fm!oa.,sl wdrlaIl
WmlrK (PPE) ksis mßÈ Ndú;h
iy fldúâ-19 wdidok je<elaùu
iy md,kh
Y%S ,xldfÉ fi!LH fiajd ia:dk i|yd
Y%S ,xld laIqø cSù úoHd ffjoH ix.uh
jix.; frda. úoHd wxYh" fi!LH iy foaYSh ffjoH fiajd wud;HdxYh
f,dal fi!LH iúxOdkh" Y%S ,xldj

ye|skaùu
•

fldfrdakd ffjria fiïm%;sYHdfõ isg oreKq
frda.dndO olajd mq¿,a mrdihl frda. wm
;=< we;sl, yels úYd, ffjria mjq,lg
wh;afõ'
WodyrK f,i MERS iy SARS frda. oelaúh
yelsh'

•

kj fldfrdakd ffjrih fuhg fmr ñksik
q a
;=< yÿkdf.k fkdue;s kj ffjrihls'

•

fldúâ-19 ke;fyd;a SARS CoV-2
ffjrih 2019 jif¾oS Ökfha jqydka
m%dka;fhka fidhd .kakd ,oS'

fldúâ 19 me;sfrk l%u
• wdidÈ; mqoa.,hska lysk úg iy lsúiqï hjk úg msgjk
ì¢;s u.ska
• wdidÈ; mqoa.,hskf
a .ka msgjk Yajik i%djhkaf.ka fyda tAjd
;ejreKq u;=msg mDIaGhka fyda WmlrK uÕska
• fuu ffjrih jdhqf.da,h Tiafia me;sßh yels njg idlaIs
fuf;la fidhdf.k fkdue;' tfy;a ffjoH úoHd;aul
l%ufõohkaysoS ^Wod - resuscitation, intubation& fujka
;;ajhla we;súh yels neúka tjka wjia:dj, wod< wdrlaIl
mshjr wkq.ukh l< hq;=h'

oE;a msßisÿj ;nd .ekSu
•

•

COVID-19 we;=¿ fndfyda frda. ldrlhkaf.ka we;sjk
wdidok je<elaùug we;s ;ks l%uhla f,i jvd;au M,odhs
l%uh oE;a msßisÿj ;nd.ekSuhs'
fi!LH ld¾h uKav,h jYfhka wfma oE;a wfma iEu
lghq;a;lgu we;s m%Odk wdhqOhhs' tfukau frda.hla
me;sfrk wjia:djl tAjd tA i|yd m%Odk jdylh fõ'

fodr w.=,

ffjoH WmlrK

T!IO

cx.u ÿrl:k

frda.shdg id;a;= lsÍu

wfma oE;a msßisÿj ;nd .kakd wdldrh
•

f,dal fi!LH ixúOdkfhka y`ÿkajdoS we;s mshjr 6 wkq.ukh lrñka Tfí oE;a
inka fhdod c,fhka fyd¢ka fidaod .kak' ke;skï uOHidr wvx.= úIîc kdYl
ødjKhla fhdod fyd¢ka msßisÿ lr.kak'

•

tysoS w;a," w;af,ys u;=msg" weÕs,slre" weÕs,s ;=v" uymgÕs,a, wdoS ish¨u ia:dk
msßisÿ l< hq;=h' fuu l%uh wkq.ukh lsÍfuka Tfí oEf;a ish¨u mDIaGhka
wdjrKh jk fia msßisÿ lr.; yels w;r tu.ska Tfí oEf;ys /£ isáh yels
ish¨u úIîc bj;a l< yelsh'

ksjerosj w;a fidaokak
inka iy c,h fhdod ;;amr
40;a 60;a w;r ld,hla
fyda

uOHidr wvx.= úIîckdYl
fhdod ;;amr 20-30la

fm!oa.,sl
wdrlaIl
WmlrK
(PPE)
m<¢k
wdldrh

oE;a msßisÿ lr .kak
inka iy c,h
fhdod ;;amr
40;a 60;a w;r
ld,hla
fidaokak

fyda

uOHidr wvx.=
úIîckdYl
fhod ;;amr
20-30la msßisÿ
lrkak

wdrlaI;
s .jqu
we| .kak

weia wdjrK m<¢kak
weia wdjrK fyda uqyqKq wdrlaIK m<`oskak

uqL wdjrK m,¢kak
w;a wdjrK m<¢kak
.jqfï w;a we;=<g isák fia w;a wdjrK
me<|s nj ;yjqre lr.kak

