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 30އޯގަސްޓް 2021ގައި
އިސްލާޙް ކުރެވިފައި

ވމުން ކަށުކަމާކެމީގެ
ޔ ު
ވ މީހަކު ނި ާ
ޝއްކުކުރެ ޭ
ަ
އބައްޔަށް
ނވަތަ ެ
އވާ ު
ޑ 19-ބަލި ޖެހިފަ ި
ކޯވި ް
ތގެ އުސޫލު
މލުކުރާނެ ގޮ ު
މގައި ޢަ ަ
ކަންކަން ކުރު ު
 .1ތަޢާރަފު
ރނީ
ކޯވިޑް 19-އަކީ ސާރސް ކޯވީ 2-ކިޔާ ވައިރަސްއަކުން ޖައްސާ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެކެވެ .މި ބަލި އާންމުކޮށް ފެތު ެ
ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ނޭވާލާ ނިޒާމުން ނުކުންނަ ކުޅު ނުވަތަ ކުދި ޑްރޮޕްލެޓް (ކުޅު ތިކި) ތައް އެހެން މީހެއްގެ ނޭވާލާ
ށ
ފތަ ް
ނިޒާމު ތެރެއަށް ގޮސްގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ބަލީހެ ޖަރާސީމު ހުރި ތަނެއްގައި އަތްލުމަށްފަހު އަނގަޔަށް ނުވަތަ ނޭ ަ
ރދާނެއެވެ.
އަތް ލެވުމުންވެސް މިބަލި ފެތު ި
ނ
ބލާއިރު ،މައްޔިތެއްގެ ފަރާތު ް
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ފަހުގެ ތާރީޚްގައި ނެރެފައިވާ ކޯވިޑް 19-ފެތުރޭ ގޮތްތަކަށް ަ
ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑައެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ކޯވިޑް 19-ޖައްސާ ވައިރަސްގެ ތަފާތު ވޭރިއަންޓްތައް ދުނިޔޭގައި ވަނީ ފެންނަން
ސނުން ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން
އރަސްގެ ކުރީގެ ވައްތަރުތަކަށްވުރެ ހަލުވިކޮށް ފެތުރޭ ،ވެކް ި
ފަށާފައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ވަ ި
ނ ބަލި ޖައްސާ ވޭރިއަންޓްތައް ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން
ޅވެފައިވާ މީހުންނަށްވެސް އަލު ް
ދަށްކޮށްދޭ އަދި ބަލިން ރަނގަ ު
މައްޔިތާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އެގޮތުން
މިއުސޫލުގައި މިވަނީ ކޯވިޑް 19-ބަލި ޖެހިފައިވާ ނުވަތަ އެބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނިޔާވުމުން ރައްކާތެރިކަމާއެކުގައި
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކެވެ.

 .2ސަމާލުކަން ދޭންވީ ބައެއް މުހިންމު ކަންތައްތައް
ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ ނުވަތަ ކޯވިޑް19-އަށް ޝައްކުކުރެވިފައިވާ މައްޔިތުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



ކޯވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުގައިހުރި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެނަމަ އެޗް.ޕީ.އޭ .އަށް އެކަން ވަގުތުން އަންގާ ،އެމީހަކު
ޖނަމަ ،އެޗް.ޕީ.އޭ.
ގއި ،މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ނިޔާވެއް ެ
ވނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ތަނެއް ަ
ކޯވިޑް19-އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ާ
އަށް އެކަން އަންގާ ،ކޯވިޑް19-އަށް ޓެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.



ދ މަރުކަޒެއްގައި،
ތނުގައި ނުވަތަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޭ
ޓ ކުރަން ސާމްޕަލް ނަގަންވާނީ ހިނަވާ ަ
މަތީގައިވާގޮތަށް ޓެސް ް
އެކަމަށް ތަމްރީނުވެފައިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.



މެޑިކޯލީގަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހަދަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައިވެސް ،ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހެއްގެ ނުވަތަ
އ
ކުއްލިއަކަށް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ،އަދި ކޯވިޑް 19-ގެ ހާލަތު ނޭގޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެއްތަނުން އަނެ ް
ތަނަށް

ގެންދިއުމާއި

އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ

ތެރޭގައި،

މަސައްކަތުގައި

ހަރަކާތްތެރިވާ

ހުރިހާ

މީހުންވެސް

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.


މައްޔިތާއަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ލަސްވާނަމަ ،މައްޔިތާ މޯޗުއަރީގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ



ނތައްތައް ކުރިއަށް
ބނީސް ޖަނާޒާގެ ކަ ް
ކޯވިޑް19-އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ނުލި ެ
ތރިކަމުގެ ހުރިހާ
ވފައިވާ މީހެކޭ އެއްގޮތަށް ،ރައްކާ ެ
ކރަންވާނީ ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސި ެ
ގެންދަން ޖެހިއްޖެނަމަ އަމަލު ު
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ.



ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކުން މައްޔިތާ ސަހަރާއަށް/މޯޗުއަރީއަށް ގެންދާނަމަ ،އެ މައްޔިތާއަކީ ކޯވިޑް19-އަށް
ގ
ތ ކޯވިޑް19-އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހެއްކަމާއި އެމީހެއްގެ ކޯވިޑް19-ގެ ޓެސްޓު ެ
ފައްސިވެފައިވާ މީހެއްކަން ނުވަ ަ
ށ
ކ ް
ށއި އެމަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަ ަ
ހންނަ ާ
ކށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ކުރާ މީ ު
ގތުން ަ
ނަތީޖާއާ ބެހޭ ޮ
މައުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.



ނ
ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ ނުވަތަ ކޯވިޑް19-އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެމްބާމް ކޮށްގެ ް
ނުވާނެއެވެ.



އ ި ަވ ު
ތރިންނާއިި ،ހ ެ
ވ
މގައި ހަރަކާތްތެރި ާ
ޅ ުލުި
ނ ުވ ާމ ިި
ނިޔާވެފައި މީހާގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ެ
ނވެސް ޕީ.ޕީ.އީ
މީހުން އަދި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާއާއަށް އަޅާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެމް ފަރާތްތަކު ް
އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



މައްޔިތާ ވަޅުލުމުގެ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހެއްގެ ކިބައިން ވޭތުވެދިޔަ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް19-ގެ
ވ
އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައިވާނަމަ ،މިކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ ކޯވިޑް19-އަށް ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ނެގެޓި ް
ނަމައެވެ.



ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އައިސޮލޭޝަންގައި ނުވަތަ ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމުގައި
ބައިވެރިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.



ހ
ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމުގައި ސަހަރާ/ހިނަވާގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ،ސަހަރާ/ހިނަވާގެއަށް ވަނުމަށްފަ ު
ރންވާނެއެވެ .އަދި މަސައްކަތް
ގއިން ލައިގެން ދިޔަ ހެދުމާއި ފައިވާން ބަދަލުކު ަ
މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ެ
ނވާނެއެވެ.
ރ ް
ނިމުމަށްފަހު ގެއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފެންވަރާ ހެދުން ބަދަލުކު ަ

 .3ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނުގައި މައްޔިތާއަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތް:


ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުގައި ނިޔާވެފައިވާ ނުވަތަ ނިޔާވެގެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ގެނެސްފައިވާ މައްޔިތާ
ސާފުކުރާނީ އެތަނުގެ ވޯރޑުގައި ނުވަތަ އެކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނުގައެވެ.



ނއްޓާށެވެ .އަދި އެއްވެސް ގަހަނާއެއް ހުރިނަމަ
މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑަށް ގުޅާފައިވާ ޓިއުބްތަކާއި ކެނިއުލާތައް ަ
އެތަކެތި ބާލާށެވެ.



ތ ޑްރެސިންގް އަޅާ
ވޓަރޕްރޫފް ބެންޑޭޖް ނުވަ ަ
އންނަ ފާރުގަނޑެއް ހުރިނަމަ ޯ
އހެން ދިޔައެއް ަ
ލޭ ނުވަތަ ެ
ބަންދުކުރާށެވެ.



ހަށިގަނޑުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ލޭ ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް ދިޔައެއް ހުރިނަމަ ތެތް ކަފައިން ސާފުކުރާށެވެ.



ތނަށް ކަފަ ލައްވާ ބަންދުކުރާށެވެ.
ފތް ފަދަ ތަން ަ
މައްޔިތާގެ ލޯ ހުޅުވިފައިވާނަމަ ލޯމަރުވާށެވެ .އަދި ނޭފަތާއި ކަން ަ



ށވެ.
މައްޔިތާގެ އަތް ހަށަމަށް އަރުވާ ެ



ލއި ދަތްދޮޅިއާއެކު ބެންޑޭޖުން ބަނދެލާށެވެ.
ދަތްދޮޅި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޮ ާ



ދެފައި ކައިރި ކުރުމަށްފަހު ކުޑަހުޅާ ކައިރިން އައްސާށެވެ .އަދި ހަމަ މިގޮތަށް ކަކުލާ ދިމާލުންވެސް އައްސާށެވެ.



މައްޔިތާ ހަށިގަނޑުގައި ހުދު ފޮތިގަނޑެއް އޮޅާށެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



ދވިދާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ހަށިގަނޑު ކުނިވާން
މައްޔިތާ ސަހަރާއަށް ގެންދިއުމަށް ބޮޑީބޭގަށް ނުލާވެސް ގެން ެ
ށ
ނދާނަމަ ބޮޑީބޭގަ ް
ޑން ދިޔައެއް ފައިބާނަމަ ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ހަށިގަނޑު ގެ ް
ފަށާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ހަށިގަނ ު
ލާންވާނެއެވެ.



ބރު ސައިބޯނިފެން ފޮތިގަނޑަކުން ސާފުކުރާށެވެ.
ގގެ ޭ
ބޮޑީ ބޭގްގައި މައްޔިތާ ގެންދާނަމަ ،ބޮޑީބޭގަށް ލުމަށްފަހު ބޭ ް
އެއަށްފަހު ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި  0.5%ބްލީޗް ސޮލިއުޝަންއިން ތެންމާފައިވާ ފޮތިގަނޑެއް ބޭރުގައި
ހާކާ ސާފުކުރާށެވެ.



ށ
ދނަމަ ޓްރޮލީއަ ް
މިކަންކަން ނިމުމުން މައްޔިތާ ސަހަރާއަށް ގެންދިއުމަށް ޓްރޮލީއަށް ލާށެވެ .ބޮޑީ ބޭގަށް ނުލާ ގެން ާ
ލުމުގެ ކުރިން ސާފު ފޮތިގަނޑެއް ޓްރޮލީމަތީގައި އަޅަންވާނެއެވެ.



ސާފުކުރި ތަނުން ބޭރަށް ޓްރޮލީ ނެރުމުގެ ކުރިން  0.5%ބްލީޗް ސޮލިއުޝަންއިން ޓްރޮލީ ޑިސްއިންފެކްޓް
ކުރަންވާނެއެވެ.



އަދި ސާފުކުރި ތަނުން ނުކުތުމުގެ ކުރިން އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ސްޓާފުން ޕީ.ޕީ.އީ ބާލައި ސައިބޯނިލައިގެން
ރަނގަޅަށް އަތްދޮންނަން ވާނެއެވެ.

 .4ސަހަރާއަށް/ހިނަވާ ތަނަށް މައްޔިތާ ގެންދިއުން


ޞިއްޙީ ޚދުމަތްދޭ ތަނުގައި މައްޔިތާ ސާފުކޮށް ނިމުމުން ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ
އސާފައިވާ ތަނަށް
ގ ކަންކަން ކުރުމަށް ހަމަޖަ ް
ތ ކަށުކަމާކެމީ ެ
ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަހަރާއަށް ނުވަ ަ
ގެންދާށެވެ.



ސަހަރާއަށް މައްޔިތާ ގެންދަން ބޭނުންކުރާ އެމްބިއުލާންސް ނުވަތަ ވެހިކަލް އެކަމަށް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.



ވ
ކމަށް އެކަށީގެން ާ
ބންވާނީ އެ ަ
ނ ތި ެ
ކތްތެރިވާ މީހު ް
ނށް އުފުލާ ،ގެންދިއުމުގައި ހަރަ ާ
އ ތަ ަ
މައްޔިތާ އެއްތަނުން އަނެ ް
ޕީ.ޕީ.އީ ގައެވެ.



