
 

ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලීය තොක්ෂණික 

ආයතනමයහි ක්රියොත් ක කළ යුතු 
ම ෞඛ්ය  හ ආරක්ෂණ නීති රීති 

 

  

ම ෞඛ්ය අ ොතයොාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද් ම ෞඛ්ය  ොරමගෝපමේශ  ත පද්නම්ව 

ITUM හදිසි තත්ත්ව කළ නොකරණ ඒකකය විසින්  ක  ්කරන ලදී 

 

 

2020 මද් ැම්බර  
 



පිටුව | i  
 

ITUM හදිසි තත්ත්ව කළ නොකරණ ඒකකමයහි  ො ොජික  ො ොජිකොවන් 
 

 

W.L.S. මධුරංග මයා    (ප්රධාන/ EMU, ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

S.M. කන්නන්ගර මිය    (ජ්යෙෂ්ඨ ශිෂෙ උපජ්ේශිකා, ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය GII) 

ආචාර්ය. W.P.S.K. ජ්පජ්ර්රා මිය   (ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය GII) 

D.Y.T. බඹරවනජ්ේ මිය    (ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය GII) 

ආචාර්ය. P.D.C. කුමාර මයා   (ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය GII) 

D.N. ගුණජ් ්කර මයා     (කථිකාචාර්ය) 

H.T.S. යයලත් මයා    (කැඳවුම්කරු/ EMU, ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

L.P. කුමාරසිරි මිය     (ආධුනික කථිකාචාර්ය) 

P.C. පත්මසිරි මයා    (ආරක්ෂක පරීක්ෂක) 

N.D. කුරුප්පුආරච්චි මයා   (නිජ්යෝයෙ ජ්රජි ්රාර්) 

වවද්ෙ. B.A.S.I.H. මහීපාල මයා  (වවද්ෙ නිලධාරී/ ITUM වවද්ෙ මධෙ ්ථානය) 

වවද්ෙ. D.N. වලජ්පාල මිය    (වවද්ෙ නිලධාරිනී/ ITUM වවද්ෙ මධෙ ්ථානය) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



පිටුව | ii  
 

අන්තරගතය 

 
          පිටුව 

1  හැඳින්ීම           01 

1.1 COVID-19 ප්රතිචාර කණ්ඩායම්        01 

1.2 ජ්පාදු මාර්ජ්ගෝපජ්ේශ         02 

1.3   ්වයං පරීක්ෂාව         02 

1.4  මුඛ ආවරණ පැළඳීම  හ ුේගලික ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) නිර්ජ්ේශය 03 

1.5   මාය දුර ්ථභාවය පවත්වා ගැනීම       04 

1.6  පැමිණීම අධීක්ෂණය        04 

1.7  ද්ෑත් ජ් ්දීම පිළිබඳ කරුණු       04 

1.8  පිරිසිදු කිරීම  හ විෂබීයහරණ ක්රියා පටිපාටිය     05 

1.9  ITUM වවද්ෙ මධෙ ්ථානය         06 

1.10 පිරිසිදු කිරීජ්ම් කාර්ය මණ්ඩලජ්ේ ආරක්ෂාව      06 

1.11  අධෙයන කටයුතු ආරම්භජ්යන් පසු ක්රියාත්මක විය යුතු ආකාරය   06 

1.12   ැක හිත / තහවුරු කරන ලද් COVID ජ්රෝගීන් හඳුනාගැනීම හා ක්රියාත්මක ීම 07 

1.13  ජ්වනත් යහපත් ජ් ෞඛොරක්ිත ුරුදු      08 
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1 හැදින්ී  
 

ජ් ෞඛෙ අමාතොංශජ්ේ මාර්ජ්ගෝපජ්ේශවලට අනුකූලව  ක ් කරන ලද්, ITUM ආයතනජ්යහි ක්රියාත්මක 
කළ යුතු ජ් ෞඛෙ  හ ආරක්ෂණ නීති රීති ITUMහි කාර්ය මණ්ඩලය, සිසුන්  හ ITUM පරිශ්රය තුළ සිටින 
ඕනෑම ජ්තවන පාර්ශවයක් විසින් තරජ්ේ අනුගමනය කළ යුතුය. 
 
1.1 COVID-19 ප්රතිචොර කණ්ඩොයම් 
 
ITUM ආයතනජ්යහි ජ් ෞඛෙ  හ ආරක්ෂණ නීති රීති නිසි ජ්ල  ක්රියාත්මක කිරීම  ඳහා පහත ප්රතිචාර 
කණ්ඩායම් හඳුන්වා ජ්ද්නු ලැජ්ේ. 
 

1. ප්රධාන කණ්ඩායම (Core Team) - ප්රධාන කණ්ඩායම යනු ආයතනජ්ේ ප්රධාන ජ්මජ්හයුම් 
කණ්ඩායම වන අතර, එමගින් ජ් ෞඛෙ හා ආරක්ෂණ නීති රීති  ාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමට  හ 
ආයතනජ්ේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය  හ සිසුන් විසින් එම නීති රීති පිළිපැදීම  හතික කිරීමට වග 
බලාගත යුතුය. ජ්මම කණ්ඩායම නිරන්තරජ්යන් ආයතනජ්ේ තත්ත්වය  මාජ්ලෝචනය කළ යුතුය. 

ප්රධාන කණ්ඩායම විසින් ජ් ෞඛෙ වවද්ෙ නිලධාරී (MOH) / මහයන ජ් ෞඛෙ පරීක්ෂක (PHI) 
 මඟ  න්නිජ්ේද්නයට  හ  ම්බන්ධීකරණයට ක්රමජ්ේද්යක්  ක  ් කරනු ඇත. COVID-19 
වොප්පතිය වැළැක්ීජ්ම්  ැලැ ්ම ක්රියාත්මක කිරීමට ජ්මම කණ්ඩායම ක්රියා කළ යුතුය. ප්රධාන 

කණ්ඩායම පහත  ඳහන්  ාමාජිකයන්ජ්ගන්  මන්විත වනු ඇත: 
i. අධෙක්ෂ/ නිසි බලධාරී 
ii. නිජ්යෝයෙ ජ්රජි ්රාර් 
iii. අංශ ප්රධානීන්  
iv. ප්රධානී/ ITUM හදිසි තත්ත්ව කළමනාකරණ ඒකකය 
v. ජ්යෙෂ්ඨ ශිෂෙ උපජ්ේශිකා 
vi.  හකාර ජ්රජි ්රාර් (ශිෂෙ  ම්බන්ධතා  හ  ාමානෙ පරිපාලන) 
vii. කහතුඩුව ප්රජ්ේශය බාර මහයන ජ් ෞඛෙ පරීක්ෂක 
viii. ITUMහි වවද්ෙ නිලධාරී ජ්හෝ නිජ්යෝජිතජ්යකු 
ix. ජ්න්වාසිකාගාර පාලක (අධෙයන)  හ ජ්න්වාසිකාගාර උප පාලක (Wardens – Academic 

& Sub-wardens)  
x. අනධෙයන කාර්ය මණ්ඩලජ්ේ එක් නිජ්යෝජිතජ්යකු 
xi. ආරක්ෂක පරීක්ෂක 

 
2. අතොවශෙ කණ්ඩායම (Essential Team) - අතොවශෙ කණ්ඩායම පහත  ඳහන් 

 ාමාජිකයන්ජ්ගන්  මන්විත වනු ඇත: 
i. ආරක්ෂක ජ් ්වා කාර්ය මණ්ඩලය 
ii.  නීපාරක්ෂක ජ් ්වා (පිරිසිදු කිරීජ්ම්) කාර්ය මණ්ඩලය 
iii. ආපනශාලා කාර්ය මණ්ඩලය 
iv. හදිසි තත්ත්ව වාහන රියදුරු 
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3. ශිෂෙ කණ්ඩායම් (Student Teams) - ආයතනජ්ේ වද්නික වැඩ කටයුතු කරජ්ගන යන අතරතුර, 
වවර ජ්ේ වොප්පතිය අවම කිරීම  ඳහා කණ්ඩායම් වශජ්යන් ක්රියාත්මක ීම ශිෂෙ කණ්ඩායම්වල 
කාර්යභාරය ජ්ේ. 
 කණ්ඩායමක  ාමාජික  ංඛොව: එක් කණ්ඩායමකට සිසුන් 10ක් පමණ 

a. ජ්මම කණ්ඩායම්, යාබද් ජ්න්වාසිකාගාර කාමරවල නැවතී සිටින සිසුන්ජ්ගන්  මන්විත 
විය යුතුය. 

b. කණ්ඩායමට අනනෙ වූ නමකින්  හ කණ්ඩායම් නායකජ්යකුජ්ගන් කණ්ඩායමක් 
 මන්විත විය යුතුය.  ැක  හිත ජ්රෝගීන් ජ් ායා ගැනීම  හ ඔවුන්ජ්ේ  මීප  ම්බන්ධතා 
ඉක්මනින් ලුහු බැඳීම ජ්මමඟින් පහසු ජ්ේ. 

