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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন স্টেট সম্পূর্ন টিকা স্টেওয়া মার্ুষম্বের জর্ে মাস্ক িেিহার এিং সামাবজক েুরত্ব িজায়
রাখার উপর র্তু র্ CDC বর্ম্বেন ের্া গ্রহর্ করম্বি িম্বল গভর্ন র কুওম্বমা স্ট াষর্া বেম্বয়ম্বের্

19 স্টম স্টেম্বক, বর্উ ইয়কন স্টিবেরভাগ িেিসা এিং পািবলক স্টসটিংম্বসর জর্ে CDC এর "সম্পূর্ন
টিকাপ্রাপ্ত িেবিম্বের জর্ে অন্তিন তীকালীর্ জর্স্বাস্থ্ে সুপাবরে" গ্রহর্ করম্বি
বপ্র স্টক স্টেম্বক 12 স্কু ল, পািবলক ট্রার্বজট, গৃহহীর্ আশ্রয়ম্বকন্দ্র, সংম্বোধর্াগার, র্াবসন ংম্বহাম এিং
স্বাস্থ্েম্বসিা স্টসটিংসম্বক এই বর্ম্বেন ের্া স্টেম্বক িাে স্টেওয়া হম্বি যতক্ষর্ র্া আরও বর্উ ইয়কনিাসীম্বক
সম্পূর্নভাম্বি টিকা স্টেওয়া হয়
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 19 ঘম ঘেমক নর্উ ইয়কন ঘেট ঘেনির ভাগ
েযেসানয়ক এেং পােনিক ঘসটংমসর জর্য CDC এর "সম্পূণন টকাপ্রাপ্ত মার্ুমষর জর্য অ্ন্তেনর্তীকািীর্
জর্স্বাস্থ্য সুপানরি" গ্রহণ করমে। CDC গাইমেমের সামে সামঞ্জসযপূণন, নপ্র ঘক ঘেমক 12 স্কু ি,
পােনিক ট্রার্নজট, গৃহহীর্ আশ্রয়মকন্দ্র, সংমিাধর্াগার, র্ানসনংমহাম এেং স্বাস্থ্যমসো ঘসটংস ের্তক্ষণ র্া
আরও নর্উ ইয়কন োসীমক সম্পূণনভামে টকা ঘেওয়া হমে র্তর্তক্ষণ রামজযর নেেযমার্ COVID-19 স্বাস্থ্য
নর্মেন নিকা অ্র্ুসরণ করা অ্েযাহর্ত োকমে।
"নর্উ ইয়কন োসীরা COVID এর নেস্তার ঘরাধ করমর্ত এেং এমক অ্পরমক নর্রাপে রাখমর্ত গর্ত এক
েের ধমর কম ার পনরশ্রম কমরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘসই কাজট ফিপ্রসূ হময়মে এেং
আমামের সুন্দর ঘেট পুর্রায় ঘখািার ঘক্ষমে এই পরের্তী পেমক্ষপ নর্মর্ত ঘপমর আমরা আর্নন্দর্ত।
নর্উ ইয়মকন র জর্গণ এেং েিনর্ােীমের একইভামে মামস্কর প্রময়াজর্ীয়র্তা র্তুমি ঘর্ওয়ায় সান্ত্বর্া ঘর্ওয়া
উনির্ত, নকন্তু োরা এখর্ও জর্সাধারমণর মমধয র্তামের মাস্ক পমর নর্রাপে ঘোধ করমর্ত পামর এেং
েযেসানয়ক মানিকরা োরা এখর্ও পৃষ্ঠমপাষকমের র্তামের মাস্ক পরমর্ত েিমর্ত পামর র্তামের প্রনর্ত
শ্রদ্ধািীি হওয়া উনির্ত। আমরা আমামের আরও ভাি, নর্রাপে নর্উ ইয়মকন র আরও কাোকানে।
আমরা নর্উ ইয়কন কঠির্ এেং আমরা এট প্রমাণ কমরনে।"
CDC এর নর্মেন ির্া োস্তোয়মর্র জর্য, নর্উ ইয়কন ঘেট 19 ঘম ঘেমক কােনকর হওয়ার জর্য
নর্ম্ননিনখর্ত পুর্রায় ঘখািার নর্মেন নিকা সংমিাধর্ করমে:
বিজম্বর্স মাস্ক বর্য়মািলী

