
感染症への対応
　2020年には新型コロナウイルス（COVID-19）感染症が世界
規模で拡大し、日本でも多くの感染者が出ました。この結果、
世界中で社会的、経済的に極めて大きな影響が発生しました。
　日本に入国する時の対応に関しては、各国の大使館や法務省・
出入国在留管理庁、厚生労働省等のホームページで最新の情報
を確認してください。
　万が一、発熱や咳、味覚・嗅覚の異常など、新型コロナウイ
ルスへの感染が疑われる症状が出たときには、慎重な対応が必
要です。自分で判断をしないで、必ず、生活指導員や支援担当
者に相談してください。
　一般的な感染症対策としては、訪問先や外出から戻ったとき
などの手指消毒や手洗い、こまめなうがいなどが有効とされて
います。また、風邪やインフルエンザが流行する時期（秋から
冬）に限らず、新型コロナウイルスへの感染拡大を予防するた
めにも、マスクを着用してソーシャルディスタンスを確保し、
集団感染防止のためにも“３密（密閉・密集・密接）”を避け
ましょう。このような感染予防の習慣を身につけることにより、
健やかな毎日を過ごせるよう心掛けることが大切です。
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ආසොදනබේ බවනත් බ ෝග ලක්ෂණ ඇති වුවබහොත්, ඔ  වඩොත් බහොඳින් ප්රබේසම් විය යුතුය. තත්වය 

තනිවම පොලනය කිරීමට උත්සොහ බනොක න්න. දදනික ජීවන උපබේශකව බයකු බහෝ සහොයක කොයථ 

මණ්ඩලය සමඟ සොකච්ඡො කිරීමට වග  ලො ගන්න. 

බ ෝවන බ ෝග වැළැක්ීම සඳහො වන සොමොනය පියව  අත ට, නිත ම අත් බස්දීම, විෂබීජ 

නොශකයකින් අත් පිරිසදු කිරීම, සහ මිනිසුන් හමු ී බහෝ බපොදු ස්ර්ොනවල ගැවසී ආපසු නිවසට පැමිණි පසු 

උගු  බස්දීම ඇතුළත් බේ. COVID-19 පැතිරීම වැළැක්ීම සඳහො, ඔ  සෑම විටම මුඛ් ආව ණයක් පැලඳීම, 

සමොජ දු ස්ර්භොවය ත ො ගැනීම, 3C (ජනොකීණථ ස්ර්ොන, සමීප සම් න්ධතො, කුඩො සිංවෘත අවකොශ) වලින් 

වැළකී සටීම සදු කල යුතුය. බමය ස ත් සහ ශීත ඍතු වැනි සීතල හො ඉන්්්ුබවන්සො කොල වල දී පමණක් 

බනොව, සෑම විටම සදු කල යුතුය. ආසොදන වැළැක්ීම සඳහො බමම පුරුදු අනුගමනය ක , නිබ ෝගීමත්ව 

සටීම වැදගත් බේ. 


