অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা COVID-19 এর প্রিাহ মমাকাম্বিলায় বর্উ ইয়কন মেম্বে েীতকালীর্ পবরকল্পর্া
ম াষণা কম্বরর্

COVID-19 এর বিস্তার পবরচালর্া ও হ্রাস করার 5টি লক্ষ্েবিত মকৌেল
মকৌেল 1: যত্ন িৃবি এিং সমার্ করম্বত হাসপাতাম্বলর ধারণক্ষ্মতা বর্য়ন্ত্রণ করুর্
মকৌেল 2: পরীক্ষ্ার সংিার্সমূহ ও উপলভেতা িৃবি করুর্ এিং ভারসামে করুর্
মকৌেল 3: স্কু লগুম্বলা বর্রাপম্বে ম ালা রা ুর্
মকৌেল 4: ম াে সমাম্বিেসমূহ মেম্বক ভাইরাল বিস্তার প্রবতম্বরাধ করুর্
মকৌেল 5: একটি যোযে ও বর্রাপে টিকাোর্ কমন সূবচ পবরচালর্া করুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ এই শীমে COVID-19 এর বিরুমে লড়াইমের জর্য বর্উ ইেমকন র
পবরকল্পর্া ঘ াষণা কমরমের্। গে এক সপ্তাহ ধমর, গভর্নর কুওমমা এিং ঘেমের COVID োস্ক ঘ াসন
(State's COVID Task Force) বিশ্ব জর্স্বাস্থ্য বিমশষজ্ঞ, স্থ্ার্ীে সরকার এিং অ্র্যার্য
ঘেকমহাল্ডারমের সামে পরামশন কমর কাজ কমরমে পবরকল্পর্াটি যামে গে র্ে মামস ঘশখা পাঠ িন্ধ
করা বর্বিে করা েু টির ঘমৌসুমম COVID এর আক্রান্ত এিং হাসপাোমল ভবেন র প্রেযাবশে িৃবের
জর্য অ্র্ুমার্ করা এিং প্রস্তুে করা।
বিমশষ কমর, শীেকালীর্ পবরকল্পর্াে পাাঁচটি লক্ষ্যবস্থ্ে ঘকৌশল বর্মে গঠিে যা ভাইরাসটির বিস্তারমক
হ্রাস করমে এিং বর্উ ইেকন ঘেমের হাসপাোমলর প্রস্তুবেমক ঘজারোর করার বেমক লক্ষ্য কমর:
•
•
•
•
•

হাসপাোমলর সক্ষ্মো িৃবের এিং যত্ন সমার্ করার িযিস্থ্া করার সমে লক্ষ্যবস্থ্ে মাইমক্রা
ক্লাোর ঘকৌশল (Micro-Cluster Strategy) অ্িযাহে রাখুর্ এিং শবিশালী করুর্;
পরীক্ষ্ার সংস্থ্ার্সমূহ ও উপলভযো িৃবে করুর্ এিং ভারসাময করুর্;
স্কু লগুবল বর্রাপমে ঘখালা রাখুর্;
ঘোে সমামিশ ঘেমক ভাইরাল সংক্রমণ প্রবেমরাধ করুর্ এিং
একটি যোযে ও বর্রাপে টিকাোর্ কমনসবূ চ পবরচালর্া করুর্

