
ම ොරටුව විශ්වවිද්යොලය 

COVID - 19 වසංගතය අතරතුර 

2020/05/11 දින සිට නැවත විවෘත කිරීමේ උපමද්ස් 

අවසර මද්නු 

ලබන්මන් කොටද්? 
 

• සෑම අංශයකම ඕනෑම දිනයක රාජකාරි සඳහා වාර්තා කළ හැක්කක් 
උපරිම වශකයන් කාර්ය මණ්ඩලකයන් තුකනන් එකක් කහෝ පුද්ගලයින් 

කෙකෙකනකු, යන කෙක අතරින් වඩා වැඩි ප්රමාණයටය. එය 
කෙපාර්තකේන්තු/අංශ ප්රධානියා විසින් සපයන ලෙ වැඩ කාලසටහන 
මත පෙනේව විය යුතුය. 

 

• සෑම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකකයකුම සතියකට අවම වශකයන් දින 
කෙකක් කාර්යමණ්ඩල කරෝස්ටර් පෙනම මත විශ්වවිෙයාල පරිශ්රකේ 
වැඩ කිරීමට වාර්තා කළ යුතුය. 

 

• අකනක් සියලුම දිනවල කාර්ය මණ්ඩලය නිවකස් සිට වැඩ කිරීම 
අවශය කේ (ප්රධානියා විසින් සපයනු ලබන වැඩ කාලසටහන මත 
පෙනේව). 

 

• ගර්භණී කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ට සහ බරපතල කරෝගාබාධවලින් 
කපකළන කාර්ය මණ්ඩලයට කමාරටුව විශව්විෙයාලකයහි නිර්කද්ශය 
මත පෙනේව අවම වශකයන් අවශයතා මත සහන ලබා දිය හැකිය. 

 

• අංශ ප්රධානීන් සෑම අංශයකින්ම අඛණ්ඩ කසව්ාවක් සැපයීමට වගකිව 
යුතු අතර නිවකස් සිට කලයුතු රාජකාරි පැවරීකේ වගකීමෙ ෙරයි. 

 

• අංශ ප්රධානියා විසින් නිවකස් සිට වැඩ කරන දිනවලදී සියළුම සහය 
කාර්ය මණ්ඩලය සේබන්ධ කර ගැනීම සඳහා දුරකථන අංක සහ 
විෙුත් තැපැල් ලිපිනයන් ලබා ගත යුතුය. 

 

• කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා නිවකස් සිට වැඩ කරන දිනවල ඔහු කහෝ 
ඇය ඕනෑම කේලාවක දුරකථන මාර්ගය ඔස්කස් ඕනෑම උපකද්ශනයක් 
ලබා දීම ට සේබන්ධකරගත හැකි විය යුතුය. 

 

• ඕනෑම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකකයකු තම දුරකථන අංකය ලබා දීම 
ප්රතික්කෂප් කරයි නේ කහෝ නිවකස් සිට වැඩ කිරීමට කනාහැකි නේ 
දිනපතා රාජකාරියට වාර්තා කළ යුතුය. 



• වවෙය මධයස්ථානකේ කාර්ය මණ්ඩලය දිනපතා රාජකාරියට වාර්තා 
කළ යුතුය. 

 

• පීඨාධිපතිවරුන්, කෙපාර්තකේන්තු ප්රධානීන් සමඟ සාකච්ඡා කර අොළ 
පීඨවල වැඩ කිරීමට අවශය කටයුතු සේපාෙනය කර ගත යුතුය. 

විශ්වවිද්යොලමේ 

ම මෙයුේ කොලය 

• කෙපාර්තකේන්තු/ අංශ ප්රධානීන් විසින් අවසර ලබා දී ඇති සියලුම 

කාර්ය මණ්ඩලය කප.ව. 8.00ත් කප.ව. 10.00 අතර කාලය තුළ 
විශව්විෙයාලයට ඇතුළු විය යුතුය. 
 

• රාජකාරියට වාර්තා කරනු ලබන සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය 
ප්රධානියාකේ අධීක්ෂණය යටකත් කෙපාර්තකේන්තුවට/ අංශයට ලබා දී 
ඇති පැමිණීකේ කල්ඛනකේ අත්සන් කළ යුතුය. 

