
* ෙමම දැන්වීෙම් සඳහන් කැරුණු ෙවනස් ෙනොකර පමණක් ෙබදා හැරම සහ නැවත ප්රතිනිෂ්පාදනය කළ හැකිය. *
ෙමම ප�කාෙව් PDF ෙගොනුව ෙමතැනින් ලබා ගත හැකිය: https://o202n006.wixsite.com/fiyer

ෙයොමුව: http://twitter.com/takavet1   අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්ෙද්: 7/4/2020
ටකායුකි මියාසාවා. කිෙයෝෙතෝ විශ්ව විද්යාලෙය් ෙද්ශසීමා ජීවිත හා ෛවද්ය විද්යා ආයතනය

නිර්මාණය සහ සංස්කරණය කරන ලද්ෙද් හිෙරොෙකො ඔකද විසින්ය / සිංහලට පරිවර්තනය කරන ලද්ෙද් අරුණ ප්රභාත් පතිරණ විසින්ය .

ඔබට යෙම� හ� � �ට...!

ඔබ යෙමකු සමඟ කතා කරන විට, 
අනිවාර්ෙයන් මුඛ ආවරණයක් පැළඳ ගන්න.
ඔබ යෙමකු සමඟ ආහාර ගන්නා විටදී , ඔබ ඔෙබ් ආහාර රස විඳින්න, 
නමුත් ඔවුන් සමඟ කතා ෙනොකරන්න.
කෑම ගැනීෙමන් අනතුරුව ඔබ මුඛ ආවරණය පැළඳගත් පසුව ඔබට 
ඔවුන් සමඟ කතා කළ හැකිය.

ඔබ නැවත �වසට පැ�� �ට...!
හැකි ඉක්මනින් ඔෙබ් අත් ෙසෝදන්න.
ඔබට විෂබීජ නාශක ඉසිනයක් තිෙබ් නම්, 
ෙදොර හසුරුව ඉන් පිස දමන්න. 
හැකි ඉක්මනින් ස්නානය කරන්න.

ඔෙබ් මුහුණ ස්පර්ශ කිරීමට ෙපර ෙහොඳින් අත් ෙසේදීමට වග බලා ගන්න.
එෙසේ අත් ෙසේදිය ෙනොහැකි අවස්ථාවකදී නම්, විෂබීජ නාශක සහිත 
ඉසින ෙහෝ ෙතත් පිසදැමීෙම් තුවායක් භාවිතා කරන්න.

�ටත� ඔබට ඔෙ� ��ණ �ප�ශ කළ ��ම අව�ථාවක� න�…

වැදගත්! ඔෙබ් දෑත් ෛවරස් වලින් පිරී ඇත. 
ඔබ ඔෙබ් මුහුණ ස්පර්ශ කිරීෙමන් ෛවරස් වලට ඔෙබ් ඇස්, 
නාසය සහ මුඛයට සමීප වීමට ඔබ උදව්වක් කරයි. 
එෙසේම, ඔබ ඔෙබ් නාසය හැරීෙමන් වලකින්න!

�ටත ��ය� ඔෙ� ��ණ �ප�ශ ��ෙම� වළ��න...!

ඔෙබ් ෙපණහලු තුලට ෛවරස් ඇතුළුවීෙම් අවදානම වැඩි වන
බැවින් ඔෙබ් මුඛය හරහා හුස්ම ගැනීෙමන් වළකින්න.

 ක�� �වෘත ��ෙම� ඔෙ� කාමරයට 
                                                           ෙහ��� වාතාශ්රය ලැ�මට සල�ව�න.

ෛවරස් සම්ෙප්රේෂණය වන්ෙන් කැස්ස, ෙඛටය හා ආශ්වාස ප්රාශ්වාසය මගිනි.
කැස්ස සහ ඒ සමග පිටවන කුඩා ෙඛට බිඳිති අවට සිටින අයට බලපායි.
ආසාදිතයන් මුඛ ආවරණ පැළඳුවෙහොත් එය ෙබොෙහෝ දුරට වළක්වා ගත හැකිය.
ෛවරසය සම්ෙප්රේෂණය වන්ෙන් කුඩා ෙඛට බිඳිති මගිනි, එෙසේ ෙනොමැතිව ආශ්වාස 
ප්රාශ්වාසය මගින් පමණක් සම්ෙප්රේෂණය ෙනොෙව්.

ෛවර� ��බඳව දැනගත ��� ෙහ�ඳට ක�න,

 ෙහ��� �දාග�න,

  ෙහ�ඳට �නාෙව�න!!
 ෙහ�ඳට ක�න,

 ෙහ��� �දාග�න,

  ෙහ�ඳට �නාෙව�න!!

ප්රමාණව� තරමට �ඛ ආවරණ නැ�ද?
�ඛ ආවරණ නැවත භා�තා කළ හැ�ය. 
ෙ��ෙම� ෙහ� �ෂ�ජ නාශක ඉ�ෙම�!

ප්රමාණව� තරමට �ඛ ආවරණ නැ�ද?
�ඛ ආවරණ නැවත භා�තා කළ හැ�ය. 
ෙ��ෙම� ෙහ� �ෂ�ජ නාශක ඉ�ෙම�!

ෙමෙසේ උපකල්පනය කරන්න: මම ෙරෝග ලක්ෂණ ෙනොමැතිව ආසාදනය වී සිටිමි.
ඉලක්කය: මෙගන් ෙකොවිඩ්-19 පැතිෙරන්ෙන් නැත.

ඔබ �තන ආකාරය “ෙක��� -19 ෙව�� මා ආර�ෂා කර ග�ෙ� ෙකෙ�ද”
�ට “ෙක��� -19 පැ��ම වළ�ව�ෙ� ෙකෙ�ද” ය�න ෙලස ෙවන� කරග�න.

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්ෙද්: 10/4/2020

මම ඔබව ආරක්ෂා කරනවා, ඔබ මාව ආරක්ෂා කරනවා.මම ඔබව ආරක්ෂා කරනවා, ඔබ මාව ආරක්ෂා කරනවා.


