
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের েম্ভািে েংকট বর্রেম্বর্ গভর্ নর হ াচুম্বলর ো েী পেম্বেপ গ্র ণ  

  

উপযুক্ত কর্মীম্বের েংখ্ো উম্বেখ্ম্বযাগে পবরর্মাম্বণ িাড়াম্বর্া এিং আম্বরা হিবে েংখ্েক 

স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের হকাবভড-19 পরীো করা ও টটকা গ্র ম্বণর েুম্বযাগ বেম্বে বর্ি না ী 

আম্বেম্বে স্বাের কম্বরম্বের্  

  

কর্মী েংকট পয নম্বিেণ ও ের্মাধাম্বর্র জর্ে 24/7 কর্মান্ড হেন্টার পবরচালর্ার বর্ম্বেনে 

বেম্বেম্বের্  

  

স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের টটকাগ্র ম্বণর র্মোম্বন্ডম্বটর হেম্বে বর্উ ইেকন হেট হেম্বের র্মম্বধে 

প্রির্ম স্থ্াম্বর্ রম্বেম্বে -- হোর্মিার েন্ধ্ো পয নন্ত র্াবে নং হ াম্বর্মর কর্মীম্বের টটকাগ্র ম্বণর 

আম্বেে পবরপালর্ করার পবরর্মাণ 70% হিম্বক হিম্বড় 92%  ম্বেম্বে  

  

প্রোেবর্ক পয নাম্বলাচর্া স্থ্বগেকরণ স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের িাড়বে উৎে হযাগ করম্বি  

  

স্টেটব্যাপী হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসসব্া স্টেন্দ্রগুসলাসত সম্ভাব্য ের্মী সংেট নন্রসসন্র জন্য 

গভন্ নর েযানি স্টহাচুল আজ রাসত এেটট নন্ব্ নাহী আসেসে স্বাক্ষর েসরসেন্। এই নন্ব্ নাহী আসেে 

স্ট াগয স্বাস্থ্যসসব্া ের্মীসের সংখ্যা উসেখ্স াগযভাসব্ ব্দৃ্ধি েরসব্ এব্ং আসরা স্টব্নে সংখ্যে 

স্বাস্থ্যসসব্া ের্মীসের স্টোনভড-19 পরীক্ষা েরা ও টটো গ্রহসের সুস াগ েসর নেসব্।  

  

"আর্মাসের জন্য এই র্মহার্মারী োটটসে উসে সার্মসন্ এনগসে  াওোর এের্মাত্র উপাে হসলা স্ট াগয 

প্রসতযে ব্যদ্ধির টটো গ্রহে েরা, এব্ং এসের র্মসযয আর্মাসের অরনক্ষত পনরব্াসরর সেসয ও 

নপ্রেজন্সের স্টসব্া নেসেন্ এর্মন্ স্টলােজন্ও অন্তভুনি রসেসেন্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াচুল। "নন্উ ইেেনব্াসীসের নন্রাপে রাখ্ার জন্য টটোোসন্র র্মযাসেসটর সর্মেসীর্মা স্টেষ 

হওোর আসগই েনন্ব্াসর আনর্ম এেটট সর্মনিত পনরেল্পন্া প্রোে েসরনে, এব্ং আজ রাসত আনর্ম 

সম্ভাব্য ের্মী সংেট নন্রসসন্র জন্য সাহসী পেসক্ষপ গ্রহসের লসক্ষয আসরা স্টব্নে প্রনব্যান্ স্ট াগ 

েরনে। এোড়াও র্মাে প নাসে পনরনস্থ্নত তোরনের জন্য, আনর্ম স্থ্ান্ীে অংেীোরসের সাহা য েরা 

ও নরসেল-টাইসর্ম ের্মীসের সর্মসযা সর্মাযাসন্র জন্য এেটট সাব্ নক্ষনেে অপাসরেন্ স্টসন্টার 

পনরচালন্ার নন্সেনে নেদ্ধে।"  

  

নন্উ ইেেন স্টেট স্বাস্থ্য নব্ভাসগর (Department of Health) স্টন্তৃসে স্টেটব্যাপী ের্মীসের ো নক্রর্ম 

ও প্রব্েতা অব্যাহতভাসব্ তোরনে েরা, স্বাস্থ্যসসব্া স্টেন্দ্রগুসলাসে নন্সেনেন্া প্রোন্ েরা এব্ং 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/EO_4_Disaster.pdf


প্রসোজন্ অন্ু ােী স্বাস্থ্যসসব্া প্রোন্োরীসের নব্রূপ পনরনস্থ্নত স্টর্মাোসব্লাে সাহা য েরার 

উসেসেয এেটট 24/7 অপাসরেন্ স্টসন্টার পনরচালন্ার জন্য গভন্ নর স্টহাচুল নন্সেনে নেসেসেন্। 

গভন্ নর স্থ্ান্ীে নন্ব্ নানচত ের্ম নেতনা, হাসপাতাল, শ্রনর্মে স্টন্তা, ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসসব্া সংস্থ্ার সাসি 

