මාධ්ය නිවේදනය
2020 අප්රේල් 21, ප්ර ොළඹ දී...

වනස්වේ සමාගම වෙතින්, ව ාවිඩ්-19 සටනට රු. මිලියන
50 දාය ත්ෙයක්; අෙශ්යතා ඇති අයට උප ාර කිරීම
සඳහා වස්ෙ යින් තම ෙැටුවපන් ව ාටසක් ස්වේච්ඡාවෙන්
පරිතයාග රයි
ප්ර ොවිඩ්-19 වසංගතප්රේ ප්රතිඵලයක් ප්රලස පීඩොවට පත්ව ආධොර අවැසි පවුල්වලට සහ
වසංගතයට එප්රරහිව ඉදිරිප්රපළ හිඳිමින් සටන් රන ප්රසේව යින්ට ද ප්රනසේප්රල් ප්රවතින්
රු. මිලියන 50 ආධොර හිමිව තිප්රේ. සහන සැලසීප්රේ ප්රදවන අදියප්රේදී, තම වැටුප්රපන්
ප්ර ොටසක්, අවශ්යතො ඇති අයට උප ොර රනු පිණිස, සේප්රේච්ඡොප්රවන් පිරිනැමීමට
සූදොනමින් සිටින තම ප්රසේව යින් සමඟ ද ප්රනසේප්රල් එක්වනු ඇත. සමොගම, සියලුම
ප්රසේව දොය ත්වයන් එකින් එ පදනම මත ගැලප්රපනු ඇත.
“අපි ශ්රී ලං ොව සමඟ පසුගිය වසර 114 පුරො යහපත් ොලවලදී ප්රමන්ම අයහපත්
ොලවලදී ද රැඳී සිට ඇති අතර අපප්රේ ප්රසේව යින්, පොරිප්ර ෝගි යින්, ප්රගොවීන්, වයොපොරි
හවුල් රුවන් සහ ප්රජොවප්රේ සුබසොධනය පිළිබඳව අපි ගැඹුරින් සැළකිලිමත්ව ටයුතු
ර තිප්රබනවො. අද, අපි ඔප්රරොත්තු දීප්රේ හැකියොව, ධධේයය සහ හෘදයොංගම ොවය සමඟ
ප්රමම වසංගතයට එප්රරහිව සටන් කිරීප්රේදී අපට ළ හැකි උපරිමය සිදු රමින් ඔවුන්
සමඟ දිගටම රැඳීසිටිනවො.” ප්රනසේප්රල් ලං ො ළමනො ොර අධයක්ෂ ෆැේරිසේ ැවලින්
මහතො පැවසීය.
සමොගම හැකි උපරිමප්රයන් සිය අගය දොමය හරහො තම පොේශ්ව රුවන්ප්රේ යහපැවැත්ම
ආරක්ෂො කිරීම සඳහො පුළුල් සහන ප්රසේවො ක්රියොත්ම
ර තිප්රේ.
පාරිව ෝගි යින් සහ ප්රජාෙ: සිය පොරිප්ර ෝගි යින්ට අඛණ්ඩව ප්රසේවො සැලසීම සඳහො
අඛණ්ඩ ආහොර සැපයුමක් සහති
රනු වසේ ප්රනසේප්රල් ප්රවප්රහස වී ටයුතු රයි.
ප්රජොවට සහප්රයෝගය දැක්වීම සඳහො සමොගම විසින් රු. මිලියන 50 ක් වටිනො පුද්ගලි
ආරක්ෂ උප රණ (PPE) සහ ආහොරපොන පරිතයොග ද පිරිනමන ලදී. ප්ර ොවිඩ්-19
වසංගතප්රයන් පීඩොවට පත් පවුල්වලට සහ ප්රබෝවන ප්රරෝග ප්රරෝහල (IDH), මහජන
ප්රසෞඛය පරීක්ෂ වරුන් (PHIs), හමුදොව සහ ප්රපොලිසිය ඇතුළු ප්ර ොවිඩ්-19 මේදනය
කිරීප්රේ මධයසේථොනප්රේ සිටින ධවදය ප්රසේව යින්ට සහ ආරක්ෂ අංශ් සොමොජි යින්ට
ඒවො හිමිවිය.

