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 .1ތަޢާރަފާއި މަޤްޞަދު
ކކާއި އުޞޫލުތަކެއްގެ
މތަ ަ
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަދި އެކި ޙާލަތްތަކުގައިވާ ރަށްރަށާއި ތަންތަނުގައި ވަކި ހަ ަ
ނ ކުޑަކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ޚާއްޞަ މިންގަނޑުތައް
މަތިން ކޯވިޑް 19-ބަލިފެތުރު ް
ހިފެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އެގޮތުން މިއުސޫލުގެ ބޭނުމަކީ ކޯވިޑް 19-ބަލިފެތުރުމުގެ ޙާލަތު ކަނޑައެޅުމާއި ބަލި
ފތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައާއި
ފެތުރުމުގެ ޙާލަތު މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބަލި ެ
ރިސޯޓްތަކުގައާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްރަށުގައާއި ހަދަމުންދާ ރިސޯޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތާއި
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.
ނގަޑުތަކަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިންނާއި
ފތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މި ް
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބަލި ެ
ގ މައްޗަށް ބަލައި މި
ނޓިފިކް ހެއްކާއި ފަންނީ ލަފައި ެ
ފންނީ މުއައްސަސާތަކުން އަދާހަމަކުރަމުންދާ ސައި ް
އެހެނިހެން ަ
ގނެވި އަދާހަމަކުރެވޭނެއެވެ.
އުޞޫލުގައިވާ ކަންކަމަށް ބަދަލު ެ

 .2ދާއިރާ


ކޯވިޑް 19-ފެތުރުމެންދާ ޙާލަތު ކަނޑައެޅުން



ނ
ކޯވިޑް 19-ފެތުރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި މޮނިޓަރކުރު ް



ތރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް
ކޯވިޑް 19-ގެ ހާލަތުގައި ބަލިފެ ު

 .3ކޯވިޑް 19-ފެތުރުމެންދާ ޙާލަތު ކަނޑައެޅުން
ނގަތުމަށް ޓެސްޓުކުރުމާއި
ލ ދެ ެ
ތން ބަ ި
ލތު އޮތްކަން ކަނޑައަޅާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ރަށެއްގައި ބަލިފެތުރުމުގެ ޙާ ަ
ކޝަން އޭޖެންސީއިންނެވެ.
ލތު ޕްރޮޓެ ް
ވ ސަރވެއިލަންސްގެ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބަލައި ހެ ް
މށް ކުރެ ޭ
ބަލިއުޅޭކަން ދެނެގަތު ަ
ނުވަތަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ ރަށެއްގައި ހުންނަ
ހޮސްޕިޓަލުން ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުންނެވެ .ސަރވެއިލެންސް ގައިޑްލައިން އާއި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް
ދ
ވނެއެވެ .ބަލި ފެތުރެމުން ާ
ޑޓާ އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންދަން ާ
އޓާޭ ،
ތ ބަލަހަ ް
ގ ހާލަ ު
ވހަށް ބަލީ ެ
ޓެސްޓް ކުރުމާއެކު ދުވަހުން ދު ަ
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ޙާލަތު ދެނެގަނެ ކަނޑައެޅުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ ސަރވެއިލަންސް
ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށެވެ .ބަލި ފެތުރޭ ޙާލަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަކަށެވެ.
ނން
ތ ކޮވިޑް 19-ގެ ކޭސްއެއް/ކޭސްތަކެއް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަކުން ފެ ު
 ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކާ ގުޅުމެއްނެ ް
ނ
ޓސްޓުކުރުމުން ކޮވިޑް 19-ގެ ކޭސްއެއް/ކޭސްތަކެއް ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއިން ފެނު ް
 ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ެ
 ޞިއްޙީ ފަރުވާކުރުމުގެ ތެރެއިން ޓެސްޓުކޮށްގެން ކޮވިޑް 19-ގެ ކޭސްއެއް/ކޭސްތަކެއް ފެނުން
ޓވް ސަރވެލަންސްގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޓެސްޓު ތަކުން ކޭސްތައް ފެނުން.
މށް އެކް ި
 ބަލި އިތުރަށް ދެނެގަތު ަ
މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލައި ފާއިތުވި  1ހަފްތާގެ މުއްދަތުގައި ހެދޭ ކޯވިޑް19-ގެ ޓެސްޓުތަކުގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ 20%
ނމަ އެ ރަށެއްގައި ބަލި ފެތުރޭކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިވެފައިވާ ަ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

