অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/16/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর COVID-19 টিকা বিতরম্বের সম্পম্বকন আপম্বেট প্রদার্ কম্বরর্

বর্উ ইয়ম্বকনর স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইটগুবল ফেোম্বরল সরকাম্বরর ফেম্বক প্রাপ্ত ফোজগুবলর মম্বযে
83% -এর পবরচালর্া কম্বরম্বে
আম্বগর 24 ঘন্টার সময়কাম্বল একটি িাড়বত 73,336টি ফোম্বজর পবরচালর্া করা হম্বয়ম্বে
সমস্ত টিকাগুবল শুযুমাত্র অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট দ্বারা ফদওয়া হয়; বদ্বতীয় ফোম্বজর জর্ে িেিস্থ্া করা প্রেম
ফোজটির পর সম্বে সম্বেই হম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্-েীর্নমময়ােী যমের সুনবধাগুনির জর্য প্রথম
চার সপ্তামের উপনিনির পর COVID-19 টির্া নবিরমের নবষয়টি সম্পমর্ন আপমেট নেময়মের্।
রামজযর টির্া সরবরাে ফেোমরি সরর্ামরর দ্বারা নর্ধনারর্ র্মর, এবং যনেও 7 নমনিয়মর্রও ফবনি
নর্উ ইয়র্ন বাসীরা এখর্ COVID টির্ার জর্য ফযাগয, রাজয ফেোমরি সরর্ামরর র্াে ফথমর্ পমরর
সপ্তামে মাত্র 250,000টি ফোজ পামব। আজ পযনন্ত, নর্উ ইয়মর্ন র স্বািয ফসবা নবিরমের সাইটগুনি
ফেোমরি সরর্ামরর র্াে ফথমর্ প্রাপ্ত 83 িিাংমির ফোজগুনির পনরচাির্া র্মরমে। এই সাইটগুনি
আমগর 24 র্ন্টার সময়র্ামি এর্টি বাড়নি 73,336টি ফোমজর পনরচাির্া র্মরমে।
"যি দ্রুি এবং র্যাযযভামব সম্ভব ফযাগয নর্উ ইয়র্ন বাসীমের োমি এই টির্াটি আর্ার জর্য আমরা
এর্টি প্রনিমযানগিায় আনে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "িমব, আমামের র্ামে এখর্ 7 নমনিয়র্ নর্উ
ইয়র্ন বাসীরা আমের্ যারা ফেোমরি সরর্ামরর দ্বারা বযবোমরর জর্য উপিব্ধ র্রা ফোজগুনির এর্টি
ফোমটা অ্ংমির জর্য সন্ধার্ র্রমে। আমামের প্রময়াজর্ নর্উ ইয়মর্ন র সরবরাে বাড়ামর্ার জর্য
ওয়ানিংটমর্র এনগময় আসা যামি যারা এই টির্াটি চার্ িামের এই টির্াটি পাওয়ার সুমযাগ আমে
িা নর্নিি র্রার জর্য।"
ফযমেিু ফেোমরি সরবরাে টির্া নবিরমের ক্ষমিা মারাত্মর্ভামব সীনমি র্মর, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের
ধধযন ধরমি উৎসানেি র্রা েমে এবং ফর্ার্ অ্যাপয়ন্টমমন্ট োড়া টির্ার্রে সাইমট র্া আসার
পরামিন ফেওয়া েমে। নর্উ ইয়মর্ন র নবিাি নবিরমের ফর্টওয়ার্ন এবং উপযুক্ত বযনক্তমের বৃেৎ
জর্সংখযা ফেোমরি সরর্ামরর ফথমর্ আসা টির্ার সরবরামের ফচময় অ্মর্র্ ফবনি। আগামী সপ্তামে,

নর্উ ইয়র্ন ফেোমরি সরর্ামরর র্াে ফথমর্ মাত্র 250,000টি ফোজ পামে এর্টি মোনবমের 7
নমনিয়মর্র ফচময় ফবনি বযনক্তমের জর্য যারা উপযুক্ত।
িথযগুনির এর্টি ভাঙ্গমর্র নর্ম্নরূপ (আজ সর্াি 10টা পযনন্ত নর্উ ইয়র্ন রামজয নরমপাটন র্রা
সংখযাগুনির উপর নভনি র্মর):
রাজেিোপী বিেদ তেে
ফমাট (1ম + 2য় ফোজ)

