ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނާއި ގުޅޭ ސުވާލާއި ޖަވާބު (އިސްލާހު ކުރެވިފައި)

 .1ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ދާން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭތަ؟
އޗް.ޕީ.އޭ.ގެ ހުއްދަ ބޭނުންވާނެ .ހުއްދަ ހޯދުމަށް ރަށަށް ފުރުމުގެ ،މަދުވެގެން  2ދުވަސް
ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ދާން ެ
ކުރިން 'ހާލުބެލުން' ޕޯރޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީވެ ހޯމް ކަރަންޓީންއަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނެ .ހުއްދައަށް އެދި ހުށައެޅުމުން
ނ
ތން ބަލާ ފާސްކުރުމަށްފަހު އެޗް.ޕީ.އޭ .އަށް އެންގުމު ް
ށގޮސް ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
ރަށު ކައުންސިލުން ކަރަންޓީނަ ް
އށް އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެ.
ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ .އަދި މިހުއްދަ ހާލުބެލުން ޕޯޓަލް ަ
 .2ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟
ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ މުއްދަތުކަމުގައި މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  10ދުވަސް .ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ
ށ
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަ ް


އދުވަހަކީ
ނން ފެށުން ( ެ
ވހުން ފެށިގެން ގު ަ
މެންދުރު  12.00ގެ ކުރިން ރަށަށް ދެވޭ މީހުންގެ މުއްދަތު އެދު ަ
 1ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ބެލުން)



ގން
ގން އަންނަ ދުވަހުން ފެށި ެ
މެންދުރު  12.00ގެ ފަހުން ރަށަށް ދެވޭ މީހުންގެ މުއްދަތު ޖެހި ެ
ކ  1ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ބެލުން)
ވސް ނޫން ޖެހިގެން އަންނަ ދުހަ ީ
ގުނަންފެށުން( .ރަށަށް ދެވޭ ދު ަ

 .3ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި ގެއިން ބޭރަށް ގޮސް އެހެން މީހުންނާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެތަ؟
ނ ބޭރަށް ނިކުތުމަކީ މަނާކަމެއް.
ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި ގެއި ް
ނ ސާމްޕަލްނަގާ ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓު ހެދޭނެ .ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބޭނީ މަދުވެގެން 48
ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމު ް
ވ
ނ ދޫކޮށްލެވޭނެ .ނަތީޖާ ޕޮޒިޓި ް
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި .ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ނަމަ ކަރަންޓީނު ް
ކންކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެވޭނެ.
ވެއްޖެނަމަ ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ަ
ނމަ އެންމެންގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ބޭރަށް
އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްތަނެއްގައި ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ަ
ވސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެނަމަ ދެންތިބި މީހުންގެ ކަރަންޓީނުގެ
ނުގޮސް މަޑުކުރަންވާނެ .އެއްކޮށްތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ެ
މުއްދަތު އިތުރުކުރެވޭނެ.

 .4ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަ މީހާ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟


ރން
ލނުކު ު
އެހެން މީހުންނާއި ބައްދަ ު



ޖ ހާލަތެއް
ނ ޖެހިއް ެ
ލނުވުން .ކޮނެމްހެން ބަދަލުވާ ް
ށ ބަދަ ު
ނން އެހެން ތަނަކަ ް
ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ޫ
ދ ހޯދުން.
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ރަށު ކައުންސިލަށް/ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް އަންގާ ހުއް ަ



ނ
ކެއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ގޭގެ އެހެންމީހުންނާއި ވަކިން ހަމަޖެއްސު ް



ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިޔަސް ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން ގޭގައި ،ބޭރަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުން



ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގައި ކޯވިޑް 19-ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެންނަ ނަމަ އެރަށެއްގެ ހޮސްޕިޓަލް/ސިއްޙީ
މަރުކަޒަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުން .އަދި އެނޫންވެސް ކަމެއްގައި ޑޯކްޓަރަށް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން
ހޮސްޕިޓަލް/ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުން.

 .5މާލެއިން ރަށަށް ދާން ފުރާއިރު ނެގެޓިވް ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓެއް އޮތް ނަމަ ކަރަންޓީން ވާން ޖެހޭނެތަ؟

ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެ.

 .6ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެ ރަނގަޅުވުމަށްފަހުގައި ރަށަކަށް ދާނަމަ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނުވާން ޖެހޭނެތަ؟
ދން
ޓނުވާކަށް ނުޖެހޭނެ .ރަށަށް ާ
ނމަ ފުރަބަންދު ކަރަން ީ
ނ  3މަސް ހަމަ ވެފައި ނުވާ ަ
ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވިފަހު ް
ހުއްދަ އަށް އެދޭއިރު އައިސޮލޭޝަނުން ރިލީސްކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވަން ވާނެ.

