
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, বেশুম্বির মম্বযে COVID-সম্পবকন ত প্রিাহজর্ক অসুস্থতা 
বর্যনারম্বণ স্বাস্থেম্বসিা কমীম্বির কাম্বে বর্উ ইেকন  প্রথম জাতীে মার্িন্ড ইসুে কম্বরম্বে  

  
মার্িণ্ড উপসম্বগনর র্তুর্ র্াম প্রবতষ্ঠা কম্বর এিং স্বাস্থেম্বসিা প্রিার্কারীম্বির কী কী লক্ষণ ঘিখা 

উবিত ঘসগুবলর সংজ্ঞা বর্যনারণ কম্বর  
  

ঘেট একটি অস্বাভাবিক কাওোসাবক ঘরাগ এিং বিষাক্ত েক-জাতীে উপসম্বগনর অর্ুরূপ 
লক্ষণেুক্ত বেশুম্বির মম্বযে COVID অসুস্থতার সাম্বথ সম্পবকন ত 110 আক্রান্ত এিং 3 জম্বর্র মৃতুের 

তিন্ত করম্বে  
  

এই র্তুর্ উপসগন িুঝম্বত এিং ঘমাকাবিলার জর্ে বর্উ ইেকন  ঘেট একটি জাতীে প্রম্বিষ্টার ঘর্তৃত্ব 
বিম্বে  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, দর্উ ইের্ন  দিশুমির মমযয COVID-
সম্পদর্ন ত প্রিাহজদর্ত অ্সসু্থতার জর্য এর্টি অ্ন্তর্নতীর্ালীর্ আক্রামন্তর সংজ্ঞা স্থাপর্ র্মর স্বাস্থযমসর্া 
ঘপিািারমির র্ামে ঘিিটিমত প্রথম সাদরর মার্িণ্ড জাদর র্মরমে। মার্িণ্ডটি দসমন্ড্রাম-ঘপদিোদির্ 
মাদি-দসমেম প্রিাহজর্র্ দসমন্ড্রামমর জর্য এর্টি র্তুর্ র্াম -এর্ং ঘর্ার্ লক্ষণগুদল স্বাস্থযমসর্া 
প্রিার্র্ারীর জর্য ঘ াোঁজা উদিত তার এর্টি সংজ্ঞা প্রদতষ্ঠা র্মর। আক্রামন্তর র্যা যাগুদল িযাদর্ংমর্ 
সামঞ্জসযপূণন র্রমত ও দরমপাটিন ং র্রমত সহােতা র্মর এর্ং আমরা ভামলা স্বামস্থযর ফলাফল দর্দিত 
র্রমত সহােতা র্রমত পামর।  
  
ঘেট র্তন মামর্ দর্উ ইেমর্ন  দরমপাটন রৃ্ত 110 আক্রামন্তর তিন্ত র্রমে ঘে ামর্ প্রযার্ত সু্কল র্েসী 
দিশুরা সম্ভর্ত COVID-19 এর র্ারমণ এই উপসগনগুদল অ্র্ুভর্ র্রমে। এই অ্সু  দর্উ ইের্ন  
দসটির এর্জর্ 5 র্ের র্েসী র্, ওমেেমিোর র্াউদির এর্জর্ 7 র্ের র্েসী এর্ং সামফার্ 
র্াউদির এর্ দর্মিারসহ দতর্ তরুমণর প্রাণ দর্মেমে।  
  
"আমরা এ র্ও এই ভাইরাস সম্পমর্ন  অ্মর্র্ দর্েু দি দে এর্ং আমামির সমিতর্ থার্মত হমর্ 
র্ারণ প্রদতদির্ পদরদস্থদতর পদরর্তন র্ হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এ র্ আমামির দিশুমির 
মমযয COVID-সম্পদর্ন ত প্রিাহজদর্ত অ্সুস্থতার 110 আক্রান্ত রমেমে এর্ং আমার মমর্ হমে এটি 
ঘর্র্ল র্াড়মত িমলমে। আমরা এই র্তুর্ উদূ্ভত উপসগন ভালভামর্ র্ুঝমত এর্ং ঘমার্ামর্লার জর্য 
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জাতীে প্রমিষ্টার ঘর্তৃত্ব দিদে এর্ং আমরা দর্দিত র্রমত িাই ঘে প্রমতযর্মর্ অ্র্দহত র্রা হমেমে 
এর্ং দিশুমির মমযয এই অ্সুস্থতার লক্ষণগুদল সন্ধার্ র্রমের্।"  
  
দর্উ ইেমর্ন র র্াদসন্দামির দ্রুত ঘসর্া ঘর্ওোর র্থা ভার্মত হমর্ েদি ঘর্ামর্া দিশুর:  
প্রযার্ লক্ষণ:  

• িী নস্থােী জ্বর (পাোঁি দিমর্র ঘর্দি) থামর্  
• তীব্র ঘপমট র্যথা, িােদরো র্া র্দম  
• রক্ত র্মণনর ঘিা   
• িামড়াে ফুসকুদড়  

অ্র্যার্য উপসগন:  

• ত্বমর্র রং পদরর্তন র্-ফযার্ামি হমে োওো, সামঞ্জসযহীর্ এর্ং/অ্থর্া র্ীল  
•  াওোমত অ্সুদর্যা (দিশু) র্া  রু্ অ্সুস্থ ঘে তরল পার্ র্া র্রমত পামর  
• শ্বাস র্ষ্ট র্া  রু্ দ্রুত শ্বাস ঘর্ওো  
• ঘরদসং হাটন  র্া র্ুমর্ র্যথা  
• আলসয, দ টদ মট ঘমজাজ র্া দর্ভ্রাদন্ত প্রর্াি র্রমল  