"যবেও েু টির ঘমৌসুম প্রােই অ্মর্মকর কামে আর্ন্দ আমর্, সামাবজক কাযনকলাপ ও চলাম রা িৃবে
ভাইরাল সংক্রমণ িৃবেও িমে আর্মি। আমরা কারণ এিং প্রভাি িুঝমে পাবর এিং এর প্রভাি
র্ােকীে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের অ্িশযই এই িাস্তিোর সামে মাবর্মে বর্মে হমি এিং
এমর্ একটি পবরকল্পর্া োকমে হমি যা বিমশষভামি এর সামে আসা চযামলমের ঘমাকামিলা করমি।
আমরা সিমচমে খারাপ সমে ঘপবরমেবে এিং যবেও আমরা এখমর্া ঘশষ কবরবর্, আমরা িসমন্ত ঘয
বশক্ষ্া বশমখবে ো বর্মে এবগমে যাবি।"
মকৌেল 1 - যত্ন িৃবি ও সমার্ করার জর্ে হাসপাতাল ক্ষ্মতা িেিিাপর্া করার সময় বর্উ
ইয়ম্বকনর লক্ষ্েবিত মাইম্বরা ক্লাোর মকৌেল অিোহত রা ুর্ এিং েবিোলী করুর্
গভর্নর কুওমমা অ্মটািমরর মাঝামাবঝ সমমে বর্উ ইেমকন র মাইমক্রা ক্লাোর ঘকৌশল চালু করার পর
ঘেমক, এটি উচ্চ সংক্রমমণর হারসহ লক্ষ্যবস্থ্ে এলাকা বচবিে করা এিং মাইমক্রা ক্লাোর এলাকাে
সংক্রমণ কমামে অ্বেবরি বিবধবর্মষধ আমরামপর ঘক্ষ্মে কাযনকর প্রমাবণে হমেমে। এই পেবের মল
ঘেে এিং স্থ্ার্ীে স্বাস্থ্য কমনকেন ামের সংস্থ্ার্গুবল লক্ষ্য কমর ঘোলা সম্ভি হমেমে, সম্প্রোমের সেসযরা
ভাইরাল েবড়মে পড়া কমামে আমরা ঘিবশ পেমক্ষ্প বর্মে উৎসাবহে কমরমে এিং িৃহত্তর প্রমোজর্মক
প্রবেমরাধ করমে সহােো কমরমে, আঞ্চবলক শােডাউর্ যা জীির্ এিং অ্েনর্ীবের সকল বেকমক
প্রভাবিে কমর।
বর্উ ইেমকন র শীেকালীর্ COVID-19 পবরকল্পর্ার অ্ধীমর্, COVID এর বিরুমে লড়াইমে ঘকামর্া
বিমশষ অ্ঞ্চল ঘকাোে োাঁবড়মেমে এিং প্রবেটি পাড়া, ঘপৌরসভা এিং অ্র্যার্য ঘভৌগবলক অ্ঞ্চল
বকভামি COVID এর কারমণ প্রবেবেমর্র হাসপাোমল ভবেন মে ভূ বমকা রামখ োর একটি পবরষ্কার বচে
সরিরাহ করার জর্য অ্বেবরি, হাসপাোল সম্পবকন ে ঘমবিমের িযিহামরর মাধযমম এই ঘকৌশলটি
আমরা ঘজারোর করা হমি। এই উন্নে ঘকৌশমলর অ্ধীমর্, বর্উ ইেকন ঘেমের স্বাস্থ্য বিভাগ (New
York State Department of Health) আঞ্চবলক হাসপাোমলর শযযা ক্ষ্মো, ICU ক্ষ্মো, কমী
অ্র্ুপাে এিং দেবর্ক হাসপাোমল ভবেন বিমেষমণর অ্ংশ বহমসমি এিং ঘকার্ ঘভৌগবলক অ্ঞ্চলগুবল
মাইমক্রা-ক্লাোর অ্ঞ্চল বহমসমি ঘযাগযো বর্ধনারণ করার জর্য িযিহৃে ঘমবিকগুবলর অ্ন্তভুন ি করমি।
3টি বিেযমার্ মাইমক্রা ক্লাোর ঘজার্ ঘলমভল (ইমেমলা সেকন ো, অ্মরঞ্চ ও ঘরড সেকন ো) োড়াও,
বর্উ ইেকন একটি র্েু র্ 'ইমামজনবি েপ' স্তর ঘযাগ করমি, যা বর্উ ইেমকন র হাসপাোমলর সক্ষ্মো
রক্ষ্ার প্রমোজর্ হমল ঘসই অ্ঞ্চলটিমক NY বিরবে বর্মেন বশকার আওোে কাযনকর করমি। এই অ্ঞ্চমলর
সামে সংবেষ্ট হাসপাোমলর ঘমবিকগুমলা যখর্ েযাঙ্কসবগবভং হবলমড ঘেমক েেয পাওো যামি এিং
বিমেষণ করা হমি েখর্ আগামী সপ্তাহ ঘেমক 10 বেমর্র মমধয বচবিে করা হমি।
উপরন্তু, স্বাস্থ্য অ্বধে ের আজ আসন্ন সপ্তাহগুবলমে র্েু র্ ভবেন মে একটি প্রেযাবশে িধনমর্র জর্য
ঘেমের হাসপাোল িযিস্থ্া প্রস্তুে করার জর্য জরুবর হাসপাোল িযিস্থ্া গ্রহণ শুরু কমরমে। বিমশষ
কমর, এই পেমক্ষ্পগুবলর মমধয রমেমে:

