
ක ොකරෝනො වෛරස පිළිබඳ ප්රශ්න හො පිළිතුරු  

(මූලොශ්රය: කලෝ  කසෞඛ්ය සංවිධොනය) 

 

 

 ක ොකරෝනො වෛරස යනු ක ොනෛොද? 

ක ොකරෝනො වෛරස සතුන් සහ මිනිසුන් අතර දක්නට ලැකෙන වෛරස  ොණ්ඩයකි. කෙයින් ඇතැම් 

වෛරස මිනිසුන්ට ආසොදන ඇති  රන අතර එෙ අසොදන  සොෙොනය කසම්රතිශ්යොකේ සිට MERS සහ 

SARS ෛැනි ශ්්ෛසන කරෝග තත්ෛද ඇති  රයි.  

 

 “නෛ” ක ොකරෝනො වෛරසය යනු කු ක්ද? 

 

“නෛ” ක ොකරෝනො වෛරසය යනු මිනිසුන් තුළ  ලින් හඳුනො කනොගත්  ක ොකරෝනො ෛයිරස රකේදයකි. 

2019 කදසැම්ෙර් ෙොසකේ චීනකේ වුහොන් රකේශ්කයන් පළමු ෛරට ෛොර්තො වූ කෙෙ වෛරසය, 2019-

nCoV කලස හඳුන්ෛනු ලෙයි.  

 

 

 ක   වෛරසය සොර්ස් (SARS-CoV) වෛරසය ද? 

 

නැත. නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය (2019-nCoV) හො සොර්ස් වෛරසය එ ෙ වෛරස් පවුල ට අයත් 

නමුත් එෙ වෛරසයෙ  කනොකේ. 

 

 

 ක ය භයොන  වෛරසයක්ද?  

 

අකනකුත් ශ්්ෛසන කරෝග කෙන්ෙ, නෛ ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදනය ෙඟින් කසම්රතිශ්යොෛ, උගුකර් 

කේදනොෛ,  ැස්ස සහ උණ ෛැනි  සුළු කරෝග ලක්ෂණ ඇති  රයි. ඇතැම් පුේගලයින්හට නියුකෙෝනියොෛ 

කහෝ හුසේ ගැනීකම් අපහසුතො ෛැනි දරුණු කරෝග තත්ත්ෛ ඇති විය හැ .  ලොතුරකින් කෙෙ කරෝගය 

ෙොරොන්ති  විය හැ . ෛයස්ගත පුේගලයින් සහ කෛනත් කරෝග තත්ෛයකින් කපකළන පුේගලයින් 

(දියෛැඩියොෛ සහ හෘද කරෝග ෛැනි) කෙෙ වෛරසය ආසොදනය වීකෙන් තදෙල කලස කරෝගොතුර වීෙට 

ෛැඩි අෛදොනෙක් ඇත.  

 



 සුරතලයට ඇති  රන සතුන්කෙන් ක   ආසොදනය ඇතිවිය හැකිද? 

 

නැත. දැනට පුසන්, ෙල්ලන් ෛැනි සුරතලයට ඇති  රන සතුන් ආසොදනය වී ඇති ෙෛට කහෝ එෙ 

සතුන්කගන් කෙෙ වෛරසය මිනිසුන්ට පැතිකරන ෙෛට කිසිදු සොක්ියක්  කනොෙැත.  

 

 

 නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය පුද්ෙලකයකුකෙන් පුද්ෙලකයකුට කබෝවිය හැකිද? 

 

ඔේ, ආසොදිත පුේගලකයකු සෙග සමීප ඇසුරකින් පසුෛ කෙෙ නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය කෛනත් 

පුේගලකයකුට කෙෝවිය විය හැ . උදොහරණ කලස නිෛස තුලදී,  ොර්යොලකේදී කහෝ කරෝහල දී ආසොදිත 

පුේගලකයක් හො සමීප ඇසුරකින්.  

 

 

 ක   වෛරසකයන්    ආරක්ෂො ෛන්කන් ක කස්ද?  