iïmQ¾K fm!oa.,sl
wdrlaIl we`ÿu

fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK (PPE)
ksis mßÈ Ndú;d lrk wdldrh
• iuia;hla jYfhka f,dj mqrd fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK
oeä f,i ysÕh
• tneúka ienE wjYH;djhla we;s úfgloS muKla tajd Ndú;d
lrkak'
• f,dal fi!LH ixúOdkh idudkH ck;djg ks¾foaY lrkafka
ì¢;s j,ska iy frda.S fyda frda.S njg iel iys; mqo.
a ,hska
<`.ska wdY%h lsfuka j<lsk f,ihs' fm!oa.,sl wdrlaIl
WmlrK me<`oSu oekg lsif
s ia;a u wkqu; lrkafka ke;'
• fuh Y%S ,xldfõ fi!LH fiajd ld¾h uKav, úúO idhksl
ia:dkhkaysoS me<|sh hq;= fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK (PPE)
ms<sn| ks¾foaY u; mokï lrf.k ilid we;'

fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK (PPE)
m%udKh m%Yia; uÜgulska
mj;ajdf.k hEfï Wml%u
fm!oa.,sl
wdrlaIl WmlrK
j, wjYH;djh
wju lsÍu

fm!oa.,sl
wdrlaIl WmlrK
fnodyeÍfï cd,h
l%uj;aj
iïnkaëlrKh
lsÍu

fm!oa.,sl
wdrlaIl WmlrK
iqÿiq mßÈ Ndú;d
lsÍu

fm!oa.,sl
wdrlaIl
WmlrK m%Yia;
uÜgulska
mj;ajdf.k
hdu

fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK
(PPE) j, wjYH;djh wju lsÍu
•
•
•

•

frda.Ska uq,ska meñfKk frda.k
S a j¾.SlrKh isÿ lrk (Triage) fmfoi" frda.Ska
,shdmÈxÑ lsÍfï ia:dkh" T!IO ksl=;a lrk ia:dkh wdoS ;ekaj, COVID-19 ffjrihg
ksrdjrKh ùu wju lsÍu i|yd ùÿre fyda ma,diaála cfka, jeks wdjrK iúlsÍu
COVID-19 frda.Ska isák ldurhg we;=,ajk fi!LH ld¾h uKav,h fyda wka mqoa.,hska
m%udKh wju lsÍu
frda.shdf.a we| wi, isÿ lrk l%shdldrlï fyd¢ka ie,iqï lsÍfuka tu ia:dkhg
we;=,a ùfï iy msgùfï jdr .Kk wju l< yelshs' l%shdldrlï .Kkdjla tljr bgq
l< yels oehs i,ld n,kak' WodyrKhla f,i frda.shdf.a w;HjYHfhka ne,sh hq;=
frda. ,laIK T!IO ,nd fok wjia:dfõoSu ne,Su' wfkl=;a l%shdldrlï isÿjk úgu
frda.shdf.a wdydr o frda.shdg ,ndoSu'
COVID-19 frda.Ska isák ia:dkhg wuq;a;kag we;=¿ùug bv fkdfokak' tfia
fkdyelskï meñŒug bv ,ndfok msßfia ixLHdj iy fõ,dj iSud lrkak' Tjqkag
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK ksjerÈj m<¢k wdldrh iy bj;a lrk wdldrh ms<sno
ksjerÈ Wmfoia ,nd fokak'

