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නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාතශය
ග්මීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩව් කර්මාන්තවර්ධන රාජ
අමාත්යශය

ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝ සඳහා
ෙසෞඛ්ය සහ පතිශක්තිය වර්ධනය 
පිළිබ
මාර්ෙගෝපෙද්
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඅධිකාර
විසි
ඉදිකි ක්ෙෂේය
සඳහා නිකුත් කරන ලද මාර්ෙගෝපෙ
3 වන අනුවාදය (සංෙශෝධි

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
� ලංකාව

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාශය
ග්මීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩව් කර්මාන්තවර්ධන රාජ
අමාත්ශය
අතගරු මහින්ද රාජපමැතිතු
අගමැති සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අ
ගරු ඉන්දික අනුමැතිතු
රාජ් අමාත්, ග්මීය වාස සහ ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩනැව් කර්මාන්ත වර්ධන රාජ අමාත්යශය
සිරිනිමල් ෙපමැතිතු
ෙල්ක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාශය
ඉංජි.කීර්ති රංජිත් අෙබ්මැතිතු
ෙල්ක, ග්මීය නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා ෙගොඩව් කර්මාන් පවර්ධන රාජ අමාත්යශය
ඉංජි.(මහාචාර්ය) .ට. ෙසොහාන් විෙජ්ෙසේමැතිතු
සභාපති, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධ
කළමනාකරණ මණ්ඩල- ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
යූ.එස්.අබයරත්න මැතිතු - �යාකාරී අධක්, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත  අධිකාර
ආර්. ජී .එස් .ෙක් රාජ මැතිතු - සාමාජි , කළමනාකරණ මණ්ඩය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඒ. ගල්ෙහේ මැතිතු - සාමාජික කළමනාකරණ මණ්ඩය,ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
මහාචාර්ය සෙවඩික්කාමැතින - සාමාජික කළමනාකරණ මණ්ඩලය , ඉදරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අ
වරලත් මාණ සමීක්ෂක. යූ ශාමැතිතුම- කළමනාකරණ මණ්ඩය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඉංජි. එම්.ජී.ෙහේම මැතිතු - සාමාජි ,කළමනාකරණ මණ්ඩය ,ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඉංජි.එම්.එච්.එස්.ඉනමැතිතු - සාමාජි ,කළමනාකරණ මණ්ඩය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඉංජි.ඒ.ඩබ්.ගමෙමැතිතුම- සාමාජි ,කළමනාකරණ මණ්ඩලය ,ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධ
ඉංජි (ෙම්ජර ආර්.ගුණතිමැතිතු - සාමාජි ,කළමනාකරණ මණ්ඩය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඉංජ. ෙජ්.ටී.ෙසෙනවිරමැතිතු - සාමාජි , කළමනාකරණ මණ්ඩය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
එස්.ආර්.ලියනාරචමැතිතුම- සාමාජි ,කළමනාකරණ මණ්ඩය, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
අධ්ක්ෂ මණ්ඩල- ඉදිකි කර්මාන්ත සංවර්ධන අධි
වාස්තු.විදඥ එච්.ෙක්.බාලච මැතිතු -අධ්ක්ෂ ජනරාල් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඉංජි.එස්.ෙක්.එස්.අමරෙසේ මැතිතු - අධ්ක්ෂ (සංවර්ධන) ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ඉංජිෙජ්.ඒ.එන්.එන්.ෙක් ජයෙමැතිතු - අධ්ක්ෂ (ඉ.යා.ෙසේ)  ඉදිකිරීම් කර්සංවර්ධන අධිකා
එස්. ද සිල්වමැතින -අධ්ක්ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාල ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
ටී.වී.ෙසම්බුකුට්ටමැතිතු අධ්ක්ෂ ( මුදල් ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන
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ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝග සඳහ ෙසෞඛ්ය සහ පතිශක්තිය වර්ධනය 
පිළිබඳ මාර්ෙගෝපෙ
ෙමම පකාශනෙය් අඩංගු ෙතොරතඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අපකාශනයක් ෙලස සලකන
ලබන අතර එය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන හි අවසරය ඇතිව සහමාණවත් පිළිගැනී
පතිනමාණය කළ හැකිය
ෙම් පිඳ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්ෙමහි ෙතොරතුරු ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්
පධාන කාර්යාලෙයන් ලබ ගත හැක. දුරකථන: 94-11-2699801 ෆැක්ස්: 94-11-2699738. විදත් තැපෑ: 
Email: info@cida.gov.lk
Acronyms - සංක්ෂි
CIDA

Construction
Industry
Development Authority

ඉදිකිරීම් කර්
සංවර්ධන අධිකා

CDC

Center for Disease Control
& Prevention of US

ෙරෝග පාලනය හා
වැලැක්වීෙම් ස්ථානය

COVID19

Corona virus disease of
2019

ෙකොෙරෝනා
ෙරෝගය

CSOH

Construction Safety and
Occupational Health

ඉදිකිරීම් ආරක ්ෂා
වෘත්තීය ෙසෞ

EU

European Union

යුෙරෝපානු සංග

NDCU

National
Controlling Unit

OSHA

Occupational Safety and
Health Administration

වෘත්තීය ආරකව සහ 
ෙසෞඛ්ය පරිපාලන

SARSCoV-2

Severe Acute Respiratory
Syndrome Corona virus-2

දරු ශ්වසන සින්ෙමය
ෙකොෙරෝනා 2

USA

United States of America

ඇමරිකා එක්සත් ජන

v/v

Volume per Volume

පරිමා/පරිමා

WHO

World
Organization

ෙලෝක ෙසෞඛ් සංවිධාන

MOH

Ministry of Health

ෙසෞඛ් අමාත්යශය

ROP

Registrar of Pesticides

පලිෙබෝධ නාශක ෙරජිස්ර

PMA

Pest
Agency

පලිෙබෝධ කළමණාකරණ
ඒජන්ස

PHI

Public Health Inspectors

Dengue

Health

Management

ෛවරස් 

ජාතික  ෙඩංග
ඒකකය

මර්ධ

මහජන ෙසෞඛ් පරීක්
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සභාපතිතුමා ෙපරවදන
ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝගයන නිසා ඉදිකිරීම් කයට ඇතිවන ෙසෞඛ තර්ජනය වළක්ව
ගැනීට ගත  යුතු පියවර පිල ිබඳව කර්මාන්ත පාර්ශවකරුවන් දැනු ෙමම  ෙසෞඛ් හා
පතිශක්තික රණ වර්ධනය ක ිරීෙම් මාර්ෙකාශයට පත් කිට ලැබී ඉදිකිරීම් කර්
සංවර්ධන අධිකාර සභාපති ෙලස මා ලද භාග්යකි
අද වන විට � ලංකාෙව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදි තයට -7% දායක කරන ඉදිකිරීම් කර්ම ජාතික
මට්ටෙම ඉතා වැදගත් කර්යභාරයක ් ඉටු කරයි. අමතරව, ඉදිකිරීම් කර්ම මහජනතාවෙග්
ජීවන තතවය නංවාලීම සඳහා 50,000 කට අධික රැකියමාණයක් ඍජුව හා ව සපයන ආදායම්
මාර්ගයක් බවට අද පත තිෙ. එබැවි, ෙමම වසංගත ෙරෝග ෙහේතුෙවන් කර්මාන්තෙය් සිදුව
බිඳ වැටීමක් ජාතිකක වර්ධන ෙව්ගය අඩාල කිරීමට බලපා.
ඒ නිසාම,ෙකෝවි-19 ෙරෝගය මැඩලීමට එන්නතක් නිපදවීම සඳහා ෙලෝකය දැඩි අරගලයක ෙයද
ෙමම අවස්ථාෙව් ඉදිකිරීම් ය අඛණ්ඩව පවත්වා ගත යුත. ෙම් වන ව ඉදිකි වැඩබි වල 
ස්වභාවය නිසා එහිඇති කර්යයන්වල ස්වභා නිසා, ෙඩංගු ෙරෝගය ව්ප්වීෙම් මූයක් බවට
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය පත්ව ඇති බවට  ෙචෝදනා එල්ල ෙවමින් ප.  ෙමහි අතු
පතිඵලයක ් වශෙයෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු යන ෙරෝග, ඉදිකිරීම් යට මහජන දායකත්වය අවම
කිරීමතරම් තජනයක්බවටද පත්ෙවමින්, හිස ඔ ඇත. ෙමම තත්ත්වය ඉදිකිරීම්ෙය් ඉදි
අනාගතයටද, ඉන්ඔබ්බ ජාතික ආර්ථිකයට ද මහත් බලපෑමක් එල්ල ක
එබැවි, ඉදිකි ශම  බලකාෙය් ගුණාත් මක ෙසය තත්ත්වය සහතික  කිරීෙම් වගකීම 
ගැනීමත් ස කර්මාන්තෙය් පවකරුවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා ෙමම මාර්ෙගෝකාශයට පත්
කිරීමට ඉදිකිරීම් ක ර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාර ලද. මාර්ෙගෝපෙද්ෙය් ධාන පරමාර්ථය
වන්ෙන් ෙකෝ-19 සහ ෙඩංග ෙරෝගය සහ ෙහේතුෙවන් සිදුවන  අනතුරුවලින් මිනිස් 
කිරත් කර්මාන්තෙය් උන්නතල වීම ෙහේතුෙ රෙට ආර්ථික සිදුවන ගැටලු අවම කිරීම
.
ෙම මාර්ෙගෝපෙද් සකස් කිරීෙ, ඉදිකි කර්මාන සංවර්ධ අධිකාර, කම්කර
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කර්මාන්ත සුරක්ෂිත අංශෙ අමාත්ශෙය් උපෙදස්, ෙලෝක  ෙසෞඛ
සංවිධානය  විසි නිකුත් ක රන  මාර්ෙගෝපෙශ, ෙසෞඛ් සහ ෙද්ශිය ෛව ෙසේවා විසින් න
කරන ලද මාර්ෙගෝපෙද, වෘත්තීය ෙසෞ සහ සුරක්ෂිතතමිතීන් යනය කරන ලදි
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපති වශෙයනයත්නයට දායක  වූ සි
ෙදනාටම මාෙග් කෘතඥතාව පල කරමි. ත, රජය විසිනසි තීරණ ගැ සහ ඉදිකිරීම් කර්
පාර්ශවකරුව ඉතා වගකීෙමන් යුතුව ෙ-19 සහ ෙඩංග ෙරෝගයන් පිළ කටයුතු කිරීම  අ
ජාතිෙය් යහපත උෙදස ෙමන්ම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් තිරසාර බව සහතික  ද  බව  මම 
තරෙය්විශ්වාස කරම
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ෙයයාපදිංචි ෙකොත්කරුවන්ට සහ එහි නියලී සිටින පාර
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධනෙය ෙසේවාවක් ෙල මාර්ෙගෝපෙද් නිකුත් කරන ල
ෙජ්ෂ්ඨ මහාචාර් එන්. ටී. එස්. විෙජ්ෙස
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සභාපත, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන,
ෙමොරටුව විශ්වවිලය, සිවිල් ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්
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විධාය සාරාංශය
ෙකොවි–19 සහ ෙඩංගු ෙරෝගයන් ඉදික ිරීම්තෙය වැඩබිම් පු පැතිර වැලැක්වීම සඳහ
ෙසෞඛ්ය හා පතිශක්ති  වැඩි දියුණු කිරීෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශ අතිශයින්ම වැදගත් 
ඉදිකිරීයාවලිය පුරාම එම පුභාවි කිර ෙකෙරහි මනා අවධානයක් ෙයොමු කල යුතුය. වර
ඉදිකිරීම් පරිසරය ෙබොෙහෝවිට ෙසෞඛ්යට අහිතකර තත්ත්වයන්ට පහසුෙවන් ෙගොදුර
බැවින් වැඩ බිම් වලට පිවිස, අදාල ෙසෞඛ් තත්ත්වයන්  නිසි ෙලස සකස් කර ඇති බව
කිරීම අව ෙව්
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශය මගින් බරපතල ෙ ගැටළු ඇත ි කරන ෙකො–19 සහ ෙඩංගු ෙරෝගයන් 
පභවයන් සහ එහි ෙරෝගක්ෂණ සාකච්ඡා කරන අතර, පැතිරී යෑම වැලක්වීම සඳහා  
ෙසෞඛ් පූර්ෙවෝපා ද විස්තරාත්මකව පැහැදිලි ක
ෙකොන්තත්කරුවන්, ෙසේවාෙයෝජක යින්මිකයන් ඇතුළු කර්මාන්තෙය් එක් එක් ප
වගකී ද එහි දක්වා ඇත. ඉදිකිරීම් වැඩබිම් වල යහ තත්ත්ව ඇති කිරීම සඳහා වැඩි
කළ සුභ සාධන පහසුක ම් පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක ව ිස්තරයක්  ෙව්.ෙඩංගු ෙරෝගය වැලක්
සඳහා අනිවාර්ය අවතාවයක් ෙලස වැඩබිම් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ෙපොදු කාර්ය මුදල් 
ෙසේවාෙයෝජකයන්ෙග් කැපවීම ද මින් ඉස්මතු ක
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශෙ 2 වන ෙකොටෙසහි, පාර්ශවකරුවන්ට පහසුෙවන් ලබා ගත හැකි පර
පරිචයන්ට අදාල ෙතොරතුරු ඇතුලත්  ක ර ඇත. එක් එකත්කරු විසින්  අමාත්ශයට 
ඉදිරිපත් කළ යුතු ආක සහ කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ 
ෙතොරතුරු සහෙපෝස්ටර් ද ෙමම න්ථෙය් අඩංගු ෙව්.
ෙම් මාර්ෙගෝපෙද සකස් කිරී දී, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, කර්මාන්ත සුරක්ෂිත අංශෙය අමාත්ශෙයන් නික ුත් කරන
ෙකෝවි-19 පිළඳ උපෙදස් ඇතුල, ෙසෞඛ් සහ ෙද්ශීය ෛව ෙසේවා ආයතන විසින් නිකුත් ක
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ද අයනය කරන ලදී. 2020 මාර්තු19 දින ෙලෝක ෙසෞඛ සංවිධානය නිකුත් 
ලද  “Infection Prevention & Control during Health Care when Covid-19 suspected”
මාර්ෙගෝපෙද් ද, ෙමම මාර්ෙගෝපෙද් සකස් කිරීෙම්ලා මනා පිටුවහල
ඉදකිරීම් පෘතිවලට අදාළ පුද්ගලයින්ට, විෙශේෂෙයන්ත්කරුවන්ෙග් තාක ්ෂණික
මණ්ඩලය, තම තමන්ෙග් වැඩබිම් පරිසරයන් වැඩිදියුණු කර ගැනීෙම් අභිලාශෙයන්ද
වල තත්ත්වයන් පසු විපරම් කිරීෙම් අභිලාශෙයන්ද ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්වශ් කරුණක
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය සංස්කෘතිය නංවාලීමඳහාත්, ෙනොනැසී පවත ින කර්මාන්තයක
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය මහජනයාවර්ධනය කිරීම සඳහාත් ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශය කර 
ගැනීම ෙවනුෙවන් ඉදිකිරපෘතිවල නියලී සිටින සියලුම ආයතනවලට  ඉදිකිරීම් කන
අධිකාරිය සුබ පැතුම් එක
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1 වන ෙකොටස

ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංග ෙරෝග සඳහා
ෙසෞඛ්ය සහ පතිශක වර්ධන කිර පිළි මාර්ෙගෝපෙද