  හකාර ජ්රජි ්රාර් (ශිෂෙ  ම්බන්ධතා) ජ්මම කණ්ඩායම්වල ද්ත්ත  මුද්ායක් (database)  හ 
නිරීක්ෂණ පේධතියක් (surveillance system) පවත්වාජ්ගන යා යුතුය. 

 
1.2 මපොදු  ොරමගෝපමේශ 
 

 ආයතනජ්ේ රායකාරිජ්ේ ජ්යදී සිටින සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය, සිසුන්, වද්නික ජ් ්වා  පයන්නන් 
 හ ජ්කාන්රාත්කරුවන් පිළිබඳ වි ්තර පහසුජ්වන් ජ් ායා ගත හැකි විය යුතුය. ඔවුන්ජ්ේ නම්  හ 
දුරකථන අංක ජ්ලඛනගත ජ්කාට තබාගත යුතුය. 

 ආයතනය තුළ සිදු කරනු ලබන ඕනෑම කාර්යයක් වවර ජ්ේ වොප්පතිය වැළැක්ජ්වන පරිදි 
 ංවිධානය කළ යුතුය. 

 98.40F ජ්හෝ 370Cට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක්  හිත කිසිඳු ුේගලජ්යකුට පරිශ්රය තුළට ඇතුළු ීමට 
අව ර ජ්නාදිය යුතුය. 

 මුඛ ආවරණ පැළඳූ අයට පමණක් ඇතුළුීමට අව ර දිය යුතුය. 
 වවර ය වොප්පතිය වළක්වා ගැනීජ්ම් පියවර පිළිබඳව සිසුන් ද්ැනුවත් කිරීමට ප්රමුඛතාවය ලබා දිය 

යුතුය; ජ්මම ක්රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීමට  හ ක්රියාත්මක කිරීමට ඔවුන්ජ්ේ  හයද් ලබා ගත 
යුතුය. 

 අධෙයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්රථම, ව ංගතය වැළැක්ීජ්ම්  හ පාලනය කිරීජ්ම් ප්රවර්ධන 
ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව අධෙයනාංශ මට්ටජ්මන් සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය ද්ැනුවත් කළ යුතුය. 

(උද්ා: විද්ුත් තැපෑල, Moodle පණිවිඩ හරහා) 

 ITUMහි වවද්ෙ නිලධාරියා නිවාඩු දිනවල  හ රාත්රී කාලය තුළ වුවද් අවශෙ වූ විජ්ටක (on call) 
ජ් ්වාව  ැපයිය යුතුය. 

 රැ ්ීම්  හ අනිකුත්  ම්භාෂණ පැවැත්ීජ්මන් වැළකී සිටිය යුතුය. 

 උද්ෑ න ජ්න්වාසිකාගාරජ්යන් පිටවන විට සිසුන්ජ්ේ උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කළ යුතුය. 98.40F ජ්හෝ 
370C ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක්  හිත ඕනෑම සිසුජ්වකු ජ් සු අයජ්ගන් හුද්කලා කර වහාම ITUM 
වවද්ෙ නිලධාරියා  හ ජ්න්වාසිකාගාර උප පාලකවරයා (sub-warden) ද්ැනුවත් කළ යුතුය. 

 
1.3  ්වයාං පරීක්ෂොව          
 

ජ්ේශන / ප්රාජ්යෝගික පන්ති  ඳහා  හභාගී ීමට ITUM ආයතනය ජ්වත පැමිජ්ණන සිසුන්,  ්වයං පරීක්ෂණ 
ප්රශ්නාවලිය ු රවා ආයතනයට පැමිණීමට දින ජ්ද්කකට ජ්පර  හකාර ජ්රජි ්රාර් (ශිෂෙ  ම්බන්ධතා) ජ්වත 

යැවිය යුතුය. ඉහත ප්රශ්නාවලිය  මඟ, සිසුන් තමන් COVID-19  ඳහා නිජ්රෝධායන ජ්වමින් ජ්නාසිටින 
බවට හා වවද්ෙ ප්රතිකාර ලබා ජ්නාගන්නා බවට අද්ාළ ප්රජ්ේශජ්ේ මහයන ජ් ෞඛෙ පරීක්ෂක ජ්වතින් 

ලබාගත්  හතිකයක පැහැදිලි මෘදු පිටපතක් (softcopy) ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එහි  තෙ පිටපත ඔවුන් ITUM 
පිවිසුම් ජ්ද්ාරටුජ්ේදී ලබා දිය යුතුය. 
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සිසුන් ආයතනයට ජ්ගන ඒමට ජ්පර පහත ද්ෑ හඳුනා ගැනීම  ඳහා ඔන්ලයින්  මීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය. 
 COVID-19  ඳහා ධනාත්මකද් යන්න 
 COVID-19 ජ්රෝග ලක්ෂණ තිජ්ේද් යන්න 
 COVID-19 ධනාත්මක ජ්හෝ  ැක  හිත ජ්රෝගීන්  මග ඇසුරු කර තිජ්ේද් යන්න  
 මෑතකාලීන  ංචරණ පිළිබඳ ජ්තාරතුරු 
 ‘අධි අවද්ානම්’ ුේගලජ්යක්ද් යන්න (උද්ා: දිගු කාලීන ජ්රෝගාබාධ ඇති ජ්හෝ ප්රතිශක්තිකරණය 

ඌන ජ්රෝගීන්) 
 අධි අවද්ානම් කලාපයක වා ය කරන්ජ්න්ද් යන්න 

 
 හකාර ජ්රජි ්රාර් (ශිෂෙ  ම්බන්ධතා) විසින් සිසුන්ජ්ගන් රැ ් කරගත් ජ්තාරතුරු, සිසුන් ආයතනයට ජ්ගන 

ඒමට ජ්පර විශ්ජ්ලෂණය කළ යුතුය. COVID-19  ඳහා ධනාත්මක අය / නිජ්රෝධායන ජ්වමින් සිටින අය / 
PCR පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල බලාජ්පාජ්රාත්තුජ්වන් සිටින අය / COVID-19 ජ්රෝග ලක්ෂණ ජ්පන්වන අය / 
තාවකාලිකව ව ා ද්මා ඇති ප්රජ්ේශවල පදිංිව සිටින අය වැනි විජ්ශ්ෂ පිරි ් පරිශ්රයට ජ්ගන ජ්නාආ යුතුය. 
 
දි ්ික්ක අතර ජ්ේශසීමා  ංචරණය සීමා ජ්කරුණු විජ්ටක පැමිණිය ජ්නාහැකි කාර්ය මණ්ඩලජ්ේ ජ් ්වය, 
ආයතනය තුළ සිටින කාර්ය මණ්ඩලජ්යන්ම  පයා ගැනීම නිර්ජ්ේශ කරනු ලැජ්ේ. 
 
