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අභ්න්තනර චයකගරලලේ අංක - 2020/06

ගයොමුව : පධා  වවෛද් යලධාරය,
                                            සියළුම කාර්යභාර වවෛද් යලධාරන්,

සියළුම වවෛද් යලධාරන්,
අග ෙකුත සියළුම යලධාරන්,
සියළුම කාර්යභාර යලධාරන්,
සියළුම වැි/බ කාර්යභාර යලධාරන්,
සියළුම ගසේවක මහනුතම මහනුතමන් ,

ප ධා  කාර්යාලය,  අම්පාර,  අනරාධපර,  බදුරලල,  මඩකලපව,
ගාරලල,  ගම්පහන,  හනම්බන්ගතනොට්,  යාප ය,  කළුතනර,  මහනනවර,
කෑගරලල,  කලග ොච්චය,  ෙකරුණෑගල,  මන් ාරම,  මාතනගරල,
මාතනර,  ගමො රාගල,  මුලතිව,  නවර  එළය,  ගපොගළොන් රව,
පුතතනලම,  රුත පර,  ත්රිෙකුණාමලය,  වවයයා,  ගවරහනැිර  ශාලේා
කාර්යාල

ගයොමු කරන් ා : සභාපති

විෂය : ගකොවිඩ-19 වවරසය ව්ාපතිය වල්වමන් ගසේවාවන් සැිපීම සඳහනා
සියලම යලධාරින් /ගසේවකයින් විසින් පිළපැිදිය යත මාර්ගගෝපගදශ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
රට්  යථා  තනුතුතවයට්  පුත ව පස ගකොවිඩ  -19     වවරසගයන් ආර්ෂා  ව ගසේවාලා්න්ට්   වඩාුත
ගුණාුතමක  ගසේවාවන්  ලබාදම සඳහනා  පහනතන පියවරයන් අනගම ය කල යත බව ගමයින් ෛදන්වන
කැිමැිුතගතනම.

(1) ආයතන ය විවවතන කරමට් ගපර යලධාරින්/ගසේවකයින් හනා ගසේවාලා්න් සඳහනාෛද අවශ් පමාුණයට්
අුත ගසෝෛද  ගබේසම්(Sink)  සහන ගසේදමට් අවශ් ගදවරලෛද සමග යසි ස්ථා වල  ගකටි  ෛදැිනම්
දමකන් සවිකල හනැික කමය් සකස් කර ගතන යතව ඇතන.

(2) “  සියළු ගෛද ා මුහුණ ආවරුණ පැිලඳ    සබන් ගයොෛදා  තනුතපර    20      ්  ගහනොදින් අුත ගසෝෛදා    ඇතළු  
වන් ” ගලස ආයතන ය ගවතන ඇතළු ව  සථ්ා ගේෛද, ගකොවිඩ-19 වවරසගයන් ආර්ෂා වමට්
පිලපැිදිය  යත ගස ලේ්මය  ගතනොරතර ඇතළුත ෛදැින්වම් පවර ගසේවා  සථ්ා ගේ ඇතළතන
ගසේවාලා්න්ට් පැිහනැිදිල ව ගපග   ගලස පෛදර්ශ ය කල යතව ඇතන.

(3) කාර්යාලයට්  පැිමගුණ  යලධාරින්/  ගසේවකයින් ගමන්ම  සියළුම  ගසේවාලා්න් ගසේවා
ලබාගැිනමට් ගපර ආයතන ගේ පිට්තන  ස්ථාපිතන කර ඇති  අුත ගසෝෛද  ගබේසම් (Sink)  භාවිතනා
ගකොට් සබන් ගයොෛදා ගහනොදින් අුත ගසෝෛදා , පමතිගයන් යත මුහුණ ආවරුණ පැිලඳ සිිම අයවාර්ය
වන්ගන්ය.

(4)වවරසගයන්  ආර්ෂාව වමට් කට්යත කර  අතනරතර ගසේවාලා්න්ගග ගසේවාවන් ලබාදම
සඳහනා පමුලේතනාවය ලබා දිය යතව ඇතන.

(5) සියළුම ශාලේා  කාර්යාලවල ගසේවාලා්න් හනා ගසේවාෛදායකයින් යතනර පරිහනරුණය කර  සථ්ා 
පිරිසිදුව පවුතවාගතන යත අතනර ගස ලේ් ආර්ෂුණ පිළගවුත ෛදැිඩිව අනගම ය කල යතව ඇතන.

