
 

 

 

එතෙර සිට එන අයතේ PCR ප්රතිඵල ා  ැනීමතන්  සු  
නිතරෝධ යනයට තයොමු කර් න.  
                                                              ජනසතිඵ උසතෙස් තෙයි. 

 සියරට පෆමිණීමට කෆමෆති සියලු දෙනළට අලවහථළල ... 
 ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රයට පරීක්ණළගළරයක් ... 
 අෙළෂ රදේදීම PCR පරීක්ණ ශෆකියළල විමසුමට ... 

විදේ රටල සිට පෆමිදණන්නන්  PCR පරීක්ණයට භළජන දකොට ප්රතිල ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රදදදීම 
බළ ගෆනීදමන් පසු නිදරෝධළයනයට දයොමු කරන්නෆයි ජනළධිපති දගෝඨළභය රළජපක් මෆතිතුමළ 
නිධළරීන්ට උපදෙවහ දෙයි.  

ආගමන පටිපළටියට දපර, පරීක්ණ ප්රතිල ෆදබන ද ක් දලනම වහථළනයකට දයොමු කර වවුනට අලය 
පශසුකම් වවන දව ෙ ජනළධිපතිතුමළ පලවයි.  

දකොවිඩ් - 19 මර්ෙන කළර්ය වළධක බකළය වශ විදේඥ වලෙයලරුන් වමග අෙ 04)  ෙශල්  ජනළධිපති 
කළර්යළදද පෆලති වළකච්ඡළදේදී ජනළධිපතිතුමළ දම් උපදෙවහ දුන්දන්ය.  

එද ර සිට විදේදයන් මෆෙ දපරදිග සිට සිය රට එන පිරිවහ PCR පරීක්ණයට භළජන කිරීදම්දී වශ 
නිදරෝධළයනයට දයොමු කිරීදම්දී මුහුණ පමට සිදුලන ගෆටලු වශ ඒලළ විවඳිය යුතු ආකළරය අෙ රැවහවීදම් දී 
දීර්ඝ ලදයන් විමර්නය දකරිණ.  

PCR ප්රතිල කිනනම් කිරීමට ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රදදම පරීක්ණළගළරයක් වහථළපනය කිරීමට ෙ ීරරණය 
දකරිණ. ලවංග ය දීර්ඝ කළයක් පෆලතිය ශෆකි බෆවින් වශ ඉන් වබ්බට ෙ ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රදද 
පරීක්ණළගළරයක් තිබීදම් ලෆෙගත්කම ෙ ජනළධිපතිතුමළ අලධළරණය කදෂේය. 

විදේයන්හි සිට පෆමිදණන පිරිවහ අෙළෂ රදේදීම PCR පරීක්ණයට දයොමුකිරීමට ශළ  එය රජදද ඝෘජු 
මෆදිශත්වීදමන් දශෝ අෙළෂ රදේ ෙළයකත්ලදයන් සිදුකිරීදම් ශෆකියළල දවොයළ බෆලීමට ෙ ීරරණය දකරිණ.  

දමදව ක් තියළ ආවළදි යින් ශඳුනළ ගෆනීදමන් දරෝශ්  දල  දයොමු කිරීදම්දී වශ නිදරෝධළයනදදදී 
මතුලන ගෆටලු රැවක් අලම කර ගෆනීමට ෙ ශෆකිදල ෆයි රළජපක් මෆතිතුමළ කීය. 

මවුබිමට පෆමිණීදම් අදේක්ළදලන් සිටින සියලුදෙනළට ශෆකි ඉක්මණින් අලවහථළල බළදිය යුතු බල 
ජනළධිපතිතුමළ අලධළරණය කදෂේය.  

දවෞඛ්ය ඇමතිනී පවි්ළ ලන්නිආරච්ි, බවහනළහිර පෂළත් ආණ්ඩුකළර මළර්්  වසහ ෙ එයළර් දසෝවහ දරොළන් 
ගුණතික, ජනළධිපති ප්රධළන උපදේක ිතත් වීරතුංග, ආරක්ක ද් කම් දම්ජර් ජනරළ්  0විශ්රළමික  
කම්  ගුණරත්න, දවෞඛ්ය ද් කම් දම්ජර් ජනරළ්  0විශ්රළමික  විදේඥ වලෙය වංීවල මුණසිංශ යන 

මශත්ම මශත්මිහූ වශ ත්රිවිධ ශමුෙළපතිලරු, ලෆඩබන දපොිතවහපති, දවෞඛ්ය දවේලළ අධයක් ජනරළ්  ඇතුු 
කළර්ය වළධක බකළදද වළමළජිකදයෝ වශ විදේඥ වලෙයලරු වළකච්ඡළලට එක්ල සිටියශ. 

