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අධ්යක්ෂ (ප්රවෘත්ති) 

්රවෘත්ති(කර්තත 

 

නිර ෝධ්ායන(ඇදිරිනීතිය(පනවෘා(නැති(්රරශ (වෘ (්රියාකා ක ස(මාකාකළයුතු(ආකා ය(

පිලිබඳ(කාර්රගෝපරශ  

ක ොවිඩ් - 19 ව්යොප්තිය ව ව්ැකැවීම ස හා  ො  නික ෝධොවන ඇාරිනී ව පනව්ො නැ  ප්රකශ  

ව්ල සිවලු ක්රිවො ො   ස මාසො කතු ආ ා ො ව හ ස්ධයධකවවීම කහ්ය මසෝයං ක  

කේ  සව් වො විසිධය සිං  ල   ො ඉංග්රිසි ෂොවොකව්ධය නිත් ක   න ලම සොගකපෝපකශ  සුදුසු 

පරිදි ප්රචාො ව ිරීමස හා  ො ක ස හස  බ් කව්් වව්ි.    

 

 

 
 

 

 
නා ක(කලුවෘැවෘ 
 ජරේ(්රවෘත්ති(අධ්යක්ෂ (ජන ා් 



නිර ෝධයන ඇඳිරිනීතිය ඳනව නති ප්රරශ  ව  

ක්රියක කම් සිම ක යුතු ආක ය පිලිබ 

මර්ර ෝඳරශ ය 
රට තු දැනට ඇත ක ොවිඩ්-19 ලවංගත තත්ලය ලරින් ලර කලනවව්ීම් ලට භාජනය ලන අතර දැනට රට තු ඇති 

තත්ලය Alert Level 3 කව වැකේ. 

එම නිවා DReAM  ලට දැඩි කව අනුගතල ක්රියා   යුතුය.  

D- පුද්ග දුරව්තතාලය, පුද්ගලින් ඒ රාශී වීම්කනොමැත, නිලකවේ රැඳී සිටීම, 

Re- ්ලවන ආචාර විධි,  

A- විබීජශරණ ක්රියාපිළිකලත් (අත් කවේදීම, අත් වනීඳාරේාල)  

M - මුහුණු ආලරණය නිසි කව අලය විකට  භාවිතා ිරීමම. 

 නිර ෝධයන ඇඳිරි නීතිය ඳනව නති ප්රරශ ව  කර්යයන් ක යුතු ආක ය. 

ඕන්ම  නිවසකින් පිටවීමට අවස   බ දී 

ඇති පුශ  යින් සංඛ්යව 
අතයලය කවේලා වශා කශ  අලවරත් ලැවල නිරත කනොලන්කන් නම් 
නිලසින් පිටවීමට අලවර බාදී  ඇත්කත් පුද්ගයින් කදකදකනකුට ඳමණි 

රඳොදු ප්රවහනය 
බව් රථකේ / දුම්රිකේ 75% ආවන ධාරිතාල දේලා මගීන් ප් රලාශනය ිරීමමට 
ඳමණේ අලවර ඇත 

පුශ ලික කුලී  ථ රසේව 
 ාර් වශ ත්රි කර ද රථ උඳරිම මගීන් කදකදකනකු සීමිත බල වශති   රන්න.  
කලනත් ලර්ගල ලාශන - එය ආවන ධාරිතාකලන් 50%  ට සීමා  ෂ යුතුය. 

අව ය හ අ්යව ය වන පඳරයෝී 

රසේවවන්  - විදුලිය, ජ ය, විදුලි සංරශ , 

ඉන්ධන පි වුම්හල්, එල්පී  ්ස සථන, 

රමෝටර්   ජ / ටයර් රසේව සහ ්ඳල් / 

කුරියර් රසේව 

අලම  ාර්ය මණ්වයේ වමඟ සියලු අතයලය කවේලාලන් වැඳීමම   යුතුය. 

 ජය කර්ය    
අලය අලම  ාර්ය මණ්වය වමඟ  ටයුතු   යුතු අතර  නිලකවේ සිට ලැව 
ිරීමමට ශැිර කවේල යින් වශා එකවේ ිරීමමට ඉව බාදිය යුතුය. 

රඳෞශ ලික අං රේ කර්ය  සහ රවනත් 

කර්ය  
අලය අලම  ාර්ය මණ්වය වමඟ  ටයුතු   යුතු අතර  නිලකවේ සිට ලැව 
ිරීමමට ශැිර කවේල යින් වශා එකවේ ිරීමමට ඉව බාදිය යුතුය. 

