
 

 

 

2020.10.10 

 

අධ්යක්ෂ (ප්රවෘත්ති) / ප්රවෘත්ති කර්තෘ,  

 

ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ ක  ේිඩ්      හි සම්බන්ධ නව තත්තත්තවය පිළිබඳව  

ගම්පහ දිස්ත්රික්කය  මේම් නිල්ම ලය්ත්ත තහති ඩ්න්න් ේණු ප පැහැදිළි රීමත  

 

ගම්පහ දිස්ත්රික්ක    කොවිඩ් 19 හො සම්බන්ධ් නව තත්තත්තවය පිළිබඳව අද දින (10.10.2020) 

ගම්පහ දිස්ත්රික්  මකම් නිල්ම ලය්ත්ත තහතො වින්න් කණු ප පැහැදිළි ක න ්. . ිදී.  

ප්රකොශ ක න ්ද කණු ප පහත පරිදි  ේ.  

 

පවත්තනො තත්තත්තවය  මේ  ම් වන විම ගම්පහ දිස්ත්රික්ක   ප්රො ීය ය  මකම්  කොඨ ොශ 3 ක් 

හැ   සනි ප්රො ීය ය  මකම්  කොඨ ොශ 10 දී ල්  ෝධ්ොයන ඇඳිරි නීිය ක්රියොත්තතක  කොම 

ඇත. ඒ හැ   සෞඛ්ය  අංශයන්දී තැදිහත්තී තන්   ෝගීන් හඳුනොගැනීත,  සෞඛ්ය පහනිකම් 

්බො . ත, ල්  ෝධ්ොයන තධ්යස්ත්රාොන ක ො තැනැත්තතන්  ගන යොත වැල් කමුත ම  ම් වන විමත්ත 

න්දු  ක ර්. අද වන විම වොර්තො ී ඇි ආකො යම, PCR පරීක්ෂණ 5357 ක් න්දු ක  ඇි 

අත , ඉන් 970 ක්   ෝගය ආසොදිත බවම වොර්තො ී ඇත.1770 ක ප්රිල් වොර්තො ීතම 

ල්යමිත බවත්ත 2593 ක් ආසොදිත  නොවන බවම හඳුනො ගන ි බන බවත්ත දිස්ත්රික් 

 සෞඛ්ය  ස්ත්රවො අධ්යක්ෂ වින්න් දන්වො ි .. 

 

 තදී. , බ්රැන්්ක්ස්ත්ර ආයතන    ස්ත්රව   ල්ුත ම තැනැත්තතන් 119 ක් පිළිබඳව වි ේෂ යන් 

 සොයො බැලීතම න්දුී ඇි අත ,  ලයෂ්ඨ   ල් යෝලය  පොිසස්ත්රපි මතො සහ ආ ක්ෂක අංශ   

තැදිහත්තී තන් ඒ සඳහො  වි ේෂ  ත හුතතක් ක්රියොත්තතක  ක ර්.  තත සංඛ්යොව ේ   වන 

විම 250 ක පතණ අගයක් ගත්තතද  ම් වන විම අඩු ක  ගැනීතම හැකි ී ඇත.  තත පිරිස්ත්ර 

හඳුනො ගන ල්  ෝධ්ොයනය  හෝ  සෞඛ්ය ආයතන ක ො  යොු  කිරීතම හැකි ූවවිම ගම්පහ 

දිස්ත්රික්කය  මේ  තත තත්තත්තවය පෝනය කේ හැකි බව විේවොස කේ හැකිය.  තදී. , 

 සෞඛ්ය  හො පරිපෝන අංශ  තන්ත ආ ක්ෂක අංශ ඉතොතත්ත සක්රියව  තත ්ීගත ී ඇි 

තත්තත්තවය පෝනය කේතනොක ණයම දොයක ී න්ි.ි.  

 

අතයවශය  ස්ත්රවො සැපයීත සම්බන්ධ් යන් ගත්ත විම, ලනොධිපි  මකම් ව යො ේ ්ප දස්ත්ර 

පරිදි ලනතොවම අපහනිතොවක් ඇි  නොවන පරිදි සැපුතම් ලෝයක් ක්රියොත්තතක කිරීතම 

කමුත ම ක  ි .. ඒ අනුව ේ   සහ අද දිනයන්දී අතයවශය  ස්ත්රවො හො වි ේෂ යන් 

ඖෂධ් ්බො ගැනීතම පහනිකම් ස්සො ඇත. යම්  ක නකුම තතොම ඉතොත සමීප  වේඳසැ් 

 



  හෝ ෆොතන්  වත පැමිණ අතයවශය ්රවය හො ඖෂධ් ්බො ගැනීතම හැකියොව ි .. 

