설 연휴 생활방역수칙
<COVID-19 Prevention Guidelines during the Lunar New Year Holiday>
<ලූනා අලුත් අවුරුදු නිවාඩු කාලය තුළ COVID-19 වැළැක්වීමේ මාරමගෝපමේශය>

□ (기본원칙) 친구 집 방문 및 필요하지 않은 여행 자제, 5인 이상 사적모임 금지

(Basic rule) Refrain as much as possible from social interactions, such as
visiting friends and attending social events or gatherings (5 people)
(මූලික රීතිය) මිතුරන් බැලීම, සාමාජීය ක්රියාකාරකේ
අන්තරක්රියා වලින් හැතාතාක්ව වළතාන්න ුද්ේගලන්න් 5).

මහෝ රැසවීේ වලට සහභාගී ීම වැනි සමාජ

□ (부득이하게 친구 집 방문 시) 마스크 상시 착용, 머무르는 시간은 짧게, 손 씻기 등
개인위생 철저히 준수

(For unavoidable visits) Strictly observe self-hygiene such as Wearing a
mask at all times, Minimizing to stay, washing hands, etc
(මනාවැළැක්විය හැතා සංචරණයන් සඳහා) සෑම ිටම මුහුණු ආවරණ පැළඳීම, රැඳී සිටීම අවම තාරීම,
මෙඅත් මසවදීම වැනි සවවයං සනීපාරක්වෂක ක්රමමදෙයන් ෙැඩිව අනුගමනය කල යුතුය.

COVID19 Prevention Guidelines for the
holidays

안전한 설 연휴를 위한 방역수칙

නිවාඩු කාලපරිච්මේෙය සඳහා
වැළැක්වීමේ මාරමගෝපමේශ

COVID19

➊ 외출 할 땐 반드시 마스크를 착용하고, 사람 간 거리두기

Wear a mask when you go out and maintain physical distance from others
ඔබ පිටතට යන සෑම ිටම මුහුණු ආවරණයක්ව පළඳින්න, ශාරීරික දුරසවථභාවය තබා ගැනීමට වග බලා ගන්න.

➋ 최소 1일 3회(1회당 10분) 이상 환기 및 주기적 소독
Ventilate at least 3 times (10 mins per once) per day and regularly fumigate
දිනකට අවම වශමයන් 3 වතාවක්ව ුඑක්ව වරකට මිනිත්තු 10 ක්ව) වාතාශ්රය ලබා දී නිතිපතා ූමමකරණය කරන්න.

➌ 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손 씻기 등 개인위생 철저
Strictly observe self-hygiene such as washing hands with soap more than 30 seconds.
තත්පර 30 කට වඩා සබන් මයාො අත් මසවදීම වැනි සවවයං සනීපාරක්වෂක ක්රමමදෙනයන් ෙැඩි මලස අනුගමනය

කරන්න.

➍ 발열, 호흡기 증상 등 코로나19 증상이 있으면 검사 받기
Do medical check if you have a fever or respiratory symptoms
ඔබට උණ මහෝ ශවවසන මරෝග ලක්වෂණ ඇත්නේ වවෙය පරී්ෂණයක්ව සිදු කර ගන්න.

➎ 필요하지 않은 여행 자제하기
Minimize unnecessary travelling
අනවශය ගමන් අවම කරන්න.
* 증상 있는 경우 즉시 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소 문의하여 검사받기
* If a fever of 38℃ or higher continues, or the symptoms deteriorate,
contact the KCDC call center at 1339, area code+120 or a local public
health center.
38 ℃ මහෝ ඊට වැඩි උණ දිගටම පැවතුනමහාත් මහෝ මරෝග ලක්වෂණ නරක අතට හැමරන්මන්නේ, 1339 හි
පිහිටි KCDC ඇමතුේ මධ්යසවථානය, ප්රාමේය ය මක්වතය 120 මහෝ ප්රාමේය ය මහජන මස්ය මධ්යසවථානය
අමතන්න.
When visiting friends or relatives

친구 집 방문 할 때

මිතුරන් මහෝ ඥාතීන් බැලීමට යාමේදී,

○ 이동 할 때 When you travel ඔබ සංචාරය තාරීමේදී,

▸ 발열 및 기침 등 호흡기 증상이 있으면, 친구 집 등 방문하지 않기

▸ Stay at home and rest if you have a fever or respiratory symptoms.
▸ ඔබට උණ මහෝ ශවවසන මරෝග ලක්වෂණ ඇත්නේ නිවමසව නැවතී ිමදක ගන්න.
▸ 휴게소에 머무르는 시간 최소화, 마스크 상시 착용

