
ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

 ގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވުމާއި ބެހޭ އުސޫލު   19- . ކޯވިޑް 13

 2020މާރިޗް    17ގެ ސަަބުބން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅު ތަކުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް ވަނީ    19-ކޯވިޑް
ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އަދި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޯބޑަރުތައް ހުޅުވުމާއި ގުޅިގެން، ޓްރާންސިޓް ފަތުރުވެރިންނާއި ފްލައިޓް ކުރޫއިން ގައި  

 ހުއްދަ ދީފައިވެއެވެ. ގެހިންގާ ަބއެއް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގުމު ޓަކައި، ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިއާގައިޭބތިއްުބމަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ތަންތަނަށްވެފައި  ތަކަކީ  ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ލަފާކުރެވޭތީ  ވާނެކަމަށް  ގެސްޓްހައުސްތައްއިތުރު  ތައްޔާރީ    ޓޫރިސްޓް  ކުރިން،  ހުޅުވުމުގެ  އާންމުކޮށް  އަލުން 

އަޅައި ގެސް  ފިޔަވަޅުތައް  ފުރިހަމަމުހުޅުވު  ޓްހައުސްތައްޓޫރިސްޓް  ކޮންމެހެން  ކުރިން  ފުގެ  ކަންތައްތައް  ވެފައި ހަމަރިވާންޖެހޭ 
ކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަހުންނަންވާނެއެވެ. ފަތުރުވެރިންނާއި  

ސަލާމަ ކޯވިތާއި  ރައްޔިތުންގެ  ސިއް  19-ޑްރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި  އާންމު  ކުޑަކުރުމަށް  އެޅުމަކީ  ފެތުރުން  ފިޔަވަޅުތައް  ޙީ 
 މުކަމެކެވެ.މުހިން

ޓޫރިސްޓް    19-ކޯވިޑް  މިންގަނޑުތަކާއިހުޅުވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ    ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައްމި އުސޫލުގައި  
 އާޅާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދީފައިވާނެއެވެ. ޅޭނެ އާންމު ސިއްޙީ ފިޔަވަޅުތައްފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށް އެ ސެކްޓަރ ގައި ގެސްޓްހައުސް

 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަލުން ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ ތާރީޚް   13.1

ގެސްޓްހައުސް ކޮށްފައެވެ.   ގައި   2020  އޮކްޓޫަބރު  15ތައް  ޓޫރިސްޓް  އިޢުލާން  ސަރުކާރުންވަނީ  ހުޅުވާނެކަމަށް  އަލުން 
ަބދަލުތަކު  19-އެހެންނަމަވެސް، ކޯވިޑް ޓޫރިސްޓް   މި އުސޫލުގައި.  ވެދާނެއެވެަބދަލު  މިތާރީޚު  ގެ ސަަބުބންގެ ސަަބުބން އަންނަ 

 ، ގޮތުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް  ކުގެކަންތައްތައަލުން ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ    ތައްގެސްޓްހައުސް
އާންމުންގެ    19-ކޯވިޑް  ރިއާގައިގްރޭޓަރ މާލެ އޭފުރިހަމަ ވެފައެވެ.    ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ހުންނަންވާނީ

ރިއާގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގުމުގެ ގްރޭޓަރ މާލެ އޭ  ،ގައި ފެތުރި މި ަބއްޔަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމާއިއެކުތެރޭ
)އެއްހާސް( މީހުންނަށް ވުރެން   1000މާލެ ސަރަހައްދުން ދުވާލަކަށް    ަބލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ  ހުއްދަ އަލުން ދެވޭނީ،

ވަންދެން  ސްދުވަ  28އްތަ( ގައި  )ފަސް އިންސަ  %5ރޭޓް  އަށް ފައްސިވާ    19-ކޯވިޑް  މަދުނުވާ އަދަދަށް މީހުންގެ ޓެސްޓް ކުރެވި،
 . ހިފެހެއްޓުނީމައެވެ

 

 ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް   ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ކުރިން   13.1.1

އަތުގައި  އެއް ދިވެހިރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ކުރިން،  ފަތުރުވެރި  ކޮންމެއަންނަ    ހުރުމަށް  އެއްގައިޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް •
އޮ  19-ކޯވިޑް ޓެސްޓެއް  ޕީ.ސީ.އާރް  ނައްސިވެފައިވާ  ސާމްއަށް  ޓެސްޓްގެ  މި  ފަތުރުވެރިޔާ    އަކީޕަލްންނަންވާނެއެވެ. 



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

ފުރަތަމަ  އައުމަށްދިވެހިރާއްޖެ   ގަޑީގެ  ފަށާ    ދަތުރު  އެންމެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފުރުމަށް  ދޭއް(   72ތަނަކުން  )ހަތްދިހަ 
 ޕަލްއަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ގަޑިއިރުކުރިން ނަގާފައިވާ ސާމް

. ވާނެއެވެޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި ތިޭބ ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރުމުގެ ކުރިން ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓެއް ހަދަން •
ޓެސްޓް ހެދޭނެ ގޮތް އެ ގެސްޓްހައުސް    ޕީ.ސީ.އާރްސްއެއްގައި ތިޭބ ފަތުރުވެރިންނަށް  އެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުއަދި،  

 ހެދުމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ   ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓްވާނެއެވެ. ހަމައެއާއެކު،  އަކުން ހަމަޖައްސަދޭން
 ގެސްޓް ހައުސް އަކުންނެވެ. ފަތުރުވެރިއެއް ނުވަތަ

 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް  1.213.

އި ކައުންސިލްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ހުއްދަ ދިނުމާއި މި ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމާއި ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގަ
އެންމެހައި ޝާމިލުވާ   ކަމާއިގުޅުންހުރި  ޓޫރިޒަމުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ދައުރުކަނޑައެޅުމުގައި  ފަރާތްތަކުގެ  އެންމެހައި 

 މަސްލަހަތުވެރިންނާއި ވިލަރެސްކުރަންވާނެއެވެ.

ޓޫރިސްޓް    19-ކޯވިޑް • ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ރައްޔިތުން  ރަށުގެ  ފިޔަވަޅުތަކަށް  އެޅޭނެ  ރައްކާތެރިވުމަށް  އިން 
ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކުގައި، ރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެހީއާއިއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ރަށުގެ ކައުންސިލްއިން 

 ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަންވާނެއެވެ. އާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރިކަމު 19-ކޯވިޑް
 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި ނުވަތަ އިމާރާތްތަކުގައި  •
ތެރެއިން   • މުވައްޒަފުންގެ  ކޭސްތަކު  19-ކޯވިޑްފަތުރުވެރިންނާއި  ފައްސިވާ  ޮބޑުނުވާ އަށް  ހާލަތު  ަބލީގެ  ތެރެއިން  ގެ 

އްސަ ތަނެއް ކަނޑައަޅާފައި  އި ޚާކުރުމަށްޓަކައައިސޮލޭޓް    ސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭންޖެހޭފަދަ އަލާމާތެއް ނެތް( ފަރާތްތައް)ހޮ
ގެ ކޮޓަރީގައި އެޓޭޗް ފާޚާނާ ހުންނަ ގޭނުގެ ތެރޭގައި،  ންތައްސަ ކުރެވިފައިވާ ތައައިސޮލޭޝަނަށް ޚާ  ހުންނަންވާނެއެވެ.

