
COVID-19

කෝ�ෝවිඩ් -19 එන්නත් අනිවාාර්යතාා
දීර්ඝ �ාලීන වාශකෝයන් WA ආරක්ෂාා කිරීම හාා අතායවාශය කෝ�ේවාා �හා වායාපාාර සුරක්ෂිතා කිරීම �ඳහාා

2021 කෝෙ�ැම්බර් 31 වාැනිො වාන විට පාළමු මාත්රාාවා හාා  
2022 ජනවාාරි 1 වාන විට �ම්පූර්ණ එන්නත්�රණය
• සුපිරි වෙෙළඳසැැල්, වෙ�ොසැරි සැහ වෙේකරි
• අෙන්හල්, පේ, බාාර් සැහ වෙකෝපි හල්
• තැැපැල් කාර්යාාල
• හාඩ්වෙෙයාා අවෙලවිසැැල්
• ළමාා රැකෙරණ වෙහෝ පවුල් දිො රැකෙරණ
• පාසැල් වෙහෝ  වෙන්ොසික පාසැල්*
• ෙෘත්තීයා අධ්යා�ාපනයා සැපයාන TAFE හා වෙකොවෙල්ජ් 
• මූල� ආයාතැන
• ප්රජාාවෙේ, පුද්ගලයාන්වෙ�, සැතුන්වෙ� වෙසැෞඛ්ය�, ආරක්ෂාාෙ හා සුභසැාධ්යානයාට අතැ�ෙශ්ය� ෙන තීරණාත්මාක 

යාටිතැල පහසුකම් වෙසැේොෙන් උදාාහරණ වෙලසැ උපවෙයාෝගිතැා පහසුකම් හා පශු වෛෙදා� සැායාන
• ඉන්ධ්යාන පිරවුම්හල්, ට්රක් නැෙතුම්වෙපොලෙල් හා නොතැැන් සැ්ථාාන
• වෙපොදු හා ොනිජා ප් රොහන
• වෙසැසු වෙතැොටුුුුුපල වෙමාවෙහයුම්
• වෙසැසු ොණිජා ප්රොහන, භාණ්ඩ ප්රොහන වෙහෝ සැැපයුම්
• වෙහෝටල්, වෙමාොවෙටල් වෙහෝ වෙෙනත් නොතැැන් සැපයාන වෙසැේො
• අෙමාංගල හා වෙමාෝචරි වෙසැේො
• ඉදිකිරීම්, නඩත්තු වෙහෝ වෙගොඩනැගීම්
*(2022 පාසැල් ෙර්ෂාවෙේ 1 ෙැනි ොරයාට වෙපර)

කෝ�ොක් ඩවුන් තාත්ත්වායක් 
ඇති වුවා කෝහාොත්:

කෝ�ොක් ඩවුන් කෝහාෝ ඒ හාා �මාන තාත්ත්වායක් ඇති වූ විට පාහාතා ෙැක්කෝවාන �්ථාානවා� රැකියාවාට යාම �ඳහාා �ම්පූර්ණකෝයන් 
ම එන්නත්�රණයට �ක් වී සිටිය යුතුය.
• වෙෙනත් ක්ලික් ඇන්ඩ් කවෙලක්ට් වෙසැේො සැපයාන සිල්ලර  අවෙලවිහල් • මාත්පැන් අවෙලවිහල් • පුෙත්පත් නිවෙයාෝජිතැ අවෙලවිසැැල් • සුරතැල් සැතුන් අවෙලවිකරන සැ්ථාාන

• වෙතැොග භාණ්ඩ  අවෙලවිසැැල් • තීරණාත්මාක ඔප්පු ලිවීමා හා නිරවුල්කරණ නිවෙයාෝජිතැයාන්

• තීරණාත්මාක කර්මාාන්තැ ශ්යාලා, නිෂා්පාදාන, පිරිසැැකසුම් හා නිපැයුම්

• තීරණාත්මාක ප්රාථාමික කර්මාාන්තැ• තීරණාත්මාක ෙන ෙගාෙ• මාාර්ගෙල දී (වෙරෝඩ්සැයිඩ්) සැැපවෙයාන උපකාර වෙසැේො

• නිෙවෙසැේ සිට ෙැඩ කළ වෙනොහැකි රජාවෙේ වෙහෝ ප්රාවෙද්ශීයා සැභාෙන් හි වෙසැේෙකයාන්

• සැමාහර පරිපාල වෙසැේො

ඉහාළ �ම්කෝේේෂාණ අවාොනමක් ඇති අවාොනම් �හාගතා 
කෝ�� ���න වාෘත්තීන්, ේජාකෝේ ආරක්ෂාාවාට අවාශය 
පියවාර ගතා යුතුය.