13

14

1 හැඳන්ව

1.1 ඉදිකි කර්මාන සංවර්ධ අධිකාර විස නිත කරන ලද ෙකෝවි19 සහ ෙඩංග වැලක්ව සඳහා ෙසෞඛ් සහ නිරපදා සම්බන
මාර්ෙගෝපෙදය.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධික 2014 අංක  33 දරණ ඉදිකිරීම් කර්
සංවර්ධන පනත යටෙත් සම්පාදනය ක රන ලද ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්හය � ලංකාෙව්
�යාත්මක ඉදිකිරීඩබිම්ඟන් ෙකවඩ-19 සහ ෙඩංගු ව්ප්ත වීවැලක්වීෙසඳහා
අරමුණු ක ර සකස් කරන ලද්දකි. ඉදිකිරීම් වැඩ-19 සහ ෙඩංගු ව්ප්ත වී
වැලක්වීෙකමෙව්දයෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශෙයහි අ ෙව්
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අ 2020 මැයි 2 වන
දින නික ුත් කරනලද ෙ-19 සහ ෙසෞඛ්ය සහ නිරපදාව පිළිබ
මාර්ෙගෝපෙද්ශයන ද එකතුවක නව ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු වැලක්විම සඳහා ෙස
අංශෙය් රාජ ආයතනයන්හි අනිවාර්ය නිෙයෝග ද අනුගමනය කලයුත
මාර්ෙගෝපෙද ද නව  මාර්ෙගෝපෙද්ශෙයහි අඩංග
ඉදිකිරීම් කර්මාවර්ධන අධිකා, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
සුරක්ෂිත අංශෙය් සහ ෙ අමාත්ශෙය් උපෙදස, ෙලෝක ෙසෞඛ් සංවිධානය  විස
නිකුත් ක රන ලද මාර්ෙගෝ, ෙසෞඛ් සහ ෙද්ශිය ෛව ෙසේවා විසින් න ිකුත
ලද මාර්ෙගෝපෙද, වෘත්තී ෙසෞඛ් සහ  සුරක්ෂිත තමිතී ෙමම මාරෙගෝපෙද්ශ
සකස් කිරීෙ අධ්යනය කරන ලදි
සම්දායික ස්වෙද්ශික හා ආයුර්ෙව් කමෙව්දයන් විසින් න ිර්ෙද්ශ කර
පතිශක්තිය ඉහල නැංවීම මගින් ඉදිකිය අඩාල ෙනොවී පවත්වා ෙගන යාෙ
අතිෙර්ක පරි 2 වන ෙකොටෙසේ සඳහන් ෙව්. ඉදික ිම  බලකාය ස්ථාවර ෙලස 
පවත්වා ෙගන යාම ෙපර සූදානම් වීම ෙ2 වන ෙකොටෙසේ බලාෙපොෙරොත්වය.
� ලංකාෙව ඉදිකිරීම් කර් ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවල ම ශමිකයන්ෙග් දෑත්
දායකත්වය ම රඳා පවතින විවිධාකාරෙයාකාරකම් සහි කර්මාන්තයක ි. වැඩ
වල ෙපොදුකාය වියදම් අඩුක ිරඝ කාලීන විවිධාක ාර ගැටළු ඉස්මතු 
ව්පෘතිවල තිරසාර බවට බලපා ඇති කාරණාවක් බව ව ඇත. එහ පතිපයක ෙලස,
කසල ෙගොඩ ගැසීම, ජලය එකතැන එකතු වීම සහ ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක උපකර
වශෙයන් භාවිතා ක, ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ව්ප්ත වීමට උචිත පරිස
ෙගොඩනගන බව දැකි හැක.
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එෙසේම, ඉදිකිරීම් ෙමවලම් හා උපකරණ හුවමාරු , උපරිම කාර්යක්ෂමත
සඳහා කණ්ඩායම් ෙලස වැඩ කර, ලබා ෙදන කාලය අනුව අදාල යන සූ මාරු
කරගනිම, තිරස් අතට සහ සිරස් අතට නිතරම කණ්ඩායම් ෙලස ගමන, ඉදිකිර
ශමිකයන්ම දායකතවය ලබා දීෙම්මෙව්දය ෙමඳ ෛවරස ව්ප්ත වීම
සහෙයෝගයක් ෙලස සැලකිය හැකිය. ඳ කරුණු කාරණා සැලක දී අෙනකු
කර්මාන්තයන්ට වඉදිකිරීම් කර්ම අවධානයක් අවශ වන බව ෙපනී යය
එබැවින් ෙමම මාරාන්තික ෙරෝග ව ලංකාෙව් ඉදිකිරම බලකායන්ෙග් ආෂාව 
උෙදසා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය ෛනතික අනුපාප්ත
උත්සාහයක ් දර, ෙමම  පුළුල් සවිස්තරාත්මක පහසුෙවන් පුහු
මාර්ෙගෝපෙද්ශය සකස්ෙකොට ඇ
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශෙයනවාර්යය සහ උපෙද්ත්මක උපෙදස් අඩංගු වන අතර ෙසෞ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විත් කරන ලද උපෙදස් අනිවාර්යය ෙව්. ෙදවන ෙකොට
අඩංගු වන තිශක්තිය ඉහළ නැංවීඳහා වූ නිර්ෙද්ශ හැකි සෑම විටම අනුග
හැක. ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ය් මිකයන් වි
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශ අනුගමනය කරනු ඇතැයි ද ඉදිකිම් කළමණාකරුවන් ව
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශෙය් අඩංගු උපෙදස්ඳ �යාමාර්ග ගනු ඇතැයි ද බලාෙපොෙරො
ෙවමු
ෛවරසය, එහි ව්ප්තිය සහ බලපෑම පඳ නව  උපෙදස් සහ ෙතොරතුරු ලබා ෙදම
ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශ ය යාවත්කාලීන ක ිරීමට ඉදිකිරීම් කර්ම ාන්ත සං
වගකීෙමන් කතු කරනු ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත් ඉදිකිරීම කළමණාකරුවනල
ෙසේවකයින්ෙග් වගකීම , ෙකෝවි-19 වැලැක්වීමට හැකි සෑම පි ම සඳහා
වන විශ්වාසනීය ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකි භවයක ම භාවිතා කරමින් අදාල පි
ගැනීෙමන් ෙමම ෙරෝග වප්තිය පාලනය කිරීමට කටයුතු
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2.ඉදිකි වැඩබිම් පවති ෙසෞඛ් ගැටළ
2.1 ෙකෝවි-19

2.1.1. ෙකෝවි-19 පිළි දැනුව ෙවම.
2.1.1.1.ෙකෝවි-19 ගැන

ෙකොෙරෝනා ෛවරසය-2019 (ෙකෝවි-19) ෙරෝගය යනු සාර්ස-ෙකොව-2 (SARS-CoV2) ෛවරසය නිසා ඇ වූ ශෙයන ෙබෝවන ශ්වසන ෙරෝගයකි ෛවරසය ආරම්භ ව
ස්ථාන පිළිබඳ තහ කල ෙනොහැක වු ද, එය � ලංකාව ඇතුළු ෙලෝකෙය් ෙබොෙ
රටවලට ව්ප්ත වී ති වර්තමානය වන ව, ෙකෝවි-19 ෙරෝගය මිලියන ගණන
මිනිසුන් තුල ආසාදනය වී ඇති වසංගතයක් බවට පත, ෙලොව  පුරා සිය දහස
ගණනකෙග් මරණයට ද, ෙහේතු සාධක  වී ඇත. ෙරෝග වප්ය මැඩ පැවැත්වීම සඳහ
පනවා ඇති වසා දැමීෙම්තවය ෙලොව පුරා ෙමන, � ලංකාෙව ද ජීවන රටාවන්ට තද
බලපා ඇත.  2020 වසෙර් ෙපබරවාරි අග සිට පුද්ගලික නිදහස් , ෙවළඳාම,
සංචාරක, ආහාර සැපයුම් සහ ෙවළඳෙපොලවලයාකාරිත්වය පවා ෙකෝ-19 විස
වලක්වා ඇත � ලංකාෙව් 2020 වසෙර් මාර්තු මාසෙය් ෙදවන සතිෙය් -19
ෙරෝග ව්ප්තිය නිසා ර හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලුම ස්ථාන ඉදිකිරීම් 
ව වසා දමන ලදී ෙකෝවි-19 ෛවරසය මිනිස් ජීවිත දහස් ගණනකට මරණය 
ෙදමින් අහිතකර ෙලස බලපා අතර, ෙලෝකෙය් මයන ගණනක් ආසදිත පුද්ගල
ඇතිනිස පෙව්ශ වීම අතිශයින් වැෙව්. එබැව, අපෙග් ඉදිකිරමිකයන් ෙමන
ඉදිකිරීම් කර් ද ෙමම  ෛවරසෙයන් ආරක්ෂා කිරීමට  වැලැක්වීෙම් පි
අනිවාර්යෙයන් ගත ය
2.1.1.2 ෙකෝවි-19 ෙරෝගෙය ලක්ෂ
ෙකෝවි-19 (සාර්ස-ෙකොව-2) ෛවරසෙයන් ඇතිවන ආසාදිත තත්ත්වය ෙමන්ම
දරුණු තත්ත්වයන් දක්වා පරාසයක විහිදී යන ශ්වසන ෙරෝග ඇති ක, සමහර 
අවස්ථාවල මාරාන්තික විය හැක. ෙ මම ෙරෝග ලක ්ෂණ අතර, කැස්ස සහ  ශ්වසන
පද්ධතිෙය් විවිධ ස ද අතුලත් ෙව්.  සමහර ආසාදිත පුද ශ්වසන අපහසුතා
ගණයට ෙනොවැෙටන, ෙවනත් ෙරෝග ලක්ෂණ අත්විඳ ද වාර්තා වී ඇත. ෙමබ
අසමතුලිත ෙරෝගී තත්ත්වයන් ඇති ෙරෝගීන් ෙලස හඳුන්වන පුද්ග
ෙරෝග ලක්ෂණ ෙනොවැළෙද. එක්සත් ජනපදෙය් ෙරෝග පාලන සහදන මධ්ස්ථානයට 
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අනු ෙකෝවි-19 ෙරෝග ෛවරසයට නිරාවරණය වූ ෙරෝගිෙයකු දින 2 සිට දක්වා
ෙරෝග ලක්ෂණ ෙපන්නුම් කිරීෙම්  හැකි
2.1.1.3 ෛවරසෙය පැවැත්
ෙකෝවි-19 ෛවරසය ආසාදිත ෙරෝගිෙයකු කහින විට ෙහෝ කිවිසුම් යවන වි
පරිසරයට පැතිරී  පෘෂ්ඨයක් මත ෛවරසය පැවැත්ෙම් කාලය රඳා පවතින්ෙන
ස්පර් වන පෘෂ්ඨය මතය.  ෙකෝවි-19 ෛවරසයට පැය 03 ක් පම වාතෙය සංසරණය
වීෙ හැකියාව පවතී. ෛවරසය ස්ප වන පෘෂ්ඨය අනු අදාළ කාල සීමාවන් 1 වගු
දක්වා ඇත
වගුව : ෛවරසය ස්පර්ෂවන පෘෂ්ඨය අනුව කාල සීමා
වර්ග

කාලසීමා

වර්ග

කාලසීමා

කාඩ්ෙබෝ

පැය 03

කඩදාස

දින 04 සිට 05 දක්

තඹ

පැය 24

දැව

දින 04

අපිරිසිදු

දින 02 

වීද

දින 0

ප්ලාස්ට

දින 0 ය

ඇලුමින

දින 2 සිට 08 දක්

2.2. ෙඩංග ෙරෝගය
2.2.1. ෙඩංග ෙරෝගය පිලි දැනුව ෙවම.
2.2.1.1.ෙඩංග ගැන
ෙඩංගු යනු ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ෙව්ගෙයනප්ත ෙවමින් පවතින ෛව
ෙරෝගයකි ෙමම මාරාන්තික ෛවරසය සම්ෂණය කරන වාහකයා ෙලස 
හැඳින්ෙවන් ෙන් ඊඩීස් (Aedes Aegypti)  මදුරුවා ෙව්.  නගරත  පැලපත්
පෙදශ, අනිකුත් තදාසපෙදශවල, ගම්බද ෙදශවල, නිවර්තන සහ උප නිවර්තන
අසල්වැ රටවල ෙඩංගු උ ඉතා ඉක්මනින් ප්ත ෙව
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මෑත කාලවල ද, � ලංකාෙව් විෙශේෂෙයන් නගරත ඉදිකිරීම් ෙව්ගෙයන් වැඩ
පවතී ෙම් නිසා ඉදිකිරීම් වල මදුරුවන් ෙබෝවන ස්ථාන බහුලව දැකිය හැක
පාරිසරික ෙසෞ ගැටළු රාශියක ්ද උද්ගත වී ඇත.තිඵලයක ් ෙලස ෙඩංගු ව
බරපතල ෙරෝගවල ව්ප්තිය සැල යුතු මට්ටමින් ඉහළ ෙගොස් තිෙබ්. පරික්ෂ
ඉදිකිරීම් වැඩබිම් වලින් 70% ක් ෙඩං කී වර්ධනය සඳහා සුදුසු ස්
සකස් කර ඇති බව මෑත කරන ලද සමීක්ෂණවලින් නිගමනය කර ඇ ද  2018 දි
පරීක්ෂා කරන ලද ඉදිකිරීම් ස්ථ10% කට වඩා වැඩි මාණයක් ෙඩං මදුරුව
ෙබෝවන ස්ථාන වලි යුක්තතිබු
2.2.2.2. ෙඩංග ෙරෝග ලක්ෂ
ෙඩංගු ෙරෝග ලක්ෂණ සාමාෙයන් දි න හතරක් ෙහෝ හයක් ඇතුලත ෙපන්න
ලබන අතර දින10 දක්වා එක්වරම හට ගන්නබල උණ, දරුණු හිසරදය සහ ඇස් පි
ෙව්දනා, මාංශ ෙප්ශී ෙව්ද, ෙතෙහට්ට, ඔක්කාර, වමනය සහ සෙම් හටගන්
සංකලතා පධාන වශෙයන් ඊට ඇතුලත් විය 
ෙඩංගු ෙරෝග ලක්ෂණ අවම ෙලස ෙපන්ව බැවින් උණ ෙහෝ ෙවනත් ෛවර
ආසාදනයක්  ෙලස වරදවා වටහා ගැනීමට ඉඩ පවතී. ෙ මය ෙනොසලකා හැර,
ෙපනහලුවලටත් රුධිර ෛසල, නාසෙයන් හා විදුරුමස්වලින් ෙල්,
අක්මාව විශාල වීම, රුධිර සංසරණ පද්ධතියාකාරිත්වයන් අඩපණ වීමටත
ඇත. අධික රුධිර ව, කම්පනයෙමන් මරණය දක්වා ෙමමතත්ත්වයන් දරුණු
උත්සන්න වීමට ඉඩ .

