ක

ොවිඩ් -19 වසංගතය තුල පාසැල් යලි විවෘත කිරීකේ ප්රාකයික

මාර්කගිපකේශය

හැදින්වීම
වසර දදකකට ආසන්න දකොවිඩ් -19 වසංගතය තුල ඳාසල් යලි විවෘත කිරීම හදිසි අවශ්යතාවය්  ී
ඇත (1). ඳාසල තුල දකොවිඩ් -19 ඳැතිරීම අවම කිරීම සහා ප්රාදයිකවකව කළ හැකි, විදයාත්මක, බහු
විධ ආරක්ෂක ියයවරයන් ්රියාත්මක කිරීම ාතාමත් වැදගත් ද( (2). එම නිසා, දබිවන දරිග
ියළිබව කටයුතු කරන වෘත්තීය ආයතනය්  වන ශ්රී ලංකා ් ද්රජීවව විදයායතනය, ඳාසල් තුළ
දකොවිඩ් -19 සම්දේෂණය

ය අවම කිරීම සහා ශ්රී ලංකාවට අදාළ වන කරුණු ඳදනම් කරගත්

ප්රාදයිකවක මාගදගිඳදේශ්නය්  සකස් කිරීමට තීර

ය කළඅතර දමම මාගදගිඳදේශ්නදේ අරමු

වන්දන් දරුවන්දේ අධයාඳනය සහා කායික හා මානසිකව වඩා දසෞඛ්යාරෂිත ඳසරසරය්  ඳාසල්
තුළ නිගමා

ය කර දීමයි.

COVID-19 වැළැක්වීකේ ප්රධාන ංංග
සෑම අදය් ම අනිවාර්යදයන්ම මුව ආවර

ය්  ඳැළීම, ශ්ාරීසරක දුරස්ථභාවය, ප්රමා

වත් වාතා්රය,

අත් සනීඳාර් ෂණයාව/දස්දීම, යහඳත් දසෞඛ්ය ුරරුදු සහ ශ්වසන ආචාර විධි, සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ට,
ගුරුවරුන්ට සහ කාගය මණ්ඩලයට එන්නත් ලබා දීම, “අසනීඳ වූ විට නිවදස් රැී සිටින්න” යන
ියළිදවත අනුගමනය කිරීම සහ ියසරසිදු කිරීම සහ විෂණයබීජහර

ය කිරීම ඳාසල් වලකරි යාත්මක කළ

යුතු ප්රධාන වැළැ් ීදම් ියයවර ද(. දමම ප්රධාන අංගයන් ්රියාත්මක කිරීම සහා වන ප්රාදයිකවක
්රියාමාගග, ඳාසල් සහා පූගව විවෘත කිරීදම් දච්  ලැයිස්තුව (ඇමුණුම 1) සහ ශ්වසන ආචාර විධි
ියළිබ ආදගශ් දඳිස්ටරය්  (ඇමුණුම 2) දමම මාගදගිඳදේශ්දයහි ද් වා ඇත.

ංනිවාර්ය ුවව ආවරණ


සියලුම සිසුන් සහ කාගය මණ්ඩලය ඳාසල් භූමිය තුළ මුව ආවර



සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට නාසය සහ මුඛ්ය දහොඳින් ආවර
ඳැළීම ප්රමා



මුව ආවර

ඳැළඳිය යුතුය.

ය වන එ්  මුව ආවර

ය් 

වත්ය.
ය ඳැළ සිටිමින්ම ශ්බ්ද නඟා ඳැහැදිලිව කථා කිරීමට සිසුන් හා ගුරුවරුන් ුරරුදු

විය යුතුය.


ස්ථර තුදන් දරදි මුව ආවර

ය්  දහි ශ්ලය මුව ආවර



ආහාර ගැනීදම්දී තාවකාලිකව මුව ආවර

ය්  සිසුන් සහා ියළිගත හැකිය.

ය තබා ගැනීම සහා ශිෂණයයයන්ට ියසරසුදු බෑගය් 

(වඩාත් සුදුසු කඩදාසි/දරදි බෑගය් ) තිබිය යුතුය.


කලින් තිබූ මුව ආවර
ආවර



ය්  රැදගන එන දලස සිසුන් උනන්දු කළ යුතුය.

