অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/10/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

হেটিোপী হকাবভড-19 এর হকস ও াসপাতাম্বল ভবতনর সংখ্ো িৃদ্ধি হপম্বত িাকায়
েীতকালীর্ সংক্রমণ িৃদ্ধি হমাকাম্বিলা এিং িেিসাবয়ক কমকাণ্ড
ন
বিবিত ওয়া
প্রবতম্বরাধ করম্বত গভর্রন হ াকম্বলর িড় ধরম্বর্র পদম্বেপ গ্র ম্বণর হ াষণা

েীতকালীর্ সংক্রমণ িৃদ্ধির িোপাম্বর বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর তাোর কিা উম্বেখ্ কম্বর
হ াকল িম্বলর্ আমাম্বদর এখ্াম্বর্ িাকার কিা বিল র্া বকন্তু আমরা রম্বয়বি
80% এরও হিবে বর্উ ইয়কনিাসী পুম্বরাপুবরভাম্বি টটকাপ্রাপ্ত ওয়ায় এিং সটিক কাজটট
করায় হ াকল তাম্বদরম্বক ধর্েিাদ জার্ার্
বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর স্বাস্থ্ে সুরবেত রাখ্ম্বত, িেিসা প্রবতষ্ঠার্ ও হভর্ুেগুম্বলাম্বক অিেেই
মাস্ক পবরধাম্বর্র িাধেিাধকতা কার্কর
ন
করম্বত ম্বি অিিা পুম্বরাপুবরভাম্বি টটকাপ্রাপ্ত
ওয়ার প্রমাণ হদখ্াম্বর্া আিেেক করম্বত ম্বি
হ াকল িেিসা প্রবতষ্ঠার্গুম্বলাম্বক মাস্ক পবরধার্ অিিা টটকা গ্র ণ আিেেক করার
বিকল্প বদম্বয়ম্বির্
15 জার্ুয়াবর 2022 তাবরম্বখ্ হেট পদম্বেপটট পুর্মমলোয়র্
ন
করম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্গুরলা ব্া হভর্যযগুরলা টিক্াগ্র ণ
আব্শ্যক্ ওয়ার থর্য়ম ব্াস্তব্ায়র্ র্া ক্ররল ররর হভিরর জর্সমাগরমর স্থার্গুরলারি মাস্ক
পথরধার্ ক্রা আব্শ্যক্ ক্রা রব্। এটি উরেখরোগয ও উচ্চ সংক্রমরণর ক্থমউথর্টিগুরলার
জর্য CDC-এর পরামরশ্রন সারি সঙ্গথি রক্ষা ক্ররি হেিব্যাপী হক্াথভড-19 হক্স ও
াসপািারল ভথিনর সংখযা ব্ৃদ্ধির সমরয় শ্ীিক্ালীর্ সংক্রমণ ব্ৃদ্ধি হমাক্ারব্লার জর্য গৃ ীি
এক্টি ব্ৃ ৎ পদরক্ষপ। হেরির স্বাস্থয ক্থমশ্র্ার ব্াধযব্াধক্িাগুরলা থর্থদনষ্ট ক্রর থদরয় এক্টি
থসিান্ত হ াষণা ক্রররের্।
এই থসিান্ত হেরির সাপ্তাথ ক্ সাি-থদরর্র হক্রসর ার এব্ং াসপািারল ভথিনর সংখযা ব্ৃদ্ধির
থভথিরি হ াষণা ক্রা রয়রে। ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্ ও হভর্যযগুরলার জর্য এই র্িু র্
ব্াধযব্াধক্িাগুরলা গ্রা ক্ ও ক্মী উভরয়র জর্য প্ররোজয রব্। এই পদরক্ষপ 13 থডরসম্বর, 2021
িাথরখ হিরক্ 15 জার্যয়াথর, 2022 িাথরখ পেন্ত
ন ক্ােক্র
ন িাক্রব্, িারপর সাম্প্রথিক্ অব্স্থার
উপর থভথি ক্রর হেি পযর্রায় মূলযায়র্ ক্ররব্। েুটির হমৌসযরম েখর্ হক্র্াক্ািা ক্রা, এক্দ্ধিি