(6) හනැික සෑම අවස්ථාවකම අුත ගසේදගම් ඇති වැිෛදගුතකම පිලබෛදව  අවධා ය ගයොමුකල යතව ඇතන.
(7) අප ආයතන යට් අනබදධව දිවයි  පරා ගසේවය කර  සියළුම යලධාරින් හනා ගසේවකයින් ගවතන

ගසෝෛදා  ැිවතන හනාවිතනා කල හනැික ආකාරගේ මුහුණ ආවරුණ ගෛදක බැිගන්ෛද ,  අවශ් පමාුණයට්
විෂබීජ ාශක ද්රාවුණෛද ලබා දමට් කට්යත කරන ඇතන.



(8) රසාය ාගාරය, මුෛදරල අයකැිම,වවෛද් ඕඩර්ල හනා වවෛද් ගපෝරම යෙකුත කරම වැිය අවෛදා ම්
යයි හනැිගඟ  අංශවල ගසේවය කර   යලධාරින්/ ගසේවකයින් සඳහනා අුත ආවරුණ ලබා ගෛදන ඇතන.

(9) පැිමගුණ  සියළු ගසේවාලා්න් සියළු අංශ  යට්ගුත ගසේවා  ලබාගැිනමට්  අසන් ගැිනගම්ද හනා
ආයතන ය තළ කට්යත කරගම්දි සෑම අවස්ථාවකදම මට්රයක (1m)  දුර පරතනරය තනබා ගැිනම
අයවාර්යය ගව.  ගම් පිළබෛදව කට්යත සකස් ගකොට්  ,  ගසේවාලා්න් පැිමිමට් ගපර  ,  කාර්යය
මණඩලගේ සියල ගෛද ා  එකතව කසියම් ගපරහරව් කරන්ගන්  ම් වඩා ච්චතන වන ඇතන.

(10) එ්වරකද සමාසහතන ගසේවාලා්න් පමාුණය් පමුණ් එ් එ් ගසේවා අංශ ගවතන ගයොමු කල
යතව ඇතන.

(11) සෑම  වවෛද්වරගය් විසින්ම  වවෛද් පර්ෂුණය  ආරම්භගේද ගසේවාලා්න් ගවතන
වවරසගයන් ආර්ෂා ව  ආකාරය හනා ගරෝගය  පිළබඳ ගකටි හනැිඳන්වම් කල යතව ඇතන.එය
ඔබගග යතකම් බව සලකන් .

(12) එ්වරකද ගසේවාලා්න් පස්  ගෛදග ෙකගගන් යුත කණඩායම් ගහනෝ   ඊට්  අඩු පමාුණය්
පමුණ් අෛදාල වවෛද් යලධාරි කාමර ගවතන ගයොමුකල යතව ඇතන.

(13) අ්ෂි පර්ෂාගවද ,  ගසේවාලා්න් සඳහනා  භාවිතනා  කරන ලබ  ඇස්  ආවරුණ  සෑම  එ්
පාවිච්චයකන් පස වවෛද් යලධාරි කාමරගේ ඇති විෂබීජ  ාශක ද්රාවුණය මගන් විෂබීජහනරුණය
කරම සදුස වන්ගන්ය.

(14) වවෛද් යලධාරි කාමරය තළ සිදුකර  සියල  පර්ෂුණ වලද හනැික  සෑම විට්කම  මට්රයක
(1m) පරතනරය තනබා ගැිනමට් කට්යත කල යතව ඇතන . 

(15) ගෛදොර  ගලෝ හනා  ගෛදොර  අගරල වැිය යතනර  ස්පර්ශ  ව  සථ්ා  හනැික සෑමවිට්ම  අඩුගවන්
පරිහනරුණය ව  පරිදි සැිලසම් කල යත ව  අතනර යරන්තනරගයන් විෂබීජහනරුණය කල යතව ඇතන.

(16) ඇඟල සලෙකුණ යන්ත්ය භාවිතනා කරමට් ගපර ඇඟල සලෙකුණ යන්ත්ය පිරිසිදු ගකොට් තිිබය
යත අතනර යලධාරින් හනා ගසේවකයින් කාර්යාලයට් පැිමිමට් ගපර  හනා කාර්යාලගයන් පිට්වමට්
ගපර  සබන් ගයොෛදා  අුත ගසේදම  කල  යත යසා  ඇඟල සලෙකුණ යන්ත්ය  මගන් වවරස
ව්ාපතිය් සිදු වමට් කසිදු අවධා ම් ග ොමැිතන.

