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ேகாவாக்ஸ் ட்டத் ந்  இலங்ைகக்  1.5 ல் யன் ேடாஸ்   
ெகா ட்-19 த ப் கள் 

ெகா ம் , 15 ஜ ைல 2021 – ேகாவாக்ஸ் ட்டத் டாக 1.5 
ல் ய க் ம் அ கமான ேடாஸ் ெமாெடரன்ா ெகா ட்-19 

த ப் க டன் ரத் ேயக மானம் இலங்ைகைய  
வந்தைடந் ள்ள . 

 உல க் ம் சமமாக த ப் கள் ைடக்கப்ெப வைத 
ஊக் க் ம் தத் ல் ெசயற்ப த்தப்ப ன்ற ேகாெவக்ஸ் 
ட்டத் ன் த ப்  ேடாஸ் – ப ர் ப் ெபா ைற ன் ழ்  ஐக் ய 

அெமரிக்கா னால் இலங்ைகக்  அன்பளிப்  ெசய் ள்ள 1,500,100 ேடாஸ் 

த ப் கள் இலங்ைகைய வந்தைடந் ள்ளன.  

 “இசச்ந்தரப்்பத் ல் க த் த் ெதரி த்த ெகௗரவ காதார அைமசச்ர ்

ப த்ரா வன்னியாராச்  அவரக்ள் ”இந்தள  ேடாஸ் த ப் கைள 
இலங்ைக மக்க க்  வழங் ம் ைடயத் ல் ன்னனி வ க் ம் 
ஐக் ய அெமரிக்கா க்  இலங்ைக அரசாங்கம் தன  பாராட் க்கைள 
ெதரி த் க்ெகாள் ன்ற . ஏெனனில், த ப் கைள வழங் வதன் 
லம் ெதாற் ேநா ந்  மக்கைள பா காப்பதற்கான எம  
யற் கைள எமக்  ேம ம் ைர ப த்தலாம் என்பேதா , 

இத்ெதாற்  தனிெயா  நாட் டன் வைரய க்கப்பட்டதல்ல என்பதனால் 
இத்தைகய பரஸ்பர ஒத் ைழப்  ெகா ட்-19 ெதாற் க்ெக ரான 
உலகளா ய யற் கைள ேம ம் பலப்ப த் ம்” என ப் ட்டார.் 

இலங்ைகக்கான ஐ.நா வ ட ஒ ங் ைணப்பாளர ் ஹனா ங்கர ்
ஹம்  அவரக்ள் ப் ைக ல், “வரலாற் ேலேய கப்ெபரிய 

உலகளா ய ேநாய்த்த ப்  யற் ைய அ ல்ப த் ம் தத் ல் 
நா கைள தயாரப் த் வதற்காக ஐக் ய நா கள் சைப உலக 
நா க க்  அதன் ெதாடரந்்ேதரச்் யான ஒத் ைழப் க்கைள 
வழங் ன்ற . எம்மைனவ க் ம் பா காப்பான மற் ம் பய ள்ள 
ெகா ட்-19 த ப் கைள வழங் வ ல் மனித கண் ப் ம் 
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அ ய ம் ெவற் ெபற் ள்ளன”, ேம  இலங்ைகயரக் க்  

த ப்  வழங் ம் ட்டத்ைத ெவற் கரமாக அ ல்ப த் வதற்காக 
ேகாவாக்ஸ் ட்டத் டாக அெமரிக்கா வழங் க் ம் இத்தைகய 
பாரிய ஆதர க்  நன் கள். அத்ேதா , இலங்ைக ள்ள ஐக் ய 

நா கள் பணியகம் ெகா ட்-19 பரவைல த க்க ம் 
ெதாற் ேநா ந்  ண்  வர ம்  அதன் கவர ்நி வனங்களான 
உலக காதார ஸ்தாபனம் மற் ம் ஐக் ய நா கள் வர ் நி யம் 
ஆ யவற் டன் இைணந்  இலங்ைக அரசாங்கத் டன் 
ெதாடரச்் யாக பணியாற் ம்” என ெதரி த்தார.்  

இலங்ைக அரசாங்கம் காதார அைமச் ன் ேத ய த ப்  
வழங்கல் ட்டத் ற்  அைமவாக த யான க்க க்  தற்ேபா  
ெகா ட்-19 த ப் கைள வழங்  வ ன்ற . கடந்த மாரச் ்
மாதத் ல் ஒக்ஸ்ேபாரட்் அஸ்ட்ரா ெஸெனக்கா “ெகா ல்ட்” 

த ப் கள் 264,000 ேடாஸ்கள் வழங்கப்பட்டைதத் ெதாடரந்் , இன்  

அன்பளிப்  ெசய்யப்பட் ள்ள த ப் கள் ேகாவாக்ஸ் 
ட்டத் ந்  ைடக் ம் இரண்டாவ  ெதா  த ப் களா ம்.  

