অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

কম্বরার্াভাইরাম্বের বিবিম্বের েময় গভর্ন র কুওম্বমা হােপাতাম্বলর েক্ষমতা িৃবির জর্ে
একবজবকউটিভ অর্নার জাবর কম্বরর্

রাজে র্োোর্াল গার্ন, বিবডিং ইউবর্য়র্ এিিং বিেরকাবর বর্ম্বভলপারম্বের েিংগঠিত কম্বর বিেেমার্
ভির্গুবলম্বক মূতনম্ব াগে ভির্ বহম্বেম্বি বিবিত করার জর্ে াম্বত বেগুবল বিবকৎোর স্থার্ বহম্বেম্বি
রুপান্তর করার ায় - 9,000 অবতবরক্ত ে ো ততবরর লম্বক্ষে বপ ৌঁছম্বর্ার জর্ে।
কাল বেম্বক শুরু কম্বর রাম্বজের অপবরহা ন র্য় এমর্ কমীম্বের িাব়ি বেম্বক কাজ করার জর্ে বর্ম্বেন ে
বেম্বয়ম্বছর্
স্থার্ীয় েরকারম্বক 50 েতািংে কম্বর জর্িল কমাম্বত এিিং অপবরহা ন র্য় এমর্ কমীম্বের িাব়ি
বেম্বক কাজ করার বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বছর্
বর্উ ইয়কন বেম্বে, র্াোউ, োম্বিাক, ওম্বয়েম্বিোর, এিিং রকলোম্বে, মধ্েরাম্বতর মম্বধ্ে এিিং
িূ ়িান্তভাম্বি রাম্বজের দ্বারা অর্ুম্বমাবেত পবরি ন া, বেক্ষা বেিা, খািার কমন েূবি োকম্বত হম্বি
বেে ড্রাইভ-থ্রু ভ্রামেমাণ পরীক্ষম্বণর িেিস্থা খুলম্বির্ েোম্বের্ আইলোম্বে — বর্উ ইয়কন বেটিম্বত এিিং রকলোে কাউবিম্বত প্রেম
বর্উ ইয়কন বেে রাজে, স্থার্ীয় এিিং কাউবি পাম্বকন েি পাবকনিং বি মাি করম্বি

একটি নভেল কভরোেোইরোস ব্রিব্রিভের সময় গেননর অ্যোন্ড্রু এম. কুওভমো আজ একটি একব্রজব্রকউটিে
অ্র্নোর জোব্রর কভরভেন রোভজযর হোসপোতোভলর সক্ষমতো বৃব্রি করোর জনয যোভত রোভজযর স্বোস্থ্যভসবো
বযবস্থ্োভক প্রস্তুত করো যোয় সম্ভোবয COVID-19 এর ররোব্রগভের অ্ন্তঃপ্রবোহ সোমলোভনো যোয়।
রোজয
সোভে
রহোম
ততব্রর
যোভত

নযোশোনোল গোর্নভক সংগঠিত করভব এবং ব্রবব্রডং ইউব্রনয়নগুব্রল এবং রবসরকোরী রর্ভেলপোরভের
কোজ করভব ব্রবেযমোন স্থ্োন খুুঁভজ রবর করোর জনয -- রযমন র্রব্রমটব্রর এবং সোভবক নোব্রসনং
-- যো অ্ব্রত সহভজই ব্রিব্রকৎসোর স্থ্োভন রূপোন্তব্ররত করো রযভত পোভর, অ্ব্রতব্ররক্ত 9,000 শযযো
করোর লক্ষয অ্জনন করোর জনয। এেোডোও গেননর স্থ্োনীয় সরকোরগুভলোভক, অ্নুভরোধ কভরন,
তোরো এই কোভজর জনয সহজলেয সুব্রবধো সনোক্ত করভত সোহোযয কভরন, ব্রবভশষ কভর সব রিভয়

