
 

 

ක ොවිඩ් -19 වසංගත තත්තත්තවය යටකත්ත කසෞඛ්යොරක්ෂිතව පොසල්  ආරම්භ කිරීම සඳහො 
වූ  සවිසත්රොත්තම  උපකෙස්  

 
රටක අනාගතය දරුවෙෝ වෙති. ඔවුන්වේ අධ්යාපන කටයුතු අඩාල වීම නිසා රටක් ෙශවයන්  වමරට 
සංෙර්ධ්නය ෙසර ගණනාෙක් පසුපසට යනු ඇත. එබැවින් වකාවිඩ් - 19  ෙසංගත තත්තත්තෙය පාලනය 
කරමින්  හා දරුෙන් ද ආරක්ෂා කර ගනිමින් නෙ සාමානය තත්තත්තෙය යටවත්ත පාසල් වසෞඛ්යාරක්ිත  
උපවදස් අනුෙ ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. 
 

ඒ අනුෙ බස්නාහිර පළාත හා හුදකලා කරන ලද  ප්රවේශ හැර  අවනකුත්ත සියලු ප්රවේශෙල පාසල් 2021 
ජනොරි මස 11 ෙන දින ආරම්භ කිරීමට කටයුතු වයාදා ඇත. 

 
පාසල්ෙල අධ්යාපන ක්රියාෙලිය පෙත්තොවගන යාවම් දී අනුගමනය කළයුතු වසෞඛ්යාරක්ිත 
ක්රියාපටිපාටිය  සම්බන්ධ්වයන් පහත පරිදි උපවදස් ලබා වදනු ලැවේ. 
 

 පූර්ව සූෙොනම්  ටයුතුවල දී  පහත  රුණු පිළිබඳව වැඩි අවධොනයක්ෂ  කයොමු   ළ යුතු ය. 

➢ පාසල ආරම්භ කිරීම සඳහා අෙශය සූදානම් වීම සහ ඒ සඳහා වූ සැලසුම් හා උපායමාර්ග  සකස ්
කිරීම. 

➢ පාසලට පිවිසීවම් දී දෑත්ත වස්දීවම් පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම හා පෙතින අත්ත වස්දීවම් ස්ථාන 
භාවිතයට ගත හැකි පරිදි සකස් කර ගැනීම. 

➢ අඛ්ණ්ඩ ජල සැපයුමක් ලබා ගැනීමට අෙශය කටයුතු වයදීම. 
➢ වඩංගු වරෝගය පැතිරීම ෙැළැක්වීම සඳහා  පාසල් පරිසරය පිරිසිදු කිරීම හා ජලය රැවඳන ස්ථාන 

ඉෙත්ත කිරීම. 
➢ ෙැසිකිළි හා කැසිකිළිෙල පවිත්රතාෙය සඳහා අෙශය පියෙර ගැනීම. 
➢ විෂබීජනාශක දියර, සබන් වහෝ සබන් දියර ආදිය ප්රමාණෙත්ත පරිදි සපයා ගැනීම හා ඒො අෙසන් 

ෙන විට සපයා ගැනීවම් ෙගකීම ගුරුභෙතකු වෙත පැෙරීම. 
➢ පාසල් පරිසරය, පන්ති කාමර, පිරිසිදු කිරීම හා වම්ස, පුටු ආදිය විෂබීජනාශක වයාදා පිරිසිදු 

කිරීම. 
➢ වකාවිඩ් -19 ෙසංගත තත්තත්තෙය යටවත්ත පාසල් ගුරුෙරුන් සහ කාර්යය මණ්ඩලය ක්රියා කළයුතු 

ආකාරය පිළිබඳ ප්රවේශවේ වසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ාරී/ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂක වගන්ො  
දැනුෙත්ත කිරීම. 

 

 

කසෞඛ්යොරක්ෂිත පොසලක්ෂ  පවත්තවොකගන යොම සඳහො අවධොනය කයොමු  ළ යුතු  රුණු 
 

➢ සිසුන් පාසලට  පැමිණීවම් දී මුෙ ආෙරණ පැලඳීම අනිොර්ය කිරීම සහ පාසල තුළ දී හා පාසවල් 

සිට නිෙසට යන අතරතුරදී ද මුෙ ආෙරණ පැලඳීම අනිොර්යය බෙට දරුෙන් දැනුෙත්ත කිරීම සහ 

එය ක්රියාත්තමක වීම පිළිබඳ අධීක්ෂණය කිරීම. 

