c
ޕްރެސް ބްރީފް ނަންބަރު2020/0019 :

ކޯވިޑް 19-ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
ރވިފައިވަނީ 14 :މާރިޗު 21:00 2020
އެންމެ ފަހުން މަޢުލޫމާތު އެއްކު ެ
ކޯވިޑް 19-ބަލީގެ ޙާލަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ނފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު
( 24ގަޑި އިރު ތެރޭ) ބަލި ފެ ި

1

ނ
ބަލި ފެނިފައިވާ މީހު ް

10

ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު

11

ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު

17

ލ
އެލާރޓް ލެވެ ް

އ
ނެޝެނަލް :ރީނދޫ އެލާރޓްގަ ި

އައިލެންޑް ލެވެލް :ކުރެއްދޫ އޯރެންޖް އެލާރޓްގައި
އަރާ ފޭބުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލެވިފައިވާ ތަންތަން:

ތާރިޙް
 14މާރިޗް 2020

ތަފްސީލް


ށން ،ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ
ލ ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަ ު
ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަ ު
މޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ
ނ ރީތި ބީޗް ރިސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާ ް
އަލާމާތްތައް ހުރެގެ ް
ރންގްއަށް
ދން އެރިސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަ ި
ލބެން ެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ .ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ި
ލެވިފައި.



 14މާރިޗު  00:00 ،2020އިން ފެށިގެން ދިވެހިން ފިޔަވައި ސްޕެއިންގެ ހުރިހާ
އ
ވލާތުގެ )  (Bavaria, North Rhine-Westphaliaއާ ި
ސަރަހައްދަކުން އަދި ޖަރުމަނު ި

ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ( (Baden-Württemberg and Île-de-France Grand Est

ގެ ވައިގެ މަގުން ސީދާ ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި ކްރޫ އާއި ވޭތިވެދިޔަ  14ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި އީރާންގައި ޓްރާންސިޓްކޮށް ނުވަތަ ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ މީހުން ރާއްޖެއަށް އައުން ވަނީ

މެދުކަނޑާލެވިފައިެވެ.


ކއި ސިޓީހޮޓެލްތަކަށް މިރޭ
ގ ގެސްޓް ހައުސްތަ ާ
ލމާލެ)،ހިން ާ
ލ ،ވި ި
މާލޭގައި (މާލެ ،ހުޅުމާ ެ
 12:00އިން ފެށިގެން  14ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިދޭސީ އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއަކު ޗެކިން
ފއިއެވެ .އަދި މިހާރު މި ފަދަ ތަންތަނުގައި ޗެކްއިންވެފައިތިބި
ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާ ަ
މ
ވސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ި
ތބުމުގައި އެއް ެ
ނގެ މުއްދަތަށް ި
ނން ބުކި ް
ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ަ
އެންގުމުގައި ހިމެނާފައިވެއެވެ.



ރނުދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒެއް މިއަދުން
ތކާއި ކޮލެޖްތަކާއި އަދި ތަމް ީ
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޔުނިވަރސިޓީ ަ
ނ
ލތް ވަ ީ
އފް ޕަބްލިކް ހެ ް
ނދުކުރުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޮ
ށ ބަ ް
ފެށިގެން  2ހަފްތާއަ ް
އަންގަވާފައިއެވެ.



ދރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގެ
ރިސޯޓުތަކުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ި
އެހެން ރަށްރަށުން ރިސޯޓުތަކަށް މީހުން ދަތުރުކުރުން މިއަދުގެ  18:00އިން ފެށިގެން 14
މށް ވެސް ވަނީ އަންގަވާފައިއެވެ.
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުއްޓާލު ަ



ކުރެއްދޫ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  10ފަރާތެއްގެ ސާންޕަލް ނަގައި
ކ ގޮތުން  1ފަރާތެއްގެ ސާންޕަލް ވަނީ ކޯވިޑް 19-ފައްސި
ކުރި ތަޙުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައް ާ
ނުވަތަ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ .ނަމަވެސް ބާކީ ނެގި  9ފަރާތުގެ ސާންޕަލް މިބައްޔަށް ނައްސި
ނުވަތަ ނެގެޓިވް ވެފައިވެއެވެ.