▸ Wear a mask at all times when stopping at service area on highway.
▸ අධිමදගී මාරගමේ මසවවා සවථානමේ නතර වන ිට සෑම අවසවථාවකම මුහුණු ආවරණයක්ව පළඳින්න.
▸ 휴게소에서도 사람 간 간격 2m(최소 1m) 이상 유지

Maintain 2 meters (at least 1 meter) of physical distance from others at
service area on highway
▸ අධිමදගී මාරගමේ මසවවා සවථානමේදී අන් අයමගන් ශාරීරික දුරසවථභාවය මීටර 2 ක්ව ුඅවම වශමයන් මීටර 1ක්ව)
පවත්වා ගන්න.

기차역, 버스터미널 등에서

At railway stations and bus terminals
දුේරිය සවථාන සහ බසව පරයන්තයන්හිදී,

▸ 가급적 좌석은 사전 온라인 예약, 비대면 서비스(모바일 체크인 등) 우선하여 이용
* 좌석 예매 시 가급적 한 좌석 띄워 예매

▸ When you book seats for public transport such as trains and highway buses,
reserve the seat online in advance or use the non-person-to-person
reservation method such as mobile check-in.
* Book your seat to avoid next other seat

▸ දුේරිය සහ අධිමදගී බසව වැනි මපාදු ප්රවාහනය සඳහා ඔබ ආසන මවන්කර ගන්නා ිට, තම ආසනය කල්තතියාම
මාරගගත ක්රමය ඔසවමසව මවන් කරවා ගන්න, නැතමහාත් ජංගම පිරික්වුම වැනි ද්ේගලයන් හා සේබන්ධ් මනාවන
මවන්තාරීමේ ක්රමයක්ව භාිතා කරන්න. *ආසන මවන් කරවා ගැනීමේදී ඊළඟ ආසනය හිසවව තබන්න.

▸ 마스크 상시 착용, 대화는 자제

▸ Wear a mask at all times. Avoid talking to one another.
▸සෑම ිටම මුහුණු ආවරණයක්ව පළඳින්න. එතාමනකා සමඟ කතා තාරීමමන් වළතාන්න.
▸ 지정된 장소에서만 음식 섭취, 기차·버스 안에서 먹을 간식 구입은 자제

▸ Consume food and drink only at a designated area. Refrain from having
any food on train/bus.
▸නියමිත ප්රමේශයක පමණක්ව ආහාර පාන පරිමභාජනය කරන්න. දුේරිමේ / බසව රථමේ ආහාර පරිමභෝජනය
තාරීමමන් වළතාන්න.

▸ 흡연실, 화장실 줄 설 때 등 사람 간 2m(최소 1m) 간격 두기

▸ Maintain 2 meters (at least 1 meter) distance while waiting in a queue for
smoking or bathroom use.
▸දුේපානය මහෝ නාන කාමර භාිතය සඳහා මපෝලිමේ රැඳී සිටිමේදී මීටර 2 ක ුඅවම වශමයන් මීටර 1 ක්ව)
දුරක්ව පවත්වා ගන්න.

기차·버스 등 안에서 In a train or bus දුේරියක මහෝ බසව රථයක්ව තුලදී,

▸ 마스크 상시 착용하기

▸ Wear a mask at all times.
▸ සෑම ිටම මුහුණු ආවරණයක්ව පළඳින්න.
▸ 음식 섭취하지 않기 ▸ Avoid consuming food and drink on public transport.

▸ මපාදු ප්රවාහනමේදී ආහාර පාන පරිමභාජනය තාරීමමන් වළතාන්න.

▸ 대화 및 전화 통화 자제하고, 불가피한 경우 마스크 착용하고 작은 목소리로
하기

▸ Avoid talking on the phone or to one another when taking public
transport. If unavoidable, wear a mask and speak in a low voice.
▸ මපාදු ප්රවාහන මසවවය භාිතමේදී දුරකථනමයන් මහෝ එතාමනකා සමඟ කතා තාරීමමන් වළතාන්න.
මනාවැළැක්විය හැතා මහවතුවක්ව නේ, මුහුණු ආවරණයක්ව පළො අඩු හඬතාන් කතා කරන්න.

