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Rapid PCR Test Facility is Now Available at BIA  

Exclusively for passengers travelling to United Arab Emirates (UAE) 
 

In view of facilitating the passengers travelling to United Arab Emirates (UAE), Airport and 

Aviation Services (Sri Lanka) (Private) Limited has established a Rapid PCR Testing Service 

facility at Bandaranaike International Airport (BIA) premises to conduct Rapid Polymerase Chain 

Reaction (PCR) tests for Covid-19. The laboratory is operated by Asiri Laboratories and the 

service is available from 14th August 2021 to facilitate the passengers who are mandatorily 

required to carry a negative Rapid PCR  report obtained within 06 hours prior to the scheduled 

departure to enter their destinations in the UAE.  

Documents required  

The passengers who are mandatorily required to obtain a Rapid PCR test report should bring their 

passport, NIC, and air ticket. 

The cost of the Rapid PCR testing service 

The cost for the Rapid PCR test will be Rs. 7,500.00/= (per pax) and the payment can be made at 

the airport sample collection site by cash, credit cards, or through a bank transfer prior to obtaining 

the services.  

The process at the sample collection center 

Passengers travelling to United Arab Emirates (UAE), may reach the airport well in advance for 

their convenience. Such passengers should report to the sample collection center only between 

0400hrs to 0630hrs prior to their scheduled departure time. For example, a passenger who is having 

a scheduled departure time of 1000hrs, should reach the sample collection center between 0400hrs 

and 0630hrs and collect his or her report between 0500hrs and 0730hrs and proceed to the 
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departure terminal. Since there is a very limited time available, it is advisable to keep the currencies 

ready and have the prior registration at the Foreign Employment Bureau in order to proceed to the 

check-in counters in time.  

 

Communication to the passenger and report issuance 

Passengers who have undergone the Rapid PCR test will be required to remain in the dedicated 

area and be alerted through SMS when the report is ready. A hard copy should be collected from 

the testing site. The test reports will also be sent through WhatsApp to the passenger’s nominated 

phone number. 

Handling of positive cases with isolation 

If any passenger is tested positive for COVID-19, such passenger will be isolated from the public 

and the testing area and will be informed to the officials of the Ministry of Health for further 

required arrangements.  

For your inquiries, please contact: 

Asiri Laboratories:  Mobile 0776756907, 0777709539 or 0769168947   

Email: Tyrone.samantha@asiri.lk,  dharmaraj.rajamohan@asiri.lk, fomlab@asiri.lk 

 

 

Marketing and Corporate Communications 

Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (Private) limited  

Bandaranaike International Airport 

Katunayake 

 

14-08-2021 
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/msâ mSiSwd¾ (RAPID PCR& mÍlaIK myiqlu oeka nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jka 
f;dgqmf,aoS ,nd .; yel'  

/msâ mSiSwd¾ (RAPID PCR) mÍlaIK myiqlu nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqm, ;=<oS 
isÿlr .; yels jkafka tlai;a wrdì tó¾ rdcHhg .uka .kakd .=jka u.Skaa i|yd mu‚' 

 

.=jka f;dgqm, yd .=jka fiajd ^Y%S ,xld& ^mqoa.,sl& iud.u tlai;a wrdì tó¾ rdcHhg .uka 

.kakd .=jka u.Ska yg myiqlï ie,iSu ioyd" fldúâ - 19 i|yd fõ.j;a fmd,suf¾ia odu 
m%;sl%shd ke;fyd;a  /msâ mSiSwd¾ mÍlaIK meje;aùug mÍlaIKd.drhla nKavdrkdhl 
cd;Hka;r .=jka f;dgqm, mßY%h ;=< 2021 wf.daia;= 14 Èk isg .=jka u.Skaf.a myiqj Wfoid 
l%shd;aul jk mßos ia:dms; lr we;' tu mÍIKd.drfha mÍlaIK lghq;= isÿlrkq ,nkafka 
wdisß ridhkd.dr fiajd wdh;kh u.sks' fldúâ - 19 je<oS fkdue;s njg ikd:k iy;slh 
tlai;a wrdì tó¾ rdcHhg we;=̈ ùug wksjd¾h jk w;r" ta wkqj fldúâ - 19 je<oS fkdue;s 
njg mÍlaIK ;=<ska ikd: jk .=jka u.Ska yg tu jd¾;d ;u .ukdka;h fj; /f.k hdug 
wjYH myiqlï ie,iSu fuu.ska isÿfõ' fï wjYH;djh imqrd.ekSu i|yd tlai;a wrdì tó¾ 
rdcHh fj; .uka .kakd ish¨u .=jka u.Ska .=jka .; ùug wju meh y;rlg ^04& fmr .=jka 
f;dgqm,g meñKsh hq;=h'  

