
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

NYC হ লি +  সবিটালস এর সম্বে অংেীদাবরম্বের মাধ্েম্বম হেম্বটর স্বাস্থ্ে বিভাগ 

একটট র্তুর্ হকাবভড-19 বিবকৎসা  টলাইর্ িালু করম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

888-TREAT-NY  টলাইর্ NYC হ লি +  সবিটালস এর ভািুনয়াল এক্সম্বপ্রস-হকয়ার 

প্ল্োটফম ন িেি ার করম্বে  

  

কার্ নকরভাম্বি হকাবভড-19 এর বিবকৎসা করার জর্ে প্রমাবণত বিবকৎসার অিের্গুম্বলা 

লভে রম্বয়ম্বে  

  

এই হেটিোিী  টলাইর্ সি কবমউবর্টটম্বত হকাবভড-19 বিবকৎসার প্রবতিন্ধকতাগুম্বলা 

কবমম্বয় আর্ম্বত সা ার্ে করম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ ম ামারী চলাক্ালীর্ সময়জড়ুে থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ের সুরথিত রাখার 

জর্য প্রশাসড়র্র চলমার্ প্রড়চষ্টার অংশ থ ড়সড়ব যারা হক্াথভড-19 পরীিায় পজজটিভ ফলাফল 

হপড়য়ড়ের্, থক্ন্তু যাড়ের হক্াড়র্া স্বাস্থ্যড়সবা প্রোর্ক্ারী হর্ই, তাড়ের জর্য এক্টি র্তুর্ থবর্ামূড়লযর 

 িলাইর্ চালু ক্রার ক্িা হ াষণা ক্ড়রড়ের্। 888-TREAT-NY  িলাইর্টি NYC হ লি + 

 সথপিালস (NYC Health + Hospitals) ক্তত নক্ পথরচাথলত ভাচুনয়াল এক্সড়প্রস-হক্য়ার প্ল্যািফম ন 

ক্াড়জ লাগাড়র্ার বযাপাড়র এক্টি চুজিড়ত হপ ৌঁোড়র্ার পড়র থর্উ ইয়ক্ন হেড়ির স্বাস্থ্য থবভাগ 

(Department of Health) ক্তত নক্ চাল ুক্রা  ড়য়ড়ে।  

  

"হক্াথভড-19 এর থবরুড়ে আমাড়ের লোইড়য় আমরা বাস্তব অগ্রগথত অজনর্ ক্ড়রথে, থক্ন্তু র্তুর্ 

ভযাথরড়য়ন্টগুড়লা েথেড়য় পোর এই সমড়য় থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ের সুরথিত রাখার জর্য আমাড়ের 

প্রড়চষ্টা সমণ্বয় ও সম্প্রসারণ ক্রা অবযা ত রাখা গুরুত্বপূণ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"আমাড়ের র্তুর্ হক্াথভড-19 থচথক্ৎসা  িলাইর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ের গুরুতর অসুস্থ্তা প্রথতড়রাধ 

ক্রড়ত সা াযযক্ারী প্রািথমক্ থচথক্ৎসার উন্নত অযাড়ক্সস প্রোর্ ক্রড়ব।"  

  

"এই র্তুর্  িলাইর্ স্বাস্থ্যড়সবা হপশাজীবীড়ের তাৎিথণক্ অযাড়ক্সস পাওয়ার সুথবধাবজিত 

পথরবারগুড়লার জর্য অথত প্রড়য়াজর্ীয় এক্টি সংস্থ্ার্," িম্বলম্বের্ হলফম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর 

হডলগাম্বডা। "হক্াথভড়ডর র্তুর্ হেইর্গুড়লা আমাড়ের অথধক্তর ঝুুঁ থক্পূণ ন ক্থমউথর্টিগুড়লাড়ত 

আক্রমণ অবযা ত রাখায়, এই ভাইরাড়সর থবরুড়ে লোইড়য়র জর্য আমাড়ের ক্াড়ে িাক্া সব 

সংস্থ্ার্ বযব ার ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। স্বাস্থ্যড়সবা অযাড়ক্সস ক্রার জর্য বাথের বাইড়র হবর 



 ওয়া যাড়ের জর্য ক্ষ্টক্র তারা যাড়ত তাড়ের প্রড়য়াজর্ীয় সা াযয হপড়ত পাড়রর্ হস থবষয়টি 

থর্জিত ক্রড়ত এই  িলাইর্ অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া রাখড়ব।"  

  

আয় বা স্বাস্থ্য থবমার ক্ভাড়রজ থর্থব নড়শড়ষ হক্াথভড-19 পরীিায় পজজটিভ ফলাফল পাওয়া থর্উ 

ইয়ক্ন থসটির বাইড়রর সব থর্উ ইয়ক্নবাসী 888-TREAT-NY (888-873-2869) র্ম্বড়র হফার্ ক্ড়র 

