
Sinhala (僧伽羅文) 
කෑම බීම සැපයීමේ ව්යාපාරය පිළිබඳ නව්තම අව්ශ්යතාව්ල සහ සීමා කිරීේව්ල සාරාාංශ්ය (ව්ලාංගු ව්න්මන් 2022 ජූලි 28 

සිට අම ෝස්තු 10 දක්ව්ා) 

මමමහයුේ ප්රකාරය එන්නත් පාස්තපත සහ පරීක්ෂණ 

අව්ශ්යතාව් 
නිශ්චිත අව්ශ්යතා සහ සීමා කිරීේ 

උපරිම 

පුද්ගලයින් 

සංඛ්යාව 

මමමෙයුම් 

පැය 
පරිශ්රමේ 

ශක්යතා 

සීමාව 

ක්ායය මණ්ඩලය පාරිම ෝගික්යා වසංගතම ෝධක් 

ක්ටයුතු  
පරිර්ශය ඇතුළත 

ක්රියාක්ා ක්ම් 
පැයක්ට වායු මාරු කිරීම් 

මෙෝ වායු සංමශෝධක් 

පිළිබඳ අවශයතා 

මවනත් 

අවශයතා සෙ 

සීමා කිරීම් 
උපරිමමයන් 

මම්සයක්ට 

පුද්ගලයින් 8 

මෙමනක් 
 
ඕනෑම 

ම ෝජන 

සංග්රෙයක්

ට 

උපරිමමයන් 

120 මෙමනක්  

උමද් 5 සිට 

සවස 

11.59 

ෙක්වා 
(ඇතුළත 

ම ෝජන 

කිරීමම් 

පැය) 

100% මක්ාවිඩ්-19 එන්නත් අවශයතා:  
(1) සාමානය පුද්ගලයින්:  

(අ) එන්නත් මාත්රා තුනක් ලබා ඇත; 

මෙෝ 
(ආ) මෙමවනි එන්නත් මාත්රාව ලැබූ 

පසු මාස ෙයක් තුළ; 
 

(2) සුව වූ පුද්ගලයින්:  
(අ) එන්නත් මාත්රා මෙක්ක් මෙෝ 

තුනක් ලබා ඇත; 
(ආ) සුව වීමම් සිට මාස ෙයක් තුළ; 
(ඇ) සුව වීමමන් පසු පළමු එන්නත් 

මාත්රාව ලැබීමම් සිට මාස ෙයක් තුළ; 

මෙෝ 
(ඈ) වයස අවුරුදු 12 සිට 17 ෙක්වා 

වන අත  Comirnaty එන්නත් 

මාත්රාවක් ලබා ඇත; 
 

(3) එන ගමන් ක් න්නන්: මාස ෙයක් තුළ 

මොංමක්ාං තුළට පැමිණ ඇති අත  

තාවක්ාලික් එන්නත් පාස්පත ලබා 

තිබීම; සෙ 
 
(4) වවෙයවරුන් විසින් එන්නත ලබා 

ගැනීමට නුසුදුසු යැයි සතයාපන ක් න 

ලෙ පුද්ගලයින්, සෙ QR මක්තය සමග 

මක්ාවිඩ්-19 එන්නත් වවෙය වයතිමේක් 

සෙතික්ය ලබා තිබීම. 

➢ LeaveHomeSafe 

පරිමලෝක්ණ 

ක් න්න  
➢ ක්ායික් 

උෂ්ණත්ව 

නිවා ණය 

පවත්වන්න 
➢ අත් 
සනීපා ක්ෂක් 

සැපයිය යුතු ම 

ය 

➢ මුහුණු වැස්ම 

ෙමා ගන්න 

(පුද්ගලයා එහි 

මම්සයක් ක්ෑම 

බීම 

පරිම ෝජනය 

ක් න 

අවස්ථාමේ ෙැ ) 

➢ මම්ස අත  
ප්රමාණවත් 

දු ස්ථතාව මෙෝ 

ඵලොයී මවන් 

කිරීම 

➢  ාවිත ක්ළ 
උපක් ණ ඉවත් 

කිරීම සෙ 

 ාවිත ක්ළ මම්ස 

➢ සජීවී 

ක්ායයසාධනයට 

මෙෝ නැටුමට 

අවස  නැත 
 

➢ වායු මාරු කිරීමම් 
සම/මෙෝ වායු 

සංමශෝධක් 

අවශයතාවලට 

අවනත විය යුතු ම ය. 