➢ පාසලට ඇතුලුවීවම් දී සියලුම සිසුන්වේ/ කාර්යය මණ්ඩලවේ  ශරීර උෂ්ණත්තෙය පරීක්ෂා කර 

සාමානය උෂ්ණත්තෙයක් (වසන්ටිවර්ඩ් අංශක 37) පෙතින්වන් නම් පාසලට ඇතුළත්ත කිරීම සහ 

යම් අෙස්ථාෙක දී උෂ්ණත්තෙය ෙැඩි සිසුෙකු/කාර්යය මණ්ඩලවේ අවයකු  හමුවූවේ නම් විවේක 

ගැනීම සඳහා ගිලන් කාමරයට වයාමුකර නැෙතත්ත ශරීර උෂ්ණත්තෙය පරීක්ෂා කිරිවමන් පසුෙ    

වසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ාරී/ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂක දැනුෙත්ත කර උපවදස් ලබා ගැනීම හා 

වදමාපියන් දැනුෙත්ත කිරීම. 

➢ සිසුන් පාසලට ඇතුලුවීවම් දී අත්ත වස්දීම අනිොර්යය කර පාෙහන් විෂබීජහරණයට ලක් කිරීම 

සහ  එය නිසි පරිදි ක්රියාත්තමක ෙන්වන්දැයි දිනපතා පරීක්ෂා කිරීම. 



 

 

➢ පාසලට සිසුන් ඇතුලුවීවම් දී හා පාසවලන් පිටවීවම් දී ඇතිෙන එක්රැස්වීම් ෙැළැක්වීම සඳහා  

පාසවල් පෙතින අතිවර්ක පිවිසුම් වදාරටු සිසුන් ඇතුළත්ත කිරීම සහ පිටවීම සඳහා සුදුසු පරිදි 

වයාදා ගැනීම. 

➢ පාසවල් දී සිසුන් එක්රැස්වීම් අෙම ෙන ආකාරයට එය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා  

විදුහල්පතිවේ ප්රධ්ානත්තෙවයන් අධීක්ෂණ ෙැඩපිළිවෙළක් ක්රියාත්තමක කිරීම. 

➢ සෑම පාසලකම අෙම ෙශවයන් එක් ආරක්ිත ඇඳුම් කට්ටලයක් සහ මුහුණු ආෙරණ පලිහක් 

(Shield)  තබාගැනීම. 

➢ පාසලතුළ දී යම් ආකාරයක වකාවිඩ් වරෝග ලක්ෂණ සහිත දරුෙකු හමුවුෙවහාත්ත 

වසෞඛ්යාරක්ිත ඇඳුම හා මුහුණු ආෙරණය සහිත  කාර්යය මණ්ඩලවේ අවයකු  විසින් අදාළ 

දරුො ගිලන් කාමරය වෙත කැඳොවගන වගාස් විවේක ගැනීමට සැලැස්විය යුතු අතර ඒ සමග 

ම ප්රවේශවේ වසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ාරී / මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂක දැනුෙත්ත කර අෙශය උපවදස් 

ගැනීම.  

➢ දුරස්ථභාෙය පෙත්තොගනිමින් සිදුකළහැකි ශාරීරික ෙයායාම සිදුකිරීම සඳහා වයාමු කරවීම, 

හිතකර ආහාර භාවිතය සඳහා දිරිගැන්වීම සහ දුම්ෙැටි, මදයසාර, මත්තරෙය භාවිතය ෙැළැක්වීම 

සඳහා සිසුන් දැනුෙත්ත කළ යුතු ය. වමය දීර්ඝ කාලීනෙ වබෝ වනාෙන වරෝග ෙළක්ො ගැනීමට 

වහ්තු වේ. 

➢ පාසල් ආරම්භ කිරීවමන් පසු බාහිර පුේගලයන් පාසලට ඇතුලුවීම හැකිතාක් අෙම කරගත යුතු 

අතර  එවස් පාසල හා සම්බන්ධ් ෙන බාහිර පුේගලයන්වේ නම ලිපිනය හා දුරකථන අංකය 

සහිත  වල්ඛ්නයක් විදුහල්පති විසින් විධිමත්ත ෙ නඩත්තතු කළ යුතු ය.  

➢ පාසල් වන්ොසිකාගාර පෙත්තො ගැනීම වසෞඛ්ය බලධ්ාරීන්වේ උපවදස්ෙලට අනුකූල ෙ සිදු කළ 

යුතු ය.  

➢ ඒ සම්බන්ධ් විදුහල්පති/ නිවයෝජය විදුහල්පති වහෝ සහකාර විදුහල්පති යටවත්ත අධීක්ෂණයට 

ලක්විය යුතු ය. 

➢ යම් සිසුෙකු වහෝ සිසුවියක අසනීප තත්තත්තෙයක් වපන්නුම් කරයි නම් එම සිසුො/ සිසුවිය ගිලන් 

කාමරයට වයාමු කළ යුතු අතර කඩිනමින් වසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ාරී දැනුෙත්ත කර ඔවුන්වේ 

උපවදස් අනුෙ කටයුතු කළ යුතු ය. එවස්ම ඒ පිළිබඳ වදමාපියන් ද  දැනුෙත්ත කළ යුතු ය. එම 

සිසුො වහෝ සිසුවිය නැෙත පාසලට කැඳවීම කළ යුත්තවත්ත සම්ූර්ණවයන් සුෙ වූ පසුෙය. 