අවශ්ය අදයකුට මිලදී ගත හැකිීම සහා ඳාසල් ආඳනශ්ාලා/සමඳකාර සාප්ුර වල මුව
ආවර



ය දතත් ී දහි ගැලී කවයදහොත් භාවිතා කිරීමට ියසරසිදු අමතර

තිබීම සහතික කළ යුතුය.

ඳාවිච්චි කළ ශ්ලය මුව ආවර

බැහැර කිරීම සහා දවනම කසළ බඳුන් (ියයන සමඟ) තැබීම

දයිගය ද(.


නිවැරදි මුව ආවර

භාවිතය අවධාර

ය කිරීම සහා ඳාසල්වලට දඳිස්ටග ප්රදගශ්නය කළ

හැකිය.


ගුරුවරුන් නිතරම ප්රාථමික දරේණියේදේ ළමුන් සහා නිවැරදිව මුව ආවර

අඳින්දන් දකදස්ද,

ාවත් කරන්දන් දකදස්ද සහ බැහැර කරන්දන් දකදස්ද යන්න ියළිබව නිතරම කියා දීම සහ
මත්  කර දීම කළ යුතුය.

ශාරීරි


දුරස්ථභාවය
සිසුන්, ගුරුවරුන්, සහායක කාගය මණ්ඩලය සහ දදමාියයන් හැකිතා්  දුරට අවම වශ්දයන්
මීටර 1 ් වත් ශ්ාරීසරක දුරස්ථභාවය ඳවත්වාගත යුතුය.



ප්රමා

වත් ශ්ාරීසරක දුරස් ීමකට ඳහසුකම් සැලීමම සහා, ඳවතින අවකාශ්ය සහ යටිතල

ඳහසුකම් මත ඳදනම්ව ඕනෑම ද(ලාවක ඳාසැදල් සිටිය හැකි ශිෂණයය සංඛ්යාව/සහායක කාගය
මණ්ඩලය/ගුරුවරුන් සහ දදමාියයන් සංඛ්යාව තීර

ය කිරීමට ඳාසල්වලට ස්වයං

ත් දස්රුව්  තිබිය යුතුය.


ශ්ාරීසරක දුරස්ථභාවය ඳහසු කිරීම සහා ඳන්තියක සිසුන්දේ සංඛ්යාව අ ක කිරීම සහා
ඳාසල් ඳහත සහන් ්රියාමාගග සලකා බැලිය යුතුය:
-

ඳන්ති කණ්ඩායම් වලට දබදීම සහ විකල්ඳ වශ්දයන් එ්  එ්  කණ්ඩායම සහා
ුරේගල ඳන්ති ඳැවැත්ීම.



විවිධ දරේණියේ සහා විකල්ඳ වශ්දයන් ුරේගල ඳන්ති ඳැවැත්ීම.

ඳාසල් එළිමහන් ඳන්ති ඳැවැත්ීම සහා ගුරුවරුන් උනන්දු කළ යුතුය. එළිමහන් ඳන්ති
ඳැවැත්ීම සහා අ ක වියදම් සහිත, ඳහසුදවන් සාදා ගත හැකි විවෘත hut-ආකාර ඳන්ති
කාමර ප්රදයිජනවත් ද(.



විවිධ වයස් කාණ්ඩ සහා දවනස් ඳාසල් කාල දවන් කිරීමත් විවිධ දරේණියේ සහා දවනස්
ියටීදම් දදොරටු භාවිතයත් කාර්ය බහුල දවලාවන්හිදී තදබදය අවම කරගැනීමට උඳදයිගී
ද(.



විවිධ දවලාවන්ට දයදුනු දකටි විද(ක කාලයන්ද වැසිකිළි කාමර වල දසනඟ අවම කිරීම
සහා ප්රදයිජනවත් ද(.



සිසුන් හා ගුරුවරුන් ආහාර ගැනීදම්දී ශ්ාරීසරක දුරස්ථභාවය ුරරුදු කළ යුතු අතර ආහාර
හවුදල් අනුභව දනොකළ යුතුය.



අනවශ්ය තදබදය්  ඇති ද( නම් ඳාසලට ඇතුලු ීදම්දී සාමානය උ්ණ

ත්වය ඳරීක්ෂා

කිරීදමන් වැළකී සිටිය යුතුය.


විවිධ දරේණියේවල සිසුන් මි්ර ීම දමන්ම ජනාකීග

ීම වැළැ් ීම සහා ඳාසල් දඳොදු

රැස්ීදමන් වැළකී සිටිය යුතුය.