CDC পরামিন নেময়মে ঘে সম্পূণন টকাপ্রাপ্ত েযনিমের মাস্ক পরার প্রময়াজর্ ঘর্ই এেং 18 েেমরর
ঘেনি েয়সী 52 ির্তাংমিরও ঘেনি নর্উ ইয়কন োসীমক সম্পূণন টকা ঘেওয়া হময়মে, রাষ্ট্র েযেসাগুনিমক
র্তামের প্রনর্তষ্ঠামর্র সকমির জর্য মুমখামির প্রময়াজর্ অ্েযাহর্ত রাখার অ্র্ুমমাের্ ঘেমে, CDC
গাইমেমের সামে সামঞ্জসয ঘরমখ। ঘেনিরভাগ ঘসটংমস, টকা ঘেওয়া েযনিমের মাস্ক পরার প্রময়াজর্
হমে র্া। টকাহীর্ েযনিমের, CDC এেং রাষ্ট্রীয় উভয় নর্মেন ির্ার অ্ধীমর্ সমস্ত পােনিক ঘসটংমস
মাস্ক পরমর্ত হমে।
স্বাস্থ্য নেভাগ েৃঢ়ভামে অ্ভযন্তরীণ ঘসটংমস মাস্ক পরার সুপানরি কমর ঘেখামর্ েযনিমের টকাকরমণর
নস্থ্নর্ত অ্জার্া। েযেসাময়র দ্বারা মাস্ক েযেহামরর প্রময়াজর্ীয়র্তা অ্েিযই সমস্ত প্রমোজয ঘফোমরি এেং
রাষ্ট্রীয় আইর্ এেং নেনধগুনি ঘমমর্ িিমর্ত হমে।
এই সুপানরি োনণনজযক ঘসটংস জুমে খুিরা, খােয পনরমষো, অ্নফস, নজম ও নফটমর্স ঘসন্টার,
নেমর্াের্ ও পানরোনরক নেমর্াের্, ঘহয়ার ঘসিুর্, র্ানপমর্তর ঘোকার্ ও অ্র্যার্য েযনিগর্ত েত্ন
পনরমষোসহ, অ্র্যার্য ঘসটংমসর মমধয প্রমোজয হমে।
িেিসা ক্ষমতা বর্য়মািলী
পূমেন ঘ াষণা অ্র্ুোয়ী, ঘেনিরভাগ েযেসানয়ক ক্ষমর্তা - ো ের্তনমামর্ সেনানধক ধারণক্ষমর্তার
ির্তাংমির উপর নভনি কমর নর্ধনানরর্ত - 19 ঘম ঘেমক অ্পসারণ করা হমে। েযেসা প্রনর্তষ্ঠার্গুনি
ঘকেি মাে পৃষ্ঠমপাষক ো পৃষ্ঠমপাষকমের েিগুনির জর্য প্রময়াজর্ীয় 6 ফু ট সামানজক েূরত্ব েজায়
রাখার জর্য িভয স্থ্ার্ দ্বারা সীমােদ্ধ হমে।
েনেও, CDC পরামিন নেময়মে ঘে সম্পূণন টকাপ্রাপ্ত েযনিমের সামানজক েূরত্ব েজায় রাখার প্রময়াজর্
ঘর্ই, েযেসাগুনি প্রময়াজর্ীয় সামানজক েূরমত্বর 6 ফু ট েূর করমর্ত পামর, এেং র্তাই ক্ষমর্তা েৃনদ্ধ
করমর্ত পামর, ঘকেি মাে েনে প্রনর্তষ্ঠামর্র মমধয সমস্ত পৃষ্ঠমপাষক -- ো প্রনর্তষ্ঠামর্র একট পৃেক
নর্নেন ষ্ট অ্ংি -- সম্পূণন টকাকরমণর নস্থ্নর্তর প্রমাণ প্রোর্ কমর। সম্পূণন টকাকরমণর নস্থ্নর্তর প্রমাণ
কাগমজর ফমন, নেনজটাি অ্যানিমকির্ ো রামজযর এমেিনসওর পামসর মাধযমম পৃষ্ঠমপাষকমের দ্বারা
সরেরাহ করা ঘেমর্ত পামর।
ঘে সে এিাকায় েযনিমের টকাকরমণর নস্থ্নর্ত অ্জার্া এেং পৃষ্ঠমপাষকমের জর্য োরা সম্পূণন
টকাকরমণর নস্থ্নর্তর প্রমাণ উপস্থ্াপর্ কমরর্ র্া, ঘসখামর্ আরও নর্উ ইয়কন োসীমক সম্পূণন টকা র্া
ঘেওয়া পেনন্ত 6 ফু মটর প্রময়াজর্ীয় সামানজক েূরত্ব এখর্ও প্রমোজয। এই পনরের্তনর্ট সমস্ত োনণনজযক
ঘসটংস জুমে প্রমোজয হমে, CDC দ্বারা েনণনর্ত ঘসটংস েযর্তীর্ত।
স্টোট এিং িড় আকাম্বরর ইম্বভম্বের বর্য়মািলী
ঘোট আকামরর ইমভন্টগুনি সংমিানধর্ত েযেসানয়ক মাস্ক এেং ক্ষমর্তার নর্য়মগুনি প্রময়াগ করমর্ত সক্ষম
হমে। নেমিষ কমর, রামজযর সামানজক সমামেমির সীমার র্ীমি ইর্মোমর 250 জর্ ো আউটমোমরর
500 জমর্র র্ীমির ইমভন্টগুনির জর্য, ইমভন্ট ঘভর্ুযগুনি সমস্ত পৃষ্ঠমপাষকমের জর্য মামস্কর প্রময়াজর্

