
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/16/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 

 

গভর্ নর কুওম্বমা স্বাস্থ্েম্বেিা কমীম্বের জর্ে ককাবভড-19 টিকাকরম্বের িাধ্েিাধ্কতা 

ক াষো কম্বরম্বের্  

  

বডপািনম্বমন্ট অফ কেলথ োেপাতাল এিং েী ন-কালীর্ যত্ন পবরম্বষিাগুবলর প্রবত েকল 

কমীম্বের টিকাকরে বর্শ্চিত করার জর্ে কেকের্ 16 আম্বেে জাবর কম্বরম্বে  

  

27 কেম্বেেম্বরর মম্বধ্ে প্রথম কডাজ বেম্বত েিে   

  

বডপািনম্বমন্ট অফ কেলথ (Department of Health, DOH) ইবমউম্বর্াকম্বরামাইজড বর্উ 

ইয়কনিােীম্বের জর্ে তৃতীয় কডাম্বজর অর্ুম্বমাের্ বেম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ে াষণা কমরমের্ েে নর্উ ইয়কন েেমে স্বাস্থ্যমেবা কমীমের 

েোমবার, 27 েেমেম্বমরর মমযয েকানভড-19  (COVID-19) এর নবুমে টেকা নর্মে হমব, োর মমযয 

অ্ন্তভভ নক্ত হােপাোল এবং েী ন-কালীর্ েত্ন পনরমষবা (Long-Term Care Facilities, LTCF) কমী, 

োর মমযয রময়মে র্ানে নং েহাম, বয়স্ক েত্ন এবং অ্র্যার্য েমমবে েত্ন পনরমষবা। েেে নডপােনমমন্ট 

অ্ফ েহলথ েকল হােপাোল, LTCF এবং র্ানে নং েহামমর প্রনে েকল কম নচারীর টেকাকরমণর 

বাযযবাযকো জানর কমর একটে পনলনের পনরকল্পর্া তেনর এবং বাস্তবায়মর্র জর্য েেকশর্ 16 

আমেশ জানর করমব। আজ পে নন্ত, েেমের ~450,000 হােপাোল কমীমের 75%, েেমের ~30,000 

বয়স্ক েত্ন পনরমষবার কমীমের 74%, এবং েেমের ~145,500 র্ানে নং েহাম কমীমের 68% োমের 

টেকার নেনরজ েম্পূণ ন কমরমের্। েলফমের্যান্ট গভর্ নর কযানথ েহাচভ মলর প্রশাের্মক ে াষণাটে করার 

আমগই জার্ামর্া হময়মে।  

  

গে বের েখর্ নর্উ ইয়মকন েকানভড আ াে হামর্, েখর্ নর্উ ইয়কনবােীরা পেমেপ গ্রহণ কমর, 

েখর্ েফডামরল েরকার েমেযাটেমক অ্স্বীকার কমর," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখর্ েডলো 

ভযানরময়ন্ট েমগ্র েেশ এবং নর্উ ইয়কন জুমে েনেময় পেমে -- গে েয় েপ্তামহ র্েভর্ তেনর্ক 

আক্রামন্তর েংখযা 1000% উপর েবমে নগময়মে, এবং নর্উ ইয়মকনর োম্প্রনেক আক্রামন্তর 80 

শোংমশর উপমরর েকে েডলো ভযানরময়মন্টর োমথ েুক্ত। েংক্রমণ বন্ধ করমে আমামের 

আবামরা পেমেপ নর্মে হমব। আমামের স্বাস্থ্যমেবা র্ায়মকরা ভাইরামের নবুমে এই েুমে 

ের্েৃত্ব নেময়মে এবং এখর্ ভযানরময়ন্ট এবং টেকার মযযকার এই েুমে ের্েৃত্ব নেমে আমামের 

োমের প্রময়াজর্। আমরা েবেময়ই নবজ্ঞার্ অ্র্ুেরণ কমর এমেনে, এবং ডঃ জুকার এবং 

েফডামরল এবং েেমের স্বাস্থ্য নবমশষজ্ঞমের েেওয়া এই পরামশ নগুনলর োমথ আমরা আজও ো 

করনে। নকন্তু আমামের আরও কাজ করমে হমব। আনম েবেরকানর বযবোগুনলমক েকবল টেকা 

গ্রহণকারীমের প্রমবমশর অ্র্ুমনে েেওয়ার পনলনে এবং সু্কল নডেটিক্টগুনলমক নশেকমের জর্য 
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টেকা গ্রহমণর বাযযবাযকো বাস্তবায়র্ করমে েৃঢ়ভামব আহ্বার্ জানর্ময়নে। এই কাজ েুটের 

েকার্টেই হমব র্া, েনে েেে এই পেমেপগুনলর আইর্ে বাযযবাযকো জানর র্া কমর -- 

েবেরকানর বযবো টেকাকরমণর বাযযবাযকো জানর করমব র্া েনে ো আইর্ র্া হয়, এবং স্থ্ার্ীয় 

সু্কল নডেটিক্টগুনল আইনর্ নর্মেনশর্া োো এই চযামলঞ্জং নেোন্তগুনল নর্মে নিযাগ্রস্ত হমব।"  

  

গভর্ নর কুওমমা আরও ে াষণা কমরমের্ েে নডপােনমমন্ট অ্ফ েহলথ েরাগ নর্য়ন্ত্রণ ও প্রনেমরায 

