অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/27/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন স্টেট সম্পূর্ন টিকা স্টেওয়া মার্ুষম্বের জর্ে মাস্ক িেিহাম্বরর উপর র্তু র্ CDC বর্ম্বেন ের্া
গ্রহর্ করম্বি িম্বল গভর্ন র কুওম্বমা স্ট াষর্া বেম্বয়ম্বের্

আজ CDC দ্বারা জাবর করা র্তু র্ বর্ম্বেন ের্া এখাম্বর্ উপলভে
বর্ম্বেন ের্া COVID-19 এর জর্ে টিকা পাওয়ার গুরুম্বের উপর পুর্রায় স্টজার স্টেয়
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট সম্পূণন টিকাপ্রাপ্ত ব্যনিমের
জর্য মাস্ক ব্যব্হামরর নব্ষময় ঘসন্টারস ফর নিনজজ কমরাল এন্ড নপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এর র্তু র্ নর্মেন শর্া গ্রহণ করমব্। নর্মেন নশকায় ব্লা হময়মে ঘে
ফাইজার ব্া মিার্না ভযাকনসমর্র নিতীয় ঘিাজ ব্া এক ঘিাজ জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ ভযাকনসর্
পাওয়ার েুই ব্া তার ঘব্নশ সপ্তাহ পমর মার্ুষমক সম্পূণন টিকা ঘেওয়া নহসামব্ সংজ্ঞানয়ত করা হমব্,
এব্ং তামের নর্নেন ষ্ট জর্ব্হুল ঘসটিংস এব্ং ঘভর্ুয োডা আর ব্াইমর মাস্ক পরার প্রময়াজর্ ঘর্ই।
েনেও, মাস্ক এখর্ও ব্ানডর নভতমর পরা উনিত এব্ং এখর্ও োমের সম্পূণনরূমপ টিকা ঘেওয়া হয়নর্
তামের িারা পরা উনিত। এই নর্মেন নশকাটি টিকা ঘর্ওয়ার গুরুত্ব এব্ং জর্স্বামযযর নেকনর্মেন শর্া
নর্নব্ডভামব্ ঘমমর্ িলার উপর পুর্রায় ঘজার ঘেয়, নব্মশষ কমর োরা এখমর্া টিকা
পার্নর্। ইনমউমর্াকমরামাইজি অ্ব্যা সহ সম্পূণন টিকাপ্রাপ্ত ব্যনিমের প্রথমম তামের স্বাযযমসব্া
সরব্রাহকারীর সামথ পরামশন করা উনিত।
"CDC আজ র্তু র্ নর্মেন নশকা ঘ াষণা কমর ব্মলমে ঘে েখর্ পুমরাপুনর টিকা ঘেওয়া আমমনরকার্রা
ব্াইমর থামক, ব্াইক িালামর্া, হাইনকং, ঘেৌডামর্া ব্া ঘোট সমামব্মশ, তখর্ তামের মাস্ক পরার
প্রময়াজর্ ঘর্ই। এটি মুনিোয়ক, নব্মশষ কমর এখর্ েখর্ আব্হাওয়া গরম হমে," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন ঘসই নর্মেন শর্া গ্রহণ কমরমে, তাই এটি রামজযও কােনকর হমত িমলমে এব্ং
আমরা এর জর্য CDC ঘক ধর্যব্াে জার্ামত িাই। এই সংব্ােটি এই সতযমক তু মল ধমর ঘে েনে
আপনর্ টিকা পার্, তাহমল আপর্ার কামে আরও স্বাধীর্তা উপলভয, এব্ং আনম সমস্ত ঘোগয নর্উ
ইয়কন ব্াসীমক উৎসানহত করনে োরা এখর্ও ভযাকনসর্ পার্নর্ তারা আজ একটি অ্যাপময়ন্টমমন্ট
নর্র্।"
র্তু র্ CDC নর্মেন শর্া অ্র্ুোয়ী, সম্পূণন টিকাপ্রাপ্ত মার্ুমষরা টিকাহীর্ ব্যনিমের ঘিময় ঘব্নশ
নিয়াকলামপ জনডত হমত পামর, োর মমধয রময়মে:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

সম্পূণন টিকাপ্রাপ্ত কমীরা েনে এক্সমপাজামরর পর লক্ষণহীর্ হয় তাহমল তামের কাজ
করা ঘথমক আর সীমাব্দ্ধ থাকার প্রময়াজর্ ঘর্ই
অ্-স্বাযযমসব্া একনিত ঘসটিংমসর সম্পূণন টিকাপ্রাপ্ত ব্ানসন্দামের পনরনিত এক্সমপাজামরর
পমর আর ঘকায়ামরন্টাইর্ করার প্রময়াজর্ ঘর্ই
মাস্ক র্া পমর ব্া শারীনরক েূরত্ব র্া ঘরমখ ব্ানডর নভতমর অ্র্যার্য সম্পূণন টিকা
ঘেওয়া ঘলাকমের সামথ ঘেখা করা
মাস্ক ব্া শারীনরক েূরত্ব োডাই মরর নভতমর গুরুতর COVID-19 ঘরামগর ঝুুঁ নক
কম এমর্ একক পনরব্ামরর (নশশু সহ) টিকাহীর্ ব্যনিমের সামথ ঘেখা করা
নকেু জর্ব্হুল ঘসটিংস এব্ং ঘভর্ুয োডা, একটি মাস্ক োডা ব্নহরঙ্গর্ নিয়াকলাপ
এব্ং নব্মর্ােমর্ অ্ংশ ঘর্ওয়া
অ্ভযন্তরীণ ভ্রমণ পুর্রায় শুরু করা এব্ং ভ্রমমণর আমগ ব্া পমর পরীক্ষা করা ব্া
ভ্রমমণর পমর স্ব-ঘকায়ামরন্টাইর্ ঘথমক নব্রত থাকা
আন্তজনানতক ভ্রমমণর জর্য মানকন র্ েুিরাষ্ট্র োডার আমগ পরীক্ষা ঘথমক নব্রত থাকা
(গন্তমব্যর জর্য প্রময়াজর্ র্া হমল) এব্ং েুিরামষ্ট্র নফমর আসার পমর স্বঘকায়ামরন্টাইর্ ঘথমক নব্রত থাকা
নর্নেন ষ্ট ঘসটিংমসর জর্য নকেু ব্যনতিম োডা, েনে লক্ষণহীর্ হয় তমব্ একটি পনরনিত
এক্সমপাজামরর পমর পরীক্ষা করা ঘথমক নব্রত থাকা
লক্ষণহীর্ হমল পনরনিত এক্সমপাজামরর পমর ঘকায়ামরন্টাইর্ ঘথমক নব্রত থাকা
লক্ষণহীর্ এব্ং সম্ভাব্য হমল রুটির্ নিনর্ং পরীক্ষা ঘথমক নব্রত থাকা (অ্স্বাযযমসব্া
ঘসটিংমস)

এই পনরব্তন র্ আইর্সভায় লক্ষয করা হমব্ তমব্ এই ব্েমরর শুরুমত প্রণীত 2021 সামলর আইমর্র
অ্ধযায় 71 এর এনক্সমজনি নব্ধার্গুনল অ্নব্লমে ব্যব্হার কমর কােনকর হমব্।
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