ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަދި
ދަތުރު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތުގެ އުސޫލު

 22ޖޫން 2020
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ކޯވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލު
ކުރަންޖެހ ގޮތުގެ އުސޫލު
 .1ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ކޯވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،މިބަލި ފެތުރުން
މަދުކުރުމަށްޓަކާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .މިއުސޫލަކީ
ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށްޓަކައި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
ކރުމަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ އުސޫލެވެ.
ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތް ބަޔާން ު

 .2އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު
 2.1އާންމު ޝަރުޠުތައް:
(ހ) ޑްރައިވަރުގެ ޞިއްޙަތާއި އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން:


ގއި އެކަހެރިވެހުރެ
މސައްކަތަށް ނުނިކުތުން .އަދި ގ ަ
މ ނުވަތަ ރޯގާޖެހި ކެއްސާނަމަ ަ
ކޯވިޑް 19-ގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަ ަ
ނން.
ސުޕަވައިޒަރަށް އަދި ކަމާބެހ ފަރާތަށް އަންގާ މަޢުލޫމާތު ދި ު



މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ޑްރައިވަރުން ސާފުތާހިރު ހެދުމެއްގައި ސާފުތާހިރުކޮށް ތިބުން.



ޓ ގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން.
މަސައްކަތު ގަޑީގައިވެސް އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މަދުވެގެން  3ފޫ ު



އތުގައި އެއްވެސް
ސައިބޯނި ލައިގެން މަދުވެގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ގިނަގިނައިން އަތް ދޮވުން .ނުވަތަ ަ
އެއްޗެއް ހކި ހަޑިވެފައި ނުވާނަމަ ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރުން.



ތސާފުނުކޮށް ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަތްނުލުން.
މށްފަހު އަ ް
ތަންތަނުގައި އަތްލު ަ



ޑިއުޓީގަޑި ނިމުމުން ،ލައިގެން ހުރި ޔުނިފޯމް ނުވަތަ ހެދުން ،ގެއަށް ގޮސް ބަދަލުކުރުމާއި އެއެއްޗެތި ދޮވެގެން ނޫނީ
އަލުން ބނުން ނުކުރުން.

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

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

`

ޑސްއިންފެކްޓްކުރުން:
(ށ) އުޅަނދު ސާފުކުރުމާއި ި


ދުވާލަކު މަދުވެގެން  2ފަހަރު އުޅަނދުގެ އެތެރގާ ގިނައިން އަތްލެވ ތަންތަން (ސީޓު ،ދޮރުގެ އަތްގަނޑު ފަދަ)
ޅށް ސާފުކުރުން.
ކށްގެން ރަނގަ ަ
ނންކުރާ ޑިޓަރޖެންޓެއް ބނު ޮ
ވތަ އުޅަނދު ސާފުކުރުމަށް ބ ު
ފތި ނު ަ
ސައިބޯނި ފެން ޮ
ތރެއާއި ބރު ޑިޓަރޖެންޓެއް (ސައިބޯނި ފެން ފަދަ)
އ ެ
އ ނިންމުމަށްފަހު އުޅަނދުގެ ެ
އަދި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދަތުރުތަ ް
ގން ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރުން.
ބނުންކޮށް ެ



ނ
އ ބނުންކޮށްގެ ް
ހލް ހިމެނ ޑިސްއިންފެކްޓެންޓެ ް
އުޅަނދު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ ކެމިކަލެއް ނުވަތަ  70%އެލްކޮ ޯ
އެތެރެއާއި ދޮރުފަތް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން.



ހ
ހޮޑު/ކުޅު ފަދަ އެއްޗެހި އުނގުޅިފައި/ހކިފައި ހުންނަ ތަން އަންގި ލައްވައިގެން ޓިޝޫ ފަދަ އެއްޗަކުން ފުހެލުމަށްފަ ު
ސައިބޯނި ފެނުން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން.



އުޅަނދު ސާފުކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަތް ސާފުކުރުން.



ޓން.
ސާފުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ތަކެތި އުޅަނދުގައި އަބަދުވެސް ބެހެއް ު

ށދިނުން
ދމަތް ފޯރުކޮ ް
ޚ ު
 2.2ޓެކްސީ/ޕްރައިވެޓް ހަޔަރ ފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި ި
ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން އުޅަނދުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރު
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ) ސެންޓަރުން  /ޑްރައިވަރުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތުގެ އިރުޝާދު:


ނ
ތ ް
ށ ނުނެރުން/ނުނިކު ު
ޑްރައިވަރުންގެ ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މަސައްކަތަ ް



ށ ޖަހާ
ޖހުން .މިގޮތަ ް
ޓޝަނެއް (ޓްރާންސްޕރަންޓް) ެ
އުޅަނދުގެ ކުރީ ސީޓާއި ޕެސެންޖަރު ސީޓު ވަކިވާ ގޮތަށް ޕާ ި
ޕާރޓިޝަން ޖަހާފައި ހުންނަ އިރު ކުރީސީޓާއި ފަހަތު ސީޓާއި ދެމެދު ވައި ދައުރުނުވާ ވަރަށް ވަކިކުރެވިފައި ހުންނަން
ވާނެ.



