
2021.08.19 

නිවේදන අංකය: 839/2021 

නිකුත් කළ වේලාව: 08.30 

 

ප්රධාන කර්තෘ / ප්රවෘත්ි කර්තෘ                   

අධයක්ෂ (ප්රවෘත්ි) / ප්රවෘත්ි කළමනාකරු 

 

වකාවිඩ් ආසාදිතයන් ප්රිකාර මධයස්ථාන වවත වයාමු කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා අද (19) සිට නව 

ක්රමවේදයක් 

 

ක ොවිඩ් 19 අසොදිතයන්කේ ක ෝගී තත්වය අනුව ප්රති ො  මධ්යස්ථොන කවත කයොමු කිරීම ක ෝ නිකවස් වළ තබො 

 ළමනො  ණය සඳ ො අද අක ෝස්ු 19 සිට බස්නොහි  පළොත ඇුලත නව ක්රමකේදයක්  ඳුන්වො කදමින් ක ොවිඩ් 

19 පැතිරීම වැළැක්ීකේ ජොති  ක්රියොන්විත මධ්යස්ථොනය නිකුත්    ඇති නිකේදනය සුදුසු පරිදි ප්රචො ය සඳ ො 

ඔබකවත කයොමු  මි. 

 

වමාහාන් සමරනායක 

රජවේ ප්රවෘත්ි අධයක්ෂ ජනරාල් 

 

වකාවිඩ් - 19 වරෝගීන් ප්රිකාර මධයස්ථාන වවත වයාමුකිරීම සහ කළමනාකරණය සඳහා අද 2021 අව ෝස්ු  

මස 19 දින සිට හඳුන්වාවදන නව ක්රමවේදය 

01.  නව ක්රමය දු  ථන ඇමුේ ස  ක ටි පණිවිඩ ඔස්කස් ක්රියොත්ම  ක කේ. 

02. ක ොවිඩ්  - 19 අසොදිතයන් ප ත සඳ න් කතො ුරු ඇුලත් ක ටි පණිවිඩයක් 1904 දු  ථන අං යට 

කයොමු ළ යුුය. 

අ. ක ෝ  තත්වකේ ස්වභොවය 

 I.    ශ්වසන අප සුතො ඇති ක ෝගීන් - A <Space> 

 Ii.   උණ තත්වකයන් කපකලන ක ෝගීන්  - B 

 iii.  කිසිදු ක ෝ  ලක්ෂණයක් නැති ක ෝගීන් - C 

ආ. වයස  <Space> 

ඇ. ජො. ැ.අං ය  <Space> 

ඈ. ලිපිනය <Space> 

 

03.  SMS මගින් ලැකබන කතො ුරු ක ොවිඩ් 19 ක ෝ ය පැතිරීම වැළැක්ීකේ ජොති  ක්රියොන්විත මධ්යස්ථොනය 

විසින් අදොල ප්රති ො  මධ්යස්ථොන කවත කයොමු කිරීම සඳ ො වවදය  ණ්ඩොයේ කවත දැනුේ කදනු ලැකේ. 

04. ක ෝගීන් සපයන කතො ුරු වේගී  ණකයන් පසු  දු  ථන අං  247 මගින් ඔවුන් සේබන්ධ්ක ොටක න 

ක ෝ  තත්වය නිශ්චය   ප්රති ො  මධ්යස්ථොන කවත කයොමු   නු ඇත. (ඒ සඳ ො ගිලන්  ථ කස්වො ස  කසසු 

ප්රති ො  ප සු ේ සැලකසයි) 

05. වවදය  ණ්ඩොයමක් නිකවස් නික ෝධ්ොයනයට කයොමු ක ක න ක ෝගීන් සම  නි ුරුව සේබන්ධ් කවමින්  

අවශය කස්වො ලබො කදනු ඇත. ( කේ සඳ ොම කවන් වූ  දු  ථන අං  1390 ඔස්කස් එම ප සු ේ සලසනු 

ලැකේ.)  


