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පැ��� ��ඹඳ ෙතාර��  
(Information about Visiting – Sinhala Version) 
 
ඔ�� ෙරෝහ�ගතව ��න අතර�ර ඔ��ෙ� ��තෙ� වඩා�ම වැදග� අය සමඟ ස�බ�ධව ��මට 
අ� ����ට ��ගැ��ම සහ සහාය �ම ��කර�ෙන�. 

 
ෙමයට අ��ලව සහ COVID ආර�ෂණ �යාමා�ග ��� ��ම - �ෙ�ෂෙය�ම ෙභෟ�ක �ර�ථ 
අවශ්යතා ��� ��ම - අපෙ� ෙ�වා�ක වා�� හරහා ��ගල ෙ��ද්රගත පැ��ම නැවත �ථා�ත 
��මට හැ� �ම ගැන අ� ස�� ෙව�. 

 

��ගල ෙ��ද්රගත පැ��ම ය� �ම�ද? 
��ගල ෙ��ද්රගත පැ��ම ෙලස අදහ� කර�ෙ� අ� ෙරෝ��, ප�� සහ කා�ය ම�ඩලය සමඟ 
එ�ව කට�� කරන බව�, එබැ�� ප�ෙ� සහෙයෝගය පහත ��ක �ලධ�මවලට අ��ල ෙ�: 

 

 
 
පැ��ය හැ�ෙ� කාටද? 
NHSGGC � ව�ම� පැ��ෙ� ���ධාන ��බඳ යාව�කා�න ෙතාර�� NHSGGC ෙව� අඩ�ෙ� 
ඇත. එම වා��ෙ� �ෙ��ත පැ��ෙ� ���ධාන ගැන ඔබට පැව�මට වා�� කා�ය ම�ඩලයට 
හැ�ය. 

ආසාදන පැ��ම� කළමනාකරණය කරන වා�� වල, ත�වය සමනය වන �� ෙරෝ��, ප�ෙ� 
සාමා�ක�� සහ කා�ය ම�ඩලය ආර�ෂා ��මට අත්යවශ්ය සංචාරය� තාවකා�කව හ��වා �ය 
හැ�ය. 

අත්යවශ්ය හ��� ��ඹඳ වැ��ර ෙතාර�� NHSGGC ෙව� අඩ�ෙය�ලබාග�න. 

��ගැ�ම 
ෙරෝ��ට වැදග� වන ��ගල��ෙ� 
මැ�හ��ම අ� සාදරෙය� ��ග��. 

ෙරෝ��ෙ� නායක�වය 
අපට මඟ ෙප�ව� ලබ�ෙ� ෙරෝ�� 
���: වැදග� ��ගල�� පැ�ෙණන 
�ට, ඔ�� ඔ��ෙ� �කවරණයට 

ස�බ�ධ �මට ඔ�� කැම� ආකාරය 
සහ ඔ��ට �ෙ�ක ගැ�මට අවශ්ය 

�ට.  

හ��කා��වය 
අප ෙරෝ��ට වැදග� වන ��ගල�� 
සමඟ හ��කා��වෙය� කට�� 

කර�ෙන�.  

නම්ය���වය 
අපට ෙපර සැක� පැ��ෙ� 

ෙවලාව� ෙනාමැත. 

ෙගෟරවය 
අ� ��ගලය�ෙ� ��ග�ක අවශ්යතාවලට ග� කරන 

අතර �ය�ම ෙරෝ��ෙ� ආර�ෂාව, ෙපෟ�ග�ක�වය සහ 
අ�මානය සහ�ක ��ම සඳහා ත� ��ගල පදනම� මත 

�යා කර�ෙන�. ෙම�� අදහ� කර�ෙ� සාය�ක 
ප්රෙ�ශය�� තාවකා�කව ඉව� වන ෙලස අපට 

����ෙග� ඉ�ලා ��මට අවශ්ය අව�ථා ඇ� �ය හැ� 
බව�.  

https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
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මම හ�ව� සං�ධානය කරග�ෙ� ෙකෙ�ද? 
ක�ණාකර ඔබ පැ�ෙණන ��ගලයාට සහ වා��වට, ඔබට පැ��මට ��� ව�ෙ� කවදාද ය�න 
ගැන කතා කර�න. 

ඔබට NHSGGC ෙව� අඩ�ෙය� �ය�ම වා�� සහ ෙදපා�තෙ��� සඳහා �රකථන අංක 
ලැ���ව� ෙසායාගත හැ�ය, නැතෙහා� ඔබට ෙරෝහ� ��� �ව�ව හා ස�බ�ධ �ය හැ�ය. 

ආහාර ගැ�ම සමාජ අව�ථාව� - ප�ෙ� අය, ��ර� සහ �කබලා ග�න� ��ගැ��ම සඳහා 
ආහාර ෙ�ෙල� පැ��මට සාදරෙය� ��ග��. 

 

මා� සමඟ ෙවන� අයට හ��මට පැ��ය හැ�ද? 
ෙබාෙහෝ අව�ථාව��� අ� ඇඳ අසල වරකට අ��ත� 2කට වඩා ෙනා��න ෙලස ඉ�ලා ��� 
(ෙමම අ��ත� ෙවන� �ය හැක). ෙමය ප�සරය හැ�තා� ස��� ��මට සහ ආසාදන අවදානම 
අවම ��මට උපකා� ෙ�. 

ෙකෙ� ෙවත�, ��ගලය� 2කට වඩා පැ��මට අවශ්ය �ය හැ� අව�ථා ඇ� බව අ� ද��. වා��ව 
භාර ෙහ�ය ඔබ සමඟ ෙ� ගැන සාක�ඡා ��මට ස�� ව� ඇත. 

