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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ফাম্বমন বিগুম্বলা এখর্ বর্উ ঘকাম্বমারবিবিটি আম্বে এমর্
ইয়কনিািীম্বের টিকা বেম্বে পাম্বর

ফাম্বমন বিগুবল এোডাও 60 িেম্বরর ঘিবে িয়িী বর্উ ইয়কনিািীম্বের এিং বেক্ষকম্বের টিকা বেম্বে
পাম্বর
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়ার জর্য র্তু র্
নর্মেন নিকা চালু করা হময়মে োমত ফামমননসগুমলা এখর্ নর্উ ঘকামমারনবনিটি আমে এমর্ ইয়কন বাসীমের
টিকা নেমত পামর। ফামমননসগুনল পূমবন 60 বেমরর ঘবিী বয়সী নর্উ ইয়কন বাসী এবং নিক্ষকমের টিকা
নেমত সক্ষম নেল।
"নর্উ ইয়কন বাসীরা আমামের রামজযর সবমচময় ঝুুঁ নকপূণন বানসন্দামের মমযয অ্র্যতম, এবং COVID-19
টিকায় প্রমবিানযকার এই অ্সহায় জর্মগাষ্ঠীমক রক্ষা কমর েখর্ আমরা এই ভাইরাসমক পরানজত
করমত এবং র্তু র্ স্বাভানবক প্রনতষ্ঠা করমত কাজ করনে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমহতু নর্উ
ইয়কন আমরা ঘিাজ পামে এবং আমরা মার্ুষ এই টিকা নর্মে, আমরা ফামমননস ঘে জর্সংখযার টিকা
ঘেমব তা সম্প্রসারণ করমত সক্ষম, এবং এটি একটি সাযারণ পেমক্ষপ ো নর্উ ইয়কন বাসীমের রক্ষা
করা সহজ করমত সাহােয করমব।"
নর্উ ইয়কন বাসীরা োমের ঘকামনবননিটি বা অ্ন্তনর্ননহত স্বাস্থ্য অ্বস্থ্া আমে তারা নর্ম্ননলনখত গুনল
বযবহার কমর ঘেখামত পামরর্ ঘে তারা ঘোগয:
•
•
•

িাক্তামরর নচঠি অ্থবা
নচনকৎসা তথয প্রমাণীকরণ ঘকামমারনবনিটি অ্থবা
স্বাক্ষনরত সাটিননফমকট

মাঝানর বা গুরুতর অ্সুস্থ্তা বা ভাইরাস ঘেটি COVID-19 এর কারণ তা ঘথমক মৃতুযর ঝুুঁ নক
ঘবমে োওয়ার কারমণ 16 বেমরর ঘবিী বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্ম্ননলনখত পনরনস্থ্নতমত ঘোগয:
•
•

কযান্সার (বতন মার্ বা হ্রাসপ্রাপ্ত, 9/11 সম্পনকন ত কযান্সার সহ);
ক্রনর্ক নকিনর্ নিনজজ

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

ফু সফু মসর ঘরাগ, োর অ্ন্তভুন ক্ত, নকন্তু তামতই সীনমত র্য়, হল ক্রনর্ক অ্বস্ট্রানিভ
পালমমার্ানর নিনজজ (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD), হাুঁপানর্
(মাঝানর ঘথমক গুরুতর), পালমমার্ানর ফাইমরানসস, নসনিক ফাইমরানসস, এবং 9/11
সম্পনকন ত ফু সফু মসর ঘরাগ
িাউর্ নসমন্ড্রামসহ বুনি ও নবকািগত প্রনতবন্ধকতা
হৃেেমের সমসযা, োর অ্ন্তভুন ক্ত, নকন্তু তামতই সীনমত র্য়, হল, হাটন ঘফইনলওর, কমরার্ানর
আটনানর নিনজজ, কানিনওমাময়াপযানথজ অ্থবা হাইপারমটর্ির্ (উচ্চ রক্তচাপ)
আমপাসকৃ ত অ্র্াক্রমযতার নস্থ্নত (েুবনল হময় োওয়া ইনমউর্ নসমিম), োর মমযয আমে,
নকন্তু তামতই সীনমত র্য়, সনলি অ্গনার্ প্রনতস্থ্াপর্ বা রক্ত বা ঘবার্ মযামরা প্রনতস্থ্াপর্,
ঘরাগ প্রনতমরায ক্ষমতার অ্ভাব, HIV, কটিনমকামিরময়মির বযবহার, অ্র্যার্য ঘরাগ প্রনতমরায
ক্ষমতা েুবনল কমর এমর্ ওষুমযর বযবহার, বা অ্র্যার্য কারণ
অ্তযনযক স্থ্ূলতা (BMI 40 kg/m2), স্থ্ূলতা (বনি মযাস ইর্মিক্স [BMI] 30
kg/m2 বা তার ঘবনি নকন্তু < 40 kg/m2)
গভন াবস্থ্া
নসকল ঘসল নিনজজ বা থযালামসনময়া
টাইপ 1 বা 2 িায়ামবটিস ঘমনলটাস
ঘসনরমরাভাসকুলার নিনজজ (মনিমে রক্তর্ালী এবং রক্ত সরবরাহ প্রভানবত কমর)
স্নায়নবক অ্বস্থ্া, োর অ্ন্তভুন ক্ত, নকন্তু তামতই সীনমত র্য়, আলমঝইমাসন ঘরাগ বা নিমমর্নিয়া
নলভার নিনজজ