 “ெகா ட்—19 அைனத்  நா கைள ம் பா த் ள்ள நிைல ல் 

தனிெயா  நா  அதற்ெக ராக ேபாரா வெதன்ப  சாத் யமான 
அம்சமல்ல. ெகா ட்-19 இ ந்  உ ரக்ைளப் பா காப்பதற் ம், 
அதன் பா ப் கைள தணிப்பதற் ம் நா க க் ைடேயயான 
ஒத் ைழப்  க ம் அவ யமான . எனேவ இத்தைகய த ணத் ல் 

ேகாவாக்ஸ் ட்டத் ன் லம் அெமரிக்கா ற் ம் இலங்ைகக் ம் 
இைட லான டெ்டாத் ைழப்ைப காணக் ைடக் ன்றைம 
ம ழ்ச் யாக உள்ள ” என ஐக் ய நா கள் வர ் நி யத் ன் 

இலங்ைக ர நி  ஸ் யன் ஸ் க் ப் ட் ள்ளார.் 
“இத்த ப் கைள ெகாண் வர நிேயாக ரீ ல் உதவக் 

ைடத்தைம ெதாடரப்ாக ஐக் ய நா கள் வர ் நி யம் 
ம ழ்ச் யைட ன்ற “ என அவர ்ேம ம் க த் த் ெதரி த்தார.்   
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உலக காதார அைமப் ன் இலங்ைகக்கான ர நி  ைவத் யர ்
அலாகா ங் அவரக்ள், “ெகா ட்-19 ெதாற்றான  ேகாள ெபா  மக்கள் 

காதாரத்ைத அ ப்பைட அம்சமாக மாற் ள்ள .  இ  ேகாவாக்ஸ் 
வ த் ம் ட் ப் ெபா ப் ணர் னால் நிைறேவற்றப்ப வேதா , 
”அைனவ ம் பா காப்பாக இல்லா ட்டால் ஒ வ ம் பா காப்பாக 
இல்ைல”  என்ற ெதானிப் ெபா க்  அைமவாக த ப் கள் சமமாக 
ைடக்கப்ெப வைத வ த் ம் டயத் ல்   இைணத ் தைலைம 

நி வனமான உலக காதார ஸ்தாபனம் தன்ைம வ த்  
ெசயற்ப ன்ற . உடன  நிேயாகத் ல் காணப்ப ம் 
இைடெவளிைய நிரப் வதற்கான சாத் யமான வ ைறயாக ேடாஸ்-

ப ர் க்  உலக காதார அைமப்  அைழப்  த்தேதா , அதற்  

அெமரிக்கா வழங் ள்ள இந்த உத ைய பாராட் ேறன். 

ெபா மக்கள் காதார ைறகைள ன்பற் வதன் ல ம் ச க 
ஈ பாட் ட ம் நைட ைறப்ப த் ன்ற இலங்ைக ன் 
த ப் ேயற் ம் நடவ க்ைகேய ெதாற் ேநாய்க்ெக ரான க் ய 
ன்ென ப்பா ம் என உலக காதார ஸ்தாபனம் பாராட் ன்ற ” 

என க த் க்கைள ன்ைவத்தார.்   

ேநாய்த்த ப்  வரலாற் ல் கப்ெபரிய, க ம் க்கலான கள 

ழைம ல் ேகாவாக்ஸ் ட்டத் ன் லம் த ப் கள் ைடப்பைத 
உ  ெசய்வ ல் ஐக் ய நா கள் சைப க் ய பங்  வ க் ற . 

ேகாவாக்ஸ் என்ப  உலக காதார அைமப்  (WHO), த ப் கள் 

மற் ம் ேநாய்த்த ப் க்கான உலகளா ய ட்டணி (Gavi), 

ெதாற் ேநா யல் தயாரந்ிைல கண் ப் க க்கான ட்டணி 
(CEPI) மற் ம் ஐக் ய நா கள் வர ் நி யம் 
ஆ யவற் க் ைட லான ட்  யற் யா ம்.  இ  ெகா ட்-19 

த ப் கைள சமமாக ெபற் க்ெகா ப்பைத ேநாக்கமாகக் 
ெகாண் ள்ள .  
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ேமல க தகவல்க க்  ெதாடர் ெகாள் ங்கள் 

 

ஸ்மாரக்் ஸ்வாங் ன், ஐக் ய நா கள் வர ்நி யம் இலங்ைக; 
ன்னஞ்சல்: bswangin@unicef.org; ெதாைலேப : +94777236548 

சஹனி சந் ரரத்ன, உலக காதார ஸ்தாபனம் இலங்ைக; 
ன்னஞ்சல்: sahanic@who.int  

 