েকমের (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) গে েপ্তামহর েুপানরমশর 

নভনিমে কমম্প্রামাইজড ইনমউর্ নেমেম থাকা নর্উ ইয়কনবােীমের জর্য েকানভড-19 টেকার 

েৃেীয় েডামজর অ্র্ুমমাের্ নেময়মে। েোগয নর্উ ইয়কনবােীরা োমের েুই েডাজ টেকার নেনরজ 

েম্পূণ ন হওয়ার 28 নের্ পর োমের েৃেীয় েডাজ টেকা নর্মে পারমব, ো এখর্ েথমক কাে নকর হমব।  

  

CDC বেনমামর্ েুপানরশ করমে েে মযযম েথমক গুুের ইনমউমর্াকমম্প্রামাইজড বযঞ্ক্তরা 

একটে বােনে েডাজ পামবর্, োর মমযয রময়মে এমর্ বযঞ্ক্তবগ ন োরাঃ  

• ব্লামডর কযান্সার বা টেউমামরর জর্য েঞ্ক্রয় কযান্সার টিেমমন্ট লাভ করমের্;  

• োমের একটে অ্ঙ্গ প্রনেস্থ্াপর্ করা হময়মে এবং ইউনমউর্ নেমেম েনমে করার জর্য 

ঔষয খামের্;  

• গে 2 বেমরর মমযয একটে েেম েেল প্রনেস্থ্াপর্ গ্রহণ কমরমের্ অ্থবা ইউনমউর্ 

নেমেম েনমে করার জর্য ঔষয খামের্;  

• মযযম েথমক গুুের প্রাথনমক ইনমউমর্ামডনফনেময়ঞ্ন্সমে (েেমর্ নডজজন নের্মরাম 

(DiGeorge syndrome), উইস্কে-অ্লঞ্রচ নের্মরাম (Wiskott-Aldrich syndrome)) 

আক্রান্ত;  

• গুুের বা নচনকৎোহীর্ HIV ইর্মফকশমর্ আক্রান্ত;  

• উচ্চ মাত্রার কটেনমকামেরময়ড, কযান্সার নকমমামথরানপর েঞ্ক্রয় টিেমমন্ট গ্রহণ করমের্ 

ো গুুের ইনমউমর্াোমপ্রশমর্র কারণ হয়, অ্থবা অ্র্যার্য ঔষয খামের্ ো োমের 

ইনমউর্ েরেপন্সমক েনমে কমর।  

এই েমময় োমের জর্য একটে বােনে েডাজ টেকা ের্ওয়া উপেুক্ত নকর্া ো নর্য নারণ করমে নর্উ 

ইয়কনবােীমের োমের স্বাস্থ্যমেবা প্রোর্কারীমের োমথ েোগামোগ করা উনচৎ।  

  

বর্উ ইয়কন কেম্বির কেলথ কবমের্ার ডঃ োওয়াডন জুকার িম্বলর্, "েনেও আমরা নর্উ 

ইয়কনবােীমের টেকা েেওয়ার েেমত্র অ্োযারণ অ্গ্রগনে কমরনে, এই মহামারী েশষ হমে এখমর্া 

অ্মর্ক বানক এবং আমামের আরও কাজ করমে হমব। েথয এবং নবজ্ঞার্ আমামের জার্ায় েে 

েে দ্রুে েম্ভব আরও েবনশ মার্ুষমক টেকা েেওয়া োমের নর্রাপে রাখার, আরও নমউমেশর্ 

েেকামর্ার এবং আমামের তেনর্ক ুটেমর্ নফমর েেমে েেম করার েেষ্ঠ উপায়। এই 

বাযযবাযকো টেকাকরমণর ফাাঁক কমামে এবং েডলো ভযানরময়মন্টর নবস্তার েরায - উভয় কাজ 

করমে োহােয করমব। টেকা নর্রাপে, েহজ এবং েবমচময় গুুত্বপূণ ন নেক, এটে কাে নকর, ো 

আরও একবার এনগময় এমে আমামের েেেমক েেখামর্ার জর্য নর্উ ইয়কন েেমের েকল 

স্বাস্থ্যমেবা কমীমের আনম যর্যবাে জার্ামে চাই।"  

  

 



 

 

এই পেমেপগুনল গভর্ নর কুওমমার 2 আগমের ে াষণা, েে নর্উ ইয়মকনর ফযানেনলটেমে কম নরে 

েমমিাপনলোর্ িান্সমপামেনশর্ অ্মথানরটে (Metropolitan Transportation Authority, MTA) এবং 

েপােন অ্মথানরটে (Port Authority) কমীমের েলবার েড এর মমযয েকানভড-19 এর টেকা নর্মে 

হমব এবং োর 28 জুলাইময়র ে াষণা েে েেমের পনরচানলে হােপাোলগুনলমে েেমের 

কম নচারীমের এবং েরাগী-অ্নভমুখী কমীমের েলবার েড এর মমযয েকানভড-19 এর টেকা নর্মে 

হমব এই ে াষণাগুনলর পনরমপ্রনেমে এমেমে। েেমের কম নচারী োরা টেকা নর্মে অ্স্বীকৃনে 

জার্ায় োমের োপ্তানহক েকানভড পরীো করামে হমব।  

  
###  
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