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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 70% প্রাপ্তিয়ষ্ক বর্উ ইয়কনিাসী COVID-19 টিকার প্রথম
ঘ াজ ঘেম্বয় ঘগম্বের্ িম্বল COVID-19 সংক্রান্ত বিবিবর্ম্বষি তু ম্বল ঘর্ওয়া হম্বি

রাম্বজের COVID-19 বিবিবর্ম্বষি এিং বর্উ ইয়কন ফম্বরায়া ন বেল্প গাইম্ব ন্স খুচরা, খাদ্ে েবরম্বষিা,
অবফস, বজম এিং বফটম্বর্স ঘসন্টার, বিম্বর্াদ্র্ এিং োবরিাবরক বিম্বর্াদ্র্, ঘহয়ার ঘসলুর্,
র্াবেম্বতর ঘদ্াকার্, িেবিগত েবরচেন ার েবরম্বষিা সহ িাবণবজেক েবরম্বিে জুম্ব়ে তু ম্বল ঘর্ওয়া
হম্বয়ম্বে
োরা টিকাপ্রাপ্ত র্র্, তারা ঘফ ারাল CDC বর্ম্বদ্ন বেকা অর্ুোয়ী মাস্ক েরা অিোহত রাখার জর্ে
দ্ায়প্রাপ্ত
ি়ে আকাম্বরর আভেন্তরীণ ইম্বভন্ট ঘভর্ুে, প্রাক-ঘক ঘথম্বক 12 অিবি স্কু ল, গণ েবরিহণ, গৃহহীর্
আশ্রয়স্থল, সংম্বোির্াগার, র্াবসন ংম্বহাম এিং স্বাস্থে ঘসিা েবরম্বিেগুবলম্বক এখর্ও বিদ্েমার্ COVID19 স্বাস্থে ঘপ্রাম্বটাকল ঘমম্বর্ চলম্বত হম্বি CDC-র বর্ম্বদ্ন বেকা অর্ুোয়ী
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 18 বের বা তার ঘবশি বয়সী শর্উ
ইয়কন বাসীমের 70 িতাাংি তামের COVID-19 টিকাকরণ শসশরমজর প্রথম ঘ াজ ঘেময়মের্ বমে
অ্শবেমে COVID-19 শবশিশর্মষি তু মে ঘর্ওয়া হমব। রামজযর স্বাস্থ্য শর্মেন শিকা এবাং শর্উ ইয়কন
ফমরায়া ন শিমের শর্শেন ষ্ট শর্মেন শিকা - োর মমিয রময়মে সামাশজক সমামবমির সীমা, িারণ ক্ষমতার
সীমাবদ্ধতা, সামাশজক েূরত্ব, েশরষ্কার করা এবাং শর্বীজকরণ, স্বাস্থ্য শিশর্াং, এবাং ঘেশসাং এর জর্য
ঘোগামোমগর তথয সাংগ্রহ -- অ্র্যার্য বাশণশজযক েশরমবমির মমিয খুচরা, খােয েশরমষবা, অ্শফস,
শজম এবাং শফটমর্স ঘসন্টার, শবমর্াের্ এবাং োশরবাশরক শবমর্াের্, ঘহয়ার ঘসেুর্, র্াশেমতর ঘোকার্
এবাং বযশিগত েশরচেনার েশরমষবাগুশের জর্য এখর্ ঐশিক হমব।
টিকাপ্রাপ্ত র্র্ এমর্ বযশিরা ঘফ ামরে ঘসন্টাসন ফর শ শজজ কমরাে অ্যান্ড শপ্রমভর্িমর্র (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) শর্মেন শিকা অ্র্ুোয়ী মুমখাি েরার জর্য োয়বদ্ধ
থাকমবর্। রামের বাস্তবায়র্ করা সাম্প্রশতক CDC-র শর্মেন শিকার সামথ সামঞ্জসযেূণন, টিকা র্া
ঘর্ওয়া বযশিমের জর্য এখর্ও মামের প্রময়াজর্ হমব। এোডাও, রামজযর স্বাস্থ্য শর্মেন শিকা বড
