অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/13/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের মম্বর্ কবরম্বয় বেম্বের্ যে ফ্লুম্বয়র ঘটর্া িাড়ম্বে থাকম্বে এিং
ফ্লুম্বয়র যমৌসুম যরকর্ন পবরমাণ উচ্চ স্তম্বর যপৌৌঁেম্বি িম্বল আো করা হম্বে

গে 20 িেম্বরর মম্বযে বিেীয় সম্বিন াচ্চ সাপ্তাবহক ফ্লু আক্রান্তম্বের যকস যেখম্বে যেট
পর পর 11েম সপ্তাহ ফ্লু বর্উ ইয়কন যেম্বট িোপকভাম্বি েবড়ম্বয়ম্বে িম্বল বরপটন করা হম্বয়ম্বে
আপর্ার কাোকাবে ফ্লুম্বয়র টিকা যপম্বে পাম্বরর্ এমর্ স্থার্গুবলর সন্ধার্ পাম্বির্ এখাম্বর্, এিং
আপর্ার অঞ্চম্বলর ফ্লুম্বয়র িোপাম্বর জার্ুর্ এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা সকল নর্উ ইয়কন বাসীমের মমর্ কনরময় নেময়মের্ ফ্লু থেমক নর্মেমের
সুরনিত করমত সুপানরশকৃ ত সতকন তা অ্বলম্বর্ করমত যখর্ আে প্রকানশত র্তু র্ পনরসংখযার্
থেখায় থয ফ্লুময়র প্রমকাপ এখমর্া তার নশখমর থপ ৌঁেয়নর্ এই থম শমম। নর্উ ইয়মকন ফ্লুময়র থকস নর্উ
ইয়কন থেট থেলে নিপাটনমমন্ট (New York State Department of Health) 1998-99 থম সুমম
ফ্লু থকস ট্র্যানকং শুরু করার পর থেমক এই থম সুমম থরকিন-উচ্চ মাত্রায় থপ ে
ৌঁ মত পামর।
"থযমেতু নর্উ ইয়কন েুম়ে ফ্লুময়র থম সুম এখমর্া নশখমর থপ ৌঁেয়নর্, আনম সবাইমক সতকন োকমত এবং
নর্মেমের এবং তামের পনরবারমক রিা করার ের্য সেে সাবধার্তা অ্বলম্বর্ করার অ্র্ুমরাধ
োর্ানি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম েয় মামসর ব়ে সব নর্উ ইয়কন বাসীমের তামের ফ্লু শট
নর্মত উৎসাে নেনি - এখমর্া খুব থবনশ থেনর েয়নর্।"
8 থেব্রুয়ানর সমাপ্ত সপ্তামে সবনমশষ ইর্ফ্লুময়ঞ্জা র্েরোনর প্রনতমবের্ থেখামি থয টার্া একােশতম
সপ্তাে ধমর নর্উ ইয়কন রােয েুম়ে থম সুমী ফ্লুময়র নিয়াকলাপ বযাপক োমর চলমে। নরমপাটন অ্র্ুযায়ী
1998-1999 ফ্লুময়র থম শম থেমক নিতীয় সমবনাচ্চ সাপ্তানেক, থমাট 17,233 লযাবমরটনর-নর্নিতকৃ ত
ফ্লুময়র ঘটর্া ঘমটমে বমল োর্ামর্া েময়মে রােয স্বাস্থ্য েপ্তমরর (State Department of Health)
কামে। একটি ফ্লু থম সুমম এক সপ্তামের মমধয সব থচময় থবনশ লযাব-নর্নিত ইর্ফ্লুময়ঞ্জার ঘটর্া
ঘমটমে 2017-18 সামল, যা 18,252টি। এই থম সুমম থমাট 1,06,824টি গমবষণাগার থেমক নর্নিত
েওয়া থকস পাওয়া থগমে, নতর্টি ফ্লু-েনর্ত নশশুমৃতুযর ঘটর্া সে। গত সপ্তামে 1,993 ের্ নর্উ
ইয়মকন র অ্নধবাসীমক লযাব-নর্নিত ইর্ফ্লুময়ঞ্জা নর্ময় োসপাতামল ভনতন করা েময়নেল। এই থম শমম, ফ্লু
সম্পনকন ত োসপাতামল ভনতন র সংখযা 15,541টি।