COVID-19 i|yd

fm!oa.,sl wdrlaIl
WmlrK (PPE) - WodyrK
wdrlaIs;
.jqu
ගවුම

w;a
අත්wdjrK
ආවරණ

uqL
wdjrK
Face
Mask

Body
YÍrh

Hands
oE;a

Nose
+
uqj iy
mouth
kdih

N95 uqL
wdjrK

Nose
mouth
uqj iy+ kdih

uqFace
yqKq wdrla
IK
shield

Eyes
+ nose
mouth
uqj" kdih
iy + weia

weia
wdjdrK
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Eyes
weia

fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK (PPE) ksis
Ndú;h wjodku ;lafiare lsÍu iy iïu;
mQ¾jdrlaIdj
wjodku ;lafiarej
Tn ì¢;s" reêrh" YÍr ;r," újD; jQ iu jeks oE iu. fl;rï
ÿrlg .efgkq we;aoehs n,dfmdfrd;a;= jk m%udKh iu.
wjodku ;lafiare l< hq;=h
• fuu ;lafiarej iu. me<¢h hq;= fm!oa.,sl YÍr wdrlaIl
WmlrK ;SrKh lrkak
• f,dal fi!LH ixúOdkh ks¾foaY lr we;s wjia:d 5oSu oE;a
msßisÿ lr.kak
• iEu frda.sfhl= i|ydu iEu jrloSu fuh isÿ l< hq;=hs
fuh mqreoaola yeáhg isÿlrkak

fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK
(PPE) Ndú;h i|yd fmdÿ Wmfoia
•

wod< fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK me<£ug wu;rj ksrka;rfhka oE;a msßisÿj

;nd .ekSu iy Yajik fi!LHh mqreÿ flfrys wjOdkh fhduq lsÍu l< hq;=h'
•

fi!LH ld¾h uKav,h úiska Ndú;d lrk ,o fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK ksis

mßÈ wod< mshk iys; li, n`ÿkg oeñh hq;=h' fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK
me<|Sug m%:u iy .e,ùfuka wk;=rej oE;a fidaod .; hq;=h'
•

wod< l%shdldrlu wjika jQ jydu fyda wod< ia:dkfhka neyer jQ jydu
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK .,jd bj;a lrkak' tla idhksl ia:dkhlska
Tíng fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK me<oSu wfkl=;a idhksl ia:dk o wmsßisÿ
ùug fya;f
= õ'

•

wod< l%shdldrlfuka Tíng fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK me<oS isàu ksid tAjd
wmyrKh ùu fya;=fjka tu.ska uqyqK iy w; wmsßisÿ ùuo isÿfõ'

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(01)
ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්
හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
ස්ථානය

frda.Ska
j¾.SlrKh
isÿ lrk
(Triage)
fmfoi

හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
සහිත හරෝගීන්
ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
රහිත හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

සෘජු හලස සම්බන්ධ
හනාහවන මූලික විමර්ශන

පුද්ගලික
ආරක්ිත උපකරණ හ ෝ ක්රමහේදය

• අවම වර්හයන් මීටරයකවත් පරතරයක්
පවත්වා ගැනීම
• ර්ලය මුඛ් ආවරණ

ඕනෑම

• අවම වර්හයන් මීටරයකවත් පරතරයක්
පවත්වා ගැනීම
• ර්ලය මුඛ් ආවරණයක් ලබා හදන්න

ඕනෑම

• පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය

නැත

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(02)
ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්
හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය

ස්ථානය

දිසි ප්රතිකාර
අංර්ය

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
සහිත හරෝගීන්ට සත්කාර
සැපයීම. මීටරයකට වඩා
ලංව සිදු කරන හරෝග
පරීක්ෂාව

•
•
•
•
•

හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය බිදිති විසිවිය ැකි
intubation වැනි දිසි
ක්රමහේදයන්

• NIOSH හවතින් අනුමත N95 හ ෝ FFP2
සම්මතහේ මුඛ් ආවරණ, නැතහ ාත් ඒ්ප් ා
සමාන මුඛ් ආවරණ
• තරල ප්රතිහරෝී ගවුම
• අත් ආවරණ
• ඇස් ආවරණ (goggles or face shield)
• ර්ලය හිස්වැසුම්
• ආවරණ කරන ලද සපත්ු ස අපාරගමය
සපත්ු ආවරණ හ ෝ බූට් සපත්ු

ර්ලය මුඛ් ආවරණ
ආරක්ිත ගවුම්
අත් ආවරණ
ඒ්ප්්ප්රණ
ඇස් ආවරණ (goggles or face shield)

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(03)
ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්
හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය

ස්ථානය

දිසි ප්රතිකාර
අංර්ය

පවිත්රතා හස්වකයින්

ක්රියාකාරකම

බිදිති විසිවිය ැකි
intubation වැනි දිසි
ක්රමහේදයකට පසු පවිත්ර
කිරීම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

•
•
•
•

ර්ලය මුඛ් ආවරණ
තරල ප්රතිහරෝී ආරක්ිත ගවුම
අත් ආවරණ
ඇස් ආවරණ (goggles or face shield)

(ර්රීර තරල වැනි දෑ හ ෝ රසායනික
ද්රවය විසිවිය ැකි අවස්ථවලදී)
• ආවරණ කරන ලද සපත්ු ස අපාරගමය
සපත්ු ආවරණ හ ෝ බූට් සපත්ු
• ර්ලය හිස්වැස්ම
(මුඛ් ආවරණ ස ඇස් ආවරණ COVID-19
හරෝගීන් සිටින කාමර අතර හ ෝ සැක සහිත
හරෝගීන් සිටින කාමර අතර භාවිතා කළ
ැක)

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(04)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
හපාහරාත්ු කාමරය
(Waiting room)

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
සහිත හරෝගීන්

ඕනෑම

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ සපයන්න
• හරෝගියා ව ාම ඒ්ප්කලන (Isolation) කාමරයකට
හ ෝ අන් අයහගන් හවන් කළ ස්ථානයකට රැහගන
යන්න. හමය සිදු කළ හනා ැකිනම් හරෝගියා අන්
හරෝගීන්හගන් අවම තරහම් මීටරයකවත්
පරතරයකින් ඈත් කර තබන්න

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
රහිත හරෝගීන්

ඕනෑම

• පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත
• මීටරයකවත් පරතරය තබාගන්න

හරෝගීන් හුවමාරුවන
හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය ඕනෑම
ස්ථාන (උදා. වාට්ුවට,
හදපාතශහම්න්ු හ ෝ
වාට්ු අතර)

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• අත් ආවරණ

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(05)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය

අුලුවීහම් හදාරු/
හකාරිහඩෝ/ අන්
සියලු ස්ථාන

ආරක්ෂක නිළධාරින් ආරක්ෂක
කටයුු සිදු
කරන විට

• මීටරයකවත් පරතරය තබාගන්න
• මීටරයකවත් පරතරය තබාගත
හනා ැකිනම් ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• ර්රීර පරීක්ෂාව අවර්යනම් අත් ආවරණ
(හමවන් දිසි තත්වයකදී ර්රීර පරීක්ෂා
සිදු කිරීම ැකි තරම් අඩු කරන්න )

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(06)
ඉලක්ක ගත
ස්ථානය
ක්රියාකාරකම
පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්
හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
අභයන්තර හරෝගීන් සිටින කලාප
හරෝගියාහේ හසෞඛ්යය
COVID-19
කාමරය
ld¾h
හරෝගීන්
හ ෝ
මණ්ඩලය
හවනුහවන් සෘජු
වාට්ුව
සත්කාර සැපයීම
(COVID-19
හරෝගීන්)

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

• NIOSH හවතින් අනුමත N95 හ ෝ FFP2 සම්මතහේ මුඛ් ආවරණ, නැතහ ාත්
ඒ්ප් ා සමාන මුඛ් ආවරණ
• අපාරගමය ගවුම
• අත් ආවරණ
• ඇස් ආවරණ (goggles or face shield)
• ර්ලය හිස්වැස්ම
• ආවරණ කරන ලද සපත්ු ස අපාරගමය සපත්ු ආවරණ හ ෝ බූට් සපත්ු
COVID -19
• NIOSH හවතින් අනුමත N95 හ ෝ FFP2 සම්මතහේ මුඛ් ආවරණ, නැතහ ාත්
ඒ්ප් ා සමාන මුඛ් ආවරණ
හරෝගීන් ට සිදු
• අපාරගමය ගවුම
කරන බිදිති
විසිවිය ැකි දිසි • අත් ආවරණ
ක්රමහේදයන්
• ඇස් ආවරණ (goggles or face shield)
• ඒ්ප්ප්රණය
• ර්ලය හිස්වැස්ම
• ආවරණ කරන ලද සපත්ු ස අපාරගමය සපත්ු ආවරණ හ ෝ බූට් සපත්ු
• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
රසායනාගාර
• අත් ආවරණ
සාම්පල
රැහගනයාම

