অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অবিবরক্ত বর্উ ইয়কনিাসী, 75 িছর িয়স্ক এিং িার বিবে িয়স্ক িেবক্তরা,
COVID-19 টিকার জর্ে অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর জর্ে প্রদার্কারীম্বদর সাম্বে সময়সূচী বর্র্ন ারণ করা
শুরু করম্বি পাম্বরর্

COVID-19 টিকার প্রােবমক গ্রুপগুম্বলার পর্ন ায় 1b এর মম্বর্ে রম্বয়ম্বছ 75 িছর িা িার বিবে িয়স্ক
িেবক্তরা, প্রেম প্রবিবিয়াকারীরা, সংম্বোর্র্ী কমন কিনা, বেক্ষক এিং অর্োর্ে বিদোলম্বয়র
কমন চারী; ইর্-পাসন র্ কম্বলজ ইন্সট্রাক্টর, বেশু পবরচর্ন ার কমীরা, পবরিহণ কমীম্বদর এিংগৃহহীর্
আশ্রয়ম্বকম্বে িসিাসকারী এিং কমন রি িেবক্তগণ
বর্উ ইয়ম্বকনর র্িু র্ সম্প্রসাবরি টীকা বিিরণ বর্টওয়াম্বকনর অংে বহম্বসম্বি এই সপ্তাম্বহ েি েি
র্িু র্ সাইম্বট শুরু হম্বি টীকা প্রদার্
সীবমি বেডারাল টিকা সরিরাম্বহর কারম্বণ সকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বক ধর্র্ন ে র্রম্বি উৎসাবহি করা
হম্বছে় র্খর্ অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্র্ন ারণ করার সময়
সীবমি বেডারাল িরাম্বের কারম্বণ অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর জর্ে 14 সপ্তাহ পর্ন ন্ত সময় লাগম্বি পাম্বর
প্রোসবর্ক সরিরাহকারীম্বদর সাম্বে বর্াগেিা বর্র্ন ারণ করম্বি এিং অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর সময় ঠিক
করম্বি এখাম্বর্ বিক করুর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে অ্গ্রাধিকার গ্রুপ 1b-এর মমিয থাকা ধর্উ
ইয়কন বাসীরা এখর্ COVID-19 টীকা ঘপমে ফামমনধস, স্থার্ীয় স্বাস্থয ধবভাগ এবং হাসপাোল সহ স্বেন্ত্র
সরবরাহকারীমের সামথ অ্যাপময়ন্টমমন্ট করা শুরু করমে পামরর্। োরা এখর্ এই টিকা পাওয়ার
ঘোগয োমের মমিয রময়মের্ 75 বের বা োর ঘবশী বয়সী বযধি, প্রথম প্রধেধিয়াকারী,
জর্ধর্রাপত্তা কমনকেন া, ধশক্ষক এবং অ্র্যার্য স্কু মলর কমনচারী; ইর্-পাসনর্ কমলজ প্রধশক্ষক, ধশশু
পধরচেনা কমী, জর্গমণর মুমখামুধখ হর্ এমর্ মুধের ঘোকামর্র কমী, পধরবহণ কমী এবং গৃহহীর্
আশ্রয়মকমে বাসরে ও কমনরে বযধি। ঘোগযো ধর্িনারণ এবং ধর্কটবেী সরবরাহকারীমের একটি
োধলকা ঘেখামর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট ধর্িনারণ করা ঘেমে পামর ধর্উ ইয়মকন র র্েু র্ 'Am I Eligible'
(আধম ধক ঘোগয) অ্যামপর মািযমম। ধর্উ ইয়কন বাসীরা 11 জার্ুয়াধর ঘসামবার ধবমকল 4 ঘথমক
ধর্উ ইয়কন ঘেট টিকাকরণ হটলাইমর্ কল করা শুরু করমে পামরর্: 1-833-NYS-4VAX (1833-697-4829).