ކޯވިޑް 19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި  2ބިދޭސީން ،ސަފާރީ އުޅަނދެއްކަމުގައިވާ
އައިލެންޑް ސަފާރީ  1ގައި އެކަހެރިކޮށް ،އެފަރާތް ތަކުގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ
މަސައްކަތްވަނީ ފަށާފައި .މިކަމާއި ގުޅިގެން ،އެ ސަފާރީ އުޅަނދު މިހާރުވަނީ މޮނީޓަރިންގ
ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައި.



ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ޑްރީމް
މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ކުރަމުންނެވެ .އަދި މި މީހުން ވަނީ ރިސޯޓްގައި އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި.

ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ

ޓރިންގްއަށް ލެވިފަވެއެވެ.
ނ ަ
ލިބެންދެން އެރިސޯޓު ވަނީ މޮ ި


ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން މީރު އައިލެންޑް ރެސޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ
ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ކުރަމުންނެވެ .އަދި މި މީހުން ވަނީ
ރިސޯޓްގައި އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި.

ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެރިސޯޓު ވަނީ

މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފަވެއެވެ.


ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން އޮޅުވެލި
ބީޗް ރެސޯޓުން  2ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ
ކުރަމުންނެވެ .އަދި މި މީހުން ވަނީ ރިސޯޓް އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި.

ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ

މނިޓަރިންގްއަށް ލެވިފަވެއެވެ.
ލިބެންދެން އެރިސޯޓުގައި ވަނީ ޮ


ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކޯވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން
ނ ރިޒޯޓުން ބިދޭސީއެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާ ޓެސްޓްކުރުމުގެ
ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫ ް
ގއި އައިސޮލޭޓް ކުރެވިފައި.
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ ކުރަމުންނެވެ .މިމީހާ ވަނީ ރިސޯޓް ަ
ވފަވެއެވެ.
ރސޯޓު ވަނީ މޮނިޓަރިންގްއަށް ލެ ި
ބންދެން އެ ި
ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލި ެ



ބންގްލަދޭޝްއިން ފުރައިގެން
ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލުގެ ދަށުންަ ،
އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު 14 ،ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.



ކޯވިޑް 19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކާ "ކޮންޓެކްޓް" ވުމުގެ ސަބަބުން ،ރައްކާތެރިކަމުގެ
ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،ބިދޭސީއެއް ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ގެންގޮސް ޓެސްޓު
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.



ކޯވިޑް 19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި ބިދޭސީއެއް ބ .ފެހެންދޫގައިވަނީ އެކަހެރިކޮށް،
ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި .މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށްވަނީ
ފއި.
ކށް ގެނެވި ަ
މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަ ަ

މުހިންމު ބައެއް ބަހުގެ މާނަ:


ބަލިފެނިފައިވާ މީހުން) :(Confirm Casesލެބޯޓްރީ ތަޙުލީލުން ކޯވިޑް 19-އަށް ޕޮޒިޓިވްވުން



ނ
ނފޭބުން ،ކަރުގައި ރިއްސުން ،ނެވާލާ ް
ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭފަރާތްތައް  :ހުންއައުން ،ކެއްސުން ،ނޭފަތުން ފެ ް
ހރި މީހުން.
ތތައް ު
އުނދަގޫވުން ފަދަ ޢަލާމާ ް



