
 

ආසා�ත��සමග:  
ප��ය FFF2 සමග�වයං���ෂණ ෙහ� ෙර�ග
ල�ෂණ���ෂණය කර�� �න 5 පාසෙ�
පව�.
ආසා�ත�� 2 � සමග:
 එ�න� ෙනාකල අය එ�න�කර �න 120 කට
වඩා වැ� කාලය� ගත � අය�න 120 කට වඩා
කාලය��ව අය �වෙ� �ට�ර�ථ ඉගැ���
(DDI);
 අෙන� අය FFP2  සමග�වයං���ෂණෙය�
පාසෙ� ���;
ආසා�ත�� 3�සමඟ:
�� ප��යම�න 10 � DDI ���න අතර
RAT/PCR ප��ෂණ����ෙම� ප�නැවත
පැ�ෙ� .
ළමා ෙර�ග ��බඳ �ෙ�ෂඥ ෛව�යවරයාෙ�/
ප�� ෛව�යවරයාෙ�ෙයා� ��ම�� ෆාම�
සහ අ�බ�ධම�ය�ථානවල� ප��ෂණය
ෙනා�ෙ���කළහැක.https://dovefareiltampone.it
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Rientrano a scuola
portando in forma

CARTACEA al docente
de 
 

කරැණාකර ඔබටෙකා�� 19 ඇ�බවට හ�නාෙගන ඇ�න�, ��යයාෙ� නම, 
 වාසගම, ප��ය සහ PLESSO සඳහ�කර ( පාස� තැපෑල)  යන ���� තැපෑල

ම�� දැ�� ෙද�න.
පාසලස�ප පාස� ස�බ�ධතා කලමනාකරණය කරන අතර positive ���� සහ
ඔ��ෙ� ප��කලමනාකරණය SISP ළමා ෙර�ග �ෙ�ෂ ෙව�යවරය�ෙ�

කලමනාකරණය යටෙ� පව�.
DDI: ස��ය ��ම ඉ��මට ���� තැපැ� ෙ�ක� ක�යාලය අමත�න.

 
 

ප��ෙ� COVID  තහ�රැකල ළම��
තහ�රැ කර ගැ�ෙම�
පැය��පයකට ප� PCR ප��ෂණය�
කර ගත ��ය. ප��ෙ� ��න �ය�ම
ළම��ෙ� PCR ප��ෂණෙ�
�ර�ඵලය බලාෙපාෙරා��වන අතර
ඒවා �ය�ලම NEGATIVE  න�, ඔ��
�න 5 කට ප� අමතර PCR 
 ප��ෂණය� ර�ෙගනපාසලට
ඇ�ල� �ය හැක.
ASL SWAB ම�ය�ථානය���� ෙහ�
ඔෙ� ළමාෙර�ග වෙ�ෂඥ
ෛව�යවරයා/ප�� ෛව�යවරයා
���  SISP ලබාෙදන�ය�ය�� සමග
ෙකා�� 19 ප��ෂණය කර� ලැෙ�.
එ� අෙය�ට වඩා ආසා�ත��
��න� �න 10 � �ර�ථව ඉගැ���
කර� ලැෙ�.(DDI)

පාසැ� නවෙකා��-19
ස�බ�ධතාකළමනාකරණය.

ළදරැ පාසල

ළදරැ පාසෙ� POSITIVE CASE  
එ� අෙය� පමණ�
��න�,
ඉගැ��ෙ� කට��
අ���ව� ඇත,
නැවත ඇ���ම සදහා 
 RAT/PCR ප��ෂණය� 
 අ�වා�යෙ�. ප��ෂණය
ම�� ලබා ෙදන �ය�ය��
සමග ASL SWAB
ම�ය�ථානයක ��ෙකෙ�.

�රාථ�ක පාසල

පළ�හාෙදවනඋ
පා�ෙ�����ක:

(සහ  ��� )

ප�ෙ�
�ෙර�ධායනෙය� ආව
ප� එන අය සදහා

ඔ�� නැවත පාසලට
පැ�ෙණන�ට ප��ෙ�
�රැවරයා ෙවත ෙකා��
19 Negative සහ�කය�
ෙහ� �වාස �ෙරාදායනය
අවසානෙ� ෛව�යවරය
අ�කා�ය ��� ���
කරන ලද �රකාශය�
ර�ෙගන ආ ��ය.

�ෙ�ශ සංචාරය�� ආප�
පැ�ෙණන අය ෙව� අඩ�ෙ� ඇ�
ෙර�ග �වාරණ උපෙද�
අ�ගමනය කල ��.
යCovid-19 - සංචාරක��
(salute.gov.it)
ෙහ�https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
��ර�නාව�යලබාග�න
පාසෙ� වාහන භා�තා කරන
ළ�� සදහා, FFF2 �ක ආවරණ
භා�තා කරන ��ෙ�ශ ෙකෙ�
ළදරැව� පමණ� ඒවා පැලද
ෙනාගත ��ය.


