নম্বর 202.25
ননর্বাহী আদেশ
দুর্য োগকোলীন পরিরিরিি জরুরি অবিো সংক্রোন্ত অবযোহি
আইরনি সোমরিক িরগিোরদশ ও পরিবিযন
য্খোরন, 7 মার্ব 2020 তানরদে আনম - স্টেদের সর্বত্র সমস্ত কাউনিগুনিদত স্টেদের েুদ্বাগকািীন
জরুনর অর্স্থার কথা স্ট াষণা কদর ননর্বাহী আদেশ নম্বর 202 জানর কনর;
য্খোরন, COVID-19 এর ভ্রমণ সংনিষ্ট েনা এর্ং সম্প্রোদের সংস্পশবজননত সংক্রমণ উভেই ননউ
ইেকব স্টেদে ননথর্দ্ধ করা হদেদে এর্ং আদরা অর্যাহত হদত পাদর র্দি প্রতযাশা করা হদে;
উপিন্তু এখনই, গভনবর অযান্ড্রু এম. কুওদমা ননউ ইেকব স্টেদের গভব নর স্ট্দকাদনা সংস্থার স্টকাদনা
আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নর্নধ্ র্া ননেন্ত্রণ, অথর্া এর অংশগুনির সামনেকভাদর্ স্থনগত র্া
সংদশাধ্ন করার জনয স্টেদের েুদ্বাগপূণব জরুনর অর্স্থা, ্নে এই জাতীে আইন, স্থানীে আইন, অধ্যাদেশ,
আদেশ, নর্নধ্ র্া আইন স্টমদন র্িা েুদ্বাদগর জরুনর অর্স্থা স্টমাকাদর্িাে প্রদোজনীে পেদেপদক র্াধ্া স্টেে র্া
নর্িম্ব কদর র্া এই জাতীে েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িাে সাহা্য র্া সহােতা করার প্রদোজন হে, তদর্ আনম
কা্বননর্বাহী আইদনর ধ্ারা 29-a এর অনুদেে 2-B অনু্ােী আমার উপর নযস্ত েমতার্দি, 29 স্টম 2020
প্বন্ত ননদনাক্ত আইনগুনি সামনেকভাদর্ স্থনগত করনে:
•

NYCRR এর োইদেি 10 এর স্টসকশন 401.3 এর সার্নশনভশন (a) এর্ং (e) এর্ং স্টসকশন 710.1
এর্ং NYCRR এর োইদেদির পােব 709 এর্ং 710, এর্ং অনয স্ট্ স্টকান প্রদ্াজয নর্নধ্ স্টসই পনরসর
অর্নধ্ পনরর্তব ন অথর্া সংদশাধ্ন করা ্াদত র্তব মাদন িাইদসন্সকৃ ত জদের হাসপাতাি এর্ং িাইদসন্সকৃ ত
জদের স্টকন্দ্রগুনির দ্বারা পনরর্ানিত ননদর্নেত সামনেক জদের সাইেসমূদহর অনুদমােন এর্ং প্রতযেন
করার অনুমনত প্রোন করা হে স্বস্থয কনমশনারদক;

উপিন্তু, েুদ্বাগ স্টমাকাদর্িা করার জনয প্রদোজনীে েুদ্বাগ জরুনর সমে স্টকাদনা ননদেব শ জানর করার জনয
ননর্বাহী আইদনর 29-a স্টসকশদনর অনুদেে 2-B এর ধ্ারা অনু্ােী আমার উপর নযস্ত কতৃব পদের েমতা
দ্বারা, আনম এই ননর্বাহী আদেদশর তানরে স্টথদক 29 স্টম 2020 সমেকাদির জনয ননননিনেত ননদেব শগুনি ইসুয
কনর:
•

ননর্বাহী আদেদশ 202.13 এর্ং 202.12-এ উনিনেত জেোনকারী স্টরাগীদের জনয সহােক র্যনক্ত সংক্রান্ত
ননদেব শ এদতাদ্বারা সংদশাধ্ন করা হদে এই মদমব স্ট্োদন স্ট্ স্টকান আরটিদকি আঠাদশর স্টেনিনসটি,
িাইদসদন্সর শতব নহদসদর্, স্ট্ স্টকান জেোনকারী স্টরাগীদক প্রসর্দর্েনার সমে, জেোদনর সমে এর্ং
স্টরাগীর থাকার অর্নশষ্ট সমদে, একজন সহােক র্যনক্তর উপনস্থনতদক অনুদমােন করদর্, ্ার স্টকান
COVID-19 এর উপসগব স্টনই; এর্ং/অথর্া একজন স্ট ৌিা, ্ার COVID-19 এর স্টকান উপসগব স্টনই,
তাদক প্রসর্দর্েনার সমে, জেোদনর সমে এর্ং স্টরাগীর থাকার অর্নশষ্ট সমদে উপনস্থত থাকদত স্টেদর্।

একজন সহােক র্যনক্তর এর্ং/অথর্া একজন স্ট ৌিার উপনস্থনত কনমশনাদরর দ্বারা ননধ্বানরত র্যনতক্রদমর
অধ্ীন হদর্ নর্নকৎসাগত প্রদোজদনর জনয।
•

