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( ވައިރަސް އާއި ގުޅޭ 19- ވިޑް ކޯ ނޮވަލް ކޮރޯނާ )   

  
ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރެމުންދާތީ ތިރީގައިވާ ކަންކަން މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި    19- ކޯވިޑްމެލޭޝިޔާގައި 

 ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. 
 

 : އަލާމާތް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ގެ    19- ކޯވިޑް  .1
 ކަރުގައި ރިއްސުން  ▪
 ނޭވާ ކުރުވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން  ▪
 ސެލްސިއަސް އަށްވުރެ މަތިވުން(-ޑިގްރީ 38ހުން އައުން ) ▪
 ކެއްސުން  ▪

 
 އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންކަން:  .2

 އަތްދޮވުން. ރަނގަޅަށް ގިނަ ގިނައިން ސައިބޯނި ބޭނުންކޮށްގެން  ▪
 ލޮލާއި ނޭފަތުގައި އަތްލުން ވީހާވެސް މަދުކުރުން.  ▪
ޓިޝޫ ނެތްނަމަ، ތިބާގެ މުލައްދަނޑިން އަނގަޔާއި  ކުރުން.ނިވާ   ކެއްސާ ކިނބިހިއަޅާއިރު އަނގަޔާ ނޭފަތް ▪

 ނޭފަތް ނިވާވާގޮތަށް ހުރަސްކުރުން.
 ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުން. އަދި އަރިދަފުސް ރޯގާގެ  ކޮންމެހެން ޖެހިއްޖެ ▪

 އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި މީހަކު ނަމަ ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުން. 
 ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމާއި ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުން.  ▪
 އަދި ކަތިލާ ތަންތަނަށް ނުދިއުން. ދޫނި ސޫފާސޫފި އަދި ޖަނަވާރު ގެންގުޅެ ވިއްކާ  ▪
 ބިސް އަދި އެއްގަމު މަސް ރަނގަޅަށް ކައްކައި ރޯފިލުވުން.  ▪
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 ހުންއައިސް ކެއްސާނަމަ:  .3

 އަބަދުވެސް އަނގަމަތީގައި ސަރޖިކަލް މާސްކު އެޅުން.  ▪
 ގެއިން ބޭރަށް ނުދިއުން އަދި އެހެން މީހުންނާއި ގައިގޯޅިވެ ނޫޅުން.   ▪
 ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަށި،ސަމްސާ، ތުވާލި ފަދަ ތަކެތި އެހެންމީހުން ބޭނުން ނުކުރުން.  ▪
ބަލިމީހާ އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓޭނެ ކޮޓަރިއެއް ހުރިނަމަ އެކޮޓަރީގައި ބެހެއްޓުން. ބަލިމީހާ ގާތަށް   ▪

   ފޫޓް ދުރުމިނުގައި ހުރުން.  3މަ ދާންޖެއްހިއްޖެނަ 
 

 ލޫމާތު ފެތުރުން: ޢު މާތު ހޯދުމާއި މަ ލޫ ޢު މަ  .4
 . ސައްޙަ މަޢުލޫމާތައި ޚަބަރުތައް ހޯދައި ބެލުން ▪
ނޫން އެހެން މަޢުލޫމާތު )ސައްޙަ    ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު  އިދާރާތަކުންކަމާބެހޭ  އަދި ދުނިޔޭގެ މެލޭޝިޔާ ▪

 . ނުފެތުރުންނޫން މަޢުލޫމާތު(  
 

 ދަތުރުފަރުތު ކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން:  .5
 . ދަތުރުކުރައްވާ ގައުމެއްގައި ބަލިފެތުރޭ މިންވަރާއި ސަރަހައްދުތައް ދެނެގަތުން ▪
އަންގާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެ، އެތަންތަނުން  އެ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން، ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅުމަށް  ▪

 ދީފައިވާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން. 
 ދަތުރުކުރައްވާ ގައުމުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދިއުން މަދުކުރުން. ▪
 .ބޭނުންކުރުންމި ބަލި އުޅޭ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު، ހުން އައިސް ކެއްސާނަމަ ފޭސް މާސްކު  ▪

 
 : ން އަދި އީމެއިލް ގެ އަލާމާތް ހުރިކަމަށް ޝައްކުވާނަމަ ގުޅަންޖެހޭ ހޮޓްލައި   19- ކޯވިޑް  .6

▪ Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) - Malaysia 
 10700-888-03 / 10600-888-03 / 10200-888-03ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތައް:   ▪
 cprc@moh.gov.myއީމެއިލް:  ▪

 

mailto:cprc@moh.gov.my
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 ގުޅުއްވާނެ ހޮޓްލައިން އަދި އީމެއިލް:   ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ    ހައިކޮމިޝަން  .7

 7895 655 6012+ހޮޓްލައިން ަނންބަރު: ހައިކޮމިޝަންެގ  ▪
 consular@maldives.org.myހައިކޮމިޝަންެގ އީމެއިލް:  ▪
  3992 302 960+ފޮރިން މިނިސްޓްރީ )ދިެވހިރާއްޖެ( ެގ ފޯން ނަންބަރު:  ▪
 consular@foreign.gov.mvެގ އީމެއިލް: )ދިެވހިރާއްޖެ(  ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ▪
 3456 333 960+ ފޯން ނަންބަރު:  )ދިެވހިރާއްޖެ( ެގ ތޯރިޓީއޮޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ނެޝަނަލް ޑި ▪
 info@ndma.gov.mv : ލް)ދިެވހިރާއްޖެ( ެގ އީމެއި ތޯރިޓީއޮޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ނެޝަނަލް ޑި ▪

 
 އްޙަ މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު: ސަ  .8

▪ WHO  :ްެވބްަސއިޓwww.who.int  :ްޓިވޓަރ /@WHO sia@WHOMalay 
 KKMPutrajaya@: ޓްިވޓަރ / www.moh.gov.myެވބްަސއިޓް:  (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު )މެލޭޝިޔާ ▪
 www.doctoroncall.com.myކްޓަރ އޮން ކޯލް )މެލޭޝިާޔ( ެވބްސައިްޓ: ޑޮ ▪
  MoHmv@ :ޓްިވަޓރ /  www.health.gov.mvމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު )ދިެވހިރާއްޖެ( ެވބްސައިްޓ:  ▪
 HPA_MV@/ ްޓިވޓަރ:  www.hpa.gov.mvެވބްަސއިޓް: ލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )ދިެވހިރާއްޖެ( ހެ ▪

 

 އިތުރަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަން:  .9
 މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅުއްވާނަމަ ހައިކޮމިޝަންގެ އޮންލައިން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ▪

)https://bit.ly/2uybYd8)   ިބޭނުންކުރައްވައިގެން އާއިލާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހައިކޮމިޝަންގައ
 ރަޖިސްޓްރީވުން. 

މި ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރިކަމަށް ޝައްކުވުން / ސިއްޙީ ފަރުވާދޭތަނެއްގައި އެޑްމިޓްވުން / ބައްޔަށް   ▪
ސަރވިއަރލެންސް ގައި ހުރުން ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ލަސްނުކުރުއްވައި  -ސްކްރީން ކުރުން / ހޯމް 

 ން.  ހައިކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެންގު 

            

  …………            
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