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে সাইট (হাসপাতাল, গে
টিকাকরে সাইট, ইতোবদ)

প্রাপ্ত

প্রদার্ করা
হম্বয়ম্বে
এখর্ পর্ন ন্ত

%
প্রোসক

934,925

772,399

83%

1ম ফোজ
প্রাপ্ত
স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে সাইট (হাসপাতাল, গে
টিকাকরে সাইট, ইতোবদ)

844,250

প্রদার্ করা
হম্বয়ম্বে
এখর্ পর্ন ন্ত
687,379

%
প্রোসক
81%

2 ফোজ
প্রাপ্ত
স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে সাইট (হাসপাতাল, গে
টিকাকরে সাইট, ইতোবদ)

90,675

প্রদার্ করা
হম্বয়ম্বে
এখর্ পর্ন ন্ত
85,020

%
প্রোসক
94%

আঞ্চবলক বিেদ তেে

ফহল্েম্বকয়ার বেবিবিউের্ সাইট (হাসপাতাল, গে টিকাকরে সাইট, ইতোবদ)
অঞ্চল

প্রেম ফোজ - % প্রাপ্ত ফোজ
ফেম্বক প্রদার্ করা

প্রেম এিং বদ্বতীয় ফোজ - % প্রাপ্ত
ফোজ ফেম্বক প্রদার্ করা

Capital Region

93%

96%

Central New
York

95%

95%

Finger Lakes

83%

85%

Long Island

93%

89%

Mid-Hudson

85%

84%

Mohawk
Valley

88%

89%

New York
City

71%

74%

North Country

97%

97%

Southern Tier

95%

99%

Western New
York

89%

91%

সরিরাম্বহর
সপ্তাহ

1

TOTAL

90,675

CUMULATIVE

90,675 482,700 684,200 844,250

2

3

4

প্রেম ফোজ
(ফেোম্বরল LTCF
ফপ্রাগ্রাম িেতীত)
ফমাট

392,025 201,500

160,050

**উপমরর ফমাট সংখযার মমধয রময়মে ফপ্রাগ্রামমর প্রথম 4 সপ্তামের জর্য NY-ফি সম্পূেন সাপ্তানের্
টির্া নবিরে। NY এর টির্া োর্ র্মনসচূ ীর জর্য 5ম সপ্তামের বরাদ্দর্রে (ফেোরািভামব
পনরচানিি েীর্নমময়ােী পনরচযনার র্মনসূচী সে র্য়) 1/12 এ নবিরে শুরু েয় এবং আজ পযনন্ত
চিমি থার্মব যখর্ পুমরা সাপ্তানের্ নবিরে সম্পূেন েমব। 5 সপ্তামের বরাদ্দর্রে নর্উ ইয়র্ন ফেমট
সরবরাে র্রা ফমাট ফোমজর সংখযায় প্রেনিনি েমব।**
আজ পযনন্ত, নর্উ ইয়মর্ন র স্বািয ফসবা নবিরে সাইটগুনি ফেোমরি সরর্ামরর র্াে ফথমর্ পাওয়া 83
িিাংি ফোজ প্রোর্ র্মরমে নর্ন্তু ফেোমরি সরর্ামরর সীনমি বরামদ্দর র্ারমে, অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনি
দ্রুি পূরে েময়মে।র্রমের র্ারমে, অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনি দ্রুি পূরে েময় ফগমে। অ্নিনরক্ত িমথযর জর্য
এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট র্রার জর্য অ্র্ুগ্রে র্মর আপর্ার িার্ীয় স্বািয নবভাগ, োমমননস, োক্তার বা
োসপািামি র্ি র্রুর্। এর্টি রাজয পনরচানিি গে টির্ার্রে সাইমট ফযাগযিা নর্ধনারে এবং এর্টি
সাক্ষাৎর্ামরর সময়সূচী নর্ধনারে র্রমি, 'আনম নর্ ফযাগয' ওময়বসাইমট যার্।
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