
ක ෝවිඩ් සහ ක ෝවැක්ස ්

 

 ඇමරි ාකේ ක ෝලීය ක ෝවිඩ් ප්ර තිචාායය සහහා ක   ්ර්ස් සාාකව්  මතක ී  කල ර්  ිලියය  11 
ඉක්මව  මුදරක් රබාදු්  අකය වලාත් පුළුල් හා සාධායණ අ් දමි්  එ්  ක  යා ප්ර කේවීමම  
සහය රබාී කම් ; ක ෝවිඩ් කහේතුකව්  ඇතිචව  ද්විතිචයි  බරපතම් ව  කුසගි්   වැනි 

බරපතම්වර හානි අඩු ය ැනීම  ආධාය රබාී කම් ; සහ වස  කය සහහා සූදා ම්ීමම  
ය වල්වර  උප ාය කිරීකම්  ජීවික කේයා ැනීම සහහා අපි එම අයමුදල් කය දා ් ක මු. 

 ක ෝවැක්ස් සහහා කර ව විවාරකම කනි ආධාය සපය්  ා ව් ක්  එක්සත් ජ පදයයි. 
ක ෝවැක්ස් යනු කරෝ  කසෞඛ්යව ස විධා කය්  අනුමක ූ  ුරයක්ෂික හා ක්රිනයා ාරී, උසස් කත්වකේ 

ක ෝවිඩ්-19 එ්  ත් සහහා සාධායණ ක ෝලීය ප්ර කේවයක් හා කබදාහැරීමක් රබාී ම පිිසස ව  

කේදි ාවක් කේ. අප දැ  මත් ක ෝවැක්ස් වැලස හ  සහහා කල ර්  ිලියය  2ක් පරිකවා   ය 

ඇතිච අකය අක කුත් ය වල් කම් කේ ප්ර තිචාා සපුයාලීමත් සමගි්  කවත් කල ර්  ිලියය  2ක් 
රබාී ම  අපි ප්ර තිචාා ී  ඇත්කකමු. 

 අප විසි්  රබාදු්  සහකයෝ ය, Gavi COVAX Advance Market Commitment (COVAX 

AMC) සහහා රබාී  ඇතිච  ැපීමම් අකරි්  සියය  හකියහ   ආස්   ප්ර මාණයක් නිකයෝජ ය 

 යයි. කමම COVAX AMC නි් මාණය  යනු රැබුකේ ක ෝවිඩ්-19 එ්  ත් සහහා පූ් ණ 

වවකය් ම මුදල් ක ීමම  අපහුරකා ඇතිච, අඩු සහ මැදි ආදායම් ආ් ථි  සහික ය වල් 92  ත් 

ඉහළ ආදායම් රබ , කම් කේ වියදකම්  එ්  ත් මිරී   ්  ා ය වල් හා සම ාමීව එ්  ක 
 යා ප්ර කේවීමම  හැකියාව රබාී ම යි. කව ත් ුරයක්ෂික හා ක්රිනයා ාරී එ්  ත් කරෝ ය ව ා 
කබදාහැරීකම් ී   ැීම (Gavi) ී ් ඝ  ාරයක් තිචස්කසේ එක්සත් ජ පදකේ හවුල් රුවකු ීම තිචකේ. 

 ශ්රීහ ර  ාව  එ්  ත් මාරාා මිියය  8.4ක් රබාී ම  ක ෝවැක්ස්  ැපීම සිටි  අකය, එය, ශ්රීහ 

ර  ාකේ ජ  හ කය්  සියය  20ක් ආවයණය  යනු ඇක. ශ්රීහ ර  ාව  කමම ක ෝවැක්ස් 

එ්  ත් කක  කේ පළමු ක   ස වවකය්  එ්  ත් මාරාා 264,000ක් මා් තු මාසකේ ී  රැබුිස. 

