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සෞමාමා මාාර්සෞ�ෝපසෞේශය පහත භාාෂාාවලින් ලබා 
�ත හැකි අතර ඔබට ඒවා මාත ක්ලික් කිරීසෞමාන් 
බා�ත කළ හැකිය:

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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https://guide.haj.gov.sa/


පටුන
 

හජ් වන්දැනාකරුසෞ� 
ඖෂාධ වර්�

ආහාර විෂා වීසෞමාන් ඔබ ව 
වළක්වා �ැනීමාට

ප්රතිකාර කිරීමාට වඩාා 
ආරක්ෂාා වීමා යහපත් ය

හජ් �මාසෞ� දී මුඛ්ය 
ආවරණ භාාවිතා කිරීසෞ� 
වැදැ�ත්කමා
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සෞකාසෞරෝනා වයිර�ය 
(Covid 19) පැතිරීමා වැළක්වීමා 
�ඳහා උපසෞදැස්

සෞකාණ්ඩා කැපීසෞ� දී 
පිළිපැදිය යුතු සෞ�ෞඛ්යය 
උපසෞදැස්

හජ් හි 
කාන්තාව

ශ්ව�න පේධතිසෞ� සෞරෝ�

හජ් හි කුඩාා 
දැරුවන්

පාචනය, ආමාාශ 
ආන්ත්රයික සෞරෝ� �හ 
මාලබේධය
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තාප ආඝාාතය

මාාංශ සෞ�ශිවල දැැඩි 
සෞේදැනාව

දියවැඩියා සෞරෝගීන්

හෘදැ සෞරෝගීන්

�සෞ� සෞරෝ� �හ 
තුවාල

රුධිර පීඩාන සෞරෝගීන්
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ඇදුමා සෞරෝගීන්

අ�ාත්මික (Allergic) 
සෞරෝගීන්

වකු�ඩු සෞරෝගීන්

වැදැ�ත් අංක
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සෞපරවදැන

හජ් වන්දනාාකරුවා ඒ සඳහා මුදල් වියදම් කරනාවා 
සේ�ම, ඔහු ඒ සඳහා විශාාල ශාාරීරික සේවසේහසක් ද දරයි.

ශාාරීරික හැකියාව හජ් අනිවාර්ය වීසේම් එක් 
සේකාන්සේේසියක් වූසේ� සේම් සේ�තුව නිසාය. හජ් ඉටු 
කිරීමට ශාක්තියක් සේනාාමැති සේකසේනාකුට, ඔහු විසින් 
හජ් වන්දනාාව ඉටු කිරීම අනිවාර්ය සේනාාසේේ.
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හජ් වන්දැනාකරුසෞ� 
ඖෂාධ වර්�
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හරම් සේේව�ථාානාය අසල සහ මක්කම පුරා සියලුම 
�ථාානාවල සේෙසේහත් ශාාලාවන් ඇති නාමුත් මිනාා, 
මු�දලිෆාා සහ අරෆාා හි සේෙසේහත්  ශාාලාවන් සේනාාමැත.
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https://www.google.com/maps/search/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D9%83%D8%A9%E2%80%AD%E2%80%AD/@21.3734553,39.9541719,13z


පිසූ ආහාර ගෙඩාා කිරීසේමන් සේහෝ සේෙදා හැරීසේමන් 
පසු යම් කාලයක් යම් ආහාරයකට ගත වී තිබුසේ� 
නාම් ඉන් පසු  ඒවා  ආහාරයට ගැනීසේමන් වළකින්නා. 
විසේේෂසේයන් මෂාඉර් සේහවත් හජ් සමසේ� රැඳී සිටිය 
යුතු         �ථාානා අතර දිගු කාලයක් ගමන් කරනා විට.

ආහාර විෂා වීසෞමාන් ඔබ 
ව වළක්වා �ැනීමාට
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ප්රසේේසම් වන්නා! පිසූ ආහාර කාමර උෂ්ණත්වසේ� 
පැය සේදකකට වැඩි කාලයක් තො ගැනීසේමන් විෂබීජ 
සේෙෝවීමටත් ආහාර විෂ වීමටත් ඉඩා ඇත.