ޑްރައިވަރާއެކުގައި ކުރީ ސީޓަށް އެއްވެސް މީހަކު ނރުވުން.



ޑްރައިވަރު މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ހން އެރުވުން.
ފަހަތު ސީޓަށް ގިނަވެގެން ދެމީ ު
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`



އލޫރި ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
ވައިދައުރު ކުރުމަށްޓަކާ ފަހަތު ސީޓުގައި ހުންނަ ދޮރުތަކުގެ ބި ް



ލތުގައި
ފލަން ޖެހ ހާ ާ
ވތަ އެހެންވެސް ސާމާނު އެމީހަކު އަމިއްލައަށް އުފުލުން .ޑްރައިވަރު އު ު
ދަތުރުކުރާ މީހުން ލަގެޖް ނު ަ
ތ ސާފު ކުރުން.
ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކޮށްގެން އަ ް



ދލުގައި ޚިދުމަތްދ ފަރާތަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެޕް ބނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
މަގުމަތިން މީހުން އެރުވުމުގެ ބަ ަ



ސީޓު ނުވަތަ ސީޓު ކަވަރު ފެން ނުފާއްދާ ފަސހައިން ސާފުކުރެވ މެޓީރިއަލް އަކުން ހުރުން.



ޑްރައިވަރުގެ އަތް ސާފުކުރުމަށް އަބަދުވެސް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.



ދދަށް ފައިސާ ނެގުން
ޢ ަ
ތ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
އންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ނުވަ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދނެ ި
(މާރުކުރަން ނުޖެހ ގޮތަށް)



އޓުން.
ކރާ މީހާއަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެ ް
އަތްސާފުކުރުމާއި މާސްކް އެޅުން ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ދަތުރު ު

(ށ) ދަތުރުވެރިން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ކޯވިޑް19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އުޅަދަށް ނރުން.



މާސްކް އެޅުން.



ޑްރައިވަރާއެކު ކުރީ ސީޓަށް ނރުން.



ތ ސާފުނުކޮށް ނފަތާއި
ށފަހު އަ ް
ދަތުރު މަތީގައި ކާރުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި އަތްލުމަ ް
އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަތްލުމުން ދުރުހެލިވުން.



ޢދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުން.
ވތަ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދުން ނު ަ



ސައިބޯނި ލައިގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ރަނގަޅަށް އަތް ސާފުކުރުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ އަކުން އަތް ސާފުކުރުން.



ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އަތުގައި ގެންގުޅުން.

ނ
ފރުކޮށްދިނު ް
ނގެ ޚިދުމަތް ޯ
 2.3ވ ް
ތރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ގ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ި
ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ވން ެ
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

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

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

`

(ހ) ސެންޓަރު/ޑްރައިވަރުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތުގެ އިރުޝާދު:


ނ
ތ ް
ށ ނުނެރުން/ނުނިކު ު
ޑްރައިވަރުންގެ ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މަސައްކަތަ ް



ޖހާ
ޓޝަނެއް (ޓްރާންސްޕރަންޓް) ޖެހުން .މިގޮތަށް ަ
ޓެކްސީގެ ކުރީ ސީޓާއި ޕެސެންޖަރ ސީޓު ވަކިވާ ގޮތަށް ޕާ ި
ޕާރޓިޝަން ޖަހާފައި ހުންނަ އިރު ކުރީސީޓާއި ފަހަތު ސީޓާއި ދެމެދު ވައި ދައުރުނުވާ ވަރަށް ވަކިކުރެވިފައި ހުންނަން
ވާނެ.



ޑްރައިވަރާއެކުގައި ކުރީ ސީޓަށް އެއްވެސް މީހަކު ނރުވުން.



ޑްރައިވަރު މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ހން އެރުވުން.
ނ ބެހެއްޓގޮތަށް މީ ު
ފަހަތު ސީޓުތަކުގައި ގައިދުރުމި ް



އލޫރި ތިރިކޮށްފައި ބެހެއްޓުން.
ވައިދައުރު ކުރުމަށްޓަކާ ފަހަތު ސީޓުގައި ހުންނަ ދޮރުތަކުގެ ބި ް



ލތުގައި
ފލަން ޖެހ ހާ ާ
ވތަ އެހެންވެސް ސާމާނު އެމީހަކު އަމިއްލައަށް އުފުލުން .ޑްރައިވަރ އު ު
ދަތުރުކުރާ މީހުން ލަގެޖް ނު ަ
ތ ސާފު ކުރުން.
ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކޮށްގެން އަ ް



ތ ފޯރުކޮށްދިނުން.
ދލުގައި ސެންޓަރަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެޕް ބނުންކޮށްގެން ޚިދުމަ ް
މަގުމަތިން މީހުން އެރުވުމުގެ ބަ ަ



ސީޓު ނުވަތަ ސީޓު ކަވަރު ފެން ނުފާއްދާ ފަސހައިން ސާފުކުރެވ މެޓީރިއަލް އަކުން ހުރުން.



ޑްރައިވަރުގެ އަތް ސާފުކުރުމަށް އަބަދުވެސް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.