ননর্বাহী আদেশ 202.10 -দত থাকা ননদেব শনাটি ্া স্বাস্থয কনমশনারদক সকি সাধ্ারণ হাসপাতাদি,
অম্বুিােনর সাজবানর স্টসিাদর, অনেস-নভনিক সাজব ানরর অনুশীিন এর্ং াোগননেক এর্ং নর্নকত্সা
স্টকন্দ্রগুনিদক, স্টরাগীদের স্টর্দ র সংেযা র্ৃনদ্ধ কদর, সর্ ঐনেক সাজব ানর এর্ং প্রনক্রো র্ানতি করা সহ,
তা এদতাদ্বারা সংদশাধ্ন করা হদে সাধ্ারণ হাসপাতািগুনিদক ঐনেক সাজব ানর এর্ং পদ্ধনত প্রনক্রো
সম্পােন করার অনুদমােন স্টেওোর জনয ্তেণ তারা ননননিনেত মানেণ্ড পূরণ করদেন: একটি
কাউনির মদধ্য, স্টমাে উপিব্ধ হাসপাতাি ইনদপদশি কযাপানসটি নত্রশ শতাংদশর উপর এর্ং স্টমাে উপিব্ধ
হাসপাতাদির ICU েমতা নত্রশ শতাংদশর উপর এর্ং স্টমাে পনরর্তব ন, এনপ্রি 17 2020 স্টথদক এনপ্রি
27 2020 প্বন্ত হাসপাতাদি ভনতব স্টরাগীর সংেযা ্ারা COVID-19 এর জনয ইনতর্ার্ক, েদশর স্টর্দে
কম হে; কাউনি মদধ্য প্রনতটি হাসপাতাি ্া স্ট্াগযতার মানেণ্ড পূরণ কদরদে, তাদের জনয, উপিব্ধ
হাসপাতাি ইনদপদশি কযাপানসটি নত্রশ শতাংদশর স্টর্নশ এর্ং উপিব্ধ হাসপাতাদির ICU কযাপানসটি নত্রশ
শতাংশ এর্ং স্টমাে পনরর্তব ন, এনপ্রি 17 2020 স্টথদক এনপ্রি 27 2020 প্বন্ত হাসপাতাদি ভনতব স্টরাগীর
সংেযা ্ারা COVID-19 এর জনয ইনতর্ার্ক, েদশর স্টর্দে কম হে স্বাস্থয কনমশনার এই মানেণ্ড
র্াস্তর্ােদনর স্টেদত্র ননদেব শনা জানর করার জনয অনুদমানেত। ঐনেক সাজব ানর ও প্রনক্রোকরণ সম্পােদনর
জনয অনুদমানেত সাধ্ারণ হাসপাতািগুদিাদক অর্শযই নূযনতমভাদর্, কনমশনার কতৃব ক ননধ্বানরত পদ্ধনতদত
স্বাস্থয েপ্তরদক সাজবানরর সংেযা এর্ং ধ্রণ নরদপােব করদত হদর্। স্ট্ সর্ সাধ্ারণ হাসপাতাি ্ারা এই
ননদেব দশ উনিনেত ঐনেক সাজবানর এর্ং প্রনক্রো সম্পােন করার মানেণ্ড পূরণ কদরন না তারা এই
নননষদ্ধকরণ স্টথদক োড় র্াইদত পাদরন এমন একটি পনরকল্পনা জমা নেদে স্বাস্থয েপ্তদরর কাদে,
কনমশনাদরর সুপানরশকৃ ত পদ্ধনতদত, ্ার অন্তভুব ক্ত, নূনযতমভাদর্, তাদের স্টেনসনিটির ধ্ারণ েমতা,
শারীনরক কননেগাদরশন, সংক্রামক র্যানধ্র স্টপ্রাদোকি এর্ং কমী স্টমাতাদেন করার েমতা, স্টকান
প্রদ্াজয কমবসংস্থাদনর কদষ্টর তথয ্া কমীর্দির স্টকান হ্রাস অন্তভুব ক্ত কদর, োদিবা সহ, ্া দেদে স্টসই
স্টেনসনিটির ঐনেক সাজব ানর র্া প্রনক্রো সম্পােদনর অেমতার কারদণ অথর্া কমীর্দি হ্রাস করার
কারদণ, ্া অনর্িদম্ব হদত পাদর স্টসই স্টেনসনিটির ঐনেক সাজব ানর অথর্া প্রনক্রো সম্পােদনর অেমতার
েদি। সাধ্ারণ হাসপাতািগুদিা স্টরাগীদের জনয স্টকাদনা ঐনেক সাজব ানর র্া প্রনক্রো সম্পােন করদর্ না,
্তেণ প্বন্ত না প্রনতটি স্টরাগী একটি অনুদমানেত াোগননেক পরীোর মাধ্যদম COVID-19 এর
স্টননগটিভ েি িাভ কদরদে, এর্ং হাসপাতাি ও স্টরাগী কনমশনাদরর দ্বারা ননধ্বানরত পদ্ধনতদত প্রাকঅদরাদপার্ার এর্ং প্রাক-প্রনক্রোকরণ ননদেব নশকা স্টমদন র্দিদে।

আমার স্বহদস্ত এর্ং অযািদর্নন স্টেদের নপ্রনভ সীি সহ
অযািদর্নন শহদর েুই হাজার নর্শ সাদির
এনপ্রি মাদসর উননত্রশতম নেদন এটি
প্রোন করা হি।
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