අඳනයන අ මුණු ක  ත් කර්මන්් 

(ඇඟලුම්, කෘෂිකර්මික නිෂඳදන, 

යනදිය) 

කවේල යින් වශා ආරේෂිත නලාතැන් කශ  ප්රලාශනය බාදීමට  ටයුතු 
ිරීමම(ජජව ආ ක්ෂි් බුබු ක් තුෂ ක්රියා   ශැ ) 
කම් වශා ලැඩි උඳකදව් කවෞඛ්ය ෛලදය නිධාීම තුමාකගන් බාගන්න  

සුපිරි රවළසල් 

ඇවිදීමට ශැිර 1.5m2 ඉව ප්රමාණයේ එේ පුද්ගකයකුට ප්රමාණලත් යැයි 
ව මින්, එම ආ ාරයට බාගත ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . 
කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති උඳකදව ්ලට අනුකුල  ටයුතු   
යුතුය. ලැඩි විව්තර වශා කවෞඛ්ය අමාතයංකේ කල අ අවවියට පිවිකවන්න. 

සප්පු සංකීර්ණ 

ඇවිදීමට ශැිර 1.5m2 ඉව ප්රමාණයේ එේ පුද්ගකයකුට ප්රමාණලත් යැයි 
වැිරය ශැිරය. එම ආ ාරයට බාගත ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව 
ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . වාප්පු 
වංකීර්ණකේ රැව්වීම් වශ විකන දාව්ලාදයන්ට අලවර නැත. 
කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති උඳකදව ්ලට අනුකුල  ටයුතු   
යුතුය. ලැඩි විව්තර වශා කවෞඛ්ය අමාතයංකේ කල අ අවවියට පිකලකවන්න. 



මූ ය ආය්න (බංකු, මූ ය සම ම්, 

පකස මධයසථන ආදිය) 

ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

ඇඳුම් ඳළඳුම් / ර දිපිළි රවළසල් 

ඇවිදීමට ශැිර 1.5m2 ඉව ප්රමාණයේ එේ පුද්ගකයකුට ප්රමාණලත් යැයි 
වැිරය ශැිරය. එම ආ ාරයට බාගත ශැිර ඉව ඳරමනකයන් 50% ඉව 
ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය 
අමාතයංය විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය. 

කෘෂිකර්මන්්ය උඳකදව් ලට අනුකල වම්පුර්ණ ධාරිතාලකයන් ක්රියා  ෂ ශැිරය 

සිල්   බඩු රවළදසල් (Grocery) 
ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

විවෘ් රවළරඳො  / රඳොළවල් (Open 

market/fairs) 

ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 75% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

ආර්ථික මධයසථන 
ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

රේකරිය 
ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

වීදි රවරළන්දන් 
කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව ්ලට අනුකල පූර්ණ 
ධාරිතාලකයන් ක්රියා  ෂ ශැිරය 

 ජං ම රවරළන්දන් අතයලය  වැඳයුම් වශා ඳමණේ සීමා  ර ඇත. 

ඉදිකිරීම් සථන 
කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව ්ලට අනුකල පූර්ණ 
ධාරිතාලකයන් ක්රියා  ෂ ශැිරය 

බබර් සහ රඳ වණය   
ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය.. 

ර දි රසේදීරම් සථන (Laundry) 
ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය. 

මහුම්කරුවන් සහ ඇඳුම් මසන්නන් 

(Tailors and dressmakers) 

ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය. 

සන්නිරේදන රවළදසල් / ඡය පිටඳත් 

සප්පු 

ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

අධික ණ කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව ්ලට අනුකල උවාවිකේ මුළු 
ආවන ධාරිතාකලන් 50%   උඳරිමයිරන් ක්රියා  ෂ ශැිරය. 

බන්ධන   අමුත්තන්ට ඳැමිණීමට අලවර නැත. 

රසෞඛ්ය අං  -  ජරේ ර ෝහල්, පුශ ලික 

ර ෝහල්, ෆමසි,  සයන  , ජවදය 

රසේව  ඇතුළුව 

කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් ලට අනුකල කවේලා අලයතා 
ඳලත්ලා ගැනීම වශා ශැිර අලම කවේල යන් වංඛ්යාලේ වමඟ ක්රියාත්ම  විය 
ශැ . 

දිවසුරැකුම් මධයසථන කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් ලට අනුකල  50%   
උඳරිම ධාරිතාකලන් ක්රියාත්ම  විය ශැ . 

රඳ  ඳසල් කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් ලට අනුකල  50%   
උඳරිම ධාරිතාකලන් ක්රියාත්ම  විය ශැ . 

ඳසල් ලවා ඇත. 

වි ව විදය  ඇතුළු පසස අධයඳන 

මධයසථන 
ලවා ඇත. 



පඳක ක ඳන්ති ලවා ඇත. 

මං   පත්සව 
කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල උඳරිම 
ලකයන් අමුත්තන් 50 කදකනකු වශභාගිත්ලකයන් ඳැලැත්විය ශැිරය. 

අවමං  ය පත්සව 

(රකොවිඩ්-19 අසදනය හ සම්බන්ධ රනොව 

මෘ්රශහ සහ) 

කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් ලට අනුකල ඕනෑම 
කේාල  උඳරිම ලකයන් පුද්ගයින් 25 කදකනකුට සිමා විය යුතුය. 

