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কার্ড কর 12 জা ুয়ালর, 2021
উমেিয ও জরক্ষািট:
মর্উ ইয়র্কন র COVID-19 টিকা ডরাগ্রার্ির জর্য COVID-19 টিকার পমরিাণ সীমিত। ডেট ডর্ পমরিাণ টিকা পায়
তা ডেোর্রল সরকার কততন ক মর্উ ইয়র্কন র্রার্ের উপর মভমি কর্র মর্র্নারণ করা হয়। মর্উ ইয়কন ডেট মেপাটনর্িন্ট
অর্ ডহলথ (New York State Department of Health, NYSDOH) এরপর টিকা রদার্র্র জর্য তামলকাভু ক্ত
সরর্রাহকারী এর্ং সংস্থার জর্য ডের্টর র্রাে মর্র্নারণ কর্র। ডসন্টার ের মেমজজ কর্রাল অযান্ড মরর্ভর্শর্
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)-এর টিকা মর্ষয়ক উপর্দষ্টা কমিটি (Advisory
Committee on Immunization Practices, ACIP)-এর সুপামরর্শর উপর মভমি কর্র NYSDOH তার অগ্রামর্কার
এর্ং র্রাে কাঠার্িা ক্রিাগত রসামরত করর্র্। সরর্রাহকারীর্দর অর্শযই তার্দর স্বাস্থয ডসর্া কিীর্দর অগ্রামর্কার
মদর্ত হর্র্ এর্ং হাসপাতালগুর্লার্ক অর্শযই 1A গ্রুর্পর টিকামর্হীর্ স্বাস্থয ডসর্া কিীর্দর অগ্রামর্কার মদর্ত হর্র্, মকন্তু
1A র্া 1B-ডত ডর্র্কার্র্া ডর্াগয র্যমক্তর্ক টিকা মদর্ত হর্র্। খুচর্রা োর্িনমস র্া মচমকৎসক ডর্টওয়াকন র্া রযাকটিস
গ্রুপ, তার্দর মর্জস্ব ডরাগী ডসর্াদার্কারী কিীর্দর টিকা ডদওয়ার পর, শুর্ুিাত্র 65 র্ছর র্া তার ডর্মশ র্য়সী
র্যমক্তর্দর টিকা ডদওয়া উমচত। স্থার্ীয় স্বাস্থয মর্ভাগর্ক অর্শযই 1B-ডত রর্য়াজর্ীয় কিীর্দরর্ক অগ্রামর্কার মদর্ত হর্র্।
মর্উ ইয়কন অগ্রামর্কার গ্রুপগুর্লার ির্র্য সািামজক মর্রর্পক্ষতা এর্ং র্যার্য র্ন্টর্ র্ার্যতািূলক করর্ছ র্া এখর্ গ্রুপ
এর্ং অঞ্চল উভর্য়র র্যার্য মচমকৎসা এর্ং সিার্ুপামতক র্রাে মর্মিত করর্ত সক্ষি।
মর্উ ইয়কন ডের্টর সকল টিকা রদার্কারী, র্ার ির্র্য মর্উ ইয়কন মসটির্ত অর্মস্থত, অর্শযই মর্উ ইয়কন ডেট
মেপাটনর্িন্ট অর্ ডহলথ (NYSDOH) ভযাকমসর্ সংক্রান্ত অগ্রামর্কার্রর র্যাপার্র মর্র্দন মশকা অর্ুসরণ করর্ত হর্র্ এর্ং
ডসই সার্থ অর্য ডর্র্কার্র্া মর্র্দন মশকাও অর্ুসরণ করর্ত হর্র্। হাসপাতাল এর্ং অর্যার্য স্বাস্থয ডসর্া রদার্কারীর্ক
অর্শযই তার্দর উচ্চ ঝুুঁ মকপূণন কিী এর্ং অর্যার্য স্বাস্থযর্সর্া কিীর্দর অগ্রামর্কার মদর্ত হর্র্, ডর্ির্টা পূর্নর্তী
মর্র্দন মশকা এর্ং পমরমশষ্ট A-ডত র্মণনত হর্য়র্ছ, মকন্তু শুর্ুিাত্র ডসই কিীর্দর জর্য তার্দর টিকাদার্ কিনসমূ চ সীমিত
করর্ত পারর্র্ র্া।
জর্াগ্য ব্যলি:
পমরমশষ্ট A র্তু র্ টিকা ডদওয়ার ডর্াগয জর্সংখযার সারসংর্ক্ষপ কর্রর্ছ, র্ার ির্র্য NYS COVID-19 টিকাদার্
কিনসূমচর 1 ডথর্ক 4 র্ং সপ্তার্হ অগ্রামর্কার রাপ্ত গ্রুপ, র্ারা এখর্র্া ডর্াগয।
টিকা রদা কারীর দালয়ত্ব:

│

•

NYSDOH কততন ক মর্র্দন মশত অগ্রামর্কার পমরকল্পর্া অর্ুর্ায়ী COVID-19 টিকা মদর্ত হর্র্। এই টিকা
NYSDOH মর্র্দন মশকায় ডর্াগয মহর্সর্র্ তামলকাভু ক্ত র্যমক্তর র্াইর্র অর্য ডকার্র্া জর্সংখযা র্া গ্রুর্পর জর্য
র্যর্হার করা র্ার্র্ র্া, মর্র্নাহী আর্দশ 202.88 অর্ুর্ায়ী।

•

টিকার ডোজ রাপ্ত সকল েযামসমলটি, সংস্থা এর্ং এর সার্থ সংমিষ্ট অর্ুশীলর্কারীর্দর দ্রুত সকল ডোজ
র্যর্হার করার একটি র্ার্যর্ার্কতা রর্য়র্ছ র্া মর্উ ইয়র্কন র "এটি র্যর্হার করুর্ র্া এটি হারার্" র্ীমত
র্ার্ি পমরমচত। র্মদ রামপ্তর সাত মদর্র্র ির্র্য ডকার্র্া টিকা ডদওয়া র্া হয়, অর্মশষ্ট ডোজ অপসারণ করা
হর্ত পার্র এর্ং সংস্থাগুমলর্ক ভমর্ষযর্ত টিকার ডোজ র্রাে করা র্াও হর্ত পার্র।

•

রামপ্ত সপ্তার্হর ির্র্য ডর্াগয জর্সংখযার সকল ডোজ ডদওয়ার জর্য ডর্র্কার্র্া সরর্রাহকারী র্া রমতষ্ঠার্র্ক
অর্শযই, CovidVaccineNotUsed@health.ny.gov ঠিকার্ায় মগর্য় রামপ্তর পঞ্চি মদর্র্র পর্র ডেটর্ক অর্মহত
করর্ত হর্র্।

•

NYSDOH-এর আগাি অর্ুর্িাদর্ এর্ং সম্মমত ছাড়া টিকা অর্য ডকার্র্া েযামসমলটি, সরর্রাহকারী,
অর্ুশীলর্কারী র্া মর্ভার্গ পুর্ঃমর্তরণ করা র্ার্র্ র্া। টিকা পুর্ঃমর্তরর্ণর জর্য রর্য়াজর্ীয় েযামসমলটিগুমলর্ক
অর্শযই COVIDVaccineRedistribution@health.ny.gov ঠিকার্ায় একটি সম্পন্নকত ত পুর্ঃমর্তরণ েরি জিা
মদর্ত হর্র্ এর্ং NYSDOH অর্ুর্িাদর্ র্া হওয়া পর্নন্ত পুর্ঃমর্তরণ করা উমচত র্য়।

•

NYSDOH-এর আগাি অর্ুর্িাদর্ ছাড়াই সীমিত সির্য়র জর্য অর্য স্থার্র্র টিকাদার্কারী মিমর্র্ক আপমর্
টিকা পমরর্হর্ করর্ত পার্রর্; র্াইর্হাক, ডর্র্কার্র্া অর্যর্হৃত টিকা ডসমদর্ মিমর্র্কর কিনঘণ্টা ডশর্ষ িূল
অর্স্থার্র্ মর্র্য় ডর্র্ত হর্র্। সীমিত সির্য়র টিকাদার্ মিমর্র্ক থাকা ডর্র্কার্র্া দলর্ক অর্শযই সকল COVID19 টিকা সংক্রান্ত রমতর্র্দর্র্র শতন ার্মল ডির্র্ চলর্ত হর্র্। পমরর্হর্ ও পমরচালর্ার সিয় আপর্ার্ক অর্শযই
টিকার দখল এর্ং মর্য়ন্ত্রণ র্জায় রাখর্ত হর্র্।