ආයතනය විවෘත කළ පසු, ITUM වවද්ෙ නිලධාරියා විසින් අන්තර්යාල වාර්තාකරණ පේධතියක් (online 
reporting system) පවත්වාජ්ගන යා යුතුය. 

 සිසුන් හුද්කලා ජ්කජ්රන කාල සීමාව තුළ ITUM වවද්ෙ මධෙ ්ථානය විසින් දිනපතා 

 ංවිධානාත්මක ජ් ෞඛෙ පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු අතර එහි ප්රතිඵල ITUM වවද්ෙ නිලධාරී ජ්වත 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 COVID-19 ආශ්රිත ජ්රෝග ලක්ෂණ වාර්තා වුවජ්හාත්,  ්වයං හුජ්ද්කලාකරණය වහාම ආරම්භ කළ 
යුතු අතර අවශෙ සියලු පාර්ශවයන් හැකි ඉක්මනින් ද්ැනුවත් කළ යුතුය. 

 අංශ වශජ්යන් වාර්තා කිරීජ්ම් යාන්රණයක් සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා ජ්වන ජ්වනම  ක  ්

කළ යුතු අතර අද්ාල අංශ  තිපතා ITUM වවද්ෙ නිලධාරී ජ්වත වාර්තා කළ යුතුය. 
 මුලදී සිසුන්ජ්ේ පැමිණීම අනිවාර්ය ජ්නාවනු ඇතත්, ජ්නාපැමිජ්ණන සිසුන් ගැන අවධානජ්යන් 

සිටීම නිර්ජ්ේශ කරනු ලැජ්ේ. 
 COVID -19  ඳහා නිජ්රෝධායනය කරනු ලැබූ අය රායකාරි / අධෙයන කටයුතු  ඳහා වාර්තා කළ 

හැක්ජ්ක් ජ් ෞඛෙ වවද්ෙ නිලධාරී (MOH) විසින් නිකුත් කරන ලද් නිජ්රෝධායනය  ම්ූර්ණ 
කිරීජ්ම්  හතිකය ඉදිරිපත් කිරීජ්මන් පසුව පමණි. 

 
1.4 මුඛ් ආවරණ පැළඳී   හ පුේගලික ආරක්ෂක උපකරණ (PPE) නිරමේශය 
 

 සියලුම සිසුන්  හ කාර්ය මණ්ඩලය  ෑම විටම අනුමත මුඛ ආවරණයක් පැළඳීම අතොවශෙ ජ්ේ. 

 COVID -19 වවර ජ්ේ වොප්පතිය වැළැක්ීම  ඳහා විද්ොගාර කටයුතු වලදී අත්වැසුම් පැළඳිය 
යුතුද් යන්න තීරණය කිරීම අංශ ප්රධානියා  තු ජ්ේ. 

 කරන කර්තවෙජ්ේ  ්වභාවය නි ා එකිජ්නකා අතර මීටරයක දුරක් පවත්වා ජ්නාගන්නා ඕනෑම 

අජ්යකු, එවැනි කටයුත්තක් සිදුජ්කජ්රන කාලය තුළ මුහුණු ආවරණයක් (face shield) භාවිතා කළ 
යුතුය. 
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 1.5   ොජ දුර ්ථභොවය පවත්වො ගැනී   
        

 රයජ්ේ නිර්ජ්ේශයට අනුව අවම වශජ්යන් මීටරයක  මාය දුර ්ථභාවයක්  ෑම විටම පවත්වා ගත 
යුතුය. 

 කාර්යාල, ජ්ේශන ශාලා, විද්ොගාර,  ංචරණ, වැසිකිළි, ආපනශාලා  හ නවාතැන් / ජ්න්වාසිකාගාර 
ඇතුළු  ෑම  ථ්ානයකදීම  මාය දුර ්ථභාවය පවත්වා ගත යුතුය. 

 ජ්ේශන ශාලා, ආපනශාලා  හ ජ්පාදු කාමරවල ඇති ආ නවල එකක් හැර එකක කතිර  ලකුණු 
කිරීජ්මන්  මාය දුර ්ථභාවය  හතික කළ යුතුය. 

  ෑම විද්ොගාරයකම / ජ්ේශන ශාලාවකම එහි උපරිම ධාරිතාව විද්ොගාරය / ජ්ේශන ශාලාව තුළ 

ප්රද්ර්ශනය කළ යුතු අතර, එක් එක් ප්රතිචාර කණ්ඩායජ්ම් කණ්ඩායම් නිජ්යෝජිතයන් විසින් ජ්මය 
ක්රියාත්මක වන්ජ්න්ද් යන්න අධීක්ෂණය කළ යුතුය. 

 ජ්න්වාසිකාගාර කාමරයක සිටිය හැකි උපරිම සිසුන්  ංඛොව ජ්ද්කකි. 

 කුඩා අධෙයන කණ්ඩායම් ජ්යාද්ා ගත යුතු අතර හැකිතාක් ZOOM තාක්ෂණය භාවිතා කර රැ ්ීම් 
පැවැත්විය යුතුය. 

 ජ්පෝලිම් ගැජ් න  ්ථානවල, කතිර  ලකුණු ලකුණු ජ්කාට සිටිය යුතු  ්ථානයන් ද්ැක්විය යුතුය. 
 දිවා විජ්ේක කාලය  ද්හා ජ්ේලාව අතුරු මාරු ක්රමයට  ැකසිය යුතුය. 
 බාහිර ුේගලයින්ට ආපනශාලාවලට ඇතුළුීමට අව ර නැත. 
 අනවශෙ  ම්භාෂණ ජ්නාපැවැත්විය යුතු අතර  මීප  ම්බන්ධතා අවශෙ වන අංග  හ රැ ්ීම් සීමා 

කළ යුතුය. (උද්ා: ශිෂෙ  මාය, විජ්නෝද්ාත්මක ක්රියාකාරකම්, ශිෂෙ රැ ්ීම්, අංශ රැ ්ීම්) මුහුණු 
ආවරණ ජ්නාපැළඳීම වැනි ජ්හෝ ජ්වනත් අනුමත කර ඇති ජ් ෞඛෙ ක්රියාමාර්ග අනුගමනය 
ජ්නාකළජ්හාත් සිසුන්හට විනය ක්රියාමාර්ග ගනු ලැජ්ේ. 

 අංශ රැ ්ීම් අතොවශෙ නම්,  ෑම විටම  මාය දුර ්ථභාවය පවත්වා ගත යුතුය. වායු  මනය කරන 
ලද් ජ්හෝ සීමිත අවකාශයක්  හිත කාමර භාවිතා කිරීම හැකිතාක් අවම කළ යුතුය. 

 මීටරයක දුරක් පවත්වා ගනිමින් විදුලි ජ් ෝපානය තුළ සිටජ්ගන සිටින යුතු  ්ථාන  ලකුණු කළ 
යුතුය. 

 විදුලි ජ් ෝපානය ජ්වනුවට හැකි තරම් පඩිජ්පළ භාවිතා කරන්න. 
 විදුලි ජ් ෝපානය ඇතුළත ගමන් කිරීමට ඉඩ දිය හැකි උපරිම ුේගලයින්  ංඛොව, එහි ජ්ද්ාරටුව 

අභිය  ද්ර්ශනය කරන්න. 
 යංගම දුරකථන ජ්හෝ ජ්පෞේගලික බඩුබාහිරාදිය තජ්වජ්කකු  මඟ හුවමාරු කරගැනීම/ පරිහරණය 

 ඳහා දීම  ුරා තහනම්ය. 
 

1.6 පැමිණී  අධීක්ෂණය 
 

 සිසුන්  ඳහා: වවර ජ්ේ වොප්පතිය වැලැක්ීම  ඳහා, පැමිණීම ලකුණු කිරීජ්ම්දී ජ්පාදු පෑන්  හ 
කඩද්ාසි භාවිතා කිරීම ජ්නාකළ යුතුය. 

 කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා: වයවමිතික පැමිණීජ්ම් වාර්තා (Bio Matrix Attendance) තැබීම කළ 
හැකිය. ජ්කජ් ් ජ්වතත්, අද්ාළ උපකරණය භාවිතයට ජ්පර  හ පසු ද්ෑත් විෂබීයහරණය කිරීම  ඳහා 
 නීපාරක්ෂක ජ් ්දුම් දියර /  බන්  මග යල කරාමයක් තිබීම අනිවාර්ය ජ්ේ. 
 

1.7 ද්ෑත් ම ්දී  පිළිබඳ කරුණු  
48  

 සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට, ශිෂෙයින්ට  හ අමුත්තන්ට කිසියම්  ්ථානයකට ඇතුළු ීමට ජ්පර එහි 
ඇතුලීජ්ම් ජ්ද්ාරටුව අ ලදී ද්ෑත් පිරිසිදු කිරීම අනිවාර්ය ජ්ේ. 

 ද්ෑත් ජ් ්දීම පහසු කිරීම  ඳහා ප්රමාණවත් තරම් ද්ෑත් ජ් ්දීජ්ම් ඒකක අද්ාළ  ්ථානවල ඇතුලීජ්ම් 
ජ්ද්ාරටුව අ ළ තිබිය යුතුය. 
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  ෑම ජ් ්දුම් ඒකකයක්ම  ංජ්ේද්ක මගින් ජ්හෝ පාද්ය මගින් ක්රියාත්මක වන යල කරාම, මුහුණ 
ජ් ෝද්න ජ්ේ ම්  හ  බන් ජ්හෝ ද්ෑත් ජ් ්දුම් දියර ඩි ්ජ්පන් රයකින්  මන්විත විය යුතුය.  

 එක් එක් අංශවල ප්රමුඛ  ්ථානවල අවශෙ පමණට ද්ෑත් ජ් ්දීජ්ම් ඒකක ජ්හෝ  නීපාරක්ෂක දියර 
ඩි ්ජ්පන් ර  වි කිරීම සිදු කළ හැක. ජ්මම ඩි ්ජ්පන් ර නිතිපතා පිරවිය හැකි ඒවා විය යුතු අතර 
කිසිජ්වකුටත් ඉවත් කළ ජ්නාහැකි විය යුතුය. 

  ෑම  ්ථානයකටම ඇතුළු වන විට ද්ෑත් ජ් ්දීජ්ම් අනිවාර්ය අවශෙතාව පිළිබඳව සියලුම කාර්ය 
මණ්ඩලය  හ සිසුන් ද්ැනුවත් කිරීම සිදුකළ යුතුය. 

 අවම වශජ්යන් තත්පර 20ක කාලයක්වත් ද්ෑත්  බන් ගා යලජ්යන් ජ් ෝද්ාගත යුතුය. 
 සියලුම ජ් ්දුම් ඒකකයක්  ඳහා අඛණ්ඩව යලය  ැපයීමට  හ  බන් තබා තිබීමට වග බලාගත 

යුතුය. 
 නිවැරදි අත් ජ් ්දීජ්ම් ක්රමජ්ේද්ය රැ ්ීම්, ජ්පෝ ්ටර්, උපජ්ද් ් පිකා  හ ITUM ඩිජිටල ුළුල තිරය 

මගින් ද්ැනුවත් කළ යුතුය. 
 

1.8 පිරිසිදු කිරී   හ විෂබීජහරණ ක්රියො පටිපොටිය 
 Description Isolation 

 ආයතනජ්ේ වැඩ කරන පරි රය තුළ භාවිතා වන පෘෂ්ඨ, උපකරණ  හ ජ්වනත් භාණ්ඩ පිරිසිදු කිරීම 
 හ විෂබීය හරණය කිරීම ඇතුළුව නිතිපතා කරන ගෘහපාලන පිළිජ්වත් පවත්වා ගත යුතුය. 

 විෂබීයහරණය කිරීමට ජ්පර ඩිටර්යන්ට් ජ්හෝ  බන් හා යලය භාවිතජ්යන් සියලුම නාන කාමර/ 
වැසිකිළි නිතිපතා පිරිසිදු කිරීම කළ යුතුය. 

 ජ්න්වාසිකාගාරවල නාන කාමර/ වැසිකිළි  ඳහා ජ්වන් කර ඇති සිසුන්  ංඛොව හැකිතාක් අඩු කළ 
යුතුය. 

 නාන කාමර/ වැසිකිළි භාවිතා කිරීමට ජ්පර  හ පසු ද්ෑත් ජ් ්දීම කළ යුතුය. (ජ්මම ද්ැනුවත් කිරීම 
නාන කාමර තුළ ප්රද්ර්ශනය කළ යුතුය.) 

 නාන කාමරවල ඇති මුහුණ ජ් ෝද්න ජ්ේ ම් අවම වශජ්යන් දිනකට ජ්ද්වරක් පිරිසිදු කළ යුතුය. 

  ෑම ප්රාජ්යෝගික පරික්ෂණ  ැසියක් අව ානජ්ේදීම, භාවිතා කරන ලද් පෘෂ්ඨ/ ජ්ම්  සුුරුදු ජ්ල  

ජ්තත්කර පිරිසිදු කිරීජ්මන් ජ්හෝ ඩිටර්යන්ට් ජ්හෝ  බන් මගින් පිරිසිදු කිරීජ්මන් පසු, ඇලජ්කාජ්හාල 
මිශ්රිත විෂබීය නාශක දියරයක් භාවිතා කර පිරිසිදු කළ යුතුය. සියලුම ජ්ලෝහ පෘෂ්ඨයන් අවම 

වශජ්යන් 70% v/v ක ප්රතිශතයක්  හිත මධෙ ාර ද්රාවණයකින් විෂබීයහරණය කළ යුතුය. 
 ප්රාජ්යෝගික පන්ති පැවැත්ීමට ජ්පර  හ පසු, විද්ොගාර විෂබීයහරණය කිරීජ්ම් ක්රියාපටිපාටිය 

පිළිබඳව අද්ාල අධෙයන අංශ විසින් තීරණය කළ යුතු අතර, එකී ක්රියා පටිපාටිය විද්ොගාරයට ඇතුළු 
වන  ්ථානජ්ේ ප්රද්ර්ශනය කළ යුතුය. 

 ගමන් මලු  හ කජ්ර් එලලාජ්ගන යන බෑග ITUM පරිශ්රයට ඇතුළු ීමට ජ්පර විෂබීයහරණය කිරීම 
ජ්හෝ පන්ති වලින් පිටත තැබීම සිදුවිය යුතුය. 

  ෑම වැඩමුරයකටම  හ  ෑම පැය තුනකට වරක් පරිහරණය වන සියලු ජ්ද්ාරගුළු පිරිසිදු කර 
විෂබීයහරණය කළ යුතුය. 

 කාර්යාල ජ්ගබිම, කාර්යාල උපකරණ  හ ගෘහ භාණ්ඩ අවම වශජ්යන් දිනකට ජ්ද්වරක් විෂබීය 
නාශක මගින් පිරිසිදු කළ යුතුය. (නැතජ්හාත් වැඩ මුර ආකාරයට රායකාරි ජ්කජ්රන  ්ථානවල 
 ෑම වැඩ මුරයකටම පසුව.) 

 පිරිසිදු කිරීජ්ම් කටයුතු  ඳහා භාවිතා කරන සියලුම ද්රවෙ බැහැර කිරීමට  හ මුඛ ආවරණ  හ 
අත්වැසුම් එකතු කර බැහැර කිරීමට ප්රමාණවත්  ංවෘත අපද්රවෙ බැහැර කිරීජ්ම් බඳුන් තිබිය යුතුය. 