ේජාවා තුළ අඛණ්ඩවා වායාපාාර කෝ�ේවාා 
හාා �ැපායීම හාා ක්රියා�ාරීත්වාය �ඳහාා 
තීරණාත්ම� වාන වාෘත්තීන්

• මාාධ්යා�කරණ වෙහෝ මාාධ්යා� වෙසැේො• ොහන හා යාාන්ත්රික අලුත්ෙැඩියාා වෙසැේො • බාටහිර ඔසැ්වෙ�ලියාානු පාර්ලිවෙම්න්තුවෙේ සැාමාාජිකයාන් හා කාර්යා මාණ්ඩලයා 

එන්නත්�රණය වීම �ඳහාා www.rollupforwa.com.au කෝවාතා යන්න රැකියාවාක් එක් �ාණ්ඩය�ට වාඩා වාැඩි ගණන�ට අොළ කෝේ නම් එන්නත්�රණය වීකෝම් අවා�න් දිනය මුලින් ම පාැමිකෝණන �ාණ්ඩයට අොළ දිනය කෝේ. 

• ආබාාධිතැතැා

• නිවෙෙසැ් රහිතැ අයා වෙෙනුවෙෙන් ෙන වෙසැේො
• මාත්ද්රෙ� හා මාත්පැන් උපකාර වෙසැේො • ළමාා ආරක්ෂාණ

• නිෙවෙසැේ හා ප්රජාාවෙේ ෙැඩිහිටි රැකෙරණ සැපයාන වෙසැේෙකයාන්

• ආදී ොසික පුද්ගලයාන් 
• පවුල් හා ගෘහසැ්ථා හිංසැනයා

• ෙරදා වෙශ්යෝධ්යාන වෙසැේො
• වෙසැසු WA වෙපොලිසියා
• ගිනි හා හදිසි අනතුරු වෙසැේො (සැ්වෙේච්ඡාා වෙසැේෙකයාන් හැර)
• සැත්ෙ ඝාාතැකාගාර හා මාසැ ්නිෂා්පාදාන

2021 කෝෙ�ැම්බර් 1 වාැනිො වාන විට පාළමු මාත්රාාවා හාා  
2021 කෝෙ�ැම්බර් 31 වාන විට �ම්පූර්ණ එන්නත්�රණය
• වෙද්ශ්යසීමාා අතැර හා ගුෙන් මාගින් වෙකවෙරන ප්රොහනයා
• දුරසැ්ථා ආදි ොසික ප් රජාාෙන් සැමාග කටයුතු කරන කාර්යා මාණ්ඩලයා
• වෙසැසු වෙන්ොසික හා වෙන්ොසික වෙනොෙන ප්රජාා රැකෙරණකලින් අනිොර්යාතැාෙලින් 

ආෙරණයා වෙනොවූ පහතැ වෙද්ෙලට සැම්බාන්ධ්යා වෙසැේො:

අදාාළ එන්නත්කරණ අතැෙශ්ය�තැාෙ දාැනට පෙතින 
මාහජාන වෙසැෞඛ්ය� උපවෙදාසැ්/වෙසැේොවෙයාෝජාකයාක්වෙ� 
උපවෙදාසැ් මාගින් ආෙරණයා ෙන අතැර, වෙම්ො 
අඛ්යණ්ඩෙ අදාාළ වෙේ.

විවිධ ක්රියාත්ම� කිරීකෝම් දිනයන් 
�හිතා නිකෝයෝග
• වෙහෝටල් නිවෙරෝධ්යාායානයා
• වෙතැොටුුුපල (නිරාෙරණයා වූ රැකියාා 

නියුක්තිකයින් පමාණි)
• වෙන්ොසික ෙැඩිහිටි රැකෙරණ
• WA වෙපොලිසිවෙේ රාජාකාරී තීරණාත්මාක අංශ්ය
• මාහජාන හා වෙපෞද්ගලික වෙරෝහල් සැහ  මාහජාන 

වෙසැෞඛ් යා රැකෙරණ පහසුකම්
• ප්රාන්තැ අතැර භාණ්ඩ ප්රොහනයා කරන (මාහාමාාර්ග 

හා දුම්රියා මාාර්ග ඔසැ්වෙසැේ) වෙසැේෙකයාන් - ඉහළ හා 
අතිශ්යයා අෙදාානමාක් ඇති සැ්ථාානෙල පමාණි.

• ප්රාථාමික හා ප්රජාා වෙසැෞඛ්ය�
• සැ්ථාානීයා සැම්පත් අංශ්යයා
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