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වමාණරාගල ප්රවේශවේ වකෝවිඩ්-19ට එවරහි සටන සඳහා එක්සත් ජනපදවයන් ජංගම
පරීක්ෂා ඒකකයක් ලබාවදයි
ජනෙොරි 13 ෙැනි දින, ක ොළඹ දී: ශ්රී ලං ොෙ තුළ ක ෝවිඩ්-19ට එකරහිෙ සටන්කිරීමට සහ මුල් අෙස්ථොකේ
දී ම කරෝග විනිශ්චය ඔස්කස් ජීවිත ආරක්ෂො රගැනීමට ද්යරන ෙෑයකේ ක ොටසක් ෙශකයන්ක, එක්සත්
ජනපද්යකයන්ක කමොණරොගල ප්රොකේශීය කසෞඛ්ය කස්ෙො ොර්යොලය කෙත ජංගම පරීක්ෂො ඒ
යක් පරිතයොග
ළ අතර, වෙද්යය බී.එේ.සී. ද්යසනොය මහතො විසින්ක එය භොරගන්කනො ලදී.
කමම ජංගම ඒ
කයන්ක PCR පරීක්ෂණ සිදු ක කරනු ඇති අතර, ෙසංගතකයන්ක ද්යැඩි කලස පීඩොෙට ලක්ෙ
තිකෙන කමොණරොගල ප්රකේශකේ දින ට පුේගලයින්ක 100කද්යකනකුට අතයොෙශය වෙද්යය කස්ෙොෙන්ක සපයනු
ඇත. සෘජු සේෙන්කධවීමින්ක කතොරෙ, සුරක්ිත අන්කද්යමින්ක නියැදි ලෙොගැනීමට කමම ජංගම ඒ
කයන්ක
පහසු ේ සැලකසන අතර, කඩංගු ඇතුළු කෙනත් කෙෝෙන කරෝග පරීක්ෂො සිදුිරීමට ද්ය අනොගතකේ දී කමය
කයොද්යොගත හැි ය.
“ක ෝවිඩ්-19 පරීක්ෂො සහ අකනකුත් කසෞඛ්ය කස්ෙොෙන්ක ග්රොමීය ප්රජොෙන්කට ලෙොගත හැි ිරීකමන්ක, කමම
ෙසංගතය කහ්තුකෙන්ක උේගත වී ඇති ඇතැේ ගැඹුරු මොනෙ සහ ආර්ි අහිමිවීේෙල ෙලපෑම අඩුිරීම
සඳහො එක්සත් ජනපද්යය සහය ලෙො කද්යනෙො” යනුකෙන්ක, ශ්රී ලං ොකේ එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි
ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්මිය සඳහන්ක ළො ය.
එක්සත් ජනපද්ය රජකේ සංෙර්ධන ශොඛ්ොෙ ෙන ජොතයන්කතර සංෙර්ධනය සඳහො ෙන එක්සත් ජනපද්ය
නිකයෝජිතොයතනකේ (USAID) සමොජ ඒ ොෙේධතො සහ ප්රතිසන්කධොන ෙයොපෘතිය (Social Cohesion and
Reconciliation project) හරහො කමම පරිතයොගයට අරමුද්යල් සපයන ලදී.
එක්සත් ජනපද්ය රජකයන්ක ශ්රී ලං ොකේ ක ෝවිඩ්-19 පැතිරීම අඩුිරීම සඳහො ආධොර ෙශකයන්ක ඇ.කඩො.
මිියන 6ක් ලෙො දී තිකබ්. විද්යයොගොර පේධති සූද්යොනේ ිරීමට; සිදුවීේ කසොයොගැනීම සහ සිේි-පොද්ය
ආකේක්ෂණය සක්රිය ිරීමට; ප්රතිචොර ද්යැක්වීම සහ සූද්යොනම සඳහො තොක්ෂණි විකශ්ෂඥයින්කට සහයදීමට;
අෙද්යොනේ සන්කනිකේද්යනයට සහයදීමට; සහ ආසොද්යන ෙැලැක්වීම හො පොලනය ආමන්කරණය ිරීමට කමම
ආධොර මගින්ක සහය ලෙො කේ. තෙ ද්ය, ක ෝවිඩ්-19 කහ්තුකෙන්ක ෙඩොත් ම පීඩොෙට පත් වූ ප්රජොෙන්කට සමොජ
කස්ෙො ලෙොදීම සඳහො සහයවීම, සමොජ ඒ ොෙේධතොෙය කගොඩනැංවීමට උප ොරවීම, කුඩො හො මධයම
පරිමොණ ෙයොපොර ශක්තිමත් ිරීකමන්ක අහිත ර ආර්ි ෙලපෑේෙල හොනිය අඩු රගැනීමට සහයවීම, සහ
ොන්කතොෙන්ක ආර්ි යට සහභොගිවීම ෙැඩිිරීම සඳහො ද්ය එක්සත් ජනපද්යකයන්ක ලෙොකද්යන සහය උරකද්යනු
ලැකබ්.