➢ පාසවල් විධිමත්ත කසල කළමනාකරණ ෙැඩපිළිවෙළක් පැෙතිය යුතු ය.   

➢ පාසල පෙත්තොවගන යාවම් දී හදිසි අෙස්ථාෙක දී ඇමතීම සඳහා අෙශය දුරකථන අංක සහ 

වතාරතුරු රැස්කර තම කාර්යාලවේ ප්රදර්ශනය කර තැබීම , පාසල් කළමනාකරණ මණ්ඩලය 

සහ වසෞඛ්ය ප්රෙර්ධ්න ෙැඩසටහන භාර ගුරුභෙතා දැනුෙත්ත කිරීම. ( වසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ාරී, 

පාසල අයත්ත ප්රවේශය භාර මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂක, වපාලිස් ස්ථානාධිපති, ආසන්නතම 

වරෝහල, රාම නිලධ්ාරී,ගිලන් රථ වස්ො  වතාරතුරු ආදිය) 

➢ විවශ්ෂ අෙස්ථාෙක දී 1390 ඇමතීවමන්  අෙශය උපවදස් ලබා ගැනීම. 

➢ ගිලන් කාමරය නිරන්තරවයන් විෂබීජහරණය කර පිරිසිදුෙ පෙත්තොවගන යාම. 

➢ පාසල් වපෝෂණ ෙැඩසටහන යටවත්ත ආහාර ලබා වදන පාසල්ෙල සැපයුම්කරුෙන් පිළිබඳෙ 

ප්රවේශවේ වසෞඛ්ය වෙදය නිලධ්ාරි/ මහජන වසෞඛ්ය පරීක්ෂකවේ නිර්වේශ ලබා ගැනීවමන් 

පසුෙ ආහාර ලබා දීවම් ෙැඩසටහන අඛ්ණ්ඩෙ පෙත්තො වගන යාහැකි ය. 

➢ ආහාර සැපයුම්කරුෙන්වේ නිවෙස්ෙල පුේගලයන් ස්ෙයං නිවරෝධ්ායනය ෙන අෙස්ථාෙල දී 

වහෝ කැස්ස, උණ, වසම්ප්රතිශයාෙ ෙැනි වරෝග පෙතින අෙස්ථාෙල දී ඒ පිළිබඳ වනාපමාෙ 

වතාරතුරු ලබා ගැනීවම් ක්රමවේදයක් සකස් විය යුතු ය. 

➢ එෙැනි නිවෙස්ෙලින් ආහාර රැවගන ඒම ෙැළැක්විය යුතු ය. එවමන්ම ඒ පිළිබඳ නියාමනය 

කිරීමට විධිමත්ත ෙැඩපිළිවෙළක් සකස් විය යුතු ය. 



 

 

 

ඉකගනුම් - ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිය සහ පන්වි  ළමනො රණය 

 

ඉකගනුම් - ඉගැන්වීම් ක්රියොවලිය හො පන්වි  ොමරය  ළමනො රණකේ දී සැලකිලිමත්ත විය යුතු ප්රධොන 

 රුණු වන්වකන්ව සිසුන්ව අතර  දුරස්ථභොවය ආරක්ෂෂො කිරීම හො මුව ආවරණ පැලඳීම ඇතුලු 

කසෞඛ්යොරක්ෂිත පිළිකවත්ත අනුගමනය කිරීමයි. 

 
➢ පහත දැක්වෙන පරිදි පුේගල දුරස්ථභාෙය ආරක්ෂා ෙන වස් පන්වි පැෙැත්තවිය යුතු ය. 

  

සිසුන් 15 දක්ො  සෑම දිනකම සියලු පන්ති පැෙැත්තවීම. 

සිසුන් 16 - 30 දක්ො  පන්තිවේ සිසුන්  කණ්ඩායම් වදකකට වෙන් කර සතියක් හැර 
සතියක් පන්ති පැෙැත්තවීම. (මාසවේ පළමු සහ වතෙන සතිය ආදී 
ෙශවයන්)  

සිසුන් 30 ට ෙැඩි ශිෂයයන් 15 බැගින් කණ්ඩායම්  කර සමාන දින සංඛ්යාෙක් ෙන වස් 
පන්ති පැෙැත්තවීම. 

 

➢ සිසුන් සීමිත කණ්ඩායමක්  සහිතෙ පන්ති පැෙැත්තවිය හැකි ෙන වස් කාලසටහන සකස් කර ගත 
යුතු ය.  

 

➢ දුරස්ථභාෙය සහිතෙ සිසුන් රැඳවීම සඳහා පාසවල් පෙතින සෑම පන්ති කාමරයක් ම ඉගැන්වීවම් 
කටයුතු සඳහා භාවිත කළ යුතු ය. 

