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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 'বলবভিং রুম স্প্রেড' এর মাধ্েম্বম COVID-19 ট্রান্সবমেম্বর্র বিপদ তু ম্বল ধ্ম্বর র্তু র্
PSA প্রকাে কম্বরম্বের্

বর্উ ইয়ম্বকনর কন্ট্োক্ট স্প্রট্রব িং স্প্রডটা স্প্রদখাম্বে স্প্রে র্তু র্ COVID-19 স্প্রকম্ব র 70 েতািংে পবরিার
এিিং স্প্রোট মাম্বিে স্প্রেম্বক ঘম্বট
এখাম্বর্ র্তু র্ PSA স্প্রদখুর্
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ COVID-19 এর "লিলভিং রুম স্প্রেড" লিপমের কথো তু মি ধমর
একটি র্তু র্ পোিলিক সোলভন স স্প্র োষণো (Public Service Announcement, PSA) প্রকোমের স্প্র োষণো
লেমেমের্। লর্উ ইেমকন র সোম্প্রলতক কন্ট্যোক্ট স্প্রেলসিং স্প্রডটো স্প্রেখোমে স্প্রে র্তু র্ COVID-19 স্প্রকমসর 70
েতোিংে পলরিোর এিিং স্প্রেোট সমোমিে স্প্রথমক উদ্ভূ ত। েখর্ স্প্রেেিযোপী র্তু র্ স্প্রকমসর সিংখযো িোড়মে,
PSA লর্উ ইেকন িোসীমের উৎসোলিত করমে স্প্রের্ তোরো লর্মজমের এিিং তোমের লপ্রেজর্মের লর্রোপে
রোখমত সমোমিে এড়োমত পোমর।
"এটি শুধু গণ সমোমিে র্ে, েো এখর্ আর েলড়মে পড়মে র্ো। এই ভোইরোস এখর্ আক্ষলরক অমথন
পলরিোমর েলড়মে পড়মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েখর্ আপলর্ সোমোলজকীকরমণর জর্য অর্যোর্য
লিকল্পগুমিো মুমে স্প্রেমির্, তখর্ মোর্ুষ তোমের আচরণ পলরিতন র্ করমি এিিং তোমের িোলড়মত
একসোমথ স্প্রেোগ লেমত শুরু করমি। আমরো এখর্ এর প্রভোি স্প্রেখমত পোলে, স্প্রেখোমর্ উমেখমেোগয
সিংখযক স্প্রকমসর উৎপলি িমেমে পলরিোর এিিং স্প্রেোট সমোমিমে। আলম জোলর্ আপলর্ িেমতো ভোিমত
পোমরর্, 'আলম আমোর পলরিোর এিিং আমোর িন্ধুমের সোমথ আমোর িোলড়মত আলে, তোই এটো আমোর
লর্রোপে এিোকো', লকন্তু এটো আর র্ে। আমরো েখর্ েীমতর লেমক এলগমে েোলে, লিলভিং রুম
স্প্রেড স্প্রমোকোমিিো করো COVID-19 এর লিরুমে িড়োইমের সিমচমে িড় চযোমিঞ্জ িমি এিিং আমরো
তো করমত পোলর, লকন্তু শুধুমোত্র েলে লর্উ ইেকন িোসীরো স্মোটন থোমক।"
েলেও লর্উ ইেকন মোলকন র্ েুক্তরোমে সিনলর্ম্ন সিংক্রমমণর িোর িজোে স্প্ররমখমে, স্প্রেোট সমোমিে এড়োমর্ো
এিিং মুমখোে পরো, িোত স্প্রধোেো এিিং সোমোলজকভোমি লিলেন্ন করোর মত লর্রোপে আচরণ অর্ুেীির্
করো, COVID-19 স্প্রকস জোতীেভোমি েতটো িোড়মে ততটোই গুরুত্বপূণ।
ন
এই সপ্তোমির শুরুমত, গভর্নর এই েীমত COVID-19 স্প্রমোকোমিিোর জর্য স্প্রেমটর পলরকল্পর্ো স্প্র োষণো
কমরর্। বিলিক জর্স্বোস্থ্য লিমেষজ্ঞ, স্থ্োর্ীে সরকোর এিিং অর্যোর্য স্প্রেকমিোল্ডোরমের সোমথ পরোমেন

কমর, এই পলরকল্পর্ো গত র্ে মোমস স্প্রেখো লেক্ষোমক বতলর কমর, েোমত COVID স্প্রকস এিিং েু টির
স্প্রমৌসুমম িোসপোতোমি ভলতন িওেোর সম্ভোির্ো থোমক।
লিমেষ কমর, েীতকোিীর্ পলরকল্পর্োে ভোইরোমসর লিস্তোর কলমমে আর্ো এিিং লর্উ ইেকন স্প্রেট
িোসপোতোমির প্রস্তুলত স্প্রজোরেোর করোমক স্প্রকন্দ্র কমর পোাঁচটি সুলর্লেন ষ্ট স্প্রকৌেি রমেমে েোর মমধয আমে:
•

•
•
•
•

লচলকৎসো িৃলে এিিং সমতোলভলিক করোর জর্য িোসপোতোমির সক্ষমতো িযিস্থ্োপর্োর
পোেোপোলে লর্উ ইেমকন র সুলর্লেন ষ্ট মোইমক্রো-ক্লোেোর স্প্রকৌেি অিযোিত রোখো এিিং
েলক্তেোিী করো;
পরীক্ষোর লরমসোসন এিিং প্রোপযতো িৃলে করো এিিং ভোরসোময রোখো;
স্কু িগুলি লর্রোপমে স্প্রখোিো রোখো;
স্প্রেোট সমোমিে স্প্রথমক ভোইরোি স্প্রেড প্রলতমরোধ করো; এিিং
একটি র্যোেয এিিং লর্রোপে টিকোেোর্ কমনসলূ চ চোিু করো
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