অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/14/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

কম্বরার্াভাইরাস বর্ম্বে এক বিব িং চলাকাম্বল, আবথন ক পবরম্বসিা অবিদপ্তর কর্তন ক িীমা সিংস্থাগুম্বলার
টেবল-টেলথ বভবিম্বের টকা-টপম্বমম্বে ছাড় টদোর প্রম্বোির্ পরম্বি িম্বল ট াষণা বদম্বেম্বছর্ গভর্ন র
কুউম্বমা

লিং আইলোম্বে ড্রাইভ-থ্রু টমািাইল টেবটিং োবসবলটি ট ালার ক্ষমর্া প্রদার্ কম্বর — গভর্ন র
গর্কাল বর্উ টরাম্বেম্বল প্রথম ড্রাইভ-থ্রু টমািাইল টেবটিং োবসবলটি উম্ববাির্ কম্বরর্
বর্উ ইেকন টটম্বে আরও 100টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ের্া বর্বির্ করা েম্বেম্বছ - র্র্ু র্ ের্াসমূে
9টি কাউবে িুম্বড়; যা টটেিোপী টমাে আক্রাম্বের সিং োম্বক 524-এ উন্নীর্ কম্বর
বর্উ ইেকন টটম্বে প্রথম র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস িবর্র্ মতর্ুের ের্া বর্বির্ করা েম্বেম্বছ, মূলগর্
শ্বসর্র্ম্বের টরাগ এম্ফাইবসমা আক্রাে ব্রুকবলম্বর্র 82-িছর-িেসী একির্ িতদ্ধা মবেলা
COVID-19-এর কারম্বণ শ্রবমকম্বদর টিকারত্ব িীমা দাবি করার ির্ে 7 বদম্বর্র অম্বপক্ষার সমে
মওকু করম্বর্ এিিং িন্ধ স্কু লসমূম্বের ির্ে সোের্ার দণ্ড অপসারণ করম্বর্ গভর্ন র আি
কাযন বর্িন ােী আম্বদম্বে স্বাক্ষর করম্বির্

নভেল কভরোনোেোইরোস ননভে এক কনফোভরন্স কল নিনফিং-এ, স্টেট আনথিক পনরভসবো অনিদপ্তর
(State Department of Financial Services) কর্তি ক বীমো সিংস্থোগুভলোর স্টটনলভেলথ নেনিভটর
স্টকো-স্টপভমভে ছোড় স্টদেোর প্রভেোিন পরভব বভল আি স্ট োষণো নদভেভছন গেনির অযোন্ড্রু এম. কুউভমো।
এই পদভেপটি ননউ ইেকি বোসীভদর স্টকোনও েোসপোর্োল বো নিনকৎসভকর কোর্িোলভে র্োওেোর স্টিভে
র্োভদর বোনড় স্টথভক নিনকৎসো সেোের্ো ননভর্ উৎসোনের্ করভব — র্ো িূ ড়োন্তেোভব স্বোস্থযভসবো বযবস্থোে
িোপ হ্রোস করভব এবিং েোইরোভসর অনিকর্র নবস্তোর স্টরোি করভব।
এছোড়োও গেনির স্টেটভক আগোমী সপ্তোভে লিং আইলযোভে একটি ড্রোইে-থ্রু স্টমোবোইল স্টটনেিং ফযোনসনলটি
(drive-through mobile testing facility) স্ট োলোর েমর্ো প্রদোন কভরভছন। এটি ননউ স্টরোভেভলর
স্টমোবোইল স্টটনেিং স্টসেোভরর সোফলযভক অনুসরণ কভর, র্ো গর্কোল িোলু করো েভেভছ এবিং 150টি
গোনড়র স্টসবোদোন কভরভছ এবিং 263 িনভক পরীেো কভরভছ, র্ো প্রথম নদভন 200 িভনর পরীেোর
প্রোথনমক লেযভক ছোনড়ভে স্টগভছ। সম্পূণিরূভপ িোলু েভে স্টগভল, ননউ স্টরোভেল ফযোনসনলটি প্রনর্নদন 500
িনভক পরীেো করভর্ সেম েভব। ড্রোইে-থ্রু স্টমোবোইল স্টটনেিং ফযোনসনলটিগুভলো র্োরো অসুস্থ বো

