নিম্ননিনিত প্রস্তাবটি 17 এনপ্রি 2019 তানিখি স্বাস্থ্য ববার্ড দ্বািা গৃহীত হয় এবং নিউ ইয়র্ড শহখিি
প্রশাসনির্ বর্াখর্ি §17-148 অিুসাখি প্রর্ানশত হখব।
স্বাস্থ্য ব ার্ডের বরর্ ালিউশন
স্বাস্থ্য ও মানলিক স্বাস্থ্যল লি ল ভাগ (Department of Health and Mental Hygiene)
লনউ ইয়কে লিটির
17 এনপ্রি 2019 তানিখি স্বাস্থ্য ববাখর্ডি স্বাস্থ্য ও মািনসর্ স্বাস্থ্যনবনি নবভাখগি এর্টি সভায়
নিম্ননিনিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:
বেখার্ন, নিউ ইয়খর্ড ি ব্রুর্নিখিি উইনিয়ামসবাখগডি এিার্ায় বসবাসর্ািী মািুখেি মখিয
হাখমি সনিয় প্রাদুভডাব িখয়খে যািা নিপ বর্ার্ 11205, 11206, 11211 এবং 11249 ("প্রভানবত নিপ
বর্ার্গুনি") এি মখিয বসবাস র্খিি; এবং
বেখার্ন, 09 এনপ্রি 2019 এ স্বাস্থ্য ও মািনসর্ স্বাস্থ্যনবনি নবভাখগি র্নমশিাি নিিডািি র্খিি
বয উইনিয়ামসবাখগডি এিার্ায় হাখমি প্রাদুভডাব বেখর্ িিসািািণখর্ িক্ষা র্িাি িিয িরুনি বযবস্থ্া
গ্রহণ র্িা প্রখয়ািি এবং িিস্বাখস্থ্যি িরুনি অবস্থ্া ব ােণা র্খিি; এবং
বেখার্ন, স্বাস্থ্য বর্ার্ §3.01 এি অিীখি তাি র্তৃড ত্ব অিুসাখি, র্নমশিাি আখদশ বদি বয, বয
বর্উ যািা প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিখত বসবাস র্খিি বা র্াি র্খিি এবং েয় মাস বা তাি ববনশ বয়সী
বয বর্ািও নশশু বয এই প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিি বয বর্াখিাটিখত বসবাস র্খি বা র্াি র্খি, তাখদি
হাখমি নবরুখে টির্া নিখত হখব; এবং
বেখার্ন, আখদশটি এর্িি িাগনিখর্ি উপি নসনভি িনিমািা আখিাপ র্খি, যনদ িা বসই বযনি,
বা বাচ্চাি বক্ষখে, তাি বাবা-মা বা অনভভাবর্, নবভাগখর্ সন্তুষ্ট র্িাি মত প্রদশডি র্িখত পাখিি বয তাি
এই বিাখগি প্রনত অিািমযতা আখে অেবা এমি দনিিানদ আখে যা সমেডি র্খি বয বসই বযনিখর্ এই
বািযবাির্তা বেখর্ নিনর্ত্সাগতভাখব োড় বদওয়া উনিৎ; এবং
বেখার্ন, বহিে বর্ার্ §3.01 অিুসাখি, র্নমশিাি র্তৃড র্ িানি র্িা আখদশটি শুিুমাে স্বাস্থ্য
ববাখর্ডি নমনিত হখে এবং র্নমশিাখিি র্তৃ খত্বি অিুশীিি অনবিত িািখে অেবা তা িানিি র্িখে; এবং
বেখার্ন, স্বাস্থ্য ববার্ড তাি িনেখত এমি নিখপার্ড গ্রহণ র্খিখেি বয 2018 সাখিি বসখেম্বি বেখর্
নিউ ইয়র্ড শহখি 300টিিও ববনশ হাখম আিান্ত হবাি র্িা িনেভু ি র্িা হখয়খে, যাি মখিয নসংহভাগ
প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিখত বসবাসিত বযনিখদি মখিয এবং িতু ি হাম সংিমখণি র্িা এিিও
নবপজ্জির্ হাখি খর্ িখিখে; এবং
বেখার্ন, হাম এর্টি অতযন্ত সংিামর্ ভাইিাি বিাগ যা নিউখমানিয়া, এিখসফািাইটিস (মনস্তষ্ক
