অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/20/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমার 'বর্উ ইয়কন স্টেট অর্ পজ' বর্িন াহী আম্বেম্বে স্বাক্ষর কম্বরম্বের্

স্টে 10-েফা র্ীবি সিার জর্ে ইউবর্ফমন সুরক্ষার বর্শ্চয়িা স্টেয়
স্টেটিোবপ 100% িন্ধ বর্িেপ্রম্বয়াজর্ীয় র্য় এমর্ িেিসা প্রবিষ্ঠার্ িন্ধ, রবিিার রাি 8 স্টেম্বক
কােন কর হম্বি — মুেীখার্ার পণ্েদ্রিে এিং স্বাস্থ্েম্বসিা স্টেমর্- অপবরহােন স্টসিার জর্ে তিবর করা
িেবিি
"মাটিল্ডা এর আইর্" সিম্বেম্বয় ঝুঁু বকপূণ্ন জর্ম্বগাষ্ঠী -বর্উ ইয়ম্বকনর অবিিাবসম্বেরম্বক োম্বের িয়স 70
িা িার স্টিবে এিং সংকটাপন্ন ইবমউর্ বসম্বেম ও অন্তবর্ন বহি অসুস্থ্িােুক্ত িেবক্তম্বেরম্বক র্িু র্
সুরক্ষা প্রোর্ করম্বি
স্টেম্বকাম্বর্া আিাবসক িা িাবণ্বজেক উম্বেে অবভোর্ 90-বের্ স্থ্বগি করার বর্ম্বেন ে
PPE স্টপ্রাডাক্ট স্টপ্রাভাইডারম্বের কাম্বে অর্ুম্বরাি, এই স্টেম্বট বর্িেপ্রম্বয়াজর্ীয় র্য় এমর্ পণ্ে বিবি
কম্বর সংস্থ্াগুবলম্বক উৎপাের্ PPE স্টপ্রাডাক্ট তিবরর কাজ শুরু করম্বি উৎসাহ বেম্বি
বর্উ ইয়কন স্টেম্বট আরও 2,950টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘটর্া বর্বশ্চি করা হম্বয়ম্বে - ো স্টেটিোপী
23টি কাউবিম্বি র্িু র্ ঘটর্াসমূম্বহ স্টমাট আিাম্বন্তর সংখোম্বক 7,102-এ উন্নীি কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ দিদর্ "দর্উ ইের্ন ঘেট অ্র্ পজ" দর্র্নাহী
আমিমে স্বাক্ষর র্রমের্, যামি সর্ার জর্য ইউদর্ফমন সুরক্ষার দর্শ্চেিা দিমে 10 িফা র্ীদি দর্র্নারণ
র্রা হে। এর মমর্য এর্টি র্িু র্ দর্মিন ে রমেমে ঘয সর্ল দর্িযপ্রমোজর্ীে র্ে এমর্ র্যর্সাসমূহ
আগামী 22 মার্ন, ঘরার্র্ার রাি 8 টাে র্াযনর্রী পযনামের র্মী র্াযনক্রম র্ন্ধ র্রমি হমর্ এর্ং
সামদের্ভামর্ ঘর্ামর্া র্ারমণ ঘযমর্ামর্া ঘেদণর র্যদিমির সমস্ত অ্প্রমোজর্ীে জমামেি দর্দষদ্ধ র্মর।
গভর্নর কুওমমা "মাটিল্ডা" এর আইর্ ঘ াষণা র্মরর্ - যা গভর্নমরর মামের জর্য র্ামর্রণ র্রা
হমেমে - দর্উ ইেমর্ন র সর্মর্মে ঝুুঁ দর্পূণন জর্মগাষ্ঠী রক্ষা র্রা, যামির মমর্য 70 র্ের র্েদস এর্ং
িার ঘর্দে, যামির সংর্টাপন্ন প্রদিমরার্ র্যর্স্থা এর্ং যামির অ্ন্তদর্নদহি অ্সুস্থিা রমেমে। এই পিমক্ষপ
দর্উ ইেমর্ন র অ্দর্র্াদসমির এই গ্রুপমর্ প্রমোজর্ র্াদিমি থার্মি এর্ং জরুদর সহােিার প্রমোজমর্

