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কবমের্ার জকুার হাসপাতাল এিং র্াবসনং হহাম প্রোসকম্বের কাম্বে বিঠি বলম্বেম্বের্ সাজন  এিং হেক্স 
এিং ডাটা বরম্বপার্ন ং িেিস্থার রূপম্বরো জাবর্ম্বে  

  
নিউ ইয়র্ক  স্টেট স্টেল্থ র্নিশিার োওয়ার্ক  জরু্ার আজ োসপাতাল এবং িানসকং স্টোমির প্রশাসর্মের 
র্ামে এর্টি নিঠি জানর র্মরমেি রামজের 'সাজক  অ্োন্ড স্টেক্স' প্রমটার্মলর অ্ংশ নেমসমব তমথের 
প্রনতমবেমির বেবস্থার রুপমরখা বেক্ত র্মর।  
  
নিঠিটির সমূ্পর্ক বাতক া নিম্নরূপ:  
  
8 নর্মসম্বর 2020  
  
োসপাতাল এবং িানসকং স্টোি প্রশাসর্মের প্রনত:  
  
আপিারা জামিি, আিরা COVID স্টর্মসর সংখোর বৃনি স্টেখমত পানি এবং অ্ন্তত জািুয়ানরর 
িাঝািানঝ অ্বনি স্টর্মসর সংখো এবং োসপাতামল ভনতক  েওয়ার সংখো বাড়মব বমল আশা র্রনে। 
আশাবােী েনৃিভনি েমি স্টে জািুয়ানরর িাঝািানঝ সিয় স্টথমর্ বৃনির োর র্িমব। নর্ন্তু, স্টবশীরভাগ 
নবমশষজ্ঞ এর্িত স্টে COVID এর্টি উমেমগর নবষয় েময় থার্মব েতক্ষর্ িা েত সংখের্ িািুষমর্ 
বতক িামি টির্া স্টেওয়া েমব বমল আশা র্রা েমি তা স্টসই িূেিতি সংখো স্টপ ৌঁমোয় ো এই প্রমিিার 
র্ােকর্ারীতা বজায় রাখার জিে প্রময়াজি, ো জিু এবং স্টসমেম্বমরর িাঝািানঝ স্টর্াথাও েমব।  
  
আিরা সবাই বসন্তর্ামল COVID স্টর্মসর বৃনি স্টথমর্ অ্মির্ নর্েু নশমখনে। এখি স্টসই নশক্ষাগুনল 
বাস্তবায়ি র্রা আিামের োনয়ত্ব। োসপাতামলর জিে, আিরা জািমত স্টপমরনে স্টে COVID স্টর্মসর 
বৃনি িামঝ িামঝ স্বতন্ত্র োসপাতামলর িারর্ ক্ষিতামর্ োনপময় োয়। নর্েু োসপাতাল বেবস্থা সিয় 
িত তামের নসমেমির অ্িোিে সুনবিার িমিে স্টরাগীমের স্টবাঝার ভারসািে বজায় রাখমত প্রস্তুত নেল 
িা। এর ফমল স্বতন্ত্র োসপাতালগুমলা অ্সুনবিার সম্মুখীি েয়। োসপাতামল ভনতক  েওয়ার আমগ আগত 
স্টরাগীমের পনরিামর্র ভারসািে বজায় রাখার জিে স্বতন্ত্র োসপাতাল বেবস্থাগুনল প্রস্তুত থামর্ তা 
নিনিত র্রা জরুরী।  
  
আিরা বসমন্ত নশমখনে, িারর্ ক্ষিতার উপর সতর্ক  িজর রাখা নিনিত র্মর স্টে স্টর্াি স্টফনসনলটি 
োমত অ্নভভূত িা েয় স্টস জিে স্টসখামি সোয়তার বেবস্থা এবং/অ্থবা নবর্ল্প পনরর্ল্পিা প্রস্তুত 



 

 