কভরোনোেোইরোস সিংক্রমভণর ঝুুঁ নকভর্ রভেভছন র্োভদরভক স্বোস্থযভসবো ফযোনসনলটি স্টর্ োভন র্োরো অনযোনয
স্টলোকভক সিংক্রোনমর্ করভর্ পোভরন স্টস োন স্টথভক দূভর রো ভর্ সেোের্ো কভর।
লিং আইলযোভে একটি স্টমোবোইল স্টটনেিং ফযোনসনলটি র্ুক্ত করো অনযোনয স্থোভন ননউ স্টরোভেল স্টমোবোইল
স্টটনেিং স্টসেোর মভেলটির প্রনর্নলনপ তর্নরর স্টেভটর উভদযোভগর অিংে, র্ো পভরর সপ্তোভে শুরু কভর
প্রনর্নদন কমপভে 6,000টি পরীেো িোলোভর্ স্টেটভক সেোের্ো করভব — র্ো স্টেভটর লেযমোত্রোর
ছেগুণ লেয র্ ন এই প্রোদুেিোব প্রথম ননউ ইেভকি এভসনছল। স্টেট িুভড় 28টি সরকোনর এবিং
স্টবসরকোনর গভবষনোগোরগুভলোভর্ এবিং স্টেভটর বোইভর স্টর্গুভলোর সোভথ ননউ ইেভকি ইভর্োমভিয িু নক্ত
করভছ স্টসগুভলোভর্ েওেো পরীেো ননরীেোর সোভথ সোভথ এই অঙ্গীকোরও পনরিোনলর্ েভব। এগুভলোর সবই
র্র্ স্টবনে সম্ভব ননউ ইেকি বোসীভক পরীেো করোভনো সম্ভব র্োর িনয গেনির কুওভমো এবিং স্বোস্থয
দপ্তভরর স্টনেো সনক্রে পদভেপগুভলোর ফলোফল।
"স্টর্ভের্ু নভেল করনোেোইরোস ছনড়ভে পরভছ এবিং নননির্ টনোর সিং যো বতনি পোভে, আমরো ননউ
ইেকি বোসীভক অসুস্থ েভল স্টটনল-স্টমনেনসন বযবেোর করভর্ উৎসোনের্ করনছ এবিং স্টলোভকভদর িরুনর
নবেোভগ র্োওেো স্টথভক নবরর্ রো ভর্ ও আমোভদর স্বোস্থভসবো বযবস্থোর উপর িোপ কমোভর্ আমরো লিং
আইলযোভে একটি নর্ু ন ড্রোইে-থ্রু স্টমোবোইল স্টটনেিং ফযোনসনলটি ুলভবো," গভর্নর কুওম্বমা
িম্বলর্। "আমরো র্র্ স্টবনে পরীেো করভবো, র্র্ স্টবনে নননির্ টনো আমরো স্টদ ভর্ পোব —
সুর্রোিং র্ ন আমরো এই সিং যোগুনল বোড়ভর্ স্টদ ভবো র্ ন আমোভদর স্টসই প্রসঙ্গটি মোথোে রো ো
দরকোর। এবিং আমরো প্রকত র্ টনোর স্টর্োগোভর্োগ িোনলভে র্োব, কোরণ সর্য টনো ও র্থয এই
পনরনস্থনর্ভর্ েে এবিং উভেগভক পরোস্ত করভর্ পোভর।"
পনরভেভষ, গেনির কুউভমো আরও 100টি কভরোনোেোইরোভসর টনোর সর্যর্ো নননির্ কভরভছন, র্ো
ননউ ইেকি স্টেভট স্টেটবযোপী স্টমোট আক্রোভন্তর সিং যোভক 524-এ উন্নীর্ কভরভছ। স্টমোট 524 িন
বযনক্ত র্োরো েোইরোভসর িনয নননির্েোভব সনোক্ত েভেভছন, র্োভদর স্টেৌগনলক অবস্থোন ননম্নরূপ:
অববি কোউনে: 3 (1টি নর্ু ন)
স্টিোম কোউনে: 1
নেলোউর কোউনে: 1
েোভিস কোউনে: 3
েোরনকমোর কোউনে: 1
মনভরো কোউনে: 2
নোসোউ কোউনে: 68 (17টি নর্ু ন)
ননউ ইেকি নসটি: 213 (59টি নর্ু ন)
অভরঞ্জ কোউনে: 6 (3টি নর্ু ন)
রকলযোে কোউনে: 10 (1টি নর্ু ন)
সোরোভটোগো: 3
স্টেভনকভটনে: 1
সোভফোক কোউনে: 33 (3টি নর্ু ন)

টিওিো কোউনে: 1 (1টি নর্ু ন)
স্টটোম্পনকন্স কোউনে: 1 (1টি নর্ু ন)
উলেোর কোউনে: 5
ওভেেভিেোর কোউনে: 172 (14টি নর্ু ন)
এছোড়োও গেনির ননউ ইেকি স্টেভট প্রথম নভেল কভরোনোেোইরোস িননর্ মতর্ুযর টনো নননির্
কভরভছন - ব্রুকনলভনর 82-বছর-বেসী একিন বতিো মনেলো নর্নন পূভবিই শ্বসনর্ভের স্টরোগ
এম্ফোইনসমোভর্ আক্রোন্ত নছভলন।
অনিকন্তু, গেনির কুউভমো আি বভলভছন স্টর্ নর্নন শ্রনমকভদর উপর COVID-19-এর অথিবননর্ক
প্রেোব উপেম করভর্ এবিং স্টর্ েু লগুভলোভক বন্ধ করোর ননভদি ে স্টদওেো েভেভছ র্োভদর েু ল সেোের্ো
নননির্ করোর িনয একটি ননবিোেী আভদভে স্বোের করভবন। গেনিভরর কোর্িননবিোেী আভদভের অিংে
নেসোভব, স্টেট স্টর্ৌথ কোভির কমিসূনিভর্ কমীভদর িনয 7 নদভনর অভপেোর স্টমেোদ মওকুফ করভব
র্োভদর COVID-19-এর ফভল কমিভেভত্রর বোইভর রো ো েভেভছ র্োভদর স্টবকোরত্ব বীমো দোনব করোর
িনয। ননবিোেী আভদে স্টেট বো স্থোনীে কমিকর্ি োভদর কর্তি ক বন্ধ করভর্ ননভদি নের্ েু ল বো স্টর্গুভলো
স্টেট নকিংবো স্থোনীে িরুনর স্ট োষনোর কোরভণ 180 নদন েু ল স্ট োলোর রো োর ের্ি পূরণ করভর্
পোভরনন স্টসগুভলোর সেোের্ো িনরমোনো (Aid Penalty) বিি ন করো েভব।
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