
 

 

COVAX உலகிற்கு ககொவிட்-19 தடுப்பூசிகளை வழங்குகிறது 

 

இலங்ளக மற்றும் மொளலதீவுக்கொன அகமொிக்கத் தூதுவர், அளலனொ பி. கெப்லிட்ஸ் 

மற்றும் இலங்ளகக்கொன பிொித்தொனிய உயர்ஸ்தொனிகர், சொரொ ஹுல்ென் 

ஆகியயொர்கைொல் 

  

இந்த உலகைொவிய கெருக்கடியிளன எந்தகவொரு ெொடும் தனியொக எதிர்ககொள்ை 

முடியொது என்பளத ககொவிட்-19 ெமக்குக் கற்றுத்தந்துள்ைது. கபருந்கதொற்று 

கதொெர்ந்து ககொண்டிருக்கும் மற்றும் ளவரஸின் புதிய திொிபுகள் உருவொகிக் 

ககொண்டிருக்கும் இந்ெிளலயில், சர்வயதச சமூகம் இயலுமொனவளர விளரவொக, 

இயலுமொனவளர அதிகமொன மக்களுக்கு தடுப்பூசி ஏற்றுவது மிகவும் முக்கியமொகும். 

கவி(Gavi), தடுப்பூசி கூட்ெணி, கபருந்கதொற்று தயொர்ெிளல கண்டுபிடிப்புக்கொன 

கூட்ெணி (CEPI) மற்றும் உலக சுகொதொர அளமப்பு (WHO) ஆகிவற்றின் இளணத்-

தளலளமயுென்  கசயற்படும் COVAXஆனது, பொதுகொப்பொன, கசயற்திறனுளெய 

மற்றும் உயர்தர ககொவிட்-19 தடுப்பூசிகள் கதொெர்பொன ஆரொய்ச்சி, விருத்தி மற்றும் 

சமமொன உலகைொவிய விெியயொகத்ளத துொிதப்படுத்தும் ஒரு உலகைொவிய 

முன்முயற்சியொகும். இலங்ளகக்கு அனுப்பப்பட்ெ கிட்ெத்தட்ெ 2 மில்லியன் 

தடுப்பூசி மருந்துகள் உட்பெ COVAX ஏற்கனயவ 152 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன 

தடுப்பூசிகளை 137 பங்யகற்பொைர்களுக்கு அனுப்பியுள்ைது. 2021 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில், உலகம் முழுவதும் 2 பில்லியனுக்கும் அதிகமொன தடுப்பூசிகளை 

விெியயொகிப்பளத COVAX இலக்கொகக் ககொண்டுள்ைது. யமலும் இந்த 

மருந்தைவுகைில் ஒவ்கவொன்றும் ென்ககொளெயொைர்கைொல் ெிதியுதவியைிக்கப்பட்ெ 

COVAX உயர் சந்ளதப்படுத்தல் உறுதிப்பொடு (Advance Market Commitment - 

AMC) மூலமொக, இலவசமொக இலங்ளக யபொன்ற 92 கீழ் மற்றும் ெடுத்தர வருமொனம் 

ககொண்ெ ெொடுகளை அளெயும்.  

  

பொதுகொப்பொன மற்றும் கசயற்திறனுளெய தடுப்பூசிகளை விளரவொக உருவொக்கி 

விெியயொகிப்பதன் முக்கியத்துவத்ளத ககொவிட் -19 கத ிவுபடுத்தியுள்ைது. கெந்த 

சில தசொப்தங்கைொக விஞ்ஞொனம் மற்றும் உயிொியல் மருத்துவ ஆரொய்ச்சிகளுக்கு 

ெிதியைிப்பதற்கொக எமது அரசொங்கங்கைினொல் யமற்ககொள்ைப்பட்ெ இளணந்த 

மற்றும் குறிப்பிெத்தக்க முதலீடுகள் மற்றும்  உயிொியல் கதொழிநுட்ப ெிறுவனங்கள், 

மருந்தொக்கல் ெிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி ெிறுவனங்கைில் தடுப்பூசி 

ஆரொய்ச்சிகளுக்கு ெிதியைிப்பதற்கொன எமது உறுதிப்பொடு என்பன, பொதுகொப்பொன 



 

 

மற்றும் மிகவும் பயனுள்ை தடுப்பூசிகள் ஒரு வருெத்திற்கும் குளறவொன 

கொலத்திற்குள் உருவொக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுவளத உறுதிகசய்தன. அது 

