�ায়শ িজ�ািসত ��সমূহঃ
িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এর জনয্ NYC হােমর িটকাকরণ অডর্ার
9ই এি�ল, �া�য্ িবভাগ (Health Department) জন�াে�য্র জরির অব�া েঘাষণা কের এবং �কিলেন িজপ েকাড
11205, 11206, 11211 এবং 11249 এ হােমর �াদুভর্ােবর িবরে� �িতি�য়া�রপ একিট হােমর িটকাকরেণর আেদশ
জাির কের। এই �ায়শ িজ�ািসত ��সমূহ এই েঘাষণা স�ে� অিতির� তথয্ �দান কের এবং তার সােথ সংি�� হােমর
িটকাকরেণর আেদেশর স�েকর্ ও অিতির� তথয্ �দান কের।
িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এ হােমর �াদুভর্ােবর �িতি�য়া�রপ �া�য্ িবভাগ একিট
জন�া�য্ সং�া� জরির অব�ার কথা েঘাষণা কেরিছল েকন?
�া�য্ কিমশনার জন�াে�য্র জরির অব�া েঘাষণা করেত পােরন যখন িনউ ইয়কর্ বাসীেদর �াে�য্র ে�ে� েকােনা জরির
ঝুঁ িক েদখা যায়।
বতর্ মােন �কিলেনর উইিলয়ামসবাগর্ এবং েবােরা পাকর্ এলাকায় একিট সি�য় হােমর �াদুভর্াব ঘেটেছ যা এই ধরেনর ঝুঁ িকর
হমিক িহসােব েযাগয্তা�া�। 2018 সােলর অে�াবেরর শরেত এই �াদুভর্াব শর হয় এবং এর ফেল িটকা �িতেরাধেযাগয্
এই েরােগর �ায় 300িট ঘটনা ঘেটেছ। গত িতন মােস এই ঘটনাগিলর েবিশরভাগই িজপ েকাড 11205, 11206, 11211
এবং 11249 এর অিধবাসীেদর মেধয্ ঘেটেছ। �া�য্ অিধদ�র এই �াদুভর্াবিট েশষ করার জনয্ একািধক েকৗশল েচ�া
কেরেছ, যার মেধয্ রেয়েছ �ভািবত স�দােয়র মেধয্ িনিবড় �চার এবং তােদর পিরেবশনকারী িচিকৎসা �দানকারীরাও।
তদুপির, �া�য্ িবভাগ এই স�দােয়র েসবায় িনযু� িশশ পিরচযর্া কমর্সূচী এবং ইেয়িশবা েথেক েকােনা িবনা-িটকাকৃ ত
িশশেদর বাদ েদওয়া বাধয্তামূলক কের। তেব, এই জীপ েকাডগিলর মেধয্ কম িটকাকরেণর হােরর কারেণ �াদুভর্াব
এেখােনা চলেছ।
এই �াদুভর্াব MMR িটকার িনরাপত্তার এবং কাযর্কািরতা স�েকর্ িবপ�নক ভু ল তথয্ িব�ােরর ফেল আেরা েবেড় চেলেছ।
�া�য্ অিধদ�র এই স�দােয়র েবিশরভাগ েলােকর পােশ দাঁিড়েয়েছ যারা তােদর স�ানেদর এবং অনয্েদরেক ঝুঁ িক েথেক
সুরি�ত রাখেত কেঠার পির�ম কেরেছ। এই স�াবয্ মারাত্মক সং�মণ েথেক িনউ ইয়কর্ বাসীেদর সুরি�ত রাখেত এবং এই
�াদুভর্াবিট েশষ করার এক জরির �েয়াজন রেয়েছ। এই েঘাষণা �ভািবত স�দােয়র মেধয্ িটকাকরেণর হাের উ�িত িনেয়
আসেত সাহাযয্ করেব।
হােমর িটকাকরেণর আেদশ িক কের?
িনউইয়কর্ িসিটেত হােমর িব�ার ব� করার জনয্ �া�য্ িবভাগ বাধয্তামূলক কের েয 6 মাস এবং তার েবিশ বয়সীরা এবং
�া�বয়�রা যারা িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এ বসবাস কেরন, কাজ কেরন বা �ু েল যান, তারা হাম,
মা�স এবং রেবলা (MMR) িটকাকরণ করান। গভর্ বতী বয্ি� সহ ৈবধ িচিকৎসাগত কারেণ যারা এই িটকা িনেত পােরন
না, তােদর এই িটকাকরেণর আেদশ েথেক ছাড় েদওয়া হয়।

