Special Notice for Students
An accelerated COVID-19 vaccination programme is being carried out throughout the country.
Considering the prevailing situation in the country, the Covid Response Committee of the
Sabaragamuwa University of Sri Lanka strongly recommends that you get vaccinated at the nearest
government vaccination center in your area / district / province, irrespective of the type of vaccine. All
vaccines are effective and are recommended by the World Health Organization. Vaccines prevent severe
disease, death and transmission of the disease.
You may be required to show your Sabaragamuwa University identity card.
“If you protect yourself, you protect others including your loved ones”
University Medical Officer
Covid Response Committee/ Sabaragamuwa University of Sri Lanka

ශිෂ්ය ශිෂ්යාවනේ ෙවත කරනු ලබන විෙශ්ෂ දැනේවීමයි
රට තුල දැනට පැතිරී යන ෙකාවිඩේ වසංගත තත්ත්වය හමුෙවේ රජය විසිනේ සැලසුම් කර පවත්වාෙගන යනු ලබන
ෙකාවිඩේ-19 එනේනත්කරණ වැඩසටහනට සමගාමීව ඔබ ප්රෙදේශෙයේ / දිස්ත්රික්කෙයේ / පළාෙත් ළඟම පිහිටි රජෙයේ
එනේනත්කරණ මධ්යස්ථානයනේෙගනේ ලබා ෙදනු ලබන ඕනෑම ෙකාවිඩේ එනේනතක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන
ෙමනේ ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයීය ෙකාවිඩි කමිටුව විසිනේ ෙමයිනේ ඔබ ෙවත දනේවා සිටිනු ලබයි.
දැනට ෙකාවිඩේ මරේදනය ෙවනුෙවනේ ලබා ෙදනු ලබන සියලු ම එනේනත් ෙලෝක ෙසෟඛ්ය සංවිධානය මගිනේ අනුමත
කර ඇති අතර, එමගිනේ ෙමම ෛවරසය ශරීරගත වීම අවම කරන අතර, ඔබෙගේ ජීවිත අවදානම සහ ෙරෝග
ව්යාප්තිය වලක්වාලීමට මහඟු පිටුවහලක් වනු ඇත.
සබරගමුව විශ්වවිද්යාලයීය හැඳුනුම්පත එනේනත්කරණ මධ්යස්ථානය ෙවත ඉදිරිපත් කරනේන.
“අපි ෙකාවිඩේ වලකමු, ඔබ ආරක්ෂා වීෙමනේ ඔබෙගේ ආදරණීයනේ ඇතුළුව අනේ අය ද ඔබ ආරක්ෂා කරනු ලබයි.”
විශ්වවිද්යාල ෛවද්ය නිලධාරි
ෙකාවිඩේ කමිටුව/ශ්රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය

khztu;fSf;fhd mwptpj;jy;
Jupjg;gLj;jg;gl;l nfhtpl; - 19 jLg;g+rp toq;Fk; jpl;lk; ehL KOtJk; Nkw;nfhs;sg;gl;L
tUfpwJ.
ehl;by; epyTk; jw;Nghija epiyikapidf; fUj;jpw; nfhz;L, jq;fs; gFjp/ khtl;lk;/
khfhzj;jpy; mUfpYs;s mur jLg;g+rp; toq;fy; epiyaj;jpy; jLg;g+rp nrYj;jpf; nfhs;SkhW
,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofj;jpd; nfhtpl; jLg;Gf; FO gupe;Jiuf;fpwJ. midj;J
jLg;g+rpfSk; gaDs;sit vd;gJld; mit cyf Rfhjhu epWtdj;jhy; gupe;Jiuf;fg;gl;Ls;sd.
jLg;g+rpfs; fLikahd Neha;, ,wg;G kw;Wk; Neha; guTjiyj; jLf;fpd;wd.
jq;fs; rgufKt gy;fiyf;fof milahs ml;ilia jhq;fs; fhz;gpf;FkhW Nfhug;glyhk;.
“ePq;fs; cq;fisg; ghJfhj;Jf; nfhz;lhy;, cq;fs; md;Gf;Fupatu;fs; cl;gl kw;wtu;fisg;
ghJfhf;fpwPu;fs;”

gy;fiyf;fof itj;jpa mjpfhup
nfhtpl; jLg;Gf; FO/ ,yq;if rgufKt gy;fiyf;fofk;

