
இலங்கை கைொவிட் – 19 இகை எதிரக்ைொள்வதில் 

அகெரிை்ைொவிை் உதவிைள் 

   

க ொவிட ் -19 கெருந்க ொற்றின் ஆரம்ெம் மு லே அ னன 

எதிரக் ொள்வதிே் ஐ ்கிய அகமரி ் ொவும் இேங்ன யும் மி  

கநரு ் மொ ெ் ெணியொற்றியுள்ளன. அகெரிை்ை ெை்ைள் இதுவகர 

அண்ணளவொை 2.4 மில்லியை் கைொவிட்-19 தடுப்பூசி ெருந்தளவுைகள 

நை்கைொகடயொை வழங்கியுள்ளைர். அகெரிை்ைொ, USAID ஊடொை, 

இலங்கையிை் கைொவிட் -19 இற்ைொை பதிலளிப்பு ெற்றுெ் மீண்கடழுெ் 

கெயற்பொடுைளுை்ைொை, இலகுவில் ைொவிெக்ெல்லை்கூடிய 200 

கெயற்கை சுவொெை் ைருவிைளிை் நை்கைொகட உட்பட 17.9 

மில்லியனுை்குெ் அதிைெொை அகெரிை்ை கடொலரை்கள 

வழங்கியுள்ளது. உயிர ்ொ ்கும் சிகிசன்ச னள வழங்கு ே், மரு ்துவ 

ெரொமரிெ்பினன வலுெ்ெடு ்து ே் மற்றும் அவசர விநிலயொ ங் னள 

அணிதிரடட்ு ே் ஆகிய லநொய் ் ட ்துன யினன ் குனறெ்ெ ற்கும், 

ெதிேளிெ்பினன லமலும் அதி ரிெ்ெ ற்கும் நொடு மீண்கடழுவ ற்கு 

உ வுவ ற்குமொன இந்  உ வி ள் இேங்ன யின் 25 மொவட்டங் ளிலும் 

மற்றும் 9 மொ ொணங் ளிலும் உள்ள மிே்லியன்  ண ் ொன ம ் னளச ்

கசன்றனடந்துள்ளன. இந்  உ வி ள் அனன ்தும் மொனியங் ளொ  

(நன்க ொனட ளொ ) வழங் ெ்ெட்டனலவ அன்றி  டன் ளொ  அே்ே. இந்  

ெங் ொண்னமயின் மூேம் ஐ ்கிய அகமரி ் ொவொனது: 

 

 இேங்ன  ்கு 1.5 மிே்லியன் கமொடரன்ொ மற்றும் 900,000 னெசர ்(Pfizer) 

 டுெ்பூசி மருந் ளவு ள் உட்ெட அண்ணளவொ  2.4 மிே்லியன் 

 டுெ்பூசி னள COVAX ஊடொ  வழங்கியுள்ளது. உே ளொவிய 

ரீதியிே், உயர ்ரமுனடய உே  சு ொ ொர ஸ் ொென ்தினொே் 

அதி ொரமளி ் ெ்ெட்ட COVID-19  டுெ்பூசி ளு ் ொன சமமொன 

அணு னே வழங்குவ ற் ொன உே ளொவிய முயற்சி ்கு 

உ விகசய்யும் உேகின் மி ெ்கெரிய ஒற்னற நன்க ொனடயொளரொன 

ஐ ்கிய அகமரி ் ொ, உே ளொவிய COVAX  டுெ்பூசி முன்முயற்சி ்கு 

2 பிே்லியன் அகமரி ்  கடொேர ்னள நன்க ொனடயொ  

வழங்கியுள்ளது.   