 

➢ එවස්ම, පාසවල් වපාදු ඉගැන්වීවම් ස්ථාන ද වතෝරාවගන (ප්රධ්ාන ශාලා/ සම්මන්ත්රණ ශාලා) 
නිර්වේශිත දුරස්ථභාෙය හා වසෞඛ්යාරක්ිත ක්රම උපවයෝගී කරවගන සකසාගත්ත කාලසටහන 
පරිදි ෙැඩි සිසුන් ප්රමාණයකට එකෙර ඉගැන්වීවම් කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි ය. 
 

➢ සිසුන්වේ අධ්යාපන ක්රියාෙලියට ොසිදායක ෙන ඉවගනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු (සම්මන්ත්රණ/ 
පුනරීක්ෂණ සැසි) අදාළ වසෞඛ්ය නිර්ණායකෙලට අනුකූල ෙන පරිදි පැෙැත්තවිය හැකි ය. 

➢ පන්ති කාමර සැම විටම වහාදින් ොතාශ්රය ලැවබන ආකාරයට සකස් කිරීම සහ  එළිමහවන් 
ඉගැන්වීමට ගුරුෙරුන් වයාමු කිරීම. 

➢ සිසුන් මුහුණට මුහුණ   වනාසිටින ආකාරයට  පන්ති කාමරවේ  අසුන් ගැන්වීවම් ක්රමවේදය 
සකස් කිරීම.  

 
 
 
 

 පොසල් විකේ   ොලය 
 
 

➢ පාසවල් විවේක කාලය සියලු සිසුන් සඳහා එකම වේලාෙක දී වනාලැවබන අයුරින් ශිෂය 
සංඛ්යාෙ පදනම්ෙ විදුහල්පතිවේ අභිමතය හා පාසලට ගැළවපන අයුරින් සකස් කර ගත           
හැකි ය. 

➢ ගුරුභෙතුන්වේ අධීක්ෂණවයන් සිසුන් ආහාර ගැනීවම් දී හුෙමාරු කර වනාගැනීම සඳහා 

ෙැඩපිළිවෙළක් වයදිය යුතු ය.  
 

➢ සෑම විටම නිෙවසන් රැවගන එන ආහාර ගැනීම සඳහා අනුබල දිය යුතු අතර  පාසලට 
පැමිවණන අතරමග දී  ආහාර ෙර්ග මිලදී ගැනීවමන් ෙැළකීම සම්බන්ධ්ෙ උපවදස් ලබා දී ඒ 
පිළිබඳ අධීක්ෂණය කළ යුතු ය. 



 

 

➢ පාසල් විවේක කාලවේ දී වුෙ ද සිසුන් අතර දුරස්ථභාෙය ආරක්ෂා කර ගැනීම, මුඛ් ආෙරණ 
පැළඳීම එකිවනකා ස්පර්ශ ෙන ආකාරවේ අෙදානම් සහගත ක්රීඩාෙන්හි වයදීම ෙැළැක්විය යුතු 
ය. 
 

 

  

 ප්රවොහන පහසු ම් භොවිත කිරීම 

➢ පා ගමනින්, පා පැදියකින් වහෝ වදමාපියන් සමග යතුරුපැදියකින් යා හැකි දුරක සිටින සෑම 
අවයකුම පා ගමනින්/ පා පැදිවයන් යතුරුපැදිවයන් පාසලට යාම ආරක්ෂාකාරී වේ. 

➢ වපෞේගලික ොහන භාවිත කරන්වන් නම් ොහන තදබදයක් ඇති වනාෙන ආකාරයට වයාදා 
ගැනීම. 

➢ වපාදු ප්රොහන මාධ්ය  වහෝ  පාසල්  ප්රොහන වස්ො භාවිත කරන්වන් නම් එම අෙස්ථාෙන්හි දී  
ආසන ගණනට පමණක්   ගමන් කිරීම .  

➢ වපාදු ප්රොහන වස්ො භාවිත කිරීවම් දී රථයට වගාඩෙන විට සහ බැසීවමන් පසු  සනීපාරක්ෂක 
දියර මගින් අත්ත පිරිසිදු කර ගැනීම , මුඛ්ය නාසය හා ඇස් ස්පර්ශ කිරීවමන් ෙැළකීම. 

➢ ප්රොහන වස්ො භාවිත කිරීවම් දී රථවේ ොයු සමනය රහිතෙ  ජවන්ල විෙෘතෙ තබා ොතාශ්රය 
ලැබීමට ඉඩ සැලසීම. 