 ෘහසථ පත්සව (Parties/events - 

indoor) 
අලවර නැත 

එළිමහන් පත්සව (Parties/events - 

outdoor) 
අලවර නැත 

මහජන රැසවීම් අලවර නැත 

ඳන්සල්, ඳල්ලි, රකෝවිල් කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් අනුල මශජනයා එේරැව්ලන  
ක්රියා ාර ම් කශ  රැව්වීම් ිරීමමට ලවර කනොැක අ. . ඕනෑම අලව්ථාල  
ව්ථානය තු සිටිය ශැිර  බැතිමතුන්කේ වංඛ්යාල උඳරිම ලකයන් පුද්ගයින් 
25 කදකනකුට සීමා  ෂ යුතු අතර බා දී ඇති උඳකදව් තදින් පිළිඳැදිය යුතුය. 
(මංග උත්වල වශා ඳමණේ ඉශත දේලා ඇති පුගලින් වංඛ්යාලට අලවර 
බාකද්) 

රබෝඩං නිවස කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව ්ලට අනුකල පූර්ණ 
ධාරිතාලකයන් ක්රියාත්ම  විය ශැිරය. ක කවේ කලතත් නල පුද්ගයින්ට 
නලාතැන් බා කනොදිය යුතුය 

වයයම   ,  ෘහසථ ක්රීඩ    

(Gymnasiums, indoor sports halls) 

ගනුකදනු රුලන් වශා බාදිය ශැිර ඉව ප්රමාණකයන් 50% ඉව ප්රමාණයේ 
පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය 
විසින් බාදී ඇති උඳකදව් ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

ඇවිදින මංතීරු තනිල ඇවිදීමට ඳමණේ විලෘත ලන අතර පුද්ගලින් ශමුලන  ව්ථානයේ කනොලන 
කවට  ටයුතු  රන්න. 

සිනම    ලවා ඇත. 

ළම පදයන / සත්රවෝදයන ලවා ඇත. 

සණරකළි, සංී් සංදර් න, රව ළ සද  අලවර නැත 

පිහිනුම් ්ටක ලවා ඇත. 

රව ළ විලෘතයි. පුද්ගයන් එ තු ලන ක්රියා ාර ම් ලට අලවර නැත 

අවන්හල් (ඳරිර ෝජනය ක න)  

Restaurant (dining in) 

ආවන ධාරිතාකලන් 50% ආවන ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට 
ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති 
උඳකදව් (DReAM) ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

අවන්හල් (රැර න යන) 

Restaurant (take away/delivery) 
කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව ්(DReAM) ලට අනුකල 
පූර්ණ ධාරිතාලකයන් ක්රියා  ෂ ශැිරය 

අවන්හල් (රැර න යන) 

Restaurant (take away/delivery) 

ආවන ධාරිතාකලන් 50% ආවන ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට 
ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති 
උඳකදව් (DReAM) ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

ඳේ (Pubs and bars) ධාරිතාකලන් 25% ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර 
ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති උඳකදව් (DReAM) ලට 
අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

මදයස  අර විසල් කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බා දී ඇති උඳකදව් (DReAM) ලට අනුකල 
මශජනයා එ තුවීම් ල මින් ක්රියාත්ම  වීමට අලවර ැක අ. 

කසිරනෝ,  ත්රි සමජ   ලවා ඇත. 

ඔට්ටු මධයසථන ආවන ධාරිතාකලන් 50% ආවන ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට 
ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති 
උඳකදව් (DReAM) ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

සඳ ලවා ඇත. 

නව්න් සඳයන සථන  

(Day rooms and home stays) 
ලවා ඇත. 



රහෝටල්, විරේක   

(Hotels, rest houses and guest 

houses) 

ආවන ධාරිතාකලන් 50% ආවන ප්රමාණයේ පිකරන ආ ාරයට 
ගනුකදනු රුලන් ඇතුල් ර ගත ශැ . කවෞඛ්ය අමාතයංය විසින් බාදී ඇති 
උඳකදව් (DReAM) ලට අනුකුල  ටයුතු   යුතුය 

 
 
ලැඩි විව්තර වශා කවෞඛ්ය අමාතයාංකේ ඳශත දේලා ඇති කල අ අවවි ලට පිවිකවන්න. ක ොවිඩ් - 19 ලැෂේවීකම් 
මාර්කග ඳකද්යන් බා ගැනීමට ඳශත දේලා ඇති දිගුල භාවිත  රන්න. 
 

1. http://www.health.gov.lk/moh_final/english/article_read_more.php?id=885 
2. http://eohfs.health.gov.lk/occupational/index.php?option=com_content&view=article&id

=61&Itemid=208&lang=en# 
 
 

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/article_read_more.php?id=885

