
இலங்கை கைொவிட்– 19 இகை எதிர்கைொள்வதில் அகெொிக்ைொவின் உதவிைள் 

   

கைொவிட்-19 கெருந்கதொற்றின் ஆரம்ெம் முதலல அதகை எதிர்கைொள்வதில் ஐக்ைிய அகெொிக்ைொவும் 

இலங்கையும் ெிை கெருக்ைெொைப் ெணியொற்றியுள்ளை. அகெொிக்ை ெக்ைள் இதுவகர 3.4 

ெில்லியனுக்கும் அதிைெொை கைொவிட்-19 தடுப்பூசி ெருந்தளவுைகள ென்கைொகையொை 

வழங்ைியுள்ளைர். அகெொிக்ைொ, USAID ஊைொை, இலங்கையின் கைொவிட் -19 இற்ைொை ெதிலளிப்பு 

ெற்றும் ெீண்கைழும் கசயற்ெொடுைளுக்ைொை, இலகுவில் ைொவிச்கசல்லக்கூடிய 200 கசயற்கை 

சுவொசக் ைருவிைளின் ென்கைொகை உட்ெை 17.9 ெில்லியனுக்கும் அதிைெொை அகெொிக்ை 

கைொலர்ைகள வழங்ைியுள்ளது. உயிர்ைொக்கும் சிைிச்கசைகள வழங்குதல், ெருத்துவ 

ெரொெொிப்ெிகை வலுப்ெடுத்துதல் ெற்றும் அவசர விெிலயொைங்ைகள அணிதிரட்டுதல் ஆைிய 

லெொய்க்ைைத்துகையிகைக் குகறப்ெதற்கும், ெதிலளிப்ெிகை லெலும் அதிைொிப்ெதற்கும் ெொடு 

ெீண்கைழுவதற்கு உதவுவதற்குெொை இந்த உதவிைள் இலங்கையின் 25 ெொவட்ைங்ைளிலும் ெற்றும் 

9 ெொைொணங்ைளிலும் உள்ள ெில்லியன் ைணக்ைொை ெக்ைகளச் கசன்றகைந்துள்ளை. இந்த 

உதவிைள் அகைத்தும் ெொைியங்ைளொை (ென்கைொகைைளொை) வழங்ைப்ெட்ைைலவ அன்றி 

ைைன்ைளொை அல்ல. இந்த ெங்ைொண்கெயின் மூலம் ஐக்ைிய அகெொிக்ைொவொைது: 

 

• இலங்கைக்கு 1.5 ெில்லியன் கெொைர்ைொ ெற்றும் 1.9 ெில்லியன் கெசர் (Pfizer) தடுப்பூசி 

ெருந்தளவுைள் உட்ெை 3.4 ெில்லியனுக்கும் அதிைெொை தடுப்பூசிைகள COVAX ஊைொை 

வழங்ைியுள்ளது. உலைளொவிய ொீதியில், உயர்தரமுகைய உலை சுைொதொர ஸ்தொெைத்திைொல் 

அதிைொரெளிக்ைப்ெட்ை கைொவிட்-19 தடுப்பூசிைளுக்ைொை செெொை அணுைகல 

வழங்குவதற்ைொை உலைளொவிய முயற்சிக்கு உதவிகசய்யும் உலைின் ெிைப்கெொிய ஒற்கற 

ென்கைொகையொளரொை ஐக்ைிய அகெொிக்ைொ, உலைளொவிய ொீதியில் 300 ெில்லியனுக்கும் 

அதிைெொை தடுப்பூசி ெருந்தளவுைகள ென்கைொகையொை வழங்ைியுள்ளது.   

• லெொயொளிைள் ெற்றும் இலங்கையின் சுைொதொரப் ெணியொளர்ைகளப் ெொதுைொப்ெதற்ைொை 

240,000 KN95 முைக்ைவசங்ைகளக் கைொண்ை தைிெெர் ெொதுைொப்பு உெைரணங்ைள் உட்ெை, 

40,000 ெொதுைொப்புக் ைண்ணொடிைள் ெற்றும் 600,000 லசொடி ெொிலசொதகைக் கையுகறைள் 

ஆைிய சுைொதொர அகெச்சிற்கு அவசரெொைத் லதகவயொை கெொருட்ைகள வழங்ைியது. அதிை 

கவத்திய ெரொெொிப்பு அவசியெொ என்ெகதத் தீர்ெொைிப்ெதற்ைொை, லெொயொளியின் 

இரத்தத்தில் ஒட்சிசன் அளகவ அளவிடுவதற்ைொை 1,200 விரல் நுைி ெொடித்துடிப்பு 

ஒக்சிெீட்ைர்ைள் ெற்றும் கைொவிட் -19 கவரஸ் ைொணப்ெடுவகத லெரடியொைக் 

ைண்ைறிவதற்ைொை 500,000 விகரவொை லெொய் ைண்ைறியும் ெொிலசொதகைக் ைருவிைள் 

உள்ளிட்ை ெொிலசொதகைக் ைருவிைகளயும் ென்கைொகையொை அளித்துள்லளொம். 