 පිරිසිදු කිරීජ්ම් ක්රමජ්ේද්යන්, ුේගලික  නීපාරක්ෂාව  හ අපද්රවෙ කළමනාකරණය පිළිබඳ නිවැරදි 
ක්රියා පටිපාටීන් ගැන විද්ොගාර ජ් ්වකයින්ට ුහුණුවක් ලබා දිය යුතුය. 

 සියළුම  නීපාරක්ෂක ජ් ්වා කාර්යමණ්ඩල  ාමාජිකයන්ට පිරිසිදු කිරීජ්ම් ක්රමජ්ේද්යන්, ුේගලික 
 නීපාරක්ෂාව  හ අපද්රවෙ කළමනාකරණය පිළිබඳ නිවැරදි ක්රියා පටිපාටීන් ගැන ුහුණුවක් ලබා 
දිය යුතුය. 
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1.9 ITUM වවද්ය  ධ්ය ථ්ොනය 
 

 ආයතනය වැඩ කරන කාලය තුළ වවද්ෙ කාර්ය මණ්ඩලජ්ේ රැඳීසිටීම අනිවාර්ය ජ්ේ. 
  ැක  හිත ජ්රෝගීන්  ම්බන්ධජ්යන් කටයුතු කිරීජ්ම් හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම  ඳහා වවද්ෙ 

කාර්ය මණ්ඩලය  ඳහා නිතිපතා ුහුණුව  හ හදිසි අභො  පැවැත්ීම සිදුවිය යුතුය. 
 වවද්ෙ මධෙ ්ථානය තුළ ශරීර (නළජ්ලහි) උෂ්ණත්වය පරික්ෂා කිරිජ්ම් උපකරණ තිබිය යුතුය. 
 වවද්ෙ මධෙ ්ථානයට ඇතුළු වන ඕනෑම ුේගලජ්යකුට ඕනෑම ප්රතිකාරයක් කිරීමට ජ්පර, 

විෂබීයහරණය කිරීමක්  හ උෂ්ණත්ව පරික්ෂාවක් සිදු කළ යුතුය. 
  ැක  හිත ජ්රෝගීන්  මඟ කටයුතු කිරීජ්ම්දී, ජ්හදිය මුහුණු ආවරණයක්  හිත ූ ර්ණ ආරක්ෂිත ඇඳුම් 

කට්ටලයක් පැළඳීම අනිවාර්ය ජ්ේ. 
 අවශෙ විජ්ටක භාවිතා කිරීම  ඳහා ප්රමාණවත් තරම් ූර්ණ ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල (Hazmat kits) 

වවද්ෙ මධෙ ්ථානජ්ේ තිබිය යුතුය. 

 උණ  හ කැ ්  වැනි  ාමානෙ ජ්රෝගාබාධ  ඳහා අතොවශෙ ඖෂධ වවද්ෙ මධෙ ්ථානය තුළ 
තිබිය යුතුය. 
 

1.10 පිරිසිදු කිරීමම් කොරය  ණ්ඩලමේ ආරක්ෂොව   
 
 පිරිසිදු කිරීජ්ම් රායකාරිජ්ේ ජ්යදී සිටියදී සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සුදුසු ආරක්ෂක ආම්පන්න 

පැළඳිය යුතුය. (මුඛ ආවරණ, විනිවිද් යා ජ්නාහැකි ඒප්රන්, අත්වැසුම් ආදිය). 
 පිරිසිදු කිරීජ්ම් කටයුතු අව ාන වන  ෑම අව ්ථාවකදීම  බන් ජ්හෝ  නීපාරක්ෂක දියර ජ්යාද්ා 

ජ්හාඳින් ද්ෑත් පිරිසිදු කර ගත යුතුය. 
 COVID-19 යැයි තහවුරු කරන ලද් අයජ්ේ ජ්හෝ  ැක  හිත ුේගලයන්ජ්ේ අපද්රවෙ හසුරවන අය 

 ම්ූර්ණ ආරක්ිත ආම්පන්න පැළඳ සිටිය යුතුය.  

 ඔවුන්  ෑම විටම එකිජ්නකා  මඟ මීටරයක දුරක් පවත්වා ගත යුතු අතර ජ්මම කාර්ය මණ්ඩලජ්ේ 
විජ්ේක  ්ථාන ජ්ේ  ාමානෙජ්යන් පිරි  බහුලව ගැවජ් න බැවින් කළමනාකාරිත්වය ජ්ම් පිළිබඳව 
ජ් ායා බැලිය යුතුය. 

  ෑම පිරිසිදු කිරීජ්ම්  ැසිවාරයකින් පසු සියලුම පිරිසිදු කිරීජ්ම් උපකරණ  හ ජ්රදි ජ්හාඳින් ජ් ෝද්ා 

විෂබීයහරණය කර වියළන යන්රයක ජ්හෝ සූර්ය රශම්ිය යටජ්ත් විනාඩි 30ක් පමණ වියළා ගත 
යුතුය. 

 පිරිසිදු කිරීජ්ම් කාර්ය මණ්ඩලයට ජ් ්දීජ්ම්  හ  ්නානය කිරීජ්ම් පහසුකම් ලබා දිය යුතුය. 
 ඔවුන්ජ්ේ රායකාරිජ්ේ වැද්ගත්කම, නව මාර්ජ්ගෝපජ්ේශ, නීති රීති  හ ඔවුන්ජ්ේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව 

ඔවුන් නිරන්තරජ්යන් ද්ැනුවත් කළ යුතුය. 
 

1.11 අධ්යයන කටයුතු ආරම්භමයන් පසු ක්රියොත් ක විය යුතු ආකොරය  
 
අධෙයන කටයුතුවලට සිසුන්  හභාගී වූ පසු ප්රතිචාර කණ්ඩායම් මගින් ඒ පිළිබඳ  මාජ්ලෝචනයක්, 
අධීක්ෂණයක්  හ ඇගයීමක් සිදු කරනු ඇත. ඒ  ඳහා පහත  ඳහන් කරුණු  ලකා බලනු ඇත: 

-  ැලසුම් කළ ක්රියාකාරකම්වල ඇති ප්රාජ්යෝගික බව  හ ශකෙතාවය (feasibility). 
- අධි අවද්ානම් කලාපවල සිටින බැවින් ප්රාජ්යෝගික  ැසිවලට  හභාගී ීමට ජ්නාහැකි සිසුන්  ඳහා 

උප ්ථ  ැලැ ්මක් (back-up plan) තිබිය යුතුය. 
- තාවකාලිකව ඉවත් ීමට ජ්හෝ ව ා ද්ැමීමට සූද්ානමින් සිටිය යුතුය. 
- යජ්මකුට COVID-19 ධනාත්මක වුවජ්හාත් විෂබීයහරණය හා ආශ්රිතයින් ජ් ායා ගැනීම උජ්ද් ා 

ජ්කටිකාලීනව ඉවත් කිරීමක් සිදුවනු ඇත. 
- ආයතනය තුළ  ැලකිය යුතු වොප්පතියක් ඇත්නම් දිගු කාලීන ඉවත් කිරීමක් සිදු ජ්කජ්රනු ඇත. 
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- ජ්බාජ්හෝ ජ්ේශන කලින් පටිගත කර ඉජ්ගනුම් කළමනාකරණ පේධතිය (LMS) හරහා සිසුන්ට ලබා 
දිය යුතුය.  

- ඉජ්ගනුම් කළමනාකරණ පේධතිය තුළ සිසුන්ට පරිශීලනය කළ හැකි පරිදි නිර්ජ්ේශිත ජ්පාත්පත්, 
නිබන්ධන ආදිය ඇතුළත් කළ යුතුය. 
 