(17) ගසේවාලා්න්ගග  පැිමිම සමහනර විට් පාල ය කල ග ොහනැික හනා අගප්කතන පමාුණයකට්
වඩා වැිඩිවමට් පලව .  එබැිවින්  පැිමගුණ  ගවලාවන් කලන් ගවන් කර ගැිනමට් හනැික ව 
පරිදි ගසේවාලා්න් ගවතන එ් ශාලේාවකන් දුරකථ  අංක කහපය් ගවන් කරන්ගන්   ම් මැි වි .
එගසේ කල හනැික  ම් ඒ බව මාධ් හනරහනා ෛදැිනම් දමට් පලව . ඒ පිළබඳව සෑම ආයතන ය් භාර
යලධාරින් තනම අවධා ය ගයොමු කරවන්ගන්  ම් මැි වි.

(18) ගම් දි වල දිස්ත්රි්කයකන් දිස්ත්රි්කයකට් යෑම හනා ඒම මහනජ තනාවට්  සමා ගකොට් ඇති යසා
විගශේෂ අවසථ්ාවකද හනැිර,  තනම දිස්ත්රි්කයට් අයුතව  ගසේවාලා්න්ට් පමුණ් ගසේවා ලබා දම
සදුස වන්ගන්ය.

(19) සතිගේ දි යන්හද ගසේවාලා්න් සංලේ්ාව  අනව  රාජකාරි ගවලාව  ඉ්මවා  වවෛද  ගසේවා
සැිපයිමට් හනැික ව  පරිදි වැිඩ පිලගවල් සකස් ගකොට් තිිබය  යත වන්ගන්ය.

(20)   ගසේවා අවශ්තනාව අනව ගසේවාවන් සති අන්තනගේ එ ම්  ගස සරාෛදා හනා ඉරිෛදා දි ෛද ලබා දමට්
සිදු වවගහනොුත එගසේ ගසේවාවන් සැිපයිමට් හනැික ව  පරිදි වැිඩ පිලගවල් සකස් ගකොට් තිිබය  යත
වන්ගන්ය.

රාජකාරි කාලය තළද  භාවිතනා කල යත ආර්ෂක පියවර   :  

1. ගසේවා ස්ථා ගේ සිදු ගකගර  සියළුම රාජකාරි කට්යත වලද කායික දුරස්ථභාවය මට්රයක
පරතනරයකන්  පවුතවා ගතන යතව ඇතන.

2. ගසේවා ස්ථා ය තලද අ වශ් පරිදි එ්්ස් වම් හනා අ වශ් කතනාබහන කරම් වලන් වැිලකය
යතව ඇතන.

3. ජංගම  දුරකථ ,පෑන්,පැින්සරල හනා  ගපොුත ය  දුව් සියළු ගෛද ා  අතනර  හවමාර කරගමන්
වැිලකය යතය.

4. ආහනාර ගැිනගම්ද හනා අග ෙකුත කට්යත වලද සමහන වශගයන් ්ස්ග ොව දුරස්ථ භාවය පවුතවා
ගග  කට්යත කල යතව ඇතන.



5. ආයතන ය තල ඇති  ගෛදොරවරල විවවතනව තනැිබීම මගන් ස්පර්ශ ව  මතපිට්වරල පමාුණය සමා
කරගතන යතව ඇතන.

6. ගකොවිඩ-19 ආසාදිතන ගරෝගී ල්ෂුණ(කැිස්ස,චුණ,ගසම්පතිශ්ාව ගහනෝ ශ්වස  පදධතිය ආශ්තන
ගරෝග ල්ෂුණ) යැියි සැික සහතන පදගලගයෙක ගහනෝ ගසේවකගයෙක, ආයතන ය තළ යර්ෂුණය
වවගහනොුත  වහනාම 1390 දුරකථ  අංකය අමතනා ගස ලේ් චපගෛදස් අනගම ය කර ඔහ/ඇය ලඟම
පිහටි ගරෝහනල ගවතන ගයොමු කරමට් කට්යත කල යතව ඇතන.

7. ගරෝග  ල්ෂුණ  යැියි සැික  සහතන  පදගලගයෙක යර්ෂුණය  වවගහනොුත එම  පදගලයාගග
ගරුතවය හනා අ  ්තනාවය ආර්ෂා ව   පරිදි කට්යත කල යතව ඇතන.

8. කැිස්ස,චුණ,ගසම්පතිශ්ාව ගහනෝ ශ්වස  පදධතිය ආශ්තන කසියම්  ගරෝග ල්ෂුණය්  තනමාට්
මත වවගහනොුත ගහනෝ ගකොවිඩ-19 ගරෝගීන් තනමා පදිං්ච පගදශගයන් වාර්තනා වවගහනොුත ඒ බව තනම
ගසේවා  ස්ථා ය  ගවතන  වාර්තනා  කර  රාජකාරිට්  ග ොපැිමුණ රජය  මගන් ෛද්වා  ඇති ගස ලේ්
චපගෛදස් අනගම ය යත බවට් සියල කාර්ය මණඩලයට් ෛදැින්විය යතව ඇතන.

