
ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරුවේගේ IDH මෙමෙයුෙ 

 

 

ග ොවිඩ්-19 උවදුගෙේ ගෙෙට මුදවො ැනීගේ ග ෞඛ්යය ගේවො ක්රියොේවිතගේ 

තීෙණොත්ෙ   ොර්යභොෙයක් ඉටුවේගේ, අංග ොඩ ජොති  ග ෝගවන ගෙෝ  විදයොතනය 

(NIID) ගෙවත් IDH ගෙෝෙල ගක්ේර ග ොටග නය. IDH ගෙෝෙල් අධ්යක්ෂ , වවදය 

ෙසිත අත්තනොය  ෙෙතො ප්රමුඛ්  ෙේත සුවගේවො  ොර්යය ෙණ්ඩලය ගේ  ඳෙො දිවො 

රෑ ගනොත ො ෙෙත්  ැපවීගෙේ  ටයුතු  ෙනු ල යි.  

ඒ 2020 අගේල් ෙො යයි. ග ොගෙෝනො බිගයේ ෙටෙ තැතිග න ෙටෙ lockdown වී පැවති 

 ෙයයි. අ ල්වැසිගයකුගේ නිව  ට තියො ළඟෙ ඥොතිගයකුගේ ෙෙණය ටවත් යොෙට 

ගනොෙැකිව මුළු ෙටෙ ග වල්වලට ග ොටුවී සිටි  ෙයයි. ඉදිරිගේදී උදොවිය ෙැකි  ෙොජ 

වයොප්තති (Community Spread) අවදොනෙට IDH ගෙෝෙල සුදොනේ කිරීගේ වැඩපිළිගවගල් දී, 

එෙ ගෙෝෙගල් දැඩි  ත් ොෙ ඒ  ය (ICU Complex), ග ොවිඩ්-19 ගෙෝගීේ  ඳෙො  ත් ොෙ 

කිරීෙට  ැලගපන පරිදි නවී ෙණය කිරීෙ අතයවශ්යෙ අං යක්ව පැවතුණි. මීට අදොළ 

ඉදිකිරීේ  ටයුතු  ඳෙො ශ්රී ලං ො නොවි  ෙමුදොව ඉදිරිපත්ව සිටියත්, ICU ඒ  ගේ 

 ංවොතන (Ventilation) ෙො වොයු මී ෙණ (Air Conditioning) පද්ධ්තිය ඇතුළු 

ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරු  ටයුතු නවී ෙණය කිරීෙ  ඳෙො සුදුසු ේ ඇති 

පොර්ශ්වයක් ඉදිරිපත් වී ගනොතිබුණි. ග ෞඛ්යය ගේවො අංශ්ය ෙො ත්රිවිධ් ෙමුදොව ෙැරුණු 

 ළ ගවනත් කිසිගවකු IDH ගෙෝෙල අ ල ටවත් යොෙට බිය වූ ගේ  ොල ව වොනුව තුල 



ගේ  ඳෙො විගේෂඥ දැනුෙක් ඇති පිරි ක් ග ොයො ැනීෙ ගෙෝෙල්  ලධ්ොරීේට  ලවත් 

අභිගයෝ යක්ව පැවතුණි. 

IDH ගෙෝෙගල් අධ්යක්ෂ  වවදය ෙසිත අත්තනොය  ෙෙතොගේ ජං ෙ දුෙ ථනයට, 

IESL ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරු  මිටුගේ (Building Services Engineering Sectional 

Committee)  භොපති, ඉංජිගේරු සුෙේ ප්රනොේදු ෙෙතොග ේ ඇෙතුෙක් ලැග ේගේ ගේ 

අවේථොගේය. ඒ, IDH ICU ඒ  ගේ ඇති  ැටළු  ඳෙො ඉංජිගේරුෙය දොය ත්වය 

ල ොදීෙට අවශ්යය නේ, ඒ  ඳෙො තෙ ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරු  ණ්ඩොයෙ 

ේගවච්ජොගවේ ඉදිරිපත්වීෙට සුදොනේ  ව දැනුේ දීෙටයි.  

