অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/3/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

কম্বরার্াভাইরাস বর্ম্বে বিব িং-এ, কম্বরার্াভাইরাম্বসর প্রবিবিোে 40 বমবলের্ মাবকনর্ ডলাম্বরর
জরুরী িেিস্থাপর্া অর্ুম্বমাদর্ স্বাক্ষর কম্বরম্বের্ গভর্ন র কুউম্বমা

বিবর্ ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বিবর্ িাাঁর ঘপইড বসক বলভ িাম্বজট প্রস্তািটি সিংম্বোধর্ করম্বির্
বিম্বেষি োরা কাজ িন্ধ ঘরম্বে িাব়িম্বি থাম্বকর্ িাম্বদর সুরক্ষার জর্ে কারণ িাম্বদর ঘক র্ম্বভল
কম্বরার্ভাইরাম্বসর ম্বল আলাদা িা একাকী বিবিন্ন কম্বর রাো হম্বেম্বে
ঘেট ইউবর্ভাবসন টি অ বর্উ ইেম্বকনর ইন্সটিটিউের্ সমূহ কম্বরার্াভাইরাম্বসর উচ্চ প্রাদুভনাি সম্পন্ন
ঘদেসমূহ ঘথম্বক ঘসই সকল বেক্ষাথীম্বদর ব বরম্বে আর্ম্বি োরা বিম্বদম্বে বেক্ষালাভ
কমন সূচীম্বিঅন্তভূন ক্ত - রাষ্ট্রীে সরকার কিতন ক সম্ভািে সম্প্রসাবরি ভ্রমণ বর্ম্বষধাজ্ঞা সামম্বর্ ঘরম্বে
বিম্বদম্বে সকল বেক্ষালাভ কমন সূচীর পেন াম্বলাচর্া করম্বি
বর্উ ইেম্বকন র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বসর বিিীে টর্া বর্বিি করা ঘগম্বে - বেবর্ একজর্ 50িের-িেসী ওম্বেেম্বচোম্বরর িাবসন্দা
কুওম্বমা: "েবদও বর্উ ইেম্বকনর সামবিক ঝাঁু বকর মাত্রা কম রম্বেম্বে, এই পদম্বক্ষপগুবল আমাম্বদর
ডাক্তার, হাসপািাল এিিং প্রাথবমক প্রবিবিোকারীম্বদর সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর স্বাস্থে এিিং সুরক্ষা
বর্বিি করার জর্ে, এিিং ঘে ঘকার্ও সম্ভািে টর্ার জর্ে প্রস্তুি করম্বি প্রম্বোজর্ীে সরঞ্জাম
সরিরাহ করম্বি।"

নভেল কভরোনেোইরোস সম্পর্কি ত এক র্ির্ িং-এ, র্নউ ইয়কি রোভযের কভরোনোেোইরোভসর প্রর্তর্িয়োয়
আয 40 র্ির্লয়ন িোর্কি ন ডলোভরর যরুরী ব্েব্স্থোপনো অনুভিোদন আইভন স্বোক্ষর কভরভেন গেনির
অেোন্ড্রু এি. কুউভিো। এই ব্রোদ্দকরভের ভল রোযে উদ্ভূ ত অব্স্থোর প্রর্তর্িয়ো যোনোভত অর্তর্রক্ত কিী
গ্রহে এব্িং সরঞ্জোিোর্দ ও অনেোনে যে যকোনও প্রভয়োযনীয় সিংস্থোন গ্রহে করভব্।
এেোড়োও গেনির য োষেো কভরভেন যে র্তর্ন তোাঁর যপইড র্সক র্লে ব্োভযট প্রস্তোব্টি সিংভ োধন
করভব্ন র্ব্ভ ষত েোরো কোয ব্ন্ধ যরভে ব্োর্ড়ভত থোভকন তোভদর সুরক্ষোর যনে কোরে তোভদর যক
নভেল কভরোনেোইরোভসর ভল আলোদো ব্ো একোকী র্ব্র্িন্ন কভর রোেো হভয়ভে।