 

කරෝගය පිළිෙඳ දැනුෛත් ෛන්න. කෙෙ වෛරසය පිළිෙදෛ  ොලීන කතොරතුරු ලෙොගැනීෙට ෛසංගත 

කරෝග විදයො අංශ්කේ කෛබ් අඩවියට පිවිකසන්න (www.epid.gov.lk).  

 

ඔෙ කෙෙ වෛරසකයන් ආරක්ෂො වීෙ සඳහො පහත සඳහන් ක්රියො ෙොර්ග අනුගෙනය  රන්න. 

 

 ඔෙකේ දෑත් නිතර සෙන් කයොදො කහෝ ෙධ්යසොර අඩංගු අත්කස්දුම් දියරයකින් කසෝදො ගන්න. 

  

      එකස්  ලයුත්කත් ඇයි? 

සෙන් කයොදො කහෝ ෙධ්යසොර අඩංගු අත්කස්දුම් දියරයකින් අත් කස්දීකෙන් ඔෙකේ අකතහි තැෛරී 

ඇති වෛරස විනොශ් කේ.  

  ැස්ස, කිවිසුම් යෑෙ කහෝ උකණන් කපකලන පුේගලයන් හො ඔෙ අතර අෛෙ ෛශ්කයන් මීටරය  

(අඩි තුන ) පරතරයක් තෙො ගන්න.  

 

එකස්  ලයුත්කත් ඇයි? 

කෙෙ වෛරසය ආසොදනය වූ පුේගලකයක්  හින විටදී කහෝ කිවිසුම් යෛන විටදී වෛරසය 

අඩංගු බිඳිති පිටකේ. ඔෙ එෙ පුේගලයොට ඉතො සමීප කලස සිටී නම්, ඔෙ ආශ්්ෛසකේදී කෙෙ 

වෛරසය ඔෙට ඇතුළු වියහැ .  



 ඔෙකේ ඇස්, නොසය හො මුඛය ඇල්ලීකෙන් ෛළකින්න.  

එකස්  ලයුත්කත් ඇයි? 

ඔෙකේ කදඅත් වෛරස ෙගින් අපවිත්ර වූ පෘෂ්ටයන් ස්පර්ශ් කිරීෙට ඉඩ ඇත. එකලස අපවිත්ර වූ 

අත්ෛලින් ඔෙකේ ඇස්, නොසය හො මුඛය ස්පර්ශ් කිරීකෙන් එෙ පෘෂ්ටෛල සිට වෛරස ඔෙට 

සම්කේෂණය විය හැ .  

 ඔෙට උණ,  ැස්ස සහ හුසේ ගැනීකම් අපහසුතොෛයක් ඇත්නම් ඉක්ෙනින් වෛදය රති ොර ලෙො 

ගන්න. ඔෙ නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය ෛොර්තො වී ඇති චීනකේ සංචොරය  ර ඇත්නම් කහෝ ඔෙ 

චීනකේ සංචොරය  ර පැමිණි ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ ඇති අකයකු සමීපෛ  ආශ්රය  කල් නම්, 

ඔකබ් වෛදයෛරයොට ඒ ෙෛ දැනුම් කදන්න.  

 

එකස්  ලයුත්කත් ඇයි? 

ඔෙට උණ,  ැසස් සහ හුස්ෙ ගැනීකම් අපහසුතොෛයක් ඇතිනම් ෛහොෙ වෛදය රති ොර ලෙො 

ගැනීෙ ෛැදගත් කේ. කෙය ශ්්ෛසන ආසොදනයක් කහෝ කෛනත් ෙරපතල කරෝගී තත්ෛයක් නිසො 

විය හැ . 

උණ සෙඟ ඇතිෛන ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ විවිධ් කහත්ු නිසො ඇති විය හැකි අතර, ඔෙ  නෛ 

ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදන ෛොර්තො වී ඇති රකේශ්ෛල සංචොරය  ර ඇත්නම් කහෝ එෙ 

රකේශ්ෛල සංචොරය කිරීකෙන් පසු ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ ඇතිවූ පුේගලකයක් සමීපෛ ආශ්රය 

 ර ඇතිනම්, ඔකබ් කරෝග ලක්ෂණෛලට කහ්තුෛ එෙ වෛරස් ආසොදනය විය හැ . 

