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නව ෙකාෙර'නා ෛවරසය (SARS-CoV-2) :>බඳව මෑත
C පළ E ඇG වඩා2 ම ප,පූ.ණ සහ කාIන ෙතාරJK
අMත.ගත 01ෙන'2තර සං5හයO. 01න 100කට සපයා
ඇG :>JK වල Qංහල ප,ව.තනය 2020 මා.J 10
වැS Tන Qට ෙකාටU JනOM යu7ත ව www.thathu.com
අඩWෙයM 0කාශයට ප2 Wය.
:>JK සපයනu ලබMෙM UවUථතාව සහ Sව.තන ෙර'ග
:>බඳ ලMඩM ආයතනෙZ අධ\7ෂ 8ට. :ෙයා< WQS.
ප,ව.තන දායක2වය
අKMT ජයෙUකර සමග `සa ෙසනර2 බbඩාර
සංUකරණය: සර2 කැaලපත
© www.thathu.com
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තJ ෙවd අඩWෙZ (www.thathu.com) අනu5හෙයM ග2
බව සඳහM කරeM ෙනාfෙa ෙබදා හැgමට අවසර Gෙd.

ෙමාක7දෙe නව
ෙකාෙර'නා ෛවරසය?
1. අ" මu%& ම ම'%ක කාරණාව-& පට& ගමu. ෛවරසය4
-ය&ෙ& ඇ7තටම ෙමාක4ද?
ෛවරස OයMෙM DNA ෙහ' RNA ජාන උපෙiශ
ෙ7තයක ෙ0'jනමය ආවරණයOM වට E සෑkl අGශය
`ඩා Qයue අංm වලටn
2. ෛවරස අ" :ව7 වන ප<සරෙ= ෙකාතර> සuලබ ව
ද-&ට පුBව& ද?
ෛවරස ෙe ෙල'ෙ7 සෑම තැනක ම වාෙo දOMට පුqවM.
පුkම rෙතන කාරණය7 තමn ෙe ෙල'කෙZ Gෙයන Qයs
ම ෛවරස එකට එකJ කරලා බැsව2 ෙල'කෙZ Gෙයන
Qයs ම ශාක, ස22ව හා බැ7j,යා වැS Qයsම uE
ද.ශක වලට වඩා ෛවරස බ,M වැv Eමn. එෙමMම
fSU ෙජෙන'මෙZ 10% පමණ 0මාණය7 wr ෙවලා
GෙයMෙM ෛවරස DNA Wකාශය Eම Wෙ1ෂ2වය7.
ෙකාxM ම Oyෙවා2 පෘ{Wය OයMෙM ෛවරස ව|M
:Kl 5හෙල'කය7.

3. ෙමම ෛවරස පැDEම පාලනය ෙමතර> අපහසu ව&ෙ&
ඇG?
ඇ2ෙතMම ෙමම ෛවරස අංm Qතා ගත ෙනාහැO තරමට
ම `ඩා අංmn. එක කැUස7 හරහා වාතයට :ටෙවන
ඉතා Qයue w~2ත7(droplet) ඔUෙU ෛවරU අංm
w|යන ගණන7 පාෙවfM ව\ා•ත ෙවMනට පුqවM.
4. ඇ7ත වශෙය&ම ෛවරI අංKව4 ෙකාපමණ Lඩා ද?
ෛවරU අංmව7 ඉතාම2 Qයue. සාමාන\ අME7ෂයOM
ව2 ෙමම අංm දැක ගත ෙනාහැOn. ෙකාxM ම Oyෙවා2
නව ෙකාෙර'නා ෛවරU අංm f|යන 100 7 පමණ
0මාණය7 අaෙපෙන2G rස7 තරe 0මාණයකට සම
කරMනට පුqවM. එම අංm ඒ තරe `ඩාn.
5. ෙමම ෛවරI අංK සැබැN& ම OP කර&ෙ& Lම4 ද?
ෛවරU අංm වල ම•|ක උ2සාහය වMෙM uE ෛසල Jළට
ඇJq E එම uE ෛසල Jළ C ‚ණනය E අෙන`2 ෛසල
සහ අෙන`2 ධාරකයM අතෙ. ෛවරසය ව\ා•ත Ogමn.
6. ඇG ෙ> ෛවරස :N ෛසල Qළට ම ඇQB ෙව&න
උ7සuක ෙව&ෙ&?
ෛවරස 0ජනනය Qk කරMෙM ඒ ආකාරයට uE ෛසල
Jළට ඇJq Eම මƒනun. එනe ඔවuM සැබැWM ම „යා
කරMෙM පරෙප'…තයM ෙලසටn. ෛවරස uE ෛසල
Jළට ඇJq E එය 0ාණ ඇපයට ෙගන තව තව2 ඒවා
SපදEම සඳහා
එ7 එ7 ෛසලවල „යාකාg2වය
පාලනය කරfM එම ෛසල වලට :ටප2 SපදEමට බල

කරn. එWට ධාරක ෛසලය මƒM නව ෛවරU :ටප2 Qය
දහU ගණන7 Sපදෙවන අතර අවසානෙZ C ධාරක
ෛසලය ද Wනාශ E යනවා.
7. SARS-CoV-2 ෙලස NදTාඥය& NO& න> කරනu ලැබ
ඇD නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය ආසාදනය Xමකට ල4 ව'වා
යැG සලකනu ලබ&ෙ& Lමන අYයෙZ [ ද?
එෙලස සලකනu ලබMෙM ෙකාෙර'නා ෛවරසය වන
SARS-CoV-2, (6 වැS 01නයට C ඇG :>Jෙ. සඳහM
WTහට) fSU ෙiහය7 Jළ C අනu :ටප2 SපදEම
ආරeභ Eම2 සමගn.
8. SARS-CoV-2 හා COVID -19 අතර පවDන ෙවනස
Lම4 ද?
S A R S - C o V - 2 න f M
හ‡MවMෙM ෛවරසයn. COVID-19 OයMෙM ඉM හට
ගMනා ෙර'ගෙZ නමn.
9. ෛවරසයකට :X ෛසලය4 Qළට ඇQB Xම පහසu ද?
පළමu ෙකාට ම එය ˆරණය වMෙM ෛවරසය හා එය
ඇJq Eමට උ2සාහ දරණ ෛසලෙයr
ගැළෙපන
0G5ාහක ඇ2 ද යMන මතn. ෙවන2 WTයකට Oයනවා
නe හ,යට යe S1‰ත අ‚ලකට S1‰ත යJර7
ගැළෙපනවා හා සමාන „යාව|ය7. අපෙo
ෙiහෙZ
පවGන 0Gශ7Gකරණ යMŠණය මƒM ෙහ' ෛසලයට
ඇJq Eම :‹ස අදාල ෛවරසයට ගැළෙපන ෙහව2
ෙය'ග\ 0G5ාහක අපට ෙනාමැG Eම ෙŒJෙවM ෙහ'

ෙබාෙහ'මය7 ෛවරස QKරට ඇJq Eම අවrර කරනu
ලබනවා. ෙමෙU ෙලාව පවGන ෛවරස ව|M 99% ම
පාෙŒ fSසාට හාSකර ෙවMෙM නැහැ.
10. ෙලVකෙ= ෛවරI වZග ෙකාපමණ Nතර \මාණය4
Dෙබනවාද? ඒවාG& ෙකාපමණ \මාණය4 ^_I අ"ට
හා_කරG ද?
ෛවරස ව.ග f|යන ගණන7 ෙලාව පවGනවා. ඒවාnM
Qය ගණM තරe 0මාණය7 තමn fSසාට හාSකර
ෙවMෙM. SරMතරෙයM ම නව ෛවරස ෙසායා ගැනuණ2
ෙබාෙහ'මය7 ෛවරස fSසාට හාSකර වMෙM නැහැ.
11. සාමානT වශෙය& ග7ෙතා7 ^_සාට ආසාදනය Xමට
ෙමම ෛවරI අංK ෙකාපමණ සංඛTාව4 පමණ ශEරගත
Nය යuQ ද?
අq2 ෛවරසය7 SසාෙවM SARS-CoV-2 ෛවරසය
සeබMධෙයM නe 0මාණය ගැන අපට තවම හැ,
වැට•ම7 නැහැ. සාමාන\ෙයM නe අවශ\ වMෙM ඉතා
සuq 0මාණය7.
12.එම ෛවරසය YI ෙව&ෙ& ෙමාන වෙb ද?
SARS-CoV-2 ෛවරසය හැඩෙයM QrM T‚ Uපැගx
(Uපැගx යනu ආහාර ව.ගයO: න•ŽaU ෙමM Tගැxයට සෑk
පැUටා) ෙපාටකට සමාන වන අතර ෙබ'ලය7 වැS
ව\ුහය7 Jළ එˆ Gෙබනවා. :ටGM ෙ0'jනමය කවචය7
(ආවරණය7) පවGනවා. එම ෙ0'jනමය ආවරණය J>M
සෑම තැනOM ම කටu කටu වැS ව\ුහයM WrC Gෙබනවා.

ෙමය හ,යට ස•.යයා වෙ< ඇG ෙකාෙර'නාව ෙහව2 •U
වළaලට සමාන ආකාරයOM TU ෙවනවා. ෙමම ව\ුහය
ෙකාෙර'නා ෛවරU පවuෙa සෑම ෛවරසයක ම ද7නට
ලැෙබනවා.
13. ෙකාෙරVනා පවuෙc ෛවරස ව%& ෙකාපමණ ෛවරI
\මාණය4 ^_සාට හා_කර ෙවන වාද?
ෙකාෙර'නා පවuෙa ෛවරස අJෙරM fSසාෙගM fSසාට
සං‘මණය වන ව.ග 7 7 පමණ පවGනවා. fM ව.ග 4ක
ප ම ණ ෛව ර ස ම ƒ M හ ට ග MෙM සා මා න\
ෙහew,Uසාව7(cold) පමණn. ෙකාෙර'නා පවuෙa ඉJK
ෛවරස ව.ග 3වන SARS, MERS හා නව ෙකාෙර'නා
ෛවරසය වන SARS-CoV-2 යන ෛවරU ව.ග
මාරාMGක Wය හැOn.
14. ෙමම SARS-CoV-2 ෛවරසය “නව ෙකාෙරVනා
ෛවරසය” න^& හd&ව&ෙ& ඇG?
ෙමම ෛවරසයට “නව” යැn පවසMෙM හuෙද7 එය fSU
ව.ගයාට අs2 Sසාn. එනe ෙමම ෛවරසය fM ෙපර
OQ Tනක හමu ෙනාව• සuWෙ1’ ෛවරසය7. fSU අපෙo
0GGශ7ˆකරණ පiධGය අවu K k f|යන 2 7
පුරාවට(WWධ ෛවරසවලට මuහuණ Cමට හැඩ ගැෙසfM)
ප,ණාමය ෙවfM පවGනවා. නමu2 ෙමම නව ෛවරසය
fSU 0Gෙiහ මƒM “ට ෙපර හ‡නා ෙගන ෙනාමැG Sසා
ඊට එෙරrව 0Gශ7Gකරණය ෙගාඩනගා ගැ•මට OQk
අවUථාව7 fSU අපට ලැ– නැහැ. ආMන ඒ ආකාරයට
අෙ• ආෙy‹ක 0Gශ7Gය අවම Eම ෙමM ම ෙමම නව