 

/msâ mSiSwd¾ mÍlaIKh i|yd wjYH ,shú,s'  

 

/msâ mSiSwd¾ mÍlaIKhg Ndckh ùug wjYH .=jka u.Ska ;u úfoaY .uka n,m;%h" cd;sl 
ye÷kqïm; iy .=jka álÜ m; wksjd¾hfhka /f.k wd hq;=h' 

 

/msâ mSiSwd¾ mÍlaIK fiajdj i|yd whlrk uqo,'  

 

/msâ mSiSwd¾ mÍlaIKh i|yd whlrk uqo, tla mqoa.,fhl=g remsh,a 7"500'00$} la jk w;r" 
fiajdj ,nd .ekSug fmr tu uqo," Khjr ldâm;a j,ska fyda nexl= yqjudrejlska fyda uqo,a 
jYfhka .=jka f;dgqm, idïm, tl;= lsÍfï ia:dkfha§ f.úh yelsh' 

 

ia:dms; mÍlaIKd.drh ;=<oS /msâ mSiSwd¾ idïm, ,nd.ekSfï l%ufõoh'  

 

tlai;a wrdì tó¾ rdcHhg .uka .kakd .=jka u.Ska yg msg;aùfï fõ,djg l,skau .=jka 
f;dgqm<g meñ‚h yelsh' tjeks u.Ska ksheÈ tl;= lsÍfï uOHia:dkhg jd¾;d l< hq;af;a 



msg;a ùug kshñ; fõ,djg meh 4 ;a 6  2$1 ;a w;r ld,hlg fmr mu‚' ksoiqkla jYfhka" 
meh 1000 g kshñ; msg;aùfï fõ,dj we;s u.sfhl= meh 0400 isg 0630 olajd idïm, tl;= 
lsÍfï uOHia:dkhg meñK meh 0500 isg 0730 olajd ld,h ;=< tu jd¾;d ,ndf.k msgùfï 
m¾hka;hg hd hq;=h' fuysoS mj;sk ld, iSudj b;d iSñ; neúka" kshñ; fõ,djg .=jka 
f;dgqm, mÍlaId lsÍfï ljq̈ j (Chek-in Counnters) fj; hdu i|yd uqo,a iQodkïj ;nd .ekSu 
iy úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYfha mQ¾j ,shdmÈxÑh ,nd .ekSu fhda.H fõ' 

 

.=jka u.Ska oekqj;a lr jd¾;d ksl=;a lsÍu' 

 

/msâ mSiSwd¾ mÍlaIKhg Ndckh jQ .=jka u.Ska Tjqkg fjkajQ mßY%h ;=< /oSisáh hq;= w;r"  
wod, mqoa.,hdf.a mÍlaIK  jd¾;dj ilia jQ miq flá m‚jqvhla uÕska ;u cx.u ÿrl;khg 
ta nj oekqï fokq we;' tfiau mÍlaId lrk ia:dkfhka iy;sl lrk ,o msgm;la ,nd .; 
hq;= w;r"  óg wu;rj tu jd¾;dj WhatsApp uÕskao tlS .=jka u.shdf.a i|yka lrk ,o 
cx.u  ÿrl:k wxlhg hjkq we;' 

 

fldúâ je<oS we;s njg y÷kd.kakd .=jka u.Ska wjia:dkql+,j yqol,d lsÍu iy wjYH boß 
msjhrhkag fhduqlsÍu'  

