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িনউ ইয়কর্  শহেরর �া�য্ ও মানিসক 
সুর�া কিমশনােরর প� েথেক 

 
েযেহতু, 25েশ মাচর্ , 2020 তািরেখ, িনউ ইয়কর্  শহেরর �া�য্িবিধর ("েহলথ েকাড") অধয্ায় 3.01 অনুসাের, 
COVID-19 এর ফেল শহেরর অভয্�ের একিট জন�া�য্ িবপযর্েয়র অি�� েঘাষণা করা হেয়েছ, যার ফেল িনউ 
ইয়কর্  শহর এবং এর বািস�ােদর �া�য্ ও সুর�া িনি�ত করার জনয্ িকছু িনিদর্� কমর্সূিচ ও িনয়মাবলী 
জররী; 

েযেহতু, িনউ ইয়কর্  শহের COVID-19 এ আ�া� েরাগী ও তােদর হাসপাতােল ভিতর্  হওয়ার সংখয্া অতয্� 
�ত বৃি� পাে�, এবং হাসপাতােলর ধারণ�মতােক অিত�ম না করা, েরাগীর সংখয্া কিমেয় রাখা, ও 
জন�াে�য্র সুর�ার জনয্ বাড়িত পদে�েপর �েয়াজন হেয় পেড়েছ,  

েযেহতু, আেগ েথেকই দবুর্ল �াে�য্র অিধকারী বয্ি� এবং বয়�েদর ে�ে� গরতরভােব COVID-19 এ আ�া� 
হওয়ার ঝঁুিক েবিশ, যা �া�য্গত জিটলতা, হাসপাতােল ভিতর্  হওয়া, ও মৃতুয্র ঝঁুিক বৃি� কের; 

েসেহতু �া�য্ কিমশনার বয়� বয্ি� (িবেশষত 65 বছর বা তার েবিশ বয়সী), অ�িনর্িহত �া�য্ সমসয্া 
থাকার ফেল গরতর COVID-19 এ আ�া� হওয়ার ঝঁুিক আেছ এমন মানুষ, এবং এেদর পিরবােরর সদসয্ 
ও েসবাদানকারীেদর জনয্ একিট সতকর্ বাতর্ া জাির করেছন।  

এ কারেণ, আপনােদর এখন েথেক এই মেমর্ বাতর্ া েদয়া হে� েযঃ 

COVID-19 এর িব�ার েথেক িনেজেক, পিরবােরর সদসয্েদরেক, এবং আপনার কমুয্িনিটেক র�া করেত, এখন 
েথেক কমর্�েল বা �ুেল যাওয়া, অথবা িচিকৎসা েসবা �হণ করা, �েয়াজনীয় খাবার বা ওষুধ েকনা ছাড়া 
ঘেরর বাইের অনয্ানয্ কাজকমর্ সীিমত রাখেত উপেদশ েদয়া হে�। 

তাছাড়া, িনউ ইয়কর্ বাসীগণ, িবেশষত যারা এই সতকর্ বাতর্ ার আওতায় পেড়ন, তােদর উিচত, যখন স�ব হয়, 
জনসাধারেণর বয্বহৃত �ান এবং জমােয়ত এিড়েয় চলা; পিরবােরর সদসয্েদর মেধয্ কারও COVID-19 এর 
ল�ণ থাকেল, সদসয্েদর েকউ COVID-19 আেছ এমন কারও সং�েশর্ আসেল, বা তােদর জনসাধারেণর সােথ 
ঘন ঘন সং�শর্ ঘটেল তােদর সামেন থাকা অব�ায় বািড়র বাইের এবং বািড়র িভতের সবর্দা মুেখ আবরণ 
পরা; বািড়র বাইের থাকা অব�ায় সব সময় অনয্ বয্ি�েদর েথেক কমপে� 6 িফট দরূ� বজায় রাখা; 
COVID-19 এর পরী�াসহ �েয়াজনীয় িচিকৎসা েসবা �হণ করেত যাওয়ার �েয়াজন বয্তীত অসু� হেল 
বািড়েতই থাকা; কমপে� 20 েসেকে�র জনয্ সাবান এবং জল িদেয় হাত েধায়া এবং না েধায়া হাত িদেয় 
েচাখ, নাক এবং মুখ �শর্ করা এিড়েয় চলাসহ হােতর �া�য্িবিধ যথাযথভােব অনুসরণ করা; এবং ঘন ঘন 
�শর্ ঘেট এমন সকল জায়গা বারবার পির�ার করা। 
 
এছাড়াও, অনয্ানয্ মানুেষর সােথ আপনােদর েমলােমশা যতটা স�ব সীিমত করার জনয্ �েয়াজনীয় 
েসবাদানকারীরা ছাড়া েকােনা অিতিথেক বািড়েত না ডাকা এবং িনউ ইয়কর্  শহেরর িভতের ও বাইের �মণ 
করা এিড়েয় চলেতও উপেদশ েদয়া হে�।  

েয সব অ�িনর্িহত �া�য্ সমসয্ার ফেল আপনার COVID-19 এ গরতরভােব অসু�তার ঝঁুিক বৃি� পায় তার 
মেধয্ আেছ কয্া�ার, হৃদযে�র সমসয্া, েযমন হাটর্  েফিলওর, কেরানাির আটর্ াির েরাগ বা কািডর্ ওমােয়ােপিথ, 
িকডিনর পুরােনা েরাগ, টাইপ 2 ডায়ােবিটস, গভর্ ধারণ, িসেকল েসল েরাগ, অিতির� ওজন, অ� 



�িত�াপেনর ফেল েরাগ �িতেরাধ বয্ব�ার সমসয্া (দবুর্ল েরাগ �িতেরাধ �মতা), ধূমপান, এবং পুরােনা 
অব�াকিটভ পালেমানাির েরাগ। েয সব সমসয্া গরতর অসু�তার ঝঁুিক বৃি� করেত পাের তােদর একিট 
পূণর্া� তািলকা িসিডিস ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
  
আপনার উিচত হেব আপনার �া�য্েসবাদানকারীর সােথ পরামশর্ কের েয েকােনা পরুােনা বা অনয্ানয্ 
�া�য্ সমসয্ার জনয্ �াভািবক িচিকৎসা েসবা চািলেয় যাওয়া, এবং েয েকােনা �েয়াজনীয় িটকা �হণ 
করা। 
 
আপনার যিদ COVID-19 এর উপসগর্ থােক তাহেল আপনার �া�য্েসবাদানকারীর সােথ েযাগােযাগ করন। 
আপনার জররী িভিত্তেত িচিকৎসার দরকার হেল, 911 এ কল করন। 

আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
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