ඳාසල් රැස්ීම් දඳොදු සන්නිද(දන ඳේධතිය්  හරහා සිදු කළ හැකිය.



ගුරුවරුන්ට සහ සහායක කාගය මණ්ඩලයට ද කාර්යාල කාමරවල තදබදය අවම කිරීම සහා
රාජකාසර ද(ලාව ඳදනම් කරගත් කාලසටහන්  අනුගමනය කළ හැකිය.

ප්රමාණව්  වාතාශය


ඳන්ති කාමර/කාගයාල කාමර/මාණ්ඩලික කාමර ජදන්ල හැකි සෑම විටම විවෘතව තැබිය
යුතුය.



ඳන්ති කාමර/මාණ්ඩලික කාමර/කාගයාල කාමර වල අනවශ්ය දබදීම් බිත්ති (partitions) ාවත්
කළ යුතුය.



අ ක වාතා්රය්  ඇති ඳන්ති කාමර සහ කාගයාල හා කාගය මණ්ඩල කාමරවල වාතා්රය වැි
දියුණු කිරීම සහා වාතය ියටකරන විදුලි ඳංකා (exhaust fans) සුදුසු ස්ථානවල සවි කළ හැකිය



එළිමහන් ඳන්ති දිසරමත් කළ යුතුය.



වායුසමීකර

යන්ත්ර ්රියා විරහිත කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

ං්  සනීපාරක්ෂාව/ ං්  කස්දීම


අත් සනීඳාර් ෂණයාව අඛ්ණ්ඩ ව සිදුකළයුතු ්රියාවලිය්  වන අතර එම නිසා සිසුන්ට ඇතුල්
ීදම් දදොරටුව අසලදී අත් දස්දීම අනුගමනය කරන දලස බල කිරීම සැබෑ අරමු

සාක්ෂාත්

කර ගන්නවාට වඩා අනවශ්ය දලස තදබදය්  ඇති කරයි.


ඳාසැල් ඳසර්රය තුළ අත් සනීඳාරක්ෂක ඳහසුකම් වැිුරර සකස් කිරීමට ඳාසල් ියයවර ගත
යුතු අතර, ියවිසුම් දදොරටුව අසල ඳම

්  දනොව, සෑම බ්දලෝ  එක්  සහාම දවනම අත්

සනීඳාර් ෂණයක ස්ථාන දවන් කර තැබීමට කටයුතු කළ යුතුය.


දස්දීදමන් ඳසු දෑත් ියස දැමීම සහා තමන්දේම සගවියට් එක්  රැදගන එන දලස ශිෂණයයයින්
උනන්දු කරවිය යුතුය.



අත් සනීඳාර් ෂණයක ස්ථාන සහා ියසරසිදු ජලය සහ සබන් සැඳයිය යුතුය.



අත් සනීඳාර් ෂණයක මධයස්ථාන වලින් ජලය අවහිරයකින් දතොරව බැස යාම කළමනාකර

ය

කළ යුතුය.


ඳාසල් දරුවන්ට තමන්දේම අත් ියසරසිදුකාරකය (විදින ආකාර දනොවන - non-spray type)
රැදගන එන දලස දිසරමත් කළ යුතුය.



අත් සනීඳාර් ෂණයක මධයස්ථාන අසලදී අත් ියසරසිදු කිරීදම් නිවැරදි ්රම ියළිබ දඳිස්ටග
ඳාසැල් වල ප්රදගශ්නය කළ හැකිය.



සබන් හා වතුදරන් අත් දසිදා ගන්දන් දකදස්ද යන්න ියළිබව විදශ්ෂණයදයන් ප්රාථමික
දරේණියේදේ සිසුන් සහා ගුරුවරු නිතරම කියාදිය යුතුය.



මධයසාර මත ඳදනම් වූ අත් සනීඳාරක්ෂක (alcohol-based sanitizers) භාවිතය නුසුදුසු දලස
භාවිතා කිරීදම් අන්තරායන් ියළිබව ගුරුවරුන් ද සිසුන් දැනුවත් කළ යුතුය:
-

බීමට සුදුසු දනොද(

-

ඳහසුදවන් කවනිගන්නා සුලුය

-

ඇස්වලට ාසින්න එඳා

කසෞඛ්යාරෂිත වසවසන ආරාර විි


ශ්වසන ආචාර විධි ුරරුදු කිරීම ගැන සිසුන්ට, ගුරුවරුන්ට, උඳකාරක කාගය මණ්ඩලයට සහ
දදමාියයන්ට උඳදදස් දිය යුතුය. ශ්වසන ආචාර විධි වල දඳිස්ටරය සම්බන්ධ කර ඇත
(ඇමුණුම 2).



