
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা হাসপাতাম্বলর সক্ষমতা িাড়াম্বত আবথনক পবরম্বেিা বিভাগ থথম্বক র্তুর্ বর্ম্বদন বেকা 
থ ােণা কম্বরর্  

  
বিমা প্রদার্কারীরা COVID-19-এর সময় পিূন-অর্ুম্বমাদর্ এিং প্রোসবর্ক প্রম্বয়াজর্ীয়তা স্থবগত 

করারর জর্ে বর্ম্বদন বেত   
  

ত্রাণ হাসপাতালগুবলম্বক COVID-19 থরাগীম্বদর বিবকৎসার জর্ে পর্নাপ্ত ের্ো ক্ষমতা িজায় 
রাখম্বত সাহার্ে করম্বি  

  
বিমা বেল্প ও হাসপাতাম্বলর সহম্বর্াবগতায় বর্ম্বদন বেকা বিকবেত  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বিমা বিল্প ও হাসপাতামের সহম াবগতায় একটি সাকুন োর বিঠি 
জাবর করার কথা ঘ াষণা কমরমের্, হাসপাতােগুমোমক বর্উ ইয়কন  ঘেমের "সাজন  এন্ড ঘেক্স 
(surge and flex)" ঘরামোকে িাস্তিায়মর্ সাহা য করার জর্য বিমাকারীমের বকেু পূিন-অ্র্ুমমাের্ 
ও রিাসবর্ক রময়াজর্ীয়তা স্থবগত করার বর্মেনি ঘেওয়া হময়মে। এই ঘরামোকে,  া সকে 
হাসপাতােমক COVID-19 এর িৃবির রস্তুবতর জর্য তামের ি যা ক্ষমতা সম্প্রসারণ শুরু করমত 
বর্মেনি ঘেয়,  া সম্প্রবত গভর্নর কতৃন ক ঘ াবষতিীতকােীর্ COVID-19 পবরকল্পর্ার অ্ংি। আজমকর 
কামজর মাধ্যমম, হাসপাতােগুমো দ্রুত ঘরাগীমের হাসপাতামের মমধ্য স্থার্ান্তর করমত রস্তুত হমি এিং 
 খর্ উপ কু্ত হমি, তখর্ ঘরাগীমের েক্ষ র্াবসনং সুবিধ্া িা তামের িাবিমত স্থার্ান্তর করা হমি 
 ামত বিোর্ার ক্ষমতা িৃবি পায় এিং ঘরাগীর ঘিাঝা ভারসাময িজায় থামক। ঘেে রথম 
COVID-19 িৃবির সময়মািন মামস একই ধ্রমর্র বর্য়ন্ত্রক ত্রাণ মঞ্জরু করা হময়বেে।  
  
"টিকা হামত থাকায়, োমর্মের ঘিমষ আমোটি েিৃযমার্, তমি আমরা কীভামি দ্রুত ঘসখামর্ ঘপ ৌঁোমত 
পাবর তার সিবকেু আমামের বিয়াকোমপর উপর বভবি কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িসমন্ত 
আমরা  া ঘেমখবে তার পর, আমরা জাবর্ ঘ  হাসপাতােগুমোমক অ্বতবরক্ত ভীি হওয়া ঘথমক 
বিরত রাখমত হমে সমিনাচ্চ অ্গ্রাবধ্কামরর সামথ এবগময় ঘ মত হমি। বর্উ ইয়মকন র উদ্ভাির্ী 'সাজন  
অ্যান্ড ঘেক্স (Surge and Flex)' ঘরামোকে এখর্ িােু থাকায়, এই র্তুর্ বর্মেন বিকা 
হাসপাতােগুমোমক দ্রুত ঘরাগীমের স্থার্ান্তর, বিোর্ার ক্ষমতা িৃবি এিং ঘরাগীর ভারসাময িজায় 
রাখার ক্ষমতা িািামত সাহা য করমি।"  
  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_17
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winter-plan-combat-covid-19-surge-new-york-state
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr202003201


 

 

সাকুন োর বিঠিমত বিমাকারীমের বর্ম্নবেবখত রময়াজর্ীয়তা 60 বেমর্র জর্য স্থবগত রাখার বর্মেনি 
ঘেওয়া হময়মে:   

• জরুবর িা অ্-বর্িনাির্ী তফবসবে হাসপাতামের আিাবসক ঘরাগীর, হাসপাতামে ভবতন  ও 
হাসপাতামের মমধ্য স্থার্ান্তমরর জর্য অ্র্ুমমােমর্র পূমিন প নামোির্া;  

