
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/22/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্াব ন্িং হ াম পবরদেনম্বর্র জর্ে প্র্াবরত বর্ম্বদন বেকা হ াষণা কম্বরম্বের্  
  

প্র্াবরত বর্ম্বদন বেকার অধীম্বর্ পবরদেনর্ CMS এিিং CDC বর্ম্বদন বেকা অর্ুযাযী 26 হেব্রুযাবর হেম্বক 
শুরু  ম্বত পাম্বর  

  
স্বাস্থ্ে বিভাগ র্াব ন্িং হ াম দেনর্ােীম্বদর প্রম্বিম্বের আম্বগ একটি দ্রুত পরীক্ষা করাম্বর্ার পরামেন হদয; 
DOH বির্ামূম্বলে র্াব ন্িং হ ামগুবলম্বক দ্রুত পরীক্ষা প্রদার্ করম্বি দেনর্ােীম্বদর হেম্বক হকার্ খরচ র্া 

বর্ম্বয  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে 26 ঘেব্রুযারর ঘেমক শুরু হমে ঘেন্টােন ের 
ঘমরিমকযার অ্যান্ড ঘমরিমকইি োরভন মেে (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) 
এেং ঘেন্টােন ের রিরজজ কমরাল অ্যান্ড রিমভর্শর্ (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) এর রর্মদন রশকা অ্র্েুাযী র্ারেনং ঘহামমর োরেন্দামদর পররদশনমর্র জর্য র্তুর্, 
িোররত রর্মদন রশকা। স্বাস্থ্য রেভাগ (Department of Health, DOH) দশনর্ােীমদর ঘেরেরলটিমত 
িমেশ করার আমগ একটি দ্রুত পরীক্ষা করামর্ার পরামশন ঘদয, এেং DOH রের্ামূমলয র্ারেনং 
ঘহামগুরলমক দ্রুত ঘেস্ট িদার্ করমে োমত তামদর োক্ষাৎ িােীমদর অ্র্-োইে পরীক্ষা করামত 
েুরেধা হয রের্ামূমলয। োক্ষাৎ করা রর্ভন র কমর র্ারেনং ঘহামগুরল 14 রদর্ ধমর COVID-19 ঘকে 
ঘেমক মূক্ত োকার উপর এেং এই ঘেরেরলটিটি েতন মামর্ িাদভূন ামের পরীক্ষা করমে র্া।  
  
"এই ভাইরামের েে ঘেময ধ্বংোত্মক রদকগুরলর একটি হমে রকভামে এটি পররোরগুরলমক তামদর 
রিযজর্মদর ঘেমক আলাদা কমরমে, ো এক ইরতমমধযই একটি কঠির্ পরররস্থ্রতমক আরও কঠির্ কমর 
তুমলমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইযকন োেীমদর রর্ষ্ঠার েুোমদ, আমরা এখর্ এমর্ এক 
পেনাময এমেরে ঘেখামর্ আমরা আোরেকমদর স্বাস্থ্য এেং রর্রাপত্তা রক্ষার জর্য কম ার রর্মদন রশকার 
অ্ধীমর্ র্ারেনং ঘহাম পররদশনর্ োড়ামত শুরু করমত পারর।"  
  
ঘে েে কাউরন্টমত 7 রদমর্র ঘরারলং গমড় COVID-19 এর ইরতোেকতার হার 5-10 শতাংমশর 
মমধয রমযমে, তামদর জর্য োক্ষাৎ িােীমদর পরীক্ষা করামর্া িমযাজর্ এেং োক্ষাৎ িােীমদর হয 
একটি ঘর্রতোেক COVID-19 পরীক্ষা ঘপশ করমত হমে, হয PCR অ্েো দ্রুত, 72  ন্টার মমধয, 
অ্েো ঘেরেরলটিগুরল দ্রুত পরীক্ষা রপ্ত করমত পামর িমযাজর্ পরূর্ করার জর্য। ঘে েে কাউরন্টমত 
COVID-19 এর ইরতোেকতার হার 7 রদমর্র গম ড় 5 শতাংমশর রর্মে, োক্ষাৎ িােীমদর পরীক্ষা 
করামর্া দঢৃ়ভামে উৎোরহত করা হয এেং দ্রুত পরীক্ষা েযেহার করা ঘেমত পামর। রেকল্প রহমেমে, 



 

 

দশনর্ােীরা োক্ষামতর তাররখ ঘেমক অ্ন্তত 14 রদর্ আমগ এেং 90 রদমর্র মমধয একটি COVID-19 
টিকাকরণ েমূ্পণন করার িমাণ িদার্ করমত পামরর্। েরদ কাউরন্টর COVID-19 ইরতোেকতার হার 
দশ শতাংমশর ঘেরশ হয তাহমল োক্ষামতর অ্র্ুমরত ঘদওযা হমে র্া। েহার্ুভূরতশীল পররেেনার োক্ষাৎ 
েে েময অ্র্ুমমারদত হয।  
  
োরেন্দামদর োরহদা এেং একটি ঘেরেরলটির কা ামমার উপর রভরত্ত কমর, োক্ষাৎ আোরেক কমক্ষ, 
রর্মেরদত োক্ষামতর কমক্ষ এেং োইমর পররোরলত করা ঘেমত পামর। র্ারেনং ঘহামম আো দশনর্ােীমদর 
েংখযা ঘে ঘকার্ েময আোরেকমদর জর্েংখযার 20 শতাংশ অ্রতক্রম করমে র্া এেং োক্ষামতর 
জর্য েরাদ্দকৃত েময এই ধারণক্ষমতার েীমােদ্ধতার কো রেমেের্া কমর রস্থ্র করা উরেত।  
  
র্ারেনং ঘহামম োক্ষামতর জর্য েমূ্পণন DOH রর্মদন রশকা এখামর্ পাওযা োমে।  
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