 லநொயொளி ள் மற்றும் இேங்ன யின் சு ொ ொரெ் ெணியொளர ்னளெ் 

ெொது ொெ்ெ ற் ொ  240,000 KN95 மு  ் வசங் னள ் க ொண்ட 

 னிநெர ் ெொது ொெ்பு உெ ரணங் ள் உட்ெட, 40,000 ெொது ொெ்பு ் 



 ண்ணொடி ள் மற்றும் 600,000 லசொடி ெரிலசொ னன ் ன யுனற ள் 

ஆகிய சு ொ ொர அனமசச்ிற்கு அவசரமொ   ் ல னவயொன 

கெொருட ்னள வழங்கியது. அதி  னவ ்திய ெரொமரிெ்பு அவசியமொ 

என்ென  ் தீரம்ொனிெ்ெ ற் ொ , லநொயொளியின் இர ்  ்திே் 

ஒட்சிசன் அளனவ அளவிடுவ ற் ொ  1,200 விரே் நுனி நொடி ்துடிெ்பு 

ஒ ்சிமீட்டர ்ள் மற்றும் க ொவிட் -19 னவரஸ்  ொணெ்ெடுவன  

லநரடியொ  ்  ண்டறிவ ற் ொ  500,000 வினரவொன லநொய் 

 ண்டறியும் ெரிலசொ னன ்  ருவி ள் உள்ளிட்ட ெரிலசொ னன ் 

 ருவி னளயும் நன்க ொனடயொ  அளி ்துள்லளொம். 

 COVID-19 இன் மி  ்  டுனமயொன அறிகுறி ளொே் ெொதி ் ெ்ெட்ட 

ம ் ளு ் ொன உடனடி ெரொமரிெ்பின்  ர ்ன  

லமம்ெடு ்துவ ற்கும் உயிர ்னள ்  ொெ்ெ ற்கும் 121 இேங்ன யின் 

சு ொ ொரெரொமரிெ்பு நினேயங் ளு ்கு 200 கசயற்ன  சுவொச ் 

 ருவி னள நன்க ொனடயொ  வழங்கியது. இவ்வன யொன 

கசயற்ன  சுவொச ்  ருவி மொதிரி னளெ் ெயன்ெடு த்ுவ ற்கும், 

COVID ெொதிெ்பு னள மு ொனம கசய்வ ற்கும்  குதியுள்ள சு ொ ொர 

நிபுணர ்குழொமினன விரிவுெடு த்ுவ ற் ொ  1,400 இற்கும் லமற்ெட்ட 

மரு ்துவர ்ளு ்கு க ொழிே்நுட்ெ உ வி மற்றும் ெயிற்சியினன 

அளி ் து. 

 கெருந்க ொற்றின் ல னவ னளெ் பூர ்்தி கசய்வ ற் ொ  

இேங்ன யிே் ஒட்சிசன் சுற்றுசச்ூழே் அனமெ்னெ வலுெ்ெடு ் வும், 

க ொவிட-்19 சிகிசன்ச நினேயங் ளிே் லநொயொளி ளு ்கு சிகிசன்ச 

அளிெ்ெ ற்கு அவசரமொ  ் ல னவயொன உெ ரணங் னள 

க ொள்வனவு கசய்யவும், னெசர ் (Pfizer)  டுெ்பூசி வழங்குவ ற் ொன 

வசதி னள ஏற்ெடு ்துவ ற் ொ  அதிதீவிர குளிரச்ச்ியொன லசமிெ்பு 

வசதி னள நிறுவுவ ற்கும், சு ொ ொரெ் ெணியொளர ்ள் 

எதிரக் ொள்ளும் உடே் மற்றும் மனச ் லசொரவ்ு மற்றும் மனநேெ் 

பிரசச்ினன னள ் குனறெ்ெ ற்கும் ஓ ஸ்ட் 2021 இே் சு ொ ொர 

அனமசச்ுடன் இனணந்து ெணியொற்றியது.   