ගෙෝෙල් අධ්යක්ෂ  තුෙොගේ ආෙොධ්නයට ක්ෂණි  ප්රතිචොෙ දක්වමිේ, දැඩි  ත් ොෙ 

ඒ  ගේ පැවති තත්වය නිරීක්ෂණය කිරීෙ  ඳෙො ඉංජිගේරු සුෙේ ප්රනොේදු, 

ඉංජිගේරු පොලිත අගේවර්ධ්න ෙො ඉංජිගේරු ල ේත ධ්ර්ෙතිල  IDH ගෙෝෙල ගවත 

පැමිගණේගේ අගේල් 11 වනදො ය. ඒ  වදො ද යත්, ගෙෙට සිදුවූ 7 වන ග ොවිඩ් ෙෙණය 

වන  ල්කිේ  ප්රගද්ශ්ගේ ෙැණික් වයොපොරි යොගේ විගයෝව IDH ගෙෝෙල තුල සිදුවූ අගේල් 

9 වන දොයිේ යේතමිේ දින 2  ට පසුවය. ඉංජිගේරු  ණ්ඩොයගේ නිරීක්ෂණයට ගෙහිදී 

ලක්වේගේ IDH ගෙෝෙගල් දැඩි  ත් ොෙ ඒ  යයි. ග ොගෙෝනො බිගයේ ෙටෙ ඇළලී 

තිග න ගෙොගෙොත , ඔවුේ ගේ  ඳෙො ඉදිරිපත් වේගේ ගපෞද් ලි ව තෙේ 

එකිගන ො ඉදිරිගේ ඇති ග ෞඛ්යය අවධ්ොනෙට වඩො ශ්රී ලොංකීය ඉංජිගේරුවේ ගල  

ජොති  වය න අවේථොව දී තෙේග ේ ෙටට ඉටුවිය යුතු ජොති  යුතු ෙ 

මුල්ග ොටග නය.  

 



   

ගෙෝෙගල් ICU  ංකීර්ණය ඔවුේගේ නිරීක්ෂණයට ලක්ගවද්දී, එහි නවී ෙණ  ටයුත්ගත් 

දී අනිවොර්යගයේෙ ඉටු ළ යුතු  ොෙණො 3 ක් පිළි ඳව ඔවුේගේ අවධ්ොනය ගයොමු විය. 

එවො නේ,  

(1)  ICU අංශ්යට ගයොමුග ගෙන ග ොගෙෝනො ගෙෝගියො  ඳෙො නිර්ගද්ශිත තත්ත්ව එෙ 

ICU  ොෙෙ තුල ග ොඩනැගීෙ,   

(2) ග ෞඛ්යය ගේවො  ොර්යය ෙණ්ඩලයට (වවදය, ගෙද ආදී) ග ොගෙෝනො ගෙෝගීේ 

ෙෙෙො එෙ ගෙෝ ය  ේගේෂණය වීගේ අවදොනෙ තුෙේකිරීෙට  ටයුතු කිරීෙ ෙො  

(3) අ ොදිතයො ප්රති ොෙ ල න ICU  ොෙෙගයේ පිටතට ග ොගෙෝනො වවෙ ය 

පැතිරීෙට ඇති ෙැකියොව වැලැක්වීෙටයි.   



 ගේ අෙමුණු  ොක්ෂොත්  ෙ ැනීෙ  ඳෙො එෙ ICU ඒ  ය තුල පෙත නවී ෙණ  ටයුතු 

වෙොෙ සිදු ල යුතු  ව (ජොතයේතෙව පිළි ත් ප්රමිතීේ වලට අනුකූලව) ග ොඩනැගිලි 

ගේවො ඉංජිගේරු  ණ්ඩොයගේ නිර්ගද්ශ්ය විය. 