• கைொவிட்-19 இன் ெிைக் ைடுகெயொை அறிகுறிைளொல் ெொதிக்ைப்ெட்ை ெக்ைளுக்ைொை 

உைைடி ெரொெொிப்ெின் தரத்கத லெம்ெடுத்துவதற்கும் உயிர்ைகளக் ைொப்ெதற்கும் 121 

இலங்கையின் சுைொதொரெரொெொிப்பு ெிகலயங்ைளுக்கு 200 கசயற்கை சுவொசக் ைருவிைகள 

ென்கைொகையொை வழங்ைியது. இவ்வகையொை கசயற்கை சுவொசக் ைருவி ெொதிொிைகளப் 



ெயன்ெடுத்துவதற்கும், கைொவிட் ெொதிப்புைகள முைொகெ கசய்வதற்கும் தகுதியுள்ள 

சுைொதொர ெிபுணர் குழொெிகை விொிவுெடுத்துவதற்ைொை 1,400 இற்கும் லெற்ெட்ை 

ெருத்துவர்ைளுக்கு கதொழில்நுட்ெ உதவி ெற்றும் ெயிற்சியிகை அளித்தது. 

• கெருந்கதொற்றின் லதகவைகளப் பூர்த்தி கசய்வதற்ைொை இலங்கையில் ஒட்சிசன் 

சுற்றுச்சூழல் அகெப்கெ வலுப்ெடுத்தவும், கைொவிட்-19 சிைிச்கச ெிகலயங்ைளில் 

லெொயொளிைளுக்கு சிைிச்கச அளிப்ெதற்கு அவசரெொைத் லதகவயொை உெைரணங்ைகள 

கைொள்வைவு கசய்யவும், கெசர் (Pfizer) தடுப்பூசி வழங்குவதற்ைொை வசதிைகள 

ஏற்ெடுத்துவதற்ைொை அதிதீவிர குளிர்ச்சியொை லசெிப்பு வசதிைகள ெிறுவுவதற்கும், 

சுைொதொரப் ெணியொளர்ைள் எதிர்கைொள்ளும் உைல் ெற்றும் ெைச் லசொர்வு ெற்றும் ெைெலப் 

ெிரச்சிகைைகளக் குகறப்ெதற்கும் ஓைஸ்ட் 2021 இல் சுைொதொர அகெச்சுைன் இகணந்து 

ெணியொற்றியது.   

• வை ெொைொணத்தின் ஆறு ெொவட்ைங்ைளில் தடுப்பூசிலயற்றும் ெிகலயங்ைளில் 

தடுப்பூசிலயற்றல் முயற்சிைளுக்கு உதவுவதற்ைொை 180 இளம் தன்ைொர்வலர்ைளுக்குப் 

ெயிற்சியளிக்ை இலங்கை கசஞ்சிலுகவ சங்ைத்திற்கு உதவி கசய்தது.  

• நூற்றுக்ைணக்ைொை ெருத்துவெகைைள், அரச அலுவலைங்ைள், ெொைசொகலைள் ெற்றும் 

சமூைங்ைளுக்கு தைிெெர் ெொதுைொப்பு உெைரணங்ைள், உைல் கவப்ெெிகலயிகை அளவிடும் 

ைருவிைள், கை ைழுவும் ைருவிைள், சுைொதொர அங்ைிைள், கதொற்றுெீக்ைித் கதளிப்ெொன்ைள், 

N95 முைக்ைவசங்ைள் ெற்றும் ெிற முக்ைியெொை கெொருட்ைகள வழங்குவதன் மூலம் 

முன்ைளப் ெணியொளர்ைகளப் ெொதுைொப்ெொை கவத்திருக்ை உதவியது. தைிெெர் ெொதுைொப்பு 

உெைரணங்ைகள தயொொிக்ை உள்ளூர் வர்த்தைங்ைளுக்குத் லதகவயொை உெைரணங்ைள் 

ெற்றும் ெயிற்சியிகை அளித்தது. 

