මාධ්ය නිවේදනය
හඳුනා නනාගත් වෛරසයක් මගින් ෛැළනෙන නියුනමෝනියා නරෝගයක් පිළිබෙෛ චීනනේ හුනේයි
ප්රාන්තනේ වුහාන් නගරනයන් මුල් ෛරට 2019 නෙසැම්බර් මස 31 දින න ෝක නසෞඛ්ය සංවිධානයට
ෛාර්තා විය. ඉන් සතියකට පසු එනම් 2020 ජනෛාරි මස 07 දින නමය නකානරෝනා වෛරස කාණ්ඩයට
අයත් නෛ වෛරස ප්රනේෙයක් න ස තහවුරු කළ අතර එය “2019-nCoV” (නෛ නකානරෝනා වෛරසය)
න ස නම් කරන දී. නකානරෝනා වෛරස යනු වෛරස ෛර්ග ගණනාෛක් අයත් කාණ්ඩයක් ෛන අතර
එය සතුන් සහ මිනිසුන් අතර පැතිරීනම් හැකියාෛ පෛතී. ඒ මගින් සාමානය නසම්ප්රතිශ්යානේ සිට මැෙ
නපරදිග ස්ෛසන සහ ක්ෂණය (Middle East Respiratory Syndrome) සහ සාර්ස් ෛැනි උග්ර
නරෝගී තත්ත්ෛයන් ඇති කළ හැකි ය.
නෛ නකානරෝනා වෛරසය නිසා නරෝගී වූෛන් ප්රමාණනේ ෛැඩි වීමක් චීනනේ හුනේයි ප්රාන්තනයන් ෙ
චීනනේ නෛනත් ප්රාන්ත සහ නගර ගණනාෛකින් ෙ තෛත් රටෛල් කිහිපයකින් ෙ ෛාර්තා වී ඇත. 2020
ජනෛාරි 25 දින ෛන විට නෛ නකානරෝනා වෛරසය නිසා නරෝගී වූෛන් 1,370 ක් ෛාර්තා වී තිබූ අතර
ඉන් 1,297 නෙනනකු චීනනයන් (තායිනේ, මැකාවු සහ නහාංනකාං ප්රනේශ් ඇතුළුෛ) ෛාර්තා වී ඇත.
අනනක් රටෛලින් ෛාර්තා වූ 23 නෙනනකු අතරින් 21 නෙනනකු ම වුහාන් නගරනේ සිට පැමිණි අය නේ.
නමම නරෝගීන් අතර මරණ 41 ක් ෛාර්තා වී ඇති අතර ඒ සියල් ම චීනනයනි.
නම් අතර වුහාන් නගරනේ සිට පැමිණි ශ්රී ාංකිකනයකු 2020 ජනෛාරි මස 24 දින ෙ ඒම නගරනයන් ම
පැමිණි චීන ජාතික සංචාරයින් නෙනෙනනකු ජනෛාරි මස 25 දින ෙ ස්ෛසන නරෝග ක්ෂණ සහිතෛ
අංනගාඩ ජාතික නබෝෛන නරෝග ආයතනයට (Institute of Infectious Diseases) ඇතුළු කර
පරීක්ෂණ සිදු නකනරමින් පෛතී. නම් තිනෙනා ම කාන්තාෛන් ෛන අතර ඔවුන් නරෝහ ට ඇතුළු කරන
විටත් සුළු නරෝග තත්ත්ෛනයන් පසු වූෛන් ෛන අතර නේ ඔවුන් නේ ෛර්තමාන නසෞඛ්ය තත්ත්ෛය
අෛොනමින් නතාර බෛ තහවුරු කළ හැකි ය. නම් තිනෙනා ට නෛ නකානරෝනා වෛරස ආසාෙනය
පෛතීෙැයි අෛශ්ය පරීක්ෂණ නම් ෛන විට සිදු කරමින් පෛතින අතර ඉදිරි දින නෙක තුළ අෛසන් පරීක්ෂණ
ප්රතිඵ ෙැන ගත හැකි ෛනු ඇත.
නෛ නකානරෝනා වෛරසය එක් පුේග නයකුනගන් තෛත් අයකුට පැතිරීනම් හැකියාෛ ඇත. චීනනයන්
නෛනත් රටෛ ට පැතිරුණු ආකාරයට ම නමම නරෝගය ංකාෛට ෙ පැතිරීනම් අෛොනමක් ඇති බැවින් ශ්රී
ංකාෛට ඇතුළු ෛන නතාටුප ෛ ඒ සෙහා අෛශ්ය නපර සූොනම ක්රියාත්මක කර ඇත. ඒ අතර:
•

