්විය හැකිය. 

• සරෝග  ේසේෂණය වැඩි කළ හැකි වදනික කණ්ඩායේ ක්රියාකාරකේ සවන ේ කිරීම සහෝ නතර කිරීම 
පිළිබඳව  ලකා බලන්ත්න. 



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  

28/05/2020  101 

 

• කලාව,  ංගීතය  හ වයායාම වැනි විසශේෂ ක්රියාකාරකේ  ඳහා කණ්ඩායේ සවන්ත් සවන්ත්ව තබා ගැනීම  හ 
ක්රීඩා කරන සේලාවන්ත්හි ළමුන්ත් මිශ්ර කිරීම සීමා කරන්ත්න. 

• හැකි නේ, නිදන සේලාසේදී, ළමුන්ත්සේ නිදන සමට්ට, පැදුරු (සහෝ සතාටිල්පල) හැකිතාක් දුරට පරතරය ඇි 
බව  හික කරන්ත්න (අඩි 3 ක් / සහෝ මීටර 1 ක් දුරින්ත්). තවදුරටත්ව වවර ය පැිරීම අඩු කිරීමට ළමුන්ත් 
මුහුණට මුහුණලා නිදි කරවිසමන්ත් වළකින්ත්න.  

• ස ල්පලේ බඩු විෂබීජනාශක දියර සයාදා සහෝ  බන්ත් සයාදා  පිරිසිදු කරන්ත්න. පිරිසිදු කළ සනාහැකි ස ල්පලේ 
බඩු භාවිතා සනාකළ යුතුය. ළමයින්ත්ට ළඟා විය සනාහැකි  ේථානයක ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව 
පිරිසිදුකාරක තබා ඇි බවට වග බලා ගන්ත්න. 

• කාර්ය මණ්ඩලය අතර පහසුසවන්ත් ස ේදිය හැකි  ැහැල්පලු ඇඳුේ අඳින්ත්න. අනවශය  පළඳනා භාවිතසයන්ත් 
වලකින්ත්න. 

• ළමුන්ත් රැක බලාගන්ත්නන්ත් කුඩා දරුවන්ත් ස ේදීම, ආහාර දීම සහෝ ඔ වා ගැනීසේදී සහෝ අඬන / කන ේ ල්පලට 
පත්වවන දරුසවකුව  න වන විට තමන්ත්සේ ආරක්ෂාවට, දිගු අත්ව කමි යක් ඇඳීසමන්ත්  හ කරපටි වලින්ත් දිගු 
සකාණ්ඩය බැඳීම සහෝ සිදු කල හැක. 

• පිසූ ආහාර සගදරින්ත් සගන ඒමට දරුවන්ත් දිරිමත්ව කරන්ත්න. ආපනශාලාවක් සහෝ කණ්ඩායේ කෑම කාමරයක් 
 ාමානයසයන්ත් භාවිතා කරන්ත්සන්ත් නේ, ඒ සවනුවට පන්ත්ි කාමරවල ආහාර  පයන්ත්න.  ාමානයසයන්ත් ආහාර 
සේල්ප එක සේ යක සිට එකට අනුභව කරන්ත්සන්ත්නේ , එක් එක් දරුවාට සවන්ත් වූ පිගන්ත්, සකෝප්පප භාවිතා 
කරන්ත්න. 

කෙමොපියන් / ෙරුව්ො 

• ඔසේ දරුවාට සහෝ නිවස ේ සිටින කිසිසවකුට උණ / ශේව න සරෝග ඇිනේ ඔසේ දරුවා දිවා සුරැකුේ 
මධය ේථානයට යැීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

• ඔසේ දරුවාට පහසුසවන්ත් ස ේදිය හැකි ඇඳුේ අන්ත්දවන්ත්න. මාල, ඔරසලෝසු, වළලු, රිබන්ත් වැනි අනවශය උපාංග 
පැළඳීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• අමතර ඇඳුමක් සහාඳින්ත් ව න ලද බෑගයක දමා දරුවාසේ පා ල්ප බෑගසේ තබන්ත්න. 

• මුහුණට / නළලට හි සක ේ වැටීම වැළැක්ීම  ඳහා දරුවාසේ සකාණ්ඩය නිසි සල  ීරන්ත්න.සමමඟින්ත් 
දරුවාසේ හි සක ේ හා මුහුණ  ේපර්ශ කිරීම වලක්වනු ඇත. 

• නිවස ේ  ක ේ කල  ආහාර  හ සුලු කෑම යවන්ත්න. ඉිරි ආහාර සගදර සගන ඒමට ඔවුන්ත්ට උපසද ේ සදන්ත්න. 
දිවා ආහාර සපට්ටි  බන්ත් ගා සහාඳින්ත් ස ෝදන්ත්න. 

• විෂබීජ නාශක සහෝ  බන්ත් හා ජලය  මග දිනපතා දරුවාසේ බෑේ, සපාත්ව  හ සවනත්ව උපකරණ පිරිසිදු 
කරන්ත්න. 

• ඔසේ පවුසල්ප අසනකුත්ව  ාමාජිකයන්ත්  මඟ  ේබන්ත්ධ ීමට සපර දිවා සුරැකුේ මධය ේථාන වලින්ත් ආපසු 
පැමිණි විග  ඔබත්ව ඔසේ දරුවාත්ව  සහාඳින්ත්  ේනානය කරන්ත්න.  

• දිවා සුරැකුේ මධය ේථානය සවත  හ ආපසු පැමිසණන විට සවනත්ව ගමන්ත් යාසමන්ත් වළකින්ත්න. (විසශේෂසයන්ත් 
සුපිරි සවළඳ ැල්ප, සපාත්ව  ාප්පපු, ආපනශාලා වැනි ජනාකීර්ණ  ේථාන කරා).  

• දරුවා දිවා සුරැකුේ මධය ේථානසේ කාලය ගත කළ ආකාරය ගැන කතා කරමින්ත් සිටියදී, යසමකු අ නීප ී 
ඇි බව (සීතල, කැ ේ  ඇි බව) ඔහු දුටුවාද යන ප්රශේනය මතු කරන්ත්න. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  කෙස් ක්රමය 

•  ංඥා පුවරු, පිවිසුේ සදාරටුව ඉදිරිපිට දැන්ත්ීේ, ජනමාධය,  මාජ මාධය 
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15.වැඩිහිටි රැකවරණ නිවා  
වැඩිහිටි පුද්ගලයින්ත් සකාවිඩ්-19ආ ාදනයට සගාදුරු ීසේ වැඩි අවදානමක් ඇි අතර අහිතකර ප්රිඵල ඇිීසේ 
ඉඩකඩ වැඩිය. එබැවින්ත්, වැඩිහිටි රැකවරණ නිවා වල සකාවිඩ්-19වැළැක්ීම සකසරහි විසශේෂ අවධානයක් සයාමු 
කළ යුතුය. 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

• සමම  ේථානයට ඇතුළු වන සියලුම අමුත්වතන්ත්  හ කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳව අමතර විමසිල්පසලන්ත් සිටීම 
අවශය සේ. හැකිතාක් අමුත්වතන්ත් සීමා කරන්ත්න දිනපතා පිටත සිට රාජකාරී වාර්තා කරන කාර්ය මණ්ඩල 
 ාමාජිකයින්ත් පරිශ්රයට ඇතුළු ීමට සපර සකාවිඩ්-19 පාලනය කිරීමට ගත හැකි සියලු ක්රියාමාර්ග 
අනුගමනය කරන බවට වග බලා ගන්ත්න. 

• සමම  ේථානයට පැමිණි අමුත්වතන්ත්සේ වාර්තාවක් තබා ගන්ත්න. සමම ව ංගතය අතරතුර බාහිර පුද්ගලයින්ත්ට 
වැඩිහිටියන්ත්  මඟ  ෘජුව  ේබන්ත්ධ ීමට ඉඩ සනාසදන්ත්න. උපරිම නිසරෝගී පුද්ගලයන්ත් සදසදසනකු විසින්ත් 
පරිතයාග භාර දිය යුතුය. 

• සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය  හ සියලුම අමුත්වතන්ත් මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

• පදිංිකරුවන්ත්  හ කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා සකාවිඩ්-19පාලනය කිරීසේ පියවර පිළිබඳව අඛ්ණ්ඩව දැනුවත්ව 
කිරීම  හ අවශය වන  මීප නිරීක්ෂණ  ඳහා යාන්ත්රණයක්  ක ේ කිරීම. 

• සකාවිඩ්-19 පාලනය කිරීසේ පියවරයන්ත් අනුගමනය කිරීම  ඳහා අවශය පහසුකේ  ැපයීම. අත්ව ස ේදීසේ 
පහසුකේ (ආබාධිත  හ වැඩිහිටි හිතකාමී අත්ව ස ෝදන සේ ම)  හ ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව පිරිසිදුකාරක  
නිතර භාවිතා කිරීම  ඳහා ිබිය යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක වැනි  ැපයුේ අවශය ප්රමාණයට තබා ගත යුතුය. 

• සකාවිඩ්-19  ේසේෂණය වැලැක්ීම  ඳහා ආධාරක උපකරණවල මතුපිට, බිම, බිත්වි, ගෘහ භාණ්ඩ  හ 
මතුපිට විෂබීජහරණය කිරීමට පියවර ගත යුතුය. 

• සියළුම පදිංිකරුවන්ත්   ේපර්ශ සනාකරන උෂේණත්වවමානයක් තැබීම.   

• අවශය විට සුදුසු වවදය උපසද ේ ලබා ගැනීසේ යාන්ත්රණයක් ිබිය යුතුය. පහසුසවන්ත් ළඟා විය හැකි 
 ේථානයක හදිසි ඇමතුේ අංකයක් තබා ගන්ත්න. 

• පරිශ්රසේ සිටින ඕනෑම සකසනකුට කැ ේ   හ ස ේප්රිශයාව, උණ, උගුසර් අමාරුව වැනි සරෝග ලක්ෂණ 
ඇි වුවසහාත්ව වහාම එම ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරී / මහජන ස ෞඛ්ය පරීක්ෂක අමතන්ත්න. 1390 
අමතන්ත්න. ඔවුන්ත්සේ උපසද ේ අනුව ක්රියා කරන්ත්න. 

• පදිංිකරුවන්ත්  ඳහා හදිසි අව ේථාවකදී ප්රවාහන කල හැකි ක්රමයක් හඳුනා ගන්ත්න.  ායනයට / බැංකුවලට 
සපාදු ප්රවාහනය භාවිතා කිරීම වැළැක්ීම  ඳහා පුද්ගලික ප්රවාහන පහසුකේ ක්රමයක් හඳුනා ගන්ත්න. 

• සවනත්ව සරෝග  ඳහා කිසිදු බාධාවකින්ත් සතාරව ප්රිකාර හා විමර්ශන පහසුකේ ලබා ගත හැකි බව තහවුරු 
කර ගන්ත්න.  

• නැවුේ වාතාශ්රය  හ ප්රමාණවත්ව හිරු එළිය ලැසබන සල  පරිශ්රය  ැක  ගන්ත්න. ප්රමාණවත්ව නැවුේ වායුව 
 ං රණය පවත්වවා සගන යාම  ඳහා වායු මීකරණ යන්ත්රසේ  ාමානය ක්රියාකාරිත්වවය  හික කර ගන්ත්න. 
 ියකට වරක් වායු මීකරණසේ සපරහන්ත් ස ෝදා පිරිසිදු කරන්ත්න. වායු  මීකරණ යන්ත්රසේ අප ජලය නිසි 
සල  ජලාපවහන පද්ධියට මුදා හරින්ත්න. 

• වැසිකිළි පිරිසිදුකම හා  නීපාරක්ෂාව පවත්වවා ගැනීම  ඳහා ප්රමාණවත්ව ජල පහසුකේ ඇි බව තහවුරු කර 
ගන්ත්න.  

• ශාරීරික දුර ේථභාවය  පුහුණු කළ යුතුය (පුද්ගලයන්ත් සදසදසනකු අතර අවම වශසයන්ත් මීටරයක දුරක් ිබිය 
යුතුය). සරෝද පුටු භාවිතා කරන්ත්නන්ත්  ඳහා ශාරීරික දුර මීටරයකට වඩා තබා ගැනීම සුදුසුය. 

• සකාවිඩ්-19 හි අවදානම අධික කාලවලදී උත්ව ව  ැමරුේ පැවැත්වීම සහෝ එකට එකතු ීම වැනි රැ ේීේ 
 හ කණ්ඩායේ ක්රියාකාරකේ  ංවිධානය සනාකරන්ත්න. 

• වැඩිහිටියන්ත් පරිශ්රසයන්ත් ඉවත්වව සනායා වැඩිහිටියන්ත්  ඳහා  ත්වකාරක නිවා සේ වවදය හා සහද  ත්වකාර 
 ඳහා ක්රමසේදයක්  ක ේ කරන්ත්න. 

• ප්රමාණවත්ව ඖෂධ සතාගයක් තබාසගන දිගු කාලීන ඖෂධ ලබා ගන්ත්නා අයට නියම කරන ලද ඖෂධ 
මාරාවක් ලබා දීමට වග බලා ගන්ත්න. 

• අවශයතාවය මත ප්රමාණවත්ව ආහාර සතාගයක් ගබඩා කර තබා ගැනීම  හ ආහාර ඉවත දැමීම අඩු කිරීමට 
ආහාර ප්රසේශසමන්ත් භාවිතා කරන්ත්න. 



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  
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• වැඩිහිටියන්ත්ට  මබර ආහාර සේලක් ලබා දීමට  ැමවිටම උත්ව ාහ කරන්ත්න. පිට ේතර පුද්ගලයින්ත්  මඟ ඇි 
 ේබන්ත්ධතා අවම කිරීම  ඳහා පරිශ්රය තුළ ආහාර පිසීම සුදුසුය. 

• පදිංිකරුවන්ත්සේ මානසික ස ෞඛ්යය යහපත්වව පවත්වවා ගැනීමටත්ව  හ එදිසනදා කටයුතු  ාමානය පරිදි සිදු 
කරසගන යාමටත්ව විසශේෂ අවධානයක් සයාමු කරන්ත්න.  

• ගෘහ ේථව ආගමික කටයුතු සිදුකිරීමට පහසුකේ  පයන්ත්න. 
• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 

ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරු සේ වගකීම සේ. 

 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො  

• නිතරම අත්ව ස ේදීසේ පුරුද්ද වර්ධනය කර ගැනීමට වය ේගත පුද්ගලයින්ත් දිරිමත්ව කරන්ත්න.  

• තුවා වැනි පුද්ගලික අයිතම අන්ත් අය  මඟ සබදා සනාගන්ත්න. 

• ක්රියාකාරීව සිටින්ත්න  සුපුරුදු පරිදි සහාඳ ජීවන රටාවක් තබා ගන්ත්න. ප්රමාණවත්ව නින්ත්දක්  හික කරන්ත්න. 
නිතරම ජලය පානය කිරීම,  මබර සපෝෂණය  මඟ  ැහැල්පලු ආහාර සේලක් ගන්ත්න. 

• හැකි නේ රැකවරණ නිවා සයන්ත්  පිටව සනායන්ත්න. ජනාකීර්ණ ප්රසද්ශවලට සහෝ වාතාශ්රය අඩු   ේථානවලට 
සනායන්ත්න. 

• අන්ත්තර්ජාලය හරහා ක්රියාත්වමක වන  සමවලේ සයාදාගනිමින්ත් අදරනීයයන්ත්  මග  ේබන්ත්දතාවයන්ත් 
පවත්වවාගැනීමට උනන්ත්දුවන්ත්න, අප ඉල්පලා සිටින්ත්සන්ත් “ශාරීරික දුර ේථභාවය” මි  “ මාජ දුර ේථභාවය” 

සනාසේ. 

• පිටතට යන විට පුද්ගලික ආරක්ෂණ පියවර ගන්ත්න. මුහුණු ආවරණ පැළඳීම  හ මීටර 1 ක් සහෝ ඊට වැඩි 
දුරක් අසනක් අයසගන්ත් ඈත්වව සිටීම දිරිමත්ව කරනු ලැසේ. 

• සකාවිඩ්-19  හිත වසයෝවෘද්ධ පුද්ගලසයකු සුව ී වැඩිහිටි නිව ට ආපසු යාමට අවශය නේ, ඔහු / ඇය අවම 
වශසයන්ත් දින 14 ක් නිසරෝධායනය කළ යුතු අතර එහි ස ෞඛ්ය තත්වවය  ාමානය තත්වවයට පත්වවන සතක් 
එයට ඇතුළුීමට ඉඩ සනාසද්. 

• නිධන්ත්ගත සරෝග වලින්ත් සපසළන වය ේගත පුද්ගලින්ත් වවදයවරයාසේ උපසද ේ සනාමැිව ඖෂධ ගැනීම 
නතර සනාකළ යුතුය. වරින්ත් වර වවදය ප්රිකාර  හ නියම කරන ලද ඖෂධ  ඳහා ඔවුන්ත්සේ ළඟම ඇි 
ස ෞඛ්ය ස ේවා මධය ේථානය සවත යා හැකිය, නැතසහාත්ව වවදයවරයාසේ ඇගයීම මත ඔවුන්ත්ට දිගු 
කාලීනව නියම කරන ලද ඖෂධ ඉල්පලා සිටිය හැකිය. සමමගින්ත් වවදයවරයා හමුීමට යා යුතු වාර ගණන 
අඩු කරගත හැක.ස ෞඛ්ය ස ේවා මධය ේථානයට යන විට අවශය පුද්ගලික ආරක්ෂණ පියවර ගන්ත්න. 
රැකවරණ නිවා  කළමනාකරුට/කළමනාකාරියට සරෝගියා සවනුසවන්ත් ඖෂධ ලබා ගත හැකිය. 

• පූර්ණ කාලීන රැකවරණයක් අවශය වය ේගත වූවන්ත්  ඳහා ස ේවා  ැපයීසේදී, එම ස ේවා  පයන්ත්නන්ත්තමාසේ 
ස ෞඛ්ය තත්වවය පිළිබඳව අවධානය සයාමු කළ යුතුය. ඔවුන්ත් හැකි තරේ ගෘහ ේථව සිටිය යුතුය. පිටතට යාමට 
අවශය නේ ඔවුන්ත් පුද්ගලික ආරක්ෂණ පියවර ගත යුතුය. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල 
• අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනය විසින්ත් අදාළ වැඩිහිටි රැකවරණ නිවා  සවත උපසද ේ නිකුත්ව කළ යුතුය. 

• සපෝ ේටර් කාර්යාලසේ,  ෑම කාමරයකම, සපාදු  ේථානවල තැබිය යුතු අතර ශේධ විකාශන යන්ත්තර 
සයාදාගනිමින්ත් අදාළ සියලු සදනාටම දිනපතා මතක් කරනු ලැසේ. 

• සමම සමසහයුේ ක්රමය ලිඛිතව හා දුරකථනසයන්ත් සන්ත්වාසික වැඩිහිටි පුද්ගලයින්ත්සේ පවුසල්ප  ාමාජිකයින්ත්ට 
දැනුේ දිය යුතුය. 
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16.බන්ත්ධනාගාර 
බන්ත්ධනාගාර යනු නිරන්ත්තරසයන්ත් අවදානේ  හිත පුද්ගලයින්ත් මිශ්ර කිරීම සිදුවිය හැකි  ේථාන සේ. සමම අවදානේ 
 හගත පුද්ගලයින්ත් ආපසු සගා ේ  ාමානය ජනතාව  මඟ මිශ්ර ීසේ  ේභාවිතාවද වැඩිය.  
 
බන්ධ්නොගොර බලධ්ොරීන්ට උ කෙස ්

• පරිශ්රය තුල සිටින සියලුසදනා දැනුවත්ව කළ යුතු අතර, කාර්ය මණ්ඩලය සරෝගය පිළිබඳව  හ සරෝගය 
පැිරීම වැළැක්ීම  ඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දිය යුතුය. 

• බන්ත්ධනාගාර රැදවියන්ත්ට ශේද විකාශන යන්ත්ර මගින්ත් පණිවුඩ යැීම තුළින්ත් නිතර දැනුවත්ව කල යුතුය. දැන්ත්ීේ 
පුවරු  හ සවනත්ව අදාළ  ේථානවල ක ොවිඩ්-19පාලන ක්රියාමාර්ග ප්රදර්ශනය කර සියලුම සිරකරුවන්ත් ඒවා 
පිළිපැදීමට දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• උණ  හ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇි පුද්ගලයින්ත් මුලින්ත්ම හඳුනා ගැනීමට සුදුසු පියවර ගන්ත්න. උණ, කැ ේ , 
හු ේම ගැනීසේ අපහසුතාව  යන ප්රධාන සරෝග ලක්ෂණ 3 ඇත්වදැයි රැඳවියන්ත්සගන්ත්  වදනිකව  විම න්ත්න. 
සමම සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ 1390 අමතන්ත්න සහෝ බන්ත්ධනාගාර ස ෞඛ්ය නිලධාරීන්ත් අමතන්ත්න. COVID 
සරෝගය නැතැයි තහවුරු වුවසහාත්ව ක්ෂය සරෝගය  ඳහා පරීක්ෂණ කරන්ත්න.  

• නව රැඳවියන්ත් පරණ රැදවියන්ත් හා මිශ්ර ීමට සපර COVID සරෝගීන්ත්  මග ඇසුරු කිරීමක් සහෝ සරෝග ලක්ෂණ 
පිළිබඳ විමසීමක් කළ යුතුය. 

• කිසියේ පුද්ගලසයකුට උණ වැළඳී ඇත්වනේ, වවදය ප්රිකාර ලබා ගැනීමට සපර තාවකාලිකව හුදකලා 
කිරීමට පහසුකේ ිබිය යුතුය. 

• බන්ත්ධනාගාරය තුල තදබදය වළක්වා ගැනීමට හැකි  ෑම පියවරක්ම ගැනීම  හ සිරකරුවන්ත්ට ප්රමාණවත්ව 
නවාතැන්ත් පහසුකේ  ැපයීම. 

•  ෑම විටම ශාරීරික දුර ේථතාවය මීටරයක පරතරයකින්ත් පවත්වවා ගැනීමට උපසද ේ සදන්ත්න. 

• සියලුම සිරකරුවන්ත්ට එකවර ආහාර ලබා දීසමන්ත් වළකින්ත්න. තදබදය  හ රැඳවියන්ත් මිශ්ර ීම වළක්වා ගැනීම 
 ඳහා ආහාර කණ්ඩායේ වශසයන්ත් සවන්ත් කර ලබාසදන්ත්න. 

• සිරකරුවන්ත් සමන්ත්ම කාර්ය මණ්ඩලය විසින්ත් සකෝප්පප  හ පිගන්ත් වැනිසද් හවූසල්ප පරිහරණය කිරීසමන්ත් 
වලකින්ත්න.  

• සියලුම වැසිකිළි පිරිසිදුව හා  නීපාරක්ෂාවකින්ත් යුතුව නඩත්වතු කළ යුතුය. 

• වැසිකිළිසයන්ත් පිටත අත්ව ස ේදීම  ඳහා  බන්ත් හා ජලය  හිත අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ  ැපයිය යුතුය. දිනපතා 
 ේනානය කිරීමට දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• රැදවියන්ත් හමුීමට ම කට පැමිසණන අමුත්වතන්ත්  ංඛ්යාව හැකි තාක් සීමා කරන්ත්න (නිර්සද්ශ කරන්ත්සන්ත් 
ම කට අමුත්වතන්ත් සදසදසනකු පමණි). 

• බන්ත්ධනාගාරයට පිවිස න විට සියලුම පුද්ගලයින්ත්සේ උෂේණත්වවය පරීක්ෂා කරන්ත්න. 98.40F සහෝ 370C ට 
වඩා වැඩි උෂේණත්වවයක්  ටහන්ත් කරන ඕනෑම පුද්ගලසයකුට ඇතුල්ප ීමට  ඉඩ සනාදිය යුතුය. 

• සියලුම අමුත්වතන්ත් මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

• පරිශ්රයට ඇතුළු වන අමුත්වතන්ත්ට අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ ිබිය යුතුය. 
• බන්ත්ධනාගාරය මත්ව ද්රවය වලින්ත් (දුේසකාළ  හ සවනත්ව ද්රවය වලින්ත්)  ේපූර්ණසයන්ත්ම නිදහ ේ බවට වග බලා 

ගන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
ආයතන ප්රධානියාසේ වගකීම සේ. 

 
 ොර්ය මණ්ඩලකේ ආරක්ෂොව් 

• රාජකාරිසේ සයදී සිටියදී සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සුදුසු ආරක්ෂක ආේපන්ත්න පැළඳිය යුතුය. (මුහුණු 
ආවරණ, ඒප්රන්ත් , අත්වවැසුේ ආදිය). 

• එක් එක් පුද්ගලයන්ත් හමුීසමන්ත් පසු ඔවුන්ත් දෑත්ව සහාඳින්ත් ස ෝදා පිරිසිදු කළ යුතුය. 
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• ඔවුන්ත්  ෑම විටම එකිසනකා  මඟ මීටරයක දුරක් පවත්වවා ගත යුතු අතර කළමනාකාරිත්වවය සමය 
පිළිපදිනවද යන්ත්න ස ායා බැලිය යුතුය. 

• සියලුම කාර්ය මණ්ඩලසේ උෂේණත්වවය පරීක්ෂා කරන්ත්න. උෂේණත්වවය 98.40F සහෝ 370C ට වඩා වැඩි නේ 
වහාම වාර්තා කරන්ත්න. 

 
මුළුතැන්කගයි හො ආහොර කස්ව්ය 

• සියළුම සූපසේදීන්ත්  හ අසනකුත්ව  හායක කාර්ය මණ්ඩලය ආහාර හැසිරීමට සපර  බන්ත් සයාදා අත්ව 
ස ේදිය යුතුය. 

• ආහාර  ීසීමට සූදානේ ීමට සපර සියලු අමු පලතුරු  හ එළවළු සහාඳින්ත් ස ේදීම. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල  කෙස ්ක්රම  

• සියලුම බන්ත්ධනාගාර සවත යවන මාර්සගෝපසද්ශ  ටහන - ලබා ගත හැකි  ේමත ශ්රවය පණිවිඩ, දර්ශන 
පුවරු, භාවිතා කළ යුතුය. 

 
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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17.සහෝටල්ප / පිළිගැනීසේ ශාලා වල පවත්වවන මංගල උත්ව ව  
සකාවිඩ් 19 වලට ප්රිචාර වශසයන්ත් වර්තමාන තත්වවය යටසත්ව ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 
අමුත්වතන්ත්සේ  ංඛ්යාව අවම කළ යුතුය. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
 

පිළිගැනීකම් ශ්ොලොකේ  / කහෝටල්  ළමනො රණය  

• අමුත්වතන්ත්සේ  ංඛ්යාව සීමා කිරීම ගැන ස ේවාදායකයාට  ඳහන්ත් කළ යුතුය. උත්ව ව ශාලාසේ පවින ආ න  
ප්රමාණසයන්ත් අඩකට සහෝ අඩකට වඩා අඩු පිරි ක්  හභාගී විය යුතුය (උපරිමය සියසදසනකුට යටත්වව). 

• අ නීප බවක් දැසන්ත් නේ උත්ව ව අව ේථාවට  හභාගී සනාී සිටින සල  අමුත්වතන්ත්ට දැනුේ දීම  
ස ේවාදායකයාසේ වගකීමක් බව ප්රකාශ කල යුතුය. 

• උත්ව වසේ විවිධ අව ේථාවලදී ප්රමාණවත්ව ශාරීරික දුර ේථභාවයක් පවත්වවා ගත යුතුය - සපෝරුව, ලියාපදිංිය, 
සේ   හ පුටු, බුසෆේ ප්රසද්ශ. 

• පිළිගැනීසේ ශාලාසේ ඉඩ ප්රමාණය මත, එකිසනකා අතර මීටරයක දුරක් තබා ගැනීමට ඇි හැකියාව, ආ න 
ප්රමාණය  හ ඇවිදීසේ අවකාශය මත අව ර ලත්ව අමුත්වතන්ත් ගණන ගණනය කළ යුතුය. 

• නැවුේ  වාතය හුවමාරු වන සල  වාතාශ්රය වැඩි වන සල  ශාලාව  ක න්ත්න. පිටින්ත් ප්රමාණවත්ව තරේ 
නැවුේ වාතය ලැසබන සල   වායු මීකරණ යන්ත්රසේ  ාමානය ක්රියාකාරිත්වවය තහවුරු කරන්ත්න. 

• ආ න  ැකැ ේම මීටරයක දුර ප්රිපත්වියක් අනුගමනය කළ යුතුය. 
• පරිශ්රයට ඇතුළු ීමට සපර අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ ලබා දිය යුතුය. 
• ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු දෑත්ව පිරිසිදුකාරකයක්  පිළිගැනීසේ  ේථානසේ  හ  ේථාන කිහිපයක තබා ගත හැකිය. 

• බුසෆේ  ඳහා ඒ  ඳහා සවන්ත් වූ කාර්යය මණ්ඩලයක් සයාමු කරන්ත්න.    ේවයං ස ේවා  ඳහා අව ර නැත. 

• උත්ව ව ශාලාව සවන්ත්කරවා ගැනීසේදී වත්වමන්ත් නීිරීි  මඟ උපසද ේ පත්රිකාවක් ස ේවාදායකයාට ලබා දිය 
යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණ පැළඳීමට සියලු අමුත්වතන්ත් දිරිමත්ව කරන්ත්න. 
• එකිසනකා  මඟ ආරක්ිත දුරක් පවත්වවා ගත සනාහැකි බැවින්ත් නැටුේ අංග පැවැත්වීම සුදුසු සනාසේ.  

• මනාලියට හා මනාලයාට පමණක් නැටුේ අංගනයට පැමිණ නැටුේ ඉදිරිපත්ව කිරීමට අව ේථාව ලබා සදන්ත්න.  
• උපරිම පුද්ගලයින්ත් 4 සදසනකුසගන්ත් යුත්ව සීමාවන්ත් යටසත්ව නර්තන කණ්ඩායමකට ඉඩ දිය හැකි අතර 

ඔවුන්ත්සේ සපෞද්ගලික සේශ නිරූපණ භාණ්ඩ භාවිතා කිරීමට ඔවුන්ත්ට උපසද ේ දිය යුතුය. 
• මත්වපැන්ත් පානය කිරීමට ඉඩ සනාසදන්ත්න. 

•  ෑම විවාහ මංගලයයක්  ඳහාම ස ෞඛ්ය ආරක්ෂක  ේබන්ත්ධව නිලධාරිසයකු පත්ව කරන්ත්න. උත්ව වය  ඳහා 
සූදානේ ීසේ දී ස ේවාදායකයින්ත්  මඟ  ේබන්ත්ධ ී ඔවුන්ත්ව දැනුවත්ව කිරීමට ඔහුව දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• සකාවිඩ්-19 පාලනය කිරීසේදී අනුගමනය කලයුතු පියවර පිළිබඳව උත්ව වය ආරේභසේ දී  හ අතරතුරදී 
නිසේදනය කරන්ත්න. 

