
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুলl 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের ফ্ল ুহমৌেম শুরুর  ওয়ার সাম্বি টিকা হর্ওয়ার কিা 

স্মরণ কবরম্বয় হের্  

  

ফ্ল ুএিং হকাবভড-19 এর টিকা হেম্বে মার্ুষম্বক উৎসাব ে কম্বর র্েুর্ PSA প্রকাে কম্বর  

  

হকাবভড-19 টিকা এিং ফ্লুম্বয়র েি এক সাম্বি হর্ওয়া যায়  

  

মাস্ক েরা এিং সামাজিক েরূম্বের কারম্বণ ফ্লুম্বয়র হকস 2020 সাম্বল হরকডন সংখ্ো কম 

কম্বরম্বে, হেখ্ায় হয 2021 সাম্বলর ফ্ল ুহমৌেম্বমর প্রবেম্বরাধক িেিস্থা গুরুেেূণ ন  ম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ এক্টি র্তুর্ পাবথলক্ সাথভনস হ াষণা (PSA) প্রক্াশ ক্রররের্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরের ফ্ল ুএবং হক্াথভড-19, উভয় টিক্া থর্রত উৎসাথ ত ক্ররর্ এই 

হেৌশরে। হক্াথভড-19 টিক্া এবং/অিবা এক্টি বুস্টার হডাজ হেৌসুেী ফ্লু শরির সারি এক্ই 

সেরয় হর্ওয়া হেরত পারর। ফ্লু হেৌসুে েূলত অরটাবর হিরক্ হে োরসর েরযযই  রি, এবং 

থডরসম্বর ও হফব্রুয়াথরর েরযয এটি প্রায়শই তুরে ওরে।  

  

"ফ্লু এবং হক্াথভড-19 উভরয়র থবরুরে হসরা প্রথতরক্ষা  ল টিক্া হর্ওয়া," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "টিক্াক্রণ হক্বল থর্রজরক্ সুরথক্ষত রাখা র্য়, এর ফরল আপর্ার চারপারশর োর্ুষও 

সুরথক্ষত িারক্র্ । আথে সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীরের অর্ুররায ক্রথে টিক্া থর্রত তারের, তারের 

পথরবারগুথলরক্, বনু্ধ এবং স ক্েীরের ফ্লু এবং হক্াথভড-19 ভাইরাস হিরক্ সুরথক্ষত রাখার 

জর্য।"  

  

হস্টরির স্বাস্থ্য েপ্তর েয় োস বা তার হবথশ বয়সী প্ররতযক্রক্ ইর্ফ্লুরয়ঞ্জার এক্টি টিক্া হর্ওয়ার 

সুপাথরশ থেরে। ইর্ফ্লুরয়ঞ্জা সম্পথক্নত জটিলতার উচ্চ ঝুুঁ থক্রত িাক্া বযক্তিরের জর্য, 

ভযাক্থসর্টি থবরশষত গুরুত্বপূণ ন, হেের্ 2 বেররর ক্ে বয়সী থশশু, গভনবতী েথ লা এবং 65 

বেররর হবথশ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা। এোড়াও  া ুঁপাথর্ ও হৃেররারগর েত আরগ হিরক্ সেসযা স  

োর্ুষরা বযাপক্ ঝুুঁ থক্রত আরের্, এর পাশাপাথশ হক্রোরিরাথপ বা েী নস্থ্ায়ী হস্টররয়ড বযব াররর 

েত হরাগ বা ঔষরযর ক্াররণ েবূ নল হরাগ প্রথতররায ক্ষেতা িাক্া বযক্তিরাও ঝুুঁ থক্রত ররয়রের্। 

হের তু ইর্ফ্লুরয়ঞ্জা ভাইরাস ক্াথশ বা  া ুঁথচর োযযরে স রজই েথড়রয় পরড়, তাই পথরবাররর 

