
 

     

 

 

විශ ේෂ නිශේදනයයි.  

 

ඊශ්රායලයේ වාසය කරන  ශ්රී ලංකාව බලා යාමට බලාය ායරාත්තු වන            
සියලුම ශ්රි ලාංකික ප්රජාව යවත,   
 

විශේ ගත ශ්රී ලොාංකිකයන් ශකොශ ෝනො (COVID -19) වසාංගත කොලය තුළ                

ශ්රී ලාංකොවට පැමිණීශේදී අදොල වන ශ්රී ලාංකො ශසෞඛ්ය අමොතයොාං ය විසින් නිකුත් ක න 
ලද නව නිශ ෝධොයන නීතිරීති 

 
සියළුම ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලංකාවට  ැමිණීමට ය ර ශ්රී ලංකා වියේශ අමාතාංශයේ සහ 
අදාල අයනකුත්ත ආයතන වල අවසරය ලබාගත යුුය. 
 

සියළුම ශ්රී ලාංකිකයන් ශ්රී ලංකාවට  ැමිණි අවස්ථායේදී යසෞඛ් ප්රකාශය (Health 
Declaration Form) නිසි  රිදි සම්පූර්ණ කර ගුවන් යතාටු යලහි පිහිටා ඇති යසෞඛ් 
මධ්සථ්ානයට ලබාදිය යුුය. 
 

ඊට අමතරව, 
 

1. විශේ යකදී COVID -19 ට අදොල ප්රති ක්තතික ණ එන්නතක්ත නිර්ශේශිත නියමිත 

මොත්රො (Doses) ගණන ලබොශගන සති 02 කට පසුව ශ්රී ලාංකොවට පැමිශණන්නන්, 

I. COVID -19 වලට අදාල ප්රතිශක්තතිකරණ එන්නයතහි නිර්යේශිත නියමිත මාත්රා 
(Doses) ගණන ලබා තිබිය යුුය. 
 

II. එන්නයතහි නිර්යේශිත නියමිත මාත්රා (Doses) ගණන ලබා ගැනීයමන්  සු සති 02 
සම්පූර්ණ විය යුුය. 
 

III. ගුවන් යතාටු ලට  ැමීණි අවස්ථායේදී COVID -19 එන්නත ලබා ගත්ත බව සදහන් 
සහතික  ත්රය ගුවන් යතාටු යේ යසෞඛ් නිලිධ්ාරියාට ඉදිරි ත්ත කළ යුුය. (එය 
ඉංග්රීසි භාෂායවන් යනාමැති නම්ප සහතික කරන ලද  රිවර්තනයක්ත තිබිය යුුය.) 
 

IV. අනුරුව ඔවුන් රජයේ ප්රවාහන  හසුකම්ප යටයත්ත යහෝටලයකට/ නියරෝධ්ායන 
මධ්සථ්ානයකට රැයගන යනු ලැයේ. 
 

V. ශ්රී ලංකාවට  ැමිණ  ැය 24 ඇුලත ( ළමු දිනය ුළ ) ඔවුන් PCR පරීක්ෂණයක්ත 
රජයේ  රීක්තෂණාගාරයකින්/ යසෞඛ් අමාතාංශය අනුමත  ය ෞේගලික 
 රීක්තෂණාගාරයකින් සිදු කළ යුුය. 
 

VI. PCR ප්රතිඵල ලද  සුව, PCR සාම්ප ේ ලබාගත්ත දිනය සහ ප්රතිඵලය ද ඇුලත්ත 
මුදාහැරීයම්ප සහතිකයක්ත ද සහිතව නියරෝධ්ායන බලධ්ාරින් විසින් ඔවුන්ව 
යහෝටලයයන්/නියරෝධ්ායන මධ්සථ්ානයයන් තම නියවස් යවත යාමට නිදහස ්
කරනු ලැයේ. 