ގޭ ރައްޔިތުން  އާންމު  ) ަބދަލުކުރެވިފައިވާ  ދިރިނޫޅޭ  ހިންގުމަށް  ގޮތުގައި  ފެސިލިޓީއެއްގެ  އައިސޮލޭޝަން  ނުވަތަ  ގެ( 
 އެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.ގެސްޓްހައުސް

ކޯވިޑް • ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ކަރަންޓީން   19-ފަތުރުވެރިންނާއި  މީހުން  ކޮންޓެކްޓްވާ  ފަރާތްތަކާއި  ފައްސިވާ  އަށް 
ތަނެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.އްޚާކުރުމަށްޓަކައި   ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ  ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ޚާ  ސަ  އްސަ 

ފެސިލިޓީއެއްގެ ކަރަންޓީން  ގެ( ނުވަތަ  )އާންމު ރައްޔިތުން ދިރިނޫޅޭ ގޭ  ގެރީގައި އެޓޭޗް ފާޚާނާ ހުންނަ ގޭކޮޓަތެރޭގައި  
 ސްއެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ަބދަލުކުރެވިފައިވާ ގެސްޓްހައު

 ންނެވެ.އަކުއްސަ ތަނެއް ހަމަޖައްސާނީ އެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ރުމަށާއި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޚާކަރަންޓީން ކު •
ސް  އިސޮލޭޓް އަދި ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސިއްޙީ ފަރުވާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާނީ ކޯވިޑް ޓާސްކް ފޯއަ •

 ދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ކަމާއި ގުޅުންހުރި ސިއްޙީ ޚި އަދި 
ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ރަށެއްގައި އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީންގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ   •

 ކޮޓަރިތަކުގެ އަދަދު ހުންނަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ. 



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

މަދުވެގެން   ޝަނަށް/ކަރަންޓީނަށް  އައިސޮލޭ  ދު ރަށުގެ ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ އަދަ  އެންމެ 
 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކޮޓަރީގެ އަދަދު 

 
 15 އެނދު  އަށްވުރެން ގިނަ 500
 8 ދެމެދުގެ އެނދު   500އާއި  100
 5 އަށްވުރެން މަދު އެނދު  100
 

 ކައުންސިލްއިން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.އިތުރު ޖާގަ ޭބނުންވާނަމަ އެކަން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އާއި ރަށު  •
ޓާސްކް ފޯސްއެއް   19- ރާނެ ކޯވިޑްގެ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކު  19-ޑްކޯވި  އެޗް.ޕީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ އަދި ރަށުގެ •

ފަރާތްތަކާއި ަބއްޔަށް ފައްސިވާ އަށް ޝައްކުކުރެވޭ    19-ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި، ރަށުގައި ކޯވިޑް
އަށް ފައްސިވާ    19-ކުރުމާއި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސްކުރުމާއި ކޯވިޑް އި ޙިއްޞާއެޗް.ޕީ.އޭ އާ  ތައްމަޢުލޫމާތު  ކާއި ގުޅޭފަރާތްތަ

ސްކް  ކުރުމަކީ މި ޓާމީހުން އައިސޮލޭޓްކޮށް ކޮންޓެކްޓް ވާ މީހުން ކަރަންޓީން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރެވޭތޯ ކަށަވަރު
މަސްއޫ މޮނިޓަރިފޯސްގެ  ރަށުގައި  ހަމައެއާއެކު،  ތަންފީޛުލިއްޔަތެކެވެ.  އެޅުމާއި  ފިޔަވަޅު  ކޮންޓެކްޓް   ކުރުމާއިންގް  އަދި 
ޓާސްކް    19-ކޯވިޑްބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކުރުމާއި ރިފަރކުރުމަށްޓަކައި  ޕަލް ނެގުމާއި  ޓްރޭސްކޮށް ސާމް
  މިންވަރަށް މީހުން ތިބެންވާނެއެވެ. ގެންވާފޯސްގައި އެކަށީ

އްދީ  ގެ ސަރަޙަ  19-ނުމަށްޓަކައި ކޯވިޑްފެއް ސިއްޙީ ފަރުވާ ދި ފަތުރުވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒައަށް ފައްސިވެފައިވާ  19-ކޮވިޑް •
ރާ އުޅަނދެއް  ގެންދިޔުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ކަނޑު ދަތުރުކު  ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ަބޔަކުފެސިލިޓީއަކަށް ގެންދަން

 ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޮންނަންވާނެއެވެ.
  ރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އާއި ސިއްޙީ ޓޫ  .ންގަންވާނެއެވެލިނިކެއް ހި ފްލޫ ކް  ންމަރުކަޒު  ޚިދުމަތްދޭ  ސިއްޙީ  އްގެރަށެކޮންމެ   •

- ކޯވިޑް  ގެ ފަރާތުންފެއްގެސްޓްހައުސް މުވައްޒަސްޓް  އެއްވެސް ފަތުރުވެރިއެއް ނުވަތަ ޓޫރިމަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  ޚިދުމަތްދޭ  
ގެ އަލާމާތެއް    19-އަދި، ކޯވިޑް   ލިނިކަށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.ފެނިއްޖެނަމަ ފްލޫ ކްގެ އަލާމާތެއް    19

ކްލިނިކަށް ފްލޫ  އަޅަންވާނެއެވެ.  ފެނިގެން  މާސްކް  ގޮ  ދައްކަންދާއިރު  ދޮވެވޭނެ  އަތް  ކޮށް  ސެނިޓައިޒް  ފްލޫ އަތް  ތް 
ހުންނަންވާނެއެވެ. އިންތިޒާމްކުރެވިފައި  ދުވަހަކުވެސް  ކްލިނިކްގައި  ކްލިނިކަ  ކޮންމެ  ކުރެވޭ  ފްލޫ  ރިޕޯޓް  އެކިއުޓް  ށް 

އިންފެކް ޤާއިމުރެސްޕިރޭޓަރީ  ކޭސްތައް  )އޭ.އާރް.އައި(  ތެރެއިން ޝަން  މެކޭނިޒަމްގެ  ރިޕޯޓިން  އޭ.އާރް.އައި  ކުރެވިފައިވާ 
އަށް   ކޯވިޑްއެޗް.ޕީ.އޭ  ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.   19-އަންގަންވާނެއެވެ.  ޓެސްޓް  ފާރާތެއްވެސް  ހުރިހާ  ފެންނަ  އަލާމާތް  ގެ 

ކޮންސަލްޓޭޝަންއަށާއި ކޯވިޑް  ފަތުރުވެރިންގެ  އަށާއި  ޕްރޮޓެކްޓިވް ނެގުމާޕަލް  ސާމް  19-ޓެސްޓިންގ  ޕަރސަނަލް  އި 
ފަތުރުވެރިޔާ ހުންނަން ުބކިންގ   ފަތުރުވެރިޔާ ނުވަތަ  ފުލާނީޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުއިކުއިޕްމަންޓް )ޕީ.ޕީ.އީ( ގެނައުމަށް ހިނގާ  
 ހަދާފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ އަކުންނެވެ. 

