ශ්රී ලංකා ප්රසව හා නාරිවේද විවේෂඥ වවදයවරුන්වේ සංගමය
වකාවිඩ් -19 අර්බුධය - ගර්බභනී මේවරුන්ට උපවදස්

ක

ොවිඩ්-19 වෛරසය පැතිරීම කේතුකෛන්, ගර්භනී

ොන්තොෛන්ට එයින් ෛන බලපෑම පිළිබඳෛ

ශ්රී ලං

ො ප්රසෛ හො නොරිකේද විකේෂඥ වෛදයෛරුන්කේ සංගමය සැලකිලිමත් කේ.

ශ්රී ලං

ො ප්රසෛ හො නොරිකේද විකේෂඥ වෛදයෛරුන්කේ සංගමය

කසෞඛ්ය අමොතයොංශය සමඟ සමීපෛ
සොයනෛල සහ මොතෘ ෛොට්ටුෛල රැ

ටයුතු

ෛරණය පෛත්ෛො කගන යොම සඳහො හැකි උපරිමකයන් හො

සුරක්ෂිත දරු උපතක්ෂ ලබො දීකේ අරමුණින්

ශ්රී ලං

රමින් ගර්භණී මේෛරුන්කේ දරු ප්රසූතියට කපර

ටයුතු

රයි.

ො ප්රසෛ හො නොරිකේද වෛදH සංගමය, එහි සොමොජි

අකනකුත් කසෞඛ්H කේෛ

යන්, ශලයොගොර

ොර්ය මණ්ඩලය, රසොයනොගොර කේෛ

කසෞඛ්H වෛදH නිලධොරීන්, පවුල් කසෞඛ්H කේවි
කේෛොෛ පෛත්ෛො ගැනීම සඳහො දක්ෂෛන

යන්, කහදියන්, වින්නඹු මොතොෛන්,

ොෛන් ඇතුළු ක්ෂfIa;%

ැපවීම අගය

යන් සහ

ොර්ය මණ්ඩලය කසෞඛ්H

රයි.

සාමානH උපවදස්
ක

ොවිඩ්-19 ආසොදනයට නිරොෛරණය වීම ෛලක්ෂෛො ගැනීම සඳහො කසෞඛ්H අමොතHංංශය විසින්

ලබො දී ඇති සියළුම පූර්ෛොරක්ෂෂොෛන් සහ උපකදේ අනුගමනය
ශ්රී ලං

රන කලස ගර්භනී මවුෛරුන්ට

ො ප%සෛ හො නොරිකේද වෛදH සංගමය උපකදේ කදයි.

කේෛො,


මහජනයො රැේෛන ේථොන මග හරින්න.



අනෛශH ගමන් බිමන් අඩු



අෛම ෛශකයන් අඩි 6ක්ෂ ෛත් සමොජ දුරේථ භොෛය පෛත්ෛො ගන්න.



ඔබ කරෝහලට යන්කන් නේ මුහුණු ආෛරණ පළඳින්න.

රන්න.



කෛනත් පෘෂ්ඨයන් සමඟ ේපර්ෂ වීකමන් දෑත් අපවිත% වීම ෛලක්ෂෛො ගන්න.



අපවිත% වූ දෑතින් නොසය සහ මුඛ්ය ේපර්ෂ කිරීකමන් ෛලකින්න.



නිතරම සබන් හො ගලො යන ජලකයන් අත් කසෝදන්න (සනීපොරක්ෂෂ

දියර නැති

අෛේථොෛන් ෛලදී).


කපොදු ෛැසිකිළි භොවිතො කිරීකේදී සහ විකේෂකයන් කදොරෛල් ේපර්ෂ කිරීකේදී ප්රකේiේ
ෛන්න.



සුපිරි කෛළඳසැල්, සොප්පු සහ කෛනත් ජනොකීර්ණ ේථොන ෛලට යොකමන් ෛලකින්න (උදො:
මංගල උත්සෛ )



ඔකේ ප%සෛ හො කෛනත් වෛද ෛොර්තො අපවිත% කනොෛන කේ කෛන කෛනම තබො ගන්න.



හැකි තොක්ෂ කපොදු ප්රෛොහනකයන් ෛලකින්න. ඔබ කුලී රථ භොවිතො
සඳහන සියළු පූර්ෛොරක්ෂෂොෛන් අනුගමනය
ැේස කහෝ උණ නැති බෛ තහවුරු




රන්කන් නේ ඉහත

රන්න. රථයට නැගීමට කපර රියදුරුට

ර ගන්න.

ැේස කහෝ කිවිසුේ යන ුද්ගලයන් මුණ ගැසීකමන් ෛලකින්න.
කෛනත් ුද්ගලයකු ඉදිරිපිට

ැේස කහෝ කිවිසීම කනො

රන්න. එය සිදුවුෛකහොත් ඔබ

මුහුණු ආෛරණයක්ෂ පැළඳ කනොසිටින්කන් නේ ෛැලමිට මගින් ආෛරණය


ඔබට උණ, කසේප්රතිශයොෛ,
කසෞLH



රගන්න.

ැේස කහෝ උගුකර් අමොරුෛ ෛැනි කරෝග ලක්ෂෂණ ඇත්නේ

ොර්ය මණ්ඩලයට දන්ෛන්න.

ආසොදිත ුද්ගලයකුට කහෝ පසුගිය මොසය තුළ විකද්ශයන්කගන් ආපසු පැමිණි
ුද්ගලයකුට නිරොෛරණය වීමක්ෂ ඇත්නේ ඒ පිළිබඳ දන්ෛන්න. එවිට ඔබ නිකරෝධොයනය
ර, ඔබට ක
පරීක්ෂෂණ සිදු

ොවිඩ්-19 වෛරසය ආසොදනය වී ඇති බෛට සැ

ොර ලබො කදනු ඇත.

