මෙ�ම ශීත ඍතුවේේ දී
වේේල්සය ආරක්ෂිතව
තබාා ගන්න
කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරස් පිළිබඳ වැැදගත් තො�ොරතුරු

කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරස් වේේල්සයේ� පැැතිරීම නැැවැැත්වීමට අප සැැම
සහය දිය යුතුය

ඔබ සහ ඔබේ� පවුල ආරක්ෂිතව තබාා ගන්නාා ආකාාරය

නිතිපතාා අත් සෝ�ෝදන්න

සමාාජ දුරස්ථතාාවය තබාා ගන්න

විශේේෂයෙ�න් ඔබ සාාප්පු සවාාරි යන්නේ� නම්,
පැැකේ�ජයක් තෝ�ෝරාා ගැැනීමට හෝ�ෝ ආහාාර
හැැසිරවීමට සූදාානම් නම්.

ඔබගේ� දීර්ඝ කළ ගෘෘහයේ� වාාසය නො�ොකරන
වෙෙනත් පුද්ගලයින්ගෙ�න් මීටර් දෙෙකක්
ඈත්ව සිටින්න.

මුහුණු ආවරණයක් පළඳින්න

රෝ�ෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ දැැන සිටින්න

අවශ්යය වූ අවස්ථාාවන් වලිදී

කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරසයේ� ප්රධාාන රෝ�ෝග ලක්ෂණ
වන්නේ� ඉහළ උෂ්ණත්වයක්, අළුතින් ඇතිවන
නො�ොනවතින කැැස්සක් සහ රසය හෝ�ෝ සුවඳ
නැැතිවීම හෝ�ෝ වෙෙනස් වීමයි.

ස්වයංං-හුදකලාාව
ඔබට හෝ�ෝ ඔබගේ� නිවසේ� යමෙෙකුට
රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇති නම් හෝ�ෝ අසාාදන
සො�ොයාායන්නන් ඔබෙෙන් ඉල්ලාා
සිටියහො�ොත් නිවසේ�ම රැඳී සිටින්න.

පරීක්ෂාාවක් කර ගන්න
ඔබට කිසියම් රෝ�ෝග
ලක්ෂණයක් ඇති නම් - ඒවාා
මෘෘදු වුවත් වහාාම 119 අමතන්න,
නැැති නම් පරීක්ෂාාවක්
ඔන්ලයින් වෙෙන් කරවාා ගන්න.

ආසාාදන සො�ොයාායන්නන්ට උදව් කරන්න

NHS COVID-19 APP ලබාා ගන්න

පරීක්ෂණ පො�ොසිටිව් වූ යම් අයෙ�කු සමග ඔබ
සමීප සම්බන්ධතාාවයක් පවත්වාා ඇත්තේ� නම්
කුමක් කළ යුතු ද යන්න පිළිබඳ උපදෙෙස් දීමට
ආසාාදන සො�ොයාායන්නන් ඔබ අමතනු ඇත.
ඔවුන් ඔබ අමතන්නේ� 02921 961133
අංංකයෙ�න් පමණි.

ඔබ කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරස් අවදාානමට
ලක්ව ඇත්තේ� දැැයි දැැන ගැැනීමට එය
ඉක්මන් ක්රමයකි. එය App Store හෝ�ෝ
Google Play වෙෙතින් බාා ගන්න.

වෙෙනත් පුද්ගලයින් සමග ඔබේ� සමීප
සම්බන්ධතාාවයන් අඩු කරන්න
ඔබ යන්නේ� කො�ොතැැනට ද සහ ඔබ හමුවන්නේ� කවුරුන් ද
යන්න ගැැන පිළිබඳව අවදාානයෙ�න් ඉන්න. ඔබ සංංචාාරය
කරන ස්ථාාන සහ ඔබ මුණ ගැැසෙ�න පුද්ගලයන් සංංඛ්යා�ාව
වැැඩි වන තරමට, විශේේෂයෙ�න් ගෘෘහස්ථව, කො�ොරෝ�ෝනාා
වෛෛරස් අසාාදනය වීමට සහ එය අන් අයට පැැතිරවීමට
වැැඩි ඉඩක් ඇත.

ඔබේ� යහපැැවැැත්ම
අප ජීවත් වන්නේ� අවදාානම් සහගත කාාලයකය. ඔබේේ මාානසික සෞ�ෞඛ්යයය සහ යහපැැවැැත්ම ගැැන
සැැලකිලිමත් වීම වෙෙන කවරදාාටත් වඩාා වැැදගත්ය. www.callhelpline.org.uk වෙෙබ් අඩවියට
පිවිසීමෙෙන් හෝ�ෝ 0800 132 737 ඇමතීමෙෙන් හෝ�ෝ මෙෙම කෙ�ටි පණිවුඩය යැැවීමෙෙන් ඔබට
නො�ොමිලේ� උපදෙෙස් හාා උපකාාර ලබාාගත හැැකිය: HELP to 81066.