ދދަށް ފައިސާ ނެގުން
ޢ ަ
ތ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
އންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ނުވަ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދނެ ި
(މާރުކުރަން ނުޖެހ ގޮތަށް)



އޓުން.
ކރާ މީހާއަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެ ް
އަތްސާފުކުރުމާއި މާސްކް އެޅުން ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ދަތުރު ު

(ށ) ދަތުރުކުރާ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ކޯވިޑް19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ޓެކްސީއަށް ނރުން.



މާސްކް އެޅުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ޑްރައިވަރާއެކު ކުރީ ސީޓަށް ނރުން.



ދަތުރު މަތީގައި ވީވަރަކުން ކާރުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި އަތްލުމަށްފަހު އަތް ސާފުނުކޮށް
ތނުލުން.
ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަ ް
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`



ޢދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުން.
ވތަ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދުން ނު ަ



ސައިބޯނި ލައިގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ރަނގަޅަށް އަތް ސާފުކުރުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ އަކުން އަތް ސާފުކުރުން.



ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އަތުގައި ގެންގުޅުން.

ނ
ފރުކޮށްދިނު ް
 2.4ބަހުގެ ޚިދުމަތް ޯ
ތރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރު
ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ވންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ި
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ) ޑްރައިވަރުން/ކޮންޑަކްޓަރުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ނ
ނކުތު ް
ނ ި
ޑްރައިވަރުން ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ނުނެރުންު /



ބަސް ޑްރައިވަރު އަދި ކޮންޑަކްޓަރު މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .އަދި މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ބން.
ނ ނުބތިއް ު
ބަހުގެ ކޮންމެ ގޮނޑި ބަރިއެއްގައި ( 2ގޮނޑި ނުވަތަ  3ގޮޑި ހުރި ނަމަވެސް) ޖެހި ޖެހިގެން މީހު ް



ނނަށް އެނގ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.
ހންވެސް ގޮތަކަށް އާންމު ް
ވތަ އެ ެ
ބއި ފާހަގައެއް ޖެހުން ނު ަ
ހުސްކޮށް ބަހައްޓާ ގޮނޑީގައި ނު ަ



ނ
ބަހަށް އެރުވުމާއި ފބުމުގައި ގައިދުރުމިން ދެމެހެއްޓނެ ގޮތަށް ވަގުތު ދިނުން .އަދި ސީޓު ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫ ީ
މީހުން ނރުވުން



އެއްވެސް ދަތުރުކުރާ މީހަކު ބަހުގައި ކޮޅަށް ނުބެހެއްޓުން.



ރއްކާތެރިކަމަށް ޚާއްސަ
އދައުރުވާގޮތަށް ދޮރު ހުޅުވާއިރު ަ
ތއް ހުޅުވާ ވައިދަރުކޮށްލުން (ވަ ި
ދތެރެ ދތެރެއިން ބަހުގެ ދޮރު ަ
ސަމާލުކަންދިނުން).



ލތުގައި
ފލަން ޖެހ ހާ ާ
ވތަ އެހެންވެސް ސާމާނު އެމީހަކު އަމިއްލައަށް އުފުލުން .ޑްރައިވަރ އު ު
ދަތުރުކުރާ މީހުން ލަގެޖް ނު ަ
ތ ސާފު ކުރުން.
ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކޮށްގެން އަ ް



ބަހުގެ ސީޓު ނުވަތަ ސީޓު ކަވަރު ފެން ނުފާއްދާ ފަސހައިން ސާފުކުރެވ މެޓީރިއަލް އަކުން ހުރުން.



ބަސް ޑްރައިވަރު އަދި ކޮންޑަކްޓަރުގެ އަތް ސާފުކުރުމަށް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އަބަދުވެސް ބަހުގައި ބެހެއްޓުން.



ކލާ ވައްތަރުގެ ކާޑު ބނުން ނުކުރުން.
ދަތުރުކާޑު ބނުންކުރާ ނިޒާމެއް ހުރިނަމަ އެއްފަހަރު ބނުންކޮށް އު ާ



ތށް ޑިސްޕުލކޮށްފައި
ނނަ ގޮ ަ
ބަހުގައި އަތްސާފުކުރުމާއި މާސްކް އެޅުން ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ފެ ް
ބެހެއްޓުން.
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`



ދަތުރުކުރާ މީހުން މާސްކް އަޅައިގެން ބަހަށް އެރުމަށް އެންގުން.

(ށ) ބަސް ސްޓޝަން  /ބަސް ސްޓންޑް ތަކުގައި އަޅަންޖެހ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް:


ހއްޓނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ބަސް ސްޓންޑް ތަކުގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެ ެ



ނ  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓނެ ގޮތަށް ގޮނޑިތައް
މޑުކޮށްގެން ތިބުމުގައި މަދުވެގެ ް
ބަސް ސްޓޝަންގައި މީހުން ަ
އރުވުމަށް ކިއު ހަދާއިރުގައި  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ކަށަވަރު ކުރުން.
އަތުރާފައި ހުރުން .އަދި ބަހަށް ެ



ނ
ސިންގަލް ޔޫސް ޓޯކަން /ޓިކެޓް/ޓްރެވެލް ކާޑު ބނުން ނުކުރު ް



ރން( .ޕޯސްޓަރ  /ވީޑިއޯ
ބަސް ސްޓޝަން/ސްޓންޑްގައި ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅ މަޢުލޫމާތު ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހު ު
ފަދަ)

(ނ) ދަތުރުކުރާ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ބަސް ސްޓޝަންގައި ނުވަތަ ސްޓންޑްގައި މަޑުކުރާއިރު  3ފޫޓު ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން.



މސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ
މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .އަދި އެހެން މީހުންނާއި މަދުވެގެން ާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ނނެ ޖާގަ ނެތްނަމަ ބަހަށް ނރުން.
ގތަށް އިށީން ާ
ބަހުގައި ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓ ޮ



ވީވަރަކުން ބަހަށް ލަގެޖް ފަދަ ސާމާނު ނރުވުން.



ދަތުރު މަތީގައި ވީވަރަކުން ކާރުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި އަތްލުމަށްފަހު އަތް ސާފުނުކޮށް
ނ
ތނުލު ް
ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަ ް



ދަބަހުގައި އަބަދުވެސް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ ގެންގުޅުން .އަދި ބަހުން ފބުމަށްފަހުގައި ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކޮށްގެން އަތް
ނ
ސާފުކޮށްލު ް



ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހުގައި ގެއަށް ގޮސް ސައިބޯނި ލައިގެން މަދުވެގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން



ނކުރުން.
ކޯވިޑް19-އިގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރި ނަމަ ބަހުގައި ދަތުރު ު



ބސް ބނުން ނުކުރުން.
ވ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވީވަރަކުން ަ
ނވަތަ ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ބސްފަރު ާ
އުމުރުން  60އަހަރުން މަތީގެ ު

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

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

`

ނ
މތް ފޯރުކޮށްދިނު ް
 2.5ޕިކަޕް/ލޮރީގެ ޚިދު ަ
ކޯވިޑް19-ގެ ޕެންޑެމިކާ ގުޅިގެން ޕިކަޕް/ލޮރީ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.

ރންޖެހ ގޮތްތައް:
(ހ) ޑްރައިވަރުން ޢަމަލު ކު ަ


ޑްރައިވަރާ އެކުގައި ކުރީ ސީޓަށް މީހުން ނރުވުން.



ނ
 3ފޫޓުގެ ގައި ދުރުކަން ނުބެހެއްޓ ވަރަށް ޕިކަޕަށް/ލޮރީއަށް މީހުން ނރުވު ް



ދަތުރުކުރާ މީހުންނާއި އަދި އެހެން މުވައްޒަފުންނާއި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓުން.



ލމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގުން.
ޕިކަޕް/ލޮރީގެ ފަހަތަށް މުދާ އަރުވާނަމަ މުދާ އަރުވާ ފަރާތުން ،ބ ު



ޑްރައިވަރުގެ އަތް ސާފުކުރުމަށް އަބަދުވެސް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.



ނ
ދދަށް ފައިސާ ނެގު ް
ވތަ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ޢަ ަ
އންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ނު ަ
ނ ި
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދ ެ
(މާރުކުރަން ނުޖެހ ގޮތަށް).
ށވެސް މާސްކް އެޅުމަށް އެންގުން .މާސްކް އެޅުމުގައި
ޑްރައިވަރު މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .އަދި ދަތުރުކުރާ މީހުންނަ ް



ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.

(ށ) ދަތުރުކުރާ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ،ފެރީއަށް ނރުން.



މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



 3ފޫޓުގެ ގައި ދުރުމިން ބެހެއްޓ ވަރަށް ޕިކަޕަށް/ލޮރީގެ ފަހަތަށް މީހުން އެރުވުން.





ދަތުރު މަތީގައި ވީވަރަކުން އުޅަނދުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި އަތްލުމަށްފަހު އަތް
ސާފުނުކޮށް ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަތްނުލުން.
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`



ޢދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުން.
ވތަ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދުން ނު ަ



ސައިބޯނި ލައިގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ރަނގަޅަށް އަތް ސާފުކުރުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ އަކުން އަތް ސާފުކުރުން.



ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އަތުގައި ގެންގުޅުން.

 .3ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު
 3.1އާންމު ޝަރުތުތައް:
(ހ) އުޅަނދު ދުއްވާ މީހާއާއި ފަޅުވެރިންގެ ޞިއްޙަތާއި އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން:


އދި ގގައި އެކަހެރިވެހުރެ ސުޕަވައިޒަރަށް އަދި ކަމާބެހ
ކޯވިޑް19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުންަ .
ނން.
ފަރާތަށް އަންގާ މަޢުލޫމާތު ދި ު



މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ސާފުތާހިރު ހެދުމެއްގައި ސާފުތާހިރުކޮށް ތިބުން.



