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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন রাম্বযের প্রবিটি কাউবির যর্ে COVID-19 দ্রুি
ঘেবটিং উপলব্ধ করা হম্বি

বর্উ ইয়কন ঘটে স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাগ এিিং অর্োর্ে স্বাস্থে ঘেিা প্রদার্কারীম্বদর প্রাথবমকভাম্বি
400,000টি দ্রুি ঘেবটিং বকে প্রদার্ করম্বি
ক্লাটার অোকের্ ইবর্বেম্বয়টিম্বভর "ইম্বয়ম্বলা ঘযার্" স্কু ম্বল প্রম্বয়াযর্ীয় পরীক্ষা পবরচালর্া করম্বি
স্কু ল এিিং এলাকাগুবলম্বক োহােে করার যর্ে রাযে দ্রুি পরীক্ষা প্রদার্ করম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন রামজযর প্রনিটি কাউনিমি
COVID-19 এর দ্রুি ফলাফমলর পরীক্ষা করা হমে। নর্উ ইয়কন ঘেট নিপাটনমমি অ্ফ ঘহল্থ
(New York State Department of Health) একটি প্রাথনমক 400,000 দ্রুি ফলাফমলর পরীক্ষার
নকট স্থার্ীয় স্বাস্থয নেভাগ, হাসপািাল, ফামমননস এেং অ্র্যার্য স্বাস্থয ঘসো প্রদার্কারীমদর নের্ামূমলয
প্রদার্ করমে োমি নর্উ ইয়কন রামজযর সে ঘকামণ COVID-19 পরীক্ষা নের্ামূমলয প্রদার্ করা োয়
ো 15 নমনর্মটর মমযয করা োমে এেং ঘকার্ র্মুর্া লযামে র্া পাঠিময়ই করা োমে। স্বাস্থয দপ্তর
(Department Of Health, DOH) কাউনি এেং স্থার্ীয় স্বাস্থয ঘসো প্রদার্কারীমদর কামে
পরীক্ষামূলক নকট নেিরমণর অ্গ্রানযকার নস্থর করমে ঘসই সকল এলাকায় ঘেখামর্ আক্রান্ত হওয়ার
টর্ার সাম্প্রনিক েৃনি ঘদখা ঘগমে। দ্রুি পরীক্ষা র্িু র্ মহামারী নর্য়ন্ত্রণ করমি, র্জরদানর পরীক্ষা
পনরচালর্া করমি েযেহার করা ঘেমি পামর, এেং গভর্নমরর ক্লাোর অ্যাকশর্ উমদযামগর (Cluster
Action Initiative) অ্ংশ নহমসমে COVID-19 েন়িময় প়িা পেনমেক্ষমণর জর্য র্িু র্ প্রময়াজর্ীয়িার
অ্ংশ নহমসমে 'ইময়মলা ঘজামর্' োত্র এেং কমনচারীমদর পরীক্ষা করমি সাহােয করার জর্য প্রময়াজর্ীয়
নভনিমি উপলব্ধ করা হমে।
"প্রথম নদর্ ঘথমক, পরীক্ষা হমে সে ঘচময় গুরুত্বপূণন হানিয়ার ো আমামদর হামি আমে নর্উ ইয়মকন
COVID-19 এর নেস্তার সঠিকভামে মূলযায়র্ করার জর্য। আজ নর্উ ইয়কন ঘেট আমামদর জানির
ঘর্িৃ স্থার্ীয় পরীক্ষা কমনসূচীর উপর নভনি কমর গম়ি িু লমে রামজযর প্রনিটি ঘকাণায় দ্রুি পরীক্ষা
প্রসানরি করার জর্য, স্বাস্থয ঘসো প্রদার্কারী এেং এলাকাোসীমদর ঘসই সকল সরঞ্জাম প্রদার্ করমি
ো প্রময়াজর্ িামদর োনসন্দা এেং ঘরাগীমদর নের্ামূমলয দ্রুি পরীক্ষা করার জর্য," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এই দ্রুি পরীক্ষার নকট গুমলা সারা রাজয জুম়ি স্বাস্থয ঘসো প্রনিষ্ঠার্গুমলামক COVID-19
এর নেস্তার, মহামারী নর্য়ন্ত্রণ এেং পনরোর এেং সম্প্রদায়মক নর্রাপদ রাখার সুমোগ কমর ঘদমে।
উপরন্তু, রাজয সিকন িামূলক পদমক্ষপ নর্মে োমি আমশপামশর স্কু লগুমলার জর্য দ্রুি পরীক্ষা প্রদার্
করা হয়, োরা সাম্প্রনিক সমময় আক্রান্ত হওয়ার টর্া ঘেম়ি ওঠা সম্প্রদায়গুনলর কামে অ্েনস্থি

এেং সশরীমর নর্মদন শর্া প্রদার্ করমে। আমরা সকল এলাকায় নের্ামূমলয দ্রুি পরীক্ষার নকট সরেরাহ
করে, োমি িারা এই র্িু র্ প্রময়াজর্ীয়িা পূরমণ সাহােয পার্, এেং নপিামািা, নশক্ষক এেং
োত্রমদর িামদর নশক্ষাগি অ্নভজ্ঞিার নর্রাপিার প্রনি আস্থা প্রদার্ কমর।"
মঙ্গলোর, রামজযর ক্লাোর অ্যাকশর্ ইনর্নশময়টিমভর অ্ংশ নহমসমে গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে "ইময়মলা
ঘজামর্" সশরীমর নর্মদন শর্ার জর্য ঘখালা স্কু লগুমলামক সপ্তামহ অ্ন্তি একোর িামদর োত্র, কমনচারী
এেং নশক্ষকমদর একটি অ্ংশমক পরীক্ষা করামি হমে। নর্উ ইয়কন ঘেট স্বাস্থয নেভাগ আজ নর্মদন নশকা
জানর করমে ঘে 20% োত্র, নশক্ষক এেং কমনচারী োরা "ইময়মলা ঘজার্" এর মমযয অ্েনস্থি স্কু মল
সশরীমর আমের্, িামদর আগামী শুক্রোর, 16 অ্মটাের ঘথমক সপ্তামহ একোর পরীক্ষা করা হমে।
সকল ফলাফল অ্নেলমে DOH ঘক জার্ামি হমে এেং COVID নরমপাটন কািন িযাশমোমিন উপলব্ধ
করা হমে। প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী, রাজয স্থার্ীয় সরকার, স্বাস্থয নেভাগ, নেদযালয় ো স্থার্ীয় সরকার
দ্বারা মমর্ার্ীি ঘকার্ স্বাস্থয প্রদার্কারীমদর নের্ামূমলয দ্রুি ঘটে নকট সরেরাহ করমে, এেং ঘসই
সে এলাকাগুনল এেং নেদযালয়গুমলামক রাজয ঘেখামর্ ক্লাোর প্রাদুভনাে পেনমেক্ষণ করমে িার
ঘভৌগনলক নর্কমটযর মমযয থাকা স্কু মল COVID-19 র্া েন়িময় পমর িা নর্নিি করার প্রময়াজর্ীয়িা
পূরমণ সাহােয করমে।
DOH আজ সকল স্থার্ীয় স্বাস্থয নেভাগ, এেং িার সামথ হাসপািাল, ফামমননস এেং অ্র্যার্য
সরেরাহকারী সংস্থামক একটি নচঠি প্রদার্ করমে, নকভামে এই দ্রুি পরীক্ষার নকট অ্যামেস এেং
গ্রহণ করা োয় িার নেস্তানরি নেেরণ সহ।
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