9 মাচন গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে এই টিকার সরবরাহ বৃনির সামথ সামথ ঘোগয জর্সংখযার নর্নেন ষ্ট
সরবরাহকারীমের ঘকার্ অ্ংমির টিকা ঘেওয়া োমব ঘস নবষময় নবনযনর্মষয 17 মামচনর সম্প্রসারমণর
সামথ নমল ঘরমখ নিনথল করা হমব। এর আমগ, নকেু যরমণর সরবরাহকারীমক নর্মেন ি ঘেওয়া হময়নেল
র্যােয টিকা নবতরণ নর্নিত করমত নর্নেন ষ্ট জর্সংখযার উপর তামের টিকা প্রমচষ্টার উপর মমর্ামোগ
নেমত। উোহরণস্বরূপ, হাসপাতালগুমলা স্বাস্থ্য ঘসবা কমীমের টিকা ঘেয়, স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ
প্রময়াজর্ীয় কমীমের টিকা ঘেয় এবং ফামমননসগুমলামক 65 বের বা তার ঘবিী বয়সী নর্উ
ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেয়। এই প্রমচষ্টার অ্ংি নহমসমব, সরবরাহকারীমের উৎসানহত করা হমে নর্উ
ইয়কন বাসীমের সবমচময় ঝুুঁ নকপূণন টিকা নেমত, ঘেমর্ 60 বের বা তার ঘবিী বয়সী বযনক্ত এবং
োমের নচনকৎসা এবং অ্ন্তনর্ননহত স্বাস্থ্য অ্বস্থ্া আমে। আজমকর ঘ াষণা ঘসই প্রমচষ্টার উপর নভনি
কমর গমে উমেমে।
নর্উ ইয়কন ঘিট COVID-19 টিকার ঘোগযতা বৃনি অ্বযাহত ঘরমখমে এবং এটি নবতরমণর জর্য গণ
টিকাকরণ সাইট এবং পপ-আপ সাইট স্থ্াপর্ কমরমে। গভর্নর কুওমমা পূমবন ঘ াষণা কমরর্ ঘে 10
মাচন ঘথমক 60 বের বা তার ঘবিী বয়সী সকল নর্উ ইয়কন বাসী র্াগনরক এই টিকা পাওয়ার ঘোগয
হমবর্, অ্র্যনেমক সরকার এবং অ্লাভজর্ক সংস্থ্ার জর্গমণর মুমখামুনখ হওয়া অ্তযাবিযকীয় কমীমের
হমত হমব 17 মাচন ঘথমক টিকা ঘেওয়া োমব। এই সম্প্রসারমণ এোোও জর্গমণর মুমখামুনখ হওয়া
অ্তযাবিযকীয় নর্মনাণ ঘসবা কমীরা অ্ন্তভুন ক্ত।

17 মাচন, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে রাজয জুমে 10টি র্তু র্ রাষ্ট্র পনরচানলত গণ টিকাকরণ সাইমট
অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘখালা হমব। 18 মাচন গভর্নর কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পমরর সপ্তামহ চাচন,
পাবনলক হাউনজং কমমেক্স এবং কনমউনর্টি ঘসন্টামর 16টি কনমউনর্টি নভনিক পপ-আপ টিকাকরণ
সাইট অ্র্লাইমর্ আসমে। এই সাইটগুমলা সারা সপ্তাহ জুমে 4,500 এর ঘবিী বযনক্তমক টিকা নেমত
পামর বমল আিা করা হমে।
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