ފށިތާ 14
ތތައް ފެންނަށް ެ
ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓް :ކޯވިޑަށް ކޮންފާރމް ނުވަތަ ޝައްކު ކުރެވޭ ފަރާތަކާއި ބަލީގެ ޢަލާމާ ް
ނ
ދުވަސްތެރޭ އެގައި މަސައްކަތް ކުރި އަދި އެކުގައި އުޅުނު މީހުން .އަދި ބަލިވުމުން ފަރުވާ ކުރެއްވި މީހުން ހިމެނިގެ ް
ރގައިއެވެ.
ދަނީ ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެ ޭ



ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ފަރާތްތައް :އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ނުފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް ފާއިތުވި  14ދުވަސް ތެރޭ ޗައިނާ ފަދަ
ނ
ދަތުރުކުރުން މަނާ ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އައުމުން އެފަރާތް  14ދުވަސް ވަންދެން އެކަހެރިކޮށްފައި ބެހެއްޓު ް



މޮނިޓަރ ކުރެވޭ ކޮންޓެކްޓް ވި ފަރާތްތައް 14 :ދުވަސް ވަންދެން އަމިއްލައަށް އެކަހެރިވުމަށް އަންގާފައިވާ
ނ
ކްލޯސްކޮންޓެކްޓު ް

އާއްމު ސިއްހަތު އެލަރޓް ލެވެލްތައް:
ކުލަ ( ހިރާސް ލެވެލް)

ސްޓޭޓަސް
ނ
ބަލިޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ރާއްޖެއިން ފެނިފައި ނެތު ް

ލެވެލް ހުދު( :ލެވެލ )1

ތ
މހަކު ރާއްޖެއަންނަ ހާލަ ު
ރާއްޖޭން ބޭރުން ބަލިޖެހިފައިވާ ީ


ނ
ކ ް
ނ ސްކްރީންކޮށް ބަލި ހުރި ަ
ނނާއި އިތުރު މީހު ް
ގ ކޮންޓެކްޓު ް
ނނުތަނުގައި ބަލި މީހާ ެ
ބަލި ފެ ު
ނ
ދެނެގަތު ް



ނ
ރންޓީ ް
ނމާއި ކޮންޓެކްޓުން ކަ ަ
ދ ު
ނ އައިސޮލޭޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ި
ނނަ މީހު ް
ތތައް ފެ ް
ބަލީގެ އަލާމާ ް
ނ
ނ ަ
ލ މީހާ ފެ ް
ބތިއްބުމާއި ބަ ި
ލހެއްޓުން .މީގެ ތެރޭގައި ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ޭ
ކޮށްގެން ބެ ެ
ހއްޓުން ހިމެނެއެވެ.
ސަރަހައްދު ކަރަންޓީންކޮށް ބެލެ ެ



މން ދިއުން
ލގެ ހާލަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަ ު
އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ބަ ީ



ނ ދިނުން
ރ ދިނުމާއި ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަ ް
އށް ހިތްވަ ު
ބަލިމީހުންނާއި އާއިލާ ަ

ލެވެލް ރީނދޫ( :ލެވެލް
)2

ނ
ނށް ބަލި ފެތުރު ް
މހެއްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި މީހުން ަ
ރާއްޖޭން ބޭރުން ބަލިޖެހުނު ީ


ނ
ބންދުކުރު ް
ބަލި އުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ ސްކޫލްތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތައް ަ



ނ
އާންމު އެއްވުންތައް ހުއްޓާލު ް



އކުމުގެ އެޕޮއިންޓްމަންތައް މަދުކުރުން.
އޓޭފަދަ ޑޮކްޓަރަށް ދެ ް
ފަހަށްބެހެ ް



އެމެޖެންސީ ސާރޖަރީ ނޫން އެހެން ސާރޖަރީތައް މެދުކަނޑާލުން

ނ
ހންގެ މެދުގައި ބަލި ފެތުރު ް
ޓްރެވެލް ހިސްޓްރީއެއް ނެތި މީ ު

ލެވެލް އޮރެންޖް( :ލެވެލް )3

ލެވެލް ރަތް( :ލެވެލް )4

