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இலங்ககக்கு அண்ணளவொக 800,000 Pfizer-BioNTech தடுப்பூசிககள 

நன்மகொகடயொக வழங்குெ் அமெரிக்கொ    

ஒக்ப ொ ர ்1, 2021   

மகொழுெ்பு, இலங்கக — பகொவி ்-19 இற்பகதிரொன ப ொரொ ்  ்திலன  ்

ப ொ ரவ் ற்கொக அை்ைளவொக 800,000 ல சர-் பயொஎன்ப க் (Pfizer-

BioNTech)  டு ்பூசி மருந் ளவுகள், அபமரிக்க மக்களின் அன் ளி ் ொக 

இவ்வொரம் இலங்லகலய வந் ல ந் ன. அபமரிக்கொவொல் 

நன்பகொல யொக வழங்க ்  ட்ு, COVAX ஊ ொக விநிபயொகிக்க ் டும், 

இந்   ொதுகொ ் ொன மற்றும்  யனுறுதியுள்ள  டு ்பூசிகள், உயிரக்லள ் 

 ொதுகொ ் து ன் இலங்லகயில் பகொவி ்-19  டு ்பூசிபயற்றல் 

 ொதுகொ ்பிலனயும் அதிகரிக்கும். 

   

"ப ொதுச ்சுகொ ொர ்திலன ் ப ணுவதில் இலங்லகயின் அர ்் ைி ்ல  

நொன் பமசச்ுகிபறன்.  டு ்பூசிபயற்றல்  ொதுகொ ்பிலன அதிகரி ் து 

இ ்ப ருந்ப ொற்றிலன முடிவுக்குக் பகொை்டுவருவ ற்கொன ஒரு 

மிகமுக்கியமொன  டியொகும்" என இலங்லக மற்றும் மொலலதீவுக்கொன 

அபமரிக்க ் தூதுவர ் அபலய்னொ ப  ்லி ஸ்் கூறினொர.் "இந்  

நன்பகொல யொனது, விபச மொக ஆபரொக்கியச ் சிக்கல்கள் உள்ள 

இலளபயொருக்கு  ொதுகொ ் ொன மற்றும்  யனுறுதியுள்ள  டு ்பூசிகலள 

வழங்குவதில் இலங்லகக்கு உ வும். இது இலங்லகயின் எதிரக்ொல ்தின் 

மீது நொம் பமற்பகொள்ளும் எமது ப ொ ரச்ச்ியொன மு லீ ்ல  

http://lk.usembassy.gov/


பிரதி லிக்கிறது மற்றும் இலங்லக மக்களுக்கு எவ்வி  பசலவுகளும் 

இன்றி இலவ வழங்க ் டுகின்றன." என அவர ்பமலும் குறி ்பி ் ொர.் 

 

இவ்விநிபயொகமொனது அபமரிக்கொவொல் இலங்லகக்கு நன்பகொல யொக 

வழங்க ்  ்  பமொ ்  ்  டு ்பூசிகளின் எை்ைிக்லகலய கி ்  ்  ்  

2.4 மில்லியனொக அதிகரிக்கிறது. இ ்ப ருந்ப ொற்று 

ஆரம்பி ் திலிருந்ப , அபமரிக்கொ இலங்லக சுகொ ொர அலமசச்ு ன் 

இலைந்து அவசர விநிபயொகங்கள் மற்றும் முக்கியமொன பசலவகள் 

வடிவில் 17.9 மில்லியன் அபமரிக்க ப ொலரக்ளுக்கும் அதிகமொன 

உ விகலள வழங்கியுள்ளது. பகொவி ்-19  ரவலலக் 

க ட்ு ் டு ்துவ ற்கொகவும், இலங்லக மக்களின் அவசர சுகொ ொர ் 

ப லவகலள நிவர ்்தி பசய்வ ற்கொகவும், இ ்ப ருந்ப ொற்றின் 

எதிரம்லறயொன ப ொருளொ ொர  ் ொக்கங்கலள ்  ைி ்  ற்கொகவுமொன 

இந்  உ விகள் இலங்லகயின் 25 மொவ ் ங்கள் மற்றும் ஒன் து 

மொகொைங்களிலும் உள்ள மில்லியன் கைக்கொன மக்கலளச ்

பசன்றல ந்துள்ளது. 

 

பச ் ம் ரில் நல ப ற்ற ஐக்கிய நொடுகள் ப ொதுசச்ல க் கூ  ் ்தில், 

1.1 பில்லியன் Pfizer-BioNTech  டு ்பூசிகலள ப லவ ் டும் நொடுகளுக்கு 

இலவசமொக வழங்குவ ொக அபமரிக்க ஜனொதி தி பஜொச ் ஆர.் ல  ன் 

அறிவி ் ொர.் ப ொதுச ்சுகொ ொர உ விகலள வழங்குவதில் உலகளொவிய 

 லலவரொக, அபமரிக்கொ ஏற்கனபவ உலகளொவிய ரீதியில் 160 

மில்லியனுக்கும் அதிகமொன பகொவி -்19  டு ்பூசிகலள வழங்கியுள்ளது. 

ஏலனய நொடுகள் அலன ்தும் வழங்கியல  வி வும் அதிகமொன 

 டு ்பூசிகலள அபமரிக்கொ  நன்பகொல யொக வழங்கியுள்ளது. 

அவ்வொபற, உலகளொவிய  டு ்பூசி முன்முயற்சியொன COVAX இற்கொன 

மிக ்ப ரிய நன்பகொல யொளரொகவும் அபமரிக்கொ இரு ் து ன் 

இ ்ப ருந்ப ொற்றிலன முடிவுக்கு பகொை்டு வந்து ஒரு சிறந்  உலலக 

மீை்டும் க ட்ிபயழு ்புவ ற்கொக உலக நொடுகளு ன் இலைந்து 

 ைியொற்றுவதில் அபமரிக்கொ ப ருலமயல கிறது. 

உயிரக்லளக் கொ ் ொற்றுவ ற்கும் உலக ் ப ொருளொ ொர ்ல  

மீளஆரம்பி ்  ற்கும் ம ட்ுமன்றி, பசய்வ ற்கு மிகசச்ரியொன வி யமும் 

அதுபவயொகும் என்  னொல், உலகளொவிய பகொவி ்-19 இற்கொன 

 திலளி ்பிலன அபமரிக்கொ முன்னின்று வழிந  ்துகிறது. 

இ ்ப ருந்ப ொற்றிலன முடிவுக்குக் பகொை்டுவருவ ற்கொக இலங்லக 

சுகொ ொர அலமசச்ு, யுனிபசஃ ் (UNICEF), உலக சுகொ ொர அலம ்பு மற்றும் 



ஏலனபயொரு னொன எமது  ங்கொை்லமயில் நொம் உறுதியு ன் 

உள்பளொம். 


