
    

 

ஊடக வெளியடீு 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியமும் இலங்ககக்கோன உலக சுகோதோ  
ஸ்தோபனத்தின் கிகளயும் இலங்ககயில் வகோெிட் - 19 இன் சர்ெரதச 
வதோற்றுநிகலகயக் கட்டுப்படுத்த தமது க ங்கள் ரகோர்க்கின்றன. 

 வகோழும்பு, 17 மோர்கழி 2020- இலங்ககக்கோன உலக சுகோதோ  
ஸ்தோபனத்தின் கிகளயோனது ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்திடமிருந்தோன 2 
மில்லியன் யூர ோ வபறுமதியோன நிதி உதெி மூலம் இலங்ககயில் 
வகோெிட்-19 இன் போதிப்கப குகறப்பதற்கோன அெச  
வசயல்போடுகளுக்கோன திறகன அதிகரிக்க உதவுகின்றது. 

வகோெிட்-19 ரநோயோளர்களின் ப ோமரிப்கப ரமம்படுத்துதல் மற்றும் 
வதோற்றுரநோகயத் தடுத்தல் உள்ளிட்ட பல முக்கிய துகறகளில் இந்த 
உதெியோனது கெனம் வசலுத்தும். 

ஒழுங்ககமக்கப்பட்ட ரநோயோளர் ப ோமரிப்பு வசயல்முகறககள 
உருெோக்குெது சிறந்த திட்டமிடல், ஒருங்கிகைப்பு மற்றும் 
முடிவெடுத்தலிற்கு உதெியோக அகமயும்; அெற்றிற்கு ரமலதிகமோக 
உதெியின் ஒரு முக்கிய பகுதி, கற்றல் வசயல்போட்டு அகமப்பின் 
முன்ரனற்றம் மற்றும் வபோது சுகோதோ  அெச நிகலகளுக்கு 
வபோறுப்போன சுகோதோ  அகமப்பின் திறகன எதிர்கோலத்தில் 
நீடிப்பதற்கும் உதவும். 

இந்த நிதியோனது ஏற்கனரெ உள்ள தகெல் வதோடர்போடல் மற்றும் 
சமூக வசயற்போட்டு முயற்சிககள ஊக்குெிப்பரதோடு தகெல் 
வதோடர்போடல் சோதனங்ககள த முயர்த்தகலயும் உறுதி வசய்யும் 
,அத்துடன் போதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள், இகளஞர்கள், மற்றும் சமூக 
அகமப்புகளின் நகர்வுககள ஊக்குெித்து சமூக அளெிலோன ரநோய்த் 
தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்போட்டு நடெடிக்கககளுக்கும் ெழிெகுக்கும். 

இறுதியோக, அத்தியோெசிய ரசகெககளத் வதோடர்ெதன் 
முக்கியத்துெத்கத அங்கீகரிக்கும் ெககயிலோன ஐர ோப்பிய 
ஒன்றியத்தின் உதெியோனது மக்களுக்கு மனநலம் மற்றும் உளெியல் 
ரசகெககள அணுக ெழிெகுப்பரதோடு, சர்ெரதசத் வதோற்று 
நிகலகமயோல் அதிகரிக்கும் ஏற்றத்தோழ்வுககள 
அகடயோளப்படுத்துகின்றது. 

"இலங்ககக்கோன நிதியோனது சர்ெரதச வகோர ோனோ கெ ஸ் 
வதோற்றுரநோய்க்வகதி ோன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் உலகளோெிய  



    

 

வசயற்போடுகளின் ஒரு பகுதியோகும்" என இலங்கக மற்றும் 
மோகலதீவுக்கோன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுெர் H.E.வடனிஸ் 
கைபி கூறியுள்ளோர். 

"உலக சுகோதோ  ஸ்தோபனத்துடனோன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் 
கூட்டோனது, சுகோதோ த் துகறயில் ஏற்படும் போதிப்புககள 
சுட்டிக்கோட்டுெதற்கு மட்டுமல்லோமல், உள்ளூர் சமூக அகமப்புகளுடன் 
ககரகோர்த்து போதிக்கப்படக்கூடிய அபோயமுள்ள மக்களுக்கும் சிறப்புக் 
கெனம் வசலுத்துகின்றது. 

வதற்கோசிய பி ோந்தியத்தில் உள்ள நோடுகளின் வசயல் திறன்ககள 
ெலுப்படுத்துெது, நோம் அகனெரும் ஒன்றோக இந்த வநருக்கடியிலிருந்து 
மீண்டு ெருெகதயும்,சிறப்போக மீளக் கட்டிவயழுப்பப்படுெகதயும் உறுதி 
வசய்ெதற்கோன ஒரு முக்கிய பகுதியோகும். 

இலங்ககக்கோன உலக சுகோதோ  ஸ்தோபனத்தின் பி திநிதியோன 
கெத்தியர்  சியோ வபண்ட்ரச, “உலகளோெியரீதியில் மற்றும் 
உள்நோட்டில் ரநோயோளர்கள் வதோடர்ந்தும் அதிகரித்து ெருெது 
சர்ெரதசத் வதோற்று ரநோய்நிகலகம முடிெகடய நீண்ட கோலம் 
உள்ளது என்பகத நமக்கு நிகனவூட்டுகின்றது” என்கின்றோர். 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் சரியோன ரந த்திலோன முகறயோக 
திட்டமிடப்பட்ட உதெியோனது வகோெிட்-19 ற்கோன இலங்ககயின் 
முன்வனச்சரிக்கக மற்றும் வசயல்போட்டு நடெடிக்கககளுக்கோன 
திட்டமிடல் வசயல்படுத்தப்படுெகத அதிகரிப்பரதோடு ரநோயோளர் 
ப ோமரிப்பு, ஆபத்தோன வதோடர்போடல்கள் மற்றும் சமூக ஈடுபோடு, வதோற்று 
ரநோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்போடு அத்ரதோடு அத்தியோெசிய 
ரசகெககள ப ோமரித்தல் ஆகிய தூண்களில் கெனம் வசலுத்துகிறது. 

கற்றல் வசயல்போட்டு அகமப்பின் ெளர்ச்சியின் மூலமோக உருெோக்கப் 
பட்ட நெனீ வதோழில்நுட்பத்தின் ெிரிெோக்கமோனது, திறன் 
ெலுப்படுத்துதல் மற்றும் வதோடர்ச்சியோன கற்றல் நடெடிக்கககள் 
மூலம் தற்ரபோகதய சர்ெரதச வகோெிட்-19 வதோற்று 
ரநோய்நிகலகமக்கு  மட்டுமல்லோமல் எதிர்கோலத்திற்கோக சிறப்போக 
தயோர்படுத்தப்பட்ட சுகோதோ  அகமப்பிற்கும் உதெியோக அகமயும். 