ގެ ފެސިލިޓީއަކަށް ަބދަލުކުރެވެންދެން    19-އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ަބލިމީހުން ކޯވިޑް  19-ރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ކޯވިޑް •
 ރުމަށް ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ އެނދެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ވަގުތީގޮތުން އެޑްމިޓްކުރުމަށް/ އޮްބޒާރވް ކު

 19-އަދި ކޯވިޑް  ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް )ޕީ.ޕީ.އީ(ރަށުގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް   •
 ބޭނުންވާ ސާމާނު ހުންނަންވާނެއެވެ.  ޕަލް ނެގުމަށްމްޓެސްޓުކުރުމަށް ސާ އަށް



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

  އެއް ނުވަތަ ޕެރަމެޑިކްއެއް ޓަރެއް، ނަރުހެއް، ހެލްތު ވަރކަރޑޮކް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާޕަލް ނެގުމަށް ގެ ސާމް  19-ކޯވިޑް •
 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

   ކަންތައްތައް   ޖެހޭ ކުރަން ފުރިހަމަ   އިން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް   ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން  13.1.3

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ  
 ވެ. ކަށެފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަ

ގެސްޓްހައުސް • ކޯވިޑްޓޫރިސްޓް  ސޭފް    19-ތަކުން  ޓޫރިޒަމްއަށް ގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭންއެއް 
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއިން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ މި ސޭފް ޕްލޭން 

 ެބލުމަށްފަހުއެވެ. ސޭފް ޕްލޭންގައި އަންނަނިވި ަބއިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
ޓާސްކް ފޯސް އާއި އެހެނިހެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއެކު   19-ހައުސްއަކުންވެސް ކޯވިޑްކޮންމެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ✓

 ހުންނަންވާނެއެވެ.  ކި ޚާއްސަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްމަސައްކަތްކުރާނެ ވަ
އިންތިޒާމް   ގެ  19-ކޯވިޑް ✓ ކުރެވޭނެ  އައިސޮލޭޓް  ވަގުތީގޮތުން  ފަތުރުވެރިން  ފެންނަ  އަލާމާތް 

ގެސްޓްހައުސްހަމަޖެހިފައިހުންނަންވާނެއެވެ ޓޫރިސްޓް  ކޮންމެ  ކޯވިޑް.  ޝައްކުކުރެވޭ   19-އެއްގައިވެސް  އަށް 
އަކަށް ގެންދެވެންދެން،  ފަތުރުވެރިންގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާލިިބ އެފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ

ކުރެވިފައި   ޚާއްސަ  ގެސްޓްހައުސްގައި  ޓޫރިސްޓް  ތަނެއް  ކުރެވޭނެ  އައިސޮލޭޓް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ފަތުރުވެރިޔާ 
 ހުންނަންވާނެއެވެ.  

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި އިންފެކްޝަން ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ. ✓
 އަށް އިތުރަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. 19-ން ކޯވިޑްފަތުރުވެރިންނާއި މުވައްޒަފު ✓

ހަނދުމަ ގައިދުރުފަތުރުވެރިންނަށް  ސާފުތާހިރުކަމާއި  ކުރުމާކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،  އަތުގެ  އެޅުންފަދަ އި  މާސްކް 
 ންވާނެއެވެ. ޕޯސްޓަރުތައް ެބހެއްޓިފައި ހުންނަ ނިޝާންތަކާއި ކުރުން ދައްކުވައިދޭކަންކަން 

އަށް ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލޯންޑްރީ އަދި ހައުސް    19-އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނުވަތަ ކޯވިޑް  19-ކޯވިޑް ✓
 ންވާނެއެވެ.ހުންނަ  ކީޕިންގެ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައި

މީހެއް ހުރެއްޖެނަމަ ކުނި އުކާލުމުގެ އަށް ފައްސިވެފައިވާ    19-އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ނުވަތަ ކޯވިޑް  19-ކޯވިޑް ✓
 ވަކި އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ސާފުކުރުމަށާއި ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާނެ ސާމާނު ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ. ✓
ޚިއަ  19-ކޯވިޑް ✓ ފަރާތްތަކަށް  ޝައްކުކުރެވޭ  ބޭނުންވާ  ށް  ޭބނުންވާ  ޕްރޮޓެކްޓިވް ދުމަތްދިނުމަށް  ޕަރސަނަލް 

ސިަބލް އޭޕްރަން ނުވަތަ ދޮވެވޭފަދަ ގައުން( ލިެބން  )މާސްކް، ފޭސް ޝިލްޑް، ޑިސްޕޯ  އިޕްމަންޓް )ޕީ.ޕީ.އީ(އިކު
 ހުންނަންވާނެއެވެ. 

އިންފްރާ ރެޑް )ނޮން ކޮންޓެކްޓް( ތަރމޯމީޓަރ ހިމެނޭގޮތަށް ފަސްޓް އެއިޑް ދިނުމަށް ޭބނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި  ✓
 ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ. 

 ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ. ތް/ދުމަ ޚިއަތް ދޮވެވޭނެ ✓



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

ކޯވިޑް • ގެސްޓްހައުސްގެ  ޓޫރިސްޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ގެސްޓްހައުސްގައި  ޕްލޭން   19-ޓޫރިސްޓް  ސޭފް 
 ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ.

