নম্বর 202.10
ননর্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন, 07 মার্ব 2020 তানরদে আনম ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর, যা স্টেদের
সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর;
য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভেই ননউ
ইেকব স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
য্খোরন, এটি নননিত করা অতযন্ত গুরুত্বপূণব স্টয ননউ ইেদকব র পযবাপ্ত সংেযক শযযা,
সরর্রাহসমূহ, এর্ং সরর্রাহকারী উপিভয আদে COVID-19 আক্রান্ত স্টরাগীদের নর্নকৎসার জনয, এর্ং
স্টসই সাদথ অনযানয স্টরাদগ আক্রান্ত স্টরানগদের নর্নকৎসার জনয; এর্ং
য্খোরন, সরর্রাহসমূহ এর্ং নর্নকৎসার স্টয স্টকান র্াধা েূর করার জনয যাদত নননিত করা
যাে স্টয ননউ ইেদকব র স্বাস্থযদসর্া র্যর্স্থার পযবাপ্ত ক্ষমতা আদে স্টসই সকি মানুদে স্টসর্া প্রোন করার
জনয যাদের তার প্রদোজন আদে;
এেন, অিএব আনম, ননউ ইেকব স্টেদের গভনবর, অযান্ড্রু এম. কুওদমা, ননর্বাহী আইদনর অনুদেে
2-B এর 29-a ধারার অধীদন আমার উপর নযস্ত কতব র্যপািদনর কততব দত্বর দ্বারা স্টয স্টকানও সংস্থার
স্টকানও আইন, স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান র্া এর অংশগুদিা সামনেকভাদর্
স্থনগত র্া সংদশাধন করদত পানর রাদজযর েুদযবাগকািীন জরুনর অর্স্থার সমে, যনে এই জাতীে আইন,
স্থানীে আইন, অধযাদেশ, আদেশ, নর্নধ র্া প্রনর্ধান স্টমদন র্িদি তা েুদযবাগকািীন জরুনর পনরনস্থনত
স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদক্ষপ ননদত র্াধা স্টেে র্া নর্িম্ব করাে র্া প্রদোজদন এই ধরদনর েুদযবাগ
স্টমাকাদর্িাে সহােতা র্া সহদযাগীতা করার প্রদোজন হদি, আনম এতদ্বারা এই কাযবননর্বাহী আদেদশর
তানরে স্টথদক 22 এনপ্রি 2020 অর্নধ সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া সংদশাধন করিাম:

•

পার্নিক স্টহিথ আইদনর (Public Health Law) স্টসকশন 2803, এর্ং (New York Codes, Rules,
Regulations, NYCRR) এর োইদেি 10 এর অংশ 400, 401, 405, 409, 710, 711 এর্ং 712
স্টসই পনরসর অর্নধ যা সাধারণ হাসপাতািগুনির জনয র্াধযতামূিক কদর স্টসই সকি র্যর্স্থা ননদত যা
স্টরানগদের কাদে উপিব্ধ শযযার সংেযা র্তনদ্ধ করার জনয প্রদোজন এই একনজনকউটিভ অর্বাদর উনিনেত
ননদেব শ অনুযােী;

•

সরকানর স্বাস্থয আইদনর (Public Health Law) ধারা 3001, 3005-a, 3008, এর্ং 3010 জরুরী
নর্নকৎসাগত পনরদষর্া' র সংজ্ঞা সংদশাধদনর জনয যাদত প্রদোজনীে, জরুরী, অ-জরুরী এর্ং কম জরুনর
নর্নকৎসা সহােতা অন্তভুব ক্ত; অনুদমানেত অযাম্বুদিন্স পনরদষর্া র্া প্রোনকারীদের উপর সীমার্দ্ধতা ননমূবি
করা অথর্া যারা স্বাস্থয অনধেপ্তদরর পূর্ব অনুদমােদনর সাদথ তাদের অযাম্বুদিন্স সানভব দসর অপাদরটিং
সাটিবনিদকদে তানিকাভু ক্ত প্রাথনমক অঞ্চদির র্াইদর কাজ করদেন, তাদের উপর স্টথদক সীমার্দ্ধতা তু দি
স্টনওো; স্টযাগযতাপ্রাপ্ত র্যনক্তর্গবদক অস্থােী জরুরী নর্নকৎসা পনরদষর্া প্রোনকারীর প্রতযেনপত্র অনুদমােন
করার জনয স্বাস্থয কনমশনারদক অনুমনত প্রোন করা; এর্ং স্বাস্থয নর্ভাদগর অনিম অনুদমােদনর সাদথ
স্টরানগদের স্বাস্থয পনরর্যবা স্টিনসনিটি োড়া অনযানয স্থাদন ননদে যাওোর জনয জরুরী নর্নকৎসা
পনরদষর্াগুনিদক অনুমনত স্টেওো;