කැස්ස සහ කිවිසුම් යාදම්දී මුඛ්ය සහ නාසය ටිෂූ එකකින් දහි ියසරසිදු අත් දල්න්සුවකින්
ආවර

ය කරගත යුතුය. මුව ආවර

ය දනොඳළඳින ආහාර ගන්නා ද(ලාවල දමය

විදශ්ෂණයදයන් වැදගත් ද(.


භාවිතදයන් ඳසු ටිෂූ ාවත් කිරීම සහා ළඟම ඇති අඳරවය භාජනය භාවිතා කරන්න; අත්
සනීඳාර් ෂණයාව සිදු කරන්න



"ියටත දකළ දනොගසන්න" ඇතුළු ස්වසන ආචාර විධි විදහා දැ් දවන ඳැහැදිලි සංඥා ුරවරු
ඳාසල් දදොරටුවල දමන්ම ඳසර්රය තුළද ප්රදගශ්නය කළ හැකිය.

කරිගී ශිෂයයිනන් සහ


සුළු දරිග ලක්ෂ

ාර්ය මණ්ඩලය

ළමනා

රණය

දඳන්නුම් කළත් දරිග ලක්ෂ

සහිත දරුවන් එදිනට ඳාසල් දනොයැීදම්

වැදගත්කම ියළිබව දදමාියයන්ට නිතරම අවධාර


දරිග ලක්ෂ

ය කළ යුතුයි.

සහිත දරුවන් වවදය උඳදදස් සහා රැදගන යන දලස දදමාියයන්ට උඳදදස්

දිය යුතුය.


තම දරුවා දහි තම ඳවුදල් අදයකුට දකොවිඩ් දරිගය වැළී ඇතැයි තහවුරු වුදවොත් ඒ බව
දදමාියයන් විසින් දනොඳමාව ඳන්තිදේ ගුරුවරයාට දැනුම් දිය යුතුය. එදස්ම ඒ බව ඳාසල්
බලධාරීන් විසින් ප්රදේශ්දේ දසෞඛ්ය වවදය නිලධාසරයාට (MOH) දැනුම් දිය යුතුය.



දරිග ලක්ෂ

ඇති විට ඳාසල් දනොයාදම් වැදගත්කම ියළිබව ගුරුවරුන්ද අවධාර

ය කළ

යුතුය.


ගුරුවරුන් සහ සහායක කාගය මණ්ඩලය ඳාසල් කාලය තුළ දරිග ලක්ෂ

ඇති සිසුන් හඳුනා

ගැනීම සහා විමසිලිමත් විය යුතුය.


දකොවිඩ් -19 දරිගය වැළී ඇතැයි වර්  තහවුරු වුදවොත් යළි මතුවන දරිග ලක්ෂ

සහා

වවදය ප්රතිකාර අවශ්ය නම් මිස ාදිසර මාස 3 ඇතුළත නැවත දකොවිඩ් -19 සහා ඳරීක්ෂා
දනොකළ යුතුය.


ආසාදන වැලැ් ීදම් ියයවරයන් අනුගමනය කරමින්ම කිසිදු දේදයකින් දතොරව දරිගී
සිසුන් රැක බලාගැනීදම් වැදගත්කම ියළිබව ශිෂණයයයින්ට, ගුරුවරුන්ට සහ සහායක කාගය
මණ්ඩලයට නිතර අවධාර



ය කළ යුතුය.

