অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/8/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, COVID-19 বেশুম্বের মম্বযে গুরুতর অসুস্থতা সৃবি করম্বত
পাম্বর এমর্ প্রমাণ তেন্ত করম্বে ঘেট স্বাস্থে েপ্তর

NYC-ঘত িৃহস্পবতিার 5 িেম্বরর একটি ঘেম্বল এই COVID-সংক্রান্ত জটিলতায় মারা ঘগম্বে
স্বাস্থে েফতর এই মারাত্মক প্রম্বরাচর্ামূলক ঘরাম্বগর কথা স্বাস্থে পবরম্বষিা প্রোর্কারী সংস্থাগুবলম্বক
জার্াম্বত একটি পরামেন বর্ম্বেন ের্া জাবর কম্বরম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে দিশুর গুরুতর অ্সুস্থতা ও দিশু মৃতুযর
টর্ার ঘেগুম া COVID-19-এর সামে সম্পদকন ত হমত পামর এমর্ ঘেি কমেকটি ঘকস ঘেট স্বাস্থয
িপ্তর (State Department of Health) তিন্ত করমে। দর্উ ইেমকন 73টি এমর্ টর্া মটমে
ঘেখামর্ দিশুরা কাওোসাদক ঘরাগ এেং দেষাক্ত িক-সম্পদকন ত দসমন্ড্রামমর মমতা উপসগন অ্র্ুভে
করমে, ো সম্ভেত COVID-19 এর কারমণ হমত পামর, এেং েৃহস্পদতোর এই COVID-সংক্রান্ত
জটি তা ঘেমক দর্উ ইেকন িহমর 5 েেমরর একটি ো ক মারা ঘগমে। তিমন্তর আওতাে োকা
োদক ঘকসগুম া দসমন্ড্রামমর সমে েুক্ত দক র্া, তা দর্র্নারণ করমত এেং এই অ্সুমখর জর্য ঘকস
ঘেদিদর্ির্ দক হমে তা দর্র্নারণ করমত গভর্নর স্বাস্থয িিতরমক ঘরাগ দর্েন্ত্রণ ও প্রদতমরার্ ঘকন্দ্র
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)-এর সমে কাজ করার জর্য দর্মিন ি
দিমেমের্।
গভর্নর কুওমমার দর্মিন ির্াে ঘেট স্বাস্থয িপ্তর (State Department of Health)পরামিন
দর্মিন ির্া এই মারাত্মক প্রিাহজর্ক ঘরাগ সম্পমকন একটি উপমিি দর্মিন ির্া জাদর কমরমের্, োর র্াম
"COVID-19 এর সামে সম্পদকন ত ঘপদেোদিক মাদি-দসমেম ইর্মেমমটদর দসর্মরাম," স্বাস্থযমসো
প্রিার্কারীমির এই প্রিামহর অ্েস্থা অ্েদহত করার পািাপাদি পরীক্ষা এেং প্রদতমেিমর্র জর্য দর্মিন ির্া
প্রিার্ করমত। স্বাস্থয পদরমষো প্রিার্কারীমক, হাসপাতা সহ, 21 েেমরর কম েেসীমির মমর্য সম্ভােয
COVID-19-এর সামে সম্পদকন ত ঘপদেোদিক মাদি-দসমেম ইর্মেমমটদর দসর্মরামমর ঘক্ষমে স্বাস্থয
দেভামগ দরমপাটন করমত হমে।
দর্উ ইেমকন র োদসন্দামির দ্রুত ঘসো ঘর্ওোর কো ভােমত হমে েদি ঘকামর্া দিশুর:
•

িী নস্থােী জ্বর (পাাঁচ দিমর্র ঘেদি) োমক

•
•
•
•
•
•
•

খাওোমত অ্সুদের্া (দিশু) ো খুে অ্সুস্থ ঘে তর পার্ র্া করমত পামর
তীব্র ঘপমট েযো, োেদরো ো েদম
ত্বমকর রং পদরেতন র্-িযাকামি হমে োওো, সামঞ্জসযহীর্ এেং/অ্েো র্ী
শ্বাস কষ্ট ো খুে দ্রুত শ্বাস ঘর্ওো
ঘরদসং হাটন ো েুমক েযো
প্রস্রামে দিমকামেদির পদরমাণ কমম োওো
আ সয, দখটদখমট ঘমজাজ ো দেভ্রাদন্ত প্রকাি করম

