
 

 

ක ොකරෝනා වෛරසකෙන් ආරක්ෂා වීමට 

ආයුර්කේද සහ කේශීෙ කෛද කේ  ආරක්ෂිත 

පිළිකෛත් 

1. ආහාර ඳාන සහා උඳකදස් 

 ශැකි වෑම විටම නිලසවේ පිසින ද ආශාර 

ඳමණක් භාවිතා කරන්න. 

 වෑම විටම ආශාර සේ නියමිත සේාලට බා 

ගන්න.  

 වෑම විටම ආශාර  පිසීසේදී සේශීය කුළුබඩු ලර්ග 

භාවිතා කරන්න. 

 ශැකි තරේ ප්රතිශක්තිශය ලවලන වවලාභාවික 

එෂලළු ඳෂතුරු ඳාලර්ග ආශාරයට ගන්න. 

(උදාශරණ: සකසවල්මුල, සකොහි, සඳොසොවව 

,මුරුුංගා ,සගොටුසකොෂ, කතුරුමුරුුංගා ,තිශබ්බටු, 

සදොවේ, නාරුං සකොමඩු, සබලි, දිවුල් ,සනල්ලි 

,කටු අසනෝදා) 

 එෂඟිසතල්, තසතල් සශෝ පිරිසිදු සඳොල්සතල් 

භාවිතා කරන්න. 

 උදෑවන ආශාරය වශා ඖධීය සකොෂ කැ 

වීදුරුලක් භාවිතා කරන්න. සේ වශා 

සගොටුසකොෂ, මදුරුතා යකිනාරුං , සඳොල්ඳා , 

එබටු,  කරපිුංචා සකො ලර්ග එකක් සශෝ 

කීඳයක් භාවිතා කරන්න.  

 ඒ වශා සේශීය වශල් ලර්ගයක් සශෝ ඔබට 

ඳශසුසලන් වඳයාගත ශැකි නිවුඩු කැකුළු වශල් 

ලර්ගයක් සයොදා ගන්න. 

 සේ සලනුලට ඉරමුසු, ඳේඳාවගේ, රණලරා, 

ඉඟුරු ,සකොේතමල්ලි ආදී ඳාන භාවිතා 

කරන්න. 

 පිටි කිරි භාවිතසයන් ලෂකින්න.  

 ප්රතිශක්තිශය ීනන කරන ආශාරඳාන, ඳැණි බීම 

ලර්ග, කෘතීම රවකාරක සයද ආශාර, 

ලර්ණකාරක සයද ආශාර, ශීතකෂ ආශාර ලර්ග, 

ක්ණික ආශාර ලර්ග භාවිතසයන් ලකින්න. 

2. ෛත් පිළිකෛත් සහා උඳකදස් 

 නිලසවේදී ශා කාර්යාසේදී ඔබසේ සඳෞේගලික 

ඳවිත්රතාලය ැකකගන්න. 

 දිනඳතා දිලා කාසේ වවනානය කරන්න. 

 දිනකට ඳැය ශතක් ඳමණ ලේ රාත්රි කාසේ 

නිදාගැනීම සයෝගය සේ. 

 ශැකි තාක් නිරවුල් මනවකින් කටයුතු කරන්න 

(ඊර්යාල, වලරය, සරෝධය,අනිසි බිය 

ආදිසයන් ඉලේ වීම, සුදුසු භාලනා රම, සුදුසු 

සයෝග රම භාවිතා කිීම.) 

 ශැකි වෑම විටම නිලසවේ ැකඳී සිටින්න. 

 රවවින්දනය වශා ගීත කාලය ආදියට සයොමු 

ලන්න. 

 දුේ ඳානය, මේඳැන් ශා මේද්රලය භාවිතසයන් 

ලකින්න.  

 අධික මානසික ශා කායික සලසශසීසමන් 

ලකින්න. 

 ජනතාල එක්ැකවව ලන වවථානලට යාසමන් 

ලෂකින්න.  

 අපිරිසිදු ලාතය පිරිසිදු කරගැනීම වශා ඖධීය 

ධූම ලර්ග භාවිතා කරන්න.( උදාශරණ: 

ශල්දුේම, වාේබ්රානි, අබ, ලදකශ,සදහි සකොෂ, 

සකොසශොඹ සකොෂ, කුරුඳු සකොෂ, මදුරුතා යන 

ලර්ගයන්සගන් එකක් සශෝ කීඳයක් භාවිතා 

කරන්න.) 

 

3. ඳරිසරෙ රැ ගැනීමට උඳකදස් 

 සශොඳින් ලාතාශ්රය ැසබන ඳරිවරයක ීවලේවීම 

සුදුසු ය . 

 දිලා කාසේ ඔසබ් නිලසවේ සදොර ජසනල් විලෘත 

කර සර්යාසෝකය නිලව තුෂට ලැටීමට 

වැැවවවීම. 

 අධික උවණේල සලනවවවීේ ලට නිරාලරණය 

සනොලන්න. 

ක ොකරෝනා ඇතුළු ක ෝෛන කරෝගෛලින් මිදීම සදහා 

දිනඳතා ඔ   ළ යුතු දෑ 

 ඔබසේ නිලාව සශෝ ලයාඳාරික වවථානලට කශ 

දියර ඉසීම. 

 එම වවථානලට ඖධීය ධූමයන් ඇල්ලීම. 

 ලුණු වවලල්ඳයක් සයොදා ගේ මද උණුසුේ 

ජසයන් ලරින් ලර උගුර සවේදීම ශා නිලසවන් 

බැශැරල සගොවව ඳැමිණි අලවවථාලදී සමය 

සිදුකිීම අනිලාර්ය සේ. 

 ඔබ නිලසවන් බැශැර සගොවව ඳැමිණි විගව 

ඳෂමුල වබන් සයොදා අේ සවෝදා ඳසුල ීරය 

පිරිසිදු කරගන්න. 

 නිලසවේ සියලුසදනාම ඳරිශරණය කරන 

උඳකරණ සඳොදුසේ භාවිතා සනොකරන්න. 

(උදාශරණ: පිඟන් සකෝප්ඳ, ඇඳුේ ඳැෂඳුේ 

,අේපිවවනා)  

 ඔබසේ නිලසවේ සවේප්රතිශයාල , උණ සරෝගීන් 

සිටී නේ ඔවුන් සලන්කර තබන්න.( ඔවුන් 

පුේගලික ඳරිශරණය කරන ද්රලය වමඟ) 

 වැක වහිත සරෝග ක්ණ සඳන්නුේ කරයි නේ 

ලශාම ප්රසේසේ සවෞ්ය වලදය නිධාරි 

දැනුලේ කරන්න.  

 

සෑම විටම ෙේ ගැටළු අෛස්ථාෛ දී සුදුසු ේ 

ලත් වෛදයෛරෙකුකගන් උඳකදස් ල ාගන්න  

  

 
 


