অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং র্র্ন ওম্ব়েল হেলর্ হেম্বের COVID-19 প্রবিবি়ো সমর্ন র্ করার জর্ে বর্উ
ই়েকন হেে হেল্র্ম্বক়োর কমীম্বের ইউোে ভ্রমম্বের হ াষো বেম্ব়েম্বের্

ইন্টারমাউম্বন্টর্ হেল্র্ম্বক়োর এর আম্বগ প্রম্ব়োজম্বর্র সম়ে ডজর্ খাম্বর্ক স্বাস্থ্েম্বসিা কমীম্বক বর্উ
ই়েকন হেম্বে পাঠিম্ব়েম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট এবং র্র্নওময়ল ঘেলর্
ঘেমটর বৃেত্তম স্বাস্থ্যমেবা প্রদার্কারী ইন্টারমাউমন্টর্ ঘেল্র্মকয়ারমক েমর্নর্ করার জর্য অ্ন্তত 30
জর্ স্বাস্থ্যমেবা কমী ইউটাে-এ ঘমাতাময়র্ করমব। ইন্টারমাউমন্টর্ ঘেল্র্মকয়ার এর আমগ র্র্নওময়ল
এবং অ্র্যার্য োেপাতামলর েমর্নমর্ ডজর্ খামর্ক স্বাস্থ্যমেবা কমীমক নর্উ ইয়মকন পাঠিময়মে। নর্উ
ইয়কন ঘেট প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী বযনিগত েুরক্ষা েরঞ্জাম (Personal protective equipment, PPE)
এবং েরঞ্জাম েরবরাে করমব, এবং স্বাস্থ্যমেবা কমীমদর প্রর্ম দল এই ঘরাববার ইউটাে ভ্রমণ
করমব।
"োরা ঘদমের মার্ুষ ঘে েমর্নর্ প্রদেনর্ কমরমে তা পনরমোধ করমত আমরা নর্উ ইয়কন ঘেমটর
অ্বযােত প্রমেষ্টায় র্তু র্ পদমক্ষপ গ্রেণ করনে এবং এটি বাস্তনবক নদক ঘর্মকও আমামদর নর্রাপদ
রাখার ঘেষ্টা - কারণ ঘেমকামর্া জায়গায় েংক্রমণ েব জায়গায় েংক্রমমণর েমার্," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ইউটাে-এ স্বাস্থ্য কমীমদর পাঠামবা ইন্টারমাউমন্টর্ ঘেল্র্মকয়ার েেনপটাল
নেমেমম, ো ইউটাে-এর বৃেত্তম োেপাতাল বযবস্থ্া। ইউটাে এবং ঘেই োেপাতাল বযবস্থ্া নর্উ
ইয়মকন র জর্য খুবই উদার নেল েখর্ আমামদর োোমেযর প্রময়াজর্ নেল, তারা র্র্নওময়ল েেনপটাল
নেমেমম ডজর্ খামর্ক কমী পাঠিময়মে ো COVID েময় আমামদর জর্য একটি প্রধার্ েরবরােকারী
নেল। তাই, আমরা প্রার্নমকভামব র্র্নওময়ল এবং স্বাস্থ্য নবভামগর প্রায় 30 জর্ কমী, এবং ঘেমকার্
PPE এবং প্রময়াজর্ীয় েরঞ্জাম পাঠামত োনি। আনম গভর্নর োবনাটন এবং ইউটাে এর েকল
জর্গণমক ধর্যবাদ জার্াই, এবং আনম নর্উ ইয়কন বােীমদর পক্ষ ঘর্মক বমলনে, আমরা ভু লমবা র্া
এবং তারা আমামদর জর্য ো কমরমে আমরা তা করব, কারণ এটাই আমমনরকার্ উপায়।"

"নর্উ ইয়মকন মোমারীর েরম পেনাময়, ইন্টারমাউমন্টর্ ঘেল্র্ নেমে ঘ র অ্োধারণ েমর্নমর্র জর্য
আমরা কৃ তজ্ঞ, োরা আমামদর 60 জমর্রও ঘবনে প্রর্ম োনরর কমী পাঠিময়মের্, োর মমধয
নেনকৎেক এবং র্ােনও রময়মের্," বর্উ ই়েম্বকনর িৃেত্তম স্বাস্থ্ে হসিা প্রোর্কারী এিং যুক্তরাম্বে
সিম্বেম্ব়ে হিবে কম্বরার্াভাইরাস হরাগীম্বের বেবকৎসা প্রোর্কারী র্র্ন ওম্ব়েল হেলম্বর্র হপ্রবসম্বডন্ট এিং
প্রধার্ বর্িন ােী কমন কিনা মাইম্বকল ডাউবলং িম্বলর্। "আমরা এখর্ এই ঘরামগর নবরুমে তামদর
বতন মার্ েুমে োোেয করার জর্য কমী পাঠিময় পারস্পনরক প্রনতনক্রয়া জার্ামত ঘপমর আর্নিত।"
েের ও হেেগুবলম্বক COVID-19 এর সাম্বর্ লড়ম্বি সাোযে করম্বি বর্উ ই়েম্বকনর অঙ্গীকার
COVID-19 নবরুমে েুমের েময়, নর্উ ইয়কন ঘেট ঘলানরডা, জনজন য়া এবং ঘটক্সামে PPE এবং
েরঞ্জাম েরবরাে কমরমে। উপরন্তু, ঘেট নর্ম্ননলনখত েম্পদ প্রদার্ কমরমে:
•
•
•
•
•

29 জুলাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট ঘলানরডার ঘেন্ট
নপটােনবামগন একটি ঘটনেং োইট স্থ্াপর্ করমব।
20 জুলাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট োভার্া জনজন য়ায়
COVID-19 েটস্পটগুনলমত দুটি োেন ঘটনেং োইট প্রনতষ্ঠা করমব।
16 জুলাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট ঘটক্সামের নেউেমর্
COVID-19 েটস্পটগুনলমত দুটি োেন ঘটনেং োইট প্রনতষ্ঠা কমরমে।
13 জুলাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট জনজন য়ার আটলান্টায়
ঘটনেং এবং কন্ট্রাক্ট ঘেনেং টিম পাঠামব।
10 জুলাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরনেমলর্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট COVID-19 এর
ঔষধ ঘরমমডনেনভর ঘলানরডায় ঘপ্ররণ করমব কারণ ঘেই ঘেট আক্রান্ত বযনিমদর
ঘকমের েংখযা ঘবমে ওঠার অ্নভজ্ঞতা করমের্।
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