පලතුරු සහ එළවළු අනුභව කිරීමට සේපර 
ඒවා සේහාඳින් සේසෝදා ගන්නා අමතක සේනාා 
කරන්නා. 
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නියමිත ප්රමාණයට ආහාර ගැනීමටත් ජලය සහ යුෂ 
වැනි දියර වර්ග වැඩි                   පානාය කිරීමටත් වග 
ෙලා ගන්නා.
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වීදි සේවසේළන්දන් විසින් අසේලවි කරනා ආහාර 
මිලදී සේනාාගන්නා.
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හජ් �මාසෞ� දී මුඛ්ය 
ආවරණ භාාවිත කිරීසෞ� 

වැදැ�ත්කමා

ඔබ මුඛ්ය ආවරණ භාාවිත කරන්සෞන්:

 ¨ පැතිර යනා වෛවර� වැළැක්වීම සඳහා.

 ¨   
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මුඛ ආවරණසේයන් නාාසය, මුඛය සහ නිකට 
ආවරණය කළ යුතුය.
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සේකාසේරෝනාා පැතිරීම වළක්වා ගැනීම 
සඳහා සෑම විටම මුඛ ආවරණ භාවිත 
කරනු ලැසේේ.

හරම් සේේව�ථාානාය සහ නාෙවි 
සේේව�ථාානාය තුළ, එසේමන්ම තවාෆ් ඉටු 
කිරීම, සඊ ඉටු කිරීම හා ජමරාත් සේවත ගල් 
කැට විසි කිරීම යනා අතරවාරයන්හි.

මාා මුඛ්ය ආවරණ භාාවිත කළ යුත්සෞත් කවර 
අවස්ථාාක දැ?
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මුඛ ආවරණය වරින් වර සේහෝ එය අපිරිසිදු වූ විට මාරු 
කළ යුතුයි. භාවිත කළ මුඛ ආවරණය කුණු කූඩායට 
දමන්නා.
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සෞකාසෞරෝනා වයිර�ය 

(Covid 19) පැතිරීමා 

වැළක්වීමා �ඳහා 

උපසෞදැස්

හු�ම ගැනීම.

නාාසසේයන් සේහෝ මුඛසේයන් මතුපිටට 
වැසේටනා කුඩාා ජල බිඳිති.

වෛවරසය සහිත මතුපිට පෘෂ්ඨයන් 
�පර්ශා කර පසුව ඇ�, නාාසය සේහෝ මුඛය 
�පර්ශා කිරීම.
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නිතර ම සෙන් හා වතුසේරන් අත් සේසෝදා 
ගැනීම.

මුඛ ආවරණය භාවිත කිරීම, සේසනාඟ 
අධික �ථාානාවල ඇ�, මුඛය සේහෝ නාාසය 
�පර්ශා කිරීසේමන් වැළකී සිටීම.

සෑම විටම  සේපෞේගලික සනීපාරක්ෂාව 
සේකසේරහි අවධාානාය සේයාමු කිරීම.

සේසනාඟ ගැවසේසනා �ථාානාවල පුේගලයින් 
අතර ප්රමාණවත් දුරක් තො ගැනීම.

සෞකාසෞරෝනා වයිර�ය වැළැක්වීසෞ� පියවර.

20



කැ�ස සහ කිවිසුම් යනා විට සේල්න්සුවක් 
සේහෝ කඩාදාසි තුවායක් සේහෝ  භාවිත කිරීම. 
පසුව ඒවා නියමිත �ථාානායට විසි කිරීම.

අත්  විසජීෙ  නාාශාක (සේසනිටයිසර්) භාවිත 
කිරීම.
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හිසසේක� ෙෑම සේහෝ සේකාට කිරීම අල්ලා� නියම කළ හජ් 
කර්තවයසේයහි අනිවාර්ය කරුණු අතරින් එකකි. එය උම්රා 
අවසන් කළ පසුව සහ ඊේ දිනාසේ� ජමරතුල්  අකාොට ගල් 
ගැසීසේමන් පසුව සිදු කරනු ලැසේේ. සේම්වා ඔසේේ නීසේරෝගීභාවය 
සහ සේෙෝවනා සේරෝගවලින් ඔෙ ආරක්ෂා වීම සඳහා ඔෙ 
අනුගමනාය කළ යුතු උපසේද� සේේ.

සෞකාණ්ඩා කැපීසෞ� දී 

පිළිපැදිය යුතු සෞ�ෞඛ්යය 

උපසෞදැස්
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ආරම්භ කිරීමට සේපර සෙන් හා වතුසේරන් අත් 
සේසෝදාගන්නාා සේලස ොෙර්වරයාසේගන් ඉල්ලා 

සිටින්නා.