• ঘরাগী হাসপাতামে ভবতন র পর ঘরাগীর পুর্িনাসর্ এিং ঘহাম ঘহেথ ঘকয়ার পবরমষিার জর্য 
রাক-অ্র্ুমমাের্ প নামোির্া; এিং  

• ঘরাগী হাসপাতামে ভবতন র পর ঘরাগীর মার্বসক স্বাস্থয ঘসিার জর্য রাক-অ্র্মুমাের্ 
প নামোির্া।  
  

ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস বিভাম্বগর সুপাবরর্ম্বের্ম্বেন্ট বলন্ডা এ. থলসওম্বয়ল িম্বলর্, "রাক-
অ্র্ুমমাের্ ও অ্র্যার্য রিাসবর্ক রময়াজর্ীয়তা সামবয়কভামি স্থবগত করা এই গুরুত্বপূণন সমময় 
হাসপাতামের জর্য রময়াজর্ীয় র্মর্ীয়তা রোর্ কমর  ামত হাসপাতামের ি যা ধ্ারণ ক্ষমতা প নাপ্ত 
পবরমামণ িজায় থামক। COVID-19 ঘরাগীগণ  ামত রময়াজর্ীয়  ত্ন পার্ তা বর্বিত করার জর্য 
আমরা বিমা সংস্থা ও হাসপাতােগুবেমক একসামথ কাজ িাবেময় ঘ মত উৎসাবহত কবর।"  
  
বর্উইয়কন  থেে বেপােন ম্বমন্ট অি থহলথ (New York State Department of Health) কবমের্ার ে. 
হাওয়ােন  জকুার িম্বলর্, "ঘ মহতু আমরা গভর্নর কুওমমার িীতকােীর্ পবরকল্পর্া িাস্তিায়মর্ কাজ 
করবে, এই বর্য়বমত পবরিতন র্গুবে  ার রময়াজর্ তার জর্য হাসপাতামের স্থার্ উপেভয রাখমত ও 
পবরমষিা সরিরামহর ঘক্ষমত্র গবত িাবিময় তুেমি।  বেও বর্উ ইয়কন িাসীরা এই বিস্তামরর গবত 
কবমময় আর্মত একটি মহার্ কাজ কমরমে, COVID-19 এর একটি হুমবক রময় ঘগমে এিং 
ঘরাগীমের  ত দ্রুত সম্ভি তামের রময়াজর্ীয়  ত্ন ঘর্ওয়া অ্তযািিযক।"  
  
বিমাকারীমের স্মরণ কবরময় ঘেওয়া হয় ঘ  তামের ঘরাগ বর্ণনয় িা সমেহজর্ক COVID-19 
আিান্তমের জর্য জরুবর অ্িস্থা রে করার সময় জরুবর বিভাগ এিং ঘরাগীর হাসপাতামের 
বিবকৎসা অ্স্বীকার করা বর্বষি করা হময়মে,  া ঘরমরামেকটিভ বরবভউ-এ বিবকৎসার রময়াজর্ 
র্য়। উপরন্তু, বিমাকারীমের বিজ্ঞবপ্ত রোর্ অ্িযাহত রাখার জর্য হাসপাতােগুবে তামের সমিনাচ্চ 
রমিষ্টা িযিহার করা উবিত,  ার মমধ্য বিমাকারীর  ত্ন এিং জরুবর হাসপাতামে ভবতন র পবরকল্পর্া 
সমন্বয় করমত সহায়তা করার জর্য রময়াজর্ীয় তথযসহ।  
 
এোিাও বিপােন মমন্ট অ্ি বফর্াবিয়াে সাবভন মসস (Department of Financial Services) তামের 
রিাসবর্ক ঘসিা িযিস্থায় সাকুন োর বিঠির বিধ্ার্ রময়াগ করমত তৃতীয় পমক্ষর রিাসকমের 
ঘজারামোভামি উৎসাবহত কমর  ামত হাসপাতােগুমো ঘেমের 'সাজন  অ্যান্ড ঘেক্স (Surge and 
Flex)' ঘরামোকে িাস্তিায়র্ করমত পামর।  
  
DFS ওময়িসাইমে বিমার সাকুন োর ঘেোমরর একটি কবপ পিুর্।  
  

###  

https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_17
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