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(07)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත
පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
අභයන්තර හරෝගීන් සිටින කලාප
COVID-19 හරෝගීන්
හරෝගියාහේ පවිත්රතා
හස්වකයින්
සිටින කාමරයට
කාමරය
ඇුලුවීම
හ ෝ වාට්ුව
(COVID-19
හරෝගීන්)

අමුත්තන්
COVID-19 හරෝගීන්
( ැකි තරම්
සිටින කාමරයට
සීමා කරන්න) ඇුලුවීම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

• NIOSH හවතින් අනුමත N95 හ ෝ FFP2 සම්මතහේ මුඛ් ආවරණ,
නැතහ ාත් ඒ්ප් ා සමාන මුඛ් ආවරණ
• තරල ප්රතිහරෝී ගවුම
• බර වැඩ සද ා හයාදා ගන්නා අත් ආවරණ
• ඇස් ආවරණ
• බූට් සපත්ු බර වැඩ කිරීහම්දී හයාදා ගන්නා සපත්ු
• ර්ලය හිස්වැසුම්
(මුඛ් ආවරණ ස ඇස් ආවරණ COVID-19 හරෝගීන් සිටින කාමර
අතර හ ෝ සැක සහිත හරෝගීන් සිටින කාමර අතර භාවිතා කළ
ැක)
• ර්ලය හිස්වැස්ම
• ආවරණ කරන ලද සපත්ු ස අපාරගමය සපත්ු ආවරණ හ ෝ
බූට් සපත්ු
• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• ආරක්ිත ගවුම
• අත් ආවරණ

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(08)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත
පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්

හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
අභයන්තර හරෝගීන් සිටින කලාප
හරෝගියාහේ
හසෞඛ්යය
කාමරය හ ෝ
ld¾h
වාට්ුව
මණ්ඩලය
(COVID-19
හනාවන හරෝගීන්)

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ සහිත හරෝගීන්ට සත්කාර • පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත
සැපයීම (COVID-19 බවට ත වුරු හනාවූ ස
• අවම වර්හයන් මීටරයකවත් පරතරයක් තබා ගන්න
එහස් සැක හනාකරන හරෝගීන්) - මීටරයකට වඩා
වැඩි පරතරයකින් (හරෝග ඉති ාසය විමසීම)
ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ සහිත හරෝගීන්ට සත්කාර
සැපයීම (COVID-19 බවට ත වුරු හනාවූ ස
එහස් සැක හනාකරන හරෝගීන්) - මීටරයකට වඩා
අඩු පරතරයකින්

•
•
•
•
•

බිදිති විසිවිය ැකි ක්රමහේදයන් සිදු කිරීම

•

•
•
•
•
•

ර්ලය මුඛ් ආවරණ
ගවුම
අත් ආවරණ
ඒ්ප්ප්රනය
ඇස් ආවරණ (goggles or face shield) (ර්රීර තරල
වැනි දෑ හ ෝ රසායනික ද්රවය විසිවිය ැකි අවස්ථවලදී)
NIOSH හවතින් අනුමත N95 හ ෝ FFP2 සම්මතහේ
මුඛ් ආවරණ, නැතහ ාත් ඒ්ප් ා සමාන මුඛ් ආවරණ
අපාරගමය ගවුම
අත් ආවරණ
ඇස් ආවරණ (goggles or face shield)
ර්ලය හිස්වැස්ම
ආවරණ කරන ලද සපත්ු ස අපාරගමය සපත්ු
ආවරණ හ ෝ බූට් සපත්ු

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(09)
ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින් හ ෝ
හරෝගීන්
හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
ස්ථානය

