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গভর্ নর শ্ াচুল OMH এিং OPWDD  াসপাতাল শ্সট ং এর কর্মীম্বের অন্তভুনক্ত করার 

জর্ে ট কাকরণ িাধ্েিাধ্কতার সম্প্রসারণ কম্বরম্বের্  

  

OMH সাইবকয়াটিক  াসপাতাল এিং OPWDD এর সাট নফাইড  াসপাতাল কর্মীম্বের 1 

র্ম্বভেম্বরর র্মম্বধ্ে অন্তত এক শ্ডাজ ট কা বর্ম্বত  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ স্বাস্থ্যকেবা ক্র্মীকের টিক্াক্রণ বাধ্যবাধ্ক্তা েম্প্রোরকণর 

পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্করকের্ যারা অথিে অি হর্মন্টাল হ লি (Office of Mental Health, 

OMH) এবং অথিে ির থপপল উইি হেকভলপকর্মন্টাল থেজযাথবথলটিকের (Office for People 

with Developmental Disabilities, OPWDD) এর থবথভন্ন পথরকষবায় ক্াজ ক্কর এবং জর্গণকক্ 

স্বাস্থ্যকেবা প্রোর্ ক্কর। র্তুর্ থর্কেনশর্ার অধ্ীকর্, হযেব ক্র্মীরা এর্মর্ হেটিং এর অধ্ীকর্ ক্াজ 

ক্কর যা থর্উ ইয়কক্নর েবকচকয় অরথিত জর্কগাষ্ঠীগুথলকক্ হেবা প্রোর্ ক্কর, তাকের 1 

র্কভম্বকরর র্মকধ্য অন্তত এক্ হোজ হক্াথভে-19 টিক্া হর্ওয়ার প্রর্মাণ হেখাকত  কব, হিস্ট ক্রার 

র্মাধ্যকর্ম এথিকয় যাওয়ার থবক্ল্প োিাই। এই প্রকয়াজর্ীয়তার প্রাক্বাকল, 12 অকটাবর হিকক্ শুরু 

ক্কর এইেব হেটিং এর ক্র্মীকের োপ্তাথ ক্ থভথিকত হিস্ট ক্রাকত  কব, যথে তারা টিক্া গ্র ণ র্া 

ক্কর িাকক্র্।   

  

"র্মারু্ষজর্কক্ েটিক্ ক্াজটি ক্রাকর্ার হিকে টিক্াক্রকণর প্রকয়াজর্ীয়তা থর্ধ্ নারণ ক্াজ ক্কর, 

এবং স্বাস্থ্যকেবা হেটিং এ ক্াজ ক্রা েক্ল হপশাোরকের অবশযই টিক্াক্রণ ে  হক্াথভে-19 

এর থবরুকে েক্ল োধ্ারণ েকচতর্তারূ্মলক্ পেকিপ থর্কত  কব, যাকত তারা হেখাকর্ থচথক্ৎো 

থর্কত আো বযক্তিকের র্মাকে ভাইরােটি েথিকয় র্া হেয়," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "যাকের 

র্মার্থেক্ স্বাস্থ্যকেবা এবং থবকশষ যকের প্রকয়াজর্ তাকের এই থর্শ্চয়তা প্রোকর্র োথয়ত্ব 

আর্মাকের রকয়কেল তাই আর্মরা হস্টকির এখথতয়াকর পিা এই ধ্রকণর েক্ল পথরকষবায় ক্র্ম নরত 

ক্র্মীকের জর্য টিক্াক্রকণর বাধ্যবাধ্ক্তা থর্ধ্ নারণ ক্রথে।"  

  

27 হেকেম্বকর ক্ায নক্র টিক্াক্রকণর বাধ্যবাধ্ক্তা হক্বল থেপািনকর্মন্ট অি হ লি 

(Department of Health, DOH) এর ক্ভারকৃ্ত পথরকষবায় ক্র্ম নরত ক্র্মীকের জর্য প্রকযাজয থেল, 

যার র্মকধ্য  ােপাতাল এবং র্াথে নং হ ার্ম অন্তভুনি। 7 অকটাবকর থেপািনকর্মন্ট অি হ লকির 

ক্ভারকৃ্ত বািথত পথরকষবায় টিক্াক্রকণর বাধ্যবাধ্ক্তা ক্ায নক্র  কব, যার র্মকধ্য রকয়কে, বয়স্ক 

যে পথরকষবা, হ ার্ম হ লি একজক্তি, েী নক্ালীর্ হ ার্ম হ লি হক্য়ার হপ্রাগ্রার্ম, এইেে হ ার্ম 

হক্য়ার হপ্রাগ্রার্ম,  েথপে হক্য়ার এবং োয়াগর্থস্টক্ এবং টিিকর্মন্ট হেন্টার।  

  



এই র্তুর্ প্রকয়াজর্ীয়তা, যা OMH এবং OPWD এর একজক্তির থর্য়র্মাবলীর র্মকধ্য প্রথতটষ্ঠত, 

OMH হর্িওয়াকক্নর েক্ল োইথক্য়াটিক্  ােপাতাকল ক্র্ম নরত েক্ল ক্র্মী, পাশাপাথশ OPWDD 

এর োটিনিাইে েক্ল থবকশষ  ােপাতাল হেবার ক্র্মীকের হিকে প্রকযাজয  কব।   

  

গভর্ নর হ াচুল োর্মকর্র েপ্তা গুথলকত টিক্াক্রকণর বাধ্যবাধ্ক্তা জর্ হেবা এবং র্মার্থেক্ 

েুস্বাস্থ্য হেবা হেটিং এ েম্প্রোরণ ক্রার পথরক্ল্পর্া ক্রকের্, পাশাপাথশ ঐেব হেটিং এর ক্র্মী 

েরবরা  উপযুি স্তকর িাক্া থর্ক্তশ্চত ক্রার জর্য প্রকয়াজর্ীয় পেকিপ থর্কের্।  

  

OMH এর কবর্মের্ার অোর্ সাবলভার্ িম্বলর্, "OMH এর হেবাগ্র ণক্ারী অকর্ক্ র্মারু্কষর 

অন্তথর্ নথ ত হর্মথেক্যাল ক্ক্তিশর্ রকয়কে যা তাকের হক্াথভে-19 হিকক্ আরও হবথশ অরথিত 

ক্কর হতাকল। টিক্া থর্রাপে এবং ক্ায নক্র থ োকব প্রর্মাথণত  কয়কে এবং আর্মাকের হরাগী এবং 

ক্র্মীকের এবং পাশাপাথশ আর্মাকের পথরবার এবং েম্প্রোয়কক্ রিা ক্রকব। আথর্ম েবাইকক্ টিক্া 

গ্র ণ ক্রকত আহ্বার্ জার্াক্তে এবং টিক্াক্রকণর বাধ্যবাধ্ক্তা েম্প্রোরণ ক্রায় আথর্ম গভর্ নর 

হ াচুলকক্ োধু্বাে জার্াই।"  
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