ঘেমহেু ঘফডামরল সরবরাহ টিকা ধবেরমণর ক্ষমো মারাত্মকভামব সীধমে কমর, ধর্উ ইয়কন বাসীমের
ধিেন িরমে উৎসাধহে করা হমে এবং ঘকার্ অ্যপয়ন্টমমন্ট োডা টিকাকরণ সাইমট র্া আসার
পরামশন ঘেওয়া হমে। ধর্উ ইয়মকন র ধবশাল ধবেরণ ঘর্টওয়াকন এবং এই অ্গ্রাধিকার গ্রুমপ 4
ধমধলয়মর্রও ঘবধশ ঘোগয বযধির বৃহৎ জর্সংখযা ঘফডামরল সরকামরর কাে ঘথমক আসা টীকার
সরবরাহমক ক্ষু দ্র পধরমামণ পেনবধসে কমর, ো প্রধে সপ্তামহ আর্ুমাধর্ক 300,000 ঘডামজর হামর
আসমে। এভামব, ঘোগয ধর্উ ইয়কন বাসীমের ভধবষযমে 14 সপ্তাহ পেনন্ত পমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর
োধরখ পাওয়ার জর্য প্রস্তুে থাকমে হমব।
"েী ন েশ মাস পর, অ্ধেধরি ধর্উ ইয়কন বাসীমের COVID-19 টিকাকরমণর পধরকল্পর্া শুরু করার
ঘোগযো সম্প্রসারণ সুডমের ঘশমষ একটি আমলার মে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই টিকা হমে
ঘসই অ্স্ত্র ো েুমের অ্বসার্ করমব, এবং েখর্ আমরা হাসপাোমলর িারণ ক্ষমো অ্র্ুোয়ী
স্বাস্থযমসবা কমীমের অ্গ্রাধিকার প্রোর্ করা চাধলময় োধে, ধর্উ ইয়কন এই মাইলফলমক ঘপ ৌঁোমে ঘপমর
গধবনে এবং আমরা সবাইমক প্রবলভামব উৎসাধহে করধে োরা র্েু র্ ঘোগয হময়মের্ োমের েে
োডাোধড সম্ভব ধবর্ামূমলযর টিকা প্রোমর্র সময়সূচী ধর্িনারণ করমে।"
ধর্উ ইয়মকন র সম্প্রসাধরে ঘোগযোর অ্িীমর্, ধর্ম্নধলধখে বযধিরা এখর্ COVID-19 টীকা ধর্ময়ামগর
সময়সূচী ধর্িনারণ করমে পারমবর্:
•

75 বের বয়স বা োর ঘবশী বযধিগণ

•

প্রথম প্রধেধিয়াকারী এমজধির প্রথম প্রধেধিয়াকারী এবং সহায়ক কমীগণ

অ্ধি ধর্বনাপক পধরমষবা
ঘেট ফায়ার সাধভন স (State Fire Service), অ্ধিধর্বনাপক কমী এবং েেন্তকারী সহ
(ঘপশাোর এবং ঘস্বোমসবক)
অ্ধিধর্বনাপক কমী এবং েেন্তকারীসহ (ঘপশাোর এবং ঘস্বোমসবক) স্থার্ীয় ফায়ার সাধভন স
পুধলশ ও েেন্তকারীগণ
ট্রু পারসহ ঘেট পুধলশ
ঘেট পাকন পুধলশ, DEC পুধলশ, ফমরে ঘরঞ্জার
SUNY পুধলশ
ঘশধরমফর অ্ধফস
কাউধন্ট পুধলশ ধবভাগ এবং পুধলশ ধডসধট্রক্টগুধল
ধসটি, টাউর্, এবং গ্রাম পুধলশ ধবভাগ
অ্র্যার্য পাবধলক অ্থধরটি পুধলশ ধবভামগর ট্রার্ধজট
রামজযর ঘক্ষত্র েেন্তকারী, োর মমিয আমে ঘমাটর ঘভধহকলস ধবভাগ (Department of
Motor Vehicles), রাজয সংমশাির্ কধমশর্ (State Commission of Correction),
জাধেস ঘসন্টার (Justice Center), ধডপাটনমমন্ট অ্ফ ধফর্াধিয়াল সাধভন স (Department of
Financial Service), ইিমপক্টর ঘজর্ামরল, টযাক্স অ্যান্ড ফাইর্যাি (Department of Tax

and Finance), অ্ধফস অ্ফ ধচলমের্ অ্যান্ড ফযাধমধল সাধভন মসস (Office of Children and
Family Services), এবং ঘেট ধলকার অ্থধরটি (State Liquor Authority)
•

পাবধলক ঘসফটি কধমউধর্মকশর্

সঙ্কটকালীর্ ঘোগামোগ এবং গণ ধর্রাপত্তার উত্তর প্রোমর্র কমী, ধডস্প্যাচার এবং
ঘটকধর্ধশয়ার্ সহ
•

অ্র্যার্য শপথ ঘর্ওয়া ও ঘবসামধরক কমনকেন া

ঘকাটন অ্ধফসার
অ্র্যার্য পুধলশ বা শাধন্ত রক্ষার কমনকেন াগণ
উপমরর ঘে ঘকার্ পধরমষবার, এমজধির বা ঘফধসধলটির ঘবসামধরক কমীমের সহায়ো
•