එක් වරක් භාවිත කරනා සේර්සරයක් ඔහු භාවිතා කරනා 
ෙව සහ ඔසේේ සේකා�ඩා කැපීමට සේපර එය මාරු කළ 

ෙව තහවුරු කර ගන්නා.

ඕනාෑම වර්ගයක සේර්සරයක් සේහෝ සේකා�ඩා කැපීමට 
භාවිත කරනා උපාංගයක් සේහෝ අන් අය සමඟ සේෙදා 

ගැනීසේමන් වළකින්නා.
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හජ් හි 

කාන්තාව

 
 

හජ් ඉටු කරන මාාසෞ� සෞ�ාසෞහායුරියට වැදැ�ත් 
උපසෞදැස් කිහිපයක්.
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ොධාාසේවන් සේතාරව තම හජ් වන්දනාාවන් 
ඉටු කිරීම පිණිස ඔසප් තත්ත්වය පාලනාය 
කිරීම සඳහා ඖෂධා භාවිත කිරීමට 
කාන්තාවක් කැමති නාම්,  ඇය  කළ   
යුත්සේත්:

 ¨   
 
 

 ¨ නියමිත සේේලාවට ඖෂධා ලො ගැනීම.
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ලිහිල් කපු ඇඳුම් සහ සුදුසු පාවහන් පැළඳීම.

ප්රමාණවත් දියර වර්ග පානායට ගැනීම.

සේසනාඟ අතරට යාසේමන් වැළකී සිටීම.

අධික උණුසුසේමන් වැළකී සිටීම.

සෑම පැයකට සේහෝ සේදකකට වරක් මදක් 
ඇවිදීම.

ඔෙට සේල් ගැලීම, හිසරදය සේහෝ උදර 
සේේදනාාවක් දැසේනානා විට ළඟම ඇති සේරෝහල 
සේවත යෑම.

කවර සේහෝ අමතර ශාාරීරික සේවසේහසක් වුව ද 
එයින් වැළකී සිටින්නා. ෂරීආව පිරිනාමා ඇති 
සහනා පිළිපදින්නා. ගල් කැට විසි කිරීසේම්            

                 සේවනාත් අසේයකු සේවත පවරන්නා.

හජ් �හ උ�රා කාලය තුළ �ර්භානී කාන්තාවන් 
�ඳහා   උපසෞදැස්.
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හජ් හි කුඩාා 

දැරුවන්

දැරුවන් රැසෞ�න එන විට, පහත �ඳහන් 
කරුණු සෞකසෞරහි අවධානය සෞයාමු කරන්න.

28



දරුවාසේ� මැණික් කටුව වටා ඔහුසේ� නාම 
සහ දුරකථානා අංකය ඇතුළත් අත් පළඳනාාව 
පළඳවන්නා.

දරුවාසේ� මූලික එන්නාත් සම්පූර්ණ කිරීම.

දියර වර්ග වැඩිපුර පානායට දීම.

නිතර අත් සේ�දීම.

දරුවාසේ�  සේපෞේගලික සනීපාරක්ෂාව.

ඔහු ගන්නාා ආහාර ගැනා සැලකිලිමත් වීම.

දරුවන් සේසනාඟ ඇති තැන්වලට සේගනා 
යාසේමන් වැළකී සිටීම.
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ශ්ව�න 

පේධතිසෞ� සෞරෝ�

ශ්ව�න සෞරෝ� හජ් �මාසෞ� වඩාාත් සුලභා ව 
දැැකිය හැකි සෞරෝ�යකි. එමා සෞරෝ�ය කැස්� 
සෞහෝ කිවිසු� යාසෞමාන් විෂාබීජ සෞහෝ වෛවරස්                  

  ය වීමා  නි�ා ඇති සෞේ.
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සෞපාදු උපසෞදැස්
ඔබට ශ්ව�න සෞරෝ�සෞ� 
ලක්ෂාණ දැැසෞනන විට:

 ¨ අන් අයට හානියක් සේනාා වීම පිණිස නිතරම මුඛ 
ආවරණය පළඳින්නා.

 ¨ උණුසුම් දියර වර්ග පානායට ගන්නා. 

 ¨ හැකි තාක් විසේේක ගන්නා.

 ¨ සේේදනාා නාාශාක ලො ගන්නා.

 ¨  
 

 ¨  
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වායු �මීකරණ සෞවත 
�ෘජු ව නිරාවරණය 

සෞනාවන්න.