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය
නැත

අභයන්තර හරෝගීන් සිටින කලාප
රසායනාගාර

රසායනාගාර ශිල්පීන්

රසායනාගාර ශිල්පීන්

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• ආරක්ිත ගවුම
• බර වැඩ සද ා හයාදා ගන්නා අත්
ආවරණ
• ඇස් ආවරණ (goggles or face
shield) (ර්රීර තරල වැනි දෑ හ ෝ
රසායනික ද්රවය විසිවිය ැකි
අවස්ථවලදී)
ර්්වසන පද්ධතියට
• COVID-19ට අදාළ පුද්ගලික
අදාළ හනාවන රසායනාගාර
ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත
පරීක්ෂණ සිදු කරන විට
ර්්වසන පද්ධතියට
අදාළ රසායනාගාර
පරීක්ෂණ සිදු කරන විට
(ආරක්ිත කැබිහනට්ුව
ුළ සිටිමින්)

පරිපාලන කලාප

හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය
ඇුලු සියලු ld¾h මණ්ඩලය

හරෝගීන් ා
• පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ
සම්බන්ධහනාවන පරිපාලන
අවර්ය නැත
කටයුු
• අවම වර්හයන් මීටරයකවත්
පරතරයක් තබා ගන්න

හවනත් කලාප (උදා:
හකාරිහඩෝ ස හත්
කාමර)

හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය
ඇුලු සියලු ld¾h මණ්ඩලය

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
• පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ
සහිත හරෝගීන් ා සම්බන්ධ
අවර්ය නැත
හනාවන ඕනෑම
• අවම වර්හයන් මීටරයකවත්
ක්රියාකාරකමක්
පරතරයක් තබා ගන්න

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(10)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
බාහිර හරෝගීන් සිටින කලාප

විහර්්ෂඥ
වවදයවරුන්හේ
කාමර

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
සහිත හරෝගීන් පරීක්ෂා
කරීම

•
•
•
•

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
රහිත හරෝගීන් පරීක්ෂා
කිරීම

ර්ලය මුඛ් ආවරණ

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
සහිත හරෝගීන්

ඕනෑම

ර්ලය මුඛ් ආවරණ ලබා හදන්න

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
රහිත හරෝගීන්

ඕනෑම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

පවිත්රතා හස්වකයින්

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ
සහිත හරෝගීන් පරීක්ෂා
කරන අතරුර ස
පරීක්ෂාහවන් පසු

•
•
•
•

හසෞඛ්යය ld¾h
මණ්ඩලය
හසෞඛ්යය ld¾h
මණ්ඩලය

ර්ලය මුඛ් ආවරණ
ආරක්ිත ගවුම
අත් ආවරණ
ඇස් ආවරණ

ර්ලය මුඛ් ආවරණ
ආරක්ිත ගවුම
බර වැඩ සද ා හයාදා ගන්නා අත් ආවරණ
ඇස් ආවරණ (goggles or face shield) (ර්රීර
තරල වැනි දෑ හ ෝ රසායනික ද්රවය විසිවිය ැකි
අවස්ථවලදී)
• බූට් සපත්ු බර වැඩ කිරීහම්දීහයාදා ගන්නා
සපත්ු

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(11)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින්
හ ෝ හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත
උපකරණ අවර්ය නැත

හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථානය
බාහිර හරෝගීන් සිටින කලාප
පරිපාලන කලාප

හසෞඛ්යය ld¾h මණ්ඩලය
ඇුලු සියලු ld¾h
මණ්ඩලය

පරිපාලන කටයුු

• පුද්ගලික ආරක්ිත
උපකරණ අවර්ය නැත
• අවම වර්හයන්
මීටරයකවත් පරතරයක්
තබා ගන්න

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(12)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත
පුද්ගලයින් හ ෝ
හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ
අවර්ය නැත

රටට ඇුල්පවන ස්ථානය/හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථාන හවත ප්රවා නය
ඇම්බියුලන්ස් හ ෝ
හරෝගින් ප්රව නය
කරන හවනත් වා න

හසෞඛ්යය ld¾h
මණ්ඩලය

COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන
පුද්ගලයින් තවත් හරෝ ලකට මාරුකර
යවන විට වා නහේ එකම කුටීරහේ ගමන්
කරන විට

