
 
 

COVID 19 වසංගතය හමුවේ ක්ෂුද්ර මූලය මආයතන මවිසින් ක්ව ේත්ර වමවහුම්  ව දී අනුගමනය ක  ුමතු 

වසෞඛ්ය ිළිවවත් 

ංකා මක්ෂුද්ර මූලය මනියුක්තිකයන්ගේ මවංගමය ම(LMFPA) මසිය මවාමාජිකයින්ට මඔවුන්ගේ මකාර්යා මනඩත්තු මකිරීගේදී ම

ශා මපලත්ලාගගන මයාගේ මදී මරජය මවිසින් මනිකුත් මකර මඇති මගවෞඛ්ය මමාර්ගග පගශ මනුගගමනය මකරන මගව මතරගේ ම

නලලාද මකරයි. මරජය මවිසින් මනිකුත් මකරන මද මමාර්ගග පගශයන්ට මනමතරල, LMFPA මඑහි මවාමාජිකයින්ට මඔවුන්ගේ ම

ක්ගේත්ර ම්රියාකාරකේ මළිපැපීදීමට මපශත මවනශන් මමාර්ගග පගශ මනිකුත් මකරයි. 

 

වසේවා ාභීන් හමුවීම 

1. ශීකිතාක් ම දුරට ම ගවේලාදායකයින්ගේ ම නිගලව්ල ම ගශ  ම ලයාපාක ක ම ව්නානල ම ගවේලාදායකයින් ම ශවීගමන් ම ණය ම

ලාක ක මඑකතු මකිරීමට මවශ මගලනත් මක්ගේත්ර මකටයුතු මසිදු මකිරීමට මිරක මත් මකරන්න. 

2. ගවේලාදායකයින් ම ඔවුන්ගේ ම නිගලව්ල ම ගශ  ම ලයාපාක ක ම ව්නානල ම තනි ම තනිල ම ශවීමට ම ගනැශීකි මනේ, පශත ම

වනශන් ම්රියාමාර්ග මගය ජනා මකරුග මීග( ම(ගපැකු / මම මමයව්නානල මගවේලාදායකයින් මශවීගේදී) 

a. මගපැකු / මම මමයව්නාන මැසව්ීම මවනශා මඑකලර මගපී  මසිිනන මගව මවාමාජිකයින් මතිගදගනකුගගන් මල්ලා මසිිනිනන් ම

ණය මනයකර මගීී ම මගශ  ම ගලනත් මගුගගදුග මවිනාඩි මපශක් මඇතුෂත මනලවන් මකර මඔවුන් මළිටත් මකර මශක න්න. මඊෂඟ ම

වාමාජිකයන් මතිගදනාට මපීිනණ මගුගගදුගල මකිරීමට මලඩ මගදන්න. මගමගව මවාමාජිකයන් ම30 මගදගනකු මවිනාඩි ම50 මක් ම

තුෂ මආලරණය මකෂ මශීකිය. 

b. මගමම මැසව්ීගේදී මණය මනයදුේපත්, නල මණය මගෙදා මශීරීම, ණය මලශෂ මනීංීම මවශ මනල මවාමාජිකයන් මනත්පත් මකර ම

ගීී ම ම ලීනි ම ගලනත් මක /ණු මවාකච්ඡා ම ගනැකරන්න. මක /ණාකර ම දුරකනනගයන් මඑලීනි මක /ණු මවාකච්ඡා මකරන ම

ගව මඔවුන්ගගන් මල්ලා මසිිනන්න. 

 

ණය එකතු කිරීව්  මධ්යසථාානය නඩත්තු කිරීම. 

1. විබීජ මනාක මගෙ තයක් මප්රාන මගදැරටුගේ මතොගගන මගුගගදුග මසිදුකිරීමට මගපර මශා මපසු මගදනත් මවිබීජ මශරණය ම

කර මගන්නා මගව මගණුගදණුක /ලන්ගගන් මල්ලා මසිිනන්න. 

2. වී පාරක්ක මඋපකරණ මගනැමීති මවිට, ගුගගදුග මසිදු මකිරීමට මගපර මවශ මපසු මනත් මළික සිදු මකිරීම මවනශා මජය මවශ ම

වෙන් භාවිතයට මලග මො මගන්න. 

3. ණය මආපසු මගගීම මවනශා මපීිනගණන මවිට මවඛ් මආලරණ මපීෂඳීමට මඔවුන්ගගන් මල්ලා මසිිනන්න. 

4. ඔවුන්ට ම විගේ ම ල්ලලීේ ම ඇත්නේ ම දුරකනනගයන් ම ගශ  ම ලිළියක් ම මාර්ගගයන් ම ලිඛිතල ම ො ම ගදන ම ගව ම ල්ලා ම

සිිනන්න. 

5. ෂවන් මගශ  මගලනත් මපවුග්ල මවාමාජිකයන් මණය මඑකතු මකිරීගේ මමයව්නානයට මැසගගන මගනැයන්න. 

