
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/17/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর অোনু্ড্র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের মম্বর্ কবরম্বয় বেম্বের্ এখর্ ফু্ল েট নর্য়ার সময়  
  

আপর্ার কাছাকাবছ ফু্ল েট নপম্বে পাম্বরর্ এমর্ স্থার্গুম্বলা সন্ধার্ করুর্ এখাম্বর্  
  

মুদ্রণ এিং প্রেেনম্বর্র জর্ে ফু্ল বেক্ষামূলক উপকরণ এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক আসন্ন ফু্ল মমৌসুমমর প্রস্তুনিমি একটি ফু্ল 
শট নর্মি মমর্ কনরময় নিময়মের্, মেটি সাধারণি অ্মটাবমর শুরু হময় মম মাস পেনন্ত চমল। 2018-
19 ফু্ল মমৌসুমম, মেমট 18,768টি ফু্ল সম্পনকন ি ভনিন হময়নেল এবং েয়টি নশশুর মৃিুয হময়নেল। 
গভর্নর শুক্রবার িার ফু্ল শট নর্ময়মের্।  
  
"এই মেমটর প্রনিটি মকাণায় ফু্ল প্রভাব মেমল এবং প্রনি বের আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমির মমর্ 
কনরময় নিই মে একটি ফু্ল শট মর্য়াই হমে ভাইরামসর নবরুমে িামির মসরা সুরক্ষা", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম সবাইমক টিকা নর্মি এবং িামির নপ্রয়জর্মির ফু্ল শট নর্মি, নবমশষ কমর 
বয়স্ক, মোট নশশু এবং গভন বিী মনহলামির সহায়িা করার জর্য অ্র্ুমরাধ করনে।"  
  
নর্উ ইয়কন  মেমটর স্বাস্থ্য িপ্তর (Department of Health) সুপানরশ কমরমে মে েয় মামসর মবনশ 
বয়মসর প্রমিযমক আসন্ন ফু্ল মমৌসুমম নর্মজমক এবং অ্র্যমির সুরক্ষার জর্য োমি ফু্ল টিকা মর্য়। 65 
বের বা িার মবনশ বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক, নর্নিনষ্ট নকেু িীর্নস্থ্ায়ী অ্সুস্থ্িায় মভাগা বযনি, মোট বাচ্চা 
এবং গভন বিী মনহলামির মমধয মারাত্মক ফু্ল জটিলিার ঝুুঁ নক রময়মে, মেটির জর্য হাসপািামল ভনিন র 
প্রময়াজর্ হমি পামর এবং মৃিুযর কারণ হমি পামর। মেমহিু ফু্ল ভাইরাস কানশ বা হাুঁনচর মাধযমম 
েন়িময় প়িমি পামর, িাই পনরবামরর সিসয এবং োরা উচ্চ ঝুুঁ নকর বযনির সামে নর্য়নমি 
মোগামোগ কমরর্ িামির জর্য টিকা মর্য়া নবমশষভামব গুরুত্বপূণন।  
  
স্বাস্থে কবমের্ার ডাাঃ হাওয়াডন  জমু্বকর িম্বলর্, "একটি ফু্ল শট নর্মি মাত্র কময়ক নমনর্ট লামগ এবং 
পনরবামরর সিসয, বনু্ধ এবং সহকমীরা মমধয ফু্ল নবস্তার প্রনিমরামধ সাহােয করার জর্য এটিই সবমচময় 
ভাল উপায়। টিকা নর্রাপি এবং কােনকর এবং আপনর্ উচ্চ ঝুুঁ নকমি র্া োকমলও, সকল নর্উ 
ইয়কন বাসীমির জর্য টিকা মর্য়া অ্িযন্ত গুরুত্বপূণন।"  
  
গি চার বেমর নর্উ ইয়কন  মেমট সবনমমাট 25টি নশশুর ফু্ল সংক্রান্ত মৃিুয হময়মে এবং হাসপািামল 
প্রনি বের গম়ি 16,018টি ফু্ল নবষয়ক ভনিন  হয়। 2017-2018-র ভয়ার্ক ফু্ল মমৌসুমম, জার্ুয়ানর 
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2018 সামল গভর্নর কুওমমা োমনানসেমিরমক 2 মেমক 18 বের বয়সী নশশুমিরমক ফু্ল টিকা মিয়ার 
অ্র্ুমনি প্রিার্ কমর একটি নর্বনাহী আমিমশ স্বাক্ষর কমরর্। পরবিীমি গভর্নর নবনধবে কমর এই 
আমিশটিমক আইমর্ পনরণি কমরর্। 2018-2019 ফু্ল মমৌসুমম 18-র মচময় কম বয়সী নশশুমিরমক 
োমনানসেরা 31,000-র মবনশ ফু্ল শট নিময়নেমলর্।  
  