িটকা েনওয়া বা অনা�ময্ বয্ি�েদর ে�ে� হােমর ঝুঁ িক কম হয়। িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এর
েবশীরভাগ মানুেষর জনয্, এই আেদশিট আপনােক আপনার িটকাকরেণর ইিতহাস বা অনা�ময্তার ি�িত িনি�ত করার
জনয্ আপনার অনা�ময্তার নিথ পরী�া করেত বা আপনার �া�য্ পিরেষবা �দানকারীর সােথ কথা বলেত উত্সািহত
করেব।
6 েথেক 11 মাস বয়েসর িশশরা িক িটকাকরেণর আেদেশর অ�ভর্ ু �?
হয্াঁ, িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এ িশশ পিরচযর্ায় উপি�ত থাকা অথবা বসবাসকারী সকল বা�ারা
এই িটকাকরেণর আেদেশর অ�ভুর্ �। আেগ �দান করা MMR িটকার েডাজ তােদর বতর্ মান �াদুভর্ােবর সময় র�া করেব।
িশশেদর তখন সুপািরশকৃ ত িটকাকরেণর সময়সূচীেত িফের আসা উিচৎ এবং MMR িটকার �থম েডাজ 12 মাস বয়েস
পুনরাবৃিত্ত করা উিচত। িশশেদর MMR িটকার দুিট েডাজ অবশয্ই িনেত হেব �ু েল উপি�ত হবার জনয্ (িক�ারগােটর্ন 12তম ে�ড অবিধ)।
িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249-এ বসবাস কের না এমন 6 েথেক 11 মাস বয়সী িশশেদর জনয্ MMR
িটকার একটি◌ �াথিমক েডাজ স�েকর্ িন�িলিখত িনেদর্ িশকািট বয্বহার করন:
•

েবােরা পাকর্ এবং �াউন হাইটেস পিরিচত হােমর �াদুভর্াব সহ স�দােয়র সদসয্েদর জনয্ এিট ��ািবত।

•

িনউ ইয়কর্ িসিটেত অেথর্াড� ইহিদ স�দােয়র সদসয্েদর জনয্ ��ািবত।

•

সম� িশশ যারা আ�জর্ািতকভােব বা পিরিচত হােমর �াদুভর্াব আেছ এমন একিট স�দােয় �মণ কের, তােদর জনয্
��ািবত।

