নিউ ইয়র্ক শহরেে মানিপক্স মমার্ারেলা নেষয়র্ র্মক র্াণ্ড
নিউ ইয়র্ক শহরেে স্বাস্থ্য এবং মািনির্ স্বাস্থ্যনবনি দপ্তে (NYC স্বাস্থ্যদপ্তর) মানিপরেে বর্ক মাি
প্রাদুর্কাব নিরয় র্াজ র্েরে। এই প্রচাে-পুনির্াটি NYC-তর্ মানিপরেে প্রাদুর্কারবে তমার্ারবলায়
আমারদে পাাঁচ-দফা, িমদনশকর্া-নিরদক নশর্ পদরেপ িংক্রান্ত রূপরেখাটি র্ু রল িরে এবং তিই িব নিউ
ইয়র্ক বািীরদে র্ারে তপ াঁোয় যাো এই মুহূরর্ক উচ্চ ঝুাঁ নর্িম্পন্ন। আমারদে মানিপে তমার্ারবলা
নবষয়র্ র্মকর্াণ্ড যারর্ নবজ্ঞািিম্মর্ ও জিিমারজে মর্ামর্ পুষ্ট হরয় র্া নিনির্ র্োে জিয
আমো জিিমারজে নবনর্ন্ন িংগঠি, িহরযাগী ও অিযািয অংশীদােরদে এই র্ারজ যুক্ত র্োে
বযাপারে প্রনর্বদ্ধ। নিউ ইয়র্ক বািীরদে নিোপরদ থার্রর্ িাহাযয র্োয় আমাো আমারদে তমার্ারবলা
নবষয়র্ র্মকর্ারণ্ড িমদনশকর্া-িংক্রান্ত নবষয়গুনলরর্ নিেন্তে নচনির্ র্রে যাবা, িজেদানে চালাব এবং
তিগুনল নিরয় র্াজ র্েব।
নিরনাক্ত লেযিমূহ NYC-তর্ মানিপরেে প্রাদুর্কারবে নবরুরদ্ধ এর্টি জরুনে এবং িযায়িঙ্গর্
তমার্ারবলা র্মকর্াণ্ডরর্ অনর্চানলর্ র্েরব:
• এই র্ােইোিটি েন়িরয় প়িারর্ তোি ও িীনমর্ র্ো
• এে তথরর্ িৃষ্ট তোরগ তর্াগা ও অিুস্থ্ হওয়ারর্ হ্রাি র্ো
• র্লরিে মরিার্াব দূে র্ো এবং টির্া, পেীো এবং নচনর্ৎিা িংক্রান্ত িংস্থ্ািগুনল পাবাে
বযাপারে িমদনশকর্া বজায় োখা
এই মুহূরর্ক NYC-তর্ টির্া পাবাে তযাগযর্াে মাপর্াঠিে নর্নিরর্, 150,000 জি অবনি ির্ু ি নিউ
ইয়র্ক বািী মানিপরেে প্রর্াবািীি হরয় থার্রর্ পারেি। 28তশ জুলাই, 2022 র্ানেখ অবনি, মানর্ক ি
যুক্তোরেে অিয তয তর্াি অংরশে র্ু লিায় NYC-তর্ তবনশ মানিপরে আক্রান্ত মািুষ পাওয়া তগরে,
যা তগাটা তদরশ পাওয়া ঘটিাে 25%-এেও তবনশ। NYC এই প্রাদুর্কারবে তর্ন্দ্রনবন্দু হরয় ওঠায়, নিউ
ইয়র্ক বািীরদে জিয পযকাপ্ত টির্াে ত াজ ও িেঞ্জারমে অনির্ আিুপানর্র্ িংখযাে দের্াে,
অথকিাহাযয িরমর্, যা আমারদে আক্রান্ত হওয়াে িংখযা ও জিিংখযাে নিেীরখ অরির্ তবনশ র্রে
দায়ী। িগে প্রশািরিে র্েরফ মানিপরেে তমার্ারবলাে জিয প্ররয়াজি িমি ের্রমে িংস্থ্াি এবং
নিউ ইয়র্ক বািীরদে জিয তিগুনলে িমদনশকর্াপূর্ক বযবহারেে বযাপারে িের্ারেে িমি িরে নিেন্তে
দানব তেরখ আিরে। মানিপরেে তমার্ারবলায় িের্ানে িরে নিউ ইয়র্ক িগে প্রশািরিে র্েরফ
দানব-দাওয়া িংক্রান্ত প্ররচষ্টা িম্পরর্ক আেও জািরর্ nyc.gov/health-এ যাি এবং তিখারি
Statements and Letters (নববৃনর্ ও পত্রাবলী) নবর্াগটি তদখুি।
িংক্রমরর্ে হাে র্মারিা, ঝুাঁ নর্পূর্ক তলারর্রদে িুেনের্ োখা এবং আেও তবনশ িংখযর্ িহরযাগী ও