1. কমীমের সহােো করার জর্য হাসপাোল িযিস্থ্ামক অ্িশযই অ্িসরপ্রাপ্ত র্াসন এিং ডািারমের
বচবিে করা শুরু করমে হমি;
2. এবর কাউবির হাসপাোল িযিস্থ্ামক অ্িশযই COVID ঘরাগীমের জর্য র্েু র্ শযযা ক্ষ্মো
দেবর করমে বর্িনাচর্ী সাজনাবর স্থ্বগে করমে হমি;
3. হাসপাোল িযিস্থ্ামক অ্িশযই োমের স্বেন্ত্র হাসপাোল জুমড় ঘরাগীমের চামপর ভারসাময
িজাে রাখা শুরু করমে হমি;
4. জরুবর ব ল্ড হাসপাোলগুবল িযিহামরর পবরকল্পর্া প্রস্তুে করুর্;
5. হাসপাোমলর শযযা ধারণক্ষ্মো 50 শোংশ িাড়ামর্ার পবরকল্পর্া প্রস্তুে করুর্;
6. ঘেেিযাপী 'সাজন অ্যান্ড ঘেে (Surge and Flex)' অ্পামরশর্ িাস্তিােমর্র পবরকল্পর্া প্রস্তুে
করুর্ (ঘলাড িযামলমির অ্র্ুরূপ, বকন্তু স্বেন্ত্র হাসপাোল িযিস্থ্ার বিপরীমে সকল
হাসপাোল িযিস্থ্াজুমড় ঘরাগীর পবরিেন র্ েমি)
7. জরুবর ব ল্ড হাসপাোমল কমীমের পবরকল্পর্া প্রস্তুে করুর্ এিং
8. বিেযমার্ ভাণ্ডামর সংস্থ্ার্সমূমহর প্রাপযো বর্বিে করুর্।
স্বাস্থ্য অ্বধেপ্তর একটি র্েু র্, ঘেেিযাপী হাসপাোল ঘমবিক িযাবকং বসমেম চালু করমে োকমি।
মকৌেল - 2 পরীক্ষ্ার সংিার্সমূহ ও উপলভেতা িৃবি করুর্ এিং ভারসামে করুর্
শীেকালীর্ পবরকল্পর্ার অ্ধীমর্, বর্উ ইেকন ঘেে ঘেেিযাপী পরীক্ষ্ার পবরমাণ িাড়ামর্ার পেমক্ষ্প
গ্রহণ করমি, বকন্তু এমর্ভামি করমি ঘয জর্সংখযার বিবভন্ন অ্ংশজুমড় পযনাপ্ত পবরমামণ পরীক্ষ্ার
মাধযমম িির্ বর্বিে করা হমি, যার মমধয রমেমে:
•
•
•
•
•
•
•

স্বাস্থ্যমসিা কমী;
র্াবসনং ঘহাম;
স্কু ল;
জরুবর কমী;
িযিসাবেক ঘপশাোর;
িযবিগে ঘসিা পরীক্ষ্া এিং
সাধারণ জর্সংখযা, ব মর আসা বশক্ষ্ােী ও ভ্রমণকারী ইেযাবে।

মকৌেল 3 - স্কু লগুবল বর্রাপম্বে ম ালা রা ুর্
সরকার এিং অ্বভভািকমের জর্য COVID-19 মহামাবর বর্েন্ত্রমণর সিমচমে গুরুত্বপূণন বেক হমি এই
প্রমের উত্তর প্রোর্ করা হমেমে বকভামি এিং কখর্ স্কু ল ঘখালা োকমি। এই বিষমে, সারা বিমশ্বর
বিমশষজ্ঞরা বর্ধনারণ কমরমের্ ঘয যেবের্ একটি স্কু মলর সংক্রমমণর হার বর্েন্ত্রমণ োকমি এিং
কবমউবর্টির সংক্রমমণর হামরর অ্ধীমর্ োকমি েেবের্ স্কু ল ঘখালা োকা উবচে, বিমশষ কমর K-8
এর বশক্ষ্ােীমের জর্য। স্কু ল শুধুমাে বশশুমের যমত্নর বেক ঘেমক অ্বভভািকমের সহােো প্রোর্ কমর

