
              ඉදිකිරීම් පරිශ්රය තුල ඩ ෙංගු මදුරුවන් ඩ ෝවිය හැකි ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීඩම් මාසික වාර්තාව  

සාමානය ඩතාරතුරු 
➢ ක ොන්ත්රොත් රු :................................................................................................................................ 
➢ සම්බන්ත්ධ  ර ගන්ත්නො පුද්ගලයොකේ නම සහ අං ය:................................................................................  
➢ වැඩබිම/වයොපෘතිය :............................................................................................................................ 
➢ කසේවොදොය යො :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
➢ මොසය :.............................................................................................................................................  
➢ කසෞ.වව.නි  ොර්යොලය: .................................................................................................................... 

 

ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම හා ඩ ෙංගු ඩරෝගීන් පිළි ඳ ඩතාරතුරු 

 

➢ මදුරුවන්ත් කබෝවිය හැකි සේථොන නිතර පරීක්ෂො කිරීම සඳහො  ැප වූ  ණ්ඩොයමක් සිටීම. ඔව්/නැත 

➢ පසුගිය මොසය තුල හඳුනා ගත් හදුනොගත් මදුරුවන්ත් කබෝවිය හැකි සේථොන ගණන. ........... 

➢ පසුගිය මොසය තුල ලියොපදංචි පළිකබෝධ පොලන ආයතනය  කසේවය ලබො ගන්ත්නො ලදී. 

➢ එකසේ නම්, එම ආයතනකයහි නම ..................................................................................... 
➢ කසේවොව ලබොදුන්ත් වොර ගණන............................................................................................ 

ඔව්/නැත 

…… 

පසුගිය මොසය තුල කසෞ.වව.නි  ොර්යොලකේ කසෞඛ්ය  ණ්ඩොයම් වැඩබිම පරීක්ෂො කිරීමට පැමිණි 
වොර ගණන. 

........... 

අනතුරු ඇඟවීම් දීම/ රතු නිකව්දන නිකුත් කිරීම. ඔව්/නැත 

පසුගිය මොසය තුල වොර්තො වූ උණ කරෝගීන්ත් ගණන. ........... 

 

හඳුනා ගත් මදුරුවන් ඩ ෝවන ස්ථාන සඳහා ගන්නා පියවර පිළි ඳ ඩතාරතුරු 

 

පරිශ්රය තුල සහ අවට ඇති ජලය රැසේවිය හැකි යන්ත්කරෝප රණ හො උපොංග වැසි ජලය රැසේ කනොවන කසේ 
වහලක් යට ලබන ලදී. 

 

භොවිතො කනො රන තොච්චචි හො භොජන ජලය කනොරැකඳන කසේ ගබඩො  රන ලදී.  

මහල්, සඳළුතල හො මල් කපෝච්චචි, තොව ොලි  ආවරණ (කපොලිතීන්ත්, ඉටි ක ොල) ක ොන්ත්ීට් වහල 

(Slab) හො  ැනපි මත ජලය කනොරැකඳන කසේ ස සේ  රන ලදී. 
 

ය ඩ/PVC බට ඇතුළු අනිකුත් සවි ෘත (fittings) තුල ජලය කනොරැකඳන කසේ ආවරණ (end cap) දමන 
ලදී. 

 

ජලය රැසේ ර ගන්ත්නො භොජන/ටැංකි මදුරුවන්ත්ට ඇතුළු විය කනොහැකි කසේ කහොඳින්ත් ආවරණය කිරීම කහෝ 
රැසේ  රන ජලය දවසක් හැර දවසක් මොරු කිරීම සිදු  රන ලදී. 

 

ජලය රැසේ  රන ටැංකි/භොජන යනොදකේ ඇතුලත පෘෂේඨ අවම වශකයන්ත් දන තුන ට වරක් බුරුසුවකින්ත් 
කහොඳින්ත් අතුල්ලො පිරිසිදු  රන ලදී. 

 

 ොනු, ගලි වලවල් තුළ ජලය ගලො යන කසේ ස සේ  රන ලදී.   

කසෝපොන ළිං තුල රැඳි ජලය දන 03 ට වරක් ඉවත්  රන ලදී.  

ඉවතලන ද්රවය, සුන්ත්බුන්ත් හො භොණ්ඩ නිසි පරිද බැහැර  රන ලදී.  

ඝන අපද්රවය කවන්ත් ර ප්රතිචී රණය  රන ලදී  

නැවත භොවිතයට ගන්ත්නො කහෝ ඉවතලන ටයර් ජලය එක්රැසේ කනොවන කසේ ගබඩො  කිරීම  /වැලි පිරවීම / 
සිදුරු  රන ලදී. 

 

ඉවත් කිරීමට කනොහැකි ජලය රැඳී ඇති සේථොන/ බදුන්ත් තුලට කීට නොශ  කයොදන ලදී  

අවශය තොක්ෂණි  උපකදසේ කසෞඛ්ය වවදය නිලධොරී  ොර්යොලකයන්ත් ලබො ගන්ත්නො ලදී.  

  
 

 

කමම වොර්තොව ප්රකද්ශකේ අදොළ පළොත් පාලන ආයතනය, කසෞඛ්ය වවදය නිලධොරී  ොර්යොලය හො CIDA කවත ඊලග මොසකේ 10 
දනට   කපර යවන්ත්න. 
 

ඉදකිරීම්  ක ොන්ත්රොත් රුවන්ත් වශකයන්ත් මදුරුවන්ත් කබෝවීම වැලැක්වීකම් ජොති  වැඩසටහනට ඔබ දක්වන සහකයෝගය ඉතො 
අගය ක ොට සල මු.   

පපෝරම අංක 02 


