অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/19/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বেশু যত্ন, ডে কোম্প এিং রাতভর কোম্প ডপ্রাগ্রামগুবলম্বত স্বাস্থ্ে ও সুরক্ষা িেিস্থ্ার
জর্ে র্তু র্ বর্ম্বদন বেকা ড াষণা কম্বরম্বের্ যখর্ বর্উ ইয়কন ডকৌেলগত পুর্রায় ডখালার সাম্বে সাম্বে
এবগম্বয় যাম্বে

COVID ডকস প্রবতম্বরাম্বে সহায়তা করার জর্ে পরীক্ষা, োরীবরক দূরত্ব এিং সোবর্ম্বেের্
প্রম্বয়াজর্ীয়তা পবরমাপ কম্বর
রাজে স্বাস্থ্ে বিভাগ সুবিো এিং কোম্প ডপ্রাগ্রামগুবলর পযন ম্বিক্ষণ ও মূলোয়র্ চাবলম্বয় যাম্বি এিং
প্রম্বয়াজর্ অর্ুযায়ী গাইম্বেন্স সংম্বোের্ করম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 19 মম মেমে শিশু যত্ন, মে েযাম্প এবং রাতভর েযাম্প মরাগ্রামম
স্বাস্থ্য ও শর্রাপত্তা বযবস্থ্ার জর্য আপমেমেে গাইমেন্স ম াষণা েমরমের্। এই বযবস্থ্ার মমযয
COVID-19 মেস রশতমরাময সহায়তা েরার জর্য অ্র্যার্য রময়াজর্ীয়তার মমযয রময়মে COVID
পরীক্ষা, িারীশরে দূরত্ব এবং সযাশর্মেিমর্র জর্য মরামোেল। স্বাস্থ্য শবভাগ শিশু যত্ন সুশবযা এবং
েযাম্প মরাগ্রামগুশলর জর্য স্বাস্থ্য মমশিক্স পযনমবক্ষণ এবং মূলযায়র্ চাশলময় যামব এবং রময়াজমর্ আরও
শর্মদন শিো জাশর েরমব।
"আমরা COVID এর শবরুমে অ্শবশ্বাসয অ্গ্রগশত অ্বযাহত মরমে চমলশে এবং শবজ্ঞার্ এবং সংেযার
উপর শভশত্ত েমর শবশযশর্মষয তু মল শর্ময়শে, শেন্তু আমরা এের্ও মিষ লাইমর্ মপ ৌঁোইশর্," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "শিশু যত্ন এবং েযাম্প মরাগ্রামগুশলমত েমী এবং শিশুমদর জর্য সবনাশযে সুরক্ষা
শর্শিত েরমত সহায়তা েরার জর্য, আমরা এই শর্মদন শিো জাশর েরশে যামত সুশবযাগুশল মম শলে
শেন্তু গুরুত্বপূণন বযবস্থ্াগুশল বাস্তবায়র্ েরমত পামর যা তামদর শর্রাপমদ োজ েরার সুমযাগ মদমব।"
সুশবযা এবং মরাগ্রামগুশলমে অ্বিযই সমস্ত েমী এবং শিশুমদর জর্য COVID-19 টিোেরমণর শস্থ্শত
এবং েকুমমমেির্ সংগ্রহ েরমত হমব এবং রশতশদমর্র তাপমাত্রা পরীক্ষা সহ তামদর েমী এবং
দিনর্ােীমদর বাযযতামূলে দদশর্ে স্বাস্থ্য শিশর্ং অ্র্ুিীলর্ বাস্তবায়র্ েরমত হমব। সুশবযা এবং
মরাগ্রামগুশল তামদর সাইমে মোমর্া েমনচারীর বা শিশু/েযাম্পামরর COVID-19 পরীক্ষায় ইশতবাচে
ফলাফল হময়মে বমল জার্মত পারমল অ্শবলমে রাজয এবং স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য শবভাগমে মসই সম্পমেন
অ্বশহত েরমত হমব।

রশতটি সাইেমে অ্বিযই শিশু এবং েযাম্পারমদর জর্য এেটি সম্পশত্ত-শর্শদন ষ্ট ক্ষমতার সীমাবেতা
বাস্তবায়র্ েরমত হমব যা উপযুক্ত সামাশজে দূরত্ব শর্শিত েমর। ময েমীমদর পুমরাপুশর টিো মদওয়া
হয় শর্ তামদর অ্বিযই অ্র্যার্য টিোহীর্ েমীমদর মেমে েমপমক্ষ েয় ফু ে দূরত্ব বজায় রােমত
হমব।
দুই বেমরর মবশি বয়মসর শিশু এবং েযাম্পার এবং েমীমদর যারা পুমরাপুশর টিো মদওয়া হয় শর্
তামদর োওয়া, পার্ েরা, মগাসল েরা, সাৌঁতার বা ুমামর্া/শবশ্রাম োডা মুোবরণ পরমত হমব।
মযমহতু মযোমর্ দূরত্ব সম্ভব র্য় মসোমর্ মুোবরণ োযনের রমাশণত হময়মে, সুশবযা এবং
মরাগ্রামগুশলমে অ্বিযই সম্পূণন টিো র্া মর্ওয়া বযশক্তমদর জর্য মুোবরণ সরবরাহ েরমত হমব এবং
বযবহার রময়াজর্ীয় েরমত হমব।
মসোরস ফর শেশজজ েমরাল অ্যান্ড শরমভর্ির্ (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এবং স্বাস্থ্য শবভামগর পরামিন অ্র্ুযায়ী অ্শতশরক্ত স্বাস্থ্যশবশয এবং পশরষ্কার এবং
শর্বীজেরমণর রময়াজর্ীয়তাও অ্র্ুসরণ েরমত হমব।
সুশবযা এবং মরাগ্রামগুশলর জর্য সম্পূণন গাইমেন্স এোমর্ উপলভয।
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