මැයි මාසය අවසා  ව වි  ශ්රීහ ර  ාව  කවත් මාරාා 1,440,000ක් රැබීම  නියමික අකය, ඉතිචරිය 

2021 කදව  අ් ධකේ ී  රැකබනු ඇක. ආධාය රබාකද්  ්  විසි්  රබාකද  මුදිය්  කම් සියළුම 
එ්  ත් මාරාා රැකබ  අකය ඒ සහහා ශ්රීහ ර  ාව පිරිවැයක් දැරිය යුතු  ැක. 

  

 

 ක ෝවැක්ස ්පිළිබහව යමක්  

 

 COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX - ක ෝවැක්ස්) යනු පරිකවා  හයහා, අඩු හා 
මැදි ආදායම් ය වල්වර  ක ෝවිඩ්-19 එ්  ත්  යා සාධායණ ප්ර කේවයක් රබාී ම අයමුණු 
 ය ත් ක ෝලීය ප්ර කේවයකි. 2021 අවසා ය ව  වි , අඩු සහ මැදි ආදායම් ය වල් 92  ඇතුළු 
ය වල් අකය එ්  ත් මාරාා මිියය  2ක් කබදාහරිමි්  සියළුම ය වර ජ  හ කය්  අඩුම 
කයමි්  20%ක් සහහා ප්ර තිචවක්තිචය රබාී ම ක ෝවැක්ස් හි අිමමකා් යය කේ. කම් ව වි  
ක ෝවැක්ස ්මගි්  ය වල් 90ක් අකක්  එ්  ත් මිියය  37ක් කබදාහැය ඇක. 

 UNICEF සමගි්  සමීප හවුල් ාරීත්වයක් පවත්වා නිමි්  කරෝ  කසෞඛ්යව ස විධා ය, එ්  ත් 

සහහා ව  ක ෝලීය ස් ධා ය (Global Alliance for Vaccines (GAVI -  ැීම)) සහ වස  ක 

සහහා සූදා ම්ීමකම්  කවෝත්පාද  ස් ධා ය (Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations (CEPI)) විසි්  කමම මුරපිරීම සහහා සම- ාය ත්වය රබාකදයි.  

 ක ෝවැක්ස් මගි්  කබදාහරි් ක්  හදිසි අවස්යා පරිහයණය (EUL) සහහා කරෝ  කසෞඛ්යව 

ස විධා කය්  රැයිස්තු ක  ය ඇතිච එ්  ත් පමණක් ව  අකය, දැ   එකසේ රැයිස්තු ක  ය 

ඇතිච එ්  ත්  ම් Pfizer/BioNtech එ්  ක, AstraZeneca-SKBio එ්  ක (දකුණු ක  රියාකේ 

නිෂ්පාදික) සහ AstraZeneca Covishield  එ්  ක (ඉ් දියාකේ නිෂ්පාදික) කේ. ජූනි මාසය 



ව වි  කවත් එ්  ත් හදිසි අවස්යා පරිහයණය සහහා රැයිස්තු ක කිරීම  කරෝ  කසෞඛ්යව 
ස විධා ය බරාකප කය ත්තු කේ (status of WHO EUL බර්  ). 

 ක ෝවැක්ස ්සහහා එක්සත් ජ පදකේ දාය ත්වය: ක ෝවැක්ස් සහහා (GAVI හයහා)  එක්සත් 

ජ පදකය්  කල ර්  ිලියය  4ක් කප කය ් දු ීම තිචකේ. කමය, කව ත් ය වල් රබාදු්  
දාය ත්වය කබකහවි්  අිමබූ  මුදරකි (ක ෝවැක්ස් සහහා ය වල් රබාදු්  දාය ත්වය බර්  ). 
මූිය  වවකය්  එක්සත් ජ පදය ඉ්  කල ර්  ිලියය  2ක් පරිකවා   ළ අකය අක ක් ය වල් 

කම කප කය ් දු සපුයාලීමත් සමගි්  කවත් කල ර්  ිලියය  2ක් කම් සහහා පරිකවා   යනු ඇක. 

