
 

 
 

 

2020.05.01 

ප්රධාන කර්තෘ පුවත්පත්,                                                                                                       
ප්රවෘත්ි අධයක්ෂ - රූපවාහිනී / ගුවන්විදුලි  

සංස්කාරක වවබ් පුවත්, 
 

COVID-19 වෛරසය මර්ධන කාර්යසාධන ක්රියාකාරී සමාල ෝචන කමිටුෛ රැස්ලේ. 
 

COVID-19 වෛරස ෛයාප්තිලේ ෛර්ධනයක් ඉදිරිලේ සිදු වුෛල ාත් දිනකට PCR 

පරීක්ෂණ 6000 ක් දක්ෛා ඉ ළ න ැංවිය යුතු බෛ ෛසැංගත ලරෝග විදයා අැංශය ලපන්ෛා ලදයි.  

වකාවරෝනා (වකාිඩ් 19)  වවරසය පැිරයාවේ යේ වර්ධනයක් වපන්වුේ කරන වෙයින්ව එය පාලනය 
කිරීම සදො තව දුරටත් ගත යුතු ිව ්ෂිත   ක්රියාමාර්ග පිළිබදව තීන්වදු තීරණ ගැනීම සදො වසෞඛ්ය ො වේශිය 
වවදය වස්වා අමාතයාං ය පිහිටුවන ලද ිව ්ෂ ක්රියාකාරී කාර්යසාධන සමාවලෝචන කමිටුව අද දිනවේත් 
(01) වසෞඛ්ය ො වේශීය වවදය අමාතය පිත්රා වන්විආරච්චි මෙත්මියවේ ප්රධානත්වවයන්ව වසෞඛ්ය 
අමාතයාං  ශ්රවනාගාරවේදී රැස්ිය. 

වමම ිව ්ෂ  කාර්යසාධන සමාවලෝචන කමිටුව වවදය පරිපාලකයන්ව, පරිපාලන වස්වවේ ිළධාරීන්ව ො 
ිව ්ෂඥ වවදයවරුන්ව 35 වදවනකු ිවයෝජනය කරන අතර  දින වදකකට වරක් වසෞඛ්ය ො වේශීය 
වවදය අමාතය පිත්රා වන්විආරච්චි මෙත්මියවේ ප්රධානත්වවයන්ව රැස්වේ.   

වමහිදී ඉදිරි කාලය තුල දී COVID-19 වවරසය වයාප්තිවේ යේ වර්ධනයක් සිදු වුවවොත් දිනකට PCR 
පරීක්ෂණ 6000 ක් සිදු කිරීම සුදුසු  යැයි වසංගත වරෝග ිදයා අං ය මගින්ව වසෞඛ්ය අමාතයතුමිය දැුවත් 
කරන ලදි. වේ වනිට PCR පරීක්ෂණ රජවේ ො වපෞේලික අං වේ රසායනාගාර 15 ක් තුල සිදු කරන 
බවත්, එම රසායනාගාරවල වස්වය කරන වසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලයට අව ය ආරක්ෂිත ඇදුේ හිගයකින්ව 
වතාරව ලබාදිමට අව ය කටයුතු සළසන වමන්ව ද , මීට අමතරව ක්වෂ්ත්රවේ වමම මර්ධන කටයුත්ත 
සිදුකරන වසෞඛ්ය ඇතුලු ආරක්ෂක අං වේ කාර්ය මන්වඩලයටද අව ය වන පුේගල ආරක්ෂිත ඇදුේ 
හිගයකින්ව වතාරව ලබාදීවේ ක්රමවේදය ිධිමත් කරන වලසටත් වසෞඛ්ය අමාතයතුමිය ිලධාරීන්වට උපවදස ්
ලබාවදන ලදි. 

තවද ඉදිරිවේ දී අවදානේ කළාපයක් තුල ෙදිසි ආපදා තත්ත්වයක් (ගංවතුරක් වැි) ඇි වුවවොත් එම 
ප්රවේ  තුල වවරසය වයාප්තිය පාලනය සදො ගත යුතු ක්රියාමාර්ග පිළිබදවත්, වසෞඛ්ය ො ආරක්ෂක කාර්ය 
මණ්ඩලය ිසින්ව අුගමනය කළ යුතු වසෞඛ්ය ආරක්ෂණ ක්රමවේද පිළිබදවත් ිධිමත් ක්රමවේදයක් සකස් 
කරන වමන්ව අමාතයතුමිය ිසින්ව ිලධාරීන්වව දැුවත් කරන  ලදි. ඒවමන්වම ඒලවබන වවසක් සමය තුල 
ජනතාව ක්රියාකල යුතු ආකාරය පිළිබදවද වමම සාකච්චජාවේදී අවධානය වයාමුිය.ඒ සදො ිව ්ෂ උපවදස් 
මාලාවක් වේ වනිට ිකුත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. 

වමම අවසථ්ාවට ි ව ්ෂ කාර්ය සාධන සමාවලෝචන කමිටුව ි වයෝජනය කරමින්ව වසෞඛ්ය ො වේශිය වවදය 
වස්වා අමාතයාං වේ වේකේ භද්රාි ජයවර්ධන, වසෞඛ්ය වස්වා අධයක්ෂ ජනරාේ ිව ්ෂඥ වවදය අිේ 
ජාසිංෙ, ිවයෝජය වසෞඛ්ය වස්වා අධක්ෂ ජනරාේ වවදය පබා පලිෙවඩන,අමාතයතුමීයවේ වපෞේගලික 

වේකේ,සබරගමුව පලාත් සභාවේ සභාපි කංචන ජයරත්න මෙතායන මෙත්ම මෙත්මීන්විව ්ෂඥ 
වවදයවරුන්ව ඇතුලුිළධාරීන්ව පිරිසක් සෙභාගි ිය.  

 

ිරාජ් අවබ්සිංෙ                                                                                              
(මාධය වේකේ)  

වසෞඛ්ය ො වේශීය වවදය වස්වා, කාන්වතා ො ළමා කටයුතු සෙ සමාජ ආරක්ෂණ අමාතයාං ය           

ලමම නිලේදනයට අදා ෛ වීඩිලයෝ දර්ශණ  ා අමාතයතුමියලේ ප්රකාශයද ලේ සමග 

2020.05.01 COVID COMMITTEE නමින් ලයාමු කිරිමට පියෛර ලගන ඇත. 