ෛවරසයට ඉතා ඉ7මSM පැGg යාමට ඇG හැOයාව හා
මාරක ගGය යන කKl එකට එ7 EෙමM SARSCoV-2අප අතරට පැf—ම මහා ව\සනය7 බවට ප2 ව
Gෙබනවා. .
15. ෙකාතර> කාලයකට වතාව4 ෙ> වෙb නව ෛවරස
මQ Xම ද අෙe අවධානය ෙයාමu Nය යuQ ෙව&ෙ&?
එෙහම Qk ෙවMෙM කලාJරOM…හැබැn ඉGM එෙහම
Qiධ ෙවනවා. උදාහරණ ෙලස HIV, SARS, MERS සහ
තව2 සuq සංඛ\ාව7 ෙර'ග ඇG කරවන
ෛවරස
ද7වMන පුqවM.
ෙමවැS ෛවරස මJ Eම නැවත
නැවත2 QkWය හැOn. fSසuM අතර ඉතා දKl ෙලස
පැGg ෙගාU ඉතා භයානක 0Gඵල ෙගන ඒමට සම2 නe
ෙමවැS ෛවරස මJ Eම ඉතා Wශාල 01නය7 තමn.
16. ෙමම ෛවරසය ෙකතර> ඉ4ම_& පැDෙර&ෙ& ද?
SARS-CoV-2 ෛවරසය fSසාෙගM fSසාට පහසuෙවM
ම පැGර යනවා. එය කැUස, OWසue හා Uප.ශෙයM ෙබ'
Wය
හැ O n .
ෙම ය
“ 1ව ස න
ප iධ G
සeෙš…ත” ( “respiratory transmitted”) ෛවරසය7.
17. hට අමතරව ෙමම ෛවරසය ෙබVNය හැ- ආකාර
Dෙබනවාද?
මෑතක වා.තා අඟවන ආකාරයට ෙමම ෛවරසය මල හා
මuŠා අපWŠ කරණය මƒM ද ෙබ' Wය හැO බව ෙප•
ƒය2 එය ෙමෙත7 Sසැකව ම තහවuK කර නැහැ.

18. ෙමම නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය වන SARS-CoV-2
අෙනL7 ෙකාෙරVනා පවuෙc ෛවරස වන
SARS
හා MERS ව%& ෙවනI ව&ෙ& ෙකෙI ද?
SARS-CoV-2ෛවරසය ˆරණා2මක ආකාර 4 OM
ෙවනUකe ෙපMවනවා.
▪

▪

▪

පළමuෙවM ම, ෙමම ෛවරසය ආසාදනය ව•වM
ෙබාෙහාමයකට Tන Orපය7 ගත ෙවන ෙත7 ම
ෙර'ග ල7ෂණ ෙපMවMෙM නැහැ. එබැWM ෙවM
කළ යuJ පුiගලයM කවuKMදැ’n හ‡නා ගැ•ම
අපහසu Sසා එම පුiගලයM හරහා ෙනාදැනuව2ව
ම වuණ2 ෙවන2 පුiගලnMට ද ෙබ' Wය හැOn.
SARS-CoV-2 ෛවරසය œ•ෙයM ෙබ'ෙවන
බැWM ෙමය ඉතාම2 කණගාටuදායක කාරණය7
ෙවනවා.
එතරe දKl නැG ෙමම COVID-19 ෛවරසය
ආසාදනය ව• පසu 80% අවUථාවල, හට ගMෙM
සuq ෙහew,Uසාව7 ෙහ' මද කැUස7 පමණn.
ඒ Sසා ආසාTතයM Uවයං Sෙර'ධායනය ෙනාE
අM අයට2 ෙබ' Ogෙe හැOයාව7 පවGනවා.
ෙමම ෛවරසෙZ ෙර'ග ල7ෂණ2 ඉMžsවැMසා
උණ ෙහew,Uසාව සමග එන ෙර'ග ල7ෂණ2
පහසuෙවM පැටIමකට ල7 ෙවMන ඉඩ Gෙයනවා.
ෙබාෙහ' :,U QතMෙM තමMට සෑC ඇ2ෙ2
ෙහew,Uසාව7 Oයාn. ඒ Sසා ඔවuM අෙන`2
ෙර'ග :>බඳව සැලO|ම2 ෙවMෙM නැහැ.

▪

ෙම ම ෛව ර ස ය ප හ සu ෙව M ෙබ' ව MෙM
fSසාෙගM fSසාට Eම අෙන7 කාරණයn. බාග
දා ෙමය තමn වඩා2 ම වැදග2. මMද, ෙර'ගෙZ
මua අවŸෙZ C ෛවරසය ඒකරා වMෙM උ‚ෙ.
ඉහළ 0ෙiශ වලn. උ‚ර ෛවරU අංm ව|M :g
පවGනවා. OWසue යාමක C ෙහ' කැUස7 මƒM
`ඩා ෛවරU අංm w|යන ගණන7 :ට වන Sසා
අවට Qxන අෙන7 පුiගලnMට (සෙත`ෙගM
ෙබ'ෙවනවාට වඩා) ඉතා පහසuෙවM ෛවරසය
සeෙšශණය Wෙe (ෙබ' Eෙe) අවදානම7
පවGනවා.

19. මම OQෙi ෛවරසය මj& ෙකk&ම _iෙමV_යාවට
මගපාදනවා -යලා. ෙකාෙහාමද උlර ස>බ&ධ ෙව&ෙ&?
ෙe ආසාදනය ෙබාෙහ' Wට මu|M ම හට ගMෙM උ‚ෙ..
(පg7ෂණවල C ෙබාෙහ' Wට උ‚K මා2Jව7[throat
swab] ලබාගMෙM ඒ Sසn) ඉM පසuව එය ‘මෙයM
ෙපණහs කරා පැG,ලා 1වසන මා.ගෙZ පහළ ෙපෙදස
ද7වා ව\ා•ත E ආසාදනය ෙවනවා.
20. නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය ගැන කතා කරm[ ෙබාෙහV
Nට “අලා4ෂoක” (“asymptomatic”) යන වචනය
ෙයෙදනවා. ඉ& අදහI ෙකෙර&ෙ& Lම4ද?
ඉM OයෙවMෙM හuෙද7 ‘ෙර'ග ල7ෂණ ෙනා ෙපMවන’
Oයන එකn. (ඉහත 18 සහ පහත 21 01නවලට T ඇG
:>JKව|M ෙමය තව2 පැහැT| කරගMන පුqවS).

21. ඔබ පවසන ආකාරයට ය>-O පුmගලෙයLට ෛවරසය
ආසාදනය X Dබuණ7 ෙරVග ල4ෂණ මQ ෙනාX Drය
හැ- ද?
අවාසනාවකට ඔy. ෙබාෙහාමය7 ආසාTතයM මua Tන
Orපය Jළ OQk ෙර'ග ල7ෂණය7 ෙපMවMෙM නැහැ.
xක TනOM ඔවuM Wය> කැUස7 ෙහ' ෙහew,Uසා
ල7ෂණ ෙපMවනවා. ෙමය “ට ක|M Gබ• SARS
ෛවරසෙZ ල7ෂණයMට සeපූ.ණෙයMම 0GWKiධ ව•
ල7ෂණයM.
22. ඔබට ෙරVs ල4ෂණ ෙනාමැDව වuණ7 අෙන4
පුmගලG&ට ඔබ මj& ෛවරසය ෙබVNය හැ- ද?
අවාසනාවකට ඔy. ෛවරසය පැGgම පාලනය Ogම
ෙමතරe අපහසu ෙවMන එය ෙŒJ ෙවනවා.
23. ෙමම ෛවරසය ආසාදනය Xම වැළැ4Xමට
NදTාඥය&ට නව එ&නත4 _පදXමට හැ-යාව4
පවDනවාද?
හuඟ7 kරට පුqවM ෙyW. නමu2 අපට තහවuK කරලා
OයMනට අපහසun එMනත7 SපදවMන පුqවMෙyද
Oයලාව2. උදාහරණය7 WTහට අ: අවuKk 35 7 පමණ
HIV ෛවරසය සඳහා එMනත7 SපදEමට කටයuJ කළ2
අ:ට තවම ඒ සඳහා එMනත7 SපදEමට හැO ෙවලා
නැහැ. නමu2 SARS–CoV-2 සඳහා එMනත7 SපදEම
ගැන අපට සu භ වාC බලාෙපාෙරා2J තබා ගැ•ෙe
හැOයාව7 පවGනවා. නමu2 එම සාදනu ලබන එMන2 වල

සඵල2වය හා ආර7…ත බව :>බඳව පුqa ව ෙසායා
බලMන ෙවනවා. පg7ෂණ සඳහා මානව සeප2 හා කාලය
ඉතා Wශාල වශෙයM වැය ෙවනවා.
24. ෙමම නව ෙකාෙරVනා ෛවරසයට එ&නත4 _පදXමට
හැ-යාව4 Dෙt යG ද එෙම&ම හා නව එ&නත4
_පදXමට සැල-ය යuQ ඉ4ම_& _පදXමට හැ- ෙවතැG
ද උපකcපනය කෙළා7 ^_සu& ^%යන ගණනකට එම
එ&නත ශEරගත -Eමට හැ- ෙවන දවස4 එ&න තව
ෙකාපමණ කල4 යාN ද?
“අෙ•7ෂක එMන2”(ඒ OයMෙM ෙය'ග\ Eමට ඉඩඇG
එMන2) ව.ග Orපය7 ම ඉT, මාසය7 ෙදක7 ඇJළත
කල එ> බœW. නමu2 ඉM fSසuMට ෙකතරe ආර7ෂාව7
සැලෙසතැ’n ද එෙමMම එය ෙකතරe ආර7ෂා සහගත ද
යMන ප,7ෂා කළ යuJව ඇG ෙහnM එMනත7 ෙසායා
ග2ත2 එය 0මuඛ Sයාමන Sෙය'¡තායතනය7 හරහා
අනuමත කරනu ලැ–ෙමM පසuව fSසuM සඳහා ලබා Cමට
අවම වශෙයM තව අවuKiද7 ව2 ගත ෙවනවා. එෙU
එMන2 භාWතයට ගත හැO ම<ටමක Gබuණා වuන2,
f|යන ගණM Wශාල 0මාණව|M එMන2 Sපදවා ලබා
ෙදMන මාස 18 2 24 2 අතර කාලය7 යනවා n Oයලා
තමn ඇ2තටම බලාෙපාෙරා2J ෙවMන පුqවM. ඒක2
පවා ඉGM ස.ව සuභවාC බලාෙපාෙරා2Jව7.

25. ෙමවැ_ හYIO වාතාවරණයක [ පවා එවැ_
එ&නත4 වැu Yයuv -Eමට ෙමතර> Yl කාලය4 වැය
ව&ෙ& ඇG?
එMනත7 ෙසායා ගැ•මට එතරe කාලය7 වැය Eම
අSවා.ය වMෙM නැහැ. නමu2 එMනත ෙය'ග\ ත22වෙZ
Gෙබනවාදැ’n පg7ෂණාගාරවල පg7ෂා කර බැIෙමM
පසuව
7ෙ¢ŠෙZ ෙහව2 සායන පg7ෂණ රා£යකට
භාජනය කර බලනවා. සාමාන\ෙයM එMනත7 පළමu ව
අ2හදා බලMෙM සJMටn. එය සා.ථක ව• පසun Wශාල
fSU කbඩායමකට ලබා C වැvkර පg7ෂණ Qk
කරMෙM.
26. අ" ෙමම නව ෙකාෙරVනා ෛවරසයට එ&නත4
_පදXෙ> wයාව%ෙ= [ Yයuvව4 අ7ප7 කර ෙගන
Dෙබනවාද?
සJටuදායක කාරණය වMෙM SARS-CoV-2 ෛවරසය
2020 ජනවා, මua සGෙZ C ම හ‡නා ෙගන ෙවM කර
දැ7Eමට හැO EෙමM පසuව සG Orපය7 පමණ7 ගත
ෙවනවා2 එ7කම එMන2 වැvTයu l Ogෙe „යා
:>ෙව2 ආරeභ Eමn. ෙබාෙහ' රජයM හා ෙබාෙහ'
සමාගe ෙe සඳහා අවශ\ 0Gපාදන සහ අරමuදa ෙවM
ෙකාට Gෙබනවා. මus ෙල'කය පුරාම
Wද\ාඥnM,
ප.ෙZෂකnM ඒ සඳහා ඉතා කvනfM කටයuJ කරfM පසu
ෙවනවා.