• උත්ව වය අව න්ත් වූ විග  ශාලාව පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපූර්ණ කරන 
ලද එකඟතා ප්රකාශය පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) ඉදිරිපත්ව 
කළ යුතු අතර එහි පිටපතක් ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා සවත යැවිය යුතුය. ඉහත 
මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම ආයතනය හිමිකරුසේ / කළමනාකරුසේ  වගකීම සේ. 

 

කස්ව්ොෙොය යො සඳහො 
• උත්ව ව දිනට සපර අමුත්වතන්ත්සේ ස ෞඛ්ය තත්වත්වවය තහවුරු කර ගැනීම  හ ඔවුන්ත්සේ පැමිණීම තහවුරු කිරීම 

ස ේවාදායකයාසේ වගකීම සේ. 

• අතට අත දීේ හා සිප වැළඳගැනීේ වළක්වා ගත යුතුය. 
• මිනිසුන්ත් ගමන්ත් කරන විට මීටරයක දුරක් තබා ගැනීමට හැකිීම  ඳහා ප්රමාණවත්ව පරතරයක්  ැපයිය යුතු 

බව සියලු විධිවිධාන  ැලකිල්පලට ගත යුතුය. 

• අමුත්වතන්ත්ට මුහුණු ආවරණ පැළඳීමට දිරිගන්ත්වන්ත්න. 
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නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• වැඩිදුර දැනුේ සදන තුරු විවාහ මංගලය  ඳහා අමුත්වතන්ත් ගණන සීමා කර ඇි බව රජය ප්රකාශ කළ යුතුය. 
• සවන්ත්කරවා ගැනීසේදී ගනුසදනුකරුවන්ත්ට උපසද ේ දීමට සියලුම සහෝටල්ප කළමනාකරුවන්ත් කටයුතු කල 

යුතුය. 
• වැඩිදුර දැනුේ සදන තුරු සියලුම සහෝටල්ප නව අනුව කටයුතු කරන බව ප්රදර්ශනය කල යුතුය. 

 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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18.අවමංගලය කටයුතු  
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්
අව්මංගල නිව්ස 

• සපෞද්ගලික / පවුසල්ප අවමංගලය කටයුත්වතක් සල  සිදු කිරීමට දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• අවම දින කිහිපයක් ඇතුළත චාරිර  ේපූර්ණ කිරීමට දිරිමත්ව කරන්ත්න. 

• අවමංගලය නිවස ේ සිටින සියල්පලන්ත්ම මුහුණු ආවරණයක් පැළඳ සිටින බවට වග බලා ගන්ත්න. 
• ඇතුල්පවන  ේථානසේ අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ ( බන්ත්  මඟ)  ල ා සදන්ත්න. 

• පුටු සදකක් අතර මීටර් 1 ක දුර පරතරයක් ිබිය යුතු අතර ගත කරන කාලය අවම කිරීම  ඳහා අවම පුටු 
ගණනක් තැබිය යුතුය.  

•  ැමවිටම සකාවිඩ්-19  ඳහා දුර ේථභාවයට අදාළ මාර්සගෝපසද්ශ පිළිපදින්ත්න. 

• පුවරු ක්රීඩා (දාේ, කැරේ), කාඩ් ක්රීඩා කිරීම අවධර්යමත්ව කළ යුතුය. 
• මත්වපැන්ත් පානය, දුේ පානය  හ බුලත්වවිට ආහාරයට ගැනීම වැළකී සිටිය යුතුය. 

• බීම ලබා දීමට අවශය නේ, ඉවත දැමිය හැකි සකෝප්පපයක උණුසුේ බීම ලබා දිය යුතු අතර, මිනිසුන්ත්ට 
ඔවුන්ත්සේ සකෝප්පප බැහැර කිරීම  ඳහා ක ළ බඳුනක් තැබිය යුතුය. 

• පරිශ්රය තුළ වාතාශ්රය සහාඳින්ත් ලැසබන බව තහවුරු කරන්ත්න. වායු මීකරණ යන්ත්ර නිසි සල  ක්රියාත්වමක වන 
බව තහවුරු කර ගන්ත්න.    

• නිතර   ේපර්ශ කරන පෘෂේඨයන්ත් නිිපතා විෂබීජහරණය කරන්ත්න (උදා - සදාර හැඬල). වායු  මීකරණ 
සනාකරන ලද කාමරවල සදාරවල්ප විවෘතව තැබිය හැකිය. 

• ආදාහනය / භූමදානය හැකි ඉක්මනින්ත් සිදු කිරීම සුදුසුය. 

• සකාවිඩ් - 19 නි ා සිදුවන මරණ  ඳහා අවමංගලය කටයුතු චක්රසල්පඛ්යට අනුව සිදු සකසර්. 
 
සහභොගී ව්න්නන් 

• අතයවශය සනාසේ නේ අවමංගලයය උත්ව වයට  හභාගී සනාවන්ත්න. දුරකථන ඇමතුේ / ඊසේල්ප / සවනත්ව 
ක්රම මගින්ත් සශෝකය ප්රකාශ කරන්ත්න. 

• හැකි ඉක්මනින්ත් ඔසේ සගෞරවය දක්වන්ත්න. අවමංගලය නිවස ේ ගත කරන කාලය සීමා කරන්ත්න. 

•  ෑම විටම මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 
• පුද්ගලයින්ත්  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වලකින්ත්න, ශාරීරික දුර ේථ භාවය පවත්වවා ගනිමින්ත් ඔසේ සශෝකය ප්රකාශ 

කරන්ත්න. උදා: වැඳීසමන්ත් (වැළඳ සනාගන්ත්න / සිප සනාගන්ත්න). 

• මිනිසුන්ත් අතර  ෑම විටම මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්න සනාසේ නේ (උණ, කැ ේ   හ ස ේප්රිශයාව වැනි) අවමංගලය උත්ව වවලට  හභාගී 
සනාවන්ත්න. 

• අවමංගලය නිව ට ඇතුළු වන විට අත්ව ස ේදීම  හ ඔබ ආපසු නිව ට පැමිණි විග   ේනානය කර ඔබ භාවිතා 
කල සියලු භාණ්ඩ පිරිසිදු කරන්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 
• අවමංගලය නිවස ේ දැන්ත්ීමක් තැබිය හැකිය. 

• ජනමාධය. 
•  මාජ මාධය. 
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19.ආගමික  ේථාන  
පන්ත් ල්ප, ක්රි ේියානි/කසතෝලික පල්පලි, මු ේලිේ පල්පලි  හ සකෝවිල්ප ඇතුළු, බැිමතුන්ත් විසින්ත් වන්ත්දනා කිරීම  ඳහා 
පැමිසණන  ේථාන, ආගමික  ේථාන යටතට ගැසන්ත්. ආගමානුකූල ක්රියාකාරකේ, මානසික  හනයක් ලබාසදන බව 

 ලකනු ලැබුවද, සේ හා  ේබන්ත්ධ සබාසහෝ සිරිත්ව විරිත්ව; දුර ේථභාවය, දෑත්ව වල  නීපාරක්ෂාව  හ විශබීජහරණයට 
අදාළ වන තාක්ෂණික ක්රමසේදයන්ත්ට අනුකූලව පවත්වවාසගන යාම අපහසු විය හැකි බැවින්ත්, ආගම හා  ේබන්ත්ධ වන 
සියළුම එක් -රැ ේීේ  ඳහා නැවත දැනුේ සදන තුරු අව ර  ලබාසදනු සනාලැසේ. 
විකශ්්ෂිත උ කෙස් 
සියලුම ආගමික කටයුතු  ාමානය COVID-19 වැළැක්ීසේ මාර්සගෝපසද්ශයන්ත්ට අනුකූල විය යුතුය.  
පූජය  ක්ෂය / සංවිධ්ොය  / භොර රු  

• පූජනීය  ේථානවල මංගල උත්ව ව හැරුණු සකාට සවනත්ව  ාමූහික ක්රියාකාරකේ හා රැ ේීේවලට අව ර 

ලබාසදනු සනාලැසේ (මංගල උත්ව ව පිලිබඳ උපසද ේ මාලාව බලන්ත්න). පුද්ගලයන්ත් 5 සදසනකුට වඩා 
වැඩිපුර එක්-රැ ේවන කිසිදු ආකාරයක විසශේෂ යාච්ඤාවන්ත් සහෝ සභෞිකව එක්-රැ ේවන ක්රියාකාරකේ 

(සපරහැර, යාච්ඤා සමසහයන්ත්, රැ ේී ේ, අල්ප කුර්ආන්ත් පාරායනය, එක්ව ආහාර ගැනීේ වැනි) ආගමික 
 ේථානයන්ත්හි සහෝ සපෞද්ගලික පරිශ්රයන්ත්හි පැවැත්වවිය යුතු නැත. වන්ත්දනාකරුවන්ත් 5 සදසනකුට වඩා අඩු වන 
අව ේථාහිදීද ඔවුන්ත් එකිසනකා අතර අවමසයන්ත් මීටර-1ක පරතරයක් පවත්වවාගත යුතුය.  

• පරිශ්රයට ඇතුළු වන  ේථානසේ අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ  ැපයීම  හ වන්ත්දනාකරුවන්ත් ඇතුළු ීම පාළනය 
කිරීම  ඳහා එක් සේට්ටුවක් පමණක් විවෘතව තැබීම. 

•  ංචරණය සීමා කරන ලද ප්රසද්ශවල, නැවත දැනුේ සදන තුරු සියළුම පූජනීය  ේථාන ව ා තැබිය යුතුය. 

• කිසියේ  ේවාමීන්ත්වහන්ත්ස ේ නමක / පූජකතුසමකු / මවුලවිතුසමකු / පූජකතුමියක සහෝ ආගමික  ේථානයක 

ස ේවසේ නියුතු යසමකු අ නීප තත්වවයකින්ත් සපසළන්ත්සන්ත්නේ සහෝ COVID-19 යැයි  ැක කළ හැකි සරෝග 
ලක්ෂණ සපන්ත්නුේ කරයි නේ, ඔහු / ඇය වවදය උපසද ේ පිළිපැදිය යුතු සේ. එවැනි අව ේථාවකදී  ඔවුන්ත් 
කිසිවිසටකත්ව මහජනයා හා  මීපවන ආකාරසේ කටයුතුවල සනාසයදිය යුතුසේ.  

• යේ අව ේථාවක, ආගමික පරිශ්රයන්ත් සවත බැිමතුන්ත් ඇතුළු ීම පාළනය  ඳහා අවශයනේ, ප්රසද්ශසේ 
සපාලීසිසේ  හාය ලබගත යුතුසේ. 

• නිිපතා පැවැත්වවුණ යාච්ඤා සමසහයන්ත්, නැවත දැනුේසදනතුරු සනාපැවැත්වවිය යුතුය. 
• සියළුම බැිමතුන්ත් ආගමික පරිශ්රයන්ත් තුළදී මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතුය.  
•  ේවාමීන්ත්වහන්ත්ස ේ / පූජකතුමන්ත් මහජනතාව  මග  මීපවන අව ේථාවන්ත්ීදී මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතුසේ.  

• තමාසේ නිසව ේ තුළදී ආගමික කටයුතුවල සයදීමට බැිමතුන්ත් දිරිමත්ව කරන්ත්න. 
• හැකි  ෑම අව ේථාවකදීම, බැිමතුන්ත්සේ  හභාගීත්වවය  ඳහා විදුත්ව ක්රම භාවිතා කරමින්ත් යාච්ඤා 

සමසහයන්ත් විකාශනය කළ හැකිය.  
• දානමය කටයුතු පන්ත් ල්ප තුළදී / ආගමික  ේථානවල වලදී, පවුසල්ප සීමිත  ංඛ්යාවකසේ  හභාගිත්වවසයන්ත්,  

සිදු කළයුතුය. ඉන්ත් අනතුරුව පැවැත්වසවන පුණයානුසමෝදනා / පූජා කටයුතු, දුර ේථභාවය පවත්වවාගනිමින්ත් 
සිදු කළ යුතු අතර සකටි කාලයකින්ත් නිම කිරීම සයෝගය සේ. සමවැනි අව ේථාවලදීද දෑත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ 
සියළු සදනා සවත  පයා ිබිය යුතුය. 

• වැඩි පිරි ක් එක්-රැ ේීමට හා ආහාර සබදා හදාසගන අනුභව කිරීසේ අව ේථා වැඩි බැවින්ත්, පිරිත්ව පිංකේ, 
ධර්ම සද්ශනා, හින්ත්දු සදවි සද්වතාවුන්ත් සවනුසවන්ත් සිදු සකසරන පුද පූජා වැනි කටයුතු අවශය අනුමැිය 
ලබාසදන සතක් සනාපැවැත්වවිය යුතුය. පරිශ්රසේ සහෝ ඉන්ත් පිටත බැිමතුන්ත් අතර ආහාර සබදා සනාගත යුතු 
අතර ශුද්ධ ජලය, පූජනීය / ආශීර්වාද ලත්ව ආහාර, කැඳ ආදිය සබදා හැරීසමන්ත් වැළකී සිටිය යුතුය.  

• පල්පලිසේ දිවය  ත්වප්ර ාදය ලබාදීසේදී පූජකවරුන්ත්ට දිවය  ත්වප්ර ාදවහන්ත්ස ේ සහවත්ව  පූපය 
 ත්වප්ර ාදලාභීන්ත්සේ දිසවහි තැබීම සවනුවට අතට සබදා දීමට උනන්ත්දු කරනු ලැසේ. සමේ දිවය  ත්වප්ර ාද 
ලබාදීසේදී, සියළුම පූජකවරුන්ත් මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතුය. සමහිදී වයින්ත් සබදාදීම සිදු සනාකළ යුතුය.  

• පන්ත් ල, ක්රි ේියානි / කසතෝලික පල්පලිය, මු ේලිේ පල්පලිය සහෝ සකෝවිල්ප කුඩා පිරි කට සහෝ රැ ේවිය හැකි 
 ේථානයක් සනාවිය යුතු බව තරසේ අවවාද කළ යුතුය.   

• නායක හිමිවරුන්ත්සේ / ප්රධාන පූජකවරුන්ත්සේ රැ ේීේ දුර ේථභාවය  ආරක්ෂා කරගනිමින්ත් පැවැත්වවිය යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
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අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
නායක  ේවාමින්ත්වහන්ත්ස ේ/ ප්රධාන පුජකවරයාසේ වගකීම සේ. 

මහජනතොව් / බැිමුන් 
• ඔසේ  හ පවුසල්ප ආරක්ෂාව  ඳහා නිවස ේදී ආගමික වතාවත්ව සිදු කරන්ත්න. 
• පල්පලිය මගින්ත් ඉදිරිපත්ව කරන්ත්සන්ත්නේ, යාච්ඤාවන්ත්, රූපවාහිනිසයන්ත් සහෝ අන්ත්තර්ජාලය භාවිතසයන්ත් ලබා 

ගත හැකිය. 
• දාන ශාලාවන්ත් සවත ඇතුළුවන  ෑම විසටකදීම ඔබසේ දෑත්ව සහාඳින්ත් ස ෝදාගන්ත්න. දානමය කටයුතු පන්ත් ල්ප 

තුළදී / ආගමික  ේථානවල වලදී, පවුසල්ප සීමිත  ංඛ්යාවකසේ  හභාගිත්වවසයන්ත්,  සිදු කළයුතුය. ඉන්ත් 
අනතුරුව පැවැත්වසවන පුණයානුසමෝදනා / පූජා කටයුතු, දුර ේථභාවය පවත්වවාගනිමින්ත් සිදු කළ යුතු අතර 
සකටි කාලයකින්ත් නිම කිරීම සයෝගය සේ. අවශයනේ, දානය පූජා කිරීම  ඳහා සදසදසනකු පමණක්  හභාගී 
කරවියහැකි අතර  ේවාමීන්ත්වහන්ත්ස ේලා වැඩි ප්රමාණයක්  හභාගී සේනේ, එස ේ වැඩිවන  ෑම 
 ේවාමීන්ත්වහන්ත්ස ේ ප ේ නමකට තව එක අසයක් බැගින්ත් වැඩිසයන්ත්  හභාගී කරවිය  හැකිය. 

• ඔබ ආගමික  ේථානයකට ඇතුළු වන්ත්සන්ත් නේ  ෑම විටම මුහුණු ආවරණයක් පැළඳ ගන්ත්න, සියල්පලන්ත්  මඟ 
මීටරයක දුරක් පවත්වවාගන්ත්න, අත්ව ස ේදීමකින්ත් සතාරව මුහුණ  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. 

• ඔබ කිසියේ පූජාවක් සගනයන්ත්සන්ත්නේ, ඒවා  ෑම විටම ඔසේම භාජනයක රැසගන යන්ත්න. නැවත නිසව  
සවත පැමිණි විග  එම භාජන  බන්ත් සයාදා සහාඳින්ත් ස ෝදන්ත්න. 

• පල්පලිසේ දිවය  ත්වප්ර ාදය ලබාගැනීසේදී දිවය  ත්වප්ර ාදවහන්ත්ස ේ සහවත්ව  පූපය තම අතට ලබාසගන 
පස කට ී එය සගෞරවාන්ත්විතව, ඉක්මනින්ත් පරිසභෝජනය කරන්ත්න.  ත්වප්ර ාදලාභීන්ත් සේ අව ේථාසේ සවනත්ව 
කිසිවක්  ේපර්ශ සනාකළ යුතුය. 

• ආගමික  ේථානසේ හැකි අවම කාලය ගත කරන්ත්න. අසනකුන්ත්  මඟ කතාබ ේ කරමින්ත් පරිශ්රසයහි නිකරුසණ් 
කාලය ගත සනාකරන්ත්න.  

• දෑත්ව එක්සකාට ආයුසබෝවන්ත් කීම, අත වනා ආචාර කිරීම, හි  නවා අචාර කිරීම සහෝ පපුසවහි අත තබා 
ආචාර කිරීම වැනි එකිසනකා  ේපර්ශ කිරීම අවශය සනාවන  ං ේකෘික හා ආගමික වශසයන්ත් අනුමත කරන 
ලද සුබ පැතුේ භාවිතා කරන්ත්න.  

• වර්තමාන තත්වවයන්ත් යටසත්ව වන්ත්දනා ගමන්ත්  හ ආගමික  ේථාන නැරඹීම දැඩි සල  අවධර්යමත්ව කරනු 

ලැසේ. ඒ සවනුවට, නැවත දැනුේ සදන තුරු ඔසේ නිව  ආ න්ත්නසේම ඇි පූජනීය  ේථානයට ඔබසේ 
පවුසල්ප  ාමාජිකයන්ත්  මඟ පමණක් පැමිසණන සල  ඔබට උපසද ේ සදනු ලැසේ. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො උ කෙස්   

• පාරිශ්රසේ පිවිසුේ හා පිටීසේ  ේථානවල සපෝ ේටර් ප්රදර්ශනය කිරීම. 

• ජනමාධය ප්රකාශ. 
•  මාජ මාධයන්ත්හි ඉදිරිපත්ව සකසරන ප්රකාශ. 
• ශ්රී ලංකාසේ සියලුම ආගමික ප්රධානීන්ත්ට ලිපි මගින්ත් දැනුේදීම. 
• පූජනීය  ේථානවලට පැමිසණන  ංඛ්යාව සීමා කිරීසේදී  හාය ීම  ඳහා නීිය ක්රියාත්වමක කරන 

අංශ සවත දැනුේ දීම. 
• එක් එක් ආයතනසයහි දායක  භා / භාරකාර මණ්ඩල විසින්ත් ප්රජාවට පූර්වාරක්ෂක පිළිසවත්ව 

පිළිපැදීම  ඳහා අවශය උපසද ේ ලබා දිය යුතුය.  
• ශේද විකාශන යන්ත්ර භාවිතසයන්ත් ප්රසද්ශසේ නිසේදනයන්ත් නිකුත්ව කළ හැකිය. 

ව්ැඩිදුර අෙහස්:  
ස ෞඛ්ය හා සද්ශීය වවදය අමාතයාංශය විසින්ත් නිකුත්ව කරන ලද පහත  ඳහන්ත් මාර්සගෝපසද්ශ සවත සයාමු වන්ත්න:  
1) COVID-19 පැිරීම පාලනය කිරීම  ඳහා සව ක් උත වය අතරතුර ගත යුතු පියවර.  
2) COVID-19 පාලනය කිරීම  ඳහා රාම ාන්ත්  මසේදී ගත යුතු පියවර 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  

28/05/2020  111 

 

20.උදයාන (ළමා / සපාදු) 
COVID තත්වවයට ප්රිචාර වශසයන්ත් වර්තමාන තත්වවය යටසත්ව පුද්ගල දුර ේථාවය පවත්වවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 
පුද්ගලයින්ත්  ංඛ්යාව අවම කළ යුතුය. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  
 ළමනො රණ  ොර්ය මණ්ඩලය 

• උදයානසේ ප්රමාණය අනුව පුද්ගලයින්ත් ගණන සීමා කළ යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සුදුසු යැයි දැන්ත්ීේ උදයානසේ ප්රදර්ශනය කළ යුතු අතර, ශේව න ආචාර විධි පිළිපැදීම 
 හ නාඳුනන අය  මඟ මීටර 1 ක පුද්ගල දුර ේථාවය පවත්වවාගැනීම සුදුසු සේ. 

• ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත් සේ  ඳහා අව ර සදන තුරු ළමා උදයාන ක්රීඩා කරන  ේථාන ක්රියාත්වමක සනාවිය යුතුය. 

• පුද්ගලයින්ත්  ංඛ්යාව සීමා කළ යුතු බැවින්ත්, දරුසවකු  මඟ යාමට ඉඩ දිය යුත්වසත්ව එක් පුද්ගලසයකුට පමණි. 

• ප්රසේශ පර හා මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීම  ඳහා ක්රමසේදයක් අනුගමනය කළ යුතුය. 

• පරිශ්රයට ඇතුළු ීමට සපර අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ ලබා දිය යුතුය. 

• උදයානය අ ල  හ ඇතුළත ආහාර සවසළන්ත්දන්ත්ට / සවනත්ව විකුණුේකරුවන්ත්ට මුහුණු ආවරණයක් 
පැළඳීමට උපසද ේ දිය යුතු අතර පුද්ගල දුර ේථභාවය  හ දෑත්ව පිරිසිදුව තබා ගැනීමට දිරිමත්ව කළ යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 
කස්ව්ොෙොය යො 

• එකිසනකාසගන්ත් මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා ගනිමින්ත් ටිකට් කවුන්ත්ටරසේ සපෝලිසේ සිටින්ත්න. 

• සපෝලිේවල සිටින විට සහෝ ආහාර / පාන අසලවිකරුවන්ත් සිටින  ේථානවල මුහුණු ආවරණයක් නිසි සල  
පැළඳිය යුතුය. 

• මීටර 1 ක පුද්ගල  දුර ේථ බව  හික කරන්ත්න. 

• ඔබසේ ආරක්ෂාව  ඳහා අව ර ලත්ව ධාරිතාව ඉක්මවා ඇත්වනේ උදයානයට ඇතුළු සනාවන්ත්න. 

• බාහිර පෘෂේඨයන්ත්  හ ඔසේ මුහුණ අනවශය සල   ේපර්ශ කිරීම අවම කරන්ත්න. 

• අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් හා වතුසරන්ත් උදයානසයන්ත් ආපසු පැමිණ අත්ව ස ේදීම  හ නිව ට 
ඇතුළු ීමට සපර  ේනානය කර ඔසේ ඇඳුේ ස ෝදන්ත්න. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• සියලුම උදයානවලට අදාළ උපසද ේ උදයානසේ සදාරටුසේ  හ පරිශ්රසේ ප්රදර්ශනය සකසර්. 

• පුද්ගලයින්ත් උපසද ේ පිළිපදින්ත්සන්ත්ද යන්ත්න ආරක්ෂක කාර්ය මණ්ඩලය නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. 
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21.පවුසල්ප අය  හ මිතුරන්ත් බැලීමට යාම  
ශ්රී ලාංකිකයන්ත් වශසයන්ත් අපට පවුසල්ප අය හා මිතුරන්ත්  මඟ ශක්ිමත්ව  ේබන්ත්ධතා ඇත.  ෑම පාර්ශවයක්ම තමන්ත්සේ 
අවදානම අවසබෝධ කර ගන්ත්සන්ත් නේ, ශාරීරික  දුර ේථභාවය  මඟ  මාජ  ේබන්ත්ධතා පවත්වවා ගත හැක.  කරුණාකර 
අවදානම  හ ඔබට ලැසබන ප්රිලාභ  ලකා බලා සමම වර්තමාන තත්වවය තුළ අතයවශය සනාවන ගමන්ත් බිමන්ත් කල්ප 
දමන්ත්න. 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

• ඔබසේ පවුසල්ප අය  හ මිතුරන්ත්  මඟ  ේබන්ත්ධතා පවත්වවා ගැනීමට දුරකථන ඇමතුේ, පණිවිඩ  හ ීඩිසයෝ 
ඇමතුේ වැනි ක්රම භාවිතා කරන්ත්න. ඔසේ පුද්ගලිකත්වවය රැසකන අයුරින්ත්  අන්ත්තර්ජාලය භාවිතා කරන්ත්න. 
අන්ත්තර්ජාලය හරහා සිදුවිය හැකි අහිතකර බලපෑේ පිළිබඳව දැනුවත්ව වන්ත්න.  

• ඔබසේ නිවසින්ත් පිටත අතයවශය සනාවන ගමන්ත් වලින්ත් වළකින්ත්න. දැනට පවුසල්ප අය  හ මිතුරන්ත් හමුීම 
කල්ප දමන්ත්න. 

• ගර්භනී කාන්ත්තාවන්ත්, වැඩිහිටියන්ත් (අවුරුදු 65 ට වැඩි පුද්ගලයින්ත්), නිදන්ත්ගත සරෝග ඇි පුද්ගලයින්ත් වැනි 
අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායේ  හිත නිසව ේවලට යාසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• නිව ට යාමට සපර විම ා බලන්ත්න. නිවස ේ කිසිදු  ාමාජිකසයකු අ නීපව සිටින සහෝ උණ, කැ ේ , උගුසර් 
අමාරුව වැනි සරෝග ලක්ෂණ ඇි අය සිටින නිසව ේවලට සනායන්ත්න. 

• නිසරෝධායනය කර ඇි සහෝ හුදකලා කාල සීමාව තුළ නිසරෝධායනය කර ඇි සහෝ හුදකලා ීමට ඉල්පලා 
සිටින පුද්ගලයින්ත් සිටින නිසව ේවලට සනායන්ත්න. නමුත්ව අතයවශය නේ නිසරෝධායන / හුදකලා කාලය 
අව න්ත් වූ පසු ඔබට එස ේ කළ හැකිය. 

• ඔබට අ නීප නේ සහෝ උණ, කැ ේ , උගුසර් අමාරුව වැනි සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ නිවසින්ත් පිටව 
සනායන්ත්න. අවශය නේ වවදය උපසද ේ ලබා ගන්ත්න. 

• ඔබට නෑදෑ  හිත මිතුරකු හමුවිසේ අතයවශය අවශයතාවක් ි සබන්ත්සන්ත් නේ නේ, පහත  ඳහන්ත් දෑ අනුගමනය 
කළ යුතුය. 

• නිවස න්ත් පිටත රැසදන කාලය අවම කරන්ත්න. 

• අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවා ගන්ත්න. 

• ශේව න ආචාර විධි  හ දෑත්ව වල පිරිසිදුතාවය   ැමවිටම  පවත්වවා ගන්ත්න. 

• අතට අත දීේ, සිප වැළඳ ගැනීේ මඟින්ත් ආචාර කිරීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

• සදාර හැන්ත්ඩ්ල්ප ේ වැනි නිතර නිතර  ේපර්ශ වන සපාදු පෘෂේඨ ඇල්පලීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

• ආහාර පාන පිරිනැමීසමන්ත් / භාර ගැනීසමන්ත් වළකින්ත්න. ආහාර / බීම වර්ගයක් පිරිනමන්ත්සන්ත් නේ, 

පිරිනැමීමට සපර  හ පසු භාජන / ීදුරු  බන්ත් හා වතුසරන්ත් සහාඳින්ත් ස ේදීමට වග බලා ගන්ත්න. 

• සියලු සදනා  එකට ගත කරන කාලය තුලදී සදාරවල්ප  හ ජසනල්ප විවෘත කර සහාඳින්ත් කිරීසමන්ත් සහාඳින්ත් 
වාතාශ්රය ලැබීමට  ල ේවන්ත්න. හැකි නේ, ගෘහ ේථව ගත කරන කාලය සීමා කර එළිමහන්ත් ප්රසද්ශයක් භාවිතා 
කරන්ත්න. 

• ශාරීරික දුර ේථභාවය  හික කළ සනාහැකි නේ සහෝ අසනක් පාර්ශවසේ ස ෞඛ්ය තත්වවය සනාදන්ත්සන්ත් නේ 
මුහුණු ආවරණ  පැළඳිය හැකිය. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ජනමාධය,  මාජ මාධය 
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22.පිහිනුේ තටාක  හ සවරළ භාවිතය 
අව ර ලත්ව කාල ටහනට අනුව ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත්සේ උපසද ේ අනුව පිහිනුේ තටාක  හ මුහුදු සවරළ භාවිතා කළ 
හැකිය. 
නිශ්්ිත  ණිවිඩය / උ කෙස්  
හිමි රු / ක්රියො රු 

• පිහිනුේ තටාක නඩත්වතු කිරීම  ඳහා පවත්වනා මාර්සගෝපසද්ශයන්ත්ට අනුව නිිපතා විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

• පිහිනුේ තටාකසේ ජලසේ pH අගය 7.4 ත්ව 7.8 ත්ව අතර පවත්වවා ගත යුතුය. 

• තටාක කාණු නිසි සල  ජලාපවහන මාර්ගයකට බැහැර කළ යුතු අතර  ෘජුව ප ට බැහැර සනාකළ යුතුය. 

• මීටර 1 ක පුද්ගල  දුර ේථභාවයක් පවත්වවා ගැනීම  ඳහා පිහිනුේ තටාකය අවට ප්රසද්ශයට අව ර දිය හැකි 
උපරිම පුද්ගලයින්ත්  ංඛ්යාව තීරණය කරන්ත්න. 

• තටාකය භාවිතා කිරීම  ඳහා කලින්ත් සේලාවන්ත් සවන්ත් කර ගැනීසේ ක්රමයක් ිබීම හා දුරකථනය හරහා 
සේලාව සවන්ත් කර ගැනීසේ පහසුකේ  ළ ා දීම. 

•  ෑම තටාකය භාවිතා කරන්ත්සන්ත්කුටම ප්රමාණවත්ව තටාක තුවා තබා ගැනීම  හ තුවා හරහා සරෝගය 
 ේසේෂණය ීම වැළැක්ීමට භාවිතා කළ තුවා නිසි සල  ඉවතලෑසේ ක්රමයක් තබා ගන්ත්න. 