• NIOSH හවතින් අනුමත N95
හ ෝ FFP2 සම්මතහේ
මුඛ් ආවරණ, නැතහ ාත් ඒ්ප්
ා සමාන මුඛ් ආවරණ
• තරල ප්රතිහරෝී ගවුම්
• අත් ආවරණ
• ඇස් ආවරණ

රියදුරන්

COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන
පුද්ගලයින් තවත් හරෝ ලකට මාරුකර
යවන විට වා නහේ රියදුරු කුටීරහේ ගමන්
කරන විට

• අවම වර්හයන් මීටරයකවත්
අවකාශීය පරතරයක්
පවත්වා ගැනීම
• පුද්ගලික ආරක්ිත
උපකරණ අවර්ය නැත
• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• අපාරගමය ගවුම
• අත් ආවරණ
• ඇස් ආවරණ
• ර්ලය මුඛ් ආවරණ

COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන
පුද්ගලයින් වා නයට නැංවීමට බැස්සීමට
විට උදේවූ විට
COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන
පුද්ගලයින් ප්රව නය කරද්දී වා නහේ
රියදුරු කුටීරය හවන් කර හනාමැති විට

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(13)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත
පුද්ගලයින් හ ෝ
හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය
නැත

රටට ඇුල්පවන ස්ථානය /හසෞඛ්යය හස්වා සපයන ස්ථාන හවත ප්රවා නය
ඇම්බියුලන්ස් හ ෝ
COVID-19
හරෝ ලට මාරුකර යවන විට
හරෝගින් ප්රවා නය
හරෝගීන් යැයි
කරන හවනත් වා න සැක හකහරන
පුද්ගලයින් (ස
හරෝගීන් දරුවකු
වන වුට දරුවා
සමග සිටින
පුද්ගලයා)
පිරිසිදු කරන්නන් COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන
පුද්ගලයින් හරෝ ලට මාරුකර යැවූ පසු
වා නය පිරිසිදු කිරීම

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• තරල ප්රතිහරෝී ගවුම
• බර වැඩ සද ා හයාදා ගන්නා අත්
ආවරණ
• ඇස් ආවරණ (ර්රීර තරල විසිවීමට
ඉඩ ඇතිවිට)
• බූට් සපත්ු හ ෝ ආවරණ කරන
ලද සපත්ු

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE(14)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත පුද්ගලයින් හ ෝ
හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය
නැත

ප්රජාව
ප්රජා ස්ථාන (උදා.
ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ රහිත
පාසල්ප, සාප්පපු සංකීශ පුද්ගලයින්
ණ, දුම්රිය ස්ථාන)

ඕනෑම

• පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ
අවර්ය නැත
• අවම වර්හයන් මීටරයකවත්
පරතරයක් තබා ගන්න

ර්්වසන හරෝග ලක්ෂණ සහිත
පුද්ගලයින්

ඕනෑම

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ පැළදීමට
උපහදස් හදන්න

úúO wjia:d i|yd ks¾foaYs; PPE (15)
ස්ථානය

ඉලක්ක ගත
පුද්ගලයින් හ ෝ
හරෝගීන්

ක්රියාකාරකම

පුද්ගලික ආරක්ිත උපකරණ අවර්ය නැත

ම ජන හසෞඛ්ය විමර්ශන සද ා ස ය වන ක්ෂණික ප්රතිචාර කණ්ඩායහම් සැලකිල්පල සද ා

ප්රජාව
ඕනෑම
ස්ථානයක

ක්ෂණික ප්රතිචාර
කණ්ඩායහම් විමශ
ර්නය

COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන
හ ෝ COVID-19 හරෝගීන් සමග අැැසුරු
නළ පුද්ගලයින් සමග මුහුණට මුහුණ
මුවී කතා කිරීම

