অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/16/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা রবিিার এক বমবলয়ম্বর্র এক-চতু রন াাংে একবিম্বর্র COVID-19 টিকার
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্িন্ধম্বর্র করা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ - যা টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর িৃহত্তম একবিম্বর্র বর্িবন্ধকরণ

250,924 অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট সফলভাম্বি রাজ্ে পবরচাবলত টিকাকরণ সাইম্বে িুক করা হম্বয়ম্বে,
ঘকামবিন বিটি সহ বর্উ ইয়কনিাসীম্বির প্রবত ঘযাগেতা সম্প্রসারম্বণর পর
1,645,941 িেবিগত স্ক্রীবর্াং পবরচাবলত হম্বয়ম্বে "আবম বক ঘযাগে" েু ম্বলর মাধ্েম্বম ঘকিল রবিিাম্বর;
যা ঘমাে স্ক্রীবর্াং এর 13 েতাাংে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রবিিার, ঘকামবিনবিটি সহ বর্উ ইয়কন িাসীমের
জর্য ঘোগযতার প্রথম বেমর্, রাজয পবরচাবিত গণ টিকাকরণ সাইমের এক চতু থনাাংমেরও ঘিবে টিকা
োর্ করা হময়মে - ো টিকা োর্ শুরু হওয়ার পর ঘথমক িৃহত্তম একবেমর্র বর্িন্ধর্। বিমেষ কমর,
250,924 জর্ বর্উ ইয়কন িাসী প্রবত ন্টায় প্রায় 10,000 হামর COVID-19 টিকার জর্য
অ্যাপময়ন্টমমন্ট কমরমে। উপরন্তু, রবিিার রামজযর 'আবম বক ঘোগয'েু মি 1,645,941টি বিবর্াং
পবরচাির্া করা হয়,ো প্রথম চািু হওয়ার পর ঘথমক এই সাইমের মাধ্যমম পবরচাবিত সকি বিবর্াং
এর 13 েতাাংমের প্রবতবর্বধ্ত্ব কমর।
এই বিোি ধ্াক্কা সম্পূণন হওয়ার পর হওয়ায়, 16 এবপ্রি পেনন্ত রাজযপবরচাবিত গণ টিকাকরণ সাইমে
অ্যাপময়ন্টমমন্ট িুক করা হময়মে, োর মমধ্য একমাত্র িযবতক্রম হমে:
•
•
•
•

বর্উ ইয়কন ঘেে ঘেয়ার - 16 মাচন পেনন্ত িুক করা হময়মে
ঘেে ইউবর্ভাবসনটি অ্ে বর্উ ইয়কন (State University of New York, SUNY) পেসিযাম
- 1 এবপ্রি পেনন্ত িুক করা হময়মে
ঘরামচোর ঘিাম (Rochester Dome) - 4 এবপ্রি পেনন্ত িুক করা হময়মে
SUNY ঘোবর্ ব্রুক (SUNY Stony Brook) - 13 এবপ্রি পেনন্ত িুক করা হময়মে

"আমরা ঘোগযতা িাডামর্ার জর্য কম ার পবরশ্রম করবে, বর্উ ইয়কন িাসীমের জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট
পাওয়া সহজ কমর তু িবে এিাং রাজয জুমড িাহুমত েে প্রমিে করাবে, এিাং বসমেমটি কাজ
করমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "একবেমর্ 250,000 অ্যাপময়ন্টমমন্ট একটি মাইিেিক, এিাং
আমরা আমরা বকেু করমত পাবর - আমামের আমরা টিকার সরিরাহ প্রময়াজর্। আমরা বসমেমটিমক