প্রেোব্রবত এলোকোগুব্রলভত। ব্রবেযমোন হোসপোতোলগুভলোভক স্থ্োন ও সক্ষমতো বৃব্রির সুভযোগ ব্রেভত রোজয
স্বোস্থ্য েপ্তর (State Department of Health) ব্রনয়মকোনুনও স্থ্ব্রগত রোখভে।
গেননর রেটোর ব্রনউ ইয়কন হসব্রপটোল অ্যোভসোব্রসভয়শভনর (Greater New York Hospital
Association) রপ্রব্রসভর্ন্ট রকন রোসভক এবং নেনওভয়ল রহলভের (Northwell Health) রপ্রব্রসভর্ন্ট
মোইভকল র্োউব্রলংভক হোসপোতোভল েব্রতনর িোপ বোডভল রসই সক্ষমতো সোমলোভনোর জনয একটি পব্ররষভের
রনতৃ ত্ব ব্রেভত অ্নুভরোধ কভরভেন।
"আমোভের প্রধোন অ্েোব্রধকোর এখন এই েোইরোস েডোভনোর হোর হ্রোস করো যোভত এটি আমোভের
স্বোস্থ্যভসবো বযবস্থ্োর দ্বোরো ব্রনয়ব্রিত হভত পোভর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো কখভনোই এই
সম্ভোবয পব্ররণব্রত সহ রকোন েোইরোভসর সোভে লব্রডব্রন, এবং আব্রম আমোভের রোজয জুভড ব্রবব্রেন্ন
হোসপোতোভল সক্ষমতো বোডোভত এবং ক্ষমতো বৃব্রির জনয আব্রম একটি একব্রজব্রকউটিে পেভক্ষপ েহণ
করব্রে যোভত স্বোস্থ্যভসবো সুব্রবধোগুব্রল সম্ভোবয ব্রবশোল পব্ররমোভণ ররোগীর িোপ সোমলোভত পোভর তো ব্রনব্রিত
করোর জনয। আমরো এই েোইরোভসর ব্রবরুভি যুি লডব্রে এবং রোজয এই েোইরোভসর প্রেোব সম্পভকন
প্রস্তুব্রত ব্রনভত এবং তো প্রশব্রমত করভত প্রভয়োজনীয় প্রব্রতটি পেভক্ষপ েহণ করো অ্বযোহত রোখব।"
কোল রেভক শুরু কভর বোব্রড রেভক কোজ করোর জনয রোভজযর অ্পব্ররহোযন নন এমন কমীভের ব্রনভেন শ
ব্রেভয়ভেন গেননর। গেননর স্থ্োনীয় সরকোরগুব্রলভক ব্রনভেন শ ব্রেভয়ভেন, তোভের সোব্রবনক জনবল 50 শতোংশ
হ্রোস করভতএবং অ্পব্ররহোযন নয় এমন কমীভের বোব্রড রেভক কোজ করোর সুভযোগ কভর ব্রেভত।
গতকোল ব্রনউ ইয়কন ব্রসটি, নোসোউ এবং সোভিোভক স্কু ল বন্ধ রোখোর জনয গেননভরর ব্রনভেন ভশর পর
গেননর বভলন, কোউব্রন্টগুব্রলভক রোভজযর কোভে তোভের ব্রশশু পব্ররিযনো এবং খোবোভরর পব্ররকল্পনো জমো
ব্রেভত হভব অ্নুভমোেভনর জনয আজ মধযরোভতর মভধয।
এেোডোও গেননর র োষণো কভরভেন রয ব্রনউ ইয়কন রেট, রোজয, স্থ্োনীয় এবং কোউব্রন্ট পোভকন র জনয
সব ব্রি মোি করভবন।
উপরন্তু, গেননর রোজযভক অ্নুমব্রত প্রেোন কভর একটি ড্রোইে-থ্রু রমোবোইল পরীক্ষণ বযবস্থ্ো রখোলোর
জনয েযোভটন আইলযোভে - যো ব্রনউ ইয়কন ব্রসটিভত এবং রকলযোে কোউব্রন্টভত প্রেম ড্রোইে-থ্রু
সুব্রবধো-। এটি 13 মোিন রখোলো ব্রনউ ররোভশভল রখোলোভমোবোইল রটব্রেং রসন্টোভরর সোিলয অ্নুসরণ কভর
হয়। ড্রোইে-থ্রু রমোবোইল রটব্রেং সুব্রবধো রসই সব অ্সুস্থ্ বো কভরোনোেোইরোভস আক্রোন্ত হওয়োর
ঝুুঁ ব্রকপূণন মোনুষভের স্বোস্থ্যভসবো সুব্রবধোগুব্রল রেভক েূভর রোখভত সোহোযয কভর রযখোভন তোরো অ্নয
মোনুষভের সংক্রব্রমত করভত পোভরন। এই সুব্রবধোগুব্রল গেননভরর জোব্রত-রনতৃ ত্ব স্থ্োনীয় কোযনক্রভমর একটি
গুরুত্বপূণন অ্ংশ, যো এই সপ্তোভহর মভধয COVID-19 এর জনয প্রব্রতব্রেন কভয়ক হোজোর মোনুষভক
পরীক্ষো করভব।
কিংম্বেেমোর্ মোক্স বরাজ িম্বলর্, "এমন এক পিব্রতভত পরীক্ষোর বযবস্থ্ো সম্প্রসোরণ করো গুরুত্বপূণন
যো আমোভের হোসপোতোল এবং স্বোস্থ্যভসবো প্রেোনকোরী সংস্থ্োগুব্রলভক অ্ব্রেেূ ত কভর তু লভব নো।