•

জনস্বাস্থয আইদনর স্টসকশন 3002, 3002-a, 3003, এর্ং 3004-a এই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা
যাদত স্টকান জরুনর স্টমনর্কযাি নর্নকৎসা সংক্রান্ত স্টপ্রাদোকি ততনর করা র্া পনরর্তব ন করা যাে যা শুধু
স্বাস্থয কনমশনাদরর অনুদমােন ননদেই করা স্টযদত পাদর;

•

NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 405.13 এর্ং 755.4 এই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা যা
একজন উন্নত পযবাদের অনুশীিদনর জনয ননর্নিত নাসব যার র্ক্টদরে র্া মাোসব নর্নি আদে এর্ং নযনন
অযাদনদস্থনসো প্রোদন নর্দশষজ্ঞতা কদরন একটি সর্বজনীন হাসপাতাদি অথর্া একটি স্বানধন অযাম্বুদিেনর
সাজবানর স্টকদে, স্টকান স্টযাগযতাপ্রাপ্ত নর্নকৎসদকর তত্ত্বার্ধান োড়া এই স্বাস্থয পনরর্যবার পনরদর্দশ;

•

নশক্ষা আইদনর (Education Law) স্টসকশন 6542 ও NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 942 এর
উপ-নর্ভাগ (a) এর্ং (b)- এই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা যাদত একজন নর্নকত্সদকর সহকারী
স্টক অনুমনত প্রোন করা হে তার নশক্ষা, প্রনশক্ষণ এর্ং অনভজ্ঞতার উপযুক্ত নর্নকৎসা পনরদষর্া প্রোন
করার জনয একজন নর্নকত্সদকর তত্ত্বার্ধান োড়াই, তত্ত্বার্ধাদনর অভাদর্র জনয স্টকান স্টেওোনন র্া
স্টিৌজোনর শানস্ত োড়াই;

•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6549 এর অনুদেে 1 এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 94.2 এর
উপ-নর্ভাগ (a) এর্ং (b) এই পনরসদর সংদশাধন করা যাদত একজন নর্দশষজ্ঞ সহােকদক নর্নকতসাগত
পনরদষর্া প্রোন করদত অনুদমানেত কদর তাদের নশক্ষা, প্রনশক্ষণ এর্ং অনভজ্ঞতার সাদথ যা উপযুক্ত, স্টকান
তত্তার্ধােক নর্নকৎসদকর উপনস্থনত োড়াই এর্ং স্টকান তত্তার্ধাদনর অভাদর্র কারদণ স্টকান স্টেওোনন র্া
স্টিৌজোনর েণ্ড োড়াই;

•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6902-এর উপ-নর্ভাগ (3), এর্ং স্টকান সংনিষ্ট নর্নধ, যার অন্তভুব ক্ত, নকন্তু
তাদতই সীমার্দ্ধ নে, NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 64.5 এর সংদশাধন স্টসই পনরসর অর্নধ
যাদত একজন নাসব প্রযানক্টশনার নর্নকৎসাগত পনরদষর্া প্রোন করদত পাদর যা তাদের নশক্ষা, প্রনশক্ষদণর
এর্ং অনভজ্ঞতার উপযুক্ত, স্টকান অনুশীিদনর স্টকান নিনেত র্ু নক্ত োড়াই, অথর্া স্টকান নর্নকত্সদকর সাদথ
সহদযানগতামূিক সম্পকব োড়া, নিনেত অনুশীিন র্ু নক্তর সাদথ যা সম্পনকব ত স্টেওোনন র্া অপরাধমূিক
শানস্ত োড়া, র্া একজন নর্নকৎসদকর সাদথ সহদযানগতামূিক সম্পকব োড়া;