މައްޔިތާ

ސަހަރާއަށް

ގެންދިއުމަށްފަހު

އެކަމަށް

ނންކުރި
ބޭ ު

ވެހިކަލް

0.5%

ބްލީޗް

ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

ސޮލިއުޝަންއިން

 .5މައްޔިތާގެ މޫނު ދެއްކުން


މގެ ކުރިން މައްޔިތާގެ މޫނު ދެއްކުން އެދެވިގެންވެއެވެ.
ހިނެވުން ނުވަތަ ތަޔައްމަމު ކުރު ު



ނ
އންމެ ގާތްމީހު ް
މޫނު ދެކެން އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުން މުހިއްމެވެ .މިގޮތުން ހަމަ އެކަނި އާއިލާގެ ެ
ވއެވެ.
ގން ެ
މޫނުބަލަން ވެއްދުން އެދެވި ެ



ޑ ސެނިޓައިޒަރ
ތބެންވާނީ ރަނގަޅަށް މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ .އަދި ހޭން ް
ި
ނ މީހުން
މޫނުދެކެން އަން ަ
ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.



މޫނު ދެކެން މީހުން ވައްދަންވާނީ މައްޔިތާއާ  3ފޫޓަށްވުރެ ކައިރި ނުވާގޮތަށް އަދި އަންނަ މީހުންގެ މެދުގައިވެސް
ނ
ތކަށްވެސް މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަތްލައިގެ ް
ނ މީހުން އެއްގޮ ަ
މނުދެކެން އަން ަ
ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓޭވަރަށެވެޫ .
ނުވާނެއެވެ.



މޫނުދެކެން މީހުން ވައްދާއިރު މައްޔިތާ ބާއްވާފައި އޮންނަ ތަނުގެ ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވާ ރަނގަޅަށް ވައި
ޓންވާނެއެވެ.
ދައުރުވާގޮތަށް ބަހައް ަ



ލޝަންގައި ހުރި މީހަކު ނުވަތަ ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓެއް
ކަރަންޓީނުގައި ނުވަތަ އައިސޮ ޭ
ނުވަތަ ކޯވިޑް19-ގެ އަލާމާތެއް ހުރެގެން ޕީ.ސީ.އާރް .ޓެސްޓް ހަދާ ނަތީޖާ ނުލިބޭ މީހަކު މައްޔިތާގެ މޫނުދެކެން
ދާންވާނީ އެޗް.ޕީ.އޭ.ގެ ނުވަތަ އެރަށެއްގެ ކޯވިޑް 19-ޓާސްކްފޯރސްގެ ހުއްދައާއެކުއެވެ .މިފަދަ މީހަކު މޫނު ދެކެން
ދ
ތށް ވަކި ވެހިކަލެއްގައި ،މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ .އަ ި
ވނީ އެހެންމީހުންނާ އެކުނުވާގޮ ަ
ގެންދަންވާނީ ނުވަތަ ދާން ާ
ފހު
މނު ބެލުމަށް ަ
ނވާނެއެވެ .އަދި ޫ
އރު އެހެން މީހުންނާ  6ފޫޓު ދުރުމިން ބަހައްޓަ ް
ނނަ ި
މައްޔިތާގެ މޫނު ބަލަން ވަ ް
ތަނުގައި ގިނައިރު މަޑުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .6ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މައްޔިތުންގެ ކަށުކަމާކެމި
ނއެވެ .ތަޔައްމަމު ކުރުމަކީ
ދ ެ
ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މައްޔިތުން ތަޔައްމަމު ކުރެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ ހިނެވި ާ
ށ ރައްކާތެރިކަންބޮޑު ގޮތެވެ .އެހެންނަމަވެސް މައްޔިތާ ހިނަވާ މީހުންގެ އަދި ހިނަވާ ތަނުގައި
ނނަ ް
ހިނެވުމަށްވުރެ ޖަމާޢަތްތެރި ް
ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާނަމަ މައްޔިތާ ހިނެވިދާނެއެވެ .އެޗް.ޕީ.އޭއިން ނުވަތަ ރަށުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުން
ކރާނީ ތަޔައްމަމެވެ.
ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ު

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

ޑ 19-ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުން ތަޔައްމަމު ކުރުން
 .6.1ކޯވި ް


އކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕީ.ޕީ.އީ އަޅައިގެންނެވެ.
ނވާނީ ެ
މައްޔިތާ ތަޔައްމަމު ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ތިބެ ް



ވނީ ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށެވެ.
ތަޔައްމަމް ކުރާ ތަން ހުންނަން ާ



މައްޔިތާ ގައިގައި އޮޅާފައިވާ ފޮތިގަނޑާއެކު ތަޔައްމަމްކުރާ ތަނުގައި /އަށި މަތީގައި އަތްތިލައާއި މޫނު
ފެންނަގޮތަށް ބާއްވާށެވެ.



ތަޔައްމަމް ކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަޔައްމަމް ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ.



ތަޔައްމަމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަތާއި މޫނު ފޮރުވާށެވެ.

ޑ 19-ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުން ހިނެވުން
 .6.2ކޯވި ް
އ
ރތުތަ ް
ވންޖެހޭ ޝަ ު
މހުންނަށް ފުރިހަމަ ާ
 .6.2.1ކޯވިޑް 19-ޖެހިގެން ނިޔާވާ މީހުން ހިނެވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ީ


ނ
އުމުރުން  60އަހަރުން ދަށުގެ މީހަކަށްވު ް



ހައި ރިސްކް މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން .ހައި ރިސްކް މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަކުރުބަލި ،ކިޑްނީގެ ބަލިތައް ،ފުއްޕާމޭގެ
އޔެއް ހުންނަ
ކށިވާފަދަ ބަ ް
ދފާއީ ނިޒާމު ބަލި ަ
ދ ހަށިގަނޑުގެ ި
ގ ބަލިތައް އަ ި
ބަލިތައް ،ހިތުގެ ބަލި ،ފުރަމޭ ެ
ބނުންކުރާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.
ނުވަތަ އެފަދަ ބައްޔަކަށް ބޭސް ޭ



ފހު  2ހަފްތާ ވެފައިވުން.
ވެކްސިންގެ ހުރިހާ ޑޯޒެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން އަދި ފަހު ޑޯޒަށް ަ



ވޭތުވެދިޔަ  14ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯވިޑް19-ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ފެނިފައިވާނަމަ ،ކޯވިޑް19-އަށް ޓެސްޓް
ވފައިވުން.
ކުރުމަށްފަހު ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ެ



އ ނުވުން އަދި ކޯވިޑް19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ
ރންޓީނުގައި ހުރި މީހެއްކަމުގަ ި
އައިސޮލޭޝަންގައި ނުވަތަ ކަ ަ
މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓަކަށް ނުވުން.



ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި (ޕީ.ޕީ.އީ .އަޅާ ބޭލުން ފަދަ) ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ
ލބިފައި ވުން.
ނުވަތަ ކޯވިޑް19-އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ހިނަވާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ި

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

ނ
 .6.2.2ހިނެވުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ކަންކަ ް


ނ
ތނެއް ހުރު ް
ހން ހިނެވުމަށް ވަކިން ޚާއްސަ ަ
ކޮވިޑް 19-ޖެހިގެން މަރުވާ މީ ު

އެދެވިގެންވެއެވެ .ނަމަވެސް ވަކި

ތަނެއް ޚާއްސަ ކުރެވެން ނެތް ނަމަ ،ކޮވިޑް 19-ނޫން ބަލިތަކުގައި މަރުވާމީހުން ހިނަވާ ތަނުގައި
ހިނެވިދާނެއެވެ .ކޮވިޑް 19-ނޫން ބަލިތަކުގައި މަރުވާ މީހުން ހިނަވާތަނުގައި ކޮވިޑް 19-ޖެހިގެން މަރުވެފައިވާ
ރ އަށި އަދި
މީހަކު ހިނަވައިފިނަމަ ،އެތަން އެހެން މައްޔިތަކު ހިނަވަން ބޭނުންކުރަންވާނީ ހިނެވުމަށް ބޭނުންކު ި
ހިނަވާ ކޮޓަރި ރަނގަޅަށް ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ފަހުއެވެ .އަދި މައްޔިތާހިނެވުމަށް ފަހު އުކާލާ ކުނި
ވއި ދައުރުވާ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަންދުކޮށް އެ ތަކެތި ހިނަވާ ކޮޓަރިން ނެރުމަށްފަހު އެތަނުގައި ރަނގަޅަށް ަ
ޓންވާނެއެވެ.
ގޮތަށް ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވާލާފައި މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައް ަ


ށ ވަކި ސަރަހައްދު ޚާއްސަކުރެވިފައި ހުރުން
ޑޮނިންގް (ޕީ.ޕީ.އީ .އެޅުން) އަދި ޑޮފިންގް (ޕީ.ޕީ.އީ ބޭލުން) އަ ް



ނވަރަށް ޕީ.ޕީ.އީ ލިބެން ހުރުން
ހިނަވާ ތަނުގައި އެކަށީގެންވާ މި ް



ހިނަވާ ތަނުގައި ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާ ގޮތަށް ހުރުން



ނ
ގ ތަޅުންގަނޑު ރަނަގަޅަށް ފެން ހިނދޭ ގޮތަށް ހުރު ް
ތނު ެ
ހިނަވާ އަށިން އަދި ހިނަވާ ަ

 .6.2.3މައްޔިތާ ހިނެވުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް


ފށުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމައަށް ޕީ.ޕީ.އީ އަޅަންވާނެއެވެ.
މައްޔިތާ ހިނެވުމުގައި ހަރަކާތްރެރިވާ މީހުން ހިނަވަން ެ



ހިނަވާ ތަނުގެ ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވާ ރަނގަޅަށް ވައިދައުރުވާ ގޮތަށް ހުރިކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.



ނ ވީހާވެސް މަދު ކުރަންވާނެއެވެ.
ހިނެވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހު ް



މައްޔިތާ ސަހަރާއަށް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތިތަކާއި ،ހިނެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތި ފަދަ ތަކެތި ދޮވެގެން
އަލުން

ކތި
ނންކުރާނަމަ ،މިތަ ެ
ބޭ ު

އަޅާފައި

ކށްފައިވާ ތަކެތި ކަން އެނގޭގޮތަށް)
(ބޭނުން ޮ


ވނީ
ހުންނަން ާ

މތިޖެހި
ަ

ދެކޮތަޅު

ލައްވާ،

ބލްކޮށްފައިވާ
ލ ަ
ޭ

ލދީ/ބިން ފަދަ އެއްޗަކަށެވެ.
ބާ ި

ލޭ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ދިޔައެއް ނުވަތަ ނަޖިސް ހޭކުމުގެ ސަބަބުން މާބޮޑަށް ހަޑިވެފައިވާ ފޮތި އަލުން ބޭނުން
އ
ކން ޑަސްޓްބިނެ ް
ފ ފަދަ ތަކެތި އެޅުމަށް ވަ ި
އދި ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަ ަ
ދ ފޮތި ަ
ނުކޮށް އުކާލާށެވެ .މިފަ ަ
ހއްޓަންވާނެއެވެ.
ދެކޮތަޅު ލައްވާ' ،އިންފެކްޝަސް ވޭސްޓް' ޖަހާ ލޭބަލް ކޮށްފައި ބަ ަ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



ށ
ނންކުރާނީ ދަ ް
ހިނެވުމުގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ދޮންނާށެވެ .މިކަމަށްޓަކައި ބޭ ު
ޕްރެޝަރުގައި ފެން އަންނަ ހޮޅިއެއް ނުވަތަ ބާލިދީއަކާއި ޖަގެކެވެ .ފެން އެޅުމުގައި ވީހާވެސް މަޑުމަޑުން ފެން
ނ
އެޅުމަށް ސަމާލުކަންދިނުން މުހިއްމެވެ .މިގޮތުން މުސްލިމް ޝަވަރުފަދަ ބާރަށް ފެންޖެހޭ ތަކެތި ބޭނުންކުރު ް
ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ.



