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ކޯވިޑް 19-އާ ގޅިގެން 'ޓެކްސީ އެންބިޔލަންސް ބޭނން ކރމގެ އސޫލ
 .1ތަޢާރަފ
އސާސީ ޞިއްޙީ ޚިދމަތްތައް ލިބމގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލކރމަކީ
ކޯވިޑް 19-އާއި ގޅިގެން މާލެ ފރަބަންދ ޙާލަތަށް ދިޔމން ަ
މހިންމ ކަމެކެވެ .އެގޮތން އެމަރޖެންސީ ޙާލަތގައި ބަލިމީހާ ޞިއްޙީ ޚިދމަތްދޭ ތަނަކަށް ގެންދިޔމގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލ
ހޯދމަށްޓަކާ އެންބިޔލަންސްގެ ގޮތގައި ކާރ އަދި އެނޫންވެސް އޅަނދ ބަލިމީހން އފލމަށް ބޭނން ކރމަކީ މިޚިދމަތް ގިނަ
ދނެ ވަރަށް މހިއްމ ފިޔަވަޅެކެވެ.
ބަޔަކަށް އަވަހަށް ދިނމަށް އެޅި ާ

.2

މަޤްޞަދ

ސގެ
މިއސޫލަކީ ކޯވިޑް 19-އާއި ގޅިގެން އެމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސްގެ އެންބިޔލަންސް ޚިދމަތގައި ބޭނންކރާ އެންބިޔލަން ް
ދ
ނ ކރމގައި އެފަ ަ
އިތރން ޓެކްސީ އާއި މިފަދަ އެހެން އެއްގަމ އޅަނދފަހަރ އެމްބިއލަންސް ޚިދމަތެއްގެ ގޮތގައި ބޭނ ް
ފއިވާ އސޫލެކެވެ.
ހނެ ގޮތް ބަޔާން ކރމަށް އެކލަވާލައި ަ
އޅަނދތައް ހންނަންޖެ ޭ

 .3ދާއިރާ
އެންބިޔލަންސްގެ ގޮތގައި ބޭނންކރަން ކަނޑައަޅާ އާއްމ އޅަނދތައް

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

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

`

 .4އާންމ ޝަރޠތައް
އެންބިޔލާންސެއްގެ ގޮތގައި ބޭނންކރމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޅަނދގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ފރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.


ނ އެކާރގެ ރޯޑްވާރދިނަސް ފރިހަމަ
ގތަށެވެ .މިގޮތ ް
ކާރ ހންނަންވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓ އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ޮ
ވާންވާނެއެވެ.



ޓްރާންސްޕޯރޓް މިންގަޑތަކަށް އޅަނދ ހރމާއެކ އޅނދގެ ޑްރައިވަރ ސީޓް ހންނަންވާނީ މޅިން ވަކިން ޕާޓިޝަން
ގން ދަތރ ކރާއިރގައި އޅަނދގެ ކޑަދޮރތައް ހންނަންވާނީ ހޅވާފައެވެ.
ޖަހާފައެވެ .އަދި ބަލިމީހާ ގޮވައި ެ



ފސޭހައިން ސާފކރެވޭ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ޕާރޓިޝަން ޖެހމަށް ބޭނންކރާ މެޓީރިއަލް އަކީ ފެން ނފާއްދާ ަ



ފން ނފާއްދާ ފަސޭހައިން ސާފކރެވޭ މެޓީރިއަލް އަކންނެވެ.
އޅަނދގައި ސީޓ ނވަތަ ސީޓކަވަރ ހަދާފައި ހންނަންވާނީ ެ
ކމެއް ދިމާވާ ހާލަތެއްގައި ކާރ ރަނގަޅަށް ސާފކޮށް
އަދި ސީޓގެ ކަވަރ ހންނަންވާނީ ބަލި މީހާ ހޮޑލެވންފަދަ ަ
ޑިސްއިންފެކްޓް ކރެވޭ ގޮތަށެވެ.




ކާރގައި/އޅަނދގައި ރަނގަޅ ކޮމިޔނިކޭޝަން ސިސްޓަމެއް ހަރކރެވިފައި ހންނަންވާނެއެވެ.
އެމަރޖެންސީ

ހާލަތގައި

ފަސޭހައިން

ބޭނންކރެވޭނެ

ނޑް
ސައ ް

ސިސްޓަމް

ކާރގައި/އޅަދގައި

ހަރކރެވިފައި

ހންނަންވާނެއެވެ.


ޑްރައިވަރ ހންނަންވާނީ ޑިސްޕޯސަބަލް މާސްކް އަޅައި އަންގި ލައްވައިގެންނެވެ.



މާސްކް އަދި އަންގި ލެއްވމގެ ކރިން ސައިބޯނިލައިގެން އަތް ރަނގަޅަށް ދޮވެ ސާފ ކރަންވާނެއެވެ.