•

র্ারা এই টিকা মদর্ের্ ডোজ পাওয়া িাত্র তার্দর অগ্রামর্কার ডদওয়া উমচত।

•

সরর্রাহকারীর্দর মর্মিত করা উমচত ডর্ ডর্াগয জর্সংখযা ডথর্ক রাপকর্দর সঠিক সংখযা একটি র্তু র্ মশমশ
ডথর্ক রথি ডোজ আুঁকার আর্গ টিকা ডদওয়া হর্র্।

•

সকল সরর্রাহকারীর্ক অর্শযই "অর্পক্ষিাণ" ডর্াগয র্যমক্তর্দর একটি দদমর্ক তামলকা রাখর্ত হর্র্ র্ার্ত স্বল্প
সির্য়র ডর্াটির্শ টিকা পমরচালর্ার জর্য উন্মুক্ত মর্র্য়ার্গর মর্জ্ঞমপ্ত জামর করা হয়। র্ত তাড়াতামড়
সরর্রাহকারীরা জার্র্ত পারর্র্ হর্র্ ডর্ িার্ুর্ষর টিকা ডদওয়ার ডচর্য় ডর্মশ ডোজ আর্ছ, তখর্ "অর্পক্ষিাণ"
ডর্াগয র্যমক্তর্দর োকা উমচত অথর্া গ্রহণর্র্াগয র্যর্হার্রর ডিয়াদ ডশষ হওয়ার আর্গ অমতমরক্ত ডর্াগয
রাপকর্দর েযামসমলটি র্া মিমর্র্ক আর্ার জর্য অর্যার্য পদর্ক্ষপ গ্রহণ করর্ত হর্র্। (আর্রা মর্র্দন শর্ার জর্য
পতষ্ঠা 3 ডদখুর্।)

•

সরর্রাহকারী এক ঘণ্টার ির্র্য র্যর্হার করার ডচর্য় ডর্মশ মসমরঞ্জ মরমেল করা উমচত র্য়। মরমেল করা
মসমরঞ্জ পূরর্ণর 6 ঘণ্টার ির্র্য র্যর্হার করর্ত হর্র্। র্মদ একটি মিমর্র্কর কিনঘণ্টা তাড়াতামড় ডশষ করর্ত
হয় অথর্া অমতমরক্ত সংখযক রাপক ডিমের্কল মিমর্ং করর্ত র্যথন হয় অথর্া তার্দর অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর জর্য
হামজর র্া হয় ডসর্ক্ষর্ত্র অমতমরক্ত মরমেমলং অপচয় হর্ত পার্র। অর্ুগ্রহ কর্র আর্রা তর্থযর জর্য মর্উ ইয়কন
ডেট COVID-19 টিকাদার্ কিনসূমচর্ত অংশগ্রহণকারী সরর্রাহকারীর্দর জর্য মদর্র্র ডশর্ষ অর্মশষ্ট COVID19 টিকার ডোজ র্যর্হার্রর মর্র্দন মশকা ডদখুর্।

•

সকল েযামসমলটি র্া অর্ুশীলর্কারী তার্দর কিীর্দর ির্র্য টিকা আপর্টক ট্র্যাক করর্ত হর্র্ এর্ং অর্ুর্রার্র্র
মভমির্ত অর্শযই NYSDOH-এর কার্ছ আপর্টক ডেটা সরর্রাহ করর্ত হর্র্।

