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1.  නව ෙකාෙරෝනා ෛවර� එ�නත ��බදව 
 
ෙතා�� නගරෙ�  ප්රධාන එ�න� ��� සඳහා �න ෙව� ��ෙ� ආර�භක �න 
��  වශෙය� ෙවන� කර ඇ� අතර දැනට වයස අ��� 50 � 59 � අතර 
��ගල�� සහ උස� ෙපළ ෙහව� (ෙකෝෙකෝ ) ��වන වසෙ�� අ��� 18 � � අය 
සඳහා �න ෙව� ��� ආර�භ කර ඇත . 
 
අෙගෝ�� 24 �ට වයස අ��� 40 � 49 � අතර ��ගල�� සඳහා ෙව� ��� 
ආර�භ වන අතර අෙගෝ�� 31 �ට වයස අ��� 12 �ට 39 ද�වා ��ගල�� සඳහා 
ෙව� ��� ආර�භ ෙ�. 
 
�� මාසෙ�� දැනටම� ලැ� ඇ� "එ�න� ��ෙ� අය�� පත " එ�න� කරන 
�නෙ�� අවශ්ය වන බැ�� 

එය නැ� ෙනාවන ප�� ක�ණාකර �ෙගන එ�න. 
 
ඔබට ප්රධාන මධ්ය�ථානය ම��  එ�නත ලබා ගැ�මට අවශ්ය න�, ෙතා�� 
නගරෙ�  ඇම�� මධ්ය�ථානය 0282-12-1418 �රකථන අංකය ම�� ෙහෝ 
අ�ත�ජාලය හරහා �නය� ෙව� කරවා ගත හැක . 
ඔබ පළ� ෙව� ��ම �� කරන �නය ,ෙ�ලාව ස� �නකට ප� එන ස�ෙ� පළ� 
එ�නත ලබාග� �නයම  ,ෙ�ලාවම    ෙදවන ෙව� ��ම සදහා �වයං�යව �� 
කර� ලැෙ� . 
 
ෙබෝවන ෙරෝග ෙබෝ�ම වැළැ��ම සහ ඒවා මාරා��ක �ම වැළැ��ම සඳහා 
එ�නත ලබා �ම සා�ථක බව ෙප�වා � ඇත. 
ඊට අමතරව ෙබෝවන ෙරෝග ෙබෝ�ම වැළැ��ම සඳහා ෙබාෙහෝ ෙදෙන�ට එ�න� 
ලබා �මට අෙ��ෂා ෙකෙ�. 
 
ඔබට �ද�ගත ෙරෝගය�, අසා��කතා ෙහෝ ගැ�ගැ�� �ෙ� න�, එ�නත ලබා 
ගැ�මට ෙපර ක�ණාකර ඔෙ� ප�ෙ� ෛවද්යවරයා හ�� ඔෙ� ශා��ක 
ත��වය ගැන සලකා බැ�ම �� කල ��ය. 
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නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� එ�නත ලබාෙගන �ෙද� ගත �මට අදහ� කරන අයට 
“නව ෙකාෙරෝනා ව�ර� ෙබෝවන ෙරෝග එ�න� සහ�කය�” ��� ෙකෙ�. 
ෙමය �ෙ�ශ සංචාර සඳහා ෙයාදා ග� ලබන එ�න� ��ෙ� �ෙ�ශ ගම� 
බලපත්රය�. 
 
එ�න� කරන අව�ථාෙ� ෙතා�� නගරෙ� ප�ං�ක�ව� ෙලස �යාප�ං� � 
��න අයට ෙතා�� නගරය එය ��� කර� ඇත. 
ෙතා�� නගර ශාලාෙ� ප්රධාන කා�යාලෙ� 2 වන මහෙ� ��� ෙසෟඛ්ය ප්රව�ධන 
අංශෙ� සෙතර�ෙතෝ යන  ක��ටරෙය� ෙහෝ ෙතා�� ෙසෟඛ්ය හා �භසාධන 
මධ්ය�ථානෙ� 2 වන මහෙ� ඇ� ෙසෟඛ්ය ප්රව�ධන අංශෙය� අය��ප� සහ 
උපෙද� ලබා ගත හැ�ය. 
ක� ඉ�� �ෙ� �නය �ළ� ඔබෙ� �ෙ�ශ ගම� බලපත්රය ෙප�වා ඔබෙ� 
සංචාරක ගමනා�තය සහ �ට�වන �නය සඳහා ඉ��� ��ම අවශ්ය ෙ�. 
 
අය�� ��ම සහ භාර�ම සඳහා ක�ණාකර ෙසෟඛ්ය ප්රව�ධන අංශය �රකථන 
අංක 0282-25-3512 අමත�න. 
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2.  �� �ණා� ��බඳ ෙතාර�� 
 
ජපානෙ� �� �ණා� අෙගෝ�� මාසෙය� ප� ෙ�ගෙය� �යා�මක වන අතර 
එය ඔ�ෙතෝබ� ද�වා �ය හැ�ය. 
�� �ණා�ව� පැ��මට ෙපර නවතම �� �ණා� ��බඳ ෙතාර�� ප��ා 
කර�න. 
 