➢ රථය තුළ දී මුඛ් ආෙරණය ඉෙත්ත වනාකිරීම සහ ආහාර ෙර්ග   හුෙමාරු කර ගැනීවමන් ෙැළකීම. 
➢ රථයට වගාඩවීවමන් පසුෙ තමාට හිමි අසුවන් අසුන් ගැනීම සහ  ොහනය තුළ අනෙශය වලස 

ඇවිදීවමන් ෙැළකීම. 
 
 
 
 
 
 

 

ආපන ශොලො විවෘත කිරීම 

 

 
➢ නැෙත දැනුම් වදන තුරු පාසල් ආපනශාලා  විෙෘත කිරීවමන් ෙැළකිය යුතු ය. 

 

 

පොසල් ක්රීඩො හො විෂය සමගොමී  ටයුතු ක්රියොත්තම  කිරීම 
 
 

➢ පාසල් ක්රීඩා හා විෂය සමගාමී කටයුතු ක්රියාත්තමක කිරීම සම්බන්ධ්වයන් ඉදිරි කාලවේ දී 
දැනුෙත්ත කිරීමට කටයුතු කරනු ලැවේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ගුරුවරුන්ව සඳහො උපකෙස් 

 

ක ොවිඩ් 19  වවරසකයන්ව තමො ෙ ආරක්ෂෂො කවමින්ව  පොසල් සිසුන්ව ෙ  ආරක්ෂෂො  ර ගැනීම සඳහො 

සහොය ලබො දීම ගුරුභවතුන්වකේ හො  ොර්ය මණ්ඩලකේ සියලුම කෙනොකේ වගකීමකි. 

 
 

➢ පාසල් ආරම්භ කරන පළමු දිනවේ දී සිසුන්වේ මානසික තත්තත්තෙය ෙර්ධ්නය ෙන පරිදි හා 
වකාවිඩ් 19 අභිවයෝග තත්තත්තෙයට සාර්ථකෙ මුහුණ දිය හැකි ෙන පරිදි  සුහද පිළිගැනීමක් 
සිදුකිරීම.  
 

➢ සිසුන් සඳහා පනො ඇති සියලුම වසෞඛ්යාරක්ිත උපවදස් ගුරුෙරුන් සඳහා ද අවනකුත්ත 
කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා ද එකවස්ම ෙලංගු ෙන අතර අත්ත වස්දීම, ශරීර උෂ්ණත්තෙය පරීක්ෂා 
කිරීම හා මුෙ ආෙරණ පැළඳිම ඔවුන්ට ද අනිොර්ය වේ. 

 

➢ විදුහල්පතිවේ උපවදස් මත පාසල් වසෞඛ්ය ප්රෙර්ධ්න ෙැඩසටහන භාර ගුරුභෙතා විසින් 
ක්රියාත්තමක කරන වදනික  අධීක්ෂණ ෙැඩසටහන සඳහා සියලුම ගුරුෙරුන් සක්රීයෙ සහභාගී 
වී ෙගකීම් දැරිය යුතු ය. 

 

➢ දරුෙන්වේ අධ්යාපනික කටයුතු පිළිබඳ වමන්ම මානසික වසෞඛ්ය පිළිබඳෙ ද අෙධ්ානය වයාමු 
කර  දුරස්ථභාෙය ආරක්ෂා කර ගනිමින් මානසික වසෞඛ්ය ඉහළ නැංවීවම් ක්රියාකාරකම් සිදු 
කිරීම ද ගුරුෙරුන්ට පැෙවර්. 

 

➢ දුරස්ථභාෙය පෙතින අෙසථ්ාෙල දී පමණක් මුෙ ආෙරණය ඉෙත්ත කර සිටීමට  අෙසථ්ාෙ 
සැලසීම තුළින් සිසුන්ට ඇතිෙන අපහසුතා ෙැළැක්වීම. 

 

➢ විවශ්ෂ අෙශයතා සහිත සිසුන්වේ වසෞඛ්යාරක්ෂාෙ පිළිබඳ ෙැඩි අෙධ්ානයක් වයාමු කිරීම. 
 

➢ සනීපාරක්ෂක දියර භාවිත කිරීවම්දී  ආරක්ිත වලස එය භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳ සිසුන් 
දැනුෙත්ත කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

සිසුන්ව සඳහො උපකෙස ්

 

පවින අභිකයෝගයට  මුහුණ කෙමින්ව කසෞඛ්ය ආරක්ෂිතව අධයොපන  ටයුතු සොර්ථ ව සිදු රකගන 

යොම ඔබකේ වගකීමයි. 

 

➢ පාසල් පරිශ්රයට පිවිසීවම් දී සබන් ගා අත්ත වස්දීම සහ පාෙහන් විෂබීජහරණයට ලක් කිරීම.   

➢ දුරස්ථභාෙය පෙත්තො ගනිමින් කටයුතු කිරීම. 

➢ වපාත්තප ත්ත පෑන් ආදිය හවුවල් භාවිතවයන් ෙැළකීම. 