 .4ކޯވިޑް 19-ފެތުރުމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި މޮނިޓަރކުރުން
މންދާ ރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި އެކަން ރަށުގެ
މަތީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޭސްތައް ފެނުމުން އެރަށަކީ ބަލިފެތުރެ ު
ލ ފެތުރެމުންދާ ރަށެއްގައި
ށޓަކައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ .ބަ ި
މ ް
ދތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެންގު ަ
ނށާއި ރަށަށް ަ
އެހެން މީހުން ަ
ނވާނެއެވެ.
އޓަ ް
ބލީގެ ޙާލަތު ދާގޮތް މޮނިޓަރ ކޮށް ބަލަހަ ް
ދުވަހުން ދުވަހަށް ަ

ތ
ގއި ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި އިތުރަށް ބަލި ދެނެގަތުމަށް ޢަމަލު ކުރަންވީގޮ ް
ޑ 19-ފެތުރެމުންދާ ރަށެއް ަ
 4.1ކޯވި ް
4.1.1

މށް އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް:
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަލިފެތުރެމުންދާ ޙާލަތުގައި އިތުރަށް ބަލި ދެނެގަތު ަ


ތތަކަށް
ނނަ ފަރާ ް
ހރިހާ ފަރާތްތައް ޓެސްޓުކުރުން (ބަލީގެ އަލާމާތް ހު ް
ނނަ ު
ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެ ް
އެންޓިޖަން ނުވަތަ ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓް ހެދޭނެއެވެ).



ފރާތްތައް
ނ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުވާ ަ
ހންގެ ތެރެއި ް
ރށަކަށް ފުރާ މީ ު
އެރަށަކުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ަ
ކޯވިޑް19-އަށް ޓެސްޓް ކުރުން.



ނ ބޮޑު
ރއިން ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަ ް
ޓންގެ ތެ ެ
ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހާގެ ކޮންޓެކް ު
ފަރާތްތަކުގެ (އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ،ބަލިތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް) އިނީޝަލް ސާމްޕަލް
ޓެސްޓް ކުރުން.
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 ް
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ތ ބޮޑު
ފތުރުމުގެ ފުރުޞަ ު
ނނަށް ބަލި ެ
ކށް ނުވަތަ ހައި ރިސްކް މީހު ް
އެބައެއްގެ ފަރާތުން ގިނަ ބަޔަ ަ
ދތަކުގެ
ފަރާތްތަކުގެ އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް ހެދުން (ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ،ދަތުރު އުޅަނ ު
ނނައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ފަޅުވެރިން ،އާންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ،އުނގަ ް
ބލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން)
ވތަ މީހުން ަ
މީހުން ،ކުދިން ނު ަ



މށް ހެދޭ ޓެސްޓު އަދި ސަރވެއިލަންސް މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިޕޯރޓްކުރުން.
ބަލި ދެނެގަތު ަ



އޖެއިން
ނޓެކްޓުން ޓެސްޓް ކުރުމާއި ،ރާ ް
މީގެ އިތުރުންވެސް ކަނަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކޮ ް
އ
ހންގެ ޓެސްޓް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި މި ޓެސްޓް ތަކުގެ މައުލޫމާތާ ި
ބޭރުން އަންނަ މީ ު
ނަތީޖާވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދާންވާނެއެވެ.