අ�ක වැ� සහ �ණා� වැ� අන�� ඇඟ�� සහ කාල�ණ අනාවැ� සහ වැ� 
වලා�� වල චලනය� වැ� කාල�ණ ෙතාර�� ෙබාෙහෝ වාරය� ප��ා කල 
��ය. 
 
�� �ණා�ව� පැ�ෙණන �ට �ළඟ ඉතා ෙ�ගෙය� හමන අතර . දැ��� �ව� 
�ළගට ගසාෙගන ඒම , ග� සහ ��� ක� කඩා වැ�ම ��ෙ� . 
�වෙ� �ටත තබා ඇ� බ��ක� �වස �ල තබා ගැ�මට වග බලා ග�න . 
 
�� �ණා�ව� ෙ��ෙව� ව�ෂාව වැ� �වෙහා� ගංගා ජලය �ටාර ගැ�ය 
හැ�ය. මා�ග ජලෙය� �� යාම ෙ��ෙව�   ඔබට ඇ��මට පවා ෙනාහැ� ෙ� . 
එවැ� අව�ථාවක ෙග�� එ�යට පැ��ම �� ෙනාකළ �� අතර ෙදවන මහෙ� 
ෙහෝ ඉහළ �ථානයක ��ම ආර��ත �ය හැ�ය. 
 
එෙ�ම ක� සහ ග� ප�වත කඩා වැ� ප� සහ ග� පහලට ඒමට හැ�යාව� ඇත. 
ඔබට අ�� ශ�ද ෙහෝ �වඳ� දැෙන�ෙ� න� වහාම ක� ආස�නෙය� ඉව� � 
ආර��ත �ථානය� ෙවත ගම� කර�න . 
 
�� �ණා�වක� ���ය හා ජලය �ස�� �ය හැ�ය. 
 
�� කළ ආහාර සහ ��ක ���� වැ� ආහාර සහ ජලය ��පතා �දාන� කර 
තබාග�න . ඔෙ� �ව� ���ය සහ ��� ප�දමද  �දාන�ව තබා ග�න. 
 
ව්යසනය� �� �මට ආස�න � �ට අපට "අපදා මධ්ය�ථානයට " යා හැ�ය. 
"අපදා මධ්ය�ථාන" ය� පාස� සහ ෙපා� ශාලා වන අතර ඕනෑම ෙකෙන�ට ඒවා 
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�වෘතව පව�න තා� භා�තා කළ හැ�ය. 
 
ඔබ අපදා මධ්ය�ථානයට යන �ට, නව ෙකාෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය �ම 
වැළැ��ම සඳහා ��� ආවරණය� , �ෂ�ජ නාශක �යරය� , 
උ�ණ�වමානය� ආ�ය ෙගන ඒමට �දාන�ව ���න. 
 
ඔබ අනාර��ත �ථානෙය� යන �ට ඔෙ� අස�වැ�ය� සමඟ ද කතා ��මට 
වග බලා ග�න. 
 
ඔෙ� �වස වටා ෙකබ� අය ��ද ය�න දැන ගැ�ම සහ �නපතා ඔ�� සමඟ 
�හදව කට�� ��ම වැදග� වන අතර 

 
හ�� අව�ථාවක� එ�ෙනකාට උද� කළ හැ� සබඳතාව� ඇ� කර ගැ�ම ඉතා 
වැදග� ෙ� . 
 
  



多言語情報コーナー              （令和３年９月号） 

- 5 - 
 

3.  නවෙකාෙරෝනා ව�ර� ආසාදනය ��බදව 
 
සා�ප්රදා�ක ෛවර� හා සසඳන �ට ����ට ස�ෙ�ෂණය ��ෙ� ඉතා ප්රබල 
හැ�යාව� ඇ� "ෙඩ�ටා ප්රෙ�දය "  රට �රා ආසාදන ෙ�ගෙය� ඉහළ ය�� 
පව�. 
 
ආසා�ත�� බ�ල ��න ප්රෙ�ශ වල, දැ� ෙරෝග ල�ණ ඇ� සහ ෙරෝහ� ගත කළ 
�� අය පවා ෙරෝහෙ� ඇඳ� ෙනාමැ�කම ෙ��ෙව� �වෙ� �ටම �කබලා ගත 
�� ත�වයකට ප�ව ඇත . 
 
ෙකාෙරෝනා ෛවරසය ආසාදනය �ම වැළැ��ම සඳහා එ�නත ලබා �ම සා�ථක 
බව පැවෙසන න�� පළ�ව ����ෙ� සංචරණය පාලනය ��ම වැදග� ෙ�. 
 
එය මහ� අපහ� , ��කර න�� අනවශ්ය ෙලස �ටතට යාෙම� වළ�න ෙලස අප 
ඔබෙග� ක�ණාෙව� ඉ�ලා ���. 
 
 