•

শুর্ুিাত্র োর্িনমস, মচমকৎসক ডর্টওয়াকন এর্ং রযাকটিস গ্রুর্পর জর্য, এই র্রর্র্র েযামসমলটিগুমলর্ত টিকা
ডদওয়ার ডর্াগয র্যমক্তর্দর র্য়স 65 র্ছর র্া তার ডর্মশ। অর্যার্য ডর্াগয র্যমক্তর্দর টিকা মর্র্নারর্ণর জর্য
অর্যার্য তামলকাভু ক্ত সরর্রাহকারীর সার্থ ডর্াগার্র্াগ করা উমচত।
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•

স্থার্ীয় স্বাস্থয মর্ভাগর্ক অর্শযই রর্য়াজর্ীয় কিীর্দর (পুমলশ, অমি মর্র্নাপক, মশক্ষক, গণপমরর্হর্ ইতযামদ।
পমরমশষ্ট A ডদখুর্) অগ্রামর্কার মদর্ত হর্র্।

•

হাসপাতাল, ডেোর্রমল ডকায়ামলোইে ডহলথ ডসন্টার (Federally Qualified Health Center, FQHC) এর্ং
জরুমর ডসর্া র্া অযাম্বুর্লন্স ডসর্া রদার্কারীর্দর 1A জর্সংখযার্ক অগ্রামর্কার ডদওয়া অর্যাহত রাখা উমচত
মকন্তু ডর্র্কার্র্া ডর্াগয রাপকর্ক টিকা মদর্ত পার্র।

টিকা রাপ্ত রমতটি েযামসমলটি:
মক পমরিাণ টিকা পার্র্ ডস সম্পর্কন অর্মহত করা হর্র্।
• ডর্াগয র্যমক্তর্দর দ্রুত রর্য়াগ কর্র সপ্তার্হ সকল টিকার ডোজ র্যর্হার করর্ত হর্র্।
• তার্দর মর্জস্ব ডকার্ কিনচারী রথর্ি টিকা পায় তার্ক অগ্রামর্কার মদর্ত হর্র্।
• র্ারা এই টিকা মদর্ের্ তার্দর টিকা ডদওয়ার্ক অর্শযই অগ্রামর্কার মদর্ত হর্র্।
• র্ারা এই েযামসমলটির্ত কাজ কর্র র্া তার্দর জর্য অর্শযই টিকা র্রাে করর্ত হর্র্।
• এই েযামসমলটির ির্র্য টিকাদার্র্র জর্য অর্যার্য অগ্রামর্কার জর্সংখযার সিয়সূমচ এর্ং থাকার রর্য়াজর্ হর্ত
পার্র।
• অর্ুর্রার্র্র মভমির্ত েযামসমলটি দ্বারা রদি টিকার সিয়সূমচ মর্র্নারণ করর্ত মেপাটনর্ির্ন্টর কাউন্টারর্িজার
ডেটা িযার্র্জর্িন্ট মসর্েি (Countermeasure Data Management System, CDMS) টু র্ল রর্র্শামর্কার
রদার্ করা হর্র্, র্মদও CDMS র্যর্হার র্ার্যতািূলক র্য়।
• পমরচালর্ার 24 ঘণ্টার ির্র্য মর্উ ইয়কন ডেট ইমিউর্াইর্জশর্ ইর্েরর্িশর্ মসর্েি (New York State
Immunization Information System, NYSIIS) র্া মর্উ ইয়কন মসটির মসটিওয়াইে ইমিউর্াইর্জশর্ ডরমজমি
(Citywide Immunization Registry, CIR) র্যর্হার কর্র সকল টিকা অর্শযই মরর্পাটন করর্ত হর্র্।
• ভযাকমসর্ অযােমিমর্র্িটরর্দর অর্শযই COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যর্হার কর্র রমতমদর্ টিকা রাপ্তর্দর
সম্পর্কন অমতমরক্ত তথয জার্ার্ত হর্র্।
•

