
 
විශ ේෂ නිශේදනය 

 

ශ ෞඛ්ය  මාත් තர ශප ෙසශද   ා්, ශ්රී/ කர ත විවි ග වන් ස ශ ේ්ත මකා තය ය විවි ස ානතනය, ා්තලිය  හ 

දකුණු ශ ොය යත් යන නට් ග  ඳහත 2020 ාතර්තු 14 ්න දින විට ක්රිගයතමකා  ්න සය දි    02   

 තකයක්  ඳහත ්ත් තලි  වන් ස ගා ස ්හනාක් සන්ත ඇ්.  

එශා සා ප්රர ය,   සතඤ ඤය, ජර්ානිය,   විට් ර්ක ස්ය, ශෙ සාතර් ය, ශනදර්ක ස්ය,   වීෙනය  හ 

ඔ  ට්රිපයත් යන නට්ලි ස ඇනශ න වන් ස ගා ස  ඳහතද    02    තකයක්  ඳහත බකසැ්ැමකශ්න සය දි 

ාතර්තු ා  15 ්න දින විට වන් ස ගා ස ්හනාක් සන්ත ඇ්. ශාය 2020 ාතර්තු 15 දින ශ්රී/ කர ත 

ශේකතශ් ස සැය 2359 විට ආනම්භ්න ම්න 2020 ාතර්තු ා  29 ්න දින ශ්රී/ කர ත ශේකතශ් ස සැය 

2400 ට ම්  ස ්නු ඇ්.  

ඒ මනු් ාහ්  ඳහ ස නට්ක විට  ශහෝ සසුගිය දින 14 තුළ එා නට  විටි කිවිඳු පුද්ගකශයකු ශ්රී/ කர ත් 

ශ්් ්න විය වන් ස ගා ස  ඳහත ාහ්  තකය තුකදී  හභතගි  න ශනොග සනත ශක  වියළු වන් ස 

 ාතගම් ශ්් ෙසශද   කබතදී ඇ්.  

හදිවි ඇාතුම්: +49 17 23111944/ +49 17 23110026 

ශම් පිළිබඳ ඔබශේ ම්ශබෝධය  හ  හශයෝගය මපි මගය  නමු.   

ශ්රී/ කர ත ්තනතස   තර්යතකය 

බර්ලි ස, ජර්ානිය 

2020 ාතර්තු ා  13 ්න දින 

 

-------------------------------------- 

விசேட அறிவித்தல் 
 
சுகாதார அமைச்ேின் அறிவுறுத்தலின் அடிப்பமடயில், இலங்மகயின் ேிவில் விைானப் சபாக்குவரத்து 
ஆமையம் ஈரான், இத்தாலி ைற்றும் ததன் தகாரியாவிலிருந்து இலங்மகயிற்கான பயைங்களுக்கு 
14 ைார்ச் 2020 முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு தற்காலிக தமட விதித்துள்ளது.  
 
சைலும், பிரான்ஸ், ஸ்தபயின், சேர்ைனி, சுவிட்ேர்லாந்து, தடன்ைார்க், தெதர்லாந்து, சுவடீன் ைற்றும் 
ஆஸ்திரியாவிலிருந்து இலங்மகயிற்கான பயைங்களுக்கு ைார்ச் 15 முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு 
தமட விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தமட 15 ைார்ச் 2020, 2359 ைைிசெரத்திற்குப் பிறகு (உள்ளூர் 
செரத்திற்குள்) வரும் அமனத்து விைானங்களுக்கும், 29 ைார்ச் 2020 அன்று 2400 ைைி (இலங்மகயில் 
உள்ளூர் செரம்) வமர அமுல்படுத்தப்படும்.  
 
அதன்படி, அமனத்து விைான ெிறுவனங்களுக்கும் இக் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு 
ெிர்ையிக்கப்பட்ட எந்ததவாரு விைானத்திலும் சைற்கூறிய ொடுகளிலிருந்து பயைிகமளசயா 
அல்லது கடந்த 14 ொட்களுக்குள் இந்த ொடுகளில் இருந்தவாா்கமளசயா பயைிக்க அனுைதிக்க 
சவண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது,  
 
இது ததாடர்பாக உங்கள் புரிதலும் ஒத்துமைப்பும் ைிகவும் சவண்டப்படுகின்றது. 
 
 விசேட ததாமலசபேி சேமவ:  +49 1723111944 / +49 1723110026 
 
ஶ்ரீலங்கா தூதுவராலயம் 
சபர்லின் - சேர்ைனி 
13.03.2020 