ඳාසල් කාලය තුළ හඳුනා ගන්නා ශ්වසන දරිග ලක්ෂ

සහිත ළමුන් වවදය උඳදදස් ලබා

ගන්නා දත්  තාවකාලිකව දවන්කර තැබීම සහා ඳාසල්වලට දවනම අසනීඳ කාමර
ඳහසුකම් තිබිය යුතුය. දමම අසනීඳ කාමර දහොඳින් වාතා්රය සහ දහොඳින් ආදලිකමත් විය

යුතු අතර දවනම වැසිකිළි කාමර ඳහසුකම් තිබිය යුතුය. දරිගී කාමරදේ දරිගී සිසු
සිසුවියන් බලාගැනීම සහා ඳැමිද
ශ්ලය මුව ආවර

න කාගය මණ්ඩලය ඒප්රනය්  දහි ඕවදරිල් ඇඳුම් ,

ය් , සහ මුහුණු ආවර

ය්  (face shield) ඳැළීමද නිරන්තර අත් දස්දීම/

අත් සනීඳාර් ෂණයාවද සිදු කළ යුතුය.


ප්රදේශ්දේ එම්ඕඑච් සහ මහජන දසෞඛ්ය ඳරීක්ෂක (ීඑඑච්අයි) ට අප්රමාදව දැන්ීම මකවන් දරිග
ලක්ෂ

සහිත සිසුන්දේ/කාගය මණ්ඩලදේ දකොවිඩ් දරිග නිශ්චය වඩා ා් මනින් සිදුකර

ගත හැක.


නිවැසිදයකුට දකොවිඩ් -19 වැළී දහි නිදරිධායනය වියයුතු බවට සැක දකදග නම් දහි
තහවුරු වුවදහොත් ගුරුවරුන් සහ සහායක කාගය මණ්ඩලයද ඳාසලට දනොඳැමිණියේය යුතුය.

COVID-19 එන්නත


දකොවිඩ් -19 එන්නත ප්රාදේය ය මහජන දසෞඛ්ය කණ්ඩායම මිනන් ප්රමාදයකින් දතොරව ලබා
ගැනීමට ගුරුවරුන් සහ සහායක කාගය මණ්ඩලය දිසරමත් කළ යුතුය.



දසෞඛ්ය අමාතයංශ්දේ නිගදේශ්යන්ට අනුකලව තම දරුවන්ට එන්නත ලබා දීමට දදමාියයන්
උනන්දු කළ යුතුයි.



දකොවිඩ් -19 ට එදරහිව එන්නත ලබා ගැනීමට දදමාියයන් ද උනන්දු කළ යුතුයි.



දස්වකයින්දේ සහ සිසුන්දේ එන්නත් කිරීදම් තත්ව වාගතාව්  ඳාසල් වල තිබිය යුතුය.

පිරිසිදු කිරීම සහ විෂබීජහරණය


ඳන්ති කාමර/මාණ්ඩලික කාමර/කාගයාල කාමරවල නිරන්තරදයන් ස්ඳගශ් වන ඳෘ්ණඨයන්
අවම වශ්දයන් දිනකට එ්  වර් වත් සබන් මිශ්ර ජලදයන් දහි දවනත් විෂණයබීජ නාශ්කය් 
(general purpose detergent) මිනන් ියසරසිදු කළ යුතුයි.



අවම වශ්දයන් දිනකට දදවර් වත් විෂණයබීජ නාශ්කය්  සමඟ වැසිකිළි ියසරසිදු කිරීම සිදු කළ
යුතුය, උදා. දිවා කාලදේ සහ අවසානදේ.



ියසරසිදු කිරීදම් කාගය මණ්ඩලයට සුදුසු ුරේගලික ආරක්ෂක උඳකර
ආවර

(වැඩ අත්වැසුම් සහ මුව

) ලබා දිය යුතුය.



වැසිකිළි නිවැරදි ආකාරදයන් භාවිතා කිරීමට සිසුන් උනන්දු කළ යුතුයි.



වැසිකිළි සහා අඛ්ණ්ඩ ජල සැඳයීමත් නිසි නඩත්තු කටයුතු කිරීමත් කළ යුතුයි.



කිසිදු අවස්ථාවක විෂණයබීජ නාශ්ක ාීමම දිසරමත් දනොකළ යුතුය.



ියවිසුම් දදොරටුවලදී සඳත්තු විෂණයබීජහර

ය දකොවිඩ් ඳාලනය දකදරහි සෘජු දායකත්වය් 

දනොසඳයන අතර කිසි විටක එවැන්න්  සහා අනුබල දනොදිය යුතුය.