 ශ්රීහ ර  ාව: ශ්රීහ ර  ාව ක ෝවැක්ස් කවතිච්  අඩුම කයමි්  එ්  ත් මිියය  8ක් බරාකප කය ත්තු 
ව  අකය දැ   ශ්රීහ ර  ාව  රැබී ඇත්කත් එ්  ත් 264,000කි (මා් තු 7). මැයි මාසකේ 

අවසා ය ව  වි  ඇස්ට්රාකසක  ා ක  විල්ල්ඩ් (AstraZeneca Covishield) එ්  ත් මාරාා 

මිියය  1.4ක් රබාකද්    කප කය ් දු ීම තිචකේ (ය වල් අනුව ක ෝවැක්ස් පළමු ව කේ 
කබදාහැරීම් බර්  ) 
 

 

USAID විසි්  ශ්රීහ ර  ාව  රබාී  ඇතිච ක ෝවිඩ් උප ාය 

 ශ්රීහ ර  ාකේ ක ෝවිඩ්-19 ප්ර තිචාායය සහ  ැවකත් යයා කත්වය  පත්ීමම සහහා USAID විසි්  

කමකකක් කල ර්  මිියය  7.6ක් සහ ජ  ම ව්වස  ආධාය  ය් රා 200  ද්රවවවමය පරිකවා යක් 
සිදු ය තිචකේ. 

 ජ  ම ව්වස  ආධාය  ය් රා 200ක් පරිකවා  කිරීම: පරිකවා   ළ එම ව්වස  ආධාය  

ය් රාවර  අමකයව USAID මගි්  කසෞඛ්යව ආයක  95  සායනි  වවදවවරු්  1200   

වැඩි ප්ර මාණයක් (FHI හයහා) ක ෝවිඩ් සිද්ධි  ළම ා යණය සහ ව්වස  ආධාය  ය් රා 

ාාවිකය පිළිබහව පුහුණු  ය තිචකේ. එකසේම, 1) ව්වස  ආධාය  ය් රා පිළිබහව කස යාබරා 
ඒවාකේ පරිහයණය සහ  ලත්තු අවවවකා අීකක්ෂණය කිරීම සහහා  ළම ා යණ කක යතුරු 
පද්ධතිචයක් (MIS) ස ව් ධ ය කිරීම ත්, 2)  ව වවදවවරු්  සහ කහද නිරධාරී්  සහහා ව  
ජාතිච  පූ් ව-කසේවා පුහුණු වැලස හ   හදිසි අවස්යා රැ වයණය සහ ව්වස  ආධාය  ය් රා 
ාාවිකය ඇතුළත් කිරීම ත් දැ   සැරුරම් සම්පාද ය ක කයමි්  පවතිචයි.  

 ක ෝවිඩ්-19 ප්ර තිචාාය සහ යයා කත්වය  පැමිීමම සහහ සහය වනු පිිසස කල ර්  මිියය  2.4  
මුදරක්  ැවක-කය මු ය තිචකේ: දැ  මත් USAID විසි්   යක   ය  ක්රිනයා ාය ම් වස  ක 
 ාරය අකයතුය ක   ලවා  යක   යාම සහහා උචික පරිදි කව ස්කිරීම (උදා: අ් ක් ජාරය 
හයහා පුහුණු සහ කවිල ා්  පැවැත්ීමම වැනි) සහ ක ෝවිඩ්-19 ප්ර තිචාායය  සහ  ැවකත් යයා 
කත්වය  පත්ීමම සහහා උප ාරී ව   ව ක්රිනයා ාය ම් හන්් වාී ම (උදා: වස  ක  ාරය තුළ 
ුරයක්ෂිකව මැතිචවයණ පැවැත්ීමම  මැතිචවයණ ක  මිෂ්  සාාව කවක සහයී ම; ක ෝවිඩ්-19 

සම්බ් ධකය්  වා් කා කිරීම පිළිබහව මාධවකේී ්  කවක අත්කප කක් රබාී ම; සහ කයෝහල්, 

යජකේ  ා් යාර, පාසල්, හා ප්ර ජාව්  කවක කද්ීයයව නිෂ්පාදික පුද් රායක්ෂ  ඇළළුම්, 

උෂ්ණත්ව මාප , අත් කසේදුම් ස්යා , ස්වස්යකා  ට් ර, විවබීජ  ාව  ඉසි  ය ාදිය සැපයීම) 
මී  ඇතුළත් කේ. 

