
 

 

 

එතෙර සිට එන අයතේ PCR ප්රතිඵල ා  ැනීමතන්  සු  
නිතරෝධ යනයට තයොමු කර් න.  
                                                              ජනසතිඵ උසතෙස් තෙයි. 

 සියරට පෆමිණීමට කෆමෆති සියලු දෙනළට අලවහථළල ... 
 ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රයට පරීක්ණළගළරයක් ... 
 අෙළෂ රදේදීම PCR පරීක්ණ ශෆකියළල විමසුමට ... 

විදේ රටල සිට පෆමිදණන්නන්  PCR පරීක්ණයට භළජන දකොට ප්රතිල ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රදදදීම 
බළ ගෆනීදමන් පසු නිදරෝධළයනයට දයොමු කරන්නෆයි ජනළධිපති දගෝඨළභය රළජපක් මෆතිතුමළ 
නිධළරීන්ට උපදෙවහ දෙයි.  

ආගමන පටිපළටියට දපර, පරීක්ණ ප්රතිල ෆදබන ද ක් දලනම වහථළනයකට දයොමු කර වවුනට අලය 
පශසුකම් වවන දව ෙ ජනළධිපතිතුමළ පලවයි.  

දකොවිඩ් - 19 මර්ෙන කළර්ය වළධක බකළය වශ විදේඥ වලෙයලරුන් වමග අෙ 04)  ෙශල්  ජනළධිපති 
කළර්යළදද පෆලති වළකච්ඡළදේදී ජනළධිපතිතුමළ දම් උපදෙවහ දුන්දන්ය.  

එද ර සිට විදේදයන් මෆෙ දපරදිග සිට සිය රට එන පිරිවහ PCR පරීක්ණයට භළජන කිරීදම්දී වශ 
නිදරෝධළයනයට දයොමු කිරීදම්දී මුහුණ පමට සිදුලන ගෆටලු වශ ඒලළ විවඳිය යුතු ආකළරය අෙ රැවහවීදම් දී 
දීර්ඝ ලදයන් විමර්නය දකරිණ.  

PCR ප්රතිල කිනනම් කිරීමට ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රදදම පරීක්ණළගළරයක් වහථළපනය කිරීමට ෙ ීරරණය 
දකරිණ. ලවංග ය දීර්ඝ කළයක් පෆලතිය ශෆකි බෆවින් වශ ඉන් වබ්බට ෙ ගුලන් ද ොටුදපොෂ පරිශ්රදද 
පරීක්ණළගළරයක් තිබීදම් ලෆෙගත්කම ෙ ජනළධිපතිතුමළ අලධළරණය කදෂේය. 

විදේයන්හි සිට පෆමිදණන පිරිවහ අෙළෂ රදේදීම PCR පරීක්ණයට දයොමුකිරීමට ශළ  එය රජදද ඝෘජු 
මෆදිශත්වීදමන් දශෝ අෙළෂ රදේ ෙළයකත්ලදයන් සිදුකිරීදම් ශෆකියළල දවොයළ බෆලීමට ෙ ීරරණය දකරිණ.  

දමදව ක් තියළ ආවළදි යින් ශඳුනළ ගෆනීදමන් දරෝශ්  දල  දයොමු කිරීදම්දී වශ නිදරෝධළයනදදදී 
මතුලන ගෆටලු රැවක් අලම කර ගෆනීමට ෙ ශෆකිදල ෆයි රළජපක් මෆතිතුමළ කීය. 

මවුබිමට පෆමිණීදම් අදේක්ළදලන් සිටින සියලුදෙනළට ශෆකි ඉක්මණින් අලවහථළල බළදිය යුතු බල 
ජනළධිපතිතුමළ අලධළරණය කදෂේය.  

දවෞඛ්ය ඇමතිනී පවි්ළ ලන්නිආරච්ි, බවහනළහිර පෂළත් ආණ්ඩුකළර මළර්්  වසහ ෙ එයළර් දසෝවහ දරොළන් 
ගුණතික, ජනළධිපති ප්රධළන උපදේක ිතත් වීරතුංග, ආරක්ක ද් කම් දම්ජර් ජනරළ්  0විශ්රළමික  
කම්  ගුණරත්න, දවෞඛ්ය ද් කම් දම්ජර් ජනරළ්  0විශ්රළමික  විදේඥ වලෙය වංීවල මුණසිංශ යන 

මශත්ම මශත්මිහූ වශ ත්රිවිධ ශමුෙළපතිලරු, ලෆඩබන දපොිතවහපති, දවෞඛ්ය දවේලළ අධයක් ජනරළ්  ඇතුු 
කළර්ය වළධක බකළදද වළමළජිකදයෝ වශ විදේඥ වලෙයලරු වළකච්ඡළලට එක්ල සිටියශ. 

දමොශළන් කරුණළරත්න 
නිදයෝජය අධයක් 
ජනළධිපති මළධය අංය 
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