27. NNධ රටවc වල Oxන NදTාඥG& ෙමම ෛවරසය
ස>බ&ධෙය& කටයu Q කර&ෙ& තරගකාE බව-&
ද? නැDන> සහෙයVගෙය& ද?
ඔය Oය• කාරණා ෙදකම දOMනට පුqවS. ඔය ආකාර
ෙදෙකM ම කටයuJ Ogම වරද7 නැහැ. නමu2 ෙමම
ෛව ර ස ය ස eබ Mධ ෙය M ජා ත\ Mත ර ව ශ ෙය M
සහෙය'ƒතාව සාමාන\ෙයM ෙහාඳ ම<ටමක Gෙබනවා.
එය ෛධ.ය උපදවන සuqn.
28. අ"ට ෙමම ෛවරසය සදහා සuPසu එ&නත4 _Zමාණය
-Eම ෙiගව7 කර&නට බැ<ද?
අවාසනාවකට ෙe සඳහා ෙකx මං භාWතා කරMනට
බැහැ. මානව 0Gශ7Gකරණ පiධGය ඉතා සං¥.ණn.
එෙමMම අනාවැO පළ කළ ෙනාහැOn. ෛවරසය7 WකෘG
Eම ෙවMන පුqවM. ෙමම එMන2 සඳහා ළමuM 0Gචාර
ද7වන ආකාරය වැvrxයMෙගM ෙබාෙහ' ෙසnM ෙවනU
ෙවMට පුqවM. එෙමMම U¦ පා.ශවය ද7වන 0Gචාර
:,f පා.ශවෙයM ෙබාෙහ' ෙU ෙවනU ෙවMනට පුqවM.
එම Sසා ෙමවැS අවUථාවක C එMන2 භාWතා කළ
හැ7ෙ7 ඕනෑම අෙය7 සඳහා 100% 7 එම එMන2
ෙසෟඛ\ාර7…ත යැn ඔ•පු ව•වාnM පසu පමණn. ෙe සඳහා
Uෙy©ඡාෙවM පg7ෂණ වලට ඉT,ප2 ව• ෙසෟඛ\
ස eප Mන අ ය ව s Mට ප ෙර Uස f M පා ල න ය ක ළ
ත2වයM සහ WWධ මාŠා ම<ටe යටෙ2 එMන2 හා
ඖෂධ අ2හදා බලMන ෙවනවා.

29. නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය ෙකතර> මාරා&Dක Nය
හැ- ද?
ෙබාෙහ' Wද\ාඥnM W1වාස කරMෙM ෙලාව පු රා
ආසාදනය ව•වM ෙගM 1%7, 2% 7 fය යා හැO බවn.
ෙල'ක ෙසෟඛ\ සංWධානෙZ වා.තා වලට අනuව 3% ක
0Gශතය7 fය යා හැO බව ෙපMවා ෙදන නමu2 තව
වා.තා ෙනාව• ආසාTත සංඛ\ාවM ෙහ' මද වශෙයM ෙර'¬
ව• සංඛ\ාවM හමu ෙy ෙමම ම<ටම පහත වැjෙe
හැOයාව7 පවGනවා. ආසාදනය ව•වM අත,M වයUගත
පුiගලnM සහ යe ෙර'¬ ත22වයM ෙගM ෙපql අය
අතෙ. මරණ සංඛ\ාව ඉහළ අගය7 ෙපMනue කරනවා.
3 0 . සා මා නT ම ර ණ අ නu පා D ක ය ෙම ම ෙරV ග ය
ස>බ&ධෙය& ය> අදහස4 ලබා ගැyම සඳහා අවධානය
දැ4Nය යuQ සාධකය4 ද?
ඇ2ෙතMම නැහැ. Sදසuන7 මƒM පැහැT| කරගMනවා
නe යe Tය කඳක ගැඹuෙරr ‘සාමාන\ය’(average) අඟa
37 වuව2 සමහරWට එrම ඇතැe තැනකC ෙකෙන`
ƒෙලMන2 පුqවM. ෙe සeබMධෙයM ෙ2Ke ගත හැO
ෙහාඳම ‘මය වMෙM2 සමහර S1‰ත fSU කbඩායe
සඳහා එය වඩා2 මාරාMGක බව2 ඇතැe කbඩායe
සඳහා එම අවදානම අඩu බව2 යනuෙවM හ‡නා ගැ•ම
තමn.

31. ෙමම ෛවරසය ස>බ&ධෙය& අවධානය ෙයාමu කළ
යuQ Nෙ{ෂ වැදග7 ක|v හා සංඛTා ෙcඛනමය ද7ත
ෙමානවාද?
ෙමම ෛවරසය Sසා 80%ම අවUථාවල ඇGෙවMෙM ඉතා
Qයue නැGනe මද ෙර'¬ ත2වයM නමu2 20% 7 ඉතා
දKl ෙලස ෙර'¬ වMෙM වඩා2 දKl අවUථා වලC
අŸක උණ සහ හuUම ගැ•මට ෙනාහැO ව හuUම rර Eම
ෙපMනue කරfS.
ෙමr 0Gඵලය7 ෙලස සමහර
පුiගලnM ෙර'හaගත Ogමට අවශ\ වන අතර ඉM Orප
ෙදෙන`ට ඔවuMෙo ෙපණහs Wශාල වශෙයM ආසාදනය E
ඇG ˆරණා2මක Tනවල C TW ගලවා Cම :‹ස දැv
ස2කාර ඒකක වල සහය අවශ\ ෙවනවා.
32. ෙම} වඩා7 ම අවදානමට ල4ව ඇ7ෙ7 Lමන
ක~ඩාය> ද?
පළමuෙවM ම මා වැS වැvrx අයn. මට වයස අවuKk 71
ෙවනවා. ඔබ වයQM වැv වන Wට ඔෙd අවදානම වැv
ෙවනවා. එෙUම “ට අමතරව Tයවැvයාව ෙහ' SදMගත
අවෙර'ධක පු•ඵuස ෙර'ගය(obstructive lung disease =
ෙපණහs අවrර Eෙe ෙර'ගය) ෙහ' පු•ඵuœය ෙර'ග ෙහ'
හදව2 ආ®ත ෙර'ග ෙහ' 1වසන ෙර'ග ආTෙයM
ෙපෙළMනM ෙහ' 0Gශ7Gය •න පුiගලnM වැvපුර
අවදානමට ල7 E Qxනවා.

33. ෙමම අ• අවදාන> ක~ඩාය> වල Oxන පුmගලG&
ෙකාපමණ න> අනQරකට මuහuණ පා Oxනවා ද?
ෙමම කbඩායe වලට අදාළ මරණ අනuපාGකය 10% ෙහ'
15% පවා තරe ඉහළ Wය හැOn. ෙකෙන`ට තව2
ෙසෟඛ\ය ගැටq Gෙබන Wට ෙමම අවදානe ත22වය ද
ඉහළ යා හැOn. ෙe සeබMධ ෙවd අඩW වල Qයs
Wද\ා2මක ද2ත SGපතා යාව2කාIන කරනවා.
34. ෙකෙනLට Yයවැuයාව වැ_ අෙනL7 ෙසෟඛT ආ•ත
ගැට‚ Dෙයනවා න> අවදාන> ත77වය සැල-ය යuQ
ෙලස වැu ව&ෙ& ඇG?
ෙŒJව තමn ෙකෙන`ෙo 0Gශ7Gකරණ පiධGය
ඕනෑම ආසාදනමය(ෙබ'ෙවනසu q )ෛවරසය7 හමu ෙy
Wෙ1ෂෙයMම ෙe නව
ෛවරසයට 0Gචාර ද7වMෙM
k.වල අMදමට Eමn.
35. සාමානTෙය& සමාජෙ= මතය4 පවDනවා ළමu& හා
ත|ණG& ෙ> ෛවරසෙය& ආසාදනය ව&ෙ& මද
වශෙය& -යලා. ෙමම මතය ඇ7ත4 ද?
ෙබාෙහ' Wට අපට ෙපෙනMනට ඇ2ෙ2 එයn. එෙහ2
COVID-19 සeබMධ තව2 ෙනාෙය`2 කාරණා වෙo
ෙමම කාරණාව2 සනාථ කළ යuJව Gෙබනවා.

36. ඉD& ඔය -iව කාරණාව ඇ7ත න> SARSCoV-2 ෛවරසය ත|ණG&ට සහ ළමG&ට නැDව
වැu}xය&ට වැu වශෙය& බලපා&ෙ& ඇG?
ඇ2තටම ඒ ගැන නe අ: දMෙM නැහැ. ඒක ෙත'රා ෙdරා
ගMන තව xක කල7 යාW.
37. ෙ> ස >බ &ධ ෙය & ෙව න 7 අ සා මා නT ය ම 4
Dෙබනවාද?
ඔබ OQk ෙර'ග ල7ෂණය7 ෙනා ෙපMවා ඒ OයMෙM
අලා7ෂ‹කව ෙහා~M Qxය2 ෙමම ෛවරසය ඔෙබM
තවෙක`ට ෙබ' ෙවMන පුqවM. ෙමය HIV ආසාදනය
සeබMධෙයM ද ෙමෙU ම Qk Wය හැO නමu2 ඇ2තටම
ඉGM ෙමය අසාමාන\n තමn.
38. අ"ට _තරම අස&නට ලැෙබනවා ෙමම නව
ෙකා ෙරV නා ෛව ර ස ය වා < ක ව } ස ඔ ස ව න
ඉ &„‚ වැ &සා ව ( f l u - ය ලා - ය &ෙ& ) ස ම ග
සැස…මකට ල4 කළ හැ-G -යලා. ෙමම ෙරVග වZග
ෙදක _වැරYව සසඳ&ෙ& ෙකාෙහාමද? _දසuන4
ෙලස ද4වනවා න> ෙමම ෙරVග ෙදකම එක හා
සමානව භයානක ද?
අප ž¯(flu) යනuෙවM ෙකxෙයM ද7වන සෘJමය ෙහව2
වා,ක ඉMžsවැMසාව ඇෙම,කා එ7ස2 ජනපදෙZ
වසරකට f|යන 30 ක පමණ ජනතාවකට වැළෙඳන අතර
ඉM ආසාTතnM 1% ක :,සකෙගM දහෙයM එක7 ට
මද7 අඩuෙවM fය යනවා. ෙමය2 Wශාල සංඛ\ාව7.