সেসযরা এবং উচ্চ ঝুুঁ থক্পূণ ন বযক্তিরের সারি থর্য়থেত হোগারোরগ িাক্া োর্ুষরের জর্য 

ইর্ফ্লুরয়ঞ্জার এক্টি টিক্া হর্ওয়াও গুরুত্বপূণ ন।  

  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=19016a63-469a5378-19039356-0cc47a6d17e0-07c8faf99cb10f8e&q=1&e=6a604fe6-5f5a-423f-b0ae-40133c38a693&u=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fuxls2737wjp1lgt%2FDOHFLU2021English30_h264.mp4%3Fdl%3D0


"থর্উ ইয়ক্নবাসীরের েরযয সুরক্ষা ও সরচতর্তা বাড়ারত এবং উভয় সংক্রােক্ হরারগর থবরুরে 

টিক্া থর্রত উৎসাথ ত ক্ররত আেরা ফ্লু এবং হক্াথভড-19 উভরয়রই ক্তক্রয়াক্লাপ সক্তক্রয়ভারব 

পে নরবক্ষণ ক্থর," িম্বলম্বের্ স্বাস্থে কবমের্ার ড:  াওয়াডন িুকার। "উভয় ভাইরাসই গুরুতর 

জটিলতার ক্ারণ  রত পারর োর জর্য  াসপাতারল ভথতন  ওয়ার প্ররয়াজর্  রত পারর, তাই ফ্লু 

এবং হক্াথভড-19 এর সংক্রেরণর থবরুরে টিক্া হর্ওয়া এগুথলর সারি লড়াই ক্রার হসরা উপায় 

 রলও, সুস্থ্য এবং  াসপাতারল ভথতন  ওয়া হ্রাস ক্ররত োস্ক পরা, েখর্ সম্ভব সাোক্তজক্ েরূত্ব 

রাখা এবং ভারলাভারব পথরেন্নতা অর্ুশীলর্ ক্রাও গুরুত্বপূণ ন।"  

  

র্েুর্ PSA এর ট্রান্সজিপ্ট:  

আপথর্ থক্ ফ্ল ুহেৌরসারের জর্য প্রস্তুত?  

বাচ্চারা সু্করল থফরর আসা এবং বহু োর্ুষ ক্ে নরক্ষরে হফরার সারি, আোরের এই 

শরত্ক্ারল এবং শীতক্ারল ফ্লু এবং হক্াথভড উভরয়র জর্যই প্রস্তুত  রত  রব।  

আজ আপথর্ উভয় শি থর্রয় থর্রজরক্, আপর্ার পথরবার এবং আপর্ার সম্প্রোয়রক্ 

সুরথক্ষত ক্রুর্।  

প্ররতযরক্র (ক্তিরর্ 6 োস বা তার হবথশ) উথচত তারের ফ্লু শি হর্ওয়া -- এবং 12 বের 

এবং তার হবথশ বয়রসর োর্ুষরেরও এক্টি হক্াথভড টিক্া হর্ওয়া উথচত।  

ফ্লু এবং হক্াথভড-19 টিক্া পাওয়ার থবষরয় আপর্ার স্বাস্থ্যরসবা প্রোর্ক্ারীর সারি ক্িা 

বলুর্।  

আররা জার্ুর্ health.ny.gov/flu এ  

  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টি ফ্লু ট্র্যাক্ারর ইর্ফ্লুরয়ঞ্জা সক্তক্রয়তার হডিা পাওয়া োয়। ফ্লু ট্র্যাক্ার থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টি হ লি ক্ারর্টর-এর এক্টি ডযাশরবাডন হেটি স্থ্ার্ীয়, আঞ্চথলক্ এবং রাজযবযাপী 

ইর্ফ্লুরয়ঞ্জার সক্তক্রয়তা সম্পরক্ন সেরয়াপরোগী তিয প্রোর্ ক্রর। থক্ভারব থর্উ ইয়ক্ন হস্টি 