ނ
ޓ ގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓު ް
މަސައްކަތު ގަޑީގައިވެސް އެހެން މުވައްޒަފުންނާ މަދުވެގެން  3ފޫ ު



ގނައިން އަތް ދޮވުން .އަތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހކި
ސައިބޯނި ލައިގެން މަދުވެގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ގިނަ ި
ނ
ހަޑިވެފައި ނުވާނަމަ ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކުރެވިދާ ެ



މށްފަހު އަތް ސާފުނުކޮށް ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަތްލުމުން ދުރުހެލިވުން.
ތަންތަނުގައި އަތްލު ަ



ޑިއުޓީގަޑި ނިމުމުން ،ލައިގެން ހުރި ޔުނިފޯމް ނުވަތަ ހެދުން ،ގެއަށް ގޮސް ބަދަލު ކުރުމާއި އެއެއްޗެތި ދޮވެގެން ނޫނީ
އަލުން ބނުން ނުކުރުން.



އުޅަނދު ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަންގި ބނުން ކުރުމަށްފަހު ރައްކާތެރިގޮތުގައި އަންގި ބާލާ ޑަސްބިނަކަށް ލުން .އަދި
ލއިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވުން.
ނ ަ
އަންގި ބލުމަށްފަހު ސައިބޯ ި

(ށ) އުޅަނދު ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން.


ނފޮތި ނުވަތަ އުޅަނދު
ފ ް
ތން ސައިބޯނި ެ
ދުވާލަކު މަދުވެގެން  2ފަހަރު އުޅަނދުގެ އެތެރގާ ގިނައިން އަތްލެވ ތަން ަ
ގން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން .އަދި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދަތުރުތައް
ސާފުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ޑިޓަރޖެންޓެއް ބނުކޮށް ެ
ގޅަށް ދޮވެ ސާފުކުރުން.
ގން ރަނ ަ
ނ ފެން ފަދަ) ބނުންކޮށް ެ
އއި ބރު ޑިޓަރޖެންޓެއް (ސައިބޯ ި
ހ އުޅަނދުގެ އެތެރެ ާ
ނިންމުމަށްފަ ު

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

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

`

ނންކޮށްގެން އެތެރެއާއި
އުޅަނދު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ ކެމިކަލެއް ނުވަތަ  70%އެލްކޮހޯލް ހިމެނ ޑިސްއިންފެކްޓެންޓެއް ބ ު



ދޮރުފަތް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން.
ހ
އއްޗަކުން ފުހެލުމަށްފަ ު
ޓޝޫ ފަދަ ެ
ނގި ލައްވައިގެން ި
އ ް
ނ ތަން ަ
ހޮޑު/ކުޅު ފަދަ އެއްޗެހި އުނގުޅިފައި/ހކިފައި ހުން ަ



ސައިބޯނި ފެނުން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން.


އުޅަނދު ސާފުކުރުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އަތް ސާފުކުރުން.



ޓން.
ސާފުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ތަކެތި އުޅަނދުގައި އަބަދުވެސް ބެހެއް ު

 3.2ފެރީގެ (ދޯނި  /ލޯންޗްގެ) ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން
ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަށަވަރު
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ) ފެރީ ޓާމިނަލް އަދި ޖެޓީތަކުގައި އަޅަންޖެހ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް:


ނ  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ފެރީ ޓާމިނަލް ތަކުގައި މަދުވެގެ ް



ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ބމުގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓނެ އި ް
ޖެޓީގައި މީހުން މަޑުކޮށްގެން ތި ު



ފެރީއަށް އެރުމުގައި އަދި ފބުމުގައި ކިއު ހަދާއިރުގައި  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން.



ފެރީ ޓާމިނަލްގައި ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅ މަޢުލޫމާތު ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާފައި ހުރުން( .ޕޯސްޓަރ  /ވީޑިއޯ ފަދަ).



ފެރީ ޓާމިނަލް ތަކުގައި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވާ ވައިދައުރުވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.

(ށ) އުޅަނދު ދުއްވާ މީހާއާއި ފަޅުވެރިން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހ ކަންތައްތައް:


ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުން.



މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުން .އަދި މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ދަތުކުރާ މީހުންނަށް މާސްކް އަޅައިގެން ފެރީއަށް އެރުމަށް އެންގުން.



ށވަރުކުރުމަށް ހުސްކޮށް
އުޅަނދުގެ ކޮންމެ ގޮނޑި ބަރިއެއްގައި ޖެހި ޖެހިގެން މީހުން ނުބތިއްބުން .އަދި ގައިދުރުމިން ކަ ަ
ޓން.
ނށް އެނގ ގޮތަށް ބެހެއް ު
ގއެއް ޖެހުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކަށް އާންމުން ަ
ބަހައްޓާ ގޮނޑީގައި ނުބައި ފާހަ ަ
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`



ފހުގައި
ތށް ވަގުތު ދިނުން .އަދި ސީޓު ހުރިތޯ ބެލުމަށް ަ
އުޅަނދަށް އެރުވުމާއި ފބުމުގައި ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓނެ ގޮ ަ
ނޫނީ މީހުން ނރުވުން.




އސީ ކޮށްފައިވާނަމަ ދތެރެ ދތެރެއިން ދޮރު/ކުޑަދޮރު ހުޅުވާ ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.
ނ
ޓއިޒަރ ބނުންކޮށްގެ ް
ލތުގައި ސެނި ަ
ތ އެހެންވެސް ސާމާނު ޑްރައިވަރ އުފުލަން ޖެހ ހާ ާ
ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ލަގެޖް ނުވަ ަ
އަތް ސާފު ކުރުން.



