ප්රාන්ත ස ද ශභූමිවල ඇ ුළු ව මේශ
අ ූයසා
දළ විශ්ලේෂණය
ඕස්ට්ලේලියායේලස ම ප ේන්කයම ප මද ලභූමියකයම ප අ ුගමනප ය මළ තු
ඇ ළු වීලේ විධිවිධේ මද ුවූයකේ ඇක එක් එක් ප්රාන්ත සශ
ද ශභූමිවලශ
අ ූයසා ශ ස්  ස අස ශටි  ැනුම දීමකිනන්ත  ශ ස්  ිය දනට.
අ මංචේරය කිරීප මැලසුේ මර ේන්ක මද ලභූමියක ලවක ඇ ළු විය දැකිදැ
අ පරීක්ෂේ මළ තු ය මපදර ේන්ක මද ලභූමියකවල තේකයන්කර මංචේරම න්
මඳදේ ුපකර නිදදස්ට් කිරීේ ුවූය ලස
අ ඇ ළු වීප ඉඩ ල ේදිය දැකිය, ැකලදේත් නිලරෝධේය ය ඇ ළු වීප ුවූය
විය දැකිය අ ුදේළ ව මංචේරම සීපේ දේ ුවූයකේවල ුගමනක වීප ල
වනකීපකි අ ඒවේ ුගමනක ල ේවන්ලන් ේ, අ සිර දඬුවේ මද මැලකිය තු දඩ
මුදේ ඇ ළු අරපකල දඬුවේවල මුහුණ දීප සිදු විය දැම
විලශ්ෂලයන්, අ පදක මඳදන් ඒවේ ුදේළව ේන්ක ලදෝ ලභූමියක ුවූයකේ
ලමලරහි ුවධේ ය ලයේමු මළ තු ය:





ලභූසීපේ ප්රලසූ ලියායේපදිංචි කිරීලේ ආමෘති පත්ර
නිලරෝධේය
අ පැයකණි පසු පරීක්ෂණ ුවූයකේ
ලභශීය එන් ත්මරණ ුවූයකේ

ේන්ක දේ ලභූමියක මඳදේ
විය දැම
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අ

අහු ඇ

ළු වීලේ ලදෝ ලියායේපදිංචි ලපෝරප පිරවීප

සිදු

පිටු 4 න් 1

ළමුන්
වයම ුවුරුදු 12 ුඩු ළප න් මේූර්ණලයන්ප එන් ත් මළ වැඩිහිටි පවුලේ
මේපේජිමයන් මපන නපන් මර වි එන් ත් මළ මංචේරම න් ලපන් එමප විධිවිධේ
ය ලත් නපන් මළ දැකිය වයම ුවුරුදු 12 ුඩු ළමුන් මංචේරම ුරමුණු මඳදේ
මේූර්ණලයන්ප එන් ත් මර ඇති ලලම මලමගම ලැල
මපදර ේන්ක මද ලභූමියක වයම ුවුරුදු 12-17 ුකර එන් ත් ල ේමළ ලදෝ ුර්ධ
වූලයන් එන් ත් මළ දරුවන් මේූර්ණලයන්ප එන් ත් මළ වැඩිහිටිලයකු මපන
නපන් කිරීප ඉඩ මලම
ැරුශ කු එන්ත සත් ශසාටළ නඩිහිි  පවුශේ ාකාජිට න්ත  කග ගකන්ත 
ට න්ත ශන්ත  ස , මු ව පවුශේ ටණ්ඩා කක පනවලශෙස කගී සීකා ඇට ය ත් විය
දැකි ුකර ේන්ක මද ලභූමියකවල ඇ ළු වීලේ ුවූයකේ මුරරේලියාය තු ය අ
නිලරෝධේය ය ලක් වීප ුවූය විය දැම අ ලපය දේ අ මංචේරය මර සියුමප
ේන්ක මද ලභූමියකවල ුවූයකේ ද පරීක්ෂේ මළ තු ය
පැයකලණ පගී සීපේ පිළිඅඳ වැඩිදුර ලකේර රු මඳදේ, යටිකල පදසුමේ, වේද ,
ේලභශීය මංවර්ධ මද මන්නිලසද ලදපේර්කලේන් ව COVID-19 මද පගීන්
අලන්