•

NYCRR এর োইদেি 10 এর 3001 উপনর্ভাগ (15), এর্ং স্টসকশন 800.3, 800.15 এর্ং 800.16
নর্ভাদগর অনুদমােদনর সহ স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা যাদত "নর্নকৎসাগত ননেন্ত্রণ" এর র্যােযাদত
অন্তভুব ক্ত করা যাে জরুনর এর্ং অজরুনর পনরদষর্ার কমীদের ননদেব শনা একটি স্টমনর্কাি কদরাি স্টসিাদরর

দ্বারা এর্ং জরুনর অর্স্থার নর্নকৎসাগত কমীদের একজন নাসব প্রযানক্টশনাদরর, নর্নকৎসদকর সহকারী র্া
পযারাদমনর্দকর অধীদন পনরর্ানিত হওো, এই শদতব স্টয স্টসই নর্নকৎসা স্টপশাোর স্বাস্থয নর্ভাদগর একটি
পনরকল্পনা অনুযােী এর্ং একজন নর্নকৎসদকর তত্তার্ধাদনর অধীদন স্টসই নর্নকতসাগত স্টপশাোর তার
পনরদষর্া প্রোন করদেন;
•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6527 এর উপ-নর্ভাগ (2), স্টসকশন 6545 এর্ং স্টসকশন 6909 এর উপনর্ভাগ (1) সংদশাধন করা স্টসই পনরসর অর্নধ যাদত কদর সকি নর্নকত্সক, নর্নকত্সদকর সহকারী,
নর্দশষজ্ঞ সহকারী, নাসব প্রযানক্টশনাসব, িাইদসন্সধারী ননর্নিত স্টপশাোর নাসব এর্ং িাইদসন্সধারী র্যর্হানরক
নাসবদের স্টেওোনন োের্দ্ধতার আওতার র্াইদর রাো হদর্ স্টকান আ াত র্া মততুযর জনয যা
তথাকনথতভাদর্ এই স্টপশাোরদের স্টকান কাজ করার জনয র্া না করার জনয সরাসনর হদে থাকদত পাদর
রাদজযর COVID-19 প্রােুভবাদর্র প্রনতনক্রোে সাহাযয করদত নর্নকৎসাগত পনরদষর্া প্রোন করদত নগদে;

•

স্টয স্টকান স্বাস্থযদসর্া স্টিনসনিটি নশক্ষাথীদের অনুমনত প্রোন কদর, ননউ ইেদকব িাইদসন্সধারী হওোর
জনয স্বাস্থযদসর্া স্টপশাোর নহসাদর্ অনুশীিন করার জনয, নশক্ষাগত স্টক্রনর্দের জনয স্বাস্থযদসর্া
স্টিনসনিটিদত স্টস্বোদসর্ক নহসাদর্ কাজ করদত, স্টযন োত্রটি একটি নিননকাি অনুদমানেত র্ু নক্তর অধীদন
একটি স্টেসদমি স্টপদেদেন, স্টসরকম স্টকান ধরদনর নিননকাি অনুদমানেত র্ু নক্ত মদধয প্রদর্শ না কদর;