অিবা NYS হক্াথভড-19 এক্সড়প্রস-হক্য়ার হিরাথপউটিক্স অযাড়ক্সস (COVID-19 ExpressCare 

Therapeutics Access) ওড়য়বসাইড়ি এক্টি মূলযায়র্ সম্পন্ন ক্ড়র থচথক্ৎসা গ্র ড়ণর জর্য 

থবড়বথচত  ওয়ার হযাগয  ড়বর্, যার মড়ধ এক্টি হিথলড়মথডথসর্ থভজজিও অন্তভুনি রড়য়ড়ে। থর্উ 

ইয়ক্ন থসটির অথধবাসীড়ের 212-COVID-19 র্ম্বড়র হফার্ ক্রড়ত  ড়ব।  

  

এই  িলাইর্ থেড়র্র 24  ণ্টা, সপ্তাড়  সাত থের্ চাল ুিাক্ড়ব এবং অথভজ্ঞ হ লি +  সথপিালস 

হপশাজীবীরা এটি পথরচালর্া ক্রড়বর্, যাড়ের প্রড়য়াজর্  ড়ল থচথক্ৎসা হপ্রসক্রাইব ক্রার ও 

হরফারাল প্রোর্ ক্রার থিথর্ক্যাল প্রথশিণ িাক্ড়ব। এক্সড়প্রস-হক্য়ার প্ল্যািফম ন এমর্ এক্টি 

পথরড়ষবা যা থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ের NYC হ লি +  সথপিালস হিড়ক্ ভাচুনয়াল হসবা গ্র ণ ক্রার 

সুড়যাগ ক্ড়র হেয়।  

  

হিথলড়মথডথসর্ থভজজড়ির মড়ধয হমথডড়ক্ল হসবা প্রোর্ক্ারীড়ের দ্বারা এক্টি থিথর্ক্যাল মূলযায়র্ 

অন্তভুনি িাক্ড়ব যারা যিাযি হক্াথভড-19 থচথক্ৎসা পথরক্ল্পর্া শর্াি ক্রড়বর্, যার মড়ধয 

Paxlovid বা Molnupiravir এর জর্য হপ্রসজক্রপশর্ প্রোর্ ক্রা অন্তভুনি িাক্ড়ত পাড়র। এই 

মুড়খর মাধযড়ম গ্র ণীয় ভাইরাস-থবড়রাধী ওষুড়ধর উভয়টি গুরুতর হরাড়গর ঝুুঁ থক্ড়ত রড়য়ড়ের্ এমর্ 

বযজিড়ের হিড়ে  াসপাতাড়ল ভথতন  ওয়া ক্মায় বড়ল প্রমাথণত  ড়য়ড়ে। হক্াথভড-19 

ডায়াগড়র্াথসড়সর পজজটিভ ফলাফল পাওয়ার পড়র দ্রুত এসব ভাইরাস-থবড়রাধী ওষুধ প্রোর্ ক্রা 

 ড়ল সংক্রমড়ণর থবরুড়ে লোই ক্রড়ত এবং সুস্থ্  ড়য় উঠার সময় সংথিপ ক্ড়র আর্ড়তও 

সা াযয ক্ড়র।  

  

হযড় তু সব থচথক্ৎসার জর্য এক্টি হপ্রসজক্রপশর্ প্রড়য়াজর্  য়, যারা হক্াথভড-19 পরীিার 

পজজটিভ ফলাফল পাড়বর্ তাড়ের উথচত  ড়ব তাড়ের জর্য হক্ার্ থচথক্ৎসাটি সবড়চড়য় ভাড়লা  ড়ব 

তা থর্ণ নয় ক্রড়ত তাড়ের হসবা প্রোর্ক্ারীর সড়ে ক্িা বলা অিবা 888-TREAT-NY র্ম্বড়র হফার্ 

ক্রা। যুিরাড়ের স্বাস্থ্য ও মার্ব পথরড়ষবা থবভাগ (Department of Health and Human 

Services) হিড়ক্ থর্উ ইয়ক্ন হেিড়ক্ Paxlovid ও Molnupiravir উভয়টির এক্টি সাপ্তাথ ক্ বরাদ্দ 

প্রোর্ ক্রা  ড়য় িাড়ক্।  

  

স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার ড. মোবর টট. িোম্বসট িম্বলর্, "প্রড়তযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর তাড়ের 

থর্য়থমত হক্াড়র্া স্বাস্থ্যড়সবা প্রোর্ক্ারীর অযাড়ক্সস রড়য়ড়ে থক্র্া তা থর্থব নড়শড়ষ সব নড়শষ হক্াথভড-

19 হিরাথপউটিক্ড়সর অযাড়ক্সস পাওয়া উথচত। NYC হ লি +  সথপিালস-এর সড়ে থবভাগটির 

চুজির ফড়ল, 888-TREAT-NY র্ম্বড়র আমাড়ের র্তুর্ হক্াথভড-19 থচথক্ৎসা  িলাইর্ থচথক্ৎসার 