• පිහිනුේ තටාකය භාවිතා කරන්ත්නන්ත්සේ නම, ලිපිනය  හ දුරකථන අංකය ඇතුළුව ලැයි ේතුවක් තබා ගන්ත්න. 
• තටාකය භාවිතා කිරීමට ප්රථම සියල්පලන්ත්සේම ශරීර උෂේණත්වවය පරීක්ෂා කරන්ත්න. උෂේණත්වවය 37.0°C සහෝ 

98.4 °F ට වඩා වැඩි නේ ඔවුන්ත් තටාකය භාවිතා කිරීසමන්ත් වළක්වන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් පිහිනුේ තටාක හිමිකරුවන්ත් විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය 
යුතුය.  ේපුර්ණ කරන ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත 
යැවිය යුතුය. එහි පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය 
 භාව) යැවිය යුතු අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  
පිළිපැදීම  හික කිරීම හිමිකරුවන්ත් / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

   රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො 

• ජනප්රිය සවරළ තීරයන්ත් වැනි ජනාකීර්ණ  ේථාන සවත යාම මගින්ත් ඔබට සරෝගය වැළඳීසේ අනවශය 
අවදානමකට ඔබව නිරාවරණය කරයි. එබැවින්ත් හැකිතාක් සමවන්ත්  ේථාන වලට යෑසමන්ත් වැළකී සිටින්ත්න. 

• ඔසේ ශාරීරික හා මානසික යහපැවැත්වම පවත්වවා ගැනීම  ඳහා අතයවශය අවශයතාවයක් වන අව ේථාවන්ත්හිදී 
පමණක් සවරළ සහෝ පිහිනුේ තටාකය භාවිතා කරන්ත්න. 

• අප-ජලය සහෝ පිරිසිදු සනාකළ ජලය  මගින්ත් දූෂණය ීමට ඉඩ ඇි සවරළ භාවිතා කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 
• පිහිනුේ තටාකය අවට සහෝ සවරසළේ සිටියදී මුහුණු ආවරණයක් පළඳින්ත්න. 

• තටාකය භාවිතා කිරීමට සහෝ මුහුසද්  ේනානය කිරීමට සපර  බන්ත් ගා සහාඳින්ත්  ේනානය කරන්ත්න. 
• ඔබට අ නීප බවක් දැසන්ත් නේ කිසිවිටක් තටාකය භාවිතා සනාකරන්ත්න. 
•  ෑම විටම ඔසේ පුද්ගලික තුවා / තනි භාවිත තුවා  හ පිහිනුේ ඇඳුේ භාවිතා කරන්ත්න. කිසිවිටක නාන ඇඳුේ 

සහෝ තුවා හුවමාරු සනාකරන්ත්න. 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

•  ංඥා පුවරු.  
• දැන්ත්ීම / සපෝ ේටරය. 

•  මාජ මාධය.  
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සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  
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23.ගෘහ ේථ ක්රීඩාංගන  හ ක්රීඩා පුහුණුීේ   
 

ස ෞඛ්ය පූර්වාරක්ෂාවන්ත්ට අවධානය සයාමු කරන සමම කාල පරිච්සේදය තුළ ඔසේ ශාරීරික හා අධයාත්වමික 

යහපැවැත්වම ඉහළ නැංීමට සයෝග වැනි ක්රීඩා ක්රියාකාරකේ පුහුණු කිරීම දිරිමත්ව කරනු ලැසේ. අසනකුත්ව පුහුණුීේ 
සුේබා, වයයාේ පන්ත්ි, ඒකල නැටුේ  හ බැඩ්මින්ත්ටන්ත්, පැසිපන්ත්දු,  ේසකාෂේ වැනි ක්රීඩාගාර වල පවත්වවන ක්රීඩා සේ 

 ඳහා ඇතුළත්ව සේ. නැවත දැනුේ සදන තුරු ස ේවාදායකයින්ත්  ංඛ්යාසේ සීමාවන්ත් රජය විසින්ත්  ප්රකාශයට පත්වකරනු 

ඇත.  
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

හිමි රු /  ළමනො ොරීත්තව්ය  

• සකාවිඩ්-19 පාලනය කිරීසේ ක්රම පිළිබඳව සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත්ව කරන්ත්න -දෑත්ව  නීපාරක්ෂාව 

සකසරහි අවධානය සයාමු කිරීම,  හ කිවිසුේ යන විට / කැ ේ  ඇි විට ටිෂූ කඩදාසියකින්ත් සහෝ වැලමිට 
ඇතුල්ප පැත්වසතන්ත් මුඛ්ය  හ නා ය ආවරණය කිරීම  හ වැසිය හැකි ක ල බඳුනකට ටිෂූ බැහැර කිරීම, 

අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව දුර ේථභාවයක් පවත්වවා ගැනීම  හ මුහුණු ආවරණ නිසි පරිදි භාවිතා කිරීම. 

• ඇතුල්ප ී සේ සදාරටුවට ආ න්ත්නව අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ  ල ේවන්ත්න ( බන්ත්  මඟ). ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු 
අත්ව පිරිසිදුකාරක පුහුණු ශාලාසේ  ේථාන කිහිපයක තබන්ත්න.  

• සියළුම ස ේවකයින්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත් ඇතුල්පීසේදී සරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳව වාිකව විම න්ත්න  (උණ, 

කැ ේ   හ උගුසර් සේදනාව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ).  

• ලිපිනය  හ දුරකථන  අංකය වැනි වි ේතර ඇතුළුව සියළුම ස ේවාදායකයින්ත් ලියාපදිංි කළ යුතුය. 

• පුද්ගලයින්ත් ගැවසීම සීමාකිරීම  ඳහා වරකට පැමිසණන ස ේවාදායකයින්ත්  ංඛ්යාව අඩු කිරීම. 
ස ේවාදායකයින්ත්  ඳහා කාල පරා යන්ත් සවන්ත් කිරීම  හ තදබදය වැළැක්ීම  ඳහා කලින්ත් සේලාවන්ත් සවන්ත් 

කරගන්ත්නා සල  ස ේවාදායකයින්ත්සගන්ත් ඉල්පලා සිටින්ත්න. සේලාවන්ත් සවන්ත් කරගන්ත්නා විට, උණ, කැ ේ   හ 

උගුසර් අමාරුව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ගැන විම න්ත්න.  හභාගිවන්ත්නන්ත්සේ  ංඛ්යාව සීමා කිරීම 
පිළිබඳව ස ේවාදායකයාට දැනුේ දිය යුතු අතර  ැසි  ඳහා සවන්ත්කරවා ගැනීසේදී අනුගමනය කළයුතු 

ස ෞඛ්ය ආරක්ෂණ පිළිසවත්ව පිළිබඳව උපසද ේ පත්රිකාවක් ස ේවාදායකයාට ලබා දිය යුතුය. 

• නැවුේ වාතාශ්රය  හ ප්රමාණවත්ව හිරු එළිය ලැසබන සල  පරිශ්රය  ක ාගන්ත්න. ප්රමාණවත්ව නැවුේ වායුව 

 ං රණය පවත්වවා සගන යාම  ඳහා වායු මීකරණ යන්ත්රසේ  ාමානය ක්රියාකාරිත්වවය  හික කර ගන්ත්න. 

 ියකට වරක් වායු මීකරණසේ සපරහන්ත් ස ෝදා පිරිසිදු කරන්ත්න. වායු  මීකරණ යන්ත්රසේ අප ජලය නිසි 
සල  ජලාපවහන පද්ධියට මුදා හරින්ත්න. 

• නිතර  ේපර්ශ කරන ලද පෘෂේඨයන්ත් (සදාර හැඬල, ජල කරාම, උපකරණවල  ේපර්ශක ිර ආදිය)  හ 
උපකරණ පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• ඇඳුේ මාරු කිරීසේ කාමර, නාන කාමර හා වැසිකිළි නිතරම පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කළ යුතු අතර පිරිසිදු 

කිරීසේ  ටහනක් පවත්වවා ගත යුතුය. හැකි නේ, ස ේවකයින්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත්  ඳහා ඇඳුේ මාරු කිරීසේ 

කාමර, නාන කාමර හා වැසිකිළිය සවන්ත් සවන්ත් වශසයන්ත් සවන්ත් කළ යුතුය. 

• ඇඳුේ  හ උපකරණ ගබඩා කිරීසේ පහසුකේ සවන සවනම ලබා සදන්ත්න, නිිපතා විෂබීජහරණය කරන්ත්න.   

• ස ේවාදායකයින්ත්ට සදාරකඩ අ ලදී වයයාේ කිරීමට භාවිත කරන පාවහන්ත් මාරුකළ යුතු බවත්ව පිටතදී 
භාවිතා කරන පාවහන්ත් යුගලය එම  ේථානසේ ගලවා තබා අතුලට පැමිණීමටත්ව පමණක් අව ර ලබා 

සදන්ත්න.   

• බීමට වතුර  ැපයීසේදී ඉවත දැමිය හැකි සකෝප්පප ලබා දීම සහෝ ස ේවාදායකයින්ත්ට තමන්ත්සේම වතුර 
සබෝතල්ප රැසගන එන සල  ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• හැකි  ෑම විටම අන්ත්තර්ජාලය ඔ ේස ේ අවශය ස ේවා ලබා සදන්ත්න. ස ේවාදායකයින්ත්  ඳහා අන්ත්තර්ජාලය 

හරහා මුදල්ප සගීසේ ක්රමයක්  ක න්ත්න.  ේපූර්ණ මුදල සගීමට දිරිමත්ව කිරීසමන්ත් මුදල්ප හැසිරීම අවම 
කරන්ත්න. 

• පුහුණුීේ අතරතුරත්ව අසනකුත්ව ක්රියාකාරකේ වලදීත්ව  හභාගිවන්ත්නන්ත් අතර ප්රමාණවත්ව සභෞික 
දුර ේථභාවයක් පවත්වවා සගන යන බවට  හික වන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
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අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරු සේ වගකීම සේ. 

 

කස්ව් යින් / උ කේශ් යින් 

• ඔබට උණ  හ/සහෝ කැ ේ   හ උගුසර් අමාරුව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ ස ේවයට සනායන්ත්න. 

•  ැසිවාරය පුරාම අසනකුත්ව ස ේවකයින්ත්සගන්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත්සගන්ත් ප්රමාණවත්වශාරීරික දුර ේතබවක්  

(මීටරයක්) පවත්වවා ගැනීම  ඳහා ලබා දී ඇි උපසද ේ පිළිපදින්ත්න. 

• එක් එක් ස ේවාදායකයින්ත් අතරතුරදී  බන්ත් හා ජලය සයාදා අත්ව ස ෝදන්ත්න. වයායාම උපකරණ හා ඒවාසේ 
 ේපර්ශක භාවිතසයන්ත් පසු ඇල්පසකාසහාල්ප මත පදනේ වූ දෑත්ව පිරිසිදුකාරයක් භාවිතා කරන්ත්න. 

• වතුර ීදුරු සහෝ සකටි ආහාර   එකිසනක අතර සබදාහදාසගන පාවිච්ි සනාකරන්ත්න.   

 

කස්ව්ොලොභීන් / කස්ව්ොෙොය යින් 

• ඔබට උණ  හ/සහෝ කැ ේ   හ උගුසර් අමාරුව වැනි සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ ක්රීඩාගාරයට සනායන්ත්න. 

• වයායාම මධය ේථානයට යාමට සේලාවක් සවන්ත් කරවාසගන, සවන්ත් කරගත්ව සේලාවට පමණක් යන්ත්න. 

• ඇතුල්ප වූ වහාම  හ පිටවන විට තත්වපර 20 ක්  බන්ත් සයාදා ඔසේ අත්ව සහාඳින්ත් ස ෝදන්ත්න. 

• සදාර හැඬල, ජල කරාම වැනි නිතර  ේපර්ශ වන මතුපිට නිතර  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• ක්රීඩා උපකරණ, ඇඳුේ පැළඳුේ  හ උපකරණ සවනත්ව කණ්ඩායේ සහෝ පුද්ගලයින්ත්  මඟ හුවමාරු කර 
සනාගන්ත්න. 

• කිසිම සේලාවක ඔසේ මුහුණ, මුඛ්ය සහෝ ඇ ේ  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. 

• අතට අත දීම වැනි ක්රියාකාරකේ මඟින්ත් සවනත්ව අය  මඟ  ේපර්ශ ීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• බැඩ්මින්ත්ටන්ත් ෂටල, පැසිපන්ත්දු, අසනකුත්ව ක්රීඩා උපකරණ ආදිය හැසිරීසමන්ත් පසු ඔසේ මුහුණ  ේපර්ශ 
කිරීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

• එක් එක් ක්රීඩා කිරීමකින්ත් පසුව ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව පිරිසිදුකරකයක් මගින්ත් දෑත්ව පිරිසිදු කරගන්ත්න. 

• ඔසේම වතුර සබෝතලයක් වයායාේ ශාලාවට සගන එන්ත්න. නැවත පිරීසේදී සබෝතලසේ මුඛ්ය වතුර  
ඩි ේසපන්ත් ර්හි   ේපර්ශ සනාවන බවට වග බලා ගන්ත්න. 

• ක්රීඩා කිරීසමන්ත් අනතුරුව හැකි ඉක්මනින්ත් එම  ේථානසයන්ත් ඉවත්වව යන්ත්න. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• පැමිණීමට සවලාවක් සවන්ත්කරවා ගැනීසේදී ස ේවාදායකයින්ත්ට උපසද ේ ලබා සදන්ත්න. 

• වැඩිදුර දැනුේ සදන තුරු නව නීි ප්රදර්ශනය කිරීම ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 

• වයායාම ශාලාවට පිවිස න  ේථානසේ සපෝ ේටරයක් ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 

•  මාජ මාධය  හ ජනමාධය.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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24.ශරීර සුවතා මධය ේථාන 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

හිමි රු /  ළමනො රුව්න් 

• මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක වැනි අවශය  ැපයුේ ලබා ගත හැකි බවට තහවුරු කර ගැනීම  හ 
අවශයතාවය අනුව අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් සයාදවා ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 

• අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක පුද්ගල දුර ේථභාවයක් පවත්වවා ගැනීම  ඳහා සියළු වයායාම උපකරණ  ැලකිය 
යුතු පරතරයකින්ත් තබන්ත්න. ස ේවාදායකයින්ත් යාබද උපකරණ භාවිතා කරන විට පවා ඔවුන්ත් එකිසනකාට 
මුහුණට මුහුණ සනාගැසටන සල  වයායාම වල නිරත වන බව  හික වන්ත්න.  

• සකාවිඩ්-19 පැිරීම වැළැක්ීම  ඳහා වන ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව සියලු උපසද්ශකයින්ත්  හ කාර්ය මණ්ඩලය 

දැනුවත්ව කරන්ත්න.  (දෑත්ව වල  නීපාරක්ෂාව සකසරහි අවධානය සයාමු කිරීම, කිවිසුේ යාසේදී / කැ ේ කදී  
ටිෂු කඩදාසියකින්ත් සහෝ වැලමිසටහි ඇතුළු පැත්වසතන්ත් මුඛ්ය  හ නා ය ආවරණය කර, වැසිය හැකි බඳුනකට 

ටිෂු බැහැර කිරීම, අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව පරතරයක් අන්ත් අය  මග පවත්වවාගැනීම, මුහුණු ආවරණ 
සුදුසු පරිදි භාවිතා කිරීම). 

• සදාරටුවට ආ න්ත්නව  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදිය හැකි  ේථානයක්  ේථානගත කරන්ත්න. 

• සියළුම ස ේවකයින්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත් ඇතුල්පීසේදී උණ, කැ ේ   හ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ 
විමසීමක් කරන්ත්න.  

• සියළුම ස ේවකයින්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත්  දහා ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු දෑත්ව පිරිසිදුකාරයක් තබන්ත්න.  

• සියළුම ස ේවාදායකයින්ත්සේ ලිපිනය  හ දුරකථන අංකය වැනි වි ේතර ඇතුළත්ව සල්පඛ්නයක් පවත්වවාගන්ත්න.  

• වරකට වයායාම ශාලාසේ සිටින ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව හැකි තරේ අඩු කරන්ත්න. ස ේවාදායකයින්ත් 
 ඳහා කාල පරා යන්ත් සවන්ත් කිරීම  හ තදබදය වැළැක්ීම  ඳහා සුදුසු සවලාවක් සවන්ත් කරවගන්ත්නා සල  
ස ේවාදායකයින්ත්ට උපසද ේ සදන්ත්න. සවලාවක් සවන්ත් කර ගැනීසේදී  ෑම විටම ශේව න සරෝග ලක්ෂණ 
ඇත්වදැයි ස ේවාදායකයාසගන්ත් විම න්ත්න. 

•  ැසියක්  උපරිම සේලාව පැයකට සහෝ ඊට අඩු කාලයකට සීමා කරන්ත්න. සමය පැමිණීසේ වාර ගණන වැඩි 
කරන නමුත්ව ස නග තදබදය වැඩි සනාසේ. අධික තදබදය සීමා කරන බැවින්ත්  ියකට දින සදකක් සහෝ 
තුනක් පුහුණු ීේ  ඳහා අව ේථාව ලබා සදන්ත්න. 

• වයයාේ ශාලාවට සහාඳින්ත් වාතාශ්රය ලැසබන බව තහවුරු කරගන්ත්න. වායු මීකරණ යන්ත්රසේ  ාමානය 
ක්රියාකාරිත්වවය  හික කිරීම හා නැවුේ වාතය නිතරම ලැසබන බව තහවුරු කරගන්ත්න.  ියකට වතාවක් 
වායු මීකරණ යන්ත්රය පිරිසිදු කරන්ත්න.   

• නිතර  ේපර්ශ කරන ලද පෘෂේඨයන්ත් (සදාර හැඬල, ජල කරාම, වයායාම උපකරණ වල  ේපර්ශක ිර ආදිය), 

 හ උපකරණ පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. ඩේසබල්ප බාර්, ඩේසබල්ප, වයායාම උපකරණ වල හැඬල 
එක් එක් ස ේවාදායකයන්ත් භාවිතසයන්ත් පසු විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

• ඇඳුේ මාරු කිරීසේ කාමර, නාන කාමර හා වැසිකිළිය නිතරම පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කළ යුතු අතර 

පිරිසිදු කිරීසේ  ටහනක් පවත්වවා ගත යුතුය. හැකි නේ, ස ේවකයින්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත්  ඳහා ඇඳුේ මාරු 

කිරීසේ කාමර, නාන කාමර හා වැසිකිළිය සවන්ත් සවන්ත් වශසයන්ත් සවන්ත් කළ යුතුය. 

• ඇඳුේ  හ බඩු බාහිරාදිය ගබඩා කිරීසේ පහසුකේ සවන සවනම ලබා දිය යුතු අතර  හ නිිපතා 
විෂබීජහරණය කළ යුතුය.   

• ස ේවාදායකයින්ත්ට සදාරකඩ අ ළදී වයයාේ කිරීමට භාවිත කරන පාවහන්ත් මාරුකළ යුතු බවත්ව, පිටතදී 
භාවිතා කරන පාවහන්ත් යුගලය එම  ේථානසේ ගලවා තබා ඇතුළට පැමිණීමට පමණක් අව ර ලබා සදන්ත්න. 

• දිනකට අවම වශසයන්ත් තුන්ත් වතාවක්වත්ව  විෂබීජ නාශකයක් මඟින්ත් වයායාම මධය ේථානය පිරිසිදු කරන්ත්න. 

• බීමට වතුර  ැපයීසේදී ඉවත දැමිය හැකි සකෝප්පප ලබා දීම සහෝ ස ේවාදායකයින්ත්ට තමන්ත්සේම වතුර සබෝතල්ප 
රැසගන එන සල  ඉල්පලා සිටින්ත්න 

• ස ේවාදායකයින්ත්  ඳහා අන්ත්තර්ජාලය හරහා මුදල්ප සගීසේ ක්රමයක්  ක න්ත්න.  ේපූර්ණ මුදල සගීමට 
ස ේවාදායකයින්ත් දිරිමත්ව කිරීසමන්ත් මුදල්ප හැසිරීම අවම කරන්ත්න. 

• ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්නව සිටීම  ඳහා සමම කාල පරිච්සේදය භාවිතා කරන සල  ස ේවාදායකයින්ත්ට දන්ත්වන්ත්න. 
සමම කාලය කාය වර්ධනය සහෝ සේගසයන්ත් බර අඩු කර ගැනීම  ඳහා සනාවන බව දන්ත්න්ත්වන්ත්න. වයායාේ 
ශාලාසේ අවශය අවම කාලයක් පමණක් සයාදා පුහුණුීේ කටයුතුවල නිරත වන සල  ස ේවාදායකයින්ත්ට 
දැනුේ සදන්ත්න. 
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• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු / භාරකරු සේ වගකීම සේ. 

 
කස්ව් යින් / උ කේශ් යින් 

• ඔබට උණ  හ/සහෝ කැ ේ   හ උගුසර් අමාරුව වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ වයයාම  ඳහා 
සනායන්ත්න. 

• පිටතදී පළඳින ඇඳුේ හා පාවහන්ත් මාරු කර රාජකාරීසේ සයසදන්ත්න. ඔසේ වයායාම ඇදුේ දිනපතා ස ෝදා 
අේසේ සේලා ගන්ත්න.  

• අසනකුත්ව ස ේවකයින්ත්සගන්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත්සගන්ත් ප්රමාණවත්ව ශාරීරික දුරක් (මීටරයක්) පවත්වවා ගැනීම 
 ඳහා ලබා දී ඇි උපසද ේ පිළිපදින්ත්න. 

• නිතර  ේපර්ශ කරන ලද පෘෂේඨයන්ත්  හ උපකරණ  ේපර්ශ කිරීම  හ හැසිරීම අවම කරනන්ත්. 

•  එක් ස ේවදායකසයකුට උපසද ේ දී සවනත්ව ස ේවාදායකසයකු සවත සයාමු ීසේදී  බන්ත් සයාදා අත්ව 

ස ෝදන්ත්න. වයායාම උපකරණ හා ඒවාසේ  ේපර්ශක භාවිතසයන්ත් පසු ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු දෑත්ව 
පිරිසිදුකාරයක් භාවිතා කර දෑත්ව පිරිසිදු කර ගන්ත්න. 

• වතුර ීදුරු සහෝ හැදී, ගෑරප්පපු වැනි උපකරණ එකිසනක අතර සබදාහදාසගන පාවිච්ි සනාකරන්ත්න.  

කස්ව්ොලොභීන් / කස්ව්ොෙොය යින් 

• ඔබට උණ  හ/කැ ේ   හ උගුසර් අමාරුව වැනි සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ වයායාම මධය ේථානයට 
සනායන්ත්න. 

• වයායාම මධය ේථානයට යාමට සේලාවක් සවන්ත් කරවාසගන, සවන්ත් කරගත්ව සේලාවට පමණක් යන්ත්න.   

•  වයායාම ශාලාසවන්ත් පිටත්වව යන විට තත්වපර 20 ක්  බන්ත් හා වතුසරන්ත් ඔසේ අත්ව සහාඳින්ත් ස ෝදන්ත්න. 

• සදාර හැඬල, ජල කරාම වැනි නිතර  ේපර්ශ වන මතුපිට නිතර  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• පිටින්ත් භාවිත වන පාවහන්ත් සදාරටුව අ ල ගලවා වයයාම මධය ේථානය තුළ භාවිතා කිරීමට සවනමම 
පාවහන්ත් යුගලයක් භාවිතා කරන්ත්න.  

• ඔසේම වතුර සබෝතලයක් වයායාේ ශාලාවට සගන එන්ත්න. නැවත පිරීසේදී සබෝතලසේ කට ජල කරාමය 
 ේපර්ශ සනාවන බවට වග බලා ගන්ත්න. 

• වයායාේ කාලය මිනිත්වතු 60 කට වඩා අඩු කරන්ත්න. වයායාේ ශාලාව තුළ  අන්ත් අය  මඟ කතාබ ේ කරමින්ත්  
සේලාව අපසත්ව සනායවන්ත්න.  

• යහපත්ව ස ෞඛ්ය තත්වවයක් පවත්වවා ගැනීම  ඳහා  ියකට දින සදකක් සහෝ තුනක් පුහුණු ීේ කරන්ත්න. 
සමම කාලය කාය වර්ධනය සහෝ සේගසයන්ත් බර අඩු කර ගැනීම  ඳහා සනාසේ. 

•   ව  5 සිට රාත්රී 8.00 දක්වා කාර්යබහුල සේලාසවන්ත් තුල වයායාම මධය ේථානය භාවිතසයන්ත් වළකින්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• වයායාම ශාලාවට පිවිස න  ේථානසේ සපෝ ේටරයක් ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 

•  මාජ මාධය  හ ජනමාධය.  

• මහජන ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත් විසින්ත් අධීක්ෂණය හා අධීක්ෂණය කිරීම  ඳහා එවැනි ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්වමක 
කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 

  
 

  



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  

28/05/2020  118 

 

25.බැංකු 
 

සකාවිඩ්-19 සරෝග තත්වවයට ප්රිචාර වශසයන්ත් සමම අව ේථාසේ, දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 

ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව පාලනය කළ යුතුය. 

 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

 
බැංකු  ළමනො ොරීත්තව්ය 

• සකාවිඩ්-19 සරෝග පැිරීම පාළනය  ඳහා සපර-සූදානේ ීසේ  ැලැ ේමක් තබා ගැනීම. එම  ැලැ ේම 
ක්රියාත්වමක කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම  ඳහා වගකිව යුතු සුදුසු නිලධාරිසයකු පත්ව කිරීම  හ නව ජීවන 

රටාවට කාර්ය මණ්ඩලය සයාමු කිරීම.  

•  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම  ඳහා පාදසයන්ත් ක්රියා කරන/ ංසේදක මඟින්ත් ක්රියාත්වමක වන සින්ත්ක් එකක් 

සදාරටුව අ ළ ලබා සදන්ත්න. 

• ස ේවකයින්ත්  ඳහා ප්රමාණවත්ව පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ ඇි බව  හික කිරීම  හ ඒවා නිවැරදිව 

භාවිතා කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ත් පුහුණු කිරීම. 

• ස ේවක ස ෞඛ්ය අධීක්ෂණය  ඳහා වැඩපිළිසවලක්  ේථාපිත කිරීම,  ෑම දිනකම ස ේවකයින්ත්සේ ස ෞඛ්ය 
තත්වත්වවය  ටහන්ත් කිරීම  හ අ නීප යැයි හැසඟන අයට නියමිත සේලාවට වවදය උපසද ේ ලබා ගැනීමට 

මඟ සපන්ත්ීම. 

• මුදල්ප කවුන්ත්ටරයන්ත්,  ේවයංක්රීය සටලර් යන්ත්ර, සපාදු දුරකථන, ෆැක් ේ යන්ත්ර, ඇඟිලි  ලකුණු  ේකෑනර් 

යන්ත්ර, සේ   හ සපාදු ආ න පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කිරීම. 

• පාවිච්ි කරන ලද මුහුණු ආවරණ  හ ටිෂූ කඩදාසි ඉවතලීම  ඳහා, පාදසයන්ත් විවෘත කළ හැකි පියන  හිත 

බඳුන්ත් ලබා දීම. 

• සපෝලිේ ඇි  ේථානවල මීටරයක පරතරය පවත්වවාගතහැකි පරිදි බිේ  ැලැ ේම  ක ේ කර  ලකුණු කිරීම. 

• වායු  මීකරණ / සිවිලිේ විදුලි පංකා මධය ේථ සේගයකින්ත් ක්රියාත්වමක කරන්ත්න. 

•  ියකට වරක් වායු මීකරණ යන්ත්රවල සපරහන්ත් ස ෝදන්ත්න / පිරිසිදු කරන්ත්න.  ි සදකකට වරක් සිවිලිේ 

විදුලි පංකා වල සපි පිරිසිදු කරන්ත්න. 

• වායු  මීකරණවල ඝනීභවනය වූ ජලය ආරක්ිතව ජලාපවහන පද්ධියට මුදා හරින්ත්න. 

• එදිසනදා බැංකු කටයුතු  ඳහා විදුත්ව-බැංකුකරණය සහෝ  ේවයංක්රීය සටලර් යන්ත්ර භාවිතා කිරීම පිළිබඳව 

 ලකා බැලීමට පාරිසභෝගිකයින්ත්ට නිර්සද්ශ කිරීම. 

• වරකට පරිශ්රය තුළ රැසඳන ගනුසදනුකරුවන්ත්  ංඛ්යාව අවම කරගත හැකි පරිදි බැංකුව විවෘතව තබන 

සේලාවන්ත් නැවත  ක ේ කිරීම. 

• විදුලි ස ෝපානයක් ි සේ නේ, ආරක්ිත දුරක් පවත්වවා ගැනීම  ඳහා වරකට ගමන්ත් කරන පුද්ගලයන්ත් ගණන 

සීමා කිරීම  ඳහා බිසමහි  ේථාන  ලකුණු කරන්ත්න. 

• ගනුසදනුකරුවන්ත්  ඳහා අත්ව ස ේදීම  හ වියළීම  ඳහා පහසුකේ සදාරටුව අ ළ  ේථානගත කිරීම. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
ආයතන ප්රධානියාසේ / කළමනාකරු සේ වගකීම සේ. 

 
ස ේවක / කාර්ය මණ්ඩලය 

• නිසි පරිදි මුහුණු ආවරණ  හ අසනකුත්ව පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පැළඳීම. 

• කිසිවිසටකත්ව මුහුණ අින්ත් සනාඇල්පලීම  හ මුහුණු ආවරණය පැළඳ සිටින විට එය  ේපර්ශ සනාකිරීම. 

• කැ ේ , ස ේප්රිශයාව, උගුසර් අමාරුව, හු ේම ගැනීසේ අපහසුතාවය වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ සහෝ 

උණ ඇි වුවසහාත්ව රැකියාවට සනාපැමිණීම. 

• පරිශ්රයට ඇතුළු ීමට සපර, පරිශ්රසයන්ත් පිටත්වව යාමට සපර  හ රැකියාසවහි සයදී සිටින අතරතුරත්ව නිතරම, 

අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් සයාදා දෑත්ව ස ේදීම. 
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• ඇඟිලි  ලකුණු  ේකෑනරය භාවිතා කිරීසමන්ත් පසු  නීපාරක්ෂක දියර සයාදා දෑත්ව පිරිසිදු කරගැනීම. 

•  ෑම විටම කාර්ය මණ්ඩලසේ අසනකුත්ව  ාමජිකයින්ත්  හ ගනුසදනුකරුවන්ත්  මග මීටරයක පරතරයක් 

පවත්වවා ගැනීම. 

• ජංගම දුරකථන  හ පෑන්ත් එකිසනකා  මග හුවමාරු කර භාවිතා සනාකිරීම. 

• අත්ව ඔරසලෝසු, ආභරණ වැනි අතයවශය සනාවන ආයිත්වතේ භාවිතා සනාකිරීම. 

• දුර ේථභාවය පවත්වවාගතහැකි සුබපැතුේ ක්රම පමණක් අනුගමනය කිරීම. 

 
 
 ොරිකභෝගි යින් 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳ සිටීම  හ එය පැළඳ සිටියදී මුහුණු ආවරණය සහෝ මුහුණ  ේපර්ශ 

සනාකිරීම. 