සාමාන\ වසරක C ෙලාව පුරා මus වශෙයM 300,000 7
ෙමම ෙර'ගය Sසා fය යනවා. සාමාන\ පදනමOM ග2
Wට ෙමම නව ෙකාෙර'නා ෛවරසය 10 – 20 ‚ණයOM
මාරාMGකn. අSක, වා,කව එන ඉMžsවැMසාෙවM
ෙමM ෙනාව නව ෙකාෙර'නා ෛවරසෙයM එMනත7 මƒM
ආර7ෂා Eමට2 අපට අවUථාව7 තාම2 නැහැෙන.
3 9 . න ව ෙකා ෙරV නා ෛව ර ස ය ඉ &„‚ වැ &සා
ෙස>\DශTාව තර> පහසuෙව& ම ෙiගෙය& පැDෙරනවා
ද?
ඔy. එය ඒ තරeම ෙyගෙයM පැGෙරන බව තමn
ෙපෙනMනට GෙබMෙM

40. ෙකාෙරVනා ෛවරසය ඉ&„‚වැ&සාව සමග සැස…ම
තවPරට7 OP කරනවා න> ෙ>වා ඇDXමට බලපාන ෙ‡Q
Lම4 ද? ෙ> ඉ&„‚වැ&සාව හැෙද&ෙන7 ෛවරසය4
_සාම ද?
ඔy. ඉMžsවැMසාව ෙහව2 වා,ක ෙසe0Gශ\ා ෙර'ගය
හට ගMෙM ඉMžsවැMසා ෛවරසය Sසාn. එ2
ෙකාෙර'නා ෛවරසය2, ඉMžsවැMසා ෛවරසය2 යන
ෙදක එOෙනකට ෙබෙහWM ෙවනU ව• ෛවරU ව.ග
ෙදක7. ඉMž¯ෙවMසාවට ෙදන එMනත නව ෙකාෙර'නා
ෛවරසෙයM ගැලEමට මග පාදMෙM නැG නමu2, වා,කව

හැෙදන ඉMžsවැMසාව ෙර'ගයට ෙගාkK Eෙe අවදානම
ෙබාෙහ' ෙU අඩu කරනවා. ඒ වuණ2 OQk එMනත7 ෙහ'
0Gකාරය7 ෙනාමැG සාමාන\ ෙහew,Uසා ෙර'ගය
ෙබාෙහ' Wට රnෙනා ෛවරU නe `ඩා ෛවරසය7
Sසාෙවනu2 ඉඳrට තව2 ෙකාෙර'නා ෛවරසයOනu2 හට
ගMනවා.
41. නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය ඔබෙb ශEරයට ඇQB ව'
පසu එය වZධනය ව&ෙ& ෙකාෙහාමද -යලා NIතර
කෙළා7?
එය සාමාන\ෙයM පටM ගMෙM කැUසOM. ඉM පසuව මද
උණ ගGය7 ඇGෙවනවා. මද උණ ඉතා තද උණ7 ද7වා
ව.ධනය ෙවනවා. ඉM පසuව හuUම ගැ•ෙe අපහසuතාව7
ඇGෙවනවා.
42. යහප7 ෙසෟඛT ස7කාරය ෙරVjෙයLෙb :Nතය7
මරණය7 ˆරණය කර&ෙ& Lමන අවIථාෙi [ ද?
සාමාන\ෙයM නe ෙර'ƒයාෙo උණ ඉතා ඉහළ ම<ටමOM
පවGiC සහ ෙපණහs වල „යාකා,2වය අඩපණ E හuUම
ගැ•මට අපහසu වන අවUථා වලC ෙහ' හuUම ගැ•ම
සඳහා ෙකෙන`ට (:ටUතර උපකරණයක)උපකාරය7
අවශ\ වන අවUථාවල Cn.

43. නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය සර>ප, පැෙපාල හා
ක>මucගාය වැ_ (ෛවරI මj& ෙබV වන) ෙරVගය-&
ෙවනI ව&ෙ& ෙකාෙහාමද?
SARS – CoV-2 ෛවරසය ග2ෙතා2 (ඔය Oය• අෙන`2
ෙර'ග) ආසාදනයWම හා අMතරාය ෙබෙහWM අඩun.
එෙහ2SARS – CoV-2 ගැන අප ෙනා දMන ෙi
ෙබාෙහ'n. ඉහත සඳහM අෙන`2 ෙර'ග :>බඳව අ:
මනා අවෙබ'ධයOM පසu ෙවනවා.
44. නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය අෙනL7 ෛවරස වලට වඩා
භයානක ෙනාෙi න> ෙබාෙහV ^_සu& ෙමම ෛවරසයට
rය4 ඇD කරග&ෙ& ඇG?
එයට ෙŒJව තමn ෙල'කෙZ අsGM සෑෙදන ෛවරU
ආTය fSU uWත ඉතා Wශාල 0මාණ ව|M w| ගැ•මට
ෙහ' ෙර'¬ Ogමට හැO බවට fSසuM Jළ පවGන අSයත
wය. නමu2 fSසuMට SවැරT දැනuම Gෙබනවා නe එෙලස
wය7 ඇG කර ගැ•මට අවශ\ වMෙM නැහැ. ඒ හMදා
ඇම,කාෙy නe එරට ෙර'ග පාලනය හා වළ7වා ගැ•ම
සඳහා වන ෙකM°යMෙo(CDC) ෙවd :ටuවට සහ ෙවන2
රටවල නe එම රෙ< ෙසෟඛ\ අමාත\ාංශෙZ ෙහ' ෙල'ක
ෙසෟඛ\ සංWධානෙZ (WHO) ෙවd :ටuවලට අවˆ.ණ E
ඒවාෙZ පළවන ෙතාරJK ෙසායා බැIම කළ හැOn.

45. ^_සu& සාමානTෙය& ෙකාපමණ වතාවකට සැරය4
ෙරV ග පා ල න ය හා ව ළ 4වා ගැ y ම ස ඳ හා ව න
ෙක&Šය&ෙb(CDC) ෙවt "ටuව ෙහV ෙලVක ෙසෟඛT
සං N ධා න ෙ= ( W H O ) ස හ ත ම ර ෙ‹ ෙසෟ ඛT
අමාතTාංශෙ= ෙවt "ටu ප<Œලනය කළ යuQද?
නව ෛවරසය :>බඳව නව ෙතාරJK Sතර අs2 වන
Sසා අපෙo දැනuම යාව2කාIන කරගැ•මට Sතර Sතර
ෙමම ෙවd :ටu ප, ලනය Ogම සukසun.
46. ^_සා කවදා ෙහV ෛවරසය4 මuB ෙලVකෙය&
සහමu%&ම අQ ගා දමා Dෙබනවාද?
ඔy. උදාහරණ WTහට, f|යන ගණM uWත w| ග2
වස•,ය ද7වMන පුqවM. ඒවෙoම, wa ෙo<U පදනමට
සහ ඇෙම,කා එ7ස2 ජනපදය වැS ෙලාව පු රා
රජයMවලට :M Qiධ ෙවMනට ෙප'|ෙය' වසංගතය2
ෙල'කෙයM JරM කර දමMනට ආසMනn. අපට අˆතෙZ
Gබ• අG භයානක මහමා,ය වසංගතය අමතක කරMන2
බැහැ.
47. නව ෛවරසය ෙලාව පුරා අ‚7 Iථාන කරා පැDE
ය&ෙ& ෙකාෙහාමද?
මහ මා.ගෙයM, ‚වSM සහ මuහuෙදM Oයලා OයMන
පුq වM. උදාහරණයකට දැM කාෙa ෛවරස ගමM
කරMෙM අහU යානාව|M. ඒ ෙමාකද ¥ෙවා2 ඒවාෙZ
යන සමහර ‚වM ම¬M SARS – CoV-2 ෛවරසය අර
ෙගන යනවා Wය හැOn.

48. අද වන Nට සෑම ජාතT&තර lව&ෙතාටuෙපාළ4ම
ෙමම ෛවරසය "kගැyමට එŽ රQ පලස4 ෙවලා
Dෙබනවා ෙ&ද ?
යථා.ථය නe, අද වන Wට එ7ස2 ජනපදය ඇJq
ෙබාෙහ' රටවa වල ෙමM ම 0ධාන ජාත\Mතර ‚වM
ෙතාටuපලකට ඈGM :rx තැMවල2 SARS – CoV-2
ෛවරසය ව\ා•ත E මua බැස ෙගන Gෙබනවා.
49. ෙමම ෙකාෙරVනා ෛවරසය •නෙය& ආර>භ ව' _සා
•නෙ= Oට පැ^ෙණන අමu7ත& ද ෛවරසය එ4ස7
ජනපදයට •ෙගන ඒෙ> ෙලාL ම අ&තරාය දර&ෙ&?
2019 C ²නෙයM ෙමම ෛවරසය ඉUමJ ව• දා Qට
ෙල'කෙZ සෑම තැනOM ම පාෙŒ ජනතාව f|යන 20
පමණ එ7ස2 ජනපදයට පැfණ Gෙබනවා. සG 4 කට
ෙපර Qට(මා.J මuල වාෙo Qට) ඇෙම,කාව WQM ²නෙZ
Qට සෘජුව පැfෙණන Qයs ම ‚වM ගමM නව2වl ලැබ
Gබuණ2 වnරසය ඇෙම,කාවට ඇJq Eම නවතMනට
ෙනාහැO E Gෙබනවා. දැනට ²නෙZ ෛවරසය පැGgම
පාලනය E අඩu ෙවfM යන බව ද7නට ලැෙබනවා. දැM
²නයට වnරසය •ෙගන එMෙM ෙවන2 රටවල Qට
²නයට එන COVID-19 ආසාTත පුiගලnMෙගM.

50. තව NYය-& -යනවා න> ඕනෑම රටකට ෛවරසය
ඇQB X මාස Qන4 වැ_ ෙකx කාල ’මාව4 ඇQළත
රට පුරාම වTාeත ෙව&න \ධාන lව&ෙතාටuෙපාළවc
Dබuනහම ඇDG -යන එක ද?
ඔy, ඉං³QෙයM අපට ආපු කතව7 GෙයMෙM "අ1වයා
පැනලා ƒයාට පUෙU අ1ව ගාෙa ෙදාරවහනවා Oයලා".
නමu2 Qයs ම ‚වM ගමM අවලං‚ කරMන ෙeක
ෙŒJව7 ෙනෙවn.
51. ජපානය වෙb රට4 පාසc වසා දම&න ෙපලඹuෙ~
ඇG?
ඉතා|ය සහ 0ංශය වැS රටවa පවා ඒ :යවර ග2තා.
ෙමාකද ෙර'ග වාහක දKවM ෙර'ග ව\ා•GෙZ ෙyගය
වැv කරMන ෙකාn තරe kරට දායක ෙවන වාද Oයලා
Wද\ාඥයMට2 පැහැT| අදහස7 නැහැ. ජපානය ෙර'ග
ව\ා•Gය පාලනය කරMන Wශාල ෙවෙහස7 දරනවා.
සාමාන\ෙයM ෙපාv දKෙව' හ,හැx අ2 ෙස'දMන,
ෙපෟiග|ක UවUථතාව පව2වා ෙගන යMන එතරe
මහMQ ෙනාවන Sසාම ඒ අය ෛවරසය œ• වශෙයM
පැGgමට දායක ෙවනවා. සාමාන\ෙයM ඉMžsවැMසාව
ව\ා•Gයට ඔවuM Wශාල වශෙයM දායක ෙවනවා. ෙර'ගය
පැGKl 0ෙiශවල පාසa වසා දමMන ෙබාෙහ' රටවa
කටයuJ කෙ´ ඒ Sසn.