එවැනි ලියාපදංචිය 

වලංගු මලස තෙවුරු 

මක්ම න අොළ FEHD 

මවබ් පිටුව තුළ 

ලියාපදංචිය සම්ූර්ණ 

ක් න්න  

➢ වාතාශ්ර පද්ධතිය 
බාහි  වායු සැපයුම 

අනුමැති අවශයතා 

දගට ම සපු ාලන 

ආක්ා මයන් නිසි පරිද 

නඩත්තු ක්ළ යුතු ම ය 

➢ පරිශ්රය වයාපා ය 
සඳො විවෘතව ඇති 

විට වාතාශ්ර පද්ධතිය 

නිසි පරිද මාරු ක්ළ 

යුතු ය 

➢ (වායු මප ෙන්වල 
ක්ාමලෝචිත 

ප්රතිස්ථාපනය 

ඇතුළුව) 

නිෂ්පාෙක්යාමේ 

අත්මපාතට අනුකූලව 

➢ පරිශ්රමේ 
මො ටුමවහි 

ෙැන්වීම්/මපෝ

ස්ට  සංෙර්ශන 

ක්ළ යුතු ම ය 

(1 මවනි 

ඇමුණම) 

➢ “QR මක්ත 
සතයාපණ 

පරිමලෝක්ණය

” ජංගම 

මයදුම 

නවතම (4.3.3 

මෙෝ ඉෙළ) 

අනුවාෙයට 

යාවත්ක්ාලීන 

ක් න්න  

➢ උපාංගය මත 
පරිමලෝක්ණ 

මයදුමම් පළමු 

ක්රියාත්මක් 

කිරීමම්දී 

ලියාපදංචි 

වන්න  

➢ වැඩ සඳො ➢ ක්රියාක්ාරී 



පරිශ්රයට ඇතුළත් 

වීමට මප  සෑම 

දන තුනක්ට ම 

ව ක් මක්ෝවිඩ්-19 

සඳො වන රැපිඩ් 

ඇන්ිජන් 

පරීක්ෂණයට 

(RAT) ලක් වී ඍණ 

ප්රතිඵලයක් ලබා 

ගත යුතු ම වන 

අත  ඡායාරූප 

සටෙන් තබා 

ගත යුතු ය 

පරීක්ෂණය සෙ මවන් කිරීම 

පිරිසිදු කිරීම 

සෙ වයාසාෙන 

කිරීම සඳො 

ක්ැප වූ ක්ායය 

මණ්ඩලය නියම 

ක්  තිබිය යුතු ම 

ය 

වායු සංමශෝධක් නිසි 

පරිද ක්රියාත්මක් 

ක් න්න, නඩත්තු 

ක් න්න, අලුත්වැඩියා 

ක් න්න 

 



Sinhala (僧伽羅文) 

I වෙනි ඇමුණුම 
 

පරිශ්රවේ ව ොරටුවේ සං ර්ශන කළ යුතු  ැන්වීම් 
 
 දැන්වීම සාම්පලය 
1. කෑම බීම සැපයුම් පරිශ්රයේ ‘LeaveHomeSafe’ 

ස්ථානීය QR යේතය අඩංගු යපෝස්ටරය 
- 

2. “එන්නත්කරණ පාස්පත” යටයත් ක්රියාකාී 
පීක්ෂණයට ලේ වන පරිශ්රයේ සඳහා වන දැන්වීම 

1 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 
3. පැයකට වායු මාරු කිීම (නැවුම් වායුව) සහ/යහෝ 

ස්ථාපිත වායු සංය ෝධක(ය) පිළිබඳ දැන්වීම 
2 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 
4. කෑම බීම සැපයුම් පරිශ්රය තුළ ආහාර යහෝ බීම 

පරිය ෝජනයට අවසර නැති පැය ගණන් තුළ කෑම බීම 

සැපයුම් පරිශ්රයට යාබද ප්රයේ  තුළ ආහාර යහෝ බීම 

පරිය ෝජන යනොකළ යුතු ම බව පාරිය ෝගිකයින්ට 
මතේ කිීයම් දැන්වීම් (A4 ප්රමාණය) 

3 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 

5. අනුමත බාහිර වාඩි වීයම් ස්ථානය සහිත කෑම බීම 

සැපයුම් පරිශ්රයට පමණේ යයයේ: අනුමත OSA සහ 

ගෘහස්ථ වාඩි වීයම් ස්ථානය 
යපන්වන විනයාස සැලැස්ම (A3 ප්රමාණය) 