VII. ඔවුන් COVID -19 නියරෝධ්ායන යරගුලාසි වලට අනුකූලව ය ෞේගලිකව තම 
නියවස් කරා ප්රවාහනය සිදු කර ගත යුුය.  
 

VIII. තම නියවස්වලට  ැමිණි වහාම දුරකථන/ ඊ යම්පේ මාර්ගයයන් තම ප්රයේශයේ 
යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා (MoH) දැනුවත්ත කළ  යුු අතර තමන් සුව  වතින 
යහෝටලයයන්/නියරෝධ්ායන මධ්ස්ථානයයන් නිකුත්ත කරන ලද මුදාහැරීයම්ප 
සහතිකය ද ඉදිරි ත්ත කළ යුුය. 
 

IX. තම ප්රයේශයේ යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ   සු COVID -19 
ප්රතිශක්තීකරණ සහතිකය සහ PCR සෘණ වාර්තාව ඔවුන් සු බැවින් තව දුරටත්ත 
ඔවුන් නියරෝධ්ායනය විය යුු යනායේ. 
 

X. ප්රයේශයේ යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා විසින් ඔවුන්යේ යතාරුරු ප්රයේශ භාර 
වසංගත ඒකකය දැනුවත්ත කරනු ලැයේ. 
 

XI. අනුරුව යදවන PCR පරීක්ෂණය ශ්රී ලංකාවට  ැමිණ 07 වන දිනයයහි නැවතත්ත 
රජයේ  රීක්තෂණාගාරයකින්/ යසෞඛ් අමාතාංශය අනුමත  ය ෞේගලික 
 රීක්තෂණාගාරයකින් සිදු කළ යුුය. 
 

XII. එහිදී COVID -19 වැළදී ඇති බව/යරෝග ලක්තෂණ මුවුවයහාත්ත, තම ප්රයේශයේ 
යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ  යුු අතර යසෞඛ් අමාතාංශයයන් 
ලබායදන උ යදස්  රිදි ප්රතිකාර ලබාගත යුුය. 

 

2. විශේ යකදී COVID -19 වලට අදොල ප්රති ක්තතික ණ එන්නත් ශනොලබො/නියමිත 

මොත්රොවන් ශනොලබො/ මොත්රොවන් ලබො සති 02 කට ශප  ශ්රී ලාංකොවට පැමිශණන්නන්, 
 

2.1 ශ ෝටල්වල  නිශ ෝධොයන වන්නන් (තනිව/පවුශල් සොමොජිකයින්ද සමග) 
 

I. ශ්රී ලංකාවට  ැමිණ  ැය 24 ඇුලත ( ළමු දිනය ුළ ) PCR පරීක්ෂණයක්ත සහ 
ශ්රී ලංකාවට  ැමිණ 07 වන දිනයයහි PCR පරීක්ෂණයක්ත රජයේ 
 රීක්තෂණාගාරයකින්/ යසෞඛ් අමාතාංශය අනුමත  ය ෞේගලික 
 රීක්තෂණාගාරයකින් සිදු කළ යුුය. 
 

II. PCR සෘණ ප්රතිඵල සහිත තැනැත්තතන් 07 වන දිනයයන්  සුව යහෝටලයයන් තම 
නියවස් යවත යාමට නිදහස් කරනු ලැයේ. 
 

III. ඔවුන් COVID -19 නියරෝධ්ායන යරගුලාසි වලට අනුකූලව ය ෞේගලිකව තම 
නියවස් කරා ප්රවාහනය සිදු කර ගත යුුය.  
 

IV. ඔවුන් ගමන් කරන රථයයහි රියදුරන් නිසි   රිදි යසෞඛ්ාරක්තිත ඇදුම්ප වලින් 
සැරසී සිටිය යුු අතර නියරෝධ්ායන යරගුලාසි වලට අනුකූලව මගීන් ප්රවාහනය 
කළ යුුය. 
 