ළ�� �ෙගන ආ හැ�ය; ඔ��ව සෑම�ටම ���ෂණය කළ ��ය. 
 

නෑදෑෙය� ෙහෝ ��ෙර�ෙ� ත�වය ෙකෙ�දැ� දැන ගැ�මට මට වා��වට කතා කළ 
හැ�ද? 
ඔ�. හැ� න�, එ� ප�ෙ� සාමා�කෙය� ප්රධාන ෙරෝහ� ස�බ�ධතා ෙලස හ�නාෙගන ප�ව 
ෙවන� ප�ෙ� අය සහ ��ර� සමඟ ��� ප�� ෙතාර�� ෙබදා ගැ�මට වග�ම භාර ග�ෙ� න� 
එය �ශාල වශෙය� උපකා� ෙ�. 

අපට �රකථනය හරහා ලබා �ය හැ� ෙතාර�� සහ අපට ෙමම ෙතාර�� ලබා �ය හැ�ෙ� කාටද 
ය�න ��බඳ �මාව� ඇ� බව ක�ණාෙව� සලක�න. 

 

මෙ� ප�ෙ� සාමා�කෙය� ෙහෝ ��ෙර� ආසාදනය �ෙ� අවදානමට �ෙ�ෂෙය� 
ෙගා�� ෙ�; ඔ�� සඳහා පැ��ෙ�� ��කර ඇ� ���ධාන ෙමානවාද? 
�ෙ�ෂෙය� ඉහළ ආසාදන අවදානම� ඇ� ෙරෝ�� ත� ��ගල අවදාන� ත�ෙ��වල ෙකාටස� 
ෙලස සාක�ඡා ��ෙ� ���ධාන �ගටම කරෙගන ය� ඇත. වා�� කා�ය ම�ඩලය ඔබ සමඟ 
ෙ�වා සාක�ඡා ��මට ස�� ව� ඇත. 

 

මට ෙහෝ ෙවන� ප�ෙ� අය සහ ��ර� බැ�මට ෙනාහැ� න� �ම� කළ ��ද? 
ඔබට ��ග�කව පැ��මට ෙනාහැ� න�, ක�ණාකර ස�බ�ධව ��මට සමාජ මාධ්ය සහ 
�රකථන ඇම�� වැ� තා�ෂණය භා�තා කර�න. ඔබට කතා ��මට අවශ්ය ��ගලයාට 
ඔ��ෙ�ම උපාංගයට ප්රෙ�ශය ෙනාමැ� න�, ක�ණාකර අපෙ� ��ගල ෙ��ද්ර කරග� අතථ්ය 
පැ��ෙ� ෙ�වාව ෙවත ��ෙස�න. �ය�ම වා��වල 'අථත්ය පැ���' (��ෙයෝ ඇම��) සඳහා 
ෙරෝ��ට තම�ට වැදග� වන ��ගල�� බැ�මට සහ කතා ��මට ඉඩ සලසන iPad ඇත. 

 

ෙරෝ�� බැ�මට ඒෙ�� මා අ�ගමනය කළ �� ආර�ෂක �යවර ෙමානවාද? 
1. සෑම සංචාරයකටම ෙපර ඔබට සෘණ පා���ක ප්රවාහ ප��ෂණය� ඇ� අතර ෙමය 

සෘණා�මක න� පමණ� පැ�ෙණන ෙලස අ� ප්රබලම ආකාරෙය� ඉ�ලා ���. 

පා���ක ප්රවාහ ප��ෂණ �ෙකා�ල�ත රජෙ� ෙව� අඩ�ෙය� ෙහෝ 119 ඇම�ෙම� 
ඇණ�� කළ හැ�ය. 

https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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2. ෙරෝහෙ� ��න ��ගල�� ආසාදන අවදානමට �ෙ�ෂෙය� ෙගා�� ෙ�. එබැ��, ඔබ 
�දහ� කර ෙනාමැ� න�, ඔබෙ� සංචාරය �රාවටම ��� ආවරණය� පැළ�ය �� බව 
අ� තරෙ� ��ෙ�ශ කර�. 

3. පැ��ෙ��, �ට�ව යන �ට සහ ඔෙ� සංචාරෙ�� ම��ට �ප�ශ වන �ට ක�ණාකර අ� 
ෙජ� භා�තා කර�න. 

4. ක�ණාකර ඔබට අස�පය� දැෙ� න� පැ��ෙම� වල��න. 

5. ක�ණාකර ඔබට හැ� �ථානවල මහජනතාව සඳහා (ෙරෝ�� ෙහෝ කා�ය ම�ඩලය 
සඳහා ෙනාෙ�) ලබා � ඇ� වැ��� භා�තා කර�න. 

 

මට වැ��ර ෙතාර�� ෙසායාගත හැ�ෙ� ෙකාතැ��ද? 
ව�ම� හ��� ෙව�කරගැ�� ��ඹඳ වැ��ර ෙතාර�� NHSGGC ෙව� අඩ�ෙය�ලබාග�න. 

 
ඔබට ෙමම ෙතාර�� �ශාල �ද්රණය ෙහෝ ෙ�� වැ� ප්රෙ�ශ �ය හැ� ආකෘ�ය�� ෙහෝ ප්රජා භාෂාව�� 
අවශ්ය න�, ක�ණාකර  person.centred@ggc.scot.nhs.uk �ද�� තැපෑල හරහා ස�බ�ධ ව�න. 

 
 
 
 
ඔබෙ� සහෙයෝගයට ෙබාෙහෝම ����. 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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