පාසැල් හා පපර ළමාවිය මධ්යස්ථානවල අසනීප
කළමනාකරණය කිරීම
අපපේ ප්රජාව තුළ පකාපරෝනා වවරසය (COVID-19) පැතිර යෑම මන්දගාමී කිරීමට අපට
කළ හැකි එක් වැදගත් පදයක් වන්පන්, අසනීප ගතියක් ඇති විට, ඉතාම සුළු පරෝග ලක්ෂණ
පපන්ුම කරන විට පවා නිවපස් රැඳී සිටීමයි.

ඔබ දැන සිටිය යුත්පත් කුමක්ද
ඔපේ දරුවාට අසනීප ගතියක් ඇත්නම්, ඉතාම සුළු පහෝ පරෝග ලක්ෂණ
ඇත්නම් ඔවුන් නිවපස් රැඳිය යුතුය
දිවා කාලය ඇතුළත දරුවකු අසනීප වුවහ ාත්, ඔවුන්ව පාසැහලන්/හපර ළමාවිය අධ්යාපන
ා රැකවරණ මධ්යස්ථානවලින් (ECEC) ැකි ඉක්මනින් රැහෙන යා යුතුය.

දරුවකුට ඉතාම සුළුපවන් පහෝ පහත දක්වා ඇති පකාපරෝනා වවරස
(COVID-19) පරෝග ලක්ෂණ ඇත්නම්, ඔවුන් පරීක්ෂාවට ලක් කරවාපගන
එහි ප්රතිඵල ලැපබන පතක් නිවපස් රැඳී සිටිය යුතුය
• උණ
• ඇඟ සීතල කිරීම ා ද ඩිය දැමීම
• කැස්ස
• උගුහේ හේදනාව
• හුස්ම ෙැනීහේ අප සුතාව
• නාසහයන් දියර ෙැලීම
• සුවඳ ා රස පිළිබඳ සංහේදක හනාදැනී යාම.
සම ර අවස්ථාවල හිසරදය, මස්පිඩු හේදනාව, නාසය තද වීම, ඔක්කාරය, වමනය ා
පාචනය ද හරෝෙ ලක්ෂණ හස් සැලහක්.
වැඩිදුර උපහදස් සඳ ා:
• පැය 24 පුරාම ක්රියාත්මකවන හකාහරෝනා වවරස් (COVID-19) හ ාට්ලයින් අංකය
1800 675 398 ඔස්හස් අමතන්න.

• වවදයවරයකු අමතන්න
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• හසෞඛ්ය හදපාතේහේන්තුහේ (Department of Health - DHS) මාර්ගර්ත ස්වයං ඇර්යීම්
මමවලම භාවිත කරන්න.
පරීක්ෂණ සිදු කරන්මන් මකාතැනින්ද හවත යන්න.

දරුවකුපේ පකාපරෝනා වවරස (COVID-19) පරීක්ෂණ ප්රතිඵලය
නිපෂ්ධ්ාත්මක එකක් වුවත්, පරෝග ලක්ෂණ සම්ූණණපයන් ම පහව යන තුරු
ඔවුන් නිවපස් රැඳී සිටිය යුතුය.
කිසියේ පුද්ෙයකු හකාහරෝනා වවරසය (COVID-19) ඇති බව පරීක්ෂණ මගින් නිශ්්ිත
වුවහ ාත් නැත්නේ ආසාදිතයකුහේ සමීප ආශ්රිතයකු හස් ඳුනාහෙන ඇත්නේ, DHS
හවතින් අනුමැතිය ලැහබන හතක්, හුහදකලා වීම/නිහරෝධ්ායන සිදු කළ යුතුය.
පීනස හ ෝ ඇදුම වැනි තත්ත්වයන් ඇති දරුවන්ට ඔවුන්හේ එම හරෝගී තත්ත්වයන්ටම අදාළ
වන හරෝෙ ලක්ෂණ පළ කරන විට ECEC/පාසැලට පැමිණිය ැකිය. ඔවුන්හේ සාමානය
හරෝෙ ලක්ෂණවලට වඩා බැරෑරැේ හරෝෙ ලක්ෂණ ඇති වුව හ ාත්, ඔවුන් විසින් COVID-19
සඳ ා පරීක්ෂා කරවාෙත යුතුය. ඔවුන්හේ දිගින් දිෙට ම පවත්නා හරෝෙ ලක්ෂණ සාමානය
COVID-19 හරෝෙ ලක්ෂණවලට සමාන හේ නේ, එනේ කැස්ස හ ෝ නාසහයන් දියර ෙැලීම
ආදිය ඇත්නේ, ECEC/පාසැලට පැමිණීම සඳ ා සිය වවදයවරයාහෙන් වවදය
ස තිකයක් ලබා ෙැනීම හකහරහි සලකා බැලිය යුතුය.
වඩාත් ලාබාල දරුවන්ට (ළදරු පාසැහේ සිට 2 වැනි හර්ණිය දක්වා) නාසහයන් දියර ෙැලීම
හ ෝ කැස්ස වැනි පශ්්චාත් වවරස හරෝෙ ලක්ෂණ ඇතත්, COVID-19 පරීක්ෂණයක් කර
එය නිහෂ්ධ්නය වී ඇති අවස්ථාවල දී හරෝෙ ලක්ෂණ සේූණේහයන්ම ප ව හනාගියත්
පාසැලට/ECEC පැමිණීම සිදු කළ ැකිය. ඔවුන් හ ාඳින් සිටින බවටත්, පවත්නා හරෝෙ
තත්ත්වහයන් සුවය ලබා ඇති බවටත්, ස තික කරමින් වවදයවරයාහෙන් වවදය
ස තිකයක් රැහෙන ආ යුතුය.
හවනත් තත්ත්වයන සඳ ා ශිෂයයන් ා දරුවන් නිවහස් රැඳී සිටිය යුතු අවම කාලය ෙැන
හතාරතුරු දැන ෙැනීමට, DHS හි පාසැල් නිමෂ්ධ වගුව බලන්න.

දරුවන්ට ආපසු පාසැලට/ECEC පැමිණීමට වවදය සහතිකයක් අවශ්ය පනාපේ
හරෝෙ ලක්ෂණ ප ව ගිය පසු, ඔවුන් පාසලට/ECEC නැවත පැමිණීමට හපර, වවදය
ස තිකයක් ලබා ෙන්නා හලස අධ්යාපන ා පුහුණු හදපාතේහේන්තුහේ (Department of
Education and Training) හ ෝ DHS හනාදක්වයි.
පමම පියවර ගැනීමට ඔබ දක්වන සහපයෝගයට ස්තුතිවන්ත පවමු. එය අප සියලු පදනාවම
ආරක්ිතව තැබීමට උපකාරී වු ඇත.
හමම උපහදස් අධ්යාපන ා පුහුණු හදපාතේහේන්තුව (Department of Education and
Training), හස්ෆේ හකයා වික්හටෝරියා (Safer Care Victoria) ා හසෞඛ්ය ා මානව හස්වා
හදපාතේහේන්තුව (Department of Health) විසින් සකස් කර තිහේ
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