දකොවිඩ් -19 දමන්ම දඩංගු අවදානම ද සැලකිල්ලට දගන ඳාසල් විවෘත කිරීමට දඳර
ඳාසල්වල සාමානය ියසරසිදු කිරීදම් කටයුතු සැලසුම් කළ යුතුය. ඒ සහා එකවරකදී
දදමාියයන් සහ සහායක කාගය මණ්ඩලය දකොඳම

සංඛ්යාව්  වැදඩහි දයොදවනවාද

යන්න ියළිබව සලකා බැලිය යුතුය.

විකවසෂ සල

ා බැලීේ

විෂය බාහිර ක්රියා


ාර

ේ

ගායනා කණ්ඩායම, කණ්ඩායම් ක්රීඩා, ියහිනුම් යනාදිය වැනි ශිෂණයයයින්දේ සමීඳ සම්බන්ධතා
අවශ්ය වන ඕනෑම කටයුත්තකින් වැළකී සිටිය යුතුය.



ප්රජාව තුළ දකොවිඩ් -19 වයාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් විෂණයය බාහිර ්රියාකාරකම් ආරම්භ
කිරීම ියයවදරන් ියයවර සලකා බැලිය හැකිය.



මාර්ගගතව සිදු කළ හැකි ්රියාකාරකම්, උදා. දචස්, වාද විවාද, දැනුම මිනුම වැනි දේ දිසරමත්
කළ යුතුය.

ැන්ටීන්, පුස්ත


ාලය, පරිගණ

ඒ

සහ පාසකල් කවන්  කපොදු ප්රකේශ භාවිතා කිරීම

දමම ඳහසුකම් විවෘතව ඇත්නම් ශ්ාරීසරක දුරස්ථභාවය, දසෞඛ්යාරෂිත ශ්වසන ආචාර විධි
වැනි ියයවරයන් අනුගමනය කළ යුතුය.



නිතර අත් සනීඳාර් ෂණයාව ඳහසු කිරීම සහා අත් ියසරසිදුකාරක (alcohol based) හා අත් දස්දීදම්
ඳහසුකම් තිබිය යුතුය.



දමම දඳොදු ප්රදේශ්වල නිරන්තරදයන් ස්ඳගශ් වන ඳෘ්ණඨයන් අවම වශ්දයන් දිනකට
දදවර් වත් ියසරසිදු කළ යුතුය.

පාසල් ප්රවාහන කස්වා


දරිග ලක්ෂ

සහිත දරුවන් ඳාසල් ප්රවාහන දස්වාද( ගමන් කිරීමට දනොගත යුතුය.



සරයදුරන් සහ සහායකයින්ට දකොවිඩ් -19 එන්නත ලබා දිය යුතුය.



සරයදුරන් සහ සහායකයින් සුදුසු ඳසරදි මුව ආවර



වායුසමීකර

ඳැළඳිය යුතුය.

යන්ත්ර ්රියා විරහිත කර ජදන්ල විවෘත කළ යුතුය.

විකවසෂ ංවශයතා සහිත දරුවන්


විදශ්ෂණය අවශ්යතා ඇති දරුවන් එන්නත් ලබා ගැනීමට උනන්දු කළ යුතුයි.



මුව ආවර

භාවිතා කිරීමට දනොහැකි දරුවන් සහා දදමාියයන් සුදුසුකම් ලත්

වවදයවරයකුදගන් නිගදේශ් ලබා ගත යුතුය.


දමම දරුවන් දේ අධයාඳන කටයුතු හා ්රියාකාරකම් භාරව සිටින ගුරුවරුන්ට මුව ආවර
දමන්ම මුහුණු ආවර

පාසැකල්දී ක


ද (face shields) ඳළඳින්නට දිසරමත් කළ යුතුයි.

ොවිඩ් -19 කරිකකයකු ංහේබකයන් හඳුනා ග්  පසු ගතයුතු පියවර

ප්රාදේය ය මහජන දසෞඛ්ය කණ්ඩායදම් සහාය ඇතිව දරිකවයා සමග අවදානම් ග
ගැදනන සම්බන්ධතා ඇති අය හඳුනා ගත යුතුය.

යට



නිදරිධායනය සම්බන්ධදයන් ප්රාදේය ය මහජන දසෞඛ්ය කණ්ඩායදම් උඳදදස් ියළිඳැදිය
යුතුය.



ඳන්ති කාමරය ියසරසිදු කිරීම 0.1% හයිදඳෝ දලිරයිට් රාව

කන්වාසි

ය භාවිතදයන් කළ හැකිය.

