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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বের (NOVEL CORONAVIRUS) েিন ম্বেষ তথ্ে দেয়ার বর্উ
ইয়কনিােীম্বের স্মরণ কবরম্বয় বেম্বয়ম্বের্ দে ফ্লু (FLU)

এখর্ও লক্ষণীয়ভাম্বি বিেেমার্বর্উ ইয়কন রাম্বযে এখর্ও র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাে েম্পবকনত
দকার্ও বর্বিত ঘটর্া পাওয়া োয়বর্
ফ্লু দমৌেুম শুরু হওয়ার পর দথ্ম্বক পরীক্ষাগার দথ্ম্বক বর্বিত করা ফ্লু এিং হােপাতাম্বল ভবতনর
েংখো িৃবি অিোহত রম্বয়ম্বে
আপর্ার কাোকাবে ফ্লুর টিকা দপম্বত পাম্বরর্ এমর্ স্থার্গুবলর েন্ধার্ পাম্বির্ এখাম্বর্, এিং
আপর্ার অঞ্চম্বলর ফ্লুর িোপাম্বর যার্ুর্ এখাম্বর্

গভননি অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা আজ রনউ ইযর্ন বাসীমেি পিামর্ন রেমযমেন যে িাজয এবং স্থানীয স্বাস্থয
রবভাগ এবং স্বাস্থযমসবা অ্ংর্ীোিিা সতর্ন িমযমেন এবং রনউ ইযর্ন মর্ নমভল র্মিানাভাইিাস যেমর্
িক্ষা র্িাি জনয উচ্চতি প্রস্তুরত রনমযমেন। রতরন রনউ ইযর্ন বাসীমেি যমৌসুমী ফ্লুি জনয চলমান
ঝুুঁ রর্ি রবষময পিামর্ন রেমযরেমলন এবং উভয রবষয প্ররতমিাধ র্িমত সুপারির্ র্িা সাবধানতা
অ্বলম্বন র্িাি আহ্বান জারনমযমেন। আজ অ্বরধ, রনউ ইযর্ন িাজয স্বাস্থয অ্রধেপ্তি (Department
of Health) 11 জন বযরিি র্াে যেমর্ নমভল র্মিানাভাইিাস পিীক্ষা র্িাি জনয যিাগ রনযন্ত্রণ
ও প্ররতমিাধ যর্মে (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) নমুনা যপ্রিণ
র্মিমে, োি মমধয সাতটি যনরতবাচর্ এবং আিও চািটি এখনও মুলতু রব িমযমে। রনউ ইযর্ন
িামজয যর্ানও রনরিত ঘটনা যনই।
তমব ফ্লু সম্পমর্ন , অ্মটাবমি ফ্লু যমৌসুম শুরু হওযাি পি যেমর্ প্ররত সপ্তামহ পিীক্ষাগাি যেমর্
রনরিত র্িা ফ্লু এবং হাসপাতামল ভরতন ি সংখযা যবম়েমে। সাধািণত অ্মটাবি যেমর্ যম মামসি
মমধয ফ্লু যমৌসুম হয, এবং 2019-20 যমৌসুমম এখনও পেনন্ত রবস্তৃ ত হওযা বার্ী আমে।
"রনউ ইযমর্ন নমভল র্মিানাভাইিামসি এর্টিও রনরিত ঘটনা পাওযা োয রন, তমব আমামেি
িামজয এি রবস্তাি যিামধ আমিা প্ররতমিামধি জনয েোেে সতর্ন তা রনরি। আমিা এই পরিরস্থরতমত
আমগ রেলাম, এবং আরম রনউ ইযর্ন বাসীমেি মমন র্রিময রেমত চাই যে র্মিানাভাইিামসি তু লনায
তামেি ইনফ্লুমযঞ্জা ভাইিামস সংক্ররমত হওযাি সম্ভাবনা অ্মনর্ যবরর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্।

"আরম রনউ ইযর্ন বাসীমর্ ফ্লুি রবরুমে প্রােরমর্ সতর্ন তা অ্বলম্বন র্িাি জনয অ্নুমিাধ র্িরে,
যেমন রনযরমত হাত যধাযা এবং অ্সুস্থ বযরিমেি সামে ঘরনষ্ঠ যোগামোগ এর়েময চলা। এই