2.2. 2.3 ෛවරසෙය පැවැත්
ෙරෝගය වලක්වා ගත හැක ි ෙහොඳමමය නම් ආසාදිත මදුරුවන් දෂ්ඨ කිරීම
ගැනමයි.  විෙශේෂෙයන් ඔබ නාගරෙදශවල ස්ථානගත වී සිටින්ෙන් ෙහෝ ගමන්
කරන්ෙන් නම් මදුරුවන් ෙබෝ වීම අඩු ක, මනාව  ආරක්ෂා වීමටත් කට
කිරීම ක ළ යුතු ෙව්.  ෙඩංගු ෙරෝගය සුව කිරීම සඳහා එන්නතක් 
වෘත්තිකයන් ෙබොෙහෝ ෙසයින් උත්සාහ දැරුවත ජනතාවට එය වැළඳීම
වැලැක්වීමට එන්නතක් නැ ද සැලකිය යුතු කර
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3. ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංග ෙරෝගය නිස ඉදිකි ක්ෙෂේයට ඇත
අවදානම
3.1. ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංග
ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝග ආසාදිත පුද්ගලයි ශරීර උෙණන් ෙපෙලන බව
වාර්ත වන අතර  ෙකෝවි-19 ආසාදනය වූ විට ෙපන්නුම් කරන ෙරෝග ලක්ෂණ
උණ, කැස්ස  , හුස්ම හිර වීම වැනි) ඉතෙයන් ෙබෝවන බව සැලෙක් ෙරෝග ලක්ෂණ
ෙපන්වීමට ෙප ර පවා සමහරවිට ෙරෝග ප්තිය සිදුවිය හැ, ෙමම  නව  ෛවරසය
විස කරන ලද ෙමබඳු අසමාන් සම්ෙපෂණයන් පිළිබඳ ෙබොෙහෝ විට වාර්තා 
පහත සඳහන් කරුණු මීට ෙපර විස්තර ක, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තු-19
සහ ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීෙම් අවදානම අවධාරණය කිරීම ඉතාම වන බැවින් නැව
සටහන් කර. � ලංකාෙව් ඉදිකිරීම්  වල ස්වභාවය නිස, ඉදිකිරීමිකයන්
ෙබොෙහෝ විට එක්ව කුඩා ඉඩක ෙමවලම් ෙබදා හදා ග, ෙකොන්ට් දමට, පලංචි
සකස් කිරට සහ කම්බි ඳමට, පලංචි, ෙමවලම් ලබා ගැනට සහ  නැවත  භාර  දීට
වැනි දැඩි හා ෙවෙහසකාරී වැ, කුඩා රැස්වීම් සහ ෙබදා හදා ගත් ආහාර ෙහෝ ෙත්
කිරීමට සිද. ඉදිකිරීමිකයන් අතර දැනටමත් ෙගොඩනගා  පරිචයන් හ සමාජ 
දුරස්ථභාවය කළමණාකරණය එක ෙමොෙහොතකින් ක ල ෙනොහැකි න ෙමම ෙරෝගය
වැලැක්වෙම් පියවරයාත්මක කිරීම මුල්  දී වඩාත් දුෂ්කර වනු ඇත. සෑම ද
අලුත්ඛ ආවරණයක් ෙනොපළඳීම ෙහෝ පිරිසිදු ක ිරීමක එක ම මඛ ආවරණය
භාවිතා කිරීෙවණතාව ඉදිකිරීමිකයන් අතර ඉතා ඉහළ විය හැ තව ද, ශ්වසන
ආබාධ ඇති පුද්ගලයන් ෙනොදැ ම  භයානක ෙහෝ අවදානම් සහිත ස්ථානවල වැ
කිරීමට ෙයොමු කළ හැකි අව ද  තිබිය හැක . ඉදික ිරීම්ෙය් මිකයන
සාමාන්ෙයන ටක් ර හා ෙට්ල වල වැඩබිෙමන් වැඩබිමට අවම ඉඩක් භාවිත
පවාහනය කරනු ලැෙ.  තව ද ෙබොෙහෝ කම්කරුවන් නිතරම ජංගම දුරකථන සහ 
ආෙරෝපණ කිරීෙම් උපාංග හුවමාරු කර ග
ඉදිකිරීම් පවතින කුඩා ඉඩක ෙම් සියලු හා ෙබොෙහෝ හැසිරීම් රටායාමාර්ග
ෙනොගතෙහොත් වැඩබ වල ෙසේවකයින් ෙකෝ-19 ආසාදනයට ෙහෝ ෙරෝගය පැතිරීෙ
ඉහළ අවදානමකට ලක වීමට ඉඩ ඇත
ෙකෙසේ ෙවතත, ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝගය ව්ප්ත වීමට ඉඩ ෙනොතබා වැලැක්
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් නියැළුනු අප සැමෙග් සැබෑ අභිෙයෝගය ,
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ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු යන මාරාන්තික ෙරෝගකින්ම ආසාදනය වීෙම් අවදාන
ආරක්ෂා වීමට ඉදික ිමිකයන්ට වැඩබිම්වල ෙරෝගප්ත ව වැලැක්වී මග
ෙපන්වි ය යුතු, එමගින් කර්මාන්තෙය් උන්නතිය සඳහා ඉහළ දායකත්ව
කළ යුතුය.
මූලධර්මයක් ෙලස ෙරෝග සඳහා ෙහොඳම වි ෙරෝග ආසාදනය වී වැලැක්ව අතර,
කර්මන්තෙය් ෙකොටස්කරුවිසින් කළ යුතු ෙ මාර්ෙගෝපෙද්ශ පරිච්ෙ 5,6,
සහ 7 හිදක්වාඇත.
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4 රාජකාර සහ වගකී
4.1 ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංග වැලැක්ව සඳහා ඉදිකි කර්මාන
සංවර්ධ අධිකාෙයහ කාර්යභාර
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය්  උෙදසා කටයුතු කරන රජෙය් ෛනතික ආය
ෙලස ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධික ාරිය පහත සඳහන්-19 සහ 
ෙඩංගු ෙරෝගය පැතිරීම වැලැක්වයවර ෙගන තිෙබ
1. ෙඩංග වැලැක්වී විෙශේ ජනාධිප කාර්ය සාධන බලකායට අනුකූ ෙඩංග
වැළැක්ව සඳහා ඉදිකි ස්ථානවල ෙසෞඛ් පරිචය/පිළිෙ අධීක්ෂ කිර
සඳහා ඉදිකි කර්මාන සංවර්ධ අධිකාර විස නිරීක කණ්ඩායම පිහිට
ඇත. ෙමම නිරීක කණ්ඩයම ෙසෞඛ් අමාත්යශෙය් ජාතික ෙඩංගු මර
ඒකකෙය සාමාජිකය, පරිසර ෙපොලි, ප්ෙද්ශී ෙසෞඛ් ෛවද් පරීක් සහ 
ඉදිකිරීම් න්ත සංවර්ධන අධිෙය්සාමාජිකයින්ෙගන් සමන්ව
2. ඉදිකිරීම් වැඩබිම්වල නියුතු කාර්යය මණ්ඩලයට ෙඩංගුවලින් ෙත
තම වැඩබිම පවත්වාෙගන යාම සඳහා ගත යුතු පියවර පිළිබඳව ඉදිකිර
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් උපෙදස් ලබා ෙදන
අධීකණය කරයි
3. වැඩබිම් තත්වයන් පරික්ෂා කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර
ජාතික  ෙඩංගු මර්ධන ඒකක ෙය් සහාය ඇතිෂා කලයුතු අම ලැයිස්තුවක් 
වන ෙකොටෙසහ - 1 වන ආකෘතිය ෙලස අමුණා ඇත.) නිකුත් කර ඇත. සෑම මා
පිරික්සුම් ලැයිස්තුවල සාරා වන ෙකොටෙසහ-2 වන ආකෘතිය ෙලස අමුණ
ඇත.) ෙකොන්තත්කරු විපුරව නැවත එවිය යුතුය. ලැබුණු ෙතොරතුරු මත
ජාතික  ෙඩංගු මර්ධන ඒක කය යාවත්ක ාලීන කිරීමට ඉදිකිරීම් කර්
අධිකාරිය  අව කටයුතු කරනු ලැ
4. වැඩබිම පිරිසිදු කිරීම සඳහා වන පිරි සඳහා ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත ස
අධිකාරිය  විසින් ෙසේවාෙයෝජකයින උපෙදස් නියම කර ඇත. ඉදිකි
කර්මාන්ත සංවර්ධන අධෙය සම්මත ෙපොද පිරිවැය ලැයිස් (Standard
Preliminary list of Preliminary Bill No 01) වැඩබිම පිරිසිදු කිරීම ස
පිරිවැඇතුල කර ඇත.
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5. පධාන ඉදිකිරීම් ෙකත්කරුවන් ලියාපදිං, ෙශ්ණිගත කිරීම සහ අධීක
කිරීම සඳහා වන නිර්ණායක ඇ දී දක්වා ඇති වියා පටිපාටියට අන
ෙඩංගු නිදහස් කලාපයක් ෙලස වැඩබිම් නඩත්තු කිරීමට හැකියාවක් ෙ
ෙකොන්තත්කරුෙවකු වරෙවකු ෙලස සලකා කටයුතු කරනු ල
6. ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශයට අමතරව ෙකෝ-19 ෙරෝග වසංගතය වැලැක්වීම සඳහා
ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් ස්ථාන සඳහා ය හා සුරක්ෂිතතා මාර්ෙගෝපෙද්ශ නි
ඇත.  � ලංකාෙව් ඉදිකි කර්මාන්ත සමස්ථ  ආරක්ෂාව සහතික ක සඳහා
ෙසෞඛ් සහ නිරපදා පිළිබඳ මාර්ෙගෝපෙ (CIDA/STD/04)  ද 2020  වසෙර්ද
එලි දක්වන ල

4.2 ෙසේවාෙයෝජකයාෙග රාජකාර

1. ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝග පැතිරීම වැලැක ්වීම සඳහා ෙසේවාෙයධාන
කාර්යයක ් ඉටු යුතුය. වැඩබිම්වල ඉද ිකිරීම් කරමින් පවත දී පහත
සඳහන් යාමාර්ග අනුගමනය ම ෙසේවා ෙයෝජකයාෙග් වගකීම ෙ
2. ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝග වැලැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා ෙසේවාෙය,
ශමිකයන් සහ ඔවුන්ෙග් සංවිධානෙසෞඛ් බලධාරීන්ෙග් උපෙදස් ලබා ගත 
අතර, ඔවුන් සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කළ
3. ෙසේවාෙයෝජකයින වසින් ඉදික ිරීම් වමිකන් සහ ඔවුන්ෙග් නිෙයෝ
සමඟ සාකච්ඡා ක, ඉංජිෙන්රු සහ පරිපාමෙව්ද හරහා ෙසේවා ස්ථානෙය
ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු වැලැක්වීම සහ අවම ක ිරීම සඳහා සැලසුම් 
�යාත්මක කළ යුතු , පුද්ගලික ආරක්ෂක උපාංග සහ නිසි ඇඳුම් ලබා
එවැනි යාමාර්ග දියතරීම සඳහා මිකයන්ෙගන් මය දායකත්වයක ් ඇතු
ෙනොවිය යුත
4. වෘත්තීය කටයුතු ක රමින් සිටි-19 වැළඳී ඇත්, ඒ සඳහා ෙසේවාදායකයා
මහජන ෙසෞඛ් පරීක්ෂ ෙහෝ රජෙය් ෙසෞඛ අධිකාරින් ව ිසින් දැනුම් ද
අදාල වියදම් දැරීමට කටයුතු කළ

4.2.1

පතිපාද ෙවන කිර

1. ෙගොඩනැගිලි වැඩවල කටයුතු සකස් කිරීම සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශවල දක්ව
ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින් ෙඩංගු ෙරෝගය වැලැක්වීම සඳහ අරමුදල් ෙපො
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කාර්යයන් ෙලස ෙවන් කළ යුතුය.  පහත සඳහන් පරිදි එය අයිතමයක්
යුතු
වගුව : ෙපොදු කාර්යයන් ත් සකස් කිරීම සඳහා වූ මාර්ෙගෝ- ෙගොඩනැගිලි වැ
පිළිබඳ මූලික 
අයි
ම 
අංකය
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විස්තර

පමාණ
ය

ඒකකය

ෙකොන්තත් කාලය තුළ වැඩබ
පිරිසිදුව හා පිළ
පවත්වාෙගන යාම සඳහ, ජලය
එකතැන පල්වීම වැලැක්ව ,
භූමිෙය් මදුරුවන් ෙ
වැලැක්වීමට ෙකොනත්කරු න
සැලකිල්ලක් දැක ්විය යු
අභ්න්තර අධීක්ෂණ යනයක්
මඟින් ෙමය සහතික කළ .

E

අයිත

මුදල .

2. ඊට අමතරව ෙසේවා ෙයෝජකයා විසින්  ෙක-19 සහ ෙඩංගු වලට එෙරහි
ෙකොන්තත්කරුවන්ෙග් ෙසේවකයින් ආරක්ෂා කිරීම  පුද්ගලික ආරක
උපාංග සඳහා ඉංජිෙරු අනුමැතිය ඇතිව සහ ෙකත් ලියකියවිලි තිපාදන
ෙවන් කළ යුතු 

4.3 ෙකොන්තත්කරු රාජකාර
ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ෙ-19 සහ ෙඩංගු පාලනය කි, වැඩ  බිෙම් වප්ත වී
වැලැක්වීම සඳහා වඩාත්ම වගකිව යුතු පුද්ගලයත්කරුය. ෙකො-19
පැතිම වළක්වා ගැනීම සඳහා ෙම මාර්ෙගෝපෙද්ශ විස්තර කරන ඉදිකි
වැඩබිම්වල සනීපාරකපරිචයනෙකොන්තතකරු විසියාත්මක කළ යුත
ඊට අමතරව පහත සඳහන් විෙශේෂ ෙඩංගු වැලැක්වයාමාර්ග ෙකොන්ත්කර
විසින් සිදු කළ
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1. මදුරුවන් ෙබෝවන ස්ථ ාන නිතිරික්ෂා කිරීම සහ තුරන් කිරීම සඳහ
වැඩසටහනක් සමස්ත ඉදිකිරීම් කාල ම �යාත්මක විය යු
2. ඉදිකිරීම් වැඩබිම්  මදුරුවන් ෙබෝවීමකින් ෙතොරව හා කුණු කසළ 
ගැනීම සඳහා වගකිවයුතු නිළධාරිෙයකු (වෘත් සහ  ආරක්ෂා පිළිබ
අධීක්ෂක ) සහ උප ඩායමක් වෘත්තීය ෙසෞ සහ  ආරක්ෂාව පිළිබ කමිටුව
පත්කල යුතු . දික අවරණය කරගන්න සියලුම මදුරුවන් ෙබෝවන  එම දි
ම  ඉවත් කළ යුත
3. ජාතික  ෙඩංගු මර්ධන ඒක කය විසින් සකස් ක රන ලද මාර්ෙගෝපෙද්ශ
මදුරුවන් ෙබෝ කි රීෙම් ම  පිළිබඳව වැඩබිම් පරීණ්ඩායෙම
සාමාජිකයින් නිරන්තරෙයන කල යුතු .
4. ෙසෞඛ් ෛවද් නිළධා/ ජාතික  ෙඩංගු මර්ධන ඒක කය විසින් ෙද්ශවල
නිතිපතා ෙකො-19 සහ ෙඩංගු පාලනය පිළිබඳව දැනුම වර්ධන හා පුහුණ
පැවැත්වට කටයුතු කල ය.
5. ආකෘති ප 01 හි විස්තර ක ර ඇතිදි සම්පූර්ණ ඉදිෙද්ශ, ගබඩා අංගනය,
වාසස්ථාන, ඉවුම් පිහුම්/ ෙරදි ෙෙද්ශය සහ වැසිකිළි ස ෛදනිකව පරික්
කළ යුතුය. පුරවා ඇති ආකෘ අංක 01 ඕනෑම  බලයලත් නිළධාරිෙයකු 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වැඩබිම් කාර්යාලෙය් ෙගොන
6. ආකෘති ප අංක 01  සතිපතා යාවත්කාලීන ත/ෙසොයාගැනී පිළිබඳව ඉදික
වැඩබිෙම්ධාන ෙකොන්තත්කරු ෙවත දැනුම් දිය
7. ෙසොයාගැනීම් මත පදන, ආකෘති ප අංක 01  ඒකාබද්ධ මාසික සාරාංශ වාර්,
ආකෘති ප 02 සකස් කළ යුතු
8. සියළුම ඉදික ිරීම් ස්ථාන තම මාසිශ වාර්තා-අංක  02 ආකෘති පය අදාල 
පළාත් පාලන ආයතනයට (මහ නගර සභාව/නගර නභාව ෙසෞඛ් ෛවද් නිළධා
සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන  යන ආයතන වලට යැවිය යුත
9. ෙකොවි-19 ෙරෝගය වැලඳම  සම්බන්ධෙ, වෘත්තීය ෙසෞ ෙසේවාවන්හි නිර්ෙ
මත වයස අවුරුදු  ෙහෝ ඊට වැඩ, නිදන්ගත ෙරෝග පව, දරුණ ෙරෝග ඇතිවීෙ
වැඩි අවදානමක් ඇති කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහයාමාර්ග අවශ ෙව්
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10. සහායක ෙසේවා කාණ්ඩවල ෙසේවකයින් වව් සැපයුම්කර, ආරක්ෂක
නිලධාර, ගබඩා පාලකයන, ෙත්සැපයුම්කරුවන්, අත් උදව්කරුවන් යන 
ද, ඉදිකිරීම් වැඩබ වෘත්තී ෙසෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව සැලැස්වීෙම්දී සැලකිය
ෙව.
11. වැඩබිෙම රසායනික  කළමනාකරණය (දුම) සහ පාරිසරික කළමනාක සිද
කරන්ෙන්  පෙද්ශී ෙසෞඛ් ෛවද් නිළධාෙග සහාය ඇතිව කළ යු.
(චකෙල්ඛ අංකය: ROP /  PSC /  2017/01).  පළිෙබෝධනාශක ෙරජස්ට්ර යටෙත්
ලියාපදි කර ඇති පළිෙබෝධනාශක කළමනාකරණ ආයතනවල ලැයිස්තුවක් 
ෙඩංගු මර්ධන ආයතනෙය් අනුදැනුම  ෙකොන්තත්කරුවන්ට ලබා ගැනීම ස
ලැයිස්තුගත ක ර ඇති , එය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන  ෙවබ්
අඩවිෙයපලෙකොට ඇත.
12. වැඩබිෙ ද කීට නාශක ෙයොදන අවස්ථාවන්හි පළිෙබෝධනාශක ෙරජිස්ටර
නිර්ෙද්ශ ක රනු ලබන කීට (Bti H-14:  Bacto Bti, Bactivec, Mosquito
Dunk, Pyriproxyfen (similarv 0.5 G), Novaluron, Polydimethylsiloxane
(Aquatain AMF)  (චකෙල්ඛය අංක ROP /  PCS /  2017/1 සහ  ROP /  PCS / 
2018/2) භාවිතාකළ යුතු අ, විද්නුකූලව සෙසෞඛ් ෛවද් නිළධා මහතාෙග්
තාක්ෂණික අධීක්ෂණයඑය සිදු කල යුතු
13. ෙඩංගු මදුරුවන් අභිජනනය වන ස්ථානවලට කීට නාශක ඳහා වෘත්තීයම
කීට නාශක නිෙයෝජිතායතනයක් හා සම්බන්ධ වීෙමන් කටයුතු කල යුත
කීට නාශක  නිෙයෝජිතායන් පිඳ දත්ත ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත 
අධිකාරි ෙවබ් අඩෙයන් ලබා ගත හැක
14. ෙකොන්තත්කරු විසින් කීට නාශ වැඩබිමට ෙයොදන ල වාර ගණන පිළිබ
වාර්තා පවත්වා ගැනීම අ ෙව්
15. ෛවද් විෙශේෂ ඥවරන්ෙග් ස මහජන ෙසෞඛ් පරීක්ෂකෙග් උපෙ අනුව කී
නාශක ෙයදීම භාතා කළ යුතු අ, එමඟන සමනලුන් වැනි පරිසර හිසත්ත්
ෙකොට්ටා විනාශවීමට ෙබොෙහෝ ඉඩ ඇති බැ, ෙමම �යාවලියගැන කල්පනාකා
ෙලස කටයුතු  යුතු
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5. ෙකොවි – 19 සහ ෙඩංග වැලැක්ව සඳහා ෙහොඳ ෙසෞඛ්
පුර.

5.1 ෙසෞඛ් උපෙදස්
5.1.1.