ސީޓު ނުވަތަ ސީޓު ކަވަރު ފެން ނުފާއްދާ ފަސހައިން ސާފުކުރެވ މެޓީރިއަލް އަކުން ހުރުން.



އުޅަނދު ދުއްވާ މީހާއާއި ފަޅުވެރިން އަތް ސާފުކުރުމަށް އަބަދުވެސް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.



ޢދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުން.
ވތަ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދުން ނު ަ



ކލާ ވައްތަރުގެ ކާޑު ބނުން ނުކުރުން.
ދަތުރުކާޑު ބނުންކުރާ ނިޒާމެއް ހުރިނަމަ އެއްފަހަރު ބނުންކޮށް އު ާ



ހއްޓުން.
ގތަށް ބެ ެ
ކރާ މީހުންނަށް ފެންނަ ޮ
އަތްސާފުކުރުމާއި މާސްކް އެޅުން ފަދަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ދަތުރު ު

(ނ) ދަތުކުރާ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ކޯވިޑް19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ،ފެރީއަށް ނރުން.



މާސްކް އެޅުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ދަތުރު މަތީގައި ވީވަރަކުން ކާރުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި އަތްލުމަށްފަހު އަތް ސާފުނުކޮށް
ނ
ތނުލު ް
ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަ ް



ޢދަދަށް ފައިސާ ދެއްކުން.
ވތަ ދަތުރަކަށް ސީދާ ދންޖެހ ަ
'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދުން ނު ަ



ސައިބޯނި ލައިގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ރަނގަޅަށް އަތް ސާފުކުރުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ އަކުން އަތް ސާފުކުރުން.



ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އަތުގައި ގެންގުޅުން.

ނ
ނ ް
ތ ފޯރުކޮށްދި ު
ގ ޚިދުމަ ް
ހރު ެ
ޓ ފަ ަ
އފުލާ ކަނޑު ބޯ ު
ނއްތަނަށް ު
އއްތަނުން އަ ެ
 3.3މީހުން ެ
ކން
މތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަޅުވެރުންނާއި ދަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރި ަ
ޓ ފަހަރުގެ ޚިދު ަ
ތނަށް އުފުލާ ކަނޑުބޯ ު
ނން އަނެއް ަ
މީހުން އެއްތަ ު
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

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

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

`

(ހ) އާންމު ޝަރުޠުތައް:


ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅިގެން ނެރ އެންގުން ތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމާއި ހުއްދަ ނަގަން ޖެހނަމަ ހުއްދަ ނަގައިގެން
ދަތުރު ކުރުން.



ކޯވިޑް 19-ފެތުރުން މަދު ކުރުމަށްޓަކާ ،ބަލި އުޅ ސަރަހައްދުގެ ދަތުރުވެރިންނާއި ބަލި ނޫޅ ސަރަހައްދުގެ ދަތުރުވެރިން
އެއް ނުކުރުން .އެގޮތުން ބަލި އުޅ ސަރަހައްދުން މީހުން އަރުވާނަމަ އެފަރާތްތައް ބޯޓުގެ ކަނޑައެޅ ވަކި ފަޅިއެއްގައި/ވަކި
ތޒާމް ހަމަޖެއްސުން .އަދި ބޯޓަށް އަރުވާ ބލުމުގައި ވެސް އެއްނުވެ ވަކިން އަރާ ފބުމުގެ
ފްލޯ އެއްގައި ބތިއްބުމުގެ އިން ި
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



ބޯޓުން މީހުނަށް ޖާގަ ދިނުމުގައި މިހާރު ހުރި ޖާގައިގެ  50%އަށް ޖާގަ މަދުކުރުން .އަދި ބުކިންގ ޖާގަ ދިނުމުގެ
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



'ކޝްލެސް' ޕމަންޓް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



ށ ކިޔާ ދިނުން.
ބޯޑުތެރގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް ދަތުރުވެރިންނަ ް



ކޯވިޑް 19-އިގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރި ފަރާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެފަރާތް ދަތުރުގައި ބައިވެރި ނުކުރުން.



ހން ތިބުމުގެ ޚިދުމަތް ހަމަޖައްސާފައި ހުރުން.
ބޓުގައި މީ ު
މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައި ދުރުމިން ބެހެއްޓ ވަރަށްޯ ،



ނ ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެއްނުވާނެ ގޮތުގެ މަތިން އިންތިޒާމް
ދަތުރުވެރިންނަށް ކެއުން ބުއި ް
ގން ،ފަޅުވެރިން ސާވް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން .ސާވް
ހަމަޖެއްސުން .މިގޮތުން ދަތުރުވެރިން ތިބިތަނުގައި ބައިތިއްބައި ެ
ދވެ ސާފުކުރުން.
ށތައް ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް ޮ
ކުރާއިރު މާސްކް އަޅާ އަންގި ލައްވައިގެން ތިބުން އަދި ތަ ި



ކުރުދަތުރެއް ނަމަ ދަތުރުވެރިން އަމިއްލައަށް ކެއުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެންގުން.

