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එක්සත් ජනපදය 100,000කට වැඩි ෆයිසර් බවයාන්වටක් එන්නත් ප්රමාණයක්  

ශ්රී ලංකාවට පරිතයාග කරයි 

 

 

2021 අක ෝස්තු 28 

 

වකාළඹ, ශ්රී ලංකාව -  එක්සත් ජනපද්යය අද්ය දින ෆයිසර් බකයොන්කටක් ක ෝවිඩ්-19 එන්නත් 

100,000 ඉක්මෙන ප්රමොණයක් ශ්රී ලං ොෙට පරිතයො   රන ලදී. ක ෝෙැක්ස් හරහො ක නැවිත් 

භොර දුන් කමම එන්නත්, ජීවිත  ලෙො ැනීමටත්, ෙසං තය අෙසොන කිරීම සඳහො කබකහවින් 
අතයොෙශය වී ඇති සොධ ය ෙන ක ෝවිඩ්-19 එන්නත් ආෙරණය ශ්රී ලං ොකේ ෙැඩිකිරීමටත් 
උප ොරී ෙනු ඇත. 
 

''ෙසං තය දිගින් දි ටම පැෙතීමත් නෙ ප්රකේද්ය ඇතිවීමත් සමගින්, හැකිතොක් ඉක්මනින් හැකිතොක් 
පුද් ලයින් සංඛ්යොෙක් එන්නත්  රන්නට අප සියළුකද්යනො එ තු වී ෙැඩ කිරීම අතයොෙශය 

කෙනෙො," යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ එ.ජ. තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්ිය පැෙසුෙොය. 

"FDA අනුමැතිය ලත් කමම ෆයිසර් බකයොන්කටක් එන්නත් කතො ය පරිතයො යක් ෙශකයන් කිසිදු 
පිරිෙැයකින් කතොරෙ ලබොකද්යන අතර, ඉන් පිළිබිඹු ෙන්කන් ශ්රී ලොංකීය ජනතොෙකේ 
කසෞඛ්යසම්පන්නබෙ සහ සමෘද්ිමත්බෙ සඳහො එක්සත් ජනපද්යකේ ඇති අඛ්ණ්ඩ  ැපවීමයි." 
 

කමම එන්නත් ක නැවිත් භොරකද්යනු ලබන්කන්, ජූි මස 16ෙැනි දින එක්සත් ජනපද්යකයන් ශ්රී 
ලං ොෙට පරිතයො   ළ ිියන 1.5 ඉක්මෙන කමොඩර්නො එන්නත් ප්රමොණයට අමතරෙයි. මහජන 

කසෞඛ්ය ආධොර ලබොදීකම් ක ෝලීය ප්රමුඛ්යො ෙන එක්සත් ජනපද්යය, කලොෙ ෙටො රටෙලට සුරක්ිත, 

ක්රියො ොරී සහ ඉහළ තත්ත්ෙකේ එන්නත් ලබොදීමට පර්කේෂණය, සංෙර්ධනය සහ කබද්යොහැරීකම් 
 ටයුතු කේ ෙත් කිරීම සඳහො ඇති වි ල්ප මුලපිරීමක් ෙන ක ෝෙැක්ස් පහසු ම සඳහො කඩොලර් 
බිියන 2 ක් පරිතයො   ර ඇත. කමම ක ෝෙැක්ස් පහසු ම යටකත් කම් ෙනවිටත් රටෙල් 

138 ට එන්නත් ිියන 209ක් කබද්යොදී තිකබ්. ඊට විෂොලතම ද්යොය ත්ෙය කද්යන තනි රට ෙන්කන් 
එක්සත් ජනපද්යයයි. 
 

ෙසං තය ආරම්භකේ පටන් එක්සත් ජනපද්යය ශ්රී ලං ොකේ කසෞඛ්ය අමොතයොංශය සමගින් හවුල් 

කෙින් කෙන්ිකල්ටර් යන්ර 200  ද්රෙයමය පරිතයො යක් ඇතුළුෙ කඩොලර් ිියන 15    හදිසි 
අෙස්ථො සැපයුම් සහ අතයොෙශය කස්ෙො ලබොදී තිකබ්. ශ්රී ලං ොකේ පළොත් නෙකේම දිස්ික්  



විසිපහ මුළුල්කල් පුද් ලයින් ිියන  ණනක් කෙත ළඟො වූ කමම ආධොර ක ෝේඩි-19 ෙයොප්ලතිය 

පොලනය කිරීමට, ශ්රී ලොංකීය ජනතොෙකේ හදිසි කසෞඛ්ය අෙශයතො ආමන්රණය කිරීමට, සහ 
ෙසං තකේ අහිත ර ආර්ි  බලපෑම්ෙල හොනි අඩු ර ැනීමට උප ොරී වී තිකබ්. 
 

ක ෝලීය අර්ුද්යයක් අභිමුෙ කිසිදු රට ට තනිෙ ක්රියො කිරීමට කනොහැකිය. කමම ෙසං තයට 
ද්යක්ෙන ජොතයන්තර ප්රතිචොරය සඳහො එක්සත් ජනපද්යය නොය ත්ෙය කද්යන්කන් ජීවිත 
කබ්රො ැනීමටත් ක ෝලීය ආර්ි ය යළි පණ ැන්වීමටත් අප  ැපවී සිින බැවින් පමණක් 

කනොෙ,  ළයුතු නිෙැරදි කද්යය එය ෙන බැවිනි. ක ෝවිඩ්-19 සමගින් සටන් කිරීම සඳහො ශ්රී 
ලං ොකේ කසෞඛ්ය අමොතයොංශය, යුනිකසෆ් සංවිධොනය සහ කලෝ  කසෞඛ්ය සංවිධොනය සමගින් 
අකප්ල ඇති ශක්තිමත් හවුල් ොරීත්ෙය ඉදිරියටත් පෙත්ෙොක න යොමට උනන්දුකෙන් යුතුෙ 
බලොකපොකරොත්තු ෙන්කනමු. 
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