অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা আপম্বেটকৃত জ াম্বর্র জমবিকগুবল, হাসপাতাম্বলর বর্ম্বদন বেকা ও িেিসাবিক
বর্ম্বদন বেকা জ াষণা কম্বরর্

হাসপাতাম্বলর সক্ষমতা রক্ষাি িাড়বত মম্বর্াম্ব াম্বগর সাম্বে সামঞ্জসেপূণন করম্বত র্তু র্ জমবিকসমূহ
হাসপাতালগুবলম্বক ধারণক্ষমতার হার 85 েতাাংম্বের বর্ম্বে রাখম্বত অবতবরক্ত পদম্বক্ষপ বর্ম্বত বর্ম্বদন ে
জে্ওিা হম্বিম্বে
জসামিার বর্উ ইিকন বসটিম্বত ইর্ম্বোর োইবর্াং িন্ধ; আগামীম্বত িাবক জেম্বট
ইর্ম্বোর োইবর্াং বিবধবর্ম্বষধ বর্ধন ারণ

ম্বু ড় অবতবরক্ত

অম্বরঞ্জ জ াম্বর্ িবধন ত পরীক্ষার মাধেম্বম িেবক্তগত ত্ন ও জসলুর্ জখালা রাখার অর্ুমবত জে্ওিা
হম্বিম্বে
ব মগুবল এখর্ অম্বরঞ্জ জ ার্গুবলম্বত হ্রাসকৃত ধারণক্ষমতার সম্বে কা

করম্বত পাম্বর

14 বেম্বসের জসামিার জেম্বক কা ন কর ব ম ও জসলুর্গুবলর বর্ম্বদন ের্ািবলম্বত পবরিতন র্সমূহ
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ র্তু র্ মমট্রিক ম াষণা কমরমের্ যার মাধ্যমম মাইমরা ক্লাস্টার
ম াকাস মজার্গুট্রি (micro-cluster focus zones) COVID-19 এর ট্রিস্তার ও হাসপাতামির
ধ্ারণক্ষমতা রক্ষায় সহায়তা করমি। উপরন্তু, হাসপাতামির সক্ষমতা িৃট্রির জর্য গভর্নর র্তু র্
ট্রর্মদন ট্রিকা ম াষণা কমরমের্, একই সামে সাম্প্রট্রতক CDC ট্রর্মদন ট্রিকা, জর্স্বাস্থ্য ট্রিমিষজ্ঞমদর পরামিন
এিং মস্টমের কন্ট্যাক্ট মিট্রসং কমনসূট্রি মেমক প্রাপ্ত তমেযর উপর ট্রভট্রি কমর িযিসাট্রয়ক ট্রর্মদন ট্রিকা
হাির্াগাদ করা হময়মে। এই কযাট্রিমেেকৃ ত িযিসাময়র ট্রদকট্রর্মদন মির আওতায় ট্রর্উ ইয়কন ট্রসটির
ইর্ম ার াইট্রর্ং মসামিার 14 ট্র মসম্বর স্থ্ট্রগত করা হমি এিং অ্মরঞ্জ মজার্গুট্রিমত ট্রজম ও
মসিুর্গুট্রি এখর্ সীমািিতার সামে মখািা োকার অ্র্ুমট্রত মদওয়া হমি।
"আমরা এমর্ ট্রর্য়ম ট্রর্ধ্নারণ করট্রে যা সিার জর্য অ্েনিহ কমর মতামি এিং এো মূিত সি
সাধ্ারণ জ্ঞার্। আমরা COVID পরীক্ষা করমত খুি মিট্রি ট্রিট্রর্ময়াগ ট্রিট্রর্ময়াগ কমরট্রে এিং আমরা
মদমির মযমকামর্া মস্টমের মিময় মিট্রি পরীক্ষা কট্রর। এো আমামদর প্রকৃ ত তেয প্রদার্ কমর ময
আমরা আমামদর কামজর উপর ট্রভট্রি করমত পাট্রর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এো উচ্চ ট্রিজ্ঞার্

