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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 15 ফেব্রুযাবর ফেম্বক COVID-19 টিকার জর্ে ফ াগে ফকামবিন বিটি এিং অন্তবর্ন বিত
অিস্থার তাবলকা ফ াষণা কম্বরম্বের্

কোন্সার, দী ন স্থাযী বকিবর্র ফরাগ, পালম্বমার্াবর ফরাগ, িুবিিৃবিক ও উন্নযর্েীলতার
প্রবতিন্ধকতা, হৃদম্বরাগ, আপসকৃত অর্াক্রমেতার অিস্থা, গুরুতর স্থূলতা, গভনািস্থা, বসকল ফসল
ফরাগ িা েোলাম্বসবমযা, টাইপ 1 িা 2 িাযাম্বিটিস ফমবলটাস, ফসবরম্বরাভাসকুলার ফরাগ,
বর্উম্বরালবজকোল অিস্থা এিং বলভাম্বরর ফরাগ ফ াগে িম্বি
গভর্নর আন্ড্রু এম. কুওমমো আজ COVID-19 টিকোর য োগযতো নর্র্নোরমের জর্য নর্উ ইয়কন যেট য
সব যকোমনবননিটি এবং অন্তনর্ননিত অবস্থো বযবিোর করমব তোর তোনিকো প্রকোশ কমরমে। য নর্উ
ইয়কন বোসীমের এই তোনিকোয় উনিনিত একটি যকোমনবননিটি আমে তোরো 15 যেব্রুয়োনর যেমক এই
টিকো পোওয়োর য োগয িমবর্।
"রোমজযর জর্সংিযো জুমে নর্উ ইয়কন বোসীরো আমের্ োমের মমর্য যকোমনবননিটি এবং অন্তনর্ননিত অবস্থো
উপনস্থত - তোরো আমোমের নশক্ষক, আইর্জীবী এবং কোঠনমনি, িোক্তোর েোেোও োরো প্রনতনের্
আমোমের নর্রোপে রোমির্, এবং তোরো একটি অতযন্ত প্রভোনবত জর্সংিযো," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"আমরো ঝুুঁ নকপূেন জর্সংিযোমক টিকো নেমত অনিকোরবদ্ধ, োরো সব যেময় যবনশ কষ্ট যপময়মে ির্
আমরো কমঠোরভোমব সীনমত সংিযক টিকো নবতরে করনে, এবং োমের যকোমনবননিটি আমে তোরো
রোমজযর COVID মৃতুযর 94 শতোংশ। এজর্যই আমরো 15 যেব্রুয়োনর যেমক োমের যকোমনবননিটি
আমে তোমের জর্য য োগযতো উন্মুক্ত কমর যেমবো এবং িোসপোতোিগুমিোমক অনতনরক্ত যিোজ বযবিোর
করোর ক্ষমতো যেমবো এই জর্সংিযোর যমোকোনবিো করোর জর্য। স্থোর্ীয় সরকোরগুমিোর র্তু র্
পনরবতন মর্র জর্য প্রস্তুনত নর্মত এক সপ্তোি সময় আমে - তোমের এির্ প্রস্তুত িমত িমব।"
যকোমনবননিটি এবং অন্তনর্ননিত অবস্থোর সম্পূেন তোনিকো নর্মে পোওয়ো োমব। এই তোনিকো পনরবতন মর্র
আওতোর্ীর্ ত অনতনরক্ত ববজ্ঞোনর্ক প্রমোে প্রকোনশত িমব এবং ির্ নর্উ ইয়কন যেট অনতনরক্ত
রোজয-নর্নেন ষ্ট তেয সংগ্রি এবং নবমেষে কমর।
COVID-19 ভোইরোমসর কোরমে মোঝোনর বো গুরুতর অসুস্থতো বো মৃতুযর ঝুুঁ নক যবমে
নর্ম্ননিনিত অবস্থো সি য যকোর্ বয়মসর প্রোপ্তবয়স্কমের:
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কযোন্সোর (বতন মোর্ বো উপসমপ্রোপ্ত, 9/11 সম্পনকন ত কযোন্সোর সি)
ক্রনর্ক নকিনর্ নিনজজ
পোিমমোর্োনর যরোগ, োর মমর্য আমে, COPD (ক্রনর্ক অবস্ট্রোকটিভ পোিমমোর্োনর
নিনজজ), অযোজমো (মোঝোনর-যেমক-গুরুতর), পোিমমোর্োনর েোইমরোনসস, নসনেক
েোইমরোনসস, এবং 9/11 সম্পনকন ত পোিমমোর্োনর যরোগ
িোউর্ নসমন্ড্রোমসি বুনদ্ধ ও নবকোশগত প্রনতবন্ধকতো
হৃে ন্ত্র সংক্রোন্ত অবস্থো য মর্ - িোটন যেইনিওর, কমরোর্োনর আটনোনর যরোগ,
কোনিনওমোময়োপযোনে অেবো িোইপোরমটর্শর্ (উচ্চ রক্তেোপ)
কঠির্ অি প্রনতস্থোপর্ বো রক্ত বো যবোর্ মযোমরো প্রনতস্থোপর্, অর্োক্রমযতো সংক্রোন্ত
ঘোটনত, HIV, কটিনমকোমেরময়ি বযবিোর, অর্যোর্য যরোগ প্রনতমরোর্ ক্ষমতো েুবনি করো
ওষুমর্র বযবিোর, বো অর্যোর্য কোরে যেমক আমপোসকৃ ত অর্োক্রমযতোর অবস্থো (েুবনি
ইনমউর্ নসমেম)
গুরুতর স্থূিতো (BMI ≥ 40 kg/m2) স্থূিতো (বনি মযোস ইর্মিক্স [BMI] 30
kg/m2 বো তোর যবনশ নকন্তু < 40 kg/m2)
গভন োবস্থো
নসকি যসি নিনজজ বো েযোিোমসনময়ো
টোইপ 1 বো 2 িোয়োমবটিস যমনিটোস
যসনরমরোভোসকুিোর নিনজজ (মনিমে রক্তর্োিী এবং রক্ত সরবরোি প্রভোনবত কমর)
স্নোয়নবক অবস্থো, আিমঝইমোর যরোগ বো নিমমর্নশয়ো অন্তভুন ক্ত, নকন্তু তোমত সীমোবদ্ধ
র্য়
নিভোর নিনজজ
###

আমরো সংবোে যপমত যেিুর্ www.governor.ny.gov
নর্উ ইয়কন যেট | এনক্সনকউটিভ যেম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সোবস্ক্রোইব করুর্

