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ශ්රී ලංකාවේ COVID-19 ප්රතිචාරය සඳහා සහයවීමට එක්සත් ජනපදය
වමරටින් සපයාගත් පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ පරිත්යාග කරයි
සැප්තැම්බර් 24 වැනි දින, ක ොළඹ දී - එක්සත් ජනපදය විසින් COVID-19 සඳහො ශ්රී
ලං ොව දක්වන ප්රතිචොරයට කනො ඩවො ලබොකදන උප ොරවල ක ොටසක් වශකයන්,
ශ්රී ලං ොකේ හො මොලදිවයින්ි ඇමරි ොනු තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ිට්ස්
මහත්ිය ශ්රී ලං ොකේ කසෞඛ්ය අමොතය ගරු පවිත්රො වන්නිආරච්චි මහත්ිය කවත
ඊකේ දිනකේදී පුද්ගලොරක්ෂ උප රණ (PPE) කතොගයක් පරිතයොග ළොය. කමම
පරිතයොගයට මුව ආවරණ 23,000ක්, නයිට්රයිල් අත්වැසුම් 24,000ක් ි්වැසුම සිත
ආරක්ිත ඇඟළුම් (isolation gown) 600ක්, අක ෝරක්ත උෂ්ණත්වමොන 60ක්, ජංගම
ඔක්සිජන් සොන්ර 50ක් සමගින් ඒවොකේ ක්රියො ොරීත්වය සඳහො අවශය රන
වියැක න උප රණ විෂොල ප්රමොණයක් හො විශබීජනොශ ඇතුළත් විය. කමම
පරිතයොගකේ සම්ථ වටිනො ම කඩොලර් 191,000ක් කේ.
එක්සත් ජනපද රොජය කදපොර්තකම්න්තුව කමම පරිතයොගය සඳහො අරමුදල් සපයන
ලදී. ශ්රී ලං ොකේ කද්ශීය වයොපොර හො ර්මොන්ත COVID-19 ි ආර්ි බලපෑම්වලට
මුහුණ දී යථො තත්වයට පැිකණින් සිටින අව්ථොව එම වයොපොර හො
ර්මොන්තවලට සහයදීමට එක්සත් ජනපදකේ වෑයම අනුව යින් කමම සියළුම රවය
කමරටින් ප්රසම්පොදනය රගන්නො ලදී. ඇඟළුම් ර්මොන්තය සහ ශ්රී ලං ො අපනයන
සංවර් න මණ්ඩලය සමගින් වන කපෞද්ගි අංශකේ සබඳතොවල ක ොටසක්
වශකයන්, නව අපනයන රුවන්ට ඇමරි ොනු කවළඳපල රො ප්රකේශවීමට උප ොරී
වන ශ යතො වර් න පුහුණු සඳහො එක්සත් ජනපදය අරමුදල් ලබොදී තිකේ.

"ශ්රී ලොංකි යින්කේ කසෞඛ්ය හො සුරක්ිතබව ආරක්ෂො රගැනීම සහ ශ්රී ලං ොකේ
රැකියො සඳහො සහය ලබොදීම යන අපකේ කපොදු අරමුණු කද ක් ඇමරි ොනු
ජනතොවකගන් ලැබුණු කමම පරිතයොග හරහො සොක්ෂොත් වනවො." යනුකවන් කටප්ිට්ස්
තොනොපතිතුිය පැවසුවොය. "ශ්රී ලං ොකේ ආර්ි ය යථොතත්වයට කගන එන තිරසර
ආ ොර ලබොදීම එක්සත් ජනපද-ශ්රී ලං ො හවුල් ොරීත්වකේ විකේෂ ලක්ෂණයක්."
කගවීගිය 20 වසර තුළ එක්සත් ජනපදකයන් ශ්රී ලං ොවට පමණක් කඩොලර් ිියන 26
ඉක්මවන ප්රමොණයකින් කසෞඛ්ය ආ ොර ලබොදී ඇති අතර, කමම නවතම පරිතයොගය,
2020 වර්ෂකේ COVID-19 සඳහො ලබොදුන් කඩොලර් ිියන 6 ඉක්මවන ප්රමොණයට
අමතරව ලබොදුන්නක් කේ. ජීවිත ගලවොගත හැකි උස් තත්වකේ සුවක්වොවක්
ලබොදීමට ශ්රී ලං ොකේ කසෞඛ්ය ක්වො සපයන්නන්ට හැකියොව ලබොකදින් ඇමරි ොනු
ජනතොව කවනුකවන්, තොනොපතිනිය මෑත දී අළුත්ම සහ ඉහළම තත්ත්වකේ
කවන්ටිකල්ටර් යන්ත්ර 200ක් පිරිනැමුවොය. ඒ අතකර්, COVID-19 වයොප්තිය සීමො කිරීම
සඳහො වන වැදගත් පොඩම් හතක් අනුගමනය කිරීම සඳහො ළමුන් සහ මවුපියන්
දිරිමත් රනු පිණිස ජොති මො ය ප්රචොරණ වයොපොරයක් සඳහො සහය ලබොකදින් ශ්රී
ලොංකීය දරුවන්ට නැවතත් පොසලට යොම ඇරඹීම සඳහො ද ඇමරි ොනු ජනතොව විසින්
සහය කදින් සිටියි. එක්සත් ජනපදය දිගින්දිගටම කලෝ කේ කසෞඛ්ය ක්කෂ්ත්රය
සඳහො විෂොලතම ද්වීපොර්ශවීය උප ොර සපයන්නො වී තිකේ. 2009 පටන් කම් දක්වො
කලෝ ය වටො කසෞඛ්ය උප ොර වශකයන් ඇ. කඩොලර් බිියන 100 ට අධි ප්රමොණයක්
ද, මොනුෂීය උප ොර සඳහො ඇ. කඩොලර් බිියන 70 ට ආසන්න ප්රමොණයක් ද ලබොදීමට
ඇමරි ොනු ජනතොව තයොගශීලීව අරමුදල් සපයො තිකේ.