නිබන්ධ්න  හ කුඩො කණ්ඩොයම්  ොකච්ඡො 
- අතථෙ පන්ති කාමර (virtual classrooms) නිර්මාණය කළ හැකිය (උද්ා: Google Classroom). 
- පැවරුම් ජ්හෝ නිර්ජ්ේශිත ජ්පාත් පත් කියවුම් ආදිය ඔන්ලයින් ක්රම හරහා ලබාදිය හැක.  
- ඉගැන්ීම් කටයුතු ඔන්ලයින් ක්රම හරහා සිදු සිදුකළ හැක. (උද්ා: Zoom) 

 
පැවරුම් - ආකෘති (Assignments - Formative) 

- අතථෙ පන්ති කාමර (virtual classrooms) හරහා සිදු සිදුකළ හැක. 
- පැවරුම් Google ජ්පෝරම භාවිතජ්යන් සිදු කළ හැකිය (රචනා ආකාරජ්ේ ප්රශ්නවලට වඩා බහුවරණ 

ප්රශ්න ලබා දීම පහසු වනු ඇත.) 
 
ප්රොමයෝගික පරීක්ෂණ පන්ති 
- අඩු සිසුන්  ංඛොවක්  මඟ පැවැත්විය හැකිය. (ජ්ේශන, නිබන්ධන ඔන්ලයින් ක්රම භාවිතජ්යන් 

පවත්වනු ලැබුවජ්හාත් එම කාලය ප්රාජ්යෝගික පරීක්ෂණ පන්ති  ඳහා ජ්යාද්ා ගත හැකිය.) 
- ගමන්මලු විද්ොගාර ජ්වත ජ්ගන ජ්නාආ යුතුය. 

 
විභොග 
- සිේධාන්ත ප්රශ්න පර අජ්ප්පක්ෂකයින් අතර වැඩි ඉඩක්  හිතව පැවැත්විය හැකිය.  මාය 

දුර ්ථභාවය පවත්වා ගත හැකි පරිදි විභාග ශාලා  ක  ්කළ යුතුය. 
- ව ංගත කාල පරිච්චජ්ේද්ජ්ේදී විභාග පැවැත්ීම  ඳහා අවශෙ නීති රීති විභාග අංශය විසින්  ක  ්

කළ යුතුය. 
 

1.12  ැක හිත / තහවුරු කරන ලද් COVID මරෝගීන් හඳුනොගැනී  හො ක්රියොත් ක ී  
 

 කැ ් , ජ් ාටු දියර ගැලීම, උගුජ්ර් අමාරුව  හ/ජ්හෝ හු ්ම හිරීම වැනි උග්ර ආරම්භක ශ්ව න 
ජ්රෝග ලක්ෂණ  හිතව ජ්හෝ රහිතව උණ ජ්රෝග ලක්ෂණ ඇති අය ITUM වවද්ෙ නිලධාරියාට / 

උප පාලකවරයාට (Sub Warden) වහාම ද්ැනුම් දිය යුතුය. 

 ITUM වවද්ෙ නිලධාරියා විසින් හඳුනාගනු ලබන  ැක  හිත ජ්රෝගීන් ජ්න්වාසිකාගාරජ්ේ හුද්කලා 
 ්ථානයක තබා ගත යුතු අතර අජ්නක් අය  මඟ කිසිදු ඔන්ලයින් ජ්නාවන අධෙයන කටයුත්තකට 
 හභාගී ජ්නාවිය යුතුය.  ැක  හිත ජ්රෝගීන්  ඳහා ජ්වනම නාන කාමර පහසුකම්  හිත ජ්වන් කළ 

 ්ථානයක් ජ්න්වාසිකාගාරය තුළ ලබා දිය යුතුය. ප්රධාන කණ්ඩායම (Core team) ජ්මම හුද්කලා 
කාමර  ඳහා  ්ථානයක් හඳුනාගත යුතුය. 

 එක් එක්  ැක  හිත ජ්රෝගීන්ජ්ේ ජ්න්වාසිකාගාර කාමරය අ ල ජ්වනම ජ්ම් යක් තැබිය යුතුය. 
 ැක  හිත ජ්රෝගීන්  ඳහා ආහාර  හ අජ්නකුත් අවශෙතා ඒ එක් එක් ජ්ම් ය මත තැබිය යුතුය. 

  ැක  හිත ජ්රෝගීන්  ඳහා PCR පරීක්ෂණ ජ්හෝ අහඹු PCR පරීක්ෂණ අද්ාළ ප්රජ්ේශජ්ේ ජ් ෞඛෙ 

වවද්ෙ නිලධාරීජ්ේ / PHI ජ්ේ නිර්ජ්ේශය මත පැවැත්විය යුතුය. 
 හදිසි අව ්ථාවලදී ප්රවාහනය  ඳහා වාහනයක්  ැපයිය යුතුය. රාත්රී කාලය තුළ අවම වශජ්යන් එක් 

 ්ථාවර රියදුජ්රකු වත් ජ්වන් කළ යුතුය. රියදුරු  හ  ැක  හිත ජ්රෝගියා අතර  ම්බන්ධතාවය 
වැළැක්ීම  ඳහා වාහනජ්ේ අභෙන්තරය ආවරණයකින් ජ්වන්කල යුතුය. රියදුරු  ඳහා ආරක්ිත 
ඇඳුම් කට්ටලයක් ලබා දිය යුතුය. 
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  ැක  හිත ජ්රෝගීන් ප්රවාහනය කිරීජ්ම්දී වාහනජ්ේ යජ්න්ල විවෘත කළ යුතු අතර වායු මන යන්ර 
අක්රිය කළ යුතුය. පසුව වාහනය විෂබීයහරණය කළ යුතුය. 

 COVID-19 යැයි තහවුරු කරන ලද් ජ්රෝගීන්  හ ඔවුන්ජ්ේ  මීපතමයන්, ජ් ෞඛෙ වවද්ෙ 
නිලධාරීවරයාජ්ේ අධීක්ෂණය යටජ්ත් නිජ්රෝධායන ක්රියා පටිපාටියට භායනය කළ යුතුය. 
 

1.13 මවනත් යහපත් ම ෞඛ්යොරක්ිත පුරුදු 
  
පහත  ඳහන් ද්ෑ පිළිපැදීජ්මන් යහපත් ුේගලික ජ් ෞඛෙය හා  නීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීමට කාර්ය 
මණ්ඩලය  හ සිසුන් දිරිමත් කළ යුතුය (හැකිනම් අවශෙ ක්රියාමාර්ග ගන්න). 

i. ප්රමාණවත් තරම් උණු යලය පානය කිරීම.  
ii.  මබර ආහාර ජ්ේලක් ලබා ගැනීම. 

iii. නිතිපතා ශාරීරික වොයාම කිරීම. 
iv. දුම්පානය  හ මත්පැන් පානය කිරීම වැනි ජ් ෞඛෙ  ම්පන්න ජ්නාවන ුරුදු වලින් වැළකීම. 

 
1.14 සිසුන්  ඳහො ප්රවොහන ක්රියො පටිපොටිය  
  

 ආරම්භ කිරීමට නියමිත අධෙයන වැඩ ටහන්  ඳහා කැඳවනු ලබන විජ්ශ්ිත ශිෂෙ කණ්ඩායම් 
කිහිපයකට ප්රවාහන පහසුකම් ලබා ජ්ද්නු ඇත. 
 

