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ট্রাম্বম্পর উম্বেম্বেে অোন্ড্রু কুউম্বমা: কম্বরার্াভাইরাে দমাকাম্বিলায় জাবির এের্ই োমবিক
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আজ, কররোনোভোইরোস সঙ্কট ম োকরেলোয় সো ররক েোরিনীরক কোর্যকোরী কররে মেরসরেন্ট ট্রোরের
েরে গভনযর অ্যোন্ড্রু এ . কুউর োর আহ্বোরনর রেষরয় একটি উপসেোদকীয় েকোশ করররে রনউ ইয়কয
টোই স। দযো রনউ ইয়কয টোই স কেতয ক েকোরশে উপসেোদয়কীরয়র মলখোটি পোওয়ো র্োরে এখোরন।
উপসেদকীরয়র সেূর্য মলখোটি রনরে মদওয়ো িল:
রেয় র . মেরসরেন্ট,
কররোনোভোইরোস িো োরী এখন আ োরদর উপরর েড়োও িরয়রে এেং অ্নযোনয মদশগুরলোর উপোত্ত
আ োরদর স্পষ্টভোরে মদখোরে মর্ আ রো মকোনরদরক েরলরে।
এই সংকট ুিূরেয আক্রোন্ত েরেটি মদশ এটি জোেীয় রভরত্তরে রনয়ন্ত্রর্ করররে। োরকয ন র্ুক্তরোষ্ট্র েো
কররে নো। মকেল একোকী মেট এেং স্থোনীয় সরকোরগুরলোর েরয়োজনীয় রেষয়স ূি করোর ক্ষ েো েো
সংস্থোন মনই এেং আ রো নীরে োলোর মজোড়োেোরল মদয়ো আস্তরর্ েোই নো।
আপনোর পরক্ষ আপনোর দরলর উত্তর মদওয়োর জনয এখন মকেল োত্র একটি েশ্ন ররয়রে: আ রো রক
এই মরোরগর রেস্তোররক এ ন িোরর কর রয় আনরে পোররেো র্োরে আ োরদর মেরটর স্বোস্থয পরররষেো
েযেস্থো এটিরক সো লোরে পোররে? উত্তরটি ক্র শই নো েরল রন িরে।
েরে এর অ্র্য এটি নয় মর্ আ োরদর মেষ্টো েোলোরনো অ্নুরেে। এই মশষ স রয় পেন্দ রেো মেরে
মনেোর ে অ্ল্প রকেু রেষয় উপলভয ররয়রে, েরে মেেোররল সরকোররর উরেে এগুরলো দ্রুে
েোস্তেোয়রনর জনয পদরক্ষপ মনওয়ো। আ োরদর রেনটি েকট েরেেন্ধকেোর স োধোন কররে িরে:
পরীক্ষো-রনরীক্ষো

পরীক্ষো এেং জনস োগর র ঘনত্ব হ্রোস করো কররোনোভোইরোরসর রেস্তোর ক োরনোর একটি েরক্রয়ো।
সুেরোং, র . মেরসরেন্ট, ের্র , আপনোরক অ্েশযই খোদয ও ওষুধ েশোসন (Food and Drug
Administration, FDA) এেং মরোগ রনয়ন্ত্রর্ ও েরেররোধ মকরের (Centers for Disease Control
and Prevention) মরোগ রনর্যরয়র েরক্রয়োটি রনয়ন্ত্রর্ করো মর্রক রেরে রোখরে িরে এেং পরীক্ষো
এেং পদ্ধরের রেস্তত ে রেনযোরসর েেযয়ন দোরনর জনয মেটস ূিরক অ্নুর োরদে কররে িরে।
শুক্রেোরর, আপরন েরলরেরলন মর্ আপনোর েশোসন রনউ ইয়কয মেরটর জনস্বোস্থয অ্রধদপ্তররক (New
York State's public health department) স্থোনীয় লযোেগুরলোরে মেট অ্নুর োরদে কররোনোভোইরোস
পরীক্ষো করোর ক্ষ েোেদোরনর অ্নু রে রদরে সম্মে িরয়রে - র্ো ের্ একটি ভোল পদরক্ষপ।