ශ්ව�න සෞරෝ� වැළැක්වීසෞ� මාාර්�:

ආ�ාදිතයින් සෞවත 
�මීප වීසෞමාන් 

වළකින්න.

අන් අයසෞ� සෞමාවල� 
භාාවිත සෞනාකරන්න.

අත් සෞ�ෝදැා පිරිසිදු 
කරන්න.

සෞ�නඟ අතර �ැවසීසෞමාන් 
වළකින්න.

අධික සිසිල් ජලය 
පානය කිරීසෞමාන් 

වළකින්න.
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ආහාරවල පිරිසිදුකමා �හ 
සුරක්ෂිතතාව. 

අධික සෞ�දැය අඩාංගු ආහාර 
�ැනීසෞමාන් වැළකීමා.

වීදි සෞවසෞළන්දැන්සෞ�න් ආහාර මිල දී 
�ැනීසෞමාන් වැළකීමා.

අත් සෞ�ෝදැා පිරිසිදු කිරීමා.

මාස් මාාංශ ආදිය සෞහාඳින් පි� �ැනීමා.
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මාලබේධය වැළැක්වීමා �ඳහා:

 ¨ අධික සේලස ජලය පානාය 
කිරීම.

 ¨   

 ¨  

 ¨ දියර වර්ග අධික සේලස පානාය කිරීම.
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�සෞ� සෞරෝ� �හ 

තුවාල

හජ් �හ උ�රා කාලවල දී �සෞ� සෞරෝ� බහුලව 
දැක්නට ලැසෞබන සෞ�තුව:

 ¨ උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම.

 ¨ අධික සේසනාඟ.

 ¨ අධික සේලස දහඩිය දැමීම.

 ¨ සූර්යාසේලෝකයට නිරාවරණය වීම.
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�න්ධි ඉදිමී� �හ කලවාවල 
කැපු�වලින් ආරක්ෂාා වීමාට

 ¨  

 ¨ සේපෞේගලික සනීපාරක්ෂාව ගැනා 
අවධාානාය සේයාමු කිරීම.

 ¨ ඇවිදීමට සේපර ආසේල්පනා භාවිත කිරීම.
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�මා හිරු රශ්මිසෞයන් 
ආරක්ෂාා කිරීමා �ඳහා

 ¨ විසේේෂසේයන් උසේේ 10 සිට සවස 3 දක්වා සෑම 
විටම හිරු ආවරණ (කුඩා) භාවිත කිරීම.

 ¨  

 ¨ හිරු එළිසේයන් ආරක්ෂා කරනා ආසේල්ප භාවිතය.
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�සෞ� ඇති වන දිලීර ආ�ාදැන වළක්වා 
�ැනීසෞ� ක්රමා:

 ¨  සේපෞේගලික සනීපාරක්ෂාව.

 ¨ නිතිපතා �නාානාය කිරීම.

 ¨ යට ඇඳුම් පිරිසිදු ව තො ගැනීම.

 ¨ අන් අයසේ� ඇඳුම් සහ තුවා භාවිත සේනාාකිරීම.
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තාප 

ආඝාාතය

තාප ආඝාාතය යනු දිගු කලක් හිරු එළියට 
නිරාවරණය වීමා නි�ා ශරීර උෂ්ණත්වය 
ඉහළ යාමායි.
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තාප ආඝාාත සෞරෝ� ලක්ෂාණ:

උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමා, ඒ �මා�:

 ¨ හිසරදය සහ කරකැවිල්ල.

 ¨ සසේම් වියළි ෙව සහ රතු පැහැය.

 ¨ ක්ලාන්තය සහ උදරසේ� සේේදනාාව.

 ¨ වමනාය සහ පාචනාය.
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තත්ත්වය වඩාාත් බරපතල න�, සෞ�වා සිදු 
විය හැකිය:

 ¨
 ¨ හිරිවැටීම් සහ �නාායු කම්පනා.

 ¨ මරණය.
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තාප ආඝාාතය හදිසි අවස්ථාාවක් වන අතර ඒ 
�ඳහා පහත �ඳහන් පරිදි ප්රථාමාාධාර ඉක්මානින් 
�ැපයිය යුතුය:

 ¨ සේරෝගියා සිසිල් �ථාානායකට මාරු කිරීම.

 ¨ පිටත ඇඳුම් ඉවත් කිරීම.

 ¨ ශාරීරය ජලසේයන් සිසිල් කිරීම.