• කැ ේ , ස ේප්රිශයාව, උගුසර් අමාරුව, හු ේම ගැනීසේ අපහසුතාවය වැනි ශේව න සරෝග ලක්ෂණ සහෝ 

උණ ඇිනේ බැංකුවට සනාපැමිණීම. 

• බැංකුවට ඇතුළුීමට සපර  බන්ත් සයාදා දෑත්ව ස ේදීම /  නීපාරක්ෂක දියර මගින්ත් දෑත්ව පිරිසිදු කරගැනීම.  

•  ෑම විටම සියළුසදනා  මග මීටරයක පරතරයක් පවත්වවා ගැනීම. 

• තමාසේ භාවිතය  ඳහා පෑනක් රැසගන යාම. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල: 

• සපෝ ේටර්, ඉසලක්සරානික ිරවල ීඩිසයෝ, සපාදු ඇමතුේ යන්ත්ර හරහා නිසේදනය කිරීේ  හ දැන්ත්ීේ 

පුවරු. 

• ස ෞඛ්ය අමාතයංශසේ; පාරි රික ස ෞඛ්ය, වෘත්වතීය ස ෞඛ්ය  හ ආහාර සුරක්ිතතා අංශය මගින්ත් 

 වි ේතරාත්වමක මාර්සගෝපසද්ශයක් ලබා දී ඇත.  
ඒ  ඳහා අන්ත්තර්ජාල පිවිසුම; 

http://www.eohfs.health.gov.lk/occupational/images/2020/Workplace_COVID_guideline_for_w
eb_20200320_si.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 

  
 

  

http://www.eohfs.health.gov.lk/occupational/images/2020/Workplace_COVID_guideline_for_web_20200320_si.pdf
http://www.eohfs.health.gov.lk/occupational/images/2020/Workplace_COVID_guideline_for_web_20200320_si.pdf
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26.විශාල හා මධයම ප්රමාණසේ කර්මාන්ත්ත 
 

රසට් පවත්වනා සකාවිඩ්-19 සරෝග තත්වවය සහේතුසවන්ත් ස ෞඛ්ය හා ආරක්ෂක පියවරයන්ත් දැඩි සල  ක්රියාත්වමක 

කරමින්ත්, විශාල හා මධයම ප්රමාණසේ කර්මාන්ත්තශාලා අදියර වශසයන්ත් විවෘත කළ හැකිය. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්

  

හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

• රජසේ / ස ෞඛ්ය අමාතයාංශසේ උපසද ේ වලට අනුකූලව කර්මාන්ත්ත ශාලාව තුලදී සකාවිඩ්-19 පාලනය 

කිරීම  ඳහා සූදානේ ීසේ  ැලැ ේමක්  ක ේ කිරීම. එය අධීක්ෂණය  ඳහා ස ෞඛ්ය ආරක්ෂක නිලධාරින්ත් 

පත්ව කිරීම. 

• ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත්සේ දුරකථන අංක  හ ජාික සකාවිඩ්-19 වැළැක්ීසේ මධය ේථානසේ 

දුරකථන අංක  හිත ලැයි ේතුවක් පවත්වවා ගැනීම. 

• ස ේවකයින්ත් පදිංි ී සිටින ප්රසද්ශය, ඔවුන්ත්සේ ලිපිනයන්ත් හා දුරකථන අංක නිවැරදි බවට තහවුරු කර 

ගැනීම. 

• කර්මාන්ත්තශාලාව පිහිටි ප්රසද්ශසේ අවදානේ තත්වවය මත පදනේව, එක් ස ේවා මුරයකට ස ේවකයින්ත් 50% 

ක් සහෝ ඊට අඩු ප්රමාණයක්  හභාගී වන පරිදි, ස ේවා-මුර පදනමින්ත් ක්රියාත්වමක ීමට කටයුතු  ේපාදනය 

කිරීම. 

• සියළුම ස ේවකයින්ත්ට රාජකාරිසේ සයදී සිටින විට මුහුණු ආවරණ භාවිතය අනිවාර්ය කිරීම. 

• පරිශ්රයට ඇතුළු ීසේදී, වැසිකිළි භාවිතසේදී  හ ආහාර ගන්ත්නා  ේථානවලදී, අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ 

ස ේවකයින්ත්  ඳහා ප්රමාණවත්ව තරේ ඇි බවට වග බලා ගැනීම. 

• ස වා කාලය අතරතුරත්ව, අවම වශසයන්ත් වරකට තත්වපර 20ක් වත්ව,  බන්ත් සයාදා නිතර අත්ව ස ේදීමට 

ස ේවකයින්ත් දිරිමත්ව කිරීම. 

• පරිශ්රසේ සදාරටුව සවත, ශරීර උෂේණත්වවය අධීක්ෂණයට අවශය උපකරණ  පයා,  ාමානය උෂේණත්වවය 

ඇි අයට පමණක් පරිශ්රයට ඇතුළුීමට ඉඩ ලබා දීම. 

• කවුන්ත්ටර, සදාරවල්ප, ස ේවාපළ (workstation)  හ අත්වවැටවල්ප වැනි නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් 

නිරන්ත්තරසයන්ත්  පිරිසිදු කිරීම. 

• එකිසනකා අතර අවම වශසයන්ත් මීටර එකක පරතරයක්  ෑම විටම පවත්වවා ගැනීම. 

• නියමිත දුර ේථභාවය පවත්වවාගැනීමට හැකිවන පරිදි වැඩසපාළවල්ප  ංවිධානය කිරීම. 

• කර්මාන්ත්ත ශාලාසේ සියළුම රැ ේීේ,  ැමරුේ  හ උත්ව ව අවලංගු කිරීම. 

• හැකි  ෑම විසටකදීම, තාක්ෂණික පහසුකේ භාවිතා කරමින්ත් රැ ේීේ පැවැත්වීම (උදා: ීඩිසයෝ දුරකථන 

 ේමන්ත්රණය) 

• ස ේවක කණ්ඩායේ සකාට ේ වලට සබදා, එක් එක් කුඩා කණ්ඩායේ  ඳහා සවන්ත් සවන්ත් ව සත්ව  හ ආහාර 

විසේක ලබාදීම. 

• සකාවිඩ්-19 වැළැක්ීසේ පියවර පිළිබඳ සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම (උදා: මුහුණු ආවරණ නිසි 

සල  පැළඳිය යුතු ආකාරය, අත්ව ස ේදීසේ නියමිත ක්රමය, කැ ේ කදී භාවිතා කළ යුතු නිසි ආචාර විධි) 

• ස ේවකයින්ත්ට ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ නිවස ේ රැඳී සිටීමට දිරිගැන්ත්ීම  හ ස ේවයට පැමිණිසේනේ 

ඔවුන්ත්ට නැවත නිසව  සවත යන සල  ඉල්පලා සිටීම. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
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අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
ආයතන හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 

කස්ව් යො 

• ඔබට යාන්ත්තමින්ත් සහෝ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ නිවස ේ රැඳී සිටින්ත්න. 

•  ෑම විටම මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳ ගන්ත්න. 

•  ෑම විටම එකිසනකා අතර අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක පරතරයක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• දුර ේථභාවය පවත්වවාගතහැකි සුබපැතුේ ක්රම අනුගමනය කරන්ත්න. 

• අවම වශසයන්ත් වසරකදී තත්වපර 20 ක් වත්ව,  බන්ත් සයාදා ඔසේ අත්ව නිතරම ස ෝදන්ත්න. 

• පිඟන්ත්, සකෝප්පප, ීදුරු  හ වතුර සබෝතල්ප එකිසනකා අතර හවුසල්ප භාවිතා සනාකරන්ත්න. ටැප්ප වලින්ත් වතුර 

බීම සනාකරන්ත්න. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල 

• මහජන ඇමතුේ පද්ධිය මගින්ත් සකෝවිඩ්-19 ට අදාළ සියලුම ස ෞඛ්ය සතාරතුරු දිනකට කිහිප වතාවක් 

සබදා හැරීම (උදා: වැඩ ආරේභ කිරීමට සපර, ආහාර විසේක කාලසේදී) 

• පරිශ්රයට ඇතුළු වන  ේථානසේ, අත්ව ස ෝදන  ේථානසේ, ආහාර ගන්ත්නා  ේථානසේ හා අසනකුත්ව සුදුසු 

 ේථානයන්ත්ී; සපෝ ේටර්, බිත්වි ප්ර ේථාර  හ සරෝග වැළැක්ීසේ පියවරයන්ත්  හිත ීඩිසයෝ දර්ශන ප්රදර්ශණය 

කිරීම. 

•  ෑම පැයකටම වරක් දුර ේථභාවය, ශේව න ආචාර විධි  හ අත්ව ස ේදීම පිළිබඳ මතක් කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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27.කාර්යාල (රාජය හා සපෞද්ගලික) 
COVID-19 තත්වවයට ප්රිචාර වශසයන්ත් වර්තමාන තත්වත්වවය සහේතුසවන්ත්, පුද්ගල දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීම  ඳහා 

කාර්යාල  ාමාජිකයින්ත්  හ අමුත්වතන්ත්  ංඛ්යාව අවම කළ යුතුය. 

 
නිශ්්ිත  ණිවිඩය / උ කෙස්  

 ොර්යොල  ළමනො රණය  

• ආයතනික සූදානම  ැලැ ේමක්  ක ේ කිරීම  ඳහා වගකිවයුතු නිලධාරිසයකු පත්ව කිරීම  හ පිරි ේ පුහුණුව 
ශක්ිමත්ව කිරීම. 

• සදාරටුව  හ කාර්යාල පරිශ්රසේ අත්ව ස ේදීම (පාදසයන්ත් /  ංසේදක මඟින්ත් ක්රියාත්වමක වන)  ඳහා ප්රමාණවත්ව  
පහසුකේ  ැපයීම. 

• ස ේවක ස ෞඛ්ය අධීක්ෂණ පද්ධියක්  ේථාපිත කිරීම,  ෑම දිනකම ස ේවකයින්ත්සේ ස ෞඛ්ය තත්වත්වවය 

 ටහන්ත් කිරීම  හ නියමිත සේලාවට වවදය ප්රිකාර  ඳහා අ නීප යැයි හැසඟන අයට මග සපන්ත්ීම. 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳීමට කාර්ය මණ්ඩලය දිරිගැනිීම. 

• ස ේවකයින්ත්සේ පදිංිය  හ  ේබන්ත්ධතා සතාරතුරු තහවුරු කරගැනීසේ ක්රමයක් ිබිය යුතුය. 

• ස ේවකයින්ත්සේ පදිංිය  හ දුරකථන අංක  හිත සතාරතුරු රැ ේ කිරීසේ ක්රමයක් ිබිය යුතුය. 

• වාතාශ්රය  ලැබීම ක්රමවත්ව කිරීම  ඳහා හැකි තරේ සදාරවල්ප, ජසනල්ප  හ විදුලි පහන්ත් විදුලි පහන්ත් විවෘතව 

තබන්ත්න. 

• අප වාතය පිටවන පංකාව (exhaust fan)  ෑම විටම ක්රියාත්වමක කර තබන්ත්න. 

•  ියකට වරක් වායු මීකරණ යන්ත්රවල සපරහන්ත් ස ෝදන්ත්න / පිරිසිදු කරන්ත්න. 

•  ි සදකකට වරක් සිවිලිසේ විදුලි පංකා වල සපි පිරිසිදු කරන්ත්න. 

• වායු  මීකරණ / විදුලි පංකා මධය ේථ සේගයකින්ත් ක්රියාත්වමක කරන්ත්න. 

• වායු  මීකරණවල ඝනීභවනය  වූ ජලය ආරක්ිතව ජලාපවහන පද්ධියට මුදා හරින්ත්න. 

• නිතර  ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. උදා. සදාර හැසිරීේ, සේ  මුදුන්ත්, සපාදු 

දුරකථන, ඡායා පිටපත්ව යන්ත්ර, ඇඟිලි  ලකුණු  ංසේදක, ස ෝපාන සබාත්වතේ ආදිය. 

• සපාදු  ේථානය  හ කාර්යාල ප්රසද්ශය පිරිසිදුව හා පිළිසවලට තබා නිසි සල  අපද්රවය බැහැර කිරීසේ 

යාන්ත්රණය  හික කිරීම. 

• ස ේවකයින්ත්සේ පුද්ගලික දුර ේථභාවය  හික කිරීම. උදා; හැකි  ෑම අව ේථාවකම නිවස ේ සිට ස ේවය 

කිරීසේ පහසුකේ  ැපයීම, විදුලි  ංසද්ශ ජාල හරහා රැ ේීේ පැවැත්වීම සහෝ රැ ේීේ  ඳහා 
 හභාගිවන්ත්නන්ත්සේ  ංඛ්යාව සීමා කිරීම (උදා: ීඩිසයෝ  ේමන්ත්රණය). -රැ ේීම පිළිබඳ ඇි උපසද ේ 
මාලාව බලනන්ත්. 

• ස ේවකයින්ත්ට ස ේවාමුර පදනමක් මත වැඩ කිරීමට අව ේථාව ලබා දීම, එක්  ැසියකට ස ේවක  ංඛ්යාව 50% 

සහෝ ඊට අඩු වන සල  (ප්රසද්ශසේ අවදානේ කාණ්ඩය මත පදනේව) සීමා කරන්ත්න. 

• එකිසනකා අතර මීටර 1 ක පරතරයක්  හික කරමින්ත් ස ේවකයින්ත් අසුන්ත් ගැන්ත්ීමට කටයුතු සයදීම. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
ආයතන ප්රධානියාසේ වගකීම සේ. 

 
කස්ව් යො 

• කාර්යාලයට ඇතුළු ීමට සපර / පිටත්වව යාමට සපර  හ නිතර වැඩ කරන විට අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 

ක් වත්ව  බන්ත් සයාදා දෑත්ව ස ෝදන්ත්න. 

• පුද්ගලික  නීපාරක්ෂක පුරුදු පුහුණු වන්ත්න; කිවිසුේ යන විට ඔසේ මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂූ කඩදාසියකින්ත් 

සහෝ වැලමිසටහි ඇතුළු පත්වසතන්ත් ආවරණය කරන්ත්න, භාවිතා කළ ටිෂූ  හ මුහුණු ආවරණ පියන  හිත 
බඳුනකට ආරක්ිතව බැහැර කරන්ත්න. 

• මුඛ්ය, නා ය  හ ඇ ේ  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• ඔසේ මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳ ගන්ත්න. 
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•  ෑම විටම අසනක් අය  මග අවම වශසයන්ත් මීටර් 1 ක පරතරයක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• කිසිදු රැ ේීමක්  ංවිධානය සනාකරන්ත්න. 

• සබාසහෝ සදනාසේ  ේපර්ශයට නිතර ලක්වන පෘෂේඨයන්ත්  ේපර්ශ සනාකරන්ත්න. හැකි  ෑමවිසටකම, එවැනි 

පෘෂේඨයන්ත් අවම සල   ේපර්ශ කරන්ත්න (සදාරවල්ප ඇරීමට වැලමිට / ශරීරය භාවිතා කිරීම වැනි ක්රම). 

• ඔබට සුළුසවන්ත් සහෝ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ නිවස ේ රැඳී සිටින්ත්න. 

• අවශය අවම සපෞද්ගලික බඩු බාහිරාදිය ඔබ  මඟ රැසගන යන්ත්න. හැකි නේ කාර්යාලයට  ේවර්ණාභරණ, 

ඔරසලෝසු, අේ කණ්ණාඩි ආදි ආයිත්වතේ භාවිතසයන්ත් වළකින්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල 

• විදුත්ව ලිපිනවල සිහිකැඳීේ හුවමාරු කිරීම. 

• මහජන ඇමතුේ පද්ධිය මගින්ත් නැවත මතක් කිරීම. 

• සපෝ ේටර් / දැන්ත්ීේ / ීඩිසයෝ හරහා ස ෞඛ්ය පණිවිඩ ලබාදීම. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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28.ඉදිකිරීේ  ේථාන 
 
රසට් විවිධ ප්රසද්ශවලින්ත් කේකරුවන්ත් පැමිණ ඉදිකිරීේ කටයුතුවල විවිධ කාර්යයන්ත් වල නිරත වන්ත්සන්ත් සමම  

 ේථානවලය. ඔවුන්ත්සගන්ත් සබාසහෝ සදසනක් අවම  නීපාරක්ෂක පහසුකේ  හිතව මා  ගණනක් සමම  ේථානවල 

රැඳී සිටිි. 

 
නිශ්්ිත උ කෙස ්

 
කස්ව්ො කයෝජ යන් 

• ප්රමාණවත්ව  නීපාරක්ෂක  ැපයුේ ිබිය යුතුය (උදා: මුහුණු ආවරණ, උෂේණත්වවමාන, විශාල වැඩබිේ වල, 

විෂබීජ නාශක,  බන්ත්, ජල  ැපයුම). 

• කේකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව හැකිතාක් සීමා කිරීමට කටයුතු කරන්ත්න. 

• ස ේවකයින්ත් පදිංි ී සිටින ප්රසද්ශය  හ අසනකුත්ව සතාරතුරු   දහන්ත් වන ලැයි ේතුවක්  ක ේ කරන්ත්න. 

• වැඩබිමට ඇතුළුීසේ දී උෂේණත්වවය පරික්ෂා කිරීමට සහෝ ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ගැන විමසීමක් කරන්ත්න.   

• ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්න හැසිරීේ පිළිබඳව කේකරුවන්ත් දැනුවත්ව කරන්ත්න. 

• හැකි නේ, නිසි වාතාශ්රය  හිත තාවකාලික නවාතැන්ත් පහසුකේ  ක න්ත්න. 

• හැකි  ෑම විටම අන්ත් අය  මග ආයුධ, උපකරණ  හ බල සමවලේ හවුසල්ප භාවිතය අවම කරන්ත්න. 

• හැකි අව ේථාවන්ත්හිදී ප්රමාණවත්ව දුර ේථභාවයකින්ත් යුතුව ස ේවා බිම  ක ේ කිරීම ( ෑම විටම කළ සනාහැකි 

විය හැක). දුර ේථභාවය පවතවාගත සනාහැකි අව ේථාවලදී මුහුණු ආවරණ  පැළඳීමට ඔවුන්ත් දිරිමත්ව 
කරන්ත්න.  

•  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම  ඳහා ප්රමාණවත්ව පහසුකේ ලබා දීම.( පාදසයන්ත් /  ංසේදකයක් හරහා ක්රියා කරන 

ජල කරාමයක් වඩාත්ව සුදුසු සේ). 

• ඉදිකිරීේ  ේථානවල ඇි සියළුම මදුරු අභිජනන වියහැකි තැන ඉවත්ව කිරීම.  

• ශේව න සරෝග ඇි කේකරුවන්ත් ස ායාගැනීමට වැඩබිසේ වැඩපිළිසවලක්  ක ේකළ යුතුය.  

• අභයන්ත්තර ස ේවකයින්ත්සේ පිටීම  හ බාහිර පුද්ගලයින්ත් ඇතුළත්ව කිරීම පාලනය කිරීම මගින්ත් ඇතුල්ප වන 
හා පිටවන කේකරුවන්ත් මිශ්ර  ීම වැළැක්ීමට වගබලාගත යුතුය. 

• කේකරුවන්ත් බුලත්වවිට හපන්ත්සන්ත් නැි බව සහෝ පරිශ්රය තුළ දුේ පානය සනාකරන බවට  හික වන්ත්න. 

• ඉදිකිරීේ  ේථානසේ ප්රමාණවත්ව වැසිකිළි පහසුකේ  ක ේ කිරීම. 

• ස ෝපාන ිසේ නේ, එකිසනකා අතර ආරක්ිත දුරක් පවත්වවා ගැනීම  ඳහා වරකට ගමන්ත් කරන 
පුද්ගලයින්ත් ගණන සීමා කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 
කස්ව් යන් 

• නවාතැන්ත් හා ස ෞඛ්ය තත්වත්වවය පිළිබඳ නිවැරදි සතාරතුරු අනාවරණය කළ යුතුය. 

• වැඩබිම සවත පිටත්වව යාමට සපර  හ වැඩ මුරය අව ානසේ පිට ීමට සපර අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් 
වත්ව  බන්ත් සයාදා දෑත්ව ස ේදිය යුතුය. 

•  ෑම විටම අන්ත් අය  මඟ අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක පරතරයක් පවත්වවා ගත යුතුය. 

• නිතර නිතර මුඛ්ය, නා ය සහෝ ඇ ේ  ේපර්ශ සනාකළ යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳිය යුතු අතර පාවිච්ි කල මුහුණු ආවරණ  වැසිය හැකි බඳුනකට පමණක් 

බැහැර කළ යුතුය. 

• ඔසේ සකෝප්පප, පිඟන්ත්, සරදි  හ තුවා සපාදුසේ පාවිච්ි සනාකළ යුතුය. 

• ඉදිකිරීේ භූමිය තුළ සහෝ පිටත කිසිදු රැ ේී මක්  ංවිධානය කිරීම සහෝ  හභාගී සනාවිය යුතුය. 

• ඉදිකිරීේ භූමිසේ සකළ ගැසීසමන්ත් වැළකී සිටිය යුතුය. 
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• කැ ේ  සහෝ කිවිසුේ යන විට වැලමිසට් ඇතුළත පැත්වසතන්ත් ඔසේ නා ය  හ මුඛ්ය ආවරණය කළ යුතුය. 

• ඔබට ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ ඉදිකිරීේ  ේථානයට යාසමන්ත් වලකීසිටිය යුතුය. 

• දුේ පානසයන්ත් හා මත්වපැන්ත් පානය කිරීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල 

• බිත්විසේ දැන්ත්ීේ භාවිතා කරමින්ත් හා  සියලුම ස ේවකයින්ත්ට දැකිය හැකි  ේථානවල ස ෞඛ්ය පණිවිඩ, 

වැඩබිමට ඇතුල්පීසේ  ේථානසේ සහෝ ස ේවසේ සයසදන  ේථානසේ ප්රදර්ශනය කළ හැකිය. 

• COVID-19 පැිරීම පිළිබඳව ස ෞඛ්ය අමාතයාංශය  විසින්ත් නිකුත්ව කළ සගාඩනැගිලි හා ඉදිකිරීේ 

කර්මාන්ත්තය පිළිබඳ මාර්සගෝපසද්ශයන්ත් අඩංගු උපසද ේ වි ේතර බලන්ත්න. 
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29.ගරාජය 
ගරාජ් ස ේවකයින්ත් වාහන අළුත්වවැඩියා කිරීම, අභයන්ත්තර පිරිසිදු කිරීම, සමෝටර් රථසේ බඳ  ස ේදීම වැනි ස ේවාවන්ත් 

 පයන අතර ඔවුන්ත් ස ේවාදායකයින්ත්  මඟ  ේබන්ත්ධ සේ. 

නිශ්්ිත උ කෙස ්

කස්ව්ො කයෝජ යන් 

• ප්රමාණවත්ව  නීපාරක්ෂක  ැපයුේ ිබිය යුතුය (උදා: මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක,  බන්ත්, ජල  ැපයුම). 

• සගන්ත්වාගන්ත්නා  කේකරුවන්ත් ගණන හැකිතාක් සීමා කරන්ත්න.  

• වැඩබිමට ඇතුළුීසේ ශේව න සරෝගලක්ෂණ  ඇත්වනේ පරික්ෂා කිරීමට කටයුතු  ේපාදනය කිරීමට 
වගබලාගන්ත්න.  

• ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්න හැසිරීේ පිළිබඳව කේකරුවන්ත් දැනුවත්ව කරන්ත්න. 

• අත්ව ස ේදීම  ඳහා ප්රමාණවත්ව පහසුකේ ලබා දීම. ස ේවාදායකයා  මඟ  ෘජුව මුණගැස න විට මුහුණු 

ආවරණයක් පැළඳිය හැකිය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

කස්ව් යන් 

• ගරාජය සවත පිටත්වව යාමට සපර  හ වැඩ මුරය අව ානසේ පිට ීමට සපර අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් 
වත්ව  බන්ත් හා වතුසරන්ත් අත්ව ස ේදිය යුතුය. 

•  ෑම විටම පුද්ගලයන්ත් සදසදසනක් අතර  (ස සු ස ේවකයින්ත්  හ ස ේවාදායකයින්ත්  මඟ) අවම වශසයන්ත් 

මීටර 1 ක පරතරයක් පවත්වවා ගත යුතුය. 

• නිතර නිතර මුඛ්ය, නා ය සහෝ ඇ ේ  ේපර්ශ සනාකළ යුතුය. 

• ඉදිකිරීේ භූමිසේ සකළ ගැසීසමන්ත් වැළකී සිටිය යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳිය යුතු අතර පාවිච්ි කල මුහුණු ආවරණ  වැසිය හැකි බඳුනකට පමණක් 

බැහැර කළ යුතුය. 

• කැ ේ  සහෝ කිවිසුේ යන විට වැලමිසට් ඇතුළත පැත්වසතන්ත් ඔසේ නා ය  හ මුඛ්ය ආවරණය කළ යුතුය. 

• ස ේවාදායකයාට භාරදීමට සපර ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු විෂබීජ නාශක දියරයකින්ත්  සුක්කානම පිරිසිදු 

කරන්ත්න. 

• ඔබට ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ ගරාජයට සනායා යුතුය. 

• දුේ පානය තහනේ කළ යුතුය. 

කස්ව්ොෙොය යින් 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳ ගන්ත්න. 

• ඔබට සුළු සහෝ ශේව න සරෝග තත්වවයක් ඇත්වනේ ගරාජයට ඇතුළු සනාවිය යුතුය. 

• හැකි  ෑම අව ේථාවකම ගරාජයට ඇතුළු ීමට සපර අත්ව ස ෝදන්ත්න. 

•  ෑම විටම මීටර් 1 ක ශාරිරීක  දුරක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල 

• සියළුම ස ේවකයින්ත්ට දැකිය හැකි  ේථානවල ස ෞඛ්ය පණිවිඩ ප්රදර්ශනය කිරීම. 

• ගරාජයට ඇතුල්පීසේ  ේථානසේ සහෝ රැඳී සිටින   ේථානසේ ස ෞඛ්ය පණිවිඩ ප්රදර්ශනය කිරීම.  

 

  
 

  

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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30. ාප්පපු ( ාමානය) 
 

සමම සකාටස ේ උපසද ේ  විවිධ වර්ගසේ  ාප්පපු වලට  ඳහා අදාළ සේ; ඇඳුේ,  න්ත්නිසේදන, සපාත්ව  ාප්පපු 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

•  ාප්පපුව විවෘත කිරීමට සපර මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක වැනි ද්රවය අවශය ප්රමාණ වලින්ත්  පයා ගන්ත්න. 

අවශයතාවය අනුව අවම කාර්ය මණ්ඩලයක් ස ේවේ සයාදවා ගැනීමට  ැලසුේ කරන්ත්න. 

•  ාප්පපුව නැවත විවෘත කිරීමට ප්රථම වායු  මීකරණ යන්ත්ර දිනක් පමණ ක්රියාත්වමක කර තබා එහි සපරහන 

(filters) පිරිසිදු කරන්ත්න.  

•  ෑම  ි සදකකට වරක් සිවිලිසේ විදුලි පංකා වල සපි පිරිසිදු කරන්ත්න.  

•  ාප්පපුවට ඇතුළු ීසේදී අත්ව ස ේදීමට පහසුකේ  ැලසීම  සුදුසුයි.  

• කාර්ය මණ්ඩලසේ  පුද්ගලික  නීපාරක්ෂාව ගැන  ැලකිලිමත්ව වන්ත්න.  මුහුණු ආවරණ පැළදීම  දෑත්ව 

 නීපාරක්ෂාව සකසරහි අවධානය සයාමු කිරීම,  කිවිසුේ යන විට මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂු එකකින්ත් සහෝ 

වැලමිසටහි ඇතුළු පැත්වසතන්ත් ආවරණය කිරීම සේ අතර සේ. 

• කාර්ය මණ්ඩලසේ ස ෞඛ්ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන්ත්න. අවශය විටදී වවදය උපසද ේ ලබා 

ගැනීමට ක්රමසේදයක්  ක ේ කරන්ත්න.  

• කිසිදු ගනුසදනුකරුසවකුට මුහුණු ආවරණයක් සනාමැිව  ාප්පපුවට ඇතුළු ීමට ඉඩ ලබා සනාසදන්ත්න. 

මුහුණු ආවරණයක් සනාමැි  නේ, ඒවා ඇතුල්ප ීසේ සදාරටුසේදී මිලදී ගැනීමට අව ේථාවක් ලබා සදන්ත්න.  

• පරිශ්රසයන්ත් පිටත ස ේවාදායකයින්ත්ට ඇතුළුීමට වාරය පැමිසණන සතක් අවශය පරතරය තබා ගනිමින්ත්, 

අේසවන්ත්  හා වැ ේස න්ත් ීඩා සනාී   සිටිය හැකි ආවරණය වූ නිශේිත  ේථානයක්  ක ේ කරන්ත්න.  

• සවළඳ ැල ඇතුලත එක් වරකට සිටිය හැකි ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව අඩු කරන්ත්න. එම  ංඛ්යාව 

 ාප්පපුවට ඇතුළු වන  ේථානසේ  ඳහන්ත් කරන්ත්න.   

• වාතාශ්රය වැඩි කරන්ත්න. වායු මීකරණ යන්ත්ර ිසබන්ත්සන්ත් නේ ඒවා නිසි පරිදි  ක්රියාත්වමක වන්ත්සන්ත්දැයි 

පරීකෂා කර බලන්ත්න.  

• නිතර අින්ත් අල්පලන ද්රවය හා මතුපිටවල්ප  (උදා - සදාර / ශීතකරණ හැඩල,  ාප්පපු කූඩය / කරත්වත (shopping 

carts), ප්රදර්ශන කවුළු / කවුන්ත්ටර)  පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

•  ාප්පපුව තුළ විකිණීම  ඳහා ඇි භාණ්ඩ අවම වශසයන්ත්  ේපර්ශ කළ යුතු බව දැනුේ සදන්ත්න.  

• සදාරවල්ප ඇරීම/වැසීම  අවම කිරීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. - පරිශ්රය වායු මීකරණය කර නැත්වනේ  සදාරවල්ප 

විවෘතව තබන්ත්න.  නැතසහාත්ව ඇතුල්පීසේ / පිටීසේ සදාර විවෘත කිරීම / ව ා දැමීම  ඳහා එක් පුද්ගලසයක් 

සයාදවන්ත්න.  

• සගීේ  හ පිටීේ  ඳහා සපෝලිේවල සිටින විට ආරක්ිත දුරක් තබා ගැනීමට ගනුසදනුකරුවන්ත්ට මතක් 

කර දීම  ඳහා මීටර 1 ක පරතරයකින්ත්  ලකුණු සයාදන්ත්න. 

• විදුලි ස ෝපානයක් ිසේ නේ, එකිසනකා අතර ආරක්ිත දුරක් පවත්වවා ගැනීම  ඳහා වරකට මගීන්ත් 

 ංඛ්යාව සීමා කිරීමට  බිසමහි  ේථාන  ලකුණු කරන්ත්න. 