প্রথতবন্ধক্তা ক্থমড়য় আর্ার আড়রক্টি সরঞ্জাম  ড়য় উঠড়ব এবং ঐথত াথসক্ ক্াল হিড়ক্ 

সুথবধাবজিত ক্থমউথর্টিগুড়লা যাড়ত অর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ের মড়তা এক্ই হসবার অযাড়ক্সস পায় 

হস থবষয়টি থর্জিত ক্রড়ব।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys.expresscare.video%2Flanding&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BlBTyxlpaABPAJZZCQvCfEzfkbtwUKGeiJaUYGPxp4M%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Foral-antivirals&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=choKELvgkExZlKmXEZoibp9l1v3VpjVnPXVgHxFDjwk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phe.gov%2Femergency%2Fevents%2FCOVID19%2Finvestigation-MCM%2FPaxlovid%2FPages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ho7oG5Nhpt1VF1SJZAXog2UGZnf8A%2BPoCSH7Quo7yjQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.phe.gov%2Femergency%2Fevents%2FCOVID19%2Finvestigation-MCM%2Fmolnupiravir%2FPages%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7Cdcab1a5930f54466382e08da635627d4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637931518948696285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AP4jf6ZKLAxxGQ3fHPUcMBNbm4EEp1HP1z66U3lysrE%3D&reserved=0


NYC হ লি +  সবিটালস এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO ড. বমম্বিল কাটজ িম্বলর্, "আমাড়ের 

প্রমাথণত ভাচুনয়াল এক্সড়প্রস-হক্য়ার ক্ম নসূথচর মাধযড়ম পুড়রা হেি জড়ুে হক্াথভড-19 

হিরাথপউটিক্স প্রোড়র্র জর্য গভর্ নড়রর ক্ায নালয় এবং হেড়ির স্বাস্থ্য থবভাড়গর সড়ে অংশীোর 

 ড়ত হপড়র NYC হ লি +  সথপিালস গথব নত। থর্উ ইয়ক্ন থসটিড়ত প্রড়তযড়ক্ যাড়ত তাড়ের 

প্রড়য়াজর্ীয় হক্াথভড-19 হসবা ও থচথক্ৎসার অযাড়ক্সস পার্ হস থবষয়টি থর্জিত ক্রড়ত আমাড়ের 

ক্ম নড়ক্ শড়ল ভাচুনয়াল এক্সড়প্রস-হক্য়ার অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এক্টি অংশ  ড়য় হিড়ক্ড়ে, এবং এটি 

হেিজড়ুে সব থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ের জর্য এক্ই েিতা ও অেীক্ারাবেতা থর্ড়য় আসড়ব।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটটর হময়র এবরক অোডামস িম্বলর্, "প্রড়তযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসী তাড়ের থবমার 

অবস্থ্া থর্থব নড়শড়ষ মার্সম্মত, অযাড়ক্সসড়যাগয স্বাস্থ্যড়সবার অযাড়ক্সস পাওয়ার অথধক্ারী৷ NYC 

হ লি +  সথপিালস-এর ভাচুনয়াল এক্সড়প্রস-হক্য়ার  াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নবাসীড়ক্ হক্াথভড-

19 সংস্থ্াড়র্র সাড়ি সংযুি ক্রড়ে এবং আথম গথব নত হয গভর্ নর হ াক্ল ও ক্থমশর্ার বযাড়সড়ির 

সড়ে এই অংশীোথরড়ত্বর মাধযড়ম, হেিজড়ুে থর্উ ইয়ক্নবাসীরা, তাড়ের হক্াড়র্া স্বাস্থ্যড়সবা 

প্রোর্ক্ারী আড়ে থক্র্া তা থর্থব নড়শড়ষ, এখর্ অথত গুরুত্বপূণ ন ও জীবর্ রিাক্ারী থচথক্ৎসার 

অযাড়ক্সস পাড়বর্।"  

  

এই চুজির অধীড়র্ থবমার অধীর্ হরাগীরা তাড়ের প্ল্যাড়র্র উপর থভথি ক্ড়র এক্টি হক্া-হপ 

পথরড়শাধ ক্রড়বর্ এবং যাড়ের স্বাস্থ্যড়সবা ক্ভাড়রজ হর্ই তাড়ের হিড়ে থর্উ ইয়ক্ন হেড়ির স্বাস্থ্য 

থবভাগ পথরড়ষবার বযয় পথরড়শাধ ক্রড়ব।  

  

হক্াথভড-19 এর থচথক্ৎসার অপশর্গুড়লা সম্পড়ক্ন health.ny.gov/CovidTreatment ওড়য়বসাইি 

হিড়ক্ আড়রা জার্ুর্।  

  

###  
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