හදිසි අෛේථො ඇති මේෛරුන්ට කනොමිකල් ගිලන්රථ කේෛොෛ භොවිතො
දුර

කර් නේ, ෛැඩිදුර

රනු ලැකේ. කිසිදු කේදයකින් කතොරෛ ඔබකේ සහ දරුෛොකේ ආරක්ෂෂොෛ

සඳහො උපරිම සත්


ක

ථන ඇමතුමක්ෂ ලබොකගන කරෝහලට පැමිණිය හැකිය.

ර 1990 අං

යට

පූර්බව ප්රසව රැකවරණය
විකේෂ ප්රති



ොර සහිත කරෝහල් පූර්ෛ ප්රසෛ සොයන

වදනි

ප%සෛ සොයන පැෛැත්කේ. ක

කේ කෛතත් අධි අෛදොනේ සහිත ගර්භනී

මවුෛරුන්ට සහ සති 32 සේපූර්ණ වූ ගර්භනී මවුෛරුන් පරීක්ෂෂො කිරීම සඳහො
ප්රමුඛ්තොෛය කදනු ලැකේ.


කසෞඛ්H වෛදH නිලධොරී විසින් කයොමු
පරීක්ෂෂො



රනු ලැකේ.

හැකි සෑම විටම තදබදය ෛලක්ෂෛො ගැනීම සඳහො ක්රමයක්ෂ ක්රියොත්ම
පැය



රන ලද සියළුම අධි අෛදොනේ ගර්භනී මවුෛරුන්

ක

කර් (උදො:

ට මවුෛරුන් 10 කදකනක්ෂ)

කපොකරොත්තු ේථොනකේ සහ සොයනකේ සෑම විටම එකිකන

ොකගන් මීටරය

පෛත්ෛොකගන ඉහත සඳහන් සියළු පූර්ෛොරක්ෂෂොෛන් අනුගමනය

දුරක්ෂ

රන්න.



ඔබ සමඟ පැමිකණන පවුකල් සොමොජි

යන් ගණන එක්ෂ අකයකුට සීමො

රන්න.



ප%සෛ හො වෛදH සංකූලතො ඇති සියළුම අධි අෛදොනේ කරෝගීන් වෛදH උපකදේ අනුෛ
අඛ්ණ්vෛ සොයන ෛලට පැමිකණන කලස උපකදේ කදනු ලැකේ.



ඔබෛ ඉතො ක

ටි

ොලයක්ෂ සොයනකේ තබො ගැනීමට අෛශH පියෛර කරෝහල්

ොර්ය

මණ්ඩලය විසින් ගනු ඇත.


ඔබ පිටත්ෛ යොමට කපර ඊලඟ සොයන සඳහො දිනයක්ෂ ඉල්ලො ගන්න.



ගර්භනී මෛ දැනටමත් නිකරෝධොයන ක්රියොෛලිය යටකත් සිටී නේ (සැ
නිරොෛරණ අෛේථොෛලදී) හදිසි අෛේථොෛ

දී හැර නිකරෝධොයන

සහිත ක

ොවිඩ්-19

ොලකයන් (දින 14ක්ෂ)

පසුෛ පූර්ෛ ප%සෛ සොයන දිනයක්ෂ ලබො කදනු ඇත.


ක

ොවිඩ්-19 ආසොදනකයන් සුෛh ලැබූ මවුෛරුන් සඳහො, හදිසි අෛේථොෛ

කරෝහකලන් පිටෛ ගිය පසු පූර්ෛ ප%iෛ සත්

ොර ලබො කදනු ඇත.

දී හැර

වරෝහලට ඇතුලත් වූ පසු


කරෝහල් ෛල සියළුම මොතෘ ෛොට්ටු කසෞඛ්H
කිසිදු බොධොෛකින් කතොරෛ ක්රියොත්ම



කේ.

ඔබට දරු ප්රසූතිය කහෝ කෛනත් කරෝගී තත්ෛයන් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීකේ සළකුණු
ඇත්නේ
ප්රති



ොර්ය මණ්ඩලකේ සහොය ඇතිෛ පැය 24 ුරොම

රුණො

ොර සැලසුේ

ර සුුරුදු පරිදි කරෝහලට පැමිකණන්න. වෛදයෛරයො විසින් අෛශH
රනු ඇත.

හදිසි අෛේථොෛන් ෛලදී මවුෛරුන්ට ප්රමොදයකින් කතොරෛ කරෝහලට පැමිකණන කලස
උපකදේ කදනු ලැකේ.



සොමොනH ප%සෛ හො සිකේරියන් සැත්
ක



කර්. සැලසුේ

ේ සඳහො ඇතුලත් කිරීේ සැලසුේ

ළ පරිදි කරෝහලට පැමිකණන කලස ඔකබන් ඉල්ලො සිටී.

උපරිම ෛශකයන් පවුකල් එක්ෂ සොමොජි

කයකුට ඔබෛ බැලීමට අෛසර ලැකේ.

ඔකේ සුරක්ෂිත භොෛය තහවුරු කිරීම සඳහො කසෞඛ්H කේෛ
රන බෛ

රුණොකෛන් සල

යන් දිෛො රොත්රි කනොබලො කේෛය

න්න.

ඔබට සහ අකනකුත් ගර්භනී මවුෛරුන්ට ආරක්ෂිත කසෞඛ්H රැ
ඔබකේ සහකයෝගය ඉතො ෛැදගත් කේ.

23-03-2020

ළ පරිදි සිදු

ෛරණයක්ෂ සැපයීම සඳහො