আি ার ফ্যালসলিটি ব্া অ্ ুিীিম র ব্াইমরর ব্যলিমদরমক টিকা জদওয়া:
NYSDOH সঠিকভার্র্ টিকা র্রাে সম্পর্কন সকল েযামসমল র্া অর্ুশীলর্কারী সার্থ ডর্াগার্র্াগ করর্র্
(উদাহরণস্বরূপ- র্মদ একটি মর্মদন ষ্ট টিকা র্রাে েযামসমলটি র্া অর্ুশীলর্কারীর র্াইর্র র্যমক্তর্দর টিকা ডদওয়ার
উর্ের্শয হয়) এর্ং CDMS-এর িার্যর্ি আর্র্দর্কত ত টিকার অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর সিয়সূমচ ঠিক রাখর্ত সহায়তা রদার্
করর্র্। আপমর্ চাইর্ল আপর্ার মর্জস্ব অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর সিয়সূমচ মর্ষয়ক মসর্েি র্যর্হার করর্ত পার্রর্। আপমর্ র্মদ
ডকার্র্া টিকা র্রার্ের জর্য অগ্রামর্কার্রর র্যাপার্র মর্মিত র্া থার্কর্, তাহর্ল আপর্ার
COVID19Vaccine@health.ny.gov ঠিকার্ায় মগর্য় NYSDOH-ডক ইর্িইল করা উমচত। সর্াইর্ক মর্মিত করর্ত হর্র্
ডর্ তারা টিকা মদর্ের্ তারা মর্র্নাহী আর্দশ 202.86 অর্ুর্ায়ী টিকা পাওয়ার ডর্াগয।
লিতীয় COVID-19 টিকার জর্াজ:
মদ্বতীয় ডোজ রথি ডোর্জর 21 মদর্ (Pfizer-BioNTech (মেজার-র্ার্য়ার্র্টক) টিকা) অথর্া 28 মদর্ (িোর্না
টিকা) পর মদর্ত হর্র্। এটি সহজতর করর্ত, সকল সরর্রাহকারীর্ক অ্ব্িযই রথম জর্াজ জদওয়ার সময় রাপকর্দর
জর্য মদ্বতীয় ডোর্জর অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর সিয়সূমচ দতমর করর্ত হর্র্। র্ারা এই টিকা পার্ তার্দরর্ক মদ্বতীয় ডোজ মর্র্ত
একই স্থার্র্ পুর্রায় ডর্র্ত হর্র্। র্যমক্তর্ক অর্শযই একই টিকার দুই ডোজ মর্র্ত হর্র্ (উদাহরণস্বরূপ, আপর্ার্ক
অর্শযই Pfizer-BioNTech টিকা র্া িোর্না টিকার দুই ডোজ মর্র্ত হর্র্)। এগুর্লা মর্মর্িয়র্র্াগয য়। অর্ুগ্রহ কর্র
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মদ্বতীয় ডোজ গ্রহণ সম্পর্কন অমতমরক্ত তর্থযর জর্য COVID-19 টিকার মদ্বতীয় ডোজ গ্রহণ সংক্রান্ত মর্র্দন মশকা
(Guidance for Administration of the Second Dose of COVID-19 Vaccine) ডদখুর্।
মদ্বতীয় ডোর্জর জর্য পমরকল্পর্া, র্ার ির্র্য অন্তভুন ক্ত মদ্বতীয় ডোর্জর জর্য একটি অযাপর্য়ন্টর্িন্ট করা, েযামসমলটি
সকল কিী এর্ং র্ারা এই েযামসমলটির র্াইর্র ডথর্ক আসর্ছ তার্দর জর্য হর্ত হর্র্। র্াইর্হাক, অর্ুগ্রহ কর্র লক্ষয
করুর্ ডর্ রাথমিক র্রাে শুর্ুিাত্র টিকার রথি ডোর্জর জর্য। লিতীয় জর্ামজর জ য রথম জর্ামজর টিকা সংরক্ষণ