আপনোর েশোসন সুইস েোয়োগনরেকস রন যোেো মরোরে (Roche) কেতয ক উচ্চ-আয়েরনর স্বয়ংরক্রয়
পরীক্ষোর অ্নুর োদনও রদরয়রে।
েরে এই পদরক্ষপস ূি অ্পর্যোপ্ত। অ্নযোনয গরেষর্োগোর ররয়রে র্োরো উচ্চ-আয়েরনর কররোনোভোইরোরসর
পরীক্ষোয় মরোরের সরঞ্জো েযেিোর করর নো। অ্নযোনয গরেষর্োগোর ররয়রে র্োরো উচ্চ-আয়েরনর
কররোনোভোইরোরসর পরীক্ষোয় মরোরের সরঞ্জো েযেিোর করর নো। শুক্রেোরর মরোরের েোপ্ত অ্নুর োদরনর
ধরর্ েযেীে, এই র্ন্ত্রস ূি F.D.A.'র অ্নুর োদন েোড়ো আর েযেিোর করো র্োরে নো।
এর অ্র্য িল রনউ ইয়কয র্খন রদরন করয়ক িোজোর পরীক্ষো েোলোরে, আ রো েখনও আ োরদর সেূর্য
পরীক্ষো করোর সো রর্যযর রনরে ররয়রে কোরর্ অ্রনকগুরলো পরীক্ষোগোর এখনও রনম্ন-আয়েরনর িস্তকত ে
পরীক্ষোর উপর রনভয র কররে।
র . ট্রোে, আ লোেন্ত্ররক এই ভোইরোরসর রেরুরদ্ধ লড়োইরয়র পরর্ আসরে মদরেন নো। এই অ্েলোেস্থো
ভোঙ্গুন, মেটস ূিরক পরীক্ষোর দোরয়ত্ব পুররোপুরর গ্রির্ কররে রদন র্োরে েোরো আগো ীরে শে শে
পরীক্ষোগোর কোরজ লোগোরে পোরর এেং পরীক্ষোর মক্ষরত্র োত্রো আনরে পোরর। এই সংক্রো রনর দ্রুে
রেস্তোররর সোরর্ সো ঞ্জসয রোখরে এটি আ োরদর এক োত্র সুরর্োগ।
েন্ধ করো
রিেীয়ে, স্কু ল এেং েযেসো েরেষ্ঠোন েরন্ধর মেেোরোল েভোে ররয়রে, এ নরক এগুরলো মেরটর েো
স্থোনীয় রসদ্ধোন্ত িরলও। র্খন মকোনও রোষ্ট্র একেরেোভোরে েযেসো েন্ধ করর মদয়, মলোরকরো সোধোরর্ে
অ্নয মকোর্োও উন্মুক্ত েযেসো সন্ধোরনর জনয মেরটর সী ো অ্রেক্র করর। র্রদ আ োরদর নোগররকরদর
েোরড়রে এেং জনোকীর্য স্থোরনর েোইরর রোখো উরেশয িয়, েরে রোরষ্ট্রর নীরে োলোয় এ জোেীয় অ্সঙ্গরে
েরেররোধ ূলক। শির ও মেট েোরর্জয এেং স্কু ল েন্ধ কররল েো অ্নুষ্ঠোন েোরেল কররে মগরল েোর
জনয একটি অ্রভন্ন মেেোররল োনদণ্ড র্োকো উরেৎ।
এই স স্ত েযোঘোরের েেু র আরর্যক এেং অ্র্যননরেক েভোে পড়রে, এেং আঘোেটি ক োরে মেেোররল
সিোয়েোর েরয়োজন িরে। স্কু লগুরলো েন্ধ িরয় মগরল, স্থোনীয়রদর রশক্ষোর্ীরদর জনয মভোজন ক স
য ূরে

এেং রপেো োেোর জনয েোইল্ড-মকয়োর ক যসূরে আরয়োজন কররে সিোয়েো েরয়োজন িরে। েী ো,
স্বোস্থযরসেো এেং রশক্ষোর েযরয়র ে, মেকোরত্ব আকোশেু ম্বী িরে।
মেেোরোল সরকোররক মকেল সিোয়েো উপলভয কররলই িরে, েোরদর রনরিে কররে িরে মর্ এর
সিোয়েো সুস্পষ্ট, অ্রভন্ন উপোরয় রেেরর্ করো িরয়রে। এই সংকটপূর্য অ্েস্থোয় মকোনও মেরটর
েোরসন্দোরদর রক্ষো করোর মেষ্টো করোর মক্ষরত্র সঠিক কোজ করোর জনয মকোনও মেটরক শোরস্ত মদওয়ো
উরেৎ িরে নো।
িোসপোেোরলর ঝুুঁ রকস ূি