ෙසෞඛ් පරීක්ෂා- ශරී උෂ්ණත්ව

ෙකොවි-19 පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා අඛණ්ඩ  පරීක්ෂාවන් ඉතා වැද ෙව්.
සෑම වැඩබිමකම පහත සඳහන්ධාන ෙසෞඛ් පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීම නිර
ලැෙබ්
1. එක් එක් ඉදිකිරීම් භූමිෙය් ෙදොරටුව අනෙග ශරීර උෂණත්වය පරීක්
කල  යුතුෙව්. සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ෙගන යමණත්වය මැනීම සඳහ
භාවිතා කල හැකි උපක පිලි ෛවද් ෙශ්ණිෙ ඒවා විය යුත
2. ශරීර උෂණත්වය 98.°F ෙහෝ 37.0°C ට වඩා වැඩ වාරතා කරන පුද්ගලය
වැඩබිමට ඇතුවී වැලැක්වීම සඳහා කටයුතු තුෙව එවැනි පුද්ග වැඩ 
බිමට ඇතුළු වුවෙහශරීර උෂණත්වය විනාඩි-15කි පසුනැවත පරීක්ෂා ක
යුතු අතර, සුදතිකාර සඳහා ෙයොමු කල යුත

5.1.2 ෙසෞඛ් උපෙදස් - අත ෙසේදී සහ සනීපාරක්ෂ
ශමිකයට අත් ෙසේදීම  තම සනීපාරක්ව මැනවින් පවා ගැනී සඳහා
පහසුකම් සැල ෙවනුෙවනපහත දැක්ෙවන උපෙදස් නිර්ෙද්ශ ෙ
1. ඉදිකි ව්පෘත සඳහ ඉදිකි භූමි ඇතුල් ස්ථානෙය පහසුෙව අත්
ෙසේදී සඳහා සබන්, ජය ස්ථානගත කල යු අතර නිතර අත් ෙසේදීම අනය
කල යුතු .
2. පාදෙයන �යාත්ම කලහැක ජලකරාම සවි කල යුත ෙමය සෑම ජල 
ෙබ්සමක උචිත ෙව
3. අතිෙර පියවර වශෙයන, ඇතුලු ෙදොරටු සහ ෛවරසය පැතිරී ඉඩ
ඇත ස්ථානවල ෙසෝඩිය හයිෙපොක්ෙලෝර 0.1% වන ද්වණයක පාවහන
අඩිය ෙසේදීමට ස්ථානගත කල යු
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4. එක එක පුද්ගල වැඩබිම ඇතුල් වි තමා පැලඳෙගන ආ පාවහන ගලවා
ෙවනත්පාවහන යුගලක් භාවිතා කිරීමට උපෙදස් ලබාදි

5.1.3 ෙසෞඛ්

උපෙදස් - පුද්ග සනීපාරක්ෂ

ෙකොවි-19 පාලනය කිරීම සඳහා පුද්ගල සනීපාරක්ෂාව පිලබඳ සැලක
ඉතා    වැදගත්ෙව පුද්ගල සනීපාරක්ෂාව පිලිබඳ මනා සැලකිල්ලක් දැ
සෑම ෙසේවකයකුට පහත සඳහන් උපෙස් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කළ යුත
1. ඉදිකිර ශමිකය මුහ, ඇස්, නාසය ෙහෝ මුඛය ස්පර්ශ කිරීෙමන් ව
යුතු ෙ ඔවුන් නි මුහුණ ස්පර්ශ ෙනොකළ ය මු ආවරණ ඉවත දැමිය
හැකි ආකාරෙය් , එක භාවිතයකින් පසු භාවිතා ෙනොකළ බහු භාව
මුඛ ආවර නැවත භාවිතා කිරීම සඳමනා ෙලස ෙසෞඛ්රක්ෂ විය යුත
2. වැඩබිමකට පැමිණීම සලකුණු කිරීම සඳහා ඇඟිලි යක් භාවිත
කරන්ෙන් , ශමිකයන දෑත් පිරිසිදු කිරීමට ලබා දිය යු. ඇඟිල
ස්කෑන් යනය භාවිතා කිරීෙමන ශමිකය අත් ෙසේදී ම ෙහ
සනීපාරක්ෂක දියරයකින් අත් පිරිසිදු කළ යුතු බව
යුතු පහසුෙවන් භාවිතා ක ිරීම සඳහා ඇඟිලි ස්ය අසල අත්
සනීපාරක්ෂකව්යක් 70%  v /  v ඇල්ෙකොෙහොල් මත පදනම් වූ) ත
යුතු
3. ශමිකය නිතරම ජංගම දුරක, පෑන් සහ ෙවනත් ෙපොදු උපෙයෝගීතා
ස්ථානගත දුරකථ, ෆැක්ස් යන, ෙම්, වැඩ ෙමවලම් සහ උපකරණ ෙබදා
ගැනීෙමනහැකි තර වැළකී සිටිය ය
4. සෑම ඉදිකිරශමිකකුම තම ඇඳ, ඇඳුම් කට, තුව, සපත්, ඇඳුම් ආද
ෙවන ෙවන ම තබා ගත  යුතු අ, ඒවා විෂබීජහරණය ක ර ෙනොමැති
හුවමා කර ගැනීෙමන් වැලකීය යුතු
5. සෑම ඉදිකිර ශමිකකුට ෙවන්  පිඟාන, වතුර ෙබෝත,
වීදවක/ෙකෝප්පය, දත් ෙබෙහ, දත් බු, ෙර්සර් තමන ම  භාවිතය
සඳහා තබා ගත  යුතු ඔවුන් ඒවා ෙවන ෙවනම තබා ගත යුතු, ෙපොදු
භාවිතය සඳහාතබා ෙනොගත යුතු
6. සෑම විටම ෙකෝවි-19 ව්ප්තිය  වන කාලයන් වලදී සහ ෙරෝග
නිරණය කරන ලද කාල පරිෙඡදය තුළ, ඉදිකිරශමිකය, ෙසනඟ පිර
ඉතිරී ගිය ස්ථඑක්රැස් වී වැළකී සිටිය ය
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7. ශරීරෙය්තිශක්තික රණ පද්ධතිය  සම්පන්නව පවත්වා ගැනීම ස
ඉදිකිර ශමිකය ෙපෝෂ්දායී හා සමර ආහාර ෙව්ක් ගත යුතු , වැඩ 
කිරීෙමන් පසු ෙහොඳ විෙව්කයක් ද, අඛණලබා ගත යුතු
8. අපවි දව් , අත් ෙල්, කඩදාස, අත් පිස ින කඩ, ඉවත දැමිය හැක
ෙර්ස, දත් බුරුසු යනාදිය පැඩලය යාත්මක  වන වසා දැමිය හැ
කසළ බඳුනකට බැහැර කළ යුත
9. අපදව් බැහැර කිරී ම ෙසෞඛරක්ෂිතව ස ිදු කළ යු, ෙසෞඛ්
පරීක්ෂකවරෙයකුෙග් ෙහෝ සුදුස අධිකාරියක මාර්ෙගෝපෙ
අනුගමනය කළ යුත ෙරෝග වැලඳී ඇතැ සිතන සැක  කරුවකු අපදව්
ෙසෞඛ් ෛවද් නිළධායකු විසින් ලබා ෙදනව් කළමනාකරණය
පිළිබඳ මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්ලව කළමනාකරණය කළ යුතු ෙරෝග
වැලඳී ඇතැයි සැක කළ පුද්ගලයා ද අවධානෙයන් හා පරිස්සමින් ර
යුතු
10. ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් දුම්පානව් භාවිතය හැකි තරම් අවම 
යුතු
11. දවෙසේ වැඩ නිම කිරීෙමන, ඉදිකිර ශමිකය සාකච්ඡ, කණ්ඩායම
�ඩා, විෙනෝද සඳහා ෙහෝ ආහාර ෙහෝ ජලය ලබා ගැනීම ඳහා ෙහෝ
මධ්සාර පරිෙභෝජන සඳහා එක්රැස් ෙනොවිය  .
12. ෙකෝවිඩ - 19 තර්ජනය අවසන් බවකාශ කරන තුරු ඉදි ශමිකය
අතට අත  දී, වැලඳ  ගැනීම වැනි ෙභෞතියාකාරකම් වලින් වැළකී 
යුතු
13. වැඩ කිරීමට වාර්තා කල, ඉදිකම්ශමිකය භාරව සිටිනිලධාරියාෙ
නිසි අවසරය ලබා ෙනොෙ, සුදුසු ෙස පූර්ෙවෝපාය අනුගමනය
ෙනොකර, ඉදිකිරීම් භූමිෙයන් ඉවත්වීෙමන් වැළ නැවත වැඩබිමට
ඇතුල් ව අවශ් නම් කලින් විස්තර කර ඇති සියලුම පියවරයන්
�යාත්මක කළ යුත

5.2. සුභසාධ පහසුක

ෙකෝවි-19 පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඉද ශමිකයන සුභසාධන පහසුක
සැලස්වීම කිරීම අවධානය ෙයොමු කළ යුතු ඉතා වැදගත් පවාහන පහසුක,
නවාතැන, සනීපාරක්ෂක පහස, දිවා ආහාර ලබා ගන්නා ස්ථා සහ  ආපනශාලා
විධිවි, ඇඳම් මාරු කරන ස්ථ සහ ජලය එකතැන රැස්වීම සහ අවම සම්බන්
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ෙහොඳින් සැලසුම් කර සංවිධානය වැඩබිවල 
පහත සඳහන් අවම යාමාර්වත �යාත්මක කළ යුතු අතර වැඩබිෙම් ස්වභාවය
31

ඉතාම  සුදුසයාමාර් ගැනී වගකිවයුතු නිලධාරීනකීම ෙලස සලකනු
ලැෙබ.

5.2.1 වැඩ කිරීෙ පස පිටවී �යා පටිපාට

ශමිකයින් රැකියා ෙය් ස ආපසු නිවසට පැමිෙණන, නිවසට පැමිණි පසු
නිවසට ෙහෝ වාසස්ථානයට ඇතුළු වීමට ෙපර ගත යාමාර්ග කිහිප
තිෙබ ෙරෝගය පැතිර යාෙම්  අවදානම වළක ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් ද
පිළිපැදීමට සිමිකයින් සැලකිලිමත් ව
i.

සබන් සහ ජලය භාවිතෙයන් දෑත් ෙහොඳින් ෙ

ii.

ඇඳුම් සහ සපත්තු/ෙසෙරප්පු ඉවත් කර ප. ඇතුළට ගැනීම
ෙහෝ නැවත ඇඳීමට ෙපර ඒවා ෙසෝදන්

iii.

ඔෙබ් සියලු බඩු බාහිරාදිය නිවසින්  කියම් භාණ්ඩයක් න
තුළට ෙගන යන්ෙ න්, එය සබන් හා වතුෙරන් ෙහෝ ඇල්ෙකොෙ
අඩංගු සපාරක්ෂක  දවණයකි විෂබීජහරණය කරන (ෙමය ඔබෙග්
ජංගම දුරකථන, ඇස් කණ්ණා, අත් ඔරෙලෝසු ආදිය සඳහා අද
ෙව්) නිවසට ඇතුලු වීථම ස්නානය කරන්න

5.2.2 පවාහන පහසුක
1.

නිවාසෙය් සිට ඉදිකිරීම් භූමියට සහ ඉදිකිරීම් භවාහන
පහසුකම් ලබා දීෙමන් ඉද ශමිකය ෙකෝවි-19 ෙරෝගයට ෙගොදුරු
වීෙම් අවදානම අවම කළ හැක

2.

තමන්ෙග්ම බයිසි, ෙමෝටර් පාපැදියක් ෙහෝ ෙමෝටර් රථයක් භ
කිරී ම ෙපොදවාහනය වැළැක්ව සඳහා විකල්පයක් ෙලස සැල
හැකිය එවැනි අවස්ථාවන්හිද, වාහන නැවැත්වීම සඳහා ෙසෞ
ආරක්ෂිත ස්ථානයක් ලබා දිය එවැනි වාහන කමෙව්දයන් වැඩබි
ෙගන ඒෙම්දී ෙලස විෂබීජනා ෙයොදා පිරි කිරීසිදු කළ යු

3.

ෙනොවැලැක්විය හැකි
බස් රථ හා දුම්ර වැනි ෙපොදුවාහන
ෙසේවෙයන් ගමන් කිරීමට ස ිමිකයන්  නිතරම මුඛ ආවරණ
අත්වැසුම් පැළඳිය

4.

ෙපොදු වාහනය භාවිතා කරන සෑම ෙසේවකෙයකුටම ඔහු/ඇය සහ අෙනක්
අතර අවම වශෙයන් මීටර දුරක ් පවත්වා ගැනීමට උපෙදස්
යුතු එවැන අවස්ථාවන්හ, ෙසේවකයා විෂබහරණය සඳහා පමාණවත්
කමෙව්දයක් අනුගමනය කළ ය
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5.

වැඩබිම් විසින් සංව ිධානය  වැඩබිෙම් විෙශ පවාහන පහසුකම
තිෙබ් නමමිකයන් ෙසෞ බලධාරීන් නිෙයෝග පරිදි ස දුරස්ථභාවය
තබා ගත යුතු අතර සෑම විමු ආවරණ පැළඳ සිටිය ය .

6.

වැඩබිෙ එවැනි වාහන පහසුකම් සැපයීම සඳහා භාව ිතා  ක රන  ව
නිරතු ම ෙසෞඛ් පරීක්ෂකෙග් අධීක ්ෂණය යටෙතහරණය කර 
පිරි කළ යුතු

7.

ෙකෝවි-19 ෙරෝගයට ෙගොදුරු වීෙම්  අවද ානම අවම කර ගැනීම 
වැඩබිෙම් ෙහෝ ආසන්න නවා ෙවත  යාම  සුදුසු විකල ආසන්නෙය
පදිංචිව සිෙසේවකයින් වැඩ බිමට පැමිණීම පා සිදු කි දිරිම
කළ යුතු

5.2.3

නවාතැන

නවාතැනවල ඇඳ ඇතිරිලි හරහා ෛවරසය පැති
1. ශමිකයන්ෙග් , ඇඳ ඇතිර, ෙකොට්ට උර සහ අෙනකුත් ඇඟලුම් ෙරදි
දිය/ෙරදි ෙසෝදන කුඩු භාවිතෙයන් න ෙසෝදා, 60°C - 90°C අතර 
උෂ්ණත්වෙය් ඇති ජලෙයන් නැවත ෙසේදිය යුතුය. නවාතැන් ස්ථානවල
ශමිකයන් ඇඟලුම් හා ඇඳ ඇතිරිලි ෙබදා ගැනීෙමන් වැළක
2. ෙරදි සහ ඇඳ ඇති ෙසේදෙමන පස, පමාණවත් තාපයකට නිරාවරණය වීෙ
ෙහෝ සෘජු හිරු එළිය යටෙත් වියළා ග
3. ඉදිකි ශමිකයන් විසින් භාවිතා කර ෙන්වාසිකාග, ලැගුම්හල් 
නිදන කාමර නිතර විෂබීජහරණ, හා ෙහොඳන් වාතාය ලැෙබන පරි තබා
ගත යුතු

5.2.4 සනීපාරක් පහසුක
1. පමාණවත්

සනීපාරක්ෂක පහ, වැසික, නාන කාමර, ඇදුම මාරු කර
ස්ථාන/ස්ථානය ආදිය වැ බිම් ස්ථානවල ලබා දිය යුත, එවැනි ස්ථානවල
ඇති හැල සහ කරාම  විෂබීජහරණය කිරිෙමන් -19 ෙරෝගය ව්ප්ති
අවම කළ හැක.
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2. විෂබීජහරණ කරන අවස්ථා ගණන ෙසෞඛ් පරීක්ෂක විසින් තීරණය 
අතර, එම වාර ගණන වැඩබිෙමහි ෙසේවක සංඛව සැලකිලට ගනිමින් තී
කළ යුතු 

5.2.5 දවා ආහාර කාමර සහ ආපනශාලා

1. ෙකෝවි-19 පැතිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ලබා දී ඇති මඟ ෙපන්වීම අ
සාර්ථක  ෙලස යාත්මක  කිරීම සහතික කිරීම ආපනශාලා/දිවා ආහාර
කාමරවල සමාජ දුරස්ථභාවයක ් පවත්වා ෙගන ට හැකි පරි සෑම ඉදිකිර
ස්ථානයක ම දිවා ආහාර ෙවලාව ෙවන්ෙවන් ව ෙබදා ලබා දිය

2. තදබදය සහ සමාජ දුරස්ථ අවශතා සහතික  කිරීම සඳහා ඕනෑම ෙව්ලාවක
ගන්නා ස්ථා භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ෙග්ව අවම කළ යුතු එම ස්ථාන
සුදුසු වායක්යුක්ත  යුතු
3. එක් එ ඉදිකිරීම් භූමිෙය් දිවා ආ ආහාර  ගන්නා
විෂබීජහරණය කළ යු

ස්ථාන නිත

4. දිවා ආහාර කාමරෙය ඇත්ෙ ස්වයං�යව  භාවිතා කල හැ ජල  කරාම 
ෙනොවන්ෙන්  නිතිප ජල  කරාම විෂබීජහරණය ක ළ යුතුය. පැඩ
භාවිතෙයන් ස්වයයව �යා කරන ජල කරාම පහසුෙව සෑදිය හැක.
5. සමාජ දුරස්ථ අවශතා සපුරාලමින් ආහාර ගන්නථානවල සහ දිවා ආහාර
කාමරවල පුටආසන සැකැස්ම දුරින් තබා ගත ය
6. දිවා ආහාර කාමරෙය් පුටු එකිෙනක ලා ෙනොදී එකම දිශාවකට මුහුණ 
බවට වග බලා ගැනීට හැකි තරම් පියවර ගත ය
7. ආහාර  ගැනීම ෙහෝ රැෙගන යාම සඳහා ඉ දැමිය හැක එතලු සහ  බහාලුම
භාවිතා කිරීමට ඉදිකිරීම් කම්කරුවන් දිරිමත්  පරීක්ෂකෙග් 
ෙපන්වීම අනසිය අපදව් බැහැර කිරීම සිදු කළ යුතු අතර ෙම් සඳහා
�යා කරන කසළ බඳුන් නිර්ෙද්ශ කරනු
8. ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ෙයොදවා ඇති ආහාරපාවා, සනීපාරක්ෂක හා ෙසෞ
සම්පන්නමවලට අනුකූල විය යුතු අතර ෙමය  පරීක්ෂකවරුන් 
නිරීක්ෂණය කරනු ලැබිය 
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5.2.6