র্য় যা আমরা এখামর্ প্রময়াগ করট্রে—এগুমিা সাধ্ারণ জ্ঞামর্র ট্রর্য়ম। মযখামর্ ভাইরাস সমিনাচ্চ,
মসখামর্ আপর্ামক িযিস্থ্া ট্রর্মত হমি। আমরা মস্টমের হাসপাতািগুমিার জর্য ট্রর্য়ম পট্ররিতন র্ করট্রে।
আমরা ইমতামমধ্য ম াষণা কমরট্রে ময সকি হাসপাতামি কমীমদর িযযা 25 িতাংি িৃট্রি করমত
হমি। হাসপাতািগুট্রি অ্িিযই 25 িতাংি িযযা যুক্ত কমর, ট্রর্িনাির্ী অ্মরাপিার কমামর্া িা ট্রর্মূনি
করা অ্েিা উভয়ই 85 িতাংমির ট্রর্মি োকমত হমি। আমরা জর্স্বামস্থ্যর প্রট্রত শ্রিািীি হট্রি,
যতো সম্ভি সীট্রমতভামি অ্েননর্ট্রতক িযা াতমক সীমািি মরমখ আমরা অ্েননর্ট্রতক ট্ররয়াকিামপর
ঝুুঁ ট্রকর স্তরটি কযাট্রিমেে করট্রে। এই মহামাট্ররটি আমামদর শুরু মেমকই সট্ররয় োকমত ট্রর্মদন ির্া
ট্রদময়মে এিং আমরা স্মােন, তেযাট্রভজ্ঞ ট্রসিান্ত মর্ওয়ার জর্য ম ো অ্র্ুসরণ কমর িিি।"
হালর্াগাদকৃত জ াম্বর্র জমবিকসমূহ
মযমহতু ট্রর্উ ইয়কন COVID-19 মহামাট্ররর সামে জট্রিময় পমিমে, গভর্নর এিং NYS ট্র পােনমমন্ট্ অ্ি
মহিে (NYS Dept. of Health) অ্েনর্ীট্রতমক অ্মযৌট্রক্তক ক্ষট্রত র্া কমর জর্স্বাস্থ্য রক্ষার জর্য
ট্রিট্রধ্ট্রর্মষধ্ আমরামপর মমট্রিকগুমিামক রমাগত কযাট্রিমেে করামক অ্গ্রাট্রধ্কার ট্রদময়মে। আরান্ত িৃট্রি
এিং হাসপাতামি ভট্রতনর সমিনাচ্চ হারসহ সম্প্রদাময়র মমধ্য ভাইরাি েট্রিময় পিা সীমািিকরণ এিং
একটি অ্ঞ্চমির হাসপাতামির সক্ষমতা যাক্টরমক মকন্দ্র কমর ম াকাস অ্ট্রিরত করমত আপম ে করা
মমট্রিকগুট্রি আজ এিং গত সপ্তামহ উমমাট্রিত হময়মে।
এই হাির্াগাদকৃ ত মমট্রিমকর অ্ধ্ীমর্, মাইমরা-ক্লাস্টার মজার্গুট্রি (micro-cluster zones) এখর্
ট্রর্ম্নট্রিট্রখতভামি ট্রর্ধ্নারণ করা হমি:
মর

মজার্ (RED ZONE)

এমর্ একটি অ্ঞ্চমি একটি মর মজার্ িাস্তিায়র্ করা হমি মযখামর্ হাসপাতামির ক্ষমতা 90
িতাংমি মপৌুঁোমর্ার 21 ট্রদমর্র মমধ্য, এমর্ট্রক ট্রর্িনাির্ী প্রট্ররয়া িাট্রতি এিং এই অ্ঞ্চমির হাসপাতামি
িযযা ধ্ারণক্ষমতা 50 িতাংি িৃট্রি পাওয়ার পমরও।
অ্মরঞ্জ মজার্ (ORANGE ZONE)
মকামর্া মভৌগট্রিক অ্ঞ্চিটি যট্রদ গত 10 ট্রদমর্র মমধ্য 4 িতাংি আরামন্তর হার (7 ট্রদমর্র গি)
োমক এিং এটি এমর্ একটি অ্ঞ্চমি অ্িট্রস্থ্ত হয় যা 85 িতাংি হাসপাতামির সক্ষমতামত মপৌুঁমেমে
তমি একটি অ্মরঞ্জ মজামর্ প্রমিমির সুমযাগ পামি। অ্র্যোয়, একটি মভৌগট্রিক এিাকা ও একটি
অ্মরঞ্জ মজার্ হমত পামর যট্রদ মস্টে ট্র পােনমমন্ট্ অ্ি মহিে (State Department of Health)
হাসপাতাি ভট্রতনর হার অ্গ্রহণমযাগযভামি উচ্চ এিং একটি অ্ঞ্চি পদিী িৃট্রির হার ট্রর্য়ন্ত্রণ করার
জর্য উপযুক্ত হয়।
ইময়মিা মজার্ (YELLOW ZONE)