•

এর পনরপন্থী স্টকান আইন র্া নর্নধ থাকা সদত্ত্বও স্বাস্থয পনরর্যবা প্রোনকারীদের ননথ র্জাে রাোর
র্াধযর্াধকতা স্টথদক োড় স্টপদেদেন স্টসই পনরসর পযবন্ত যা স্বাস্থয পনরর্যবা প্রোনকারীদের প্রদোজন স্টসই
সর্ কাজ সম্পন্ন করার জনয যা করা হেত প্রদোজন হদত পাদর COVID-19 এর প্রােুভবাদর্র
প্রনতনক্রোস্বরুপ, যার মদধয আদে, নকন্তু তাদত সীনমত নে, নর্নকৎসাগত ননথ র্জাে রাো যা
স্টরানগদের মূিযােন এর্ং নর্নকৎসার প্রনতিিন কদর, র্া ননণবােক স্টকার্ আদরাপ করা র্াধযতামূিক
কদর অথর্া নর্নিং এর জনয অনযানয ননথ র্জাে রাো। এই নর্ধান অনুসাদর স্টয স্টকান র্যনক্ত নযনন
যুনক্তসঙ্গতভাদর্ এর্ং নর্শ্বাস অনুযােী কাজ কদরন, তাদক স্টয স্টকান ননথ র্জাে রাোর
র্াধযর্াধকতার র্যথবতার োের্দ্ধতা স্টথদক র্রম অনাক্রমযতা প্রোন করা হদর্। এই সংস্থাদনর অধীদন
স্টয স্টকান র্যনক্ত নযনন যুনক্তসঙ্গতভাদর্ এর্ং নর্শ্বাস ননদে কাজ কদরন তাদের সুরনক্ষত রাদে নশক্ষা
আইদনর স্টসকশন 6530 এর উপ-নর্ভাগ 32 এর অনুদেে (3) উপ-নর্ভাদগ (a) অধীদন
নর্নকতসাগত ননথ র্জাে রাোর র্াধযর্াধকতা স্টথদক NYCRR এর 29.2 এর োইদেি 8 এর স্টসকশন
58-1.11, 405.10 এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর 415.22 অথর্া এই ধরদনর অনয স্টকানও
আইন র্া নর্নধ স্টসই পনরসর অর্নধ স্থনগত র্া পনরর্তব ন করার জনয যা স্বাস্থয পনরদষর্া
প্রোনকারীদের প্রদোজন তাদের কাজ সম্পন্ন করার জনয স্টযমন করা প্রদোজন হদত পাদর COVID-19
এর প্রােুভবার্ স্টরাধ করার জনয প্রদোজন;

•

NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 405.45 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা যা প্রদোজন
যাদত স্বাস্থয কনমশনার একটি স্বাস্থয পনরর্যবা স্টিনসনিটিদক ট্রমা স্টসিার হুদসদর্ মদনানীত করদত পাদরন
অথর্া স্টসই সমেকাি প্রসানরত র্া পনরর্নতব ত করদত পাদরন যেন তা ট্রমা স্টসিার নহদসদর্ মদনাননত
নেি, অথর্া পযবাদিার্নার েিটি পনরর্তব ন করা ট্রমা স্টসিাদরর মূিযােন করার জনয;

•

স্টসকশন 800.3, 800.8, 800.9, 800.10, 800.12, 800.17, 800.18, 800.23, 800.24,
এর্ং 800.26 NYCRR এর োইদেি 10 সংদশাধন করা স্টসই পনরসর অর্নধ যা প্রদোজন এক
র্েদরর জনয সকি নর্েযমান জরুরী নর্নকৎসা স্টসর্া প্রোনকারীদের জনয সাটিবনিদকশন প্রসানরত
করার জনয, স্বাস্থয কনমশনারদক অনুদমােন প্রোন কদর পরীক্ষণ র্া পুনঃপ্রতযেদনর প্রদোজনগুনি
পনরর্তব ন করা নর্নকৎসাগত পনরর্যবাকারীদের জনয; স্বাস্থয কনমশনাদরর নর্দর্র্নার নভনত্তদত স্থনগত র্া
সংদশাধন করা, পূদর্ব প্রতযনেত জরুরী নর্নকৎসা স্টসর্া প্রোনকারীদের পুনঃর্যর্স্থা করার জনয স্টকান
প্রদোজনীেতা; এর্ং, স্বাস্থয েপ্তদরর নর্দর্র্নার নভনত্তদত, স্বাস্থয অনধেপ্তর দ্বারা ননধবানরত একটি প্রনক্রো