নর্উ ইয়কন থেট ফ্লু ট্র্যাকামর (New York State Flu Tracker) ইর্ফ্লুময়ঞ্জা সনিয়তার থিটা
পাওয়া যায়। ফ্লু ট্র্যাকার নর্উ ইয়কন থেট থেলে কামর্ক্টমরর (New York State Health
Connector)-এর একটি িযাশমবািন থযটি স্থ্ার্ীয়, আঞ্চনলক এবং থেট েুম়ে ইর্ফ্লুময়ঞ্জার সনিয়তা
সম্পমকন সমময়াপমযাগী তেয প্রোর্ কমর। সাধারণত অ্মক্টাবর থেমক থম মামসর মমধয ফ্লু থম সুম েয়,
এবং 2019-20 থম সুমম এখর্ও পযনন্ত নবস্তৃ ত েওয়া বাকী আমে।
স্বাস্থে েপ্তম্বরর কবমের্ার র্ঃ হাওয়ার্ন জুম্বকর িম্বলম্বের্, "ফ্লু কাযনকলাপ এই থম সুমম স্বাভানবমকর
থচময় থবনশ এবং এটি এখর্ও পযনন্ত নশখমর থপ ৌঁেয়নর্, প্রােনমক প্রনতমরাধমূলক পেমিপ গ্রেণ করমল
তা ফ্লুময়র নবস্তার প্রনতমরাধ করমত সাোযয করমব থযমর্ প্রায়ই োত থধায়া, কানশ বা োৌঁনচ আপর্ার
োত নেময় ঢাকা, এবং ফ্লুময়র মত উপসমগনর সম্মুখীর্ েমল বান়ে োকা।"
3রা োর্ুয়ানরমত, স্বাস্থ্য েপ্তর রােযবযাপী অ্যািভাইেনর কমরমে নর্উ ইয়কন রােয েুম়ে ফ্লুময়র
নিয়াকলাপ র্াটকীয়ভামব বৃনি পাওয়া সম্পমকন স্বাস্থ্যমসবা সরবরােকারীমের সতকন করার ের্য।
েয থেট থেলে নিপাটনমমন্ট সুপানরশ কমর এবং অ্র্ুমরাধ কমর থয েয় মাস বা তার থবনশ বয়সী
প্রমতযকমক ইর্ফ্লুময়ঞ্জার একটি ভযাকনসর্ গ্রেণ করা উনচত। উপরন্তু, দের্নির্ প্রনতমরাধমুলক
নিয়াকলাপ ফ্লু এবং অ্র্যার্য শ্বাসযমের ভাইরামসর নবস্তার োমামত সাোযয করমত পামর:
•

•
•
•
•
•

অ্ন্তত 20 থসমকমের ের্য সাবার্ এবং েল নেময় প্রায়ই োত থধামবর্। যনে সাবার্
এবং েল র্া পাওয়া যায়, তােমল অ্যালমকােল নভনিক েযাে সযানর্টাইোর বযবোর
করুর্।
আপর্ার থচাখ, র্াক, মুখ র্া-থধায়া োত নেময় থোৌঁমবর্ র্া।
অ্সুস্থ্ বযনিমের সামে ঘনর্ষ্ঠ থযাগামযাগ এন়েময় চলুর্।
অ্সুস্থ্ েমল বান়েমত োকুর্।
আপর্ার কানশ বা োৌঁনচ টিসুয নেময় ঢাকুর্, তারপর টিসুযটি আবেন র্ায় থেমল নের্।
প্রায়শই স্পশন করা েয় এমর্ বস্তু এবং পৃষ্ঠতল পনরষ্কার এবং েীবাণুমুি রাখুর্।

নর্উ ইয়কন থেমট ইর্ফ্লুময়ঞ্জা সম্পনকন ত অ্নতনরি তমেযর ের্য, নিপাটনমমন্ট অ্ব থেলমের ওময়ব থপে
থেখুর্।
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