একটি মভৌগট্রিক এিাকা একটি ইময়মিা মজামর্ প্রমিি করমত পারমি যট্রদ গত 10 ট্রদমর্ 3 িতাংি
আরামন্তর হার (7- ট্রদমর্র গি) োমক এিং গত সপ্তামহ মাোট্রপেু হাসপাতামি ভট্রতনর জর্য মস্টমের
িীষন 10- িতাংি এিং দদট্রর্ক ভট্রতনমত সপ্তাহিযাপী িৃট্রি রময়মে।
হাসপাতাম্বলর আপম্বেম্বটে বর্ম্বদন বেকা
এই সপ্তামহর শুরুমত, গভর্নর মস্টমের স্বাস্থ্য ট্রিভাগমক (State Department of Health) ট্রর্মদন ি
মদর্ মস্টমের "সাজন অ্যান্ড মেক্স" মপ্রামোকি িাস্তিায়র্ শুরু করমত এিং মসই প্রমিষ্টার অ্ংি ট্রহমসমি
মিি ট্রকেু পদমক্ষপ গ্রহণ করা হয়। ট্রিমিষ কমর, ভট্রিষযমত COVID-19 িৃট্রির জর্য হাসপাতািমক
আমরা প্রস্তুত করার জর্য সকি হাসপাতািমক তামদর িযযা ধ্ারণক্ষমতা 25 িতাংি িৃট্রি করা
িাধ্যতামূিক করা হময়মে। উপরন্তু, গভর্নর সকি অ্িসরপ্রাপ্ত াক্তার এিং র্াসনমদর প্রট্রত আহ্বার্
জাট্রর্ময়মের্ যট্রদ তারা তা করমত সক্ষম হর্ এিং হাসপাতািগুমিামক ম ো ট্ররমপােন করার
প্রময়াজর্ীয়তার কো স্মরণ কট্ররময় মদওয়া হয় এিং তারা িযট্রক্তগত সুরক্ষামূিক সরঞ্জামগুট্রির 90
ট্রদমর্র মজুদ রক্ষণামিক্ষমণর ট্রিষয়টি ট্রর্ট্রিত কমরমে।
আজ, NYS ট্র পােনমমন্ট্ অ্ি মহিে হাসপাতািগুমিার জর্য একটি ট্রর্মদন ট্রিকা জাট্রর করমে যামত
হাসপাতািগুমিা 85 িতাংমির ট্রর্মি োকার জর্য পদমক্ষপ গ্রহণ কমর, হয় অ্ট্রতট্ররক্ত 25 িতাংি
ধ্ারণক্ষমতা মযাগ কমর, ট্রর্িনাির্ী সাজনাট্ররগুট্রি অ্িসার্ কমর অ্েিা উভয় পদমক্ষমপর সমন্বয় কমর।
হালর্াগাদকৃত িেিসাবিক বিবধবর্ম্বষধসমূহ
ট্রর্উ ইয়কন ট্রসটিমত ইর্ম ার াইট্রর্ং এর জর্য স্থ্ট্রগতামদি
14 ট্র মসম্বর মসামিার মেমক শুরু কমর ট্রর্উ ইয়কন ট্রসটিমত ইর্ম ার াইট্রর্ং স্থ্ট্রগত করা হমি।
ম ামরি মসন্ট্ার র ট্র ট্রজজ কমরাি (Federal Centers for Disease Control) তার ট্রর্মদন ট্রিকা
আপম ে করার পর এই পদমক্ষপ মর্য়া হময়মে যামত িিা হময়মে, 'অ্প্রময়াজর্ীয় ইর্ম ার মসটিংস ও