•
•
•

•

ංකාෛට පැමිනණන ගුෛන් මගීන් නමම නරෝගය පිළිබෙ ෛ ගුෛනන් දීම ෙැනුෛත් කරන අතර
යමකුට නමම නරෝග ක්ෂණ එනම් අධික උණ, කැස්ස, නසම් ප්රතිශ්යාෛ සහ හුස්ම ගැනීනම්
අපහසුතාෛ තිනේ නම්, ගුෛන් නතාටුපනල් නසෞඛ්ය අංශ්යට ෛාර්තා කරන න සට උපනෙස් බා
නෙනු ැනේ.
ගුෛන් නතාටුපනල් නසෞඛ්ය අංශ්ය ෙෛනස් පැය 24 පුරා ම ක්රියාත්මක නේ
ංකාෛට පැමිනණන මගීන් අතර උණ සහිත නරෝගීන් සිටී ෙැයි නිරීක්ෂණය කිරීම සෙහා
ස්කෑනර් යන්ර (thermal scanners) ස්ථාපනය කර ඇත.
ස්ෛසන නරෝග ක්ෂණ සහිත මගිනයකු ගුෛන් නතාටුප නසෞඛ්ය අංශ්යට ෛාර්තා වුෛ නහාත්
ඔවුන්ට නෛ නකානරෝනා වෛරස නරෝගය තිනේ ෙැයි සැක කළ හැකි ෙ යන්න පරීක්ෂා කරනු
ඇත.
එෛැනි අෛොනමක් තිනේ නම් ඔවුන් නරෝහල් ගත කර අෛශ්ය පරීක්ෂණ සහ ප්රතිකාර බා දීම
සිදු කරනු ඇත.

සියලු ජනතාෛ ස්ෛසන ආසාෙන පා නය සහ ෛළක්ෛා ගැනීම සෙහා ගත යුතු සාමානය ක්රියා මාර්ග
අනුගමනය කිරීම සුදුසු ය. ඒෛා නම්:

•
•
•
•
•

ජනාකීර්ණ තැන්ෛ ගැෛසීනමන් ෛළකින්න.
අත් නිතර සබන් නයාො නස්දීම නහෝ ඇල්නකානහාල් සහිත පිරිසිදු කාරක (alcohol based
hand rubs) නයාො පිරිසිදු කරන්න.
කහින විට නහෝ කිවිසුම් යන විට අනත් ෛැළමිට ප්රනේශ්ය පාවිච්චි කර මුඛ්ය සහ නාසය ආෛරණය
කර ගන්න. නැතිනම් ටිෂූ පාවිච්චි කර ඒෛා ආරක්ිත ෛ අපරහණය කරන්න.
උණ සහ කැස්ස සහිත අය සමීපෛ ආශ්රය කිරීනමන් ෛළකින්න.
ඔබ නෛ නකානරෝනා වෛරස් නරෝගය සහිත පළාතක සිට පැමිණි පසු උණ සහ කැස්ස ෛැළනේ
නම් ෛහාම වෛෙය ප්රතිකාර සෙහා නයාමු ෛන්න. ඔබ නේ ගමන් විස්තර වෛෙයෛරයා සමග
පෛසන්න.

වෛදය සුදත් සමරවීර
ප්රධ්ාන ෛසංගත වරෝග විදයාඥ
ෛසංගත වරෝග විදයා අංශය
වසෞඛ්ය සහ වේශීය වෛදය වසේෛා අමාතයාංශය
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