 යජකේ ප්ර තිචාායය  සහය රබාී ම සහහා සහ වස  කකේ කදව  හා කකව  අනුපිළිකවකරහි 
බරපතම් සම්බ් ධකය්  සිවිල් සමාජය  හා කපෞද් ිය  අ වය  සහය රබාී ම සහහා කල ර්  

මිියය  5.2ක් වැලස හ්  සහහා යළිසැ සීම: විද්වතු්  සමගි්  සිදු ය  බුද්ධි  රම්ා  
රැස්ීමම් පැවැත්ීමම, කාක්ෂිස  නි් කද්ව සහ මා් ක ෝපකද්ව කසෞඛ්යව අමාකවා වය සමගි්  

කබදාහදා ැනීම, ස්වකීය ප්ර තිචාායය කල්ඛ්ය  ක කිරීම  කසෞඛ්යව අමාකවා වය  උප ාය කිරීම, 
සහ ප්ර ධා  පයදු දය්  ්  සමගි්  මාසි ව පවත්ව  කසෞඛ්යව අ වකේ රැස්ීමම් සහහා සම-
සාාපතිචත්වය දැරීම ඇතුළුව ශ්රීහ ර  ාකේ ක ෝවිඩ්-19 ප්ර තිචාායය සහහා වැද ත් ූමමි ාවක් 

නිරූපණය  ය්    USAID අයමුදල් සමගි්  කරෝ  කසෞඛ්යව ස විධා ය  හැකි ීම තිචකේ. 

කක්වල්  ළ අඩු මිර   PCR පරීක්ෂා  ට් ර ප්ර සම්පාද ය කිරීම මගි්  විදවා ාය වක්තිචමත් 

කිරීම  ද කරෝ  කසෞඛ්යව ස විධා ය සහය ීම තිචකේ. ක ෝවිඩ්-19 වැළන්නු  ් ාීම මවුවරු්  

https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_16Feb2021.pdf
https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/24244.jpeg
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/3rd-edl-submissions/covax-first-round-allocation-of-az-and-sii-az---overview-tablev2.pdf?sfvrsn=85879c81_1&download=true
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/3rd-edl-submissions/covax-first-round-allocation-of-az-and-sii-az---overview-tablev2.pdf?sfvrsn=85879c81_1&download=true


සහහා මවුවරු්  කව්  ය කබ  විකවේෂ ඒ   හකයක් ඇතිචකිරීම ත් පාසල්  ැවක විවෘක 
කිරීම  අවවව මා් ක ෝපකද්ව  මුද්රවණය  ය කබදාහැරීකම්  සහ පාසල් කවක අත් කසේදුම් සය්ා  
සහ දතත් විවබීජානුහයණ දියය රබාී කම්  පාසල්  ැවක විවෘක කිරීම ත් UNICEF විසි්  
උප ාය  ය තිචකේ. 
 

 
අක කුත් ආධාය:  
 

 ක ෝවිඩ්-19 වස  කය  එකයහිව ශ්රීහ ර  ාව සිදු ය  ස    දාය  ීමම පිිසස 2020 ජූනි 

මාසකේ ී ,  එක්සත් ජ පදය පුද් රායක්ෂ  උප යණ (PPE) සහ අක කුත් ද්රවවව කක  යක් 

ආපදා  ළම ා යණ මධවස්යා ය කවක ාාය කද  රී . ක ෝවිඩ්-19   එකයහිව ස ්  කිරීම 

සහහා ව  "සමසය් ඇමරි ාවම" ප්ර කේවකේ ක   සක් ූ  කමම පරිකවා ය, මහජ  කසෞඛ්යව හදිසි 

අවස්යා සහහා ප්ර තිචාාය දැක්ීමම  ශ්රීහ ර  ාකේ සූදා ම කවදුය ත් වක්තිචමත්  යනු ඇක. මුහුණු 