"COVID-19 সম্পমকন এখমর্া আমরা অ্মর্ক দকেু জাদর্ র্া এেং শুরুমত আমামির দেশ্বাস করমত
হমেমে ঘে এই ভাইরামসর সুসংোি হ দিশুমির উপর এটি প্রভাে ঘি মে র্া," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "এখর্ আমামির একটি র্তু র্ দেষে দর্মে ভােমত হমে ঘকাোে COVID-19 ভাইরামস
আক্রান্ত দকেু দিশু কাওোসাদক ঘরাগ ো দেষাক্ত িক-সিৃি দসর্মরামমর অ্র্ুরূপ উপসগন দর্মে অ্সুস্থ
হমে পড়মে। এটা সদতযই ঘেির্ািােক সংোি হমে এেং এই ভাইরামসর দেরুমে আমামির ড়াইমে
একটি সম্পূণন দভন্ন অ্র্যাে খু মে এেং ঘেট স্বাস্থয িপ্তর (Department of Health) েতন মামর্ এই
ঘকসগুদ আরও জার্মত তিন্ত করমে। ইমতামমর্য, আমরা সে মার্ুষমক সতকন করদে ঘে এই
গুরুতর অ্সুস্থতা উপসগন তারা ঘের্ সহমজ খুাঁমজ ঘের করমত পামর এেং আপর্ার সন্তার্ অ্সুস্থ হম
আপদর্ ঘের্ অ্দে মে সাহােয চাইমত পামরর্।"
বর্উইয়কন ঘেট বিপাটনম্বমন্ট অি ঘহলথ কবমের্ার ি. হাওয়ািন জুকার িম্বলর্, "প্রদতটি দির্
অ্দতক্রান্ত হমে এেং আমরা এই ভোর্ক ভাইরাস সম্পমকন আমরা দিখদে এেং এই সম্ভােয র্তু র্
মাো ঘমাকামে ার জর্য আরও েড় ঘোঝাপড়ার প্রমোজর্। আমরা প্রদতটি সম্ভােয ঘকস গমেষণার
জর্য দেভামগর সম্পি দর্মোদজত করে এেং ঘেট ও ঘিি জুমড় সক স্বাস্থযমসো প্রিার্কারীর সমে
আমামির ি াি ঘিোর করমো।"
েদিও অ্দর্কাংি দিশু োরা েুক্তরামজয COVID-19-এর অ্দভজ্ঞতা াভ কমরমে শুর্ুমাে হা কা
উপসগন প্রকাি কমরমে, তামিরও ঘপদেোদিক COVID-19 এেং গুরুতর প্রিাহজর্ক ঘরামগর সামে
একটি সম্ভােয দ ঙ্ক পাওো ঘগমে। প্রিাহজর্ক দসমন্ড্রামমর এমর্ বেদিষ্টয আমে ো কাওোসাদক ঘরাগ
এেং দেষাক্ত িক দসমন্ড্রামমর ঘচমে গুরুতর উপসগন প্রকাি কমর এেং তীব্র COVID-19 ঘেমক অ্সুস্থ
হওোর পমরর দির্ ঘেমক সপ্তামহর মমর্য তা টমত পামর। এটি ক্রমাগত জ্বর, ঘপমটর উপসগন,
িু সকুদড়, এমর্দক কাদেনওভাসকু ার উপসগন প্রকাি কমর এেং এই সক উপসগনগুদ র ঘক্ষমে দর্দেড়
েমের প্রমোজর্ আমে।
এই উপসগন ঘিখা দিম ই ঘপদেোদিমের দ্বারা প্রােদমক পেনামে ঘরাগ দচদিত করমত পারা এেং
দেমিষমজ্ঞর কামে দক্রটিকযা ঘকোমরর জর্য ঘরিার করা অ্পদরহােন। এই উপসগনগুদ ঘিখা দিম ই
দিশুমির মমর্য COVID-19 আমে দক র্া তা ির্াক্ত করমত আণদেক এেং ঘসমরা দজকযা ঘটদেং
সুপাদরি করা হমে। অ্দর্কাংি ঘরাগী োরা COVID-19 পদজটিভ হমেমে, োমির দকেু সংখযক
SARS-COV-2 ির্াক্ত হমেমে আণদেক ঘটদেংমের িম , আর অ্র্যমির ঘসমরা দজকযা ঘটদেং এর
িম ।
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