 
රාජකාරියට් පැිමිගම්ද  හනා රාජකාරිය යම ව පස භාවිතනා කල යත ආර්ෂක පියවර  :  

1. ආයතන ය ගවතන පැිමිගම්ද හනා රාජකාරි යමව යවසට් යාම ෛද්වා පවාහන  ගසේවගේදෛද මුහුණ
ආවරුණ භාවිතනා කල යත අතනර මට්රයක (1m) දුර පරතනරය තනබා ගැිනමට් කට්යත කල යතව
ඇතන.

2. රාජකාරි වාහන ය භාවිතනගේද සෑම  අවස්ථාවකදම ගෛදොරවරල ඇරම හනා  වැිසම  රියදුර විසින්
පමුණ්  සිදුකරම වඩා ච්චතන වන ඇතන.

3. හනැික තනරම් දුරට් අුත ඔර්ගලෝස , මුදු, මාල වලල ආදිය භාවිතනය අඩු කරන්ගන්  ම් මැි වි.
4. රාජකාරි යමව යවසට් ඇතළු වමට් ගපර සියළු ඇඳම් හනා  මුහුණ ආවරුණ ගසෝෛදා  තනමන් ෛද

ගහනොදින් පිරිසිදු ව ,  පාවහනන් හනා ජංගම දුරකථ  ආද තනමන් විසින් එදිග ෛදා පරිහනරුණය කල
සියළු භාණඩ විෂබීජහනරුණය කරගමන් පස යවසට් ඇතළු ව යවගසේ සාමා ් වෛදයක කට්යත
වල ගයදම සදුස ව වා ඇතන.

මුහුණ ආවරුණ භාවිතනා කරගම්ද භාවිතනා කල යත ආර්ෂක පියවර  :  

1. මුහුණ ආවරුණ පැිලමමට් ගපර හනා පස අුත සබන්  ගයොෛදා ගහනොඳන් ගසේදිය යතව ඇතන.
2. මුහුණ ආවරුණ භාවිතනා කර  අවස්ථා වලද මුහුණ ආවරුණගේ මතපිට් පවෂ්ිටය  ස්පර්ශ කරම්

ගහනෝ ඇස, ක  ගහනෝ  ාසය ආදිය  ස්පර්ශ කරම් සිදු ග ොකල යතව ඇතන.
3. අප ආයතන ය විසින් එ් එ් යලධාරින් /  ගසේවකයින් සෛදහනා  ැිවතන ගසෝෛදා පිරිසිදු කල හනැික

ඉහනල පමතියකන් යත මුහුණ ආවරුණ ගෛදක බැිගන් ලබා දමට් කට්යත කරන ඇතන.

 

වවෛද් සවින්ද්ර ගමගග
සභාපති
ජාතික පවාහන  වවෛද් ආයතන ය.

පිට්පුත :1)  ගර අමාතන් මහන්ෛද අමරවර මැිතිතමා
      අමාතන්, පවාහන  ගසේවා කළම ාකරුණ අමාතන්ංශය - කාරණික ෛදැි ගැිනම සෛදහනා
2)   ගාමණි ගසග විරුත  මහනතනා

                  ගරලකම්, පවාහන  ගසේවා කලම ාකරුණ අමාතන්ංශය - කාරණික ෛදැි ගැිනම සෛදහනා
3)   ගමෝට්ර් රථ පවාහන  ගකොමසාරිස් ජ රාරල -  කාරණික ෛදැි ගැිනම  සෛදහනා
       ගමෝට්ර් රථ පවාහන  ගෛදපාර්තනගම්න්තව
4)   අධ්්ෂ මණඩල සාමා ක මහනතන් ගවතන - කාරණික ෛදැි ගැිනම සෛදහනා

            5)   ගගොනවට්

ඉතනා වැිෛදගුත : ඉදිරි තනුතවයන් මතන ගකටි ෛදැිනම් දමකන් පස දිස්ත්රි් මිට්මන් 
ගසේවාවන් ආරම්භ කරමට් සිදු විය හනැිකය. එවිට් එම ගසේවාවන් අප සගහනෝෛදර 
ගමෝට්ර්  රථ පවාහන  ගෛදපාර්තනගම්න්තව සමග එ්ව සිදු කල යත  අතනර  ඒ බව
අවශ්තනාවය අනව හනැික ඉ්මයන් ඔබ ගවතන ෛදැිනම් දමට් කට්යත කරන ඇතන.