52. ෙ> ෙරVගය මට ආසාදනය වuණ7, ෙ> ෛවරසෙ=
බලපෑම අවම කර&න, නැDන> ෛවරසය ශEරෙය&
ස>පූZණෙය&ම ඉව7 කර&න පුBව& ඖෂධ වZග
Dෙබනවාද?
0Gකාර ‘මය7 හැxයට ෙහ' ෛවද\වK Oයන WTහට
‘‰O2සාව7’ Wය හැO OQම ඖෂධය7 දැනට සා.ථක
බව තහවuK කරලා නැහැ. ෙe අවUථාව වන Wට2 ඖෂධ
ව.ග Orපය7 ම සායSකව පg7ෂාවට ල7 ෙවනවා. ඒ
Sසා අපට ඉ7මSM ම යහප2 0Gඵලය7 අෙ•7ෂා
කරMන පුqවM.
53. අ"ට නව ‰O2සක ඖෂධය4 ෙසායා ග&න
හැ-යාව4 Dෙබනවාද? ඊට තව ෙකාපමණ කාලය4 ගත
ෙiNද?
COVID-19 ආසාTත පුiගලnMට 0Gකාර Ogෙe C,
දැනට යe ෙර'ග සඳහා Sයම කරන ඇතැe ඖෂධ දැනට
අනuමත කර නැG භාWතයM සඳහා ෙයාදා ගැ•ම ෙහව2
ෙදාUතරවK Oයන හැxයට ‘අනuමතෙයM :ටUතර’ (offlabel) භාWතයට ෙයාදා ගැ•ම ගැන තව මාස Orපය7
ඇJළත දැනuව2 ෙවMන ලැෙdW Oයලා මට W1වාසෙයM
OයMන පුqවM. ෙවන වචනව|M Oයනවා නe HIV වැS
ෙවන2 ෛවරU ආසාදන සඳහා දැනට භාWතෙZ පවGන
ඖෂධ ව.ග නව අරමuණ7 සඳහා භාWතා කරMන පුqවM.
නමu2 ඒ බව S1‰තව ම තහවuK කරMන නe Tග කාල
œමාව`2, සායSක ප.ෙZෂණ ගණනාව`2 අවශ\ ෙyW.
²නෙZ වෙo ම අS2 රටවa Jළ2 WWධ ඖෂධ ව.ග

සායSක ප.ෙZෂණවලට ල7 ෙවfM Gෙබනවා. ඒවාnM
සා.ථක 0Gඵලය7 අෙ•7ෂා කරMන පුqවM.
54. එතෙකාට \D:වක ඖෂධ භාNතය ගැන ෙමාකද
} ත &ෙන ? සා මා නT ෙය & අ Zබu ද ය ක [ ක වu | 7
ෙපලෙඹ&ෙ& \D:වක භාNතා කර&න.
ෙeක නව ෛවරසය7 fස බැ7j,යාව7 ෙනෙවn.
0 G u ව ක බැ 7j , යා ව ල ට එ ෙර r ව „ යා ක ළා ට
ෛවරසවලට එෙරrව „යා2මක ෙවMෙන නැහැ.
ෙර'හලක 0Gකාර ගSiT බැ7j,යා මƒM ඇG Wය හැO
iWˆnක ආසාදනවල C 0Guවක භාWතෙයM සහනය7
ලබාගMන පුqවM. නමu2 ෙe නව ෛවරසයට එෙරrව
0Guවක වල OQk බලපෑම7 නැහැ.
55. ෙ> ෛවරසයට එෙර} නව \Dකාර —ම ගැන
අ&තZජාලෙ= ෙනාඑකL7 NNධ සuවප7 -E> සහ
˜-7සා සහ \Dකාර ගැන NIතර පළ ෙවනවා. ඒ ගැන
ෙමාකද -ය&ෙන?
ෙe ගැන අසත\ Oයා පෑe පළ Eම නe œමාවOM ෙතාරව
Qiධ ෙවනවා. ෙe පළ ෙවන කKl :ටuපස Wද\ා2මක
පැ2ත7 Gයනවා Oයලා W1වාස කරMන පුqවM ෙවMෙM
එකම ෙතාරJK ෙවd අඩW ගණනාවක පළ ෙවලා
Gෙබනවා නe Wතරn. ඒ2 ඒ :>බඳව අහMනට ලැෙබන
ෙiවa අත,M බහuතරය7 ම මuqමSM ම මනUගාත. ඒ
Sසා ඒ ගැන සැලO|ම2ව ඉMන. ඒ වෙoම ඔබ2 :>ග2
ම•ලාµයOM තහවuK කරලා නැG කටකතා පJරවMන එපා.

5 6 . මu හu v ආ ව ර ණ ගැ න ඔ ෙt Iථා ව ර ය
ෙමාක4ද? සාමානTෙය& ශලTාගාරවල භාNතා කරන _c
පාට මuහuv ආවරණය4 ද එෙහම7 නැ7න> N95
ව Zග ෙ= මu හu v ආ ව ර ණ ය 4 ද භා N තා - E ම
ප™ෙයVජනව7 ෙව&ෙ&?
මu හu l ආවරණය7 ප¶ෙය'ජනව2 ෙවMෙM Wෙ1ෂ
ත2වයM Orපයක C Wතරn. උදාහරණය7 WTයට
ද7වනවා නe භාWත කරන N95 මuහul ආවරණෙZ
ව.ගය අනuව ඇJළGM එන ෛවරU අංmව|M 50%7
පමණ ආවරණය කරMන :rට ෙවMන පුqවM, නමu2
(ෙකළ සහ ෙසාටu) w~G ව|M ෛවරස ෙබ'Eම අඩu
කරMන ඒවාට පුqවM.
57. මuහuv ආවරණය4 _වැරYව භාNතා -Eෙ> වාO
ෙමානවාද? මuහuv ආවරණ අ_වාZයෙය& ම භාNතා කළ
යu7ෙ7 කවuද?
උප,ම 0fGෙZ මuහul ආවරණය7 SවැරTව භාWතා
කෙළා2 ෙර'¬Mෙo කැUස Sසා ෙර'ගය පැGgම අඩu
කරගMන පුqවM. ෙe මuහul ආවරණෙයM ෙකෙරMෙM
අන\යMෙගM ඔබ ව ආර7ෂා කරන එක ෙනෙවn; ඔෙබM
අM අයව ආර7ෂා කරන එකn. ඔබට කැUස7 හැTලා
නe, ෙහew,Uසාව7 හැC ෙගන එනවා වෙo දැෙනනවා
නe අනuMෙo යහපත ගැන rතලා මuහul ආවරණය7
පල~Mන. මuහul ආවරණ පැල·ෙe අමතර වාQය`2
Gෙබනවා. මuහul ආවරණය Sසා ඔබට ඔෙd මuඛය ආTය

Uප.ශ Ogම œමා ෙවනවා, ඒ Sසා ඔෙd අ2වල ෛවරසය
තැවg Gබuණ2 එය ශgරගත Eෙe අවදානම අඩu ෙවනවා.
මu හu l ආ ව ර ණ භා W ත ය ෙසෟ ඛ\ ෙU ව ක ය Mට
ප¶ෙය'ජනව2. ඔබ ෙසෟඛ\ ෙUවය හා සeබMධ නe,
නැGනe වැvrx Sවාසයක ෙUවය කරනවා නe, මuහul
ආවරණය7 පැල·ම අSවා.යn.
58. ෙලVකය පුරාම Œšෙය& පැDෙරන ෙ> වසංගතෙය&
ගැලෙව&න අ"ට ෙමානවද කර&න පුBව& ද?
SරMතරෙයM අ2 ෙUCෙමM, මuහuණ Uප.ශ OgෙමM
වැළ¥ෙමM, කrන ෙකාට ෙහ' OWසue අ,න ෙකාට
වැළfෙටM ෙහ' xෂු කඩදrයOM මuහuණ ආවරණය කර
ගැ•ෙමM, අතට අත CෙමM සහ වැළඳ ගැ•ෙමM වැළ¥
QjෙමM ෙර'ගයට ෙගාkK Eෙe අවදානම අවම කරගMන
පුqවM. ඔබ අස•පෙයM නe SවෙU ම •ෙඳMන.
ෛවද\වරෙය`ට kරකථන ඇමJම7 Cලා ඊළඟට ගMන
ඕන :යවර ගැන උපෙදU ගMන. :ටUතර අය හමu ෙවiC
මuහul ආවරණය7 පල~Mන.
59. ‘\ශමනය’ (mitigation) ය&ෙන} ෙ7|ම Lම4
ද? ෙ> වචනය NදTාඥය& _තර භාNත කරනවා දැකලා
Dෙයනවා.
‘0ශමනය’ OයMෙM ෛවරසය පැGgම මMදගා“ Ogම
ෙමM ම මහජන ෙසෟඛ\ ෙUවාවM, ජන uWතය සහ
ආ.{කය මත එr(ෛවරසෙZ) බලපෑම œමා Ogමn. සukසu

එMනත7 ෙසායා ගMනා JK අපට කළ හැ7ෙ7 එr
පැGgම අඩාල කරන එකn. ෙe කාරණාව හ, වැදග2.
60. ෙ> ෛවරසෙ= වTාeDය අඩාල කර&න අ"ට තව
ෙමානවද කර&න පුBව&?
යහප2 UවUථතාව නැGනe ස•පාර7ෂාව7 පව2වා
ෙගන යාම2, අM අයට ෙර'ගය ෙබ' ෙනාවන ආකාරෙයM
කටයuJ Ogම2 මƒM ව\ා•Gය අවම කරගMන පුqවM.
ඊට අමතරව •Oයාවට ෙනා ƒrM SවෙU Qට රාජකා,
Ogම, ‚වM ගමM අවලං‚ Ogම, පාසa වසා තැ–ම,
මහජන •UEe පැවැ2Eම තහනe Ogම වැS “සමාජ
kරUථකරන” ‘ෙම'පායM හරහා SARS-CoV-2
ව\ා•Gය මැඩ පව2වMන පුqවM.
61. සමහර ෛවරස වZග අ_7 වZගවලට වඩා Œšෙය&
වTාeත ෙවනවා ද?
ඔy. එnM නරකම ආසාදනය තමn සරeප. ආසාTතෙය7
•· rටපු කාමරයකට ආසාTතයා එතැSM :ටෙවලා පැය
ෙදකකට පසuව ƒය2 ඔබට ෙර'ගය ෙබ' ෙවMන පුqවM.
0Gශ7Gකරණ එMන2 Cම අඩu Eම2 සමග සරeප
ෙර'ගය ව\ා•GෙZ වැv Eම7 දOMනට ලැෙබMෙM ඒකn.
ඒක මැඩ පව2වMන k¢කර ෙර'ගය7. ෙසe0Gශ\ාව2
•ෙයM පැGෙරනවා. HIV ආසාදනය සාෙ•7ෂව ඒ තරe
පහසuෙවM ව\ා•ත ෙවMෙන නෑ, නමu2 එnM වා.තා ෙවලා
Gෙබන මරණ සංඛ\ාව f|යන 327.

