රුහුණ විශ්වවිද්යාලයීය ඉංජිනේරු පීඨ හා වවද්ය පීඨ ුලලයී නවාවි් 19 වයාප්ති
රුහුණ විශ්වවිද්යාලයීය ප ඨ ද කද්ින් ම කව වව වික කිාවි 1 ආ ාධාත ස සුන් ම න්ප ද කද්කව හ ුනාවා
ගැනීමක ලයීැබීම ිණගාටුවක ිරුණන්. රුහුණ විශ්වවිද්යාලයීකඉ ජිනේක මරු ඨ දකඉ සුකළිඅ ඹු PCR
දරීක්ෂණ මගි ම එම ඨ දකඉ සුන් ම කද්කද්කව හ කිාවි 1 ාධාත ස බව 2020 කද්ධැවබර් මධ 05 වැනි
දිව සුවුරු විප. ඔවු ම කද්කද්වා ගවදු ධු ිළුසර දිධ්ික්ි වලයී දදිිකරිරුව ම ක . කිාවි 1 කද්වව
රැල්ලයී ාරවභකඉ දීම උද හලයීදති ඇතුළු විශ්වවිද්යාලයී දාලයීවාත ිාය ප ලයීබා කළ ම උදකද්ධ් කවාසිා
ජිනේක මරු ඨ දකඉ ඹවධ ම වධර සුන් ම පිය ධක් ුැර ඹ ම සුපළු සුන් ම සම නිකවධ් කවස පිකත්ව කගාධ්
තිබුණි.
කමව ම වධිගස කරෝග වයාප්තියතිපි දී ඹගමගමවප ිඅ තුතු න්කළන්ම ර්ර්කවෝදාප වගමකඉ ධිණරණප මාමා
ිර සමා ද්ැවක රැඳී සුටිව ධ්ථාවකඉ ම රැඳී සුටිමි ම කධෞඛ්යප මාර්කගෝදකේශප මක ඹගමකූලයීව
වවරධපක නිරාවරණප වීකම ම වැඅකී සුටීමයි. කිකධ් වමුත් සම ප්රාකපෝගිි දරීක්ෂණ ුා විභාග
ිකතුතු වැවස ඇරඹීම ධඳුා දන්ගිප කවාවැවබර් මධ 27 වැනි දිව ඔවු ම වැවස ඨ දප කවස දැමිණ
ඇස. එකලයීධ දැමිණීකව දී සුන් ම විසු ම සම ප්රකේශකඉ මුනව කධෞඛ්යප දරීක්ෂිවරු මකග ම ලයීබා
ගත් වාර්සාවක් ජදිය දත් ිඅ තුතු බවක නිර්කේශ කිරුණි. මීක ඹමසරව හුකද්ිලයීා ිරව ලයීද් ප්රකේශ
වලයී සුක ද් සුන් ම න්ළු පිය ධක් වැවස ඨ දපක වාර්සා ිඅ ඹසර ඔවු ම සම

PCR දරීක්ෂණ වාර්සා

ජදිය දත් ිර කිාවි 1 ාධාත ස කවාවව බව සුවුරු න්රීම ඹනිවාර්ප විප. එකම මම ඔවු ම
ක මවාසුිාගාර වලයී ධති කද්ිි ිාලයීපික නිකරෝධාපවපක පකත් ිරව ලයීදී. කිකධ් වමුත් දන්ව
සුකළිරව ලයීද් ඹු

PCR දරීක්ෂණ වලයීදී එම සුන් පිය කධ ම කද්කද්කව හක කිාවි 1 ාධාත ස බවක

සුවුරු විප. එම පිය කධ් කධන් සුපළුම සුන් ම PCR දරීක්ෂණවලයීක ලයීක් ිර ඇති ඹසර ඔවු මකේ වාර්සා
ඹගමව ඔවු ම න්සුකව හකත් කිාවි 1 ාධාත ස කවාවව බව සුවුරු විප. එකධ් වුවද් ාධාත ස සුන් මකේ
ඍජු ාශ්රිසප ම ුා කද්වව කදඅ ාශ්රිසප ම වුාම ුනාවාකගව ඔවු ම නිකරෝධාපවපක ලයීක් ිරමි ම
ඨ දප තුලයී කිාවි 1 වයාප්තියතිප වලයීක්වා ගැනීමක ඹවශය ද්ැි  පිපවර කගව ඇස.
සවද් රුහුණ විශ්වවිද්යාලයීය ප වවද්ය ඨ දකඉ සුන් ම 00 කද්කව හ ධඳුා ිරව ලයීද් ඹු