4.1.2

ތންތަނުގައި
ަ
ހދަމުންދާ ރިސޯރޓް ފަދަ
ަ
ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓްތަކާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްރަށާއި
ނވީ ގޮތް
މށް އަމަލުކުރަ ް
ރށް ބަލި ދެނެގަތު ަ
ބަލިފެތުރެމުންދާ ޙާލަތުގައި އިތު ަ


ތތަކަށް
ނނަ ފަރާ ް
ހރިހާ ފަރާތްތައް ޓެސްޓުކުރުން (ބަލީގެ އަލާމާތް ހު ް
ނނަ ު
ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެ ް
އެންޓިޖަން ނުވަތަ ޕީ.ސީ.އާރ ޓެސްޓް ހެދޭނެއެވެ).



ރތްތައް
ނ ބޮޑު ފަ ާ
ނ ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަ ް
ޓންގެ ތެރެއި ް
ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހާގެ ކޮންޓެކް ު
ތއް) ޓެސްޓް ކުރުން.
ލތައް ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ފަރާތް ަ
(އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ،ބަ ި



ބަލި ފެތުރެމުންދާ ރަށަކުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށަކަށް ފުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުވާ
ޓ ކުރުން.
ފަރާތްތައް ކޯވިޑް19-އަށް ޓެސް ް



އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަދި މަސައްކަތަށް ރަށަށް އަންނަ ސްޓާފުންގެ އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް
ނ
ހެދު ް



މށް ހެދޭ ޓެސްޓު އަދި ސަރވެއިލަންސް މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރިޕޯރޓްކުރުން.
ބަލި ދެނެގަތު ަ



އޖެއިން
ނޓެކްޓުން ޓެސްޓް ކުރުމާއި ،ރާ ް
މީގެ އިތުރުންވެސް ކަނަޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކޮ ް
އ
ހންގެ ޓެސްޓް ކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި މި ޓެސްޓް ތަކުގެ މައުލޫމާތާ ި
ބޭރުން އަންނަ މީ ު
ނަތީޖާވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުންދާންވާނެއެވެ.

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 ް
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ޑއެޅުން.
 4.2ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަނ ަ
ދ
ބަލިފެތުރެމުން ާ

ކަމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ރަށެއްގައި

ފތުރުން
ބަލި ެ

ކޮންޓްރޯލުކުރެވުމުން

އެޙާލަތު

އުވާލައި

ނ
އވާލުމުގައި ބަލާ ީ
އވެ .ބަލި ފެތުރުމުގެ ޙާލަތު ު
ލސްޓުން އެރަށެއް އުނިކުރެވޭނެ ެ
ރށްރަށުގެ ި
ބަލިފެތުރެމުންދާ ަ
ތިރީގައިވާ މިންގަޑު ތަކަށެވެ.
ތކުގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ  20%އަށްވުރެ
ގއި ހެދޭ ކޯވިޑް19-ގެ ޓެސްޓު ަ
ދތު ަ
 .1ފާއިތުވި  1ހަފްތާގެ މުއް ަ
ދަށްވުން.

 .5ކޯވިޑް19-

ފެތުރެމުންދާ ތަނެއްގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި

ޢަމަލުކުރާނެގޮތްތައް
ތ
އ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އަމަލުކުރާނެގޮ ް
 5.1މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަ ި


ލތު ޕްރޮޓެކްޝަން
ކޓުން ،އެވަގުތެއްގައި ހެ ް
ކޮވިޑް 19-އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެ ް
ދ
ކހެރިވެ ތިބުމާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބުން އަ ި
އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ަ
އެކަހެރިވުމުގައާއި ކަރަންޓީނުވުމުގައި އަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.



ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން



ކތެރިވުމަށް
ތނުގައި ބަލި ފެތުރުމުން ރައް ާ
ކއި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަން ަ
އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ފިހާރަތަ ާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން



ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންފެކްޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުން



ހވެސް މަދު
ކން ވީ ާ
ގިނަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ޙަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލުން އަދި ކޮންމެހެން ބާއްވަން ޖެހޭ ކަން ަ
ހން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ބޭއްވުން.
ރކަން ބެހެއްޓުމާއި އެހެނި ެ
މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން ،ގައިދު ު



ނހެން ޙަރަކާތްތައް އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ޚިޔާރުކުރުން.
ބައްދަލުވުންތަކާއި މި ފަދަ އެހެ ި



ހލުންތެރިކުރުން.
ނޓްރޯލުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭގޮތުން އާންމުން ޭ
ބަލިފެތުރުން ކޮ ް

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 ް
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ރަށަށް އަރާ ފޭބުމުގައި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ރަށަށް އަރާ ފައިބާ މީހުން
ވީހާވެސް މަދުކުރުން.

އ ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް އަމަލުކުރާނެގޮތް:
ގ ި
ކ ަ
 5.2ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓްތަ ު


ލތު ޕްރޮޓެކްޝަން
ކޓުން ،އެވަގުތެއްގައި ހެ ް
ކޮވިޑް 19-އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެ ް
ދ
ކހެރިވެ ތިބުމާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބުން އަ ި
އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ަ
އެކަހެރިވުމުގައާއި

ކަރަންޓީނުވުމުގައި

އަމަލުކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެއްގޮތަށް

ގައިޑްލައިންތަކާ

އަމަލުކުރުން.


އެކޮމޮޑޭޝަންގައާއި

ސްޓާފުންގެ

ކެއުމުގެ

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ކަންތައްތައް

ގައިދުރުކަން

ށ
ބެހެއްޓޭގޮތަ ް

އިންތިޒާމު ކުރުން.


ނ
ރަށުގައި އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ އަދި އިމަރޖެންސީގައި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސު ް



އސުން
ވސް ބޮޑަށް ދިމާނުވާގޮތަށް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެ ް
ގެސްޓުންނާއި ސްޓާފުންނާ ވީހާ ެ



ނތިޒާމުތައް
ރިސޯރޓަށް މުދަލާއި ތަކެތި ގެންނަ ފަރާތްތަކާ ރިސޯރޓްގެ ސްޓާފުންނާ ދިމާނުވާގޮތަށް އި ް
ހަމަޖެއްސުން.



ރިސޯރޓަށް އަރާ ފޭބުމުގައި ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ޓުއަރިސްޓުން
ފިޔަވައި ރަށަށް އަރާ ފައިބާ މީހުން ވީހާވެސް މަދުކުރުން.

ވ ހަރަކާތްތައް މެދުކަނޑާލުން
 ގިނަ ސްޓާފުން އެއްވެގެން ބާއް ާ

އ ހަދަމުންދާ ރިސޯޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް
ރއަލް ރަށްރަށާ ި
 5.3އިންޑަސްޓް ި
އަމަލުކުރާނެގޮތް:


ލތު ޕްރޮޓެކްޝަން
ކޓުން ،އެވަގުތެއްގައި ހެ ް
ކޮވިޑް 19-އަށް ފައްސިވާ މީހުންނާއި ފައްސިވާ މީހުންގެ ކޮންޓެ ް
ދ
ކހެރިވެ ތިބުމާއި ކަރަންޓީނުގައި ތިބުން އަ ި
އޭޖެންސީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތާއި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ަ
އެކަހެރިވުމުގައާއި

ކަރަންޓީނުވުމުގައި

އަމަލުކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ގައިޑްލައިންތަކާ

އަމަލުކުރުން.
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 ް

އެއްގޮތަށް

8



އެންމެން މާސްކް އެޅުން
އެކޮމޮޑޭޝަންގައާއި

ސްޓާފުންގެ

ކެއުމުގެ

ކަންތައްތައް

ހަމަޖެއްސުމުގައި

ގައިދުރުކަން

ށ
ބެހެއްޓޭގޮތަ ް

އިންތިޒާމު ކުރުން


ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ މުދަލާއި ތަކެތި ހިފައިގެން ރަށަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނާ ދިމާނުވާ ގޮތަށް ތަކެތި
މ ހަމަޖެއްސުން
ހަވާލުމާއި ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާ ު



