
ක�ොක�ෝනො වයි�ස් (ක�ෝවිඩ්-19)

ක�ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂාව

කා විසින් පරීක් ෂාකර ගත යුතුද?
උණ හ�ෝ හෙම්ප් රතිශ් යාව ෙහිත හරෝග ලක් ෂණ ඇති ඕනෑම 
අහයකු, හරෝග ලක් ෂණ හ�ාතරම් අඩුවුවද, �ැකි විගෙ 
හ�ෝවිඩ්-19 ෙම්්බන්ධ පරීක් ෂණයක් �රගත යුතුය. හ�ෝවිඩ්-
19 හරෝග ලක් ෂණ අතර ප�ත ඒවා ඇතඃ

• උණ උදා. සීතල, රාත් රිහේදී ද�දිය දැමීම
• �ැසෙ, උගුහේ  ආොදන, උගුර �ැසීම, නාෙහයන හොටු 

ගැලීම, හුසම හ�ටිවීම, සුවඳ හ�ෝ රෙදැනීම අඩුවීම ආදී 
ශ්වෙන හරෝග ලක් ෂණ

• මාංශ හප්ශි රැදාව, �නදිපත් රැදාව, පාචනය, ඔක්�ාරය/
වමනය ෙ� �ෑම අරැචිය ආදී හවනත් හරෝග ලක් ෂණ

ඔබව පරීක් ෂාකල පසු කුමක් 
බලාපපාපරාත්තුපේද?
• පරීක් ෂා කිරීම හනාමිහේය
• ඔ්බව පරීක් ෂණ ොයනයක් හවත හයාමු�ර ඇතිනම්, 

�රැණා�ර ඔ්බහේ හයාමු කිරීහම් ලිපිය රැහගන යනන. 
හ්බාහ�ෝ ොයන ෙඳ�ා හමය අවශ් ය නැත.

• පරීක් ෂණ ෙ� ශ්වෙන ොයනවල සිටින �ාේය මණ්ඩල 
විසින මුව ආවරණ, ගවුම්, අත් වැසුම් ෙ� මුව ආවරණය 
�රන උප�රණ පළදිනු ඇත.

• ඔ්බහේ හරෝග ලක් ෂණ ෙම්්බන්ධහයන �ාේය මණ්ඩල 
විසින විමෙනු ඇත.

• ඔ්බහේ නාෙය ඇතුලතින ෙ� උගුහරන ොම්පල ල්බාගනු ඇත.

මාව පරීක් ෂා කල පසු කුමක් සිදුපේද?
• ඔ්බහේ පරීක් ෂණ ප් රතිඵල ලැහ්බන හතක් ෙ� 

සුවවන හතක්, ඔ්බ නිවහස රැඳී සිටිය යුතුය (සවයං 
හුහද�ලාවීම).

• ඔ්බ විසින වවද් ය රැ�වරණය හ�ෝ ආපදා තත්වය� 
හනාසිටීනම්, ඔ්බහේ නිවසින පිටතට යා හනා�ැ�. ඔ්බව 
්බැලීමට අමුත්තන �ට පැමිණිය හනා�ැ�. 

• ඔ්බහේ හරෝග ලක් ෂණ දරැණු අතට �ැහේ නම් (උදා. 
හුසම ගැනීහම් අප�සුව), බංදු තුන (000) අමතනන. 
ඔ්බව හ�ෝවිඩ්-19 ෙඳ�ා පරීක් ෂා�ර ඇති ්බව ගිලන  
රථ �ාේ ය මණ්ඩලය හවත දැනුම් හදනන. 

• ඔ්බහේ නිවහස හවනත් අය ජීවත්හවේ නම්, ඔ්බ හවනමම 
�ාමරය� සිටිය යුතුය. ඔ්බ එ�ම �ාමරහේ සිටින විට, 
ශල් ය මුව ආවරණයක් පළදිනන, එහසම මීටර 1.5 � 
දුරින සිටිනන.

• ය�පත් ෙනීපාරක් ෂා� ක් රම පුරැදු වනන. නිතර ඔ්බහේ 
අත් හෙෝදා ගනන. ඔ්බහේ �ැසෙ හ�ෝ කිවිසුම් වැලමිට 
හ�ෝ ටිෂූ ආ්ධාරහයන ආවරණය �ර ගනන.