އާއި • ޚި  ރިސެޕްޝަން  ތާއި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒް ކުރާނެ ދުމަރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ އާންމު ސަރަޙައްދުގައި އަތް ދޮވެވޭނެ 
 ދުމަތް ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ. ޚި

ނުވަތަ  • ހެދުމެއް  ވަކި  ލާނެ  މަސައްކަތްކުރާއިރު  އަތުގައި  މުވައްޒަފުން  މަސައްކަތްކުރާ  ގެސްޓްހައުސްގައި  ޓޫރިސްޓް 
އޮންނަންވާނެއެވެ.   ނިމިގެންޔުނިފޯމެއް  ޑިއުޓީ  ކުރިން  އަދި،  ދިއުމުގެ  މުވައްޒަފަކުވެސް    ގެއަށް  ފެންވަރާ  ކޮންމެ 

ލައިގެންހުރި ލީ   މަސައްކަތުގައި  މަސައްކަތުގައި  ނުވަތަ  ޔުނިފޯމް  މި  ހަމައެއާއެކު،  ަބދަލުކުރަންވާނެއެވެ.  އަންނައުނު 
ހަމަޖެހިފައި   އިންތިޒާމް  ދޮވެވޭނެ  ގެސްޓްހައުސްގައި  ޓޫރިސްޓް  ަބދަލުގައި  ގެންދިއުމުގެ  ގެއަށް  ދޮންނަން  އަންނައުނު 

 ހުރުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތެވެ. 
ށް ކޮންމެ ޓޫރިސްޓް  ހިރުކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަ އްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސާފުތާ އި މަސަޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގަ •

 ވާނެއެވެ. ހަމަޖެހެން  އިންތިޒާމުއެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުން އަންނައުނު ަބދަލުކުރާނެ ތަނަކާއި ފެންވަރާނެ ގެސްޓްހައުސް
 މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ(  ވަނަ 8.4)  މިންގަނޑުތައްރިސެޕްޝަންގައި ހުންނަންޖެހޭ  •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.5ދާގީނާ ގެންގުޅުން ) •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.14) މިންގަނޑުތައްހައުސްކީޕިންގ ގެ  •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.8ރެސްޓޯރަންޓްގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ) •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.11ޕްލެކްސްގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް )ޓްސް ކޮމްޖިމް އާއި ސްޕޯ •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.12ގައި ހުންނަޖެހޭ މިންގަނޑުތައް )ޑައިވް ސެންޓަރ •
 ޢާޔަތްކުރައްވާ(ވަނަ މާއްދާއަށް ރި 8.13މަސްދަތުރާއި އެކްސްކަރޝަންގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ) •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.17ީބޗް އަދި މޫދު ކުޅިވަރުތައް ) •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.21ކުނި އުކާލުން ) •
 އަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 4ސާފުކުރުމާއި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުން )އެނެކްސް  •
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ(. ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް    8.15ތައް )ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުލޯންޑްރީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި   •

ކުރާނަމަ ޭބނުންކޮށްފައިވާ ލިނެން  އެތަ   ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގައި ލޯންޑްރީގެ މަސައްކަތް  ނަކަށް ގެންދިއުމާއި ހަމައަށް 
ޕްރޫފް   ވޯޓަރ  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ކޯވިޑްަބހައްޓަންވާނީ  ލޯންޑްރީ    19-ކޮތަޅުތަކުގައެވެ.  ފަތުރުވެރިންގެ  ފެންނަ  އަލާމާތް 

 ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހުންނަޖެހޭނީ "އިންފެކްޝަސް ލިނެން" ގެ ގޮތުގައި ލޭަބލް ކުރެވިފައެވެ.

 

 ފިޔަވަޅުތައް   ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތަކުން އަޅަންޖެހޭ އާންމު   19- ކޯވިޑް   13.2

ފަތުވެރިންނާއި   • ތަންތަނުގައި  އާންމު  ރަށްރަށުގައި  ހުންނަ  ގެސްޓްހައުސް  އެޅުމަކީ  ޓޫރިސްޓް  މާސްކް  ދިވެހިންވެސް 
 ލާޒިމްކަމެކެވެ. މާސްކް އެޅުމާއި ގުޅިގެން ކުރިންވެސް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ހަދާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި ފަތުރުވެރިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށް "ޓްރޭސް   •
 ." ބޭނުން ކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެކެވެއެކީ

 ވާންވާނެއެވެ.ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން "ހާލު ެބލުން" ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރ  •
 އާންމުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ފަތުރުވެރިން ވަނުން މަނާވާނެއެވެ.  •
ކެފޭ • ވަންނަ  ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން އާންމުން  ތަކާއި  ކެފޭ  ވަދެވިދާނެއެވެ.  ފަތުރުވެރިންނަށް  ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް  ތަކާއި 

 ވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.އެޗް.ޕީ.އޭ އުސޫލުގައި ބަލިފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅަން އަންގާފައިވާ ފިޔަ
އެޗް.ޕީ.އޭ • ފިހާރަތަކުން  ވަދެވޭނެއެވެ.  ފަތުރުވެރިންނަށް  އަޅަން   ގެފިހާރަތަކަށް  ހުއްޓުވުމަށް  ަބލިފެތުރުން  އުސޫލުގައި 

 އަންގާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
ންޖަރާއި ދެމެދު  ކުގައި ދުއްވާ މީހާއާއި ފަސިނދުތަރަށުގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތަކާއި އެހެނިހެން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަ •

 ރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ނެއް ހަޕާޓިޝަ
 އުފުލާ ފަތުރުވެރިންގެ މެނިފެސްޓެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި  އުފުލާންޖަރުން ފަސި •
ކޮންމެ ދަތުރަކަށްފަހު  ންޖަރުން ގެންދާ ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކާއި އެކްސްކަރޝަންއަށް ޭބނުންކުރާ ސާމާނުތައް  ފަސި •

 ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
 އްވާ: ، ަބޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަތައްތަކާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރަން ލަފާދީފައިވާގޮތް އަންނަނިވި ކަން •

 މާއްދާ 8.8 –ރެސްޓްޓޯރަންޓް އަދި ކެފޭ  ✓
 މާއްދާ  8.11 –ޖިމް އަދި ސްޕޯޓްސް ކޮންޕްލެކްސް  ✓
 މާއްދާ 8.12–ޑައިވް ސެންޓަރުތައް  ✓
 މާއްދާ 8.13–  މަސްދަތުރާއި އެކްސްކަރޝަން ✓
 މާއްދާ 8.20–ފިހާރަތައް  ✓

 13.3  ޓޫރިސް ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގައި ރަށު ތެރޭގައި  އުޅުމުގައި ހުރި ހިފެހެއްޓުންތައް 

ކޯވިޑް • މެދުގައި  ރަށުގެ  ހިފެހެއްޓުންތަކެއް  ފެތުރުން    19-ރަށް  ކުރުމުގައި  ދަތުރުފަތުރު  އެތޭރެ  ކުރުމައްޓަކައި  ކުޑަ 
ކޯވިޑްމްގާއި ރަށެއްގައި  އެއްވެސް  މުހިއްމެވެ.  ފެނިއްޖެނަމަ،    19-ކުރުން  ކޭސްއެއް  އެރަށެއްގައި ގެ  އިން  އެޗް.ޕީ.އޭ 
ކުރެއްވުމަށްފަހު  ޕިއެ ތަހްޤީގެއް  ކޯވިޑްޑީމިއަލޮޖިކަލް  ހާލަތު    19-އެރަށެއްގައި  ރަށުގެ  މިންވަރަށްަބލައި  ފެތުރިފައިވާ 

ންގ އަށް  އިން މޮނިޓަރި  ގަށްފަހު އެރަށެއް އެޗް.ޕީ.އޭޑީމިއަލޮޖިކަލް ތަހްޤީ ޕިއެ  އަދި،  ކަނޑައަޅާނެއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭ އިން  
ލައިފިނަމަ އެރަށަކަށް އައުމާއި ދިއުމުގައި ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިނގާނީ ޓޫރިސްޓް  

ޓޫރިސްގެސްޓް ހައުސް ހިންގަމުން ގެންދާ އަދި ފަތުރުވެރިން ބަހައްޓާފައި އެއީ  ހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށުގައެވެ )ގެސްޓް
 ހުރި ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްތައް ހުންނަ ރަށްރަށުގައެވެ(. 

 ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުކުރުން    13.3.1



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު ޕީ.ސީ.އާރް    ނަމަތުރުކުރާއްދުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކަށް ދަޓަރ މާލެ ސަރަޙަގްރޭ •
 ޓެސްޓެއް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ. 

 އަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ކަރަންޓީން ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ސް ހުންނަ ރަށަކުން ގްރޭޓަރ މާލެގެސްޓްހައު ޓްޓޫރިސް •
ރަށަކަށް   • ހުރި  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ރަށަކުން  ނެތް  ގެސްޓްހައުސް  ވާކަށް  ޓޫރިސްޓް  ކަރަންޓީން  ދަތުރުކުރާނަމަ 

 ނުޖެހޭނެއެވެ. 
ފެނިފައި ނުވިނަމަވެސް( ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް    19-ކޯވިޑްއެރަށަކުން  ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކުން ) •

 ނެތް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރާނަމަ ކަރަންޓީން ކުރުމަށްފަހު ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓެއް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ. 
ތް ރަށަކަށް ދަތުރުކުރަނީ ސިއްޙަތާއި ގުޅުންހުރި  ޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނެޓޫރިސްޓް ގެސް •

ޚި  ފަދަޚިދުމަތްތައް އަންނަނިވި  އަސާސީ  އެފަރާތަކުން  ކަމަށްވާނަމަ  ހޯދުމަށް  ފުރިހަމަވާނަމަ ޝަރުތު ދުމަތެއް    ތައް 
 ވުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.ކަރަންޓީން
ންމު ރައްޔިތުންނާއި ފަތުރުވެރިންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރެވެނީ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ރިއުޅޭ އާއެރަށެއްގައި ދި ✓

 ކަމުގައިވުން
 ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި މާސްކް އަޅާފައި ހުރުން ✓
ރެސްޓޯރަންޓް  އެރަށުގެ ✓ ކެފޭއެއް  ނުވަނުންއެއްވެސް  އިސްކަންދުމަށް އަކަށް  ޑެލިވެރީއަށް  ނުވަތަ  )ޓޭކްއަވޭ   .

 ންވޭ( އެދެވިގެ
އަކަށް ނުވަނުން ނުވަތަ އެތަނެއްގައި މަޑުނުކުރުން )ޓޫރިސްޓް ގެސްޓަހައުސް އެރަށުގެ އެއްވެސް ގެސްޓްހައުސް  ✓

 . އެއްގައި މަޑުކޮށްފިނަމަ ރަށަށް އަނުބރާ އައިސް ކަރަންޓީން ވާންޖެހޭނެއެވެ(
ހުންނަ   • ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ރަށަކުން  ހުންނަ  ގެސްޓްހައުސް  ރަށަކަޓޫރިސްޓް  ދަތުރުކުރުމުގައި އެހެން  ށް 

 ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ކަރަންޓީން
 ޓޫރިސްޓް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނާއި ިބދޭސީން   ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށަށްއްދުން ޓޫރިސްޓްޙަގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަ  •

 ތަކުގައި ހުރުން މަނާވާނެއެވެ. ގެސްޓްހައުސް
ސަރަޙަ • މާލެ  ނޫން  ގްރޭޓަރ  ދަ އްދު  ިބދޭސީންނަ ތަނަކުން  ދިވެހިންނާއި  ގެސްޓްހައުސްގައި  ތުރުކުރާ  ޓޫރިސްޓް  ށް 

ވަނުން   ގޭގެއަށް  ދިރިއުޅޭ  މީހުން  ހުރެއްޖެނަމަ  ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި  ޓޫރިސްޓް  އެފަރާތަކުން  އަދި،  ހުރެވިދާނެއެވެ. 
ތެރޭގައި  ދަތުރުކޮށް އެރަށެއްގެ އާންމުންގެ  ށް  ފަހު އެހެން ރަށަކަމަނާވާނެއެވެ. ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް އެއްގައި ހުރުމަށް

ޕީ.ސީ.އާ  އުޅޭނަމަ ކުރުމަށްފަހު  ކަރަންޓީން  )ހޯމް  ހަދަންޖެހޭނެއެވެ  ޓެސްޓެއް  ހުރި ރް  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  މިއީ 
 .ފެނިފައި ނުވިނަމަވެސް( 19-ރަށުގައި ކޯވިޑް

 

 ރޭގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުން  ތެ ފަތުރުވެރިން އެ   13.2.2

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކުން ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ނެތް ރަށަކަށް ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން މާނާވާނެއެވެ. •



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

ފަތުރުވެރިންނަށް   • ރަށަކަށް  އެހެން  ހުންނަ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ރަށަކުން  ހުންނަ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް 
 އެވެ.ދަތުރުކުރެވިދާނެ

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށެއް ނުވަތަ ރިޒޯޓަކީ މޮނިޓަރިންގ ހާލަތުގައި ނެތް ތަނެއްނަމަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް   •
) އެއީ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކީ  ހުންނަ ރަށަކާއި ރިޒޯޓަކާއި ދެމެދު ފަތުރުވެރިންނަށް ދަތުރުކުރެވިދާނެއެވެ

ފަރާތުންދަތުރުކުރުމުގައި  ން  ނުވަތަ ރިޒޯޓަކީ އެތަނަކު ތަނެއްކަމުގައި   ތަންފީޛުކޮށްފައިވާ  ތަކެއްމަނާކުރުން  އެޗް.ޕީ.އޭގެ 
 ނުވުން( 

 ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކާއި ސަފާރީތަކާއި ދެމެދު ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން މަނާވާނެއެވެ. •
ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ އެހެން ރަށަކަށް ނުވަތަ ރިޒޯޓަކަށް ދަތުރުކުމުގެ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށަކުން ޓޫރިސްޓް   •

އެގްޒިޓް ސްކްރީނިންގކުރިން ފަތު ކޯވިޑް  ރުވެރިޔާގެ  މިއީ  ގެ އަލާމާތެއް ފެންނަ ފަރާތެއް   19-އެއް ހަދަންވާނެއެވެ. 
ގައި ކައެވެ. އެގްޒިޓް ސްކްރީނިންގޓަނުވަތަ ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއް ރަށުން ޭބރު ނުވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް

ފަދަ ނޭ އުނދަގޫވުން  ނޭވާލާން  އައުން ނުވަތަ  އަރިދަފުސް  ރިއްސުން،  ކަރުގަ  ކެއްސުން،  އަދި  ލުމުގެ ވާ ހުންއައިސް 
ކަރަންޓީން ނުވަތަ އައިސޮލޭޓް  އެ ފަތުރުވެރިޔާ އަކީ  ަބލީގެ އަލާމާތެއް ހުރިތޯ އަހަންވާނެއެވެ. އަދި،  ނިޒާމަށް ޖެހޭ 

އެއްވެސް    ނެތް ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ހުން ނެތްކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ހުން ހުރިތޯ ބަލަން ވާނެއެވެ.ކޮށްފައި
ގައި  އިސްފައި ހުރި  ނުވަތަ ކަރަންޓީނުގެ އަލާމާތެއް ހުރި ނުވަތަ ހުންއަނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ަބއްޔެއްފަތުރުވެރިޔަކީ  

 އަށް ޓެސްޓް ކުރަންވާނެއެވެ. 19-ން މަނާކޮށް ކޯވިޑްހުރި ފަރާތެއްނަމަ ދަތުރުކުރު

ކޯވިޑް   13.4 ރަށްރަށުގައި  ހުންނަ  ގެސްޓްހައުސް  މެދު    19- ޓޫރިސްޓް  މުވައްޒަފުންނާއި  ފަތުރުވެރިންނާއި  ފެންނަ  އަލާމާތް  ގެ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ކެއްސުން، ކަރުގަ    ނުވަތަ   އުންހުންއަޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި ހުންނަ ފަތުރުވެރިއެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ ކިަބއިން   •
މަ  ފެނިއްޖެނަ  ރިއްސުން، އަރިދަފުސް އައުން ނުވަތަ ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ަބލީގެ އަލާމާތެއް

 ފަރުވާ ލިިބ ޓެސްޓް ކުރެވި ނަތީޖާ ލިެބންދެން އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.  އްޙީވަގުތުން މާސްކް އަޅައި ސި
ގެ   19-ކޯވިޑްތް ފެންނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަކީ އެހެން މީހުންނާ އެކު ކޮޓަރި ހިއްސާކުރާ ފަރާތެއްނަމަ،  ގެ އަލާމާ  19-ކޯވިޑް •

ރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ވަކިން ތް ފެންނަ ފަތުރުވެރިޔާ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސްގައި އައިސޮލޭޓް ކުއަލާމާ
އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކޮޓަރީގައި އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ ފަތުރުވެރި  

 ވާންވާނެއެވެ.  ކަރަންޓީނުއާއި ކޮންޓެކްޓް ވާ މީހުން މާސްކް އަޅައި އަމިއްލަ ކޮޓަރިތަކުގައި 
 ތް ފެންނަ ގެސްޓްހައުސް މުވައްޒަފުން ގޭގައި ސެލްފް އައިސޮލޭޓް ވާންވާނެއެވެ.ގެ އަލާމާ 19-ކޯވިޑް •
  ގެ ރަށު އެ ޕަލް ނެގުމުގެ ކަންތައްތައްތް ފެންނަ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ސިއްޙީ ލަފާދީ ޕީ.ސީ.އާރް ސާމްގެ އަލާމާ 19-ކޯވިޑް •

 ފްލޫ ކްލިނިކް އިން ކުރަންވާނެއެވެ.
ވެއްޖެނަމަ އެ ފަތުރުވެރިޔާ އައިސޮލޭޝަންއިން ސިޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ނައްގެ އަލާމާތް ފެންނަ ފަތުރުވެރިޔާގެ    19-ކޯވިޑް •

އެ ކޮދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ފަތުރުވެރިޔާ  އެ  ނިކުތުމުގެ  ހެންނަމަވެސް،  ޭބރަށް  އިޖުތިމާޢީޓަރިން  އަޅައި،  މާސްކް   ކުރިން 



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ވުމުގެ ކުރިން ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ   48އި ަބލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެނި  ގައިދުރުކަން ދަމަހައްޓަ
 އާންމުން ގޮސް އުޅޭ ތަންތަނަށް ދިއުން މަނާވާނެއެވެ. 

ފެންނަ  19-ކޯވިޑް • އަލާމާތް  މުވައްޒަ  ގެ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް  ވެފައިވާ  ަބލީގެ  ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ނައްސި  ފުން 
މި   )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު ވަންދެން ގޭގައި ސެލްފް އައިސޮލޭޝަންގައި މަޑުކުރަންވާނެއެވެ.  48އަލާމާތެއް ނުފެނި  

 މުއްދަތުގައި އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނިކުމެގެން ނުވާނެއެވެ. 
ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް މުވައްޒަފުން ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓް ފައްސި    ގެ އަލާމާތް ފެންނަ ފަތުރުވެރިޔާ  19-ކޯވިޑް •

 އަންގާނެއެވެ.  އެޗް.ޕީ.އޭ އިންޓާސްކް ފޯސްގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަށް  19-ވެއްޖެނަމަ އެކަން އެ ފަރާތަކަށާއި ކޯވިޑް
 ފޯސްއިންނެވެ. ހުރިހާ ކްލޯޒް ހަދާނީ އެރަށެއްގެ ޓާސްކް  ޓް ޓްރޭސިންގއަށް ފައްސި ވެފައިވާ ކޭސްގެ ކޮންޓެކް  19-ކޯވިޑް •

ފާހަގަކުރެވޭ ފަތުރުވެރިންނާއި ޓޫރިސްޓް   ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓްގެ ގޮތުގައި  ޕީ.ސީ.އާރް ޓެސްޓްއެއް ހަދަންވާނެއެވެ.  ކޮންޓެކްޓްގެ
އެވެ. ގެސްޓްހައުސް މުވައްޒަފުން ރަށުގައި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ކަރަންޓީން ކުރަންވާނެ

 ޓާސްކް ފޯސްއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާލުަބލަންވާނެއެވެ. 19-ކޯވިޑް
ފަރާތުގެ  19-ކޯވިޑް • ވެފައިވާ  ފައްސި  ލެޓަރައިއޭ  އެކަށީގެންވާ  އަށް  ޚިދުމަތްދޭ ޖް  ސިއްޙީ  ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  ވެލް 

އަށް ފައްސި ވެފައިވާ މީހާ ަބލައި އެ ކޭސް ކްލިނިކަލް އެޑްވައިސަރީ    19-ކޯވިޑްއޮފިސަރ    މަރުކަޒުގައި ހުންނަ މެޑިކަލް
 ޓީމް )ސީ.އެމް.އޭ.ޓީ( އާއި މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

)ފަސްދޮޅަސް( އަހަރުން    60ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް މުވައްޒަފަކީ    ފަތުރުވެރިޔާއަށް ފައްސި ވެފައިވާ    19-ކޯވިޑް •
ރާތެއްނަމަ ރަށުގައި އި އެއެވެސް "އެޑްވާރސް ކޮމޯިބޑް ކޮންޑިޝަން" އެއް ނެތް ފަގެ ހާލަތުގެ އާދައިގެވެފަދަށްވެފައި ަބލީ

 އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.
 

