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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা েরৎকাম্বলর ফ্লু মমৌসুম্বমর আম্বগ COVID-19 কন্ট্োক্ট মেবসিং এিিং ফ্লু প্রবিম্বরাধ
িাডাম্বি 30 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বররও মিবে প্রদার্ করার কথা ম াষণা কম্বরম্বের্

িহবিল COVID-19 এর এক্সম্ব াজার এিিং মকসগুবলর িদন্তকারী কমীম্বদর সিংখ্ো িৃবি করম্বি
ফ্লু মমৌসুম্বমর আম্বগ ফ্লু টিকাকরম্বণর হার েবিোলী করম্বি কাউবন্ট্গুম্বলাম্বিও িহবিল াওয়া যাম্বি
প্রা কম্বদর সম্পূণন িাবলকা এখ্াম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 30 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিামররও বেমি প্রদার্ করার কথা ব াষণা
কমরমের্ যামে িরৎকামির ফ্লু বমৌসুমমর আমগ COVID-19 কন্ট্যাক্ট বেমসিং এেিং ফ্লু প্রমেমরাধ
োডামর্ার জর্য। অ্র্ুদামর্র আকামর কাউমন্ট্গুমিামে উপিব্ধ েহমেমির বেিীরভাগই COVID-19 এর
েমধনে সর্াক্তকরণ, র্জরদামর এেিং প্রমেমরামধর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয মেভামগর কমী ক্ষমো োডামে
েযেহার করা হমে। গভর্নর প্রেি ফ্লু বমৌসুমমর বক্ষমে স্বাস্থযমসো েযেস্থা বক অ্মভভূ ে করা বেকামে
রাজযেযাপী ফ্লু টিকাদামর্র হার োডামর্ার জর্য অ্মেমরক্ত 2 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্মেমরক্ত
টিকাদার্ েহমেি মহমসমে প্রদার্ করার কথা ব াষণা কমরর্। কাউমন্ট্ মহমসমে অ্থনায়র্ এখামর্ পাওয়া
যামে।
"আমরা চিমার্ COVID-19 মহামারীর সামথ িডাই চামিময় যাোর সামথ সামথ আসন্ন িরমের ফ্লু
বমৌসুমমর জর্য প্রস্তুমে মর্মি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা কাউমন্ট্গুমিামে উপিব্ধ করার জর্য
30 মমমিয়র্ মামকন র্ ডিার অ্র্ুদার্ েহমেি তেমর করমে োমদর কন্ট্যাক্ট বেমসিং োডামর্ার জর্য যা আমামদর জর্য খুে ভামিা কাজ কমরমে - এেিং ফ্লু প্রমেমরাধ এেিং টিকাকরণ সম্প্রসারমণর জর্য
যামে কাউমন্ট্গুমিা োমসন্দামদর ফ্লু এেিং COVID-19 উভময়র পরীক্ষা প্রদার্ করমে প্রস্তুে থামক।"
NYS কন্ট্যাক্ট বেমসিং ইমর্মিময়টিভ (NYS Contact Tracing Initiative), কাউমন্ট্র সামথ
অ্িংিীদামরমে, NY কমমউমর্মকেি মডমজজ মযামর্জমমন্ট্ মসমেম (NY Communicable Disease
Management System) ো কমমকয়ার (CommCare) েযেহার কমর। রাজয জুমড সামঞ্জসযো
মর্মিে করমে, এই েহমেি প্রাপ্ত কাউমন্ট্গুমিমক সকি COVID-19 েদন্ত এেিং বেমসিং মিয়াকিামপর
জর্য কমমকয়ার েযেহার করমে হমে। কাউমন্ট্র জর্সিংখযার উপর মভমি কমর অ্র্ুদার্ প্রদার্ করা

হমি এেিং প্রমেটি কাউমন্ট্মে রাজযেযাপী COVID-19 বকমসর িোিংমির জর্য একটি সম্পূরক অ্র্ুদার্
প্রদার্ করা হমি।
বর্উইয়কন মেট বড াটনম্বমন্ট্ অি মহলথ (New York State Department of Health) কবমের্ার ড.
হাওয়াডন জুকার িম্বলর্, "মর্উ ইয়কন োসীরা গে কময়ক মাস ধমর কমোর পমরশ্রম কমরমে, এই
কঠির্ সমময়র মমধয, COVID-19 এর মেস্তার বরাধ করার জর্য। এই ধরমর্র উমদযাগ, যা রাজয
জুমড কন্ট্যাক্ট বেমসমের প্রমচষ্টামক িমক্তিািী কমর, এই কঠির্ সাফিয েজায় রাখার চামেকাঠি হমে,
মর্য়ন্ত্রমণর োইমর যাওয়ার আমগ স্থার্ীয় প্রাদুভনােগুমি েন্ধ কমর। িরে এেিং িীেকামি COVID-19
বকমসর সিংখযা োডার সম্ভাের্া থাকায়, আমম সোইমক উৎসামহে করমে সুস্থ থাকার জর্য ফ্লুময়র িট
মর্মে এেিং যখর্ ো উপিব্ধ হমে েখর্ COVID-19 এর টিকা বর্ওয়ার জর্য প্রস্তুে থাকমে।"
এই েহমেি এমপমডমমওিমজ এেিং সিংিামক বরামগর জর্য িযােমরটমর ক্ষমোর (Epidemiology and
Laboratory Capacity for Infectious Diseases) জর্য বরাগ প্রমেমরাধ এেিং মর্য়ন্ত্রণ বকমের
(Centers For Disease Control And Prevention, CDC) পৃষ্ঠমপািকোয় উপিব্ধ একটি সমোয়
চু মক্তর মাধযমম উপিব্ধ করা হময়মে।
কন্ট্যাক্ট বেমসিং অ্থনায়র্ োডাও, গভর্নর ব াষণা কমরর্ বয CDC কেৃন ক প্রদি 2 মমমিয়র্ মামকন র্
ডিার ফ্লু বমৌসুমমর আমগ সারা রাজয জুমড স্থার্ীয় স্বাস্থয মেভামগ মেেরণ করা হমে যামে মর্মিে
করা যায় বয সোই োমদর ফ্লুময়র িট পার্। েসন্ত 2020 COVID-19 জরুরী অ্েস্থা NYS এর
স্বাস্থযমসো েযেস্থামক চামপ বফমি মদময়মে; COVID-19 এর আমরকটি েরমের সামথ এক গুরুের
ইর্ফ্লুময়ঞ্জা বমৌসুম একমেে হময় সহমজই এটিমক অ্মভভূ ে করমে পামর। ইর্ফ্লুময়ঞ্জা অ্সুস্থোর এেিং
মৃেুযর একটি প্রধার্ কারণ, যা প্রমেমরাধমযাগয স্বাস্থযমসোর সাক্ষাৎ, হাসপাোমি ভমেন এেিং মৃেুযর
জর্য দায়ী। 2019-2020 সামির ইর্ফ্লুময়ঞ্জা বমৌসুমম 22,000 এরও বেমি মর্উ ইয়কন োসীমক
িযােমরটমর-কর্ফামনড ইর্ফ্লুময়ঞ্জা মর্ময় হাসপাোমি ভমেন করা হময়মেি।
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