ނއެވެ .އަދި މާސްކް ނެގމަށްފަހ އަލން އެ މާސްކް
ވ ެ
ޑިސްޕޯސަބަލް މާސްކް ތެއްވެ ހަޑިވެއްޖެނަމަ ބަދަލ ކރަން ާ
ގން ނވާނެއެވެ.
ބޭނންކޮށް ެ

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

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

`

ބދަލ ކރަންވާނެއެވެ.
ތ ހަޑިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކ އަންގި ަ
ޑިސްޕޯސަބަލް އަންގި ބޭނން ކރާނަމަ އެއްޗެއް ހޭކި ،އެޅި ،ނވަ ަ



އަދި އަންގި ލެއްވމގެ ކރިން އަތް ސެނިޓައިޒް ކރަންވާނެއެވެ.


ބޭނންކރާ ޑިސްޕޯސަބަލް މާސްކް އަދި އަންގި ރައްކާތެރިގޮތގައި ނައްތާލަންވާނެއެވެ.



ޓރޯލް ކރމާއި އަމިއްލަ
ކާރ/އޅަނދ ދއްވާ ހރިހާ ޑްރައިވަރންވެސް އިންފެކްޝަން ،ޕްރިވެންޝަން (އައި.ޕީ.ސީ) ކޮން ް
ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅތަކާ ގޅޭ ގޮތން މަޢލޫމާތދީ އަހލވެރި ކރަންވާނެއެވެ.



ނނަންވާނެއެވެ.
ގތަށް ހ ް
ކާރގައި/އޅަނދގައި ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވމާ ގޅޭ މހިއްމ މަޢލޫމާތތައް ފެންނަ ޮ



މިފަދަ އޅަނދެއްގައި ބަލިމީހާ އފލަންވާނީ އެހީތެރިޔަކާ (ޑްރައިވަރގެ އިތރން) އެކގައެވެ .އަދި ބަލިމީހާ އާއި އެހީތެރިޔާ
އދި  2މީހނަށްވރެ ގިނަ މީހން އަރވައިގެން ނވާނެއެވެ.
އަރވަންވާނީ ފަހަތ ސީޓަށެވެަ .



ރ މީހެކެވެ/މީހންނެވެ.
ށ އިށީނދެ އިނދެވޭ ހާލަތގައި ހ ި
މިފަދަ އޅަނދެއްގައި އފލަންވާނީ ނވަތަ ގެންދަންވާނީ އަމިއްލައަ ް



ގންދިއމގެ ކރިން އޮކްސިޖަންދިނން ފަދަ ޚާއްޞަ ފަރވާއެއް ބޭނންވާ މީހަކ މިފަދަ
ޞިއްޙީ ޚިދމަތްދޭ ތަނަކަށް ެ
އޅަނދެއްގައި ގެންގޮސްގެން ނވާނެއެވެ.
ނ ދަތރކރާއިރ ޑްރައިވަރާއި
ނނަންވާނެއެވެ .އަދި ބަލިމީހަކ ގޮވައިގެ ް
ކާރގައި/އޅަނދގައި ސީޓ ބެލްޓ ހަރކޮށްފައި ހ ް



ވނީ ސީޓ ބެލްޓ އަޅައިގެންނެވެ.
ދަތރކރާ އެންމެން ތިބެން ާ

 .5ޑްރައިވަރގެ ޝަރޠތައް:


އޅަނދ ދއްވމަށް ނަގާ ޑްރައިވަރ ވާންވާނީ  60އަހަރން ދަށގެ އަދި ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ބޭސްފަރވާ ނކރާ
މީހަކަށެވެ.



ޑްރައިވަރަކީ ރޯގާގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހރި މީހަކަށް ވެގެން ނވާނެއެވެ .އަދި ކޯވިޑް 19-އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ
މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓަކަށްވެސް ވެގެން ނވާނެއެވެ.

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

އީމެއިލްhpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
އޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެބްސަ ި
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 .6ޑްރައިވަރގެ ޞިއްޙަތާއި އަމިއްލަ ސާފތާހިރކަން:


ތހިރ ހެދމެއްގައި ސާފތާހިރ ކަންމަތީގައެވެ.
މަސައްކަތގެ ހރިހާ ވަގތެއްގައި ހންނަންވާނީ ސާފ ާ



ވތަ ސެނިޓައިޒަރ ބޭނންކޮށްގެން އަތްދޮވެ އަބަދވެސް އަތް ސާފ ކރަންވާނެއެވެ.
ސައިބޯނި ލައިގެން އަތްދޮވެ ނ ަ



ހން މިހންނާ ވެސް  3ފޫޓގެ
ތބޭ އެ ެ
އދި ބަލިމީހާއާއެކ ި
ވނެއެވެަ .
ގއިދރކަން ބަހައްޓަން ާ
ބަލިމީހާއާ  3ފޫޓ ދރމިނގެ ަ
ގައިދރކަން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.