সংমশাির্ী

ঘেট ধডপাটনমমন্ট অ্ফ কামরকশি এবং সম্প্রোময়র েত্ত্বাবিার্কারী (State Department of
Corrections and Community Supervision) কমী, সংমশাির্ এবং পযামরাল কমনকেন া সহ
স্থার্ীয় সংমশাির্াগার, সংমশাির্াগামরর কমনকেন া সহ
স্থার্ীয় ঘপ্রামবশর্ ধবভাগ, ঘপ্রামবশর্ কমনকেন াসহ
ঘেট ধকমশার আটক ও পুর্বনাসর্ সুধবিা
স্থার্ীয় ধকমশার আটক ও পুর্বনাসর্ সুধবিা
•

P-12 স্কু লসমূহ:

P-12 স্কু ল বা স্কু ল ধডধিক্ট ফযাকাধি বা োফ (বাস োইভার সহ সকল ধশক্ষক, ধবকল্প
ধশক্ষক, োত্র ধশক্ষক, স্কু ল প্রশাসক, পযারাপ্রমফশর্াল োফ এবং সামপাটন োফ অ্ন্তভুন ি)
P-12 স্কু ল বা স্কু ল ধডসধট্রমক্ট কমনরে ঠিকাোরগণ (চু ধিবে বাস োইভার সহ)
ইর্-পাসনর্ কমলজ ইিট্রাক্টরগণ
লাইমসিপ্রাপ্ত, ধর্বধিে, অ্র্ুমমাধেে বা আইর্গেভামব অ্বযাহধে প্রাপ্ত ধশশু পধরচেনা
পধরমবমশর কমনচারী বা সহায়ক কমী
লাইমসিপ্রাপ্ত, ধর্বধিে, অ্র্ুমমাধেে বা আইর্গেভামব অ্বযাহধে প্রাপ্ত ধশশু পধরচেনা
সরবরাহকারী
ইর্-পাসনর্ কমলজ ইিট্রাক্টরগণ
•

জর্গমণর মুমখামুধখ হর্ এমর্ মুধের ঘোকামর্র কমীরা

•

পাবধলক ট্রার্ধজট

এয়ারলাইর্ এবং ধবমার্বন্দমরর কমনচারীগণ
োত্রীবাহী ঘরলপমথর কমনচারীগণ

সাবওময় এবং গণপধরবহর্ কমী (ঘেমর্, ঘমমট্রাপধলটার্ ট্রািমপামটনশর্ অ্মথাধরটি
(Metropolitan Transportation Authority, MTA), লং আইলযান্ড ঘরল ঘরাড (Long
Island Rail Road, LIRR), ঘমমট্রা র্থন (Metro North), NYC ট্রার্ধজট (NYC
Transit), আপমেট ট্রার্ধজট (Upstate transit))
ঘফধরর কমনচারীগণ
বন্দর কেৃন পমক্ষর (Port Authority) কমনচারীগণ
পাবধলক বামসর কমনচারীগণ
•

গৃহহীর্ আশ্রময়র মমিয বাস করা বযধিগণ ঘেখামর্ ুমামর্া, স্নার্ করা বা খাওয়ার
বযবস্থা আপর্ার পধরবামরর অ্ংশ র্য় এমর্ বযধি এবং পধরবামরর সামথ অ্বশযই
ভাগ করমে হয়