র্া, এটি জীিমর্র একটি ধারািাবহকো প্রোর্ কমর যা এই মহামাবর জুমড় অ্মর্ক বশশুর জর্য
অ্র্ুপবস্থ্ে বেল।
বর্উ ইেমকন র শীেকালীর্ পবরকল্পর্ার অ্ধীমর্, K-8 এিং বিমশষ বশক্ষ্া স্কু লগুমলা ঘখালা রাখার উপর
মমর্ামযাগ প্রোর্ করা হমি যেক্ষ্ণ এটি বর্রাপমে করা যাে। প্রেম পেমক্ষ্পটি স্কু ল ঘেকসই কমর
প্রবেষ্ঠার করার জর্য হমি, চলমার্ পরীক্ষ্া স্থ্াপর্ করা যামে োরা েী নমমোমে কাযনক্রম চাবলমে
ঘযমে পামর। এর অ্ংশ বহমসমি, অ্মরে ও ঘরড মাইমক্রা ক্লাোর অ্ঞ্চমল অ্িবস্থ্ে স্কু লসমূহ সাপ্তাবহক
পরীক্ষ্া পবরচালর্া করমে পারমি। অ্মরে ঘজামর্র স্কু লগুমলামক এক মামসর ঘিবশ সমে ধমর বশক্ষ্ােী,
অ্র্ুষে এিং কমনচারীমের 20% জর্মক বর্মজ বগমে পরীক্ষ্া করামে হমি এিং ঘরড ঘজামর্র
স্কু লগুমলামক এক মামসর ঘিবশ সমে ধমর বশক্ষ্ােী, অ্র্ুষে এিং কমনচারীমের 30% জর্মক বর্মজ
বগমে পরীক্ষ্া করামে হমি। পাশাপাবশ পুল ঘেবেং-এর ও অ্র্ুমবে ঘেওো হমি।
এই ঘপ্রামোকলগুবল স্কু লগুবল উন্মুি োকার জর্য প্রমোজর্ীে র্ূযর্েম মার্মক প্রবেবর্বধত্ব কমর এিং
ঘেে ঘযমকামর্া বিমশষ পবরবস্থ্বের উপর বভবত্ত কমর বর্বেন ষ্ট বডবিটমে প্রমোজর্ীেো সমন্বে করমে
পামর। যবেও স্থ্ার্ীে বডবিটগুমলা ঘেমের িাধযোমূলক িন্ধ বর্েমমর অ্ধীমর্ স্তমর স্তমর িন্ধ করমে
সক্ষ্ম, োমের K-8 স্কু ল ঘখালা রাখার আহ্বার্ জার্ামর্া হমেমে যখর্ই এটি বর্রাপে োকমি।
মকৌেল 4 - ম াে সমাম্বিে মেম্বক ভাইরাল সংরমণ প্রবতম্বরাধ করুর্
ঘোে সমামিশ এখর্ COVID-19 এর এক র্ম্বর সংক্রমণকারী বহমসমি বচবিে করা হমেমে, ঘযখামর্
অ্ন্তে 65 শোংশ আক্রান্ত এই ঘসটিংস ঘেমক আসমে। যখর্ আমরা এখর্ েু টির ঘমৌসুমম আবে,
সংক্রমণ কমামে বর্উ ইেকন িাসীমের আচরণগে পবরিেন র্ অ্িশযই পযনমিক্ষ্ণ করমে হমি। বর্উ
ইেকন সহ ঘষালটি ঘেমে ইমোমমধয 10 জমর্র কম ঘলামকর সমামিমশর সীমা চালু কমরমে, ঘযখামর্
ঘকর্োবক সম্প্রবে 8 িা োর কম সংখযক ঘলামকর সমামিমশর সীমা অ্বেক্রম কমরমে। যবেও
সরকামরর ঘোে সমামিশ পযনমিক্ষ্ণ করার ক্ষ্মো সীবমে, ঘোে সমামিমশর বর্রাপত্তা উমেমগর উপর
জর্বশক্ষ্া অ্েযন্ত গুরুত্বপূণ।
ন বর্উ ইেকন ঘেে ঘযমর্ মাস্ক পবরধামর্র সম্মবেমে জর্গমণর
প্রচারণাগুমলার প্রবে আহ্বার্ জাবর্মেবেল, বকভামি ঘোে সমামিশ কবমউবর্টিমে COVID-19 েবড়মে
পড়মে পামর ঘস বিষমে বর্উ ইেকন ঘেে একটি গণ বশক্ষ্া প্রচারাবভযার্ শুরু করমি।
মকৌেল 5 - একটি র্োযে এিং বর্রাপে টিকা কমন সূবচ পবরচালর্া করা
যবেও আশা করা হমি আগামী সপ্তাহগুমলামে একটি টিকা িাজামর োড়া হমি, বকন্তু এটি সাধারণ
মার্ুমষর জর্য উপলভয টিকার একটি গুরুত্বপূণন ভর উপলভয করা হমে কমেক মাস আমগ হমে
হমি। ঘযমহেু ঘেে টিকা বিেরমণর পবরকল্পর্া দেবর করমে, এটি বের্টি প্রধার্ স্তমম্ভর উপর
প্রবেবষ্ঠে হমি:
•
•
•

বর্রমপক্ষ্ো;
সমো এিং
বর্রাপত্তা।

এই স্তম্ভগুবল, পাশাপাবশ মহামারী োরা আক্রান্ত সিমচমে ঘিবশ আক্রান্ত হমেমে সামে ব্ল্যাক ও ব্রাউর্
সম্প্রোমের কামে ঘপৌাঁমে ঘেওো এই ভযাকবসমর্র সুষ্ঠু বিেরণ বর্বিে করার জর্য গুরুত্বপূণ।
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