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இலங் ககக் கு 1.5 மில் லியனிற் குெ் மெற் பட்ட மெொடர்னொ
மகொவிட்-19 தடுப் பூசிககை நன்மகொகடயொக வழங் குெ்
அமெரிக்கொ
ஜூலல 16, 2021
மகொழுெ் பு, இலங் கக — இலங் லகக்கு 1.5 மில் லியனிற் கும் பமற் ட்ட
பமொடர்னொ பகொவிட்-19
டு ்பூசிகலள அபமரிக்கொ நன்பகொலடயொக
வழங் கியுள் ளது. COVAX ஊடொக விநிபயொகிக்க ் டும் இ ் டு ்பூசிகள் ,
உயிர்கலளக்
கொ ் துடன்
ப ருந்ப ொற் றிலன
முடிவுக்கு
பகொை்டுவருவ ற் கு
அவசியமொன
COVID-19
டு ்பூசிபயற் றல்
ொதுகொ ்பிலனயும் அதிகரிக்கும் .
“உலகளொவிய ப ருந்ப ொற் றிலன முடிவுக்குக் பகொை்டுவருவ ற் கொன
அபமரிக்கொவின் உறுதி ் ொடு மற் றும் இலங் லக மக்களுடனொன எமது
நீ டி ்
ங் கொை்லமயின்
ஓரங் கமொக இ ் டு ்பூசிகள்
இலங் லக
அரசிற் கு இலவசமொக வழங் க ் டுகின்றன. இலங் லகயர்கள் மீை்டும்
ைிக்கு ் திரும் புவ ற் கும் மற் றும் ஆபரொக்கியமொக இரு ்
ற் கும்
அலவ உ வும் . இது ஐக்கிய அபமரிக்கொவிற் கும் இலங் லகக்கும்
இலடயிலொன நீ ை்டகொல நட்புறவின் பிரதி லி ் ொக நொம் வழங் கும்
அன் ளி ் ொகும் .” என்று இலங் லக மற் றும் மொலலதீவுக்கொன ஐக்கிய
அபமரிக்க ்
தூதுவர்
அபலய் னொ
பி.
பட ்லிட்ஸ்
கூறினொர்.

“இ ் டு ்பூசிகலள விநிபயொகி ்
ற் கொக இலங் லக சுகொ ொர அலமச்சு,
யுனிபச ் மற் றும் ஏலனய உலகளொவிய COVAX ங் கு ொரர்களுடனொன
எமது
ங் கொை்லமயொனது,
இ ் ப ருந்ப ொற் றிலனக்
கட்டு ் டு ்துவ ற் கும் ,
புதிய
திரிபுகள்
உருவொகும்
பவக ்ல க்
குலற ்
ற் கும் மற் றும் உலக ப ொருளொ ொர ்திலன மீள ஆரம் பிக்க
உ வுவ ற் கும் மிகமுக்கியமொன ொகும் .” என்றும் அவர் குறி ்பிட்டொர்.
இ ் டு ்பூசி விநிபயொகமொனது COVAX இற் கொன உலகின் மிக ்ப ரிய
நன்பகொலடயொளி
என்ற
வலகயில் ,
உலகளொவிய
ரீதியிலொன
டு ்பூசிபயற் றும் முயற் சிகளில் ஐக்கிய அபமரிக்க அரசு வழங் கிவரும்
ற் ப ொல ய
லலலம ்துவ ்தின்
அடி ் லடயில்
பமற் பகொள் ள ் டுகிறது. இலங் லக அரசிற் கு இன்று வழங் க ் ட்ட 1.5
மில் லியன்
டு ்பூசிகளொனது,
ொதுகொ ் ொன
மற் றும்
விலன ்திறனுலடய
டு ்பூசிகளுக்கொன
சமமொன
உலகளொவிய
அணுகலல
வழங் குவ ற் கொன
ல டன்-ஹரிஸ்
நிர்வொக ்தின்
உறுதி ் ொட்டின் ஓரங் கமொகும் . பவள் லள மொளிலக குறி ்பிட்டதுப ொல் ,
“எங் கள்
டு ்பூசிகள்
திலுக்கு எல யும் எதிர் ொர் ்து வரவில் லல.