எண்ணற்ற உயிர்களைக் கொப்பொற்றிய, சொதளனகளை முறியடித்த ஒரு 

கவற்றியொகும். இந்த பொதுகொப்பொன, கசயற்திறனுளெய மற்றும் உயர்தர 

தடுப்பூசிகள் இப்யபொது உலக சமுதொயத்திற்கு கபருமைவில் COVAXஇன் 

பங்கைிப்புென்  விெியயொகிக்கப்பட்டுக் ககொண்டிருக்கின்றன. ஜூன் 2021 இல், ஜி7 

தளலவர்கள், எதிர்கொலத்தில்  கதொற்றுயெொய்ப் பரவல்களை எதிர்ககொள்ளும்யபொது 

பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுகொப்பொன மற்றும் கசயற்திறனுளெய தடுப்பூசிகைின் 

ஆரொய்ச்சி, உருவொக்கம், பொொியைவிலொன உற்பத்தி மற்றும் விெியயொகத்ளத 

விளரவுபடுத்துவதற்கொன "100 ெொள் கசயற்பணிக்கு" உறுதியைித்துள்ைனர். 

 

30 இற்கும் யமற்பட்ெ ெொடுகைின் ெிதி உதவிளயப் கபற்றுள்ை, 

ென்ககொளெயொைர்கைின்-ெிதியுதவியில் இயங்கும் முன்முயற்சியொன COVAX 

AMCயொனது, குளறந்த மற்றும் கீழ்-ெடுத்தர வருமொனப் கபொருைொதொரங்களுளெய 

ெொடுகளுக்கு பொதுகொப்பொன மற்றும் கசயற்திறனுளெய தடுப்பூசிகைின் 

விெியயொகத்ளத விளரவுபடுத்துவதில் முக்கியமொனது. 

 

ஐக்கிய அகமொிக்கொவும், ஐக்கிய இரொச்சியமும் முளறயய 2 பில்லியன் அகமொிக்க 

கெொலர்கள் மற்றும் 548 மில்லியன் ஸ்யெர்லிங் பவுண்களை வழங்குவதற்கு 

உறுதியைித்து உலகைொவிய ென்ககொளெகளை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு உதவின. 

அதனொயலயய, ஏப்ரல் மொதத்தில், COVAX AMC இற்கொக 386 மில்லியன் அகமொிக்க 

கெொலர்களைத் திரட்டிய “One World Protected” எனும் கமய்ெிகர் ெிகழ்ளவ 

கவியுென் (Gavi) இளணந்து ெெொத்துவதில் அகமொிக்கொ கபருமிதம் ககொண்ெது. 

COVAX AMC மூலம் பொதுகொப்பொன மற்றும் கசயற்திறனுளெய தடுப்பூசிகைின் 

சமமொன உலகைொவிய விெியயொகத்திற்கு உதவிகசய்வதற்கொக, 

ென்ககொளெயொைர்கள் கூட்ெொக 9.6 பில்லியன் அகமொிக்க கெொலர்களுக்கும் 

அதிகமொன ெிதிளய உறுதியைித்துள்ைனர்.  

 

சர்வயதச ஒத்துளழப்பு, தொரொை மனப்பொன்ளம மற்றும் மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகள் 

ஆகியவற்றின் இந்த அசொதொரண கலளவயொனது, உயிர் கொக்கும் தடுப்பூசிகளை 

ககொள்வனவு கசய்ய இயலொத ெொடுகளும் தங்கள் குடிமக்களுக்கு தடுப்பூசி 

ஏற்றுவளத உறுதி கசய்கிறது. ஏகனனில், ககொவிட்-19 இலிருந்து அளனவரும் 

பொதுகொப்பொக இருக்கும் வளர யொரும் ககொவிட் -19 இலிருந்து பொதுகொப்பொக 

இல்ளல என்பளத ெொம் புொிந்துககொள்கியறொம் 



 

 

 

COVAX AMC ஊெொக இலங்ளகக்கு 8.4 மில்லியன் தடுப்பூசி மருந்துகள் 

வழங்குவதற்கு உறுதியைிக்கப்பட்டுள்ைது. அவற்றுள் முதல் கதொகளயொக 264,000 

தடுப்பூசி மருந்துகள் மொர்ச் மொதத்தில் இலங்ளகக்கு வந்தது. அகமொிக்கொ தனது 

கசொந்த விெியயொகத்திலிருந்து 80 மில்லியன் தடுப்பூசிகளை உலகின் பிற 

பகுதிகளுக்கு வழங்குவதொக உறுதியைித்த பிறகு, ஜூளல 15 அன்று யமலதிகமொக 

1.5 மில்லியன் கமொெர்னொ தடுப்பூசி மருந்துகள் ககொழும்புக்கு வந்தது. இன்னும் 

அதிகம் வரவிருக்கிறது. 