আিম যিদ িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এ কাজ কির?
আপিন যিদ িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249-এ অবি�ত একিট বয্বসার জনয্ কাজ কেরন, তাহেল হােমর
িব�ার ব� করার জনয্ আপনার MMR িটকা েনওয়া বাধয্তামূলক। আমরা আপনােক আপনার িটকাকরণ ইিতহাস বা
অনা�ময্তার অব�া িনি�ত করার জনয্ আপনার অনা�ময্তার েরকডর্ পরী�া করেত বা আপনার �া�য্ পিরেষবা
�দানকারীর সােথ কথা বলেত উৎসাহ জানাই।
�া�য্ অিধদ�র কি◌ কের জানেব েক িটকা েনয়িন?
যখন �া�য্ িবভােগর কম�রা হােমর েরাগীেক সনা� কেরন, তখন েস েয বয্ি�র সােথ েযাগােযাগ কেরেছ তােকও সনা�
কের। �া�য্ অিধদ�র এবং �া�য্েসবা �দানকারীরা এই পিরিচিতগিলেক িটকা বা অনয্ানয্ �িতেরাধমূলক পদে�েপর সােথ
সংযু� কেরন এবং হােমর ঝুঁ িক কমােত তােদর সােথ কাজ কেরন। �া�য্ িবভােগর কম�রা িসিটওয়াইড ইিমউনাইেজশন
েরিজি� (Citywide Immunization Registry, CIR) বয্বহার কেরন েয েকানও বয্ি�র ভয্াকিসন েরকডর্ পরী�া করার
জনয্ যারা হােমর েরাগীর সােথ েযাগােযাগ েরেখ থাকেত পােরন। যিদ িটকাকরেণর েরকডর্ পাওয়া যায় না, �া�য্ িবভাগ
হােমর �িতেরােধর অনয্ানয্ �মাণ অনুেরাধ করেত পাের। উদাহরণ�রপ, একিট র� পরী�া, যা িমজলস েসেরালিজ নােম
পিরিচত, �মাণ কের েয েকউ পূেবর্ িটকা েনওয়ার মাধয্েম বা হােমর ভাইরাস সং�মেণর মাধয্েম হাম েরােগর �িত
অনা�ময্ অজর্ন কেরেছন। আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারী এই সাধারণ পরী�ার আেদশ িদেত পােরন এবং আপনার
তার জনয্ র� িনেত পােরন। িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এর েয েকউ িযিন হােমর �িত অনা�ময্তা
�তয্য়ন করেত পারেবন না িটকাকরেণর নিথ েপশ কের অথবা একিট ইিতবাচক িমজলস েসেরালিজ র� পরী�া �ারা তা

