অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/11/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে অভেন্তরীণ ভ্রমম্বণর জর্ে ঘকাযারান্টাইম্বর্র আর প্রম্বযাজর্
হম্বি র্া 1 এবপ্রল ঘেম্বক

েবিও আর িাধ্েতামূলক র্য, গাহনস্থ্ে ভ্রমম্বণর পর ঘকাযারান্টাইর্ করার পরামেন এখর্ও ঘিওযা
হয িাড়বত সতকনতা বহসাম্বি
আন্তজনাবতক ভ্রমণকারীম্বির জর্ে িাধ্েতামূলক ঘকাযারান্টাইর্ কােন কর োকম্বে
উপম্বিষ্টা দ্বারা আওতাভু ক্ত সকল ভ্রমণকারীম্বক অিেেই বর্উ ইযকন রাম্বজে আগমম্বর্র পর
ভ্রমণকারীর স্বাস্থ্ে ফমন পূরণ করা চাবলম্বয ঘেম্বত হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 1 এপ্রিল ঘেমক অ্র্য ঘকার্ মাপ্রকনর্ েুক্তরাষ্ট্র
বা মাপ্রকনর্ রাজয বা ভূ খণ্ড ঘেমক প্রর্উ ইয়মকন িমবমের পর গার্নস্থ্য পেনটকমের আর ঘকায়ারাপ্রির্
করমে র্মব র্া। েপ্রেও আর বাধ্যোমূলক র্য়, োও NYS স্বাস্থ্য প্রবভাগ (Department of
Health) এখমর্া একটি অ্প্রেপ্ররক্ত সেকন ো প্রর্মসমব গার্নস্থ্য ভ্রমমণর পর ঘকায়ারািাইমর্র সুপাপ্ররে
করমে। আন্তজনাপ্রেক পেনটকমের জর্য বাধ্যোমূলক ঘকায়ারািাইর্ কােনকর োকমে। সকল
ভ্রমণকারীমক অ্বেযই ভ্রমণকারীর স্বামস্থ্র ফমন পূরণ করমে র্মব। এই প্রবস্তার বন্ধ করার জর্য
বযপ্রক্তমের সকল িস্তাপ্রবে প্রর্রাপত্তার প্রর্মেন প্রেকা কম ারভামব ঘমমর্ চলা উপ্রচে - মুমখাে পরা,
সামাপ্রজকভামব েূরত্ব রাখা এবং সমমবে র্ওয়া এডামর্া।
"প্রর্উ ইয়কন বাসীরা এই সমগ্র মর্ামারী জুমড েপ্রক্ত এবং ধধ্েন ঘেপ্রখময়মে, এবং এটা সংখযাগুপ্রলর মমধ্য
ঘেখা োমে ো িপ্রেপ্রের্ কমমে োকমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েখর্ আমরা আমামের
টিকাকরমণর পপ্ররকা ামমা আরও গমড েু লমে এবং র্ামে আমরা েট িমবে করামে কাজ করপ্রে,
আমরা সংক্রমমণর র্ার এবং টিকাকরমণর র্ামরর মমধ্য িপ্রেমোপ্রগোয় জময়র ঘেমে উমেখমোগয
অ্গ্রগপ্রে করপ্রে, োর ফমল আমরা আমামের অ্েনর্ীপ্রের র্েু র্ খাে খুলমে পারপ্রে এবং মর্ামারী
পরবেী প্রবমের উমেমেয আমামের রূপান্তর শুরু করমে পাপ্রর। এই পপ্ররবেন মর্র অ্ংে প্রর্মসমব, গার্নস্থ্য
ভ্রমণকারীমের জর্য ঘকায়ারািাইমর্র আর বাধ্যোমূলক র্য়, প্রকন্তু একটি অ্প্রেপ্ররক্ত সেকন ো প্রর্মসমব
এটা করার পরামেন ঘেওয়া র্মে। এটা একটা োরুণ খবর, প্রকন্তু প্রর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য এটা
সম্পূণন প্রবপে মুক্ত র্ওয়া র্য় ঘে োরা োমের ির্রা কপ্রমময় ঘেমবর্। এই ভাইরাসমক পরাপ্রজে
করার জর্য আমামের সবাইমক এমর্ কাজ চাপ্রলময় ঘেমে র্মব ো আমরা জাপ্রর্ কােনকর র্য়, োর
মমধ্য রময়মে মুমখাে পরা, র্াে ঘধ্ায়া এবং সামাপ্রজক েূরত্ব অ্র্ুেীলর্ করা।"

ঘকায়ারািাইর্ প্রস্থ্প্রে োই ঘর্াক র্া ঘকর্, COVID-19 এর সংস্পমেন আসা অ্েবা ভ্রমণ ঘেমক প্রফমর
আসা সকল বযপ্রক্তমক অ্বেযই:
•
•

•

প্রের্ 14 এর মমধ্য ধের্প্রির্ উপসগন পেনমবেণ করা চাপ্রলময় োর্;
প্রের্ 14 অ্বপ্রধ্ (েপ্রে পুমরাপুপ্রর টিকা ঘেওয়া র্ময়ও োমক) র্ামের পপ্ররেন্নো এবং
মুমখর আবরণ বযবর্ার সর্ সকল সুপাপ্ররেকৃ ে অ্-ফামনাপ্রসউটিকযাল র্স্তমেমপর িপ্রে
কম ার আর্ুগেয অ্বযার্ে রাখুর্;
েপ্রে ঘকার্ উপসগন প্রবকপ্রেে র্য় োর্মল অ্প্রবলমে প্রর্মজমক প্রবপ্রেন্ন করমে র্মব এবং
স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য কেৃ পে বা োমের স্বাস্থ্য পপ্ররচেনা িোর্কারীর সামে ঘোগামোগ করমে
র্মব প্রিপ্রর্কযাল অ্বস্থ্ার এই পপ্ররবেন মর্র কো জার্ামে এবং োমের পরীো করা
উপ্রচে প্রকর্া ো প্রর্ধ্নারণ করমে।
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