ނ
ރަށުގައި އަސާސީ ސިއްހީ ފަރުވާ އަދި އިމަރޖެންސީގައި ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސު ް

ޑ 19-ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށާޢި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމު ފަރުދުން ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް:
 5.4ކޯވި ް


ކޯވިޑް19-ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުންނަ ނަމަ އެކަހެރިވެ ހުރުމާއި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޓެސްޓުކުރުން
ރކަން ހޯދުން.
އަދި އެރަށެއްގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން އިރުޝާދާއި އެހީތެ ި



ށ އަހުލުވެރިވެ
ނ ތަކަ ް
ނސިލުން އަންގާ އެންގު ް
ކޯވިޑް19-އާ ގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭ/ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަން/ކައު ް
އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުން.



ނ
ނނާ ވަކި ް
ކޯވިޑް 19-ގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ގޭގައިވެސް މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުމާއި އެހެން މީހު ް
އުޅުން އަދި ވިހާ އަވަހަކަށް ކޯވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުން.



ގެއިން ބޭރުގައި އެހެންމީހުންނާ ދިމާވެ އުޅުމުގައި މަދުވެގެން  3ފޫޓުގެ ގައިދުރު މިން ބެހެއްޓުން.



ސނިޓައިޒަރ
ެ
ނ( ނުވަތަ
ނ )މަދުވެގެން  20ސިކުންތު ވަންދެ ް
ނ އަތްދޮވު ް
ގނައި ް
ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަ ި
އތް ސާފުކުރުން.
ގން ގިނަގިނައިން ަ
ބޭނުންކޮށް ެ



ފާޚާނާ

ކުރުމަށްފަހުގައާއި

ކެއުމުގެ

ކުރިން

އަދި

ކާބޯތަކެތި

ތައްޔާރު

ކުރުމާއި

ކެއުމުގެ

ކުރިން

ތދޮވުން.
ސައިބޯނިލައިގެން ރަނގަޅަށް އަ ް


ދނުން.
އަބަދުވެސް އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ި



ށފައިވާ ޓިޝޫ ،މާސްކް ފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރިގޮތުގައި އެއްލާލުން (މި ފަދަ ތަކެތި އެއްލާލުމުގައި
ބޭނުންކޮ ް
އ ދޮވެގެން
ނން ކުރާނަމަ ރައްކާތެރި ގޮތުގަ ި
ތ މާސްކް ބޭ ު
ކރުން) .އަދި ފޮ ި
ނން ު
ނ ބޭ ު
މަތި ޖެހި ޑަސްޓްބި ް
ބޭނުންކުރުން.



އތް ލުމުން ދުރުހެލިވުން.
ނޭފަތާއި އަނގަ އަދި ލޮލުގައި ަ
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 ް
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ކޯވިޑް19-ގެ އެއްވެސް ޢަލާމާތެއް ހުރިނަމަ އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ބޭނުން ކުރުމުން ދުރުހެލިވުން.



ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވެއްޖެނަމަ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ގޭގައި އެކަހެރިވުން.



ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވާ މީހަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެއްޖެނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ވސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.
ޓނު ވާން ނުޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ެ
މަތިން ކަރަންޓީނުވުމާއި ކަރަން ީ

 .6ކޯވިޑް 19-ބަލިފެތުރެމުންދާ ޙާލަތުގައި ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ،ކައުންސިލްގެ ދައުރު
ށޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ނޓްރޯލުކުރުމަ ް
ބަލި ފެތުރުން ކޮ ް

ރންވީގޮތް:
 6.1ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލު ކު ަ
 .1ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒާގުޅިގެން ރަށުގައި ކޯވިޑް 19-ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ
މައްޗަށް ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުން.
 .2ރަށުގައި ހުންނަ ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާގުޅިގެން ބަލި ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި
ހިންގުން.
ށން ފުރާ މީހުން،
ގއި އުޅެފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާއި ރަ ު
ށން ބޭރު ަ
 .3އެކި ބޭނުންތަކަށް ރަ ު
ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް އެންގުމާއި އެކަންކަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ
ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުން.
 .4ކޯވިޑް19-ގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އާންމުކުރާ އެންގުންތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ރަށުގައި
ތަންފީޒުކުރުމާއި