স্বাস্থ্যপনেচযকা প্রদাির্ােীরদে মািযরম আেও তবনশ িংখযর্ প্রনর্রবনশ অঞ্চলগুনলরর্ তবনশ-তবনশ র্রে
মািুষরর্ টির্া, পেীো ও নচনর্ৎিায় আওর্ায় নিরয় আিাে জিয নিউ ইয়র্ক শহরেে যা-যা
দের্াে র্া িুনিনির্ র্োে জিয আমো িািাের্ মািুষরর্ আমারদে এই ারর্ িা়িা নদরর্ এবং
পদরেপগুনলরর্ অংশগ্রহরর্ স্বাগর্ জািানি।
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মানিপরক্সে মমার্ারেলায় NYC প্রশাসরিে পদরেপ
1. প্রনিরোধ
• মানিপরেে প্রর্াবািীি হরয় প়িা র্ীর্ারব এ়িারিা বা র্মারিা তযরর্ পারে এবং
প্রর্াবািীি হরয় প়িরল বা তোগলের্ তদখা নদরল র্ী র্েরর্ হরব তি বযাপারে র্থয
প্রদাি র্ো।
• জিিমাজ-নর্নির্ িংগঠি, নচনর্ৎিা প্রদাির্ােী, যাো উচ্চ ঝুাঁ নর্িম্পন্ন পনেরবরশ বিবাি
র্েরেি এবং অিযািয তিই িব বযনক্তবগক যাো এ বযাপারে নশো ও িাহাযয তপ াঁরে তদি
র্ারদে এই র্ারজ যুক্ত র্ো, নবরশষ র্রে তিই িব তগাষ্ঠীগুনলরর্ যাো প্রর্াবািীি হরয়
প়িাে িরবকাচ্চ ঝুাঁ নর্িম্পন্ন জিিমাজগুনলরর্ বা মানিপরেে গুরুর্ে িংক্রমরর্ আক্রান্তরদে
নিরয় র্াজ র্রে।
• নিউ ইয়র্ক বািীরদে িমরয়ানচর্র্ারব র্থয তপ াঁরে তদওয়া, NYC-তর্ অিযািয তয িব র্াষা
বলা হয় তিই িব র্াষারর্ও প্রচােপত্র নবনল র্ো িরমর্।
2. িজেদানে ও সংস্পশক নিনিির্েণ
• NYC-তর্ মানিপরেে প্রাদুর্কারবে নবজ্ঞািিম্মর্ র্াের্ নিিকাের্ র্ো, ির্ু ি িংক্রমরর্ে
ঘটিা, র্র্জি তলারর্ তোরগ আক্রান্ত, িংক্রমরর্ে গনর্পথ এবং ঝুাঁ নর্ে র্াের্িমূহ
িরমর্।
• বয়ি, বর্ক, জানর্র্ত্ত্ব, নলঙ্গ এবং অিযািয জির্ানত্ত্বর্ র্থয িরে-িরে ত টা তশয়াে র্ো,
তগাপিীয়র্া ও ত টা িুেো িংক্রান্ত িমি আবশযর্র্াগুনলরর্ বজায় তেরখ।
• মানিপরে আক্রান্ত তলারর্রদে িমরয়ানচর্র্ারব র্থয প্রদাি র্ো, যাে মরিয িংক্রমর্
েন়িরয় প়িা তোি র্েরর্ পনেবারেে অিযািয িদিযরদে তথরর্ র্ীর্ারব নিরজরর্ আলাদা
র্রে োখরর্ হরব এবং র্ীর্ারব স্বাস্থ্য ও িামানজর্ পনেরষবাগুনল পাওয়া যারব তিই িব
নবষয়গুনল অন্তর্ুক ক্ত থার্রব।
• মানিপরে আক্রান্ত এমি তলারর্রদে িংস্পরশকে উচ্চ ঝুাঁ নর্গুনলরর্ নচনির্ র্ো এবং িংক্রমর্ েন়িরয়
প়িা আটর্ারর্ িংস্পশক-উিে প্রনর্রষির্ (post-exposure prophylaxis, PEP) টির্া
তদওয়া।
• NYC-ে স্বাস্থ্যদপ্তে যনদ র্াউরর্ প্রর্াবািীি বরল নচনির্ র্রে অথবা তর্উ যনদ নিরজই
নিরজরর্ তর্াি মানিপরে আক্রান্ত বযনক্তে িংস্পরশক এরিরেি বরল নচনির্ র্রেি তিরেরত্র
র্ী প্রর্যাশা র্ো উনচৎ তি বযাপারে র্থয তদওয়া।
3. পেীো র্োরিা
• NYC Public Health Laboratory (NYC-ে জিস্বাস্থ্য লযাবরেটনে) এবং NYC Health +
Hospitals-এে মািযরম পেীো র্োরিাে িুনবিা িুনিনির্ র্ো।