বযবস্থাগুরল জনসাধািণমর্ নমভল র্মিানাভাইিামসি সংস্পমর্ন আসা যিাধ র্িমত সহাযতা র্িমব।"
সবনমর্ষ ইনফ্লুমযঞ্জা নজিোরি রিমপামটন যেখা যগমে যে রনউ ইযর্ন িাজয জুম়ে যমৌসুমী ফ্লুি সরক্রযতা
ক্রমবধনমান। গত সপ্তামহ 2,015 জন রনউ ইযর্ন বাসীমর্ পিীক্ষাগাি যেমর্ রনরিত র্িা ইনফ্লুমযঞ্জা
রনময হাসপাতামল ভরতন র্িা হমযরেল, আমগি সপ্তামহি তু লনায ো আট র্তাংর্ যবরর্। এই মিসুমম,
ফ্লু সম্পরর্ন ত হাসপাতামল ভরতন ি সংখযা 11,539টি। এো়োও, গত সপ্তামহ, 15,012টি পিীক্ষাগাি
যেমর্ রনরিত র্িা ফ্লু যিামগি প্ররতমবেন িাজয স্বাস্থয অ্রধেপ্তমি যেযা হমযরেল, ো আমগি সপ্তামহি
যচময 11 র্তাংর্ বৃরে যপমযমে। এই যমৌসুমম যমাট 72,385টি গমবষণাগাি যেমর্ রনরিত হওযা
ঘটনা পাওযা যগমে, রতনটি ফ্লু-জরনত রর্শুমৃতুযি ঘটনা সহ। রনউ ইযর্ন যেট ফ্লু ট্র্যার্ামি (New
York State Flu Tracker) ইনফ্লুমযঞ্জা সরক্রযতা যেটা পাওযা োয। ফ্লু ট্র্যার্াি রনউ ইযর্ন যেট
যহলে র্ামনটমিি (New York State Health Connector)-এি এর্টি েযার্মবােন যেটি স্থানীয,
আঞ্চরলর্ এবং যেট জুম়ে ইনফ্লুমযঞ্জাি সরক্রযতা সম্পমর্ন সমমযাপমোগী তেয প্রোন র্মি।
3 জানুযারি, স্বাস্থয মন্ত্রণালয িাজযবযাপী জারি র্মিমে এর্টি স্বাস্থয পিামর্ন রনউ ইযর্ন িাজয জুম়ে
ফ্লুি রক্রযার্লাপ নাটর্ীযভামব বৃরে সম্পমর্ন স্বাস্থযমসবা সিবিাহর্ািীমেি সতর্ন র্িাি জনয। এই
উপমের্র্ ইনফ্লুমযঞ্জা যিামধ ভযার্রসন যনযা যিাগীমেি র্ােনর্ারিতা প্রচাি র্িমতও সিবিাহর্ািীমেি
উৎসাহ োন র্মি। েরেও ফ্লু ভযার্রসমনি র্ােনর্ারিতা আলাো হমত পামি, তমব এই বেমিি ফ্লু
ভযার্রসনগুরল এই যমৌসুমম যে ধিমণি ফ্লু ভাইিাস সংক্রমণ র্িমে তাি রবরুমে আিও র্ােনর্ি
হমত পামি বমল মমন হমি।
স্বাস্থে েপ্তম্বরর কবমের্ার ডঃ হাওয়াডন যুম্বকর িম্বলম্বের্, "রনউ ইযর্ন িামজয যেমন ফ্লু বযাপর্ভামব
রবমবরচত হমি, প্ররতরেন প্ররতমিাধমূলর্ পেমক্ষপ গ্রহণ যেমন হাত প্রাযর্ই যধাযা, র্ারর্ বা হাুঁরচ
যেমর্ যেযা এবং ফ্লুি মমতা উপসগনগুরল যেখমল ঘমি অ্বস্থান র্মি ফ্লুি রবস্তাি যিাধ র্িমত
সহাযতা র্িমব। এই এর্ই পেমক্ষপগুরল রনউ ইযর্ন বাসীমেি নমভল র্মিানাভাইিাস যেমর্ িক্ষা
র্িমত সহাযতা র্িমব।"
গমবষণাগাি র্তৃন র্ রনরিত র্িা ফ্লু রনময হাসপাতামল ভরতন ি সবনমর্ষ বৃরে এমসমে পমি োাঃ
জুমর্মিি ফ্লু প্রােুভনামবি যঘাষণা রনউ ইযর্ন িাজুয জুম়ে রেমসম্বমি। এই যঘাষণায যিাগীিা সাধািণত
উপরস্থত োমর্ এমন জাযগাগুমলামত ইনফ্লুমযঞ্জা রবমিাধী টির্া না যনওযা স্বাস্থর্মীমেি সারজন র্াল বা
প্ররসরেউিাল মাস্ক পরিধান র্িমত হমব এমন এর্টি রনযমমর্ র্ােনর্ি র্মিমে।
