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ޕޑޭޓް ކުރެވިފައި
 20ޑިސެންބަރު 2020ގައި އަ ް

ކޯވިޑް19-ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް
ދަތުރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ކޯވިޑް19-އިގެ ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕްރެޑް އޮތް ރަށަކުން އެހެން ރަށަކަށް ގޮސް އެރަށުގައި ކޮންމެހެން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި
ބނުންވެއެވެ.
ބންކުގެ ޚިދުމަތްފަދަ( އެކިއެކި މަޝްރޫޢޫތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުނުކެނޑި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޭ
)ޔުޓިލިޓީސްޭ ،
މިއުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ ކަރަންޓީނުވުމުކާ ނުލާ މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކުރު މުއްދަތަކަށް ) 5ދުވަހަށްވުރެ
ބޔާންކޮށް
ގިނަނޫން( ރަށްރަށަށްގޮސް )ރިސޯޓްތައް* ފިޔަވާ( މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ަ
އަންގައިދިނުމެވެ .މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ
ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި ދަތުރުކުރާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.
ބލިކް ހެލްތު އިންޓަވެންޝަންސް ޓު
* ރިސޯޓްތަކަށް އާންމު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދަތުރުކުރާނަމަ އެޗް.ޕީ.އޭ.ގެ "ޕަ ް
ޕްރިވެންޓް ކޯވިޑް 19-ޓްރާންސްމިޝަން އިން ދަ ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރ" ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ.

 .2ދާއިރާ
ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށް ކުރާ ދަތުރުތައް:


ބލް އަދި މީޑިއާ ނެޓްވާރކްގެ ޚިދުމަތްތައް
ކޭ ަ



ބންކުގެ ޚިދުމަތްތައް
ޭ



ވޯޓަރ ސަޕްލައި ،ކަރަންޓުފަދަ ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތައް



ބލުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ކަންތައްތައް ެ



މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތައް



ސަރުކާރުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް



މިނޫންވެސް އާންމު ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް

Roashanee Building (4Th floor) Sosun Magu, Male’, Republic of Maldives
Tel: +960 3014494
Email: hpa@health.gov.mv
Fax: +960 3014484
Website: www.hpa.gov.mv

ގތް:
ގއި ޢަމަލުކުރާނެ ޮ
 .3ހުއްދަ ހޯދުމާއި ހުއްދަ ދިނުމު ަ


ބޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދަތުރުކުރުމަށް އެދޭ މުއައްސަސާގެ ފަރާތުން
ހުއްދަ ހޯދުމަށް ތިރީގައި ަ
 eoclegal@health.gov.mvމެއިލްއަށް ކޮޕީ

 neoc@police.gov.mvއަށް އީމެއިލް ކުރާށެވެ .އަދި
ކުރާށެވެ.
)ހ( މުއައްސަސާގެ ނަން
)ށ( ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހާ/މީހުންގެ ނަން
)ނ( މިހާރު އުޅޭ ގޭގެ އެޑްރެސް
)ރ( މަޤާމް/ހައިސިއްޔަތު
ބރު
)ބ( އައި.ޑީ ކާޑު ނަން ަ
ބރު
)ޅ( ގުޅޭނެ ނަން ަ

)ކ( ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ދާ ރަށާއި ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު
ބދަލެއް ގެންނަން
ބރިއަންނަ ތާރީޚް )އެއްވެސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ތާރީޚަށް ަ
)އ( ދަތުރު ކުރާ ތާރީޚާ އަދި އެނ ު
ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން މެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެންގުން(
)ވ( މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް


ހުއްދަ

ހޯދުމަށްއެދި

neoc@police.gov.mv

އަށް

 eoclegal@health.gov.mvމެއިލްއަށާއި ދަތުރުކުރުމަށް

ހުށައެޅުމުން
އެދިފައިވާ

ރަށެއްގެ

ހުއްދަ

ދިނުމުގައި

ކައުންސިލަށް

ކޮޕީ

ކުރަންވާނެއެވެ.