গদড় স্টতািা তু িুন, স্টয স্টকান জরুরী নর্নকৎসা স্টসর্া প্রোনকারী সাটিবিাইর্ র্া অনয স্টকান রাষ্ট্র
কততব ক িাইদসন্সকত ত ননউ ইেকব স্টেদের মদধয জরুরী নর্নকৎসা স্টসর্া প্রোদনর অনুমনত প্রোন; স্বাস্থয
কনমশনাদরর নর্দর্র্নাে, EMS কাযবক্রদমর স্টেকসই নননিত করার জনয সরঞ্জাম র্া গানড়র
প্রদোজনীেতা স্থনগত র্া পনরর্তব ন করার জনয;
•

NYCRR এর োইদেি 10 এর পােব 405.4-এর উপ-নর্ভাগ (b) অনুদেে (6) সংদশাধন করা
স্টসই পনরসর অর্নধ যাদত নর্নকৎসক ও স্নাতদকাত্তর প্রনশনক্ষতদের জনয কাদজর সমদের সীমা
অপসারণ করা যাে;

•

N.Y.C.R.R এর োইদেি 10, উপ-নর্ভাগ (g) এর অনুদেে (2) এর উপ-অনুদেে (ii) সংদশাধন
করা স্টসই পনরসর অর্নধ যাদত নর্দেশী স্টমনর্কাি স্কু দির স্নাতকদের যাদের অন্তত এক র্েদরর স্নাতক
স্তদরর নর্নকৎসা সংক্রান্ত নশক্ষা প্রাপ্ত হদেদে তাদের হাস্পাতাদি স্টরানগদের পনরর্যবা করার অনুদমােন
স্টেওোর ননেমটি পনরর্তব ন করা যাদত স্টসই িাইদসন্সনর্হীন স্নাতক োত্র/োত্রীরা হাস্পাতাদি পনরদষর্া প্রোন
করদত পাদরন যনে তারা অন্তত এক র্েদরর স্নাতক স্তদরর নর্নকৎসা সংক্রান্ত নশক্ষা পূণব কদর থাদকন;

•

NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 405.2-এর উপ-নর্ভাগ (e) স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা
র্া পনরর্নতব ত করা যাদত সর্বজনীন হাস্পাতািগুনি যারা েুদযবাদগর িদি প্রভানর্ত তারা পযবাপ্ত সঙ্কেকািীন
কমী র্জাে রাোর অনুদমােন প্রোন করা;

•

NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 405.3 এর উপ-নর্ভাগ (b) স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্া
পনরর্তব ন করা যাদত সর্বজনীন হাসপাতািগুনি স্টযাগযতাপ্রাপ্ত স্টস্বোদসর্ক র্া কমী র্যর্হার অনুদমােন পান
যারা অনযানয সর্বজনীন হাসপাতাদির সাদথ যুক্ত, এই সাদপদক্ষ স্বাস্থয কনমশনার দ্বারা প্রনতনিত শতব ার্িী;

•

পার্নিক স্টহিথ আইদনর স্টসকশন 3507 এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর পােব 89-এর সংদশাধন স্টসই
পনরসর অর্নধ যা প্রদোজন স্টরনর্ওিনজকাি স্টেকদনািনজেরা যারা িাইদসন্সপ্রাপ্ত এর্ং ননউ ইেকব রাদজয
র্তব মান ভাদিা নামর্াক আদে নকন্তু ননউ ইেকব রাদজয ননর্নিত নে, তারা ননউ ইেকব রাদজয ননর্িন
সংক্রান্ত স্টকান স্টেওোনন র্া অপরাধমূিক শানস্ত োড়াই র্র্বা করদত পারদর্ন;

•

পার্নিক স্টহিথ আইদনর স্টসকশন 3502 এর্ং 3505 এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর অংশ 89 স্টসই
পনরসর অর্নধ অইনরর্তব ন র্া সংদশাধন করা যাদত িাইদসন্সপ্রাপ্ত স্টরনর্ওিনজক স্টেকনননশোনরা যাদের
মানকব ন যুক্তরাদষ্ট্রর স্টয স্টকান রাদজয নামর্াক আদে তারা ননউ ইেকব স্টেদে র্র্বা করদত পারদর্ন িাইদসন্স
োড়া স্টকান স্টেওোনন র্া স্টিৌজোনর শানস্ত োড়া;