• තහවුරු කරන ලද COVID-19 සරෝගිසයක් වාර්තා වුසේ  නේ, ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත්සේ මඟ 
සපන්ත්ීම යටසත්ව අදාළ  ේථානසේ  විෂබීජ නාශක කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර, වායු  මීකරණ  පද්ධි ද 

නැවත ආරේභ කිරීම ප්රථම පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කළ යුතුය.  

• අධි අවදානේ  හිත ප්රසද්ශ වල,  ාප්පපු විවෘතව පවින සේලාවන්ත් සවන ේ  කර ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ 
 ංඛ්යාව  පාලනය කිරීමට නිර්සද්ශ කරන්ත්න. 

• හැකි නේ අන්ත්තර්ජාලය තුළින්ත් ඇණවුේ කිරීමට කිරීමට අව ේථාව ලබා සදන්ත්න. එම භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට 

පැමිසණන අය   ඳහා සවනම කවුන්ත්ටරයක්  ක ේ කළ හැකිය.  

• හැකි  ෑම අව ේථාවකදීම මුදල්ප රහිත ගනුසදනු දිරිමත්ව කරන්ත්න. සක්රඩිට් කාඩ්පත්ව අත්ව න්ත් කිරීම  ඳහා 

භාවිතා කරන පෑන එක් ගනුසදනුකරුසවක් භාවිතා කල පසු විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
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අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 
කස්ව්ොෙොය යො /  ොරිකභෝගි යො   

• සකෝවිඩ් ආ ාදනය වැළැක්ීම  ඳහා  ාමානය උපසද ේ පිළිපදින්ත්න: අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 
1 ක් වත්ව  දුරක් පවත්වවා ගැනීම, සුදුසු පරිදි මුහුණු ආවරණයක් භාවිතා කිරීම, නිිපතා අත්ව ස ේදීම  හ නිසි 
ශේව න ආචාර විධි භාවිතය.  

• හැකිතාක් අන්ත්තර්ජාලය තුලින්ත් ඇනවුේ කිරීම හා අන්ත්තර්ජාලය තුලින්ත් මුදල්ප සගීමට කටයුතු කරන්ත්න.  

• ඔබ ලබා ගන්ත්නා  භාණ්ඩ කල්ප ියා  ැලසුේ කර ලැයි ේතුවක්  ක ේ කරන්ත්න. එමගින්ත්  ාප්පපුව තුල ගත 

කරන කාලය අවම කරන්ත්න. හැකිනේ ලැයි ේතුව  ාප්පපුව සවත ප්රථමසයන්ත් යවා, භාණ්ඩ පිළිසයළ කල පසු 

සගා ේ රැසගන එන්ත්න.  නිතර  ාප්පපු යාසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• පාරිසභෝගිකයන්ත් බහුලව ගැවස න ජනාකීර්ණ  ාප්පපු වලට සනායන්ත්න.  

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කරන්ත්න.  හැකි  ෑම අව ේථාවකදීම  නිශේිත මුදලක් ලබා දීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. 

• සපාදු පෘෂේඨයන්ත්  ේපර්ශ කිරීම අවම කරන්ත්න - සදාර හැඬල, කවුන්ත්ටර, අත්ව න්ත් කිරීමට භාවිතා කරන පෑන්ත් 

• සප්පළිසේ සිටසගන සිටින විට, ඔබට සපර  හ පසුව සිටින පුද්ගලයන්ත්සගන්ත්  මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා 

ගැනීමට වග බලා ගන්ත්න.  
 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො පිළිකව්ල 

• ශාරීරික දුර ේථභාවය, මුහුණු ආවරණ  පැළඳීම, ඇතුල්පීමට සපර අත්ව ස ේදීම,  ාප්පපුව ඇතුළත සිටිය හැකි 

උපරිම  ංඛ්යාව යනාදිය දැක්සවන  සපා ේටර් හා දැන්ත්ීේ. 

• සමය  මාජ මාධය  හ ජනමාධය හරහා මහජනයාට  න්ත්නිසේදනය කළ හැකිය. 

• ජනමාධය තුලින්ත්  ාප්පපු තුල  අනුගමනය කළ යුතු සපාදු භාවිතයන්ත් පිළිබඳව දැනුවත්ව කල හැක. 
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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31.සුපිරි සවළඳ ැල්ප 
සුපිරි සවළඳ ැල්ප විවිධ පරිමාණයන්ත්සගන්ත්  ක්රියාත්වමක සේ. දුර ේථභාවය, දෑත්ව පිරිසිදු කිරීම,  ශේව න ආචාර විධි 
පවත්වවා ගැනීම  ෑම විටම දිරිමත්ව කළ යුතුය. 
 

නිශ්්ිත  ණිවිඩය / උ කෙස්  

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

•  ාප්පපුව විවෘත කිරීමට සපර මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක වැනි ද්රවය අවශය ප්රමාණ වලින්ත්  පයා ගන්ත්න.  

• COVID - 19 වැළැක්ීසේ ක්රම පිළිබඳ ස ේවකයන්ත් පුහුණු කරන්ත්න. 

• කාර්ය මණ්ඩලසේ ස ෞඛ්ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කරන්ත්න. අවශය විටදී වවදය උපසද ේ ලබා 
ගැනීමට ක්රමසේදයක්  ක ේ කරන්ත්න. 

• අත්ව ස ේදීම  ඳහා ඇතුල්ප වන  ේථානසේ පහසුකේ ලබා සදන්ත්න. ස ේවකයින්ත්  ඳහා මුහුණු ආවරණ පලදීම 
අනිවාර්ය කරන්ත්න. 

• පරිශ්රසයන්ත් පිටත ස ේවාදායකයින්ත්ට ඇතුළුීමට වාරය පැමිසණන සතක් අවශය පරතරය තබා ගනිමින්ත්, 
අේසවන්ත්  හා වැ ේස න්ත් ීඩා සනාී   සිටිය හැකි ආවරණය වූ නිශේිත  ේථානයක්  ක ේ කරන්ත්න.  

• කිසුදු ගනුසදනුකරුසවකුට මුහුණු ආවරණයක් සනාමැිව  ාප්පපුවට ඇතුළු ීමට ඉඩ ලබා සනාසදන්ත්න. 

මුහුණු ආවරණයක් සනාමැි  නේ, ඒවා ඇතුල්ප ීසේ සදාරටුසේදී මිලදී ගැනීමට අව ේථාවක් ලබා සදන්ත්න.  

• වාතාශ්රය වැඩි කරන්ත්න. වායු මීකරණ යන්ත්ර ිසබන්ත්සන්ත් නේ ඒවා නිසි පරිදි  ක්රියාත්වමක වන්ත්සන්ත්දැයි 
පරීකෂා කර බලන්ත්න.  සියලුම වායු පද්ධතිවල ආපසු එන වාතය ක්රියා විරහිත කරන්ත්න. 

• නිතර අින්ත් අල්පලන ද්රවය හා මතුපිටවල්ප  (උදා - සදාර / ශීතකරණ හැඩල,  ාප්පපු කූඩය / කරත්වත (shopping 

carts), ප්රදර්ශන කවුළු / කවුන්ත්ටර / ස ෝපාන ස ාත්තම්, පඩි පඩි සප්පළි  අත්වවැල්ප)  පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය 
කරන්ත්න. 

• සදාරවල්ප ඇරීම / වැසීම  අවම කිරීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. - පරිශ්රය වායු මීකරණය කර නැත්වනේ  සදාරවල්ප 
විවෘතව තබන්ත්න.  නැතසහාත්ව ඇතුල්පීසේ / පිටීසේ සදාර විවෘත කිරීම / ව ා දැමීම  ඳහා එක් පුද්ගලසයක් 
සයාදවන්ත්න.  

• සපාදු වැසිකිළි  ඳහා ප්රමාණවත් දියර අත්   න් (සහෝ   න්) ල ා දිය යුතු අතර,  ජල පහසුකම්  ාමානය 
සල  ක්රියාත්මක කිරීම  හතික කළ යුතුය. 

• සෙවීම්  හ පිටවීම්  ඳහා සපෝලිම්වල සිටින විට ආරක්ෂිත දුරක්ෂ ත ා ෙැනීමට ෙනුසෙනුකරුවන්ට මතක්ෂ කර 
දීම  ඳහා “මීටරයක පරතරයක්ෂ” (මීටර 1 ක පරතරයකින් සේළිසේ රැඳී සිටීමට)  ලකුණු කල යුතුය.  

• සවළඳ ැල ඇතුලත එක් වරකට සිටිය හැකි ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව අඩු කරන්ත්න. එම  ංඛ්යාව 
 ාප්පපුවට ඇතුළු වන  ේථානසේ  ඳහන්ත් කරන්ත්න.   

• තහවුරු කරන ලද COVID-19 සරෝගිසයක් වාර්තා වුසේ  නේ, ප්රාසද්ශීය ස ෞඛ්ය බලධාරීන්ත්සේ මඟ 
සපන්ත්ීම යටසත්ව අදාළ  ේථානසේ  විෂබීජ නාශක කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර, වායු  මීකරණ  පද්ධි ද 
නැවත ආරේභ කිරීම ප්රථම පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කළ යුතුය.  

• සබාසහෝ විට මිලදී ගන්ත්නා  භාණ්ඩ සදාරටුව අ ල තැබිය හැකිය. භාණ්ඩ රාක්ක තුල ඇසිරීසේදී එකම 
අනුපිළිසවලක් භාවිතා කර පැහැදිලි  ංඥා මගින්ත් සපනීමට  ල ේවන්ත්න. සමමගින්ත් සවළඳ  ැල තුල ගත 
කරන කාලය අවම කරන්ත්න.  

• සීනි,  හල්ප, පරිප්පපු වැනි දෑ නියමිත බර ප්රමාණ වලට අනුව  සපර ඇසුරුේ කළ හැකිය. එමගින්ත් බහාලුේ 
උපකරණ ඇල්පලීම අවම වන අතර බර කිරීමට බලා සිටීසේ කාලයද අවම සේ.  

• අන්ත්තර්ජාලය මගින්ත් ඇනවුේ කිරීම  ප්රවර්ධනය කිරීම  ඳහා විසශේෂ දිරිගැන්ත්ීේ ලබා සදන්ත්න. 

• ස ේවය  ඳහා අවශය  අවම කාර්ය මණ්ඩලය පමණක් කාල  ටහනක් අනුව සයාදවන්ත්න.  

• බර කිරිසේ යන්ත්ර ක්රියාත්වමක භාවිත කිරීම නිශේිත ස ේවකසයකුට පමනක් සීමා කරන්ත්න. 

• හැකි  ෑම තැනකම මුදල්ප රහිත ගනුසදනු දිරිමත්ව කරන්ත්න. සක්රඩිට් කාඩ්පත්ව අත්ව න්ත් කිරීම  ඳහා භාවිතා 
කරන පෑන එක් ගනුසදනුකරුසවක් භාවිතා කල පසු විෂබීජහරණය කරන්ත්න. මුදල්ප අයකැමියන්ත් නිරතුරුව 
දෑත්ව පිරිසිදුව තබා ගත යුතුය. මුදල්ප අයකැමියන්ත්  අත්වවැසුේ භාවිතා සනාකළ යුතුයි.  

• සපර ඇනවුේ කර ඇි භාණ්ඩ ලබා ගැනීමට පැමිසණන අය   ඳහා සවනම කවුන්ත්ටරයක්  ක ේ කිරීසමන්ත් 
බලා සිටීමට සිදු වන කාලය අවම කර අසනකුත්ව පාරිසභෝගිකයන්ත්  මග ගැවසීම ද අවම වනු ඇත. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
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පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 

 ොරිකභෝගි යො / ස ේවාදායකයා  

• සකෝවිඩ් ආ ාදනය වැළැක්ීම  ඳහා  ාමානය උපසද ේ පිළිපදින්ත්න: අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 
1 ක් වත්ව  දුරක් පවත්වවා ගැනීම, සුදුසු පරිදි මුහුණු ආවරණයක් භාවිතා කිරීම, නිිපතා අත්ව ස ේදීම  හ නිසි 
ශේව න ආචාර විධි භාවිතය.  

• හැකිතාක් අන්ත්තර්ජාලය තුලින්ත් ඇනවුේ කිරීම හා අන්ත්තර්ජාලය තුලින්ත් මුදල්ප සගීමට කටයුතු කරන්ත්න.  

• ඔබ ලබා ගන්ත්නා  භාණ්ඩ කල්ප ියා  ැලසුේ කර ලැයි ේතුවක්  ක ේ කරන්ත්න. එමගින්ත් සුපිරි සවළද  ල  තුල 
ගත කරන කාලය අවම කරන්ත්න. හැකිනේ ලැයි ේතුව සවළද  ල සවත ප්රථමසයන්ත් යවා, භාණ්ඩ පිළිසයළ 
කල පසු සගා ේ රැසගන එන්ත්න.  නිතර සවළද  ල සවත  යාසමන්ත් වළකින්ත්න.  

• හැකි  ෑම විටදීම ඔසේ නිව  අ ල ඇි සුපිරි සවළඳ ැල සවත සගා ේ ජනාකීර්ණ ප්රසද්ශවලින්ත් වළකින්ත්න. 
• මුදල්ප පරිහරණය අවම කරන්ත්න.  හැකි  ෑම අව ේථාවකදීම  නිශේිත මුදලක් ලබා දීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. 

• සපාදු පෘෂේඨයන්ත්  ේපර්ශ කිරීම අවම කරන්ත්න - සදාර හැඬල, කවුන්ත්ටර, අත්ව න්ත් කිරීමට භාවිතා කරන පෑන්ත් 

• සප්පළිසේ සිටසගන සිටින විට, ඔබට සපර  හ පසුව සිටින පුද්ගලයන්ත්සගන්ත්  මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා ගැනීමට 
වග බලා ගන්ත්න.  

•  ාප්පපු යෑමට සහාඳම සේලාවන්ත්ගැන විමසීමට පාරිසභෝගිකයින්ත්ට අව ේථාව ිබිය යුතුය. 
 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ශාරීරික දුර ේථභාවය, මුහුණු ආවරණ  පැළඳීම, ඇතුල්පීමට සපර අත්ව ස ේදීම,  ාප්පපුව ඇතුළත සිටිය හැකි 
උපරිම  ංඛ්යාව යනාදිය දැක්සවන  සපා ේටර් හා  ංඥා. 

• සමම මාර්සගෝපසද්ශ පළාත්ව හා දි ේත්රික් මට්ටසමන්ත් අදාල පරිදි ක්රියාත්වමක කල යුතුය. 

•  ේථාන කිහිපයක සපෝ ේටර් ප්රදර්ශනය කිරීම.  

•  මාජ මාධය  හ ජනමාධය හරහා මහජනයාට  න්ත්නිසේදනය කිරීම.  

• සද්ශීය සුපිරි සවළඳ ැල්ප වලින්ත් තම ස ේවාදායකයින්ත්ට විදුත්ව තැපැල්ප / සකටි පණිවුඩ /  මාජ මාධය මගින්ත් 
යවන පණිවිඩ සල .  

• සුපිරි සවළඳ ල්ප දාමයන්ත් රූපවාහිනී / සර්ඩිසයෝසවහි ප්රචාරණය කරන්ත්න වූ  සවළඳ දැන්ත්ීේ තුලින්ත් 

• වැඩිදුර සතාරතුරු  ඳහා ස ෞඛ්ය අමාතයාංශය විසින්ත්  ේපාදීත, ස ේවා  ේථාන වල COVID 19 වයාප්පිය 
වැලක්ීමට සපර සුදානම  හ ප්රිචාර දැක්ීම  ඳහා වන සමසහයුේ මාර්සගෝපසද්ශසේ  4.5 සකාට  
බලන්ත්න. 
 

ව්ැඩිදුර අෙහස්:  
සුපිරි සවළඳ ැල්ප වලින්ත් ලැසබන දායකත්වවයක් ආයතනික  මාජ වගකීේ සල  දැක්විය  හැකිය. 
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32.සිල්පලර බඩු / කුඩා කඩ 
නිශ්්ිත  ණිවිඩය / උ කෙස්  

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

• ඇතුළු වන පුද්ගලයින්ත්සේ  ංඛ්යාව පාලනය කළ යුතුය. 

• කඩය තුලට එක් වරකට  ඇතුලත්ව කර ගන්ත්නා  ංඛ්යාව ඇතුලත්වීසේ සදාරටුසේ ප්රදර්ශනය  කළ හැක.  

• විකල්පපයක් සල   ලැයි ේතුසේ ඇි අයිතම පිළිසයළ සකාට ලබා සදන තුරු පාරිසභෝගිකයින්ත්ට 
සවළඳ ැසලන්ත් පිටත රැඳී සිටින සල  ඉල්පලා සිටිය හැකිය. 

• කාර්ය මණ්ඩලය පුද්ගලික  නීපාරක්ෂාව පිලිබඳ  ැළකිලිමත්ව විය යුතුය. මුහුණු ආවරණ පැළදීම, අත්ව 

 නීපාරක්ෂාව පවත්වවාසගන යාම,  කිවිසුේ යන විට මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂු එකකින්ත්  සහෝ වැලමිටකින්ත් 
ආවරණය කිරීම සිදු කල යුතුය.  

• නිතර අින්ත් අල්පලන ද්රවය හා මතුපිටවල්ප  (උදා - සදාර / ශීතකරණ හැඩල,ප්රදර්ශන කවුළු / කවුන්ත්ටර)  පිරිසිදු 

කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• හැකිතාක්  සදාරවල්ප/ජසනල්ප විවෘතව තැබීසමන්ත්  ේවභාවික වාතාශ්රය වැඩි කර ගන්ත්න.  

• සදාරවල්ප ඇල්පලීම හැකිතාක් අවම කරන්ත්න. වායු මීකරණය කර නැත්වනේ  සදාරවල්ප විවෘතව තබන්ත්න.  

• සපර ඇසුරුේ කිරීම මඟින්ත් එක් එක් පාරිසභෝගිකයා  ඳහා ගතවන කාලය අවම කල හැක.  

• අන්ත්තර්ජාලය/ දුරකථන මගින්ත් ඇනවුේ ලබා ගැනීසේ අව ේථා වැඩි කල යුතුය. (කුඩා කඩ වල  පවා 

ගනුසදනුකරුවන්ත්ට අවශය බඩු ලැයි ේතු සකටි පණිවුඩ මගින්ත් සේනවා සගන, ඒවා  ක ේ කර තැබීසමන්ත් 
කඩය තුල ගත කරන කාලය අවම කල හැක). 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 
කස්ව්ොෙොය යො/  ොරිකභෝගි යො  

• මුහුණු ආවරණයක්  පැළඳීමට ස ේවාදායකයින්ත් දිරිමත්ව කළ යුතුය. 

• ශේව න ආචාර විධි පිළිපැදීම අසප්පක්ෂා කරන අතර, අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව 
සභෞික දුරක් පවත්වවා ගැනීම කල යුතුය.  

• ඔබ මිලදී ගතයුතු දෑ කලින්ත් තීරණය කරන්ත්න. හැකි නේ ඔසේ බඩු ලැයි ේතුව කලින්ත් කඩයට යවන්ත්න. එමගින්ත් 
කඩය තුල ගත කරන කාලය අවම  සේ. නිතර  ාප්පපු යාසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• හැකිතාක් අන්ත්තර්ජාලය තුලින්ත් ඇනවුේ කිරීම හා අන්ත්තර්ජාලය තුලින්ත් මුදල්ප සගීමට කටයුතු කරන්ත්න.  

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න. හැකි  ෑම අව ේථාවකදීම නියමිත  මුදලම  ලබා දීමට 
උත්ව ාහ කරන්ත්න. 

• ඔසේ නිව ට ආ න්ත්නතම කඩය සවත යන්ත්න. වැඩිපුර පරිසභෝගිකයන්ත් ගැවස න කඩ වලට යාම අවම 
කරන්ත්න.  

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  
• සවළඳ ැසල්ප සදාරටුසේ සපෝ ේටර් තැබිය යුතුය - සමමගින්ත් සීමිත  ංඛ්යාවක් වරකට ඇතුලත්ව කර ගැනීම, 

මුහුණු ආවරණ පැළඳීම  හ ශාරීරික දුර ේථභාවය වැනි පණිවිඩ ලබා දිය යුතුය.  
 

 
 
 
 
 
 
 
කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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33. අවන්ත්හල්ප 
අවන්ත්හල්පවල එම  ේථානසේදී ම  ආහාර ගැනීසේ හා බැහැර සගනයාසේ පහසුකේ  ඇි අතර එම සදආකාරය  ඳහාම  
COVID-19 පූර්වාරක්ෂාව අදාළ විය යුතුය. 
නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්

සංවිධ්ොය  / හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

• ව ංගතය මර්දනය කිරීමට අවශය වන මුහුණු ආවරණ , විෂබීජ නාශක වැනි සද් ිසයන බවට තහවුරු කර 
ගන්ත්න. 

• අවන්ත්හල්පවලට අදාළ COVID වැළැක්ීසේ පියවර පිළිබඳව ස ේවකයින්ත් පුහුණු කරන්ත්න. 

• ස ේවකයන්ත්  ඳහා ස ෞඛ්ය නිරීක්ෂණ පද්ධියක් පිහිටීම  හ ඔවුන්ත්ට අවශය වවදය උපසද ේ ලබා ගැනීසේ 
ක්රියාවලියක් ඇි කිරීම කළ යුතුය. 

• ස ේවකයන්ත් තම සපෞද්ගලික ආරක්ෂාව පවත්වවා ගැනීම  හ මුහුණු ආවරණ  පැළඳීම කළ යුතු අතර  අත්ව 
 නීපාරක්ෂාව පවත්වවා ගත යුතුය.  කිවිසුේ යන විට මුඛ්ය  හ නා ය ටිෂූ එකකින්ත් සහෝ වැලමින්ත් ආවරණය 
කළ යුතුය. 

• ඇතුල්ප වන සදාරටුව අ ල අත්ව ස ේදීසේ / අත්ව ස ේදීසේ  නීපාරක්ෂක දියර  ැපයීම   ේථාපිත කිරීම (පාදසයන්ත් 
සහෝ  ංසේදක මගින්ත් ක්රියාත්වමක සකසරන ජල කරාම වඩා සයෝගය සේ).  

• අවන්ත්හල ඇතුලත ට  ප්රමාණවත්ව වාතාශ්රයක්  ැපැයීම; වායු මීකරණ යන්ත්රය ප්රශ ේත තත්වවසයන්ත් 
ක්රියාත්වමක වන බවට  හික ීම  හ සියලුම වායු මීකරණ පද්ධිවල වාතය ආපසු ඒම වැලැක්ීම කළ 
යුතුය. 

• නිතර ම භාවිතා වන සපාදු  ේථාන (සේ  මතුපිටවල්ප , සදාර හැඬල, ආහාර වට්සටෝරු පත්ව, ප්රදර්ශන කවුන්ත්ටර්, 
ස ෝපාන සබාත්වතේ) පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• සදාරවල්ප ඇරීම හා වැසීම අවම කිරීමට පියවර ගන්ත්න. වායු මීකරණය සනාකළ අවන්ත්හල්පවල සදාරවල්ප 
විවෘතව තැබීමට පියවර ගන්ත්න. 

• රූපවාහිනී ි රයක, ප්රදර්ශන පුවරුවක සහෝ සේ සේ ී දුරුවක් යට ආහාර වට්සටෝරු පත්ව ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 

• ආහාර වට්සටෝරු පත්ව බැලීමට සපර  හ පසු අමුත්වතන්ත්හට අත්ව පිරිසිදු කර ගැනීම   ඳහා  නීපාරක්ෂක 
දියරයක්  ලබා සදන්ත්න. 

• සලාබිය, ස ෝපානසේ පිවිසුම  හ පිටීසේ කවුන්ත්ටරය පිරිසිදුව හා පිළිසවලට තබා ගත්ව යුතු අතර  නියමිත 
සේලාවට කුණු ඉවත්ව කිරීමට කටයුතු කරන්ත්න. 

•  ෑම විටම අවන්ත්හසල්ප දුේපානය වැලක්ීමට කයුතු කරන්ත්න. 
• ආහාර ගැනීම  ඳහා විශාල පිරි ක් රැ ේීම නීි විසරෝධි  වන අතර කලින්ත් සේලාව සවන්ත්කරවා ගැනීම මගින්ත් 

එකවිට විශාල පරි ක් සභෝජනාගාරයට රැ ේීම අවම කිරීමට කටයුතු කරන්ත්න. සේ   හ පුටු අඩු කිරීම සහෝ  
ආහාරයට ගැනීමට සේ යක් හැර සේ යක් භාවිතා කිරීම සුදුසු සේ.  පාරිසභෝගිකයන්ත්  ඳහා සවන්ත් සවන්ත් 
වශසයන්ත් භාජන වල ආහාර පිළිගැන්ත්ීම හිතකර අතර අවශය හැඳි ගෑරුප්පපු  ැපැයීම කළ යුතු සේ. 

• පිඟන්ත් භාණ්ඩ (පානීය උපකරණ) පිරිසිදු කිරීම හා විෂබීජහරණය කිරීම කළ යුතු අතර එක් වරක් භාවිතා  
කිරීසමන්ත් පසු ඒවා නැවත භාවිතා කිරීමට සපර නැවත විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

• බුසෆේ  ඳහා, ස ේවය කිරීම  ඳහා කැපවූ කාර්ය මණ්ඩල  ාමාජිකසයකු සවන්ත් කළ යුතුය. 

• සපාදු වැසිකිළි  ඳහා ප්රමාණවත්ව  සල  දියර  බන්ත් (සහෝ  බන්ත්)  ැපයිය යුතු අතර, ජලය  පහසුකේ ද  
ප්රමාණවත්ව සල   ැපයිය යුතුය. 

• අන්ත්තර්ජාලසයන්ත් කරන ඇණවුේ  ඳහා (සබදා හැරීම / පැමිණ ලබා ගැනීම)   හ ඔවුන්ත්සේ අවශයතා 
කල්පියා ඉදිරිපත්ව කරන අයට විසශේෂ දිරිගැන්ත්ීේ ලබා සදන්ත්න. 

• සිටිය යුතු අවම කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා  ැලසුේ කරන්ත්න. 
• පැමිණ රැසගන යන්ත්නන්ත්  ඳහා සවනම කවුන්ත්ටරයක්  ක ේ කිරීම මගින්ත් බලා සිටීසේ කාලය හා කවුන්ත්ටරය 

අ ල ඇිවන තදබදය අවම කිරීම. 

• හැකි  ෑම තැනකම මුදල්ප රහිත ගනුසදනු දිරිමත්ව කරන්ත්න. කාඩ්පත්වවල අත්ව න්ත් කිරීම  ඳහා එක් එක් 
ගනුසදනුකරුවන්ත් අතර භාවිතා කරන පෑන විෂබීජහරණය කරන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
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අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො 

• සකෝවිඩ් ආ ාදනය ීම වැළැක්ීම  ඳහා  ාමානය උපසද ේ පිළිපදින්ත්න: අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් 
මීටර 1 ක් වත්ව සභෞික දුරක් පවත්වවා ගැනීම, නිිපතා අත්ව ස ේදීම  හ ශේව න ආචාර විධි අනුගමනය 
කරන්ත්න.  

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීම. හැකි  ෑම තැනකම අවශය නියමිත මුදල ලබා දීමට උත්ව ාහ කරන්ත්න 

• සපාදු පෘෂේඨයන්ත්  ේපර්ශ කිරීම අවම කරන්ත්න - උදා ආහාර වට්සටෝරු පත්ව , සදාර හැඬල, ප්රදර්ශන  සබෝඩ් / 
කවුන්ත්ටර, අත්ව න්ත් කිරීමට භාවිතා කරන පෑන්ත්. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  

• සපෝ ේටර් අවන්ත්හල්පවල විවිධ  ේථානවල තැබිය යුතුය. 
• සමය  මාජ මධය ජාල  හ ජන මධය  හරහා මහජනයාට  න්ත්නිසේදනය කළ යුතුය. 
• අවන්ත්හල්ප මගින්ත් තම ස ේවාදායකයින්ත් සේ  විදුත්ව තැපැල්ප / සකටි පණිවුඩ /  මාජ මධය ජාල  සවත අදාළ 

සතාරතුරු, ඔවුන්ත්සේ අසලවිකරණ ජාල හරහා යැවිය යුතුය. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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34.රජසේ අමාතයාංශ / සදපාර්තසේන්ත්තු  හ සවනත්ව රාජය ආයතන 
 
ආයතනකේ ප්රධ්ොනීන් සඳහො උ කෙස ්

• ඔසේ අමාතයාංශසේ / සදපාර්තසේන්ත්තුසේ නිලධාරිසයකුට තම ආයතනසේ ස ෞඛ්ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
ස ායා බැලීම පැවරීම  හ ඒ හා  බැඳි සතාරතුරු ආයතන ප්රධානියාට වාර්තා කිරීසේ වගකීම පැවරීම.  
 

• මුහුණු ආවරණ, ඇල්පසකාසහාල්ප (alcohol) අඩංගු අත්ව පිරිසිදු කාරකය /  බන්ත්; බිම / වැසිකිළි පිරිසිදු කිරීම 
 ඳහා භාවිතා කරන විෂබීජ නාශක ප්රමාණවත්ව සල   ැපයීම  හික කිරීම. සගාඩනැගිල්පලට බාහිර 
පුද්ගලයන්ත් පැමිසණන  ේථානවල අත්ව ස ේදීම  ඳහා පහසුකේ  ක න්ත්න.  ෑම ඒකකයකම 70% 
ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු  අත්ව අත්ව පිරිසිදු කාරකය  තබා ිබිය  යුතුය. 
 

•  පයන ලද සපාදු මාර්සගෝපසද්ශයන්ත්ට අනුව කාර්ය මණ්ඩලසේ නේ  ලැයි ේතුවක්   ක ේ කර  ෑම දිනකම 
පැමිණිය යුතු නිලධාරීන්ත් පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත්ව කරන්ත්න. (සීමාවන්ත් තවදුරටත්ව ලිහිල්ප වන සතක් 
මානව  ේපත්වවලින්ත් 50% ක්  මඟ ක්රියාත්වමක වන්ත්න). 

• සකාවිඩ් -19 වැළැක්ීසේ ක්රසමෝපායන්ත් අඛ්ණ්ඩව පිළිපැදීසේ අවශයතාවය පිළිබඳව කාර්ය මණ්ඩලය  මඟ 
 ාකච්ඡා කර ඔවුන්ත්  ඳහා ස ෞඛ්ය අධයාපන  ැසියක්  ංවිධානය කිරීම හා පැවැත්වීම. (සමහිදී 
ස ේවාදායකයාට ස ේවා  ැපයීසේදි අත්ව ස ේදීම, ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීම , ශේව න ආචාර විධි 
පිළිබඳව දැනුවත්ව කළ යුතුය.) සමම  ැසිය  ංවිධානය කිරීම  ඳහා උපසද ේ ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය 
නිලධාරී සවින්ත් ලබා ගත හැක. සේ  ඳහා ස ෞඛ්ය ප්රවර්ධන කාර්යාංශය මගින්ත් නිපදවන ලද  ී ඩිසයෝ, ශ්රවය 
/ දෘශය  සමවලේ ද භාවිතා කළ හැකිය. 