ހަށިގަނޑުގައި ލޭ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެހެންވެސް ދިޔައެއް ނުވަތަ ނަޖިސް ހޭކިފައިވާނަމަ ،ސާފުކުރަންވާނީ
ނމާފައިވާ ފޮތިކޮޅަކުންނެވެ.
ތެންމާފައިވާ ކަފައިން ނުވަތަ ތެ ް



ހިނަވާއިރު އަންގީގައި ލޭ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެހެންވެސް ދިޔައެއް ނުވަތަ ނަޖިސް ހޭކިއްޖެނަމަ ،ސައިބޯނި
ނންވާނެއެވެ.
ފެނުން އަންގި ދޮން ަ



ނވެއެވެ.
ށގަނޑު ދޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ،ސައިބޯނިފެން ބޭނުންކުރުން އެދެވިގެ ް
ހިނަވާއިރު ސައިބޯނިލައިގެން ހަ ި



ނ ދެފަރާތަށް
އވެ .އަދި ހަށިގަނޑު މަޑުމަޑު ް
ހިނެވުމަށްފަހު މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ހިއްކަންވާނެ ެ
ފުރޮޅަމުން އަށިވެސް ހިއްކާށެވެ.



ތކާ އެއްގޮތަށް
ކތްތެރިވި ފަރާތްތަކުން އުސޫލު ަ
ބއްވައިގެން ،ހިނެވުމުގައި ހަރަ ާ
މައްޔިތާ ހިނެވި އަށިމަތީގައި ާ
މައްޔިތާ ކަފުންކުރާށެވެ.

 .6.2.4މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ސަންދޯކަށްލުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް



ހިނެވުން ނުވަތަ ތަޔައްމަމުކޮށް ނިމުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަށް މައްޔިތާ ސަންދޯކަށްލާށެވެ.
ސަންދޯކުގެ

ފޫ

ނ
ހުންނަންވާ ީ

ފިލައިންނެވެ.

އަދި

ހުރިހާ

ފަރާތަކުން

ރަނގަޅަށް

އ
ބަންދުކުރެވިފަ ި

ހުންނަންވާނެއެވެ.


ށ ނުޖެހޭނެއެވެ.
ނންކުރާކަ ް
ކަފުންކޮށްފައިވާ މައްޔިތާ ސަންދޯކަށްލާއިރު ބޮޑީބޭގް ބޭ ު



މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑުން އެއްވެސް ދިޔައެއް ފައިބާނަމަ މައްޔިތާ ސަންދޯކަށްލުމުގެ ކުރިން ޕްލާސްޓިކް ޝީޓެއް
އަޅަންވާނެއެވެ.



މައްޔިތާ ސަންދޯކަށް ލުމަށްފަހު ،ސަންދޯކުގެ ބޭރު  0.5%ބްލީޗް (  1mlބްލީޗް  9mlފެނަށް އަޅާ
ނ ތެންމާފައިވާ ފޮތިގަނޑެއް ހާކާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
ތައްޔާރުކޮށްފައި) ސޮލިއުޝަނު ް

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



ހނެވި ތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އީ ބޭލުމަށް
ރތްތަކުން ި
މައްޔިތާ ސަންދޯކަށް ލުމަށްފަހު ،ހިނެވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަ ާ
(ޑޮފިންގް އަށް) ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕީ.ޕީ.އީ .ބާލާށެވެ .ޕީ.ޕީ.އީ.ގެ
ށފަހު އަޅަންވާނީ 'އިންފެކްޝަސް
ތކެތި ބޭލުމަ ް
ނންކޮށް އުކާލާ ަ
ދ އެއްފަހަރު ބޭ ު
ތެރެއިން ގައުން ،ހެޑްކަވަރ ފަ ަ
އފަހަރަށްވުރެ
އން ހުޅުވޭ ޑަސްބިނަކަށެވެ .އެ ް
ރކޮށް ލައްވާފައިވާ މަތިޖެހޭ ،ފަ ި
އތަ ު
ވޭސްޓް' ޖަހާ ،ދެކޮތަޅު ފަ ް
ކތި) އަޅަން
ބނުންކުރާ ތަ ެ
ގިނަ ފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސް ޝީލްޑް ފަދަ ތަކެތި އަޅާނީ 'ރީޔޫސަބަލް' (އަލުން ޭ
ލބަލް ކުރެވި ދެކޮތަޅު ލައްވާފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ.
ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ޭ



ވނެއެވެ.
އގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނަން ާ
ޕީ.ޕީ.އީ ބޭލުމަށްފަހު ސައިބޯނިލަ ި

 .6.2.5ކަށުނަމާދު ކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް


ސަންދޯއް އުފުލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ތިބެންވާނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕީ.ޕީ.އީ .ގައެވެ.



ދ ކަށު ނަމާދު ކުރުމަށް ސަންދޯއް މިސްކިތަށް
ކަށުނަމާދު ކުރާނީ މިސްކިތުން ބޭރުގައި ހާމަ ތަނެއްގައެވެ .އަ ި
ނުވައްދާށެވެ.



ދވިގެންވެއެވެ.
ނަމާދު ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި  3ފޫޓުގެ ދުރުމިން ބެހެއްޓުން އެ ެ

 .6.2.6ވަޅުލުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް


ވނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕީ.ޕީ.އީ .ގައެވެ.
މައްޔިތާ ވަޅުލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ތިބެން ާ



ވަޅުލުމަށްފަހު ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ޕީ.ޕީ.އީ ބާލައި ،އަޅަންޖެހޭ އެއްޗެއްސަށް އަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު
ތ ދޮންނަންވާނެއެވެ.
ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަ ް



ހިނެވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ގެއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފެންވަރައި ،ގެއިން ލައިގެންއައި ސާފު
ނ ގެއަށް ދިއުން މުހިންމެވެ.
ކށްގެ ް
ހެދުމާއި ފައިވާނަށް ބަދަލު ޮ

ނތަން ސާފުކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
 .6.2.7ބޭނުންކުރި ތަ ް


އވެ.
މައްޔިތާ ހިނެވި އަށި އަދި ކޮޓަރި ސާފުކުރާއިރު މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޕީ.ޕީ.އީ ބޭނުންކުރަންވާނެ ެ



ދއުރުވާ ގޮތަށް
ރތައް ހުޅުވާ ،ރަނގަޅަށް ވައި ަ
ސާފުކޮށް ،ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ވަގުތު ތަނުގެ ދޮރުތަކާއި ކުޑަދޮ ު
ވނެއެވެ.
ބަހައްޓަން ާ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