දමොශළන් කරුණළරත්න 
නිදයෝජය අධයක් 
ජනළධිපති මළධය අංය 
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வெிாடுகில் இருந்து ெருவொரின் PCR முடிவுகள வற்தன் ின்ர் 

திளநப்டுத்தலுக்கு உட்டுத்துங்கள் - ஜாதிதி ணிப்புளப 

 ாட்டுக்கு ெபெிரும்பும் அளெருக்கும் சந்தர்ப்ம் 

 ெிநா ிளன ொகத்தில் ரிவசாதளக்கூடம் 

 குித்த ாடுகிவவன PCR ரிவசாதள ொய்ப்பு குித்து ஆபாய்வு 

வயிாடுகில் இருந்து யருககதருவயாகப PCR ரிவ ாதகக்கு உட்டுத்தி அதன் 

முடிவுகக யிநா ிகன யாகத்திவவன வற்தன் ின்ர் 

திகநப்டுத்தலுக்கு உட்டுத்துநாறு ஜாதிதி வகாட்டான பாஜக்ஷ அயர்கள் 

அதிகாரிகளுக்கு ணிப்புகப யிடுத்துள்ார். 

குடியபவு கடமுககளுக்கு முன்ர், ரிவ ாதக முடிவுகள் கிகடக்கும் யகப 

தினா ஒரு இடத்திற்கு அனுப்ி அயர்களுக்கு வதகயனா ய திகக 

வ ய்துவகாடுக்குநாறும் ஜாதிதி அயர்கள் குிப்ிட்டார். 

வகாயிட் 19 ஒமிப்பு யிவ ட வ னணி நற்றும் யிவ ட கயத்தின ிபுணர்களுடன் 

இன்று (04) ிற்கல் ஜாதிதி அலுயகத்தில் இடம்வற் கந்துகபனாடின் 

வாவத ஜாதிதி அயர்கள் இந்த ணிப்புகபகன யிடுத்தார். 

வயிாடுகில் இருந்து குிப்ாக நத்தின கிமக்கில் இருந்து ாட்டுக்கு 

யருவயார்கக PCR ரிவ ாதகக்கு உட்டுத்தும் வாதும் திகநப்டுத்தலுக்கு 

உட்டுத்தும் வாதும் முகம்வகாடுக்கவயண்டிமள் ிபச் ிககள் நற்றும் அயற்க 

தீர்ப்தற்கா யமிகள் குித்து இன்கன கந்துகபனாடின் வாது யிரியாக 

ஆபானப்ட்டது. 

PCR முடிவுகக வற்றுக்வகாள்யகத யிகபவுடுத்துயதற்கு யிநா ிகன 

யாகத்திவவன ரிவ ாதகக் கூடவநான்க தாிப்தற்கும் தீர்நாிக்கப்ட்டது. 

வாய்த்வதாற்று ீண்ட காம் இருக்க முடிமம் என்தாலும் அதகத் வதாடர்ந்தும் 

யிநா ிகன யாகத்தில் ரிவ ாதகக் கூடவநான்று இருப்தன் 

முக்கினத்துயத்கதமம் ஜாதிதி அயர்கள் சுட்டிக்காட்டிார். 



வயிாடுகில் இருந்து யருககதருவயாகப குித்த ாடுகிவவன ரிவ ாதகக்கு 

உட்டுத்துதல், அதக அப ாங்கத்தின் வபடி தகனடீ்டில் அல்து குித்து 

ாடுகின் ங்கிப்புடன் வநற்வகாள்க்கூடின யாய்ப்புகக கண்டினவும் 

தீர்நாிக்கப்ட்டது. 

இவ்யாறு முன்கூட்டிவன வாய்த்வதாற்றுகடனயர்கக கண்டியதன் மூம் 

கயத்தின ாககளுக்கு அனுப்பும் வாதும் திகநப்டுத்தின் வாதும் ஏற்டும் 

ல்வயறு ிபச் ிககக குகக்க முடிமம் என்றும் ஜாதிதி அயர்கள் 

குிப்ிட்டார். 

தாய்ாட்டுக்கு யருககதப எதிர்ார்த்துள் அகயருக்கும் கூடின யிகபயில் 

 ந்தர்ப்ம் யமங்கப்ட வயண்டும் என்றும் ஜாதிதி அயர்கள் வதரியித்தார். 

சுகாதாப அகநச் ர் யித்பா யன்ினாபச் ி, வநல் நாகாண ஆளுர் நார்ரல் ஒப் த 

எனார் வார்ஸ் வபாரான் குணதிக, ஜாதிதினின் தககந ஆவா கர் ித் 

யபீதுங்க, ாதுகாப்பு வ னார் வநஜர் வஜபல் (ஓய்வுவற்) கநல் குணபத், 

சுகாதாப அகநச் ின் வ னார் வநஜர் வஜபல் (ஓய்வுவற்) யிவ ட கயத்தின 

ிபுணர்  ஞ் ீய மு ிங்க ஆகிவனாரும், முப்கட ததிகள், தில் வாிஸ் நா 

அதிர், சுகாதாப வ கயகள் ணிப்ார் ானகம் உள்ிட்ட வ னணி 

உறுப்ிர்களும் யிவ ட கயத்தின ிபுணர்களும் இக்கந்துகபனாடில் 

ங்குற்ிர். 

வநாஹான் கருணாபத் 

ிபதிப் ணிப்ார் 

ஜாதிதி ஊடகப் ிரிவு 

2020.06.04 




