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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 29 এবপ্রল ঘেম্বক শুরু কম্বর সমস্ত ঘোগে প্রাপ্তিয়স্কম্বের উম্বেম্বেে
ওয়াক-ইর্ অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর জর্ে সমস্ত বর্উ ইয়কন ঘেট মাস ভোকবসম্বর্ের্ সাইট গুবল উন্মুক্ত
োকম্বি

সমস্ত টিকা প্রোর্কারীম্বের একইভাম্বি ঘোগে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে ওয়াক-ইর্
অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর অর্ুমবি বেম্বি উৎসাবিি করা িয়
ওয়াক-ইর্ অোপম্বয়ন্টম্বমন্টগুবল শুধুমাত্র প্রেম ঘ াম্বজর জর্ে
জর্সর্ বসটির 10 গোম্বর্ট ড্রাইম্বভর গণ টিকাকরণ সাইট একই ঠিকার্ায় বিবডিংম্বয়র বভিম্বর
স্থার্ান্তবরি িম্বি, োর ফম্বল িার ক্ষমিা িৃবি পাম্বি/আিিাওয়ার প্রভাি কম িম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বৃহস্পতিবার, 29 এতিল ঘেমক তর্উ ইয়কন
ঘেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সকল ঘোগয তর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য িেম আসা-িেম
পতরমবশর্ তভতিমি ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর জর্য উন্মুক্ত হমব। ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্টগুতল শুধু
িেম ঘ ামজর জর্য সংরতিি ো স্বয়ংতিয়ভামব তর্ধনাতরি হমব িােতমক শে িোর্ করার
পমর। উপরন্তু, সমস্ত টিকা িোর্কারীমের একইভামব ঘোগয তর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য ওয়াক-ইর্
অ্যাপময়ন্টমমমন্টরঅ্র্ুমমাের্ তেমি উৎসাতহি করা হয়।
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে জর্সর্ তসটির 10 গযামর্ে ড্রাইমভ অ্বতিি গণ টিকাকরণ
সাইেটি একই ঠিকার্ায় ভবমর্র তভিমর চমল োমব। এই পেমিপটির ফমল এর িমিা বৃতি পামব
এবং ঘকার্ িতিকূল আবহাওয়ার দ্বারা কম িভাতবি হমব।
"েি ঘবতশ তর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা গ্রহণ করমবর্, আমরা িি দ্রুি COVID-19 মহামারীমক
পরাতজি করব এবং িমিযমকর জর্য একটি র্িু র্ এবং উন্নি রাজয এবং অ্েনর্ীতি পুর্গনঠর্
করব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই কারমণই আমামের জর্য টিকাটি পাওয়া েিো সম্ভব সহজ
করা এবং তর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়ার আরও সুমোগ িোর্ করা অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন। এই র্িু র্
অ্বিামর্র অ্েন ঘে ঘকার্ও ঘোগয িাপ্তবয়স্ক ঘে ঘকার্ও গণ টিকাকরণ সাইমে ঘেমি পারমবর্ এবং
হামি একটি শে তর্ময় ঘবতরময় আসমি পারমবর্, অ্র্লাইমর্ বা ঘফামর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট করার িময়াজর্
েূর কমর। আমরা 24/7 কাজ চাতলময় োব োমি সারা রামজযর সম্প্রোয়গুতলমি টিকা ঘপ ৌঁমে ঘেওয়া
োয় োমি সবাই উপকৃ ি হমি পামর।"

এই ঘ াষণাটি COVID-19 টিকামক আরও সহজলভয করার জর্য তর্উ ইয়কন ঘেমের চলমার্
িমচষ্টামি ঘোগোর্ কমর। 23 এতিল গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা পাৌঁচটি র্িু র্ পপ-আপ টিকাকরণ
সাইমের কো ঘ াষণা কমরমের্ ো তর্উ ইয়কন তসটির ঘবাম গা, মুতের ঘোকার্ এবং সুপারমামকন ে
কমীমের জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘেমব। সাইেগুতল, ো পাৌঁচটি বমরামি অ্বতিি হমব,
িমিযমক িামের অ্তস্তমত্বর সময়কামলর জর্য ঘমাে 400টি ঘ াজ পামব, োর মমধয কমীমের জর্য
আলাো রাখা ঘ াজও আমে।
SUNY চ্োম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্। "চূ ডান্ত পরীিা এতগময় আসার সামে এবং অ্মর্ক
তশিােী েখর্ গ্রীমের জর্য বাতড োওয়ার িস্তুতি তর্মে, আমরা কৃ িজ্ঞ ঘে তর্উ ইয়কন ঘেে
তশিােীমের জর্য টিকাকরমণর তবকল্পগুতল িসাতরি করমে, ো িামের পুমরাপুতর টিকা িাপ্ত হওয়া
সহজ কমর িু মলমে— িা ঘস লতজতেক, ঘভ গতলক বা সময়সূচীর ঘে ঘকার্ বাধা িামের পমে এমস
োৌঁডাক র্া ঘকর্। বৃহস্পতিবার ঘেমক, 16 বের বা িার ঘবতশ বয়মসর তর্উ ইয়কন বাসীরা ঘে ঘকার্
রামজযর পতরচাতলি গণ টিকাকরণ সাইমে ঘকার্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট োডাই ঘেমি পামরর্- এটি একটি
র্ীতিগি পতরবিন র্ ো আমামের তশিােীমের এই ভাইরাস ঘেমক সুরতিি করমি এবং এই শরমি
স্বাভাতবক অ্বিা পুর্রুিার করমি অ্মর্কখাতর্ সাহােয করমব।"
21 এতিল গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে শুিবার, 23 এতিল ঘেমক 16টি গণ টিকাকরণ সাইে ওয়াকইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট গ্রহণ করমব 60 বের বা িার ঘবতশ বয়সী বযতক্তমের জর্য। চাতহোর উপর
তর্ভন র কমর তকেু সাইমে োরা ওয়াক-ইর্ ঘবমে তর্মের্ িামের অ্মপিা করমি হমি পামর। উপরন্তু,
িমোজয হমল, পতরচয় এবং বীমার িমেযর সমস্ত িমাণ, িময়াজর্ হমব।
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