உயிர்கலளக்
கொ ் ொற் று ல்
எனும்
ஒபரபயொரு
பநொக்க ்துடன்
மொ ்திரபம நொம் இல ச் பசய் கிபறொம் ”
COVAX என் து
ொதுகொ ் ொன, விலன ்திறனுலடய மற் றும் உயர்ந்
ர ்திலனக்
பகொை்ட
உலக
சுகொ ொர
ஸ் ொ ன ்தினொல்
அங் கீகரிக்க ் ட்ட பகொவிட்-19
டு ் பூசிகலள உலபகங் கிலுமுள் ள
நொடுகளுக்கு வழங் கும் ஒரு
ளமொகும் . ப ொதுச் சுகொ ொர உ விகலள
வழங் குவதில் உலகளொவிய ரீதியில் மு ன்லமயொன நொடு என்ற
வலகயிலும் மற் றும் COVAX இற் கு உ வியளிக்கும் மிக ்ப ரிய ஒற் லற
நன்பகொலடயொளி
என்ற
ரீதியிலும்
ஐக்கிய
அபமரிக்கொவொனது
இ ்ப ருந்ப ொற் றிலன எதிர் து
்
் ப ொரொடுவ ற் கொக இந்நிகழ் சசி
்
்
திட்ட ்திற் கு 2 பில் லியன்
அபமரிக்க படொலர்கலள ஏற் பகனபவ
நன்பகொலடயொக வழங் கியுள் ளது.
இ ்ப ருந்ப ொற் றிற் கொன
இலங் லக
அரசின்
திலளி ்பிற் கு
உ வுவ ற் கொக 8 மில் லியன்
அபமரிக்க படொலர்களுக்கும் அதிக
ப றுமதியொன
அவசர
விநிபயொகங் கள்
மற் றும்
முக்கிமொன
பசலவகலளயும் பமலதிகமொக அப மொதிரியொன நன்பகொலடயொக 200
பசயற் லக
சுவொசக்
கருவிகலளயும்
வழங் கி
இ ் ப ருந்ப ொற் று
ஆரம் பி ் திலிருந் ப
ப ொதுச் சுகொ ொர ்திலன ்
ொதுகொ ்
ற் கொக
ஐக்கிய
அபமரிக்கொ
இலங் லகயுடன்
மிக
பநருக்கமொக ்

ைியொற் றியுள் ளது. பகொவிட்-19 ரவலலக் கட்டு ் டு ்துவ ற் கொகவும் ,
இலங் லக
மக்களின்
அவசர சுகொ ொர ் ப லவகலள
நிவர் ்தி
பசய் வ ற் கொகவும் ,
இ ் ப ருந்ப ொற் றின்
எதிர்மலறயொன
ப ொருளொ ொர ்
ொக்கங் கலள ்
ைி ்
ற் கொகவும் , மற் றும் முடிவொக
உயிர்கலளக் கொ ்
ற் குமொன இந்
உ விகள் இலங் லகயின் 25
மொவட்டங் கள் மற் றும் ஒன் து மொகொைங் களிலும் உள் ள மில் லியன்
கைக்கொன மக்கலளச் பசன்றலடந்துள் ளது.
இது மக்கலள ் ொதுகொ ் ொக லவ ்திருக்கும் என்
னொல் மட்டுமன்றி,
பசய் வ ற் கு மிகச்சரியொன விடயமும் அதுபவயொகும் என்
னொல் ,
இ ்ப ருந்ப ொற் றுக்கொன உலகளொவிய
திலளி ்பிலன முன்னின்று
வழிநடொ ்துவ ற் கு
ஐக்கிய
அபமரிக்கொ
உறுதிபூை்டுள் ளது.
இ ் டு ் பூசி மருந்துகள் COVAX உடன் ஒருங் கிலைந்து இலங் லக
அரசின்
ங் கொை்லமயுடன்
விநிபயொகிக்க ் டுகின்றன. ஒரு சிறந்
உலக ்ல மீை்டும் கட்டிபயழு ்புவ ற் கொக இலங் லகயுடன் இலைந்து
பகொள் வதில் நொம் ப ருலமயலடகிபறொம் .