 දිවයින ුරා සිසුන් විසිරී පවතින ආකාරය අනුව එක් එක් ශිෂෙ කණ්ඩායම ප්රවාහනය ජ්කජ්රන 
අන්ද්ම ජ්වන ් විය හැකිය. එබැවින් එවැනි  ැලැ ්මක්  ැකසීම  ඳහා පහත ද්ත්ත ලබාගත යුතුය. 

a.  ෑම සිසුජ්වකුජ්ේම පහත ජ්තාරතුරු ඇතුලත් වන ආකාරයට ද්ත්ත  මුද්ායක්  ක ් කළ 
යුතුය. 

i. වත්මන් ලිපිනය 
ii. ආ න්නතම නගරය 

iii. දුරකථන අංකය 
  Google ජ්පෝරමයක් හරහා ජ්මම ජ්තාරතුරු එක්රැ ් ජ්කජ්රනු ඇත. 

b. වාහන  හ රියදුරන් ජ්යද්ීජ්ම් හැකියාව මත පද්නම්ව ප්රවාහන පහසුකම්  ැපයීම ජ්කජ්රන 
ප්රධාන මාර්ග කිහිපයක් හඳුනා ගැජ්න්. 

c. බ ් ජ් ්වාව ලබාජ්ද්න දිනය, නියමිත බ ් නැවතුම්පලකින් රථය ගමනාරම්භ කරන / 
පැමිජ්ණන ජ්ේලාව, සිසුන්ට ද්ැනුම් ජ්ද්නු ලැජ්ේ. 

d. කාර්යක්ෂම ප්රවාහන ජ් ්වයක්  ැපයීම  ඳහා සිසුන් අතර අභෙන්තර  න්නිජ්ේද්නය පහසු 
කිරීජ්ම් අරමුණින් අවම වශජ්යන් සිසුන් ජ්ද්ජ්ද්ජ්නකු කණ්ඩායම් නායකයින් ජ්ල  නම් 
කරනු ලැජ්ේ. 
 

 සිසුන්ජ්ේ ජ් ෞඛෙය හා ආරක්ෂාව: 
a.  ෑම සිසුජ්වකුම රයය විසින් පනවන ලද් ජ්පාදු ප්රවාහනය  ඳහා වන ජ් ෞඛෙ හා ජ්පාදු 

මාර්ජ්ගෝපජ්ේශ පිළිපැදිය යුතුය 
 

 ප්රවාහනය  ඳහා ජ්වන් කර ඇති කාර්ය මණ්ඩල  ාමාජිකයන්ජ්ේ ජ් ෞඛෙය හා ආරක්ෂාව: 
a. රයය විසින් පනවා ඇති ප්රවාහනය  ඳහා වන ජ්පාදු මාර්ජ්ගෝපජ්ේශ පිළිපැදිය යුතුය  
b. සිසුන් ප්රවාහනයට ජ්පර  හ පසු වාහන විෂබීයහරණය කළ යුතුය. 
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 ජ්නාවැළැක්විය හැකි ජ්හත්ුවක් නි ා (වවද්ෙ ජ්හ්තූන් මත පමණක්) ශිෂෙජ්යකු හට ITUM 
පරිශ්රජ්යන් පිටතට යාමට සිදුවුවජ්හාත්, ඔහුජ්ේ / ඇයජ්ේ ප්රවාහනයට පහසුකම්  ැලසීම අංශ 
ප්රධානියාජ්ේ නිර්ජ්ේශය මත නිජ්යෝයෙ ජ්රජි ්රාර් විසින් තීරණය කරනු ඇත. 
 

 ජ්තෝරා ගත් ශිෂෙ කණ්ඩායම් වලට අයත් ජ්නාවන සිසුන්  ඳහා ප්රවාහන පහසුකම් ලබා ජ්නාජ්ේ. 
(1.14 වගන්තිජ්ේ, පළමු කරුජ්ණහි ද්ක්වා ඇත). 

 
1.15 ITUM පරිශ්රයට ඇතුළු විය යුතු ආකොරය 
 
ITUM පරිශ්රයට ඇතුළු වන විට සිසුන් පහත  ඳහන් මාර්ජ්ගෝපජ්ේශ තරජ්ේ පිළිපැදිය යුතුය. 

 ITUM පරිශ්රයට ඇතුළු ීමට ජ්පර ද්ෑත් ජ් ්දිය යුතුය. 

 මුඛ ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

 මීටරයක  මාය දුර ්ථභාවය පවත්වා ගත යුතුය. 

 ප්රධාන ජ්ේට්ටුජ්ේ ජ්හෝ ජ්න්වාසිකාගාරයට ඇතුලීජ්ම් ජ්ද්ාරටුජ්ේ වාහනය නැවැත්විය යුතු අතර 
තත්ත්වය පාලනය කිරීම  ඳහා ප්රමාණවත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරි ක් එහි සිටිය යුතුය. ඔවුන් 
ූර්ණ ආරක්ෂක ඇඳුම පැළඳ සිටිය යුතුය. 

 ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට ඇතුලීජ්ම් ජ්ද්ාරටුවලදී උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ ලබා දිය යුතුය. 

 ප්රාජ්ේශීය PHIවරයා විසින්  පයන ලද්  හතිකය ඇතුලීජ්ම් ජ්ද්ාරටුජ්ේදී ජ්පන්විය යුතුය. ITUM 
පරිශ්රයට ඇතුළුීමට ඉඩ ලබා ජ්ද්නුජ්ේ අව රලත් සිසුන්  ඳහා පමණි. 

 
1.16 සිසුන් හැසිරිය යුතු ආකොරය 

 

අධ්යයනොාංශමේ වගකීම් 

 නිසි කාල පරතරයක් පවත්වා ගනිමින් ජ්පාදු ක්රියාකාරකම් (ප්රාජ්යෝගික පරීක්ෂණ, දිවා විජ්ේකය, 
යනාදිය)  ඳහා සිසුන් (25-30ක් පමණ වන පරිදි) කාණ්ඩ කළ යුතුය. අධෙනාංශජ්ේ ද්ැන්ීම් 
ුවරුජ්ේ / Moodle ජ්හෝ ප්රජ්ේශ විය හැකි  මාය මාධෙ හරහා කාල ටහන් ප්රද්ර්ශනය කළ යුතුය. 

 ඉහත ප්රධාන ශිෂෙ කණ්ඩායම් තවදුරටත් කුඩා ශිෂෙ කණ්ඩායම් ( ාමාජිකයින් 10ක් පමණ වන 
පරිදි) කාණ්ඩ ජ්කාට එකකට ශිෂෙ නිජ්යෝජිතයන් ජ්ද්ජ්ද්නකු බැගින් පත් කළ යුතුය. 

 ජ්ේශන ශාලාවට / විද්ොගාරයට ප්රවිෂ්ට වන  ්ථානජ්ේදී සිසුන්ජ්ේ  හ කාර්ය මණ්ඩලජ්ේ 
උෂ්ණත්වය මැනිය යුතුය. 

 ඕනෑම අධෙයන කටයුත්තක් සිදු කිරීමට ජ්පර  මාය දුර ්ථභාවය පවත්වා ගැනීම  ඳහා එක් එක් 
ජ්ේශන ශාලාජ්ේ / විද්ෙගාරජ්ේ උපරිම සිසුන් ධාරිතාව තීරණය කළ යුතුය. 

 
සිසුන්මේ වගකීම් 

  ෑම අව ්ථාවකදීම සිසුන් මීටරයක  මාය දුර ්ථභාවයක් පවත්වා ගත යුතුය. 

 ඕනෑම ජ්හ්තුවක් මත ජ්න්වාසිකාගාර කාමරජ්යන් පිටවන විට සිසුන් විසින් මුඛ ආවරණයක් 
පැළඳිය යුතුය. 

 ජ්න්වාසිකාගාර / විද්ොගාර / ආපනශාලා / ජ්ේශන ශාලා / අධෙනාංශවලට ඇතුළු ීමට ජ්පර සිසුන් 
 බන් ජ්යාද්ා ද්ෑත් පිරිසිදු කරගත යුතුය. 

 ුේගලික විෂබීයනාශක දියර ජ්බෝතලයක් ළඟ තබා ගැනීම වඩාත් ජ්යෝගෙය. 

 සිසුන්ට නිසි අව රයකින් ජ්තාරව ITUM පරිශ්රජ්යන් පිටතට යාමට ජ්නාහැක. 

 සිසුන්ට ITUM පරිශ්රජ්යන් පිටතට යා හැක්ජ්ක්  ාධාරණ ජ්හ්තූන් මත පමණක් ආයතනජ්ේ 
අධෙක්ෂකවරයා / නිසි බළධාරීවරයා විසින් ලබා දුන් විජ්ශ්ෂ අව රයක් ලැබීජ්මන් පසුව පමණි. 

