অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ওম্বেস্টম্বেস্টার হাই স্কু ম্বল স্নাতক করা বেক্ষার্থীরা যারা ফ্লাবরডা ফ্র্থম্বক বিম্বর এম্বেম্বে তাম্বের েম্ভািে
COVID-19 এর ের্াক্তকরণ তেম্বের জর্ে গভর্ন র কুওম্বমা ফ্স্টট DOH-ফ্ক তেম্বের বর্ম্বেন ে প্রোর্
কম্বরর্

ফ্যম্বকাম্বর্া িেবক্ত যারা স্নাতক বডগ্রী প্রোম্বর্র অর্ুষ্ঠাম্বর্ অংে বর্ম্বেবেল NYSDOH তাম্বেরম্বক
ফ্কাোম্বরবিম্বর্ র্থাকম্বত বর্ম্বেন ে প্রোর্ কম্বরম্বের্
গভর্ন র কুওম্বমা র্তু র্ বর্িন াহী আম্বেে জাবর কম্বরম্বের্ ফ্য বর্উ ইেম্বকনর কমন োরীরা যারা 25 জুম্বর্র
পর ফ্েচ্ছাে উচ্চ ঝুঁু বকপূণন ফ্স্টটেমূম্বহ ভ্রমণ করম্বি তারা COVID-19 েম্বিতর্ অেুস্থ েু টির ফ্যাগে
হম্বি র্া
এখাম্বর্ বর্িন াহী আম্বেে 202.45 পড়ুর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ একজর্ ব্যক্তির উপমর ওমেস্টমেস্টার কাউক্তিমে একটি হাই স্কু মে
স্নােমকাত্তর অ্র্ুষ্ঠামর্ সম্ভাব্য COVID-19 এর শর্ািকরণ েদমের জর্য স্টস্টট স্বাস্থ্য ক্তব্ভাগ (State
Department of Health)-স্টক ক্তর্মদন শর্া ক্তদমেমের্, ক্তিক্তর্ সম্প্রক্তে স্টলাক্তরডা ভ্রমণ কমরক্তেমের্ এব্ং
অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংশ ক্তর্মেক্তেমের্ এব্ং পরব্েী সমমে েক্ষণগুক্তে স্টদখামে শুরু কমরর্ এব্ং COVID-19
এর জর্য পরীক্ষা কমর আক্রাে হওোর ক্তব্ষমে ক্তর্ক্তিে হমেমের্। োরপর স্টেমক, আমরা োরজর্
ব্যক্তি িারা এই অ্র্ুষ্ঠামর্ উপক্তস্থ্ে ক্তেমের্ এব্ং প্রেম আক্রাে ব্যক্তির সংস্পমশন এমসক্তেমের্, োরাও
পরীক্ষা কমর আক্রাে হওোর ক্তব্ষমে ক্তর্ক্তিে হমেমের্। এোড়াও গভর্নর কুু্ওমমা র্েু র্ ক্তর্ব্নাহী আমদশ
জাক্তর কমরমের্ স্টি ক্তর্উ ইেমকন র কমনোরীরা িারা 25 জুমর্র পর স্টস্বচ্ছাে উচ্চ ঝুুঁ ক্তকপূণন স্টস্টটসমূমহ
ভ্রমণ করমব্ োরা COVID-19 সমব্ের্ অ্সুস্থ্ েু টির অ্মিাগয।
"ক্তর্উ ইেকন ব্াসীরা স্মাটন এব্ং শৃঙ্খোব্দ্ধ হমে এই অ্ভূ েপূব্ন ভাইরামসর ক্তব্স্তার ক্তর্েন্ত্রণ কমরমে এব্ং
আজ পিনে আমামদর অ্গ্রগক্তে ব্েন মার্ কম সংখযক র্েু র্ আক্রামের ঘটর্া এব্ং হাসপাোমে ভক্তেন
দ্বারা ব্যাখযা করা হমেমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ক্তকন্তু অ্র্যার্য স্টস্টটগুক্তেমে আমরা স্টদখক্তে িারা
দ্রুে পুর্রাে োেু কমরক্তেে, মহামাক্তর এখমর্া স্টশষ হেক্তর্ এব্ং আমামদর সজাগ োকমে হমব্।
ওমেস্টমেস্টার কাউক্তির মমো একজর্ র্েু র্ আক্রামের ঘটর্া স্টিমকামর্া সম্ভাব্য ক্লাস্টারগুক্তের ধীর
গক্তে এব্ং স্টশষ পিনে ক্তর্েন্ত্রমণর জর্য প্রমোজর্ীে গক্তেশীে পরীক্ষা এব্ং কিাক্ট স্টেক্তসংমের জর্য