েত েীয়, আপনোরক অ্েশযই অ্নুধোেন কররে িরে মর্, েোৎক্ষরর্ক পদরক্ষপ গ্রির্ নো কররল,
িোসপোেোল েযেস্থোস ূরির আসন্ন েযর্যেো রনরিে। একটি অ্রভরক্ষপ অ্নুসোরর, আ োরদর মদরশর েোয়
214 র রলয়ন োনুষ িো োরী েলোকোলীন স রয় সংক্রোর ে িরে পোরর। র্োরদর রধয, েোয় 21
র রলয়ন মলোকরক িোসপোেোরল ভরেয র েরয়োজন িরে পোরর।
এটি মদরশর রেরকৎসো েযেস্থোরক নষ্ট কররে। রনউ ইয়কয মেরটর িোসপোেোরল োত্র 53,470 টি শর্যো
ররয়রে, এর রধয মকেল োত্র 3,186টি রনরেড় পররের্যোর শর্যো ররয়রে। আ োরদর সো রগ্রকভোরে েীন,
দরক্ষর্ মকোররয়ো েো ইেোরলর মেরয় আনুপোরেকভোরে এক র রলয়ন িোসপোেোরলর শর্যোর ঘোটরে ররয়রে।
আপনোর রেরশষজ্ঞরদর রজজ্ঞোসো করুন, আ োরদর দুেযল জনরগোষ্ঠীর জনয আ োরদর কেগুরলো রনরেড়
পররের্যো শর্যো দরকোর এেং এখন আ োরদর কয়টি আরে? এই অ্ভোে ইটোরলরে আ রো র্ো মদখরে
েোর মেরয়ও েড় েযর্যেো এেং আরও খোরোপ পরররস্থরেরক রেরিে করর, মর্খোরন মসই মদরশর
স্বোস্থযরসেোর সক্ষ েো মনই েরলই েোর্িোরন িরে।
মেটগুরলো আরও মেরশ িোসপোেোল তেরর, মভরন্টরলটর অ্জয ন েো পর্যোপ্ত সুরর্োগ দ্রুে পররেেয ন কররে
পোররে নো। এই ুহুরেয , আ োরদর সরেযোত্ত আশো িল সো ররক ঘোুঁটি েো করলজ েোত্রোেোরসর রেো অ্স্থোয়ী রেরকৎসো মকে রিসোরে মসেোদোরনর জনয রেদয োন েযোরসরলটিস ূি পুনরনয যোর্ এেং সরিে
করোর জনয এর দক্ষেো, সরঞ্জো এেং জনেল অ্জয রনর জনয মসনোেোরিনীর েরকৌশলী রেভোগরক
(Army Corps of Engineers) কোরজ লোগোরনো। েোরপরর আ রো োরোত্মক অ্সুস্থরদর জনয
িোসপোেোরলর রেদয োন শর্যো রনধযোরর্ কররে পোররেো।
আ রো রেশ্বোস করর সরক্রয় মসনোেোরিনীর রেরশষ রেভোরগর ক ীরদর েযেিোর মেেোররল আইন লঙ্ঘন
কররে নো কোরর্ এটি একটি জোেীয় রেপর্যয়। এই কোজও পর্যোপ্ত রনরেড় পররের্যো শর্যো সরেরোি
কররে নো, েরে এটি আ োরদর সরেযোত্ত ভরসো।
সংরক্ষপ্তোকোরর: পরীক্ষো-রনরীক্ষো স্থোনীয়করর্, অ্েলোেস্থোরক রোষ্ট্রীয়করর্ এেং িোসপোেোরলর সক্ষ েো
েোড়োরনোর জনয মসনোেোরিনীর েরকৌশলীরদর রনরয়োরজে করুন।

আর এই পরো শযগুরলো একজন মের োক্রযোট রিসোরে নয়, মদরশর অ্নযে েেীর্ গভনযর এেং েোক্তন
রন্ত্রপররষদ সরেে রিসোরে রদরে মর্ মেেোররল সরকোররর সক্ষ েো সেরকয অ্েগে।
রনউ ইয়রকয র রেরুরদ্ধ আপনোর কোর্যকলোপ সেরকয আ োরদর েরেররোধ রেল, র্ো আ রো অ্নয স রয়
পিোদ্ধোেন করো কররে পোররেো। েেয োরন, আর ররকোন রিসোরে একসোরর্ কোজ করো র্োক। স য় খুে
মেশী মনই।
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