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එක්සත් ජනපදය COVID-19 සඳහා � ලංකාෙව් ඉදිරිෙපළ සිට ප්රතිචාර දක්වන්නන්ෙග් පරිහරණයට උපකරණ 
පරිත්යාග කරයි 

ජූනි 8 වැනි දින, ෙකොළඹ දී - � ලංකාෙව් හා මාලදිවයින්හි එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ඇෙලයිනා බී ෙටප්ලිට්ස් 
මහත්මිය ජූනි මස 8වැනි දින COVID-19 වසංගතයට එෙරහිව � ලංකාව සිදුකරන සටනට දායකවීම පිණිස ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යසථ්ානෙය් අධ්යක්ෂ ෙජනරාල් (විශ්රාමික) ෙම්ජර් ෙජනරාල් සුදන්ත රණසිංහ මහතා ෙවත 
පුද්ගලාරක්ෂක උපකරණ (PPE) සහ අෙනකුත් ද්රව්ය පරිත්යාගයක් භාර දුන්නාය.  COVID-19 ෛවරසයට එෙරහි 
සටෙන්දී ෙයොදාගනු ලබන "සමසථ් ඇමරිකාවම" (All of America) එළඹුෙම් ෙකොටසක් වශෙයන් ලබාෙදන ෙමම 
පරිත්යාගය මහජන ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන් ඇතිවන හදිසි අවස්ථා සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීමට � ලංකාෙව් සූදානම 
වඩාත් ශක්තිමත් කරනු ඇත. 

එක්සත් ජනපදෙය් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමම පරිත්යාගය සඳහා අරමුදල් සපයන ලද අතර මුහුණු ආවරණ, 
ආරක්ෂිත ඇස් ආවරණ සහ හිසව්ැසුම සහිත ආරක්ෂිත ඇඟළුම් (isolation gown) 48,000කට අධික ප්රමාණයක් ඊට 
ඇතුළත් ෙව්. COVID-19 හි ආර්ථික බලපෑම්වලට නතුව ප්රකෘතිමත් තත්වයට ළඟාෙවමින් සිටින � ලාංකීය 
ව්යාපාරවලට සහෙයෝගය ලබාෙදනු වස් ෙම් සියළුම උපකරණ � ලංකාෙව්දී මිලදී ගන්නා ලදී. 

"ෙකොෙරෝනා ෛවරසෙයන් පීඩා විඳින � ලාංකිකයින්ට රැකවරණ සලසන � ලංකාෙව් පළමුෙපළ ප්රතිචාර 
දක්වන්නන්ට සහය ලබාෙදන්නට හැකිවීම එක්සත් ජනපදයට ආඩම්බරයක්." යනුෙවන් ෙටප්ලිට්ස් තානාපතිතුමිය 
පැවසුවා ය. "� ලංකාෙව් ව්යාපාරවලට  සහ රැකියාවලට අනුග්රහය ලබාෙදන අතෙර්ම ෙමම ෙසෞඛ්ය ෙසේවකයින් 
ආරක්ෂා කරදීම සඳහා උපකාරිවන්නට ලැබීම අෙප් ගැඹුරු මිත්රත්වෙය් එක් අංගයක් පමණයි" ෙමම පරිත්යාගය, � 
ලංකාෙව් ආපදා ප්රතිචාර අංශෙයහි නම්යශීලීබව, කඩිසරකම සහ ප්රත්යසථ්බව වඩාත් පුළුල් කිරීම සඳහා එක්සත් 
ජනපදෙයන් ලබාෙදන උපකාරවල ෙකොටසක් ෙව්. 

ආරක්ෂක අමාත්යාංශය සහ ආපදා සහන බලධාරීන් සමග සම්බන්ධීකරණෙයන් ෙමම පරිත්යාග පහත දැක්ෙවන 
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ආයතන ෙවත ෙබදාහරිනු ඇත. 

• මහනුවර දිස්�ක් ෙසෞඛ්ය අධ්යක්ෂ කාර්යාලය 
• ෙකොළඹ නැෙගනහිර පළමු ප්රතිචාර දක්වන්නන් 
• ෙකොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්ෙතොටුපෙල් පළමු ප්රතිචාර දක්වන්නන් 
• කිලිෙනොච්චි මහ ෙරෝහල 
• වවුනියා ප්රාෙද්ශිය ෙසෞඛ්ය මධ්යසථ්ානය 
• යාපනය රජෙය් ෙරෝහල 
• ගම්පහ ෙරෝහල 
• මඩකලපුව ෙසෞඛ්ය ෙසේවා 