ের্মী পনরনস্থ্নত  াচাই েরা এব্ং স্টেসটর পক্ষ স্টিসে সহােতা প্রোন্ েরার জন্য চলর্মান্ 

প্রচারোস ন সম্পিৃ রসেসেন্।  

  

স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীম্বের র্মম্বধে েি নোম্প্রবেক টটকাগ্র ম্বণর  ার  

  

• ন্ানস নং স্টহাসর্মর ের্মীসের স্টোনভড-19 টটোর ের্মপসক্ষ এেটট স্টডাজ গ্রহসের েতেরা হার 

টটো সংক্রান্ত র্মযাসেট স্ট াষোর আসগ 15 আগসের 70% স্টিসে ব্দৃ্ধি স্টপসে স্টসার্মব্ার 

সন্ধ্যাে 92% হসেসে।  

  

• প্রাপ্তব্েস্ক স্টসব্াসেসন্দ্রর ের্মীসের স্টোনভড-19 টটোর ের্মপসক্ষ এেটট স্টডাজ গ্রহসের 

েতেরা হার টটো সংক্রান্ত র্মযাসেট স্ট াষোর আসগ 15 আগসের 76% স্টিসে ব্দৃ্ধি স্টপসে 

স্টসার্মব্ার সন্ধ্যাে 89% হসেসে।  

  

• হাসপাতাল ের্মীসের সম্পূে নভাসব্ টটো গ্রহসের হার টটো সংক্রান্ত র্মযাসেট স্ট াষোর 

আসগ 10 আগসের 77% স্টিসে ব্দৃ্ধি স্টপসে 22 স্টসসেম্বসর 84% হসেসে। প্রািনর্মে প নাসে 

নন্সজ-নরসপাটনেৃত ডাটা স্টিসে স্টেখ্া  াে স্ট  স্টসার্মব্ার সন্ধ্যা প নন্ত টটোর ের্মপসক্ষ 

এেটট স্টডাজ গ্রহেোরী হাসপাতাল ের্মীর সংখ্যা হসলা 92%।  

  

কর্মী চাব ো পূরম্বণর জর্ে হযাগে স্বাস্থ্েম্বেিা কর্মীেল েম্প্রোরণ  

  

নন্উ ইেসেনর ের্মী চানহো পূরসের উসেসেয আসরা অন্যান্য স্টশ্রনের স্বাস্থ্যসসব্া ের্মীসের স্টসব্া 

প্রোসন্র সুস াগ েসর স্টেোর প্রনতব্ন্ধ্েতা অপসারসের জন্য এই নন্ব্ নাহী আসেসে স্টব্ে নেেু 

প্রনব্যান্ অন্তভুনি েরা হসেসে, স্ট র্মন্:  

  

• স্টেসটর ব্াইসরর ও স্টেসের ব্াইসরর স্বাস্থ্যসসব্া ের্মী স্ট র্মন্ নচনেৎসে, RN, LPN, NP, PA, 

নর্মডওোইফ, নিনন্েযাল ন্াস ন নব্সেষজ্ঞ, লাইসসন্সপ্রাপ্ত র্মাোর স্টসােযাল ওোেনার, ও 

লাইসসন্সপ্রাপ্ত নিনন্েযাল স্টসােযাল ওোেনারসের নন্উ ইেসেন অন্ুেীলন্ েরার অন্ুর্মনত 

প্রোন্ েরা;  

  

• পুন্রাে নন্ব্ন্ধ্ন্ েরার নফ র্মওেুফ েসর নেসে এেটট দ্রুত গনতর পুন্রাে নন্ব্ন্ধ্ন্ প্রদ্ধক্রো 

ততনর েরা, এব্ং অব্সরপ্রাপ্তসের জন্য ের্মীেসল পুন্ঃপ্রসব্সের পসি প্রনতব্ন্ধ্েতা েরূ 

েরা;  

  

• প্রযানিেন্ারসের অন্যান্য ফযানসনলটটসত োজ েরা ব্া স্টস্বোসসব্া প্রোসন্র অন্ুর্মনত স্টেো;  

  



• স্টটনলসর্মনডনসন্ ব্যব্হার েসর ন্ানস নং স্টহার্মগুসলাসত নচনেৎসসের নভদ্ধজট সম্পন্ন েরার 

অন্ুর্মনত প্রোন্ েরা;  

  

• প্রািনর্মে EMT-স্টের স্টোনভড-19 পরীক্ষা েরা ও টটোোসন্র অন্ুর্মনত স্টেো, সেল EMT 

স্টসব্া প্রোন্োরীর সন্সের স্টর্মোে এে ব্ের ব্নয নত েরা, সন্েপ্রানপ্তর েতন পনরব্তনন্ েরা, 

এব্ং স্টেসটর ব্াইসরর স্টসব্া প্রোন্োরীসের নন্উ ইেেন স্টেসটর EMS নসসেসর্ম 

ো নপনরচালন্ার অন্ুর্মনত প্রোন্ েরার র্মাযযসর্ম EMT ও অযাডভান্সড EMT-স্টের জন্য 

আসরা অন্যান্য পনরনস্থ্নতসত অন্ুেীলন্ ও সহােতা েরার স্টক্ষসত্র প্রনতব্ন্ধ্েতাসর্মূহ 