• ඉතා අතවශය නේ මි  කණ්ඩායේ රැ ේීේ ගණන අඩු කරන්ත්න. අවමය  මීටර 1 ක වන සල  එකිසනකා අතර  
දුර ේථභාවයක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• විෂබීජ නාශක  මඟ බිම / සදාර හැඬල / සේ  / විදුලි ස ෝපාන / පඩිසපළ හා එහි ආධාරක ීලි ආදිය පිරිසිදු 
කිරීසේ වැදගත්වකම පිළිබඳව දැනුේදීම  ඳහා  නීපාරක්ෂක ස ේවා  පයන්ත්නන්ත් සවත රැ ේී මක්  ංවිධානය 

කරන්ත්න.  (සේ  ඳහා ස ේවා  ේථාන වල සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වැලැක්ීමට සපර සූදානම  හ ප්රිචාර 

දැක්ීම  ඳහා වන සමසහයුේ මාර්සගෝපසද්ශය බලන්ත්න). 

• කාර්යාලසේ විවිධ අංශවලට පත්ව කර සිටින  ස ෞඛ්ය ආරක්ෂක නිලධාරීහු ප්රමාණවත්ව මුහුණු ආවරණ ිබීම, 
කාර්යාලය පිරිසිදු කිරීසේ ක්රියාවලිය  හ කාර්ය මණ්ඩලසේ ස ෞඛ්ය මට්ටම අධීක්ෂණය කරනු ඇත. හදිසි 
අ නීප තත්වව  ඳහා 1990 මගින්ත් ගැළසපන ස ෞඛ්ය පහසුකේ  හිත සරෝහල්ප සවත සරෝගීන්ත්  ප්රවාහනය 
කරනු ඇත. ආ න්ත්නම ස ෞඛ්ය පහසුකේ ඇි  ේථාන සවත ක්ෂණික ඇමතුේ (සහාට්ලයින්ත්) ලබා දීම මගින්ත් 
සරෝග ලක්ෂණ පිළිබද වි ේතර ලබා  ගත හැක (අංක දැනගත යුතුය). 

• එක්තරා කාල සීමාවක් තුළ ස ේවාදායකයින්ත් සීමිත පිරි කට ස ේවා  පයන බව  හික කිරීම  ඳහා නිසි 
ක්රමසේදයක්  ක ේ කර ගත යුතු අතර එස ේ   ක ේ කිරීසේදී ස ෞඛ්ය ආරක්ෂක කාර්ය මණ්ඩලය  හ 
අසනකුත්ව කාර්ය මණ්ඩලය  මඟ  ාකච්ඡා කළ යුතුය. 

• විදුළි ස ෝපානයක් ිසේනේ, එහි පුද්ගලයින්ත් සිටගත යුතු ආකාරය බිම  ළකුණු කිරීම මගින්ත්, විදුළි 
ස ෝපානය තුළ තදබදය ඇත්වීම වළක්වා ගත හැක. 

• පළාත්ව හා ප්රාසද්ශීය මට්ටසේ කාර්ය මණ්ඩලය  මඟ  ාකච්ඡා කර  ැපයිය හැකි ස ේවාවන්ත්  මහරක් විමධය 
ගත කිරීම  ඳහා කටයුතු කළ යුතුය. එමඟින්ත් ප්රධාන කාර්යාලසේ තදබදය වළක් සවනු ඇත. 

• අන්ත්තර්ජාල / දුරකථන (දුර ේථ) පද්ධි හරහා කාර්ය මණ්ඩලසේ  හ ස ේවාදායකයින්ත්සේ ගැටළු වි ඳීම 
දිරිගැන්ත්ීසේ ක්රම අනුගමනය කරන්ත්න. 
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• ස ෞඛ්ය අධයාපන සපෝ ේටර් / බැනර් ප්රදර්ශනය කිරීම  හ මහජන ඇමතුේ ක්රමයක් භාවිතා කර  ශාරීරික 
දුර ේථභාවය, දෑත්ව  නීපාරක්ෂාව  හ ශේව න ආචාර විධි පිළිබඳව ජනතාව නිතර දැනුවත්ව කිරීම.  

• ආයතනසේ  ේථාන ස ායා ගැනීම පහසු කිරීමට  හ මිනිසුන්ත්සේ එක්සරාක්ීම අඩු කිරීමට ස ේවාදායක 
උපසද ේ ප්රදර්ශනය කර සපන්ත්වන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
ආයතන ප්රධානියාසේ වගකීම සේ. 
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35. සරදි පිළි  ාප්පපු 
 

විකශ්්ෂ  ණිවිඩ / උ කෙස්  

 

සංවිධ්ොය  /හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො  
 

විව්ෘත කිරීමට ක ර හිමි රු විසින් අනුගමනය  ළ යුු කේ, 

• පුද්ගලික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කළ යුතුය. මුහුණු ආවරණ පැළඳීසේ නිවැරදි ක්රමය, 
දෑත්ව  නීපාරක්ෂාව සකසරහි අවධානය සයාමු කිරීම  හ කිවිසුේ යන විට ටිෂූ එකකින්ත් සහෝ වැලමින්ත් මුඛ්ය 
 හ නා ය ආවරණය කරන්ත්න. 

• ස ේවකයන්ත්  ඳහා ස ෞඛ්ය අධීක්ෂණ පද්ධියක්  ේථාපිත කිරීම,  ෑම දිනකම ස ේවකයින්ත්සේ ස ෞඛ්ය  
තත්වත්වවය  ටහන්ත් කිරීම  හ අ නීප යැයි හැසඟන අය නියමිත සේලාවට වවදය ප්රිකාර ලබා ගත යුතුය. 

• ශේව න සරෝග ලක්ෂණ ඇි අය ඇතුළු සනාවන සල   ඳහන්ත් දැන්ත්ීමක් ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. 
• හැකි නේ සදාරටුසේ අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ  ක ේ කර සවළඳ ැලට ඇතුළු වන සියලු සදනාසේ දෑත්ව ස ෝදා 

ගැනීමට උනන්ත්දු කරන්ත්න. (පාදසයන්ත් සහෝ  ංසේදක මගින්ත් ක්රියාත්වමක වන ජල කරාම වඩාත්ව සයෝගය සේ.) 

• සවළඳ ැල තුළ වාතාශ්රය සහාඳින්ත් හුවමාරු වන බව තහවුරු කරන්ත්න.  මධයම වායු මීකරණ යන්ත්රයක් 
භාවිතා කිරීසේදී, වායු මීකරණ යන්ත්රසේ  ාමානය ක්රියාකාරිත්වවය  හික කිරීම, නැවුේ වාතය වැඩි කිරීම 
 හ සියළුම වායු පද්ධතිවල ආපසු එන වාතය ක්රියා විරහිත කරන්ත්න. 

• නිතර භාවිතා වන සපාදු  ැපයුේ හා පහසුකේ පිරිසිදු කිරීම  හ විෂබීජහරණය කිරීම (සලාකර්, ස ෝපාන 
සබාත්වතේ, එ ේකැසල්පටර් හෑන්ත්ඩ් සර්ල්ප, විසේකාගාරසේ සදාර හැඩල, සපාදු කුණු බඳුන්ත් ආදිය). 

• විදුලි ස ෝපානය, සතාරතුරු සේ ය  හ විකුණුේ ප්රසද්ශය පිරිසිදුව හා පිළිසවලට තබා, නියමිත සේලාවට 
කුණු ඉවත්ව කරන්ත්න. 

• සගීේ  හ පිටීේ  ඳහා සපෝලිේවල සිටින විට ආරක්ිත දුරක් තබා ගැනීමට ගනුසදනුකරුවන්ත්ට මතක් කර 
දීම  ඳහා “මීටර 1 ක පරතරයක්” (මීටර 1 ක පරතරයකින්ත් රැඳී සිටීමට)  ක ේ කළ යුතුය. 

• මිනිසුන්ත් සවළඳ  ාප්පපුවට ඇතුල්පීම පාලනය කිරීම  හ සවළඳ  ංකීර්ණසේ සහෝ ඇඳුේ  ාප්පපුවක සිටින 
ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව අවම කරන්ත්න. 

•  ේවයං ස ේවා  ාප්පපු  වාරි  හ  ේබන්ත්ධතා සනාවන සගීේ නිර්සද්ශ කර සපෝලිේ කාලය අඩු කරන්ත්න. 
• ස ෝපානය භාවිතා කරන විට ගනුසදනුකරුවන්ත් මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතු අතර එකිසනකාසගන්ත් ඈත්වව 

සිටිය යුතුය. විදුළි ස ෝපානය තුළ  ේථානගත විය යුතු ආකාරය  ළකුණු කිරීම මගින්ත් සමය සහාඳින්ත් සිදුකර 
ගත හැක. 

• සපාදු වැසිකිළි  ඳහා ප්රමාණවත්ව තරේ අත්ව  ස ෝදන දියර  බන්ත් (සහෝ  බන්ත්) ලබා දිය යුතු අතර, ජල නල 
වැනි ජල පහසුකේ  ැපයීම  හික කළ යුතුය. 

• සවළඳ  ැල තුළ ඇඳුේ ඇඳ බැලීම දිරිමත්ව සනාකළ යුතු අතර ඇඳුේ නැවත මාරු සනාකිරීසේ දැඩි 
ප්රිපත්වියක් ිබිය යුතුය. එය විවිධ  ේථානවල, ඇඳුේ ඇඳ බලන කාමරවල  හ මුදල්ප සගවන  ේථානවල 
ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. 

• ව්ැෙගත්ත: තහවුරු කරන ලද සකාවිඩ්-19 සරෝගිසයක් හමු වූ විට, ස ෞ. වව. නි. කණ්ඩායසේ මග සපන්ත්ීම 
යටසත්ව වායු  මීකරණ  හ වාතාශ්ර පද්ධිය පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කළ යුතු අතර, ස ෞ. වව. නි. 
 නීපාරක්ෂක ඇගයීම  හ අව රය ලැසබන සතක් සවළඳ  ැල නැවත ආරේභ සනාකළ යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරු / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 
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 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො 
 හත ෙැක්කව්න  රිදි ෙැන්ීමක් ප්රෙර්ශ්නය  ල හැ : 

•  ාප්පපුව තුල නිකරුසන්ත් ගැවසීම සිදු සනාකළ යුතුය.  

• අන්ත්තර්ජාලය ඔ ේස ේ සිදුකරන සවළඳ කටයුතු ඇත. / නැත. 

• වැඩිහිටි අය, කුඩා දරුවන්ත් පැමිණීම සීමා කල යුතුය. 

•  ාප්පපුසේ අවම කාලයක් ගත කිරීම  ඳහා ඔසේ  ාප්පපු  වාරිය කල්පියා  ැලසුේ කිරීම වඩාත්ව සුදුසුය. 
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36. විවෘත සවළඳස ාල  
ෙසම් සපාළවල්  හ ආර්ථික මධය ්ථාන අව ර දී ඇති විට ඒවාසේ කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇත. පහත ෙැක්ෂසවන මෙ 
සපන්වීම සමම කාර්ථයයන් ආරක්ෂිතව සිදු කිරීම  ඳහා  හාය වනු ඇත. සවසළන්ෙන්සේ  ංඛ්යාව අඩු කිරීම  ඳහා 
ෙසම් සපාළවල් ක්රියාත්මක වන  ිසේ දින ෙණන වැඩි කිරීම කල හැක.  
 1. සවළඳස ාල  රිශ්රසේ අවශ්ය  හසුකම් ඇති බව  හතික වන්න: 

• විවිධ  ්ථානවල අත් ස ්දීසම් පහසුකම් ප්රමාණවත් තරම් ජල  ැපයුම්  හ   න්  පයා ඇති  වට. 
• පරිශ්රසේ සපාදු වැසිකිළි තිසේ නම් ඒවා පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කර ඇති  වට  හතික විය යුතු අතර අත් 

ස ්දීසම් පහසුකම්  හ   න් ඇති  වට. 
•  ්ථානයට පැහැදිලි පිවිසුමක්ෂ  හ පිටවීමක්ෂ ලකුණු කරන්න. සවළඳපල ප්රසද්ශය විශාල නම්,  ්ථානය උප 

ප්රසද්ශවලට ස ො එක්ෂ එක්ෂ ප්රසද්ශය  ඳහා පිවිසුම් හා පිටවීම් නම් කරන්න. 

• අවම වශසයන් මීටර 1 ක ශාරීරික දුර ්ථභාවයකින් යුතුව ෙමන් කිරීමට හා ඉඩ දීම  ඳහා සවසළන්ෙන් අතර 
ප්රමාණවත් දුරක්ෂ ඇති  වට  හතික වන්න. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• පරිශ්රය තුළ වාතාශ්රය සහාඳින් ලැස න  ව තහවුරු කරන්න.  වහල  හිත සහෝ විවෘත සවළඳසපාලවල් 
ඉඩකඩ  හිත විය යුතුය. ෙෘහ ්ථ සවලඳසපාලවල් වල වාතය සහාඳින් ලැබීම  හ වාතය සහාදින් ෙලායාම 
පහසු කිරීම  ඳහා කවුළු විවෘත කළ යුතුය. 

• උණ / ශ්ව න සරෝෙ ලක්ෂෂණ ඇති පුද්ෙලයින් සවළඳසපාළට යාසමන් වැළකී සිටිය යුතු  වට 
 න්ිසේෙනය කිරීසම් සපාදු  ංඥාවක්ෂ අනුෙමනය කළ යුතුය. 

• සවළඳපල / මධය ්ථානසේ තෙ ෙය අඩු කිරීම  ඳහා, පිවිසුම් සොරටුසවන් ියමිත සේලාවට ඇතුළු වන 
පුද්ෙලයින්සේ  ංඛ්යාව කළමනාකරණය කිරීම  හ ශාරීරික දුර ්ථභාවය  හිත සපෝලිම්  ඳහා සොරටුව 
අ ල පහසුකම්  ැපයීම. 

• දිනපතා ක ළ ඉවත් කිරීමට පහසුකම්  පයන්න. (මුද්රා තැබූ බඳුන්ත් ප්රවාහනය වඩාත් සුදුසුය). 
 
2.  ැටවුම්  හ බෑසම්  ේථානය කළමනාකරණය කරන්න (මූලික වශ්සයන් ආර්ථික මධ්ය ේථාන  ඳහා අදාළ සේ). 

• පැටවීම  හ  ෑම  ඳහා ඇතුළු වන වාහන  ඳහා ිශ්ිත සේලාවක්ෂ  හ පිවිසුමක්ෂ ියම කරන්න. 
 

3. දිනක ස නග අඩු කිරීම  ඳහා සවළඳස ාළ  ැවැත්සවන දින ගණන සදගුණ කරන්න. උදා: ස නසුරාදා දින 

 වත්වන සවළඳස ාළක් ස නසුරාදා  හ ඉරිදා දිනවල  ැවැත්විය හැකිය 

 
4. සවසළන්දන්සේ ආරක්ෂාව  හතික කිරීම 

• මුහුණු ආවරණ ිසි සල  පැළඳීමට සියලුම සවසළන්ෙන්ට ෙන්වන්න 
• සපෝ ්ටර්ථ,  ැනර්ථ, සපාදු ප්රෙර්ථශන තිර සහෝ මධය ්ථානසේ / සවළඳසපාසල් ශේෙ විකාශන යන්ර භාවිතා 

කරමින් වවර ය පැතිසරන ආකාරය  හ වැළැක්ෂවීසම් පියවර 7 පිළි ඳව සවසළන්ෙන් ෙැනුවත් කරන්න. 

•   ෑම විටම ෙනුසෙනුකරුවන්සෙන් මීටර්ථ 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා ෙැනීමට සවසළන්ෙන්ට උපසෙ  ්සෙන්න. 
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• මුෙල් ෙණු සෙනු කිරීසම්දී ප්රසේශම් වන්නැයි  හ හැකි  ෑම විටම අත විෂබීජහරණය කරන සල  

සවසළන්ෙන්ට උපසෙ  ්සෙන්න. 

• ආහාර පරිසභෝජනය  ඳහා ආහාර පාන වර්ථෙ සහෝ භාජන ස ො සනාෙන්නා සල  සවසළන්ෙන්ට ෙන්වන්න. 
• අ නීප නම් (උණ, කැ ් , උගුසර්ථ අමාරුව වැි) සියළුම සවසළන්ෙන්ට  හ ස ්වකයින්ට ි වස ් රැඳී සිටින 

සල  ෙැනුම් සෙන්න. 
• සවළඳසපාසළන් ආපසු ිව ට පැමිණි පසු ආරක්ෂිතව ක්රියා මාර්ථෙ ෙැනීම  ඳහා සවසළන්ෙන්ට උපසෙ  ්

ල ා සෙන්න. 
I. ිව ට ඇතුළු වීමට සපර පාවහන් ඉවත් කරන්න. 

II. ඇතුල් වීමට සපර අත්, මුහුණ  හ පාෙ   න් සයාො ස ෝෙන්න. 
III. පැළඳ සිටින ඇඳුම් සවන සවනම ස ෝෙන්න. 

 

5. ගනුසදනුකරුවන්සේ ආරක්ෂාව  හතික කරන්න. 

• සියලුම ෙනුසෙනුකරුවන් මුහුණු ආවරණ ිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 

• සවළඳසපාළට ඇතුළුවීමට අව ර ඇත්සත් නම් කරන ලෙ පිවිසුසමන් පමණි. 
• සවළඳසපාසල් සිටින සවනත් පුද්ෙලයින්  හ සවසළන්ෙන් අතර  ෑම විටම මීටර්ථ 1 ක ආරක්ෂිත ශාරීරික 

දුර ්ථභාවයක්ෂ පවත්වා ෙත යුතුය. 
• සපාදු පෘෂ්ඨයන්/මතුපිටවල් හා මුෙල්  ්පර්ථශසයන් පසු ඔසේ මුහුණ  ්පර්ථශ කිරීසමන්වැළකිය යුතුය. 

• සවළඳසපාළට ඇතුළු වීමට සපර  හ පිටවන විට ඔසේ ෙෑත් ස ්දිය යුතුය. 
• සවළඳසපාසළන් ආපසු ිව ට පැමිණි පසු මහජනතාව ෙත යුතු ආරක්ෂිත පියවරයන් ප්රෙර්ථශනය කරන්න: 

I. ිව ට ඇතුළු වීමට සපර පාවහන් ඉවත් කිරීම.  
II. ඇතුල් වීමට සපර අත්, මුහුණ  හ පාෙ   න් සයාො ස ්දීම. 

III. පැළඳ සිටින ඇඳුම් සවන සවනම ස ්දීම. 
 
6. ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන ලද 
එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි පිටපතක් අදාළ 
පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්  
 තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම හිමිකරු වගකීම සේ. 
 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• සපාදු  ංඥා පුවරු භාවිතා කළ හැකිය. 
• සියළුම සවසළන්ෙන්ට පත්රිකාවක්ෂ දීම. 
• ශේෙ විකාශන යන්ර භාවිතා කරමින්  ආරක්ෂිත පියවරයන් පිලි ඳ ිතර ෙැනුවත් කරන්න.  
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37. ී දි සවසළන්ත්දන්ත් ( ේථාවර  හ ජංගම) 
ීදි සවළඳුන්ත් ශ්රී ලංකාසේ සුලභ දසුනකි. ීදි සවසළන්ත්සදකු යනු ීදි, ඇවිදින මංතීරු අ ල, අඩිපාරවල, පදික 
සේදිකාවල, සපාදු උදයානයක සහෝ සවනත්ව සපාදු  ේථානයක සහෝ සපෞද්ගලික  ේථානයක භාණ්ඩ, ආහාර ද්රවය සහෝ 
එදිසනදා භාවිතා වන සවළඳ භාණ්ඩ සහෝ විකුණා  ාමානය ජනතාවට ස ේවා  ැපයීසමහි නිරතවන පුද්ගලසයකි. 
තාවකාලිකව සගාඩනඟන ලද වුහයකින්ත් සහෝ  ේථානසයන්ත්  ේථානයට යාසමන්ත්, ීදි සවසළන්ත්දන්ත්සේ ප්රමිතීන්ත් 
පිළිබඳව ස ායා බැලීමට ශ්රී ලංකාසේ  ෑම මහ නගර  භාවකම කමිටුවක් පත්ව කිරීම තරසේ නිර්සද්ශ සකසර්. තවද, 
 ෑම ීදි සවසළන්ත්සදකුටම පරි රය පිරිසිදුව තබා ගැනීමට  හ ස ෞඛ්යාරක්ිත තත්වවයන්ත් පවත්වවා ගැනීමට ඇි 
වගකීම පිළිබඳව දැනුවත්ව කළ යුතුය. 
 

සංවිධ්ොය  - මහ නගර සභොව් /  රිසර ආරක්ෂණ අධි ොරිය 

• ීදි සවසළන්ත්දන්ත්සේ ගැටළු වි ඳීම  ඳහා නාගරික මහ නගර  භාවල සවනම අංශයක් පිහිටුීම. 
• ජංගම ීදි සවසළන්ත්දන්ත්  හ ප්රසද්ශ පරීක්ෂා කිරීම හා සවන්ත් කිරීම  ඳහා අංශයක් / කමිටුවක් පිහිටුීම  හ 

සවළඳාේ ප්රසද්ශය ලකුණු කිරීම. 
•  ේථාවර ීදි සවසළන්ත්දන්ත් පාරිසභෝගිකයින්ත් අතර අතර ශාරීරික දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි 

ප්රමාණවත්ව නියමිත ඉඩක් ඇි බව  හික කිරීම. 
• පළාත්ව පාලන ආයතන  මඟ එකතුී ීදි සවසළන්ත්දන්ත් ලියාපදිංි කිරීසේ පද්ධියක් ඇි කිරීම - සියලුම 

සවසළන්ත්දන්ත්සේ  ේබන්ත්ධතා සතාරතුරු. 
• අවශය පූර්වාරක්ෂාවන්ත් සවසළන්ත්දා විසින්ත් ගනු ලබන බවට  හික ීම  උදා. දෑත්ව පිරිසිදුව තබා ගැනීම, 

ශේව න ආචාර විධි, මුහුණු ආවරණ ආදිය. 

• වවර ය පැිසරන ආකාරය  හ වැළැක්ීසේ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව සවසළන්ත්දන්ත්, පාරිසභෝගිකයින්ත් දැනුවත්ව 

කිරීම  ඳහා නිරතුරුව වැඩ ටහන්ත්  ංවිධානය කිරීම, (ශාරීරික දුර ේථභාවය, ශේව න ආචාර විධි, මුහුණු 

ආවරණ නිසි සල  පැළඳීම, දෑත්ව පිරිසිදුව තබා ගැනීම). 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුසේ  වගකීම සේ. 

විකුණුම් රුව්න් 
• වවර ය පැිසරන ආකාරය  හ වැළැක්ීසේ පියවර දැන සිටිය යුතුය. 
•  ෑම විටම පාරිසභෝගිකයින්ත්සගන්ත් මීටර් 1 ක දුරක් පවත්වවා ගත යුතුය. 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳිය යුතුය, හදිසි අව ේථා  ඳහා අමතර මුහුණු ආවරණක් ලග තබා ගත යුතුය. 

• මුදල්ප පරිහරණසේදී හැකි  ෑම විටම දෑත්ව  නිතර විෂබීජහරණය කිරීම ඇතුලු ආරක්ිත පූර්සවෝපායන්ත් දැන 
සිටිය යුතුය. 

• ඔවුන්ත්සේ වාහනය සහෝ සවළඳාේ උපකරණ  විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

• අ නීප නේ නිවස ේ සිටිය යුතුය. 
 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 
• දැන්ත්ීේ / සපෝ ේටර. 

•  ංඥා. 
 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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38. ස ාදු බ ේ රථ භාවිතය 
 

සකාවිඩ්-19 ට ප්රතිචාර වශසයන් වර්ථතමාන තත්ත්වය යටසත්, සපාදු   ්රථවල ෙමන් කරන මගීන්  ංඛ්යාව, 
දුර ්ථභාවය පවත්වා ෙැනීමට හැකිවන පරිදි සීමාවන්ට යටත් වන අතර සවනත් ආරක්ෂෂක පියවරයන් අනුෙමනය 
කළ යුතුය. 
 

නිශ්ේිත  ණිවිඩ / උ සද ේ  
 

ප්රධ්ාන බ ේ නැවතුම්ස ාළවල  ම්බන්ීකාරක / හිමිකරු / රියදුරු / සකාන්සදා ේතර  

• ස ෞඛ්ය අමාතයාංශය විසින්ත් අව ර දී ඇි උපරිම මගින්ත්  ංඛ්යාවට පමණක් සගන යාමට වග බලා ගත 
යුතුය. තත්වවය සවන ේ ීමත්ව  මඟ උපරිම මගින්ත්  ංඛ්යාව ස ෞඛ්ය අමාතයාංශය විසින්ත් දැනුේ සදනු ලැසේ. 

• මගීන් කිසිසවකු   ් රථය තුළ සිටසගන ගමන්ත් සනාකළ යුතුය.  

• ආ න සේළි 2 සහෝ 3 සප්පළිවල මගීන් සෙසෙසනකු යා ෙ ආ නවල අසුන් සනාෙන්න  වට  හතික විය 
යුතුය. 

•   ්රථ තුළ සියලුම කවුළු විවෘතව තැබිය යුතු අතර සුසඛ්ෝපසභෝගී   ් රථවල වායු  මීකරණ ක්රියා විරහිත 
කර ධාවනය කළ යුතුය. 

• සියළුම මගීන් මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින  වට  හතික විය යුතුය. 

• අත් ස ්දීසම් පහසුකම් ප්රධාන   ් නැවතුම්සපාළවල ඇති  වට  හතික වන්න. 
• ඇල්සකාසහාල් අඩංගු පිරිසිදුකාරක ස ෝතල් රියදුරන්ට  හ සකාන්සො ්තරවරුන්ට ල ා සෙන්න. 
• හැකි නම්,   ් රථසේ සොරටුසේ ආ න්නසේ ඇල්සකාසහාල් අඩංගු අත් ස ්දුම්කරක ස ෝතලයක්ෂ 

 විකරන්න.  
•  ෑම රාත්රියකම   ් රථ පිරිසිදු කර ඇති  වට  හතික වන්න.  ාමානය පිරිසිදුකාරක/  න් භාවිතා කලහැක. 

•   ්රථය තුළට ඇතුළුවන/ෙමන්කරන අතරතුර අත්ව වාරු  ්පර්ථශ සනාකර සිටීම  ඳහා   ්රථයට නැගීමට 
 හ එයින්  ැසීමට ප්රමාණවත් කාලයක්ෂ ල ා සෙන්න. 

•   ්රථය තුළ ඒක දිශානුෙත ප්රවාහයක්ෂ අනුෙමනය කරන්න - ඇතුල්වීම  හ පිටවීම  ඳහා ියම කල   

සොරවල්. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
අයිිකරු/ රියදුරු වගකීම සේ. 

 
මගීන් 

• එකිසනකාසෙන් මීටර්ථ 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා ෙිමින්   ් නැවතුම්සපාසළ් සපෝලිසම් සිටීමට වෙ ලාෙන්න. 

• මුහුණු ආවරණ ිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 
• පහසුකම් තිසේ නම්,   න් හා වතුසරන් අත් ස ්දීම සහෝ   ් රථයට ඇතුළු වීමට සපර ඇල්සකාසහාල් අඩංගු 

ඇත ස ්දුම්කරක භාවිතසයන් විෂබීජහරණය කරන්න. 
• යා ෙ ආ නවල හිඳ සනාසෙන   ් රථය තුළ මීටර්ථ 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා සෙන යන  වට  හතික වන්න. 

• ඔ සේ ආරක්ෂෂාව  ඳහා අව ර ලත් ධාරිතාව ප්රමාණය ඉක්ෂමවා ඇති   ් රථයට ඇතුළු සනාවන්න 
වෙ ලාෙන්න. 

• සෙන යන ෙමන් මළු ප්රමාණය  හ භාණ්ඩ අවම කරන්න. 
• හැකි තරම්   ් රථය තුලදී ජංෙම දුරකථනය භාවිතා සනාකිරීමට වෙ ලාෙන්න. 

• ියමිත මුෙල සෙවීසමන් මුෙල් හැසිරවීම අවම කිරීමට උත් ාහ කරන්න. 
• ිතර  ්පර්ථශ වන පෘෂ්ඨ අනවශය සල   ්පර්ථශ සනාකරන්න, උො.  ආ න, සොරවල්,  ාර්ථ ආදිය.  

•   ් රථසේ ෙමන් කිරීසමන් පසු අවම වශසයන් තත්පර 20 ක්ෂ වත්   න් හා වතුසරන් අත් ස ෝෙන්න. 

• ඔ ට සුළු සහෝ ශ්ව න සරෝෙ ලක්ෂෂණ ඇත්නම්   ් රථ භාවිතා කිරීසමන් වළකින්න. 
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නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ජනමාධය. 
• ප්රධාන   ් නැවතුම්සපාළවල සපාදු ලිපින පද්ධති හරහා ිසේෙනය කරන්න. 
• සියලුම   ් රථවල අොළ උපසෙ ් සොරටුසේ ප්රෙර්ථශනය සකසර්ථ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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39. දුම්රිය භාවිතය 
සකාවිඩ්-19 ට ප්රතිචාර ෙැක්ෂවීමක්ෂ වශසයන් වර්ථතමාන තත්ත්වය යටසත්, ශාරීරික දුර ්ථභාවය පවත්වා ෙැනීමට 
හැකිවන පරිදි දුම්රියවල ෙමන් කරන මගීන්සේ  ංඛ්යාව අවම කළ යුතු අතර සවනත් ආරක්ෂෂක පියවරයන් 
අනුෙමනය කළ යුතුය. 
 

නිශ්ේිත  ණිවිඩ / උ සද ේ  
දුම්රිය  ේථානාධි තිවරුන් / එන්ින් රියදුරන් / ප්රසේශ්  ත්ර  රීක්ෂකවරුන් 

• දුම්රිය මැදිරියක ඉඩ දී ඇති උපරිම  ංඛ්යාව එහි ආ න ධාරිතාසවන් අඩක්ෂ  ව  හතික කළ යුතුය. එනම්, 
මැදිරියක ආ න 50 ක්ෂ තිසේ නම්, ඕනෑම සේලාවක ෙමන් කළ හැක්ෂසක්ෂ 25 සෙසනකුට පමණි. මගීන් 
කිසිසවකු දුම්රිය මැදිරි තුළ සිටසෙන සනාසිටිය යුතුය. සවන ් වන තත්වය අනුව එක්ෂ එක්ෂ වකවානුවට 
අව ර ලත් ප්රමාණය ස ෞඛ්ය අමාතයාංශය විසින් ෙැනුම් සෙනු ලැසේ. 

• මගීන් අතර මීටර්ථ 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා සෙන යන  වට  හතික වන්න. 

