অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/9/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, ঘেট বেশুম্বের মম্বযে COVID-সংক্রান্ত অসুস্থতা বিবিত ও সাড়া
ঘেওয়ার জর্ে জাতীয় মার্েণ্ড গম্বড় তু লম্বত সাহায্ে করম্বে

বজম্বর্াম ও RNA বসম্বকাম্বয়বসং পবরিালর্া কম্বর বেশুম্বের মম্বযে COVID-সংক্রান্ত অসুস্থতা আরও
ভাম্বলাভাম্বি িুঝম্বত ঘেট বিপাটনম্বমন্ট অি ঘহলথ, NY বজম্বর্াম ঘসন্টার এিং রকম্বেলার
বিশ্ববিেোলম্বয়র সাম্বথ অংেীোবর করম্বে
হাসপাতালগুবল কাওসাবকর ঘরাগ অথিা বিষাক্ত েক-জাতীয় বসর্ম্বরাম্বমর অর্ুরূপ লক্ষণয্ুক্ত
বেশুম্বের মম্বযে COVID-সম্পবকনত অসুস্থতার 73টি টর্া বরম্বপাটন কম্বরম্বে; এই অসুখ বর্উ ইয়ম্বকনর
বতর্ জর্ তরুম্বণর প্রাণ বর্ম্বয়ম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্, ঘরাগ দর্েন্ত্রণ ঘেন্দ্র (Centers for Disease
Control, CDC)-এর অ্র্ুমরামে ঘেট COVID সংক্রান্ত অ্সুস্থতা শর্াক্তেরণ এবং প্রদতদক্রো জার্ামত
জাতীে মার্িণ্ডমে দবেদশত েরমত সহােতা েরমে। দশশুমির COVID-সম্পদেন ত অ্সুস্থতা এবং এই
দসর্মরামমর সম্ভাবয ঘজমর্টিে দভদিমে আরও ভাম াভামব বুঝার জর্য দজমর্াম ও RNA দসমোমেদসং
গমবষণা েরার জর্য ঘেট স্বাস্থয িপ্তর (State Department of Health), NY দজমর্াম ঘসন্টার
(NY Genome Center) এবং রেমে ার দবশ্বদবিযা েটির সামে অ্ংশীিাদরত্ব েরমে।
দর্উ ইেমেন
এর োরমণ
েরমে। এই
বের বেসী

এমর্ 73টি টর্া মটমে ঘেখামর্ প্রােদমেভামব স্কু -বেসী দশশুরা সম্ভবত COVID-19
োওসাদে ঘরামগর মমতা ক্ষণ এবং দবষাক্ত শে-জাতীে দসর্মরামমর সংক্রমণ অ্র্ুভব
অ্সুখটি দর্উ ইেেন দসটিমত এেজর্ 5 বের বেসী, ওমেেমেোর োউদন্টর এেজর্ 7
ও সুে ে োউদন্টমত এে দেমশারসহ দতর্জর্ তরুণ দর্উ ইেেন বাসীর জীবর্ দর্মেমে।

দর্উ ইেমেন র বাদসন্দামির দ্রুত ঘসবা ঘর্ওোর েো ভাবমত হমব েদি ঘোমর্া দশশুর:
•
•
•
•
•

িী নস্থােী জ্বর (পাাঁে দিমর্র ঘবদশ) োমে
খাওোমত অ্সুদবো (দশশু) বা খুব অ্সুস্থ ঘে তর পার্ র্া েরমত পামর
তীব্র ঘপমট বযো, ডােদরো বা বদম
ত্বমের রং পদরবতন র্-েযাোমশ হমে োওো, সামঞ্জসযহীর্ এবং/অ্েবা র্ী
শ্বাস েষ্ট বা খুব দ্রুত শ্বাস ঘর্ওো

•
•
•

ঘরদসং হাটন বা বুমে বযো
প্রস্রামব দিমোমেদসর পদরমাণ েমম োওো
ক্লাদন্ত, দখটদখমট ঘমজাজ বা দবভ্রাদন্ত প্রোশ েরম