 

இங்கிலொந்து பிரதமர் கபொொிஸ் யஜொன்சன், ஜூன் 2021 இல், G7 உச்சிமொெொட்ளெ 

ெெத்தியயபொது, இங்கிலொந்து, உலகின் ஏளழ ெொடுகளுக்கு, கசப்ெம்பர் 2021 

இறுதிக்குள் வழங்கப்படும் 5 மில்லியன் உட்பெ, யமலதிக 100 மில்லியன் மிளக 

தடுப்பூசி மருந்துகளை பன்னிரண்டு மொதங்களுக்குள் வழங்குகமன அறிவித்தொர். 

"எமது சில மிளக மருந்துகளை யதளவப்படுபவர்களுென் பகிர்ந்து ககொள்ளும் 

ெிளலயில் ெொம் இப்யபொது இருக்கியறொம். அவ்வொறு கசய்வதன் மூலம் இப்கபருந் 

கதொற்றிளன ெிரந்தரமொக கவல்ல ெொம் ஒரு பொொிய ெெவடிக்ளகயிளன எடுப்யபொம்.” 

என இங்கிலொந்து பிரதமர் கூறினொர். ஒட்டுகமொத்தமொக, G7+ தளலவர்கள் 1 

பில்லியன் தடுப்பூசி மருந்துகளை ென்ககொளெயைிக்க உறுதியைித்தனர். 

 

ஜூன் 2022இற்குள், 92 குளறந்த மற்றும் கீழ்-ெடுத்தர வருமொனம் ககொண்ெ AMC 

ெொடுகள் மற்றும் கபொருைொதொரங்கள் மற்றும் ஆப்பிொிக்க யூனியனுக்கு COVAX மூலம் 

விெியயொகிப்பதற்கொக அகமொிக்கொவொனது கவிக்கு (Gavi) 500 மில்லியன் யமலதிக 

ககொவிட் -19 தடுப்பூசி மருந்துகளை வழங்கும். இவற்றுள், 200 மில்லியன் தடுப்பூசி 

மருந்துகளை 2021 இறுதியில் விெியயொகிப்பதற்குத் திட்ெமிெப்பட்டுள்ைது. 

"இப்கபருந்கதொற்றிளன முடிவுக்கு ககொண்டுவருவதற்கு வலுவொன அகமொிக்கத் 

தளலளம அவசியம்" என அகமொிக்க ஜனொதிபதி யஜொ ளபென் கூறினொர். "இந்த 

ளவரஸுக்கு எதிரொன எமது கபொதுவொன யபொரொட்ெத்தில் உலகின் தடுப்பூசிகைின் 

ஆயுதக் கைஞ்சியமொக அகமொிக்கொ இருக்கும்." மற்றும், " இப்கபருந்கதொற்றிளன 

முடிவுக்குக் ககொண்டுவரவும், உயிர்களைக் கொப்பொற்றவுயம ெொம் இளதச் 

கசய்கியறொம். அவ்வைவுதொன். யவறில்ளல." எனவும் ஜனொதிபதி ளபென் யமலும் 

கதைிவுபடுத்தினொர். 

 



 

 

ககொவிட்-19 இன் பரவளலத் தடுப்பதற்கொன யபொரொட்ெத்தில், தடுப்பூசிகளுக்கொன 

சமமொன அணுகளல உறுதி கசய்வதற்கு பலதரப்பு முயற்சி மிகமுக்கியமொனதொகும். 

வரலொற்றியலயய மிகப்கபொிய தடுப்பூசி ககொள்முதல் மற்றும் விெியயொக 

ெெவடிக்ளகயொன COVAX, அளதச் கசய்வளத இலக்கொகக் ககொண்டுள்ைது. எம்மில் 

மிகச் சிறந்தவர்களை COVAX பிரதிெிதித்துவப்படுத்துகிறது. சமத்துவம், 

கவைிப்பளெத்தன்ளம மற்றும் கபொதுவொன மனிதயெயம் ஆகிய ககொள்ளககைின் 

அடிப்பளெயில் அளமந்துள்ை அது, ஒரு உலகைொவிய சவொலுக்கொக 

உருவொக்கப்பட்ெ ஒரு உலகைொவிய தீர்வொகும். ஐக்கிய இரொச்சியம், ஐக்கிய 

அகமொிக்கொ மற்றும் பிற உலகத் தளலவர்கைின் உதவியுென் இந்த முன்முயற்சியின் 

கவற்றியொனது, இப்கபருந்கதொற்றிளன முடிவுக்குக் ககொண்டுவருவதற்கும் 

உலககங்கிலுமுள்ை மில்லியன் கணக்கொன உயிர்களைக் கொப்பொற்றுவதற்குமொன 

உலகைொவிய முயற்சியின் ஒரு மிகமுக்கிய அங்கமொகும். 