েয যেট যহলে রেপাটনমমন্ট সুপারির্ র্মি এবং অ্নুমিাধ র্মি যে েয মাস বা তাি যবরর্ বযসী
প্রমতযর্মর্ ইনফ্লুমযঞ্জাি এর্টি ভযার্রসন গ্রহণ র্িা উরচত। ইনফ্লুমযঞ্জাজরনত জটিলতাি উচ্চ ঝুুঁ রর্মত
োর্া বযরিমেি জনয, ভযার্রসনটি রবমর্ষত গুরুত্বপূণন, যেমন 2 বেমিি র্ম বযসী রর্শু, গভন বতী
মরহলা এবং 65 বেমিি যবরর্ বযস্ক প্রাপ্তবযস্কিা। এো়োও হাুঁপারন ও হৃেমিামগি মত আমগ
যেমর্ই সমসযা োর্া মানুষজন বযাপর্ ঝুুঁ রর্মত িমযমে, এি পার্াপারর্ রর্মমামেিারপ বা েীঘনস্থাযী
যেিমযে বযবহামিি মত যিাগ বা ঔষমধি র্ািমণ েূবনল যিাগ প্ররতমিাধ ক্ষমতা োর্া বযরিিাও

ঝুুঁ রর্মত িমযমেন। যেমহতু ইনফ্লুমযঞ্জা ভাইিাস র্ারর্ বা হাুঁরচ রেময সহমজই ের়েময পম়ে, তাই
পরিবামিি সেসযিা এবং উচ্চ ঝুুঁ রর্পূণন বযরিমেি সামে রনযরমত যোগামোমগ োর্া যলামর্মেি জনয
ইনফ্লুমযঞ্জাি এর্টি টির্া যনযাও গুরুত্বপূণন।
েরেও বতন মামন নমভল র্মিানাভাইিাসটিি যর্ানও ভযার্রসন যনই, তমব ইনফ্লুমযঞ্জাি জনয গৃহীত
এর্ই সাধািণ প্ররতমিাধমূলর্ বযবস্থা গ্রহণ র্মি ের়েময প়ো আটর্ামত সহাযতা র্িা যেমত পামি।
গত সপ্তামহ স্বাস্থয অ্রধেপ্তি জারি র্মিমে রনমেন র্না স্বাস্থযমসবা সিবিাহর্ািী, স্বাস্থযমসবা ফ্যারসরলটি,
রিরনর্াল লযাবমিটরিগুরল, র্মলজ এবং স্থানীয স্বাস্থয রবভাগগুরলমত প্রােুভনাব সম্পমর্ন হালনাগাের্ৃ ত
তেয সিবিাহ র্িমত, এবং যর্ানও যিাগী নমভল র্িনাভাইিামসি সামে সামঞ্জসযপূণন লক্ষণগুরল
অ্নুভব র্িমল সঠির্ রনিাপত্তা িমযমে রর্না তা রনরিত র্মি চীমনি, উহামন ভ্রমমণি ইরতহাস
িমযমে বা এমন যর্ানও বযরিি সংস্পমর্ন এমসরেল রেরন এই নমভল র্মিানাভাইিামসি তেন্তাধীন
রেমলন তামেি জনয। অ্রধর্ন্তু, এই রবভাগ হাসপাতাল, র্মলজ এবং স্থানীয স্বাস্থযমসবা
সিবিাহর্ািীমেি জনয এর্ারধর্ তেযবহুল ওমযরবনামিি (webinar) আমযাজন র্মিমে। স্বাস্থয েপ্তি
প্ররতরেমনি আপমেট পাওযাি জনয যিাগ রনযন্ত্রণ যর্েগুরলি সমেও ঘরনষ্ঠভামব র্াজ র্িমে।
যনামভল র্মিানাভাইিাস সম্পমর্ন তেয পাওযা োমব এখামন।
গভননি কুউমমা ' ি আমগি বিমবযি জনয উপনযাস র্মিাভাইিাস:
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirusone-more-new-yorker-identified-testing-bringing
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirustwo-more-new-yorkers-identified-testing-bringing
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-states-continuedresponse-novel-coronavirus-three-more-individuals-are
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-state-response-first-twoconfirmed-cases-novel-coronavirus-united
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