ඇඳම් මාරු කරන ස්ථ/ස්ථානය

1. ඇඳම් මාරු කරන ස්ථ/ස්ථානය සැමවිටම විෂබීජහරෙකොට පිරිසිතබාගත

යුතුය.සිවාතාශය සහතික කළ යුත ඇඳම් මාරු කරන ස්ථ/කාමරවල ෙහෝ ඒ
අසල අත් ෙසේෙම පහසකම ලබා දි යුතු
2. ෛවරසය පැතිරීම අවම කිරීම , එක් එක ් ෙසේවකයාෙග් ඇඳුම් ෙවන 
තබා ගත යුතු
3. ඇඳම් මාරු කරන ස්ථ/ස්ථානෙය පුටු මීටරයක දුරින් තබා නිතිපතා 
ෙකොට පිරිසකළ යුතු
4. සමාජ දුරස් භාවය රැක  ගැන සඳහා ඕනෑම ෙව්ලාවක ඇඳම් මාරු කර
ස්ථාන/ස්ථානය භාවිතා කරන පුද්ගලයින්ෙග්ව අවම කළ යුතු

5.3 ඉදිකි ස්ථානවල අපදව් බැහැර කිර
ෙඩංගු මර්ධ �යාවලි තු, දිරාපත් ෙනොවනව්, පජා අපදව් සහ කාර්මික අව්
නිසි ෙලස බැහැර ක ර ජලය එකතැ රැස ෙනොවන ස්ථානවල කළමනාකරණය කළ
යුතු
1. ෙඩංගුෙරෝගෙයන කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂා කිරීම අපදව්/කසළ නිසි ෙ
එකතු කිරීම සහ බැහැර කිරීවශ් ෙව්
2. ප්ලාස්ටික් ෙගෝනිවලව් එකත කළ යුතු අ, ඒවා දිගු කාලයක් එක 
පල්වීමට ඉඩ ෙනොදිය යු

5.4 පුද්ගල ආරක්උපාංග

ෙසේවා ස්ථානෙය් පුද්ගල ආරකඋපාංග සැපයීම හා භාවිතකිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙ
ෙයෝජකයන් ඊට වැදගත් කාර්යය භාරය ඇත.  පුද්ගල ආරක් උපාංග විසි
ෙසේවකයින අනාරක්ත  ෙසෞඛ් ෙහෝ අවදානම් වල විෙශේෂෙයන් ෙකෝ-19 සහ 
ෙඩංගු වැනි මාරාන්ෙරෝගවලි ආරක්ෂාකරනු ඇ,
1. සෑම ඉදිකි ස්ථානයකම සියළුම ඉදික ිරීම් කම්ඛ ආවරණ සහ අත්
වැසුම් ලබා ෙදන බවට සහතික  යුතු මුඛ ආවර සහ අත වැසුම් ෙබද
ගැනීම ෙහෝ නැවත භාවිතා කිෙනොකළ යුත.
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2. ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු වැනි මාරාන්ෙරෝගවලි ආරක්ෂාවීම ඳහා පුද්ග
ආරක්ෂක උපාංග නිසි ෙලස භාවිතා ක ිරීම ප ශමිකයන් දැන කිර
අවශ් ෙව. මු ආවරණ ඉවත් කිරීම සහ නැවත වභාවිත, අත්වැසුම් ගල
නැවත පැළඳීම ෙමයට ඇතුළත

5.5 ඉදිකි වැඩබිම්වල ජලය එක්රැස

ෙඩංගුඅභිජනන ්ථාන වළක්වා
ස
ගැනීම සඳහා භූමිෙය් ඉවත් කළ, එකතැන
පල්ෙවන ජය එකතුෙකොට කළමණාකරනය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු ක ළතුය.
ආරක්ෂිත හා වෘත්තීය ෙ අධීක්ෂක විසයාත්මක  කිරීමට සහ ෙස හා
සුරක්ෂිතතා කමිටුව විෂණය කිරීමට පහතයාමාර්ග නිර්ෙද්ශ 
ලැෙබ්
1. මදුරුවන්ය මතුපිට බිත්තර දැමීම වැළැක්වීම සඳහා ජල ගබඩා
නිර්මාණය කළ හැකිය. බහාලුම් තදන වසා දැමි හැකි. නැතෙහොත්
වැස ජලෙයන පිරී තිෙබ, තදින් සවි කර ඇතල් තිර මඟින් මද
පිටතට ෙනෙයන පරි වැසි ජලය රැස් ක ර ගත හැ. ඉවත් කළ හැ සහ 
ඉවත් කරනු ල ආවරණ සෑම විට පතිස්ථාපනය කළ යුතු අතනිරතු
ජලය ඉවත් කළ යු. මදුරුවන්ට ඇතුළට හා පිටතට යාම වැළැක්වී
එවැනි ස්ථාන ෙහොඳින් නඩත්තු ක.
2. විකල්පයක් ෙලස ජලය එක්රැස් වන තැන්වල ස කිරීම අපහ
ස්ථානවල කීට නාශක  ෙයදීෙමන් ෙඩංගු මදුරුවන්ෙග් ෙබෝවීම
හැක.  ෙකෙසේ ෙවතත් කීට නාශක ෙයද පළිෙබෝධනාශක  ෙරජිස්ටාර් 
ජාතික ෙඩංගු මර්දන ඒකකෙය් මාර්ෙගෝපෙමත සිදු කළ යු
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6 ෙකෝවි-19 හා
ස්ථාන පරිපාලය

ෙඩංග පැතිර

වැළැක්ව සඳහා ඉදිකි

ඉදිකිරීම් ස්ථා ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු පැතිරීම වැළැක ්වීම සඳහා
මාර්ෙගෝපෙද්ශෙය් හඳුන්වා දී ඇති වැළැක්වීෙම් පියවරයන් ඉදි
පාර්ශවකරුව මනා ෙලස  අනුගමන කළ යුත. ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්ට ෙ
ෙකෝවි-19 ෙහෝ ෙඩංග පිළිබඳ රජෙ ෙවනත් ඕනෑම මාර්ෙගෝෙද්ශය පටහැනි
ඕනෑම ඉදිකිරීම් ස්ථ සඳහා නීතිමයයාමාර්ග ගැනීම සහ/ෙහෝ ඉදිකිර
ස්ථාන තාවකාලිකව වසා දැමීමඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන බැඳී සි

6.1

මූල කරු

1. වැඩබිවල  සිට ශමිකයන විසින් උපෙදස් දැඩි ෙලස පිළ ද  යන්න
සමීපව අධීක්ෂණය ක ිරීම ෙකොන්තත්කරු සුදුසු පරිද ආරක්ෂාව
සහ වෘත්තීය ෙසෞ අධීක්ෂකව පත් කළ යු.
2. සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයක්ම  මහජන  පරීක්ෂකවරු වැඩබිම
අධීක්ෂණය කි පහසුකම් සැලසිය යුත, ෙසේවකයින්ෙග් ආරක්
සහතික  කිරීමහා ගනු ලබන ෙපර  සූදාන පියවරයන්හමාණවත් බව සහ
ෙකෝවි-19 ෛවරසය පැතිරීම වැළැක්වීමට ගන්නා  පියවර  මහජන
ෙසෞඛ් පරීක්ෂකව පමාණවත් උපෙදස් ලබාදිය යු.
3. ෙමම ෙසෞඛ් මාර්ෙගෝපෙද්ශය අනුගමනය ෙනොකරන්නන්ට ෙසේවා ෙය
විනය පවත්වා ගැනීම සඳහා සුමයක් ෙකොන්ත්කරු විසින් හඳුන
හැකිය. 
4. සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයක්ම ෙන්වාසික ෙගන් පමණක ් ඉදික ිරීම
කිරීමඋත්සාහ කළ යුත ෙකෙසේ ෙවතත, ශමිකන්ට පරය තුළට සහ ඉන
පිටතට යාමට අවසර තිෙබ්, එය කළ යුත්ෙත් ෙනොවැළැක ්විය
අවස්ථාවන්හිදී ක් වන අත, විෂබීජහරණය සහ සමාජ දුරස්ථභාවය 
ෙසෞඛ් මාර්ෙගෝපෙද අනුගමනය කළ යුත
5. රජෙය් මාර්ෙගෝපෙදය පිළිපැදීම හා ඒවා පිළිපැදීම සහතික කිරීම 
ඉදිකිරීම් ස්ථානයක්ම  හා සුරක්ෂිතතා කමිටුවක් 
යුතු ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙහේතුෙ ඇති වන බලපෑම කළමනාකරණය
කිරීම සඳහ ා අවම වශෙයන් සතියකට වරක්වත් රැස්වීමටවලට
නිර්ෙද්ශ කරනු .
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6. ඉදිකි වැඩබිම් ෙසේවකයින්ෙග් සංව  අවම මට්ටමට සීමා කිරීම ස
වැඩ පද්ධතියක් සක ස් කළ යුතුෙසේවකයන් අතර �යා අවම කිරීම සඳහ
සුදුකමෙව්ද ද ස්ථාපිත කළ යුත
7. සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයවැඩබිම ඇතුළු වීමට සහ පිටසිටින අයව
අතර  ආරක්ෂිත සමාජ දුරස්ථභාවය සහතික ක ිමාණවත් ඉඩක ් ති
යුතු ෙපෝලිම් ගැසීෙ ම්දී මිනිසුන් අතර ආරක්ෂිත සමාජ දුරස්
ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා වැඩබිමක ෙපොලෙව් ස්ථිර සටහ කල හැකි
සංෙක්ත ඇති කිරීම න කරනු ලැෙබ වැඩ කරන ෙසේවක කණ්ඩායම් අත
දුරස්ථභාවය පවත් ගැනීම සඳහා එම වැඩ කරන ස්ථානයට  උචි කමයක්
භාවිතා කළ හැකි
8. ෙකෝවි-19 ව්ප්ත ම වැළැක්වීම සඳහෙපර සූදානම ෙලස, සෑම ඉදිකිර
වැඩබිමකම වැඩ කණ්ඩායම්වල සාමාජික යශ ෙනොකිරීමට වග බලා ග
යුතු
9. ඇඟිලි ණ යන්යක් භාවිතෙයන්  සනීපාරක්ෂකව්යකින දෑත ෙසේදීම
කළ යුතු අ, එක් එක ශමිකයාෙග පසුව යනය විෂබීජහරණය කි
අවශ් ෙනොවනු ඇත
10. ශමිකයන් සංඛ්ව ඉහළ මට්ටමක  පවතින විශාල පෘති වලද ශරීර
උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරයා පටිපාටියාත්මක  කිරීමට අපහසු
ඇත. එවැනි අවස්ථාවන්, අෙධෝරක්-රතු කිරණ වැනි තාක්ෂණයන් භ
කරමින උෂ්ණත්වය මැන සුදුස අවශ් උපකරණ ගණන තීරණය කිරී
ෙපර, වරකට ඇතුළු වශමිකයන් සංඛ්ව ස්ථිර ෙලස දැන ගනීම අවශ
ෙව්
11. සෑම ඉදිකිරවැඩබිමක අත්වශ් ෙනොවන පුහුණු පාඨම සහ අත්වශ්
ෙනොවන වැඩබිම් නිරීක්ෂ කල් දැමීමට පියවර ගත ය
12. සෑම වැඩබිමකටම ෙකෝවි-19 සඳහා සූදානම් වීෙම් සැලැස්මක් 
කිරීමට උපෙදස් ෙදනු ල.  ෙකෝවි-19ට ෙසේවකයිෙග වෘත්තී බලපෑම
මට්ට, තනි පුද්ගලෙයකුෙග් අවදානම, අවදානම් සාධක සහ නිර්ෙද
ෙවනත පරිචය ද සැලකිල්ලට ගන ෙමම සැලැස්ම මඟි ෙරෝග ව්ප්ත
පැතිරීම වැළැක්ද/පාලනය කිරීමද කටයුතු කල යු සැක සහිත ෙරෝග
ලක්ෂණ සහිතමිකය අනාවරණය වුවෙහොතඒ පිළිබඳ ඇතිඅනියත බ
වළක්වා ගැනී හැකි පරි ශම  බලකාෙය් සෑම සාමාජිකෙයක ුම වත්
සිටිය ය .
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13. ෙකෝවි-19 ෙරෝගය සඳහා එක් එක වැඩ �යාකාරකම්ව දී සැපය යුත
ආරක්ෂාව පිළ ඇගයීමට ලක ් ක ළ යු කිසි වැඩබි �යාකාරකමක්
ආරක්ෂිතව ස ිදු කළ ෙනොහැ, එවැනි �යාකාරකම් සුදුසු පරිදි කල
යුතු
14. ඉදිකිරීම් වැ පැටවීම සහනැවත බෑෙම් අවස්ථාෙව, රියදුරන් ඔවු
වාහනවල රැඳී සිටිය රියදුරන්ට තම වාහනෙයන් බැසීමට වන වි,
කිසි දව්යක /උපකරණයක හැසිරවීමට ෙප සබන් ෙයොද ෙහෝ
සනීපාරක්ෂකවයයකි දෑත ෙසේදි යුතු

6.2 නැවත වැඩ ආරම් කිර සඳහා සූදාන වී

ඉදිකිරවැඩබි වසා දැමීෙමනපසුවැඩබිම් නැවත වි කිරීමට ෙ අවශ්
එක් එක වැඩ බිම පූර්ව සූදානමක් ෙලස පහත සඳහන් අංශ සම
පරීක්ෂා කළ ය.

1. ෙඩංග-මදුරුවන ඇත අභිජනන ස්ථාන තහවුරු කර ගැනීම තත්වය
මැඩපැවැත්වීම සඳහඅදාල �යාමාර්ග ගැන.
2. වල් පැලෑටි සහ ඒ හා සමාන වෘක්ෂලතාදිය  ඉවත, නුසුදුසු බාව්
බැහැර කිරීම සහ විහරණය කිරීම සඳහවැඩබි පිරිසිදු ක ිරීෙම් 
දිය කිර කළ යුත.
3. ආරකෂිත කරුණු සපුරාලීම සඳහා වැසිකිළි හා ෙවනත් සනීපාර
පමාණවත් දැයි තහවකර ගැනීම ස ෙකෝවි-19 වසංගතෙයන් ආරක්ෂා 
සඳහා නියම කර ඇත �යාමාර් සඳහා සහය දැක්වීමටමාණවත් ෙලස
පවත්නා වැසිකවල පහසුකම් වැඩිදියුණු ෙහෝ නව  වැසික ඉදිකමට
පියවරගත යුතු ෙ
4. මෘද කැස්සක ෙහෝ අඩ ෙශ්ණිෙ උණක (37.3 0 C ෙහෝ ඊට වැඩි)
ඇත වුවෙහො, ශමිකය තම ස්ථානවල රැඳී ස අතිශයින්ම වැදගත්
ෙපන්නුම් කරමින් සියලු ෙසේවකයින්ට පැහැදිල ි හා නිශ්ච
දැනුම් දිය හැකි ඵලදායී සන්නිෙ කමයක ඇති කළ යු.
5. මහජන ෙසෞඛ් පරීක්ෂක සහතික වැනි කරුණු පරීක්ෂා කෙසෞඛ්
අමාත්යශෙය් නිෙරෝධාය�යාවලිය සහභාගී  ෙවනත් දිසක්කවලි
නැවත පැමිෙණන ෙසේවකයිපැහැදි ෙලස හඳනා ගත යුතු

39

6. ෙරෝග ලක්ෂණ ඇ, ෙහෝ පසුගිය ද 14 තුළ ෙරෝගය වැලඳීෙ
අවදානමකට ලක් වූ ෙ ෙසෞඛ් බලධාරීන් විසෙරෝධායනය කරන ලද 
ඕනෑම  පුද්ගලෙයකු ප වැඩ  ආරම්භ කිරී ෙපර මනාව ෙසොයා බැලිය
යුතුය
7. සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයකම ප ස්ථාන, අත් ෙසේදීෙම් පහ ඇති
ස්ථාන, ආපනශාලා/දිවා ආහාර කාම, ඇඳුම් ම කරන ස්ථාන, ෙසෞඛ්
පරීක්ෂකෙ කාර්යාලය වැනිධාන නම් කරන ලද ස්ථාන දැක්ෙව
පැහැදිලබි සැලැස්මක පදර්ශන කළ යුතුය. සැලැස්ම පැහැ ෙලස නම්
කර  සහතික  කළ යුත ඉදිකිර ශමිකයන් පහසුෙවන් ෙත්රුම්ට 
හැකි භාෂාවකින්ණය කළ යුතු
8. සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයකදීයට ඇතුළු වූ  පසු පිළිපැදයා
පිළිෙ සහි දැන්වීම් සහ වාචික උපෙදස් ඉතා පැහැදකාශ කළ
යුතු පහත දැක්ෙවන්ෙපිළිපැදිය යයා පිළිෙයි
•
•
•
•

•
•

පුද්ගලික බඩු බාහිරාදියෙම් උපෙදස
දෑත ෙසේදෙම් උපෙදස
උෂ්ණත්ව පරීක් පිළිබඳ උපෙද
ෙදවන උෂ්ණත්ව පරීක්ෂාව (අ නම් පිළිබඳ උපෙදෙ◌
ඇඟි මුණ යන් (තිෙබ් න පිළිබඳ උපෙද
දෑත සනීපාරක්ෂදියරභාවිත පිළිබඳ උපෙද

9. මුඛ ආවර පැළඳීමපිළි උපෙදස් සහිතව සනීපාරක්ෂාවර්ධනය කරන
ෙපෝස්ටර් සහ පුවරමාණවත් ෙලස දර්ශනයකල යුතු
10.
තීණාත්මක කාල පරිචදයන තුළ සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථාෙපර 
සූදානම් වීෙම් ගත යුතු අතර ආරම්භ කිරීමට ෙපර වැඩ බිමක
අමුත්තන් ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහාදර්ශනය කිරීමට කට
කළ යුතු
11.
තාවකාලිකෙකටි කාලීන අමුත් පැමිණී අවසර ලබා දීෙම,
ෙපර සූදානම් ව පියවර ගත යුත ෙමම මාර්ෙගෝපෙද්ශෙය් පැහැද
සඳහන් කර ඇති උෂ්ණත්ව , අත් ෙසේද, සමාජ දුරස්ථභාවය වැන
අවශ්තා ෙමම විධිවිධාන මගින් සහතික ක එවැනි අමුත්ෙ
පිටත්ව ගිය, වැඩ  බිෙ ෙසෞඛ් පරීක්ෂකෙ උපෙදස් සහ නිරීක්ෂ
මත එම අමුත්තා සුර ස්ථාන විෂබීජහරණය කළ ය
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6.3 වැඩබි පිරි කිර හා නඩත් කිර

ඉදිකිරීම් ස්ථානවල අෙප්ක්ෂිත සනීපතවයන් සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කි
වැඩබි පිරිසිදු, දව් හා යන් ද ඉතා වැදගත් අංගයකි වැඩබි පිරිසිදු කිර
නඩත්තුරීම යටෙත් කළ යුතු කාර්යයන් කිහි ඒවා පහත සඳහන්කර ඇත.
1.

