
스리랑카어-예진표 

ෙකාෙරාන ව�ර� ෙබෝවන ෙරෝග -19 ෙරෝග �වාණ එ�න� ��ක ව�ව 

§ෙකාෙරෝනා-19 ව�ර� ෙබෝවන ෙරෝග -19 (ෙමතැ� �ට ෙකාෙරෝනා 19 ෙලස හැ��ෙ�) ෙරෝග �වාරණ එ�න� 

��ෙ� ෙතාර�� සහ එ�නත ලබා �ෙම� ප� ���ය හැ� අ�තකර ප්ර��යා මට ප්රමාණව� ෙතාර�� ලබා � 
ඇ� අතර ෛවද්යවරයාෙ� ��ක ප��ණෙ� ප්ර�ඵලයට අ�ව ෙරෝග �වාරණ එ�න� ලබා ග�ෙන�                                 
☐ එකඟ ෙව� ☐එකඟ ෙනාෙව�.                
§ෙකාෙරෝනා -19 ෙරෝග �වාරණ එ�නත ලබා ගැ�මට ඔබ එකඟ වන අව�ථාෙ��,ආර�ත එ�නත ලබා ගැ�ම 
සඳහා, ක�ණාකර පහත ප්ර�න ප්රෙ�ශෙම� �යවා ඒවා තම�ට (�� �ෙයෝ�ත, භාරක�). සටහ� ��මට ඇ� 
ෙකා�ෙ� සටහ� කරන ෙලස ඉ�ලා ��නවා 

 

නම  ��ගලය� හ�ණාගැ�ෙ� අංකය 
(�ෙ��කය� �යාප�ං� අංකය) 

-                    

☐��� ☐ගැහැ� 

�.අංකය (ගෘහ�ථ.)                                                                      (ජ:�:අංකය) 

ෙරෝග �වාරණ එ�න� ��ෙ� කට�� සඳහා ��ග�ක ෙතාර�� සැක�ම යනා�ය සඳහා 
කැමැ�ත 

��ගලයා බව 
(��,�ෙයෝ�ත,  
භාරක�) ☑ 

ෙබෝවන ෙරෝග �වාරණ හා කළමනාකරණ පනෙ� 33-4 වන වග��යට හා එම පනෙ� බලා�මක ��ෙ� 
�ෙයෝගෙ� 32-3 වග��යට අ�ව හ�ණාගැ�ෙ� �යාප�ං� අංක ආ� ��ග�ක ෙතාර�� සහ සංෙ�� ෙතාර�� 
එක� කර� ලැෙ�. එක� කළ �� අ�ෙ�ක ක�� පහත ප�� ෙ� 

▪��ග�ක ෙතාර�� එ� �� ��ෙ� හා භා�තා ��ෙ� අර�ණ: ඊළඟ එ�නත හා ස���ණ ��ම ස�බ�ධ ��, 
එ�නත ලබා �ෙම� ප� අ�තකර ප්ර��යා ��� ඇ�ද ය�න. 
▪��ග�ක ෙතාර�� �� ��ම සහ භා�තා කරන අ�තම: ��ග�ක ෙතාර�� (සංෙ�� ෙතාර�� සහ හ�ණාගැ�ෙ� 
�යාප�ං� අංක ඇ��ව), �රකථන අංකය (�වෙ� / ජංගම �රකථනය) 
▪��ග�ක ෙතාර�� රඳවා තබා ගැ�ෙ� හා භා�තා ��ෙ� කාල �මාව: අ��� 5 � 

 
1. ෙකාෙරෝනා -19 ෙරෝග �වාරණ එ�න� ��මට ෙපර, එ�න� ��මට යට� � ��ගලයාෙ� 
එ�න� ඉ�හාසය<ෙකාෙරෝනා 19 ෙරෝග �වාරණ එ�න� කළමනාකරණ ප�ධ�ය> තහ�� 
��මට මම එකඟ ෙව�. 

*ෙරෝග �වාරණ එ�න� ��ෙ� ෙතාර�� ක�� තහ�� ��මට ඔබ එකඟ ෙනාවන 
අ��ථාෙ��, අදෘල ෙනාවන අ�ෙ�ක  එ�න� ෙහෝ ෙවන� එ�න� ලබා ගත හැ�ය. 

☐ඔ� ☐නැත 

2. ෙකාෙරෝනා -19 ෙරෝග �වාරණ එ�නෙ� ඊළඟ එ�නත සහ එ�නත ස���ණ ��ම ��බඳ 
ෙතාර�� මෙ� ජංගම �රකථනෙය� ෙක� ප��ඩය� ම�� ලබා ගැ�මට මම එකඟ ෙව�. 

*ෙක� ප��ඩ ලැ�මට ඔබ එකඟ ෙනාවන අව�ථාෙ�, ඔබ එකඟ ෙනාවන  
ක�ණ ��බඳ ෙතාර�� ලබා ගැ�මට ඔබට ෙනාහැ� ව� ඇත. 
 

☐ඔ� ☐නැත 

3. ෙකාෙරෝනා -19 ෙරෝග �වාරණ එ�නෙත� ප� අ�තකර ප්ර��යා ���මට අදාළ ෙක� 

ප��ඩ ලැ�මට මම එකඟ ෙව�. ෙක� ප��ඩ ලැ�මට ඔබ එකඟ ෙනාව�ෙ� න�, ඔබ  

එකඟ ෙනාවන ක�ණ ��බඳ ෙතාර�� ලබා ගැ�මට ඔබට ෙනාහැ� ව� ඇත. 