 வட மொ ொண ்தின் ஆறு மொவட்டங் ளிே்  டுெ்பூசிலயற்றும் 

நினேயங் ளிே்  டுெ்பூசிலயற்றே் முயற்சி ளு ்கு உ வுவ ற் ொ  

180 இளம்  ன்னொரவ்ேர ்ளு ்குெ் ெயிற்சியளி ்  இேங்ன  

கசஞ்சிலுனவ சங்  ்திற்கு உ வி கசய் து.  

 நூற்று ் ண ் ொன மரு த்ுவமனன ள், அரச அலுவே ங் ள், 

ெொடசொனே ள் மற்றும் சமூ ங் ளு ்கு  னிநெர ் ெொது ொெ்பு 



உெ ரணங் ள், உடே் கவெ்ெநினேயினன அளவிடும்  ருவி ள், 

ன   ழுவும்  ருவி ள், சு ொ ொர அங்கி ள், க ொற்றுநீ ்கி  ்

க ளிெ்ெொன் ள், N95 மு  ் வசங் ள் மற்றும் பிற மு ்கியமொன 

கெொருட ்னள வழங்குவ ன் மூேம் முன் ளெ் ெணியொளர ்னளெ் 

ெொது ொெ்ெொ  னவ ்திரு ்  உ வியது.  னிநெர ் ெொது ொெ்பு 

உெ ரணங் னள  யொரி ்  உள்ளூர ் வர ்்  ங் ளு ்கு  ்

ல னவயொன உெ ரணங் ள் மற்றும் ெயிற்சியினன அளி ் து. 

 ெொடசொனே ளு ்கு ன   ழுவும்  ருவி ள், ன  க் ொற்றுநீ ்கி ள் 

மற்றும்  னிநெர ்ெொது ொெ்பு உெ ரணங் னள வழங்கு ே் மற்றும் 

மீள ்திறெ்ெ ற் ொன வழி ொடட்ு ே் னள அசச்ிடட்ு 

விநிலயொகி ்  ன் ஊடொ , மு ே் இரு க ொவிட்-19 அனே ளு ்குெ் 

பின்னர ்ெொடசொனே னளெ் ெொது ொெ்ெொ  மீள  ்திற ்  உ வியது. 

COVID-19  ்கு எதிரொன அடிெ்ெனட முன்கனசச்ரி ்ன  

நடவடி ்ன  னள உறுதி கசய்வ ற்கும், ல னவலயற்ெடின் 

மொணவர ்னள  ்  னினமெ்ெடு ் வும் மற்றும் அ னுடன் 

க ொடரப்ுனடய ெரொமரிெ்னெ லமற்க ொள்வ ற்கும் நொடொளொவிய 

ரீதியிே் 120 ெொடசொனே ளிே் ெடு ்ன  ள், கம ்ன  ள், மு லு வி 

உெ ரணங் ள், இேகுவிே்  ொவிசக்சே்ே ்கூடிய தினர ள் மற்றும் 

நீர ் விநிலயொகி ்கும்  ருவி னள ் க ொண்ட சு ொ ொர அனற ள் 

நிறுவெ்ெட்டன. 14 மொவட்டங் ளிே் 200  ்கும் லமற்ெட்ட அரச 

ெொடசொனே வளொ ங் ள் மற்றும் முன்ெள்ளி னள ் க ொற்றுநீ ் ம் 

கசய் துடன், 150,000இற்கும் லமற்ெட்ட மொணவர ்ள் மற்றும் 

ஊழியர ்ளு ்குெ் ெயனளி ்  ்கூடிய வலினமயொன 

க ளிெ்ெொன் ள் மற்றும் உடே் கவெ்ெநினேயினன அளவிடும் 

 ருவி னளயும் வழங்கியது.  