•

নশক্ষা আইদনর ধারা 8502, 8504, 8504-a, 8505, এর্ং 8507 এর্ং NYCRR এর োইদেি 8
সার্পােব 79-4 স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন র্া সংদশাধন করা যাদত িাইদসন্সধারী শ্বসন সংক্রান্ত
স্টথরানপে যাদের মানকব ন যুক্তরাদষ্ট্র স্টয স্টকান রাদজয র্াকনাম আদে, তারা ননউ ইেকব স্টেদে র্র্বা করদত
পারদর্ন িাইদসন্স োড়া স্টকান স্টেওোনন র্া স্টিৌজোনর শানস্ত োড়া;

•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6502 এর্ং 8 NYCRR এর 59.8 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা যাদত
িাইদসন্সধারী নর্নকৎসদকর সহকারী যার ননউ ইেকব স্টেদে সুনাম আদে নকন্তু ননউ ইেকব রাদজয ননর্নিত
নন, নতনন ননউ ইেকব স্টেদে র্র্বা করদত পারদর্ন স্টকান স্টেওোনন র্া অপরাধমূিক শানস্ত োড়াই;

•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6502 8 NYCRR, এর 59.8 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন র্া পনরর্তব ন করা
যাদত ননর্নিত স্টপশাোর নাসব, িাইদসন্সধারী র্যর্হানরক নাসব এর্ং নাসব প্রযানক্টশনাসবরা যাদের সুনাম আদে
ননউ ইেকব স্টেদে নকন্তু ননউ ইেকব স্টেদে ননর্নিত নন, তারা ননউ ইেকব স্টেদে র্র্বা করদত পারদর্ন
ননর্িন না থাকার জনয স্টকান স্টেওোনন র্া স্টিৌজোনর শানস্ত োড়া;

•

পার্নিক স্টহিথ আইদনর স্টসকশন 4002-এর উপ-নর্ভাগ (2-b) ধারা স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন
করা যাদত হনস্পস আর্াসনদক স্টয স্টকান সংেযক শযযা তদ্বত প্রতযনেত ইনদপদশি স্টর্র্ নহদসদর্ নননেব ষ্ট করা
যাে একটি স্টিনসনিটির মদধয;

•

পার্নিক স্টহিথ িদের আেবদকি 5 এর োইদেি V এর্ং NYCRR এর োইদেি 10 এর উপ-অংশ 19
এর্ং 58 স্টসই পনরসর অর্নধ পনরর্তব ন করা র্া সংদশাধন করা যাদত স্টয সর্ পনরক্ষাগারগুনি একটি
নিননকাি িযার্দরেনর ইম্প্রুভদমি আক্টস (Clinical Laboratory Improvement Acts, CLIA) সাটিবনিদকে
ধারণ কদর এর্ং CLIA এর মান পূরণ কদর স্টযমন 42 CFR SARS উপ-ভাগ H, J, Kএর্ং M, তারা
SARS-CoV-2 সনাক্ত করার জনয পরীক্ষা সম্পােন করদত পাদরন স্টসই সর্ মানুদষর স্টথদক সংগতহীত
নমুনা স্টথদক যাদের COVID-19 সংক্রমণ হদেদে র্দি সদেহ করা হদে;

•

নশক্ষা আইদনর অনুদেে 139, পার্নিক স্টহিথ আইদনর স্টসকশন 576-b এর্ং NYCRR এর োইদেি 10
এর স্টসকশন 58-1.7 স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন করা যাদত ননর্নিত নাসবরা অনুদমানেত হন গিা র্া
নযাদসািযানরনঞ্জোি স্টসাোদর্র নমুনা সংিহ করার জনয স্টসই সকি র্যনক্তর স্টথদক যাদের COVID-19
সংক্রমণ হদেদে র্দি সদেহ করা হদে, পরীক্ষার জনয; এর্ং