 ඔෙට සුළු ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ තිකබ් නම් සහ චීනය තුල සංචොරය  ර කනොෙැති නම්, 

සනීපොරක්ෂ  පිළිකෛත් කහොඳින් පිළිපදින්න. සුෛය ලෙන කතක් නිෛකස ් රැඳී සිටිෙ ෛඩොත් 

උචිතකේ. 

 

 

 ක   වෛරසකයන් ආරක්ෂො වී ට    මුඛ් ආෛරණයක් පැළඳිය යුතුද? 

 

මුඛ ආෛරණයක් පැළඳීකෙන් ඇතැම් ශ්්ෛසන කරෝග පැතිරීෙ සීෙො  ළ හැකිය.එකස ් වුෛද, මුඛ 

ආෛරණයක් භොවිතො කිරීකෙන් පෙණක් ආසොදනයන් ෛලක්ෛො ගත කනොහැ . මුඛ ආෛරණයක් පැලදීෙ 

ඇතුළු අකනකුත් කරෝග නිෛොරණ ක්රෙකේදයන්  (සනීපොරක්ෂ  පිළිකෛත් සහ ආසොදිත කරෝගීන් සෙඟ 

සමීප ආශ්රය ෛළක්ෛො ගැනීෙ - අෛෙ ෛශ්කයන් මීටරය /අඩි තුන  පරතරයක් තෙො ගන්න) එක්ෛ 

පිළිපැදීකෙන් ආසොදන අෛෙ  ර ගත හැ .  



ඔෙ මුඛ ආෛරණයක් පැළදිය යුතුෛන්කන් ඔෙට ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ ( ැස්ස කහෝ කිවිසුම්) ඇත්නම් 

කහෝ නෛ ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදනය ඇති ෙෛට සැ   රන්කන් නම් කහෝ නෛ ක ොකරෝනො වෛරස 

ආසොදනය වී ඇති ෙෛට සැ   රන අකයකු රැ ෙලො ගන්කන් නම් පෙණි. 

නෛ ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදනයක් ඇති ෙෛට සැ   රනු ලෙන්කන් චීනකේ කෙෙ වෛරසය ෛොර්තො 

වී ඇති රකේශ්ය  සංචොරය  ල කහෝ චීනකේ සංචොරය කිරීකෙන් පසු ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ ඇතිවූ  

අකයකු සෙඟ සමීපෛ ඇසුරු  ළ පුේගලකයකුය.    

 

 නිෛැරදිෛ මුඛ් ආෛරණයක් පැළඳි  සහ බැහැර කිරී  

 

 මුඛ ආෛරණයක් පැළඳීෙට කපර, සෙන් කයොදො කහෝ ෙධ්යසොර අඩංගු අත්කස්දුම් දියරයකින් දෑත් කසෝදො 

ගන්න.  

 මුඛය සහ නොසය ආෛරණය ෛන පරිදි මුඛ ආෛරණය පළඳින්න. කෙහිදී ඔකබ් මුහුණ සහ මුඛ ආෛරණය 

අතර හිදැසක් කනොතිබිය යුතුය.  

 මුඛ ආෛරණය පැළඳ සිටින විට එය ස්පර්ශ් කිරීකෙන් ෛළකින්න; ඔෙ මුඛ ආෛරණය ස්පර්ශ්  ලකහොත්, 

සෙන් කයොදො කහෝ ෙධ්යසොර අඩංගු අත්කසද්ුම් දියරයකින් අත් කසෝදොගන්න.   

 එක් ෛරක් පෙණක් භොවිතයට නිර්කේශිත මුඛ ආෛරණ (disposable masks) නැෛත භොවිතකයන් 

ෛලකින්න. 

 මුඛ ආෛරණය ඉෛත් කිරීකම්දී හිස පිටුපසින් ඇති ක ොටසින් (රඳෛො තෙන පටි) අල්ලො ඉෛත්  රන්න 

(මුඛ ආෛරණය ඉදිරිපස ස්පර්ශ් කනො රන්න); පියනක් සහිත ෙඳුන  ෛහොෙ ඉෛතලන්න; සෙන් කයොදො 

කහෝ ෙධ්යසොර අඩංගු අත්කසද්ුම් දියරයකින් අත් කසෝදොගන්න.   