আমরা প্রস্তুে। িক্তদ আমরা আমামদর স্টদখা অ্গ্রগক্তে ব্জাে রাখমে োই, োহমে আমামদর সব্াইমক

ব্যক্তিগে দাক্তেত্ব ক্তর্মে হমব্- এই কারমণ আক্তম একটি ক্তর্ব্নাহী আমদশ জাক্তর করক্তে স্টিখামর্ ব্ো
হমেমে স্টি ক্তর্উ ইেমকন র স্টকার্ কমনোরী স্টস্বচ্ছাে উচ্চ ঝুুঁ ক্তকপূণন অ্ব্স্থ্াে ভ্রমণ কমর, োহমে স্টস
সমব্ের্ অ্সুস্থ্ েু টির অ্ধীমর্ তেক্তর করা COVID সুরক্ষার জর্য স্টিাগয হমব্ র্া।"
ওম্বেস্টম্বেস্টার কাউবিম্বত েম্ভািে COVID-19 বিস্তাম্বরর তেে
গভর্নর 20 জুর্ ওমেস্টমেস্টার কাউক্তির োপ্পাকুো স্টরে স্টস্টশমর্ অ্র্ুক্তষ্ঠে স্টহামরস ক্তগ্রক্তে হাই স্কু মের
ড্রাইভ-ইর্ স্নােক অ্র্ুষ্ঠামর্র সামে সংক্তিষ্ট সম্ভাব্য COVID-19 এর শর্ািকরমণর েদে করমে ক্তর্উ
ইেকন স্টস্টট স্বাস্থ্য ক্তব্ভাগ (New York State Department of Health, NYSDOH)-স্টক ক্তর্মদন শ
ক্তদমেমের্। একজর্ ব্যক্তি ক্তিক্তর্ সম্প্রক্তে স্টলাক্তরডা ভ্রমণ কমরমের্ এব্ং অ্র্ুষ্ঠামর্ উপক্তস্থ্ে ক্তেমের্, ক্তেক্তর্
পরব্েীমে উপসগন স্টদখামে শুরু কমরর্ এব্ং COVID-19 এর জর্য পরীক্ষা কমর আক্রাে হওোর
ক্তব্ষমে ক্তর্ক্তিে হমেমের্। োরপর স্টেমক, আমরা োরজর্ ব্যক্তি িারা এই অ্র্ুষ্ঠামর্ উপক্তস্থ্ে ক্তেমের্
এব্ং প্রেম আক্রাে ব্যক্তির সংস্পমশন এমসক্তেমের্, োরাও পরীক্ষা কমর আক্রাে হওোর ক্তব্ষমে ক্তর্ক্তিে
হমেমের্। সকে ব্যক্তি িারা পরীক্ষা কমর আক্রাে হ্ওোর ক্তব্ষমে ক্তর্ক্তিে হমেমের্ োরা ব্েন মামর্
স্ব-ক্তব্ক্তচ্ছন্ন রমেমের্। স্নােক অ্র্ুষ্ঠার্ োড়াও, ক্তশক্ষােীরা 20 জুর্ স্কু ে ব্ক্তহভূ েন একটি "ক্তিল্ড র্াইট"
ইমভমি অ্ংশ ক্তর্মেক্তেে, এমে আমশপামশর স্কু ে ক্তডক্তিক্টসমূহ স্টেমকও জুক্তর্ের, ক্তসক্তর্ের এব্ং
ক্তশক্ষােীরা অ্ংশ ক্তর্মেক্তেে। স্টি সকে ব্যক্তি স্নােক অ্র্ুষ্ঠার্, ক্তিল্ড র্াইট ইমভি, অ্েব্া
গ্রযাজুমেশমর্র সামে সংক্তিষ্ট অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংশগ্রহণ কমরক্তেমের্, িা 21 জুর্ পিনে েমেক্তেে, োমদর
স্টকাোমরক্তিমর্র স্টমোদ 5 জুোই পিনে ব্াড়ামে হমব্।
ক্তর্উ ইেকন স্টস্টমটর স্বাস্থ্য ক্তব্ভাগ এব্ং ওমেস্টমেস্টার কাউক্তির স্বাস্থ্য ক্তব্ভাগ স্টহামরস ক্তগ্রক্তের
কমনকেন ামদর সামে িারা স্নােক অ্র্ুষ্ঠার্সহ পরব্েী স্টি স্টকার্ সমামব্মশ উপক্তস্থ্ে ক্তেমের্ স্টিখামর্
োরা এক্সমপাজ হমে পামর এমর্ ব্যক্তিমদর শর্াি করমে কাজ করমে। ক্তর্উ ইেকন স্টস্টট কিযাক্ট
স্টেক্তসং স্টপ্রাগ্রাম ক্তেক্তিে ব্যক্তিমদর কামে স্টপ ুঁমে িামব্ এব্ং স্টিমকামর্া ব্যক্তি িারা এই অ্র্ুষ্ঠামর্ ব্া