V. තම නියවස්වලට  ැමිණි වහාම දුරකථන/ ඊ යම්පේ මාර්ගයයන් තම ප්රයේශයේ 
යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ  යුු අතර තමන් සුව  වතින PCR 
සාම්ප ේ ලබාගත්ත දිනය සහ  ළමු සහ හත්තවන දින ලබාගත්ත PCR ප්රතිඵලය ද 
ඇුලත්ත යහෝටේ නියරෝධ්ායන මධ්ස්ථාන බලධ්ාරින් විසින් නිකුත්ත කරන ලද 
මුදාහැරීයම්ප සහතිකය ද ඉදිරි ත්ත කළ යුුය. 
 



VI. තම ප්රයේශයේ යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ   සු ඔවුන් තව දුරටත්ත 
ඉතිරි දවස් 07 නිවයස්දී අනිවාර්යයයන් නියරෝධ්ායනය විය යුුය. 
 

VII. එහිදී COVID -19 වැළදී ඇති බව/යරෝග ලක්තෂණ මුවුවයහාත්ත, තම ප්රයේශයේ 
යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ  යුු අතර යසෞඛ් අමාතාංශයයන් 
ලබායදන උ යදස්  රිදි ප්රතිකාර ලබාගත යුුය. 
 

2.2  මධයසේථොනවල නිශ ෝධොයන වන්නන් 
 

I. ශ්රී ලංකාවට  ැමිණ  ැය 24 ඇුලත ( ළමු දිනය ුල) PCR පරීක්ෂණයක්ත  සහ 
ශ්රී ලංකාවට  ැමිණ 10 වන දිනයයහි PCR පරීක්ෂණයක්ත රජයේ 
 රීක්තෂණාගාරයකින්/ යසෞඛ් අමාතාංශය අනුමත  ය ෞේගලික 
 රීක්තෂණාගාරයකින් සිදු කළ යුුය. 
 

II. PCR ප්රතිඵල යදකම සෘණාත්තමක නම්ප, 10 වන දිනයයන්  සුව නියරෝධ්ායන 
මධ්සථ්ානවලින් තම නියවස් යවත යාමට ඔවුන් නිදහස් කරනු ලැයේ. 
 

III. ඔවුන් COVID -19 නියරෝධ්ායන යරගුලාසි වලට අනුකූලව ය ෞේගලිකව තම 
නියවස් කරා ප්රවාහනය සිදු කර ගත යුුය.  
 

IV. ඔවුන් ගමන් කරන වාහනයේ රියදුරන් නිසි   රිදි යසෞඛ්ාරක්තිත ඇදුම්ප වලින් 
සැරසී සිටිය යුු අතර නියරෝධ්ායන යරගුලාසි වලට අනුකූලව මගීන් ප්රවාහනය 
කළ යුුය. 
 

V. තම නියවස්වලට  ැමිණි වහාම දුරකථන/ ඊ යම්පේ මාර්ගයයන් තම ප්රයේශයේ 
යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ  යුු අතර තමන් සුව  වතින PCR 
සාම්ප ේ ලබාගත්ත දිනය සහ  ළමු සහ දහවන දින ලබාගත්ත PCR ප්රතිඵලය ද 
ඇුලත්ත නියරෝධ්ායන මධ්සථ්ාන බලධ්ාරින් විසින් නිකුත්ත කරන ලද මුදාහැරීයම්ප 
සහතිකය ද ඉදිරි ත්ත කළ යුුය. 
 

VI. තම ප්රයේශයේ යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ   සු ඔවුන් තව දුරටත්ත 
ඉතිරි දවස් 04 නිවයස්දී අනිවාර්යයයන් නියරෝධ්ායනය විය යුුය. 
 

VII. එහිදී COVID -19 වැළදී ඇති බව/යරෝග ලක්තෂණ මුවුවයහාත්ත, තම ප්රයේශයේ 
යසෞඛ් වවද නිලධ්ාරියා දැනුවත්ත කළ  යුු අතර යසෞඛ් අමාතාංශයයන් 
ලබායදන උ යදස්  රිදි ප්රතිකාර ලබාගත යුුය. 

 

 

 

ශ්රි ලාංකො තොනොපති කොර්යොලය  
ශටල් අවිේ,  ඊශ්රොයලය. 
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