ড্রোইে-থ্রু রটব্রেং রসটি করোর একটি প্রমোব্রণত উপোয় এবং আব্রম আমোভের সোভে কোজ করোর জনয
গেননরভক ধনযবোে জোনোই েযোভটন আইলযোেভক শহভরর প্রেম সোইট করোর জনয। এই ধরভনর
ব্রসিোন্তমূলক পেভক্ষপ হল রসই পেভক্ষপ যো আমোভের ব্রনবনোিন রকভের সেসযরো আমোভের রনতোভের
কোভে আশো কভরন এবং আব্রম গেননভরর সোভে কোজ কভর যোব ব্রনব্রিত করভত রয ব্রনউ
ইয়কন বোসীভের কোভে প্রব্রতটি সংস্থ্োন উপলেয যো প্রভয়োজন এই মহোমোরীভক পরোেূ ত করোর জনয।"
গেননর আরও েৃঢ়েোভব পরোমশন ব্রেভয়ভেন, শুধু প্রভয়োজনীয় রসবো ও বযবসোসমূহ রযমন -মুব্রেখোনো,
গযোস রেশন, িোভমনব্রস ও ব্রিব্রকৎসো সুব্রবধোগুব্রল -রোত 8টোর পর রখোলো েোকভব। আজ এর আভগ,
গেননর কুওভমো, ব্রনউ জোব্রসনর গেননর ব্রিল মোব্রিন এবং কোভনকটিকোভটর গেননর রনর্ লযোমন্ট ব্রি-রোষ্ট্র
এলোকো জুভড COVID-19 এর রমোকোভবলোয় আঞ্চব্রলক পিব্রত অ্বলম্বন করোর কেো র োষণো কভরভেন,
যোর মভধয রভয়ভে সোমোব্রজক ও ব্রবভনোেনমূলক সমোভবভশর জনয ক্রোউর্ কযোপোব্রসটি 50 জন মোনুভষ
সীব্রমত করো অ্ব্রেন্নেোভব, এবং সমস্ত ররেু ভরন্ট এবং বোরগুব্রল সোমব্রয়কেোভব তোভের পব্ররসভর বভস
খোওয়োর বযবস্থ্ো স্থ্ব্রগত করো বোধযতোমূলক কভর।
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