"COVID-19 এর দবরুমে ড়াইমে এখর্ আমামির সামমর্ এেটি র্তু র্ সমসযা এমসমে ো সদতযই
উমেগজর্ে এবং এটি আমামির েদর্ষ্ঠ দর্উ ইেেন বাসীমিরমে প্রভাদবত েমর," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "স্বাস্থয িপ্তর বতন মামর্ COVID-19 এর জটি তা দহমসমব দশশুমির রক্তর্া ীগুদ র প্রিাহ
অ্র্ুভমবর 73টি ঘক্ষমে গমবষণা েরমে এবং ইমতামমেয এই অ্সুমখর েম দতর্জর্ দর্উ ইেেন বাসী
তামির প্রাণ হাদরমেমে। CDC দর্উ ইেেন মে এই অ্সুস্থতার জর্য জাতীে মার্িণ্ড ততদর েরমত বম মে
এবং ঘেট NY দজমর্াম ঘসন্টার এবং রেমে ার দবশ্বদবিযা েমে আরও ভাম াভামব এটি বুঝমত
সাহােয েরার জর্য এেটি গমবষণা েরার জর্য োজ েরমে। এটি এেটি ভেংের র্তু র্ উন্নের্,
দেন্তু দর্দিন্ত োকুর্ আমরা আরও দশখমত এবং অ্দভভাবেমির অ্বদহত েরার জর্য সবদেেু
েরদে।"
গভর্নর কুওমমার দর্মিন শর্াে ঘেট স্বাস্থয িপ্তর পরামশন দর্মিন শর্া এই মারাত্মে প্রিাহজর্ে ঘরাগ সম্পমেন
এেটি উপমিশ দর্মিন শর্া জাদর েমরমের্, োর র্াম "COVID-19 এর সামে সম্পদেন ত ঘপদডোদিে
মাদি-দসমেম ইর্মেমমটদর দসর্মরাম," স্বাস্থযমসবা প্রিার্োরীমির এই প্রিামহর অ্বস্থা অ্বদহত েরার
পাশাপাদশ পরীক্ষা এবং প্রদতমবিমর্র জর্য দর্মিন শর্া প্রিার্ েরমত। স্বাস্থয পদরমষবা প্রিার্োরীমে,
হাসপাতা সহ, 21 বেমরর েম বেসীমির মমেয সম্ভাবয COVID-19-এর সামে সম্পদেন ত ঘপদডোদিে
মাদি-দসমেম ইর্মেমমটদর দসর্মরামমর ঘক্ষমে স্বাস্থয দবভামগ দরমপাটন েরমত হমব।
েদিও অ্দেোংশ দশশু োরা েুক্তরামজয COVID-19-এর অ্দভজ্ঞতা াভ েমরমে শুেুমাে হা ো
উপসগন প্রোশ েমরমে, তামিরও ঘপদডোদিে COVID-19 এবং গুরুতর প্রিাহজর্ে ঘরামগর সামে
এেটি সম্ভাবয দ ঙ্ক পাওো ঘগমে। প্রিাহজর্ে দসমন্ড্রামমর এমর্ তবদশষ্টয আমে ো োওোসাদে ঘরাগ
এবং দবষাক্ত শে দসমন্ড্রামমর ঘেমে গুরুতর উপসগন প্রোশ েমর এবং তীব্র COVID-19 ঘেমে অ্সুস্থ
হওোর পমরর দির্ ঘেমে সপ্তামহর মমেয তা টমত পামর। এটি ক্রমাগত জ্বর, ঘপমটর উপসগন,
েু সকুদড়, এমর্দে োদডনওভাসকু ার উপসগন প্রোশ েমর এবং এই সে উপসগনগুদ র ঘক্ষমে দর্দবড়
েমের প্রমোজর্ আমে।
এই উপসগন ঘিখা দিম ই ঘপদডোদিমের োরা প্রােদমে পেনামে ঘরাগ দেদিত েরমত পারা এবং
দবমশষমজ্ঞর োমে দক্রটিেযা ঘেোমরর জর্য ঘরোর েরা অ্পদরহােন। এই উপসগনগুদ ঘিখা দিম ই
দশশুমির মমেয COVID-19 আমে দে র্া তা শর্াক্ত েরমত আণদবে এবং ঘসমরা দজেযা ঘটদেং
সুপাদরশ েরা হমে। অ্দেোংশ ঘরাগী োরা COVID-19 পদজটিভ হমেমে, োমির দেেু সংখযে
SARS-COV-2 শর্াক্ত হমেমে আণদবে ঘটদেংমের েম , আর অ্র্যমির ঘসমরা দজেযা ঘটদেং এর
েম ।
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