(1) AC/ Ventilation පද්ධ්තිගේ ඍණ පීඩන තත්වය (Negative Pressure) ඇති කිරීෙ  

(2) ප්රෙොණවත් වොතනය ෙො වොයු හුවෙොරුව (Proper ventilation/ sufficient number of air 

changes)  ෙති  වීෙ  

(3) අධි ක්රියො ොරීත්වගයේ යුත් ෆිල්ටෙ (HEPA - High-efficiency particulate air filters) 

භොවිතය  

(4) වොයු  මී ෙණය  ළ වොයු ධ්ොෙො ගෙෝගියො ගවත ගයොමුග ගෙන ෙො ගෙෝගියො ෙෙෙො 

පිටග ගෙන  ංවොත නල (Supply/ exhaust air ducts) පද්ධ්තිය නවී ෙණය කිරීෙ 

ෙො ඒවොගේ වො  වුළු (air louvres) සුදුසු ගල  ේථොන ත කිරීෙ  

(5) ගෙෝගීේගේ  ොෙෙ, ICU ඒ  ගේ අගනකුත් ප්රගද්ශ් වලිේ ගවේවූ වොයු ගෙෝධිත 

 ළොප  වට පත්කිරීෙ      

ෙට තුල ග ොවිඩ්-19 ගෙෝ ගේ වයොප්තතිය ඉෙල යොෙට ගපෙ, IDH දැඩි  ත් ොෙ ඒ  ගේ 

නවී ෙණ  ටයුතු ඉටුකිරීෙ  ඳෙො අවශ්ය තොක්ෂණි  උපගද්ශ්නය ඇතුළු 

ඉංජිගේරුෙය දොය ත්වය ගනොමිගල්ෙ ල ොදීෙට ගේ ඉංජිගේරු  ණ්ඩොයෙ එ ඟ විය. 

ඉෙත නවී ෙණ  ටයුතු  ඩිනමිේ නිෙකිරීෙ අතයවශ්යෙ  ොෙණයක්  ැවිේ ගේ 

 ණ්ඩොයෙ සිංෙල අලුත් අවුරුදු දිනගේ දී පවො ගේ  ද් ොර්යගේ අඛ්ණ්ඩව නියැලුණි. 

වයොපෘතිය අතෙතුෙදී වවදය ෙො ගෙද  ොර්යය ෙණ්ඩලය  ෙඟ නිෙතුරුව  ො ච්ජො 

පවත්වමිේ ඔවුේගේ අවශ්යතොව නිසි ගල  ෙඳුනො නිමිේ සිදු ළ නවී ෙණ  ටයුතු 

පසුගිය අගේල් 26 වනදො  ොර්ථ  ගල  නිෙො විය.  



 

    

ගෙගේ නවී ෙණය  ළ IDH ICU ඒ  ය නැවතත් ගෙෝෙගල්  ටයුතු  ඳෙො  ොෙදීගේ 

අවේථොව 2020 අගේල් 28 වනදො ග ෞඛ්ය ගේවො අධ්යක්ෂ ජනෙොල්, වවදය අනිල් ජොසිංෙ 

ෙෙතොගේ ප්රධ්ොනත්වගයේ එෙ ගෙෝෙගල් දී පැවැත්විණි. IDH ගෙෝෙගල් වවදය ෙො ගෙද 

 ොර්යය ෙණ්ඩලය විසිේ  ංවිධ්ොනය  ළ ගේ චොේ උත් වය  ඳෙො IESL ග ොඩනැගිලි 

ගේවො ඉංජිගේරු  ණ්ඩොයෙ, නොවි  ෙමුදො ඉංජිගේරු  ණ්ඩොයෙ ෙො ගේ  ද් ොර්යයට 

මුලයෙය දොය ත්වය  ැපයු පරිතයො ශීලිේ කීපගදගනකු  ෙභොගී විය. ගෙහිදී ග ෞඛ්ය 

ගේවො අධ්යක්ෂ ජනෙොල්තුෙො සිය  ෘතඥතොවය  IESL ආයතනය ගවත පළ ෙ සිටිගේය. 