ඉදිකිරීම්, එහි යන, උපකරණ, ෙමවලම, ගබඩා කර ඇති අමව්
නිරන්තරෙයවිෂබීජහරණභාවිතෙය පිරිසකළ යුතු

2.

ෙලෝහ හා ප්ලාස්ටික් පඨ මත ෙකෝවි-19 ෛවරසය දින කිහිපයක් 
පැවති හැකිය එබැවින් එවැනි පෘයන් නිසි ෙලස විෂබීජහරණ
යුතු සියලු ම ෙලෝහ පෘෂයන් අවම වශෙයන 70%  v/v මධ්සාර 
ද්වණයකින් විෂබීජහරණය කළ  සියලු ම ෙලෝහ ෙනොවන පෘෂයන්
0.1% ෙසෝඩියම් හයිෙපොක්ෙඩ ද්වණයකින් විෂබීජහරණය කළ 

3.

ඉදිකිරීම් ස්ථාන පි තබා ගත  යුතු අතර නිර විෂබීජහරණය ක
යුතු ෛවරසය පැතිරීම අවම කිරීම සඳහා  පරිසර පිරි වාතෙයන්
යුතු ප තබා ගත යුතු

4.

ඉදිකිරීම් භූමිෙය් ෙගොඩනැගිලහවල ඇති සියලුම ෙදොරවල් 
තාක් දුරට විවෘත කළ යුතු අතර එමඟින් ෛවරසය පැතිරී

6.4 ඉදිකි ස්ථානවල පවත්ව රැස්ව
1.

ඉදිකිරීම් ස්ථා රැස්වීම් කැඳවිය ය ඉතා වැදගත සාකච්ඡ, අදහස් 
හුවමාරු කර ගැනීම පගත සමාෙලෝචනය වැනි අතවශ් ෙහේතුන් සඳහ
පමණි. ෙකෙසේ ෙවතත් රැස්වීම් සඳහා ෙභෞතික පැමිණීම අවම වශ
ගත යුතු එවැනි අතවශ් හා ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙභෞතික රැස්,
සහභාගීත්වය අඩු මට්ටමක තබා ගත  අනිවාර්ය ෙසෞ අවශ්තා
ෙලස කලින් සඳහන් කළ පිරිස, විෂබීජ නාශ ෙයදී, මුහු
ආවරණ සහ අත්වැසුම් පැ, සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම යනා
මඟින් ආරක් පියවර ගත යුත දෑත් අල්ලා ගැන, එකිෙනකා වැලඳ
ගැනීම යනාදිය මගින් සුබ පැතුම් වළක්වා සාම්දායික “�
ලාංකි-ආයුෙබොව” දෑත් එකට තබාෙග සබපැතුම් සඳහා භාවිතා 
යුතු

2.

මුහුණට මුහුණලා විධිවිධාන ෙයොදා රැස්වීම් පැවැත්වීම 
වළක්වා ගත යුතු සහභාගීවනනට හැකියාව ඇති සෑම අවස්ථාව,
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දුරකථන රැවීමවීඩිෙයෝ සම්ණ වැනි
භාවිතෙයන් සියලුම රැස්වීම් පැවැත

සන්නිෙව්දන ෙම

3.

ඉදිකිරවැඩබි රැස්වීම් පැවැත්වීෙම්දී රැස්ය පෙව්ශෙමන් ෙතෝර
ගැනී කල  යුතු කම්කරුවන්ට අවම ජ ෙභෞතික  දුරක් පවත්වා
හැකි පුළුල් විවෘත අවකාශයන්හි අඩවි රැස්වීම් පැවැත්වීම ස
කළමනාකරුෙවක ු විසින්ම සහතික ක සෑම රැස්වීමක ්ම ෙස
බලධාරීන් විසින් පනවා ඇත දුරස්ථභාවය සහ ආරක්ෂිත සනීපාර
පියවරයන් සහතික කළ යුතු අතර ෙමම මපෙද්ශෙය් පැහැදිලිව වි
කර ඇත.

4.

පූර්වාවතාවක් ෙල, එක් එක ් රැස්වීම් කළමණාකරු ෙහෝ 
සත්කාරක සමාගම විසින් මුහුණු ආවරණ පටමාණවත් සැපයු
කලින් ඇණවුම් කළ යු, සහභාගිවන් සඳහා පමාණවත් අත
සනීපාරක් දව් අවශ් ෙව්

5.

පූර්වාවතාවක් ෙල, රැස්වීම් කළමණාකරුෙවකු ෙහෝ ර
සත්කාරකෙයක්සෑම රැස්වීමකඳහාම ෙසෞඛ් නිලධාරියාෙදායකත්වය
තහවුරු ක ළ යුතු ශ්වසන ආබාධ ෙහෝ ෙවනත් ෙකෝවි-19 ෙරෝග
ලක්ෂණ ඇති ඕනෑ ම ෙකෙනක ුට භාවිතා කිරී මුඛ ආවර වැනි
උපාංග වැඩබිෙම් තිබිය.

6.5 විලි පඩිෙ ෙහෝ ෙසෝපානය භාවිත කිර
1.

ෙකෝවිඩ - 19 ෙරෝගය පැතිරීම අ කිරීමඳහා විද පඩිෙපළ/දුල
ෙසෝපාන භාවිතය අව කල යුත.

2.

විදුලි පඩිවිදුලි ෙසෝප ෙමෙහයුම් ෙබොත්තම් නිරන්
විෂබීජහරණය කළ යු

3.

විදුලි පඩිවිදුලි ෙසෝප භාවිතා කරන ව, එෙසේ  භාවතා කරන
පුද්ගලයින් බිත්තිවලට මුහුණ දිය යුතු අතර එමඟින් ෛව
කළ යුතු ෙසෝපානෙය් ගමන් කරන පුද්ගලයින්ෙගව අවම කළ
යුතු ෙම් සඳහා බිම් සැලැස්මක් සකස් කළ .
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7 ෙකෝවි-19ෙරෝගය වැලඳී ඇති පුද්ගලයකු හමුවූ විට ඇ
අවස්ථා
7.1 මූල
ෙකෝවි-19 ෙරෝගය වැලඳී ඇපුද්යකු හමු වූවිට  හදිසි අවස්ථ
සාමාන් ඉදිකි වැඩබිවල හදිසි අවස් වලට වඩා ෙබොෙහෝ ෙවනස් ෙව් .
එබැවි, බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයාෙග් ෙහෝ පුද, සම ෙසේවකයින්ෙ
සහ ඉදිකි වැඩබිෙ ආරක්ෂාව තහවුරු ක ිරීම සඳම ඉදිකිරීම් ම 
සැලසුම් කිරීම ඉතා වැදගත්

ෙකෝවි-19 ෙරෝගය වැලඳී ඇත පුද්යක හඳුනා ගැනීම පමම ඉදිකිර
වැඩබිමක ් තුළ හදිතවයක් ෙලස සැලෙක්. එබැව ෙරෝගය වැලඳුන බවට
සැක කරන තැනැත්තාෙග රැකවරණය ෙලස, ෙකෝවි-19 ෙරෝගය පැතිරී
වැළැක්වීෙම් පියවසත, සුදුසයාමාර් කඩිනමින් ගැනීම ඉතා
බලපානු ඇත. සැක  කටයු අවස්ථාවක් හදුනාගැනීෙමන් පසු  වැඩබිම
ඇති අවශතාවයන, හඳුනාගැනීෙම්දී ෙසේවක ෙයක වැඩ කරනු ලබන
ස්ථානය, උස සහ වැඩ වර්ගයද ඊට ෙහේතු විය ය
ෙකෝවි-19 හදිසි තවයක් සාර්ව හැසිරවීම සඳහා පහත සඳහන් ම
කරුණු අවශ් යැයි සැලෙක
1.සෑම ඉදිකිර වැඩබිකටම  ආරක්ත හා වෘත්තීය ෙසෞ
නිලධාරිෙයෙසෞඛ් අධීකණ පරීක්ෂකවරෙයකු නම්, වැඩබි
නඩත්තු ක, නම් කරන ලද ථමාධාර කාමරයක් සහ හුදකලා කාමරය
පවත්වා ගැනී ම මූලිෙයන් අත්වශ් ෙව් . ෙමම පෙද්ශ නිසි ෙ නම
කර දැන්වීම් සහිතව තැබි. ෙකෝවි-19 හදිසි තත්වයක් තුළ අන
කළ යු �යා පටිපාටිය ෙත්රුම් ග හැකි දැන්ව එම ස්ථානවල
පදර්ශනයකල යුතු
2.සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයකම ෙසේවෙය් ෙයොදවාම  බලකාෙය් ෙඛනයක්
පවත්වාෙගන යායුතුය. ෙමම ෙල්ඛනෙය, ජාතික හැඳුනු අංකය හදිස
අවස්ථාවකදී සම්බන්ධ කර ගත යුතු පුද්ගලෙයකුෙග් වර, නම 
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සහ ලිපිනය සහ වැදගත් දුරකථන අංක ආදිය ඇතුළත් විය යුතු
ඉදිකිර වැඩබිෙ ආරක්ෂිත හා වෘත්තීය ෙ නිලධාරි/ෙසෞ පරක්ෂක
ෙමම “වැඩබි ශම බලකාය” ෙල්ඛනය දිනපතාම සම්, යාවත්කාලීන ක
සත්පනය කළ යුතු
3. ඉහත ෙල්ඛනෙය වඩාත්ම අවදානමට ලක්විය හැකි පුද්ගලයින
ෙතොරතුරු සටහන් කිරීමට කට යුතුය. ව, ඒ අනුව ෙවනත් බරපත
ෙරෝග පිළිබඳ පූර්ව ව, ෙකෝවි-19 වැළඳීමට ඩු ෙදන පුර, ෙකෝවි-19
ෙරෝගිෙයක ු සමඟ සෘජුව ෙහෝව සම්බන වී ඇති පුද්,ෙන්වාසි
දිස්ක්කෙය් අවදානම් ම, නිවෙසේ සිට වැඩබ ිම දක ්වාහන
විධිවිධානවල ඇති අවද සහ එහි වර්ගීකරණය කිරීම යනාදිය 
වාර්තා ෙමයට ඇතුළත් විය . ෙසේවකයින් හඳුනානීමට ෙමම
ෙතොරතුරු භාවිතා කළ ය ෙකෝවි-19 පිළිබඳ ධානෙයන සිටටත්,
ෙසේවකයන්ෙග් ෙසෞ ආරක්ෂාව තහවරු කිරි මටත් ෙමම ෙතොරතු
ෙසෞඛ් ආරක්ෂක පියවර ෙයදවකල යුතු
3. සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානය ෙසෞඛ් තත්ත්වය න් හා අනුව අවදානමට 
ලක්විය හැකමිකයන හඳනා ගැනීමට ෙල්ඛනෙය් ඇති ෙතොරතුරු 
කළ යුතුය. මාර්ෙගෝපෙද්ශ තා දැඩි ෙලස පිළිපැදීම සඳහා අවදා
ලක්විය හැකි කාණ්ඩයට අයත් පුද්ගලයින්ලබා දීඅධීක්ෂණය ක
යුතුය. ෙසේවකයින්ෙග් අවදානම් තත්ත්වය තක්ෙසේරු කිර
සඳහන් කරුඉතා වැදගත් ෙව
• ශ්වසන ෙරෝග ඇති පුද්ගලයින් (ඇදු
• දියවැඩිය, අධි ෙකොෙලස්ටෙරෝල් මට, අධි රුධ ිර පීඩනය වැන
ෙහෝ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලඳි  ඇතපුද්ගලය
• අධික ෙලස දුම් පානය කර
• අසමතුලිපතිශක්තීකරණ පද්ධති ඇති 
• වයස අවුරු60 ට වැඩි පුද්ගල
5. එක් එක ් ෙසේවකයා ව පුරවා අත්සන් ක රන ලශ්නාවලියක ් භාවි
කරමින් ෙල්ඛනයට අ ෙතොරතුරුහණය කර ගත යුතු අ ෙකෝවි-19
ෙරෝගය වැලඳී ඇත පුද්යකු හමු වූ විට  හදිසි අවස්ථාවක දී 
වාර්තා පරීක්ෂා ට හා භාවිතා කිරීම සඳහා තබා ගත යුතුය.භාවය
සහතික  කරමින් එවැද්ගලික ෙතොරතුරු විය යුතුය. හ
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අවස්ථාවකදී තමන්ෙග් ආරක් පවත්වා ගැන සඳහා සහ  කිසිය
තතතවයක ෙවනසක් දැනුම් දීමට සිමකයන දැනුවත් කළ යු.
6. පරිය තුළ ඉදිකිරම  බලකාය අධීක්ෂණය හ වැඩ කරන ස්ථානය තුල
ෙසොයා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයටටයු කළ යුතුය. සෑම ඉදික
භූමියක ්ම ඕනෑම ෙව්ලාවක  එක ් එක් ෙසේවකයාෙග් ස්ථානග
නිරීක්ෂණය කිරීමට හා අධීක්ෂණයමෙව්දයක ් ෙයදවිය යු
ෙකෝවි-19 ෙරෝගය වැලඳී ඇ පුද්යකුහඳුනා ගැනී, හදිසි අවස්ථාවක
නැවත ෙසොයා ගැනීමට උපෙදස් ලබා දීමට ෙහෝ හදිසතවයක් මඟහරවා
ගැනීම සඳහා ෙවනත් අයෙගන් උපක ාර ලබා ගැනීමට එවැනි ෙත
භාවිතා කළ යුතුය. ෙභව / අතිනෙහෝ සන්නිෙව්දන තාක්ෂණයන
අදාල ෙසේවකයා   ෙසොයාගැනීමට  කටයුතු  කල හැ
7. ෙකෝවි-19 ෙරෝගය වැලඳී
ඇ පුද්යකු හැසිරව වැන අසීර
අවස්ථාවන්හ, නිර්ෙද පුද්ගල ආරක්ෂක උපාභාවිතා කිරීෙමන් න
�යා පටිපාට ි දැඩි ෙලස පිළිපැදිය ෙකෝවි-19 සඳහා මඛ ආවරණ,
අක්ෂි ආරක, ඇස් කණ්ණාඩි ෙහෝ මුහුණු, දිගු අත් ගවුම
අත්වැස, ජල  ආරක්ෂි ඒපන් වැනි ස උපාංගයක්ම කාෙලෝචිත ෙලස
සැපයීම හා භාවිතා කිරීඩි ෙලස පිළිපැදිය යුතුය. ඉදිකිරීම් 
ආරම්භ කිරී මට , සියලු ඉදික ිරීම් ස්ථාන බලධාරීන් වි
නිර්ෙද්ශ කරනු එබඳු උපාංගවලිසමන්විත දැයි ෙසොයා බැලීම 
ෙව්.