 තදී. , දු බැහැ  පිදීි. ගම්තොන  වත, වි ේෂ යන්ත මිනුවන් ගොඩ හො දිවු්පිි.යම 

විවිධ් අංශයන්දී සහභොගිත්තව යන් ස තොස හො පිළිගත්ත  වේඳ ආයතන හ හො සැපුතම් 

ලෝයක්  ක්රියොත්තතක  ේ. ගෘහස්ත්රත තඨමමින් ස්ත්රවයං ල්  ෝධ්ොයනයම ්ක්  ක  න පිරිස්ත්ර 

සඳහො පහනිකම් සැපයීතම අවශය අ ු දම  ම් වන විම ප්රො ීය ය  මකම් කොර්යෝ  වත 

්බො .  ඇත. 

 

 හම දින   පැවැත්ත වන 5 වස  ශිෂයත්තව විභොගය හො සඳුදො ඇ  නන ්සස්ත්ර  පේ විභොගය 

සම්බන්ධ් යන් ගත්ත විම, ඒ සඳහො වි ේෂිත වැඩසමහන් අධ්යොපන අතොතයොංශය හො විභොග 

 කොතසොරිස්ත්ර ලන ොම  දපොර්ත ම්න් ම ේ සහභොගිත්තව යන් සම්පොදනය ක  ි ..  තදී. , 

ල්  ෝධ්ොයන තධ්යස්ත්රාොන ව් සම්බන්ධීකක ණ කමුත ම තහලන  සෞඛ්ය පරීක්ෂකවණු තගින් 

න්දු  ක  න අත , යම් අවශයතො ත ම වුව හොත්ත අදොේ වසම් භො  ග්රොතල්්ධ්ොරීන් ේ සහොය 

්බො ගැනීතම ල්යමිතය. 

 

 තත තත්තත්තවය  මේ අප ප්රු ඛ්තොවය ්බො .  ඇත්ත ත්ත, පේු  කොමත  කොවිඩ් 19 වව සය 

ආසොදිතූවවන් හඳුනොගැනීතම හො ිත බ්පෑතම ්ක් ූව තැනැත්තතන් ල්  ෝධ්ොයන 

තධ්යස්ත්රාොන ක ො  යොු  ක  ඒ  මළින් වව සය සතොලගත ීත වැේැක්ීතමි..  දවනුව 

අතයවශය  ස්ත්රවො අඛ්්ඩව පවත්තවො ගන යොත අප ේ ප්රධ්ොන කොර්යය භො ය  ේ. ේම 

අතත ව, ේතො ල්වොස, වැ්දීි. ල්වොස, පිරි වන් වැල් ස්ත්රාොන ව්ම අවශය පහනිකම් ස්සන 

 ්ස අප ප්රො ීය ය  මකම්  කොඨ ොශ  වත දැනුම් .  ි ..  තදී. , යම් අයකුම කින්යම්  හෝ 

ගැමලුවක්  ේ නම් වසම් භො  ග්රොත ල්්ධ්ොරි ඇතිය හැකිය. ි තන්ත, ප්රො ීය ය  මකම් 

කොර්යෝ පැය 24 පු ො විවෘතව පවතී. ේම අතත ව,  සෞඛ්ය ල්්ධ්ොරි කොර්යෝ හො දිස්ත්රික් 

 මකම් කොර්යෝයද  ම් සඳහො විවෘතව පවතී. යම් අයකුම වි ේෂ ගැමලුවක් ි . නම් 

 තත ස්ත්රාොන අතතො අදොේ පහනිකම් ස්සො ගැනීත සඳහො සහන යොන්රණයක් සකස්ත්ර ක  

ි .. ඒ අනුව,  තත තත්තත්තව යන් ඉතො ඉක්තල්න් ගම්පහ දිස්ත්රික්කය ගේවො ගත හැකි 

බව අප ේ විේවොසයි..  

 

 

 

 

 

 


