`
 17ޖޫން 2020

ނވީ ގޮތގެ އސޫލ
ސންޓަރ ތަކގައި ޢަމަލކރަ ް
ފޓްނަސް ެ
ޅގެން ޖިމް އަދި ި
ޑ 19-އާ ގ ި
ކޯވި ް
 .1ތަޢާރަފ މަޤްޞަދ
ށ އަޅާ ފިޔަވަޅތަކގެ ތެރެއިން ޖިމް އަދި ފިޓްނަސް
ކޯވިޑް 19-އާއި ގޅިގެން އާ އާންމ ޙާލަތަށް ރޖޫޢަ ވމަ ް
ސެންޓަރތަކގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކ ޚިދމަތްދޭނެ ގޮތގެ އސޫލތައް ކަނޑައެޅން މހިންމެވެ .މިއސޫލަކީ ޖިމް އަދި
އ
ފިޓްނަސް ސެންޓަރ ތަކގައި ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރި މާހައލެއް ގާއިމ ކރމަށްޓަކައި ކރަންވީ ކަންތައްތަ ް
ބަޔާންކރާ އސޫލެވެ.

 .2ދާއިރާ
އ
ޖިމްތަކާ ފިޓްނަސް ސެންޓަރތަ ް

 .3ޖިމް އަދި ފިޓްނަސް ސެންޓަރތައް
ޖިމްގެ ނވަތަ ފިޓްނަސް ސެންޓަރގެ ޚިދމަތް އެއް ވަގތެއްގައި ހޯދާ މީހންގެ ޢަދަދ މަދކރމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ
ބަޔާންކރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމގެ ފިޔަވަޅތައް އަޅަންވާނެއެވެ.


އެއްވަގތެއްގައި އަންނަ މީހންގެ ޢަދަދ ކަނޑައަޅާ ޝެޑިއލް ހެދން.

މިގޮތން ކރިއަށް އެޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން

ޖއްސން .އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދިނމގައި ކޯވިޑް19-
ނތިޒާމް ހަމަ ެ
ޖިމް އަދި ފިޓްނަސް ސެންޓަރ ބޭނންކރެވޭނެ އި ް
ނށް
އިގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް (ހންއައން ،ކެއްސން ފަދަ) ހރިތޯ ސވާލކރމާއި އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހރިނަމަ ތަ ަ
ނައމަށް އެންގން.


މީހން ޙަރަކާތްތެރިވާއިރ މަދވެގެން  3ފޫޓގެ ގައިދރމިން ކަށަވަރ ކރެވިފައި ހރން.



ގ ގިނަވެގެން  5މިނެޓް ކރިން ދިއން.
އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބިފައިވާ ގަޑީ ެ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



ވ ގޮތަށް ގަޑިތަކގެ
ގނަ ނ ާ
ގތަށް އަދި އެއްތަނަކަށް ި
ގޑިތަކގައި މީހން ބައްދަލނވާ ޮ
ސެޝަންތައް ފަށާގަޑިއާއި ނިމޭ ަ
ނއިރ  2މީހންގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސން .ގައިދރކަން ކަށަވަރ ކރމަށްޓަކައި ޖިމަށް ވަންނައިރ އަދި ނކން ަ
ތށް ކިޔއެއްގައި ތިބެގެން ވަދެ ނކމެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސން.
ދެމެދގައި މަދވެގެން  3ފޫޓްގެ ދރމިން ހންނަގޮ ަ



ގ
ނށް މަދވެގެން  3ފޫޓ ެ
އތަކެތި ބޭނންކރާމީހން ަ
ވނީ ެ
އ ބަހައްޓާފައި ހންނަން ާ
ތަނގައި ބޭނންކރާ އާލާތްތަ ް
ގައިދރމިން ބެހެއްޓޭ ވަރަށް.



އ ސާފކރިކަން ކަށަވަރ ކރމަށްޓަކައި އެކަމަށް މވައްޒަފަކ ހރން ނވަތަ
ތަނގައި ބޭނންކރާ އާލާތްތަ ް
އެކަންކަށަވަރ ކރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ތަނގައި ހަމަޖެއްސން



ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވމާ ގޅޭ މަޢލޫމާތާއި ޢަމަލތައް ބަހައްޓަންވީގޮތގެ އިރޝާދ

(މާސްކް އެޅން،

މަދވެގެން  3ފޫޓ ގައިދރމިން ބެހެއްޓން ،އަތގެ ސާފތާހިރކަން ،ބޭނންކރާ އާލާތްތައް ސާފކރން ފަދަ) ތަނަށް
ބހެއްޓން.
ވަންނަ ދޮރ ކައިރީގައި އަދި ތަނގެ އެތެރޭގައި ފެންނަގޮތަށް ެ


ފައިސާގެ މޢާމަލާތްތައް ކރމގައި ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓް ހެދން.