7.2 ෙකෝවි-19 වැලඳ ඇතැයිසැක සිතන අෙයකු හමු වුණ

වැඩබිමක ෙකෝවි-19 ෙහෝ ෙඩංගු ෙරෝග වැලඳ ඇති අෙය අනාවරණය
වුවෙහොත් පහත සඳහන් දෑ පිළිපැදිය යුත වැඩ  බිමකම ෙසෞඛ ආරකෂාව 
සහ වෘත්තීය ෙසෞ නිලධාරියා/අධීක්ෂක විසින් ශම බලකාෙය්සියලු
සාමාජිකයින් වැඩි ද භාවයකින් යුතුව ක ටයුතු කරන බවට ය
යුතු
1. ෙකෝවි-19 වැලඳී ඇත ෙසේවකයාට  මුඛ ආවරණ පැළඳ දිගටම හුදකලා වී
උපෙදස් දිය යුතු ෙකෝවි-19 වැලඳී ඇත ෙසේවකයා/සැක සහිත පුද්ගල
ෙරෝහලකට මාරු කරනු ලබන , ෙරෝගය පැතිරීම වැළැක්වීම සමුල
සඳහන් කර ඇ සියලුම පූර්වාරක්ෂාවන් . තතතවය පාලනය කරීම
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සඳහා ෙවන් කරන ලද කාමර සහ පවතින පුද්ගල ආරක්ෂක උප භාවිතා
කළ යුතුය.ෙද්ශෙ ෙසෞඛ් පරීක්ෂෙවත දැනුම් දීමට ක්ෂණික පිය
යුතු
2. ෙකෝවි-19 වැලඳී ඇතැය සැක  කරන පුද්ගලෙයක් න නම් කරන ලද
ෙරෝහලකට මාරු කිරීම ගිලන් රථයක් භාවිතා කිරීෙමන් ෛවද්
බලධාරීන්ෙග් උපෙදස් පරිදි වි
1990 ඇමතීෙමන 'සුවසරි' ගිලන්රථ ෙසේවාව සම්බන් ගත  හැකිය. 
විකල්පයක් අ නම, ඉදිකිර වැඩබි ෙසෞඛ් නිලධාරිෙග්
අනුමැතිෙ ෙවනත් ගිලන් රථයක් භාවිතා කළ හැකිය. නැතෙහො
සඳහන් සම්බන්ධතා අංකවලින් ආධාර හාස් ලබා ගත හැකිය
ෙසෞඛ් අමාත්යශෙය්24 පැය ඇමතුම් අං- 011 3071073
රජෙය් මාධ ඒකකෙය් ෙහොට්ලය- 117ෙහෝ 1933,
ස්ථාවර දුරකථන 011 5978701,  011 5978703, 0115978719,
0115978722,
සුවසරි' ෙසෞඛ් ෙසේවාව - 071 0107107
හදිස අවස්ථා සඳහා ෙවන්වූ කාමරෙ ෙසෞඛ් ෛවද් නිලධාරී ෙහෝෙද්ශෙ
ෙසෞෙඛ් අංශ සම්බන්ධෙය වග කිවයු පුද්ගලයන් සම්බන්ධත ා අං
පදර්ශනය කල යුතු 
3. සැක සහිතපුද්ගල හා සම්බන්ධ සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලය ගැනීම
සඳහා ෙසෞඛ් අමාත්යශය/අදාළ පෙද්ශෙය් ජනාධිපති ක ාර්ය 
බලකායට සහාය වීම සඳහා ඉදිකිවැඩබිම් ත ගත හැකි සියලයාමාර්ග
ගත  යුතුය වැඩබිම සමඟ ඇති එවැනි සම්බන් ඇති පුද්ගලයින
ෙතොරතුරු වහාම අදාළ බලධාරීන්ට ලබා දිය  ෙකෝවි-19 ෙරෝගිෙය
වාර්තා වුවෙහ, සෑම ඉදිකිරීම් ස්ථානයක්ම  බලධාරීන්ට සම්බන්
ෙසොයා ගැනීෙම් වයාමයට සහ ස්වයං නිෙරෝධායනය බලාත්මක කිර
පහසුකම් සැලසීමට හැකි සෑම පියවරක්ම ග.
4.
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7.3 ෙකෝවි-19ෙරෝගය වැලඳී ඇති පුද්ගලයකු හඳුෙමන් පස
පිරිසිදු
1. ෙකෝවි-19 ෙරෝගිය හඳුනා ගැනීෙමන් පසු ඉද වැඩබිම
නිර්ෙද්ශිත පිරිසිදයා පටිපාටිට ලක කළ යුතු
2. ෙකෝවි-19 ෙරෝගයට තවදුරටතව්ප්ත වීම වැළැක්වීම  කළ
යු කරුණු පිළිබඳව ස ශම බලකාය දැනුවත් කළ යුත
3.

ෙකෝවි-19 ට එෙරහිව ෙපර  සූදානම් , විෂබීජනා, මුහුණු ආ, සමාජ  
දුරස්ථභාව පවත්වාෙගන යාම පිඳ යනාදිය සමස්ත ම  බලකායටම  උපෙදස් 
දිය යුතු

4.

ෙසෞඛ් අමාත්යශය විසින් නිකුත් කරනු ව් කළමනාකරණය සඳහා වූ
මාර්ෙගෝපෙද්ශ අනුගමනය කිරීෙමන් සැක සහිත ෙහෝ තහවුර
අවස්ථාවක ඇති සියලුම සාම හා අෙනකුත් අව් දහනය කිරීම ෙහෝ බැහැ
කිම සිදු කළ යුත

7.4 ෙකෝවි-19 හදි අවස්ථා ඇතුළ පුහු
ෙසෞඛ් ෛවද් නිළධා/අදාල  ආයතන විසින් සෑමෙද්ශයකම නිතිපතා ෙකෝ-19
සහ ෙඩංගු පිළිබඳ අවෙබෝධය වර්ධනය  පුහුණු වැඩපැවැත්වීමට  කටයුතු 
යුතු 
කිසිදු බාධාවකින් ෙතොරව එවැනටහනකට සහභාගී වීම සඳහ ශමිකයන නිදහස්
කළ යුතු
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8

ෙතොරතු

8.1 වැඩි විස්තර සහ පු
ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු ෙරෝගය පිළිබඳ දැනුවත
� ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් ව පිළිබ වැදගත් ෙතොරතු රු පහසු ආකාර ලබා දීමට
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරයත්නයක ් දරා ඇ ෙකෙසේ ෙවතත,
අප මධ්ස්ථානවල ෙතොරතුරු ෙනොමැති අවස්ථා,ෙතොරතු ලබා ගැනීමට ෙවනත්
විශ්වාසදායක භවයන් භාවිත කරන ෙලස ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන 
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් පාට උපෙදස් ලබා ෙදනු ලැෙබ

8.2 ෙකෝවි-19 ආසාදනය හා ෙඩංගු පිළිබඳ ෙතො
ෙමම  ෙකෝවි-19 හා ෙඩංග ආසාදනය පිළිබඳ වැඩි විස්තර පහත ෙවබ් අඩ
පිවිසීෙමන් ලබා ගත හ
http://www.epid.gov.lk
https://hpb.health.gov.lk/en/COVID- 19
https://www.who.int/srilanka/COVID - 19

8.3 ෙවනත් දැනුවත්ක/ පුහුණු වැඩස
1.

ෙකොන්තතතුෙ
පාර්ශවන්ෙග් අර්ථ වීම් (ෙසේ
ෙයෝජකයා/ඉංජිෙන/ ෙකොන්තතකර) 
ඉදිකිරීම් කර්
සංවර්ධන අධිකාරසම්මත ලංසු ෙල්ඛනවල අර්ථ දක්වා ඇත
http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/publications.html

2.

ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන විස ෙකෝවි-19 හා  ෙඩංගු
පිළබඳව වරින්වකාශ කරන ෙතොරතූ, මාර්ෙගෝපෙද්සම්බන්
වැඩිද ෙතොරතුරු ඉදික ිරීම් ක ර්මාන්ත සංවර්ධන නිල
ෙවබ් අඩවිෙ http://www.cida.gov.lk/index_en.html හි
පකාශයට පත් කිරීමට පියවර ගනු
49

3.

සනීපාරක්ෂකව සංයුත, ශරීර උෂ්ණත්ව අගයන් සහ අෙන
සියලුම ෛව උපෙදස් සහ සාමාන් ෙසේවා ස්ථානවල  ආර�ත 
පිළිෙ, ෙකෝවි-19 සඳහා සූදානම් වීම සතිචාර දැක්ව
පිළිබඳ ෙමෙහයුම් මාර්ෙගෝපෙද්ශයන්ට අනුක. පාරිසරි
ෙසෞඛ් අධ්ක්ෂ මණ්ඩලය විසකාශයට පත් කරන ලද අතු
මාර්ෙගෝපෙද් ,17 අෙප්ල 2020 , වෘත්තී ෙසෞඛ් හා ආහාර 
ආරක්ෂාව හා ෙද් ෛවද් ෙසේවා අධ්ක්ෂ මණ්ඩ, ෙසෞඛ්
අමාත්යශය
,
http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/e
lfinder/files/feturesArtical/2020/2020-0422circular.pdf )
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2 වන ෙකොටස

අතිෙර්ක ෙතොර
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1. පතිශක්තිෙය් වැද
1.1 සාම්දායික පරිච

"ෙකෝවිඩ- 19 සඳහා වැඩබිම් සූදානම් වීම" සහ "ෙඩංගු වැලක්වීම සඳහා ඉදික

කර්මානෙය පාරිසරික කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම" පිළිබඳ රජෙය් 
ෙරෝග වැලක්වීම ස හ ඉතා වැදගත් නිර්ෙද්ශ සපයා ඇත.ෙමම මාර්ෙගෝ l වන
ෙකොටස (3 වන අනුවාදය)  ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සඳහා අනුගමනය
�යාකාරකම් විස්තර යි දුර්වලතිශක්තික රණධතියක ් ඇති පුද්ගලයින්
නැවත ෙඩංගු ආසාදනය වන අයට වසා ගැටිති හා රුධිර වාහි නී වලට හානි
රක්තපාත උණ, නාසෙයන් හා විදුරුමස් වලින් ෙල් ගැලීම්, අක්මාව විශා
සංසරණ පදධතිෙය් අඩාල වීෙම්  අවදානම වැඩි බව විශ්වා. ෙමම ලක්ෂණ
අවසානෙය් අධික රුධිර වහනයක් දක්වා ද, කම්පනය සහ මරණය දක්වා ද ව
හැකිය
ස්වෙද්ශ, සම්දායික  හා ආයුර්ෙව්ද  කම ද � ලාංකිකයන් ඇතුලු සැමට 
ෙරෝග වලින් වැලක ීම සදහා උපෙදස් සපයයි.ෙමම උපෙදස් හා පිලිෙවත් ෙබො
ලාංකික සැම ෙදන දීඝ කාලයක් තිස්ෙසේ භාවිතා තිෙ. � ලංකා සංස්කෘතිය සමග
බැඳ ඇති එම  පුරුදු ව වර්තමානෙය් බටහිර ජාතීන් අනුගත  තිෙබ ඒ සඳහා
ෙහොඳ උදාහරණයක් වන්ෙන් එකිෙනකාට ආචාර කිරීෙම් "ආයූෙම් සිරිත 
අතර එය එකිෙනකා ස්පර්ශවීෙමෙව්දයන් වලක සමාජ  දුරස්ථභවයට ඉඩ සලසයි
වැලඳ ගැනීෙමන් වැලකී සිටීම, නැවුම්ඟ උණුසුම් ෙත් පානය කිරීම, ඉඟ
ෙකොත්තමල්ලි පානය කිරීම,ෙබෝවීෙම් තවයකදී "ෙව-ෙවල්ගැටද" කැස්සකද
"වැල-මී" සහ "ෙප්යාව" මාවක් ෙහෝ ෙදකක ් පානය කිර ලංකාෙව් සැම ෙදනා
දන්නා පිලිෙවත් ෙකොළඹ මහ  නගර සභාෙව් ස්වෙද්ශ ෛවද් ෙදපාර්තෙම්න්
විසි මානව  පතිෙද්හතිශක්තීක කිරීමඳහා පාරම්පරික ෙබෙහත් වට්ෙටෝ
වන විද්ත්මක තහවුරු න ලද ෙකොත්තමල, පත්පාඩගම්, වියඟරු,
ෙවනිවැල්ගැට, රඳ, කුඳ ෙපොතු, ඉරිෙව්රිය, ෙපරුම්කායම්වලි“පතිෙශේධ
පාණ්ඨ” වර්තමානෙය් ඉතා ජය පානයක් ෙව
� ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් කය ෙවනුෙවන් වගක ීම් දරණ  ආයතනය ෙලස,
ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධෙය මූලික අභය වන්ෙන් ෙමම මාරාන්
ෙසෞඛ් තර්ජන ලින ඉදිකිරීම බලකාය ආරක්ෂා කිරී ෙසෞඛය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නියමයන්ට අනුව ෙරෝග වයාමර් ෙකෙරහිසැලකිලිම
වීම සමඟමශම බලකාෙය් තිශක්තිය ඉහළ නැංවීෙම්තාව ද , ඉදිකිරීම් කර්
සංවර්ධන අධිකාරිය  විසින් හඳුනා .
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� ලංකාෙව් සමදායික  හා ආයූර්ෙව්ද  පිළෙවත නිර්ශ ෙකොට ඒ ආ�ත 
අමාත්ශ පසිද්ධ නිෙව්දන ෙහෝ නිෙයෝග නිකුත් ක ර නැතත්, උපෙදස
නායකත්වය ගත් ෙබොෙහෝ පුද්ගලයි ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකා
අන්තර්ජාලය හරහා සහ ෙවනතම හරහා ෙම් ඳහා ලබා ගත හැකි ලියකිය
අධ්යනය කර  ලියාපදංචි ද් වෘත්තිකයන්ෙගන් උපෙදස් ලබා ගන්නා ලදී. ඒ 
නිෙරෝධායන මධ්ස්ථාන කිහිපයක පරිපාලනය ක රන ලද ආහාර පිළිෙවයනය
කිරීම, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය  කටය
2 වන ෙකොටෙසහි ෙතොරතුරු සම්පාදනය කිරී භාවිතා කරන භවයන් ඇමු 1 හි
ඇත.

1.2 පතිශක්

පුද්ගලයකු ස තතිශක්තිය යනු පුද්ගලයකුෙග් ශරීරයට විෙශේෂිත ර
ශරීරය විසින් නිපතිෙද්හ වලයාකාරිත්වය අනුව ෙරෝග මැඩ පැවැත්
හැකියාවය තවද එය ශරීරයට ආගන්තුක වන සහ සිරුෙර් යහපැවැනිකර යැය
හඳුනාගන්නා ෛසල ආදව් හදුනාෙගන බැහැර කිරීමට ඇති හැකියාවද පාලනය
සෑම පුද්ගලෙයකුටම ස්වභාවික ෙලස ජනනයතිශක්තියක් ඇත. භාවික තිශක්ත
පුද්ගලයකුෙග් ජානමය ලක වන අතර පතිශක්තික රණ මට්ටම පුද්ගලෙ
පුද්ගලයාට ෙවනස්ෙව්.ඊට අමතරව,ඇතැම් ෙරෝගවලින් ආරක්ෂාවීදාල එන්නත
ලබා ගැනීම මගිනතිශක්තිය වර්ධනය කර ගත හැකිය. ෙකෙසේ,ෙකෝවිඩ - 19
ෛවරසය සදහා සහ ෙඩංගු  ෙරෝගය සඳහා තවමත් කිසිදු එන්නතක් නිපදවා
ෙහයින්, සාමා ජනතාවට සහ විෙශේෂෙයන් ඉදි ශමිකන්ට තම තිශක්තිය 
යැපීමට  ෙහෝ ෙරෝගය වැලඳීෙමන් ෂා වීම ෙහෝ තම  සිරුෙරතශක්තිය වර්ධ
සඳහා කමෙව්දයන් අනුගමනය කිරීම සි වී ඇත.
ෙල්කෙය් කාලයත්ඟ විශ්වාසනීයත්වය ලබන ආයුර්ෙව්දායික  හා ස්වෙද්ශ
පිළිෙවත් ස ිරුර තු ෙරෝග වැලක්වීමටත් ඒවාතිෙරෝධය දැක්වීමටත් 
තරෙම් බලවත් බව ෙපන්ව ඇත. එබැවින්, ෙපොදුෙව් දන්නා එවැනි පිළිෙව
කර්මාන්තෙයමිකයින්ෙතිශක්තිය ඉහළ නැංවීම සඳහා එදිෙනදා චර්යාවන්
කළ හැක නම් එය  ලංකාෙව් කාර් අංශවල විශාල වරසාදයක් වනු ඇ
ෙමම පසුබිම තුල ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන න් ෙබොෙහෝ පුද්ගලය
වෘත්තිකයන්, ෙල්ඛන, අන්තරභවයන් විමසා ඉදික ිමිකයින්ෙතිශක්ත
ඉහළ නැංවීෙම් පියවරක් ෙෙයෝජනවත ෙතොරතුරු උපුටා ගන්නා
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1.3 පතිශක්තිය වැඩි දිය/ වැඩි කරන කර
කලින් සඳහන් කළ පරිදි ඉශමිකයින පතශක්තිකරණ පද්ධතිය ශක්ති
අතිශයින් වැදගත් වන්ෙන් විෙශේෂෙයන් එම ෙසේවකයින්තවය සහ  �
ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ආෙව්නික ස්වභ
ඉදිකිරීම් තෙය් ඇති වැදගත්කම , බටහිර ෙනොවන ෛවද කම මගින් ෙහ
යහපත් ෙසෞඛ තතතවයන් ෙසඛ්රක්ෂාව සහ පිලිෙවත් පවත්වා , කම්කරුව
දිරිමත් කළයතු බව ඉද ිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකරය. ඒ අනුව,
ඉදිකිරීම් වැඩබිම් කළමණාකරුම  බලකාෙය්  තිශක්තිය ඉහළ නැංවීම ස
පහත සඳහන් දෑ සඳහා පහසුක ම් සැපයීම  ෙව්. පහත පිළත් සඳහා දිරිගැන්
උපෙදස් දීම/සහය දීම  ඉන් බලාෙපොෙරොත්
•
•
•
•
•