○ 친구 집에서 When visiting friends or relatives මිතුරන් මහෝ ඥාතීන් බැලීමට යාමේදී,

실천할 것 Things to do කළ යුතු ෙෑ,

▸ 친구 집 방문 시, 머무르는 시간(기간)은 가급적 짧게

▸ Minimize time spent when visiting other people’s homes.
▸ මවනත් ද්ේගලන්න්මේ නිමවසවවලට යන ිටදී එහි ගත කරන කාලය අවම කරන්න.
▸ 집안에서도 마스크 착용, 손 씻기 등 개인방역 철저

▸ When visiting other people’s homes, strictly observe self-hygiene measures,
such as wearing a mask and washing hands.
▸මවනත් ද්ේගලන්න්මේ නිමවසවවලට යන ිටදී, මුහුණු ආවරණයක්ව පැලදීම සහ මෙඅත් මසවදීම වැනි සවවයං
සනීපාරක්වෂක පියවරයන් තදින් අනුගමනය කරන්න.

▸ 식사 시에는 개인 접시와 배식 수저 등 사용하여 덜어 먹기

▸ Take each food on one’s own plate using communal spoons
▸ මපාදු ආහාර හැඳි භාිතා කරමින් සෑම ආහාරයක්වම තමන්ටම මවන්වූ පිඟානකට මබො ගන්න.

▸ 반가움은 악수·포옹보다는 목례로 표현하기

▸ Greet with a bow instead of a handshake or hug.
▸අතට අත දීම මහෝ වැළඳ ගැනීම මවනුවට නැී ආචාර කරන්න.
▸ 하루에 3번 이상 자주 환기하기

▸ Ventilate the place regularly, at least 3 times a day.

▸ දිනකට අවම වශමයන් 3 වතාවක්වවත් නිතිපතා වාතාශ්රය අොල මපමෙසට ලබා මෙන්න.
▸ 손이 많이 닿는 곳(리모컨, 방문 손잡이, 욕실 등)은 하루에 1번 이상 소독하기

Keep daily spaces (such as bathroom) clean, and disinfect the surfaces of
high-touch objects, such as remote controls and doorknobs on a daily basis.
▸ වෙනික අවකාශයන් ුනාන කාමර වැනි) පිරිසිදුව තබා ගන්න, දුරසවථ පාලක සහ මොර හැඩලය වැනි ඉහළ
පරිහරණයක්ව ඇති වසවූන්මේ මතුපිට වෙනිකව ිෂබීජහරණය කරන්න.

피할 것 Things to avoid මනාකළ යුතු ෙෑ,
▸ 밀폐·밀집·밀접 장소(유흥시설, 노래방 등)에는 가지 않기

▸ Avoid going to crowded places with friends, especially enclosed and
poorly-ventilated areas, such as indoor entertainment facilities and
Karaokes.
▸මිතුරන් සමඟ ජනාකීරණ සවථානවලට යාමමන් වළතාන්න, ිමශවෂමයන්ම සංවෘත හා දුරවල වාතාශ්රය සහිත
ගෘහසවථ ිමනෝොසවවාෙ පහුකේ සහ කැමරෝමක්ව වැනි සවථාන මග හරින්න.

▸ 소리지르기, 노래부르기 등 침방울 튐이 발생하는 행동은 자제하기

▸ Refrain from spitting water droplets (such as shouting relief, singing songs, etc.).
▸ මකළ බිදිති ිසිරීමමන් වළතාන්න ුම ෝෂා තාරීම, ගීත ගායනා තාරීම වැනි).
○ 숙소 귀가 후 Upon arrival at an accommodation නවාතැනට පැමිණි පු

▸ 귀가 후, 흐르는 물과 비누로 30초 이상 손 씻기 등 개인방역 철저

▸ Strictly observe self-hygiene such as washing hands with soap more than 30 seconds , etc
▸තත්පර 30 කට වඩා සබන් මයාො මෙඅත් මසවදීම වැනි සවවයං සනීපාරක්වෂක පියවර ෙැඩිව අනුගමනය කරන්න.
▸ 발열 및 호흡기 증상 여부 관찰 및 외출 자제

▸ Stay inside the premise and check for a fever or respiratory symptoms.
▸නවාතැන් පරිශ්රය තුළ රැඳී සිටිමින් උණ මහෝ ශවවසන මරෝග ලක්වෂණ ඇත්ෙැන් පරීක්වෂා කරන්න.