- 

6. සම්යේෂණ අවදානම අඩු කිීම සඳහා වන අදාළ 

කටයුතු යයොදා ගන්නා කෑම බීම සැපයුම් පරිශ්රයට 

පමණේ යයයේ: 
කෑම බීම සැපයුම් වයාපාරයේ යමයහයුම් ප්රකාරය 

සඳහා වන දැන්වීම (සම්යේෂණ අවදානම අඩු කිීම 

සඳහා වන අදාළ කටයුතු) 

4 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 

7. බීමහල් පැවරුම සහිත සහ බීමහලේ යහෝ 

අවන්හලේ යලස ක්රියා කිීමට තීරණ කළ කෑම බීම 

සැපයීම් පරිශ්රයට පමණේ යයයේ:  
බීමහල යහෝ අවන්හල සඳහා වන ක්රියාත්මක කිීයම් 

ප්රකාරය සඳහා වන දැන්වීම (A3 ප්රමාණය) 

5 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 

8. කැයරෝකී ස්ථාපන අවසරයේ යහෝ කැයරෝකී ස්ථාපන 

අවසරයේ සඳහා වන ඉල්ලීයමන් ලිඛිත වයතියකකයේ 

සහිත සහ කැයරෝකී ස්ථාපනයේ යලස ක්රියා කිීමට 

තීරණ කළ කෑම බීම සැපයුම් පරිශ්රයට පමණේ 

යයයේ: 
කැයරෝකී ස්ථාපනයේ සඳහා වන ක්රියාත්මක කිීයම් 

ප්රකාරය සඳහා වන දැන්වීම (A3 ප්රමාණය) 

6 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 

9. බීමහල් පැවරුම යහෝ කැයරෝකී ස්ථාපන අවසරයේ 

යහෝ කැයරෝකී ස්ථාපන අවසරයේ සඳහා වන 

ඉල්ලීයමන් ලිඛිත වයතියකකයේ සහිත සහ පරිශ්රයේ 

එක යකොටසේ බීමහලේ/අවන්හලේ සහ අයනකුත් 

යකොටස කැයරෝකී ස්ථාපනයේ යලස ක්රියා කිීමට 

තීරණ කළ කෑම බීම සැපයුම් පරිශ්රයට පමණේ 

යයයේ;  
සුවියේෂී වර්ණවලින් “නිේචිත කලාපය” යවනස් යකොට 

දැකීමට සහ හඳුනා ගැනීමට බිම් සැලැස්ම, එනම් 

බීමහල් / අවන්හල් කලාපය සඳහා ළා පීච් පාට සහ 

- 
සටහන: 

පරිශ්රය සඳහා 

වන බිම් 

සැලැස්ම සහ 5 

සහ 6 යවනි 

දැන්වීම් එක 

වර සංදර්ශන 

කිීම අව ය 

යකයක 



කැයරෝකී ස්ථාපන කලාපය සඳහා යකොළ පාට (A3 

ප්රමාණය) 
10. සමාජ ාලාවේ යහෝ රාත්රී සමාජ ාලාවේ යලස 

ක්රියාත්මක කරන කෑම බීම සැපයුම් පරිශ්රයට පමණේ 

යයයේ: 
සමාජ ාලාවේ යහෝ රාත්රී සමාජ ාලාවේ යලස 

ක්රියාත්මක කිීයම් ප්රකාරය සඳහා වන දැන්වීම (A3 

ප්රමාණය) 

7 යවනි දැන්වීම 

බලන්න 

 



Vaccine Pass Applicable Premises

This is a premises subject to active checking of Vaccine Pass under the Vaccine Pass 
Direction issued by the Secretary for Food and Health pursuant to the Prevention and 
Control of Disease (Vaccine Pass) Regulation (Cap. 599, sub. leg. L).  Every person 
who enters or remains on this premises is required under the law to have been vaccinated 
in the manner specified in the Direction, unless he/she is an exempted person.  For 
details, please visit the COVID-19 Thematic Website. 