আমে। এর িামি েমি স্টে নসমেিমর্ অ্বশেই আগত স্টর্মসর সংখোর উপর িজর রাখমত েমব, 
স্টরাগীর ভার বৃনির পোটামিকর উপর লক্ষ রাখমত েমব এবং লক্ষে রাখমত েমব স্টে নসমেমির স্টর্াি 
স্বতন্ত্র োসপাতাল সিসোর সম্মুখীি েমত পামর, এবং নসমেমির স্বতন্ত্র োসপাতালগুমলামর্ অ্নভভূত 
েওয়া স্টথমর্ নবরত রাখার জিে অ্িুশীলি গমড় তুলমত েমব। নসমেমির িমিে স্টফনসনলটিগুনলর জিে 
স্টরাগীর স্টবামঝর ভারসািে বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ক। স্টে সব োসপাতালগুনল োসপাতাল বেবস্থার অ্ংশ 
িয়, তামের এই প্রনবিামির অ্িীমি প্রময়াজিীয় সাজক  প্ল্োমির অ্ংশ নেমসমব, প্রনতমবশী 
োসপাতালগুমলার সামথ েথােথ বেবস্থা র্রমত েমব োমত স্টবমড় ওঠা স্টরাগীর সংখোমর্ রাখার বেবস্থা 
র্রা োয় এিি স্তমর স্টপ ৌঁেমিার আমগ ো তামের িারর্ ক্ষিতামর্ পেুকেস্ত র্রমত পামর।  
  
রাজে েসনপটাল এিামজক নি স্টরসপি স্টর্টা নসমেমির (Hospital Emergency Response Data 
System, HERDS) িািেমি োসপাতামলর িারর্ ক্ষিতা পেকমবক্ষর্ র্রা অ্বোেত রাখমব। নর্ন্তু, 
এটা স্বতন্ত্র োসপাতাল এবং োসপাতাল বেবস্থার োনয়ত্ব োসপাতালগুনল 80% িারর্ ক্ষিতায় 
স্টপ ৌঁোমিার আমগ অ্থবা এর্টি স্টবমড় ওঠার পনরনস্থনতমত, বাস্তবানয়ত স্টবমড় ওঠার িারর্ ক্ষিতার 
75% স্টপ ৌঁোমিার আমগ নবনভন্ন নবষয় ও পনরনস্থনত সম্পমর্ক  রাজেমর্ সতর্ক  র্রা। নরমপাটক  র্রার 
িারর্ ক্ষিতার িমিে নবমশষভামব থার্মত েমব স্টিাট র্িী স্টিাতাময়ি র্রা িালু স্টবমর্র সংখো, স্টিাট 
র্িী স্টিাতাময়ি র্রা ICU শেোর সংখো, র্িী স্টিাতাময়মির স্টক্ষমে ঘাটনত, বেনক্তগত সুরক্ষািলূর্ 
সরঞ্জাি (Personal Protective Equipment, PPE) এবং স্টে স্টর্াি গুরুত্বপূর্ক স্টরাগীর পনরিেকার 
সরঞ্জাি, স্টেিি বতক িামি HERDS সিীক্ষায় নরমপাটক  র্রা েময়মে। আিরা HERDS সিীক্ষা পনরবতক ি 
র্রব োমত আপনি অ্ংশীোর োসপাতামলর সামথ এই িরমির নবেেিাি বেবস্থা সম্পমর্ক  আিামের 
অ্বনেত র্রমত পামরি। এই িরমির স্টর্াি িুনক্ত অ্িুোয়ী স্টরাগীমের স্থািান্তর র্রার আমগ, 
োসপাতালগুনলমর্ অ্বশেই স্টরাগীমের স্থািান্তর র্রার প্রময়াজি এবং োসপাতাল স্টর্াথায় স্টরাগীমের 
পাঠামিার পনরর্ল্পিা র্রমে তা সম্পমর্ক  রাজেমর্ অ্বনেত র্রমত েমব োমত রাজে পনরনস্থনতর 
প্রনতর্ামরর জিে েমথি সিময় পেকাপ্ত আঞ্চনলর্ ক্ষিতা নিনিত র্রমত পামর এবং এর্টি স্টিনতবাির্ 
ফলাফল এড়ামত পামর।  
স্টর্স এবং োসপাতামল ভনতক র সংখো ট্র্োর্ র্মর স্টর্মসর পনরিামর্র বৃনি এখি অ্িুিাি র্রা োয়। 
এই সংখো ট্র্োর্ র্রার স্টক্ষমে, োসপাতালগুনলর এর্টি অ্িীিাংনসত সিসোর পনরনস্থনত সম্পমর্ক  
সমিতি েওয়া উনিত। েখি এর্টি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ক পনরনস্থনত েমব তখি রাজেমর্ অ্বশেই 
জািামত েমব, েয় আিামর্ XXXXXX এ, অ্থবা েনে আনি উপলভে িা থানর্ তােমল নিনেি 
প্রাউর্ অ্থবা লোনর স্টশায়াটক মজর র্ামে XXXX এ। েনে স্টর্াি পনরনস্থনত সঙ্কটজির্ অ্বস্থায় স্টপ ৌঁোয় 
তােমল অ্িুগ্রে র্মর উনিনখত বেনক্তমের সামথ প্ররৃ্তরুমপ স্টোগামোগ র্রুি। ইমলর্ট্র্নির্ প্রজ্ঞাপিমর্ 
প্ররৃ্ত নবজ্ঞনপ্ত নবমবিিা র্রমবি িা। উপরন্তু, HERDS তথে জিা স্টেওয়ার সিয়, েয়া র্মর 
পনরষ্কারভামব নিমেকশ র্রুি েখি োসপাতাল বেবস্থার িমিে এর্টি জটিল পনরনস্থনতর সৃনি েমি।  
  