 

lsishï u.sfhl=g fldúâ - 19 je<oS we;s njg y÷kd.;fyd;a tjeks u.Ska idudkH ck;djf.ka 
yd mÍlaIK m%foaYfhka yqfol,d lrkq ,nk w;r wjYH bosß lghq;= i|yd fi!LH 
wud;HdxYfha fuhg wod< ks,OdÍkaj oekqj;a lrkq we;' 

 

jeäÿr f;dr;=re i|yd úuiSï  

 

wdisß m¾fhaIKd.drh 

 

 

cx.u ÿrl;k wxl  

0776756907 $ 0777709539 $ 076968947 

B fï,a ,smskhka  

Tyrone.samantha@asiri.lk / dharmaraj.rajamohan@asiri.lk / fomlab@asiri.lk  

 

wf,ú l<uKdlrk iy wdh;ksl ixksfõok wxYh  
.=jka f;dgqm, yd .=jka fiajd ^Y%S ,xld& ^mqoa.,sl& iud.u  
nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqm,  
lgqkdhl  
Y%S ,xldj  
 

2021 wf.daia;= ui 14 jk osk  
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ரெபிட் பிசிஆர் சசோதனை வசதிகள் பண்டோெ நோயக்க சர்வசதச 

விமோை நினையத்தில் தற்சபோது ஒழுங்கு ரசய்யப்பட்டுள்ளது 

ரெபிட் பிசிஆர் போிசசோதனை ஐக்கிய அெபு இெோச்சியத்திற்கு பயணிக்கும் 

பயணிகளுக்கு மோத்திெம் 

விசசடமோக ஐக்கிய அெபு இெோச்சியத்திற்கு (UAE), பயணிக்கும் விமோைப் பயணிகளுக்கு 

வசதியளிக்கும் வனகயில் விமோை நினையம் மற்றும் விமோை சசனவகள் (இைங்னக) 

(தைியோர்) லிமிரடட் நிறுவைம் சகோவிட் -19 க்கோை Rapid Polymerase Chain Reaction 

(PCR) சசோதனைனய சமற்ரகோள்வதற்கோக பண்டோெநோயக்க சர்வசதச விமோை நினைய  

வளோகத்தில் ஒரு ரெபிட் PCR சசோதனை சசனவ வசதினய நிறுவியுள்ளது. இந்த ஆய்வகம் 

ஆசிோி ஆய்வகத்தோல் இயக்கப்படுவதுடன் இந்த சசனவ 2021 ஆகஸ்ட் 14 ஆம் திகதி 

முதல் கினடக்கப்ரபறும். ஐக்கிய அெபு இெோச்சிய நோடுகளுக்குள் நுனைவதற்கோகத் 

திட்டமிடப்பட்ட புறப்படுனகக்கு முன்ைர் 04 மணி சநெத்திற்குள் ரபறப்பட்ட எதிர்மனற 

ரெபிட் பிசிஆர் அறிக்னகனய (Negative Rapid PCR  Report) கட்டோயமோக எடுத்துச் 

ரசல்ை சவண்டிய பயணிகள் ரதோடர்பில் இப்பிெத்திசயக வசதிகள் 

சமற்ரகோள்ளப்பட்டுள்ளை.  

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

சதனவயோை ஆவணங்கள் 

ரெபிட் பிசிஆர் சசோதனை அறிக்னகனய கட்டோயமோக ரபற சவண்டிய பயணிகள் தங்கள் 

கடவுச்சீட்டு, சதசிய அனடயோள அட்னட மற்றும் விமோை டிக்ரகட்னட எடுத்து வெ 

சவண்டும். 

ரெபிட் பிசிஆர் சசோதனை சசனவயின் கட்டணம்  

ரெபிட் பிசிஆர் சசோதனைக்கோை ரசைவு ரூபோ 7,500.00/= (ஒரு நபருக்கு) ஆகும். 

பயணிகள் சசனவகனளப் ரபறுவதற்கு முன்பு இதற்கோை கட்டணத்னத விமோை நினைய 

மோதிோி சசகோிப்பு நினையத்தில் பணமோகசவோ, கடன் அட்னடகள் மூைமோகசவோ அல்ைது 

வங்கி போிமோற்றம் மூைசமோ ரசலுத்தைோம். 