އް )ފަތުރުވެރިޔާ ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް  ރާތެ އަށް ފައްސި ވެފައިވާ ފަ   19- ވިޑް ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހުންނަ ރަށްރަށުގައި ކޯ 
ގެސްޓްހައުސް މުވައްޒަފު( ރަށުގައި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ހުއްދަދޭ  

 މިންގަނޑު 
އަދި ލާމާތެއް ނެތި  އިންސް އާއިއެކީ ނިއުމޯނިއާގެ އަަބލީގެ އަލާމާތްތައް ކުޑަވެފައި ސްޓޭަބލް ވައިޓަލްސް ސަ ✓

ޮބޑު ަބއްޔެއް ޖެހިފައި ނެތް ފަރާތެއްނަމަ ރަށުގައި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނުގައި އައިސޮލޭޓް 
 ވެ.ކުރެވިދާނެއެ

 )ފަސްދޮޅަސް( އަހަރަށްވުރެން ދަށްވުން  60ބަލިމީހާގެ އުމުރުފުރާ  ✓
ސް  ނދަގޫކަމެއް ހުރުން )މެލެއިސް(، އަރިދަފުކުޑަކޮށް ހުން އައުން، ކެއްސުން، އު  -ވުންަބލީގެ އަލާމާތްތައް ކުޑަ ✓

ނޭވާލާން އުނދަގޫވުމާއި ނޭވާ ކުރުވުން ފަދަ އަލާމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.   އައުން، ކަރުގަ ރިއްސުން ފަދަ
 ނުވާނެއެވެ. ނަފްސާނީ ަބދަލެއް އައިސްފައި ހުރެގެންވާނުވާ ނޭގުންފަދަ 

 . ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ އެކީ ނިއުމޯނިއާގެ އާލާމާތެއްރަނގަޅުވުމާއި ވައިޓަލްސް ސައިންސް ✓
ަބލިމީހާގެ ކްރޯނިކް މެޑިކަލް ކޮންޑިޝަން އެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް،ފުއްޕާމޭގެ ަބލިތައް ނުވަތަ   ✓

 ބަލިތައް. ހިތުގެ ބަލިތައް، ކިޑްނީގެ މައްސަލަ ނުވަތަ ދިފާއީ ނިޒާމް ަބލިކޮއްލާ ފަދަ 



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

މީހުންނާއި   19-ކޯވިޑް • ހުންނަ  ަބލިތައް  މެދުމިނުގެ  އަދި  ނުރައްކާތެރި  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ފައްސިވާ  އަށް 
ފަރުވާދޭ މަތީ   އަށް  19-އިސްވެދެންނެވުނު މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ މީހުން ަބލަހައްޓާނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކޯވިޑް

 ފެންވަރުގެ ފެސިލިޓީއިންނެވެ. 
 ަބލަންވާނެއެވެ. އަދި،  އަށް ފައްސިވެ އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑޮކްޓަރުން  19-ކޯވިޑް •

  ަބލިމީހާގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވާނަމަ ކޭސް ކްލިނިކަލް އެއަށްވުރެ ގިނައިންވެސް ަބލަންވާނެއެވެ.    ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައިބޭނުން
އެޑްވައިޒަ އެއްގޮތަށް މެނޭޖްމަންޓް  އިރުޝާދާއި  އެފަރާތުގެ  މަޝްވަރާކޮށް  އާއި  )ސީ.އެމް.އޭ.ޓީ(  ޓީމް  ރީ 

ކޯވިޑްވުމާއި ގުޅިގެން އެމީހެއް ސަރަޙަޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. ބަލިމީހެއްގެ ހާލަތު ދެރަ ފަރުވާދޭ ފެސިލިޓީގައި   19-އްދީ 
 އެޑްމިކުރުމަށް ގެންދަންޖެހިދާނެއެވެ.

ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގައި އައިސޮލޭޓް އަދި ކަރަންޓީން ކުރުމަށް   ށްއި އައިސޮލޭޓް ކުރުމާއި ކަރަންޓީން ކުރުމަރަށުގަ •
ޚަރަދާއި ކޯވިޑްނުވަތަ ސަރުކާރުން ހިންގާ ސަރަޙަ  ހިނގާ  ޓްކޮށް ފަރުވާދިނުމަށް ހިނގާ  ފެސިލިޓީގައި ޓެސް  19-އްދީ 

ޚަރަދުޚަރަ ހިނގާ  ލަސްވެގެން  ފުރުން  ޒިންމާ  ދާއި  އޮޕަރޭޓަރުން ގެ  ގެސްޓްހައުސް  ޓޫރިސްޓް    ފަތުރުވެރިންނާއި 
 ނަގަންވާނެއެވެ. 

 ލް ހައުސް އާއި ޓްރާންސިޓް ހޮޓެ . ޓްރާންސިޓް ގެސްޓް 14

ކޯވިޑް ތިުބމަށް    19-މިއީ  ކުރޫއިން  ފްލައިޓް  ފަޒަންޖަރުންނާއި  ޓްރާންސިޓް  ހިމެނޭގޮތަށް  ޭބރުމީހުން  ދިވެހިންނާއި  ތެރޭގައި  ގެ 
 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގެސްޓްހައުސް ތަކާއި ހޮޓެލް ތަކެވެ.

 ޓްރާންސިޓް ހޮޓަލާއި ޓްރާންސިޓް ގެސްޓްހައުސްގައި އަންނަނިވި މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުނަންވާނެއެވެ. 

 . ންސިޓްވާ މީހުން ތިުބމުގެ ޭބނުމަށް ނޫން އެހެން ކަމަކަށް އެތަނެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެޓްރާ •
 ސޭފް ޕްލޭނެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.  19-ކޯވިޑް •
ގެސްޓްހައުސް • ޓްރާންސިޓް  ހޮޓަލާއި  ކޯވިޑްޓްރާންސިޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  ކިޔައިދީފައި   19-ގެ  ޕްލޭން  ސޭފް 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 
ފަސިޓްރާ • ޓްރާންސިޓް  ތެރޭގައި  ކުރޫއިން  ންސިޓް  ފްލައިޓް  ހޮޓަލާއި  ންޖަރުންނާއި  ޓްރާންސިޓް  ޓްރާންސިޓް 

 އިން ނިކުތުން މަނާވާނެއެވެ.ގެސްޓްހައުސް
އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ގެސްޓުން ސިއްހީ ލާފާ ހޯދައި ޓެސްޓް ހަދައި ނަތީޖާ ލިބެންދެން ވަގުތީގޮތުން އައިސޮލޭޓް    19-ކޯވިޑް •