ޞިއްޙީ

ޚިދުމަތްދޭ

މަރުކަޒާ

ގުޅިގެން

ފުލުހުންގެ

ކ
އެހީތެރިކަމާއެ ު

އާންމުން

ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަހުލުވެރިކުރުން .އެގޮތުން:
 ގައިޑްލައިން އާ އެއްގޮތަށް ރަށުތެރޭގައި މާސްކް އެޅުން ތަންފީޒުކުރުން.
ކއެކި ޙަރަކާތްތަކުގައި އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
 މީހުން އެއްވެގެން ހިންގާ އެ ި
މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރޭތޯ މޮނިޓަރ ކުރުން.
 ފިހާރަ ،ރެސްޓޯރެންޓް ،ހޮޓާ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަނާއި އާންމު ޚިދުމަތްދެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ މޮނިޓަރ ކުރުން.

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 ް
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ކރަންޓީން
 .5ދަތުރުކުރުމާގުޅިގެން އެޗް.ޕީ.އޭއިން އެއިރަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ފުރަބަންދު ަ
ޙ ޚިދުމަތް
ދންޖެހޭ ޞިއް ީ
ޓނުގައި ތިބޭއިރު ޭ
ނ ީ
ދ ކަރަންޓީނަށް ލުން .އަދި ކަރަ ް
ވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފުރަބަން ު
ދ ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޮސްޕިޓަލަށް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް
ބން ު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފުރަ ަ
ދިނުން.
 .6ކޮވިޑް19-

އަށް

ފައްސިވާ

ކަރަންޓީނުވުމުގައި

މީހުންނާއި

ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ

ވ
އެކަހެރިވެފައި/ކަރަންޓީނުވެފައި ާ

ގެތައް

ފައްސިވާ
މަރުކަޒަށް

މީހުންގެ

ކޮންޓެކްޓުން

އެހީތެރިކަންދިނުން.

މޮނިޓަރކުރުމާއި

ޚާއްޞަ

އަދި

ސަމާލުކަން

ގޭގައި

އެކަހެރިވުމާއި

ށ
ތ ް
މިގޮ ަ
ދޭންޖެހޭ

މީހުން
ފަރާތްތައް

ދެނެގަތުން.
ވ ޒަރޫރީ
ނން ާ
ނށް ބޭ ު
 .7ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން ގޭގައި އެކަހެރިކޮށްފައިވާ /ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ަ
ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ވރިކުރުމަށް
 .8ކޮވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އާންމުކުރެވޭ ގައިޑްލައިންތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަހުލު ެ
ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒާގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން.
 .9ކޮވިޑް19-

ފެތުރުން

ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް

ރަށު

ލެވެލްގެ

ޓާސްކްފޯސް

އެކުލަވާލުމާއި

ޓާސްކްފޯސްގެ

ނންވާ ތަމްރީނުތައް ދިނުމާއި މަސައްކަތަށް
މެމްބަރުންނާއި މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭ ު
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގުން.

6.2

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް:
ރން ކޮންޓްރޯލް
ލފެތު ު
ކޯވިޑް 19-ފެތުރޭ ރަށްރަށުގައި ،އެރަށެއްގައި ހުންނަ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކުން ބަ ި
އވެ .އަދި ރަށުގެ ކައުންސިލާއި ކޯވިޑް19-ގެ
ފއިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެ ެ
ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށް ަ
މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގަންވާނެއެވެ.
.1

އކްޓިވޭޓްކުރުމާއި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭނާ
ކޯވިޑް 19-ރެސްޕޯންސް ޓީމްތައް ރަށުގެ ކައުންސިލާގުޅިގެން ެ
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވާހިންގުން .އަދި ތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި
ކރުން.
ރެސްޕޯންސް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ތަމްރީންކޮށް އަހުލުވެރި ު

