
  

"COVID-19 තත්වය පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටළුවක් තිබේද? 

බකොබරෝනො  වවරසය පැතිරීමත් සමඟ අපබේ ජීවිතබේ තීරණොත්මක බමොබ ොතක් අප පසුකරමින් 

සිටින්බනමු.  වතතමොන තත්වය නිසො ඔබට නිවබසේ රැඳී වී සිටීමට සිදුවීද? නැතබ ොත් COVID-19 සංග්රොමබේ  

සෘජුව දොයකවන ඉදිරිබපළ බසෞඛ්ය බසේවකබයු  බසස බසේවය ිරරීම නිසො නිවසින් බැ ැරව සිටීමට සිදුවී 

ඇත්ද?  එබසේ නම්, ඔබට ප ත සඳ න් කරුනු වසට මු ණ දීමට සිදුවීම අසොමොනය බදයක් බනොබ:  

 

 අනොගතය පිළිබද  කොංසොව 

 බකොබරෝනො නිසො බරෝගොතුර බ: යැයි බිය 

 දුබස මබනෝභොවය, බසොබපොබරොත්තු රහිතබව, තනිකම 

 උච්ච බ ෝ අනබේක්ිත  ැඟීම් (බකෝපය, දුක, බිය, කනසේසල්ස) 

 ඉබගනීම, වැඩ ිරරීම, අවධොනය තබො ගැනීම පිළිබද ඇති දුෂේකරතො 

 බතොරතුරු බසවීබම් දැඩි අවශ්යතොවය (ූපපවොහිනිය නැරීමම, අන්ත්තොසය පරීක්ෂො ිරරීම, සමෝ මොධයවස 

නිරන්තරබයන් සැරිසැරීම) 

 බකොබරෝනො වවරසය වැසදුන බරෝගීන් සමඟ වැඩ ිරරීම නිසො ආතතියට පත්වීම බ ෝ ආතතිය වැඩි වීම ” 

 පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ බනොමැතිකම නිසො අසරණ බවක් දැනීම 

 හිසරදය, ආ ොර රුචිය නැති වීම 

ඉ ත බ ෝ බවනත් ආශ්රිත ගැටළු වලින් එකක් බ ෝ වැඩි ගණනක් ඔබට බසපො ඇති බව  ැබන නම්, ඔබ තනි 

වී නැති බව විශ්ේවොස කරන්න. අපබේ මබනෝ සමොජීය මැදි ත්වීබම් ස ොය දැන් ඔබ බවනුබවන් දිගු කර ඇත. 

ඔබට දැන් නිවසින්, බබෝඩිබමන් බ ෝ රැිරයො සේථොනබේ සිට අප  ො සම්බන්ධ විය  ැිරය. 

    

            ප ත අංක මගින් WhatsApp (ඇමතුම බ ෝ පණිවිඩ); 

  

• ඔබබේ සියලු බතොරතුරු වස ර සයභොවය ආරක්ෂො ිරරීමට අපි කැපවී සිටිමු. 

 

0773 746 276  -  බ ේමො රණවක මිය   - මබනෝවිදයො උපබද්කාකො, උපබද්ශ්න කකකය                                                                                                         

0718 65 85 32  - බත්්ොනී බුසත්වත්ත මිය - කතිකොචොර්ය, මබනෝවිදයො ස  උපබද්ශ්න බදපො. 
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"Are you having any concerns in this COVID-19 situation?"  

We are passing a crucial moment in our lives with the spreading of the coronavirus. You may be 

staying at home or away from home because of the current situation of physical distancing or 

serving as a frontline health worker who is directly fighting the COVID-19 battle. If so, it is not un-

usual that you may have encountered the following:  

 Anxiety caused by uncertainty  

 Anxiety about the future 

 Fear of being ill due to corona 

 Low mood, hopelessness, loneliness 

 Intense or unpredictable feelings (anger, sadness, fear, worry) 

 Difficulties with studying, working, concentration  

 Strong need to seek information (watching TV, checking internet, constant scrolling 
on social media) 

 Being stressed or increased tension due to working with  

     corona virus  patients”   

 Feeling helpless due to lack of personal protective equipment 

 Headache, Loss of appetite 

If you feel you are affected by one or more of the above or other related issues, believe that you 
are not alone. Our psychosocial intervention support has now been extended for you. You can 
now contact us from home, boarding place or while at work: 

 

      WhatsApp (call or chat) on following numbers; 

  

 

We are committed and bound to protect the confidentiality of all your information.  

0773 746 276  -  Ms. Hema Ranawake - Psychological Counsellor,OUSL Counselling Unit                                             

0718 65 85 32 - Ms. Thejani Bulathwatta - Lecturer, Dept. of Psychology and Counseling 

 Counselling Unit 
 Department of Psychology & Counselling 
 Faculty of Health Sciences 
 The Open University of Sri Lanka 
 Nawala  
 Nugegoda 

 