모임 ‧ 여행할 때

When Gathering · Travelling

පිරිසව එක්වරැසව ීමේදී • සංචරණමේදී

○ 여행 전 Before travelling ගමනාගමනයට මපර,

실천할 것 Things to do කළ යුතු ෙෑ,
▸ 개인 또는 소규모로 계획하여 여행하기
▸ Travel alone or with small persons
▸තනිව මහෝ කුඩා කණ්ඩායේ සමග ගමන් කරන්න.
▸ 다중이용시설, 여행지 등은 혼잡하지 않은 시간대에 예약 방문하기
▸ Make a reservation to visit public areas or sightseeing areas at a non-crowded
time zone
▸ජනාකීරණ මනාවන කාල පරාසයක්ව තුළදී මපාදු සවථාන මහෝ ෙරශන නරඹන සවථාන මවන් කරවා ගන්න.
- 일정 및 동선을 최소화할 수 있도록 사전 계획하기
- Make a plan to minimize itinerary and human traffic
- ගමනාගමන ිසවතර සහ මිනිසව ගමනාගමනය අවම තාරීමට සැලැසවමක්ව සාො ගන්න.
▸ 대중교통 및 관광지 입장권 예매와 발권은 온라인서비스 우선 활용하기

When you book seats for public transport or entry tickets for sightseeing areas,
reserve the seat online in advance or use the non-person-to-person
reservation method such as mobile check-in.
ඔබ මපාදු ප්රවාහනය සඳහා ආසන මවන්කරවා ගැනීමේදී මහෝ නැරුමේ සවථාන සඳහා ප්රමදශ ප්ර ලබා ගන්නා ිට,
මාරගගත ක්රමය ඔසවමසව කල්තතියාම මවන් කරවා ගන්න
මනාගැමටන ක්රමමදෙයන් භාිතා කරන්න.

.

නැතමහාත් ජංගම පිරික්වුම වැනි ද්ේගලයන් හා

- 좌석은 가급적 한 좌석 띄워 예매하기
- Book your seat to avoid next other seat
-ආසන මවන් කර ගැනීමේදී ඔබමේ අුනට යාබෙ ඊළඟ ආසනය හිසවව තබා ගන්න.

피할 것 Thing to avoid වැළකී සිටිය යුතු ෙෑ,
▸ 밀폐‧밀집‧밀접 장소는 가지 않기

Avoid going to crowded places with friends, especially enclosed and poorlyventilated areas
මිතුරන් සමඟ ජනාකීරණ සවථානවලට යාමමන් වළතාන්න, ිමශවෂමයන් සංවෘත හා අඩු වාතාශ්රය ඇති සවථාන මග
හරින්න.

▸ 필요한 간식·물 등은 사전에 준비하여 가급적 휴게소 들리지 않기
Bring your food and water and avoid being at service area on highway
තමන්මේ ආහාර පාන සමග අධිමදගී මාරගමේ මසවවා සවථානයට පිිසීමමන් වළතාන්න.

- 휴게소 방문 시 가급적 짧은 시간동안 머무르기

Leave quickly as much as possible if you need to visit service area on highway
ඔබට අධිමදගී මාරගමේ මසවවා ප්රමේශයට යාමට අවශය නේ අවශයතාවය සද්රාගත් පු හැතා ඉක්වමනින් ඉන්
පිටත්ව යන්න.

○ 여행 중 on your travelling ගමනාගමනමේදී,

실천할 것 Thing to do කළ යුතු ෙෑ,
▸ 자주 손 씻기 Wash your hands often නිතරම මෙ අත් මසෝෙන්න.
▸ 다른 사람과의 불필요한 접촉 피할 수 있도록 동선 최소화
▸ Minimize human traffic to avoid unnecessary contact with others
▸අන් අය සමඟ අනවශය සේබන්ධ්තා පැවැත්ීම වළක්වවා ගැනීම සඳහා ගමනාගමනය අවම කරන්න.
▸ 어르신 등 고위험군을 만나는 경우에는 마스크 착용, 손 씻기 등 개인방역 철저
▸ Strictly observe self-hygiene such as wearing a mask, washing hands when you
meet the elderly as a high risk group
▸ෙැඩි අවොනේ සහිත කණ්ඩායමක්ව වන වැඩිහිටියන් මුණගැසීමේදී මු ආවරණයක්ව පැළඳීම, මෙ අත් මසවදීම
වැනි සවවයං සනීපාරක්වෂක පියවරයන් ෙැඩිව අනුගමනය කරන්න.