•

নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6801-এর উপ-নর্ভাগ (1) , নশক্ষা আইদনর স্টসকশন 6832 এর্ং
NYCRR এর োইদেি 8 এর স্টসকশন 29.7(a)(21)(ii)(b)(4) স্টসই পনরসর অর্নধ সংদশাধন
করা যাদত একজন িাইদসন্সধারী িামবানসদের সরাসনর র্যনক্তগত তত্ত্বার্ধাদন একটি প্রতযনেত র্া
স্টরনজোর্ব িাদমবসী স্টেকনননশোনদক অনুদমােন স্টেদর্ স্টসই িাইদসন্সপ্রাপ্ত িামবানসেদক সাহাযয করার
জনয স্টযভাদর্ নতনন ননদেব শ করদর্ন, কম্পাউনডং, প্রস্তুত করা, স্টিদর্ি করা র্া ওষুধ প্রোন করা
তর্ধ স্টপ্রসনক্রপশন পূরণ করার জনয অথর্া একটি স্টহাম ইননিউশন প্রোনকারীর জনয তর্ধ
স্টপ্রসনক্রপশন র্া ঔষদধর আদেশ পূরণ করদত র্যর্হৃত হে, যা ইউনাইদের্ স্টেেদসর িামবাদকানপো
স্টজনাদরদির র্যাপ্টার 797 এর স্টেরাইি প্রস্তুনতর অনুর্তী এর্ং পার্নিক স্টহিথ িযদের আরটিদকি
36 এর অধীদন গতহ পনরর্যবা এদজনন্সর মাধযদম িাইদসন্সপ্রানপ্তর সাহাদযয ইননিউশন পনরদষর্া প্রোন
করা যাে।

উপিন্তু, েুদযবাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদযবাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার জনয
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধারা অনুযােী আমার উপর নযস্ত কততব পদক্ষর ক্ষমতা
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 22 এনপ্রি 2020 সমেকাদির জনয ননম্ননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয
কনর:
•

স্টয স্টকান স্বাস্থযদসর্া সুনর্ধা োত্র-োত্রীদের অনুমনত প্রোন কদর, ননউ ইেকব রাদজয িাইদসন্স প্রাপ্ত হওোর
জনয, একটি স্বাস্থযদসর্া স্টপশাোদরর সাদথ অনুশীিন করার জনয, নশক্ষাগত স্টক্রনর্ে জনয স্বাস্থযদসর্া
সুনর্ধাে স্টস্বোদসর্ক নহসাদর্ পনরদষর্া প্রোন করার জনয এমনভাদর্ স্টযন োত্র একটি স্থােী কাদজ ননযুক্ত
হদেদে স্টকান ধরদনর নিননকাি অনুদমানেত র্ু নক্তদত প্রদর্শ না কদর;

•

সমস্ত সাধারণ হাসপাতাি, অযাম্বুদিেনর সাজবানর স্টসিারগুনি, অনিস-নভনত্তক সাজবানর র্র্বা এর্ং
র্াোগননেক ও নর্নকৎসা স্টকেগুনিদক স্বাস্থয কনমশনার পনরর্ািনার জনয অনুদমানেত হদেদেন এর্ং
সরাসনর ননদেব শ স্টেদর্ন স্টরাগীদের জনয উপিব্ধ স্টর্দর্র সংেযা র্তনদ্ধ করার জনয, এদত তর্কনল্পক সাজবানর
এর্ং পদ্ধনত র্ানতি করা অন্তভুব ক্ত, স্টযভাদর্ স্বাস্থয কনমশনার ননধবারণ করদর্ন। সাধারণ হাসপাতািগুনি
ননউ ইেকব স্টেে নর্পােবদমি অি স্টহিথ (New York State Department of Health, NYSDOH)–স্টক
COVID-19 পনরকল্পনাগুনি NYSDOH দ্বারা ননধবানরত সমেসূর্ীদত জমা নেদে এই আদেশ স্টমদন র্িদর্ এই