ফু খি ওঠা) এবং মৃতুযি মখতা গুরুতি স্বাখস্থ্যি িটিিতা সৃনষ্ট র্িখত পাখি। প্রায় এর্ তৃ তীয়াংশ হাম
সংিমখণি র্িায় অন্তত এর্টি িটিিতা োখর্। হাম সব বয়খসি বগাষ্ঠীখতই গুরুতি হখত পাখি। নর্ন্তু

নশশু, বোর্ বাচ্চািা, গভড বতী বযনি, যাখদি বিাগ প্রনতখিাি বযবস্থ্া দুবডি এবং প্রাপ্তবয়স্কিা হাম সম্পনর্ড ত
িটিিতাি নশর্াি হখত পাখিি; এবং
বেখার্ন, হাখমি সংিমণ সহখিই অসুস্থ্ বযনিি র্াে বেখর্ যাখদি বিাগ প্রনতখিাি ক্ষমতাি
অভাব িখয়খে, তাখদি মখিয খর্। ভাইিাসটি বায়ুখত বা বর্াখিা পৃষ্ঠতখি দুই ণ্টা অবনি বাাঁিখত পাখি
বযিাখি বর্াি সংিানমত বযনি বর্খশখেি বা বহাঁ খিখেি, যাখদি বিাগ প্রনতখিাখি ক্ষমতাি অভাব িখয়খে
তাখদি অসুস্থ্ হখয় পড়াি সম্ভাবিা িুব ববনশ োখর্ যনদ আিান্ত বযনিি সংযুি োখর্ি অেবা নতনি
সম্প্রনত বযিাখি নেখিি তাি র্াোর্ানে োখর্ি; এবং
বেখার্ন, যনদও, যনদও হাম অতযন্ত সংিামর্, নমিিস-মাম্পস-রুখবিা (MMR) টির্া এর্টি
প্রমানণত নিিাপদ এবং র্াযডর্ি টির্া যা তাি সংিমণ প্রনতখিাি র্িখব। নবখেি নর্েু অংখশ বযিাখি
হাখমি টির্া পাওয়া যায় িা বসিাখি হাম অল্পবয়স্ক নশশুখদি মৃতুযি প্রিাি র্ািণগুনিি মখিয এর্টি িখয়
বগখে, তখব আখমনির্াখত এই প্রাদুভডাখবি আখগ অবনি বিাগটি নিমমডি হখয় নেি; এবং
বেখার্ন, উইনিয়ামসবাখগড প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিি মখিয বসবাসর্ািী মািুেখদি মখিয এর্
উচ্চহাখিি মািুখেি টির্া বিওয়া বিই হাখমি নবরুখে, তাই স্বাস্থ্য ও মািনসর্ স্বাস্থ্যনবনি নবভাখগি অিযািয
প্রখিষ্টাগুনি সখেও উইনিয়ামসবাখগড হাখমি প্রাদুভডাব অবযাহত িখয়খে, যাি মখিয বসই সর্ি নশশুিা িখয়খে
যািা আখদশ অিুসাখি নপ্রস্কু ি এবং বর্খর্য়াি বপ্রাগ্রাখম উপনস্থ্ত োর্া বেখর্ োড়প্রাপ্ত; এবং
বেখার্ন, স্বাস্থ্য ববার্ড উপখিাি 300টিিও ববনশ হাখম আিান্ত হবাি র্িাখর্ উইনিয়ামসবাখগড
হাখমি প্রাদুভডাব র্খে এমি ব ােণাি অিুখমাদি বদওয়াি িিয পযডাপ্ত প্রমাণ নহসাখব হণয র্খিখে, যা নিউ
ইয়র্ড বাসীখদি স্বাস্থ্য ও নিিাপত্তাখর্ নবপন্ন র্খি এবং মিুেয িীবখিি িিয নবপজ্জির্ এবং এর্টি সবডিিীি
উপদ্রব; এবং
বেখার্ন, প্রাদুভডাব র্াি র্ািণ হি প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিখত বসবাসর্ািী নবপুি সংিযর্
মািুেখর্ হাখমি নবরুখে টির্া বদওয়া হয়নি; এবং
বেখার্ন, প্রাদুভডাব বশে র্িাি এর্মাে উপায় হি বয প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিখত বসবাসর্ািী,
র্মডিত বা স্কু খি উপনস্থ্ত বযনিখদি টির্া বদওয়া বা অিযোয়, তাখদি হাখমি নবরুখে অিািমযতা োর্া;
এবং