The person-in-charge of this premises is required under the law to – 
ensure that every person who enters or remains on this premises (“the person”) to 
have been vaccinated in the manner specified in the Direction, unless he/she is an 
exempted person; 

collect the name and telephone number, as well as the date and time of visit of 
children aged below 12 not accompanied by an adult; 

require the person whose vaccination record is not presented in the form or does 
not contain a QR code (“the relevant QR code”) to make a written declaration; 

scan the relevant QR code by using the “QR Code Verification Scanner” mobile 
application and keep the log record for 31 days; and 
Note: Information from the relevant QR Code including name and ID card number (which are partially masked 

and hashed); the vaccination dates (or expiry date of a medical exemption certificate); and the scanning date and 

time, will be encrypted and stored in the mobile application.  It is not possible to use the information to identify 

any of the individuals concerned.  The staff of the premises will not have access to the information. 

on request of an authorized officer (including a health officer or a police officer) 
and for identifying and tracing of any person who may have been exposed to the 
risk of contracting COVID-19, provide the said log record to the Department of 
Health. 

Notice 1：Notice for a Premises subject to Active Checking under “Vaccine Pass”



Notice 

(1) Licence number :           

Name of business :          

Address of business :  

 

(2) The catering business falls within the category of 

catering premises in respect of seating area of the 

premises under the specification and directions in 

relation to Catering Business under Prevention and 

Control of Disease (Requirements and 

Directions)(Business and Premises) Regulation;

(3) It has been registered with Food and Environmental 

Hygiene Department with the information confirmed 

to indicate that the seating area of the catering 

premises is : (FEHD Registration Number :       )  

(a) of air change per hour (fresh air) at      ; and/or

(b) installed with the type(s) of air purifier below :

#The size of notice must not be less than 297x420 mm (A3 size) 

and must be displayed round-the-clock at the entrance of the 

catering premises. 

Notice 2 :Notice of air change per hour (fresh air) and/or air purifier(s) installed  



在不容許堂食時段， 

不應於毗連本餐飲處所的地方飲食 

During the hours when dine-in is not allowed, 

food or drink must not be consumed 

in areas adjacent to this catering premises 

Notice 3：Notice to remind customers that food or drink must not be consumed in areas adjacent to that catering premises 
during the hours when consumption of food or drink on catering premises is not allowed (A4 size) 



Notice 

(1) Licence number :

Shop sign :

Address :

(2) The following corresponding measures for reducing

the risk of transmission to be adopted by the premises

or part under paragraph      of the specification

and directions in relation to Catering Business under

Prevention and Control of Disease (Requirements

and Directions)(Business and Premises) Regulation:

For a period of      days, selling or supplying food 

or drink for consumption on the premises of any 

catering business must be ceased from 6.00 p.m. to 

4.59 a.m. of the subsequent day, and no more than 2 

persons may be seated together at one table at any 

other times */  

Closure of the premises for      days*  

(input the appropriate number of days) 

(3) The commencement and end dates of the

corresponding measures to be adopted:

to . 

*Please delete where inappropriate.

Notice 4 :(Only applicable to Catering premises adopting corresponding measures for reducing the risk of transmission) 
Notice for mode of operation for catering business (corresponding measures for reducing the risk of transmission)   



Notice 
(1) Liquor licence number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of premises :

* Bar/Pub  or

Bar/Pub zone of a catering premises

Specified Period : 

(3) The corresponding period(s) that selling or supplying
of food or drink for consumption on the premises of
any bar/pub or the bar/pub zone of a catering premises
must be ceased :

(4) The corresponding maximum number of persons
allowed to be seated together at one table in the
bar/pub or bar/pub zone of a catering premises:

*Please delete as appropriate

Notice 5: Only applicable to Catering premises with bar endorsement and decided to operate as a bar 
or pub: Notice for the mode of operation for bar or pub (A3 size)



Notice 

(1) Permit number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of scheduled premises : Karaoke Establishment

Specified Period : 

(3) The period that the premises must be closed :

(4) The maximum number of persons allowed to be seated

together at one table or to be in the same room : 

Notice 6: Only applicable to Catering premises with a karaoke establishment permit or a written exemption from 
application for a karaoke establishment permit, and decided to operate as a karaoke establishment: Notice for the 
mode of operation for karaoke establishment (A3 size)



Notice 

(1) Licence number :

Shop sign : 

Address : 

(2) Type of scheduled premises : Club or nightclub

Specified Period : 

(3) The period that the premises must be closed :

(4) The maximum number of persons allowed to be seated

together at one table or to be in the same room : 

Notice 7: Only applicable to Catering premises to operate as club or nightclub:Notice for the mode of 
operation for club or nightclub (A3 size)
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