 சமூ  இனடகவளியினன ஊ ்குவி ்கும், நே்ே சு ொ ொர 

நனடமுனற னளெ் பின்ெற்றுவ ன் மு ்கிய த்ுவ ்ன ெ் ெற்றிய 

விழிெ்புணரன்வ அதி ரி ்கும், மற்றும் னவரஸ், அ ன் அறிகுறி ள், 

ெரவே் மற்றும்  டுெ்பு முனற ள் க ொடரெ்ொ , 7 மிே்லியனு ்கும் 

அதி மொன ம ் னளச ் கசன்றனடந்  ஒரு ல சிய கசய்திெ் 

பிரசச்ொர ்ன  ஆரம்பி ் னம. 

 COVID க ொடரெ்ொன ெொடசொனே மூடே் ள்  ொரணமொ  வீட்டிலேலய 

இரு ்கும்லெொது  மது வொழ் ்ன  மற்றும் க ொழிே் திறன் னள 

முன்கூட்டிலய வளர ்்து ் க ொள்வ ற் ொன வொய்ெ்பு னள 

இனளஞர ்ளு ்கு வழங்குவ ற் ொ  தினரெ்ெடங் ள், சமூ  

ஊட ங் ள் மற்றும் இனணயவழி ்  ற்றே் வொசகேொன்று 



ஆகியவற்றின் ஊடொ  ஒரு மிே்லியனு ்கும் அதி மொன 

இனளஞர ்னளச ் கசன்றனடந்  "வீட்டிே் இருந்து 

 ற்று ்க ொள்ளுங் ள்" எனும் பிரசச்ொர ்ன  உருவொ ்கியது. 

 COVID-19 க ொற்று ்குள்ளொன  ரெ்்பிணிெ் கெண் ளு ் ொ  ஆறு 

 னினமெ்ெடு ் ே் ம ெ்லெற்றுெ் பிரிவு னள நிறுவியது. 

 னினமெ்ெடு ் ே் னமயங் ள், விடுதிெ்ெரொமரிெ்பு நினேயங் ள் 

மற்றும் சு ொ ொர வசதி ளு ் ொன அணு ே் ள் அற்ற 

 டட்ுெ்ெடு ் ெ்ெடட் பிற இடங் ளிே் உள்ள கெண் ளு ்கு 

தூய்னமெ்ெட்டி ள் (Sanitary Pads) உட்ெட 7,000 இற்கும்  லமற்ெட்ட 

 னிநெர ்சு ொ ொர உெ ரணங் ள் விநிலயொகி ் ெ்ெட்டது. 

 COVID-19  ொரணமொ  வீடட்ு வன்முனற அதி ரிெ்ெொே் 

ெொதி ் ெ்ெட்டவர ்ள் உள்ளிட்ட, அனழெ்ெொளர ்ளு ்கு உளவியே் 

ஆலேொசனனனய வழங் வும் மற்றும் உணவு மற்றும் ெொது ொெ்ெொன 

 ங்குமிடம் லெொன்ற அவசர லசனவ ளுடன் அவர ்னள 

இனணெ்ெ ற்கு 24 மணிலநர லநரடி க் ொனேலெசி அனழெ்பு ் 

திறனன விரிவுெடு ்தியது. 

 நொகளொன்றிற்கு லமற்க ொள்ளெ்ெடும் PCR ெரிலசொ னன னள 60 

இலிருந்து 180 வனர அதி ரிெ்ெ ற் ொ  யொழ்ெ்ெொணெ் 

ெே் னே ் ழ  த்ிற்கு PCR ெரிலசொ னன இயந்திரகமொன்று 

அன்ெளிெ்ெொ  வழங் ெ்ெட்டது. கமொனரொ ேயிே் உள்ள பிரல ச 

சு ொ ொர லசனவெ் ெணிெ்ெொளர ் அலுவே  ்திற்கு நொளொந் ம் 100 

லெனர ெரிசீேனன கசய்வ ற் ொ  நடமொடும் ெரிலசொ னன 

ஆய்வுகூடகமொன்று வழங் ெ்ெட்டது. RT-PCR இயந்திரம், 2,000 

ெரிலசொ னன னள நட ்துவ ற் ொன கெொருட ்ள் மற்றும்  னிநெர ்

ெொது ொெ்பு உெ ரணங் ள் உட்ெட ஐ ்கிய அகமரி ்  

நிதியு வியுடனொன க ொவிட்-19 ெரிலசொ னன உெ ரணங் ள் 

க ொழும்பு ெே் னே ் ழ  ்திற்கு ன யளி ் ெ்ெட்டன. 