নর্উ ইয়কন  মেট ফু্ল ট্র্যাকামর (New York State Flu Tracker) ইর্ফু্লময়ঞ্জা সনক্রয়িা মেটা পাওয়া 
োয়। ফু্ল ট্র্যাকার নর্উ ইয়কন  মেট মহলে কামর্টর (New York State Health Connector) -
এর একটি েযাশমবােন মেটি স্থ্ার্ীয়, আঞ্চনলক এবং মেট জমু়ি ইর্ফু্লময়ঞ্জার সনক্রয়িা সম্পমকন  
সমময়াপমোগী িেয প্রিার্ কমর। 2019-2020 ফু্ল নসজমর্র প্রেম নরমপাটন  আজমক আরও পমর প্রকাশ 
করা হমব। আপনর্ নকভামব নর্উ ইয়কন  মেট ফু্ল ট্র্যাকার বযবহার করমি পামরর্ িার একটি নভনেও 
প্রিশনর্ীর জর্য এখামর্ নিক করুর্।  
  
গভর্নর কুওমমার নর্মিন নশকা অ্র্ুসরণ কমর, কমলানর্র মবলট্র্র্ নলনভং মসন্টামরর (Beltrone Living 
Center) েঃ জমুকর এবং নর্উ ইয়কন  মেমটর অ্নেস ের িয এনজং-এর (New York State 
Office for the Aging) ভারপ্রাপ্ত পনরচালক মেগ ওলমসর্, িামির ফু্ল শট নর্ময়মের্ এবং টিকা 
মর্য়ার গুরুত্ব সম্পমকন  বয়স্কমির সামে কো বমলর্। েনব মিখুর্ এখামর্।  
  
অবিস ির েে এবজং এর ভারপ্রাপ্ত পবরচালক নেগ ওলম্বসর্ িম্বলর্, "উিাহরণ প্রিামর্র মাধযমম 
বানষনক ফু্ল শট মর্য়ার র্টর্ায় আনম গভর্নর কুওমমামক সাধুবাি জার্াই। সকল নর্উ ইয়কন বাসী, 
নবমশষি বয়স্কমির জর্য, ফু্ল এর নবরুমে টিকা মিওয়া খুবই জরুরী। বয়স হবার সামে সামে 
আমামির মরাগ প্রনিমরাধ বযবস্থ্া িবূনল হমি োমক, এবং আমামির বয়ষ্করা, নবমশষি োরা িীর্নস্থ্ায়ী 
অ্সুস্থ্িায় ভুগমের্, িারা ফু্ল মেমক গুরুির জটিলিায় আক্রান্ত হবার মবনশ ঝুুঁ নকমি রময়মের্। ফু্ল 
টিকা েহণ ভাইরাসটি েন়িময় োওয়া মেকামি সাহােয কমর এবং বয়ষ্ক ও মকয়ারনগভারমির জর্য 
গুরুত্বপূণন সুরক্ষা প্রিার্ কমর, ো প্রেম সাটিন োইে বয়ষ্ক-বান্ধব মেট নহমসমব সবমচময় স্বাস্থ্কর মেট 
হওয়ার নিমক আমামির চলমার্ প্রমচষ্টামক সাহােয করমব।"  
  
মরাগ নর্য়ন্ত্রণ ও নর্রাময় মকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention)-এর মমি, 
65 বেমরর মবনশ বয়স্কমির অ্নিনরি সাবধার্িা অ্বলম্বর্ করমি হমব:  

• এনন্টভাইরাল ড্রামগর নচনকৎসা প্রময়াজর্ নক র্া িা মিখমি আগাম মমনেমকল পরামশন নর্র্। 
আগাম মিওয়া হমল এই ঔষধগুমলা সবমচময় কােনকর হয়।  

• একটি নর্উমমাকককাল (Pneumococcal) ভযাকনসর্ নর্র্। োমির বয়স 65 বের বা িার 
মবনশ এবং ফু্ল হময়মে, িামির নর্উমমানর্য়া হবার ঝুুঁ নক মবনশ।  

• ফু্ল শট মর্য়ার পাশাপানশ সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক হামির সঠিক পনরেন্নিা অ্র্ুশীলমর্র কো 
মমর্ কনরময় মিওয়া হমে।  

• নর্মজমক জীবাণুর হাি মেমক সুরনক্ষি রাখমি এবং অ্র্যমির মমধয সংক্রমণ র্া করমি বার 
বার সাবার্ ও গরম পানর্ নিময় কমপমক্ষ 20 মসমকমের জর্য হাি মধার্।  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_176.pdf
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd
https://www.youtube.com/watch?v=yoZAZ3X8L4A&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/nysdoh/albums/72157711354840397
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-designated-first-age-friendly-state-nation-aarp-and-world
https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm


 

 

• মেখামর্ সাবার্ ও পানর্ পাওয়া োমব র্া মসখামর্ অ্যালমকামহাল-নভনিক হযাে সযানর্টাইজার 
সামে রাখরু্। অ্ন্তি 60 শিাংশ অ্যালমকাহল রময়মে এমর্ মকামর্া পণয মবমে নর্র্।  

• আপর্ার হামি হাুঁনচ বা কানশ নিমবর্ র্া। বরং, আপর্ার মুখ এবং র্াক একটি টিসুয নিময় 
ঢাকুর্।  

  
ইর্ফু্লময়ঞ্জা সম্পমকন  অ্নিনরি িমেযর জর্য পনরিশনর্ করুর্: 
http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal/।  
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