නිවේදන අංකය : 10
වර්ණය : ඇම්බර්

WW/H/19/07/07/10

උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනය
කාලගුණ විදයා වදපාර්තවම්න්තුවේ, ස්වභාවික විපත් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීවම් මධ්යස්ාානය විසින්
2019 ජූලි මස 08 වන දිනට වලංගු වන පරිදි, 2019 ජූලි මස 07 වන දින ප.ව. 02.30 ට නිකුත් කරන ලදී.

ත්රිකුණාමලය ,මඩකළපුව සහ අම්පාර දිස්ත්රික්ක සදහා
විමසිලිමත් වන්න!
වහට දින තුළදි ත්රිකුණාමලය,මඩකළපුව සහ අම්පාර දිස්ත්රික්කවල ඇතැම් ස්ාානවල උණුසුම් දර්ශකය,
එනම් මිනිස් සිරුරට දැවනන උණුසුම ‘වැඩි අවධ්ානය’ වයොමු කල යුතු මට්ටමක පවතියි යැයි අවේක්ෂා
වකවර්.

අධික උෂ්ණ
දර්ශකය
(oC)

අනතුරු ඇඟවීම් මට්ටම

අවධ්ානය

වැඩි වවලාවක් නිරාවරණය වීම සහ ක්රියාකාරකම් වල නියුතු වීම තුලින්
වතවහට්ටු තත්ත්වයක් ඇති විය හැක. තව දුරටත් ක්රියාකාරකම් වල නියත
වීම තුලින් විජලනය සහ ලවණ ඉවත් වීම නිසා ඇති වන මස්පිඩු වපරලීම
(heat cramps) ඇති විය හැක.

වැඩි අවධ්ානය

විජලනය සහ ලවණ ඉවත් වීම නිසා ඇති වන මස්පිඩු වපරලීම (heat cramps)
සහ අධික උෂ්ණත්වය නිසා ඇති වන අධික මහන්සිය (heat exhaustion)
ඇති විය හැක. තව දුරටත් ක්රියාකාරකම් වල නියත වීම තුලින් ශරයරව
උෂ්ණත්ව නියාමන ක්රියාවලිය අඩපන වීම නිසා ඇති වන ාතාත තත්ත්වය
(heat stroke) ඇති විය හැක.

41–54

අනතුරුදායකයි

විජලනය සහ ලවණ ඉවත් වීම නිසා ඇති වන මස්පිඩු වපරලීම (heat cramps)
සහ අධික උෂ්ණත්වය නිසා ඇති වන අධික මහන්සිය (heat exhaustion)
ඇති වීවම් වැඩි හැකියාවක් ඇත. ඇති විය හැක. තව දුරටත් ක්රියාකාරකම් වල
නියත වීම තුලින් ශරයරව උෂ්ණත්ව නියාමන ක්රියාවලිය අඩපන වීම නිසා
ඇති වන ාතාත තත්ත්වය (heat stroke) ඇති වීවම් හැකියාව වඩා ඉහලයි.

54 ට ඉහල

ඉතා
අනතුරුදායකයි

ශරයරව උෂ්ණත්ව නියාමන ක්රියාවලිය අඩපන වීම නිසා ඇති වන ාතාත
තත්ත්වය (heat stroke) ඇති වීවම් අතිශය ඉහල හැකියාවක් ඇත.

27–32

32–41

ඉහත උණුසුම් දර්ශකය(Heat Index) කාලගුණවිදයා වදපාර්තවම්න්තුව විසින් වගෝලීය ගණිතමය
කාලගුණ අනාවැකි ාකෘති දත්ත විශ්වේෂණ මගින් ලබාගත් වායුවගෝලීය ාර්ද්රතාවය සහ උපරිම
උෂ්ණත්ව අගයයන් වයොදා ගනිමින් වහට දිනය සදහා ගණනය කර ඇති දර්ශකයක් වන අතර වමය
ශරයරයට දැවනන තත්වයකි. වමය විය හැකි උපරිම වායුවගෝලීය උෂ්ණත්වය වනොවේ.
එම දර්ශකය අනුව මිනිස් ශරයර වසෞඛය තත්වයට විය හැකි බලපෑම ඉහත වගුවේ දක්වා ඇත. වමය
වසෞඛය, වපෝෂණ සහ වේශීය වවදය අමාතයාංශව සහවයෝගය සහ උපවදස් අනුව සකසා ඇත.

ක්රියාකළ යුතු ාකාරය
වැඩ බිම් තුල
නිවවස් තුල
වාහන තුල
එළිමහවන්
ඇඳුම්

: ප්රමාණවත් වලස ජලය පානය කරන්න. වසවණ ඇති ස්ාාන වල හැකි පමණ විවේක
ගන්න.
: වැඩිහිටි සහ වරෝගී පුේගලයින් පිලිබඳ සැලකිලිමත් වවන්න.
: කුඩා ළමුන් වාහන තුල තනියම රඳවා වනොයන්න.
: අධික වවවහසකාරය කටුයුතු සීමා කරන්න. වසවණ ඇති ස්ාාන වල රැවඳන්න.
ප්රමාණවත් වලස ජලය පානය කරන්න.
: සුදු වහෝ ලා පැහැති සැහැේලු ඇඳුම් භාවිතා කරන්න.

සටහන :

මීට අමතරව, වසෞඛය අමාතයාංශව ාපදා වපර සුදානම් සහ ප්රතිාාර දැක්වීවම් ඒකකය මඟින් වම් පිළිබඳව
නිකුත් කරන නිවේදන පිලිබඳ අවධ්ානය වයොමු කරන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 011-7446491 දුරකාන අංකය
අමතන්න.