 ¨
 ¨  සේරෝගියාට දියර වර්ග ලො දීම.
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ඉ�රාම් කාලය තුළ වන්දනාා කටයුත්තක් සේලස නියම 
කරනා ලද හිස නිරාවරණය කිරීම හැර ඔසේේ ශාරීරසේයන් 
අසේනාකුත් සේකාට� හිරුට නිරාවරණය සේනාාකරන්නා.

විසේේෂසේයන් උසේේ 10 සිට සවස 3 දක්වා හිරු රේමිය 
දරුණු වනා විට දිවා කාලසේ� දී ඔෙ සමඟ කුඩායක් 
රැසේගනා යන්නා.

දියර වර්ග වැඩිපුර පානායට ගන්නා.

තාප ආඝාාතය වැළැක්වීමා �ඳහා:
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මාාංශ සෞ�ශිවල දැැඩි 

සෞේදැනාව

 

 ¨ අධික සේතසේහට්ටුව.

 ¨ අඛ�ඩා ව දැඩි සේලස ගමන් කිරීම.

 ¨
 ¨ ෙර ව�තු එසවීම.
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 ¨  

 ¨  

 ¨
 ¨  

 ¨

මාාංශ සෞ�ශි �හ �න්ධි සෞේදැනාවට 
ප්රතිකාර කිරීමා �ඳහා:
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දියවැඩියා 

සෞරෝගීන්

දියවැඩියා සෞරෝ�යට සෞ�ාදුරු වූ  මාාසෞ� හිතවත් 
�සෞහෝදැරය:
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දියවැඩියා සෞරෝ�යට සෞ�ාදුරු වූ  මාාසෞ� හිතවත් �සෞහෝදැරය:

ඔෙට දියවැඩියාව ඇති ෙව සහ ඔසේේ 
ප්රතිකාර වර්ගය සඳහන් කරනා අත් 
පළඳනාාවක් සේහෝ කාඩ්පතක් සේහෝ ළඟ 
තො ගන්නා.

�ලූසේකෝමීටරයක් සේගනා රුධිරසේ� සීනි 
මට්ටම  දිනාපතා මැනා ෙලන්නා.

 

ඔෙට දියවැඩියාව වැළඳී ඇති ෙව 
සමීපතමයන් දැනුවත් කරන්නා.

 

තවාෆ් සහ සඊ ඉටුකරනා අතරතුර 
ඉන්සියුලින් වල සිසිල් ෙව තහවුරු කර 
ගන්නා.
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සීනි මට්ටම අඩු වීමක් දැසේනානා විට ඔෙ 
වන්දනාා කටයුතු තාවකාලිකව නාතර 
කරන්නා.

තවාෆ් සහ සඊ ඉටු කරනා විට ඔසේේ 
පාදවලට  හානි පමුණුවනා අනාතුරු පිළිෙඳ 
සැලකිලිමත් වන්නා. සේරෝද පුටුවලින් 
ඈත් වීමට වග ෙලා ගන්නා.

 
 

ගමන් කරනා විට මූලික සහ සැහැල්ලු 
ආහාර අනුභව කරන්නා.

 

සුවපහසු සේම්� කුට්ටමක් පැළඳීමට වග 
ෙලා ගන්නා.
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සේර්සරය සේවනුවට විදුලි සේර්සරයක් 
භාවිතා කරන්නා.
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හෘදැ 

සෞරෝගීන්
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ශරීරිය සෞහෝ ස්නායු අධික සෞල� සෞවසෞහ�ට පත් 
සෞනාකිරීමා.

�ෑමා විටමා මිතුරන් සෞහෝ නෑදැෑයින් පිරි�ක් �මාඟ 
සිටීමා.

පපුසෞේ සෞේදැනාවක් සෞහෝ හුස්මා හිරවීමාක් දැැසෞනන විට 
විසෞේක �ැනීමා.

උ� නැගීසෞමාන් �හ පඩිසෞපළ නැගීසෞමාන් වැළකී 
සිටීමා.
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රුධිර 

පීඩාන සෞරෝගීන්
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අධි රුධිර පීඩානසෞ� සෞරෝ� ලක්ෂාණ:

 ¨ හෘද �පන්දනාය සහ හු�ම හිරවීම.

 ¨ දහඩිය දැමීම, කාංසාව සහ ආතතිය.

 ¨ නාාසසේයන් සේල් ගැලීම .

 ¨ හිසරදය, කරකැවිල්ල සහ ඔක්කාරය.