މ
ނ އެޅުމަށް ހޮޅި ބޭނުންކުރިނަ ަ
ހސް ފެނުން އަށި ދޮވެލާށެވެ .އެއަށްފަހު ފެ ް
އަށި ސާފުކުރާއިރު ފުރަތަމަ ު
ދންނާނީއެވެ.
ހޮޅީގައި އަތް ޖެހުނު ހިސާބު އަދި ޖަގެއް ބޭނުންކުރި ނަމަ ޖަގު ޑިޓަރޖެންޓް ލައިގެން ޮ
ލށެވެ.
އެއަށްފަހު ޑިޓަރޖެންޓް ލައިގެން އަށި ދޮވެ ،އޭގެ އަސަރު ފިލުވުމަށްޓަކައި ފެނުން ދޮވެ ާ



ހ  0.5%ބްލީޗް ސޮލިއުޝަނުން ތެންމާފައިވާ ފޮތިގަނޑުން އަށީގައި ބްލީޗް ހާކާ ،ޑިސްއިންފެކްޓް
އެއަށްފަ ު
ނންކޮށްގެން
ވސް ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ބޭ ު
ކުރާނީއެވެ .އަދި ފެންއަޅަން ގެންގުޅުނު ހޮޅި ނުވަތަ ޖަގު ެ
ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނީއެވެ.



ށ ލޭބަލްކޮށް،
ކރާނަމަ ރީޔޫސަބަލް ފޮތި ގޮތަ ް
ބނުން ު
ލން ޭ
ވލި ފަދަ ތަކެތި އަ ު
ތ ާ
ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރި ފޮތިު /
ވގެންނެވެ.
ދެކޮތަޅު ލައްވާފައިވާ އެއްޗަކަށް އަޅަންވާނެއެވެ .މިތަކެތި އަލުން ބޭނުންކުރަންވާނީ ރަނގަޅަށް ދޮ ެ
ވ
އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އެއްލައިލާ އެއްޗެހި އަޅަންވާނީ އިންފެކްޝަސް ވޭސްޓްގޮތަށް ލޭބަލްކޮށްފައި ާ
އެއްޗަކަށެވެ.



ތަޅުންގަނޑު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ ފެނާއި ޑިޓަރޖެންޓްލައިގެން ތަޅުންގަނޑު މޮޕް ކުރާނީއެވެ .އެއަށްފަހު
ބލީޗް 9ml
ނއެވެ .ދެން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށްޓަކައި ް 1ml ( %0.5
ނނާ ީ
ހުސް ފެނުން މޮޕްލައި ދޮ ް
ބލީޗް ސޮލިއުޝަން ލައިގެން މޮޕްލާނީއެވެ.
ފެނަށް އަޅާ ތައްޔާރުކޮށްފައި) ް



ދޮވުމުގައި

ތަންތަން

ށ
ގަޔަ ް

ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ.

ނުބުރާގޮތަށް

މގައި
މިކަ ު

މުސްލިމް

ނ
ގ ް
ބަލައި ެ
ޝަވަރުފަދަ

މަޑުމަޑުން
ބާރަށް

ދޮވުމަށާއި

ޖހޭ
ފެން ެ

އެއްޗެހި

ފެން

އެޅުމަށް

ބނުންކޮށްގެން
ޭ

ނުވާނެއެވެ.


ގން ރަނގަޅަށް
ސާފުކޮށް ،ޑިސްއިންފެކްޓް ކޮށް ނިމުމުން ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕީ.ޕީ.އީ ބާލައި ،ސައިބޯނިލައި ެ
ވނެއެވެ.
އަތްދޮންނަން ާ



ބޭލި ޕީ.ޕީ.އީ އާއި ސާފުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެއްސަށް އަޅަންވާނެއެވެ.

ގއި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ތލުމު ަ
 .6.2.8ހިނަވާ ތަނުގެ ކުނި ނައް ާ


ވނީ އެކަމަށް
ހިނަވާ ތަނުގައި ކުނި ނެގުމާއި ތަނުން ކުނި ބޭރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ތިބެން ާ
އެކަށީގެންވާ ޕީ.ޕީ.އީގައެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް



ހ
ގ އައްސާލުމަށްފަ ު
ތޅު މަޑުމަޑުން ބިނުން ނަ ާ
އށް ފުރުމުން ކޮ ަ
'އިންފެކްޝަސް ކުނި' އަޅާ ޑަސްޓްބިން ަ 2/3
އއީ ކުނި ކޮތަޅު ނެގުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެތަކެއްޗަކީ ވައިރަސް ހުރެދާނެ
'ބައޯހެޒަރޑް ލޭބަލް' ޖަހާށެވެެ .
ތަކެތިކަން އެންގުމަށްޓަކައެވެ.

ދ ތަކެތި ދޮވުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ށފައިވާ ފޮތި/ތުވާލި ފަ ަ
 .6.2.9ބޭނުންކޮ ް
ފިޔަވަޅުތައް


މައްޔިތާ ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ފޮތި/ތުވާލިކޮޅު ފަދަ ތަކެތި ދޮންނަ މެޝިނުގައި  90-60ޑިގްރީ
ށފަހު އާއްމުކޮށް އެއްޗެހި ހިއްކާގޮތަށް މިތަކެތި
ސެލްސިއަސްގައި ޑިޓަރޖެންޓް ލައިގެން ދޮންނާނީއެވެ .ދޮވުމަ ް
ވދާނެއެވެ.
ހިއްކައިގެން އަލުން ބޭނުންކުރެ ި



ށ
ކ ް
ދޮންނަމެޝިންގައި ހޫނު ޮ

ކށް
ފއި ނެތްނަމަ މިތަކެތި އަލުން ބޭނުންނު ޮ
ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހި ަ

އުކާލާށެވެ.
ފދަ އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ޕީ.ޕީ.އީ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ
 .6.2.10ގަމްބޫޓު ،ހެވީ ޑިއުޓީ އަންގި ަ
ގޮތް



ށވެ.
ނޓް ލައިގެން ރަނަގޅަށް ދޮންނާ ެ
މިފަދަ ތަކެތި ފުރަތަމަ ޑިޓަރޖެ ް
އެއަށްފަހު

ނއްގެ ތެރޭގައި
ޔރުކޮށްފައި) ބްލީޗް ސޮއލިޝަ ެ
 1ml ( %0.5ބްލީޗް  9mlފެނަށް އަޅާ ތައް ާ

ބހައްޓާށެވެ .އަދި ސާފު ފެނުން ދޮވެ ،ހިއްކާށެވެ.
 30މިނެޓް ވަންދެން ަ
ނންކުރެވޭ ފޭސްޝީލްޑް ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެންޓް ކުރާނެ ގޮތް
 .6.2.11އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބޭ ު


ނ ފޮތިގަނޑެއް ތެންމުމަށްފަހު ފޮތިގަނޑުން ފޭސް ޝީލްޑްގެ ދެފަރާތްވެސް
ފުރަތަމަ ޑިޓަރޖެންޓް ލައިގެ ް
ސާފުކުރާށެވެ.




