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එක්සත් ජනපදය 800,000කට ආසන්න ෆයිසර්-බවයාන්වටක් එන්නත් සංඛ්යාවක්  
ශ්රී ලංකාවට ලබාවදයි 

2021 ඔක්කතෝබර් 1, 

ක ොළඹ, ශ්රී ලං ොෙ —ක ෝවිඩ්-19 වෙරසයට එකරහි සටන අඛණ්ඩෙ  රකෙනයෑම සඳහො 
ඇමරි ොනු ජනතොෙකෙන් තයොෙයක් ෙශකයන් ෆයිසර්-බකයොන්කටක් එන්නත් 800,000 ට 
ආසන්න ප්රමොණයක් කේ සතිකේදී ශ්රී ලං ොෙට රැකෙන එන ලදී. එක්සත් ජනපද්යකයන් 
පරිතයොෙ  ර ක ෝෙැක්ස් හරහො කෙනැවිත් භොරකද්යන කේ සුරක්ිත සහ ක්රියො ොරී එන්නත් 
ජීවිත ආරක්ෂො  රදීමටත් ශ්රී ලං ොකේ ක ෝවිඩ්-19 එන්නත් ආෙරණය ෙැඩිකිරීමටත් කහ්තු 
ෙනු ඇත. 

“මහජන කසෞඛය කෙනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ ඇති  ැපවීම මො අෙය  රනෙො. එන්නත් ආෙරණය 

ෙැඩිකිරීම ෙසංෙතය අෙසොන කිරීම සඳහො ෙැද්යෙත් පියෙරක් ෙනෙො,” යනුකෙන් ශ්රී ලං ොකේ 
සහ මොලදිෙයින්හි එක්සත් ජනපද්ය තොනොපතිනි ඇකලයිනො බී. කටප්ලිට්ස් මහත්ිය පැෙසුෙො ය. 

“විකශ්ෂකයන්, කසෞඛය ෙැටළු සහිත ෙයසින් බොල අයට සුරක්ිත සහ ක්රියො ොරී එන්නත් 
ලබොදීමට කමම පරිතයොෙකයන් ශ්රී ලං ොෙට උද්යවු ලැකබනු ඇති. ශ්රී ලං ොකේ අනොෙතයට අප 

 රනො අඛණ්ඩ ආකයෝජන කමයින් පිළිබිඹු ෙන අතර, කේ සඳහො ශ්රී ලොංකි  ජනතොෙ කිසිදු 

පිරිෙැයක් ද්යැරියයුතු ෙන්කන් නැහැ.” 

කමම එන්නත් කතොෙය කෙනැවිත් භොරදීමත් සමගින් එක්සත් ජනපද්යකයන් ශ්රී ලං ොෙට 

පරිතයොෙ  ළ එන්නත් ප්රමොණකේ එ තුෙ ිියන 2.4 ට ආසන්න කේ. ෙසංෙතය 
ආරේභකේ පටන් හදිසි අෙස්ථො සැපයුේ සහ ඉතො ෙැද්යෙත් කස්ෙො සැපයීම සඳහො කඩොලර් 

ිියන 17.9 ඉක්මෙන ප්රමොණයක් ලබොදීමට එක්සත් ජනපද්යය ශ්රී ලං ොකේ කසෞඛය 
අමොතයොංශය සමගින් හවුල් වී තිකබ්. ක ෝවිඩ්-19 ෙයොප්ලතිය පොලනය කිරීමට, ශ්රී ලොංකි  

ජනතොෙකේ හදිසි කසෞඛය අෙශයතො ආමන්රණය කිරීමට, සහ ෙසංෙතකේ අහිත ර ආර්ි  
බලපෑේෙල හොනි අඩුකිරීමට කේ ආධොර ශ්රී ලං ොකේ පළොත් නෙකේම සහ දිස්ික්  විසිපකහ්ම 
පුද්ෙලයින් ිියන ෙණනක් කෙත ළඟො වී ඇත. 



සැප්ලතැේබර් මොසකේ  එක්සත් ජොතීන්කේ මහො මණ්ඩලය අමතින් එක්සත් ජනපද්යකේ කජෝ 

බයිඩන් ජනොධිපතිතුමො එක්සත් ජනපද්යය ෆයිසර්-බකයොන්කටක් එන්නත් බිියන 1.1ක් ඒෙො 
අෙශය වී ඇති රටෙලට කනොිලකේ ලබොකද්යන බෙ නිකේද්යනය  කළ් ය. මහජන කසෞඛය 
ආධොර ක්කෂර්කේ කෙෝලීය ප්රමුඛයො ෙශකයන් එක්සත් ජනපද්යය කලොෙෙටො රටෙලට ක ෝවිඩ්-

19 එන්නත් ිියන 160ක් ලබොදී ඇති අතර, එය අකනක් සියළුම රටෙල් ලබොදුන් එන්නත් 
ප්රමොණය ඉක්මෙයි. එකස්ම, කෙෝලීය එන්නත් මුලපිරීම ෙන ක ෝෙැක්ස් සඳහො ද්ය විශොලතම 
ආධොර සපයන්නො ෙන්කන් එක්සත් ජනපද්යය ෙන අතර කේ ෙසංෙතය නිමො  ර ෙඩොත් කහොඳ 
කලෝ යක් නැෙත කෙොඩනැංවීම සඳහො එක්සත් ජනපද්යය කලොෙ ෙටො අකනක් රටෙල් සමගින් 
එක්ෙ ෙැඩ රන්කන් ආඩේබරකයනි. 

කමම ෙසංෙතයට ද්යක්ෙන ජොතයන්තර ප්රතිචොරය සඳහො එක්සත් ජනපද්යය නොය ත්ෙය 
කද්යන්කන් ජීවිත කබ්රොෙැනීමටත් කෙෝලීය ආර්ි ය යළි පණෙැන්වීමටත් අප  ැපවී සිටින 

බැවින් පමණක් කනොෙ,  ළයුතු නිෙැරදි කද්යය එය ෙන බැවිනි. ෙසංෙතය නිමො කිරීම සඳහො ශ්රී 
ලං ොකේ කසෞඛය අමොතයොංශය, යුනිකසෆ් සංවිධොනය, කලෝ  කසෞඛය සංවිධොනය සහ අකනක් 
අය සමගින් අකප්ල ඇති හවුල් ොරීත්ෙය කෙනුකෙන් අපි  ැපවී සිටින්කනමු. 

 