 

• නැවත ෙැනුේ කෙන තුරු පැමිණීම සහ පිටවීම සටහන් කිරිමට ඇඟිලි 
සලකුණු ස්කෑනර් භාවිතා කනාකරන්න. 

 

• සියලුම කේට්ටටු කපරවරු 10 ට පසු ඇතුල් වීම සඳහා වසා තැකේ. 
 

• විශව්විෙයාලය තුළ වැඩකරන කේලාවන් කප.ව. 10:00 සිට ප.ව 3.00 
ෙක්වා කේ. 

 

• සියලුම ක්රියාකාරකේ සඳහා විශව්විෙයාලය සවස 6:00 සිට කප.ව .8.00 
(පසුො) ෙක්වා වසා ඇත. 

 

• කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැඩ කරන සතිය සඳුො සිට සිකුරාො ෙක්වා 
කේ. 

 

• ආපනශාලා, කසෞඛය මධයසථ්ානය, කන්වාසිකාගාර, පුසත්කාල හා 
ක්රීඩා පහසුකේ වසා තබනු ඇත. 

 

• ශිෂයයින්ට සහ මුණගැසීමට පැමිකණන පුද්ගලයින්ට විශ්ව විෙයාලයට 
ඇතුළුවීමට ඉඩ කනාකද්. 



පදිකයින්මේ 

පිවිසු  ෙරෙො 
විශ්වවිද්යොලයට 

ඇතුළු වී  
 

• කපාදු ප්රවාහන, කුලී රථ, ත්රිකරෝෙ රථ සහ බැස්සවීමට පැමි කණන 
පුද්ගලික වාහනයකින් පැමිකණන කාර්යමණ්ඩල කස්වකයින් 
විශව්විෙයාලයට ඇතුළුවීම සඳහා පදික කොරටුවට පැමිණ ඔවුන්කේ 
උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරගත යුතුය. 
 

• කසල්සියස් අංශක 37.3 oC ට වඩා වැඩි උෂණ්ත්වයක් ඇති ඕනෑම 
පුද්ගලකයකුට විශ්වවිෙයාලයට ඇතුළුවීමට ඉඩ කනාකද්. 

 

• කාර්ය මණ්ඩලය විසින් විශ්වවිෙයාලය තුළ ෙවස පුරාම සහ ඉන් පිටත 
මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

 

• විශව්විෙයාලකේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්කේ නිල හැඳුනුේපත 
ඇතුළුවීකේදී ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර විශ්වවිෙයාලය තුළ ෙවස පුරා 
පහසුකවන් කවන්කර හඳුනා ගැනීම සඳහා එය අන් අයට කපකනන 
පරිදි තබා ගත යුතුය. 

 

• විශව්විෙයාල පරිශ්රයට ඇතුළු වීමට කපර සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය 
ඇතුල්වීකේ කොරටුකේ සවි කර ඇති කස්දුේ පහසුකම භාවිතකයන් ෙෑත් 
කස්දිය යුතුය. 

 

පුද්ගලික වොෙන 

භොවිතො කර 
වොෙන පිවිසු  

ෙරෙො 
විශ්වවිද්යොලයට 

ඇතුළු වී  
 

• පුද්ගලික වාහනවලින් ගමන් කරන කාර්ය මණ්ඩලය විශ්වවිෙයාලයට 
ඇතුළුවීම සඳහා වාහන පිවිසුේ කොරටුවට පැමිණ ඔවුන්කේ 
උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරගත යුතුය 
 

• කසල්සියස් අංශක 37.3 OC  ට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් සහිත 
වාහනකේ සිටින ඕනෑම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකකයකුට 
විශව්විෙයාලයට ඇතුළුවීමට ඉඩ කනාකද්. 

 

• සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සිය නිල හැඳුනුේපත ඇතුළුවීකේදී ඉදිරිපත් 
කළ යුතු අතර එය විශව් විෙයාලය තුළ ෙවස පුරා පැළඳ සිටිය යුතුය. 

 

• කාර්ය මණ්ඩලය විසින් විශ්වවිෙයාලය තුළ ෙවස පුරාම සහ ඉන් පිටත 
මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 

 

• පුද්ගලික වාහනයක ගමන් කරන කාර්ය මණ්ඩලය විශ්වවිෙයාල 
පරිශ්රයට ඇතුළු වීමට කපර ඔවුන් සඳහා සථ්ාපනය කර ඇති කස්දුේ 
පහසුකේ භාවිතකයන් ෙෑත් කසෝොගත යුතුය. 
 