�দশর্ন করেত পারেবন, �া�য্ িবভােগর তােদর অনা�ময্ এবং িটকাকৃ ত নন বেল িবেবিচত করেবন এবং িটকাকরেণর
আেদশ ল�নকারী িহেসেব জণয্ করেবন।
আিম িটকা �তয্াখয্ান করেল িক হেব?
যিদ ইিতমেধয্ই তার◌া তা না কের থােকন তাহেল �া�য্ অিধদ�র িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এর
সবাইেক িটকা েনবার আেদশ জারী করেছন। �া�য্ অিধদ�র �ভািবত িজপ েকাডগিলেত বসবাস কেরন, কাজ কেরন বা
�ু েল যান এমন বয্ি�েদর এবং 11 এি�ল 2019 এর মেধয্ যােদর িটকা েদওয়া হয়িন এবং �া�য্ িবভােগর কােছ
অনা�ময্তার �মাণ বা ৈবধ িচিকৎসাগত ছাড় �দান কেরন না যারা, তােদর িসিভল সাম� জারী করেত পােরন। যিদ
িটকাকরণ না করা বয্ি�িট একিট িশশ হয়, তাহেল শমন তার বাবা-মােক জাির করা হেব। শমন �হণকারী বয্ি�
�শাসিনক িবচার ও শনািনর িনউ ইয়কর্ িসিট অিফেস শনািনর অিধকারী হেবন (New York City Office of
Administrative Trials and Hearings)। শনািনর আিধকািরক যিদ শমনিট বহাল রােখন তাহেল 1,000 মািকর্ ন ডলার
জিরমানা আেরাপ করা হেব। শনািনর সমেয় উপি�ত না হেল বা শমেন সাড়া িদেত বয্থর্ হেল 2,000 মািকর্ ন ডলার জিরমানা
হেব।
যিদ আিম েকান িচিকৎসাগত অব�ার জনয্ বা অনয্ানয্ িচিকৎসাগত কারেণ িটকা না িনেত পাির তাহেল কী
হেব?
MMR িটকা �হণ করা েথেক আপনােক িবরত করেত পাের এমন কেয়কিট িচিকৎসাগত কারণ রেয়েছ। আপিন যিদ একিট
হাম েরািগর সােথ সংযু� থাকার জনয্ পিরিচত হন এবং গভর্ াব�া সহ MMR িটকা�াি� েথেক আপনােক �িতেরাধ করেত
পাের এমন একিট িচিকৎসাগত কারণ থােক, তাহেল আপনােক িনউ ইয়েকর্ �য্াি�স করার লাইেস�যু� একজন �া�য্েসবা
�দানকারীর কাছ েথেক িনিদর্ � দিললািদ েপশ করেত বলা হেব। এই িচিকৎসাগত দিললািদ অবশয্ই ��ভােব েসই শতর্ বয্�
করেব যা আপনার বা আপনার স�ােনর িটকা েদওয়া অস�ব কের েতােল। আপিন েকন িটকািট িনেত পারেবন না তা
স�েকর্ একিট �� িববৃিত ছাড়া একিট সাধারণ �দানকারীর েনাট ৈবধ িচিকৎসার ছাড় িহসােব �হণ করা হেব না।
আপনার নিথপ� িনি�ত করা হেল, আপনার িবরে� জিরমানা �তয্াহার করা হেব।
িচিকত্সার কারেণ যারা MMR িটকা �হণ করেত পােরন না হােমর সং�েশর্ আসার পের তারা হয়ত আেরকিট
�িতেরাধমূলক িচিকত্সা �হণ করেত পােরন যার নাম ইিমউন �িবউিলন। �া�য্ িবভাগ ইিমউন �বুিলন পাওয়া �েয়াজন
বয্ি�েদর িনেদর্ িশকা �দান করেবন।
�া�য্ অিধদফতর আর িক করেছন হাম ছিড়েয় পড়া ব� করার জনয্?
�া�য্ অিধদ�র ইেয়িশভা ও িশশ পিরচযর্াকারী কমর্সূচীগিল যা �ভািবত স�দায়গিলর েসবা কের এবং িজপ েকাড
11205, 11206, 11211 এবং 11249 এ অবি�ত, েসগিলেক েসই সকল িশশেদর বাদ েদওয়া বাধয্তামূলক করেব যােদর
MMR িটকার �েয়াজনীয় েডাজ েদওয়া েনই। িশশরা যিদ তােদর MMR িটকাগিলর ে�ে� হালনাগাদ থােক বা তােদর
লয্াবেরটির পরী�া (িমজলস েসেরালিজ) পরী�া করা হেয় থােক যা েদখায় েয তারা হােমর �িত অনা�ময্ তাহেল তােদর
িশশ পিরচযর্া বা ইেয়িশভােত িফের যাওয়ার অনুমিত েদওয়া হেব। এই বজর্েনর �েয়াজনীয়তাগিল �াদুভর্াব েশষ হওয়া পযর্�
বা যত�ণ �া�য্ িবভাগ িনধর্ারণ না করেছন েয এিট অিটকাকৃ ত িশ�াথ�েদর এই ইেয়িশভাগিল বা িশশ পিরচযর্ার
েফিসিলিটগিলেত উপি�ত হওয়ার জনয্ িনরাপদ, তত�ণ বলবত থাকেব। �া�য্ অিধদ�র িটকাকরণ স�েকর্ িশ�া েশয়ার

