
ක ොළඹ විශ්ව විද්යාලකේ කේශීය වවද්ය ආයතනකේ සියලුම සිසුන් 

හා  ාර්ය මණ්ඩල සාමාජි යින් විසින් COVID 19 ක ෝගකයන් 

ආ ක්ෂා විම සඳහා ගත යුතු ක්රියාමාර්ග 

 

• දේශීය වෛද්ය ආයතන පරිශ්රයට ඇතුළු ෛන ඕනෑම අදයකු (ශිෂ්යයන් සහ කාර්ය 

මණ්ඩල සාමාජිකයින්) පරිශ්රයට ඇතුළු වීමට දපර සබන් ගා ද්ෑත් දහොදින් දසේදිය 

යුතුය.  
 

• විශෛ් විද්යාලයට පිවිදසන ස්ථානදේ සිටින සියලුම පුේගලයින්දේ උෂ්ණ්ත්ෛය 

පරීක්ෂ්ා කලයුතුය. 98.4 oF දහෝ 37 0C ට ෛඩා ෛැඩි උෂ්්ණත්ෛයක් සටහන් කරන 

ඕනෑම පුේගලදයකුට ආයතන පරිශ්රය ඇතුළට යාමට ඉඩ දනොදිය යුතුය. 
 

• සියලුම සිසුන්, කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සහ අමුත්තන් විශ්ෛ විද්යාලය තුළ මුහුණු 

ආෛරණය (Face mask) පැළඳිය යුතුය. දෛනම කාමරයක තනිෛම රැඳී දනොසිටින  

සෑම අෛසත්ාෛකම මුහුණු ආෛරණ(Face mask) පැළඳිය යුතුය (ඔවුන්ට එළිමහනට 

දගොස් මුහුණු ආෛරණය ෛරින් ෛර ඉෛත් කිරීමට ඉඩ දිය යුතුය) 

 

• මුහුණු ආෛරණ භාවිතා කිරීදේ හා ඉෛතලන නිෛැරදි ක්රම පිළිබඳෛ සියලුම සිසුන් හා 

කාර්ය මණ්ඩලය ද්ැනුෛත් විය  යුතුය. 

 

• සෑම විටම ආයතන පරිශ්රය තුළ සිසුන් දමන්ම අධ්යයන හා අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින් අතර මීටර් 1 ක දුරක් පෛත්ෛා ගත යුතුය. සෑම කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකදයකුම එකිදනකාදගන් උපරිම දුරින් ෛාඩි විය යුතුය. 

 



• කණ්ඩායේ ඉගැන්වීේ / කණ්ඩායේ ක්රියාකාරකේ ෛලින් ෛැළකිය  යුතුය. 

• සිසුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් දපොත්, ලිපි ද්රෛය, රසායනාගාර උපකරණ ෛැනි 

දේ දබද්ා ගැනීදමන් ෛැළකිය යුතුය. 

• නිතිපතා විෂ්බිජහරණ ක්රියාෛලිය පෛත්ෛාදගන යාම කලයුතු අතර භාවිතදයන් පසු 

දේස / පුටු ෛල සියලුම පෘෂ්්ටයන්  විෂ්බිජහරණය කළ යුතුය. . 

• හැකි තරේ කාර්යාලීය දුරකථන භාවිතා කිරීදමන් ෛළකින්න. දුරකථන භාවිතයට 

දපර සහ පසු  ද්ෑත් පිරිසිදු කළ යුතුය. 

• ෛායුසමන යන්ත්ර භාවිතය නෛතා  කවුළු විෛෘතෛ තබා තිර දරදි අඳින්න. 

• සියලුම සිසුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය ආහාර දේලකට දපර සබන් ගා .ෛතුදරන් අත් 

දසේදිය යුතු අතර දෛනම ජල දබෝතල්, වීදුරු සහ ආහාර ද්රෛය දහෝ බීම භාවිතා කළ 

යුතුය. ආහාර ගැනීම සහ ආහාර දබද්ා ගැනීදමන් ෛළකින්න. 

• හැකි සෑම විටම ගමන් යෑම සඳහා තමන්දේ ෛාහනයක් භාවිතා කරන්න. 

• නිෛදසේ සිට ෛැඩ කිරීදේදී (WFH) සියලු දසේෛකයින් ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති 

දසෞඛ්ය ප්රතිපත්ති (ඇත්නේ) පිළිපැදිය යුතුය. 

• නිෛදසේ සිට ෛැඩ කරන කාලදේදී  සියළුම ශාරීරික හා මානසික යහපැෛැත්ම ගැන 

සැලකිලිමත් විය යුතුය. සියළුම පුේගලයන් ආයතනදේ ෛැඩ සහ පුේගලික ජීවිතය 

සමතුලිතෛ පෛත්ෛා ගැනීම, එකඟ වූ ෛැඩ කාලසටහනට අනුෛ  කිරීම සහ ක්රියාශීලීෛ 

හා දසෞඛ්ය සේපන්නෛ සිටීමට අෛශය විදේකයක් ගැනීම ෛැද්ගත් දේ. 

• උණ , කැස්ස, නාසය, උගුදර් අමාරුෛ සහ / දහෝ හුසම් හිරවීම ෛැනි උග්ර ආරේභක 

ශ්ෛසන දරෝග ලක්ෂ්ණ සහිත අය,   පසුගිය දින 14 පුරා COVID-19 පිළිබඳ සැක සහිත 

දහෝ තහවුරු කළ දරෝගයක් ඇති අය, COVID-19 සඳහා නිදරෝධ්ායනය සඳහා දයොමු 

කල පුේගලයන් රාජකාරි කටයුතු සඳහා පැමිණීදමන් ෛැලකිය යුතුය. ඔවුන්දේ 

දසෞඛ්ය තත්ත්ෛය පිළිබඳෛ ඔවුන්දේ අංශ ප්රධ්ානීන් සහ ආයතනික වෛද්ය 

නිලධ්ාරියා ද්ැනුෛත් කළ යුතුය. 



• පිළිගත හැකි වෛද්ය සහතිකය සමඟ සේපූර්ණ සුෛය ලැබීදමන් පසු ඔවුන් රාජකාරි  

සඳහා ෛාර්තා කළ යුතුය. 

• කිසියේ වෛද්ය තත්ෛයක් දහෝ දරෝග ලක්ෂ්ණයක් ඇත්නේ ඕනෑම අෛස්තාෛක  

ඔබට ආයතනික වෛද්ය නිලධ්ාරියා  දුරකථනදයන් සේබන්ද් කර ගත  හැක. 

 

ස්තුතියි 

වෛද්ය W.A.S. සදරෝජා වීරදකෝන් 

ආයතනික වෛද්ය නිලධ්ාරී 

දේශීය වෛද්ය විද්යා ආයතනය 
 

විමසීේ: 0714500031 

E mail : sarojaweerakoon@yahoo.com 

         dr.sarojaweerakoon@iim.cmb.ac.lk 
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