ලභූසීපේ ප්රලසූ ලියායේපදිංචි කිරීලේ ආමෘති පත්ර
මපදර ේන්ක මද ලභූමියකවල තේකයන්කර මංචේරම න් පැයකීමප ලපර ුපකර
ලපෝරප මද ලියායකියවිලියා මේූර්ණ කිරීප ුවූය ලස ලපප ලකේර රු ේන්ක මද
ලභූමියක ල පැයකීමප මඳදේ සූදේ ේ කිරීප මද මැලසුේ කිරීප උදවු මර
ේන්ක මද ලභූමියක මඳදේ ල ඇ ළු වීප ුගමපක කිරීප ද ුවූය විය දැකිය
ේන්ක මද ලභූමියක ලියායේපදිංචි කිරීලේ ලපෝරප ඩිජි ේ පගී මේූ ය (DPD)
අකස
බ මලමන්
අ ඕස්ට්ලේලියායේව ඇ ළු  ප පසු (ේලභශීය මංචේර) අ
නපන් මර ේන්ක ලදෝ ලභූමියක මඳදේ ුපකර ලසූ ලදෝ ලියායේපදිංචි කිරීලේ
ලපෝරප මේූර්ණ කිරීප ද අ ුවූය විය දැකිය

නිලරෝධේය
නිලරෝධේය ුවූයකේ ීරරණය කිරීප මද මළප ේ කිරීප මඳදේ රේතය මද ලභූමියක
වනකිව තු ය අ ඕස්ට්ලේලියායේව ඇ ළු  ප පසු (ේලභශීය මංචේර) අ පැයකලණ
ේන්කලහ ලදෝ ලභූමියකලහ ුවූයකේ මද අ නපන් මර ේන්ක මද ලභූමියකවල
ුවූයකේවල ුගමූලල විය තු ය
අ ල ගුවන් යේ ය ලවන් මරවේ නැනීප
නිලරෝධේය ුවූයකේ සියේල පරීක්ෂේ මර
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ලපර, අ ුදේළ ේන්ක මද ලභූමියක
අව මදතිම වන්

පිටු 4 න් 2

විලභූවල සි ඕස්ට්ලේලියායේව පැයකලණ මේූර්ණලයන්ප එන් ත්මළ මංචේරම න්
ලව ස්ට් මළ ලදෝ ුඩු මළ නිලරෝධේය මැලසුේවල ලක් වීප සිදු විය දැම
නිලරෝධේ ය ුවූයකේ ලමටි දැගමේදීපකින් ලව ස්ට් විය දැම
දරුලවකු එන් ත් ල ේමළ වැඩිහිටි පවුලේ මේපේජිමයන් මපඟ නපන් මරන්ලන් ේ,
මුළු පවුලප ඕස්ට්ලේලියායේව පැයකලණ ේන්කය ලදෝ ලභූමියකය මඳදේ නිලරෝධේය ය
මද පගී සීපේවල ය ත් ලස
මපදර ේන්ක මද ලභූමියකවල, වයම ුවුරුදු 12 සි 17 දක්වේ එන් ත් ල ේමළ ලදෝ
ුර්ධ වූලයන් එන් ත් මර ඇති දරුවන්
ැවක ඕස්ට්ලේලියායේව පැයකීමලපන් පසු දි
7ක් පේමේ යේප ල ේදැකි ව අව මලමන්
වුන් පැයකීමලපන් පසු දි 14ක්
ව
රු ළපේ සුරැකුේ පධයස්ට්ාේ , වයස්ට්නක මත්මේරම ලන්වේසිම පදසුමේ,
ආඅේධික මත්මේරම පදසුමේ ලදෝ ලරෝදේ වැනි ලව ත් ස්ට්ාේ වල පැයකීමප ද
ල ේදැකි ලව දදිසි වවදය තිමේර මඳදේ නිදදස්ට් කිරීේ ුදේළ ලස ේන්ක දේ
ලභූමියකවල නිලරෝධේය ුවූයකේ අලන්