করার জনয্ ও সংি�� পিরবারগিলর সােথ জিড়ত থাকার জনয্ কিমউিনিট-িভিত্তক িচিকৎসা �দানকারী, সংগঠন, ধম�য়
েনতােদর এবং অনয্ানয্ �ানীয়ভােব িব�� ক�গিলর সােথও অংশীদাির� করেছন।
েকান �ু ল বজর্েনর �েয়াজনীয়তাগিলর �ারা �ভািবত হয়?
উইিলয়ামসবােগর্ িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249-এ ইেয়িশভা এবং িশশ পিরচযর্া ে�া�ামগিলেক
অিটকাকৃ ত িশশেদর �ু েল উপি�ত হওয়া েথেক বিহভু তর্ রাখার জনয্ কিমশনােরর আেদশ েদওয়া হেয়েছ। েবােরা পােকর্ িজপ
েকাড 11204, 11218 এবং 11219 এ অিতির� ইেয়িশভা ও িশশ পিরচযর্া কমর্সূচীেদর অবিহত করা হেয়েছ এবং তােদর
অিটকাকৃ ত িশশেদর বাদ রাখার জনয্ িব�ি� জারী করা হেয়েছ। এই �ু লগিল এই সমেয় �াদুভর্াব বজর্েনর �েয়াজনীয়তা
পূরণ করার একমা� �ু লসমূহ। এই িজপ েকাডগিলর মেধয্ িশশ পিরচযর্া বা ইেয়িশভায় েযাগদানকারী িশ�াথ�েদর অবশয্ই
যিদও তােদর ধম�য় বা িচিকৎসাগত ছাড় �া� থােক বা িচিকৎসাগত েনাট থােক তাহেলও তােদর �ু েল উপি�ত হওয়া েথেক
বজর্ন করা উিচৎ। িশশ পিরচযর্া ে�া�ামগিল অবশয্ই এমন কম�েদর বাদ েদেব যারা িটকাকৃ ত নন এবং তােদর
অনা�ময্তার েকান �মাণ েনই। েয েকানও িজপ েকােড, েকানও িশশ পিরচযর্া বা �ু েল সম� অিটকাকৃ ত বা অনা�ময্ নয়
এমন িশ�াথ�েদর, �ু ল েথেক বাদ েদওয়া হেব, �া�য্ িবভাগ েযমন িনধর্ারন করেবন।

�াদুভর্াব স�িকর্ত �ু ল উপি�িতর বয্িত�ম
অপিরিচত িশশিট

অিটকাকৃত িশশিট

অিটকাকৃত িশশিট ে�ড

অিটকাকৃত িশশিট ে�ড

িনে�া� িজপ েকােড বাস

নাসর্ াির, েহড �াটর্ বা

িক�ারগােটর্ন েথেক 12

9-12 এ রেয়েছ এবং �ু েল

কের বা তােত অবি�ত

ি�-েক ে�া�ােম রেয়েছ

অবিধেত রেয়েছ

ে�ড 9-12 আেছ শধু

11204

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের

উপি�ত হেত পাের

11205

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

11206

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

11211

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

11218

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের

উপি�ত হেত পাের

11219

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের

11249

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

উপি�ত হেত পাের না

একিট িশশ পিরচযর্ ◌া
ে�া�াম বা �ু েল পেড়

�াদুভর্াব সং�া� �ু ল বজর্ন �েয়াজনীয়তাগিল পাবিলক বা �াইেভট �ু েল �েযাজয্ হয় িক যারা অথর্ ড�
ইহিদ স�দায়েক পিরেষবা �দান কের না?