• කාර්ය මණ්ඩලය බැසස්වීමට පැමි කණන වාහන සඳහා විශ්වවිෙයාලයට 
ඇතුළුවීමට ඉඩ කනාකද්. 



විශ්වවිද්යොලය තුළ 

රැඳී සිටින කොලය 

තුළ 
 

• රැකියාව සඳහා විශව්විෙයාල පරිශ්රයට ඇතුළු වන කස්වකයින් ෙවස පුරා 
අොළ කස්වා ස්ථානකේ රැඳී සිටිය යුතුය. 
 

• විශව්විෙයාලකයන් පිටතට ගමන් කිරීම හා නැවත පැමිණීම තහනේය. 
 

• කපාදු සහ විවෘත ප්රකද්ශවල නිකරුකණ් හැසිරීම තහනේය. 
 

• පුද්ගලයන් කෙකෙකනකු (02) ට වඩා වැඩි පිරිසකට රැසව්ීමට ඉඩ 
කනාකද්. 

 

• විශව්විෙයාලය තුළ ෙවස පුරා මුහුණු ආවරණයක් පැළඳිය යුතුය. 
 

• රජකේ මාර්කගෝපකද්ශයන්ට අනුව ඇඳුේ ඇඳීම. සාරි (ගැහැණු) සහ 
ටයි (පිරිමි) පැළඳිය යුතු නැත. 

 

• හැකිතාක් දුරට වෙනිකව කස්දිය හැකි ඇඳුේ අඳින්න. 
 

• එක් කාර්යාලයක සිට තවත් කාර්යාලයකට යාම සීමා කරනු ලබන 
අතර අතයාවශය වැඩ සඳහා පමණක් අවසර කෙනු ලැකේ. පිටතට 
යාකේ කල්ඛනයක් අංශ ප්රධානියා විසින් නඩත්තු කළ යුතුය. 
 

• රාජකාරි ස්ථානය නිතරම පිරිසිදුව තබා ගත යුතුය. 
 

• පුද්ගල සේබන්ධතා වලදී මීටර් 1 ක දුරස්ථ භාවයක් පවත්වා ගත 
යුතුය. 

 

• නැවත ෙැනුේ කෙන තුරු කාර්යාලකේ සිසිලන පද්ධති (වායු සමීකරණ) 
භාවිතා කනාකල යුතුය. 
 

විශ්වවිද්යොලමයන් 

පිටවී  

• රාජකාරියට වාර්තා කර ඇති සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ප්රධානියාකේ 
අධීක්ෂණය යටකත් කෙපාර්තකේන්තුකේ / අංශකේ තබා ඇති පිටවීේ හා 
පැමිණීකේ කල්ඛනයට අත්සන් කළ යුතුය. 

 

• නිවකස් සිට රාජකාරි කටයුතු කිරීම සඳහා ප්රධානියාකේ පූර්ව 
අනුමැතියකින් කතාරව කාර්යාලකයන් කිසිදු නිල ලිපිකගානු සහ ලිපි 
කල්ඛන ඉවත් කිරීම කහෝ රැකගන යාම කනාකරන්න. 

 

• විශව් විෙයාලකේ සිට නිවසට යාමට කපර ෙෑත් කසෝෙන්න. 



ඔබ එක් එක් අයකේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට සහ රජකේ උත්සාහයන්ට සහාය වීම 

සඳහා කමම උපකෙස් සකස් කර ඇත.   

අකනකුත් රජකේ කසෞඛය සහ ආරක්ෂිත මාර්කගෝපකද්ශ සමඟ කමම උපකෙස් ක්රියාත්මක 

කිරීකේදී සුපුරුදු සැපපහසුකේ පරිතයාග කරමින් යථා තත්ත්වයට පත්වීකේ උත්සාහය 
අවකබෝධකයන් යුතුව දිගටම පවත්වා කගන යන කලස ඔබ එක් එක් පුද්ගලයාකගන්    
උෙක්ම  ඉල්ලා සිටිමි.   

සෑම අපහසුතාවයකටම සමාව අයැදින අතර කාරුණිකව ඉවසීකමන් ක්රියා කරන කලස 

ඉල්ලා සිටිමි. 

 

උපකුලපති. 

 

 