 

 

 ක   වෛරසය ෛැළදිය හැක්කක්  ොටද? 

වෛරසය ෛයොප්ත ෛන රකේශ්ය  ජීෛත්ෛන කහෝ එෛැනි රකේශ්ය  සංචොරය  රන පුේගලයින්හට  

කෙෙ ආසොදනය ඇතිවීකම් අෛදොනෙක් ඇත. දැනට ෙහුතරයක් ආසොදිතයින් ෛොර්තොෛන්කන් කෙෙ 

වෛරසය පැතිර යන රටක් ෛන චීනකයනි. කෛනත් රටෛලින් ෛොර්තො වූ ආසොදිත පුේගලයන් ෙෑතදී 

චීනකේ සංචොරය  ල  එකස්ත් නැතිනම් එකලස සංචොරය  ල පුේගලයන් සමීපෛ ඇසුරු  ල 

පුේගලයන්ය. නෛ ක ොකරෝනො වෛරසකයන් ආසොදිත වූ පුේගලයන් රැ ෙලො ගන්නො කසෞඛය  ොර්ය 

ෙණ්ඩලයට කරෝගය ෛැළදීෙට ෛැඩි අෛදොනෙක් ඇති අතර ඔවුන් එෙ වෛරසකයන් ආසොදනය වීෙ 

ෛැළැක්වීෙට සුදුසු ක්රියොෙොර්ග අනුගෙනය  ල යුතුය.  



 දරුණු කරෝෙ තත්තත්තෛයක් ඇතිවීකේ අෛධොන ක් ඇත්තකත්ත  ොටද?  

නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය පිළිෙඳෛ තෛ දුරටත් අධ්යයනය  රමින් පෛතින අතර, කම් දක්ෛො, ෛයස්ගත 

පුේගලයින්ට හො කෛනත් කරෝගෛලින් කපකලන පුේගලයින්ට (දියෛැඩියොෛ හො හෘද කරෝග ෛැනි) තදෙල 

කලස කරෝගොතුර වීකම් ෛැඩි අෛදොනෙක් ඇත. 

  

 ක   වෛරසය පැතිකරන්කන් ක කස්ද? 

නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය ශ්්ෛසන පේධ්තිය ආශ්රිත වෛරසයකි. මුලි  ෛශ්කයන් ආසොදිත පුේගලකයකු 

 හින විටදී, කිවිසුම් යන විටදී පිටෛන බිඳිති ෙඟින් කහෝ ක ල බිඳිති ෙඟින් කහෝ නොසකයන් පිටෛන 

ශ්රොෛයන් ෙඟින්  කෙෙ වෛරසය අකනකුත් පුේගලයන්හට පැතිරිය හැ . එෙ නිසො, සෑෙ පුේගලකයකුෙ 

නිසි සනීපොරක්ෂ  ක්රෙ අනුගෙනය කිරීෙ ෛැදගත්ය (උදොහරණයක් කලස,  හිනවිට කහෝ කිවිසුම් 

යනවිට ෛැලමිකටන් කහෝ ටිෂූ  ඩදොසියකින් ඔෙකේ මුඛය හො නොසය ආෛරණය  ර ගන්න. එෙ ටිෂූ 

 ඩදොසිය ෛහොෙ පියනක් සහිත ෙඳුන ට  ඉෛතලන්න). එකෙන්ෙ සෙන් කයොදො කහෝ ෙධ්යසොර අඩංගු 

අත්කස්දුම් දියරයකින් නිතර දෑත් කසෝදො ගන්න.   

 

 බොහිර පෘෂ්ටයන්  ත ක   වෛරසය ක ොප ණ  ොලයක් කනොනැසී පැෛතිය හැකිද? 