• දුම්රිසේ සියලුම කවුළු විවෘතව පවතින  වට  හතික විය යුතුය. 
• සියලුම මගීන් මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින  වට  හතික විය යුතුය. 
• සියලුම දුම්රිය  ්ථානවල අත් ස ්දීසම් පහසුකම් ඇති  වට  හතික වන්න. 

• එන්ින් රියදුරන්ට  හ ප්රසේශ පර පරීක්ෂෂකවරුන්ට පුද්ෙලිකව භාවිතා කිරීම  ඳහා ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු 
අත්ව ස ේදුේකාරකයක් ල ා දීම. 

• හැකි නම්,  ෑම මැදිරියකටම ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරකයක්  වි කරන්න. 

• ෙව  අව ානසේ සියලුම දුම්රිය පිරිසිදු කර ඇති  වට  හතික වන්න. 
•  ෑම ෙමනක්ෂ  ඳහාම සෙවීම සවනුවට හැකි තරම් වාර ප්රසේශ පර/ අන්ත්තර්ජාලය සහෝ ජංගම දුරකථන 

ඔ ේස ේ කරන සගීේ භාවිතය දිරිමත් කරන්න. 

• දුේරිය මැදිරි තුලට යාචකයන්ත්ට සහෝ සවසළඳුන්ත්ට ඇතුල්ප ීමට ඉඩ සනාසදන්ත්න. 
මගීන් 

• එකිසනකාසෙන් මීටර්ථ 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා ෙිමින් දුම්රිය  ්ථානසේ සපෝලිසම් සිටින්න. 

• මුහුණු ආවරණයක්ෂ ිසි සල  පැළඳිය යුතුය. 

• පහසුකම් තිසේ නම්,   න් හා වතුසරන් අත් ස ්දීම සහෝ දුම්රියට ඇතුළු වීමට සපර ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු 
අත්ව ස ේදුේකාරකයක් සයාො ෙෑත් විෂබීජහරණය කිරීම. 

• දුම්රිය තුළ මීටර්ථ 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා සෙන යන  වට  හතික වන්න. 

• සෙනයන  ෑේ  හ භාණ්ඩ අවම කිරීම. 
• හැකිතාක්ෂ දුරට දුම්රිය තුලදී  ජංෙම දුරකථනය  ්පර්ථශ සනාකිරීමට උත් ාහ කරන්න. 
• ිතර  ්පර්ථශ වන පෘෂ්ඨයන් උො. හැඬල, ආ න, සොරවල්,  ාර්ථ ආදිය අනවශය සල   ්පර්ථශ සනාකරන්න. 

• අවම වශසයන් තත්පර 20 ක්ෂ වත්   න් හා වතුසරන් දුම්රිසේ ෙමන් කිරීසමන් පසු අත් ස ෝෙන්න. 

• ඔ ට සුළු සහෝ ශ්ව න සරෝෙ ලක්ෂෂණ ඇත්නම් දුම්රිය භාවිතා කිරීසමන් වළකින්න. 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ජනමාධය. 
• සියලුම දුම්රිය  ්ථානවල ශේෙ විකාශන යන්ර හරහා ිසේෙනය කරන්න. 

• ප්රෙර්ථශන තිර හරහා විකාශනය කර සපන්වන්න. 
•  ංඥා භාවිතය. 

• සියලුම මැදිරි වල ප්රධාන උපසෙ ් ප්රෙර්ථශනය කරන්න. 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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40. බාබර්ථ  ාප්පු  හ රූ ලාවණයාගාර 
 

සමම  ේථානයන්ත්හි සකාණ්ඩා කැපීම, සකාණ්ඩා සමෝ ්තර, හි සක ්  ායම් කිරීම සමන්ම මුහුණු, ිය, පාෙ 
 ම් ාහනය වැි සවනත් ස ්වාවන් ඇතුළු සියලු රූපලාවණය කටයුතු  ෙ  පයයි. සකෝවිඩ් ආශ්රිත පූර්ථවාරක්ෂෂාව 
ක්රසමෝපායන් යටසත් සීමිත කාර්ථයයන් පමණක්ෂ කළ හැකිය. 
 

නිශ්ේිත  ණිවිඩ / උ සද ේ 
 

 ංවිධ්ායක / හිමිකරු / ස ේවා සයෝජකයා 

• වැඩ කටයුතු  ආරම්භ කිරීමට සපර ියම කර ඇති සකාන්සද්සි වලට යටත්ව ස ්වාවන් ඉටු කරන  වට 
 හතිකය ල ා  ෙත යුතුය. (COVID-19 පැතිරීම  ඳහා සූොනම් වීම  හ ප්රතිචාර ෙැක්ෂවීම පිළි ඳ සමසහයුම් 
මාර්ථසෙෝපසද්ශයන්ට අනුව:  ා ර්ථ  හ රූපලාවණයාොර). 

• හි සක ් කැපීම, හි සක ්  ායම් කිරීම, අත් හා පාෙ වල ිය  ම් ාහනය, හි සක ේ ලිහිල්ප කිරීම  හ 
සකළින්ත් කිරීම, අත් හා පාෙ වල සරෝම ඉවත් කිරීම යන ස ්වා පමණක්ෂ  ැපයිය හැකි අතර, සමම ලැයි ්තුව 
පාරිසභෝගිකයින්ට පැහැදිලිව සපසනන සල  ප්රෙර්ථශනය කල යුතුය. රැවුල / උඩු රැවුල කැපීම ිර්ථසද්ශ 
සනාකරයි. 

• ස ්වකයින්  හ පාරිසභෝගිකයා යන සෙසෙනාම මුහුණු ආවරණයක්ෂ පැළඳිය යුතුය. මීට අමතරව  ා ර්ථ / 
ඇඳුම් අන්ෙන්නන්  මුළු මුහුණම වැස න පරිදි ඇති විිවිෙ සපසනන මුහුණු ආවරණයක්ෂ සහෝ ආරක්ෂිත ඇ ් 
කණ්ණාඩි පැළඳිය යුතුය. 

• ෙනුසෙනුකරුවන්ට  හ ස ්වකයින්ට පිවිසුම් සොරටුව අ ල අත් ස ්දීසම් පහසුකම් තිබිය යුතුය. 
• කලින් සේලාවන් සවන් කරෙත් ෙනුසෙනුකරුවන්ට පමණක්ෂ ස ්වාව  පයන්න. සේලාව සවන් කිරීමට  සපර 

උණ, කැ ් , ස ම්ප්රතිශයාව උගුසර්ථ සේෙනාව, හු ්මෙැනීසම් අපහසුතා වැි  සරෝෙ ලක්ෂෂණ ඇත්ෙැයි 
විම න්න. 

• සකෝවිඩ්-19 පාලනය කිරීම  ඳහා ස ්වාවන් ආරම්භ කිරීමට සපර සියලුම ස ්වකයින්ට ඒ පිළි ඳව ෙැනුවත් 
කිරීසම් වැඩ ටහනක්ෂ පැවැත්විය යුතුය. 

• ෙනුසෙනුකරුවන් අතර අවම වශසයන් මීටර 1 ක දුර ්ථභාවයක්ෂ පවත්වා සෙන යන  වට  හතික වන්න. ඒ 
අනුව  ා ර්ථ  ාේපුවට / රූපලාවණයාොරයට ඇතුළු වන ෙනුසෙනුකරුවන්සේ  ංඛ්යාව සීමා කරන්න. 

•  ෑම ලිනන් සරදි (තුවා  හ සතාේපි) එක්ෂ එක්ෂ භාවිතසයන් පසු ස ්දිය යුතු අතර ස ්දීමකින් සතාරව සවනත් 
පාරිසභෝගිකසයකු මත කිසි විසටකත් භාවිතා සනාකළ යුතුය. 

• සියළුම උපකරණ  හ සමවලම් (පනා  හ බුරුසු ඇතුලුව), සම් ය  හ පුටුව එක්ෂ පාරිසභෝගිකසයකු  ඳහා 
භාවිතා කිරීසමන් පසුව, සවනත් පාරිසභෝගිකසයකු භාවිතා කිරීමට සපර විෂබීජහරණය කළ යුතුය. 

• එක්ෂ එක්ෂ ස ්වකයින් ( ා ර්ථ / ඇඳුම් අන්ෙවන්නන්) අතර උපකරණ ස ො ෙැනීසමන් වළකින්න. 

• සොර හැඬල, කවුන්ටර වැි ිතර  ්පර්ථශ වන පෘෂ්ඨයන් ිතිපතා විෂබීජහරණය කරන්න. 

•  ඟරා, පුවත්පත්, ස ්වා සමනු  හ අලංකරණය  ඳහා ඇති අනවශය අයිතම ඉවත් කරන්න. 

• වාතය  ං රණය වීම වැඩි කිරීමට හැකි  ාම සවලාවකම සොරවල්  හ ජසනල් විවර කරත න්න. 

• වායු  මීකරණයක්ෂ ඇත්නම්, හැකි  ාම සවලාවකම එය  ාමානය සේෙයකින්  ක්රියාත්මක කර ත න්න. 

• පහත  ඳහන් ක්රියා පටිපාටි සකාවිඩ්-19  ම්සේෂණය වීසම් ඉතා ඉහළ අවොනමක්ෂ ඇතැයි  ැලසක්ෂ 
o මුහුසණ් සරෝම ඉවත් කිරීම . 
o මුහුණු පිරිසිදු කිරීම, මුහුණු පැහැපත් කිරීම.  
o රැවුල කැපීම. 
o ඇහි ැමි  ැකසීම.  
o සම්කේ කිරීම්. 

  

• සමම ක්රියා පටිපාටි පැවැත්විය යුත්සත් එය අතයවශය යැයි  ැලසකන අව ්ථාවන්හිදී පමණි. සමම ක්රියා 
පටිපාටීන් සිදුකරන ආයතනවල, සකාවිඩ්-19  ම්සේෂණය වීසම් අවොනම අවම කිරීම  ඳහා සියලුම 
පූර්ථවාරක්ෂෂාවන් පිළිපදින   ව  හතික කිරීසම් ආකෘති පරය ප්රෙර්ථශනය කළ යුතුය. සේලාවන් සවන් 



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  
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කරවෙන්නා අව ්ථාසේ, සමම ස ්වාවන් ල ා ෙන්නා සියලුම ස ්වාොයකයින්ට උපසෙ  ්පත්රිකාවක්ෂ ල ා 
දිය යුතුය.  
 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුසේ / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 
ස ේවාලාභීන්  ඳහා 

• සුවයක්ෂ සනාමැති නම් රූපලාවණයාොරයට සනායා යුතුය (උණ, කැ ්   හ ස ම්ප්රතශයව). 

• පළමුව ස ්වාව  ඳහා සේලාවක්ෂ සවන් කරසෙන හමුවීමක්ෂ ල ා ෙත යුතුය. 
•  ෑම විටම මුහුණු ආවරණයක්ෂ පැළඳිය යුතුය. 

• ප්රෙර්ථශනය කර ඇති උපසෙ  ්අනුෙමනය කළ යුතුය. 
• ස ්වා  ්ථානයට ඇතුල් වීමට සපර ෙෑත් ස ්දිය යුතුය.  

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  

• සකාවිඩ් -19  ාමය තුලදී අව ර ල ාදී ඇති ස ්වාවන් වල ලැයි ්තුවක්ෂ දුරකථන අංක  මඟෙ ප්රෙර්ථශනය කල 
යුතුය.  
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41.තැ ැල් ස ේවා 
 
සමයට තැපැල් සෙපාර්ථතසම්න්තුසේ තැපැල්  ්ථානාධිපතිවරුන් සමන්ම කුරියර්ථ ස ්වා ස ො හැරීසම් ිසයෝිතයින් ෙ 
ඇතුළත් ය. 
 

නිශ්ේිත  ණිවිඩ / උ සද ේ  
තැ ැල්කරු / සබදා හැරීසම් නිසයෝිතයා 

•  ෑම විටම මුහුණු ආවරණ පළඳින්ත්න. ෙහදිය ෙැමීම අධික දිනකට එක්ෂ මුහුණු ආවරණයකට වඩා අවශය විය 
හැක.   

• ලියුම් ස දීසම්දී අන් අයසෙන් අවම වශසයන් මීටර 1 ක දුරක්ෂ පවත්වා ෙන්න. 

• සොර සීනුව  ්පර්ථශ කිරීසමන් වළකින්න, ඒ සවනුවට ඔසේ   යිසිකලය සීනුව / වාහන නලාව / සීනුව 

භාවිතා කරන්න. 

• ලියුම්/භාණ්ඩ ල ෙන්නාසේ දුරකථන අංකයක්ෂ තිසේ නම් (කුරියර්ථ ස ්වා) ඇනවුම පිළි ඳව කලින් ෙැනුම් 
දී යා හැකිය. 

• අත් නක්ෂ අවශය සනාසේ නම්, ලියුම්/භාණ්ඩ ල ාදීමට තැපැල් සපට්ටටිය භාවිතා කරන්න. වර්ථෂාව 

සනාමැතිනම් නම්, ලියුම්/භාණ්ඩ සේට්ටටුව හරහා ප්රසේශසමන් ඇතුල් කළ හැකිය. 

• අත් නක්ෂ අවශය නම්, තමන්සේම පෑනක්ෂ භාවිතා කිරීමට ස ්වාොයකයින් දිරිමත් කරන්න. 

• ඔ  ස ්වාොයකයාට ඔසේ පෑන ල ා සෙන්සන් නම්, එය වහාම ඇල්සකාසහාල් අඩංගු පිරිසිදුකාරකයක්ෂ 
මගින් විෂබීජහරණය කරන්න. 

• අවශය නම් භාවිතා කිරීම  ඳහා ඇල්සකාසහාල් අඩංගු අත් පිරිසිදුකාරකයක්ෂ ස ෝතලයක්ෂ රැසෙන යන්න. 

• හැකිතාක්ෂ පරිශ්රයට ඇතුළු වීසමන් වළකින්න. මහල් ිවා   ංකීර්ථණ  ඳහා තැපැල් ස ො හැරීම  ඳහා 

රාජකාරිසේ සයදී සිටින ආරක්ෂෂක ිලධාරියාට භාර දිය හැකිය හැකි අතර, භාණ්ඩ ල ාෙත් අයසේ 
සල්ඛ්නයක්ෂ පවත්වාසෙන යා හැකිය.  

 
ස ේවාදායකයා  

• හැකි නම් සේට්ටටුසේ තැපැල් සපට්ටටියක්ෂ  වි කරන්න. නැතිනම්  ම් න්ධතා අවම කර ෙැනීම  ඳහා 

සේට්ටටුව හරහා තැපැල් පත් ඇතුළු කිරීමට තැපැල්කරු දිරිමත් කරන්න. 

• තැපැල් / පැසක්ෂජ එකතු කිරීසම්දී තැපැල්කරුවන් / ස ොහරින්නන්සෙන් අවම වශසයන් මීටර 1 ක දුරක්ෂ 
පවත්වා ෙන්න. 

• ඔ සේ ආරක්ෂෂාව  ඳහා ලියාපදිංි තැපැල් / ස ොහැරීසම් පැසක්ෂජ  ඳහා අත් න් කිරීමට  ැමවිටම ඔසේම 
පෑන භාවිතා කරන්න. 

• ආවරණ ලියුම් කවර  හ ස ො හැරීසම් ඇසුරුම් ි තරම  ැහැර කර තැපැල් හා ස ොහැරීසම් පැසක්ෂජ විවෘත 
කිරීසමන්ත් පසු   න් හා වතුසරන් අත් ස ෝෙන්න. 

• හැකි  ෑම විටම විෙුත් තැපෑල භාවිතා කරන්න. 

• තැපැල් කාර්ථයාලයට ිතිපතා පැමිණීසමන් වැලකීමට ඔසේ ිවස ්  හුලව භාවිතා වන මුද්ෙර හා ලිපි ද්රවය 
ළඟ ත ා ෙන්න. ඔ සේ තැපැල් පත් තැපැල් කාර්ථයාලසයන් පිටත තැපැල් සපට්ටටිවල ෙමන්න. 

 
තැ ැල් කාර්ථයාලසේදී 

• මුහුණු ආවරණ, විෂබීජ නාශක වැි  ැපයුම්  හතික කිරීම  හ අවශයතාවය අනුව අවම කාර්ථය 
මණ්ඩලයක්ෂ සිටින පරිදි රාජකාරී  ැලසුම් කිරීම. 

• ස ්වක ස ෞඛ්ය ිරීක්ෂෂණ පද්ධතියක්ෂ  හ ඔවුන්ට සුදුසු වවෙය උපසෙ ් ල ා ෙැනීසම් ක්රියාවලියක්ෂ ඇති 
කිරීම. 

• ිතර  ්පර්ථශ වන පෘෂ්ඨයන් පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්න (කවුන්ටර / සම්  / පෑන්) 

•  ්පර්ථශය අවම කිරීම. 

• වාතාශ්රය හුවමාරුව වැඩි කිරීම  ඳහා සොරවල් (වායු මීකරණය සනාකර ඇි තැන්ත්වල) විවෘතව ත න්න. 

• සියලුම ස ්වකයින්  හ ස ්වාොයකයින් මුහුණු ආවරණ පැළදීම. 

• පැසක්ෂජ වල  ර  ැලීසම්දී එයට සවන්ූ එක්ෂ ස ්වකසයකු විසින් පමණක්ෂ සිටීම.  
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• මුද්ෙර ඇලවීම  ඳහා සතත්  ්සපාන්ියක්ෂ ත ා සනාෙන්න. 

• කාර්ථයාලයට ඇතුළු වන පුද්ෙලයින්සේ  ංඛ්යාව පාලනය කිරීම  හ ියමිත සේලාවට කාර්ථයාලසේ සිටින 
 ංඛ්යාව අඩු කිරීම. 

• කවුන්ටරවල සපෝලිම් ෙැසීසම්දී ආරක්ෂිත දුරක්ෂ ත ා ෙැනීමට ෙනුසෙනුකරුවන්ට මතක්ෂ කර දීම  ඳහා 

මීටර 1 ක පරතරයකින් සේළිසේ රැඳී සිටීමට  ලකුණු කිරීම.   

• මුෙල් පරිහරණය අවම කිරීම  ඳහා ිශ්ිත මුෙලක්ෂ ල ා දීමට ස ්වාොයකයින් දිරිමත් කරන්න. 

• තමන්සේම පෑන් භාවිතා කිරීමට ස ්වාොයකයින් දිරිමත් කරන්න. 

• විශාල / මධයම කාර්ථයාලවල, සොරටුසේ උෂ්ණත්ව මැනීසම් පද්ධතියක්ෂ  ්ථාපිත කිරීම  හ අත් ස ්දීම 

(වැලමිට / පැඩල් ක්රියා කරන ටැේ  හ දියර   න්) සහෝ ඇල්සකාසහාල් අඩංගු ෙෑත් පිරිසිදුකාරක  ැපයීම. 

 
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• සියලුම තැපැල් කාර්ථයාල සවත යැවිය යුතු උපසෙ ්  හිත සෙපාර්ථතසම්න්තුවට ලිපියක් මගින්ත් දැනුේදීම. 

• සියලුම තැපැල් කාර්ථයාල පිවිසුම් සොරටුව ඉදිරිප  ප්රෙර්ථශනයට සපෝ ්ටර, ෙැන්වීම්.  

• සියලුම තැපැල්  ්ථානාධිපතිවරුන්ට ෙැනුවත් වීසම් වැඩ ටහන්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 

  
 

  



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  
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42.ජංගම ආහාර සවසළන්ත්දන්ත්; පිළිසයළ සනාකළ  / ස ේදිය හැකි ආහාර 
 

හැඳින්ීම - සමම මාර්සගෝපසද්ශයන්ත් අදාල වන්ත්සන්ත්    සගයින්ත් සගට සගා ේ සහෝ සවළඳ ැල්පවල සිට ක්රියාත්වමක වන 

සවසළන්ත්දන්ත් විසින්ත් විකුණන ආහාර ද්රවය (උදා: මාළු, ම ේ, එළවළු, පලතුරු, වියළි  ලාක)  ඳහා  පමණි. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස ්

 

හිමි රු / ක්රියො රු  

•  ෑම විටම එක් නිශේිත  ේථානයක සහෝ නිශේිත මාර්ගයක ක්රියාත්වමක විය යුතු අතර, ඔබ සවළඳාේ කරන 

ප්රසද්ශසයන්ත් COVID-19  සරෝගීන්ත් හඳුනා ගැනීම සහෝ COVID-19 සරෝගීන්ත්  මග  ෘජු   ේබන්ත්ධතා 
ිබුසන්ත්ද යන්ත්න පිළිබඳව දැනුවත්වව සිටීමට වගබලාගන්ත්න. 

• සපාලි ේ හා මහජන ස ෞඛ්ය නිලධාරීන්ත් ඔවුන්ත්සේ ප්රසද්ශවල ක්රියාත්වමක වන ජංගම සවසළන්ත්දන්ත්සේ නේ 
ලැයි ේතුවක් තබා ගැනීම වැදගත්ව සේ. 

• කිසි විසටකත්ව වයාපාර  ඳහා, හුසදකලා කර ඇි ප්රසද්ශයකට ඇතුළු සනාවන්ත්න. 

• ඔබට අ නීප බවක් දැසන්ත් නේ ඔබ වැඩ කිරීසමන්ත් වැළකිය යුතු අතර ඔබසේ සවළදාේ කටයුතු ඔබ සවනුවට 
සවන අසයකුට කිරීමට දීසමන්ත් වලකින්ත්න.  

• සවළදාේ කිරීමට යාමට සපර හැකිනේ භාණ්ඩවල බර කිරා ඇසුරුේ කර තබන්ත්න. 

• පුද්ගල දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීම  ඳහා එක් වරකට සීමිත ගනුසදනුකරුවන්ත් ගණනකට ස ේවාව 

 ල න්ත්න. වාහනසේ එක් වරකට ස ේවය ලබා දිය කළ හැකි ලබාදිය හැකි පරිසභෝගිකින්ත් ගණන ප්රදර්ශනය 
කරන්ත්න. 

• පහසුසවන්ත් මුදල සගවිය හැකි වන පරිදි භාණ්ඩ මිලගණන්ත් ගනුසදනු කිරීමට පහසු අගයකට (round figure) 

නියම කරන්ත්න, එවිට මුදල්ප පරිහරණය අවම වනු ඇත.  

•  ෑම විටම මුහුණු ආවරණයක් නිසියාකාරව පළදින්ත්න, ඔසේ මුහුණු ආවරණය සතත්ව වූ විට සහෝ ඉරී ගිය 
අව ේථාවකදී භාවිතා කිරීමට වාහනසේ සහෝ කුටිසේ අමතර මුහුණු ආවරණයක් තබා ගන්ත්න. 

• නිතරම ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව  නීපාරක්ෂකයකින්ත් වාහනසේ / සවළදාේ කරන  ේථානසේ තබාසගන 
අත්ව පිරිසිදු කරගන්ත්න.   

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුසේ වගකීම සේ. 
 

  රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො  

• ආහාර ලබාගැනීමට  ාප්පපු යෑමට යාමට පවුසලන්ත් එක් තරුණ, ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්න පුද්ගලසයකු සතෝරා 
ගන්ත්න. 

• ඔසේම බෑගයක් / බා ේකට් එකක් රැසගන යාමට වගබලාගන්ත්න.  

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  පැළඳ ගන්ත්න. 

•  ෑම විටම අවම වශසයන්ත් මීටර් 1 ක පුද්ගල දුර ේතතාවයක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• භාණ්ඩ මිලදීගැනීසේ දී අඩු කාලයක් වැයකරන්ත්න. 

• බිල්පපසත්ව අඩංගු මුදල පමණක් සගීමට හැකි වන පරිදි කාසි, මුදල්ප සනෝට්ටු ලග තබා ගන්ත්න. 

• ඔබ ආපසු නිව ට පැමිණි විග  අවම වශසයන්ත් තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් හා වතුසරන්ත් අත්ව ස ෝදන්ත්න.  

• ගබඩා කිරීමට සහෝ පිසීමට සපර ආහාරය නිසි සල  පිරිසිදු කරන්ත්න. 

• පාවිච්ි කරන ලද මුහුණු ආවරණ වැසිය හැකි බඳුනකට ආරක්ිතව ඉවතලන්ත්න.  
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නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• ප්රාසද්ශීය  භාව මගින්ත් අනුමැිය ලබාසදන අව ේතාසේ ලබාසදන උපසද ේ පත්රිකාව  

•  ංඥා පුවරු  

• දැන්ත්ීේ / ෑම වාහනයකම ( සවළඳ කුටියකම ) සපෝ ේටර ප්රදර්ශනය කිරීම   

•  මාජ මාධය 

 
 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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43.ජංගම ආහාර සවසළන්ත්දන්ත්; සේකරි ඇතුළු අනුභව කිරීමට සූදානේ ආහාර 

ද්රවය 
 

සමම මාර්සගෝපසද්ශ මඟින්ත් සකළින්ත්ම ආහාරයට සුදානේ කර ඇි ආහාර ද්රවය ගැන  ඳහන්ත් සේ. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

 

හිමි රු  

ආහොර පිළිකයල කිරීකම්දී 

• පිරිසිදු කිරීසේ කාර්ය මණ්ඩලය  හ ගෘහ පාලිකාවන්ත් විසින්ත් මුහුණු ආවරණ, අත්වවැසුේ  හ සවනත්ව 

පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ පළදින බවට තරසේ වගබලාගත යුතුය. 

• සියලුම ආහාර පිළිසයළ කරන්ත්නන්ත් ආහාර පිළිසයළ කිරීමට සපර අත්ව ස ේදිය යුතුය. 

•  ක ේ කිරීමට සපර සියලු පලතුරු  හ එළවළු සහාඳින්ත් ස ෝදාගත යුතුය. 

• සියළුම ආහාර  තබන පෘෂේඨයන්ත්  උදා - ආහාර පිළිසයළ කිරීසේ  සේ , කැපුේ පුවරු, පිහි ආදිය  ෑම 
පිළිසයළ කීරීමකට  පළමුව විෂබීජහරණය කල යුතුය. 

• සියලුම ආහාර ගබඩා කිරීසේදී හා ප්රවාහනය කිරීසේ දී සහාඳින්ත් ආවරණය කර තබන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුසේ වගකීම සේ. 

  
ආහොර විකිණීකම්දී 

•  ෑම විටම එක් නිශේිත  ේථානයක සහෝ නිශේිත මාර්ගයක ක්රියාත්වමක විය යුතු අතර, ඔසේ සමසහයුේ 

ප්රසද්ශසයන්ත් සරෝගීන්ත් හඳුනා ගැනීම සහෝ COVID 19 සරෝගීන්ත්  මග  ෘජූ  ේබන්ත්ධතා පැවැත්වවූ පුදගලයන්ත් 

සිටිසේද යන්ත්න පිළිබඳව දැනුවත්ව වන්ත්න. 

• සීමිත / හුදකලා කර ඇි ප්රසද්ශයකට කිසි විසටකත්ව ඇතුල්ප සනාවන්ත්න. 

• ඔබට අ නීප බවක් දැසන්ත් නේ ඔබ වැඩ කිරීසමන්ත් වැළකිය යුතු අතර ඔබසේ සවළදාේ කටයුතු ඔබ 
සවනුවාට සවන අසයකුට කිරීමට දීසමන්ත් ද වලකින්ත්න.  

• පුද්ගල දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීම  ඳහා එක් වරකට සීමිත ගනුසදනුකරුවන්ත් ගණනකට ස ේවාව 

 ල න්ත්න. වාහනසේ එක් වරකට ස ේවය ලබා දිය කළ හැකි ලබාදිය හැකි පරිසභෝගිකින්ත් ගණන ප්රදර්ශනය 
කරන්ත්න. 

• පහසුසවන්ත් මුදල සගවිය හැකි වන පරිදි භාණ්ඩ මිලගණන්ත් ගනුසදනු කිරීමට පහසු අගයකට (Round figure) 

නියම කරන්ත්න, එවිට මුදල්ප පරිහරණය අවම වනු ඇත.  

•  ෑමවිටම ආහාර අල්පලන විට දී මුහුණු ආවරණ, අත්වවැසුේ පැළදසගන සිටීමට වගබලාගන්ත්න (අත්වවැසුේ 
නැිව ආහාර ඇල්පලීසමන්ත් වලකින්ත්න).  

• මුදල්ප පරිහරණය කිරීම  හ ආහාර ලබා දීම සවන සවනම කළ යුතුය. 

• සවළඳ කුටිසේ / වාහනසේ  ෑමවිටම විෂබීජ නාශක දියරයක් තබා ිබිය යුතු අතර ඔබ අත්වවැසුේ ඉවත්ව 
කරන  ෑම විටම ඔසේ දෑත්ව පිරිසිදු කරන්ත්න.  ෑම ස ේවාදායකයන්ත් 5 සදසනක්  ඳහා සයාමුීසමන්ත් පසු අත්ව 
ස ේදීම කළ හැක්සක් නේ වඩාත්ව සයෝගය සේ. 

  
 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො  

• කලින්ත් පිසිනලද ආහාර පරිසභෝජනය හැකිතාක් අඩු කරන්ත්න. 

•  ැහැල්පලු අහාර සල  පලතුරු, ඇට වර්ග  හ අසනකුත්ව ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්න ආහාර පරිසභෝජනය කරන්ත්න. 

• නියම කරන ලද  ේථානයක ක්රියාත්වමක වන විශේවා දායක සවසළන්ත්සදකුසගන්ත් පමණක් පිසූ ආහාර මිලදී 
ගන්ත්න. 
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• අ නීප සපනුමක් ඇි සහෝ  නීපාරක්ෂක පියවර සනාගන්ත්නා සවසළන්ත්දන්ත්සගන්ත් ආහාර මිලදී සනාගැනීමට 
වගබලාගන්ත්න. 

• අහාර මිලදී ගැනීසේදී හා මිලදී ගැනීසමන්ත් පසුව, පුද්ගල දුර ේතතාවය හා අත්ව වල පිරිසිදු භාවය තබා ගැනීමට 
වගබලාගන්ත්න.   

• හැකි  ෑම විටම ආහාර ස ල්පසිය ේ අංශක 65 ක උෂේණත්වවයකට විනාඩි 4 ක් උණුසුේ කරන්ත්න. 

• ආහාර උණුසුේ කිරීසමන්ත් පසු ඉක්මනින්ත් පරිසභෝජනය කරන්ත්න, එය නිරාවරණය කර තැබීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  
•  ංඥා පුවරු 

• දැන්ත්ීේ / ෑම වාහනයකම (සවළඳ කුටියකම) සපෝ ේටර ප්රදර්ශනය කිරීම.   

