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ක්රීඩා  ල හැකිය! 
 
 

ප්රජා ක්රරි ට් ක්රීඩා තරඟ  ලාට  ම් නැත! සියළුම කෙනාකේ ආරක්ර්ෂාව 

තහවුරු කිීම සඳහා පැමිකෙන සියළුම අය විසින් පහත මාර්කගෝපකේශ 

පිළිපැදිය යුතුය: 
 

පැමිකෙන විට 
 සෑම කෙකනකුම (ප්කර්ක්ර්ෂ යන් ඇතුළුව) පැමිණීකම්දී කෙක්ර ඉන් විය 

යුතුය (එකේම පිටත්ව යාකම්දී කෙක්ර අවුට් විය යුතුය) 

o නකෝවිඩ්-19 ආසොදනයක්ර ඇතිවුවනහොත් ආශ ි තයන් නසොයො ගැනීමට 

උපකොර කිරීම සඳහො. ක්රරීඩොවට නපර නහෝ ක්රරීඩොව අතරතුර කිසයම් 

නකෝවිඩ්-19 නරෝග ලක්ර ෂණ ඔබ තුල නපන්වයි නම්, අනනක්ර සෑම නදනොනගන් 

ඉවත්ව සට, වවද ය උපකොර ලබො ගැනීම නහෝ හැකි විගස නැවත නිවසට 

යොම කරන්න. සුව වීනමන් පසු පමණක්ර ක්ර ි කට් ක්රරීඩො කිරීම නැවත 

ආරම්භ කරන්න.  
 

 තිකබන සැනිටයිසර් භාවිතා  රන්න 
 

 ආරක්ර්ෂා ාී නම් පමෙක්ර තරඟය ආරම්භ  ර පවත්වා කගන යන්න 

((සයළු නකෝවිඩ්-19 පුහුණුවලට අනුව කටයුතු කරන්න, එනස්ම සොමොන් ය 

ආරක්ර ෂොව සම්බන්ධ අවදොනම් ඇගයීම් කරන්න).). 
 

සනීපාරක්ර්ෂාව සිහිකේ තබා ගන්න 
 පිටිකේදී සහ පිටිකයන් පිටතදී අකනක්ර අය සමඟ දුරේථභාවය (සියළු 

අවේථාවල මීටර 1.5 ක්ර) තබා ගන්න. 

o ප නර්ක්ර ෂකයන් සහ ලකුණු සටහන් කරන අය සැම විටම එකිනනකොනගන් 

මීටර් 1.5 ක්ර දුින් සටිය යුතුය.  

o කණ්ඩොයනම් ක්ර රීඩකයන් එක නපොඩියට ගුළි ගැසීම, සහ හයි ෆයිව් මඟ 

හැිය යුතු අතර නවනත් ක්රරීඩකනයකු නහෝ විනිශචයකොරවරයොට 

ආසන්නනේ සට පන්දු රැකීම අවම කල යුතුය. 
 

 ගෘහාේථව සිටින අතර ඔබකේ මුව ආවරෙය පළදින්න 

o වයස අවුරුදු 12 ට අඩු අය හැර 
 

 පහසු ම් භාවිතය අවම කලස  රන්න (උදො. වැසකිළි / ආපන ශොලො 

ප රනව්ශය ආදිය). 
 

  මුෙල් ඔබකේ සාක්රකුකේ තබා ගන්න((හැකි සෑම අවස්ථොවකම සම්බන්ධ 

නනොවන ආකොරයට නගවීම් කරන්න).). 
 

 පන්දුව ෙහදිය කහෝ ක ළවලින් කතාරව තබා ගන්න 
 

 ඔබකේ සනීපාරක්ර්ෂ  පුරුදු දිගටම පවත්වා ගන්න  

o ක්රරීඩකයන් සහ විනිශචයකොරවරුන් සෑම පන්දු 20 කට වරක්රම අත් 

සැනිටයිස් කර ගන්න, එනස්ම සෑම අනයකුම නිතිපතො අත් නසෝදො ගන්න. 

පන්දුව මත නකළ ගැසීම, දහදිය තැවරීම, නකළ තැවරීම ආදිය නනොකරන 

බවට වග බලො ගන්න. 
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පමෙකි… 
 ඔබකේ ආම්පන්න උප රෙ ආහාර සහ පාන පමෙක්ර අල්ලන්න 

o අනනක්ර අයනේ උපකරණනහෝ ඇඳුම් නනොඅල්ලන්න - භොවිතො කල පසු පිිසදු 

කර ඇත්නම් මිස පන්දු යවන්නොනේ නතොපපිය/ජම්පරය ආදිය. පන්දු 

යවන්නො සය ජම්පරය/නතොපපිය හතනර  ් සීමොවට පිටින්, පන්දු රකින්නො 

පිටුපසන් නහෝ පන්දු යවන අන්තනේ සටින විනිශචයකොරවරයො පසුපසන් 

තබන්න. 

o නපොදුනව් ආහොර/පොන ගැනීම නනොකල යුතුය - ඔබනේ ආහොර පොන රැනගන 

පැමිනණන්න, නැතිනම් අපන ශොලොනවන් මිලට ගන්න. 
 

 ක්රීඩාවට භාවිතා  රන පන්දුව ඇල්ලිය යුත්කත් ක්රීඩ යන් විසින් 

පමණි  

o සෑම පන්දු වොර 10 කට වරක්රම සහ ක්රරීඩකනයකු හැර ඕනෑම අන් අනයකු 

(ප නර්ක්ර ෂකනයකු, විනිශචයකොරවරනයකු, වැනි) පන්දුව ඇල්ූ විගස පන්දුව 

බැක්රීියොනුහරණ මධ යසොර වයිප නයොදො පිස දැමිය යුතුය.  
 

විවෘත මනසකින් සිටින්න 
 සියළුම කේවල් 'සාමාන්්ය අවේථාවලට' වඩා කවනේ වන බැවින් විවෘත 

මනසකින් සිටින්න. 2020/21 වසරවල ක්රිකට් ක්රරීඩොව ඔබ රූපවොණිනේ දකින 

ක්ර ි කට් වලට වඩො නබොනහෝම නවනස් (වෘත්ීය ක්රරීඩකයන් තවම ජීවත් වන්නන් 

නකෝවිඩ්-19 'පිි පිසරයකය') අතර නම් සඳහො සොමොන් ය කොලවලට වඩො වැඩි 

කොලයක්ර සහ ප රයත්නයක්ර අවශ යනව්. නමම පුරුදු නේතුනවන් ඔබ, ඔබනේ 

මිතුරන්/පවුනල් අය සහ ප රජොව ආරෂොකොරීව තබො ගැනීමට උපකොරනව්.  
 

 මත  තබා ගන්නඃ වසංගත සමය  ක්රරි ට් ක්රීඩා කිීම 

වරප්රසාෙයකි - අයිතියක්ර කනාකේ. ඇතුලට එන්න. ක්රීඩා  රන්න. 

පිටතට යන්න.  


