සත්ෛ නගොවිපස ෛස රැකියා
ක2යුතු කිරීනම්දී ආරක්ෂිේ
ක්රියාමාර්ග අගමගමනය කරන්න.

fldfrdakd
ෛලින් නේොර
නිනරෝගිමත්

fldfrdakd
(nCoV)

ශ්රී සංකාෛක් නිර්මාණය
කිරීම2
සැනෛොම එක්නෛල්.
අධි අවදාඒම් පුද්ගලයින් .....
01.

ස්ෛසන ආසාෙන සහිේ නරෝගීන්

02.

දියෛැඩියා සහිේ නරෝගීන්

03.

කාලික නපනහළු නරෝග ඇති අය

04.

ප්රතිකක්තිය අු  ුද්ගගසයින්

අධි අෛොනම් ුද්ගගසයින්, ඉහේ
නරෝග සක්ෂණ සහිේ නම්, ෛහාම
වෛෙය ප්රතිකාර සඳහා නයොල්ෛන්න

ෛැඩිදුර විස්ේර සඳහා
නයොල්ෛන්න

ස ෞඛ්යය අධ්යාපන ඒ
කයයය
උතුරු සයොළඹ ශික්ෂණ
සරෝහල, රාගම
දුර. 011 – 2959261 – 6 (දිගුව - 270)

හඳුනා නනොගත් වෛරසයක් මඟින් ෛැළනෙන
නියුනමෝනියා නරෝගයක් පිළිබඳෛ චීනනේ හුනබයි
ප්රාන්ේනේ හාහාන් නගරනයන් ල් ව ෛර2 19
ෛර්ෂනේ නෙසැ.3 දින ෛාර්ථා විය.
ඉන් සතියක2 පමණ පසු එනම් 1919 ජනෛාරි
මස 97 ෛන දින නමය නකොනරෝනා වෛරස
කාණ්ඩය2 අයත් නෛ වෛරස ප්රනදෙයක් නසස
ේහවුරු කර ඇේ.
නකොනරෝනා වෛරස ෛර්ග ගණනාෛක් ඇති
අේර එය සතුන් හා මිනිසුන් අේර සීඝ්රනයන්
පැතිරීනම් හැකියාෛක් පෛතී.

විදුත් ත පැපන ැල
heu.cnth @ gmail.com

ස ෞඛ්යය අධ්යාපන ඒ කයයය
උතුරු සයොළඹ ශික්ෂණ සරෝහල, රාගම

වැළදීමේ හැකියාව .....
නව ක ොකරෝනා වවරසය එක්
පුද්ගලකයකුකගන් තවත් අකයකුට පැතිරීකේ
හැකියාව ඇත.

වලක්වා ගැනීමට පියවර ......




උණ, කසේප්රති්යාව වැ ස ස්වසන කරෝග
ආසාදන ඇති අය සමීපව ඇසුරු
කිරීකමන් වලකින්න.

ැස්ස, කිවිසුේ යාකේදි කේන්සුවක් කහෝ
ටිෂූ ඩදාසියක් කනොමැති විට වැලමිට
ඇතුේ පැත්ත කහෝ අකතහි ඉහල ක ොටස
භාවිතා රන්න.

විෂ බීජ ශරීර ගත වී දින 2 - 14 ඇතුලත
මරෝග ලක්ෂණ මතුමේ.
 මස් හා බිත්තර කහොඳින් පිස ගැනීකමන්
පසු ආහාරයට ගන්න.

මරෝග ලක්ෂණ .....
01.
02.

උණ

  සතර සබන් කහෝ විෂ බීජ නා්
කයොදා දෑත් කසෝදන්න.

ද්රවය

ැස්ස

03.

කසේප්රති්යාව

04.

හුස්ම ගැනීකේ අපහසුව

05.

ක ටි හුස්ම ගැනීම

06.

හිසරදය

07.

උගුකේ කේදනාව

08.

ඇඟපත කේදනාව

09.

දියර කලස මළපහ පිටවීම

මමම මරෝග ලක්ෂණ නිේමමෝනියාව, වකුගඩු
අක්රීයතාවය ්ක්වා වධනයනය විය හැක.

 වරින්
වර
නාසය
සහ
ස්පේෂ කිරීකමන් වලකින්න.


මුඛය

ැස්ස, කිවිසුේ යාකේදී, කේන්සුවක් කහෝ
ටිෂු ඩදාසියක් භාවිතා රන්න. භාවිතා
ල ටිෂු ඩදාසි බඳුන ට දමා පුලුස්සා
විනා් රන්න.

ජනාකීධනණ ස්ථාන වලට යාමමන් සහ
කුඩා ්රුවන් නිකරුමන් මරෝහල් මවත
රැමගන ඒමමන් වලකින්න.