ނއެވެ.
މަސައްކަތ ގަޑީގައިވެސް އެހެން މވައްޒަފންނާ މަދވެގެން  3ފޫޓ ގެ ގައިދރކަން ބަހައްޓަންވާ ެ



ގގައި އެކަހެރިވެހރެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް އަންގާ މަޢލޫމާތ
ރޯގާޖެހި ކެއްސާނަމަ މަސައްކަތަށް ނިކމެގެން ނވާނެއެވެ .އަދި ޭ
ދޭންވާނެއެވެ.



ތއި އަނގަޔާއި ލޮލގައި އަތްލމން ދރހެލިވާންވާނެއެވެ.
ނފަ ާ
މށްފަހ ޭ
ތަންތަނގައި އަތްލ ަ



ޑިއޓީގަޑި ނިމމން ،ލައިގެން ހރި ޔނިފޯމް ނވަތަ ހެދން ގެއަށް ގޮސް ބަދަލކޮށް އެއެއްޗެތި ދޮވެގެން ނޫނީ އަލން
ބޭނން ނކރާށެވެ.

 .7އޅަނދ ސާފކރމާއި ޑިސްއިންފެކްޓްކރން.


ކޮންމެ ދަތރެއް ފެށމގެ ކރިންނާއި ކޮންމެ ދަތރެއް ނިމމން ކާރ/އޅަނދގެ އެތެރެއާއި ބޭރ ރަނގަޅަށް
ތލެވޭ ތަންތަން ސާފކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކރަންވާނެއެވެ.
ސާފކރަންވާނެއެވެ .އަދި އަތްގަނޑާއި ،ހންގާނ ފަދަ ގިނައިން އަ ް



ކޮންމެ ދަތރެއް ނިމމން ކާރގެ އެތެރެއާއި ބޭރ ރަނގަޅަށް ސާފކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކރަންވާނެއެވެ.
ވ ގޮތްތަކެވެ:
ކާރ/އޅަނދ ޑިސްއިންފެކްޓް ކރމގައި ބޭނންކރާނީ ތިރީގައި ާ
ށޓަކައި  1ލީޓަރ ފެނަށް ½ ޖޯޑ
ގން ސާފކރން – ބްލީޗް ސޮލިއޝަން ހެދމަ ް
 oބްލީޗް ސޮލިއޝަން ބޭނންކޮށް ެ
ފތިގަނޑެއް ތެންމާފައި ރަނގަޅަށް ފެލާލމަށްފަހ
ބްލީޗް އަޅައި ރަނގަޅަށް އެއްކރާށެވެ .އަދި މިސޮލިއޝަނނން ޮ
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގ ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން+960 3014494:

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

`

ބލީޗްގެ އަސަރ
ޗ ސޮލިއޝަނން ސާފކރމަށްފަހ ސާފފެން ފޮތިގަނޑަކން ް
ފެންފޮތިލާ ސާފކރާށެވެ .ބްލީ ް
ކެނޑޭވަރަށް ސާފ ކރަންވާނެއެވެ.
ނނަ އެއްޗެއްގައި
ގނަވެގެން  24ގަޑިއިރަށެވެ .އަދި ބްލީޗް ސޮލިއޝަން އަޅާފައި ހ ް
އޓޭނީ ި
 oބްލީޗް ސޮލިއޝަން ބެހެ ް
(މަތިޖެހި އެއްޗެއްގައި) ނަމާއި ސޮލިއޝަން ހެދި ތާރީޚާއި ގަޑި ޖަހާ ލޭބަލް ކރަންވާނެއެވެ.
ލ
ނތަން ސާފކރމަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަ ނވަތަ  %70އަލްކޮހޯ ް
އއްޗެހި ނވަތަ ތަ ް
 oދަގަނޑ ނވަތަ ސްޓީލް ފަދަ ެ
އެކލެވޭ ސެނިޓައިޒަރެއް ބޭނންކރާށެވެ.
ފން
 oކާރަށް ހޮޑލެވން ފަދަ ކަމެއް ވެއްޖެނަމަ އެތަނެއް ރަނގަޅަށް ސާފކޮށްލމަށްފަހ ސައިބޯނި (ޑިޓާރޖެންޓް) ެ
ފޮތިގަނޑަކން ރަނގަޅަށް ފހެލާށެވެ .އަދި އެއަށްފަހ ބްލީޗް ސޮލިޔޝަން ނވަތަ  70%އަލްކޮހޯލް އެކލެވޭ
ސެނިޓައިޒަރެއް ބޭނންކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ސާފކރާށެވެ.
 oކާރ/އޅަނދ ސާފކރަންވާނީ ދޮރހޅވާފައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ .އަދި ސާފކރާއިރ ކާރގައި މީހަކ އިނދެގެން
ނވާނެއެވެ.
 oކާރ/އޅަނދގެ ބޭރ ރަނގަޅަށް ހިރަފސް ފހެ ސާފ ކރަންވާނެއެވެ.
__________________________________________
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