62. ෙ> නව ෙකාෙරVනා ෛවරසය මැඩපව7ව&න කළ
යu7ෙ7 ෙමානවද?
ඒ ගැන කාටව2 ම S1‰තවම මu`2 OයMන බැහැ, නමu2
ෙර'ග ව\ා•Gය සා.ථකව මැඩ පව2වMන පුqවM බව
²නය ඔ•පු කර ෙපMනuවා. SARS-CoV-2 මu|නuපුටා
දමMන නe එMනත7 අවශ\ ෙවn.
63. එ4ස7 ජනපදෙ= සමIත ජනගහණය තරමට Nශාල
"<ස4 අතර ෙ> නව ෛවරසය වTාeත ෙව&න ෙකාG
තර> කාලය4 ගත ෙවG ද?
යහප2 ෙසෟඛ\ පුKk සාමාන\ ම<ටෙමM පව2වා ෙගන
ƒය2, SARS-CoV-2 ආසාTතයMෙo 0මාණය සෑම
සGය7 පාසා ම ෙද‚ණ ෙවන බව7 ෙපMනue කරනවා. ඒ
OයMෙM ආසාTතයM 50OM සG 14OM පමන ඇJළත
ආසාTතයMෙo සංඛ\ාව f|යනය7 ද7වා ඉහළ යා
හැOn. ෙර'ගය ෙබ'Eම ගැන සරල අංක ග‹තෙයM
ද7වMන පුqවM එෙහමn. හැබැn ඉGM ඒ ව\ා•Gය
මMදගා“ කරMන නe අ:ට කරMන පුqවM ෙiවa
Gෙයනවා.

64. ෙකාෙරVනා ෛවරසෙ= වTාeDය මMදගා“ -Eෙ> [
යහප7 සyපාර4ෂක පු|P අනuගමනය -Eම ෙකාG තර>
Pරට ඵලදාœ ද? ජනතාව ෙසෟඛT උපෙදI "kපැmෙදා7
ආසාYතය& සංඛTාව සැල-ය යuQ ම‹ට^& පහළ බ’N
ද?
ආ සා T ත ය M සං ඛ\ා ව ˆ Mk ෙව MෙM f S සu Mෙo
සැලO|ම2 භාවය මතn. ෙසෟඛ\ ෙUවයට අනවශ\ බර7
ෙනාෙවMන පුං‰ම පුං‰ ෙවනස7 පවා වැදග2.
65. අෙe සමIත ජනගහණය අතර ෙරVs& ෙද Q&දහස4
වාZතා ෙනාX සැඟව Džමට ඉඩ4 පවDනවාද? ෙවනවා
න> ඒක ෙව&න පුBව& ව&ෙ& ෙකාෙහාමද?
ඕනෑම වසරක C ඉMžsවැMසා ෙර'¬M f|යන ගණSM
වා.තා Eම සාමාන\ ෙදය7. ෙe වසෙ. C ඒ ආසාTතයM
අත,M Orප ෙදෙන7 COVID-19 ආසාTතයM. ඊට
අමතරව, ආසාTතයMෙගM බහuතරය7 ෙර'ග ල7ෂණ ෙනා
ෙපMවන Sසා, නැ2නe ෙර'ග ල7ෂණ ෙපMවMෙM
යාMතfM Sසා, අපට ෙනාෙපනuනාට ඔවuM ඇUපනා:ටම
සැඟE ඉMනවා ෙවMන2 පුqවM.
6 6 . ප E 4ෂ ණ ය ක “ \ D ඵ ල ය ධ න අ ග ය 4
ග&නවා”(positive) -යන එෙ4 අදහස ෙමාක4ද?
එnM OයෙවMෙM Qයue පg7ෂාවOM පසu ඒ පුiගලයාෙo
ශgර තරල වල ෛවරසය අඩං‚ යn හ‡නා ග2 බව.
67. හැෙමVම හැ- ඉ4ම_& ම පE4ෂාවට ල4 Xම
අතTවශT ද?

ෙe ආසාදනය හ‡නා ගැ•මට අවශ\ පg7ෂා කරගMන
Gෙයන අවUථා “ට වඩා පුqa ෙවMන ඕන. ෙමාකද අ:
ආසාTතයා කවuද, ෛවරසය 0ජාව අතර ව\ා•ත ෙවMෙන
ෙකාෙහාමද Oයලා 0මාණව2 තරe දැනuව2 ෙවලා නැහැ.
වැදග2 ද2ත ගැන දැනගMන Wශාල SයැT 0මාණය7
අවශ\n.

68. දLv ෙකා<යාව “drive-through” testing
(පE4ෂණ කලාපය4 හරහා රථය ධාවනය කර&න)
පහසuක> සලසලා Dෙයනවා. එෙහම ˆරණය4 ග7ෙ7
ඇG?
ද`l ෙකා,යාව “drive-through” testing හ‡Mවා
kMෙM හැම ආසාTතෙය` ම ඉ7මSM ම හ‡නා ගැ•ම
හරහා ෙe වසංගත ව\ා•Gය හැO තා7 මMදගා“
කරMනටn.

69. අ" අවධානය ෙයාමu කළ යuQ \ධානතම ෙරVග
ල4ෂණය ෙමාක4ද?
කැUස තමn ම•|ක ම ෙර'ග ල7ෂණය. අංක එක.
70. උණ ගDය4 Džම ආසාYතය& සාZථකව හdනා
ගැyෙ> ෙහාඳ —මය4 ද?
තද උණ ගGය7 Gෙබනවා නe ඒ ගැන සැලO|ම2 Eම2,
ෛව ද\
උ ප ෙද U ල බා ගැ • ම 2 වැ ද ග 2 . න මu 2
උදාහරණය7 වශෙයM ‚වMෙතාටu ෙපාළක C ෙහ'
මuරෙපාළක C උණ ත22වය මැ•ෙමM පමණ7 ම¬M ව
පg7ෂාවට ල7 කෙළා2 ආසාTතයM Wශාල :,ස7
(පg7ෂණෙZ C) හසu ෙනාE, මග හැg යMනට පුqවM.
71. •නෙ= ෙරVහcවල [ ෙරVගය වැළ… ඇD බවට
තහවu| වuv අය අත<& උණ ත77වය4 ෙනාමැDව
පැ^o අය \Dශතය4 වශෙය& ග7ෙතා7?
²නෙZ C ෙකාෙර'නා ෛවරස ෙර'¬MෙගM 30%7 පමණ
ෙර'හaගත ෙවiC උණ ගGය7 ෙපMනue කෙ´ නැහැ.
72. රට-& වාZතා ෙවන ආසාYතය& සංඛTාව උප<මය
ද4වා ඉහළ j}& නව ආසාYතය& \මාණය පහළ
jයාට7 පIෙI ෙරVගය ආපහu ඒ රx& }ස ඔසව&න
පුBව& ද?
වස•,ය ෙර'ගය සහමu|Mම ෙe ෙල'කෙයM
JරM
කරMන2, ෙප'|ෙය' ෙර'ගය සeපූ.ණෙයMම පාෙŒ ඉව2
කරMන2 දැ¸ 0ය2නයMට සමාන 0ය2නය7 දරMෙM

නැGව නe ෙe SARS-CoV-2
ගැවෙසMන පුqවM.

Tගටම අප අතරම

73. ඉ& ඔබ අදහI කර&ෙ& ෙකාෙරVනා ෛවරසය පැරද
Xමට න> ෙගVŸය ජනගහණය ම එ&න7 -Eෙ> [Zඝ
කාŸන සැලැIම-& ෙම"ට Nසdම4 නෑ -යන එකද?
ඒ ගැන S1‰තවම OයMන බැහැ. (සමාජ kරUථකරනය
වෙo) 0ජා-පාදක උප‘ම සා.ථක ෙවMන2 පුqවM.
එෙහ2 එMනත7 අවශ\ ෙවn Oයලා rතනවා පමණ7
ෙනාෙවn ෛවරසය අŸක වශෙයM ජාන WකෘˆMවලට ල7
ෙනාE Uථාවර Gෙබන තා7කa ෙර'ගෙයM ආර7ෂා Eමට
0ාෙය'ƒක Wස‡ම එMනත ෙවMන පුqවS..
74. ෙ> ෛවරසය7, අ_7 ෛවරස වලට වuණා වෙb,
ඉෙtටම Qර& ෙවලා යන එක4 නැmද?
ඒ ගැන හ,යටම OයMන බැහැ, ඒ2 එෙහම ෙවn Oයලා
rතMන අමාKn. දැනටම2 SARS-CoV-2 ෛවරසය
ෙල'කය පුරාම ෙහාඳ හැx ව\ා•ත ෙවලා හමාරn. ෙeක
තවkරට2 ²නයට œමා ෙව©ච 01නය7 ෙනෙවn; ෙර'ගය
ආසාදනය ෙව©ච, නමu 2 තවම පg7ෂණයට ල7
ෙනාෙව©ච අය ල7ෂ ගණන7 ඉMන පුqවM — හuෙද7.
²නෙZ Wතර7 ෙනෙවn, තව2 ආසMන රටවල Qය
ගණනක ඉMන පුqවM. SARS-CoV-2
ෛවරසය2
ෙහew,Uසා උණ ඇG කරන වා,කව එන ඉMžsවැMසා
ෛවරසය වෙo අප අතෙ. හuඟ7 කa පවGMන ඉඩ
Gෙයනවා

75. ෙ> අ‚7 ෛවරසය ව<&වර ච¡ය ව ෙහV •k
වශෙය& රටාවකට යටප7 ෙවX ඉIමQ ෙවG -යලා
}තනවා ද? එෙහම ෙවනවා න> ඒ ෙක¢පමණ කාල
’මාවකට පIෙස ද?
ඒ ගැන2 අ: හ,යටම OයMන දMෙන නැහැ, නමu2 ඒ
01නය ෙබාෙහාම වැදග2. ෙe මua අTයර Sසා OQම
ෙදය7 S1‰තව OයMන අමාKn. 1918 වසෙ. C ව\ා•ත
වul ෙග'Iය ඉMžsවැMසා වසංගතය වට Jනකට ෙල'කය
ව ෙ< සැ , M සැ ෙ. ව\ා •ත වu ණා . පා ස a ස හ
ක.මාMතශාලා ය>2 Wවෘත Ogම2 සමග ෙe නව
වසංගතය ෙදවැS වතාවට2 ²නෙයM rස ඔසවMන
පුqවM. නමu2 අ: ඒ අ2දැ¥මට මuහuණ Cලා Qiධ
ෙවMෙM ෙමාක7ද Oයලා ඇ2තටම දOන JK SARSCoV-2 ෛවරසය ෙකාෙහාම හැQෙ.Wද Oයන එක ගැන
අපට අනාවැO ඉT,ප2 කරMන බැහැ.
76. ෙමාක4 හ< වාසනාව4 Dබuෙනා7 ඉY< මාස -}පය
Qළ වTාeDෙ= අඩuව4 දැක ග&න ලැෙබG -යලා
-යනවෙන. “වාසනාව4” -යලා අදහI කර&ෙන ෙමාන
වෙb ත77වය4 ද?
කාල‚ණය උlසue Eම2 සමග ව\ා•GෙZ අඩu Eම7
දOMනට ලැෙබn Oයලා W1වාස කරනවා, නමu2 ඒ බව
ත හ වu K ක ර Mන 0 මා ණ ව 2 ත ර e සා 7… නැ හැ .
Qංග•පූ K ව ෙල'කෙZ ෙහාඳම COVID-19 ම.ධන
වැඩසටහන7 „යා2මක ෙවන රට7. :rjම සමකයට
යාMතe සැතපුe 70ක k,M. නමu2 දැනටම2 ආසාTතයM

120 ෙදෙන7 වා.තා ෙවලා Gෙයනවා. එතන C නe
උlසue ෙiශ‚ණය ෛවරසෙZ ව\ා•Gය පාලනය කරMන
දායක ෙවලා නැහැ. ‘fක ව UවාභාWක ජාන WකෘGය7
හරහා ෛවරසය
භයානක කfM සාෙ•7ෂව අඩu
ආකෘGය7 ද7වා Wකාශය ෙවලා මරණ සංඛ\ාව පහළ
ය Mන 2 පු q ව M . 2 0 0 9 ව ස ෙ. C ස• ක ර උ ණ
ෙර'ගකාරකයට එෙහම වuණා. නමu2 මම නe ඒ ගැන
බලාෙපාෙරා2J Gයා ගMෙM නැහැ. ෙe ෛවරසය
සා.ථකව මැඩපව2වන ඖෂ¹ය 0Gකාරය7, නැ2නe
ඖ ෂ ධ f µ ණ ය 7 ෙසා යා ග 2ෙතා 2 ඒ ක න e
අSවා.ෙයMම සuභ ආරං‰ය7 ෙවn. මම දOන වාසනාව
තමn ඒ.
77. COVID-19 ආසාYතය& අත<& වැu අවදාන>
කා~ඩෙ= අය මuහuණ පාන :Nත අවදානම ෙලVකෙ=
ඕනෑම තැනක [ එක සමානද?
අවාසනාවකට වෙo ඒ අය uව2 ෙවන කලාපය අනuව uWත
අවදානම ෙවනU ෙවනවා. Qයs උපකරණ සrත, නEන
ෙර'හලක 0Gකාර ලබනවා නe (වැv ෙදෙන`ට එවැMනක
0Gකාර ලැ–මට හැO ෙyවා යn මම 0ා.ථනා කරනවා)
දැv ස2කාර ඒකක, 1වසන යMŠ (respirators) වැS
පහසuකe Sසා2, iWˆnක ආසාදනවල අවදානම අඩu Eම
Sසා2 මරණ අනuපාතය2 අවම අගය7 ගMනවා.

