অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কন স্টেট COVID-19 টিকা দার্ স্টপ্রাগ্রাম্বমর খসডা স্ট াষণা কম্বরম্বের্

স্টপ্রাগ্রাম্বমর উম্বেেে বর্উ ইয়ম্বকনর সকল িাবসন্দা যারা টিকা বর্ম্বে চার্ োম্বদর জর্ে একটি বর্রাপদ
এিং কাযন কর COVID-19 টিকা দার্ বর্বিে করা
স্টর্েৃ স্থার্ীয় বিবর্কোল এিং জর্স্বাস্থে বিম্বেষজ্ঞম্বদর পরামম্বেন স্টপ্রাগ্রাম বিকবেে
প্রস্তাবিে টিকা অগ্রাবিকার মোবিম্বে উচ্চ ঝুঁু বকপূণন জর্সংখো এিং প্রম্বয়াজর্ীয় স্বাস্থেম্বসিা কমীম্বদর
জর্ে প্রথম্বম টিকা গ্রহণ পবরকল্পর্া করা হম্বে
বর্উ ইয়কন স্টেট COVID-19 টিকা দার্ স্টপ্রাগ্রাম্বমর খসডা এখাম্বর্ উপলভে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ঘেট নিপাটনমমন্ট অ্ফ ঘেল্থ
(Department of Health, DOH) একটি খসডা COVID-19 টিকা দার্ কমনসূচী প্রকাশ কমরমে ো
নর্উ ইয়মকন একটি COVID-19 টিকার নর্রাপদ এবং কােনকর নবতরণ নর্নিত করার জর্য একটি
প্রাথনমক কাঠামমা নেমসমব কাজ কমর।
খসডা কমনসচ
ূ ী ঘর্তৃ স্থার্ীয় নিনর্কযাল এবং জর্স্বাস্থয নবমশষজ্ঞমদর সামথ পরামশন কমর উন্নত করা
েময়মে, এবংএর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভাগ, কনমউনর্টি পাটনর্ার এবং সংস্থা এবং ঘফিামরল
সরকামরর সামথ সেমোনগতা এবং অ্ংশীদানরত্ব প্রময়াজর্।
টিকা ততনর প্রনিয়ার এই মুেূমতন অ্মর্ক অ্জার্া নদক নবমবচর্া কমর, নর্উ ইয়কন ঘেট COVID-19
টিকা দার্ ঘপ্রাগ্রাম র্মর্ীয় এবং টিকা প্রাপযতা, টিকা অ্র্ুমমাদমর্র সময়মরখা, ঘফিামরল এবং রাষ্ট্রীয়
দানয়ত্ব বণনর্া, অ্র্ুদার্, সাপ্লাই ঘচইমর্র চানেদা এবং নবতরমণর প্রময়াজর্ীয়তা সম্পনকন ত একানিক
চলক এবং পনরনস্থনতর জর্য নিজাইর্ করা েময়মে।
"আমরা অ্মর্ক অ্র্ুমামর্র উপর একটি পনরকল্পর্া নর্ময় আসনে। আমরা জানর্ র্া আমরা কত
ঘিাজ ঘপমত োনি। আমরা জানর্ র্া আমরা কী টিকা ঘপমত োনি। আমরা জানর্ র্া কখর্ আমরা
এটা পামবা। রামজয একটি রাজযবযাপী টিকাকরণ পনরকল্পর্া থাকমব। আমরা ঘফিামরল সরকামরর
সামথ ঘেৌথভামব এটা করমবা। ঘফিামরল সরকার প্রকৃ ত টিকা উৎপাদর্ এবং টিকা নবতরমণর দানয়মত্ব

আমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেটগুনল একা একা এটা করমত পামর র্া। এটাই ঘশষ কথা।
এটা একটা নবশাল কােনিম। COVID-এর অ্িীমর্ আজ পেনন্ত আমরা ো কমরনে তার ঘচময় এটি
একটি বৃেত্তর অ্পামরশর্াল কােনিম। এটা আমরা জটিল অ্ঙ্গীকার এবং কাজ। এবং আমামদর
ঘফিামরল সরকারমক এই রাজয এবং প্রনতটি রামজযর সামথ একটি উপেুক্ত অ্ংশীদার েমত েমব।"
এই টিকা নর্রাপদ এবং কােনকর তা প্রমানণত েমল, খসডা টিকা করণ কমনসচ
ূ ী নবজ্ঞার্, নিনর্কযাল
দক্ষতা এবং জর্স্বামস্থযর উপর নভনত্ত কমর টিকা প্রাপকমদর অ্গ্রানিকার ঘদয়। এই পনরকল্পর্া
নর্ম্ননলনখত প্রস্তানবত অ্গ্রানিকার মযানিক্স ঘপশ কমর োমত োরা সবমচময় ঝুুঁ নকপূণন এবং অ্পনরোেন
কমীরা অ্গ্রানিকার প্রাপক, নবমশষ কমর সমবনাচ্চ COVID প্রবণতা সম্পন্ন সম্প্রদাময়র প্রনত নবমশষ
মমর্ামোগ প্রদার্ কমর।

উচ্চ ঝুঁু বকপূণন জর্সংখো/
অেোিেেকীয় স্বাস্থেম্বসিা কমী
কম ঝুঁু বক জর্সংখো/ অর্োর্ে
প্রম্বয়াজর্ীয় কমী
সািারণ জর্সংখো

স্টভৌগবলক এলাকায় উচ্চ
COVID-19 প্রিণো

স্টভৌগবলক এলাকায় বর্ম্ন
COVID-19 প্রিণো

অ্গ্রানিকার 1

অ্গ্রানিকার 2

অ্গ্রানিকার 3

অ্গ্রানিকার 4

অ্গ্রানিকার 5

অ্গ্রানিকার 6

প্রনতটি পেনাময়র মমিয, খসডা পনরকল্পর্া নর্ম্ননলনখত অ্নতনরক্ত অ্গ্রানিকার পেনায় প্রস্তাব কমর ো
টিকার প্রাপযতা এবং টিকার োমরর উপর নভনত্ত কমর বযবোর করা েমব:
ঘরাগীর েত্ন ঘসটিংমস কমনরত স্বাস্থযমসবা কমীরা (নিনর্কযাল এবং র্র্নিনর্কযাল) (আইনসইউ, ইনি, ইএমএস সমবনাচ্চ অ্গ্রানিকার)
• দী নমময়াদী েত্ন সুনবিা কমী োরা নর্য়নমত বানসন্দামদর সামথ ঘোগামোগ
কমর
• সবমচময় ঝুুঁ নকপূণন দী নমময়াদী েত্ন সুনবিা ঘরাগী
ফােন ঘরস্পন্ডার (অ্নি নর্বনাপণ, পুনলশ, র্যাশর্াল গািন)
নশক্ষক/স্কু ল কমনচারী (সশরীমর নর্মদন শর্ার ঘক্ষমে), চাইল্ডমকয়ার ঘপ্রাভাইিার
জর্স্বাস্থয কমী
অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় ফ্রন্টলাইর্ কমীরা োরা নর্য়নমত জর্গমণর সামথ নমথনিয়া
কমর (ফামনানসে, মুনদ ঘদাকামর্র কমী, িার্নজট কমী, ইতযানদ) অ্থবা জটিল
অ্বকাঠামমা বজায় রামখ
অ্র্যার্য দী নমময়াদী েত্ন সুনবিা ঘরাগী এবং অ্র্যার্য সমমবত ঘসটিংমস
বসবাসকারী
•