গেনির আরও য োষেো কভরভেন SUNY ইন্সটিটিউ ন সিূহ কভরোনোেোইরোভসর উচ্চ প্রোদুেিোব্ সম্পন্ন
যদ সিূহ যথভক যসই সকল র্ ক্ষোথীভদর র্ র্রভয় আনভব্ েোরো র্ব্ভদভ র্ ক্ষোলোে কিিসূচীভত আভে এব্িং
যকন্দ্রীয় সরকোর কততি ক সম্ভোব্ে সম্প্রসোর্রত ভ্রিে র্নভষধোজ্ঞো সোিভন যরভে র্ব্ভদভ সকল র্ ক্ষোলোে
কিিসূচীর পেিোভলোচনো করভব্। র্কেু সিয় পভর আযই SUNY র্নভদি র্ কো প্রকো করভব্ ব্ভল আ ো
করো েোভি।
"যেভহতু নভেল কভরোনোেোইরোস সম্পর্কি ত পর্রর্স্থর্ত অব্েোহত রভয়ভে, আর্ি র্নউ ইয়কি রোভযের
ব্োর্সন্দোভদর যোনোভত চোই যে তোভদর সরকোর এটি প্রর্তভরোধ ও প্রেোব্র্ব্স্তোর যরোধ করো যনে
েথোসোধে যচষ্টো করভে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "গত সপ্তোভহ আর্ি র্নউ ইয়কি রোভযে সব্িোর্ধক
কোেিকরেোভব্ সোড়ো যদওয়োর যনে প্রভয়োযনীয় সিংস্থোন রভয়ভে তো র্নর্িত করভত একটি 40 র্ির্লয়ন
িোর্কি ন ডলোভরর যরুরী ব্েব্স্থোপনো অনুভিোদভনর প্রস্তোব্ র্দভয়র্েলোি। গতরোভত, আইনসেো এই
পদভক্ষপটি পোস করোর পভক্ষ যেোট র্দভয়র্েল, এব্িং আর্ি দ্রুত পদভক্ষপ গ্রহভের যনে তোভদর প্র িংসো
কর্র েো এই পর্রর্স্থর্তর যটিলতোর প্রর্ত তোভদর উপলর্ি এব্িং প্রর্তর্িয়ো ীল পদভক্ষভপর প্রর্ত তোভদর
প্রর্তশ্রুর্ত প্রদ িন কভর। ের্দও র্নউ ইয়ভকি র সোির্গ্রক ঝুাঁ র্কর িোত্রো কি রভয়ভে, এই পদভক্ষপগুর্ল
আিোভদর ডোক্তোর, হোসপোতোল এব্িং প্রোথর্িক প্রর্তর্িয়োকোরীভদর সিস্ত র্নউ ইয়কি ব্োসীর স্বোস্থে এব্িং
সুরক্ষো র্নর্িত করোর যনে, এব্িং যে যকোনও সম্ভোব্ে টনোর যনে প্রস্তুত করভত প্রভয়োযনীয় সরঞ্জোি
সরব্রোহ করভব্।"
আয সকোভল, গেনির কুউভিো আরও যোর্নভয়ভেন যে র্নউ ইয়ভকি নভেল কভরোনোেোইরোভসর র্িতীয়
টনো র্নর্িত হওয়ো যগভে - ওভয়স্টভচস্টোভরর একযন 50-ব্ের ব্য়সী ব্ের্ক্ত র্ের্ন হোসপোতোভল ের্তি
আভেন এব্িং তোর অব্স্থো গুরুতর।
গতকোল, গেনির কুউভিো য োষেো র্দভয়ভেন যে র্ব্শ্বেেোত ওভয়ডসওথি যসন্টোর (Wadsworth Center)
— েো রোযে স্বোস্থে অর্ধদপ্তভর (Department of Health, DOH) অব্র্স্থত র্নর্ব্ড়-গভব্ষেোর
যনস্বোথে গভব্ষেোগোর — নভেল কভরোনেোইরোভসর যনে রোযেযুভড় প্রর্তর্দন পরীক্ষোর পর্রিোে 1000এ উন্নীতকরভের যনে হোসপোতোলগুর্লর সোভথ অিং ীদোর্রত্ব করভে। ওয়োডসওয়োথি যসন্টোর এই
হোসপোতোলগুভলোভক র্কেোভব্ যস্টভটর পরীক্ষোর প্রর্তর্লর্প করো েোয় তোর র্নভদি নো প্রদোন করভব্, যসই
সোভথ তোরো এই পরীক্ষোটিভক র্ব্কর্ ত ও েোচোই করোর যনে প্রভয়োযনীয় র্কেু সরঞ্জোি িয় করভত
সোহোেে করভব্।
রোযেপোল আভরো য োষেো কভরন, এই েোইরোভসর যকোনও সম্ভোব্ে প্রসোর রুেভত সোহোেে করভত স্কু ভল
এব্িং গে পর্রব্হে ব্েব্স্থোয় নতু ন কভর পর্রষ্কোভরর যপ্রোভটোকল ব্লব্ত করভব্ রোযে।
এই য োষেোগুর্ল ওভয়ডসওথি যসন্টোভরর যক্ষভত্র নভেল কভরোনোেোইরোভসর পরীক্ষোর যনে সপ্তোহোভের
য ভষর র্দভক েোদে ও ওষুধ প্র োসভনর অনুভিোদনভক (Food and Drug Administration, FDA)
অনুসরে কভর — েো FDA কততি ক অনুভিোর্দত প্রথি যসন্টোসি র র্ডর্যয কভরোল এেোন্ড র্প্রভেন ন
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)-ব্র্হেূি ত পরীক্ষো। র্নউ ইয়ভকি র নভেল