আমেপামের পদরর্ামরর সিসয র্া দর্ষ্ঠ র্ন্ধুমির র্াদিমি ুমর ঘিখার সীমার্দ্ধ র্রমি হমর্। যদি এই
র্রমর্র র্যদির পদরিেনমর্র প্রমোজর্ হে, িাহমল দভদজটরমির িাপমাত্রা গ্রহণ র্মর দপ্রদির্ র্রমি
হমর্ এর্ং মার্ুষ যদি অ্র্য ফ্লু-এর মমিা লক্ষণগুদল প্রিেনর্ র্মর িাহমল িা ঘিখমি হমর্। উভে
র্যদির দভদজমটর সমের্ামলর জর্য মাস্ক পরা উদর্ি।
এোিা গভর্নর ঘর্ামর্া আর্াদসর্ র্া র্াদণদজযর্ উমেি অ্দভযার্ 90 দির্ স্থদগি ঘ াষণা র্মরর্।
উপরন্তু, র্যদিগি সুরক্ষামূলর্ সরঞ্জামমর াটদির মমর্য — র্া ঘেমট PPE ঘপ্রাডাক্টস— গ্লাভস,
মাস্ক, গাউর্-সহ, সর্ PPE ঘপ্রাডাক্টস প্রিার্র্ারী সংস্থাগুদলমর্ র্লা হমে, ঘযমর্ামর্া পণয
দর্িযপ্রমোজর্ীে র্ে র্া র্িন মামর্ র্যর্হার র্রা হমে র্া, এমর্ ঘর্ামর্া পণযমর্ ঘেমটর র্ামে দর্দক্র
র্রমি। এ ঘেমট পণয দর্দক্রমি আগ্রহী র্যর্সােীরা 646-5228477 র্া covid19supplies@exec.ny.gov-এ দসমমাদর্িা সুমর্াটির্ এর সমে ঘযাগামযাগ র্রুর্।
সম্ভর্ হমল গভন র্র PPE-ঘপ্রাডাক্ট তিদরর র্াজ শুরু র্রার উপযুি যন্ত্রপাদি র্া র্মী দর্মে ঘর্ামর্া
ঘর্াম্পাদর্মর্ উৎসাদহি র্রমের্। ঘেট উপযুি যন্ত্রপাদি ও র্মী পাওোর জর্য ঘযমর্ামর্া
ঘর্াম্পাদর্মর্ অ্থন সাহাযয দিমি র্াে। PPE-ঘপ্রাডাক্ট উৎপািমর্ ঘেমটর অ্থনাের্ ঘপমি আগ্রহী
র্যর্সাে-প্রদিষ্ঠার্গুদলমর্ 212-803-3100 র্া COVID19supplies@esd.ny.gov এ এদরর্ ঘগরটলামরর
সামথ ঘযাগামযাগ র্রা উদর্ি।
"আমরা জাদর্ এই ভাইরামসর দর্স্তার র্মামর্ার সর্মর্মে র্াযনর্র উপাে হমে সামাদজর্ িূরত্ব এর্ং
র্ত্ব হ্রামসর র্যর্স্থা র্রা," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আদম শুরু ঘথমর্ র্মলদে ঘযমর্ামর্া র্ীদিগি
দসদ্ধান্ত আমরা তিদর র্রর্, িা িথয-প্রমামণর দভদিমি এর্ং আমরা যি ঘর্দে িথয পার্, ঘস
অ্র্ুযােী আমামির প্রদিদক্রোটিমর্ আমরা র্যাদলমেট র্রর্। এই দর্র্নাহী আমিে আমরা ভাইরামসর
দর্স্তার র্মামি এর্ং আমামির র্ন্ধু, সহর্মী ও প্রদিমর্েীমির সুস্থিা রক্ষার জর্য ঘযসর্ র্াজ দর্মেদে
িার ওপর িার উপর দভদি র্মর। দর্ন্তু আর্ার, আদম দর্উ ইেমর্ন র অ্দর্র্াদসমির মমর্ র্দরমে
দিমি র্াই ঘয, আমরা ঘয আিঙ্ক ঘিখদে, িা ভাইরামসর র্াস্তর্িামর্ ঘটক্কা দিমে — আর আমরা
এই সমমের মমর্য দিমে এর্সামথ যার্।"
NYS পজ পদরর্ল্পর্ার উপমর গভর্নমরর 10-িফা দর্ম্নরূপ:
1.

22 মার্ন ঘরার্র্ার রাি 8 টাে র্াযনর্র হমল সর্ দর্িযপ্রমোজর্ীে র্ে এমর্ র্যর্সা
প্রদিষ্ঠার্ র্ন্ধ হমে যামর্;
2. ঘর্ামর্া র্ারমণর জর্য ঘযমর্ামর্া ঘেদণর র্যদির অ্পদরহাযন র্ে এমর্ সমামর্ে
(ঘযমর্: পাটিন, উৎসর্ র্া অ্র্যার্য সামাদজর্ অ্র্ুষ্ঠার্) এই সমমে র্াদিল র্া স্থদগি
র্রা হল;
3. িামির র্াদির র্াইমর ঘর্ামর্া র্যদির জমামেি প্রমোজর্ীে ঘসর্া প্রিার্র্ারী েদমর্মির
মমর্য সীমার্দ্ধ থার্মি হমর্ এর্ং সামাদজর্ িূরত্ব অ্র্ুেীলর্ র্রা উদর্ি;