•
•

পেীো র্োে িংখযা বৃনদ্ধে জিয স্থ্ািীয় ও জার্ীয় িরেে িহরযাগীরদে িারথ
িনম্মনলর্র্ারব র্াজ র্ো।
নচনর্ৎিারর্রন্দ্র উপস্থ্াপি, পেীোে তপ্রারটার্ল এবং র্ীর্ারব তোগীরদে র্ারদে পেীোে
ফলাফল িম্পরর্ক জািারর্ হরব এই িব বযাপারে নশোদাি র্ো।
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•
•

পেীোে ফলাফরলে জিয প্রর্ীোয় থার্ার্ালীি বা পেীোে ফলাফাল পনজটির্ এরল র্ী
র্ী র্েরর্ হরব তি বযাপারে নিউ ইয়র্ক বািীরদে তবািগমযর্া িুনিনির্ র্ো।
বানর্নজযর্ পেীোগােগুনলে মািযরম ও র্ম বা নবিা খেরচ শহে-বনহর্ুক র্
পেীোগােগুনলে মািযরম যারর্ আেও তবনশ পনেমারর্ পেীো র্োরিা তযরর্ পারে তি
জিয তর্নন্দ্রয় িের্ারেে র্ারে র্নিে র্ো।

4. নিনর্ৎসা
• মানিপরে আক্রান্ত তলারর্রদে র্ীর্ারব নচনর্ৎিা নদরর্ হরব তি বযাপারে নচনর্ৎিা
প্রদাির্ােী িংস্থ্াগুনলরর্ নশনের্ র্রে তর্ালা, যাে মরিয িহায়র্া-পনেচযকা ও র্াইোিতোিী নচনর্ৎিা অন্তর্ুক ক্ত।
• নচনর্ৎিা প্রদাির্ােীো যারর্ িহরজ র্াইোি-তোিী নচনর্ৎিা (tecovirimat) তপ্রিক্রাইব র্েরর্
ও প্রদাি র্েরর্ পারে র্াে িানবকর্ প্ররচষ্টাে অংশ নহরিরব এই র্াইোি-তোিী িুনবিা বৃনদ্ধে জিয
তর্নন্দ্রয় িের্ারেে র্ারে র্নিে র্ো, যা এই মুহূরর্ক শুিুমাত্র এর্টি বনিকর্ বযবহােরযাগয

•
•

অিুিন্ধািািীি ির্ু ি ওষুি (expanded access investigational new drug, EA-IND)
তপ্রারটার্রলে অিীরিই উপলর্য েরয়রে,।
EA-IND তপ্রারটার্রলে অিীরি উপলর্য র্াইরোি-তোিী নচনর্ৎিা র্ীর্ারব তপ্রিক্রাইব
র্েরর্ হরব তি বযাপারে নচনর্ৎিা প্রদাির্ােীরদে প্ররর্ শলগর্ িহায়র্া প্রদাি র্ো।
তর্ র্াইোি-তোিী নচনর্ৎিা নিরর্ পারেি এবং র্াো র্ীর্ারব র্ারদে নচনর্ৎিার্ােীরদে
িাো এই নচনর্ৎিা তপরর্ পারেি তি বযাপারে জিিািাের্রর্ িরচর্ি র্ো।