ތދޮވެވޭނެ ނވަތަ ސެނޓައިޒަރ އިން އަތް ސާފކރެވޭނެ އިންތިޒާމ ހަމަޖެއްސން.
ތަނގައި ސައިބޯނި ލައިގެން އަ ް



ލސްތައް ނބޭއްވން.
މަދވެގެން  3ފޫޓަށް ވރެ ގައިދރމިން ނބެހެއްޓޭނަމަ ގްރޫޕް ކް ާ

 .4ޖިމް އަދި ފިޓްނަސް ސެންޓަރތައް ސާފކރމާއި ޑިސްއިންފެކްޓ ކރން


ށ ޑިސްއިންފެކްޓް ކރން.
އ ބޭނންކރާ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ސާފކޮ ް
ތނާއި ތަނގަ ި
ކޮންމެ ދވަހެއްގެ ސެޝަން ނިމމަށްފަހ ަ



އތަކެތި ބޭނންކރމގެ ކރިން ސާފކރން .އަދި ތަނގެ ފަރާތން
ލތްތައް ބޭނންކރާ ފަރާތްތަކން ެ
ނނަ ޢާ ާ
ތަނގައި ހ ް
ސާފކރމަށް ބޭނންވާތަކެތި ފޯރކޮށްދިނން.



ލޓަރ ފެން ()1:50
ލ ީ
ޑިސްއިންފެކްޓް ކރމަށް ބްލީޗް ސޮލިއޝަން ބޭނންކރާނަމަ  1މިލިލީޓަރ ބްލީޗަށް  50މި ި
މށްފަހ
ދން ބެހެއްޓ ަ
ޝން ތައްޔާރކރން .ބްލީޗް އިން ސާފކރާނަމަ  10މިނެޓް ވަން ެ
މިމިންގަނޑަށް ބްލީޗް ސޮލިއ ަ
އޔާރ ކރމަށްފަހ ބެހެއްޓޭނީ  24ގަޑިއިރަށް ،އަދި
ފތިގަނޑަކން ސާފކރން .ބްލީޗް ސޮލިއޝަން ތަ ް
ފެނން/ފެން ޮ
ވނީ މަތިޖެހި އެއްޗެއްގައި ލޭބަލް ކޮށްފައި.
ސޮލިއޝަން އަޅާފައި ހންނަން ާ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވެބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:



ނ
ދަގަނޑ ފަދަ ބާވަތްތަކގައި ބްލީޗް ސޮލިއޝަން ބޭނން ކރާނަމަ ދަބަރ ޖެހމގެ ފރޞަތ އޮންނާނެ .އެހެންކަމ ް
ލތްތައް
އ ބޭނންކރން ނވަތަ ތަނގައި ބޭނންކރާ ޢާ ާ
ޓންޓެ ް
ކހޯލް ހިމެނޭ ޑިސްއިންފެކް ަ
ތނަށް  70%އަލް ޮ
އެފަދަ ތަން ަ
ސާފކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކރމަށް ހާއްސަ ކެމިކަލެއް ބޭނންކރން.

 .5ޖިމްގައި ދިނން އެދެވިގެންނވާ ޚިދމަތްތައް


އދެވިގެންނވެއެވެ.
ސައނާ އަދި ސްޓީމް ރޫމް ފަދަތަންތަން މިވަގތ ބޭނންކރން ެ



ގއި ނބަހައްޓާށެވެ.
ތން ޖިމް ަ
ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ތަން ަ



އންމެ
ނއް ބެހެއްޓން ެ
ޝ ެ
ފން ފޅި ރީފިލް ކރެވޭނެ ގޮތަށް މެ ި
ފެނގެ ޚިދމަތްދޭނަމަ ،ހަމައެކަނި އެމީހަކ ގެންދާ ެ
ރަނގަޅެވެ .ފެންބއިމަށް ވަކިން ބޭނންކޮށް އެއްލާލެވޭ ޑިސްޕޯސަބަލް ތަށި ބޭނންކރާށެވެ.
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