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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেম্বে আরও 16টি কম্বরার্াভাইরাম্বের ঘের্া বর্বিত কম্বরম্বের্- যা
স্টেেিোপী স্টমাে আক্রাম্বের েংখ্োম্বক 105-এ উন্নীত কম্বর

গভর্ন র স্টেডাম্বরল েরকারম্বক স্টরাগ বর্র্ন ম্বয়র েক্ষমতা েম্প্রোরম্বর্র জর্ে স্বয়ংবক্রয় এিং হস্তোবিত
পরীক্ষা দ্রুত অর্ুম্বমাদম্বর্র আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্
পবরচ্ছন্নতার রেদ এিং পরীক্ষার েরঞ্জামাবদ দ্রুত েরিরাম্বহর জর্ে গতকাল জরুবর অিস্থা জাবর
কম্বরম্বের্
গভর্ন র িাো স্টেম্বক কাজ করা, স্টেবলম্বযাগাম্বযাগ এিং ভাইরাে েবিম্বয় পরা আেকাম্বর্ার জর্ে
যখ্র্ই েম্ভাি ঘর্ জর্িহুল স্থার্ এবিম্বয় চলম্বত উৎোবহত কম্বরম্বের্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা তাাঁর সর্নমেষ তথ্যদামর্র পমর নর্উ ইয়র্ন স্টেমে আরও 16টি
র্মরার্াভাইরামসর ঘের্ার সতযতা নর্নিত র্মরমের্ আজ, যা স্টেে জুমে স্টমাে আক্রামের সংখ্যামর্
105-এ উন্নীত র্মরমে। 16টি র্তু র্ আক্রামের ঘের্া স্টযগুম া গভর্নমরর সর্নমেষ তথ্য সংমযাজমর্র
পমর ঘমেমে স্টসগুম ার, 12টি ওময়েমেোর র্াউনিমত, এর্টি নর্উ ইয়র্ন নসটির ব্রংমে, এর্টি
র্াসাউমত, এর্টি সাফম ামর্ এর্ং এর্টি আ োমর। অ্নির্ন্তু, গভর্নর আজ স্টফডামর সরর্ামরর
র্ামে নর্উ ইয়র্ন স্টেমের পরীক্ষার ক্ষমতা র্াোমর্ার জর্য র্যনিগত পরীক্ষাগার এর্ং স্বয়ংনক্রয় ও
হস্তোন ত পরীক্ষার অ্র্ুমমাদর্ ত্বরানিত র্রার আহ্বার্ জানর্ময়মের্। নতনর্ র্ানেমত স্টথ্মর্ র্াজ র্রা,
স্টেন মযাগামযাগ এর্ং ভাইরামসর নর্স্তৃ নত আের্ামর্ার জর্য যখ্র্ই সম্ভার্ ঘর্ জর্র্হু স্থার্ এনেময়
ে মত উৎসানহত র্মরমের্।
স্টমাে 105 জর্ র্যনি যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভামর্ সর্াি হময়মের্, তামদর স্টভৌগন র্ অ্র্স্থার্
নর্ম্নরূপ:
ওময়েমেোর: 82
নর্উ ইয়র্ন নসটি: 12
র্াসাউ: 5
সামফার্: 1
রর্ যান্ড: 2

আ োর: 1
সারামোগা: 2
"আমরা স্ট ার্মদর পরীক্ষা র্রা অ্র্যাহত স্টরমখ্নে এর্ং এই ভাইরামসর নর্স্তার স্টরামি তামদর
প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্গুম া সরর্রামহর জর্য হাসপাতা এর্ং স্থার্ীয় সরর্ারমদর সামথ্ র্াজ র্মর
েম নে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা দ্রুত সে হময়নে তমর্ স্টফডামর সরর্ার মাত্রার স্টেময়ও
মন্থর এর্ং তারা িীরগনত অ্র্যাহত স্টরমখ্মে। এটি অ্গ্রহণমযাগয - আজই আমামদর এই র্যনিগত
গমর্ষণাগারসমূমহর অ্র্ুমমাদমর্র প্রময়াজর্ যামত আমরা এই উদ্ভূ ত পনরনস্থনতর স্টেময় এনগময় থ্ার্মত
পানর। ভাইরামসর স্টেময়ও এখ্র্ খ্ারাপ নর্ষয়টি হ ভীনতজনর্ত মহামারী - এর্ং এইসর্ অ্নতনরি
সুনর্িার অ্র্ াইর্ প্রানি নর্নিত র্রমর্ স্টয আমামদর র্ামে আরও স্টর্নে তথ্য রময়মে যা মার্ুষমর্
োে রাখ্মত সহায়তা র্রমর্।"
গতর্া র্মভ র্মরার্াভাইরাস সম্পনর্ন ত এর্ নব্রনফংময়র সময়, গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুউমমা স্টঘাষণা
র্মরনেম র্ স্টয নতনর্ জরুনর অ্র্স্থা জানর র্মরমের্ নর্উ ইয়র্ন মর্ আরও দ্রুত এর্ং র্াযনর্রভামর্
ভাইরামসর নর্স্তার নর্য়ন্ত্রমণ সহায়তা র্রমত। জরুনর অ্র্স্থার স্টঘাষণা অ্র্ুমনত স্টদয়, অ্র্যার্য
নর্ষয়সহ:
•
•
•
•
•
•
•

পনরচ্ছন্নতার রসদ, হামতর জীর্াণুর্াের্ এর্ং অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় সংস্থার্সমূহ দ্রুত
সরর্রাহ র্রা
স্টরাগ নর্ণনময়র জর্য ডািার এর্ং র্াসন র্যতীত স্টযাগয স্টপোদারমদর অ্র্ুমনত স্টদওয়া
পরীক্ষার রসদ ও সরঞ্জামানদ দ্রুত সরর্রাহ র্রা
র্মীমদর দ্রুত নর্যুি র্রা
গমর্ষণাগামরর স্থামর্র দ্রুত ইজারা স্টদওয়া
জরুরী নেনর্ৎসা স্টসর্া (Emergency medical services, EMS) র্মীমদর স্টরাগীমদর
স্টর্র্ হাসপাতা োো অ্র্য পৃথ্র্ীর্রমণর স্থামর্ পনরর্হমণর অ্র্ুমনত স্টদয়া
অ্যানেত মূ যর্ৃনি এর্ং প্রময়ামগর তদমের সুস্পষ্ট নভনি সরর্রাহ র্রা
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