•  මාජ මාධය 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 

  
 

  



 
සකාවිඩ්-19 වයාප්පිය වළක්වමින්ත් සපාදු මහජන  හ වෘත්විය ක්රියාකාරකේ සිදුකරන ආකාරය පිලිබඳව උපසද ේ  

28/05/2020  152 

 

44.ක ළ හසුරුවන්ත්නන්ත්, ීදි පිරිසිදු කරන්ත්නන්ත්  හ පිරිසිදු කිරීසේ කාර්ය 

මණ්ඩලය 
 

ආයතන තුළ, ීදිවල  හ ක ළ රක් රථ භාවිතා කරන ක ළ එකතු කරන හා ප්රවාහනය කරන සියලුම පුද්ගලයින්ත්ට 

සමම මාර්සගෝපසද්ශය අදාළ සේ. සමම කාර්යයට අන්ත්තරාදායක අපද්රවය හැසිරීම අදාල වන සහයින්ත්  ාමානය 

මාර්සගෝපසද්ශයට අමතරව සමම පුද්ගලයන්ත්ට COVID-19 අ ාදනය  ේසේෂණය ීම වැළැක්ීම  ඳහා පහත 

දක්වා ඇි අමතර පියවර ගත යුතුය. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

 

කස්ව්ො කයෝජ යො 

• ස ේවකයින්ත්ට ප්රමාණවත්ව ආරක්ෂක  ැපයුේ ලබා දීම (මුහුණු ආවරණ, අත්වවැසුේ, රබර් බූට්, විෂබීජ නාශක, 

 බන්ත් ආදිය). 

• සියලුම වැදගත්ව වන  ේථානවල අත්ව ස ේදීසේ පහසුකේ ලබාදීමට කටයුතු කරන්ත්න.  

• හැකි  ෑම අව ේථාවකම, නියමිත ස ේවා මුරය අව ානසේ ඇඳසගන සිටි ඇඳුේ ස ෝදාගැනීමට හා නෑමට   

හැකිවන සල  පසුකේ  ල ා දිය යුතුය.  

• ස ේවකයන්ත් භාවිත කරන වැසිකිලි, ඇඳුේ මාරුකිරීසේ  ේථාන හා විසේකාගාර නිතරම පිරිසිදු කිරීමට හා 

විෂබීජානුහරණයට වගබලාගත යුතු අතරම ප්රධාන සදාරවල්ප, ජසනල්ප හා වා කවුළු විවෘත කර තබා 

ප්රමාණවත්ව වාතාශ්රයක් ලැසබන බවට තහවුරු කරගන්ත්න.  පුද්ගල දුර ේථභාවය තබා ගැනීම  ඳහා 

විසේකාගාරවල ප්රමාණවත්ව ඉඩ ප්රමාණයක් ිබිය යුතුය. 

• ස ේවක  ංඛ්යාව අවශයතාවයට අනුව අවම මට්ටමකට සීමා කරන්ත්න. 

• සියළුම ස ේවකයින්ත්සේ පදිංි ප්රසද්ශය තහවුරු කර ඔවුන්ත්සේ සතාරතුරු හා අවශය විට ඇමතීමට දුරකථන 

අංක ලැයි ේතුවක්  ෑදීමට වගබලාගන්ත්න. 

• ස ේවකයන්ත්සේ  ස ෞඛ්ය පිළිබඳව නිරතුරුව සුපරික්ෂාකාරී විය යුතු අතර ඔවුන්ත්ට සුදුසු වවදය උපසද ේ ලබා 

දීසේ ක්රියාවලියක් ඇි කළ යුතුය.  දිනපතා ශේව න සරෝග ලක්ෂණ පරීක්ෂා කිරීම හා ශරීර උෂේණත්වවය 

පරීක්ෂා කිරීම කලයුතු අතර එස ේ නැතසහාත්ව  සරෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ විමසීසමන්ත්  තහවුරු  කරගන්ත්න. 

• මුහුණු ආවරණ නිසි සල  භාවිතා කිරීම, අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව ශාරීරික දුර ේථතාවය, ශේව න 

ආචාර විධි (respiratory ettiquette), බිමට සකළ ගැසීම, පුද්ගලික  නීපාරක්ෂක පියවර  හ ඇ ේ, නා ය 

 හ මුඛ්ය  ේපර්ශ සනාකිරීමට හා  ස ෞඛ්ය  ේපන්ත්න හැසිරීේ පිළිබඳව කේකරුවන්ත් දැනුවත්ව කරන්ත්න. ක ළ 

 මග කටයුතු කිරීසේදී ඇිවිය හැකි අවදානේ තත්වව  හ එම අවදානම මඟහැරීමට ගත යුතු ක්රියාමාර්ග 

පිලිබදව ස ේවකයින්ත් දැනුවත්ව කරන්ත්න.  

• ස ේවකයින්ත්ට ඔවුන්ත්සේ වැඩ මුරය අව ානසේ දිනපතා නිල ඇඳුම ස ේදීම කල හැකි පරිදි , අිසර්ක නිල 

ඇඳුේ කිහිපයක් ලබාසදන්ත්න.  

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 

ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 

පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 

අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 

හිමිකරුසේ / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

 

පිරිසිදු කිරීකම්  ොර්ය මණ්ඩලකේ කස්ව්ො කයෝජ යින් 

• එක්  එක් ස ේවකයා  ඳහා සවන සවනම පිරිසිදු කිරීසේ උපකරණ  හ  ැපයුේ කට්ටලයක් ලබා දිය යුතු 

අතර සේවා ස ේවකයින්ත් අතර හුවමාරු කර සනාගත යුතුය. 
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• ස ේවකයින්ත්ට නිසි පරිදි පෘෂේඨයන්ත් පිරිසිදු කිරීම  ඳහා ප්රමාණවත්ව  ැපයුේ (දූවිලි පි දමනයන්ත්  හා බින්ත් බෑේ 

ඇතුළුව) ලබා දිය යුතුය. සියලුම අපද්රවය බඳුන්ත්  ඳහා බින්ත් ලයිනර් සහෝ බෑේ භාවිතා කළ යුතුය. 

 

 සළ එ ු කිරීකම  ොර්ය මණ්ඩලය 

• ස ේවකයන්ත් විසින්ත්  ඔවුන්ත් පිළිබද නිවැරදි සතාරතුරු (පදිංි  ේථානය, සරෝග ලක්ෂණ,  ැක  හිත සරෝගී 

පුද්ගලසයකු   මඟ ඇි ඕනෑම  ේබන්ත්ධතාවයක්) ස ේවාසයෝජකයා සවත සහළි කළ යුතුය.  

• අ නීප බවක් දැසනන්ත්සන්ත් නේ සහෝ  කැ ේ ක්, උණ, උගුසර් අමාරුවක් ඇත්වනේ වැඩට වාර්තා 

සනාකරන්ත්න. 

• වැඩ ආරේභ කිරීමට සපර  හ ස ේවා මුරය අව ානසේදී තත්වපර 20 ක් වත්ව  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ෝදන්ත්න. 

හැකිනේ ස ේවා මුර කාලය තුලද අත්ව ස ේදීම කළ යුතුය. 

• දිනපතා වැඩ කිරීම  ඳහා පැළඳ සිටින නිල ඇඳුේ  හ අසනක් ඇඳුේ සහාඳින්ත් ස ේදීමට කටයුතු කරන්ත්න. 

• ඔසේ ආරක්ෂාව  ඳහා ඔසේ ස ේවාසයෝජකයාසේ උපසද ේ පරිදි  ෑම විටම ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා 

කරන්ත්න. 

• ඔසේ රාජකාරි ඉටු කිරීසේදී  ෑම විටම මුහුණු  ආවරණයක් පැළඳ සිටිය යුතු අතර ස ේවා මුරය අව ානසේ 

එය වැසිය හැකි බඳුනකට බැහැර කරන්ත්න.   

• කිසිම ආකාරයක ක ළ ( ාමානය අපද්රවය පවා) ඔසේ දෑින්ත් ඇල්පලීසමන්ත් වැළකී සිටින්ත්න. ක ළ 

ඇල්පලීසේදී නිරතුරුව අත්වවැසුේ සහෝ අසනකුත්ව උපකරණ භාවිතා කිරීමට වගබලාගන්ත්න.  

•  ෑම විටම අසනක් අයසගන්ත් අවම වශසයන්ත් මීටර 1ක දුර ේථතාවයක්  පවත්වවා ගන්ත්න. 

• සකෝප්පප, පිඟන්ත්  හ තුවා අන්ත් අය  මඟ හුවමාරු කර සනාගන්ත්න. 

• තැන තැන බිම සකළ ගැසීසමන්ත් වැළකී සිටින්ත්න.  

• ස ේවසේ සයදී සිටියදී නිතර මුහුණ, ඇ ේ හා  මුඛ්ය  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් වැලකී සිටින්ත්න. 

• කැ ේ  සහෝ කිවිසුේ යන විට ඔසේ වැලමිසට් ඇතුළත පැත්වසතන්ත් නා ය  හ මුඛ්ය ආවරණය කරගැනීමට 

වගබලාගන්ත්න.  

• ඔබසේ ස ේවා මුරසේදී   හ පසුව සවනත්ව ස ේවකයින්ත්  මඟ නිකරුසණ් කතාබ ේ කරමින්ත් සනාසිටින්ත්න. 

• ඔබසේ ස ේවා මුරසේ දී බුලත්ව විට  ැීසමන්ත් වැළකී සිටින්ත්න. 

 

පිරිසිදු කිරීකම්  ොර්ය මණ්ඩලය 

• පිරිසිදු කිරීසේ උපකරණ  හ සවනත්ව  ැපයුේ අසනක් ස ේවකයින්ත්  මඟ හුවමාරු කර සනාගන්ත්න. 

• භාවිත කරන උපකරණ ස ේවා මුරය තුළදීඉතා සහාදින්ත් විෂබිජානුහරණය කල යුතුය - තවද  ෑම ස ේවා 

මුරයක් අව ානසේදීම භාවිත කල උපකරණ  බන්ත් සයාදා සහාදින්ත් විෂබිජානුහරණය කල යුතුය. 

• සියලුම අපද්රවය බඳුන්ත්  ඳහා බින්ත් ලයිනර් සහෝ  බෑේ භාවිතා කළ යුතුය. 

• හැකි  ෑම සේලාවකම සහාදින්ත් වාතාශ්රය ලැබීම  දහා ජසනල්ප, සදාරවල්ප විවර කර තැබීමට කටයුතු කරන්ත්න.  

• නිිපතා සපාදුසේ  ේපර්ශ කරන  ේථාන පිරිසිදු සරදි කැබැල්පලක් හා විෂබීජනාශක දියර මගින්ත් 

විෂබිජානුහරණය කරන්ත්න - උදා: සදාර හැඬල, පඩිසපසළේ අත්වවාරුව, ස ෝපාන සබාත්වතේ, කවුන්ත්ටර, 

ඇඟිලි  ලකුණු  ංසේදක ආදිය. 

• හැකි තරේ සදාර හැඬල වැනි නිතර  ේපර්ශ වන මතුපිටවල්ප  ඇල්පලීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

 

 සළ එ ු  රන  ොර්ය මණ්ඩලය 

• සදාර සීනුව  හ සේට්ටු ඇල්පලීසමන්ත් වළකින්ත්න. 

• ක ළ මලු විවෘත කිරීසමන්ත් වලකින්ත්න.   
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 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො 

• ක ළ බැහැර කිරීසේදී ප්රසේශේ වන්ත්න - සියළුම මුහුණු ආවරණ, ටිෂූ , අත්වවැසුේ ආරක්ිතව මලු තුළ 

සහාඳින්ත් දමා ඇි බවට  හික වන්ත්න. 

• සරෝගිසයක්ට අයත්ව සහෝ සරෝගිසයක් බලාගන්ත්න පුද්ගලසයකුට අයත්ව අපද්රවය බැහැර කරන විට බෑේ 

සදකක දමා තදින්ත් බැඳ  බැහැරකල යුතුය.  

• ක ල බෑගයට දමා සහාඳින්ත්  බැඳ  තබා නැත්වනේ එම ක ල එකතු සනාකරනු ලැසේ.  

• කල්පියාම ඔසේ සේට්ටුසවන්ත් පිටත ක ළ බෑගය තැබීසමන්ත් ක ළ හසුරුවන්ත්නන්ත්  මඟ ගැටීම අවම 

කරන්ත්න. 

• පිරිසිදු කිරීසේ කාර්ය මණ්ඩලය  හ ක ළ හසුරුවන්ත්නන්ත්  මඟ අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක දුරක් පවත්වවා 

ගන්ත්න. 

• ඔබසේ ආරක්ෂාව  ඳහා, ඔසේ වැඩ දිනය ආරේභසේදී විෂබීජ නාශක භාවිතා කරමින්ත් ඔසේම වැඩ කරන 

 ේථානය (සේ ය, පරිගණක  ේවිචය   හ යතුරු පුවරුව, පුටුව, පෑන්ත් ආදිය) විෂබිජානුහරණය කරන්ත්න. 

 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල 

• නිතර නිතර ක ළ එකතු කිරීසේ කටයුතුවල නියැලී සිටින සියළුම  ංවිධානවලට / පිරිසිදු කිරීසේ කාර්යසේ 

සයසදන  ස ේවා සයෝජකයින්ත්ට ලිපි මගින්ත් දැනුේ  දීම. 

• ජනමාධය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 
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45.මැහුේකරුවන්ත්  හ ඇඳුේ  ාදන්ත්නන්ත් 
සමම උපසද ේ මාලාව අදාළ වන්ත්සන්ත් කුඩා සවළඳ ැල්පවල ස ේවය කරන ඇඳුේ කට්ටල  හ ඇඳුේ ම න්ත්නන්ත්  හ 
ඔවුන්ත්සේ  හායකයින්ත්ට පමණක් වන  අතර  විශාල ඇඟලුේ නිෂේපාදන  ංවිධානවල ස ේවය කරන අයට සනාසේ. 

 

නිශ්්ිත  ණිවිඩ / උ කෙස්  

හිමි රු / කස්ව්ො කයෝජ යො 

• පුද්ගලික ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කළ යුතුය; අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක පුද්ගල 

දුර ේථභාවය පවත්වවා ගැනීම; මුහුණු ආවරණ පැළඳීසේ නිවැරදි ක්රමය, දෑත්ව  නීපාරක්ෂාව සකසරහි 
අවධානය සයාමු කිරීම  හ කිවිසුේ යන විට ටිෂු කඩදාසියකින්ත් සහෝ වැලමිටින්ත් මුඛ්ය  හ නා ය ආවරණය 

කරගන්ත්න. 

• විවිධ කාර්යයන්ත්  ඳහා සවනම ප්රසද්ශ සවන්ත් කළ යුතුය. හැකි නේ, සවනම ස ේවකසයකු  ාප්පපුසේ ඉදිරිප  

ඇණවුේ  හ මිනුේ ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය. ස සු ස ේවකයින්ත් හැකිතාක් තමන්ත්ට සවන්ත් කල කාර්යන්ත් 

පමණක් කල යුතුය. (ේසලාක් කැීම, මැහුේ,  ේිරික්ක කිරීම යනාදිසයහි). 

• ගනුසදනුකරුවන්ත්  මඟ ගැටීම අවම විය යුතු අතර ගනුසදනුකරුවන්ත් සවළඳ ැසල්ප පිටුප  සකාටස ේ සවන 

සවනම අසුන්ත් ගත යුතුය. 

• පිඟන්ත් සකෝප්පප හවුසල්ප පාවිච්ි කිරීම සනාකළ යුතුය. 

• අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් දුරින්ත් ස ේවකයන්ත් වැඩ කරන  ේථාන  ක ේ කළ යුතු අතර ස ේවකයින්ත් 

එකිසනකාට මුහුණට මුහුණ බලා වැඩ කිරීම සනාකළ යුතුය. ස ේවකයින්ත් හැකි තරේ වැඩ කරන  ේථාන 

(උදා: යන්ත්ර)  හ උපකරණ (උදා: කතුර) හවුසල්ප සබදා ගැනීසමන්ත් වැළකී සිටිය යුතුය. 

• සවළඳ ැසල්ප සදාරටුව අ ල අත්ව ස ේදීම  ඳහා පහසුකමක් පිළිසයළ කරන්ත්න, සියලුම පාරිසභෝගිකයින්ත්ට 
 හ ස ේවකයින්ත්ට සවළඳ ැලට ඇතුළු වන විට  හ පිටවන විට අත්ව ස ේදීම කළ හැකිය. 

•  ැමවිටම සවළද ැසල්ප කාර්යමණ්ඩලය සීමා කිරීමට කටයුතු කරන්ත්න. සවළද සල්ප  ේිර කාර්යමණ්ඩලයට 
මුල්පතැන දිය යුතු අතර අවශය නේ  එකම කණ්ඩායම නිතර ස ේවසේ සයදීමට කටයුතු කරන්ත්න.  

• සියළුම ස ේවකයින්ත්සේ පදිංි ප්රසද්ශය ඇතුලත්ව වන පරිදි සතාරතුරු ලැයි ේතුවක්  ක ේ කරන්ත්න. 

• වායු  මීකරණ සනාමැි සවළද ැල්ප වල  සදාරවල්ප  හ ජසනල්ප විවෘතව තැබීසමන්ත් උපරිම වාතාශ්රය  හික 
කිරීම  හ ලබා ගත හැකි සල  ක්රියා කිරීමට  ැලකිලිමත්ව වන්ත්න. 

• වායු  මීකරණ ඇි සවළද ැල්ප වල එම යන්ත්ර මධයම සේගසයන්ත් ක්රියා කර විය යුතු අතර ඒවා  ෑම 
 ියකට වරක්ම පිරිසිදු කරවන්ත්න. 

• වායු  මීකරණ වලින්ත් පිටවන ජලය ආරක්ෂා  හිතව බැහැර කිරීසේ නළ වලට සයාමු කරන්ත්න.   

• ස ේවකයන්ත්සේ ස ෞඛ්ය තත්වවය අධීක්ෂණ කිරීසේ මාර්ගයක්  ඇි කල යුතුය,  ෑම දිනකම ස ේවකයින්ත්සේ 
ස ෞඛ්ය තත්වත්වවය  ටහන්ත් කිරීම  හ අ නීප යැයි හැසඟන අය නියමිත සේලාවට වවදය ප්රිකාර ලබා 

ගත යුතුය. 

• ස ේවක පහසුකේ (වැසිකිළි / විසේකාගාර) නිිපතා පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කර සහාඳ වාතාශ්රයක්  ඇි 

බවට  ැලකිලිමත්ව වන්ත්න. 

• ස ේවකයින්ත්ට අවශය පරිදි මුහුණු ආවරණ  හ ඇල්පසකාසහාල්ප අඩංගු අත්ව ස ේදුේකාරක උපකරණ  ැපයීම 

කල යුතුය. ගනුසදනුකරුවන්ත්  මඟ  ෘජුවම සහෝ නන්ත් අයුරින්ත්  ේබන්ත්ධතා ඇි ස ේවකයින්ත්  ෑම විටම 
මුහුණු ආවරණයක් භාවිතා කළ යුතු අතර ස ේවාදායකයින්ත් නිතර  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදිය යුතුය. 

• මිනුේ ගැනීසේදී  හ ඇඳුේ අන්ත්දවා පරීක්ෂා කරන විට, අවම සවලාවකින්ත් කළ යුතු අතර,  ෘජුවම 

පාරිසභෝගිකයා ඉදිරිපිට සිටීසමන්ත් වළකින්ත්න. එස ේ කල සනාහැකි අව ේථා වලදී, (උදා: කඩිනේ මිනුේ 

 ඳහා), ඔවුන්ත්සේ උරහි  සද  බැලීමට පාරිසභෝගිකයාසගන්ත් ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• ඇදුේ ඇඳ බලන කුටි  ඳහා, කුටියට සහාඳින්ත් වාතාශ්රය ඇි බවට වග බලා ගන්ත්න, කාර්ය මණ්ඩලයට 
ඇඳුසේ ගැලීේ පරීක්ෂා කිරීම  ඳහා ඇඳුේ ඇඳ බලන කුටිසයන්ත් එළියට එන සල  පාරිසභෝගිකයාසගන්ත් 

ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• සියළුම ගනුසදනුකරුවන්ත් සවළඳ ැසල්ප මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටින බවට  හික වන්ත්න. ශේව න සරෝග 
ලක්ෂණ ඇි අය ඇතුළු  ීසමන්ත් වැළකී සිටි යුතු බවට දැන්ත්ීමක් ප්රදර්ශනය කරන්ත්න. 

• නිරන්ත්තරසයන්ත්  ේපර්ශ වන පෘෂේඨයන්ත් නිිපතා පිරිසිදු කර විෂබීජහරණය කරන්ත්න (කවුන්ත්ටර, සදාර හැඩල්ප, 

මිනුේ පටි, ආදිය). සමෝ ේ තර සපාත්ව ලැමිසන්ත්ට් කළ යුතු අතර ප්පලා ේටික් ආවරණ නිිපතා විෂබීජහරණය 
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කළ යුතුය. සමෝ ේ තර සපාත්ව  ේපර්ශ කිරීසමන්ත් ගනුසදනුකරුවන්ත් අවධර්යමත්ව කිරීම  ඳහා නිිපතා අවශය  

සමෝ ේ තර (උදා:  ාරි ජැකට්) අංක  හිත සපෝ ේටරයක ප්රදර්ශනය කළ හැකිය. 

•  ෑම සවලාවකම සවළඳ ැල්පවල සිටින ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ  ංඛ්යාව අඩු කිරීමට  හ පාලනය කිරීමට 

කටයුතු කරන්ත්න. ඇනවුමක් ලබා දීමට සපර සහෝ ලබාගැනීමට සවළඳ ැලට  යාමට සපර සවලාවක් 

සවන්ත්කරවා ගන්ත්න. සවන ේ කිරීේ  ඳහා රැඳී සිටීමට අවශය නේ, ගනුසදනුකරුවන්ත් සපාසරාත්වතු  ේථානසේ 

අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව පුද්ගල දුර ේථතාවයක් පවත්වවා සගන යාම  හික කරන්ත්න, නැිනේ 
සවළඳ ැසලන්ත් පිටත රැදී සිටින සමන්ත් ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීමට, බිල්පපසතහි අඩංගු මුදල පමණක් සගීමට පාරිසභෝගිකයා දිරිමත්ව කරන්ත්න.  

•  ාමානය ගනුසදනුකරුවන්ත්  ඳහා මිනුේ සල්පඛ්නයක්  හ ඇණවුසේ දිනය  මඟ සියලු ගනුසදනුකරුවන්ත්සේ 
නේ  හ  ේබන්ත්ධතා සතාරතුරු ලැයි ේතුවක් පවත්වවා ගන්ත්න. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුසේ වගකීම සේ. 

 රිශීල  / කස්ව්ොෙොය යො 

•  ෑම විටම මුහුණු ආවරණයක් පැළඳසගන ස ේවකයින්ත්  මඟ කටයුතු කළ යුතු අතරම අවම වශසයන්ත් මීටර 

1 ක දුරක  පුද්ගල  දුර ේථතාවයක් තබා ගන්ත්න. 

• අතයාවශය සහේූ න්ත් මත පමණක් ඔබ  ඇඳුේ මැසීමට  / ඇඳුේ  ාදන්ත්නා හමුීමට යන්ත්න . 

• ඔබට අ නීප නේ සහෝ සකෝවිඩ් 19 හි සරෝග ලක්ෂණ ඇත්වනේ සවළඳ ැලට ඇතුළු ීසමන්ත් වලකින්ත්න. 

• ඇණවුමක් ලබා දීම සහෝ මැසූ ඇඳුමක් ඇඳ බැලීම  ඳහා ඔසේ ඇඳුේ ම න්ත්නා හමුීමට ප්රථම කල්පියා 

ඇමතීම මගින්ත් එය සූදානේ දැයි පරීක්ෂා කර බලන්ත්න. 

• ඇඳුසේ සවන ක් ඇත්වනේ එය සවන ේ කර ගැනීම  ඳහා රැඳී සිටීමට අවශය නේ, සපාසරාත්වතු  ේථානසේ 

අවම වශසයන්ත් මීටර 1 ක් වත්ව පුද්ගල  දුර ේථභාවය පවත්වවා ගන්ත්න, නැතසහාත්ව සවළඳ ැසලන්ත් පිටත රැඳී 
සිටින්ත්න. 

• සමෝ ේ තර සපාත්ව, කවුන්ත්ටර, මිනුේ පටි, සදාර හැඬල, පෘෂේඨ  හ ඇඳුේ එල්පලන සකාකු   ේපර්ශ කිරීසමන්ත් 

වළකින්ත්න. 

•  ාප්පපුසේ අවම කාලයක් ගත කිරීමට වගබලාගන්ත්න.   

•  ාප්පපුවට ඇතුළු වන විට  හ පිටවන විට දෑත්ව පිරිසිදු කර ගැනීමට  බන්ත් සයාදා අත්ව ස ේදීම / ඇල්පසකාසහාල්ප 
අඩංගු අත්ව ස ේදුේකරක භාවිතා කරන්ත්න. 

• මීටර 1 ක දුරක් පවත්වවා ගත සනාහැකි අව ේථාවන්ත්හිදී, උදා: මිනුේ ගැනීසේදී  හ සුදුසු පරිදි  ක ේ කිරීේ 

වලදී, ඔබ ස ේවකයා  මඟ මුහුණට මුහුණ බලාසගන සනාසිටින්ත්න.  

• ඉදිරිප  මිනුේ ගන්ත්නා විට, අසනක් පුද්ගලයාට සකලින්ත්ම මුහුණ දීම වළක්වා ගැනීම  ඳහා ඔසේ හි  එක් 

පැත්වතකට හරවන්ත්න. 

• හැකි නේ, නව ඇඳුම  ඳහා මිනුේ ගැනීමට ඔසේ ම න්ත්නාට සහාදින්ත් මිනුේ ලබාසගන ම ා ඇි ඇඳුමක් 

ලබා සදන්ත්න, නැතසහාත්ව සපර මසූ  ඇඳුමක මිනුම භාවිතා කරන සල   ඉල්පලා සිටින්ත්න. 

• මුදල්ප පරිහරණය අවම කිරීම  ඳහා බිල්පපසතහි ඇි මුදල පමණක් ලබා සදන්ත්න. 

නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො ව්ැඩපිළිකව්ල  
• ජන මාධය,  මාජ මාධය මගින්ත් දැන්ත්ීේ පළකිරීම. 

• ඇඳුේ මැසීසේ / ඇඳුේ  ාදන  ාප්පපු වල සදාරටුසේ සපෝ ේටර ප්රදර්ශනය.  
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46. ංචාරක කර්මාන්ත්තය හා සහෝටල්ප  
 ංචාරක කර්මාන්ත්තය විවිධ ස ේවාවන්ත් රාශියක්  හිත සපාදු ක්රියාකාරකේ රාශියකින්ත්  මන්ත්විත සේ. පහත  ඳහන්ත් 
අංශ සවත සවන්ත් සවන්ත්ව  ක න ලද උපසද ේ  ටහන්ත් සමහිදී අදාළ සේ. 

1) අවන්ත්හල්ප 
2)  ේසේලන හා  ේමන්ත්රණ පැවැත්වීම 
3) කුලී රථ ස ේවා භාවිතය 
4) ත්රී සරෝද රථ භාවිතය 
5) රාජය හා සපෞද්ගලික වාහන නවත්වවන  ේථාන භාවිතය 
6) ක ළ ඉඅේත්වකරන්ත්නන්ත්, ීදි පිරිසිදු කරන්ත්නන්ත්  හ පිරිසිදු කිරීසේ කාර්ය මණ්ඩලය 
7) ආරක්ෂක නිලධාරීන්ත් 
8) පිහිණුේ තටාක හා මුහුදු සවරළ භාවිතය 
9) මධය ාර හා දුේසකාළ නිෂේපාදන අසළවි ැල්ප 
10) ළමා හා මහජන උදයාන 
11) ගෘහ ේථ ක්රීඩා 
12) ගෘහ ේථක්රීඩාංගණ 
13) පුද්ගලික  හ රජසේ කාර්යාල පරිශ්ර 
14) සවළඳ ැල්ප 
• සහෝටල්ප විවෘත කිරීම රජසේ අව රයට යටත්ව සේ. 
• සියළුම විසද්ශීය අමුත්වතන්ත්ට නවාතැන්ත්  ැපයීම, COVID-19 පාලනය කිරීම  ඳහා නිසරෝධායන ක්රියා 

පටිපාටිවලට අනුකූලව ස ෞඛ්ය අමාතයාංශය විසින්ත් ඉදිරිපත්ව කරන සකාන්ත්සද්සි  හ මාර්සගෝපසද්ශයන්ත්ට 
යටත්ව සේ. 

• සියළුම විසද්ශ  ංචාරකයින්ත්ට, සරෝහල්ප ගතකිරීේ / ප්රිකාර වියදේ ආවරණය  ඳහා ස ෞඛ්ය හා  ංචාරක 
රක්ෂණයක් ිබිය යුතුය. 

 
නිශ්්ිත උ කෙස ්
කස්ව්ොකයෝජ යින් 

• සියළුම ස ේවකයින්ත්ට, විවිධ  ේථාන/අව ේථා වලදී ගත යුතු පියවර පිළිබඳව නිවැරදි උපසද ේ සදන්ත්න. 
• සියළුම ස ේවකයින්ත්  හ අමුත්වතන්ත්සේ (නවතැන්ත් ගන්ත්නා සහෝ සනාගන්ත්නා) හඳුනාගැනීසේ සතාරතුරු හා 

දුරකථන අංක සතාරතුරු  ටහන්ත් පවත්වවා ගත යුතුය. 
• ආයතනසේ සියළුම ස ේවකයින්ත්සේ ස ෞඛ්යය හා ආරක්ෂාව නිිපතා  හික කළ යුතුය.  

• සියළුම ස ේවාදායකයින්ත්සේ ස ෞඛ්ය තත්වත්වවය, ඇතුළුීමට සපර  හ ඉන්ත් පසුව වදනිකව තහවුරු කර 
ගැනීමට ආයතනය වගබලා ගත යුතුය. 

• ලබා දී ඇි උපසද ේ වලට අනුකූල බව දක්වමින්ත් ඔබ විසින්ත් එකඟතා ප්රකාශය පිරවිය යුතුය.  ේපුර්ණ කරන 
ලද එකගතා ප්රකාශසේ මුල්ප පිටපත ප්රසද්ශසේ ස ෞඛ්ය වවදය නිලධාරිවරයා  සවත යැවිය යුතුය. එහි 
පිටපතක් අදාළ පළාත්ව පාලන ආයතනයට (මහ නගර  භාව / නගර  භාව / ප්රාසද්ශීය  භාව) යැවිය යුතු 
අතර තවත්ව පිටපතක් තමන්ත්   තුව තබා ගත යුතුය. ඉහත මාර්සගෝපසද්ශ දැඩි සල  පිළිපැදීම  හික කිරීම 
හිමිකරුසේ / භාරකරුසේ වගකීම සේ. 

          
නිර්කේශ් ක්රියොත්තම  කිරීම සඳහො උ කෙස් 

• ජනමාධය,  මාජ මාධය භාවිතසයන්ත් අවශය දැනුවත්ව කිරීේ සිදු කිරීම. 
• විසද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය  හ  ංචාරක අමාතයාංශය හරහා ලබා දිය හැකි මාර්සගෝපසද්ශ. 

 

  
 

  

කසෞඛ්ය කස්ව්ො අධ්යක්ෂ ජනරොල් 