োর পমর স্টি সকে সমামব্মশ অ্ংশ ক্তর্মেক্তেে োমদর পরীক্ষা করা উক্তেে।
14 জুর্ োক্তরমখ, স্টিমকামর্া ক্তডক্তিক্ট িারা স্নােমকাত্তর অ্র্ুষ্ঠামর্র স্টহাস্ট করার ক্তসদ্ধাে ক্তর্মেমে োরা
িামে সামাক্তজক দূরত্ব, উপক্তস্থ্েমদর সংখযা সীমাব্দ্ধো, মুমখর আচ্ছাদর্ পরা এব্ং অ্র্যার্য
সেকন োসহ উপিুি প্রক্তেরক্ষামূেক ব্যব্স্থ্া অ্র্ুসরণ কমর ো ক্তর্ক্তিে করার জর্য ক্তর্উ ইেকন স্টস্টট
DOH ক্তর্মদন শর্া জাক্তর কমরমে। ব্যাপক জর্স্বাস্থ্য প্রক্তেক্তক্রোর একটি অ্ংশ হমো ক্তর্মদন শর্াটি অ্র্ুসরণ
করা হমেমে ক্তক র্া ো ক্তর্ক্তিে করা হমব্।
আমামদর জর্স্বাস্থ্য প্রসামরর অ্ংশ ক্তহমসমব্, স্টস্টট ও কাউক্তি DOH স্নােক অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্োব্া ক্তিল্ড
র্াইট ইমভমি অ্ংশ স্টর্ওো এব্ং সংক্রক্তমে ব্যক্তির সংস্পমশন আসমে পামর এমর্ স্টিমকামর্া ব্যক্তির
স্টক্ষমে পরীক্ষার জর্য উৎসাহ স্টদে। পরীক্ষা সম্পমকন েমেযর জর্য, অ্র্ুগ্রহ কমর আপর্ার স্থ্ার্ীে
স্বাস্থ্যমসব্া প্রদার্কারীর সামে স্টিাগামিাগ করুর্, অ্েব্া https://coronavirus.health.ny.gov/covid19-testing ওমেব্সাইটটি স্টদখুর্।

বর্িন াহী আম্বেম্বের বিধার্ বর্উ ইেকনিােীম্বের উচ্চ ঝুঁু বকপূণন ফ্স্টটগুবলম্বত ভ্রমণ করম্বল COVID-19
েম্বিতর্ অেুস্থ েু টির জর্ে অম্বযাগে কম্বরম্বে
গভর্নর কুওমমার সামে সামঞ্জসয স্টরমখ সম্প্রক্তে স্টঘাষণা করা হমেমে স্টদমশর আশপামশর হটস্পটগুক্তে
স্টেমক আগে সমস্ত ভ্রমণকারীমদর জর্য স্টকাোমরক্তির্ ব্াধযোমূেক, কমীরা ক্তর্উ ইেমকন র COVID-19
সমব্ের্ অ্সুস্থ্ েু টি আইর্ স্টেমক োমদর সমব্ের্ অ্সুস্থ্ েু টির সুক্তব্ধা ভু মে িামব্র্ িক্তদ োরা এমর্
স্টকামর্া স্টস্টমট অ্প্রমোজর্ীে ভ্রমমণ ক্তর্মোক্তজে োমকর্ স্টিখামর্ প্রক্তে 100,000 ব্াক্তসন্দার মমধয
পরীক্ষাে আক্রামের হার 10 শোংমশর স্টব্ক্তশ, ব্া সাে ক্তদমর্র েেমার্ গমড়র েু ের্াে পরীক্ষার
আক্রামের হার 10 শোংমশর স্টেমে স্টব্ক্তশ। িক্তদ কমনোরী কামজর জর্য অ্েব্া ক্তর্মোগকেন ার অ্র্ুমরামধ
ভ্রমণ কমরর্ োহমে এই ক্তব্ধার্ প্রমিাজয হমব্ র্া। ক্তর্ব্নাহী আমদশ 202.45 এ অ্েভুন ি ক্তব্ধার্টি
আইমর্র ক্তব্দযমার্ ক্তব্ধার্মক প্রক্তেিের্ কমর িা ক্তর্উ ইেকন ব্াসীমদরমক সমব্ের্ অ্সুস্থ্ েু টির জর্য
অ্মিাগয কমর স্টোমে িক্তদ োরা স্টরাগ ক্তর্েন্ত্রণ ও প্রক্তেমরাধ স্টকন্দ্রগুক্তের স্টেমক দুই ব্া ক্তের্টি স্তমরর
ভ্রমণ ক্তব্ষেক স্বাস্থ্য স্টর্াটিশ প্রাপ্ত ক্তহমসমব্ মমর্ার্ীে স্টকামর্া স্টদমশ ভ্রমণ কমরর্।
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