করমব্
া। র্থার্থ মর্রমতর্ত মদ্বতীয় ডোজ পমরচালর্ার জর্য সিয়ির্তা আপর্ার েযামসমলটির্ত মদ্বতীয় ডোর্জর
র্রাে পাঠার্র্া হর্র্। লিতীয় লিিমমন্টটি লিতীয় জর্ামজর জ য সংরলক্ষত হমত হমব্। েযামসমলটিগুমলর্ক মদ্বতীয় ডোর্জর
মশপর্ির্ন্টর সিয় এর্ং পমরিাণ সম্পর্কন অর্মহত করা হর্র্ র্ার্ত এটি আপর্ার তামলকার রথি ডোজ ডথর্ক পতথক
করা র্ায়।
Pfizer-BioNTech এব্ং মর্া ড ার অ্লতলরি জর্াজ:
Pfizer-BioNTech এর্ং িোর্না উভর্য়র মশমশর্ত অমতমরক্ত টিকা থাকর্ত পার্র। টিকাদার্কারীগণ ডর্র্কার্র্া অমতমরক্ত
টিকা র্যর্হার করর্ত পার্রর্ র্া ডোর্জর শতন ার্মল পূরণ করর্ত সহর্জই একটি মসমরর্ঞ্জ ডর্ওয়া ডর্র্ত পার্র। একামর্ক
মশমশ ডথর্ক গতহীত টিকার অমতমরক্ত তরল অমতমরক্ত ডোজ দতমরর জর্য একমত্রত করা র্ামব্ া। এটি মর্র্শষভার্র্
গুরুত্বপূণন কারণ এই টিকায় মরজারর্ভটিভ থার্ক র্া। NYSIIS/CIR-এ রদি সকল টিকা রর্র্শ করার্, র্ার ির্র্য
রর্য়র্ছ রদি অমতমরক্ত টিকা, তর্র্ অমতমরক্ত ডোর্জর আশায় তামলকা পমরর্তন র্ করর্র্র্ র্া। অমতমরক্ত তর্থযর জর্য
অর্ুগ্রহ কর্র অমতমরক্ত ডোর্জর Pfizer-BioNTech এর মর্র্দন মশকা এর্ং িোর্না এর মর্র্দন মশকা ডদখুর্।
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অ্ব্লিষ্ট COVID-19 টিকার জর্াজ:
সকল টিকা রদার্কারীর্ক অর্শযই ডসই অর্ুর্ায়ী পমরকল্পর্া করর্ত হর্র্ র্ার্ত রমতটি ডোর্জর টিকা ডদওয়া হয়।
ঝার্িলা এড়ার্র্ার সঠিক পমরকল্পর্ার ির্র্য রর্য়র্ছ একটি র্তু র্ মশমশ ডথর্ক রথি ডোজ ডর্ওয়ার আর্গ একটি
অগ্রামর্কার জর্সংখযা ডথর্ক রাপকর্দর সঠিক সংখযা মর্মিত করা।
সকল সরর্রাহকারীর্ক অর্শযই "অর্পক্ষিাণ" ডর্াগয র্যমক্তর্দর একটি দদমর্ক তামলকা রাখর্ত হর্র্ র্ার্ত স্বল্প সির্য়র
ডর্াটির্শ টিকা পমরচালর্ার জর্য উন্মুক্ত মর্র্য়ার্গর মর্জ্ঞমপ্ত জামর করা হয়। র্ত তাড়াতামড় সরর্রাহকারীরা জার্র্ত
পারর্র্ হর্র্ ডর্ িার্ুর্ষর টিকা ডদওয়ার ডচর্য় ডর্মশ ডোজ আর্ছ, তখর্ "অর্পক্ষিাণ" ডর্াগয র্যমক্তর্দর োকা উমচত
অথর্া গ্রহণর্র্াগয র্যর্হার্রর ডিয়াদ ডশষ হওয়ার আর্গ অমতমরক্ত ডর্াগয রাপকর্দর েযামসমলটি র্া মিমর্র্ক আর্ার জর্য
অর্যার্য পদর্ক্ষপ গ্রহণ করর্ত হর্র্। র্াইর্হাক, দর্রী আর্হাওয়া, র্ামতলকরণ অথর্া অমতমরক্ত ডোর্জর কারর্ণ অর্র্ক