➢ පාසල් කාලය තුළ අනිොර්යවයන් මුෙ ආෙරණ පැළදීම හා අමතර මුෙ ආෙරණ වපාත්ත 
බෑගවේ තබා ගැනීම. 
 

➢ විෂබීජ නාශක දියර (Sanitizer) රැවගන ඒම හා අෙශය අෙස්ථාෙල දී භාවිත කිරීම. 

➢ පාසවල් දී මුෙ ආෙරණ ෙැඩි වේලාෙක් පැළදිය වනාහැකි, අපහසුතා සහිත සිසුන්   මුහුණු 
ආෙරණ පලිහ (Face Shield) භාවිත කිරීම. 
 

➢ ආහාර ගැනීවම් දී වහෝ වෙනත්ත අෙස්ථාෙක   මුෙ ආෙරණය තාෙකාලිකෙ ඉෙත්ත කිරීවම් දී 

පිරිසිදු කෙරයක බහාතැබීම, වහෝ ඇඳුවම් රඳො ගැනීම. මුෙ ආෙරණය කිසිම අෙස්ථාෙක 

වපාදු ස්ථානෙල තැබීම සිදු වනාකළ යුතු ය.  

➢ කැස්ස හා කිවිසීමක් ඇතිෙන අෙස්ථාෙල දී ෙැලමිවටන් මුෙ හා නාසය ආෙරණය කර ගැනීම 

වහෝ ටිෂු භාවිත කිරීම සහ ඒ්ො නිසි පරිදි බැහැර කිරීම. 

➢ ආහාර ගැනීම සඳහා වහෝ වෙනත්ත අෙස්ථාෙක මුෙ ආෙරණය තාෙකාලිකෙ ඉෙත්ත කර නැෙත 

පැළඳීවම් දී දෑත්ත වහාඳින් පිරිසිදු කරවගන නැෙත පැළඳීම සහ අන් අවයකුවේ මුෙ ආෙරණය 

කිසිවස්ත්තම භාවිත වනාකිරීම. 

➢ පන්ති කාමරවයන් ඉෙතට වගාස් නැෙත පැමිණීවම් දී වහෝ කුමන වහෝ මතුපිට පෘෂ්ඨයක් 

ඇල්ලීවමන් පසු  දෑත්ත  වස්දීමට කටයුතු කිරීම. 

➢ ආහාර  හා ජල වබෝතල් හුෙමාරු කර ගැනීවමන් ෙැළකීම. 

➢ පාසල තුළ හා ඉන් පිටත කණ්ඩායම් ෙශවයන් ඒකරාශි වී සිටීවමන් ෙැළකීම. 

➢ පාසල නිමා වූ විගස නිවෙස් කරා යාමට කටයුතු කිරීම. 

➢ පාසලට පැමිණීවම් දී හා නිවෙස් කරා යාවම් දී වයාදා ගනු ලබන වපෞේගලික වහෝ වපාදු 

ප්රොහන වස්ොෙන්හි දී  වසෞඛ්යාරක්ිත උපවදස් අනුගමනය කිරීම. 

➢ තමාට යම් අසනීප තත්තත්තෙයක්, උණ, වසම්ප්රතිශයාෙ ෙැනි වරෝග තත්තත්තෙයක් පෙතින්වන් 
නම් එම තත්තත්තෙය මගහැවරන තුරු  පාසලට වනාපැමිණීම. 

➢ තම නිෙවස් අවයකු නිවරෝධ්ායනය කර ඇත්තනම් වහෝ වකාවිඩ් 19 වරෝගිවයකු  ඇසුරු කර 
ඇත්තනම් වසෞඛ්ය උපවදස්   අනුෙ නැෙත දැනුම් වදනතුරු  පාසල් වනාපැමිණීම. 

➢ පාසවල් දී වහෝ ඉන් බැහැර දී   අනෙශය වලස  මතුපිට පෘෂ්ඨයන් ඇල්ලීවමන් ෙැළකීම.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

කෙමොපියන්ව සඳහො උපකෙස් 

 

ඔබකේ ෙරුවොකේ හො ඔබකේ කසෞඛ්ය ආරක්ෂෂොව සඳහො වගීම සහ පොසල කසෞඛ්යොරක්ෂිත කලස 

පවත්තවොකගන යොම සඳහො සැම විටම සහය ීම කෙමොපිය වගකීමකි. 

➢ කැස්ස, වසම්ප්රතිශයාෙ වහෝ උණ ෙැනි වරෝග ලක්ෂණ තිවේනම් තම දරුෙන් පාසලට 

එවීවමන් ෙැළකීම. 

➢ නිෙවස් වෙනත්ත සාමාජිකයකු නිවරෝධ්ායනය කර ඇත්තනම් තම දරුෙන් පාසලට එවීවමන් 

ෙැළකීම. 