78. තම& අGD ෙව&ෙ& මද අවදාන> කා~ඩයට ද,
නැ7න> අ_වාZයෙය& ෙරVහcගත Nය යu Q වැu
අවදාන> කා~ඩයට ද -යලා දැන ග&ෙන ෙකාෙහාමද?
ඒ කාරණය සැක හැර දැනගMඩ ‘මය7 නැහැ, නමu2
ඔෙd වයස අවuKk හැ2තෑවට වැv නe, ඔබ SදM ගත
ෙර'ග ත22වයOM ෙපෙළනවා නe ඔබ බරපතල ෙලස
ෙර'¬ ෙවMන වෙoම, fයයMන2 ඉඩ7 Gෙයනවා. එෙහ2
අ:ට කරMන පුqවM ෙවMෙM එෙහම QkEමට Gයන ඉඩ
ගැන, සeභාWතාව ගැන අනuමාන කරන එක පමණn.
ෙමාකද අ: තවම2 COVID-19 ගැන වැv යම7 දMෙන
නැහැෙන.
79. අ"ට COVID-19 ආසාදනය ෙවG -යන rය අප ඇD
කරගතයuQද? "ටZ "ෙයා‹ මහ7මයා, ඔබට ඔෙt :Nතය
ගැන7 rය4 දැෙනනවද?
පුiගලෙය7 වැv අවදානe කාbඩයට අnG ෙවMෙM
නැ2නe ඒ ගැන අනවශ\ wය7 ඇG කර ගත යuJ නැහැ.
නමu2 එ7 එ7 පුiගලයාට ෙර'ගය බලපාන WTය ගැන අපට
අනාවැO පල කරMන බැ, Sසා මම නe ආසාදනය Eම
වළ7වා ගMන හැO සෑම උ2සහය7ම දරනවා. දැM
බලMන කාටව2 සාමාන\ ෙහew,UසාවOM
ෙහ'
ඉMžsවැMසාෙවM හැම දාම2 ෙd,ලා ඉMන බැහැෙන?
ආMන ඒ වෙo අවසානෙZ අ: හැෙම'ටම ඊළඟ වසර
Orපය ඇJළත C ෙe ෙර'ගය ආසාදනය Eෙe අවදානම7
Gෙයනවා. ඉGM අ: කවuK2 ෙර'ග ල7ෂණ පහළ වuණ මua
අවUථාෙy ම ෙගදර නවGMන ස•දානfM ඉMන ඕන.

80. හැෙමVටම ෙ> ෛවරසය ෙබVXෙ> අවදානම4
Dෙයනවා -යන එෙක& ඔබ අදහI කෙ£ ෙමාක4ද?
fSUසu WTයට අ: අS2 fSUසu2 එ7ක කa ෙගවනවා –
අ: එOෙනකාට සeබMධn. ඉGM uව Wද\ාව œමා මාne
තකMෙM නැහැෙන. මම නe කරMෙM පුqවM තරe
ෙසෟඛ\ාර7ෂණ උප‘ම අනuගමනය කරfM, අනවශ\
wය7 ඇG කරගMෙM නැGව ඉMන උ2සහ කරන එක.
wය7 ඇG කර ගැ•ෙමM OQම ෙසත7 අ2 ෙවMෙM
නැහැ.
81. ඉD& කාට7 ඔය ෛවරසය ආසාදනය Xෙ> ඉඩ4
Dෙයනවා න>, ඇG ෙරVගය ෙබV ෙනාX ගැලෙව&න ඔය
හැx මහ&O ග&ෙ&? ඉ4ම_& ම ෙරVගය වැළdෙනා7
කcDයාම ඒ බෙර& _දහI ෙවලා :Nෙ7 ඉD< කාෙc
}ෙ7 සැනOcෙල& ඉ&න පුBව& ෙ&ද?
අ: උ2සාහ කරMෙM ෙර'ගෙZ ව\ා•Gය මMදගා“
Ogමටn. එමƒM නව ආසාTතයM 0මාණය2, සමUත
ආසාTතයM 0මාණය2 අවම ම<ටමක පව2වා ගMන
හැO ෙවn. එතෙකාට අෙ• ෙර'හaවලට පු q වM
අ.බuදකාg ත22වයකට මuහuණ ෙනාC වඩා2 බලපෑමට
ල7 ව• ෙර'¬Mට 0Gකාර කරMන ඒ වෙo ම ඉ7මSM
ෙර'හa 0Gකාර අවශ\වන ෙවන2 ෙර'ගව|M ෙපෙළන
අය හරවා ආපසu යවMෙM නැGව 0Gකාර ලබා ෙදMන.

82. ෙරVගයට ෙගාP| X සuවය ලැබuv අයෙගනu7 අනu&ට
ෙරVගය ෙබV ෙව&න පුBව& -ය&ෙ& ඇ7ත4 ද?
ඒ ගැන හ,යටම OයMන දMෙන නැහැ, නමu2 ෙර'ගය සuව
වul අsතම එෙහම ෙවMන ඉඩ7 Gයන බව ෙපෙනනවා.
අ:ට ඒ ගැන සeපූ.ණෙයM සහGක ෙවMන බැහැ. වැvkර
අධ\නයM Qk Ogම අවශ\n.
83. ෙකෙනLට සර>ප සහ ක>මucගාය ආසාදනය වuණාම
ෙවනවා වාෙb :Nත කාලය පුරාවටම ෛවරසයට එෙර}
\Dශ4Dය4 ෙ> නව ෛවරසයට එ4 වර4 ෙගාP| වuv
අයට7 }^ ෙවනවා ද?
ඒ වැදග2 01නයට2 ෙe අවUථාෙy අ: ළඟ උ2තර
නැහැ.
84. එක වතාව4 ෙ> ෙරVගය ආසාදනය වuv අයට න>
COVID-19 වලට එෙර} \Dශ4Dය අ_වාZයෙය&
වැදග7 බව පැහැY%G. ඒ වෙb සමIතය4 වශෙය&
ග7තහම සමාජයටම7 ඒ \Dශ4Dය වැදග7 ද? එෙI
න> ඒ ඇG?
ෙe 01නය එMන2 වැvTයul Ogෙe C නe අGශය
වැදග2. ෙමාකද එMනතක „යාකාg2වය රඳා පවGMෙM
අෙ• ශgරයට Uථාවර ෛවරසයකට ආර7…ත 0Gශ7G
0Gචාරය7 දැ7Eමට Gෙබන හැOයාව මතn. 5ා• :,ස,
ඒ OයMෙM ෙර'ගයට ෙගාkK Wය හැO :,ස පැහැT|වම,
එMන2 භාWතය Sසා කාලය2 සමග ‘මෙයM අඩu ෙවn.

85. ෙ> ෛවරසය7 උණ ෙස>\DශTාව ඇD කරවන
ඉ&„‚වැ&සා ෛවරසය වෙb වා<කව එ&න4 ද?
SARS-CoV-2
කාලානu ¸ 8ව නැGනe වා,කව
ෙවනUකeවලට භාජනය ෙවn ද, f|යන ගණන7 ජනතාව
අතර º|යන ගණනක ෛවරU අංm පැGෙරiC ඒවා ෙමාන
WTෙZ ෙවනUකeවලට ල7 ෙවn ද OයMන තරe තවම
0මාණව2 කාලය7 ගත ෙවලා නැහැ.
86. ඒ -ය&ෙ& ෙ> ෛවරසය ඉෙtටම නැDන> Iවයංව
ජාන Nකෘˆ&ට ල4 ෙවලා නව ෙරVග ල4ෂණ ස}ත
ෙවනI මාY% බවට හැෙර&න පුBව& -යන එකද?
ඒ ගැන නe අ: මu`2 ම දMෙන නැහැ. එෙහම වuෙණා2 ඒ
WකෘG වul SARS-CoV-2 0ෙ»දය පැGgම වළ7වMන
තව2 එMන2 අවශ\ ෙවn.
87. ෛවරසය IවාභාNකවම ජාන Nකෘˆ&ට ල4 ෙව&න
පුBව& න>, ඒෙක& අදහI ෙකෙර&ෙ& ෙරVගකාරකය
තව7 ද|v ෙව&න එෙහම නැDන> ද|v බN&
අඩuෙව&න පුBව& -යන එකද?
ඔy, ඒ ෙදෙකM එක7 ෙවMන පුqවM. ෙe ෛවරසය
තවම2 අs2 Sසා WකෘˆMව|M ඇG ෙවන 0Gඵල ගැන
අදහස7 ඇG කරගMන අමාKn.