පැයකීමලපන් පසු COVID-19 පරීක්ෂණ ුවූයකේ
ලඅේලදෝ ේන්ක මද ලභූමියකවල
පරීක්ෂණයක් කිරීප ුවූය ලස

අ පැයකීමලපන් පසු ඉක්පනින් COVID-19

අ පැයකලණ , මංක්රපණය ව මද නපන් මර
පරීක්ෂණ ුවූයකේ අ පරීක්ෂේ මළ තු ය

සියුමප ේන්ක මද ලභූමියක මඳදේ

පැයකීමලපන් පසු ල පරීක්ෂණ ුවූයකේ ල ඕස්ට්ලේලියායේව
මෘණ COVID-19 පරීක්ෂණයක් මැපයීලේ ුවූයකේව අකස

ලභශීය එන්

පියේමර කිරීප ලපර
අව ඇටන්ත ස

ත්මරණ ුවූයකේ

ඇකැේ ේන්ක දේ ලභූමියකවලදී මපදර ස්ට්ාේ මද ලස්ට්වේවන් ලවක ලසූ වීප
(උදේදරණය ලලම, ුවන්දේ, ුකයවූය ල ේව සිේලර ලවළඳමැේ, චි්රප ූේලේ,
විල ෝද උදයේ ලදෝ පංනල මද ුවපංනලය ම තු වල ) ල COVID-19 එන් ත්
‘යේවත්මේලී ' මර තිබීප ුවූය විය දැම
අ ඕස්ට්ලේලියායේව ඇ ළු වීප 'මේූර්ණලයන් එන් ත් මළ' ුවූයකේ මුරරේලගම
ලැබුවද, අ ලභශීය කත්ව මඳදේ 'යේවත්මේලී ' ල ේවිය දැම
ඕස්ට්ලේලියායේව පැයකලණ තේකයන්කර මංචේරම න් වුන්ලේ  එන් ත් මපන
යේවත්මේලී ව කඅේ නැනීප මඳදේ ඕස්ට්ලේලියායේලස ස්ස්ට් ර එන් ත් වැඩම ද
ලසූ වීප දිිමපත් මරගම ලැල ඕස්ට්ලේලියායේගම වීමේ අලප්රලේීනන් ඇ ළුව
ඕස්ට්ලේලියායේලස සිටි ම ප ලමල කු ප COVID-19 එන් කක් ල ේයකලේ ලඅේ නක දැම
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ඕස්ට්ලේලියායේලස නෘදස්ට්ා මංක්රපණ නපන්
අ මංක්රපණය ව ේන්ක මද ලභූමියක මඳදේ නිලරෝධේය ුවූයකේ ුගමනප ය
මළ තු ය අ ලදෝ ේ වේකැන්වල රැඳී සිටීප ුවූය විය දැකි ුකර, අ ඉදිිම
ගුවන් නප මඳදේ රැඳී සිටි ුකර ර, අලේ  වේකැන් මඳදේ ලනවීප සිදු විය
දැම

වැඩිදුර ලකේර

රු

නිලරෝධේය ය, අ පැයකණි පසු COVID පරීක්ෂේව මද ලභශීය එන් ත්මරණ යකති
ඇ ළුව, ේන්ක මද ලභූමියක ුවූයකේ පිළිඅඳ වැඩිදුර ලකේර රු මඳදේ, ුදේළ
ේන්ක මද ලභූමියක නිලරෝධේය ුවූයකේ පරීක්ෂේ මරන්
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