➢ පවුවල් සාමාජිකයකුවේ වහෝ දරුෙන්වේ පී.සි.ආර්. පරික්ෂණ/ ක්ෂණික ප්රතිවේහ 

පරීක්ෂණ (Rapid Antigen Test ) සිදුකර ඇත්තනම් එම ොර්තාෙ අනුෙ වසෞඛ්ය උපවදස ් 

ලැවබන තුරු  දරුෙන් පාසලට එවීවමන් ෙැළකී සිටීම. 

➢ හුදකලා කරන ලද  ප්රවේශෙල සිට අවනකුත්ත  ප්රවේශෙල පිහිටි පාසල් වෙත දරුෙන් 

එවීවමන් ෙැළකී සිටීම. 

➢ තම දරුො භාවිත කරනු ලබන උපකරණ (පාසල් බෑගය/ ෙතුර වබෝතල්/ කෑම වපට්ටිය/ 

වපාත්තපත්ත ආදිය)   පිරිසිදු කිරීම වහෝ අේවේ දමා වේලා ගැනීම. 

➢ දිනපතා දරුොවේ ඇඳුම් සහ සපත්තතු පිරිසිදු කිරීම. 

➢ පාසල් වගාස් පැමිණි විට දරුොවේ අත්ත වස්දීම හා  දරුො පිරිසිදු කිරීම.  

➢    පාසවල් සිට නිෙසට පැමිණි පසු සපත්තතු පිටත ගලො පැමිණීම.  

➢    භාවිත කර ඉෙත දමන මුෙ ආෙරණ ගිනි තබා විනාශ කිරීම. 

➢    කිවිසින විට භාවිත කළ ටිෂූ කඩදාසි, ආෙරණය කළ භාජනයකට දමා එකතුකර පුළුස්සා 

දැමීම. 

➢ නිෙවස් දී පිළිවයළ කර ගත්ත ආහාරපාන පමණක් දරුොට ලබා දිය යුතු අතර, සැම විටම 

දරුො පරිහරණය කරන රෙය, වපෞේගලිකෙ පරිහරණය කිරීමට උපවදස් ලබා දීම . 

➢ පාසල නිම වූ විගස තම දරුෙන්ට නිවෙස් කරා ඒමට උපවදස් ලබා දීම/ රැවගන යාම. 

➢ පාසලට පැමිණීවම් දී හා නිවෙස් කරා යාවම් දී වයාදා ගනු ලබන වපෞේගලික වහෝ වපාදු 

ප්රොහන මාධ්ය වසෞඛ්යාරක්ිත උපවදස් අනුෙ භාවිත කිරීමට තම දරුෙන්ට උපවදස් ලබා 

දීම. 

➢ තම ප්රවේශවේ වසෞඛ්යාරක්ෂාෙ සම්බන්ධ් යම් ගැටලුෙක් පෙතින්වන් නම් ඒ පිළිබඳ 

විදුහල්පති දැනුෙත්ත කිරීම මගින්  පාසලට සිදුවිය හැකි අනිසි බලපෑම අෙම කර ගැනීම 

සඳහා සහය වීම. 

➢ දුරස්ථ අධ්යාපනය හා සැසඳීවම්දී  සෘජු  පාසල් අධ්යාපනය මගින් දරුෙන්ට ෙඩාත්ත ප්රතිපල 

ලබා වදන බෙ වදමාපියන් දැනුෙත්ත කිරීම ගුරුෙරුන්වේ ෙගකීමකි.  



 

 

කපොදු උපකෙස ්

 

කමම  රුණු  නියමිත පරිදි ඉටු කිරීම විදුහල්පිවරුන්වකේ වගකීම කේ. 
 

➢ විදුහල්පති විසින් පාසවල් වපර සූදානම් කටයුතු නිෙැරදිෙ වමම උපවදස්  සංරහයට අනුෙ  

සිදුකර ඒ බෙ වලාේ සටහනක් තැබීම. 

 

➢ වකාවිඩ් 19 පැතිරීම ෙැළැක්වීම සඳහා විදුහල්පතිවේ ප්රධ්ානත්තෙවයන්  පාසවල් වසෞඛ්ය  

ප්රෙර්ධ්න කමිටුෙ සක්රීයෙ  පෙත්තොවගන යාම සහ වසෞඛ්ය ප්රෙර්ධ්න ෙැඩසටහන භාර නිවයෝජය 

විදුහල්පති/ ගුරුභෙතාවේ මූලිකත්තෙය  යටවත්ත අඛ්ණ්ඩෙ නියාමන ෙැඩසටහනක්  ක්රියාත්තමක 

කරවීම 

 

➢ වකාවිඩ් 19 පැතිරීම ෙැළැක්වීවම් ෙැඩසටහන සඳහා අධ්යාපන අමාතයාංශය මැදිහත්ත වීවමන්  

ලබා දී ඇති අරමුදල් , රෙය වහෝ උපකරණ පිළිබඳෙ සහ පාසල ආරක්ිත වලස ආරම්භ කිරීම 

වෙනුවෙන් ලබා දී ඇති උපවදස් පිළිබඳ  නිසි පරිදි වදමාපියන් සහ ආදි ශිෂයයන් දැනුෙත්ත කිරීම 

මගින් ඔවුන්වේ විශ්ොසය තහවුරු කිරීම. 