5. টির্ার্েণ
• NYC-ে বর্ক মাি টির্া গ্রহরর্ে তযাগযর্াে মাপর্াঠিে নিেীরখ এই মুহূরর্ক 150,000 জি
অবনি নিউ ইয়র্ক বািী মানিপরেে প্রর্াবািীি হরয় প়িাে ঝুাঁ নর্িম্পন্ন েরয়রেি।
টির্ার্েরর্ে হাে আেও বা়িরল মানিপে েন়িরয় প়িাে িংখযা র্মরব এবং র্া NYC-ে
ঝুাঁ নর্িম্পন্ন তলারর্রদে িুেনের্ োখরব। টির্াে িেবোরহ চেম িীমাবদ্ধর্া থার্াে
র্ােরর্, আমারদে টির্ার্ের্ িংক্রান্ত প্রচাোনর্যািগুনল অবশযই যর্ তবনশ িংখযর্
তলারর্রদে যর্ দ্রুর্ িম্ভব টির্ার্েরর্ে উরেশয হয় যা িবকিািােরর্ে টির্ার্ের্
তর্ন্দ্রগুনলরর্ িমদনশকর্াে নর্নিরর্ ির্রলে টির্ার্ের্রর্ িুনিনির্ র্রে এবং িংক্ররর্ে ও
গুরুর্ে ফলাফরলে িরবকাচ্চ ঝুাঁ নর্িম্পন্ন নিউ ইয়র্ক বািীরদে অগ্রানির্াে তদয়। আমো
জিিমাজ-নর্নির্ িংগঠিগুনলে িারথ তজাটবদ্ধ হরয় এবং অগ্রানির্ােিম্পন্ন প্রনর্রবনশ
অঞ্চগুনলে জিয টির্া িংেনের্ তেরখ এই র্ােিাময বজায় োখাে লরেয র্াজ র্রে
যাব। NYC-ে টির্ার্ের্ পনের্ল্পিাে মরিয অন্তর্ুক ক্ত েরয়রে:
o পাাঁচটি তবারোে িবর্টিরর্ই টির্া নিনির্ োখা, যাে মরিয তযাগয নিউ
ইয়র্ক বািীরদে যর্ দ্রুর্ িম্ভব টির্া তদবাে জিয অস্থ্ায়ী িবকিািােরর্ে টির্ার্ের্
তর্ন্দ্র তর্নে অন্তর্ুক ক্ত েরয়রে।
o িমদনশকর্াে িারথ টির্া তদবাে নবষয়টিরর্ নিনির্ র্োে জিয অযাপরয়ন্টরমন্ট
িংেনের্ োখা, তযমি মানিপরেে র্ােরর্ গুরুর্ে শােীনের্ অিুস্থ্র্াে উচ্চ
ঝুাঁ নর্িম্পন্ন তযাগয নিউ ইয়র্ক বািী, যাো পযকাপ্ত স্বাস্থ্যপনেচযকা বা অিযািয
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িংস্থ্ািগুনল পায় িা অথবা যাো অগ্রানির্ােপ্রাপ্ত তর্ রগানলর্ অঞ্চরলে বানিন্দা
র্ারদে বযাপারে জিিমাজনস্থ্র্ িহরযাগীরদে িুপানেশ তিওয়া।
o মানিপরে আক্রান্ত এমি তলারর্রদে ঘনিষ্ঠ িংস্পরশক আিা বযনক্তরদে এবং র্মকস্থ্রল
িংক্রারর্ে নশর্াে হরয়রেি এমি বযনক্তরদে PEP নবর্ের্ র্ো।
o স্বাস্থ্যপনেচযকা বযবস্থ্াে মািযরম অনিগমযর্া বা়িারর্ নচনর্ৎিা প্রদাির্ােীরদে টির্াা
প্রদাির্ােী নহরিরব নিরয়াগ র্ো।
o পপ-আপ ও তমাবাইল অযার্রিি টির্ার্ের্ তর্ন্দ্র তর্নে র্ো যারর্ তয তযখারি
আরে তিখারিই টির্া নিরর্ পারেি।
NYC প্রশািি টির্াে প্রথম ত াজরর্ অগ্রানির্াে তদরব যারর্ তবনশ িংখযর্ তলার্ টির্াে
িুেো তপরর্ পারেি। িেবোরহে মাত্রা বা়িরল, NYC প্রশািি নির্ীয় টির্াে জিয
জিিািােরর্ে িারথ তযাগারযাগ র্েরব। এই এর্-ত ারজে ের্রর্ শলটি U.K. ও র্ািা াে
মানিপে টির্ার্ের্ িংক্রান্ত ের্রর্ শরলে িারথ িংগনর্পূর্ক এবং র্া উপলর্য তবজ্ঞানির্
প্রমারর্ে উপে নর্নি র্রে গৃহীর্ হরয়রে।

পনেনিনি অিুযায়ী NYC স্বািযদপ্তে িাে সুপানেশগুনল পনেেিকি র্েরি পারে।
Bengali 7.28.22
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