বেখার্ন, নিউ ইয়র্ড শহখিি প্রশাসনির্ বর্াখর্ি §17-148 এি উপ-নবভাগ (a) বা (b) অিুসাখি
বযনিগত পনিখেবা বা পনিখেবা যাখত এই িিখিি উপদ্রব এবং অবস্থ্াখর্ প্রশনমত র্খি যা বসই সব
মািুখেি িীবি ও স্বাস্থ্যখর্ নবপন্ন র্খি যাখদি নিউ ইয়খর্ড ি প্রশাসনির্ বর্াখর্ি র্াইখর্ি 17 এি নবিাি
অিুযায়ী, এই িিখিি উপদ্রব ও অবস্থ্া হ্রাস র্িাি দানয়ত্ব বা দায় িখয়খে, যাি ফখি িিস্বাস্থ্য, র্িযাণ ও
নিিাপত্তাি বক্ষখে অনিষ্টর্ি হখব; অতএব, এিি,
প্রস্তাল ত, বয স্বাস্থ্য ববার্ড এতদ্বািা ব ােণা র্িখে বয উইনিয়ামসবাগড এিার্ায় হাখমি প্রাদুভডাব
িিখে এবং এই প্রাদুভডাব সবডিিীি উপদ্রব ততনি র্খিখে র্ািণ এটি িীবি ও স্বাখস্থ্যি িিয সিাসনি
নবপজ্জির্; এবং আখিা

প্রস্তাল ত বে, স্বাস্থ্য ববার্ড এতদ্বািা ব ােণা র্িখে বয প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিি মখিয
বসবাসর্ািী বা র্মডিত বর্ািও বযনিখর্ হাখমি টির্া বদওয়া হখব যনদ িা বসই বযনি নবভাখগি সন্তুনষ্ট
অিুযায়ী এই বিাখগি প্রনত অিািমযতা প্রদশডি র্িখত পাখি বা দনিিানদ বপশ র্িখত পাখি বয বসই
বযনিটিখর্ নিনর্ৎসাগতভাখব োড় বদওয়া উনিত এই আবশযর্তা বেখর্; এবং আখিা
প্রস্তাল ত, েয় মাস বা তাি ববনশ বয়সী বর্ািও নশশুি বাবা-মা বা অনভভাবর্ বয প্রভানবত
নিপ বর্ার্গুনিি মখিয স্কু ি, নপ্রস্কু ি বা নশশু পনিিযডায় উপনস্থ্ত োর্খে অেবা বসবাস র্িখে এবং বয
MMR টির্া পায়নি, তািা তাখদি নশশুখদি টির্া বদওয়াখবি, যনদ িা বসই বাবা-মা বা অনভভাবর্ এই
নবভাখগি সন্তুনষ্ট অিুযায়ী প্রদশডি র্িখত পাখিি বয নশশুটিি এই বিাখগি প্রনত অিািমযতা িখয়খে অেবা
নবভাখগি সন্তুনষ্ট অিুযায়ী প্রদশডি র্িখত পাখি বয বসই নশশুটিখর্ এই আবশযর্তা বেখর্ নিনর্ত্সাগতভাখব
োড় বদওয়া উনিৎ; এবং আখিা
প্রস্তাল ত বে, এই ব ােণাি দ্বািা টির্ার্িণ র্িা আবশযর্ বর্াি বযনিখর্ বা বর্াি বাবা-মা বা
অনভভাবর্ যাখদি বাচ্চাখর্ টির্া বদওয়া আবশযর্, তািা এই আখদশটি িঙ্ঘি র্িখবি এবং প্রখযািয আইি,
নিয়ম এবং নবিাি দ্বািা অিুখমানদত িনিমািাসমমহ তাখদি উপি প্রখয়াগ র্িা হখত পাখি বসই সর্ি নদখিি
প্রনতটিি িিয যিি বস বা বসই নশশুটি প্রভানবত নিপ বর্ার্গুনিখত বসবাস র্খি, স্কু খি, নপ্রস্কু খি বা নশশু
পনিিযডায় উপনস্থ্ত হয় হাখমি নবরুখে টির্া িা নিখয়, যতনদি িা পযডন্ত স্বাস্থ্য ও মািনসর্ স্বাস্থ্য নবভাখগি
র্নমশিাি ব ােণা র্িখেি বয প্রাদুভডাখবি অবসাি খর্খে।
আিও প্রস্তাল ত, এই বিখিানিউশিটি অনবিখম্ব র্াযডর্ি হখব এবং এি প্রর্াশিাি নিউ ইয়র্ড
নসটি প্রশাসনির্ বর্াখর্ি §17-148 অিুসাখি হখব।
(17 এনপ্রি 2019 এ স্বাস্থ্য ববার্ড র্তৃড র্ গৃহীত)

