16 মে, 2022
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
প্রিউ ইয়র্গ প্রিপ্রিতে িম্প্রপ্রে মর্াপ্রিড-19 (COVID-19) িংক্রেতেি িংখ্যা এবং হািপাোতে িপ্রেগি িংখ্যা বৃ প্রি পাওয়ায়, প্রিপ্রি বেগোতি মর্াপ্রিড-19 (COVID19) হাই (অতিঞ্জ) অযাোিগ মেতিতে িতয়তে। এি অর্গ হতে প্রিপ্রিতে মর্াপ্রিড-19 (COVID-19) উতেখ্ত ার্য পপ্রিোতে েপ্রিতয় পতিতে।
আপিাি পপ্রিবাি ও র্প্রেউপ্রিপ্রিতর্ প্রিিাপদ িাখ্তে প্রিম্নপ্রেপ্রখ্ে িোপ্রেে িাবধািোিেূ হ গ্রহতেি জিয আেিা অিু তিাধ র্িপ্রে:



এর্প্রি োস্ক পপ্রিধাি র্রুি। আোতদি িু পাপ্রিশ হতে ম জির্তেি জিয উন্মু ক্ত ির্ে অিযন্তিীে পপ্রিতবতশ 2 বেি বয়িী মর্তর্ ির্তেি এর্প্রি
র্া র্ প্রিি হয় এেি এর্প্রি োস্ক পপ্রিধাি র্িা উপ্রিৎ, এতে অন্তিুগক্ত স্কুতে এবং আপ্রেগ িাইল্ডহুড এডুতর্শি (ECE) মিাগ্রােগুতোতে, এেিপ্রর্ প্রদ
আবশযর্ িাও হয়। স্কুতে অর্বা ECE মিাগ্রাতে এবং খ্ি বন্ধুতদি িাতর্ প্রেপ্রেে হতে েখ্ি এর্প্রি োস্ক পপ্রিধাি র্িাি জিয আপিাি িন্তািতর্



উৎিাপ্রহে র্রুি। আপিাি িন্তাতিি স্কুতে োস্ক পাওয়া াতব।
প্রির্া বা িযার্প্রিি এবং বু স্টাি প্রদি। 5 বেি এবং এিতিতয় বয়িী ির্তেি মর্াপ্রিড-19 (COVID-19)-এি প্রবরুতি প্রির্া বা িযার্প্রিি মদয়া
উপ্রিৎ, এতে অন্তিুগক্ত খ্ি ম ার্য প্রিপ্রেগে হতব েখ্ি এর্প্রি বু স্টাি শি গ্রহে র্িা। প্রির্া বা িযার্প্রিি বহু জীবি বাাঁপ্রিতয়তে এবং িাইিাতিি
প্রবরুতি আোতদি িবগতেষ্ঠ িপ্রেতিাধ। এর্প্রি প্রির্াতর্ন্দ্র বা িযার্প্রিি িাইি খ্ুাঁজতে nyc.gov/vaccinefinder মদখ্ুি অর্বা 877-VAX-4NYC
(877-829-4692) িম্বতি মিাি র্রুি। ইপ্রেতগ্রশি অর্বা ইিিু যতিতেি অবস্থা াই মহার্ িা মর্ি, আপপ্রি প্রবিােূ তেয প্রির্া বা িযার্প্রিি মপতে




পাতিি।
অিু স্থ হতে বাপ্রিতে র্ার্ুি। ািা অিু স্থ অর্বা মর্াপ্রিড -19 (COVID-19) পিীক্ষা পপ্রজপ্রিি এতিতে োতদি ির্তেি বাপ্রি র্ার্া এবং ির্ে
প্রিতদগশিা অিু িিে র্িা উপ্রিৎ, এতে অন্তিুগক্ত 10 প্রদতিি জিয এর্প্রি র্া র্ প্রিি হয় এেি োস্ক পপ্রিধাি।
পিীক্ষা র্প্রিতয় প্রিি। াতদি মর্াপ্রিড -19 (COVID-19) উপির্গ আতে, মর্াপ্রিড -19 (COVID-19) হতয়তে এেি র্ািও র্াোর্াপ্রে প্রর্তয়তে, অর্বা
বৃ হৎ র্ে িোতবতশ উপপ্রস্থে প্রেে, োতদি ির্তেি পিীক্ষা বা মিস্ট র্প্রিতয় মিয়া উপ্রিৎ। স্কুেগুতো িতেযর্ প্রশক্ষার্গীতর্ িপ্রে িপ্তাতহ িািপ্রি বাপ্রিতে
র্ৃ হীে পিীক্ষা (অযাি-মহাে মিস্ট) িদাি র্িতে এবং প্রিপ্রিবযাপী িবগত্র মিস্ট েিয িতয়তে। এর্প্রি মিপ্রস্টং িাইি খ্ুাঁতজ প্রিতে nyc.gov/covidtest



মদখ্ুি। বহু িাইতি মিপ্রস্টং প্রবিােূ তেয মদয়া হয়।
অিযািয পূ ব-গ িাবধািো প্রবতবিিা র্রুি, ম েি িোর্ে এপ্রিতয় িো, স্বল্প িংখ্যা োিু তেি িাতর্ এর্প্রত্রে হওয়া, মিপ্রিতেশি বৃ প্রি র্িা, এবং
এর্প্রি উচ্চ-োিিম্পন্ন োস্ক পপ্রিধাি র্িা। এিা প্রবতশেিাতব োতদি জিয গুরুত্বপূ েগ ািা বাধগর্যজপ্রিে র্ািতে, স্বাস্থযর্ে পূ বগ-অন্তপ্রিগপ্রহে
জপ্রিেোি র্ািতে, অর্বা অপ্রির্ািাপ্ত হবাি র্ািতে অপ্রধর্েি ঝুপ্রাঁ র্ ু ক্ত।

প্রদ আপপ্রি অর্বা আপিাি িন্তাতিি COVID-19 পিীক্ষাি িোিে পপ্রজপ্রিি আতি, েতব 12 অর্বা এিতিতয় মবপ্রশ বয়িীতদি প্রিপ্রর্ৎিা িংক্রান্ত প্রবর্ল্পিেূ হ
িম্পতর্গ জািাি জিয আপিাি স্বাস্থয মিবা িদাির্ািীতর্ অর্বা 212-COVID19 (212-268-4319) িম্বতি মিাি র্রুি। ম ম ার্য, ো িহ আতিা েতর্যি জিয
nyc.gov/health/covidtreatments মদখ্ুি। প্রদ আপিাি িন্তাতিি মিতস্টি িোিে পপ্রজপ্রিি আতি, েতব অিু গ্রহ র্তি োি স্কুে অর্বা ECE
মিাগ্রােতর্ অবপ্রহে র্রুি। ম িব মেতেতেতয়ি পিীক্ষা বা মিতস্টি িোিে পপ্রজপ্রিি এতিতে অর্বা উপির্গ িহ বাপ্রিতে িতয়তে োিা অিু স্থ র্ার্ার্ােীি
িেয় প্রবিা খ্িতি অিোইতি প্রশক্ষা-প্রিতদগশিা এবং অপ্রিি আওয়াতি ম ার্াত াতর্ি িু ত ার্ পাতব।
আেিা ির্তে প্রদ আোতদি অংশিুর্ু র্প্রি, েতব আেিা মর্াপ্রিড-19 (COVID-19)-এি এই উর্ধ্গ িংক্রেতেি হাি মিাধ র্িতে পািতবা এবং িু স্থ ও প্রিিাপদ
বিন্ত এবং গ্রীষ্ম উপতিার্ র্িতে পািতবা।
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