আকামরর অ্ভযন্তরীণ ইমভন্ট ঘভর্ুয, প্রাক-ঘক ঘথমক ঘগ্র 12 েু ে অ্বশি, গণ েশরবহণ, গৃহহীর্
আশ্রয়মকন্দ্র, সাংমিাির্াগার, র্াশসনাংমহাম এবাং স্বাস্থ্য ঘসবা েশরমবমির জর্য কােনকর থাকমব CDC-র
শর্মেন শিকা অ্র্ুোয়ী।

"শর্উ ইয়কন ো কমরমে তা অ্সািারণ। আমামের শুিু মাশকন র্ েুিরামের সবনশর্ম্ন COVID
ইশতবাচকতার হার তাই র্য়, আমরা শর্িনাশরত সময়সূচীর আমগ 70 িতাাংি টিকাকরমণ ঘে ৌঁমে
ঘগশে। আমরা সফেভামব ঘসই অ্স্ত্র ঘমাতাময়র্ কমরশে ো েুমদ্ধ জয় শর্ময় আসমব, এবাং শর্উ ইয়কন
জাশতমক ঘর্তৃ ত্ব শেময়মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্াসন সান্ড্রা শেন্ডমসর সামথ অ্গ্রসর
হময়শেোম, শেশর্ র্থনওময়মে প্রথম শেশর্ টিকা গ্রহণ কমরশেমের্ এবাং মার্ুষমক আশ্বাস শেময়শেমের্ ঘে
এটি শর্রােে। আমরা 20 শমশেয়মর্রও ঘবশি টিকা প্রোর্ কমরশে, ো মাশকন র্ েুিরামের ঘে ঘকার্ও
বড রামজযর ঘচময় মাথা শেেু ঘবশি। শর্উ ইয়কন বাসীমের অ্শভর্ন্দর্ কারণ তারাই এটি কমরমে।
আমরা আর এখর্ ঘকার্ রকমম শুিু ঘবৌঁমচ ঘর্ই—আমরা সমৃদ্ধ হশি। রামজযর আমেিগুশে ো সঠিক
প্রমাশণত হময়মে এবাং আমামের এই মহামারীর মিয শেময় শর্ময় এমসমে তা আজ ঘথমকশিশথে করা
হে, ো অ্শবেমে কােনকর হমব।"
ঘহায়াইট হাউম্বজর COVID-19 ঘরসেন্স (White House COVID-19 Response) ঘকা-অব ন ম্বর্টর
ঘজবি ব বজম্বয়ন্টস িম্বলম্বের্, "শর্উ ইয়কন জুমড সম্প্রোয়গুশেমত, টিকাকরমণর ঘক্ষমে রামজযর
অ্গ্রগশতর কারমণ মারাত্মক কমরার্াভাইরাস শেেু হটমে। শর্উ ইয়কন ঘেমির সব ঘচময় ক্ষশতগ্রস্ত
রাজযগুশের মমিয একটি হওয়া ঘথমক টিকাকরণ কমনসূশচর কারমণ এই ভাইরাস ঘমাকামবোয় অ্র্যতম
প্রিার্ রাজয হময় উমেমে, এই কমনসূশচর ফমে শর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘর্ওয়া সহজ এবাং
সুশবিাজর্ক হময় উমেমে, তার সামথ েুি হময়মের্ স্থ্ার্ীয় েেনাময় কমোর েশরশ্রম করা রাজয ও
সম্প্রোময়র ঘর্তারা এবাং েক্ষ েক্ষ শর্উ ইয়কন বাসীরা, োরা টিকা ঘর্ওয়ার জর্য তামের হাতা গুটিময়
বাহু এশগময় শেময়মের্।"
রামজযর COVID শবশিশর্মষিগুশে বড আকামরর অ্ভযন্তরীণ ইমভন্ট ঘভর্ুযগুশের জর্য কােনকর রময়মে
- ো এখর্ অ্ভযন্তরীণ ঘভর্ুয শহসামব সাংজ্ঞাশয়ত করা হময়মে ঘেখামর্ 5,000 এরও ঘবশি
অ্াংিগ্রহণকারী িারণ করমত োমর। রামজযর CDC শর্মেন শিকা বাস্তবায়মর্র সামথ সামঞ্জসযেূণন,
