অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/23/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন বিটি বিাম্বেগা, মুবির বিাকার্ এিং িুপারমাম্বকনট কমীম্বির জর্ে
ওয়াক-ইর্ অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট িহ পাাঁচটি র্তু র্ পপ-আপ টিকাকরণ িাইম্বটর কথা ব াষণা কম্বরম্বের্

িমস্ত ব াগে বর্উ ইয়কনিািীম্বির জর্ে পাাঁচটি িম্বরার িকল িাইটগুবল ব ালা; ওয়াক-ইর্
অোপম্বয়ন্টম্বমন্টগুবল কমন িংস্থাম্বর্র প্রমাণ িহ বিাম্বেগা, মুবির বিাকার্ এিং িুপারমাম্বকনট কমীম্বির
জর্ে িীবমত
SOMOS কবমউবর্টি বকয়ার, আরিার্ বহলথ প্ল্োর্, ইউর্াইম্বটে বিাম্বেগাি অফ আম্বমবরকা,
র্োের্াল িুপারমাম্বকনট অোম্বিাবিম্বয়ের্, RWDSU এর িাম্বথ অংেীিাবরত্ব করম্বি রাজে
প্রবতটি িাইট বমাট 400টি বোজ পাম্বি, কমীম্বির জর্ে বোজ আলািা রা া িহ; 718-589-4755
র্েম্বর কল কম্বর SOMOS িাইটগুবলর জর্ে এ াম্বর্ এিং েহুম্বর স্বাস্থে পবরকল্পর্া িাইম্বটর জর্ে
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ পাাঁচটি র্তু র্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইমের কথা ঘ াষণা কমরমের্
যা নর্উ ইয়কন নসটির ঘ ামেগা, মুনির ঘিাকার্ এ ং সুপারমামকন ে কমীমির জর্য ওয়াক-ইর্
অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘিম । সাইেগুনি, যা পাাঁচটি মরামত অ্ নিত হম , প্রমতযমক তামির অ্নিমের
সময়কামির জর্য ঘমাে 400টি ঘোজ পাম , যার মমযয কমীমির জর্য আিািা রাখা ঘোজও আমে।
সাইেগুনি সমি ঘযাগয নর্উ ইয়কন াসীমির জর্য ঘখািা, তম ঘক ি ঘ ামেগা, মুনির ঘিাকার্ এ ং
সুপারমামকন ে কমীরা কমনসংিামর্র প্রমাণ সহ টিকা নর্মত ওয়াক ইর্ করমত পামরর্। নর্উ ইয়কন ঘেে
সাইেগুনিমত টিকা ঘিওয়ার জর্য SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার (SOMOS Community Care) এ ং
আর ার্ ঘহিথ প্ল্যামর্র (Urban Health Plan) সামথ অ্ংশীিানরে করম । ঘযাগয নর্উ ইয়কন াসীরা
ঘশামমাশ সাইেগুনির জর্য এখামর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট করমত পামরর্ এ ং আর ার্ ঘহিথ প্ল্যার্ সাইমের
জর্য 718-589-4755 র্ম্বমর কি করমত পামরর্।।
"আমরা সারা রাজয জুমে নর্উ ইয়কন াসীমির টিকা ঘিওয়ার ঘেমে ন শাি অ্গ্রগনত করনে, নকন্তু
আমামির নর্নিত করমত হম ঘয আমরা প্রনতটি সম্প্রিাময়র প্রনতটি জর্সংখযার কামে
ঘপ াঁেনি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্পনরহাযন শ্রনমকরাই তামির নর্মজর নর্রাপত্তামক ন পন্ন কমরনেি
যামত আমরা এই মহামারীর ঘমাকান িা করমত পানর এ ং আমরা তামির অ্সাযারণ পনরমষ ার জর্য