වගාවීන්: ප්රමම අවිනිශ්ේිත ොලවලදී ඔවුන්ප්රේ ජීවප්රනෝපොයන් ආරක්ෂො ර ගැනීම
සහති කිරීම සඳහො ප්රනසේප්රල් සිය ප්රගොවීන් 14,000 ප්රදනොප්රගන්ම කිරි මිලදී ගැනීම
අඛණ්ඩව රප්රගන යයි. තම කිරි අසේවැන්න විකුණොගත ප්රනොහැකිව පසුවන ප්රසසු
ප්රගොවීන්ප්රගන් ද හැකි සෑම අවසේථොව දීම කිරි ලබොගනිමින් ඔවුන්ට අඛණ්ඩව ආදොයමක්
ලැප්රබන බව සහති කිරීමට ද ප්රනසේප්රල් සහොය ප්රවමින් සිටී.
ෙයාපාරි හවුේ රුෙන්: සමොගම සිය සැපයුේ රුවන් සමඟ සමීපව ටයුතු රමින්
අවම ොේය මණ්ඩලයක් සමඟ වැඩ කිරීම පිණිස ඔවුන්ප්රේ ක්රියොදොමයන් අනුවේතනය
කිරීමට උදේ රයි. ජොති ප්රසෞඛය හො ආරක්ෂිත නිේප්රද්ශ්යන්ට අනුකූලව ප්රමප්රහයුේ
ආරේ කිරීමට අවශ්ය ප්රප්රොප්රටෝප්ර ෝල මගින් ද සමොගම ඔවුනට සහොය හො මඟප්රපන්වීම
සිදු රයි. තම ප්රබදොහැරීේ හවුල් රුවන්ට සිදුවන මූලයමය බලපෑම අවම කිරීම සඳහො,
ප්රනසේප්රල් සමොගම ජංගම ප්රවළඳසැල් සහ නිවොස ප්රබදො හැරීප්රේ වයොපොර ආ ෘති
සැ සීමට සහ ඊ-වොණිජයය ප්රවේ අඩවි ප්රවත නිෂේපොදන සැපයීමට ද ඔවුන්ට උදේ රයි.
සමොගම විසින් සිය ප්රබදොහැරීේ විකුණුේ නිප්රයෝජිතයින්ට මුඛආවරණ, විශ්බීජනොශ්
දියර සහ ප්රසෞඛය සහ ආරක්ෂ පියවරයන් පිළිබඳ විධිමත් මග ප්රපන්වීමක් ද ලබො ප්රදයි.
වස්ෙ යින්: ප්රනසේප්රල් සිය ප්රසේව යින් සඳහො ආරක්ිත වැඩ පිළිප්රවලක් ක්රියොත්ම
කිරීම සඳහො ප්රලෝ ප්රසෞඛය සංවිධොනය සහ ශ්රී ලං ො ප්රසෞඛය බලධොරීන් ලබොදුන් ප්රසෞඛය
නිේප්රද්ශ් ප්රහොඳින් අනුගමනය ර ඇත. වැඩ ප්රවන් කිරීම, සමොජ දුරසේථ ොවය, ආරක්ිත
ප්රවොහනය, උෂේණත්වය අධීක්ෂණය, විශ්බීජනොශ් දියර සහ මුඛආවරණ ොවිතො කිරීම
සහ නිවප්රසේ සිට වැඩ කිරීම ප්රමයට ඇතුළත් ය. ප්රසේව යින්ට සහ ඔවුන්ප්රේ පවුල්වලට
තමන්ව ආරක්ෂො ර ගත හැකි ආ ොරය පිළිබඳ නිරන්තර සන්නිප්රේදනය කිරීම මගින්
ප්රමන්ම, ප්රසේව ප්රයකුට තමන්ට ප්රහෝ පවුප්රල් සොමොජි ප්රයකුට ප්රරෝග ආසොදනය වීප්රේ
අවදොනමක් ඇතැයි හැප්රේ නේ සේවයං හුද ලොව සඳහො මඟප්රපන්වීම හරහො ද සමොගම
තවදුරටත් සහොය වී තිප්රේ.
ප්රේ අතර ප්රනසේප්රල් සමොගම අන්තේජොල ධවදය උපප්රද්ශ්න, ප්රබප්රහත් වටප්රටෝරු
ප්රවොහනය සහ ප්ර ොවිඩ්-19 පරීක්ෂණ ආදිය ආවරණය කිරීම සඳහො ද ප්රසේව ප්රසෞඛය
රක්ෂණ ප්රතිලො පුළුල් ර ඇත. තවද, ප්රසේව යින්ප්රේ ශ්ොරීරි , මොනසි සහ
ිත්තප්රේගීය යහපැවැත්මට සහොය වීම සඳහො සෑම සතිය ම අතථය සේබන්ධතො
වැඩසටහන් (virtual engagement programmes) සහ ප්රවනත් ආධොර දෑ රැසක්
ප්රසේව යින්ට පිරිනැප්රේ.
“ප්රමය ප්රනසේප්රල් වැනි සමොගේ තම සොරධේම ප්රදේශ්නය රමින් ටයුතු ළ යුතු
අවසේථොවක්. ප්රමම දුෂේ ර අවසේථොප්රේදී අපප්රේ පොරිප්ර ෝගි යින්ට අඛණ්ඩව අපප්රේ
නිෂේපොදන හිමිවන බව තහවුරු රගැනීප්රමන් ඔේබට ප්රගොසේ, අපප්රේ ප්රසේව යින්,
ප්රගොවීන්, සැපයුේ රුවන් සහ වයොපොරි හවුල් රුවන් රැ බලො ගැනීම සහ ප්රමම
තත්ත්වය තුළ පීඩොවට පත්වු අප්රනක් අයට උප ොර කිරීම ගැන අපි ආඩේබර ප්රවනවො.

අපට ළ හැකි ප්රද් උපරිමප්රයන්ම කිරීම ගැන අපි ආඩේබර ප්රවමු” යනුප්රවන් ෆැේරිසේ
ැවලින් මහතො පැවසීය.
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