4. এ সমে জর্সার্ারণ প্রিযমর্ অ্র্যমির র্াে ঘথমর্ অ্ন্তি েে ফু ট সামাদজর্ িূরত্ব
অ্র্ুেীলর্ র্রমি হমর্;
5. ঘযসর্ র্যর্সা প্রদিষ্ঠার্ ও সংস্থা অ্র্যার্য প্রমোজর্ীে ঘসর্া প্রিার্ র্মর িামির দর্েম
র্াস্তর্াের্ র্রমি হমর্ যা অ্ন্তি েে ফু ট সামাদজর্ িূরত্ব সহজির র্রমি সাহাযয
র্মর;
6. প্রিযমর্র উদর্ৎ ঘযাগামযাগ র্া র্রার জর্য র্াইমরর দর্মর্াির্মূলর্ র্াযনক্রম সীদমি
র্রা এর্ং িারা অ্র্যার্য মার্ুমষর সামথ দর্ষ্ঠ ঘযাগামযাগ আমস এমর্ ঘক্ষমত্র
র্াযনর্লাপ এদিময র্লা;
7. প্রিযমর্র সর্নজর্ীর্ পদরর্হমণর র্যর্হার এমর্র্ামর প্রমোজমর্র মমর্য র্যর্হার সীদমি
র্রা উদর্ি এর্ং অ্র্যার্য আমরাহীমির ঘথমর্ অ্ন্তি েে ফু ট র্যর্র্ার্ দ্বারা সম্ভার্য
উন্মুিিা সীদমি র্রা উদর্ি;
8. অ্সুস্থ র্যদি িামির র্াদি ঘেমি যাওো উদর্ি র্া, যদি র্া দর্দর্ৎসা ঘসর্া গ্রহণ
র্রা হে এর্ং এর্টি ঘটদলমহলথ পদরিেনমর্র পমরই যদি র্াদি ঘেমি র্মল যাে িাহমল
িা িামির স্বামস্থযর সমর্নািম আগ্রমহর মমর্য পমি;
9. িরুণমিরও সামাদজর্ িূরমত্বর র্র্না র্রা উদর্ি এর্ং ঝুুঁ দর্পূণন জর্মগাষ্ঠীর সামথ
ঘযাগামযাগ এদিমে র্লা উদর্ি এর্ং
10. আইমসামপ্রাপাইল অ্যালমর্াহল ওোইপস র্যর্হার র্রার মমিা সির্ন িামূলর্
সযাদর্টাইজামরর অ্ভযাসগুদল র্যর্হার র্রুর্।
"মাটিল্ডার আইমর্" ঝুুঁ দর্পূণন জর্মগাষ্ঠীর জর্য দর্মম্নাি দর্েম রমেমে:
•
•
•
•
•
•
•
•

মরর দভিমর অ্র্স্থার্ র্মর;
দর্জন র্ অ্র্ুেীলমর্র জর্য র্াইমর ঘযমি পামরর্;
দপ্র-দির্টি সর্ িেনর্াথী এর্ং সাহাযযর্ারী িামির িাপমাত্রা গ্রহণ র্রমে এর্ং ঘিখুর্
ঘয র্যদি অ্র্য ফ্লু জািীে লক্ষণগুদল প্রিেনর্ র্রমে;
এর্াদর্র্ মার্ুমষর সামথ পদরর্ার দভদজট র্রমর্র্ র্া;
অ্র্যমির সামথ থার্ার্ালীর্ সমমে মাস্ক পরুর্;
যিটা সম্ভর্ হে, ঝুুঁ দর্পূণন মার্ুমষর উপদস্থদিমি সর্ারই মাস্ক পরা উদর্ি;
সর্ সমে প্রিযমর্র ঘথমর্ অ্ন্তি েে ফু ট িূমর থাকুর্ এর্ং
জরুদর এর্ং দর্িান্ত প্রমোজর্ীে র্া হমল পার্দলর্ ট্রান্সমপামটনের্ ঘর্মর্র্ র্া।

পদরমেমষ, গভর্নর আরও 2,950টি র্মভল র্মরার্াভাইরামসর টর্া দর্দশ্চি র্মরমের্, যা দর্উ ইের্ন
ঘেমট ঘেট জুমি ঘমাট আক্রামন্তর সংখযামর্ 7,102-ঘি উন্নীি র্মর। ঘমাট 7,102 জর্ র্যদি যারা
ভাইরামসর জর্য দর্দশ্চিভামর্ সর্াি হমেমের্, িামির ঘভৌগদলর্ অ্র্স্থার্ দর্ম্নরূপ:
কাউবি
Albany County
Allegany County

স্টমাট ইবিিােক র্িু র্ ইবিিােক
61
18
2
0

Broome County
Chenango County
Clinton County
Columbia County
Delaware County
Dutchess County
Erie County
Essex County
Fulton County
Genesee County
Greene County
Hamilton County
Herkimer County
Jefferson County
Livingston County
Monroe County
Montgomery County
Nassau County
Niagara County
New York City
Oneida County
Onondaga County
Ontario County
Orange County
Putnam County
Rensselaer County
Rockland County
Saratoga County
Schenectady County
Schoharie County
Suffolk County
Sullivan County
Tioga County
Tompkins County
Ulster County
Warren County
Washington County
Wayne County
Westchester County
Wyoming County

2
2
2
1
1
36
31
1
1
1
2
2
2
1
1
32
2
754
3
4408
2
8
3
84
7
8
101
24
21
1
371
8
1
7
12
1
1
1
1091
2

0
0
0
1
0
5
3
0
0
0
0
0
1
0
1
5
0
382
2
1939
0
3
2
33
2
2
48
6
3
0
193
5
0
1
2
0
0
0
293
0
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