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மகொவிட்-19 மதொற்றிகை ஆரெ்பநிகையிலைலய 

கண்டுபிடிப்பதற்கொக இைங்ககக்கு 500,000 மிகவிகரவொக 

லநொய்கண்டறியுெ் பரில ொதகைககை நை்மகொகடயொக வழங்குெ் 

அமெரிக்கொ. 

  

ஜூலல 22, 2021  

  

மகொழுெ்பு – ஐக்கிய அபமரிக்கொவொனது பகொவிட்-19 இற்கு எதிரொன 

இலங்லகயின் ப ொரொட்ட ்திற்கு உ விபசய்வ ற்கொன அ ன் 

உறுதி ் ொட்டின் ஓரங்கமொக 500,000 மிகவிலரவொக பநொய்கை்டறியும் 

 ரிபசொ லனகலள (Rapid Diagnostic Tests - RDTs) நன்பகொலடயொக 

வழங்கியுள்ளது. 300 மில்லியன் இலங்லக ரூ ொய்கள் (1.5 மில்லியன் 

அபமரிக்க படொலர)் ப றுமதியொன இ ் ரிபசொ லனகள், அபமரிக்க 

அரசொங்க ்தின் அபிவிரு ்திக் கிலளயொன, அபமரிக்கொவின் சரவ்ப ச 

அபிவிரு ்திக்கொன முகவர ் அலம ்பினூடொக (USAID) இலங்லக சுகொ ொர 

அலமசச்ிற்கு வழங்க ் ட்டுள்ளன. ஜூலல 16 பவள்ளிக்கிழலமயன்று, 

அபமரிக்க மக்கள் இலங்லகக்கு நன்பகொலடயொக வழங்கிய 1.5 

மில்லியனுக்கும் அதிகமொன பமொடரன்ொ  டு ்பூசிகளுக்கு பமலதிகமொக 

இ ் ரிபசொ லனகள் வழங்க ் ட்டுள்ளன.  

 

"லவரஸ் இலன மிகவிலரவொகக் கை்டறிவல  சொ ்தியமொக்குவ ன் மூலம், 

அபமரிக்க மக்களொல் நன்பகொலடயொக வழங்க ் ட்ட இ ் ரிபசொ லனகள் 

இலங்லகயில் உயிரக்லளக் கொ ் துடன் ப ொதுச ் சுகொ ொர ்திலனயும் 

 ொதுகொக்க உ வும்" என்று இலங்லக மற்றும் மொலலதீவுக்கொன USAID 

பசயற் ைி இயக்குநர ் ரீட் ஈஷ்லிபமன் கூறினொர.் "இந்  நன்பகொலட 

இலங்லக அரசொங்க ்தின் ப ருந்ப ொற்றுக்கொன  திலளி ்பிற்கு 

http://lk.usembassy.gov/


அபமரிக்கொ வழங்கிய முந்திய உ விகளின் அடி ் லடயில் அலமவதுடன் 

எமது உறுதியொன, நீை்டகொல  ங்கொை்லமயிலனயும் பிரதி லிக்கிறது.” 

என்றும் அவர ்குறி ்பிட்டொர.்  

 

பிறப ொருபளதிரியொக்கி-கை்டறியும் (antigen-detecting) இந்  மிகவிலரவொன 

பநொய்கை்டறியும்  ரிபசொ லனகள் பகொவிட்-19 லவரஸின் இரு ்ல  

பநரடியொகக் கை்டறியும். இ ் ரிபசொ லனகள் பமற்பகொள்வ ற்கு 

எளி ொனலவயொக இரு ் துடன் பநரடி ்  ரிபசொ லனகளுக்கொன 

விலரவொன,  ரவலொக்க ் ட்ட அணுகலல சொ ்தியமொக்குகின்றன. பமலதிக 

உ கரைங்கபளொ அல்லது விபசட ஆய்வுகூடங்களுக்கொன ப லவபயொ 

இ ் ரிபசொ லனகளுக்கு இல்லொதிரு ் லொனது, அதிகளவொன 

 ரிபசொ லனகலள பமற்பகொள்ள உ வுகிறது. 

 

8 மில்லியன் அபமரிக்க படொலரக்ளுக்கும் அதிக ப றுமதியொன அவசர 

விநிபயொகங்கள் மற்றும் முக்கிமொன பசலவகலளயும் பமலதிகமொக அப  

மொதிரியொன நன்பகொலடயொக 200 பசயற்லக சுவொசக் கருவிகள் மற்றும் 1.5 

மில்லியனுக்கும் அதிகமொன பமொடரன்ொ  டு ்பூசிகலளயும் நன்பகொலடயொக 

வழங்கி ப ொதுச ் சுகொ ொர ்ல  ்  ொதுகொ ்  ற்கொக இ ்ப ருந்ப ொற்றின் 

ஆரம்  ்திலிருந்ப  அபமரிக்கொ இலங்லகயுடன் மிகபநருக்கமொக ் 

 ைியொற்றியுள்ளது. பகொவிட்-19  ரவலலக் கட்டு ் டு த்ுவ ற்கொகவும், 

இலங்லக மக்களின் அவசர சுகொ ொர ் ப லவகலள நிவர ்்தி 

பசய்வ ற்கொகவும், இ ்ப ருந்ப ொற்றின் எதிரம்லறயொன ப ொருளொ ொர  ்

 ொக்கங்கலள ்  ைி ்  ற்கொகவும், மற்றும் முடிவொக உயிரக்லளக் 

கொ ்  ற்கொகவும் இந்  உ விகளொனது இலங்லகயின் 25 மொவட்டங்கள் 

மற்றும் ஒன் து மொகொைங்களிலும் உள்ள மில்லியன் கைக்கொன மக்கலளச ்

பசன்றலடந்துள்ளது. 

 

USAID இன் பகொவிட்-19 உ வியொனது  ல  சொ ் கொலமொக 

பமற்பகொள்ள ் டும் ப ொதுச ் சுகொ ொர மு லீடுகளின் அடி ் லடயில் 

அலமவதுடன், இது அபமரிக்க மற்றும் இலங்லக மக்களுக்கிலடயில் 

நீை்டகொலமொக நிலல ்திருக்கும்  ங்கொை்லமயின் ஒரு கூறொகும். 1961ஆம் 

ஆை்டு மு ல் இலங்லகயில் பமற்பகொள்ள ் ட்ட 350 பில்லியன் இலங்லக 

ரூ ொய்களுக்கும் (2 பில்லியன் படொலர)் அதிகமொன ப றுமதியுலடய 

நிகழ்சச்ிகள் மூலமொக, USAIDஆனது ஆபரொக்கியமொன, கல்வியறிவுள்ள 

மற்றும் ப ொழில்புரியும் மக்கள்கூட்ட ்திலன ஊக்குவிக்கிறது. USAID இன் 

 ைிகள்  ற்றி பமலும் அறிய,  யவுபசய்து https://www.usaid.gov/sri-lanka எனும் 

இலைய ் ள ்திலன ்  ொரல்வயிடவும் 

 

 


