ys;j;a YsIH YsIHdjks"
විභාග පැවැත්වවන කාල සීමාවන් තුලදී ඔබට වැදගත් වන සහ ඔබ විසින් පිලිපැදිය යුතු කරුණු කිහිපයක්
පහත දක්වා ඇත. වමම සියලු පියවරයන් පවතින COVID 19 අවදානම තුල ඔබවේ සහ විශ්වවිදයාල
කාර්ය මණ්ඩලවේ ආරක්ෂාව මත පදනම්ව පමණක් වගන ඇති බව අවධාරණය කිරීමට කැමැත්වතමි.
01' fkajdisld.dr iy úYajúoHd, mßY%h ;=< /£ isák ld,fha oS ish¨u isiqka úYajúoHd,
COVID-19 ud¾f.damfoaY oeä f,i ms<m
s eÈh hq;=h'
02. ish¨u wdldrfha /iaùï iy lKavdhï wOHhk ieis oeä f,i ;ykïh'
03. úYajúoHd, mßY%fha we;s ish¨u wOHhk Yd,d $ ldur විභාග පැවැත්වවන කාල සීමාව තුල jid
;efnkq we;'
04' úNd. ld,h ;=< ndysr fkajdisld.dr වල සිට úYajúoHd,ය දක්වා අදාළ mSG ld¾hd,hන්හී
සම්බන්හීකරණවයන්හ m%jdyk lghq;= isÿ lrkq ,efí'
05' úNd. wfmalaIlhska úNd. ld,h ;=< ndysr iudch iuÕ Tjqkaf.a iïnkaO;d iy ksrdjrKh
Wmßu f,i iSud lsÍu wksjd¾h fõ'
06' ish¨u úNd. wfmalaIlhska iEu úgu iudc ÿria:Ndjh mj;ajd .; hq;= w;r uqyK
q q wdjrK
ksis f,i me<£u wksjd¾h fõ'
07. 2021 ckjdß 31 jk Èk Wfoa 8 isg iji 6 olajd úNd. wfmalaIlhskag fkajdisld.dr fj;
meñ‚h yelsh'
08. fkajdisld.dr myiqlï ,nd we;s úNd. අfmalaIlhන්හ, úNd.j,g iyNd.S ùuට yer
fkajdisld.drfhka msgj fkdhk f,i ;rfha wjjdo lrkq ,efí'
10' fkajdisld.dr ;=< we;s ආපන ශාලා, úYajúoHdලීය fjf<| ieල, ys,agka wdmkYd,dj,
úYajúoHdලීය කාර්ය මණ්ඩල wdmkYdලාව පමණක් වමම කාලය තුලදී isiqkaf.a w;HjYH wjYH;d
i|yd újD;j we;'
11' wdmkYd,d ysñhkag wdydr melÜ muKla úlsŒug අවසර ඇත' wdydr ñ,§ .;a miq" isiqka
jydu wdmkYd,dfjka msgúh hq;=h' වන්හවාසිකාගාවේ ඔබට වවන්හ කර ඇති කාමරය තුල ආහාර අනුභව
කල හැක.
12' Tබවේa wdydr fõ,, අදාළ wdmkYd,d වලින්හ l,ska weKjqï lsÍug හැකියාව ඇත.

13' wdmkYd,d myiqlï fkdue;sj m¾hka; fkajdisld.drj, kjd;eka f.k isák isiqkag
fkajdisld.dr ld¾h uKav,h yryd wdydr weKjqï l< yels w;r weKjqï l< wdydr wod<
fkajdisld.drhg ,nd §ug myiqlï i,ikq ,efí'
14. fkajdisld.drh mßY%hg ඇතුළුවීමට වපර ish¨ම úNd. අfmalaIlhන්හ COVID 19 ud¾f.damfoaY
පිළිපදින බවට සහතික කරමින්හ m%ldYk fmdaruhlg w;aika l< hq;=h'
15. ish¨ isiqන්හ fkajdisld.dr mßY%h ;=< /£ isák ld, iSudfõ § ish ixprKhka Wmßu f,i
iSud l< hq;= w;r iEu úgu iudc ÿria:Ndjh mj;ajd.; hq;=h' ish¨u isiqka ;ukag mjrd we;s
ldurj,ska msg;g meñfKk úg kshñ; uqyK
q q wdjrK ksis f,i me<Èh hq;= h'
16. úYajúoHd, m%Odk ffjoH ks<Odßjrhdf.a ks¾foaYh u; ඇතැම් isiqka fkajdisld.dr mßY%fha
msyá
s yqol,d ldurj,g wkshqla; l< yelsh'
17.' iEu isiqfjl=u ;ukag mjrd we;s fkajdisld.dr ldur ;=< u /£ isáh hq;=h' lsis÷ fya;=jla
u; isiqkag fjka l< ldur fjkia l< fkdyels h'
18.' mj;akd ffjoH ;;a;ajhka u; mokïj we;eï isiqkaf.a fjka l< ldur úYajúoHd, ffjoH
ks<Odßjrhdf.a ks¾foaYh u; fjkia l< yelsh' th tfia ù kï tu isiqka fkajdisld.dr
md,lhkaf.a uÕ fmkaùu u; w¨f;ka fjka lrk ,o fkajdisld.drj,g fyda ldur fj; hd
hq;= h'
19.' óg fmr fkajdisld.dr myiqlï ,nd we;s isiqkag fuu úNd. ld,h ;=< fjk;a
fkajdisld.drhlg fyda ldurhlg wkqhl
q a; l< yels h' tjeks wjia:djl tu isiqkag lsis÷
fya;=jla u; Tjqkaf.a fmr fkajdisld.drj,g fyda ldurj,g hdug wjir ke;'
20' isiqkaf.a ffjoH wjYH;d i|yd i;s wka;fha mjd idudkH ld¾hd, fõ,djka ;=< úYajúoHd,
ffjoH uOHia:dkh l%shd;aul fõ' ld¾hd, fõ,dfjka miq ffjoH wjYH;d සඳහා mQ¾K ld,Sk
WmYd,dêm;sjreka idudkH ක්රියා පටිපාටිය wkq.ukh කරනු ඇත.
21.' isiqkag ksis wjirhlska f;drj fkajdisld.drfhka msgùug wjir ke;'
22.' fkajdisld.drj,g lsis`ÿ wuq;af;l= /f.k hdug isiqkag wjir fkdue;'
23.' ksis wjirhlska f;drj rd;%S 8 ka miq fkajdisld.drj,g we;=¨ùug isiqkag wjir fkdue;'
24. isiqkag Tjqkaf.a wd.ñl lghq;= isÿl< yelafla Tjqkag mjrd we;s ldur ;=< mu‚' lKavdhï
wd.ñl lghq;=j,g wjir fkdue;'
25. fkajdisld.dr mßY%h ;=< /iaùï" lKavdhï wOHhk ieis meje;aùu imQrd ;ykïh'