গৃহহীর্মের আশ্রয়মকে, ঘেখামর্ ুমামর্া, ঘগাসল বা খাওয়ার বযবস্থা আপর্ার পধরবামরর
অ্ংশ র্য় এমর্ বযধি এবং পধরবামরর সামথ ভাগ কমর ঘর্ওয়া আবশযক, এমর্ পধরমবমশ
এমর্ কমনরে (ঘবের্মভাগী বা ঘবের্হীর্) বযধি ঘেখামর্ আশ্রময়র বাধসন্দামের সামথ
ঘমলামমশার সম্ভাবর্া আমে
এই পেনন্ত, অ্গ্রাধিকারেুি গ্রুপ 1A-র মমিয 2.1 ধমধলয়র্ ধর্উ ইয়কন বাসী এই টিকা পাওয়ার ঘোগয
হময়মের্। এর মমিয রময়মে ঘরাগীর মুমখামুখী হর্ এমর্ স্বাস্থয পধরমষবা প্রোর্কারী এবং অ্র্যার্য
সঙ্কটজর্ক হাসপাোমলর কমী, র্াধসনং ঘহামম এবং সহায়ক জীবর্োত্রার ঘফধসধলটিমে বসবাসকারী
ধসধর্য়র এবং প্রধেবিী বযধিরা োরা সমমবে পধরমবমশ বসবাস কমরর্। হাসপাোল, FQHC এবং
জরুরী পধরচেনার ধিধর্মকর মমিয সরাসধর ধবেরমণর সাইট স্থাপর্ করা হয় োমে ঘোগযরা সরাসধর
প্রমবশাধিকার পার্। অ্গ্রাধিকারেুি স্বাস্থয ঘসবা কমীমের টিকাকরমণর হার আরও ত্বরাধিে করমে
এবং গ্রুপ 1B অ্পধরহােন কমী এবং 75 বেমরর ঘবশী বয়সীমের টিকা োর্ শুরু করার জর্য ধর্উ
ইয়কন ধবেরণ সাইমটর একটি ঘর্টওয়াকন স্থাপর্ কমরমে ো হাসপাোমলর কামজর পধরপূরক হমব োমে
ঘকার্ একটি হাসপাোল অ্ধেধরি ভারািান্ত হময় পরা প্রধেমরাি করা োয়।
এই র্েু র্ ঘর্টওয়াকন ডািারমের অ্ধফস, ঘফডামরল-ঘোগযোসম্পন্ন স্বাস্থয ঘকে, কাউধন্ট স্বাস্থয
ধবভাগ, অ্যাম্বুমলি ঘসন্টার এবং ফামমনসী বযবহার করমব ঘোগয ধর্উ ইয়কন বাসীমের হামে ঘডাজ
প্রমবশ করামে। 1,200 এরও ঘবধশ ফামমনসী ইধেমমিয এই ঘর্টওয়ামকন অ্ংশগ্রহণ করমে প্রধেশ্রুধেবে
হময়মে, এবং এই সপ্তামহ প্রায় 500 জমর্র মে ফামমনসীমে ঘোগ ঘেওয়ার জর্য ধর্িনাধরে। 11
জার্ুয়াধর, ঘসামবার, েখর্ একটি ঘকেীভূ ে রাষ্ট্রীয় ওময়বসাইট অ্র্লাইর্ হমব, েখর্ সারা রাজয
জুমড সরবরাহকারীরা টিকাকরমণর সংরক্ষণ গ্রহণ করা শুরু করমব। 75 বের বা োর ঘবশী বয়সী
ধর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য ফামমনধসগুধলমক টিকা প্রোর্ করা হমব, অ্র্যধেমক হাসপাোলগুমলা 1a
স্বাস্থযমসবা কমীমের টিকা ধেমে থাকমব, এবং স্থার্ীয় স্বাস্থয ধবভাগ এবং ইউধর্য়র্ সংগঠিে
প্রমচষ্টাগুধল 1b-ঘে অ্পধরহােন কমীমের ঘসবা প্রোর্ করমব।
উপরন্তু, স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health) আগামী কময়ক সপ্তাহ িমর রাজয জুমড 20টি গণ
ধবেরণ সাইট স্থাপর্ করমে সকল ঘোগযোর ধবভাগমক সাহােয করমে। বুিবার ঘখালা হমে:

•
•

•

ঘজকব ঘক. জাধভটস কর্মভর্শর্ ঘসন্টার (Jacob K. Javits Convention Center)
ওময়েমচোর কাউধন্ট কর্মভর্শর্ ঘসন্টার (Westchester County Convention Center)
(ওময়েমচোর কাউধন্ট (Westchester County) - কাউধন্ট স্বাস্থয ধবভাগ এবং
ওময়েমচোর ঘমধডমকল ঘসন্টামরর (Westchester Medical Center) সামথ ঘে থভামব)
ঘেট ঘফয়ারগ্রাউন্ডস (State Fairgrounds) (ওর্ডাগা কাউধন্ট - কাউধন্ট ঘহল্থ
ধডপাটনমমমন্টর (County Health Dept.) সামথ ঘে থভামব)

আগামী ধেমর্ আমরা সাইট চালু করা হমব।
এই সম্প্রসাধরে টিকাকরণ ঘর্টওয়ামকন র অ্িীমর্ হাসপাোলগুমলা 1A এর টিকা র্া পাওয়া সেসযমের
অ্গ্রাধিকার ধেমে থাকমব: স্বাস্থয ঘসবা কমীমের। উপরন্তু, বৃহৎ ইউধর্য়র্ গ্রুপগুধল, োর মমিয আমে
পুধলশ, অ্ধিধর্বনাপক কমী এবং ধশক্ষক, ধকন্তু োমের মমিযই সীমাবে র্য়, োমের সেসযমের েেটা
সম্ভব টিকা ঘেওয়ার পধরকল্পর্া সংগঠিে করমে বলা হময়মে, স্থার্ীয় স্বাস্থয ধবভামগর সামথ সমিয়
এবং অ্ংশীোধরমত্বর সাহামেয। এর ফমল ঘর্টওয়ামকন র অ্র্যার্য প্রোর্কারীরা 75 বেমরর ঘবশী বয়সী
ধর্উ ইয়কন বাসীমের উপর মমর্ামোগ ধেমে সক্ষম হমব, ো প্রায় 1.4 ধমধলয়র্ মার্ুমষর প্রধেধর্ধিত্ব
কমর, ো 1B এর বৃহত্তম গ্রুপ।
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