 

➢ පාසල ආරම්භ කිරීමට වපර වසෞඛ්යාරක්ිතබෙ තහවුරු කිරීවම් පිරික්සුම් වල්ඛ්නය සම්ූර්ණ 

කර විදුහල්පතිවේ අත්තසනින් වකාට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂ වෙත ලබා දී එහි පිටපතක් පාසවල් 

වගානු ගතකර තබා ගත යුතු ය.  ( ඇමුණුම 01) 

 

➢ පාසල ආරම්භ කළ පසු වසෞඛ්ය ආරක්ිත බෙ තහවුරු කිරීවම් පිරික්සුම් වල්ඛ්නය වදනිකෙ 

සම්ූර්ණ කිරීම ගුරුභෙතුන් වෙත  පෙරා සතියකට ෙරක් විදුහල්පති අත්තසනින් වකාට්ඨාස 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ වෙත ලබා දී  පිටපතක් පාසවල් වගානුගතකර තබා ගත යුතුය  (ඇමුණුම 

02) 

 

➢ සිසුන් වසෞඛ්යාරක්ිතෙ පාසලට එවීවම් දී  අනුගමනය කළ යුතු කරුණු පිළිබඳ වදමාපියන් 

දැනුෙත්ත කිරීම සම්බන්ධ්ෙ සුදුසු ක්රමවේදයක් සකස් කර ගැනීම. 

 

➢ කැස්ස, වසම්ප්රතිශයාෙ වහෝ උණ ෙැනි වරෝග ලක්ෂණ තිවේනම් වහෝ නිෙවස් වෙනත්ත 

සාමාජිකයකු නිවරෝධ්ායනය කර  වහෝ පවුවල් සාමාජිකයකුවේ වහෝ දරුෙන්වේ පී.සි.ආර්. 

පරික්ෂණ/ ක්ෂණික ප්රතිවේහ පරීක්ෂණ (Rapid Antigen Test )සිදුකර ඇත්තනම් එම ොර්තාෙ 

අනුෙ වසෞඛ්ය උපවදස්  ලැවබන තුරු  දරුෙන් වනාඑෙන වලස වදමාපියන් දැනුෙත්ත කිරීම. 

 

➢ අසනීප තත්තත්තෙයක් වහ්තුවෙන් නිෙවස් රැවඳන දරුෙන් සඳහා එදිවනදා අධ්යාපනික කටයුතු 

අතපසු වනාෙන වලසට ක්රමවේදයක් සකස් කිරීම මගින්  දරුෙන්  නිෙවස් රඳො ගැනීමට 

වදමාපියන් වපළඹවීම. 

 

➢ පාසලට සිසුන් පැමිවණන බස්රථ සහ ෙෑන් රථ පිළිබඳ වතාරතුරු රැස් කර ගැනීම සඳහා 

ක්රමවේදයක් සකස් කර ගැනීම. 

 

➢ නිතර පරිහරණය  කරනු ලබන භාණ්ඩ විෂබීජහරණය කිරීම අත්ත ෙැටෙල් හා වදාර අගුලු  

ආදිය නිරන්තරවයන් විෂබීජහරණය කිරීම සඳහා ෙැඩපිළිවෙළක් වයදීම. 



 

 

 
ඉහත උපවදස්ෙලට අනුකූලෙ විධිමත්තෙ පාසල පෙත්තොවගන යාමටත්ත, ශිෂය ශිෂයාෙන්වේ 

වසෞඛ්යාරක්ෂාෙ තහවුරු කිරීමටත්ත විදුහල්පතිට ෙගකීම පැෙවරන අතර වමම ෙැඩසටහන අඛ්ණ්ඩෙ 

නියාමනය කරමින් හා නියාමන ොර්තා තබා ගනිමින් වසෞඛ්යාරක්ිත පාසලක් බෙට පත්ත කිරීම පාසල් 

ප්රජාෙ, වකාට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාල, කලාප අධ්යාපන කාර්යාල සහ පළාත්ත අධ්යාපන 

වදපාර්තවම්න්තුෙල ප්රධ්ානීන්වේ ෙගකීමක් බෙ අෙධ්ාරණය කර සිටිමි. වමම ෙැඩසටහන ක්රියාත්තමක 

වීම පිළිබඳ  වකාට්ඨාස, කලාප හා පළාත්ත කාර්යාල විසින් අධීක්ෂණය කළ යුතු ය. 

 

 
 

 
 
 
 