ාගාර



දන්වාසිකාගාර තුළ හැකි සෑම විටම දරේණියේ අනුව කණ්ඩායම් සැදීම දිසරමත් කළ යුතුය.



දිවා ආහාරය ඳැකට් දලස ලබා දීදමන් දන්වාසිකාගාරදේ දඳොදු කෑම කාමර භාවිතා කිරීම
අවම කළ හැකිය.



අවශ්ය වුවදහොත් දරිග ලක්ෂ

සහිත දරුවන් තබා ගැනීම සහා දවනම වැසිකිළි, නාන

කාමර සහිත දරිගී කාමර හඳුනා තබා ගත යුතුය.


කාමර තුළට රැස් ීමට වඩා එළිමහන් ප්රදේශ්වල ාදගනීමට හා ක්රීඩා කිරීමට ශිෂණයයයන්
උනන්දු කළ හැකිය.

ඇුවණුම 1:
පාසැල් විවෘත කිරීමට කපර පරීක්ෂා
1.

ඳාසැල් ඳසර්රදේ වරකට ඳැමිණියේය හැකි සිසුන්, ගුරුවරුන්, ආචාගය මණ්ඩලය සහ දදමාියයන්
සංඛ්යාව ඳාසල විසින් තීර

2.

රන්න (Check list)

ය කර තිදබ්ද?

ඳන්ති කාමර, කාගය මණ්ඩල කාමර සහ කාගයාල කාමර ඳරීක්ෂාකර බලා ප්රමා

වත්

වාතා්රය්  දනොමැති ප්රදේශ් හඳුනාදගන තිදබ්ද?
3.

ප්රමා

වත් ස්වාභාවික වාතා්රය්  දනොමැති හඳුනාගත් ඳන්ති කාමරවල වාතා්රය

වැිදියුණු කළ හැකි ්රම ඳාසල විසින් හඳුනාදගන තිදබ්ද?
4.

විවෘත ඳන්ති ඳැවැත්ීම සහා ඳාසදල් එළිමහන් ප්රදේශ් හඳුනාදගන තිදබ්ද?

5.

සියලුම ඳන්ති කාමර සකස් කර ඇත්දත් සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට අවම වශ්දයන් මීටග 1 ක
දුර් වත් ඳවත්වා ගත හැකි අයුසරන් ද?

6.

ඳාසදල් සිසුන්, ගුරුවරුන් සහ කාගය මණ්ඩලය සහා අත් සනීඳාර් ෂණයක/ අත් දස්දීදම්
ඳහසුකම් ප්රමා

වත්ද?

7.

ියසරසිදු කිරීදම් හා විෂණයබීජ නාශ්ක ්රමද(ද ගැන ියසරසිදු කිරීදම් කාගය මණ්ඩලය දැනුවත්ද?

8.

ඳාසදල් විවිධ දරේණියේවල සිසුන් සහ කාගය මණ්ඩලය සහා ියවිසුම්/ියටීදම් දදොරටු
හඳුනාදගන තිදබ්ද?

9.

ඳාසැදල් සිසුන්ට සහ කාගය මණ්ඩලයට දවනස් ඳාසල් කාල සහ විවිධ දවලාවන්ට දයදුනු
දකටි විද(ක කාල සූදානම් කර තිදබ්ද?

10. කාලසටහන ගැන ඳාසල දදමාියයන්ට දැනුම් දී තිදබ්ද?
11. ස්වසන ආචාර විධි, අත් සනීඳාර් ෂණයාව සහ මුව ආවර
ප්රමා

ඳැළීම දැනුවත් කිරීම සහා

වත් දැන්ීම් ුරවරු සහ දඳිස්ටග තිදබ්ද?

12. දවන් කරන ලද අසනීඳ කාමරය්  සහ අසනීඳ කාමර දස්වකයින් ඳාසල විසින් හඳුනාදගන
තිදබ්ද?
13. ප්රදේශ්දේ මහජන දසෞඛ්ය කණ්ඩායදම් (PHI සහ MOH) සම්බන්ධතා විස්තර ඳාසදල් තිදබ්ද?
14. ඳාසලට ඳහසු සන්නිද(දන මාගග තිදබ් ද, උදා. දදමාියයන් සමඟ WhatsApp කණ්ඩායම්/
විදුත් තැඳැල් ජාල(email)

ඇුවණුම 2:
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