
පාසල් සිසුන් ප්රවාහනය කරන බස්රථ සහ වෑන්රථ සහ ත්රිරරෝද රථ  රියදුරන්  සඳහා 

උපරදස ්

➢ සැම විටම   රදරදරනකු සඳහා වන ආසනයන්ි සිසුන් රදරදරනකු පමණක් වන 

රස්    අසුන්ගත  කරවීම සහ ආසන  ගණනට පමණක් සිසුන් ප්රවාහනය කිරීම 

➢ බස් රථයට රහෝ වෑන් රථයට සිසුන් රගාඩවන අවසථ්ාරේදී  සහ  රථරයන් බැස 

යන  අවස්ථාරේදී  සනීපාරක්ෂක දියර භාවිත කිරීරමන් දෑත් පිරිසිදු කර ගැනීම 

සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

➢ වාහනය වායුසමීකරණය කරන ලද රථයක් නම් වායුසමනය  ක්රියාත්මක රනාකර 

ජරන්ල විවෘත කර රථය තුළට රහාඳින් වාතාශ්රය ලැබීමට සැලැස්වීම 

➢ සිසුන් රථය තුළදී මුව ආවරණ ඉවත් කිරීම සහ ආහාර වර්ග හුවමාරු කර 

ගැනීරමන් වැළැක්වීමට අවශ්ය ක්රියාමාර්ග ගැනීම 

➢ දිනපතා එකම සිසුන් කණ්ඩායමක් ප්රවාහනය කිරීම 

➢ එකම පාසලක සිසුන් එක රථයක ප්රවාහනය කිරීම 

➢ වාහනරේ දිනපතා ගමන් කරන සිසුන් පිළිබඳ සවිසත්රාත්මකව රතාරතුරු තබා 

ගැනීම. 

➢ දදනිකව සිසුන්රේ පැමිණිම සටහන් කිරීම සඳහා රල්ඛණයක් පවත්වාරගන යාම 

➢ පාසල් සිසුන් ගමන් කරන රථවල රවනත් බාිර පුද්ගලයින් ප්රවාහනය රනාකිරීම 

➢ උදෑසන සිසුන් රථයට නංවා ගැනීරම්දී සිසුන් අසනීප තත්ත්වයන්රගන් 

රපරළන්රන්ද යන කරුණ පිළිබඳ අවධානරයන් පසුවීම. 

➢ රකාවිඩ් 19 නිසා හුදකලා කරන ලද ප්රරද්ශ්වල සිට සිසුන් ප්රවාහනය රනාකිරීම. 

➢ උදෑසන සිසුන් බස් රථරයන් බැසගිය පසු රවනත් බාිර පුද්ගලයින් බස් රථයට 

රනාගැනීම 

➢ රියදුරු මහතා සහ  රිය සහයක මහතා සැම විට ම මුව ආවරණ පැළඳ සිටීම 

➢ සෑම දිනකම උදෑසන සිසුන් ගැනීමට රපර සහ සවස සිසුන් බස් රථයට රගාඩවීමට 

රපර  නිතර සප්ර්ශ් වන ස්ථාන විශ්බීජනාශ්ක රයාදා පිරිසිදු කිරීම. 

➢ හදිසි අවස්ථාවකදී ඇමතීම සඳහා රසෞඛය අංශ්රේ  අංකයක් බස් රථරේ ප්රදර්ශ්නය 

කර තිබීම 

➢ රකාරරෝනා  රරෝගය වැළඳුන  පුද්ගලයින්රේ ආශ්රතයින් රහෝ නිරරෝධායනය කරන 

ලද පුද්ගලයින් රාජකාරිරේ රනාරයදවීම 

➢ සැම විටම එකම රියදුරු සහ රිය සහයකවරරයක් පමණක් බස ් රථරේ රසව්යට 

රයදවීම 

➢ රහාඳින් රතාරතුරු රනාදන්නා රස්වකයින් බස ්රථරේ රස්වයට රනාරයදවීම. 

➢ දදනිකව රසව්කයින් මාරු රනාකිරීම 



➢ රියදුරු මහතා සහ රිය සහයක මහතා අසනීප තත්ත්වරයන් රපරළන්රන් නම් 

ඔවුන් රස්වරේ රනාරයදවීම. 

➢ රියදුරු, රිය සහයක මහතුන් උදෑසන බස් රථයට නැගීමට රපර ශ්රීර උෂණ්ත්වය 

පරීක්ෂා කර බැලීරම් ක්රමරේදයක් සකස් කිරීම. 

➢ රියදුරු සහ රිය සහයක මහත්වරුන් බුලත්විට කෑම වැනි  දෑ සඳහා මුව ආවරණය  

ඉවත් කර සිටීම වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගැනීම. 

➢ ත්රිරරෝද රථයන්ි    නිර්රද්ශිත සිසුන්  සංඛයාවක්  පමණක් රැරගන යාම 

 

 