NHS තවමත් ඔබ වෙෙනුවෙෙන් පවතී - HELP US HELP YOU
ඔබ මෙෙම ශීත ඍතුවේේ දී NHS සේ�වාාවලට ප්රවේේශ වන ආකාාරය වෙෙනස් විය හැැකි නමුත් ඔබට
අවශ්යය විටෙෙක එම සේ�වාා තවමත් ඔබ වෙෙනුවෙෙන් පවතී. හමුවීම් යො�ොදාා ගැැනීමෙෙන්, සහ ඔබේේ
අසනීප හෝ�ෝ තුවාාල සඳහාා නිසි සේ�වාාවක් භාාවිතාා කිරීමෙෙන් NHS වෙෙත උදව් කරන්න.
ඔබට උදව් අවශ්යය නමුත් එය හදිසි අවස්ථාාවක් නො�ොවේේ නම්, https://111.wales.nhs.uk වෙෙත
පිවිසෙ�න්න. විකල්පයක් ලෙ�ස 111 අමතන්න, නැැති නම් ඔබේේ GP, ෆාාමසියක්, දෘෂ්ටි විශේේෂඥයාා
හෝ�ෝ දන්ත වෛෛද්ය�වරයාා අමතන්න.

වේේල්සයේ� කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරස් පිළිබඳ නවතම තො�ොරතුරු සහ
උපදෙෙස් සඳහාා කරුණාාකර වේේල්ස් රජයේ� වෙෙබ් අඩවිය පරීක්ෂාා
කරන්න www.gov.wales/coronavirus
මෙෙම පත්රිකාාව customerhelp@gov.wales 0300 0604400 මගින් ඉල්ලීමෙෙන් විකල්ප ආකෘෘතිවලින්
ලබාා ගත හැැකිය
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වේේලසයේ� පළමු ඇමතිගෙ�න් පණිවිඩයක්
2020 අප සැැමට දීර්ඝ හාා දුෂ්කර වසරක් විය. කො�ොරෝ�ෝනාා වෛෛරසය අපගේ� මුළු ජීවිත
පුරාාම දිගු සෙ�වනැැල්ලක් තබාා ඇති අතර, මෙෙම මාාරාාන්තික ගෝ�ෝලීය වසංංගතයේ�
අවසාානයක් තවමත් පේේන තෙ�ක් මාානයක නැැත.
අප සියල්ලන්ම එකට කටයුතු කළහො�ොත්, අපට මෙෙම වෛෛරසය පැැතිරීමේ� අවදාානම
වෙෙනසක් කළ හැැකිය.
අප සියලු දෙෙනාා ආරක්ෂිතව තබාා ගැැනීම පිණිස, මේ� අවුරුද්දේේ අසාාමාාන්යය දේේවල් කිරීමට,
අසාාමාාන්යය කැැප කිරීම් සිදු කිරීමට අප ඔබ සැැමගෙ�න් ඉල්ලාා ඇත.
මාා ඔබෙෙන් ඉල්ලාා සිටින්නේ� මේ� සියලු දෙෙය දිගටම පවත්වාා ගෙ�න යන ලෙ�සයි.
මෙෙය මිනිස් සම්බන්ධතාා වර්ධනය කරන වෛෛරසයකි. වෛෛරසය පාාලනය කර ගැැනීමට
නම්, අප ආසාාදන අඩු කළ යුතුය.
අප යමෙෙකු මුණ ගැැසෙ�න සෑෑම අවස්ථාාවකම, වෛෛරසය පැැතිර යාාමේ� හෝ�ෝ එය අපට
අසාාදනය වීමේ� අවදාානමක් ඇත.
නත්තල් කාාලය ළඟාා වෙෙත්ම, ඔබ යන්නේ� කො�ොතැැනට ද, ඔබ කරන්නේ� කුමක් ද සහ ඔබ
දකින්නේ� කවුරුන් ද යන්න ගැැන කරුණාාකර හො�ොඳින් සිතාා බලන්න.
මෙෙය ඔබ, ඔබගේ� පවුලේ� අය සහ මිතුරන් ආරක්ෂිතව තබාා ගැැනීමට උපකාාරී වේේ.
අප සැැම එක්ව වේේල්සය ආරක්ෂිතව තබාා ගත හැැකිය
ඔබට ස්තුතියි

මාාර්ක් ඩ්රේ�ක්ෆර්ඩ් MS,
වේේල්සයේ� ප්රධාාන අමාාත්යය

