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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে বর্উ ইয়ম্বকন ফ্লু আক্রান্ত হওয়ার টর্া িোপক হাম্বর িৃবি
ঘপম্বয়ম্বে

োরা এখম্বর্া ভোকবির্ ঘর্র্বর্ তাম্বের ফ্লু েট ঘর্ওয়ার জর্ে তাবগে ঘেওয়া হম্বে - আপর্ার
বর্কটস্থ ফ্লু ভোকবির্ ঘখাোঁজার জর্ে এখাম্বর্ বিক করুর্
বর্উ ইয়কন ঘেম্বটর ফ্লু ট্র্োকাম্বরর িিন ম্বেষ উপাত্ত ঘেখুর্ এখাম্বর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েরমের্ ঘে গত সপ্তামে, নর্উ ইয়েন ঘেমের ইর্ফ্লুময়ঞ্জা আক্রান্ত
েওয়ার ের্া 72 শতাাংশ বৃনি ঘেময়মে, এবাং 62টি োউনির মমযয 58টিমত র্তু র্ ভামব ইর্ফ্লুময়ঞ্জা আক্রান্ত
েওয়ার খবর োওয়া ঘগমে। োশাোনশ, েযাবমরেনরমত নর্নিত ইর্ফ্লুময়ঞ্জা আক্রান্ত োসোতামে ভনতন েওয়া
ঘরাগীর সাংখযা নেে 363, ো গত সপ্তামের ঘেমে 41 শতাাংশ ঘবনশ। এোড়াও গভর্নর কুওমমা েয় মামসর ঘবনশ
বয়সী সেে নর্উ ইয়েন বাসী োরা ফ্লু শে ঘর্র্নর্ তামের ভযােনসর্ ঘর্ওয়ার জর্য তানগে নেময়মের্।
"এই ঘেমের প্রনতটি ঘোণায় ফ্লুমত আক্রান্ত েওয়ার ের্া বৃনি োমে, ঘেই সব নর্উ ইয়েন বাসী এখমর্া ফ্লু-এর
প্রনতমরাযী ভযােনসর্ ঘর্র্নর্ আনম তামের মমর্ েনরময় চাই ঘে এই জরুনর োজটি েরার জর্য এখমর্া সময়
ঘশষ েময় োয়নর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ফ্লু ঘমৌসুম েুমরােমম শুরু েময় ঘগমে, এবাং আক্রান্ত েওয়া ও
োসোতামে ভনতন েওয়ার সাংখযা বৃনি োমে, নর্মজমের ও আমামের নপ্রয়জর্মের রক্ষা েরমত আমামের েমক্ষ ো
ো েরা সম্ভব আমামের সব েরা উনচত।"
2018 সামের জার্ুয়ানর মামস, গভর্নর কুওমমা এেটি জরুনর নর্বনােী নর্মেন শ স্বাক্ষর েমরর্ োর ফমে
ফামনানসেরা 2018 সামের ফ্লু ঘমৌসুমম 2 ঘেমে 18 বের বয়সী নশশুমের ফ্লু ভযােনসর্ নেমত োমর। এই নর্বনােী
নর্মেন মশ স্বাক্ষর েরার ের, ফামনানসেরা 2 ঘেমে 18 বের বয়সী 9,000 নশশুমে ভযােনসর্ প্রোর্ েমর।
েরবতীমত, গভর্নর এই নর্মেন শমে আইমর্ েনরণত েমরর্, অ্েনাৎ এখর্ এেজর্ ফামনানসে 2 বেমরর বড়
ঘেমোমর্া মার্ুষমে ফ্লু ভযােনসর্ নেমত োরমব। গভর্নর কুওমমা ভযােনসর্ গ্রেমণর এই সম্প্রসানরত বযবস্থার
সুনবযা ঘর্ওয়ার জর্য নর্উ ইয়েন বাসীমের তানগে নেমের্।
এই ইর্ফ্লুময়ঞ্জা ঘমৌসুমম, নর্উ ইয়েন শেমরর োাঁচটি বমরাসে 58টি োউনিমত 5,400টি ইর্ফ্লুময়ঞ্জা আক্রান্ত
েওয়ার ের্া েযাবমরেনরমত নর্নিত েরা েময়মে। এই সমময়, ইর্ফ্লুময়ঞ্জার োরমণ 1,305জর্ োসোতামে ভনতন
েময়মে, এবাং এেটি ইর্ফ্লুময়ঞ্জা-সাংক্রান্ত নশশুমৃতুযর ের্া মেমে। গত নতর্ ঘমৌসুম যমর, নর্উ ইয়মেন 19টি
ইর্ফ্লুময়ঞ্জা-সাংক্রান্ত নশশুমৃতুযর ের্া মেমে এবাং গমড় 15,101জর্ ইর্ফ্লুময়ঞ্জার োরমণ োসোতামে ভনতন
েময়মে।