එගේෙ IDH ගෙෝෙගල් අධ්යක්ෂ  තුෙො විසිේ IESL ආයතනගේ  භොපතිතුෙො ගවත නිල 

ලිපියකිේ සිය ේතුතිය පළ  ගේය.  



 

 

 

 

    



IDH මෙවන මෙමෙයුෙ  

ග ොවිඩ්-19 ගදවන රැල්ල ට මුහුණදීෙට ෙැකි පරිදි IDH ගෙෝෙල තවදුෙත්  ේනද්ධ් 

කිරීෙ  ඳෙො දැනට  ොෙොනය වොට්ටටුවක් ගල  පවත්වොග න යන ග ොඩනැගිල්ලක්, දැඩි 

 ත් ොෙ ඒ  යක්  වට පත්කිරීෙට IDH  ළෙනො ෙණය තීෙණය  ෙන ලදි. ICU 

ඒ  ය ට  ැලගපන වොයු මී ෙණ ෙො  ංවොතන පද්ධ්තියක් ගෙහි අළුතිේෙ 

ේථොපනය කිරීෙ ගේ වයොපෘතිගේ අනිවොර්යය අවශ්යතොවයකි. ගේ වයොපෘතිය  ඳෙො 

දොය ත්වය ල ොගදන ගල  ගෙෝෙල් පරිපොලනය විසිේ ග ොඩනැගිලි ඉංජිගේරු  මිටුව 

ගවත  ළ ඉල්ලීෙ එ ගෙළොෙ පිළි ත් ඔවුේ එෙ  ොර්යයට වෙොෙ අත  ැසුගේය.  

එෙ  මිටුගේ ගල් ේ, ඉංජිගේරු ලක්ෙොල් ඉසුරු lockdown තත්වය යටගත් පවො 

 ණ්ඩොයගේ  ොෙොජි යේ අතෙ  ේ ේී ෙණය අඛ්ණ්ඩව පවත්වො නිමිේ ගේ 

 ඳෙො උෙදී  ටයුතු  ගේය. ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරු  මිටුගේ ඉංජිගේරු ශිෙොේ 

ජයලත්, ඉංජිගේරු සුෙං  ගල් ේව ේ, ඉංජිගේරු ප්ර ේන නොෙංග ොඩ ආදී ප්රවීනයේ 

 ේ ේධ්  ෙග න Zoom තොක්ෂණය ඔේගේ IDH වවදය ෙඬුල්ල  ේ ේධ් 

 ෙ නිමිේ ගේ නව ICU  ංකීර්ණගේ MVAC පද්ධ්තිය නිර්ෙොණ  ොර්යගේ නිෙතවීෙ 

සිදුවිය. 

    

 



   

 

 

ඉංජිගේරු උපගද්ශ්   ෙො ෙකිේ  ගේවය ල ො ත්තො නේ, මුදලිේ රුපියල් ලක්ෂ 

 ණනක් වැය  ළ යුතුව තිබූ   ර්තවයයක්, IDH ගෙෝෙල ගවත ගනොමිගල්ෙ ඉටු ෙදීෙට 

IESL ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරු  මිටුවට ෙැකි විය. ගේ MVAC පද්ධ්තිය නිර්ෙොණයට 

අදොළ  ැලසුේ (Design drawings), ප්රෙොණ පත්ර (BOQ) ආදි  ටයුතු දැනට අව ේ  ෙ ඇත. 

ගේ MVAC පද්ධ්තිය ේථොපනය කිරීෙ  ඳෙො අදොළ නිල අනුෙැතිය ලද වෙොෙ ඒ  ඳෙොද 

සිය අීක්ෂණ ෙො උපගද්ශ්  දොය ත්වය ල ොදීෙට ග ොඩනැගිලි ගේවො ඉංජිගේරු 

 මිටුව සුදොනමිේ සිටී. 


