অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/5/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিব িং-এ, গভর্ন র কুউম্বমা আরও 11 টি ঘটর্া বর্বিত কম্বরম্বের্ - যা
বর্উ ইয়কন স্টেম্বটর স্টমাট সিংখ্োম্বক 22-এ উন্নীত কম্বর

িতনমাম্বর্ র্াসাউ কাউবিম্বত 1টি, ওম্বয়েম্বেোর কাউবিম্বত 1টি এিিং NYC-স্টত 3টি ঘটর্া পাওয়া
স্টগম্বে
অোলম্বিবর্ম্বত স্টেটিোপী ইমাম্বজনবি অপাম্বরের্ স্টসিার এিিং ওম্বয়েম্বেোর কাউবিম্বত 2টি
ইমাম্বজনবি অপাম্বরের্স স্টসিার আউটম্বপাে স্টখ্ালা হম্বয়ম্বে - হাথম্বর্ন 1টি এিিং বর্উ স্টরাম্বেম্বল 1টি

নভেল কভরোনোেোইরোস ননভে এক নিন িং-এ, গেননর অ্যোন্ড্রু এম. কুউভমো আজ আরও 11টি নভেল
কভরোনোেোইরোভসর ঘটনো নননিত কভরভেন, যো ননউ ইেকন স্টেভটর স্টমোট নননিত ঘটনোর সিংখ্যো
22-এ উন্নীত কভর। এই েোইরোভসর জনয নননিত পরীনিত 22 জভনর মভযয, একজন নোসোউ
কোউনিভত বোস কভরন, নতনজন ননউ ইেকন নসটিভত বোস কভরন এবিং 18 জন ওভেেভেেোর
কোউনিভত থোভকন। ক্রমবযনমোন ঘটনোর প্রনতনক্রেো নিসোভব, গেননর অ্যোলভবননভত স্টেটবযোপী ইমোভজন নি
অ্পোভরশন স্টসিোর (Emergency Operation Center, EOC), সোভথ ওভেেভেেোর কোউনিভত দুটি
ইমোভজননি অ্পোভরশনস স্টসিোর আউটভপোে সনক্রে কভরভেন: একটি িোথভনন এবিং একটি ননউ স্টরোভশভল।
"যখ্ন আমরো এই উদ্ভূ ত পনরনিনতর সম্মুখ্ীন িনি ননউ ইেকন বোসীভদর েীনতর নদভক নজর নো নদভে
সভতযর নদভক নজর স্টদেো উনেৎ, এবিং ঘটনোগুভলো স্টয উভেভগর আমরো পযনভবিণ করনে তোর প্রমোণ
পোেনো যোেনন," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘটনোর সিংখ্যো বোড়ভব কোরণ তো গোনণনতক - যত স্টবনশ
পরীিো করো িভব, তত স্টবনশ আক্রোভের ঘটনো পোওেো যোভব। আমরো আরও স্টবনশ স্টলোভকর পরীিো
ননরীিো করনে, েোইরোসটির সিংস্পভশন আসো স্টয স্টকোনও বযনিভক আমরো নবনিন্ন কভর রোখ্নে এবিং
প্রভেোজন িভল স্টলোভকভদর স্টসবোদোভনর বযবিো নননি।"
ইমাম্বজনবি অপাম্বরের্স স্টসিারস
গেননর স্টেটবযোপী ইমোভজননি অ্পোভরশন স্টসিোর - বো EOC- সনক্রে কভরভেন অ্যোলভবননভত, সোভথ
ওভেেভেেোর কোউনিভত দুটি ইমোভজননি অ্পোভরশনস স্টসিোর আউটভপোে সনক্রে কভরভেন: একটি
িোথভনন এবিং একটি ননউ স্টরোভশভল। এই EOC এবিং EOC আউটভপোেগুভলো স্টকন্দ্রীে কমোন্ড স্টসিোর
নিসোভব কোজ কভর, স্টযখ্োভন জরুরী বযবিোপনো অ্ন স (Office of Emergency Management)
এবিং স্টিোমলযোন্ড নসনকউনরটি নবেোগ (Division of Homeland Security) এবিং জরুরী পনরভেবোর

(Emergency Services) কমীরো প্রোদুেনোভবর আরও নননবড় ননরীিণ ও প্রনতনক্রেো জোনোভত, স্বোিয
অ্নযদপ্তভরর (Department of Health) নবভশেজ্ঞভদর সোভথ সমন্বে করভত পোভর, তোৎিনণক
স্টযোগোভযোভগর সবনভশে তথয সরবরোি করভত পোভর এবিং অ্নযোনয সিংিোর সোভথ প্রনতনক্রেো প্রভেষ্টোর
সমন্বে করভত পোভর। এই EOC এবিং EOC আউটভপোেগুভলো এই প্রভকোপটি প্রশনমত িত্তেোর আগ
পযনে সেল থোকভব।
অ্নযকন্তু, স্টেট নোসোউ কোউনি এবিং অ্নযোনয িোভন পনরনিনত পযনভবিণ কভর েভলভে এবিং স্টযভকোভনো
িোভন পনরনিনতর প্রভেোজনীেতো অ্নুসোভর EOC অ্পোভরশন আউটভপোে স্টদেো িভব।
কভরোনোেোইরোস নিনজজ 2019 (COVID-19) ননভে ননউ ইেকন স্টেভটর প্রনতনক্রেো সম্পনকন ত আরও
তথয পোওেো যোভব এখ্োভন: https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/।
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