অপসারে েরার নব্ষেটট নন্দ্ধিত েরা;  

  

• ব্তনর্মাসন্ নন্ব্ন্ধ্ন্নব্হীন্ নন্উ ইেেন স্টেসটর লাইসসন্সপ্রাপ্ত স্টসব্া প্রোন্োরীসের নন্ব্ন্ধ্সন্র 

অভাসব্ েণ্ডপ্রাপ্ত হওো স্টিসে স্টরহাই নেসে অন্ুেীলন্ েরার অন্ুর্মনত প্রোন্ েরা;  

  

• SED-নন্ব্নন্ধ্ত স্টপ্রাগ্রার্মসর্মূসহর (NP, Lab, RN, LPN) গ্রযাজসুেটসের গ্রযাজসুেেসন্র পসর 

স্টোসন্া হাসপাতাসল ব্া ন্ানস নং স্টহাসর্ম 180 নেসন্র জন্য অন্ুেীলন্ েরার অন্ুর্মনত প্রোন্ 

েরা; এব্ং  

  

• নিনন্েযাল লযাব্গুসলাসে পরীক্ষা েরার সক্ষর্মতা ব্দৃ্ধির জন্য ন্র্মন্ীেতা প্রোন্ েরা  

  

এোড়াও এই নন্ব্ নাহী আসেে আসরা স্টব্নে সংখ্যে স্বাস্থ্যসসব্া ের্মীসের স্টোনভড-19 পরীক্ষা ও 

টটোোসন্র সুস াগ নেসত অন্ুেীলসন্র ব্যানপ্ত সম্প্রসারে েসর,  ার র্মসযয নর্মডওোইফ, স্টরদ্ধজোডন 

ন্াস ন, নচনেৎসে, ও ন্াস ন প্রযানিেন্ারসের আসরা সহসজ ফ্লু-এর টটো প্রোসন্র পাোপানে 

স্টোনভড-19 এর টটো প্রোন্ এব্ং পরীক্ষার ব্যব্স্থ্া েরার সক্ষর্মতা সম্প্রসারসের নব্ষেটট 

অন্তভুনি রসেসে।  

  

ের্মী সংক্রান্ত স্ট সোসন্া সর্মসযা প্রের্মসন্ দ্রুততর ো নের উপাসে স্টরাগী স্থ্ান্ান্তর সহজতর 

েরার স্টক্ষসত্র সাহা য েরসত, এই নন্ব্ নাহী আসেে ফযানসনলটটগুসলাসে স্টরাগীসের ও ব্ানসন্দাসের 

স্বাস্থ্য ও নন্রাপত্তা রক্ষা েসর এব্ং স্টফডাসরল আইন্ স্টর্মসন্ দ্রুত গনতসত স্টরাগীসের নডসচাজন, 

স্থ্ান্ান্তর, ব্া গ্রহে েরারও অন্ুর্মনত প্রোন্ েসর। স্টসইসাসি, এই নন্ব্ নাহী আসেে হাসপাতাসলর 

ফযানসনলটটগুসলাসত সর্মে নন্য নানরত িাো সাজনানর, হাসপাতাসল ভনতন হওো, হাসপাতাসলর 

ব্নহনব্ নভাসগর স্টরাগীসের স্টসব্া প্রোন্ েরা, হাসপাতাসল ভনতনর পরব্তী সর্মসে ব্ানড়সত স্বাস্থ্যসসব্া 

প্রোন্ েরা, এব্ং হাসপাতাসল ভনতনর পরব্তী সর্মসে ভনতন হওো স্টরাগীসের পুন্ব্ নাসন্ পনরসষব্া, 

ইতযানের অন্য অন্ুসর্মােন্পূব্ ন প নাসলাচন্ার েতন স্থ্নগত েসর, এব্ং এই আসেে ো নের 

িাোোলীন্ োনব্গুসলার সর্মসার্মনেে ও অতীত-সম্বন্ধ্ীে প নাসলাচন্া স্থ্নগত েসর।  

  

স্টসইসাসি, স্টর্মনডসেল স্টপোজীব্ীসের জন্য নভসার অন্ুসরাসযর অগ্রগনতসত সহােতার উপােসর্মূহ 

খ্ুুঁজসত স্টফডাসরল সরোর ও স্টেট প নাসের অন্য স্টন্তৃব্সৃন্দর সাসি োজ েরার জন্য গভন্ নর 

স্টহাচুসলর পনরেল্পন্া রসেসে এব্ং স্টোসন্া প নাসে স্টর্মনডসেল প্রনেক্ষেপ্রাপ্ত ন্যােন্াল গাডন নন্ ুি 

েরার প্রসোজন্ হসব্ নেন্া স্টস নব্ষেটট নতনন্ তোরে েরসেন্।  



  

###  
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