ওয়া, ও অব্ক্াশ্ োপরর্র থিমসমৃি গন্তব্যগুরলা ভ্রমণ ক্রার মাধযরম ভব্রর্র হভিরর আররা
হব্থশ্ সময় ক্ািারর্া রে, হস সমরয় এই র্িু র্ পদরক্ষপগুরলা প্রশ্মরর্র ব্াড়থি ব্যব্স্থা হোগ
ক্ররে।
"গভর্রন থ রসরব্ আমার দযইটি শ্ীষ অগ্রাথধক্ার
ন
রলা থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর স্বাস্থয সযরথক্ষি রাখা
এব্ং আমারদর অির্ীথির
ন
স্বাস্থয সযরথক্ষি রাখা। আজ আথম হে অস্থায়ী পদরক্ষপগুরলা গ্র ণ
ক্রথে এগুরলা েুটির হমৌসযম পার ক্ররি সা ােয ক্ররব্। আমারদর এই শ্ীিক্ালীর্ সংক্রমণ
ব্ৃদ্ধির সম্মযখীর্ ওয়ার ক্িা থেল র্া, থব্রশ্ষ ক্রর হেখারর্ আমারদর ক্ারে টিক্া লভয ররয়রে,
এব্ং আথম অর্য অরর্ক্ থর্উ ইয়ক্নব্াসীর মরিাই িাশ্া হব্াধ ক্রথে হে আমরা এখরর্া এই
ম ামারী ক্াটিরয় উঠরি পাথরথর্," িম্বলম্বির্ গভর্রন হ াকল। "80 শ্িাংরশ্র হব্থশ্ থর্উ
ইয়ক্নব্াসী োরা পযররাপযথরভারব্ টিক্া গ্র ণ ক্রর সটঠক্ ক্াজটি ক্রররের্ িারদররক্ আথম
ধর্যব্াদ জার্ারি চাই। েথদ অর্যরাও িারদর অর্যসরণ ক্ররর্, িা রল এসব্ পদরক্ষপ গ্র রণর
প্ররয়াজর্ রব্ র্া।"
"আথম ক্রয়ক্ সপ্তা ধরর সিক্ন ক্ররথে হে ব্াড়থি পদরক্ষপ গ্র ণ ক্রার প্ররয়াজর্ হদখা থদরি
পারর, এব্ং থির্টি পথরমারপর থভথিরি আমরা এখর্ হস পোরয়
ন হপৌৌঁরে হগথে: আক্রারন্তর সংখযা
ব্ৃদ্ধি, াসপািারলর ধারণক্ষমিা ক্রম োওয়া, এব্ং থর্থদনষ্ট থক্েু অঞ্চরল অপোপ্ত
ন টিক্াগ্র রণর
ার," িম্বলম্বির্ গভর্রন হ াকল।
িযাঙ্কসথগথভং এর সময় হিরক্, হেিব্যাপী সাি-থদরর্র গড় হক্রসর ার 43% ব্ৃদ্ধি হপরয়রে এব্ং
াসপািারল ভথিনর সংখযা 29% ব্ৃদ্ধি হপরয়রে। েথদও পযররাপযথরভারব্ টিক্াপ্রাপ্ত থর্উ
ইয়ক্নব্াসীরদর সংখযা ক্রমাগি ব্ৃদ্ধি পারে—িযাঙ্কসথগথভং এর উইক্এন্ড হিরক্ এখর্ পেন্ত
ন 2%
ব্ৃদ্ধি হপরয়রে—এই ব্ৃদ্ধি ভাইরারসর থব্স্তার প্রশ্মর্ ক্রার মরিা েরিষ্ট দ্রুি িরে র্া, থব্রশ্ষ
ক্রর টিক্ার থর্ম্ন ক্ভাররজ ররয়রে এমর্ ক্থমউথর্টিগুরলারি।
হেরির স্বাস্থয থব্ভাগ (Department of Health) হদরশ্র হর্িৃস্থার্ীয় অধযয়র্গুরলা সম্পন্ন
ক্রররে, হেগুরলা CDC-এর MMWR ও থর্উ ইংলযান্ড জার্াল
ন অব্ হমথডথসর্ (New England
Journal of Medicine) এ প্রক্াথশ্ি রয়রে, হেগুরলারি হক্াথভড-19 এর টিক্ার ক্ােক্াথরিা
ন
িু রল ধরা রয়রে - থব্রশ্ষ ক্রর গুরুির হরাগ প্রথিররাধ ক্রার হক্ষরি। থডপািন রমন্ট সব্ ব্য়রসর
উপেযক্ত থর্উ ইয়ক্নব্াসীরদর েিাশ্ীঘ্র সম্ভব্ পযররাপযথরভারব্ টিক্া ও ব্যোর শ্ি গ্র ণ ক্ররি
সথর্ব্ন্ধ
ন অর্যররাধ জাথর্রয় োরে।
ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. মোবর টট. িোম্বসট িম্বলর্, "ওথমক্রর্ ভযাথররয়ন্ট েথড়রয়
পড়রি শুরু ক্রা এব্ং প্রব্ল প্রভাব্সম্পন্ন হডল্টা ভযাথররয়ন্ট েথড়রয় পড়া অব্যা ি িাক্ার এই
সমরয়, ক্থমউথর্টিরি থব্স্তার প্রথিররারধর জর্য ক্থমউথর্টি-হক্দ্ধিক্ সমাধার্ আব্শ্যক্।
আমারদর ক্ারে ভাইরারসর থব্রুরি সযরথক্ষি িাক্ার মরিা সরঞ্জাম ররয়রে - এব্ং এখর্
আমারদররক্ হসগুরলা ব্যব্ ার ক্রা থর্দ্ধিি ক্ররি রব্। প্ররিযক্ ব্যদ্ধক্তর ব্যব্ ার ক্রার মরিা
সরঞ্জাম লভয ররয়রে, এব্ং সরক্ার থ রসরব্ গ্র ণ ক্রার মরিা থক্েু পদরক্ষপও ররয়রে। টিক্া
গ্র ণ ক্ররল হসটি আপর্ারক্ সযরথক্ষি রারখ, এব্ং মাস্ক পথরধার্ ক্রার মাধযরম আমরা এরক্

অপররক্ আররা ভারলাভারব্ সযরথক্ষি রাখরি পাথর। হক্াথভড-19 এর এই শ্ীিক্ালীর্ সংক্রমণ
ব্ৃদ্ধির গথি ক্থমরয় আর্রি টিক্া গ্র ণ ও মাস্ক পথরধার্ ক্রা উভয়টিই প্ররয়াজর্।"
এই পদরক্ষপ লঙ্ঘর্ ক্রা রল সব্ ধররর্র হদওয়াথর্ ও হ ৌজদাথর দণ্ড প্ররোজয রব্, োর মরধয
প্রথিটি লঙ্ঘরর্র ির্ায় সরব্াচ্চ
ন 1,000 ডলার জথরমার্া অন্তভুক্ত
ন ররয়রে। স্থার্ীয় স্বাস্থয
থব্ভাগগুরলারক্ এসব্ ব্াধযব্াধক্িা ব্াস্তব্ায়র্ ক্ররি ব্লা রে।
িেিসা প্রবতষ্ঠার্/হভর্ুের জর্ে টটকার পমম্বরা হকাস নগ্র ম্বণর প্রমাণ হদখ্াম্বর্ার
িাধেিাধকতা
হেসব্ ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্ ও হভর্যয টিক্া গ্র রণর প্রমাণ হদখারর্ার ব্াধযব্াধক্িা ব্াস্তব্ায়র্ ক্ররব্
িারা এরেলথসয়র পাস, এরেলথসওর পাস প্লাস, থর্উ ইয়ক্ন হেরির ব্াইরর ইসযয ক্রা স্মািন হ লি
ক্াডন (SMART Health Cards), অিব্া CDC ভযাক্থসরর্শ্র্ ক্াডন (CDC Vaccination Card) গ্র ণ
ক্ররি পারর। CDC-এর পযররাপযথরভারব্ টিক্াপ্রাপ্ত ওয়ার সংজ্ঞা অর্যোয়ী, পযররাপযথরভারব্
টিক্াপ্রাপ্ত ওয়া ব্লরি হক্ারর্া ব্যদ্ধক্তর প্রািথমক্ টিক্া গ্র রণর থসথররজ টিক্ার হশ্ষ হডাজ
গ্র রণর পরর 14 থদর্ অথিব্াথ ি ওয়ারক্ ব্যঝায় (দযই-হডারজর াইজার-ব্ারয়াএর্রিক্ ব্া
মডার্া ন টিক্ার হক্ষরি থিিীয় হডারজর পরর 14 থদর্; এব্ং এক্-হডারজর জযার্রসর্/জর্সর্ এন্ড
জর্সর্ টিক্ার হক্ষরি এক্ হডারজর পরর 14 থদর্)। এসব্ উরেরশ্য হেি WHO অর্যরমাথদি
টিক্াগুরলাও গ্র ণ ক্রর িারক্। ব্াব্া-মা ও অথভভাব্ক্রা থশ্শুরদর ব্া আইথর্ অথভভাব্ক্রের
অধীরর্ িাক্া অপ্রাপ্তব্য়স্করদর জর্য এরেলথসয়র পাস এব্ং/অিব্া এরেলথসওর পাস প্লাস
সংগ্র ক্রর সংরক্ষণ ক্ররি পাররব্র্।
িেিসা প্রবতষ্ঠার্/হভর্ুেম্বত মাস্ক পবরধাম্বর্র িাধেিাধকতা