88. ෙකාෙරVනා ෛවරසය අහවර ෙනාවන තZජනය4 බව
ෙපy jෙයා7 මට7, මෙග පවuෙc අයට7 ෙමාන වෙb
බලපෑම4 ඇDකරG ද?
එෙහම වuණා2 ෙසෟඛ\ාර7ෂණ පුKk අනuගමනය Ogම
ගැන Wෙ1ෂ අවධානය7 ෙයාමu කරfM ඒ අ¼ෙය'ගයට
මuහuණ Cමට අපට ඉෙගන ගMන ෙyW. පවuෙa වෙය'වෘiධ
සාමා¡කයMෙo අවශ\තා ගැන Wෙ1ෂෙයMම සැලO|ම2
Eම වැදග2.
89. ෛවරසයට කවu&ටරය4 මQ"ට Yන 94 ස:Xව
පවD&න පුBව& -යලා මම අහලා Dෙයනවා. ඒ ඇ7ත4
ද?
SARS-CoV-2 ෛවරසයට සමහර පෘ¢ඨ මත සැලOය
යuJ කාලය7 uව\ව (Wනාශ ෙනාE) •· QxMනට පුqවM,
නමu2 ඒ ෙකාපමණ කාල œමාවකට ද OයMන අ: දැනuව2
නැහැ.
90. න'තන යuගෙ= ද|v ම වසංගත ත77වය හැxයට
සැලෙක&ෙ& 1918 පළමuවැ_ ෙලVක යumධය අවස& වuv
අ‚තම පැDE jය ෙගVŸය ඉ&„‚වැ&සා වසංගත යG. ඒ
වසංගතෙ= [ වuෙ~ හuෙද4 ඉ&„‚වැ&සා ෛවරසය
NකෘDයකට ල4 Xම4 පමණG. එෙහම නැQව අ‚7
ෛවරසය4 ෙනෙවG. ඒ NකෘDය7 සමග SARS-CoV-2
සංස&දනය කෙළා7?
SARS-CoV-2 ෙග'Iය වසංගතය2, 1918C ව\ා•ත
වul ඉMžsවMසා වසංගතය තරමට ම •ෙයM පැGෙරන

සu q n; ඒ තරමටම මාරාMGක බව2 ෙපෙනMනට
Gෙබනවා. නමu2 එය S1‰තව Oව හැ7ෙ7 කාලය ගත
ෙවiCn. අද Tයul වuණ ෙල'කෙZ Gයන ෙසෟඛ\ පහසuකe
මu ` 2 1918T Gබu ෙණ නැහැෙන. බැ7j,යාෙවM
ආසාදනය වන Syෙම'Sයාවට 0Gකාර කරMන ඒ
වකවානuෙy 0Guවක ෙනා G–ම2 මරණ •සකට ෙŒJ
වuණා.
91. “ෙ> මහා ෙබා| අනQ| හැඟXම4. ෙ> වසෙZ ¥¦ම
සෘQව ෙවmY ආපහu හැ<ලා බලන ෙකාට ‘අGෙයV අ"
ෙබා|වටෙන බය වuෙ~’ -යලා අපට }ෙත&න7 පුBව&”.
ඇ7තටම ෙ> එෙහම ෙදය4 ෙව&න බැ<ද?
නැහැ. COVID-19 දැනටම2 Qයයකට වැv (දැM රටවa
200කට වැv) රටවa සංඛ\ාවක පැG,ලා ඉවරn, ඒ වෙo
ම ෙe වසංගතය •ෙයM ව\ා•ත ෙවනවා. දවQM දවස
තව2 රටවa ව|M නව ආසාTතයM :>බඳ QkEe වා.තා
ෙවනවා. ෙeක (යuද අභ\ාසය7 වෙo )අභ\ාසය7, මවා
පෑම7 ෙනෙවn - ෙeක ඇ2ත7.
92. මානව වZගයා ෙමෙත4 කc ෙනා Pටu අ‚7ම අ‚7
ෛවරසයකට ^%යන ගණනක ජනකාය4 ආසාYතය&
බවට හරව&න පුBව& -යලා අදහ&න7 අමා|G. hට
ෙපර එව& OPXම4 වාZතා ෙවලා Dයනවාද?
SARS සහ MERS ෛවරU ෙදකම (ඒවා ඇG ව•
අවUථාෙy) අsෙතM වා.තා වuණ2 ඒවා ෙe ම<ටfM
ව\ා•ත වuෙb නැහැ.HIV ෛවරසය2 සාෙ•7ෂව අs2

වuණ2 දැනටම2 f|යන 70ක :,ස7 ආසාTතයM E
හමාරn. ඒ අත,M f|යන 327 HIV ෙග'Iය වසංගතය
Sසා uWතය අrf වuණා.
93. ධනව7 රටවලට වඩා HIV ෛවරසෙ= බලපෑම එcල
ෙව&ෙ& Ykd රටවලට. ඒ කාරණය ෙ> ෛවරසයට7
ෙපාPද?
ඔy, අSවා.යෙයMම. SQ සජලනය (hydration), 1වසන
ආධාරක උපකරණ, ආසාදනය SQ ෙලස කළමනාකරණය
Ogම වැS ෙŒJ මත එ7ස2 ජනපදය වෙo ධනව2
රටවල මරණ සංඛ\ාව සාෙ•7ෂව අවම අගය7 ග•W.
යහප2 ෙසෟඛ\ ෙUවය7 නැG T>‡ රටවලට නe ෙe
ත22වය දැවැMත ගැටsව7 ෙවනවා. අcකානu රටවa
ෙබාෙහාමයකට දැv අවදානe ත2වයකට මuහuණ පාMන
ෙවn. ෙල'කෙZ සeප2 rඟ T>‡ම රටවaවලට නe ෙe
වසංගතය මහා ව\සනය7 ෙyW.
94. ඔබ ෙ> ස>බ&ධෙය& දරන ආකcපය එතර>
සuභවා[ නැහැ වෙb?
මම සාමාන\ෙයM ධනා2මකව rතMන උ2සහ කරන
ෙකෙන7, නමu2 ෙe සeබMධෙයM Qත අසහනයට ප2
කරන කාරණා ෙගාඩ7 Gෙබනවා. fSසuM Jල wය, සැක
සංකා Gයනවා. Wෙ1ෂෙයMම වැv අවදානe කාbඩ
එකකට ෙහ' Orපයකට අnG ෙවන අය wය7 ඇG කර
ගැ•ම මට ෙ2Ke ගMන පුqවM. නමu2 Wෙ1ෂෙයMම
Wද\ාව සහ ෛවද\ Wද\ාව Oයන 7ෙ¢Š සැලOaලට
ගැ•ෙe C ෙග'Iය ම<ටfM අ:ට ෙහාඳ සහෙය'ගය7

ලැෙබfM පවGනවා. ඒක යහප2 0වණතාව7. රජයM
වඩා2 WSWදභාවයOM කටයuJ කරන බව7 Sg7ෂණය
ෙවනවා. ²නෙයM වා.තා ෙවන ආසාTතයM 0මාණය නe
දැනට •ෙයM පහත බQfM පවGනවා, නමu2 ඒ
ත22වය ඉT,ෙZ C ෙවනU ෙවMන2 පුqවM. ඒ වෙoම
Sදසuන7 ෙලස ද7වනවා නe ‰O2සා 0Gකාර ‘ම
•ෙයM Tයul ෙවfM පවGන බව ෙපෙනMනට Gෙයනවා..
95. ඔබ සඳහ& කළා සාධාරණ rය4 ඇD කර ගත යuQ
ක|v රා§ය4 Dෙබන බව. ඔබ ෙ> නව ෛවරසය
ස>බ&ධෙය& වැuපුර ම අවධානය ෙයාමu Nය යuQG -යලා
}ත&ෙ& කවර කාරණා ස>බ&ධෙය& ද?
ත22වය SQ ආකාරෙයM කළමනාකරණය කරගMන අ:
අසම2 වuෙණා2 ෙකාෙර'නා ෛවරසය •ෙයM ව\ා•ත
ෙවලා රටක ෙසෟඛ\ ෙUවා පiධGයට දරා ගත හැO
œමාව ඉ7මවා ƒෙයා2 WWධ ෛවද\ 0Gකාර අවශ\ අයට
0Gකාර ලබාගැ•මට ඇG 0ෙyශය අවrර කරMන
පුqවM. ඒ වෙoම අනවශ\ ෙලස කලබල ෙවලා හTQ
ˆරණ ගැ•ෙමM රටක ආ.{කය wඳ වැෙටMන පුqවM,
එය2 බරපතළ ගැටsව7. ෙe හැම අGMම අ.බuදකාg
ත22වය7.
96. අ" මානOකව ස'දාන> ෙව&න අවශT ෙමාන වෙb
ත77වයකට මuහuණ ෙද&න ද?
ආසාදනය හ‡නා ගැ•මට පg7ෂණ පව2වන හැම
ඇම,කානu නගරයOM ම “නව ආසාTතයM” වා.තා Eම, ඒ
වෙo ම මරණ සංඛ\ාව, Wෙ1ෂෙයMම වෙය'වෘiධ

වැvrxයM අතර මරණ වැv ෙවතැn වා.තා Eම :>ගMන
අ: මානQක ව ස•දානfM පසu ෙවMන ඕන. ඇ2ෙතMම
ඒවා බහuතරය7 “අs2” ආසාTතයM වා.තාEe ෙනෙවn;
ඒ, දැනටම2 Qjමට ඉඩ ඇG එෙහ2 ෙමෙත7 කාලය7
වා.තා ෙනාවul ආසාTතයM ගැන මuaම වරට ෙහ>දරy
Eම7 පමණn.
97. ඔබ සuබවා[ සාධක හැxයට ද-&ෙ& ෙමානවද?
1. නEන uව Wද\ාව අŸ ෙyගෙයM Tයul ෙවfM
පවGනවා.
2. ෙලාව පු රාම WQg Qxන මහජන ෙසෟඛ\
ෙUවකයM, ෙල'ක ෙසෟඛ\ සංWධානය, රාජ\
නායකයM, ෙe අවදානම ගැන අවධානෙයM පසu
ෙවනවා.
3. අ: Tන Orපය7 Jළ ෙe ෛවරසය ෙවM කර
හ‡නා ගMන2, එr ජාන රටාව අවෙබ'ධ කර
ගMන2 සම2 වuණා.
4. අ: ඉ7මSMම “ට 0Gකාරය7 ෙසායා ග•W
Oයලා මට W1වාසn.
5. අ:ට ඉ7මSMම ෙe ෛවරසයට එෙරr එMනත7
SපදවMන අවUථාව උදා ෙyW.
6. ෙමය න•තන සMSෙyදනය rS ෙප2තටම පැf‹
යuගය7. ෙනාමග යවන සus 0වෘ2G, fථ\ාමත
ආ T ය අ : බැ හැ ර ක ර MෙM න e න• ත න
සMSෙyදනය අෙ• යහපත සඳහා ෙයාදා ගMන
පුqවM.

98. එ4ස7 ජනපදය ෙ> අ¨ෙයVගයට මuහuණ ෙද&න
ෙකාG තර> Pරට ස'දාන>ද?
ඇම,කාවට ෙe වසංගතය සඳහා ෙපර ස•දානe ෙවMන
0මාණව2 කාලය7 Gබuණා, අS2 ධනව2 රටවලට2 ඒ
අවUථාව ලැබuණා. ²නය ෙපර ෙනාකළ ෙලස මහා ප,මාණ
Sෙර'ධායන වැඩ:>ෙවළ7 „යා2මක Ogම J>M
ව\ා•Gය මැඩ පව2වා ගMන සම2 Eම අප සැමට
වාQය7 වuණා. ඇම,කාව මuල Qටම ස•දානfM rටපු Sසා
බරපතළ QkEe වඩා2 සා.ථකව හසuරවා ග•W.
99. ඔබ වඩාම ච-තෙය& පසu ෙව&ෙ& කවu |
ස>බ&ධෙය& ද?
මට වැvපුරම චOතය7 දැෙනMෙM අඩu ආදායeලා¾
රටවa සeබMධෙයM. හැම මරණය7 ම ෙ¿දවාචකය7
තමn. ඒ2 අ: ආසාTතයM අත,M දළ වශෙයM
1 % - 2 % 2 අ ත ර 0 මා ණ ය 7 f ය ය න වා O ය ලා
සැල`ෙවා2, ඒ සuqපටu සංඛ\ාව7 ෙනෙවn. rතලා
බලMන, f|යනයOM 1%7 OයMෙM fSUසu 10,0007.
මම වැvපුර ම කරදර ෙවMෙM වෙය'වෘiධ පුiගලයM
ගැනn. නමu 2 ජනතාවෙගM 98%7 99%7 අතර
0මාණය7 ෙe ෙර'ගෙයM ෙනා මැg ගැලෙවn. වා,ක ව
එන ඉMžsවැMසාව ෙŒJෙවM වසරකට ඇම,කානuවM
දස දහU ගණන7 fයයන නමu2 ජනතාව ඒ ගැන කලබල
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