wdrlaIdldÍ
m<sfndaOkdYl
Ndú;h

wdrlaIdldÍ m<sfndaOkdYl Ndú;h

3' .nvd lsÍfï§

Y%S ,xldfõ lDIsld¾ñl lgh;= ioyd

• මුලේ ඇසුරුම් තුළම .nvd lrkak'

m<sfndaOkdYl nyq,j Ndú;d fõ'

• මුලේ දවටන් / යලේබල ඉවතේ යන්ාකරන්ේන්.

m<sfndaOkdYl mßyrKh lsÍfïoS ksjerÈ Ndú;h
ms<sno ±kqj;a ùu w;HjYH fõ'

• wdydr mdk ;snQ ysia n÷kaj, m<sfndaOkdYl
.nvd fkdlrkak'
• m<sfndaOkdYl ysia weiqreï ;=< wdydr .nvd
fkdlrkak'

m<sfndaOkdYl wdrlaIdldÍj
mßyrKh lrk whqre

• wdydr øjH iu. tlg .nvd fkdlrkak'
• m<sfndaOkdYl l=vd <uhskf
a .ka wE;alr ;nkak'

1' ñ<§ .ekSfïÈ

❖ lDIs WmfoaYl ks,Odßhdf.ka Wmfoia ,nd
.kak'
❖ l,a bl=;a ùfï Èkh ms<sno ie<ls,su;a jkak
2' m%jdykfha§
❖ ඒවාය ේ මුලේ ඇසුරුම් තුළu /f.k hkak
❖ යෙරලීම හා කාන්ේුවීම සිුයන්ාවන් ෙරිදි යෙන්

kak.

❖ සතුන්ේ, ොරියභෝෙික භාණ්ඩ, ආහාර වැන්ි දෑ සමෙ
ෙරවාහන්

cd;sl úI f;dr;=re uOHia:dkh
Y%S ,xld cd;sl frday,
fld<U

යන්ාකරන්ේන්.

•

bì h;=re oud fjku ia:dkhl .nvd lrkak'

Ndú;hg fmr f,an,h iy Wmfoia
m;%sldj fydÈka lshjkak'
Wmfoia ms<smÈkak'

• iïmQ¾K YÍrh wdjrKh jk mrsos wdrlaIl
we÷ï yd WmlrK Ndú;d lrkak'

lDIs ridhk fh§ug iqÿiq;u wjia:dj
jkafka meyenr ld,.=Khla mj;sk
Woh ld,hhs'
m<sfndaOkdYl Ndú;d lr wjika jQ miq

ñY% lsÍfï§

❖ WmlrK fydÈka msßisÿ lrkak'

• ñY% lsÍfï§ rn¾ w;ajeiqï Ndú;d lrkak'

• iq<x yuk ÈYdjg ,ïnlj .uka lrñka

biskk
a

❖ WmlrK fidaok c,h c, uQ,dY%j,g uqod
fkdyßkak'

• m<sfndaOkdYl w;ska ñY% lsÍu wk;=reÞhlh'
tA i|yd ,S o~q Ndú;d lrkak'

❖ Ndú;d l< weÿï fidaod fydÈka msßisÿ jkak'

ysia n÷ka neyer lsÍfñ§
• ysia n÷ka f;jrla fydoska fidaod tl;= lsÍfï
uOHia:dkj,g Ndr fokak'

• ;o wõ rYañh"j¾Idj yd ±ä සුළං
අවසේථාj, biSu isÿ fkdlrkak¡

m<sfndaOkdYl biSfï§
• biSug Ndú;d lrk WmlrK fyd| ;;a;ajfha
;sfí oehs mrSlaId lrkak'
• ෙළියබෝධන්ාශක

ඉසීමට යෙර සහ ෙසුව කුඩා

ළමුන්ේ හා සුරතලේ සතුන්ේ එම සේථාන්ය න්ේ ඉවතේ
කරkak'

සහිත

•

ksji wi, m<sfndaOkdYl bisk úg
ජයන්ලේ වසා ;nkak'

•

bisk w;r;=r wdydr .ekSu" f;a mdkh fyda
ÿïmdkh fkdlrkak'

• ysia n÷ka" <sx" ldKq moaO;s fyda fjk;a c,
uQ,dY% wi, je<,Su isÿ fkdlrkak'

යදාර
m<sfndaOkdYl biSfuka miq
wiajkq fk<Sug
wju jYfhka i;s 1-3 ;a w;r ld,hla .; úh
hq;=hs'

ෙළියබෝධන්ාශකj, úI iys; Ndjh
යලේබලය ේ ඇති සංඥා වචන් වලින්ේ විෂ තතේව ka
ms<sno wjfndaOhla ,nd .; yel'

ෙරයේශම් වන්ේන් (Caution) - අඩු විෂ භාව ක් යෙන්ේව ි
අවවාද

ි (Warning)

- තරමක විෂ භාව ක් යෙන්ේව ි

අන්තුරුදා ක ි (Danger) - ඉතා විෂ සහිත ි

úI ùul§.............
frda.shd yels blauKska wdikaku frday,
fj; /f.k hkak

wu;kak………..
011-2686143
011-2691111
දිෙව
ු 2430
cd;sl úI f;dr;=re uOHia:dkh
Y%S ,xld cd;sl frday,

• ෙළියබෝධන්ාශක න්ිසා ඇතිවන් යසෞඛ්යම .eg¿
න්ිරාවරණ වන් ෙරමාණ හා විෂ භාව මත රඳා
ෙවතී.
• ඉතා විෂ අඩු ෙළියබෝධන්ාශක ක් වුවද විශාල
ෙරමාණ කට න්ිරාවරණ වූ විට අන්තුරුදා ක
fõ'

ෙළියබෝධන්ාශක ක අන්තුරු අවම
කරෙැන්ීම

Email : npdic.nhs@gmail.com
infotoxlanka@gmail.com
https://www.facebook.com/ NTPICSL

❖ yels iEu úgu ෙළියබෝධන්ාශක Ndú;h wju
lrkak'
Web site http://www.toxbaselanka.info

❖ m<sfndaO md,khg iajNdúl ffcj md,k
l%u wkq.ukh lrkak'

cd;sl úI f;dr;=re uOHia:dkfha m%ldYkhls'