▸ 실내, 교통수단 內에서 꼭 필요한 통화는 마스크 착용상태에서 작은 목소리로 하기
▸ Avoid talking on the phone or to one another when taking public transport.

If unavoidable, wear a mask and speak in a low voice.
▸මපාදු ප්රවාහනය භාිතා තාරීමේදී දුරකථනමයන් මහෝ එතාමනකා සමඟ කතා තාරීමමන් වළතාන්න. අතයවශය
අවසවථාවකදී , මුහුණු ආවරණයක්ව පැළඳමගන පහත් හඬින් කතා කරන්න.

▸ 휴게소, 식당, 카페 등 다중이용시설에서는 최소 시간만 머무르기(포장·배달 활용)
▸ Leave quickly as much as possible if you need to visit service area on highway, restaurants,
cafeteria, etc (use take out or deliveries)

▸ ඔබට අධිමදගී මාරගය තුළ ඇති අවන්හල්ත, ආපනශාලා ආදියට යෑමට අවශය නේ අවශයතාවය සද්රාගත් පු
හැතා ඉක්වමනින් ඉවත්ව යන්න ුආහාර මබො හැරීමේ මසවවාවන් මහෝ ආහාර අවන්හමලන් පිටතට රැමගන
යාමේ මසවවාව භාිතා කරන්න.)

▸ 주문, 예매 등은 가능한 무인기계 사용, 타인과 대면 시 손소독제 사용
▸ Use kiosk when you order and hand sanitizer when you face others
▸ ඇණවුේ සහ මවන් තාරීේ සඳහා මිනිුන් රහිත යන්්ර ුතාමයාක්වසව යන්්ර) භාිතා කරන්න, අමනක්ව
ද්ේගලන්න්ට මුහුණ දීමේදී ිෂබීජනාශක දියර භාිතා කරන්න.

▸ 식사 시 대화 자제, 식사 전‧후 마스크 착용
▸ Avoid talking when eating with wearing mask at all times
▸ආහාර ගන්නා අතරතුර සංවාෙමයන් වළතාන්න. ආහාර ගැනීමට ප්රථම සහ පුව අනිවාරයමයන්ම මු ආවරණ
පළඳින්න.

피할 것 Things to avoid වළක්වවා ගත යුතු මේවල්ත,
▸ 밀폐·밀집·밀접하기 쉽고 마스크 착용이 어려운 실내는 가지 않기
▸ Avoid going to crowded places with friends, especially enclosed and

poorly-ventilated areas
▸මිතුරන් සමඟ ජනාකීරණ සවථානවලට යාමමන් වළතාන්න, ිමශවෂමයන් සංවෘත හා දුරවල වාතාශ්රය ඇති
ප්රමේශ මග හරින්න.

▸ 불가피하게 방문 시 침방울이 튀는 행위(소리지르기, 노래부르기 등), 신체접촉(악수,
포옹 등) 자제하기
▸ Refrain from spitting water droplets (such as shouting relief, singing songs, etc.).

physical contact (shaking hands, hugging, etc)
▸මකළ බිදිති ිසිරීම ුම ෝෂා තාරීම, ගීත ගායනා තාරීම වැනි......), ශාරීරික සවපරශ ීම ුඅතට අත දීම,
වැළෙගැනීම) යනාදිමයන් වැළකීම.

★ 증상 있는 경우 즉시 콜센터(1399, 지역번호+120)나 보건소 문의하여 검사받기
If a fever of 38℃ or higher continues, or the symptoms deteriorate, contact
the KCDC call center at 1339, area code+120 or a local public health center.
38 ℃ මහෝ ඊට වැඩි උණ දිගටම පැවතුනමහාත් මහෝ මරෝග ලක්වෂණ නරක අතට හැමරන්මන්නේ, 1339 හි
පිහිටි KCDC ඇමතුේ මධ්යසවථානය, ප්රාමේය ය මක්වතය 120 මහෝ ප්රාමේය ය මහජන මස්ය මධ්යසවථානය
අමතන්න.