26' fkajdisld.drhg we;=¿ jk iEu wjia:djloSu ish¨u isiqka ;u wkkH;djh ;yjqre l<
hq;=h'
27. fkajdisld.drhg we;=¿ jk iEu wjia:djloSu YÍr WIaK;ajh ksis f,i uekSu wksjd¾h fõ'
28. පවතින වාතාවරණය මත වන්හවාසිකාගාර තුලට සිසුන්හ ඇතුලත් කිරීම ඉතා සුපරික්ෂාකාරීව කල යුතු
බැවින්හ එහිදී යම් යම් ප්රමාදයන්හ ඇති විය හැකිය. එම අවස්ථාවන්හ වලදී ඉවසීවමන්හ හා සංයමවයන්හ යුතුව
ක්රියා කරන වලස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැවේ.
29. විභාග අවේක්ෂකයින්හ වන්හවාසිකාගාරවලට ඇතුලත් වීවම්දී සහ විභාගවලට සහභාගී වීමට වපර
ඔවුන්හවේ වපෞද්ගලික සුවතාවය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. වන්හවාසිකාගාරවලට ඇතුළත්වීවම්දී,
වන්හවාසිකාගාරවල රැඳී සිටියදී සහ/වහෝ විභාගවලට සහභාගී වීවම්දී කිසියම් සිසුවවකුට COVID 19 බවට
සැක සහිත වරෝග ලක්ෂණ දැවන්හ නම් ඔවුන්හ විශ්වවිදයාල / පීඨ පරිශ්රයට පිවිසීමට වපර වහාම විශ්වවිදයාල
වවදය මධ්යස්ථානයට සහ අදාළ පීඨ කායයාලයට දුරකථන ඇමතුමකින්හ දැනුම් දිය යුතුය.
30.විභාග කාල සීමාව තුළ කිසියම් විභාග අවේක්ෂකවයක් පහත සඳහන්හ කවර වහෝ තත්වයකට මුහුණ දුන
වහාත් වහාම දුරකථන ඇමතුමක් මගින්හ විශ්වවිදයාල වවදය මධ්යස්ථානයට හා පීඨ කායයාලයට දැනුම්
දිය යුතුය.


ඔබ COVID 19 වරෝගිවයකු වලස තහවුරු වුව වහාත් වහෝ සැක කළවහාත්



තහවුරු කරන ලද වහෝ සැක කරන ලද COVID-19 වරෝගිවයකුවේ සමීප
සම්බන්හධ්තාවයක් වලස ඔබ හඳුනාවගන තිවේ නම්



ඔබට වහෝ ඔවේ පවුවල් සාමාජිකයින්හට නිවරෝධ්ායනය කිරීමට උපවදස් වදන්හවන්හ නම්

31. සියලුම විභාග අවේක්ෂකයින් වන්වාසිකාගාරවල සහ පීඨ /විශ්ව විදයාල පරිශ්රයන්හි රැඳී සිටින කාලය
තුළ විශ්ව විදයාල COVID 19 මාර් වගෝපවේශ දැඩි වලස අනුගමනය කළ යුතුය.විශ්ව විදයාල COVID
19 මාර් වගෝපවේශ වලට සිසුන් අනුගත වීම නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සියලුම ආචාර් ය වරුන්ට, ශිෂය
උපවේශකයින්ට, වන්වාසිකාගාර පාලකවරුන්ට, සහකාර ශිෂය උපවේශකයින්ට, විශ්ව විදයාල
මාෂල්වරුන්ට, වන්වාසිකාගාර උප පාලකවරුන්ට, සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට බලය ඇත. විශ්ව විදයාල
COVID 19 මාර් වගෝපවේශයන්ට අනුකූල වීමට අවපාවහාසත් වීම fkajdisld.dr පහසුකම් අහිමි වීමට
හා/වහෝ අධයයන වෂර්වේ ඉතිරි විභාග වලට වපනී සිටීම සඳහා නුසුදුස්සකු වීමට වහ්තු විය හැකිය.
අධ්යක්ෂ / ශිෂය කටයුතු
27/01/2021