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 ް
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.2

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ކޯވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ 'އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން ކޮންޓްރޯލް
މެޝާރސް' އާ އެއްގޮތަށް ފަރުވާ ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

.3

ކޯވިޑް 19-އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޯވިޑް 19-އަށް
ޓެސްޓުކުރުމާއި ޓެސްޓުކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ކަމާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން .މިގޮތުން:


ޕީ.ސީއާރ އަދި އެންޓިޖަން ޓެސްޓު ހެދުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.



ރަށުގައި ބަލިފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެކްޓިވް ސަރވެއިލަންސް ސާމްޕަލް ނަގާ
ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



މޕަލް
ޓސްޓުކުރުމަށް ލެބޯޓަރީއަށް ސާ ް
މތިން ެ
އެޗް.އީ.އޯ.ސީ ނުވަތަ އެޗް.ޕީ.އޭ އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ ަ
ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި ސާމްޕަލް އެތަނަކަށް ފޮނުވުން.



ނތީޖާ
ހޮސްޕިޓަލުގައި/ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ޓެސްޓު ހަދާނަމަ ،ޓެސްޓު(ޕީ.ސީ.އާރ އަދި އެންޓިޖަން)ގެ ަ
ގއި ޕޯރޓަލްއަށް އެޅުން.
ލަސްނުކޮށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ަ



ޓެސްޓުކުރުމުގައި މައްސަލަ ދިމާވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެޗް.އީ.އޯ.ސީގެ ލެބް ކްލަސްޓަރ އަށް
ނމާއި ދޭ ލަފަޔާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ގ މަތިން އެޗް.ޕީ.އޭއަށް ދި ު
ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތު ެ
އުޞޫލާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.

.4

ކޯވިޑް 19-އަށް ފައްސިވާ މީހާ/މީހުން އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އެވަގުތަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް
ގޭގައި އެކަހެރި ކުރުމަށް އެންގުމާއި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި އެފަރާތަކަށް
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ އިރުޝާދު ދިނުން:


ގތުގެ
އޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތްވާ ޮ
މންދެން ކަނޑަ ެ
ފައްސިވެފައިވާ/އެކަހެރިކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ނި ެ
ހ ގޮތް
ލ ކުރަންޖެ ޭ
ނސީ ހާލަތުގައި ޢަމަ ު
ތ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އިމަރޖަ ް
މަތިން އެމީހެއްގެ ޞިއްޙީ ޙާލަ ު
ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލުވައި ދިނުން.



ގޭގައި އެކަހެރި ކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި އެއްވެސް ބައްޔަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރާނަމަ
އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމާއި މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނެގޮތުގެ މައުލޫމާތު އަދި އެކަމުގެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން.

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 ް
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އެކަހެރި ކުރެވިފައިވާ މީހާއަށް ޞިއްޙީ އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ހުރިކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފިނަމަ ލަސްނުކޮށް
ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފަރުވާ ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.



ޢމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކިޔައިދީ އޮޅުން
ފައްސިވެފައިވާ މީހާއި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުން ަ
ފިލުވައިދިނުން.



ބލީގެ
ފައްސިވާ މީހުން ގޭގައި އެކަހެރި ކުރުމަށް އެވަގުތަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ަ
ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
ބނުންވާ އިތުރު މައުލޫމާތާއި އެހީ ެ
ހންނަށް ޭ
އަލާމާތްތައް ހުންނަ މީ ު



ކމުގެ
ހރިގޮތުން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭނަމަ ރައްކާތެރި ަ
ލތު ު
ފައްސިވާ މީހާގެ ބަލިހާ ަ
ރއަށް
ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ހޮސްޕިޓަލް/ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމުގެ ކަންތައް ކު ި
ގެންދިއުން.