কাজ করমত ঘেখবে - আমরা বর্উ ইয়কন িাসী খুুঁমজ ঘির করমের্ ঘে তারা ঘোগয বকর্া,
অ্যাপময়ন্টমমন্ট করমের্ এিাং টিকা বর্মের্। বকন্তু আমামের টিকা প্রমচষ্টামক অ্বতবরক্ত মাত্রায়
পবরচাবিত করার জর্য ঘেিামরি সরকামরর কাে ঘথমক আমরা সরিরাহ প্রময়াজর্।"
জার্ুয়াবরমত েখর্ রাজয-পবরচাবিত গণ টিকাকরণ সাইমের জর্য প্রথম অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘখািা হয়,
তখর্ একই সাংখযক ঘিাক রবিিারমরর জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট করার আমগ 30 ণ্টারও ঘিবে সময়
অ্বতিাবহত হয়। অ্তযন্ত উচ্চ ভবিউমমর এই সমময়, রামজযর অ্যাপময়ন্টমমমন্টর ওময়িসাইে এিাং কি
ঘসন্টার িৃহৎ ভবিউম িৃবি সমেও পবরকল্পর্া অ্র্ুোয়ী কাজ কমর, এিাং তার জর্য উভয় সাংস্থামর্র
উন্নয়মর্র প্রবত বর্উ ইয়মকন র অ্িযাহত কাজমকই ধ্র্যিাে ঘেওয়া োয়। বেবিউবিাং সরঞ্জাম প্রথম চািু
করার সময় ঘথমক, ট্রাবেক প্রিাহ বর্য়ন্ত্রণ করার জর্য একটি অ্মপক্ষার কক্ষ ওময়িসাইমে ঘোগ করা
হময়মে ো িড টিবকে ঘরাকাররা ঘেমর্ িযিহার কমরর্ তার মত এিাং বর্উ ইয়কন িাসীমের জর্য
একটি কি-িযাক বিবেষ্টয এিাং 75 িের িা তার ঘিবে িয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসীমের জর্য একটি
বর্মিবেত িাইর্ ঘোগ করা হময়মে ঘেে হেিাইমর্।
এক র্জ্ম্বর: 14 ঘেব্রুয়াবর রাজয পবরচাবিত গণ টিকাকরণ সাইমের অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথয
•
•
•

ঘমাে করা সাক্ষাৎকাম্বরর সাংখ্ো: 250,925
'আবম বক ঘযাগে' েু ম্বলর মাধ্েম্বম ঘমাে ঘযাগেতার স্ক্রীবর্াং: 1,645,941 (জার্ুয়াবর
ঘথমক সকি বিবর্াংময়র 13 েতাাংে)
হেলাইম্বর্ ঘমাে কল: 30,543
o গড় হেলাইম্বর্ অম্বপক্ষার সময়: 24 বমবর্ে 43 ঘসমকন্ড
▪ অম্বপক্ষার পর সাক্ষাৎকাম্বরর সময়সূচী বর্ধ্ন ারম্বণর গড় সময়: 13
বমবর্ে 43 ঘসমকন্ড

ঘকামবিনবিটি সহ বর্উ ইয়কন িাসীমের ঘোগ করার সামথ সামথ, আর্ুমাবর্ক 10 বমবিয়র্ বর্উ
ইয়কন িাসী িতন মামর্ এই টিকা পাওয়ার ঘোগয। ঘেিামরি সরকার পমরর বতর্ সপ্তাহ ধ্মর সাপ্তাবহক
সরিরাহ 20 েতাাংমের ঘিবে িৃবি কমরমে, বকন্তু বর্উ ইয়মকন র বিোি বিতরণ ঘর্েওয়াকন এিাং
ঘোগয িযবক্তমের িৃহৎ জর্সাংখযা এখর্ও ঘেিামরি সরকার ঘথমক আসা সরিরামহর ঘথমক অ্মর্ক
ঘিবে।
সীবমত সরিরাহ এিাং সীবমত সরিরাহ এিাং ঘোগযতার পুমি প্রায় 3 বমবিয়র্ বর্উ ইয়কন িাসী ঘোগ
হওয়ার কারমণ, বর্উ ইয়কন িাসীমের, োরা বধ্েন ধ্মর বেমির্, এিাং এখমর্া আমের্, তামের উৎসাহ
ঘেওয়া হমে বধ্েন ধ্রমত।
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