 ජ්පාත්පත්, ලිපිද්රවෙ, හැඳි ගෑරුප්පු, යංගම දුරකථන, ආහාර ජ්හෝ වතුර ජ්බෝතල හුවමාරු 
කරගැනීමට අව ර නැත. 
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 සිසුන්ට ජ්වන් කර ඇති පරිදි වැසිකිළි හා නාන කාමර භාවිතා කළ යුතුය. 

 අවශෙ ආරක්ිත ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් සිසුන්ට ඔවුන්ජ්ේ ජ්න්වාසිකාගාර කාමරය තුළ 
ුේගලික යල තාපක (water heaters) භාවිතා කිරීමට අව ර ඇත. 

 අ නීපගතිය / ශරීරය පණනැති ගතිය / ඕනෑම COVID-19 ජ්රෝග ලක්ෂණ ඇත්නම්, වහාම 
කණ්ඩායම් නිජ්යෝජිතයාට ද්ැනුම් දී ජ්න්වාසිකාගාර පාලකවරයාට, ITUM වවද්ෙ නිලධාරියාට 
 හ අංශ ප්රධානියාට ද්ැනුම් ජ්ද්න්න. නිසි වවද්ෙ උපජ්ද් ් ලැජ්බන තුරු අද්ාළ සිසුන් කාමරය තුළම 
රැඳී සිටිය යුතුය. 

 ආයතනජ්ේ අධෙක්ෂකවරයා / නිසි බළධාරීවරයාජ්ේ අව රයකින් ජ්තාරව ඕනෑම ආකාරයක ශිෂෙ 
රැ ්ීම්  හ කණ්ඩායම් වශජ්යන් එකතුීම්වලට අව ර නැත. 

 ආයතනජ්ේ අධෙක්ෂකවරයා / නිසි බළධාරීවරයාජ්ේ ූර්ව අනුමැතියකින් ජ්තාරව බාහිර 
ුේගලයින්ට / ඥාතීන්ට / මිතුරන්ට ITUM පරිශ්රයට ඇතුළුීමට අව ර නැත. 

 

පරිපොලනමේ වගකීම් 

 ජ්න්වාසිකාගාරජ්ේ අජ්නකුත් මහලවල වැසිකිළි හා නාන කාමර භාවිතා කිරීම  ඳහා සිසුන්ට 
පහසුකම්  ැලසිය යුතුය. ජ්න්වාසිකාගාර කාමරවල පිහිටීම මත පද්නම්ව වැසිකිළි හා නාන කාමර 
භාවිතය  ඳහා  ැලැ ්මක්  ක ් කළ යුතුය. 

 ජ්මම කාල පරිච්චජ්ේද්ය තුළ සිසුන්ට ජ්න්වාසිකාගාර කාමර තුළ යල තාපක භාවිතා කිරීමට ඉඩ ලබා 
දිය යුතුය. 

 ආයතනජ්ේ අධෙක්ෂකවරයා / නිසි බළධාරීවරයාජ්ේ ූර්ව අනුමැතියකින් ජ්තාරව බාහිර 
ුේගලයින්ට ITUM පරිශ්රයට ඇතුළුීමට අව ර ජ්නාදිය යුතුය. 

 

1.17  ආපනශොලො ක්රියොත් ක විය යුතු ආකොරය 
  

මපොදු උපමද් ් 
 ආපනශාලාවල අධික ජ්ල  ජ් නඟ ගැවසීම වැළැක්ීම  ඳහා ද්හවල විජ්ේක කාලය අවම 

වශජ්යන් වාර ජ්ද්කකටවත්  ැලසුම් කළ යුතුය. 
 එකක් හැර එකක් අසුන්ගත හැකි වන පරිදි ආපනශාලාජ්ේ ඇති ආ න පැනවිය යුතුය. 
 මීටරයක පරතරය ද්ැක්ජ්වන පරිදි බිම මතුපිට ජ්පෝලිම්  ලකුණු තැබිය යුතුය. 
 මුද්ල කවුන්ටරයට ඇතුලවන  හ පිටවන  ්ථාන අ ල  බන්  හ යලය තැබිය යුතුය. 
 දිවා ආහාර විජ්ේක  ැසි ජ්ද්ක  ඳහා වන ආ න ජ්වන් ජ්කාට හඳුනා හඳුනාගැනීම  ඳහා 

එකිජ්නකට ජ්වන ් වර්ණ ජ්ක්තයන් ජ්ද්කක් අනුයාත ආ න  ඳහා ජ්යාද්ාගත යුතුය. 
 

සිසුන්  ඳහො උපමද්  ්
 ආහාරපාන පරිජ්භෝයනජ්ේදී හැර අජ්නකුත් අව ්ථාවලදී මුහුණු ආවරණ පැළඳිය යුතුය. 
 ආහාරපාන මිලදී ගැනීමට ජ්පර  හ පසු ද්ෑත් ජ් ්දීම කළ යුතුය. 
 එකිජ්නකා අතර මීටරයක  මාය දුර ්ථභාවය පවත්වා ගත යුතුය. 
 රාත්රී කාලජ්ේදී පිරිසිදු කිරීජ්ම් කාර්ය මණ්ඩලය ජ්නාමැති බැවින් රාත්රී ආහාරය ජ්න්වාසිකාගාරයට 

ජ්ගා ් පරිජ්භෝයනය කළ යුතුය. 
 සිසුන් ුේගලික වතුර ජ්බෝතලයක්  හ ුේගලික ජ්කෝප්පපයක් රැජ්ගන ආ යුතුය. 
 ආහාරපාන ජ්බද්ා හද්ා හද්ා ගැනීම  ුරා තහනම්ය. 
 සියලුම කුණු ක ල සිසුන් විසින් ම අද්ාළ කුණු කූඩුවලට බැහැර කළ යුතුය. 
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ආපනශොලො කොරය  ණ්ඩලය  ඳහො උපමද්  ්
 

 සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මුඛ ආවරණ  හ අත්වැසුම් පැළඳීම අනිවාර්ය ජ්ේ. 
 අත්වැසුම් අවම වශජ්යන් දිනකට ජ්ද්වරක් අලුත් කළ යුතුය. 
 ප්රධාන ආහාර ජ්ේල තුන පාර් ල වශජ්යන් ලබා දිය යුතුය. 
 අජ්නකුත් ආහාර ලබා දීමට කඩද්ාසි / සිලි බෑගයක් භාවිතා කළ යුතුය. 
 ඩැහි අඬුවක් භාවිතජ්යන් ආහාර  ැපයිය යුතුය. 
 උණු වතුර  ැපයීම  ඳහා ජ්බායිජ්ලරුවක් තිබිය යුතුය. 
 ආහාරවල හා ආපන ශාලාජ්ේ පිරිසිදුබව  හ  නීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ද්ැඩි අවධානයක් ජ්යාමු කළ 

යුතුය. 
 මුද්ල ගනුජ්ද්නු  ඳහා ජ්වනම ුේගලජ්යකු තැබිය යුතුය. 

 
පිරිසිදු කිරීමම් කොරය  ණ්ඩලය  ඳහො උපමද් ් 
  ෑම ආහාර ජ්ේලකටම පසුව ආපනශාලාජ්ේ ජ්ම්   හ ුටු පිරිසිදු කර විෂබීයහරණය කළ යුතුය. 
 පිරිසිදු කිරීජ්ම් කටයුතු වලදී අත්වැසුම්  හ මුඛ ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය ජ්ේ. 
 එක් එක් පිරිසිදු කිරීජ්ම් කටයුත්ත අව ානජ්ේදී අත්වැසුම් ඉවත් කර ද්ෑත් ජ් ්දීම නිර්ජ්ේශ ජ්කජ්ර්. 