না, উইিলয়ামসবােগর্ িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এবং েবােরা পােকর্ িজপ েকাড 11204, 11218 এবং
11219 এ অেথর্াড� ইহিদ স�দায়েক পিরেষবা �দানকারী ইেয়িশভা বা িশশ◌ু পিরচযর্ার ে�া�ামগিলেত শধু এই বজর্েনর
�েয়াজনীয়তাগিল বতর্ মােন কাযর্কর। এই ধরেনর ে�া�াম বা �ু েল বা�ােদর সােথ সংি�� েকানও স�মেণর ঘটনা জিড়ত
েনই, তাই এই সমেয় পাবিলক বা �াইেভট ে�া�ামগিলেত �াদুভর্াব-স�িকর্ ত বয্িত�মগিল �সািরত করার েকান কারণ
েনই। ভিবষয্ত �াদুভর্ােবর ধরণ পিরবিতর্ ত হেল �া�য্ িবভাগ ভিবষয্েত এই �াদুভর্াব স�িকর্ ত বয্িত�মগিলর
সাম�সয্সাধন করেব। এখনকার জনয্, পাবিলক বা �াইেভট �ু েলর সকল িশশর িশ�া িবভােগর �িমত অনা�ময্তার
�েয়াজিনয়তাগিল অনুসরণ কর◌া গর�পূণর্ এবং তার সােথ অিতির� হােমর ঘটনা �িতেরাধ করার জনয্ বতর্ মান MMR
িটকাকরেণর আেদেশর �েয়াজনীয়তাগিল অনুসরণ করাও। িশ�া িবভােগর অনা�ময্তার �য়জিনয়তার স�েকর্ তেথয্র
জনয্, schools.nyc.gov েদখুন।
হাম কােক বেল?
হাম একিট ভাইরাল সং�মণ যা �র এবং ফু সকুিড়র কারণ। হােম আ�া� �ায় 30% মানুেষর এই সং�মণ েথেক জিটলতা
সৃি�, েযমন িনউেমািনয়া, মি�ে�র �ীিত, ডায়িরয়া, কােনর সং�মণ, হাসপাতােল ভিতর্ হওয়া এবং স�াবয্ মৃতুয্। এিট
অতয্� সং�ামক এবং এই ভাইরােসর িবরে� িটকা েদওয়া না থাকেল েয কােরা েয েকােনা বয়েস এিট হেত পাের। হাম দুবল
র্
�িতর�া �ণালী এবং গভর্ বতী মিহলােদর ে�ে� খুবই গরতর হেত পাের।
িকভােব হাম িব�ার কের?
সং�ািমত বয্ি� যখন হাঁেচ বা কােশ বা যখন তারা �াস েনয় তখন বায়ুর মাধয্েম হাম ছিড়েয় যায়। হােম আ�া� বয্ি�
ফু সকুিড় আিবভূর্ ত হওয়ার চার িদন আেগ েথেক সং�ামক হয় এবং ফু সকুিড় আিবভূর্ ত হওয়ার চার িদন পর অবিধ
সং�ামক থােক।
হাম একিট অতয্� সং�ামক ভাইরাস েয বায়ু এবং পৃ�তেলর উপর দুই ঘ�া অবিধ সি�য় থােক এবং সং�মেণর �মতা
রােখ।
িকভােব হাম �িতেরাধ করা যােব?
িটকাকরণ �িতেরাধ করার েসরা উপায়। েয েকউ িযিন হাম-ধারক িটকার দুিট েডাজ েপেয়েছন বা 1957 সােলর আেগ
জ��হণ কেরেছন (স�বত �াকৃ িতক সং�মেণর কারেণ অনা�ময্তা লাভ কেরেছন), তােক অনা�ময্ বেল িবেবচনা করা
হয় এবং তােদর হাম হবার স�াবনা অতয্� কম।
�াক-িক�ারগােট� ন, নাসাির
� �ুল, চাই� েকয়ার ে�া�াম এবং েহড �ােট� িনবি�ত 12 মাস বয়সী সম�
িশ�েদর �টকার এক�ট MMR �টকার েডাজ পাওয়া বাধ�তামূলক।
িশশেদর MMR িটকার দুিট েডাজ অবশয্ই িনেত হেব �ু েল উপি�ত হবার জনয্ (িক�ারগােটর্ন েথেক 12তম ে�ড অবিধ)।
MMR িটকা আিম েকাথায় পােবা?
MMR িটকা েপেত, আপনার �া�য্ পিরচযর্া �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করন। আপিন 311 কল করেত পােরন বা
nyc.gov/health/clinics েত েযেত পােরন।

েকাথায় আিম হাম স�েকর্ আরও তথয্ েপেত পাির?
আপনার �াে�য্র যত্ন �দানকারীর সােথ কথা বলুন, 311 এ কল করন অথবা আরও তেথয্র জনয্ এই অনলাইন সং�ানগিল
েদখুন:
• হাম: nyc.gov/health এবং “হাম” এর জনয্ অনুস�ান করন
•

হাম (ইিমউনাইেজশন অয্াকশন েকায়ািলশন): vaccineinformation.org/measles

•

হােমর সািবর্ক িচ� (েরাগ িনয়�ণ েক�): cdc.gov/measles