සවයං හුපදකලාවීම සමබන්්ධ වැඩිදුර 
විසතර ලබා ගත හැක්පක් පකාහින්ද?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• ඔ්බ හ�ෝවිඩ්-19 හරෝගය ඇති අහයකු ෙමඟ ෙමීප 
ෙම්්බන්ධතාවයක් පැවැත්වූහේ නම්, ඔ්බ අවොන 
වශහයන එම පුද්ගලයා දුටු දින සිට දින 14 ක් නිවහස 
රැඳී සිටිය යුතුය (ෙමීප ෙම්්බන්ධතාවය යනු, හ�ෝවිඩ්-19 
ආොදනයවුණු අහයකු ෙමඟ ඔවුන අෙනීපවීමට හපර 
පැය 48 � �ාලයක් ඇතුලත එ�ම නිවහස ජීවත්වීම, 
මුහුණට මුහුණලා මිනිත්තු 15 �ට වැඩි �ාලයක් සිටීම 
හ�ෝ ෙංවෘත ෙථානය� පැය 2 ක් සිටීම)

• ඔ්බ දැනට සුහවන සිටියද, පරීක් ෂණයක් මගින ඔ්බට 
හරෝගය නැති ්බව නිේණය �ලද, සියළුම ෙම්්බන්ධවූ අය 
�ට නිවහස හුද�ලාවීම අදාලහවේ. 

මාපේ පරීක් ෂණ ප් රතිඵල ලබා 
ගන්පන් පකපසද?
• ඔ්බට ොමාන යහයන ප් රතිඵල පැය 24 සිට 48 � 

�ාලයක් තුල ලැබුණද, පැය 72 � �ාලයක් ල්බා හදනන.
• ඔ්බහේ පරීක් ෂාව ආපදා ඒ��ය� හ�ෝ රජහේ හරෝ�ල� 

හ�ෝවිඩ්-19 ොයනය� සිදු�ල අතර, හරෝග වේ යාධි 
හ�ෝවිඩ්-19 එස.එම්.එස. ප් රතිඵල හසවාව ෙමඟ ලියාපදිංචිවී 
ඇතිනම්, ඔ්බහේ හ�ෝවිඩ්-19 ඝෘණ ප් රතිඵල එස.එම්.එස. 
මගින ල්බාගත �ැකිය. ඔ්බ ඒ ෙඳ�ා ලියාපදිංචිවී නැතිනම්, 
ඔ්බහේ පළාත් හෙෞඛ් යය දිසත් රික් ම�ජන හෙෞඛ් යය 
නිල්ධාරීන හවතින දුර�ථන ඇමතුමක් ලැහ්බනු ඇත.

• ඔ්බහේ වවද් යවරයා හ�ෝ හවනත් සථානය� ඔ්බහේ 
පරීක් ෂාව සිදු�හල්නම්, ඔ්බහේ වවද් යවරයා විසින 
ඔ්බහේ ප් රතිඵල ල්බාහදනු ඇත.

මට පරෝගය ඇති බවට පරීක් ෂණපයන් 
සනාථවුනිනම, කුමක් සිදුපේද?
• නිවේ ෙවුත් හවේල්ස හ�ල්ත් මගින  

ඔ්බව ්බලා ගනු ඇත. ඔ්බට 
හමඩිහ�ායේ නැතිවුවද, ඔ්බට  
වියදමක් යනහන නැත.

Sinhalese

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


මා හට පරීක් ෂාකර ගත හැක්පක් පකාහින්ද?
• හ�ෝවිඩ්-19 ොයනයක් හවත යනනඃ https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 නැතිනම් 
• ඔ්බහේ වවද් යවරයා අමතනන

නිේ සවුත් පේල්ස පහල්ත් පකෝවිඩ්-19 පරීක් ෂණ සායන සථාන: 

නගරය ස්ථානය විවෘතව තබන 
වවලාවන් දුරකථනය

වයාමු 
කිරීමක් 
අවශ් යද?

ක�ොක�ෝනො වයි�ස් (ක�ෝවිඩ්-19)

ක�ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂාව
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