  
দিশুমির মমযয COVID-19 সম্পদর্ন ত এই অ্সুস্থতা র্ঝুমত এর্ং ঘমার্ামর্লার জর্য এর্টি জাতীে 
প্রমিষ্টার ঘর্তৃত্ব দিমে দর্উইের্ন  ঘেট । গভর্নর কুওমমা এর্টি অ্স্বাভাদর্র্ র্াওোসাদর্র ঘরাগ 
এর্ং দর্ষাক্ত ির্-জাতীে দসর্মরামমর মমতা লক্ষণগুদল প্রিিনর্ র্মর এমর্ দিশুমির জর্য COVID-
19 ঘটদেংমর্ অ্গ্রাদযর্ার ঘিওোর জর্য ঘেটর্যাপী হাসপাতালগুদলমর্ দর্মিনি দিমেমের্। COVID-19 
সম্পদর্ন ত দিশুমির মমযয প্রিাহজদর্ত ঘরামগর লক্ষণগুদল, পরীক্ষা এর্ং েমের দর্ষমে আমলাির্া 
র্রার জর্য সমস্ত স্বাস্থযমসর্া সরর্রাহর্ারীমির জর্য আজ িয ঘেট দিপাটন মমি অ্র্ ঘহলথ (State 
Department of Health) ঘেটর্যাপী এর্টি ওমেদর্র্ার আমোজর্ র্রমর্।  
  
দিশুমির COVID-সম্পদর্ন ত অ্সুস্থতা এর্ং এই দসর্মরামমর সম্ভার্য ঘজমর্টির্ দভদিমর্ আরও 
ভামলাভামর্ র্ুঝার জর্য দজমর্াম ও RNA দসমর্ামেদসং গমর্ষণা র্রার জর্য ঘেট স্বাস্থয িপ্তর, NY 
দজমর্াম ঘসিার (NY Genome Center) এর্ং রর্মফলার দর্শ্বদর্িযালেটির সামথ অ্ংিীিাদরত্ব 
র্রমে।  
  
গভর্নর কুওমমার দর্মিনির্াে ঘেট স্বাস্থয িপ্তর এই মারাত্মর্ প্রিাহজর্র্ ঘরাগ সম্পমর্ন  
এর্টি পরামিনমূলর্ দর্মিনির্া জাদর র্মরমের্, োর র্াম "COVID-19 এর সামথ সম্পদর্ন ত 
ঘপদিোদির্ মাদি-দসমেম ইর্মেমমটদর দসর্মরাম", স্বাস্থযমসর্া প্রিার্র্ারীমির এই প্রিামহর অ্র্স্থা 
অ্র্দহত র্রার পািাপাদি পরীক্ষা এর্ং প্রদতমর্িমর্র জর্য দর্মিনির্া প্রিার্ র্রমত। স্বাস্থয পদরমষর্া 
প্রিার্র্ারীমর্, হাসপাতালসহ, 21 র্েমরর র্ম র্েসীমির মমযয সম্ভার্য COVID-19-এর সামথ 



 

 

সম্পদর্ন ত ঘপদিোদির্ মাদি-দসমেম ইর্মেমমটদর দসর্মরামমর ঘক্ষমে স্বাস্থয দর্ভামগ দরমপাটন  র্রমত 
হমর্।  
  
েদিও অ্দযর্াংি দিশু োরা েুক্তরামজয COVID-19-এর অ্দভজ্ঞতা লাভ র্মরমে শুযুমাে হালর্া 
উপসগন প্রর্াি র্মরমে, তামিরও ঘপদিোদির্ COVID-19 এর্ং গুরুতর প্রিাহজর্র্ ঘরামগর সামথ 
এর্টি সম্ভার্য দলঙ্ক পাওো ঘগমে। প্রিাহজর্র্ দসমন্ড্রামমর এমর্ বর্দিষ্টয আমে ো র্াওোসাদর্ ঘরাগ 
এর্ং দর্ষাক্ত ির্ দসমন্ড্রামমর ঘিমে গুরুতর উপসগন প্রর্াি র্মর এর্ং তীব্র COVID-19 ঘথমর্ অ্সসু্থ 
হওোর পমরর দির্ ঘথমর্ সপ্তামহর মমযয তা  টমত পামর। এটি ক্রমাগত জ্বর, ঘপমটর উপসগন, 
ফুসকুদড়, এমর্দর্ র্াদিন ওভাসকুলার উপসগন প্রর্াি র্মর এর্ং এই সর্ল উপসগনগুদলর ঘক্ষমে দর্দর্ড় 
েমের প্রমোজর্ আমে।  
  
এই উপসগন ঘি া দিমলই ঘপদিোদিমের দ্বারা প্রাথদমর্ পেনামে ঘরাগ দিদিত র্রমত পারা এর্ং 
দর্মিষমজ্ঞর র্ামে দক্রটির্যাল ঘর্োমরর জর্য ঘরফার র্রা অ্পদরহােন। এই উপসগনগুদল ঘি া দিমলই 
দিশুমির মমযয COVID-19 আমে দর্ র্া তা ির্াক্ত র্রমত আণদর্র্ এর্ং ঘসমরালদজর্যাল ঘটদেং 
সুপাদরি র্রা হমে। অ্দযর্াংি ঘরাগী োরা COVID-19 পদজটিভ হমেমে, োমির দর্েু সং যর্ 
SARS-COV-2 ির্াক্ত হমেমে আণদর্র্ ঘটদেংমের ফমল, আর অ্র্যমির ঘসমরালদজর্যাল ঘটদেং এর 
ফমল।  
  
আমরা তমথযর জর্য, দভদজট র্রুর্ www.health.ny.gov।  
  

###  
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