මනා නින්ද ඇතුලුව ෙ සම්පන්න නීෙරෝගී ජීවන රටාවක් පවත්වා
ෙසෞඛ් සම්පන්න ආහාර පරිෙභෝජනය සහ සමබර ආහාර ෙව්ලක් ලබා
නිතිපතා ශාරීරිකයාම සහ ෙයෝග අභ්සවල ෙයදී
පමාණවත් තරම් පිරජලය සහ වැඩිපුර උණුසුම් ජලය පාන
දුම්පානය සහ මත්පැන් පානය වැනි ට අහිතකර පුරුදු වලින් වැ

ඉහත කරුණු හැරුණු විට, බටහිර ෙනොව පිළිෙවත් පි ෙකෙරන සඳහන
මගින් ඉදික ිරීම් කළමණාකරුෙවකු වැඩ ක රන කාලය තුල පු ෛදනික
කාල සටහනක වැඩබිමට ලබා දිය යුත
ඉදිකිරීම් ස්ථානමිකයන් ෙසෞ සම්පන බව සහතික කිරීම සඳහා ෛදනික  
සටහෙනහි සඳහන් කර ඇති ෙකොටස් පහක ින් යුත් පියවර වන වාෂ්ප 
කිරීම,ශාකසාර පාන වර්ග සහ ආහාර සඳහා අමතර ආහාර ඇ වන ෙමම පකිශක්ත
වැඩි දියුණු ක ිරෙද්ශ යාත්මක  කල හැක අවශ් නම් වැඩිදුර ෛ උපෙදස් 
සහිතව ෙම්වා නිර්ෙද්ශ කළ

1.4 ෙසෞඛ් උපෙදස් වලට වැඩිමනත
1.  ෙකෝවි-19 නිසා සැමට  සිදුව බලපෑම වැලක්වීම සඳහා රජෙය් ෙස බලධාරීන

විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරයි. ෙක-19 ට එෙරහිව ඉදිකිරීම් කර්මාන්නම්
රහිත වන බව ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත  සංවර්ධන අධිකාරිය ෙමම 
වසංගතය ෙහෝ ෙකෝවි-19 මගින් ඇති වූ බලපෑම ෙහේතුෙවන් පැන නැතත්වය
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ෙලෝක ෙද්ශගුණික විපර්යාස බලපෑම් වලට සමානකමක් ෙපන්නුම් කර
විපර්යාසයන් සම්බන්ධෙයන් ගත් කල, සමස්ථ ෙලෝකයටම ඇති වුවද
ෙබොෙහෝ රටවල් වසංගත නිසා ඇති බලපෑම් අවම කිරීමට ඇති හැක ියාව 
ෙනොදැන සිටි එබැවින්, අවම බලපෑමක් අෙප්ක්ෂිත අවස්ථා සඳහතන පියවර
ගැනීෙමන් එවැනි රටවල් ක ටයුතු කරය අනුවර්තනම ෙබොෙහොමයක් මි
අධික බැවින් හැම විටම ෙත්රීම වන්ෙන් රහිත" විකල්පය අවධානමක්
නැති විකල්පයන්හි වාසිය නම් අෙප්ක්ෂිත පරමාර්ථය සපුරා ගත ෙනො
විකල්පය රටසුබ වාදෙලස පවත්වා ෙගන යාමට හැකි වී
2. ඒ හා සමානව, ෙකෝවි-19ට එෙරහිව  ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් කර්ම
ශමිකයින්ෙතික්තිකරණය වර්ධකිරීෙම් ව ඇතුලත් කිරීෙමන් "අව
රහිත" යාකාරී මාවතක් අනුගමනය කල හැකි, එමගින් ෙකෝ-19 වසංගතය
ජයගහණය කළහැකි බවට ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය  වි
පාරම්පර, ස්වෙද්ශික හා ආයුර්ෙව්දවරු ෙකෝව-19 වසංගතයට විසඳ ඇති
බව  පැවසු ද, බටහිර ෛවද කමෙව්දය මගින් එවැකාශනයන් වලක්ව
ලබන්ෙන් ෙරෝග විනිශ්චය කිරීෙම් තීරණ ගැනීෙම් සායනික පරීක්ෂණ 
ගැනීෙම්මයන්හි ඌනතාවය ඉස්මතු කර
3. අඛණ්ඩව සිදුකඅධ්යන මඟන්  ආයුර්ෙව්ද ෛ වෘත්තයනෙගන් නිර්ෙ
ලබා ගැනීෙම ද ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත  සංවර්ධන අධිකාරිය දිනපතා අ
සඳහා පිලිෙවත් මාලාවක් හඳුන් ලබයි
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2. එදිෙනදා උපෙදස
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් න ිම  බලකාය සඳහා ෛදනිකව අනුගමනය කිර
සුදුසු පිලිෙවත් ෙලස  ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත  අධිකාරිය  විසින්
නිර්ෙද්ශ සුදුසු යැයි නිර්ෙ
ඉදිකිරීම් කෙය් වැඩබිම් සඳහා නිර්ෙද්ශිත ෛදන
1) වැඩ ආරම්භ කිරීමට ෙ
• වාෂ්ප ඇල්ලීම : ෙකොත්තමල්ළ, ෙදහි ෙකළ, විනාකිරි කරන ලද ෙහෝ
ෙනොකරන ලද වතුර ෙහොඳින් උණු කර මි-3 ක් වෂ්ප ඇලලීම
2) උදෑසන ෙත් සඳහ
• පානයක් ලබාදීම: ෙකොත්තමල්ලී ඉඟුරු ෙකෝප්පයක් පානය සඳහ
3) දිවා ආහාර
• රතු  ලූණු ෙගඩි කීපයක් සහ සුදු ලුණු බික් කීපයක් දිවා ආ.
4) හවස ෙත් පානය සඳහා සහ වැඩ අවසන් කරන 
• ෙත් ෙවනුවට උණුසුම් කර10g, කුරු10g, කහ 5g සහ සදුලූ50g ක්
වතුර90ml සමග උණු ෙකොට පානයක් ෙලස ලබා .
5) වැඩ නිම වීෙමන් 
• පානයක් ලබාද : සවස ෙත් පානයසඳහා ෙයෝජනා කල පානයක් ලබා දී
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3.ෙකෝවි - 19 සහ ෙඩංගු සඳහා ෛවද විද්ව
ෙකෝවි-19 සඳහා පතිකාර ඇති බවසිද්ධිෙකාශ කරන ෙබොෙහෝ ලියකියව
ඇත. ෙමය ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන ආයතනෙය් වපසරිෙයන
බැවින්, ලබාදිය හැකි ෙහොඳම උපෙදස් වන්ෙන් ලියාපද බලධාරීන් වි
ලබා ෙදන උපෙදස් හා මග ෙපන්ව අනුගමනය කරන ෙලසයි.ෙමයට ෙහේත
ෙකෝවි-19 සහ ෙඩංගු සඳහා වන ඖෂධ ශරීරය  ෛවරසය ව්ප්ත සහ 
වර්ධනය වීෙම්තවය මත රඳා පවතින බැවි
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ගන් නාමාවලි
ෙලෝක ෙසෞඛ් සංවිධාන, ෙකෝවිඩ- 19 ආසාදනය වී ඇති අවස්ථාවක ෙසෞඛ් ආරක්ෂණ,ආසාදන
වැළැක්වීම සහ පාලනය කි- අතුරු මඟ ෙපන්ව2020 මාර්ත19
ෙකෝවිඩ- 19 සඳහා වැඩ ෙපර සූදානමසහ පතිචාර දැක්වීම පිළිබඳ ෙමෙහයුම් මාරය, 2020
අෙප්ල්17, අතුරු මාර්ෙගෝපෙද
පාරිසරික ෙසෞය, වෘත්තීය ෙසෞ ය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතා ක්ෂ මණ්ඩල
http://eohfs.health.gov.lk/
https://epid.gov.lk/web/images/pdf/Publication/guidelines_for_the_management_of_df_a
nd_dhf_in_adults.pdf
ජාතික ෙඩංගු මර්ධන ඒ, ෙඩංගු පැතිරීම වැළැක්වීම ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් 
කළමනාකරණය ශක්තිමත්  ෙසෞඛ්, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛව අමාත්යශය,.
https://www.chamber.lk
ෙසෞඛ් අමාත්යශය http://www.health.gov.lk/moh_final/english/
එක්ස ජනපද කම්ක ෙදපාර්තෙම්න, ඇමරිකා එක්සත් ජන, ෙකෝවිඩ- 19 සඳහා ෙසේවා ස්ථාන
සකස් කිරීම පිළිබඳ මග ෙ
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
� ලංකාෙව් කම්කරු ෙදපාර්තෙ, ෙසේවා ස්ථානවල ආරක්ෂාව පිළ සටහන්
http://www.labourdept.gov.lk/images/PDF_upload/leaflets/1.pdf
http://www.labourdept.gov.lk/images/PDF_upload /leaflets/10.pdf
ෙලෝක ෙසෞඛ් සංවිධාන, ෙකෝවිඩ- 19 පිළිබඳ ෙතොරත
https://www.who.int/srilanka https://www.who.int/srilanka/news/detail/02-02-2020information-on-novel-coronavirus
ඉදිකිරීම් වැසහ ෙකෝවිඩ- 19
https://www.weightmans.com/insights/construction-sites-and-covid-19/
ෙකෝවිඩ- 19: හදිසි තවය
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/covid-19-coronavirus-stateof-emergency-declarations
ෙකෝවි - 19 සඳහා වන පූර්වාරක්ෂාව පිළිබඳ පවර් ෙපොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම (ස
ඉංජිෙන්රු. ඊ. අෙබසිර, දිස්ක් කර්මාන්තශාලා පරීක්ජිෙන්රු (ෙකො, කම්කර
ෙදපාර්තෙම්න
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ඇමුණ සහ ෙපෝස්ටර
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ඇමුණ 1: 2 වන ෙකොටෙසහ ෙතොරතු ලබා ගැනීම සහ සකස්
කිරී සහාය ව � ලංකා රජෙය උපෙදස්, සම්බන්ධ සහ වැදගත
ෙවබ අඩව
•

hpb.health.gov.lk › covid-19

•

https://alt.army.lk/covid19/

•

https://news.lk/news/covid-19

•

www.epid.gov.lk › web

•

https://www.who.int/srilanka/covid-19

•

http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00
000000011_EN.pdf

2 වන ෙකොටෙසහි ෙතොරතුරබා ගැනීම සහ සකස් කිරීම සඳහා සහාය වූ සම්
• ආචාර්. ෙලොකුෙග් ජය, සිධායරෙව්ද ෙබෙහත් ශාල, ගම්පහ , මාතර පාර,
ෙමගාෙල, ගාල්
• රුවන් ද සිල්වා , අංක 06, එස්. එච්. දනායක මාවත, කලුවැල, ගාල්
• සුසන්ත රංජිත් ලියනාරාච්, අංක 10 බ, තල්ගස්ෙ, ඇල්පය
• ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධනෙය ෙතෝරාගත් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජි
සමූහය
• ෙකොවි-19 සඳහා බටහිර ෙනොවන ෛවද විද්ව පිළිබඳ ෙද්ශීය හා කලාපීය
අඩව
•
http://www.businessnews.lk/blog/2020/04/06/ayurvedic-medicalpractitioners-requested-to-find-alternative-indigenous-medicineagainst-covid-19/
• https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7464187/
• https://newsin.asia/its-time-we-returned-to-wedakama-and-ayurvedato-fight-covid-19/
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•
https://economynext.com/sri-lanka-invites-indigenous-medicalpractitioners-to-help-fight-covid-19-gmoa-chief-recommends-dumelleema-to-contain-spread-64381/
•https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/healthnews/ayurveda-tested-immunity-practices-to-follow-during-thecoronavirus-pandemic/photostory/74912589.cms
•https://www.thehindu.com/news/national/government-recommendshomoeopathy-ayurveda-to-prevent-coronavirusinfection/article30686644.ece
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&sxsrf=ALeKk022CU3w0btEWuYDxEoXpzPo8ASqOQ:1590211633
182&q=COVID+19+relief+assistance+from+Traditional,+Native+or+
Ayurveda+medical+practice.https
o: 
//mail.yahoo.com/d/folders/1&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjjq438n8
npAhXIQ30KHVNFCDIQBSgAegQIDBAl
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ෙපෝරමය 01 - වැඩබි ඉදිකි පරිය තු මඳුරු ෙබෝවී
වැලැක්ව පිළඳ දත්
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ෙපෝරමය 02 -ඉදිකි පරිශරය තු ෙඩංග මදුරු ෙබෝවි
හැක ස්ථාන පරීක් කිරී මාසි වාර්තා.
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සාමාන් ෙතොරතු

ෙකොන්තත්ක 

 සම්බන්ධකරගන පුද්ගලයා නම සහඅංකය

වැඩබි/ව්පෘති -


ෙසේවාදායකයා ……………………………………………………………………………………………………………….

මාසය - ............................................
 ෙසෞ.ෛව.න
කාර්යාල...........................................................
ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම හා ෙඩංගු ෙරෝගීන් පිළි
මදුරු ෙබෝවි හැක ස්ථාන නිත පරීක් කිර සඳහා කැප ව කණ්ඩායම
සිට.
...........

පසුග මාසය තුලහදුනා මදුරු ෙබෝවි හැක ස්ථාන ගණන.

පසුග මාසය තුලලියාපද පළිෙබෝ පාලන ආයතනයක ෙසේවය ලබා ගන්න
ඔව්/නැ
ලද.
 එෙසේ 
නම,
එම
ආයතනෙයහි නම
……
.....................................................................................
ෙසේවාව ලබාදුනවාර ගණන
පසුග මාසය තුලෙස.ෛව.න කාර්යාලෙ ෙසෞඛ් කණ්ඩාය වැඩබි පරීක්
...........
කිරී පැමි
වාර ගණන.
ඔව්/නැ
අනතු ඇඟවී දී/ රත නිෙව් නික කිර.
...........

පසුග මාසය තු වාර්ත ව උණ ෙරෝගී ගණන.

හඳුනාගත්මදුරුවන් ෙබෝවන ස්ථාන සඳහා ගන්නා පියවර පිළිබඳ
පරිය තු සහ අවට ඇත ජලය රැස්ව හැක යන්ෙතපකරණ හා උපාංග වැස
ජලය රැස ෙනොවන ෙසේ වහලක යට ලබන ලද.
භාවිත ෙනොකරන තාච් හා භාජන ජලය ෙනොරැෙඳ ෙසේ ගබඩා කරන ලද.
මහල, සඳළුත හා මල ෙපෝචච, තාවකාලි ආවරණ (ෙපොලිත, ඉට ෙකොල)
ෙකොන්ට වහල (Slab) හා කැනප මත ජලය ෙනොරැෙඳ ෙසේ සකස් කරන ලද.
යකඩ/PVC බට

ඇතු

අනික

සවිකෘ

(fittings) තු

ජලය

ෙනොරැෙඳ

ෙසේ

ආවරණ(end cap) දමන ලද.
ජලය රැස්ක ගන්න භාජන/ටැංක මදුරුව ඇතු වි ෙනොහැක ෙසේ ෙහොඳි
ආවරණය කිර ෙහෝ රැස කරන ජලය දවසක හැර දවසක මාර කිර සි කරන
ලද.
ජලය රැස කරන ටැංක/භාජන යනාදිෙ ඇතුල පෘෂ්ඨ අවම වශෙයන දි තුනක
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වරක බුරුසු ෙහොඳි අතුල් පිරි කරන ලද.
කාන, ගල වලවල තු ජලය ගලා යන ෙසේ සකස් කරන ලද.
ෙසෝපාන ළි තු රැ ජලය දි 03කට වරක ඉවත කරන ලද.
ඉවතලන දව්, සුන් හා භාණ් නි පරි බැහැර කරන ලද.
ඝන අපදව් ෙවන්ක පතිචකරණය කරන ලද
නැවත භාවිතය ගන්න ෙහෝ ඉවතලන ටයර ජලය එක්රැ ෙනොවන ෙසේ ගබඩා
කරන /වැල පුරව/ සිද කරන ලද.
ඉවත කිරී ෙනොහැක ජලය රැ ඇත ස්ථාන/ බදු තුල කී නාශක ෙයොදනලද
අවශ් තාක්ෂණ උපෙදස් ෙසෞඛය ෛවද් නිලධා කාර්යාලෙය ලබා ගන්න
ලද.

 ෙමම වාර්තාව ෙද්ශෙය් අදාළ පළාත් ආයතනය, ෙස ෛවද් නිලධාරී කාර්යාලය  CIDA ෙවත ඊලග
මාසෙය 10 දින
ෙපර යවන්.
ඉදිකි ෙකොන්තත්කරු වශෙයන මදුරු ෙබෝවී වැලැක්වී ජාති වැඩසටහනට ඔබ දක්ව
සහෙයෝගය ඉතා අගය ෙකොට සලකම.
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ෙපෝස්ටර 1: ෙකෝවිඩ- 19 වැළැක්වීම සඳ

මූලාය

මwww.slagm/wp-content/uploads/2020/05/COVOD-cONTROL-WORKLACE
pOSTEවR-english.jpg
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ෙපෝස්ටර 1: ෙඩංගු වැළැක්වීම ස

මූලාය: http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
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ෙපෝස්ටර 2: ෙඩංගු වැළැක්වීම ස

මූලාශ්ර: https://www මූලාශ්ර: http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
.chamber.lk

මූලාය: http://www.cida.gov.lk/sub_pgs/dengue_prevention.html
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+94 11 2699801
+94 11 2699738
info@cida.gov.lk
www.cida.gov.lk