টিকাকরমণর প্রমাণ সামাশজক েূরত্ব েূর করমত এবাং সম্পূণন টিকা প্রাপ্ত বযশিমের জর্য মুমখাি
অ্েসারণ করমত বযবহার করা ঘেমত োমর। টিকাহীর্ বা অ্জার্া টিকাোমর্র শস্থ্শত সহ বযশিমের
োমের বয়স চার বেমরর ঘবশি তামের অ্বিযই সাম্প্রশতক ঘর্শতবাচক ায়াগর্শিক COVID-19
েরীক্ষার ফোফমের প্রমাণ উেস্থ্াের্ করা চাশেময় ঘেমত হমব এবাং ঘভর্ুযর শভতমর মুমখাি েরমত
হমব। োই ঘহাক, সামাশজক েূরত্ব হ্রাস বা েরীশক্ষত অ্াংিগ্রহণকারীমের মমিয েূর করা ঘেমত োমর,
োমত ঘভর্ুযগুশে সব শবভামগ 100 িতাাংি িারণ ক্ষমতায় ঘে ৌঁোমত োমর।
আজ েেনন্ত, প্রাপ্তবয়ষ্ক শর্উ ইয়কন বাসীমের 70 িতাাংমিরও ঘবশি COVID-19 টিকার অ্ন্তত প্রথম
ঘ াজ ঘেময়মে এবাং র্তু র্ COVID-19 ঘকমসর হার ঘেমির সবনশর্ম্ন স্তমর ঘর্মম ঘগমে। শর্উ ইয়মকন র
অ্গ্রগশত এবাং সম্প্রোময়র মমিয COVID-19 এর হ্রাসপ্রাপ্ত ঝুৌঁ শকর েশরমপ্রশক্ষমত, রাজয টিকাহীর্
বযশিমের জর্য মুমখামির প্রময়াজর্ীয়তা এবাং শর্শেন ষ্ট ঘক্ষে (ঘেমর্, বড আকামরর অ্ভযন্তরীণ ইমভন্ট
ঘভর্ুয, প্রাক-ঘক ঘথমক ঘগ্র 12 েু ে, গণ েশরবহণ, গৃহহীর্ আশ্রয়মকন্দ্র, সাংমিাির্াগার, র্াশসনাংমহাম
এবাং CDC গাইম ন্স অ্র্ুোয়ী স্বাস্থ্য ঘসবার েশরমবমি) বযতীত অ্শবেমে কােনকর কমর COVID-19
সাংক্রান্ত শবশিশর্মষি তু মে শর্মি। েশেও শর্উ ইয়কন ফমরায়া ন (New York Forward)শিে েুর্রায়

ঘখাোর শর্মেন শিকা ঘবশির ভাগ শিমের জর্য আর বািযতামূেক র্য়, এই র্শথগুশে আকন াইভ করা হমব
এবাং একটি োবশেক ঘরফামরন্স শহসামব উেেব্ধ করা হমব।
েুর্রায় ঘখাোর জর্য রামজযর র্ূযর্তম মার্ অ্েসারমণর সামথ সামথ, বযবসাগুশে সমস্ত বা শকেু
শবশিশর্মষি তু মে শর্মত োমর, রামজযর আকন াইভ করা শর্মেন শিকা ঘমমর্ চেমত োমর বা তামের
কমনচারী এবাং েৃষ্ঠমোষকমের জর্য অ্র্যার্য স্বাস্থ্য সাংক্রান্ত সতকন তা বাস্তবায়র্ করমত োমর।
বযবসাগুশে তামের প্রশতষ্ঠামর্র শভতমর কমনচারী এবাং েৃষ্ঠমোষকমের জর্য মাে এবাং েয় ফু ট
সামাশজক েূরমত্বর প্রময়াজর্ বািযতামূেক করমত োমর টিকাকরমণর শস্থ্শত শর্শবনমিমষ। ঘকার্ও মামের
প্রময়াজর্ীয়তা ো বযবসাগুশে বাস্তবায়র্ করমত চাইমবর্ তা অ্বিযই প্রমোজয ঘফ ামরে এবাং রামজযর
আইর্ এবাং শবশিমাো ঘমমর্ চেমত হমব, ঘেমর্, আমমশরকার্স উইথ শ মসশবশেটিস অ্যাক্ট
(Americans with Disabilities Act)।
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