তামির কামে ন শািভাম কৃ তজ্ঞতার ঋমণ ঋণী। এই কারমণই এই র্তু র্ পপ-আপ টিকাকরণ
সাইেগুনি এত গুরুেপূণন - তারা ঘ ামেগা, মুনির ঘিাকার্ এ ং সুপারমামকন ে কমীমির জর্য টিকা

পাওয়া এ ং তামির পনর ার ও সম্প্রিায়মক COVID-19 এর ন রুমে সুরনেত করা সহজ কমর
তু িম , যারা প্রনতনির্ একটি অ্পনরহাযন পনরমষ া প্রিার্ করার জর্য কাজ কমরমের্।"
এই কমীমির জর্য প্রনতষ্ঠা করা র্তু র্ পপ-আপ সাইেগুনি নর্মচ ঘিওয়া ঠিকার্াগুনিমত অ্ নিত।
প্রনতটি SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার সাইে সকাি 9-তা ঘথমক ন মকি 5-ো পযনন্ত ঘখািা থাকম ।
আর ার্ ঘহিথ প্ল্যার্ সাইেটি সকাি 8োমথমক 5ো পযনন্ত ঘখািা থাকম । ঘ ামেগা, মুনির ঘিাকার্
এ ং সুপারমামকন ে কমীমির কমনসংিামর্র প্রমাণ ঘিখামত হম ।
আিন ার্ বহলথ প্ল্োর্ (Urban Health Plan)
1054 Simpson St
Bronx, NY
ঘখািা: ঘসাম ার, এনপ্রি 26 - রন ার, ঘম 2
মোবেির্ বকায়োর িম্বয়জ অোন্ড গালন ি ক্লাি (Madison Square Boys and Girls Club)
2245 Bedford Ave
Brooklyn, NY
ঘখািা: শনর্ ার, 1 ঘম
বমের্ বিািাইটি (Mission Society)
646 Malcolm X Blvd
New York, NY
ঘখািা: শনর্ ার, 24 এনপ্রি
ইগম্বলবিয়া বিম্বরা বিবিয়াম্বর্া জুিা (Iglesia Centro Cristiano Juda)
111-36 Roosevelt Ave
Flushing, NY
ঘখািা: ৃহস্পনত ার, 29 এনপ্রি
মোর্র িুপাম্বরট (Manor Superette)
927 Manor Rd
Staten Island, NY
ঘখািা: য
ু ার, 28 এনপ্রি
বরম্বটইল, বহালম্বিল এিং বেপাটনম্বমন্ট বটার ইউবর্য়ম্বর্র (Retail, Wholesale and Department
Store Union, RWDSU) িভাপবত টু য়াটন অোম্বপলিাউম িম্বলর্, "অ্পনরহাযন কমীরা মহামারীর
চিাকািীর্ সুপারমামকন ে, মুনির ঘিাকার্ এ ং ঘ ামেগাগুনিমত আমামির ঘস া করার জর্য তামির
জী র্ ঝুাঁ নকমত ঘেমিমে, এ ং আমরা তামির কামে িায় ে COVID-19 এর টিকা ঘর্ওয়ার জর্য
প্রময়াজর্ীয় সহায়তা প্রিার্ করার জর্য। আনম আর্নিত ঘয গভর্নর কুওমমা এই কমীমির সহায়তা

করার জর্য পিমেপ গ্রহণ কমরমের্ নর্উ ইয়কন নসটি জুমে তামির জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর
য িা কমর। একটি শনিশািী টিকাকরণ কমনসূনচ একটি রাষ্ট্র নহসাম এই মহামারীমক পরানজত
করমত আমামির সেি হওয়ার জর্য গুরুেপূণন, এ ং এই র্তু র্ প্রমচষ্টা আমামির এই গুরুেপূণন
জর্মগাষ্ঠীমক টিকা ঘিওয়ার উমেমশয সঠিক নিমক নর্ময় যাওয়ার জর্য একটি পিমেপ।"
ইউর্াইম্বটে িোঙ্ক ফর অোবিকার (UBA) বপ্রবিম্বেন্ট রাধাম্বমি রবিম্বগজ িম্বলর্, "ঘ ামেগা, মুনির
ঘিাকার্ এ ং সুপারমামকন মের কমীরা COVID-19 মহামারী জুমে একটি অ্পনরহাযন পনরমষ া প্রিামর্র