কভরোনোেোইরোভসর প্রথি র্নর্িত টনো, র্ত্রভ র যকোঠোয় ব্য়স এক ির্হলো, রোভযের ওয়োডসওয়োথি
যটর্স্টিং লেোভব্র িোধেভি করো হয়।
র্নব্োর, র্নউ ইয়কি যস্টট র্ব্জ্ঞর্প্ত যপভয়ভে যে FDA ওয়োডসওয়োথি লেোভব্র যরুরী ব্েব্হোভরর
আভব্দন অনুভিোদন কভরভে — EUA — নভেল কভরোনোেোইরোভসর যনে পরীক্ষো করোভনোর যনে যসই
পরীক্ষোটি ব্েব্হোর কভর েো রোযে ততর্র কভরভে এব্িং ওয়োডসওয়োথি যসন্টোভর তোর তব্ধতো প্রর্তপন্ন
কভরভে। এই পরীক্ষোটি যস্টটভক CDC-যত পোঠোভনোর যচভয় দ্রুততর পরীক্ষো সম্পোদন করভত যদভব্
এব্িং তৎপরতোর সোভথ প্রর্তর্িয়ো প্রদ িন করভত যদভব্ েেন এব্িং ের্দ র্নউ ইয়কি ব্োসীভদর যনস্বোস্থে
সুরক্ষোয় উন্নততর করোর যনে ইর্তব্োচক অব্কো উপলি হয়। লেোভব্র নিুনো প্রোর্প্তর উপর র্নেি র
কভর, ওয়োডসওয়োথি যসন্টোর র্তন যথভক পোাঁচ ন্টোর িভধে যটর্স্টিং সম্পূেি করভত পোভর।
র্নব্োর সন্ধেোয় ওয়োডসওয়োথি যসন্টোভর পরীক্ষো করো শুরু হয়। ওয়োডসওয়োথি-এর ব্তি িোন যটর্স্টিং
কেোপোর্সটি প্রর্তর্দন 200টি, এব্িং রোযে স্বোস্থে দপ্তর লেোভব্র কোভযর সিয় সম্প্রসোর্রত কভর এব্িং
অর্তর্রক্ত কিী র্নভয়োগ করোর িোধেভি এই ক্ষিতো ব্োড়োভনোর যনে কোয করভব্।
এই অনুভিোদন এক গুরুত্বপূেি সিভয় পোওয়ো যগভে েেন CDC এব্িং DOH তোভদর পরীক্ষো করোর
অনুিোপক প্রসোর্রত কভরভে অনেোনে যদভ েোত্রোভকও অেেুি ক্ত করভত - র্ব্ভ ষেোভব্ ইতোর্ল, দর্ক্ষে
যকোর্রয়ো এব্িং ইরোন - এব্িং অনেভদরও অেেুি ক্ত করভত েোভদর েোত্রোর ইর্তহোস যনই র্কন্তু যেেোভন
ব্ের্ক্তব্গিভক শ্বসন সিংিোে উপসগি সহ হোসপোতোভল ের্তি করো হয় অনে যকোন ব্েোেেো েোড়োই।
ব্তি িোভন নভেল কভরোনোেোইরোভসর যনে যকোন টিকো নো থোকভলও, প্রোর্তের্হক রক্ষেোত্মক পদভক্ষপগুর্ল
এটি এব্িং অনেোনে শ্বসন সিংিোে েোইরোস ের্ড়ভয় পড়ো ব্ন্ধ করভত পোভর:
•
•
•
•
•
•
•