மோதிோி சசகோிப்பு நினையத்தின் ரசயன்முனற 

ஐக்கிய அெபு இெோச்சியத்திற்கோை பயணத்னத  சமற்ரகோள்ளும் பயணிகள், முன்கூட்டிசய 

விமோை நினையத்னத அனடதல் சவண்டும்.  அத்தனகய பயணிகள் அவர்கள் புறப்படும் 

சநெத்திற்கு 0400 முதல் 06:30 மணி சநெத்திற்கு முன்ைர் மட்டுசம  மோதிோி சசகோிப்பு 

நினையத்திற்கு வருனக தருதல் சவண்டும். உதோெணமோக, 10:00 மணிக்கு திட்டமிடப்பட்ட 

புறப்படும் சநெத்னதக் ரகோண்ட ஒரு பயணி, 04:00 மணி முதல் 06:30 மணி வனெயோை 

கோைப்பகுதிக்குள் மோதிோி சசகோிப்பு நினையத்திற்கு வந்து தைது அறிக்னகனய 05:00 மணி 

முதல் 07:30 மணி வனெயோை கோைப்பகுதிக்குள் ரபற்றுக்ரகோண்டு புறப்படும் 

முனையத்திற்குச் ரசல்ை சவண்டும். மிகக் குனறந்த சநெம் மட்டுசம இருப்பதோல், ரசக்-

இன் கவுன்டர்களுக்கு சோியோை சநெத்தில் ரசல்வதற்கு நோணயங்கனள தயோெோக 

னவத்திருப்பது மற்றும் ரவளிநோட்டு சவனைவோய்ப்பு பணியகத்தில் முன் பதிவு ரசய்வது 

உகந்ததோகும். 

பயணிகளுக்கோை ரதோடர்போடல் மற்றும் அறிக்னக வைங்கல் 

ரெபிட் பிசிஆர் சசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பயணிகள் பிெத்திசயக பகுதியில் 

தங்கியிருக்க சவண்டும் மற்றும் அறிக்னக தயோெோைதும் அவர்களுக்கு SMS மூைம் தகவல் 

வைங்கப்படும் 
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 சசோதனை நினையத்திலிருந்து ஒரு கடிை நகல் சசகோிக்கப்படுதல் 

ரபற்றுக்ரகோள்ளப்படுதல் சவண்டும்.   

சசோதனை அறிக்னககள் வோட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூைம் பயணியிைோல் வைங்கப்பட்ட 

ரதோனைசபசி இைக்கத்திற்கு அனுப்பப்படும். 

சநர்மனறயோை(positive)சசோதனை முடிவுகனளப் ரபற்றுக்ரகோண்டவர்கனளத் 

தைினமப்படுத்துதல் 

பயணிகள் எவசெனும் சகோவிட் -19 ரதோற்றுக்குள்ளோகி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டோல், 

அத்தனகய பயணிகள் ரபோதுமக்கள் மற்றும் சசோதனைப் பகுதிகளிலிருந்து 

தைினமப்படுத்தப்பட்டு சமலும் சதனவயோை ஏற்போடுகளுக்கோக சுகோதோெ அனமச்சின் 

அதிகோோிகளுக்குத் ரதோிவிக்கப்படுவோர்கள். 

சமைதிக விசோெனணகளுக்கு, தயவுரசய்து ரதோடர்பு ரகோள்ளவும்: 

ஆசிோி ஆய்வகங்கள்:  னகடக்கத்சதோனைசபசி 0776756907, 0777709539 அல்ைது 

0769168947 

மின்ைஞ்சல்:Tyrone.samantha@asiri.lk,  dharmaraj.rajamohan@asiri.lk, fomlab@asiri.lk 

 

சந்னதப்படுத்தல் மற்றும் ரபருநிறுவை ரதோடர்புகள் 

விமோை நினையம் மற்றும் விமோை சசனவகள் (இைங்னக) (தைியோர்) வனெயறுக்கப்பட்ட 

நிறுவைம் 

பண்டோெநோயக்க சர்வசதச விமோை நினையம் 

கட்டுநோயக்க 

 

14-08-2021 
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