ආවයණ 48,000ක්, ආයක්ෂික ඇස් ආවයණ, සහ හිස ආවයණය සහික isolation gown ඇළළුම් 

ඇතුළත් ූ  කමම පරිකවා ය සහහා අයමුදල් සපය  රද්කද් එක්සත් ජ පද ආයක්ෂ  

කදපා් කකම්් තුකවනි. ක ෝවිඩ්-19 ආ් ථි  බරපතම  මුහුණ ී  යයා කත්වය  පත්කවමි්  සිටි  

ශ්රීහ රා කි  වවාපාය කවක අකී මක් වවකය්  කමම ද්රවවව සියල්ර ශ්රීහ ර  ාකව්  ම මිරී   ්  ා 

රී .  

 2020 ජූනි මාසකේ ී  ම, එක්සත් ජ පදකේ අයමුදල්විය්  රබා ත් ක ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂා 

 ට් රයක් (test kit) ජාකව් කය පයමාණු  බරවක්තිච නිකයෝිතකායක ය (IAEA) විසි්  ක  ළඹ 

විව්වවිදවාරකේ වවදව ීඨයය කවක  පරිකවා   ය  රී .කමම පරීක්ෂා  ට් රය  පරීක්ෂා 

2,000ක් සිදුකිරීම සහහා අවවව ද්රවවව ඇතුළත් කේ. කල ර්  118,000  ඇස්කකම්් තු ක 

වටි ා මකි්  යුත් කමම  ට් රය , කම් ව වි  ක ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂා කිරීම සහහා කය දා ්  ා 

වලාත්ම විව්වසනීය සහ  ා් යක්ෂම කාක්ෂණකය්  යුත් ය් රායක් ව  RT-PCR ය් රායක් සහ 

පුද් රායක්ෂ  ඇළළුම් වැනි අක කුත් ද්රවවව සහ අකවාවවව ුරයක්ෂිකකා කමවරම් ඇතුළත් ය. 

 2020 ඔක්කකෝබ්  මාසකේී  එක්සත් ජ පදය විසි්  මුහුණු ආවයණ 23,000 ක්,  යිට්රයිල් 

අත්වැුරම් 24,000 ක්, හිස ආවයණය සහික isolation gown ඇළළුම් 600 ක්, අකධෝයක්ක 

උෂ්ණත්වමා  60 ක්, අකත් ක   යා හැකි ඔක්සිජ්  සා් ද්රව  50 ක් සහ ඒවාකේ 

ක්රිනයා ාරිත්වය  ආධාය කිරීම සහහා අවවව ව  ද්රවවව විවාර ප්ර මාණයක් සහ විෂබීජ ාව  

ඇතුළත් ඇතුළත් පරිකවා යක් සිදු ය  රී . කමම පරිකවා කේ මුළු වටි ා ම කල ර්  191,000 

කි. කමම පරිකවා ය  අයමුදල් සපය  රද්කද් එක්සත් ජ පද ආයක්ෂ  කදපා් කකම්් තුව 

විසිනි. ක ෝවිඩ්-19 හි ආ් ථි  බරපතකම්  යයා කත්ත්වය  පත්ව  ශ්රීහ ර  ාකේ කද්ීයය වවාපාය 

සහ  ් මා් ක සහහා සහාය දැක්ීමම  එක්සත් ජ පදය  ්  ා උත්සාහය්   අනුකූරව සියලුම 

ාාණ්ල කද්ීයයව මිරී   ්  ා රී . ඇළලුම්  ් මා් කය සහ ශ්රීහ ර  ාකේ අප ය  ස ව් ධ  

මණ්ලරය සමළ ව  කපෞද් ිය  අ වකේ සම්බ් ධකාවකේ ක   සක් කරස, එක්සත් ජ පද 

කවළහකප ළ  පිවිසීම   ව අප ය  රුව්   සහාය ව  ව වකා ව් ධ  පුහුණු සහහා 

එක්සත් ජ පදකය්  අයමුදල් සපයා ඇක. 

 

 


