
එක්සත් ජනපදෙයන් ලැෙබන උපකාර � ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ෙසේවකයින්ෙග් ආරක්ෂාවටත් COVID-19  
ව්යාප්තිය ෙසොයාබැලිම හා පරීක්ෂා වැඩිදියුණු කිරීමටත් ෙහේතුවනු ඇත 
  

අෙප්රේල් 9වැනි දින, ෙකොළඹදී - එක්සත් ජනපද රජය, ජාත්යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද 
නිෙයෝජිතායතනය (USAID) හරහා ෙසෞඛ්ය ෙසේවකයින්ෙග් ආරක්ෂාවට සහ ආසාදන වැලැක්වීම හා 
පාලනය තුළින් ෛවරසය ව්යාප්තිෙය් ෙව්ගය බාල කිරීමට සහය ෙදනුවස ්ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
1.3ක මුදලක් කැප කර තිෙබ්.  
 
"ඉතාමත් දුෂ්කර අවස්ථාවලදී පවා ඇමරිකාවත් � ලංකාවත් හවුල්කරුවන් හා මිත්රයින් වශෙයන් 
එකිෙනකාට සහය ලබාෙදනවා." යනුෙවන් � ලංකාෙව් එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ඇෙලයිනා බී. 
ටිප්ලිට්ස් මහත්මිය පැවසුවා ය. "ෙමවැනි ෙගෝලීය වසංගතයක් අබිමුව පවා ශක්තිමත්ව පවතින අපෙග් 
චිරස්ථායී සම්බන්ධතාවය ෙම් ආධාරෙයන් පිළිබිඹු වනවා. අතීතෙය් ෙමන්ම අපි COVID-19 ෛවරසයට 
එෙරහිව සටන් කිරීෙම්දී � ලංකාවට අත්යාවශ්ය වන වැදගත් උපකාර ලබාදීමට හැකිවීම පිළිබඳව 
ආඩම්බර වනවා." 
 
සිදුවීම් ෙසොයාගැනීමට හා සිද්ධි-පාදක ආෙව්ක්ෂණයටත්, තාක්ෂණික විෙශේෂඥයින් විසින් සිදුකරනු ලබන 
ප්රතිචාර දැක්වීම් හා සූදානම, අවදානම සන්නිෙව්දනය, ආසාදන වැලැක්වීම හා පාලනයටත් තවත් 
ෙබොෙහෝ කාර්යයන් සඳහාත් ෙමම අරමුදල් � ලංකාවට උපකාරී වනු ඇත. තවද, මහා පරිමාණෙයන් 
COVID-19  පරීක්ෂා සිදු කිරීම සඳහා � ලංකාෙව් විද්යාගාර සූදානම් කිරීමට ද ඇමරිකාව සහය ලබාෙදනු 
ඇත. එෙසේම, උපකාර අවශ්ය කරන අෙනකුත් ප්රමුඛතා අංශ කවෙර්දැයි හඳුනාගැනීමට ඇමරිකාව � ලංකා 
රජය හා අෙනකුත් පාර්ශවකරුවන් සමගින් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැෙබ්. 
 
වසර 60කට අධික කාලයක් මුළුල්ෙල් ෙසෞඛ්ය හා ආපදා සම්බන්ධ විවිධ අර්බුධ අවස්ථාවන්හි � ලාංකික 
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය සම්පන්නබව හා ප්රත්යස්ථබව සහතික කරගැනීම සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 
විසින් කටයුතු කර තිෙබ්. මැෙල්රියාව තුරන් කර දැමීමටත්; ෙඩංගු වසංගත අවසථ්ාෙව් ලබාදුන් නවීන 
උපකරණ හරහා ජීවිත දහස් ගණනින් ආරක්ෂා කරදීමටත්; පුද්ගලයින්ට තමන්ෙග් HIV තත්වය 
දැනගැනීමට හා HIV සම්බන්ධ නෙවෝත්පාදන සඳහාත් එෙසේ ලබාදුන් ආධාර උපකාරී වී තිෙබ්. 
 
ෙලෝකෙය් විෂාලතම ද්වීපාර්ශවීය මහජන ෙසෞඛ්ය ආධාර ලබාෙදන්නා බවට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 
පත්වී තිෙබ්. 2009 සිට ඇමරිකානු බදුෙගවන්නන් ඉතා පරිත්යාගශීලී අන්දමින් ඇමරිකානු ෙඩොලර් 
බිලියන 100කට අධික මුදලක් ෙසෞඛ්යෙසේවා ආධාර වශෙයනුත් තවත් ෙඩොලර් බිලියන 70කට අධික 
මුදලක් මානුෂීය ආධාර වශෙයනුත් ෙගෝලිය මට්ටමින් ලබාදී තිෙබ්. පහත දැක්ෙවන ආයතන ද ඇතුළුව 
අපෙග් ඉතා වැදගත් බහුපාර්ශවීය හවුල්කරුවන් ෙවත අප ලබාදුන් දායකත්වෙයන් එය තවත් ඔප්නැංවී 
තිෙබ්. 

• 2019 වර්ෂෙය්දී එක්සත් ජනපදය ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයට (WHO) ලබාදුන් දායකත්වය 
ෙඩොලර් මිලියන 400 ඉක්මවූ අතර එය, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් සාමාජික රටක් ලබාදුන් 
ෙදවන විෂාලතම ආධාරය ෙමන් ෙදගුණයකට ආසන්න මුදලක් ෙව්. 

• එක්සත් ජාතීන්ෙග් සරණාගතයින් පිළිබඳ නිෙයෝජිතායතනයට (UNHCR) 2019 වර්ෂෙය්දී 
එක්සත් ජනපදය ලබාදුන් සහය ෙඩොලර් බිලියන 1.7කට ආසන්න විය. පවතින තත්වයන් තුළ 
සරණාගත ජනතාව COVID-19 වසංගතයට සුවිෙශේෂී ෙලසින් අවදානම්පාත්ර ෙහයින් ඉදිරියට 
ෙමම ආධාරය ඉතාමත් ප්රෙයෝජනවත් වනු ඇත.  

• එක්සත් ජාතීන්ෙග් ළමා අරමුදලට (UNICEF) 2019 වර්ෂෙය්දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
දායකත්වය ෙඩොලර් මිලියන 700ක් ඉක්මවිය. UNICEF විසින් කාලයක් තිස්ෙසේ කරෙගන එන 
ප්රතිශක්තිකරණ කඳවුරු සහ ෙසෞඛ්ය හා සනීපාරක්ෂක පුහුණු හා ආධාර වැනි දෑ ෙමම භයානක 
ෙරෝගබීජයට එෙරහිව සටන් වැදීෙම්දී ජීවිත ෙබ්රාගැනීම සඳහා ෙබෙහවින් ඵලදායී වනු ඇත. 



ෙලෝකෙය් ෙකොතැනක ෙහෝ ෙබෝවන ෙරෝගය තර්ජනයක් ඇතිවීම ෙලෝකෙය් සෑමතැනකටම එල්ලවන 
තර්ජනයක් වන බැවින් COVID-19 ෛවරසයට එෙරහිව සටන් වැදීෙම් ෙගෝලීය වෑයමට දායක වන 
ෙමන් එක්සත් ජනපදය අෙනකුත් ආධාර ලබාෙදන්නන්ෙගන් ඉල්ලා සිටියි. 
 

 
 


