ක

ෝවිඩ්-19 වසංගත හදිසි අවස්ථාව හා සම්බන්ධ හදිසි පියවර .

අගමැති මාරිකයෝ ඩ්රාගි මහතා කේ සහ කරාකේරකතෝ ස්කෙරාන්සා මහතාකේ
කයෝජනාවට අනුව අමාතය මණ්ඩලය ක

ෝවිඩ් -19 වසංගත හදිසි තත්තත්තවයට

අදාල හදිසි පියවර හඳුන්වාකදන නිකයෝගයක් අනුමත

කේය .

වසංගත කරෝග චක්රකේ ප්රවණතාකේ සහ එන්නත්ත කිරීකම් සැලැස්ම ක්රියාත්තම
කිරීකම් තත්තත්තවය සැලකිල්ලට ගනිමිනි "වරණ
ක්රියාත්තම
නිරණාය

ක

පියවර

,කසෞඛ්යය

අමාතයතුමාකේ

කයෝජිත

යන්ට අනුව ,සමස්ත ජනගහනය සඳහා කමන්ම වවදය ක්කේත්රකේ

සහ දැඩි සත්ත
උෙ

රුණු

ලාෙ "කවලට ඇතුළත්තීකම්දී

ල්ෙනය

ාර ඒ

යන්ි ඇඳන් ,රඳවා ගැනීකම් අනුොතය වැදගත්ත යැයි

රමින් කවනස්

ර ඇත .

තවදුරටත්,සැලකිය යුතු ලලස ක්රම ක්රමලයන් " කහ කලාපවල "ලවනස්කම් සිදුකිරීමට
අලේක්ෂා ලකලේ .දැනට සිදුකර ඇති ලවනස්කම් වලින් ප්රධාන iකරුණු පහත පරිදි ලේ :
●

රාත්රී 10 සිට අළුයම 5 දක්වා දැනට පවතින රැකියා ,අතයවශ්ය කටයුතු ලහෝ
ලසෞඛ්ය කටයුතු හැරුණුලකාට ලවනත් ලේතු මත පනවා තිබුණු ගමන් තහනම
පැයකින් අඩු කර ඇති අතර එම තහනම වලංගු වන්ලන් රාත්රී 11 සිට අළුයම 5
දක්වා ලේ .2021 ජුනි මස 7 වන දින සිට ලමම තහනම වලංගු වන්ලන් මධයම
රාත්රිලේ 24.00 සිට අලුයම පහ දක්වා ය. 2021ජුනි මස 21 දින සිට ලමම තහනම
සම්ූේණලයන්ම අලහෝසි ලකලේ ;

● ජුනි මස ෙළකවනිදා (01/06/2021)සිට සවස හකයන් (18.00) ෙසුව
අවන්හල් ෙරිසරය තුළ ආහාර සහ බීම ෙරික

ෝජනය

ළ හැ

වුවද

;.

● මැයි මස 22 සිට කොලවල් ,සියලුම කවළඳ සංකීරණ තුළ ක්රියාත්තම
විවිධ අංශයන් ,ඒවාි ෙවතින උදයාන යන්කේ ෙවතින සියලුම

වන
ටයුතු

නිවාඩු දවස් සහ වරුවක් නිවාඩු සිත දවස් වලට ද විවෘතව තැබිය ;
● මැයි මස 24 දින සිට ෂරිෆ් කයෝගයතා වයායාම සිදු
ළ හැකිය .(ෙකල්ස්ත්රා/ජිම්;)

රන ස්ථාන විවෘත

● ජූලි මස ෙළමු කවනිදා සිට ගෘහස්ථ පිිනුම් තටා
,සුවතා මධයස්ථාන ,අනුගමනය
නැවත විවෘත

ළ හැ

,පිිනුම් මධයස්ථාන

රන මාරගඋෙකේශ වලට අනුකූලව

;

● ජුනි මස ෙලකවනි දින සිට එළිමහකන් සහ ජූලි මස ෙලකවනි දින සිට
ගෘහස්ථව වශකයන් සියලුම ක්රීඩා සහ තරග ඉසේ ෙැවැත්තීමට අවසර
ඇත .(එළිමහකන් ෙවතින අව

ාශය අනුව 25%

ඉඩ ප්රමාණයක්

ආවරණය වන ෙරිදි පුේගලයින් නම් සීමාව දාහක්(1000) වන අතර
ගෘහස්ථ ස්ථානය
.(කමය ජාති

නම් කම් පුේගලයින් ෙන්සීය

ක්රීඩා

● මැයි 22 දින සිට

ට (500)සීමා විය යුතුය

ටයුතු තරග ඉසේ සඳහා ෙමණක් කනාකේ )

ඳු තරණය ,එි ෙවතින ක්රියා

ාර

ම්

ටයුතු සඳහා

,අදාල මාරග උෙකේශ සිතව විවෘත කිරිමට අවසර ඇත ;
● ජූලි මස 1දින සිට ක්රීඩා ශාලාවල් ,බිංකගෝ ශාලාවල් ,ඔට්ටු දැමීකම් ශාලාවල්
ැසිකනෝ මහජනතාව සඳහා විවෘත

,සහ
●

ළ හැ

;

