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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বকছু সেবিকার বরম্ব ার্ন তদন্ত করার জর্ে বি ার্নম্বমন্ট অি বির্োবিয়াল
োবভনম্বেে (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)-সক আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বছর্ যাম্বদরম্বক
ওব য়ি ওভারম্বিাজ বরভােন াল সমবিম্বকের্ িহম্বর্র কারম্বে জীির্ বিমা করার েুম্বযাগদাম্বর্
অস্বীকৃবত জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বছ

সয েমস্ত সেবিকার সেম্বে বি ার্নম্বমন্ট অি বির্োবিয়াল োবভনম্বেে-এ সভাক্তা অবভম্বযাম্বগর
ওম্বয়িোইর্ অথিা সর্াল বি সিার্ লাইর্ (800) 342-3736-এর মাধ্েম্বম সযাগাম্বযাগ করা েম্ভি
হয়বর্, গভর্ন র কুওম্বমা তাম্বদর িো াম্বরও আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বছর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা কিছু সেকিিার করম ার্ন তদন্ত িরার জর্য কি ার্নমমন্ট অ্ি কির্যাকিয়াল
োকভন মেে-সি আহ্বার্ জাকর্ময়মছর্ যামদরমি ওক য়ি ওভারমিাজ করভােনাল সমকিমিশর্ সযমর্র্যামলাক্সর্ (Naloxone) িা র্ারিার্ (Narcan) িহমর্র িারমে জীির্ িীমা িরার েুমযাগ দামর্
অ্স্বীিৃ কত জার্ামর্া হময়মছ।
"সেকিিারা হমে ওক য়ি (Opioid) মহামারী প্রকতমরামে আমামদর অ্গ্রযাত্রার মূল অ্গ্রর্ায়ি এিং
এটি অ্গ্রহেমযাগয সয জীির্ কিমা েুকিো প্রদার্িারীরা এ েমস্ত করশ্রমী স্বাস্থ্য িমীমদর জীির্
িাাঁচামর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় োোরে েতিন তামূলি িযিস্থ্া গ্রহমের অ্ন্তরায় হময় দাাঁডামি", গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "কর্উ ইয়িন শহর েিনদা আমামদর সেকিিামদর ামশ থািমি এিং কর্উ ইয়িন
শহমরর িাকেন্দামদর েুস্থ্ এিং কর্রা দ রাখমত তামদর িমন প্রমচষ্টামি েিনদা েহমযাকগতা িমর যামি
এিং আজ আকম কি ার্নমমন্ট অ্ি কির্যাকিয়াল োকভন মেে-সি এিটি তদন্ত করচালর্ার জর্য আহ্বার্
জার্াকে এিং এিই োমথ তামদরমি যথাযথ দমে সর্ওয়ার জর্য অ্র্ুমরাে িরকছ যামত কর্উ
ইয়িন শহমরর সিামর্া সেকিিা তার প্রা য জীির্ কিমা েহায়তা সথমি িকিত র্া হর্।"
জীির্ কিমা িরার েুমযাগ দামর্ সয েমস্ত সেকিিামি অ্স্বীিৃ কত জার্ামর্া হময়মছ তামদরমি
কি ার্নমমন্ট অ্ি কির্যাকিয়াল োকভন মেে-এর সভাক্তা অ্কভমযাগ ওময়িোইর্ অ্থিা সিার্ লাইমর্র
মােযমম সযাগামযাগ িরার জর্য গভর্নর উৎোকহত িমরমছর্ সযর্ েমস্ত ঘর্র্া গভীরভামি তদন্ত িরা
কর্কিত িরা যায়। সেকিিামদর এখামর্ অ্থিা (212) 480-6400 িা সর্াল কি (800) 3423736 র্ম্বমর (সোমিার সথমি শুক্রিার েিাল 8:30 সথমি কিমিল 4:30 যনন্ত) িল িমর
সভাক্তা অ্কভমযাগ দাময়র িরা উকচত।
র্যামলাক্সর্ হমলা এিটি ওক য়ি কিমরােী যা োমকয়িভামি মাত্রাকতকরক্ত ওক য়ি গ্রহমের প্রকতকক্রয়া
সযমর্- শ্বাে-প্রশ্বাে েীর হওয়া কিংিা মু রা ুকর িন্ধ হময় যাওয়ামি িযাহত িমর। ওক য়ি

(Opioid) েঙ্কর্ যা কি র্া অ্তযন্ত মারাত্মিভামি জাকতর কিকভন্ন িকমউকর্টিমি আক্রান্ত িরমছ,
মাকিন র্ যুক্তরামের সজর্ামরল োজনর্ মাত্রাকতকরক্ত-কিমরােী র্যামলামক্সার্ (Naloxone)-এর েহজলভযতা
এিং গুরুত্ব প্রদামর্র জর্য আহ্বার্ জাকর্ময়মছর্। সরাগ কর্য়ন্ত্রে সিন্দ্র (Center for Disease
Control) এর মমত, সিন্টাকর্ল (Fentanyl), যামি সহমরাইমর্র তু লর্ায় শতগুে সিকশ শকক্তশালী
ওক য়ি কহমেমি েরা হয়, িাতামের মােযমম েুক্ষ্ম িো অ্থিা তরল সে ছকডময় সদওয়া যায় যা
কি র্া প্রাথকমি গ্রাহিমদর প্রশ্বাে কিংিা ত্বমির েংস্পমশন এর মােযমম েকতর িারে হমত ামর।
ওক য়ি মহামারীর েংির্ কর্রেমর্র দাকয়মত্ব থািা অ্মর্ি োমমর্র োকরর সেকিিারা সিার্ েরমর্র
সরাগী-কর্েনারি িযিস্থ্া ত্র ছাডাই র্যামলামক্সার্ গ্রহে িমর থামির্, োোরে সমকিমিল িযিস্থ্া র্ায়
ঔষে গ্রহীতা এিং সরাগীমদর োমথ েংঘমষনর ভময়।
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