• ெொைசொகலைளுக்கு கை ைழுவும் ைருவிைள், கைத்கதொற்றுெீக்ைிைள் ெற்றும் தைிெெர் 

ெொதுைொப்பு உெைரணங்ைகள வழங்குதல் ெற்றும் ெீளத்திறப்ெதற்ைொை வழிைொட்டுதல்ைகள 

அச்சிட்டு விெிலயொைித்ததன் ஊைொை, முதல் இரு கைொவிட்-19 அகலைளுக்குப் ெின்ைர் 

ெொைசொகலைகளப் ெொதுைொப்ெொை ெீளத் திறக்ை உதவியது. கைொவிட்-19 இற்கு எதிரொை 

அடிப்ெகை முன்கைச்சொிக்கை ெைவடிக்கைைகள உறுதி கசய்வதற்கும், லதகவலயற்ெடின் 

ெொணவர்ைகளத் தைிகெப்ெடுத்தவும் ெற்றும் அதனுைன் கதொைர்புகைய ெரொெொிப்கெ 

லெற்கைொள்வதற்கும் ெொைொளொவிய ொீதியில் 120 ெொைசொகலைளில் ெடுக்கைைள், 

கெத்கதைள், முதலுதவி உெைரணங்ைள், இலகுவில் ைொவிச்கசல்லக்கூடிய திகரைள் ெற்றும் 

ெீர் விெிலயொைிக்கும் ைருவிைகளக் கைொண்ை சுைொதொர அகறைள் ெிறுவப்ெட்ைை. 14 

ெொவட்ைங்ைளில் 200 க்கும் லெற்ெட்ை அரச ெொைசொகல வளொைங்ைள் ெற்றும் 

முன்ெள்ளிைகளத் கதொற்றுெீக்ைம் கசய்ததுைன், 150,000இற்கும் லெற்ெட்ை ெொணவர்ைள் 

ெற்றும் ஊழியர்ைளுக்குப் ெயைளிக்ைக்கூடிய வலிகெயொை கதளிப்ெொன்ைள் ெற்றும் உைல் 

கவப்ெெிகலயிகை அளவிடும் ைருவிைகளயும் வழங்ைியது.  



• சமூை இகைகவளியிகை ஊக்குவிக்கும், ெல்ல சுைொதொர ெகைமுகறைகளப் 

ெின்ெற்றுவதன் முக்ைியத்துவத்கதப் ெற்றிய விழிப்புணர்கவ அதிைொிக்கும், ெற்றும் 

கவரஸ், அதன் அறிகுறிைள், ெரவல் ெற்றும் தடுப்பு முகறைள் கதொைர்ெொை, 7 

ெில்லியனுக்கும் அதிைெொை ெக்ைகளச் கசன்றகைந்த ஒரு லதசிய கசய்திப் ெிரச்சொரத்கத 

ஆரம்ெித்தகெ. 

• கைொவிட் கதொைர்ெொை ெொைசொகல மூைல்ைள் ைொரணெொை வீட்டிலலலய இருக்கும்லெொது 

தெது வொழ்க்கை ெற்றும் கதொழில் திறன்ைகள முன்கூட்டிலய வளர்த்துக் கைொள்வதற்ைொை 

வொய்ப்புைகள இகளஞர்ைளுக்கு வழங்குவதற்ைொை திகரப்ெைங்ைள், சமூை ஊைைங்ைள் 

ெற்றும் இகணயவழிக் ைற்றல் வொசகலொன்று ஆைியவற்றின் ஊைொை ஒரு ெில்லியனுக்கும் 

அதிைெொை இகளஞர்ைகளச் கசன்றகைந்த "வீட்டில் இருந்து ைற்றுக்கைொள்ளுங்ைள்" 

எனும் ெிரச்சொரத்கத உருவொக்ைியது. 

• கைொவிட்-19 கதொற்றுக்குள்ளொை ைர்ப்ெிணிப் கெண்ைளுக்ைொை ஆறு தைிகெப்ெடுத்தல் 

ெைப்லெற்றுப் ெிொிவுைகள ெிறுவியது. தைிகெப்ெடுத்தல் கெயங்ைள், விடுதிப்ெரொெொிப்பு 

ெிகலயங்ைள் ெற்றும் சுைொதொர வசதிைளுக்ைொை அணுைல்ைள் அற்ற ைட்டுப்ெடுத்தப்ெட்ை 

ெிற இைங்ைளில் உள்ள கெண்ைளுக்கு தூய்கெப்ெட்டிைள் (Sanitary Pads) உட்ெை 7,000 

இற்கும்  லெற்ெட்ை தைிெெர் சுைொதொர உெைரணங்ைள் விெிலயொைிக்ைப்ெட்ைது. 

• கைொவிட்-19 ைொரணெொை வீட்டு வன்முகற அதிைொிப்ெொல் ெொதிக்ைப்ெட்ைவர்ைள் உள்ளிட்ை, 

அகழப்ெொளர்ைளுக்கு உளவியல் ஆலலொசகைகய வழங்ைவும் ெற்றும் உணவு ெற்றும் 

ெொதுைொப்ெொை தங்குெிைம் லெொன்ற அவசர லசகவைளுைன் அவர்ைகள இகணப்ெதற்கு 24 

ெணிலெர லெரடித்கதொகலலெசி அகழப்புத் திறகை விொிவுெடுத்தியது. 