ফ্লু ট্র্যাক্ার বযব ার ক্ররত  য় তার এক্টি থভথডও প্রেশ নর্ীর জর্য এখারর্ থিক্ ক্রুর্। থর্উ 

ইয়ক্ন হস্টি হক্াথভড-19 ট্র্যাক্ার এখারর্ উপলব্ধ।  

  

গত ফ্লু হেৌসুরে, থর্উ য়ক্ন হস্টরি ফ্ল ুহক্রসর সংখযাররক্ডন ক্ে  রয়রে ক্ারণ োর্ুষ েুরখাশ 

পররের্, সাোক্তজক্ েরূত্ব রাখরের্ এবং  র্  র্  াত হযায়া অর্ুশীলর্ ক্রররের্, ো ে াোরী 

শুরুর পর হিরক্ হক্াথভড-19 এর থবস্তার হরায ক্ররত বযবহৃত এক্ই জর্স্বাস্থ্য বযবস্থ্া।  

  

ফ্লু শি হর্ওয়া এবং অসুস্থ্ অবস্থ্ায় বাথড়রত িাক্ার সারি  ারতর পথরেন্নতা রক্ষা ক্রা 

গুরুত্বপূণ ন:  

• থর্রজরক্ জীবাণুর  াত হিরক্ সুরথক্ষত রাখরত এবং অর্যরের েরযয তা সংক্রেণ  রত র্া 

হেওয়ার জর্য বার বার সাবার্ ও গরে জল থেরয় অন্তত 20 হসরক্রের জর্য  াত হযার্।  

• হেখারর্ সাবার্ ও জল পাওয়া োয় র্া হসখারর্ অযালরক্ার াল-থভথিক্  যাে 

সযাথর্িাইজার সারি রাখুর্। অন্তত 60 শতাংশ অযালরক্া ল স  এক্টি পণয থর্ব নাচর্ 

ক্রুর্।  

• আপর্ার  ারতর েরযয  া ুঁচরবর্ র্া বা ক্াশরবর্ র্া। বরং, আপর্ার েুখ এবং র্াক্ ঢাকু্র্।  

থর্উ ইয়ক্ন হস্টরির সক্ল গণ টিক্াক্রণ স্থ্ার্গুথল হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসীরের জর্য প্রিে-আসা, 

প্রিে-পাওয়ার থভথিরত ওয়াক্-ইর্ হক্াথভড-19 টিক্া হেওয়ার জর্য হখালা আরে। হে সক্ল 

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://covid19tracker.health.ny.gov/views/NYS-COVID19-Tracker/NYSDOHCOVID-19Tracker-Map?%3Aembed=yes&%3Atoolbar=no&%3Atabs=n


বযক্তি এক্টি হস্টি-পথরচাথলত গণ টিক্াক্রণ সাইরি এক্টি অযাপরয়ন্টরেরন্টর সেয় থর্য নারণ 

ক্ররত চার্ তারা আথে ক্ী হোগয অযাপ এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বরর হফার্ ক্রর তা ক্ররত 

পাররর্। োর্ুষ অযাপরয়ন্টরেরন্টর জর্য স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভাগ, ফারে নথস, ডািার বা  াসপাতারল 

হেখারর্ ভযাক্থসর্ উপলব্ধ, হসখারর্ হোগারোগ ক্ররত পাররর্, অিবা তারের ক্াোক্াথে 

হক্াথভড-19 টিক্ার অযাপরয়ন্টরেরন্টর তিয খুুঁজরত vaccines.gov-এ হেরত পাররর্।এক্টি 

ফ্লুরয়র শি হর্ওয়ার জর্য তারের প্রোর্ক্ারী বা স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভারগর সারি হোগারোগ ক্রা 

োড়াও, োর্ুষ তারের ক্াোক্াথে এক্টি ফ্লুরয়র শরির খবর এখারর্ হপরত পাররর্।  
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