অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা প্রধার্ স্টেবিযাম এিং এবরর্ায ক্রীডা ও বিম্বর্াদর্ অর্ুষ্ঠার্ 23 স্টেব্রুযাবর স্টেম্বক
সীবমত দেন কম্বদর সাম্বে পুর্রায শুরু হম্বত পাম্বর িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্

10,000 িা তার স্টিেী ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবরর্া এিং স্টেবিযাম্বম ইম্বভন্টসমূহ পুর্রায স্ট ালার
অর্ুমবত
িাোম্বলা বিল পাইলট স্টপ্রাগ্রাম একটি মম্বিল বহসাম্বি িেিহার কম্বর, স্টেবসবলটিগুবলম্বক পুর্রায
স্ট ালার জর্ে একই ধরম্বর্র পবরচালর্ বর্ম্বদন বেকা অর্ুসরণ করম্বত হম্বি
িারম্বেস স্টসন্টার ইবতমম্বধে সাক্রাম্বমম্বন্টা বকংম্বসর বিরুম্বে ব্রুকবলর্ স্টর্ট স্টহাম্বমর 23 স্টেব্রুযাবর
স্ট লার জর্ে পুর্রায স্ট ালার অর্ুম্বমাদর্ স্টপম্বযম্বে
এই উম্বদোম্বগর সােলেগুবল স্টোট স্টভর্ুেগুবলর ভবিষেৎ পুর্রায স্ট ালার বিষম্বয তেে বদম্বত সাহায্ে
করম্বি
বাফেফ া বব স পাই ট প্রাগ্রাফের (Buffalo Bills pilot program) সােফ ের উপর বিবি কফর,
গির্নর অ্োন্ড্রু এে. কুওফো আজ প্ াষণা কফরফের্ প্ে, 10,000 বা তার প্বশী প্ াক ধারণ
ক্ষেতাসম্পন্ন রধার্ প্েবিযাে এবং এবরর্াগুব 23 প্েব্রুযাবর প্েফক সীবেত দশনক বর্ফয পুর্রায
প্ া া োফব। সে বাোফ া বব পাই ট প্রাগ্রাফের অ্ংশ বিফসফব রবতবিত েফি অ্র্ুসরণ কফর,
প্ির্ুে এবং ইফিন্টগুব ফক একই রকে বর্ফদন বশকা প্েফর্ চ ফত িফব, োর েফধে আফে প্ির্ুে এবং
ইফিন্ট সম্পফকন স্বাস্থ্ে ববিাফগর (Department of Health) অ্র্ুফোদর্, ধারণ ক্ষেতার সীোবদ্ধতা,
পরীক্ষা করার রফযাজর্ীযতা, বাধেতােূ ক েুফ র আবরণ, তাপোত্রা পরীক্ষা, এবং বরাদ্দ করা
সাোবজকিাফব দূরীকৃ ত আসর্ বেবস্থ্া।
রাজেবোপী প্োগে প্ির্ুে পবরদশনফর্র জর্ে স্বাস্থ্ে ববিাফগর কাজ ইবতেফধে শুরু িফযফে, এবং এই
কাফজর েফ বারফেস প্সন্টারফক সাক্রাফেফন্টা বকংফসর ববরুফদ্ধ ব্রুকব র্ প্র্টফসর প্িাে প্গফের জর্ে
23 প্েব্রুযাবর পুর্রায প্ া ার অ্র্ুফোদর্ প্দওযা িফযফে। এর সাে ে, এবং আগােী সপ্তািগুফ াফত
অ্র্ুফোবদত প্ির্ুেফত একই ধরফর্র ইফিন্ট, িববষেফত প্োট প্ির্ুেগুব পুর্রায প্ া ার রবক্রযাফক
অ্বগত করফত সািােে করফব।

"ে র্ আেরা একাবধক প্ক্ষফত্র COVID এর সাফে ডাই চাব ফয োবি, ত র্ আোফদর অ্বশেই এই
অ্েনর্ীবতফক বুবদ্ধেিার সাফে এবং সুষে উপাফয পুর্রায ু ফত িফব," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। " াইি প্পাটনস এবং ববফর্াদর্ দী নবদর্ ধফর বর্উ ইযফকন র েজ্জায বফস আফে, এবং অ্র্ুিার্
আফযাজফর্র অ্ক্ষেতা এই িাইরাফসর িাফত আেরা সবাই প্ে বববিন্নতা অ্র্ুিব কফরবে তা আরও
বাবডফয বদফযফে। প্সৌিাগেক্রফে, িক্তফদর কাফে বাোফ া বব স প্গেস পুর্রায প্ া ার জর্ে আোফদর
পাই ট প্রাগ্রাে বে এক অ্তু র্ীয সাে ে এবং এ র্ আেরা এই েফি টিফক রাজে জুফড অ্র্োর্ে
বৃিৎ প্ির্ুেফত বর্ফয োবি োফত শুধু স্থ্ার্ীয অ্েনর্ীবতফক পুর্রুজ্জীববত করা োয তাই র্য, বরং
োর্ুফষর জীবফর্ েতটা সম্ভব বর্রাপফদ বকেু েজা এবং আর্ন্দ বেবরফয আর্ফত সািােে করফতও।"
ববফশষ কফর, প্পশাদারী প্
করফত িফব:
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•
•
•
•
•
•
•

াধু ার জর্ে প্ির্ুেগুব

পুর্রায

ু ফত িফ , সাইটগুফ াফক অ্বশেই এগুব

প্ির্ুে এবং ইফিফন্টর জর্ে দ্বাস্থ্ে ববিাফগর (Department Of Health, DOH) এর
অ্র্ুফোদর্ রাপ্ত িওযা
এবরর্া এবং প্েবিযাফে 10 শতাংশ ধারণ ক্ষেতা সীবেত করা
সক কেী এবং দশনকফদর ইফিফন্টর 72 ন্টার েফধে একটি প্র্বতবাচক COVID-19 PCR
পরীক্ষা করাফর্া বর্বিত করা
োরা উপবস্থ্ত আফের্ তাফদর জর্ে েুফ র আবরণ, সাোবজক দূরত্ব রা া এবং তাপোত্রা
পরীক্ষা করাফর্া বাধেতােূ ক করা
সাোবজকিাফব দূরীকৃ ত আসর্ বরাদ্দ করা বাধেতােূ ক করা
োরা উপবস্থ্ত বেফ র্ তাফদর কাে প্েফক প্োগাফোফগর তেে সংগ্রি করা োফত প্োগাফোগ
প্েবসং রফচষ্টাফক অ্বগত করফত সািােে করা োয
ববধনত বাতাস পবরস্রাবর্, বাযু চ াচ এবং ববশুদ্ধীকরফণর োর্ পূরণ করা
ুচরা, াদে পবরফষবা এবং ক্রীডা সংক্রান্ত বক্রযাক াপ প্ের্ রাজে দ্বারা জাবর করা
বর্ফদন বশকার অ্র্ুবতী িয তা বর্বিত করা
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