জর্য অ্গনণত ন্টা সময় নিময়মের্, এ ং আনম এই ঘ াষণামক স্বাগত জার্াই ঘয পাাঁচটি ঘ ামরামত
তামির জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট উপিব্ধ করা হম । ঘক ি মাে স্বািযমস া প্রনতষ্ঠার্গুনিমত
সম নাত্তম অ্যামেস রময়মে এমর্ যনিমির র্য়, সমি নর্উ ইয়কন াসীরা যামত টিকা পার্, তা নর্নিত
করার পমথ ঘর্তৃ ে নিময়মের্ গভর্নর কুওমমা এ ং এই ঘ াষণা একটি গুরুেপূণন জর্সংখযার মমযয ঘসই
প্রমচষ্টাগুনিমক আরও অ্গ্রসর করম । COVID-19 আমামির সম্প্রিাময় এখমর্া এক ঝুাঁ নক হময় রময়মে,
নকন্তু আমরা প্রনতনির্ নর্উ ইয়কন াসীমির টিকা ঘিওয়ার ঘেমে অ্গ্রগনত করনে, এ ং এই কমীমির
সুরোয় সহায়তা করার এই প্রমচষ্টা আমামির রাজযমক এনগময় নর্ময় ঘযমত সহায়তা করম । UBA
নর্উ ইয়কন নসটিমত 14,000 ঘ ামেগার প্রনতনর্নযে কমর এ ং আমামির কমীমির টিকা ঘিওয়ার জর্য
গভর্নমরর আহ্বামর্ সাো নিমত প্রস্তুত।"
র্োোর্াল বিবকউরটি এম্বজবির (National Security agency, NSA) বপ্রবিম্বেন্ট উইবলয়াম
রবিম্বগজ িম্বলর্, "NSA গভর্নর কুওমমার সুপারমামকন ে কমীমির মমতা ফ্রন্টিাইর্ এ ং অ্পনরহাযন
কমীমির টিকাকরমণর জর্য অ্গ্রানযকার অ্ যাহত রাখার প্রনতশ্রুনতর অ্তযন্ত প্রশংসা কমর। আমরা
তার প্রশাসমর্র সামথ অ্ংশীিানরে করমত ঘপমর গন ত
ন যামত আমামির কমীমির দ্রুত এ ং িে
পেনতমত টিকা পাওয়ার জর্য উৎসগীকৃ ত সাইে রময়মে।"
নর্উ ইয়কন ঘেে রাজয জুমে স্বল্প পনরমষ াপ্রাপ্ত সম্প্রিায়গুনিমত সম্প্রিায় নভনত্তক পপ-আপ টিকাকরণ
সাইে ঘখািা অ্ যাহত ঘরমখমে। 15 জার্ুয়ানর ঘথমক 200টির ঘ নশ কনমউনর্টি-নভনত্তক পপ-আপ
সাইে 77,000 এরও ঘ নশ প্রথম COVID-19 টিকার ঘোজ প্রিার্ কমরমে।
এই কনমউনর্টি-নভনত্তক 'পপ আপ' টিকািার্ সাইমের অ্ যাহত উন্নয়র্ COVID-19 টিকা ন তরমণ
নর্রমপেতা ও সমতা নর্নিত করমত গভর্নর কুওমমার িেযমক অ্গ্রসর কমর। 2020 সামির ঘশমষর
নিমক, ঘসমেোনর অ্ ঘেে ঘরাসার্া ঘরাসামিা, আর ার্ নিমগর ঘপ্রনসমেন্ট (Urban League
President) ও প্রযার্ নর্ নাহী কমনকতন া মাকন মনরয়াি ও ঘহিথোে (Healthfirst) এর ঘপ্রনসমেন্ট
ও প্রযার্ নর্ ান হী কমনকতন া পযাে ওয়াং এর সভাপনতমে গভর্নর নর্উ ইয়মকন র ভযাকনসর্ ইকুইটি োস্ক
ঘোসন (Vaccine Equity Task Force) চািু করার ঘ াষণা ঘির্। প্রনতষ্ঠার পর ঘথমক োস্ক ঘোসন
টিকা ঘিওয়ার ঘেমে াযা ঘভমে এ ং ঘেে জুমে ভযাকনসমর্র র্যায়সেত ন্টর্ রময়মে নকর্া তা
নর্নিত কমর এ ং িু ি
ন ও নর্ম্নন ত্ত সম্প্রিায়গুনি যামত নপনেময় র্া পমে তা নর্নিত করার িমেয
কাজ অ্ যাহত ঘরমখমে।
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