পযন ায়
1
•
•
•

পযন ায়
2

•

•

•

সািারণ জর্সংখযার বযনক্তরা োমদর ঘকামরনবনিটি এবং স্বাস্থয অ্বস্থার কারমণ
নবমশষ কমর উচ্চ ঝুুঁ নকপূণন বমল নবমবচর্া করা েয়
65 বেমরর ঘবশী বয়সী বযনক্ত
উচ্চ ঝুুঁ নকসম্পন্ন 65 বেমরর কম বয়সী বযনক্ত

•

অ্র্যার্য সকল প্রময়াজর্ীয় কমী

•

সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক এবং নশশু

•

পযন ায়
3
পযন ায়
4
পযন ায়
5

•

নর্উ ইয়কন ঘেট COVID-19 টিকা দার্ কমনসূচীর খসডা NYS নিপাটনমমন্ট অ্ফ ঘেল্থ দ্বারা প্রস্তুত
করা েময়মে এবং ঘফিামরল সরকামরর কাে ঘথমক প্রতযানশত ভনবষযমতর নববরমণর উপর নভনত্ত কমর
পনরবতন র্ করা েমব। খসডা পনরকল্পর্ায় বণনর্া করা েময়মে:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

টিকা প্রনিয়া জুমড ঘেসব নর্মদন নশকা র্ীনত ঘমমর্ চলা েমব
মূল অ্র্ুমার্, অ্জার্া নদক, এবং চলক ো টিকা পনরকল্পর্ামক প্রভানবত করমত পামর
টিকা প্রদামর্র আমগ এবং পমর নর্রাপত্তা এবং কােনকানরতা নর্নিত করমত পদমক্ষপ
টিকা নবতরণ ও বাস্তবায়মর্র দক্ষতা
নিনর্কযাল গাইমিমের উপর নভনত্ত কমর একটি টিকা অ্গ্রানিকার মযানিক্স
দক্ষ টিকা নবতরণ এবং নবতরমণর জর্য একটি প্রনিয়া
টিকা দামর্র জর্য টিকা প্রদার্কারীমদর প্রনশক্ষণ, নর্বন্ধর্, প্রময়াগ এবং সোয়তার বযবস্থা
টিকা ঘপ্রাগ্রামমর সকল নদক সমন্বয় এবং পেনমবক্ষণ করার জর্য একটি িাটা এবং আইটি অ্বকাঠামমা
নবশ্বাস গমড ঘতালা এবং জর্গণমক অ্বনেত করার জর্য একটি গণ নশক্ষা এবং কনমউনর্টি আউটনরচ
কযামম্পইর্
সমগ্র টিকা ঘপ্রাগ্রাম পনরচালর্ার জর্য একটি ভযাকনসর্ ঘসন্ট্রাল কমান্ড ঘসন্টার
প্রময়াজর্ীয় সরবরাে ও সরঞ্জাম ঘপমত একটি বামজট ও িয় প্রনিয়া

নর্উ ইয়কন ঘেট COVID-19 টিকা দার্ ঘপ্রাগ্রামমর খসডায় স্বীকার করা েময়মে ঘে ঘফিামরল
সরকামরর টিকা উন্নয়র্ প্রনিয়া এবং পনরকল্পর্া সম্পমকন এখমর্া অ্মর্ক অ্জার্া নদক আমে, োর
মমিয রময়মে এর সময়, বরাদ্দ, পনরমাণ, অ্গ্রানিকার, নবতরণ, টিকা দার্ এবং টিকা দামর্র পর
পেনমবক্ষণ। আজ পেনন্ত, ঘফিামরল সরকার ঘফিামরল এবং রাজয সরকামরর মমিয ভূ নমকা এবং
দানয়ত্ব স্পষ্টভামব বণনর্া কমরনর্, বণনর্া কমরমে নকভামব এই টিকা অ্থনায়র্ করা েমব বা পনরমশাি
করা েমব, এবং নর্উ ইয়মকন র একটি টিকা কমনসচ
ূ ীর পনরকল্পর্া চূ ডান্ত করার আমগ অ্র্যার্য
গুরুত্বপূণন নববরণ প্রদার্ প্রময়াজর্ েমব।
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