• ெொகளொன்றிற்கு லெற்கைொள்ளப்ெடும் PCR ெொிலசொதகைைகள 60 இலிருந்து 180 வகர 

அதிைொிப்ெதற்ைொை யொழ்ப்ெொணப் ெல்ைகலக்ைழைத்திற்கு PCR ெொிலசொதகை 

இயந்திரகெொன்று அன்ெளிப்ெொை வழங்ைப்ெட்ைது. கெொைரொைலயில் உள்ள ெிரலதச 

சுைொதொர லசகவப் ெணிப்ெொளர் அலுவலைத்திற்கு ெொளொந்தம் 100 லெகர ெொிசீலகை 

கசய்வதற்ைொை ெைெொடும் ெொிலசொதகை ஆய்வுகூைகெொன்று வழங்ைப்ெட்ைது. RT-PCR 

இயந்திரம், 2,000 ெொிலசொதகைைகள ெைத்துவதற்ைொை கெொருட்ைள் ெற்றும் தைிெெர் 

ெொதுைொப்பு உெைரணங்ைள் உட்ெை ஐக்ைிய அகெொிக்ை ெிதியுதவியுைைொை கைொவிட்-19 

ெொிலசொதகை உெைரணங்ைள் கைொழும்பு ெல்ைகலக்ைழைத்திற்கு கையளிக்ைப்ெட்ைை. 

• குழந்கதைள் ெற்றும் அவர்ைளது குடும்ெங்ைள் ெீதொை கெருக்ைடியின் தொக்ைத்கதத் 

தணிப்ெதற்கு ெதிலளிப்பு ெைவடிக்கைைள் ெற்றும் துகறசொர்ந்த உத்திைகள 

அறிவிப்ெதற்ைொை வீடுைள், சுைொதொரம், ைல்வி ெற்றும் ஊட்ைச்சத்து ஆைியவற்றிலொை 

கைொவிட்-19 இன் தொக்ைம் குறித்த தரவு லசைொிப்பு ெற்றும் ெகுப்ெொய்வுைளுக்கு உதவியகெ. 

ஏற்றுெதியொளர்ைள் ெீதொை கைொவிட்-19 இன் வர்த்தை ெற்றும் கதொழிலொளர்சந்கதத் 

தொக்ைங்ைள் குறித்த ஆய்வுைள் ெைத்தப்ெட்ைை. ஐக்ைிய அகெொிக்ை சந்கதகய 

அணுகுவதில் புதிய ஏற்றுெதியொளர்ைளுக்கு உதவுவதற்ைொை ஆகைக்கைத்கதொழில் துகற 



ெற்றும் இலங்கையின் ஏற்றுெதி அெிவிருத்திச்சகெயுைைொை இரொஜொங்ைத் 

திகணக்ைளத்தின் தைியொர் துகற ஈடுெொட்டின் ஒரு அங்ைெொை திறன் லெம்ெொட்டு ெயிற்சி 

வழங்ைப்ெட்ைது. 

• 71,000 முைக்ைவசங்ைள், 24,000 கெட்கரல் கையுகறைள், தகலப்லெொர்கவைளுைன் கூடிய 

600 தைிகெப்ெடுத்தல் அங்ைிைள், 60 அைச்சிவப்பு கவப்ெெொைிைள், 50 இலகுவில் 

ைொவிச்கசல்லக்கூடிய ஒட்சிசன் கசறிவூட்டிைள் ெற்றும் கதொற்றுெீக்ைிைள் ெற்றும் 

ெொதுைொப்புக் ைண்ணொடிைள் லெொன்ற அவற்றின் கசயல்ெொட்டிற்கு உதவிகசய்யும் 

உெைரணங்ைள் உள்ளிட்ை அத்தியொவசிய உெைரணங்ைகள வழங்குவதன் மூலம் கெொது 

சுைொதொர அவசரெிகலைளுக்கு ெதிலளிப்ெதற்ைொை இலங்கையின் தயொர்ெிகலகய 

வலுப்ெடுத்தியது. ஐக்ைிய அகெொிக்ை ெொதுைொப்புத் திகணக்ைளம் இந்த 

ென்கைொகைைளுக்கு ெிதியளித்ததுைன் இலங்கையின் உள்ளூர் வணிைங்ைள் கைொவிட்-19 

இன் கெொருளொதொர தொக்ைத்திலிருந்து ெீண்டுவருகையில் அவற்றிற்கு உதவியளிக்கும் 

ஐக்ைிய அகெொிக்ைொவின் முயற்சிைளுக்கு ஏற்ெ இப்கெொருட்ைள் அகைத்தும் 

உள்ெொட்டிலலலய கைொள்வைவு கசய்யப்ெட்ைை. 


