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উইিলয়ামসবাগর্ , �কিলন, িনউ ইয়েকর্র আেশপােশর সব জায়গায় বসবাসকারী,
কমর্ রত, বা �ু েল উপি�ত হওয়া সকল বয্ি� এবং উইিলয়ামসবাগর্ , �কিলন,
িনউ ইয়েকর্র আেশপােশর এলাকায় বসবাসকারী, বা কমর্ রত বা �ু েল উপি�ত
হওয়া বা�ােদর িপতামাতা এবং / অথবা অিভভাবকরা

েযখােন, িনউ ইয়েকর্ র �কিলেনর উইিলয়ামসবােগর্র এলাকায় বসবাসকারী মানুেষর মেধয্ হােমর
সি�য় �াদুভর্াব রেয়েছ যারা িজপ েকাড 11205, 11206, 11211 এবং 11249 এর মেধয্ বসবাস কেরন।
েসে��র 2018 েথেক, উইিলয়ামসবােগর্ বসবাসরত বয্ি�েদর মেধয্ 250 িটরও েবিশ হাম েরােগ আ�া� হবার
ঘটনা নিথভু � হেয়েছ এবং নতু ন আ�া� হবার ঘটনার সােথ েসই সংখয্া েবেড় চেলেছ;এবং
েযখােন, হাম একিট অতয্� সং�ামক ভাইরাল েরাগ যা িনউেমািনয়া এবং মি�� ফু েল ওঠার মেতা
গরতর �াে�য্র জিটলতা সৃি� করেত পাের। �ায় এক তৃ তীয়াংশ হােম আ�া� হবার ে�ে� কমপে� একিট
জিটলতা থােক এবং িকছু ে�ে�, হােমর ফেল মৃতুয্ও হেত পাের। হাম সব বয়েসর েগা�ীেতই গরতর হেত পাের।
িক� িশশ, েছাট বা�ারা, গভর্ বতী বয্ি�, যােদর েরাগ �িতেরাধ বয্ব�া দুবর্ল এবং �া�বয়�রা হাম স�িকর্ ত
জিটলতার িশকার হেত পােরন; এবং
েযখােন, হােমর সং�মণ সহেজই অসু� বয্ি�র কাছ েথেক যােদর েরাগ �িতেরাধ �মতার অভাব
রেয়েছ, তােদর মেধয্ ঘেট। ভাইরাসিট বায়ুেত বা েকােনা পৃ�তেল দুই ঘ�া অবিধ বাঁচেত পাের েযখােন েকান
সং�ািমত বয্ি� েকেশেছন বা েহঁ েচেছন, যােদর েরাগ �িতেরােধ �মতার অভাব রেয়েছ তােদর অসু� হেয়
পড়ার স�াবনা খুব েবিশ থােক যিদ আ�া� বয্ি�র সােথ সংযু� থােকন অথবা িতিন স�িত েযখােন িছেলন
তার কাছাকািছ যিদ তারা থােকন; এবং
েযখােন, যিদও হাম অতয্� সং�ামক, িমজলস-মা�স-রেবলা (Measles-Mumps-Rubella,
MMR) িটকা একিট িনরাপদ এবং কাযর্কর িটকা যা তার সং�মণ �িতেরাধ করেব। িবে�র িকছু অংেশ েযখােন
হােমর িটকা পাওয়া যায় না েসখােন হাম অ�বয়� িশশেদর মৃতুয্র �ধান কারণগিলর মেধয্ একিট রেয় েগেছ,
তেব আেমিরকােত এই �াদুভর্ােবর আেগ অবিধ েরাগিট মূলত িনমূর্ল হেয় িছল; এবং
েযখােন, হােমর �াদুভর্াব ব� করার জনয্ �া�য্ ও মানিসক �া�য্ িবভােগর (Department of Health
and Mental Hygiene) অনয্ানয্ পদে�পগিল সে�ও উইিলয়ামসবােগর্ হােমর �াদুভর্াব অবয্াহত রেয়েছ, যার
মেধয্ রেয়েছ ি�-�ু ল এবং েডেকয়ার ে�া�ােম অংশ েনওয়া েথেক িটকা না েনওয়া িশশেদর বাদ েদওয়ার আেদশ,
কারণ উইিলয়ামসবােগর্ বসবাসকারীেদর মেধয্ উ� সংখয্ক মানুষেক হােমর িবরে� িটকা েদওয়া হয়িন; এবং
েযখােন, িনউ ইয়কর্ শহেরর চাটর্ােরর (Charter of the City of New York) 556 েসকশন অনুযায়ী
িবভাগিট িনউ ইয়কর্ শহেরর মেধয্ সং�ামক েরাগ িনয়�েণর জনয্ এবং জন�া�য্েক �ভািবত কের বা করেত
পাের এমন উপ�েবর �শমন ত�াবধােনর জনয্ দায়ী; এবং