ފއިވާ ފޮތިގަނޑަކުން ފުހެލާށެވެ.
އެއަށްފަހު ހުސް ފެނުން ތެންމާ ަ
ދެން

ޗ  9mlފެނަށް އަޅާ ތައްޔާރުކޮށްފައި)
 1ml ( %0.5ބްލީ ް

ޑ
އން ފޮތިގަނ ު
ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ި

ފހު ދެފަރާތް ފުހޭށެވެ.
ތެންމާލުމަށް ަ


އަދި ބްލީޗްގެ އަސަރު ކަނޑުވާލުމަށްޓަކައި ހުސް ފެން ލައިގެން ފުހޭށެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

 .2262.6މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ 'އޯވަރ އޯލް' ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ ގޮތް


މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ 'އޯވަރ އޯލް' ގެއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ،މި ތަކެތި ޖަނާޒާގެ މަސައްކަތް ކުރާ
ތަނުގައި ދޮވެ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ.




ފުރަތަމަ ޑިޓަރޖެންޓް ލައިގެން ރަނަގޅަށް ދޮންނާށެވެ.
އެއަށްފަހު

ނއްގެ ތެރޭގައި
ޔރުކޮށްފައި) ބްލީޗް ސޮއލިޝަ ެ
 1ml ( %0.5ބްލީޗް  9mlފެނަށް އަޅާ ތައް ާ

ބހައްޓާށެވެ .އަދި ސާފު ފެނުން ދޮވެ ،ހިއްކާށެވެ.
 30މިނެޓް ވަންދެން ަ

ތ
 .2262.6މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސްކްރަބްސް ދޮންނާނެ ގޮ ް


މސައްކަތް ކުރާ
މަސައްކަތުގައި ބޭނުން ކުރާ ސްކްރަބްސް ގެއަށް ގެންދިއުމުގެ ބަދަލުގައި ،މި ތަކެތި ޖަނާޒާގެ ަ
ތަނުގައި ދޮވުން އެދެވިގެންވެއެވެ.



ނމަ ،ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއްގައި
ގއި ދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތް ަ
މިތަކެތި މަސައްކަތް ކުރާ ތަނު ަ
ގެންދެވިދާނެއެވެ.

ޑިޓަރޖެންޓް

ލައިގެން

ނން
ދޮންނަމެޝި ު

ދޮންނާށެވެ.

ނ
އެހެނިހެ ް

ދޮވުމަށް ގެއަށް
ތަކެއްޗާއެކު

ދޮވެވިދާނެއެވެ .ދޮވުމަށް ފަހު އެހެނިހެން ތަކެއްޗެކޭ އެއްފަދައިން ހިއްކާށެވެ .ސްކްރަބްސް ހޫނުފެނުން ނުވަތަ
ޖހޭނެއެވެ.
ބްލީޗް ލައިގެން ދޮންނާކަށް ނު ެ

 .6.2.14ހިނަވާ ކޮޓަރި ސާފުކުރި މޮޕް ދޮވެ ،ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާނެ ގޮތް


މޕް ބަހައްޓާށެވެ.
ގ ތެރޭގައި  10މިނެޓްވަންދެން ޮ
ފެނަށް ޑިޓަރޖެންޓް އަޅައި ،އޭ ެ



ނނާށެވެ.
އެއަށްފަހު ފެނުން ދޮ ް



ޓކައި  0.5%ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން (  1mlބްލީޗް  9mlފެނަށް އަޅާ
ދެން ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް ަ
ޓށެވެ.
ތައްޔާރުކޮށްފައި) ގެ ތެރޭގައި  30މިނެޓް ބަހައް ާ



ޅށް ހިއްކާށެވެ.
އެއަށްފަހު ފެނުން ދޮވެ ،ރަނގަ ަ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

 .6.2.15ޑޮނިންގް އޭރިއާ (ޕީ.ޕީ.އީ .ލާ ތަން)



ވނެއެވެ.
ސަހަރާ ތެރޭގައި ޕީ.ޕީ.އީ .ލާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަން ާ
މިތަނުގައި ސައިބޯނިލައިގެން

ނންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ
އަތްދޮވެވޭނެ އިންތިޒާމު ހުން ަ

ހުންނަންވާނެއެވެ.


ސާފުކޮށް ހުރި ޕީ.ޕީ.އީ ބަހައްޓާނެ ކަބަޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.



މިތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އީ ލާނެ ގޮތުގެ ޕޯސްޓަރ ނުވަތަ ލިޔުން ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.



ބހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
މިތަން ވާންވާނީ ސާފު ތަނަކަށެވެ .އިންފެކްޝަސް ތަކެތި މިތާ ަ

 .6.2.16ޑޮފިންގް އޭރިއާ (ޕީ.ޕީ.އީ ބާލާތަން)


ހިނަވާ ކޮޓަރީގައި ޕީ.ޕީ.އީ ބޭލުމަށް ވަކި ތަނެއް ޚާއްސަކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.



ޕީ.ޕީ.އީ ބޭލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނުގައި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ހުންނަންވާނެއެވެ.