 ކުރެވޭނެ ކޮޓަރިއެއް ޙާއްސަ ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 
 އެކީ" ބޭނުން ކުރުމަށް ާބރުއަޅަން ވާނެއެވެ. ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމަށް "ޓްރޭސް •
 .ން "ޓްރޭސް އެކީ" ބޭނުން ކުރުން އެދެވިގެންވެއެވެމުވައްޒަފު •
ފަދަ އާންމު • އާއި ރެސްޓޯރަންޓް  ޚި  ރިސެޕްޝަން  ކުރާނެ ދުމަސަރަހައްދުގައި އަތް ދޮވެވޭނެ  ތާއި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒް 

 ދުމަތް ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ. ޚި
 އަޅަންވާނެއެވެ. )މެޑިކަލް މާސްކް ނުވަތަ ފޮތި މާސްކް( ކްހުރިހާ މުވައްޒަފުންޏާއި ގެސްޓުން މާސް •



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

 ޕަރސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް )ޕީ.ޕީ.އީ( ޭބނުންވާ    ދުމަތްދިނުމަށް ށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިއަ  19-ކޯވިޑް •
 ސިަބލް އޭޕްރަން ނުވަތަ ދޮވެވޭފަދަ ގައުން( ލިެބން ހުންނަންވާނެއެވެ.ޝީލްޑް، ޑިސްޕޯ )މާސްކް، ފޭސް 

 ރިޕޯޓް ކުރާއިރު ހުން ަބލަންވާނެއެވެ.  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަށް •
ނިޒާ • ނޭވާލާ  ފެހުންއައިސް  އަލާމާތެއް  ަބލީގެ  ނިކުމެގެން  މަށްޖެހޭ  ވަޒީފާއަށް  މުވައްޒަފަކު  އެ  ނުވާނެއެވެ. ނިއްޖެނަމަ 

)ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރު    48ަބލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެނި    އަށް ޓެސްޓްކޮށް ނައްސިވެއްޖެނަމަ  19-އެއަށްފަހު، ކޯވިޑް
 ވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއަށް ނިކުމެވިދާނެއެވެ.

ކް އެޅުންފަދަ މާސްގެސްޓުންނަށް ހަނދުމަށްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ގައިދުރުކުރުމަށާއި އަތުގެ ސާފުޠާހިރުކަން ގެންގުޅުމާއި   •
ކުރުން ދައްކުވައިދޭ ނިޝާން ެބހެއްޓިފައި  ކަންކަން  ޕޯސްޓަރުތައް ގެސްޓް ރިސެޕްޝަނާއި އާންމު ތަންތަނުގައި  ތަކާއި 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 
ޓްރާންސިޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އަތުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު ލާނެ  •

ވަކި ހެދުމެއް ނުވަތަ ޔުނިފޯމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި، ޑިއުޓީ ނިމިގެން ގެއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް 
 އަންނައުނު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. ވަރާ މަސައްކަތުގައި ލައިގެން އުޅުނުފެން

ހިރުކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ  މުވައްޒަފުންގެ ސާފުތާއްކަތްކުރާޓްރާންސިޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްގައި މަސަ •
ލުކުރާނެ  އެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުން އަންނައުނު ަބދަޓްހައުސް އަދި ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްކުރުމަށް ކޮންމެ ޓްރާންސިޓް ގެސް

 އެވެ. ތަނަކާއި ފެންވަރާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެ
  ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ(  8.4ރިސެޕްޝަންގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް )  •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.14ހައުސްކީޕިންގ ގެ މިންގަނޑުތައް ) •
 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވާ( 8.8ރެސްޓޯރަންޓްގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ) •
ޚިދުމަތް • ދިނުމުގައި  ލޯންޑްރީގެ   ( މިންގަނޑުތައް  ޓޫރިސްޓް   8.15ގެންގުޅޭ  ރިޢާޔަތްކުރައްވާ(.  މާއްދާއަށް  ވަނަ 

ނަކަށް ގެންދިއުމާއި ހަމައަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ  އެތަ  ގެސްޓްހައުސް ފިޔަވައި އެހެންތަނެއްގައި ލޯންޑްރީގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ
ޕްރޫފް ވޯޓަރ  ަބންދުކޮށްފައިވާ  ަބހައްޓަންވާނީ  ކޯވިޑްލިނެން  ކޮތަޅުތަކުގައެވެ.  ފަތުރުވެރިންގެ    19-  ފެންނަ  އަލާމާތް 

 ލޯންޑްރީ ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހުންނަޖެހޭނީ "އިންފެކްޝަސް ލިނެން" ގެ ގޮތުގައި ލޭަބލް ކުރެވިފައެވެ.
އަދި ކެއްސުން، ކަރުގަ ރިއްސުން، އަރިދަފުސް އައުން   ންހުންއައުަބލީގެ އަލާމާތްކަމުގައިވާ    ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް ޖެހޭ •

އެއްގެ ކިަބއިން ފެނިއްޖެނަމަ ވަގުތުން މާސްކް އަޅައި އެކަން  ގެސްޓް  ނުވަތަ ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ ަބލީގެ އަލާމާތެއް
އަންގަންވާނެއެވެ.    ހަކަށްގެސްޓް ސަރވިސް ނުވަތަ އެ ގެސްޓްއަކާއި އެ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީން ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީ

-ލަފާދީ ޓެސްޓް ކުރަންވާނީ ފްލޫ ކިލިނިކްގައެވެ. ފްލޫ ކިލިނިކަށް ދާއިރު ދާންވާނީ މާސްކް އަޅައިގެންނެވެ. ކޯވިޑް  ސިއްޙީ 
ވެ.  ގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެމީހެއްގެ ކޮޓަރީގައި އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނެއެތް ފެނުނު ގެސްޓް މީހާގެ ޓެސްޓްގެ އަލާމާ  19

ޓްރާންސިޓް ގެސްޓްހައުސް އަދި ގެ އަލާމާތް ފެނުނު ގެސްޓް މީހާ   19-ކުރާނަމަ ކޯވިޑްކާއެކު ކޮޓަރި ޙިއްޞާއިތުރު ަބޔަ
 19-ކޯވިޑް  ޓްރާންސިޓް ހޮޓެލްގައި އައިސޮލޭޝަންއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައި ވަކިން އައިސޮލޭޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

އަލާމާ ޓެސްޓްގެ  މީހާގެ  ގެސްޓް  ފެނުނު  ނަތް  ކޮންޓެކްގެ  ލިބެންދެން  ކޮޓަރީތީޖާ  އަޅައި  މާސްކް  ފަރާތްތައް  ގައި  ވި 



ޓްރާންސްލޭޝަން އަންއޮފިޝިއަލް    

ގެ އަލާމާތް ފެނުނު ގެސްޓް މީހާގެ ޓެސްޓް ގެ ނަތީޖާ ލިުބމުގެ ކުރިން ފުރަން    19-ކަރަންޓީން ވާންވާނެއެވެ. ކޯވިޑް
 ހުއްދަ ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 