 

ක ොකරෝනො වෛරසය ක ොපෙණ  ොලයක් ෙොහිර පෘෂ්ටයන් ෙත කනොනැසී පෛතීදැයි නිශ්්චිතෛ 

හඳුනොකගන කනොෙැති අතර දැනට ඇති කතොරතුරු අනුෛ පැය කිහිපයක් එකලස කනොනැසී පැෛතිය හැ . 

සරල විෂබීජ නොශ්  භොවිතො කිරීෙ ෙඟින් කෙෙ වෛරසය විනොශ් ෛන අතර  තෛදුරටත් මිනිසුන්ට  

ආසොදනය වීෙ ෛළක්ෛො ගත හැ .  

 

 

 ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදනය කෛනත්ත ශ්ෛසන ආසොදනෛලින් කෛනස් ෛන්කන් ක කස්ද? 

  

ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදිත පුේගලයින්ට උණ,  ැස්ස සහ නොසකයන් දියර ගැලීෙ ෛැනි කරෝග 

ලක්ෂණ ඇතිකේ. කෙෛැනි කරෝග ලක්ෂණ කෛනත් වෛරස ෙඟින් ඇතිෛන ශ්්ෛසන ආසොදනෛලදී ද 

දැකිය හැ . කරෝග ලක්ෂණෛල ඇති සෙොන ම් නිසො, කරෝග ලක්ෂණ ෙත පෙණක් කරෝගය හඳුනො 

ගැනීෙ දුෂ් ර විය හැකිය. එෙැවින් යකෙකුට නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය ෛැලදී තිකබ්දැයි තහවුරු 

කිරීෙට රසොයනොගොර පරීක්ෂණ අෛශ්ය කේ.  ැස්ස, උණ හො ශ්්ෛසන අපහසුතො ඇති පුේගලයන් 

රෙොදයකින් කතොරෛ වෛදය රති ොර සඳහො කයොමුවීෙ ෛැදගත් කේ.  



 වෛරසය ශරීරයට ඇතුළුවීක න් පසු කරෝෙ ලක්ෂණ  තුවී ට ෙතෛන  ොලය (බීක ෞෂණ 

ස ය) ක ොප ණද? 

දැනට පෛතින කතොරතුරුෛලට අනුෛ කෙෙ  ොලය දින 14ක් දක්ෛො විය හැ . කලෝ  කසෞඛය සංවිධ්ොනය 

නිර්කේශ්  රන්කන් ආසොදනය තහවුරු  රන ලද කරෝගීන් ඇසුරු  ල පුේගලයින් දින 14    ොලයක් 

දක්ෛො පසු විපරම්  ල යුතු ෙෛයි. 

 

 නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය කිසි  කරෝෙ ලක්ෂණයක් කනො ැති පුද්ෙලයකුකෙන් පැතිරිය 

හැකිද? 

 

සැලකිය යුතු කරෝග ලක්ෂණ කපන්වීෙට කපර නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය ආසොදිත පුේගලකයක්කගන්  

තෛත් පුේගලකයකුට කරෝගය පැතිරීෙට අෛ ොශ් ඇත. ක කස් කෛතත්, දැනට පෛතින කතොරතුරු අනුෛ 

කරෝගය රධ්ොන ෛශ්කයන් පැතිකරන්කන් කරෝග ලක්ෂණ ඇති පුේගලයින් ෙඟිනි.  

   

 

 චීනකයන් කහෝ වෛරසය හඳුනොෙත්ත කෛනත්ත ස්ථොනයකින් පොර්සලයක් ලැබී  ආරක්ිතද? 

 

ඔේ. එය ආරක්ිතයි. පොර්සල ලැකෙන පුේගලයන් නෛ ක ොකරෝනො වෛරසකයන් ආසොදනය වීෙට 

අෛදොනෙක් නැත. කෛනත් ක ොකරෝනො වෛරස පිළිෙඳ ඇති දැනුෙ අනුෛ, කෙෛැනි වෛරස ්ලියුම් කහෝ 

පොර්සල්ෛල දිගු  ලක් සජීවීෛ පැෛතීෙට හැකියොෛක් කනොෙැත.  