উদেশযটিদক সম্পন্ন করার জনয;
•

যনে তারা প্রদোজনীে ক্ষমতা ননদেব শগুনির প্রদোজনীেতা পূরদণ অক্ষম হে তাহদি স্বাস্থয কনমশনার স্টয
স্টকাদনা সাধারণ হাসপাতাদির অপাদরটিং সাটিবনিদকে স্থনগত র্া প্রতযাহার করার জনয অনুদমানেত; আর
এর নর্পরীত স্টকান আইন সদত্ত্বও কনমশনার একজন নরনসভার ননদোগ করদত পাদরন র্তব মান অপাদরেদরর
কাদে 24 িার স্টনাটিদশ কাজকমব র্ািু রাোর জনয, যাদত তারা ননউ ইেকব রাদজযর নাগনরকদের জীর্ন,
স্বাস্থয এর্ং ননরাপত্তা রক্ষা করদত পাদর।

•

স্টকাদনা িামবানসে হাইদরানিদিাদরাকুইন র্া স্টিাদরাকুইন স্টেদর্ন না যতক্ষণ না তা স্টপ্রস্ক্রাইর্ করা হদেদে
র্দি স্টিো হদে একটি FDA-অনুদমানেত ইনঙ্গত; অথর্া একটি COVID-19 সংক্রান্ত রাষ্ট্র অনুদমানেত
নিননকাি ট্রাোদির অংশ নহদসদর্ একজন স্টরাগীর জনয যার পরীক্ষাে িি ইনতর্ার্ক এদসদে COVID-19
এর জনয, এই ধরদনর পরীক্ষার িিািি স্টপ্রসনক্রপশন অংশ নহসাদর্ ননথর্দ্ধ করার সাদথ। অনয স্টকান
পরীক্ষামূিক র্া প্রনিিযানক্টক র্যর্হার অনুদমানেত হদর্ না এর্ং স্টকান অনুমনতপ্রাপ্ত স্টপ্রসনক্রপশন একটি 14
নেদনর স্টপ্রসনক্রপশদন সীমার্দ্ধ থাকদর্, এর্ং স্টকান নরনিি করার নর্কল্প থাকদর্ না।

•

স্টকানও িাইদসন্সপ্রাপ্ত স্বাস্থযনর্মা সংস্থা সুপানরদিনদর্ি-এর কাদে স্টপৌৌঁদে স্টেদর্, সর্বদশষ 24 মার্ব 2020 এর
মদধয, এমন সর্ র্যনক্তদের তানিকা যারা স্টপশাগত িাইদসন্সধানর র্া যাদের নর্নি রদেদে, তা স্টস
নর্নকৎসদকর সহকারী, নর্নকত্সক, িাইদসন্সপ্রাপ্ত স্টরনজোর্ব নাসব, িাইদসন্সপ্রাপ্ত নাসব প্রযাকটিশনার র্া
িাইদসন্সপ্রাপ্ত র্যর্হানরক নাসব, যাই স্টহান না স্টকন, এর্ং স্টসই র্যনক্ত একটি র্তব মাদন তর্ধ িাইদসন্স আদে
নক না, র্া সম্প্রনত (গত পাৌঁর্ র্েদরর মদধয) ননউ ইেকব রাদজযর একটি স্টমোদোত্তীণব িাইদসন্স আদে
নকনা এই তথয সহ। আনথবক পনরদষর্া অনধেপ্তর (Department of Financial Services) এই ধরদনর
র্যনক্তদের স্টক্ষদত্র মতোন করদর্ এটি ননধবারণ করদত স্টয এই ধরদনর স্টপশাোররা COVID-19 এর
প্রনতনক্রো প্রদর্ষ্টাে কাজ করদর্ন নক না।

•

স্টকানও কারদণ (স্টযমন পাটিব, উৎসর্ র্া অনযানয সামানজক অনুিান) স্টকানও আকাদরর র্া পনরমাদণর
র্যনক্তর অপনরহাযব নে এমন সমাদর্শ এই সমদে র্ানতি র্া স্থনগত করা হদে।
আমার হস্ত দ্বারা এবং অ্যালববনি স্টেবের
নিনি নিবলর অ্ধীবি অ্যালববনি
শহবর িদত্ত দুই হাজার নবশ িাবলর
মার্চ মাবির স্টেইশেম নদবি।

গভনবর কততব ক

গভনবদরর সনর্র্