গত সপ্তামে, ঘেে স্বাস্থয েনমশর্ার (State Health Commissioner) ডা. োওয়াডন জুোর ঘ াষণা েমরর্ ঘে
নর্উ ইয়েন ঘেমে ইর্ফ্লুময়ঞ্জার প্রােুভনাব ঘেখা নেময়মে। ঘ াষণার ফমে এই নর্য়মটি োেনেরী েয় ঘে স্বাস্থযমসবা
েমীরা োরা ইর্ফ্লুময়ঞ্জার ভযােনসর্ ঘর্র্নর্ তামের ঘরাগীরা সাযারণত ঘেসব স্থামর্ োমে ঘসখামর্ সানজনেযাে
বা প্রনক্রয়া মাস্ক েড়মত েমব।
এোড়াও, স্বাস্থয অ্নযেপ্তর (Department of Health) নর্উ ইয়েন ঘেে ফ্লু ট্র্যাোর(New York State Flu
Tracker) চােু েমরমে, ো েে নর্উ ইয়েন ঘেে স্বাস্থয সাংমোজে (New York State Health Connector)
এর এেটি র্তু র্ ডযাশমবাডন, ো সেজমবাযয ইর্ফ্লুময়ঞ্জা উোমের এেটি উৎস োর মাযযমম জর্গণ তামের
োউনিমত ইর্ফ্লুময়ঞ্জার োর সম্পমেন জার্মত োরমব। ডযাশমবামডন োেমব এই ঘমৌসুম ও গত নতর্ ঘমৌসুমমর জর্য
োউনি, সপ্তাে, ও ইর্ফ্লুময়ঞ্জার যরর্ (A, B বা নর্নেন ষ্ট র্য়) অ্র্ুোয়ী েযাবমরেনর-নর্নিত ইর্ফ্লুময়ঞ্জা আক্রান্ত
েওয়ার ের্ার সাংখযা।
ঘেম্বটর স্বাস্থে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন জুকার িম্বলর্, "োরা এখমর্া ফ্লু ভযােনসর্ ঘর্র্নর্
আমরা তামের ঘজারামোউৎসাে নেনে ঘে জর্স্বামস্থযর প্রনত এই সাাং ানতে হুমনের নবরুমি েড়াই েরমত
অ্নবেমে ভযােনসর্ নর্র্। ভযােনসর্ নর্মে আের্ার সামে আের্ার আমশোমশর মার্ুষও সুরনক্ষত োেমব,
োমের মমযয অ্মেক্ষােৃ ত েুবনে মার্ুষ ঘেমর্ নশশু, বয়স্ক মার্ুষ ও েী নমময়ানে স্বাস্থয সমসযায় আক্রান্ত বযনি
অ্ন্তগনত।"
ফ্লু শে ঘর্ওয়া এবাং অ্সুস্থ অ্বস্থায় বানড়মত োোর োশাোনশ, োমতর েনরের্তা রক্ষা েরা গুরুত্বেূণনঃ
•
•
•
•

ইর্ফ্লুময়ঞ্জা ভাইরাস সাবার্ ও গরম োনর্ নেময় ঘমমর ঘফো সম্ভব ো অ্র্যার্য ভাইরামসর ঘক্ষমে
সম্ভব র্া।
নর্মজমে জীবাণুর োত ঘেমে সুরনক্ষত রাখমত এবাং অ্র্যমের মমযয সাংক্রমণ র্া েরমত বার
বার সাবার্ ও গরম োনর্ নেময় েমেমক্ষ 20 ঘসমেমের জর্য োত ঘযার্।
ঘেখামর্ সাবার্ ও োনর্ োওয়া োমব র্া ঘসখামর্ অ্যােমোমোে-নভনেে েযাে সযানর্োইজার
সামে রাখুর্। অ্ন্তত 60 শতাাংশ অ্যােমোেেসে এেটি েণয নর্বনাচর্ েরুর্।
আের্ার োমত োাঁনচ বা োনশ নেমবর্ র্া। বরাং, আের্ার মুখ এবাং র্াে এেটি টিসুয নেময়
ঢাকুর্। োমের ফ্লু েময়মে তারা েক্ষণ ঘেখা ঘেওয়ার 7 নের্ েেনন্ত সাংক্রামে।

ফ্লু-এর বযাোমর তমেযর জর্য, নভনজে েরুর্ঃ
www.health.ny.gov/diseases/communicable/influenza/seasonal।
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