  

 

 නෛ ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදන ෛැළැක්වී ට  සහ ප්රති ොර කිරී ට ප්රතිජීෛ  ඖෂධ භොවිතො 

 ල හැකිද?  

 

රතිජීෛ  ඖෂධ් ෙඟින් සුෛ  ල හැක්කක් ෙැක්ටීරියොෛලින් ඇති රන ආසොදන පෙණි. එෙඟින් නෛ 

ක ොකරෝනො වෛරස ෛැනි වෛරස ආසොදන සුෛ  ල කනොහැ .  

 

 

 

 

 



 නෛ ක ොකරෝනො වෛරසකයන් ආසොදනය වී  ෛැළැක්වී ට කහෝ ඊට ප්රති ොර කලස නිශ්ිත 

ඖශධ තිකේද? 

 

කම් දක්ෛො, ක ොකරෝනො ෛයිරස ් ආසොදනය ෛැළැක්වීෙට කහෝ රති ොර කිරීෙට නිශ්්චිත ඖශ්ධ්යක් 

නිර්කේශ්  ර කනොෙැත. ක කස් කෛතත්,  නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය ආසොදිතවුෛන්ට කරෝග ලක්ෂණ 

සෙනය කිරීෙට සුදුසු රති ොර ලෙො දිය යුතු අතර ෛඩොත් දරුණු කලස කරෝගොතුර වූ අයට රශ්ස්ත 

උප ොර  සත් ොර (supportive care) ලෙො දිය යුතුය. 

 

නෛ ක ොකරෝනො වෛරස ආසොදනකයන් ආරක්ෂො වීෙට, ඔෙ දෑත් සහ ශ්්ෛසන සනීපොරක්ෂ  ක්රෙ 

අනුගෙනය  ල යුතු අතර, හැකි සෑෙ විටෙ,  ැස්ස සහ කිවිසුම් යෑෙ ෛැනි ශ්්ෛසන කරෝග ලක්ෂණ 

කපන්නුම්  රන ඕනෑෙ අකයකු සෙඟ සමීප සම්ෙන්ධ්තො පැෛැත්වීකෙන් ෛැළකිය යුතුය.  

 

විටමින් c කපති ගැනීෙ, මුඛ ආෛරණ කිහිපයක් පැලදීෙ හො රතිජීෛ  ඖශ්ධ් වෛදය නිර්කේශ්යකින් 

කතොරෛ ලෙො ගැනීෙ නෛ ක ොකරෝනො වෛරසකයන් ෛැලකීෙ සඳහො නිර්කේශ්  රනු කනොලැකබ්. කෙෙ 

පිළිකෛත් ඔෙෛ වෛරසකයන් ආරක්ෂො කනො රන අතර ඔෙට හොනිදොය ද විය හැ .  

 

ක කස් කෛතත්, ඔෙට උණ,  ැස්ස සහ හුස්ෙ ගැනීකම් අපහසුතොෛයක් ඇත්නම් ෛඩොත් දරුණු 

ආසොදනයක් ඇතිවීකම් අෛදොනෙ අෛෙ  ර ගැනීෙ සඳහො  ල්තියො වෛදය රති ොර ලෙො ගන්න. ෙෑත 

 ොලීනෛ ඔෙ සංචොරය  ල රකේශ් පිළිෙදෛ ඔකබ් වෛදයෛරයො දැනුෛත්  රන්න.  

 

 

 

ප්රශ්න හො පිළිතුරු ෛැඩිදුරටත්ත 

 

 නෛ ක ොකරෝනො ෛයිරසය, අසොදිත පුද්ෙලකයකුකෙන් තෛත්ත පුද්ෙලයන් කීකදකනකුට පැතිර යො 

(සේකේෂණය විය හැකි)  හැකිද? 

 

කෙකලස කරෝගය පැතිරිය හැකි පුේගලයන් සංඛයොෛ R0 (“R naught”) නම් දර්ශ් යක් ෙගින් ඉදිරිපත් 

 රනු ලැකබ්. එෙගින් ආසොදිත  ොලපරිච්කේදය තුළ සොෙොනයකයන් එක් කරෝගිකයකුකගන්, කරෝගය 

අසොදනය  ළ හැකි,  ලින් අසොදනය කනොවුණු පුේගලයන් ගණන දැක්කේ. ආසොදන කිහිපය  R0 

අගයන් පහත සඳහන්කේ. 