PCR

දරීක්ෂණ වලි ම වවද්ය සුන් ම කද්කද්කව හ ාධාත ස බව 2020. 2.02 වැනි දිව සුවුරු විප. ජ ම
ඹවතුරුව වවද්ය ඨ දකඉ ක මවාසුිාගාර තුඅ රැඳී සුටිව සුපළුම සුන් ම ධඳුා PCR දරීක්ෂණ සුකළ ිඅ
ඹසර, ඒ ඹතුය  ම සවත් සුන් ම 04 කද්කව හ කිාවි 1 ාධාත ස බව සුවුරු විප.
ධාපනිි පුහුණු ධඳුා ධුභාගී වූ සුන් ම ිණ්ඩාපමක් ුැර ඹ ම න්සුකව හ ිරාපිටිප ශික්ෂණ කරෝුලයී
ධමග ධවබ මධසා දවත්වා කවාමැස. කිාවි 1 ාධාත ස වූ සුපළු සුන් ම විසු ම කිාකරෝවා කද්වව
රුල්ලයී ාරවභකඉ දීම විශ්වවිද්යාලයීප මගි ම නි හත් ිඅ ධිණරණ මාර්කගෝදකේශ උල්ලයීිඝවප ිර ඇති
බව දැුැදිලි ප. ඔවු ම ක මවාසුිාගාර වලි ම පිකවීකව දී සම ක මවාසුිාගාර දාලයීියි ම ක කුෝ ශිෂය
උදකේශිවරු ම ක ද්ැගමව දී කවාමැති ඹසර ඹවම වශකප ම ක මවාසුිාගාර පිකවීකව කල්ඛ්වකඉ කුෝ

ධකුවක් සබා කවාමැස. කිාවි 1 ාධාත සයි ම ුනාවාකගව ඹභය මසර දරීක්ෂණ ාරවභ ිරව තුරු
ඔවු ම කමම කසාරතුරු වධ ම ිර ඇස. කමව ම ද්ැි  ඹවද්ාවව සත්ත්වපි දී සුන් මකේ වගකීව විරප ස
ක්රිපාිලයීාදප කවාව මවක විශ්වවිද්යාලයී දය රපක් තුඅ කමව ම සත්ත්වපක් ඇති කවාව මවක තිබුණි.
න්ළුසර පිය ධිකේ කවාධැඅන්ළිමත් ක්රිපාිඅාදප නිධාකව ම ඹකව හත් සුන් මක ද් නිකරෝධාපවපක
ලයීක් වීමක සුකළ වී තිකේ. සවද් කමව ම සත්ත්වප ම තුඅ විභාග ිල් පාම, ඹධයපව වාර දිු  වීම ාදී ඇති
වූ ප්රතිවිදාි කවාවැඅැක්විප ුැන් ඹසර, ද්ැි  උදකද්ධ් ලයීබා දී තිබිප දී ම කමව ම සත්ත්වපක් ඇති වීම
ඹවාධවාව මස ිරුණන්. එබැවි ම සුපළුම ඨ දවලයී සුන් ම ුක කිාකරෝවා කධෞඛ්යප මාර්කගෝදකේශ
වලයී ඹගමගස වව කලයීධත් ධිණරණ මාමා න්රීව, ධමාන කළරධ්ථභාවප දවත්වාගැනීම, මුඛ් ාවරණ දැඅඳීම,
නිර මසරකප ම ද්ෑත් පිය සුකළ ිර ගැනීම, වැනි සුපළු ර්ර්කවෝදාප ද්ැි ව පිළිදදිව කලයීධත් ඹවධාරණප
ිරමි.
විශ්වවිද්යාලයීප තුලයී සුන් ම ක ුා ිාර්ප මණ්ඩලයීපක කධෞඛ්යාරක් ස වකපිකාවක් ධිධ් ිර දීමක ද්ැි 
උත්ධාුපක් කගව ඇස. සුන් මක ප්රමාද්පන් ම කසාරව ිාලයීමාමාව ඹවධාවකඉ උදාත ප ලයීබා ගැනීමක
මඟ ධැඅමාම ඹදකේ ඒිාපව ඹරමුණයි. ඹප්රමාදීව උදාත ප ධවර්ර්ණ න්රීම මඟි ම උදාත 
ඹකප්තියක්ෂියි මක ුා රකක ඇතිවව දිු  ිාලීව පුදත් බලයීදෑම ඹවකබෝධ ිර ගස තුතුප.
කමව ම සත්ත්වපක් පකකත් ඇසැව බලයීක ග විද්යාත්මි කවාවව ුානිිර ප්රණාර සුකළිරව බව
දැුැදිලිප. ිරුණාිර කමව ම බලයීක ග වලයීක කගාකළරු කවාවී සුටිව කලයීධත් විශ්වවිද්යාලයීප තුඅ
කධෞඛ්යාරක් ස වකපිකාවක් ඇතින්රීමක දාලයීවාත ිාය පක ධුප වව කලයීධත් ිාරුණිිව ජල්ලයීා
සුටිමි.

කනය්ෂ්ද මුාණාර්ප න්ජීව ඹමරකධ්ව
උද හලයීදති