කත්තමාඋයන් සහ විකනෝද උදයානජූලි 1වනදා කවනුවටජුනි 15 වන දින සිට
මහජනතාව කවනුකවන් විවෘත

● සංස්

ෘති

ළ හැ

;

මධයස්ථාන ,සමාජ මධයස්ථාන ,ප්රතිනිරමාණ මධයස්ථාන

ඇතුළු සියලු ක්රියා

ාර

ම් නැවත ආරම්

ළ හැක්කක් ජූලි මස 1 දින

සිටයි ;
● ජුනි මස 15 වනදා සිට උත්තසව,පිළිගැනීකම් උත්තසව ,සිවිල් සහ ආගමි
උත්තසව

"certificazione

verde”.("හරිත

සහති

ය")

ාවිතය

මගින්

ගෘහස්ථව ද ෙැවැත්තීමට හැකියාව ලැකබනු ඇත .නැුම් ශාලා,discoteca
සහ රාත්රී සමාජ සමාජ ශාලා ඇතුළු විවෘතව කහෝ සංවුරත ව ක්රියාත්තම
කිරීමට හැකියාව නැත ;
● ජූලි මස 1දින සිට නැවතත්ත පුහුණු කිරීකම් ොඨමාලාවල් ,කොදු සහ
කෙෞේගලි

අංශවල පුේගලයින් කේ සහ

ාගිත්තවකයන් ෙැවැත්තීමට

අවසර ඇත .
එන්නත සම්බන්ධකයන් කතාරතුරු :
මැයි මස 17 වන දින සදුදා සිට Emilia Romagna ි වයස අවුරුදු 40 ට වැඩි
පුේගලයින්ට on line මගින් anti-Covid එන්නත ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචි විය හැකිය

ලවබ්

.පහත

අඩවිය

ඔස්ලස්

එයට

පිවිසිය

හැකිය.

http://salute.regione.emilia-

romagna.it/candidature-vaccinazione.
ලමහි ක්රමලේදය ඉතා සරල සහ විශ්වීය ලලස සකසා ඇත , නිතයානුකූල ආකාරලයන්
රැඳී සිටින සහ ENI,STP O PSU යන රැඳී සිටීලම් බලපත් සහිත සංක්රමණිකයන්ට ද
විවෘතය.
අවධානයට :කමම කවේ අඩවියට පිවිසීමට SPID අවශ්ය ලනාලේ .අළු පැහැති බටනය
ඔබා

“Accedi inserendo i tuoi dati”

යන ලකාටසට පිවිලසන්න .ඉන්පසුව ඔබලේ

ලපෞද්ගලික ලතාරතුරු අයිති වන වයස් පරතරය ඇතුළු ලකාටස ලතෝරාගනිමින්
පුරවන්න . (“Persone non assistite né residenti con età uguale o maggiori di 40 anni”).
pagina dedicata al Covid 19 del portale Sociale Emilia Romagna ලමම ලකාටසට පිවිසීලමන්
ලතාරතුරු භාෂා මගින් ලබාගත හැක .
දැඩි අෙහසුතා ඇති අය කවනුකවන්

ාර්යාලීය කස්වා

ටයුතු

"අනවසර සංක්රමණිකයින්" සම්බන්ධලයන් කටයුතු කරන ආගමන ලකාමිෂන් සභාව
,සුභ සාධන කටයුතු ලදපාේතලම්න්තුව ,ANCI ඇතුළු කණ්ඩායම් කිහිපයක් කිහිපයක්
ඒකාබද්ධව ලමාවුන් ලවනුලවන් ක්රියාත්මක ීමට ලසෞඛ්ය ඇමති වන ලරාලබේලතෝ
ස්ලපරාන්සාලවත ඉදිරිපත් ී ඇත ,ලමහිදී සඳහන් කරන ලද කරුණු අතර ප්රාලද්ශීය
සභාවන් තුළ ලවලසන පුද්ගලයින්ට ,විලශ්වෂලයන් දැඩි දුේවලතාවලයන් ලපලළන සහ දැඩි
සමාජීය ආන්තික බවින් ලපලළන අයට එන්නත් ලබා ලදන මධයස්ථානය ලවත ලකෝවිඩ්
එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා ළඟාීමට ඇති අපහසුතාවය ඉදිරිපත් කර තිලබ් .
පරිපාලනය ක්රියාපටිපාටිය තුළ නමයශීලීභාවය ,එන්නත ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු
ලියකියවිලි සම්බන්ධලයනුත් තබා ගැනීම තුළින් විලශ්වෂලයන් ම සමාජලේ දුබලතා වලින්
ලපලළන සහ ආන්තික භාවලයන් සිටින සියලුම පුද්ගලයින් ලවත අමාතයවරයාලේ
අවධානය ලයාමු කරීම,ඒ තුළින් මහජනතාවලේ ලසෞඛ්යය තත්වය යහපත් වන පරිදි
ජාතික මට්ටලම් ලකෝවිඩ් ඒන්නත ලබා දීලම් පුළුල් වැඩපිළිලවළ නිසි ආකාරලයන්
සාේථක කර ගැනීමට හැකි වන බව ලපන්වා දීම ලපරදැරි කරලගන කටයුතු කර තිලබ්.
ස්ලපරාන්සා අමාතය තුමා ලවත ලයාමු කර ඇති ලිපිය කියවන්න .