MERS - CoV  <1    ඉකෙෝලො - 1.5-2   

 SARS - 4     HIV - 4    

 සරම්ප - 12-18 



නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය සඳහො ඇස්තකම්න්තුගත කෙෙ අගය, 2020/01/30  ෛන විට 1.4 - 2.5 කේ 

(නෛ දත්ත ලැබීෙත් සෙග කෙෙ අගය කෛනස් වීෙට ඉඩ ඇත). 

 

 

 ක   කරෝෙය ක ොතරේ  ොරොන්ති ද? 

 

ෙොරොන්ති  ෙෛ ෙනිනු ලෙන්කන් සිේි ෙරණ අනුපොතය (Case Fatality Rate) නමින් හැඳින්කෛන 

දර්ශ් යක් ෙඟිනි. එය රතිශ්තයක් කලස ඉදිරිපත් ක කර්. ආසොදිත පුේගලයින් 100 කදකනකුකගන් 

කීකදකනක් ෙරණයට පත්විය  හැකි දැයි එෙගින් අදහස ්ක කර්. 2002-2003 ෛසර ෛලදී ඇති වූ SARS 

ෛසංගතකේදී කෙෙ අගය 9.6% ක් ද, 2012 දී ඇති වූ MERS ක ොකරෝනො ෛසංගතකේදී 34.4% ක් ද විය. 

නෛ ක ොකරෝනො අසොදනය සඳහො එය 2% ක් පෙණ ෛන ෙෛ ගණන් ෙලො ඇත. 

 

 

 නෛ  ක ොකරෝනො ෛයිරසය  ෛොර්තො වූ රට   සිට    ශ්රී ලං ොෛට පැමිණිකේ දින 14 ක් තුලදීය. 

    ළ යුත්තකත්ත කු ක් ද? 

 

 

 රුණො ර කෙෙ කෛබ් අඩවිකේ “අි අෛදොනම් සහිත රට  සිට  නැෛත පැමිකණන අය සඳහො උපකදස්” 

(Advices for high risk country returnee) කෛත කයොමු ෛන්න. 

 

 

    අධි අෛදොනේ රට  සිට ශ්රී ලං ොෛට පැමිණ දැනට දින 14 ක් ෙතවී ඇත.     ළ යුත්තකත්ත 

කු ක් ද? 

 

 

ඔෙට කරෝග ලක්ෂණ කනොෙැති නම්, ඔෙ විකශ්්ෂකයන් කිසිෛක් කිරීෙට අෛශ්ය නැත. දින 14  ට පසු 

කපර සඳහන්  ළ කරෝග ලක්ෂණ ඇතිවුකේ නම්, එය නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය නිසො ඇතිවුකේ යැයි 

සිතිය කනොහැ . නමුත් ඔෙට දින 14 ක් තුළ කරෝග ලක්ෂණ ඇති වූකේ නම්,  රුණො ර “අි අෛදොනම් 

සහිත රට  සිට  නැෛත පැමිකණන අය සඳහො උපකදස්” (Advices for high risk country returnee) 

කෛත කයොමු ෛන්න. 

 

 

 නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය සඳහො එන්නතක් තිකේද? 

 

අද දක්ෛො, නෛ ක ොකරෝනො වෛරසය සඳහො කිසිදු එන්නතක් කසොයොකගන කනොෙැත. 

 

 

 

 



 පොසල් දරුෛන්ට දිය යුතු උපකදස් ක ොනෛොද? 

 

 රුණො ර කෙෙ කෛබ් අඩවිකේ ඇති “පොසල් ළමුන් සඳහො කතොරතුරු පත්රි ොෛ” (Information leaflet 

to school children) කෛත කයොමු ෛන්න. 

 

 

ෛසංෙත කරෝෙ විදයො අංශය  

කසෞඛ්ය හො කද්ශීය වෛදය කස්ෛො අ ොතයොංශය                                                           
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