হেসব্ ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্ ও হভর্যয মাস্ক পথরধার্ ক্রার ব্াধযব্াধক্িা ব্াস্তব্ায়র্ ক্ররে িারদররক্
অব্শ্যই দযই ব্ের ও িার হব্থশ্ ব্য়রসর সব্ গ্রা ক্ োরি ভব্রর্র হভিরর িাক্া অব্স্থায় মাস্ক
পথরধার্ ক্রর িা থর্দ্ধিি ক্ররি রব্।
মাস্ক পবরধাম্বর্র িাধেিাধকতা অিো ত রাখ্া
টিক্া গ্র ণ র্া ক্রা ব্যদ্ধক্তরা হ ডাররল CDC থর্রদনশ্র্া অর্যোয়ী মাস্ক পথরধার্ ক্রা অব্যা ি
রাখরি দায়ব্ি িাক্রব্র্। এোড়াও, CDC-এর থর্রদনশ্র্া অর্যোয়ী হেরির মাস্ক পথরধার্ ক্রার
এই ব্াধযব্াধক্িা থপ্র-থক্ন্ডারগারিন র্ হিরক্ হগ্রড 12 স্কযল, গণপথরব্ র্, গৃ ীর্রদর আশ্রয়রক্ি,
সংরশ্াধর্ হক্ি, র্াথসংন হ াম, এব্ং স্বাস্থযরসব্া হক্িগুরলারি ক্ােক্র
ন িাক্রব্।
থর্উ ইয়ক্ন হেি এব্ং হেরির স্বাস্থয থব্ভাগ সযরক্ষার এক্টি ব্াড়থি স্তর থ রসরব্ ভব্রর্র হভিরর
জর্সমাগরমর সব্ জায়গায় মাস্ক-পথরধার্ ক্রার জর্য হজারারলাভারব্ পরামশ্ থদরে।
ন
2-5
ব্ের ব্য়সী থশ্শুরা টিক্া গ্র রণর জর্য অর্যপেযক্ত ররয় হগরে, িারদররক্ অব্শ্যই েিােি
থ টিংসম্পন্ন মাস্ক পররি রব্।

হক্াথভড-19 এর টিক্া ও ব্যোর হডাজ হেিব্যাপী থব্র্ামূরলয ব্যাপক্ভারব্ লভয ররয়রে।
ক্াোক্াথে হক্িগুরলা খযরুঁ জ থর্রি থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা vaccines.gov ওরয়ব্সাইরি হেরি
পাররর্, িারদর দ্ধজপ হক্াড থলরখ 438829 র্ম্বরর হিেি ক্ররি পাররর্, অিব্া 1-800-232-0233
র্ম্বরর হ ার্ ক্ররি পাররর্। হেরির পথরচালর্াধীর্ হক্ারর্া গণ টিক্াদার্ হক্রি
অযাপরয়ন্টরমন্ট থর্রি, থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা আথম থক্ হোগয (Am-I-Eligible) সাইরি থভদ্ধজি ক্ররি
পাররর্। এোড়াও থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা িারদর স্বাস্থযরসব্া প্রদার্ক্ারী, ক্াউথন্টর স্বাস্থয থব্ভাগ,
হ ডাররল হোগযিাসম্পন্ন স্বাস্থয হক্ি (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ি, ব্া ারমথসগুরলারি
ন
হোগারোগ ক্ররি পাররর্।
থর্উ ইয়ক্নব্াসীরা িারদর এরেলথসয়র পাস অিব্া এরেলথসওর পাস প্লাস এখার্ হিরক্ সংগ্র
ক্ররি পাররব্র্। ব্যব্সা প্রথিষ্ঠার্ ও হভর্যযগুরলা এরেলথসয়র পাস স্কযার্ার অযাপ ডাউর্রলাড
ক্রর থর্রি পাররর্—ো হদশ্ব্যাপী হেরক্ারর্া ব্যব্সা প্রথিষ্ঠারর্র জর্য থব্র্ামূরলয এব্ং দশ্টিরও
হব্থশ্ ভাষায় পাওয়া োরব্—এখারর্।
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