
SARS-CoV 2 වෛරස් ෛසංගතයේදී භාවිතා කිරීම සඳහා දෑත් පිරිසිදු කිරීයේ ක්රම 

විමර්ශන  

Who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19. Available from 
https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-
obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf  
CDC - Show Me the Science – When & How to Use Hand Sanitizer in Community Settings. Available from 
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html 

COVID-19 වෛරසය ප්රධාන ක්රම දෙකකින් සම්ප්දේෂණය දේ. එනම්ප් දියර බිඳිති සහ සෘජු දහෝ ෛක්ර ස්පර්ශය මඟින්. 
දමහිදී ෙෑත් ඉතා ෛැෙගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. අපදේ ෙෑත් ශ්ෛසන ස්රාෛයන්දගන් අපවිත්ර විය හැකි අතර, ඒ 
හරහා දරෝගය අන් අයට සම්ප්දේෂණය කිරීමට ොයක දේ. බාහිර මූලාශ්රයකින් අපවිත්ර වූ ෙෑතින් අපදේ නාසය, මුඛය 

සහ ඇස් ස්පර්ශ කිරීදමන් අපට ෙ SARS-CoV2 ආසාෙනය විය හැකිය. 
 

දෑත්ෛල පිරිසිදු බෛ රැකීයමන් අයෙන් අන් අයටත් අන් අයයගන් අෙටත් ෙැතිරීම ෛළක්ෛාගත 
හැක. 

 

ෙෑත් පිරිසිදු කර ගත හැකි ආකාරයන් ෛන්දන් 

• සබන් හා ෛතුදරන් අත් දස්දීම: රසායනික අපවිත්ර ද්රෛය ඉෛත් කිරීම, බීජාණු සාෙන බැක්ීරියා ෛැනි ක්ුද්ර ජීවීන් 
ඉෛත් කිරීම ෛැනි දෛනත් ෛාසි ඇති බැවින් සබන් හා ජලය සමග අත් දස්දීම ෛඩාත් දයෝගය දේ. 

• මෙයසාර ප්රතිශතය 60% - 80% (බහුලෛම 70%) අතර ඇති මෙයසාර පාෙක ෙෑත් පිරිසිදු කිරීදම්ප්  දියරයක් 
භාවිතා කිරීම. ෙෑත් පිරිසිදු කිරීදම්ප්   දියර භාවිතා කරන විට මතක තබා ගත යුතු කරුණු කිහිපයක් 
o සබන් හා ජලදයන් දස්දීම කළ දනාහැකි අෛස්ථාෛන් ෛලදී භාවිතා කළ හැක (උො: දපාදු ප්රෛාහන 

දස්ෛාෛන්ෛල ගමනාගමනදේ දයදෙන විට) 
o මෙයසාර පාෙක දියර නිතර භාවිතා කිරීම ෙෑදතහි සම වියලීමට දහ්තු දේ. 
o ෙෑදතහි සම වියලීම ෛලක්ෛන කාරක අත් ආදේපනෛල අඩංගු දේ. 
o ෙෑත් අපිරිසිදුෛ ඇති විට මෙයසාර පාෙක පිරිසිදු කිරීදම්ප්  දියර ඵලොයී දනාදේ. 

 

දෑත් 'සනීොරක්ෂාෛ' සඳහා යෛනත් විෂබීජ නාශක ෛල කාර්යභාරය 
 

තෛත් දබාදහෝ විෂබීජ නාශක (අජීවී පෘෂ්ඨ මත විෂබීජ නැසීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි කාරක) ඇති නමුත්, විවිධ 
දහ්තූන් මත ෙෑත් පිරිසිදු කිරීම සඳහා ෙැනට ඒෛා නිර්දේශ කර දනාමැත. 

• ඒෛා වෛරස ්ෛලට එදරහිෛ ඵලොයී දනාවිය හැක. 

• ඒෛා විෂ සහිත විය හැකි අතර සදම්ප් ආසාෙන ඇති කළ හැක. මීට අමතරෛ ඒෛාදේ අෛදශ්ෂ සම මත රැදඳමින් 
විෂවීම්ප් ඇතිකළ හැකිය. 

• නිෂප්ාෙනදේදී අපවිත්රකරණය (නිසි දලස සකස ්කර ඇසුරුම්ප් දනාකළදහාත් බැක්ීරියා මඟින් අපවිත්රකරණය 
විය හැක). 

• SARS-CoV2 ට එදරහිෛ ඵලොයී යැයි ප්රචාරණය කරමින් දබාදහෝ ‘නෛ’ ෙෑත් පිරිසිදු කිරීදම්ප් දියර ෛර්ග ශ්රී 
ලංකාදේ දෛළඳසැේ  ෛල අදලවි කරනු ලැදේ. 

o ඒෛාදේ අඩංගු ද්රෛය පරීක්ෂා කරන්න. 

o SARS-CoV 2 ට එදරහිෛ ඵලොයී බෛට ඔවුන්දේ ප්රකාශ පරීක්ෂා කරන්න (රසායනාගාර මට්ටදම්ප් දී 
වෛරස ්ෛලට එදරහිෛ ඵලොයී නිෂප්ාෙන ඒෛාදේ අඩංගු විය හැකි නමුත්, අදලවි කරනු ලබන 
අෛසාන නිෂ්පාෙනදේ ප්රතිවෛරස ්ක්රියාකාරිත්ෛය සහ මිනිස් භාවිතය සඳහා ආරක්ෂා සහිත බෛ 
පිළිබඳෛ අධයයන සිදු කර ඇත්ෙැයි පරීක්ෂා කරන්න). 
යබායහෝ ෙර්යේෂණාත්මක මට්ටයේ ප්රතිඵල, භාවිතයේ ඵලදායීතාෛට සෘජුෛම ෙරිෛර්තනය කළ 
යනාහැක. 

 

ෛැදගත්ම යදය නේ, ෙරිශීලකයින් ඔවුන්යේ දෑත් පිරිසිදු යැයි සිතිය හැකි නමුත් ඇත්ත ෛශයයන්ම ඔවුන්යේ දෑත් 
පිරිසිදු නැත. 
 

ෛත්මන් නිර්යේශ 
 

සබන් හා ජලය සමග අත් යස්දීම යහෝ අෛම ෛශයයන් 60% ක් ෙමණ මදයසාර අඩංගු දියරයක් භාවිතා 
කරන්න. 

 

සමාජ මාධ්යෛල සහ මාධ්යෛල ප්රචාරය ෛන නෛ නිෙැයුේ ෛලට මුළා යනාෛන යලස අපි සාමානය ජනතාෛයගන් 
ඉල්ලා සිටිමු. 

 

භාවිතා කරන නිෂේාදනයේ සංයුතිය දැන ගැනීමට සැමවිටම ඉල්ලා සිටින්න. එයමන්ම ජාතික ඖෂධ් නියාමන 
අධිකාරියේ අෛසරය තියේදැයි ෙරීක්ෂා කරන්න. 

https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/inaugural-who-partners-forum/who-interim-recommendation-on-obligatory-hand-hygiene-against-transmission-of-covid-19.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html