 
☐ඔ� ☐නැත 

 

එ�නත ලබ�නා ��බදව �වැර� ��තර 

��ගලයා බව(�� 

�ෙයෝ�ත, භාරක�) ☑ 

① (ගැහැ�) ව�ථමානෙ� ඔබ ගැ��ය�ද?? ☐ඔ� ☐නැත 

② ෙවනදාට වඩා අද අස�පය� �ෙ�ද? ක�ණාකර ෙ�දනාකා� ෙරෝග ල�ණ �ය�න. 
(                                                      ) 

☐ඔ� ☐නැත 



ෙමම පරිවරේතනය සංක්රමණික අරේථ නිරූපණ හා පරිවරේතන මධ්යස්ථානෙයේ ලිනේක් (Link) තුළිනේ   පරිවරේතනය කර ඇත.  

 051) 818-5759 

 

③ඔබ කවදා ෙහෝ ෙකාෙරෝනා 19 ආසාදනෙය� ෙපෙළන බව හ�නාෙගන �ෙ�ද? එෙ� න�, 
ක�ණාකර ෙරෝග ���චය කළ �නය සටහ� කර�න. 

 

   
 

☐ඔ� ☐නැත 

④ප��ය �න 14 �ළ ඔබට ප්ර�ශ��කරණ එ�නත� (ෙකාෙරෝනා එ�නත හැර) ලබාෙගන 
�ෙ�ද? 

☐ඔ� ☐නැත 

⑤ෙකාෙරෝනා-19 ප්ර�ශ��කරණ එ�නත ලබාග� අව�ථා �ෙ�ද? ☞ෙනාමැ�න� අංක 6 
ප්ර�නයටද,�ෙ�න� �න වකවා� සටහ� කර�න. 
(එ�න� කළ �නය: (අ���ද..... මාසය……… �නය....) 

☐ඔ� ☐නැත 

⑤-1 ෙකාෙරෝනා-19 ප්ර�ශ��කරණ එ�නත ලබා �ෙම� ප� ද�� ආසා��කතා ප්ර��යාව� 
(ඇන�ලැ���: ක�පනය, ��ම �ර�ම, ��ය නැ��ම, ෙතා� / �ඛය ඉ��ම ආ�ය) හට 
ගැ�ෙම� ඔබ ප්ර�කාර ලබාග� අව�ථා �ෙ�ද? 

☐ඔ� ☐නැත 

⑥ෙමයට ෙපර ද�� අසා��කතා ප්ර��යාව�(ඇන�ලැ���: ක�පනය, ��ම �ර�ම, ��ය 
නැ��ම, ෙතා� / �ඛ ඉ��ම ආ�ය) ඇ�� ප්ර�කාර ලබාග� අව�ථා �ෙ�ද? �ෙ� න�, බරපතල 
අසා��කතාවය �ම�දැ� ඔබ ද�ෙ� න�, ක�ණාකර එය �ය�න. 
(                                                                                                ) 

☐ඔ� ☐නැත 

⑦ ��ර කැ� ගැ�ෙ� ආබාධය� ෙහෝ ඔබ ප්ර�ෙ�හජනක ඖෂධ ග���  
��නවාද? එෙ� න�, ක�ණාකර ෙරෝගෙ� නම ෙහෝ.ඖෂධ ව�ගය �ය�න. 
(                                                                                    ) 

 

 

තමාෙ� (�� �ෙයෝ�ත, භාරක�) නම (අ�සන)                         එ�නත ලබාග�නා සමඟ ඇ� ස�බ�ධතාවය 
වසර……..මා�ක…....�නය........ 

ෛවද්යවරයාෙ� ��ව ප��ණ ප්ර�ඵලය (ෛවද්ය වා�තා ��ව) තහ�� ��ම ☑ 

ශ�ර උ�ණ�වය: ℃  ෙරෝග �වාරණ එ�න� ��ෙම� 
ප� අ�තකර ප්ර��යා ��තර කර� 

☐ 

‘අ�තකර ප්ර��යා ���ණය ��ම සඳහා එ�නත ලබා ගැ�ෙම� ප�  
���� 15 � 30 � අතර කාලය� එ�න� මධ්ය�ථානෙ� �� ��ය �� බව පැහැ�� කෙ�ය.  

☐ 

 

��ක ප්ර�ඵල 

□ ෙරෝග �වාරණ එ�නත ලබා ගත හැ�ය 

□ ෙරෝග �වාරණ එ�නත ක� දැ�ම (ෙ��ව :) 

□ ෙරෝග �වාරණ එ�නත සඳහා  ��� ෙනාවන බව (ෙ��ව :)  

ඉහත ප්ර�නාව�ය සහ ප��ණය �� කර ඇ� බව  තහ�� කර�.                          :  ෛවද්යවරයාෙ� නම : 
                                                                                                                      

අ�සන 

 ෙරෝග �වාරණ එ�න� කර�නාෙ� වා�තාව 

��පාදන සමාගම ප්ර�ශ��කරණ  
එ�න�  අ�ක්ර�ක අංකය 

එ�න� කරන �ථානය 

  □ ව� අත ඉහල □ ද�� අත ඉහල 

එ�න� කර�නාෙ� නම: 


