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রিয পরিব়ািবর্গ, 
 
এই সপ্ত়াহে, ফসন্ট়াি েি রিরিি কহর়াল অ্য়ান্ড রিহেনশন (হি়ার্ রনযন্ত্রণ এবং িরিহি়াধ ফকন্দ্র) যরি ফক়াহি়ান়া-ে়াইি়াস যুক্তি়াহে স্থ়ানীয পযগ়াহয 
বযরক্ত-হেহক-বযরক্তহি ছরিহয পহি ি়ােহল কী েহি প়াহি ফসরবষহয সম্ভ়াবয রবরেন্ন রবকল্প আহল়াচন়া কহিহছ, এই আহল়াচন়ায অ্ন্তেুগক্ত রছল সু্কল 
রসহেহেি রবহবচন়া কি়াি িহনয রবরেন্ন সুপ়ারিশ। 
 
এই েুহুহিগ, সরিক িেযগুহল়া ফশ়ান়া এবং আিংকগ্রস্ত ন়া েওয়া খুবই িরুরি। বিগে়াহন রনউ ইযকগ রসরিহি রনরিি কি়া নহেল ফক়াহি়ান়া-ে়াইি়াহসি 
এখনও ফক়ানও ঘিন়া ঘহিরন এবং রনউ ইযকগব়াসীহিি িহনয এি ঝুুঁরক রনম্ন পযগ়াহয িহযহছ।  
 
রকন্তু, অ্নয়ানয ফিহশ এই ে়াইি়াহসি সংক্রেণ আে়াহিি উহেহর্ি পরিে়াণ ব়ারিহয রিহযহছ, এবং আেি়া রনউ ইযকগ রসরিহি বযরক্ত-হেহক-বযরক্তহি 
সংক্রেহণি সম্ভ়াবন়াি িহনয িস্তুরি গ্রেণ কিরছ। যরি বযরক্ত-হেহক-বযরক্তহি সংক্রেণ শুরু েয ি়ােহল কী পিহেপ ফনয়া েহব ি়া রনেগি কিহব 
আে়াহিি রসরিহি আক্র়ান্ত ে়ানুহষি সংখয়া এবং ি়াহিি অ্সুস্থি়াি স়াধ়ািণ িীব্রি়াি উপি। NYC ফেলথ্ রিপ়ািগহেন্ট (স্ব়াস্থয িপ্তি) সিকগি়াি স়াহে 
সকল সম্ভ়াবয পরিরস্থরিি িহনয িস্তুরি গ্রেণ কিহছ, এবং আেি়া অ্বয়ােিে়াহব পযগহবেণ কহি য়াব ও আে়াহিি সু্কল করেউরনরিগুহল়াহি ফযহক়ান 
সম্ভ়াবয িে়াব অ্বরেি কিহব়া। 
 
এই েুহুহিগ সু্কল বন্ধ কি়াি ফক়ানও পরিকল্পন়া ফনই। এরি একরি চিে পিহেপ য়া দিনরিন িীবহনি িহনয রবঘ্নসৃরিক়ািী েহি প়াহি, এবং 
এধিহণি রসদ্ধ়ান্ত ব়াস্তব়াযন কি়া েহব র্ণস্ব়াস্থয (প়াবরলক ফেলে) রবহশষজ্ঞহিি রনহিগশন়া অ্নুয়াযী। 
 
সকল রনউ ইযকগব়াসীি ফু্ল িরিহি়াহধি স়াধ়ািণ পিহেপগুহল়া গ্রেণ কি়া অ্বয়ােি ি়াখ়া উরচি, এহি অ্ন্তেুগক্ত: 
 
• আপন়াি ক়ারশ ব়া ে়াুঁরচ একরি রিসুয অ্েব়া ি়াে়াি ে়াি়া রিহয ঢ়াকুন 
• আপন়াি ে়াি রনযরেি ধুহয ফেলুন 
• আপন়াি েুখেন্ডল স্পশগ কি়া ফেহক রবিি ে়াকুন 
• য়াি়া অ্সুস্থ ি়াহিি ক়াছ়াক়ারছ সংস্পশগ ফেহক রবিি ে়াকুন 
• আপন়াি ফু্ল শট  রনন – ফিরি বলহি রকছুই ফনই 
• আপরন অ্সুস্থ অ্নুেূি েহল ব়ারিহি ে়াকুন। আপন়াি ি়াক্ত়ািহক ফে়ান করুন এবং ি়াুঁহক আপন়াি অ্সুস্থি়াি লেণগুহল়া এবং ভ্রেণ ইরিে়াস 

উহেখ করুন। 
 
আহি়া িহেযি িহনয, অ্নুগ্রে কহি এই রচরিি স়াহে সংযুক্ত বহুল রিজ্ঞ়ারসি িশ্ন়াবলীি পৃষ্ঠ়ারি পিুন (শুধু ইংহিরিহি), অ্েব়া গুরুত্বপূণগ সবগহশষ 
িহেযি িহনয nyc.gov/health রেরিি করুন। 
 
ফক়াহি়ান়া-ে়াইি়াস সংক্র়ান্ত আে়াহিি অ্বয়ােি িহচি়া সম্পহকগ, আে়াহিি সু্কল করেউরনরিগুহল়াহক আেি়া সুস্পিে়াহব অ্বরেি কি়া অ্বয়ােি ি়াখহব়া। 
 
 
 
রবনীি, 

                         

   
 
ওক্সইরিস ব়ািবি (Oxiris Barbot), MD 
করেশন়াি  
রনউ ইযকগ রসরি রিপ়ািগহেন্ট অ্ে  
ফেলথ্ অ্য়ান্ড ফেন্ট়াল ে়াইরিন 
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