6. තමන්ගේම මපෑන් මභාවිතා මකිරීමට මගවේලාදායකයින් මදීුගලත් මකරන්න. 

7. ලාක ක ම ලගයන් ම ගගවිය ම යුතු ම නි්චිත ම වද ම ගන්න. ම එගවේ ම ගනැමීති ම නේ, නයකර ම ගීී ේ ම ගව ම ගගලන ම ද ම

වේපූර්ණ මවද මඑකතු මකර මගවේලාදායකයා මඊට මඑකඟ මවුලගශැත් මවේපූර්ණ මවද මවනශා මකුවිතාන්සිය මනිකුත් මකරන්න. 

 



 
 

ක්ව ේත්ර නි ධ්ාරීන්. 

1. වද්ල මඑකතු මකිරීම මවනශා මගලනම මෙෑගයක් මභාවිතා මකරන්න. මලියකියවිලි මවශ මලිළි මද්රලය මලීනි මගලනත් මද්රලය මවමඟ ම

ගණුගදණුකක /ලන්ගගන් මො මගන්නා මවද්ල මිනශ්ර මගනැකරන්න. 

2. වඛ් මආලරණ මපෂඳින්න, ශීකි මනේ මවහුණු මආලරණයක් මද ම(face shield) මපීෂන මගන්න. 

3. නත් මගදකටම මනත්ලීසුේ මපෂඳින්න. 

4. ශීම ම විටම ම වාක්කුගේ ම විබීජ මනාක ම ගෙ තයක් ම තො ම වෑම ම ැසව්ීමකට ම ගපර ම වශ ම පසු ම ඔෙගේ ම දෑත් ම විබීජ ම

ශරණය මකරන්න. 

5. ැසව්ීගමන් ම ලලත් ම ීමට ම ගපර ම ඔෙගේ ම පෑන්, කී්ලකියුග්ලටරය, POS යන්ත්රය ම වශ ම ගලනත් ම උපකරණ ම

විබීජශරණය මකරන්න. 

 

 

 

 

ක  ුමතු සහ වනොක  ුමතු වේ ... 

ක මයුතු 

1. ශීකි මසියලු මමීිරශත්ීේ මවනශා මගවේලාදායකයින් මම මවාමාජිකයන් මතනි මතනිල මශවලන්න. 

2. නලය මගභෞතික මදුර ම(ීටටර් ම1.5) වෑම මවිටම මපලත්ලා මගන්න. 

3. නනාගතගේදී මඩිජිට්ල මතාක්ණය මඔව්ගවේ මලාක ක මඑකතු මකිරීගේ මක්රම මඋපගය ගී මකර මගන්න. 

4. කාර්යාගයන් මළිටත්ල මයන මවිටදී මවශ මඇතු්ලීගේදී මගදනත් මගවේදීම. 

 

ගනැක මයුතුයි 

1. කිසිදු මනිලවක මගශ  මලයාපාක ක මව්නානයක මවිනාඩි ම40 මකට මලඩා මගත මගනැකරන්න. 

2. වඛ් මආලරණයක් මගනැමීතිල මවාමාජිකයින්ට මඔවුන්ගේ මනිලගවේදී මපලා මඔෙ මවමඟ මකතා මකිරීමට මලඩ මගනැගදන්න. 

3. වාමාජිකයින් මතිගදගනකුට මලඩා මඑකලර මගපැකු / මම මමයව්නානයට මඇතුු  මීමට මලඩ මගනැගදන්න. 

4. ශීකි ම වෑම ම නලව්නාලකදීම මකාර්ය ම මණ්ඩය ම ගලනත් ම ගවේලකයින්ගේ ම ජංගම ම දුරකනන, පෑන් ම වශ ම ගලනත් මලීඩ ම

ගමලේ මවශ මඋපකරණ මභාවිතා මකිරීගමන් මලීෂකී මසිිනය මයුතුය. 

5. කාර්ය මමණ්ඩගේ මකිසිගලකුට මඋණ, කීව්ව, නාවය, උගුගර් මනමා /ල මවශ මම මගශ  මහුව්ම මහිරීම මලීනි ම්ලවන මගර ග ම

ක්ණ මපලතී මනේ මගශ  මපසුගිය මිරන ම14 මතුෂ මCOVID-19 මවීක මවහිත මගශ  මතශවු / මවූ මසිශධියක් මවමඟ මවේෙන්තා ම

ඇති මනගයකු මනේ මඔවුන් මගවේලයට මලාර්තා මගනැක මයුතුයි. ම 

 

 



 
 

ක්ව ේත්ර නි ධ්ාරීන් විසින් තබා ගත ුමතු අතිවේක භාණ්ඩ. 

 ගපැකට් මවිබීජනාකයක් 

 ණය මඑකතු මකිරීගේ මමයව්නානල මභාවිතා මකිරීමට මවිා මවිබීජනාක මගෙ තයක්. 

 ශීකිනේ මනතිගර්ක මවඛ් මආලරණයක් මඟ මතො මගන්න. 

 