(ށ) ޖެޓީތަކުގައި އަޅަންޖެހ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް:


ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ބމުގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓނެ އި ް
ޖެޓީގައި މީހުން މަޑުކޮށްގެން ތި ު



އ  3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ބެހެއްޓނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
ބޯޓަށް އެރުމުގައި އަދި ފބުމުގަ ި

(ނ) އުޅަނދު ދުއްވާ މީހާއާއި ފަޅުވެރިން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހ ކަންތައްތައް:


ނ.
ނނެރު ް
ކޯވިޑް19-ގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުންު /
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`



 3ފޫޓުގެ ގައިދުރުމިން ނުބެހެއްޓ ނަމަ މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުން (ހާއްސަކޮށް ދަތުރުވެރިން އަރުވާ ބލުމުގައި،
ށ
ކށްދިނުމުގައި) .އަދި މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަ ް
ކާންދިނުންފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރު ޮ
ޢަމަލު ކުރުން.



ރ ކޮންމެ  2ގޮދަޑި ދެމެދުގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ
ށ ގޮދަޑި އަތުރާފައި ހުންނަ އި ު
އބުމަ ް
އުޅަނދުގައި މީހުން ބތި ް
ދުރުމިން ބެހެއްޓުން.



ފަސހައިން ސާފުކުރެވ ގޮތަށް ގޮދަޑީގައި ލެދަރ/ޕްލާސްޓިކް ކަވަރެއް ލާފައި ހުރުން .އަދި ދަތުރުވެރިންނަށް ގޮދަޑި
ގން ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުން.
ދިނުމުގެ ކުރިން ސައިބޯނި ފެން ބނުންކޮށް ެ



ތން މަދުވެގެން ދުވާލަކު  2ފަހަރު ސާފުކުރުމާއި ފާޚާނާ މަދުވެގެން
އން އަތްލާ ތަން ަ
ދަތުރުމަތީގައި މީހުން ގިނަގިނަ ި
ނ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް
ދުވާލަކު  3ފަހަރު ސާފުކުރުން .އަދި ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިމުމުން ބޯޓުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަ ް
ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން.



އސީ ކޮށްފައިވާނަމަ ދތެރެ ދތެރެއިން ދޮރު/ކުޑަދޮރު ހުޅުވާ ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން.



ދަތުރުވެރިންގެ ލަގެޖާއި އެހެންވެސް ސާމާނު ބޯޓަށް އެރުވުމަށްފަހުގައި ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތްދޮވެ ސާފުކުރުން.

(ރ) ދަތުކުރާ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ކޯވިޑް19-އިގެ ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ،ފެރީއަށް ނރުން.



މާސްކް އެޅުން .މާސްކް އެޅުމުގައި ކޯވިޑް 19-ވެބްސައިޓުގައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



އ
ތ ި
ފހު އަތް ސާފުނުކޮށް ނފަ ާ
އތްލުމަށް ަ
އތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި ަ
ދަތުރު މަތީގައި ވީވަރަކުން އެކި ތަންތަނުގައި ަ
އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަތްނުލުން.

 .4ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
 4.1އާއްމުޝަރުޠުތައް


ކޯވިޑް 19-ފެތުރުން މަދު ކުރުމަށްޓަކާ ބަލި އުޅ ސަރަހައްދުގެ ދަތުރުވެރިންނާއި ބަލި ނޫޅ ސަރަހައްދުގެ ދަތުރުވެރިން
އެއް ނުކުރުން .އެގޮތުން ބަލި އުޅ ސަރަހައްދުން އަރާ މީހުން ފަހަތު ސީޓުތަކުގައި ބތިއްބުން އަދި ކުރިއަށް  2ގޮނޑިބަރި

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

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

`

ލ އުޅ ސަރަހައްދުން
ބ ި
ހުސްކުރުމަށްފަހު ކުރީ ސީޓު ތަކުގައި ބަލި ނޫޅ ސަރަހައްދުން އަރާ މީހުން ބތިއްބުމާއި ަ
ލން.
ދަތުރުކުރާ މީހުން ފަހުން ބ ު


ރމުގެ ކުރިން ސީޓުކުރިމަތީ ޕޮކެޓްގައި ނުވަތަ ސީޓު
ކތި ފޯރުކޮށްދނަމަ ދަތުރުވެރިން ބޯޓަށް އެ ު
ފެން ނުވަތަ ކާބޯތަ ެ
ނތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.
މަތީގައި އެތަކެތި ބެހެއްޓނެ އި ް



ދަތުރުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ލެމިނޓުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން .އަދި ކޮންމެ ދަތުރަކަށްފަހު އެތަކެތި
އޓުން އެދެވިގެންވ.
ސެނިޓައިޒް ކުރުން .މިފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ޑިޖިޓަލްކޮށް ބެހެ ް



ބޯޓަށް އަރާފައިބާއިރު އަތް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމަށްޓަކާ ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.

(ހ) ކެބިން ކުރޫއިން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހ ކަންތައްތައް:


ސއްކަތަށް ނުނިކުތުން.
ނ އައުން ،ކެއްސުން ،ނވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ) ހުރިނަމަ މަ ަ
ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް (ހު ް



ކރުން .އަދި ރިޕޯރޓް
ނއްޖެނަމަ ދަތުރުގައި ބައިވެރި ނު ު
ކޯވިޑް 19-އިގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ދަތުރުވެރިއެއްގެ ކިބައިން ފެ ި
ކުރުން.