 ¨ අපැහැදිලි සේපනීම.
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 ¨  
 

 ¨ ගුවන් යානාසේ� එක්තැන් සේනාාවී මදක් ඇවිදීම.

 ¨ ගමනාට සේපර සහ හජ් අතරතුර රුධිර පීඩානාය මැනා 
ෙැලීම.

 ¨ ඖෂධා ලො ගන්නාා සේේලාවන් සඳහා සේහාඳ 
සැලසුමක් සේයාදා ගැනීම

 ¨ වායුසේගෝලසේ� හදිසි සේවනා� වීම්වලින් පරි�සම් 
වීම.

අධි රුධිර පීඩානය ඇති සෞරෝගීන් �ඳහා උපසෞදැස්:
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 ¨ සන්සුන්ව සිටීම හා ආතතිසේයන් වැළකී සිටීම.

 ¨ සේවසේහසට පත් වූ විසේටක විසේේක ගැනීම.

 ¨ ලුණු සහිත ආහාර ගැනීසේමන් වැළකී සිටීම.

 ¨  
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ඔබට කිරීට ධමානිය පටු වීමා න� (Angina pectoris)
ඇති වීමාට ඉඩා තිසෞ� න�:

 ¨  

 ¨ අධික ශාාරීරික සේවසේහසකට නිරාවරණය 
සේනාාවන්නා.

 ¨ ආතතිය ඇති විට සේරෝද පුටුවක් භාවිත කරන්නා.
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අ�ාත්මික 

(Allergic) සෞරෝගීන්

හජ් සමසේ� දී සේසනාඟ ගැවසීම, දූවිලි, ප�, 
උණුසුම සහ වාහනාවලින් පිටවනා දුමාරය නිසා 
අසාත්මිකතා වැඩි සේේ.
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සේපාදුසේේ ගත් කල, පපුසේේ සේරෝග (ඇදුම) 
උත්සන්නා වුවසේහාත් මිස වන්දනාාකරුට 
අසාත්මික සේරෝගවලින් අවදානාමක් 
සේනාාමැත.

අසාත්මිකතා ඇති කරනා සේේලාවන්, �ථාානා, 
ක්රියාවන් සහ ආහාරවලින් වැළකී සිටිනා 
සේලස අපි අසාත්මිකතාවසේයන් සේපසේළනා 
අයට උපසේද� සේදමු.
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සමහර අසාත්මිකතා ඖෂධා නිදිමත ඇති 
කරයි. එෙැවින් සේසනාඟ ගැවසේසනා විට 
වැටීසේමන් වැළකී සිටීමට අවධාානාය සේයාමු 
කළ යුතුය.
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ඇදුමා 

සෞරෝගීන්

 
 
 

63



හජ් සමසේ� ඇදුම සේරෝගිසේයකු යනා එනා සෑම 
�ථාානායක් සේවතම තම ඉන්සේ�ලරය රැසේගනා 
යා යුතුය.

ඇදුම සේරෝගසේ� සේරෝග ලක්ෂණ ඔෙට 
දැසේනානා විට, ඔෙ පහත සඳහන් උපසේද� 
පිළිපැදිය යුතුය:

 ¨ ඉන්සේ�ලරය භාවිත කිරීමට මූලිකත්වය 
ලො දීම.

 ¨  
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වකු�ඩු 

සෞරෝගීන්

 
 

65



 
 
 
 

 

ඔෙ නියමිත ඖෂධා රැසේගනා යාමට සහ ඒවා 
පහසුසේවන් ලො ගත හැකි �ථාානායක තො 
ගැනීමට වග ෙලා ගන්නා.

හිරු රේමිසේයන් වළකින්නා. හිරු ෙැස යෑසේමන් 
පසු ඇතැම් කර්තවයයන් ඉටු කරන්නා. 
නාැතසේහාත් ෂරීආව පිරිනාමා ඇති සහනායට 
අනුව සේවනාත් සේකසේනාකුට එය ඉටු  කිරීමට 
පවරන්නා.
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ඔබට අවැසි දුරකථාන අංක

911

937

1966

920002814

හදිසි අවස්ථාා �හ ආරක්ෂාක 
සෞස්වා �ඳහා
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https://guide.haj.gov.sa/en.html


 
 

වැඩි විස්තර දැැන �ැනීමා �ඳහා

�මාාජ ජාල වල අපසෞ� ගිණු� 
අනු�මානය කරන්න


