ක ෝවිඩ් -19 ක ොක ොනො වසංගත තත්තත්තවයට අදොළ ව කසෞඛ්ය අධ්යක්ෂ ජන ොල් විසින් නිකුත්ත
න ලද PA/DDG PHS 11/3/COVID/Gen/2020 (Sub 6) අං ද න 2021.05.01
දිනැති කසෞඛ්ය මොරකගෝපකේශ වලට අනුකූලව
සහොධිපතය කේපළ වල පදිංචි රුවන් සඳහො වු මොරකගෝපකේශ මොලොව
• DReAM සංකල්පය අනුව සියලුම පදංචිකරුවන් සියලුම අවස්ථා වලදී අනිවාර්යයයන්ම
කටයුතු කල යුතුය.
D
- Distance (සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කිරිම - අවම පරතරය මීටරයක් වන පරිද)
Re
- Respiratory Etiquette (ශ්වසන ආචාර ධර්ම ආරක්ෂා කිරිම)
A
- Aseptic Practice (විෂ බිජ හරණය සඳහා දෑත් යස්දීම)
M
- Masks (විධිමත්ව මුව ආවරණ පැළදීම)
• සෑම විටකම සමාජ දුරස්ථභාවය (අවම පරතරය මීටරයක්) ආරක්ෂා වන යලස කටයුතු කිරිම.
• සියලු නිවාස වල යදාරවල් වසා තිබිය යුතුය. නිවැසියන් නියවස් තුළම රැදී සිටිමට වගබලා
ගැනීම. අනවශය ගමන්බිමන් වලින් වැලකී අතයවශය කටයුතු වලට පමණක් සහාධිපතය
යකාටසින් (නිවසින්) යහෝ සහාධිපතය යේපළින් පිටතට යෑමට වග බලා ගැනීම.
• පදංචිකරුවන් හා අමුත්තන් යපාදු අංයගෝපාංග [රථගාල, වහල මහළ(Roof Top), ප්රයේශ
ශාලා(Lobby), ගෘහාභයන්තර මාර්ගය(Corridor),
සඳළුතල (Balcony) යනාදී] වල
නිකරුයේ රැදී සිටියමන් වැලකීම.
• පිටස්තර පුේගලයින් හා අමුත්තන් (නෑදැයන් හා මිතුරන්) කැඳවීයමන් වැලකීම.
• ගෘහ යස්විකාවන් දදනිකව කැඳවිම අවම කිරිම යහෝ හැකි නම් සම්පුර්ණයයන් නවතාලීමට
කටයුතු කිරිම. එයස් කිරිමට යනාහැකි නම් යස්වා විදුලි යසෝපානය පමණක් ඔවුන්ට භාවිතා
කිරිමට කටයුතු කිරිම.
• භාේඩ අයලවිකරුවන් හා යබදාහරින්නන් සහාධිපතය යේපළ තුළට ඇතුල්විම වැළක්විය යුතු
අතර ආරක්ෂක මුරකුටිය අසලට පමණක් පැමිණිමට අවසර දීම.
• විදුලි යසෝපානය භාවිතා කිරිම අවම කිරිමටත්, හැකි හැම විටකම තරප්පපු යපළ දුරස්ථභාවය
ආරක්ෂා කරමින් භාවිතා කිරිමට කටයුතු කල යුතුය. විදුලි යසෝපානය භාවිතා කිරියම්දී
එකියනකා සම්මුඛ යනාවන පරිද රැඳි සිටිය යුතුය.
• විදුලි යසෝපානය හා තරප්පපු යපළ භාවිතා කිරියම්දී අත් වලින් ස්පර්ශ වීම වලක්වාගැනීම
සඳහා Tooth Pick, අත්පිසින කඩදාසි (Tissue Paper) වැනි යදයක් භාවිතා කිරිම හා අයතහි
වැලමිට භාවිතා කිරිම වැනි ආරක්ිත ක්රම අනුගමනය කිරිම.
• සියලුම සම්මන්රණ, වැඩමුළු හා රැස්වීම් පැවැත්විය යනාහැක.
(එම නිසා වාර්ික / වියශ්ෂ මහ සභා රැස්වීම් හා කළමනාකරණ සභායේ රැස්වීම් පැවැත්වීම
සිදුයනාකළ යුතු අතර කළමනාකරණ සභායේ (Council Meeting) රැස්වීම් පමණක් Zoom
තාක්ෂණය භාවිතා කර අතයවශය පරිපාලන කටයුතු අඛේඩව පවත්වායගන යා යුතුය.)
• ගෘහස්ථව යහෝ ඉන් පිටත සියලුම ප්රියසම්භාෂණ, සංග්රහ, උත්සව පැවැත්විය යනාහැක.