މ
ގ ޒިން ާ
އއްސަސާ ެ
ގ މު ަ
 .4މަސައްކަތް ހިން ާ


ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މުއައްސަސާއިން ފޮނުވާ މުއައްޒަފުންގެ ހުއްދަ ހޯދުން.
އުސޫލުގައި ަ



މުއައްޒަފުންނަކީ/މީހަކީ ކޯވިޑް19-ގެ ޢަލާމާތެއްހުރި މީހެއް ނޫންކަން ނުވަތަ ފައްސިވެފައިވާ މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓެއް
ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުން.

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



ބރުގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ ކޮވިޑް19-ގެ ޢަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަށުން ޭ
ގޮތަށް ރިޕޯޓުކުރުން.



މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސް އިން ދީފައިވާ ހުއްދަ ރަށަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކުރުން.



މަސައްކަތަށްދާ މީހުން ރައްކާތެރިކަމާއެކުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



ބއިމުގެ
ބވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން .އަދި ކެއުމާއި ު
ދަތުރުކުރާ މީހުން ރަށުގެ އެހެން މީހުންނާ ވަކިން ތި ެ
ކަންތައްތައް މުޅިންވަކިން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން.



ބރާ ގެނައުން.
މަސައްކަތް ނިމުމުން ދިޔަ ޓީމު/މީހުން އެރަށަކުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަނ ު

ގތް
 .5ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ޮ


ބފައިވާ ހުއްދަ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރުން.
ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތްކަން ކަށަވަރު ކުރުން .އަދި ދަތުރުކުރުމަށް ލި ި



ދަތުރުކުރާއިރު އާއި މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު މާސްކު އެޅުން .މާސްކް އެޅުމުގައި އުސޫލާއެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ދަތުރުކުރާނަމަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެތަނެއްގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ރަށަށް ދިޔުމަށްފަހު ސީދާ މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ނުވަތަ ހުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން ފިޔަވާ އިތުރު އެހެން ތަންތަނަށް،
ޒަރޫރީ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ނުދިޔުން.



ބއްދަލުކޮށް ނުހެދުމާއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަތަންތަނަށް ނުދިއުން.
ރަށުގެ އެހެން މީހުންނާ ަ



ބހެއްޓުން .އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ
މަސައްކަތް ކުރާ ތަނުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ެ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.



އާންމު ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި އަތުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިސްކަން ދިނުން.



ބނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން.
މަދުވެގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ސައި ޯ



ކޯވިޑް19-ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް )ހުންއައުން ،ކަރުގާ ރިއްސުން ،ކެއްސުން ،ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ،ގައިގައި
ރިއްސުން ފަދަ( ހުރިނަމަ އެރަށެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ގުޅާ ދެވޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ބހެއްޓުން.
އެޗް.ޕީ.އޭ .އިންދޭ އާންމު އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ެ
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ) 4ވަނަ ފަންގިފިލާ( ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން +960 3014494:އީމެއިލް hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
ވބްސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ެ

މ
ގ ޒިން ާ
 .6ކައުންސިލު ެ


އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މާލެއިން މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށްރަށަށްދާ ފަރާތްތަކަށް
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.



މިއުސޫލާ ޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް އާއި ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުއެޅުން

ގޅޭ ޚާއްސަ ހުއްދަ
 .7މަސައްކަތާ ު


ބނުންވާ މީހާ/މީހުން އައުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ކުރު މުއްދަތަށް ) 10ދުވަހަށްވުރެ މަދު( އައުމަށް ޭ
ކުރިން އެޗް.ޕީ.އޭ.ގެ ޚާއްސަ ހުއްދަ ނަގަންވާނެއެވެ .މިހުއްދަ ނަގަން ވާނީ އެމީހާ/އެމީހުން ގެންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ
ގެންނަ ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާ މެދުވެރިކޮށެވެ.

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