েযখােন, িনউ ইয়কর্ িসিট েহলথ েকােডর (New York City Health Code) েসকশন 3.01 অনুযায়ী,
আিম জন�া�য্ সং�া� জররী অব�ার েঘাষণা এবং আেদশ জাির করার জনয্ এবং নগর ও তার বািস�ােদর
�া�য্ এবং িনরাপত্তার জনয্ যখন জরির জন�া�য্ কেমর্র �েয়াজন হয় তখন আিম �েয়াজনীয় পদে�প েনওয়ার
জনয্ অনুেমািদত়; এবং
েযখােন, আিম উইিলয়ামসবােগর্ চলমান হােমর �াদুভর্াব িনউ ইয়কর্ শহেরর জনসাধারেণর �াে�য্র �িত
এক িবদয্মান ঝুঁ িক িহসােব েদিখ; এবং
েযখােন, উইিলয়ামসবােগর্ MMR ভয্াকিসন েদওয়া হয়িন এমন েকানও বয্ি�র উপি�িত, যিদ না েসই
িটকা �েয়ােগর িবপরীত �ভাব িনেদর্ িশত হেয় থাে়ক বা এই ধরেনর বয্ি� হােমর িবরে� অনা�ময্তা �দশর্ন
কের, তা হােমর �াদুভর্াব চািলেয় যাওয়ার অ�েয়াজনীয় এবং এড়ােনা যায় এরকম ঝুঁ িক সৃি� কের এবং
িনউইয়র◌্ ক িসিটর �শাসিনক েকাড (New York City Administrative Code) §17-142 অনুযায়ী একিট
উপ�ব িহেসেব গণয্ করা উিচৎ বেল আিম মেন কির; এবং
েযখােন, িনউ ইয়কর্ িসিটর েহলথ েকাড §3.07 অনুযায়ী, েকানও বয্ি� "জন�াে�য্র জনয্ বা েকান
বয্ি�র জীবন বা �াে�য্র জনয্ �িতকর েকান কাজ করেত বা তােত সহায়তা করেত পারেব না ... বা ... েকান
যুি�স�ত কাজ করেত বয্থর্ হেব মানুেষর জীবন ও �া�য্ র�া করার জনয্ েকানও সতকর্ তা অবল�ন করেব।"
এত�ারা এই আেদশ েদওয়া হে� েয 11205, 11206, 11211 এবং / অথবা 11249 িজপ েকাডগিলর
মেধয্ থ◌ােক, কাজ কের বা বসবাস কের এমন েকানও বয্ি� এবং িযিন আমার �ারা �া�িরত এই আেদেশর
আটচি�শ (48) ঘ�ার মেধয্ MMR িটকা পানিন, তােক হােমর িবরে� িটকা েদওয়া হেব, যিদ না েসই বয্ি� এই
েরােগর �িত অনা�ময্তা �দশর্ন করেত পােরন অথবা িবভােগর স�ি� মত তােদর স�ি� মত দিললািদ �দশর্ন
করেত পােরন েয তােক িচিকৎসাগতভােব এই আবশয্কতা েথেক মুি� েদওয়া উিচত।
অিতির� এই আেদশ েদওয়া হে� েয ছয় মাস বয়সী েয েকানও িশশর বাবা-মা বা অিভভাবক যারা
11205, 11206, 11211 এবং/অথবা 11249 িজপ েকাডগিলর মেধয্ থােকন, কাজ কেরন বা বসবাস কেরন এবং
আমার �ারা �া�িরত এই আেদেশর আটচি�শ (48) ঘ�ার মেধয্ MMR ভয্াকিসন পানিন এমন িশশেক হােমর
িবরে� িটকা েদওয়ােবন, যিদ না এমন বাবা-মা বা অিভভাবক �দশর্ন করেত পােরন েয এই েরাগিটর �িত
িশশিটর অনা�ময্তা রেয়েছ অথবা এমন দিললািদ প◌্ রদশর্ন করেত পােরন েয তােক এই আবশয্কতা েথেক
মুি� েদওয়া উিচৎ।
এই আেদশ 17 এি�ল 2019 তািরেখ িনধর্ািরত িনউ ইয়কর্ িসিট েবাডর্ অফ েহলেথর পরবত� ৈবঠক
অবিধ কাযর্কর থাকেব, এিট সমেয় েবাডর্ �ারা অবয্াহত রাখা হেত পাের বা বািতল করা হেত পাের।

তািরখ: এি�ল 9, 2019

অি�িরস বাবর্ট, এম.িড.
�া�য্ কিমশনার

সতকর্তা
এই আেদশিটর েমেন চলার বয্থর্তা িনউইয়কর্ িসিট েহলথ েকােডর §3.05 এর ল�ন, এবং একিট
অসদাচরণ যার জনয্ আপিন িসিভল এবং/অথবা েফৗজদাির জিরমানা, বােজয়া�করণ এবং জিরমানার স�ুখীন
হতে◌ পােরন, কারাদ� সহ।
িযিন এই অডর্ােরর িবরে� �িতবাদ জানােত ই�ুক, িতিন অনু�হ কের এই িঠকানায় িলখুন বা ফয্া� করন
টমাস িজ. েমিরল, েজনােরল কাউে�ল, িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অফ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজন, 42-09
28th Street (WS 14-38) Long Island City NY 11101-4132; tmerrill@health.nyc.gov েটিলেফান:
347-396-6116; ফয্া�: 347-396-6087, আেদেশর �িত আপনার আপিত্তর কারণগিলর একিট িববৃিত �দান
কের।