এই জরুরী অ্বস্থার সিয়, সিময়াপমোগী এবং সঠির্ HERDS র্াটা জিা স্টেওয়া, এবং গুরুত্বপূর্ক 
ির্ারর্ ক্ষিতার ঘাটনতর নবজ্ঞনপ্ত প্রোি অ্পনরোেক। HERDS র্াটা নিউ ইয়র্ক  রামজের এর্টি 
সরর্ারী প্রতেয়র্রর্। এই তথে স্টর্ অ্নফনসয়াল ফাইনলং নেমসমব নবমবিিা র্রা েমব এবং স্টর্াি 
নিথো জিা েথােথ আইনি ফলাফমলর আওতািীি েমব। উপরন্তু, আপিামর্ স্মরর্ র্নরময় স্টেওয়া 
েয় স্টে োসপাতাল বেবস্থা এবং স্বতন্ত্র োসপাতাল উভয়ই, োরা সাজক  অ্োন্ড স্টেক্স নিয়মির 



 

 

আবশের্তা স্টিমি িমল িা, অ্থবা গভিকর র্তৃক র্ জানর র্রা িারর্ ক্ষিতা েথােথভামব পেকমবক্ষর্ 
র্রা এবং তার জিে পনরর্ল্পিা র্রা সংিান্ত নিবকােী আমেশ স্টিমি িমল িা, তারা উমিখমোগে 
জনরিািা বা লাইমসি স্থনগতর্রমর্র বা বানতলর্রমর্র সম্মখুীর্ েমত পামর।  
  
োসপাতাল এবং িানসকং স্টোমির জিে, অ্িুগ্রে র্মর স্টজমি রাখুি স্টে PPE িজমুের প্রময়াজিীয়তা 
স্পি। িানসকং স্টোিগুমলার অ্বশেই 60 নেমির িজেু থার্মত েমব এবং োসপাতালগুমলার এনপ্রল িামস 
সমবকাচ্চ বেবোমরর উপর নভনি র্মর সর্ল প্রময়াজিীয় PPE নবভামগর (গ্লাভস, গাউি, স্টফস নশল্ড, 
িশিা, সানজক র্োল িাস্ক এবং N95) 90 নেমির িজেু থার্মত েমব। এই সংর্টর্ালীি িজেু 
স্বাভানবর্ িজমুের তানলর্ায় নবমবনিত েমব িা। স্টফনসনলটিগুনলমর্ তামের দেিনিি িানেো পূরমর্র 
জিে পেকাপ্ত পনরিামর্ PPE থার্মত েমব ো িজেু আমে তা োড়াও। দেিনিি সরবরামের জিে 
িজমুের বেবোর িজেু রাখার উমেশেমর্ পরানজত র্মর। এই িজেু শুিুিাে PPE-র আন্তজক ানতর্ 
ঘাটনতর স্টক্ষমেই বেবোর র্রমত েমব, স্টেিি গত বসমন্ত ঘমটনেল, স্টসই স্টক্ষমে আপনি রাজে স্বাস্থে 
েপ্তর (State Department of Health) স্টথমর্ নবজ্ঞনপ্ত পামবি স্টে িজেু বেবোর র্রা স্টেমত পামর। 
আিরা আশা র্নর প্রনতটি স্টফনসনলটি সমূ্পর্কভামব এই নিয়মির অ্িুবতী েমব। স্টে সব স্টফনসনলটিগুনল 
িজমুের প্রময়াজিীয়তা স্টিমি িমল িা, তারা গত সপ্তামে নবভাগ স্টথমর্ ঘাটনতর নবজ্ঞনপ্ত স্টপময়মে।  
  
এই অ্ভূতপূবক িোিারীর পনরনস্থনত স্টিার্ামবলায় আপিার অ্বোেত র্মঠার পনরশ্রি এবং 
অ্ংশীোনরমত্বর জিে িিেবাে।  
  
নবিীত,  
  
োওয়ার্ক  এ. জরু্ার. M.D. J.D.  
স্বাস্থে র্নিশিার  
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