জর্িহুি আউেম ার মসটিংমস এক্সমপাজারগুট্রি সকি অ্ংিগ্রহণকারীমদর জর্য একটি প্রট্রতমরাধ্মযাগয
ঝুুঁ ট্রকমত রময় মগমে। ইর্ম ার মভর্ুয, মযখামর্ দূরত্ব িজায় রাখা হয় র্া এিং ম স মামের
ধ্ারািাট্রহক িযিহার সম্ভি র্য় (উদাহরণস্বরূপ মরস্টু মরন্ট্ াইট্রর্ং) ট্রিমিষ কমর উচ্চ ঝুুঁ ট্রকপূণন
পট্ররট্রস্থ্ট্রত ট্রহমসমি ট্রিট্রিত করা হময়মে' এিং ট্রর্উ ইয়কন ট্রসটি রমিধ্নমার্ সংরমণ, মাোট্রপেু আরান্ত,
দদর্ট্রির্ হাসপাতামি ভট্রতন এিং মমাে হাসপাতামি ভট্রতন। এই স্থ্ট্রগতামদি আগামী সপ্তাহগুমিামত
হাির্াগাদকৃ ত তমেযর উপর ট্রভট্রি কমর পুর্মূনিযায়র্ করা হমি এিং এই কঠির্ সমময় ট্রিল্পমক
অ্ট্রতট্ররক্ত সহায়তা প্রদার্ করমত, গভর্নর িাট্রণট্রজযক উমিমদর উপর মস্টমের স্থ্ট্রগতামদি প্রসাট্ররত
করমের্ এিং পরিতী উদ্দীপক পযামকমজ িার এিং মরস্টু মরমন্ট্র জর্য সহায়তা অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য
কংমগ্রমসর প্রট্রত তার আহ্বার্ র্িায়র্ করমের্।
ট্রজম এিং মসিুমর্র জর্য হাির্াগাদকৃ ত ট্রর্য়ম
ট্রজম ও িযট্রক্তগত যত্ন মসিা মূিত ভাইরাি সংরমমণর জর্য উচ্চ ঝুুঁ ট্রকপূণন পট্ররমিি ট্রেি, ট্রকন্তু
মস্টমের সাম্প্রট্রতক তেয মদখামি ময স্বাস্থ্য ট্রিভামগর ট্রর্উ ইয়কন
রওয়া ন ট্রর্মদন ট্রিকা অ্র্ুযায়ী

পট্ররিাট্রিত িযিসায়গুট্রিমত ট্রিস্তামরর হার হ্রাস মপময়মে। অ্েননর্ট্রতক প্রভামির সামে জর্স্বামস্থ্যর
িযিস্থ্াগুট্রি পুর্রুিার ও ভারসাময অ্জনমর্র র্ীট্রত অ্র্ুসরণ কমর, অ্মরঞ্জ মজার্গুট্রির মমধ্য োকা এই
িযিসায়গুট্রি মসামিার, 14 ট্র মসম্বর মেমক অ্ট্রতট্ররক্ত পট্ররমষিা ট্রিট্রধ্ট্রর্মষধ্ ট্রর্ময় কাজ করমত পামর।
ট্রিমিষ কমর, ট্রজম এিং ট্র েমর্স মসন্ট্ার -- যা িতন মামর্ অ্মরঞ্জ মজার্গুট্রিমত িন্ধ রময়মে -- 25
িতাংি ধ্ারণক্ষমতামত পট্ররিাট্রিত হমত মদওয়া হমি, 33 িতাংি মেমক হ্রাস মপময়মে। িযট্রক্তগত যত্ন
পট্ররমষিাগুট্রি -- উদাহরণস্বরূপ, মসিুর্ ও র্াট্রপমতর মদাকার্গুট্রি যা িতন মামর্ অ্মরঞ্জ মজার্গুট্রিমত
িন্ধ রময়মে -- পট্ররমষিাগুট্রি সম্পাদর্কারী কমনিারীমদর সাপ্তাট্রহক ট্রভট্রিমত COVID-19 এর জর্য
পরীক্ষা করা এিং মখািার আমগ একটি মর্মগটিভ পরীক্ষার িা ি পাওয়া পযনন্ত পট্ররমষিা
সরিরামহর অ্র্ুমট্রত মদওয়া হমি।
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