ކެބިން ކުރޫއިން މާސްކް އެޅުން .އަދި މާސްކް އެޅުމުގައި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ނން.
އުޅަނދަށް ދަތުރުވެރިން އެރުވުމާއި ފބުމުގައި ގައިދުރުކަން ދެމެހެއްޓނެ ގޮތަށް ވަގުތު ދި ު



ށ
ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިންމުމަށްފަހު އުޅަނދުގެ ގިނަގިނައިން އަތްލެވ ތަންތަނާއި ސީޓުތަކާއި ،ފާޚާނާ ފަދަ ތަންތަން ސާފުކޮ ް
ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހުގައި ދަތުރުވެރިން އެރުވުން.



ކެޕްޓަން ،އާއި ކްރޫ އިން އަދި ދަތުރުވެރިން އަތް ސާފުކުރުމަށް ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.

(ށ) ދަތުރުކުރާ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހ ގޮތްތައް:


ދތުރު ނުކުރުން
ނ އައުން ،ކެއްސުން ،ނވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ) ހުރިނަމަ ަ
ކޯވިޑް 19-އިގެ ޢަލާމާތެއް (ހު ް



މާސްކް އަޅައިގެން ހުރުން .މާސްކް އެޅުމުގައި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ށފަހު އަތް ސާފުނުކޮށް
ދަތުރު މަތީގައި ވީވަރަކުން އުޅަނދުގެ އެކި ތަންތަނުގައި އަތް ނުހކުން އަދި ތަންތަނުގައި އަތްލުމަ ް
ތނުލުން.
ނފަތާއި އަނގަޔާއި ލޮލުގައި އަ ް
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`



ނ
ޔވާ ދަތުރު ނިމެންދެ ް
ނވުން .އަދި ފާޚާނާއަށް ދިއުން ފި ަ
ކށް ބަދަލު ު
ޓ ނޫން އެހެން ސީޓަ ަ
ދަތުރުވެރިންނަށް ދެވިފައިވާ ސީ ު
ސީޓުގައި މަޑުކުރުން.



ހންޑް ސެނިޓައިޒަރ އަތުގައި ގެންގުޅުމާއި ސެނިޓައިޒަރ ބނުންކޮށްގެން އަތް ސާފުކުރުން.

(ނ) އުޅަނދު ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރުން:


މަތިންދާ ބޯޓުފަދަ އުޅަނދުތައް އަޔާޓާ(  )IATAގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުން( .ލިންކް
ލުމަށް)



ތ ދޮވެލުން .ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން
ލން .ނުވަ ަ
ނން ފުހެ ު
ފހު ސާފު ފެ ު
ބހެއްޓުމަށް ަ
މނެޓް ެ
ނން ކުރާނަމަ ި 10
ބްލީޗް ބ ު
ތށް ބނުންކުރުން.
ބނުންކުރާނަމަ ތިރީގައިވާ ގޮ ަ
 oބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ހެދުމަށް  4ލީޓަރ ފެނަށް  1/3ޖޯޑު ބްލީޗް އަޅައި ރަގަޅަށް އެއްކުރުން .އެއަށްފަހު
ށފަހު ސާފުފެން ފޮތިގަނޑަކުން
މިސޮލިއުޝަނުން ވައިޕް ކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން .އަދި  10މިނެޓް ބެހެއްޓުމަ ް
ބްލީޗްގެ އަސަރު ކެނޑވަރަށް ސާފު ކުރުން.
 oބްލީޗް ބނުންކުރުމުން ދަގަނޑު ނުވަތަ ސްޓީލް ފަދަ އެއްޗެހީގައި ދަބަރުޖަހާ ގޮތްވ .އެހެން ކަމުން މިފަދަ
ނކުރުން.
އކުލެވ ސޮލިއުޝަން އެއް ބނު ް
ތަކެތި ސާފުކުރުމަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ނުވަތަ  70%އަލްކަހޯލް ެ



ސާފުކުރާމީހުން އަންގިލައްވައި މާސްކް އަޅައިގެން ތިބުން.



ހޮޑު/ކުޅު ފަދަ އެއްޗެހި އުނގުޅިފައި/ހކިފައި ހުރިނަމަ އަންގި ލައްވައިގެން ޓިޝޫ ފަދަ އެއްޗަކުން ފުހެލުމަށްފަހު ޑިޓާޖަންޓް
ހ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން.
ގން ސާފު ކުރުމަށްފަ ު
ބނުންކޮށް ެ



ދވެ ސާފުކުރުން.
އުޅަނދު ސާފުކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން  20ސިކުންތު ވަންދެން ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ޮ



ކޮންމެ ދަތުރެއް ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި ކޮންމެ ދަތުރެއް ނިމުމުން އުޅަނދު ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން.



ސާފުކުރުމަށް ބނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި ސެނިޓައިޒަރ އަބަދުވެސް އުޅަނދުގައި ބެހެއްޓުން.
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