අවමඟුල් අවස්ථාවකදී පැය 24ක් ඇතුළත උපරිම 25 යදයනකුයේ සහභාගිත්වයයන් යුතුව
සිදුකල යුතුය.

• ශරීර සුවතා මධයස්ථාන හා ගෘහස්ථ ක්රිඩාගාර 25% ක උපරිමයකට යටත්ව හා වර්ගමීටර 1.5
(1.5m2) ක දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා වන පරිද පමණක් විවෘත කල හැක.
• පිහිනුම් තටාක (Swimming Pol) වසා තැබිය යුතුය.
• ළමා ක්රිඩාංගණ (Children Park) වසා තැබිය යුතුය.
• සිනමා ශාලා හා රංග ශාලා වසා තැබිය යුතුය.
• ස්පා (Spa) හා Pub වසා තැබිය යුතුය.
• ඇවිඳින මං තීරු සාමුහීකව භාවිතා කල යනාහැකි අතර තනි තනිව පමණක් භාවිතා කල හැක.
• ආපන ශාලා (Restaurant) මුළු ආසන ධාරිතාවයයන් 25% ක පාරියභෝගිකයින් උපරිමයකට
යටත්ව අවම කාලසීමාවක් රැදී සිටින පරිද විවෘත කල හැක.
• සුපිරි යවළඳ සැල් (Super Market) පාරියභෝගිකයින් 25% ක උපරිමයකට යටත්ව හා
වර්ගමීටර 1.5 (1.5m2) ක දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා වන පරිද පමණක් විවෘත කල හැක.
• දවා සුරැකුම් මධස්ථාන වීවෘත කල යනාහැක.
• නිවාස තුළ ස්වයං නියරෝධායනයවන අය යපාදු අංයගෝපාංග භාවිතයයන් වැළකිය යුතුය.
• නිවාස ඒකකය කුළියට යහෝ බේදට අළුතින් ලබාදම තාවකාලිකව අත්හිටවිය යුතුය.
• යසෞඛය අධයක්ෂ ජනරාල් විසින් කලින් කලට නිකුත් කරනු ලබන යසෞඛය මාර්යගෝපයේශ
අනුව සහාධිපතය යේපළ වල යපාදු අංයගෝපාංග හා යපාදු පහසුකම් පවත්වායගන යෑම හා
ඒ අනුව කටයුතු කිරිමට සියලු නිවාස අයිතිකරුවන් හා පදංචිකරුවන් දැනුවත්කිරිම
කළමනාකරණ සභායේ වගකීමකි.
• අවශය සියලුම යපාදු අංයගෝපාංග වල (මුරකුටිය, විදුලි යසෝපායන් යදාරටුව, ශරීර සුවතා
මධයස්ථාන හා ගෘහස්ථ ක්රිඩාගාර, යනාද) අත් යස්දුම් දයර තැබීම කළමනාකරණ සභායේ
වගකීමකි.
• යකෝවිඩ් අසාධිතයින් හා ස්වයං නියරෝධායනය වන පදංචිකරුවන් ඒ සම්බන්ධයයන්
කළමනාකරණ සංස්ථාව යනාපමාව අනිවාර්යයයන්ම දැනුවත් කල යුතු අතර යම්
සම්බන්ධයයන් සියලු නිවාස ඒකක දැනුවත් කිරිම කළමනාකරණ සංස්ථාව විසින් සිදුකළ
යුතුය.
• අතයාවශය ආහාර ද්රවය හා ඖෂධ පදංචිකරුවන්ට පහසුයවන් හා ආරක්ිතව ලබාගැනීම
සඳහා ක්රමයේදයක් සැකසීමට කළමනාකරණ සංස්ථාව විසින් අවශය කටයුතු සිදුකළ යුතුය.
• යමම කාලසීමාව තුලදී සහාධිපතය යේපයල් අළුත්වැඩියාවන්ට අදාළ ව අළුතින් ගිවිසුම් ගත
වීයමන් කළමනාකරණ සංස්ථාව වැළකිය යුතු අතර නිවාස ඒකක වල අතයාවශය යනාවන
අළුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකිරියමන් අයිතිකරුවන්ද වැළකීමට වගබලා ගත යුතුය.
• තවද, යමම මාර්යගෝපයේශ වල ඇතුලත් යනාවන එයහත්, සහාධිපතය යේපයලහි
පදංචිකරුවන්යේ යසෞඛය ආරක්ෂාව යවනුයවන් සුදුසු ක්රියාමාර්ග ගැනීම කළමනාකරණ
සභාව විසින් සිදුකළ යුතුය.
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