ލ
ޕީ.ޕީ.އީ ބޭލުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި ގައުން ،ހެޑްކަވަރ ފަދަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާ ާ
ވ މަތިޖެހޭ،
ށފަހު އެޅުމަށްފަހު 'އިންފެކްޝަސް ވޭސްޓް' ޖަހާ ،ދެކޮތަޅު ފައްތަރުކޮށް ލައްވާފައި ާ
ތަކެތި ބޭލުމަ ް
ށވުރެ ގިނަ ފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްޝީލްޑް
ފައިން ހުޅުވޭ ޑަސްބިނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެއްފަހަރަ ް
ފަދަ ތަކެތި އެޅުމަށްޓަކައި ރީޔޫސަބަލް އެއްޗެހި އަޅަން ބޭނުންކުރާ ގޮތަށް ލޭބަލް ކުރެވި ދެކޮތަޅު ލައްވާފައިވާ
ޑަސްބިނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.



ތގެ ޕޯސްޓަރ ނުވަތަ ލިއުން ހަރުކުރެވިފައި
ޕީ.ޕީ.އީ ބާލާ ތަނުގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޕީ.ޕީ.އީ ބާލާނެގޮ ު
ހުންނަންވާނެއެވެ.

 .6.2.17ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން


މައްޔިތާ ހިނަވަން ބާއްވާ އަށި ،ހިނަވާ ކޮޓަރީގެ ތަޅުންގަނޑު ،ސަންދޯކުގެ ބޭރު ،މައްޔިތާ ހޮސްޕިޓަލްއިން
ނ ޑިސްއިންފެކްޓް
ނންކޮށްގެ ް
ޗ ސޮލިއުޝަން ބޭ ު
ގެންނަ ޓްރޮލީ ،ސާފުކުރަން ބޭނުންކުރާ މޮޕް ފަދަ ތަކެތި ބްލީ ް
ކުރަންވާނެއެވެ.

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

ސޮލިއުޝަން ތައްޔާރުކުރާނީ  9 :1މިންގަޑަށެވެ (މިސާލު :އެގޮތުން  1އެމް.އެލް ބްލީޗަށް  9އެމް.އެލް ފެން



އެއްކުރ ނުވަތަ  1ޖޯޑް ބްލީޗަށް  9ޖޯޑު ފެން އެއްކުރުން).
ނއެވެ.
ވ ެ
މގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ާ
ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ބޭނުންކުރު ު


o

ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުވާ ތަނެއްގައެވެ.

o

ރންވާނީ ތައްޔާރުކުރާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައެވެ 24 .ގަޑިއިރުގެ ފަހުން
ބނުންކު ަ
ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ޭ
އޭގެ ބާރު ކެނޑޭނެއެވެ.

o

ނކުރެވިދާނެއެވެ.
ސޮލިއުޝަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ސާފު ބާލިދީއެއްފަދަ އެއްޗެއް ބޭނު ް

o

ނ ( ) 0.5%
އޝަންގެ ކޮންސެންޓްރޭޝަ ް
އ އަދި ބޭރުގައި ބްލީޗް ސޮލި ު
މތިޖަހާފަ ި
ނނަންވާނީ ަ
ބާލިދީ ހު ް
އާއި ތައްޔާރު ކުރި ދުވަހާއި ގަޑި ޖަހާ ލޭބަލްކޮށްފައެވެ.

o
o

ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން ސީދާ އަވީގައި ނުބަހައްޓާށެވެ.
ޑިސްއިންފެކްޓް

ކުރަން

ބްލީޗް

ސޮލިއުޝަން

ވނީ
ބޭނުންކުރަން ާ

ޑިޓަރޖެންޓާއި

ފެނުން

އ
އެތަނެ ް

ސާފުކުރުމަށްފަހުއެވެ.
o

ފހުއެވެ.
ތނުގައި ބްލީޗް ސޮލިއުޝަން އުނގުޅާނީ ފޮތިގަނޑެއް ތެންމުމަށް ަ
މައްޔިތާ ހިނަވާ އަށި ފަދަ ތަން ަ

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

ތާވަލު  :1މައްޔިތާ އުފުލުމުގައި ،ހިނެވުމުގައި އަދި ވަޅުލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ
އ
ޕީ.ޕީީ .

މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތް

ސަރޖިކަލް

އަންގި

ގައުން

މާސްކް

ހޮސްޕިޓަލްގައި

ފޭސް
ޝީލްޑް/ގޮގްލްސް

ހެޑް ކަވަރ

ބަންދު
ފައިވާން/ބޫޓޫ

ފެންނުފާއްދާ ފަދަ

މައްޔިތާ

މެޓީރިއަލްއަކުން

ސަހަރާއަށް

އުފައްދާފައިވާ އަތްދިގު

ގެންދިއުމަށް

-

ގައުން އަދި އޭގެ

ތައްޔާރުކުރާ

މަތިން ޕްލާސްޓިކް

އ
ފަރާތްތަ ް

އޭޕްރަން

މައްޔިތާ
ސަހަރާއަށް

މަސައްކަތުގައި

ނުވަތަ ހިނަވާ

ބޭނުންކުރާ އޯވަރއޯލް

ތަނަށް ގެންދާ

އަދި ޑިސްޕޯސަބަލް

އ
ފަރާތްތަ ް

ޕްލާސްޓިކް އޭޕްރަން
މަސައްކަތުގައި

މައްޔިތާ

ބޭނުންކުރާ އޯވަރއޯލް

ތަޔައްމަމް ކުރާ ޑިސްޕޯސަބަލް
އ
ފަރާތްތަ ް

-

އަދި ޑިސްޕޯސަބަލް

އަންގި

-

ޕްލާސްޓިކް އޭޕްރަން
މަސައްކަތުގައި
ބޭނުންކުރާ

ދެ އަންގި

އޯވަރއޯލްގެމަތިން

މައްޔިތާ ހިނަވާ

(އެންމެ

އ
ފަރާތްތަ ް

ރަނގަޅީ ދިގު
ޑިސްޕޯސަބަލް
އަންގި)

ޑިސްޕޯސަބަލް،
ފެންނުފާއްދާ
މެޓީރިއަލްއަކުން
ހަދާފައިވާ އަތްދިގު
ގައުން

ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ( 4ވަނަ ފަންގިފިލާ) ،ސޯސަން މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ލ hpa@health.gov.mv:ފެކްސް+960 3014484:
މއި ް
ފން +960 3014494:އީ ެ
ޯ
ބސައިޓްwww.hpa.gov.mv:
ވެ ް

ޓ
ގަމްބޫ ޫ

މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތް
ތަޔައްމަމު ކުރުން
ނުވަތަ ހިނެވުމުގައި
ނތަން
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