• ර්ලය මුඛ් ආවරණ
• අවම වර්හයන් මීටරයකවත් පරතරයක් පවත්වා ගැනීම
• සාකච්ඡාව නිවසින් පිටත ඒ්ප්ළි ම හන් පැවැත්විය යුුය.
COVID-19 හරෝගීන් යැයි සැක හකහරන පුද්ගලයින් ර්ලය
මුඛ් ආවරණයක් පැළදිය යුුය

fm!oa.,sl wrlaIl WmlrK (PPE) me<oSu iy .e,ùu
oE;a msßisÿ lr .kak

w;a wdjrK .,jkak

inka iy c,h fhdod 40;a 60;a w;r
ld,hla fidaokak

wdrlaIs; .jqu
.,jkak' .jqu
.e,ùfïoS bka
lsiÿ
s úIîchla
me;sßh fkdyels
fia .,jkak

fyda
uOHidr wvx.= úIîckdYl fhod ;;amr
20-30la msßisÿ lrkak

.jqu we| .kak

.jqu .,jkak

uqL wdjrK
m,¢kak
oE;a msßisÿ lr .kak
uOHidr wvx.= úIîckdYl fhod ;;amr
20-30la msßisÿ lrkak

fyda
inka iy c,h fhdod 40;a 60;a w;r
ld,hla fidaokak

weia wdjrK m<¢kak

iïmQ¾K
fm!oa.,sl
wdrlaIl we`ÿu

w;a wdjrK
m<¢kak

weia wdjrK .,jkak

oE;a msßisÿ lr .kak
uOHidr wvx.= úIîckdYl fhod ;;amr
20-30la msßisÿ lrkak
inka iy c,h fhdod 40;a 60;a w;r
ld,hla fidaokak

uqL wdjrK .,jkak

N95 uqL wdjrK me<oSu
ldurhg we;=,a ùug m%:u uqL wdjrKh Tfí uqyqKg fyd¢ka
uqød ù weoaoehs n,kak

Okd;aul uqød mÍlaIdj (Positive seal check)

iDKd;aul uqød mÍlaIdj (Negative seal check)

;Èka yqiau msg lrkak' uqL wdjrKh uqyqKg
fyd¢ka uqød ù we;akï we;=<; mSvkh jeä
jkq we;'

;Èka yqiau by,g .kak

ldkaÿjla we;akï máj,ska weo ;olr fyda
me<| we;s ia:dkh fjkia lr uqL wdjrKh
ilia lr.kak
uqL wdjrK ksis f,i uqød jk f;la fuu
mshjr wkq.ukh lrkak

uqL wdjrKh fyd¢ka uqød ù we;akï we;=<;
wjmSvkhla we;s jkq we;
fyd¢ka uqød ù fkdue;s kï wjmSvk ;;ajhla
we;s fkdjkq we;
uqL wdjrK ksis f,i uqød jk f;la fuu
mshjr wkq.ukh lrkak

fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK iemhqu
ksis f,i iïnkaëlrKh lsÍu
•

•
•
•

ksjeros wjYH;djhka wkqj .Kkh lr fm!oa.,sl
wdrlaIl WmlrK b,a,Su wdh;k m%Odkshd úiska l<
hq;=h'
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK i|yd tk b,a,Sï wdh;k
m%Odkshd úiska wëlaIKh iy md,kh l< hq;=h'
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK b,a,Sfï iy iemhSfï
wdh;ksl l%ufõohla ^úfYaIfhka f;dr;=re ;dlaIKh
fhdod.;a& wkq.ukh l< hq;=h'
f;d. md,kh b;d oeä f,i l< hq;=h' fuhg
fnodyeÍï mgka .ekafï isg wjidkh olajd wëlaIKh
iy wod< fi!LH fiajd myiqlï ;=< tAjd Ndú;d lrk
wdldrh md,kh lsÍuo we;=<;a fõ'

idrdxYh
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK (PPE)
ksis mßÈ Ndú;h
• ieuúgu oEf;ys msßisÿ Ndjh ms<n
s | ie<ls,u
s ;a jkak
• ieuúgu by; Wmfoia wkqj wod< wjia:djg wkql+,
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK Ndú;d lrkak
• f,dj mqrd fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK ysÕh' tneúka
w;HjYH wjia:dj,§ muKla j.lSfuka hq;=j tajd Ndú;d
lrkak'
• ksrdjrK wjodku ;lafiare lr w;HjYH wjia:djl muKla
fm!oa.,sl wdrlaIl WmlrK Ndú;d lrkak

uQ,dY%
WHO Coronavirus Homepage
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
All coronavirus (COVID-19) technical guidance documents
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance
IPC documents
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/infection-prevention/publications/en/
Questions and Answers
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