 குழந்ன  ள் மற்றும் அவர ்ளது குடும்ெங் ள் மீ ொன 

கநரு ் டியின்  ொ ்  ்ன   ்  ணிெ்ெ ற்கு ெதிேளிெ்பு 

நடவடி ்ன  ள் மற்றும் துனறசொரந்்  உ ்தி னள 

அறிவிெ்ெ ற் ொ  வீடு ள், சு ொ ொரம்,  ே்வி மற்றும் ஊட்டசச் ்து 

ஆகியவற்றிேொன க ொவிட்-19 இன்  ொ ் ம் குறி ்   ரவு லச ரிெ்பு 

மற்றும் ெகுெ்ெொய்வு ளு ்கு உ வியனம. ஏற்றுமதியொளர ்ள் 

மீ ொன க ொவிட்-19 இன் வர ்்   மற்றும் க ொழிேொளரச்ந்ன  ் 

 ொ ் ங் ள் குறி  ் ஆய்வு ள் நட  ்ெ்ெட்டன. ஐ ்கிய அகமரி ்  



சந்ன னய அணுகுவதிே் புதிய ஏற்றுமதியொளர ்ளு ்கு 

உ வுவ ற் ொ  ஆனட ்ன  க் ொழிே் துனற மற்றும் 

இேங்ன யின் ஏற்றுமதி அபிவிரு ்திசச்னெயுடனொன இரொஜொங்   ்

தினண ் ள ்தின்  னியொர ் துனற ஈடுெொட்டின் ஒரு அங் மொ  

திறன் லமம்ெொடட்ு ெயிற்சி வழங் ெ்ெட்டது. 

 71,000 மு  ் வசங் ள், 24,000 னநடன்ரே் ன யுனற ள், 

 னேெ்லெொரன்வ ளுடன் கூடிய 600  னினமெ்ெடு ் ே் அங்கி ள், 

60 அ சச்ிவெ்பு கவெ்ெமொனி ள், 50 இேகுவிே்  ொவிசக்சே்ே ்கூடிய 

ஒட்சிசன் கசறிவூட்டி ள் மற்றும் க ொற்றுநீ ்கி ள் மற்றும் 

ெொது ொெ்பு ்  ண்ணொடி ள் லெொன்ற அவற்றின் கசயே்ெொட்டிற்கு 

உ விகசய்யும் உெ ரணங் ள் உள்ளிட்ட அ ்தியொவசிய 

உெ ரணங் னள வழங்குவ ன் மூேம் கெொது சு ொ ொர 

அவசரநினே ளு ்கு ெதிேளிெ்ெ ற் ொன இேங்ன யின் 

 யொரந்ினேனய வலுெ்ெடு ்தியது. ஐ ்கிய அகமரி ்  ெொது ொெ்பு ் 

தினண ் ளம் இந்  நன்க ொனட ளு ்கு நிதியளி ் துடன் 

இேங்ன யின் உள்ளூர ் வணி ங் ள் க ொவிட-்19 இன் 

கெொருளொ ொர  ொ ்  ்திலிருந்து மீண்டுவருன யிே் அவற்றிற்கு 

உ வியளி ்கும் ஐ ்கிய அகமரி ் ொவின் முயற்சி ளு ்கு ஏற்ெ 

இெ்கெொருட ்ள் அனன ்தும் உள்நொட்டிலேலய க ொள்வனவு 

கசய்யெ்ெட்டன. 