ނ
ބަލީގައި ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ މީހާ/މީހުން އެއިރެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި ދޭ ލަފާގެ މަތި ް
ކޯވިޑް 19-ޒޯން ފެސިލިޓީއަށް/ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

.5

ގ
ނޓެކްޓުން ެ
ކޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމާއި ކޮ ް
ތން ކޮންޓެ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަ ި
ތެރެއިން ހައިރިސްކް ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަން ދިނުމާއި އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލން.
އުސޫލުގެ މަތިން އެމީހުން ކޯވިޑް 19-އަށް ޓެސްޓް ކުރުމާއި އެމީހުންގެ ހާލުބެ ު

.6

ފައްސިވި މީހާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން އެވަގުތެއްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިނާއި
ހމަޖައްސާ
ޔންކޮށްފައިވާ އިންތިޒާމްތައް ަ
ވމަށް އެންގުމާއި ތިރީގައި ބަ ާ
އެއްގޮތަށް ގޭގައި ކަރަންޓީނު ު
ނން:
ދ ު
އެފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ި


ކަރަންޓީނުކުރާ މީހާއާއި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކިޔައިދިނުން.



އކަމުގެ
އޔަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރާނަމަ ެ
އ އެއްވެސް ބަ ް
ކަރަންޓީނުކުރާއިރު ޞިއްޙީ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާ ި
ހސްވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް ކިޔާދިނުން ފަދަ މަޢުލޫމާތު
މަޢުލޫމާތު ނެގުމާއި ބޭސް ު
ދިނުން.



މހުންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމާއި ޓެސްޓު
ނނަ ީ
ތތައް ފެ ް
ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ އަލާމާ ް
ސމްޕަލް
ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން އަދި ކަރަންޓީނުން ދޫކުރުމަށް ޓެސްޓު ހަދަންޖެހޭ މީހުންގެ ާ
ނެގުމާއި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން.
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 ް
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ކން ހުރި
ނށް ޞިއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި ަ
ހންނާއި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ަ
ކޯވިޑް19-ގެ ބަލި މީ ު
ފނުވަންޖެހޭ
ވ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި އިތުރު ފަރުވާއަށް ޮ
ނށް ބޭނުން ާ
ނ ަ
މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި އެމީހު ް
ތއް ހަމަޖެއްސުން.
ފަރާތްތައް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ަ

.8

ނނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލަސްނުކޮށް ލިބޭނެ
ނނަ މީހު ް
އެހެން ރަށްރަށުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދަން ރަށަށް އަ ް
އިންތިޒާމު އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ހަމަޖެއްސުން.

.9

ކޯވިޑް 19-ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެޗް.ޕީ.އޭ.ގެ އިރުޝާދާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް
ގެންދިއުން.

ލމާތުތަކާއި
 .10ކޯވިޑް 19-އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢު ޫ
މތު ،ސޯޝަލް
ހންމު މަޢުލޫ ާ
މޢުލޫމާތާއި އެހެނިހެން މު ި
މ ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ަ
އ ފެނިއްޖެނަ ަ
ބަލީގެ އަލާމާތެ ް
ދނުން.
ޔތުންނަށް ފޯރުކޮށް ި
ތއް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށުގެ ރައް ި
މީޑިއާއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތް ަ
ކއްޗާއި ފަރުވާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި
 .11ޕީ.ޕީ.އީ .އާއި ކޯވިޑް 19-ޓެސްޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
ކޮންސިއުމަބަލްސް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން ހޯދާ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.
ދވަހަކުވެސް
ނޖެހޭ ތަފާސްހިސާބު ކޮންމެ ު
ލހައްޓާ ،ރިޕޯރޓްކުރަ ް
 .12ކޯވިޑް 19-އާ ގުޅިގެން އެއްކޮށް ،ބަ ަ
ރިޕޯޓްކުރުން.
ކރުމަށް ބޭނުންވާ އިރުޝާދާއި އެހީތެރިކަން
 .13ރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ު
ފޯރުކޮށްދިނުން.
___________________________
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