অেত 20 যসভকভন্ডর যনে সোব্োন এব্িং যল র্দভয় প্রোয়ই হোত যধোভব্ন। ের্দ সোব্োন এব্িং
যল নো পোওয়ো েোয়, তোহভল অেোলভকোহল র্ের্িক হেোন্ড সেোর্নটোইযোর ব্েব্হোর করুন।
আপনোর যচোে, নোক, িুে নো-যধোয়ো হোত র্দভয় যেোাঁভব্ন নো।
অসুস্থ ব্ের্ক্তভদর সোভথ র্নষ্ঠ যেোগোভেোগ এর্ড়ভয় চলুন।
অসুস্থ হভল ব্োর্ড়ভত থোকুন।
আপনোর কোর্ ব্ো হোাঁর্চ টিসুে র্দভয় ঢোকুন, তোরপর টিসুেটি আব্যি নোয় য ভল র্দন।
প্রোয় ই স্প ি করো হয় এিন ব্স্তু এব্িং পতষ্ঠতল পর্রষ্কোর এব্িং যীব্োেুিুক্ত রোেুন।
যে সকল ব্ের্ক্ত উপসগি অনুেব্ করভেন এব্িং হয়ভতো উভিভগর এলোকোয় ভ্রিে কভরভেন,
অথব্ো কোভরো সিংস্পভ ি এভসভেন র্ের্ন এই এলোকোয় ভ্রিে কভরভেন, তোভদর উর্চৎ তোভদর
স্বোস্থে পর্রচেিো প্রদোনকোরীভক আভগ কল করো তোভদর কোভে র্চর্কৎসোর যনে উপর্স্থত হওয়োর
আভগ।

র্নউ ইয়কি ব্োসীরো 1-888-364-3065-এ রোযে হটলোইভন কল করভত পোভরন, যেেোভন র্ব্ভ ষজ্ঞরো
নভেল কভরোনোেোইরোস সিংিোে প্রভের উির র্দভত পোভরন। এেোড়োও, র্ডপোটিভিভন্টর একটি উৎসগীকত ত
ওভয়ব্সোইট রভয়ভে যেটি র্নউ ইয়কি ব্োসী যদর যনে আপভডট তথে থোকো একটি সিংস্থোন র্হসোভব্ ততর্র

করো হভয়র্েল। র্ব্েোগটি কভরোনোেোইরোস র্ব্ষয়ক দুটি যনভসব্ো য োষেো কভরভে, একটিভত রভয়ভে
যস্টভটর স্বোস্থে কর্ি নোর ডোাঃ হোওয়োডি যুকোর এব্িং আভরকটিভত রভয়ভে সোধোরে তথে, েো একোর্ধক
েোষোয় যস্টট যুভড় চলভে।
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