নর্ধনারণ করমর্ত পামর -- এেং DOH েৃঢ়ভামে অ্ভযন্তরীণ ঘসটংমস মামস্কর সুপানরি কমর ঘেখামর্
টকাকরমণর নস্থ্নর্ত অ্জার্া -- এেং অ্ংিগ্রহণকারীমের েিগুনির মমধয 6 ফু মটর সামানজক েূরত্ব
প্রময়াজর্ হমে, েনে র্া সমস্ত অ্ংিগ্রহণকারীরা সম্পূণন টকাকরমণর নস্থ্নর্তর প্রমাণ উপস্থ্াপর্ কমর।
টকাহীর্ েযনিমের এখর্ও মাস্ক পরা উনির্ত।
েে আকামরর ইমভন্টগুনির জর্য ো রামষ্ট্রর সামানজক সমামেমির সীমা অ্নর্তক্রম কমর, ইমভন্ট
ঘভর্ুযগুনি ঘকেি পৃষ্ঠমপাষক ো পৃষ্ঠমপাষকমের েিগুনির জর্য প্রময়াজর্ীয় েূরত্ব েজায় রাখার জর্য
উপিভয স্থ্ার্ দ্বারা সীমােদ্ধ হমে, নর্ম্নরূপ:
•

•

টকাহীর্ অ্ংিগ্রহণকারী এেং অ্ংিগ্রহণকারীমের োমের টকাকরমণর নস্থ্নর্ত অ্জার্া রময়মে র্তামের
অ্েিযই নর্ধনানরর্ত নেভামগ 6 ফু ট েূমর রাখমর্ত হমে। েসার সময় এেং খাওয়া ো পার্ করার সময়
োো সে সময় ইর্মোর ঘসটং এ মামস্কর প্রময়াজর্ হমে।
সম্পূণনরূমপ টকা প্রাপ্ত অ্ংিগ্রহণকারীমের শুধুমাে সম্পূণন টকা ঘেওয়া েযনিমের জর্য মমর্ার্ীর্ত
নেভাগগুনিমর্ত 6 ফু মটর েযেধামর্র পনরেমর্তন সরাসনর এমক অ্পমরর পামি 100 ির্তাংি ক্ষমর্তামর্ত স্থ্ার্
ঘেওয়া ঘেমর্ত পামর। মাস্ক ঐনেক। সামানজক েূরমত্বর প্রময়াজর্ীয়র্তা হ্রামসর সুনেধা নর্মর্ত স্থ্ার্গুনিমক
অ্েিযই টকাকরমণর নস্থ্নর্ত োিাই করমর্ত হমে।
o 12 েেমরর কম েয়সী নিশুরা োরা এখর্ও ভযাকনসমর্র ঘোগয র্য়, এেং 16 েেমরর কম
েয়সী োরা এখর্ও টকা নেমর্ত সক্ষম হয়নর্, র্তারা একট সম্পূণন টকা নেভামগ টকা ঘেওয়া
প্রাপ্তেয়স্কমের সামে োকমর্ত পামর এেং েসমর্ত পামর।
▪ সম্পূণন টকাকরমণর নস্থ্নর্তর প্রমাণ কাগমজর ফমন, নেনজটাি অ্যানিমকির্ ো রামজযর
এমেিনসওর পামসর মাধযমম অ্ংিগ্রহণকারীমের দ্বারা সরেরাহ করা ঘেমর্ত পামর।

েে আকামরর ইমভন্টগুনির জর্য, িার েেমরর ঘেনি েয়সী অ্ংিগ্রহণকারীমের জর্য সাম্প্রনর্তক
ঘর্নর্তোিক COVID-19 পরীক্ষার ফিাফমির প্রমাণ রামজযর সামানজক সমামেমির সীমার উপমর
ইর্মোর ইমভন্ট ঘসটংমস টকাহীর্ অ্ংিগ্রহণকারীমের জর্য প্রময়াজর্ীয় নকন্তু আউটমোর ইমভন্ট
ঘসটংমস ঐনেক হময় উ মে।
আজমকর ঘ াষণাট গভর্নর কুওমমার সাম্প্রনর্তক পেমক্ষমপর উপর নভনি কমর তর্তনর করা হময়মে োমর্ত
টকাোমর্ উমেখমোগয অ্গ্রগনর্ত এেং COVID-19 আক্রান্ত এেং হাসপার্তামি ভনর্তনমর্ত ক্রমাগর্ত হ্রামসর
কারমণ অ্েনর্ীনর্তমক আমরা ভামিাভামে পুর্রায় িািু করা োয়। গর্তকাি পেনন্ত, নর্উ ইয়মকন র
প্রাপ্তেয়স্কমের মমধয 62 ির্তাংি কমপমক্ষ একট ভযাকনসর্ ঘোজ ঘপময়মের্ এেং 52 ির্তাংি র্তামের
ভযাকনসর্ নসনরজ সম্পন্ন কমরমের্।
রামজযর নর্উ ইয়কন ফমরায়ােন পুর্রায় ঘখািার গাইমেে আপমেট সম্পমকন অ্নর্তনরি নেেরণ এখামর্
উপিভয হমে।
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