সিয় থাকর্ত পার্র র্া মর্তরণ ডশর্ষ র্া একটি টিকাদার্কারী মিমর্র্কর কিনঘণ্টা ডশর্ষ ডথর্ক র্ায় এর্ং অগ্রামর্কার
জর্সংখযার ডকউ ডোর্জর ডিয়াদউিীণন হওয়ার আর্গ আসর্ত পার্র র্া। এই সির্য় এর্ং শুধুমাত্র এই পমরমস্থমতর্ত,
সরর্রাহকারীগণ অর্যার্য সরকামর কিনচারীর্দর টিকা ডদওয়ার জর্য NYSDOH কততন ক অর্ুর্িামদত। উদাহরণস্বরূপ, এই
পমরমস্থমতর্ত র্ামণমজযক োিনামসে র্ারা ইর্তাির্র্য ডর্াগয জর্র্গাষ্ঠীর্ক টিকা মদর্য়র্ছর্, োর্িনসী মর্ভার্গর িুর্খািুমখ হওয়া
জর্গণ এর্ং "েযান্ড র্াই" তামলকার িুর্খািুমখ হর্য় তারা ওষুর্র্র ডদাকার্র্র ডকরামর্, কযামশয়ার, েক ওয়াকন ার এর্ং
ডেমলভামর োের্দর টিকা মদর্ত পারর্র্র্। এই র্যমতক্রিিূলক কার্নকিটি শুধুমাত্র টিকা অপচয় র্া করার উর্ের্শয।
ডর্র্হতু NYS COVID-19 টিকাদার্ কিনসূমচ আর্রা জর্সংখযার জর্য উন্মুক্ত, তাই এই র্যমতক্রর্ির শতন ার্মল
র্যাপকভার্র্ কিার্র্া উমচত। র্মদ এই র্যমতক্রি কার্নক্রিটি র্যর্হার করা হয়, তাহর্ল সরর্রাহকারীর্দর অর্শযই:
• মর্র্নাহী আর্দশ 202.86 অর্ুর্ায়ী মর্উ ইয়কন ডেট COVID-19 টিকা েরি পূরণ কর্র ডর্ কাউর্ক
COVID-19 টিকা গ্রহণ করর্ত হর্র্।
• পমরচালর্ার 24 ঘণ্টার ির্র্য NYSIIS/CIR-এ ডর্র্কার্র্া টিকার ডোজ ডরকেন করর্ত হর্র্।
• একটি পতথক ট্র্যামকং শীট পমরচালর্া করর্ত হর্র্ র্ার্ত মর্মভন্ন গ্রুর্পর জর্য র্যর্হৃত টিকার পমরিাণ
সঠিকভার্র্ র্মথভু ক্ত করা হয় এর্ং ডসই সার্থ কার্ক এটি ডদওয়া হর্য়র্ছ ডসটি সর্াক্ত করা র্ায়।
• পমরচালর্ার সিয় মদ্বতীয় ডোজ মর্র্নারণ করার সকল ডচষ্টা র্জায় রাখর্ত হর্র্।
• ডর্র্কার্র্া টিকা র্ামতল করার আর্গ টিকা পাওয়ার জর্য ডকার্র্া ডর্াগয র্যমক্তর সার্থ ডর্াগার্র্াগ করা র্ায়
মক র্া তা মর্র্নারণ করর্ত স্থার্ীয় স্বাস্থয মর্ভার্গর সার্থ ডর্াগার্র্াগ করর্ত হর্র্।
টিকার ফ্রম:
COVID-19 টিকা রাপ্ত সকল র্যমক্তর্ক অর্শযই মর্র্নাহী আর্দশ 202.86 অর্ুর্ায়ী রথি ডোর্জর জর্য মর্উ ইয়কন
ডেট COVID-19 টিকা েরি পূরণ করর্ত হর্র্, এটা মর্মিত করর্ত হর্র্ ডর্ তারা টিকা ডদওয়ার ডর্াগয,
সরর্রাহকারী এর্ং সংস্থাগুমলর্ক অর্শযই টিকা রশাসর্র্র সিয় এই রর্য়াজর্ীয়তা ডির্র্ চলা মর্মিত করর্ত হর্র্।
জিিা ব্া জর্াগ্যতার রমাণ:
ডর্ সকল র্যমক্তর্ক টিকা ডদওয়া হর্ে তার্দর অর্শযই ডর্াগযতার রিাণ ডপশ করর্ত হর্র্। এই র্রর্র্র রিার্ণর ির্র্য
থাকর্ত পার্র:
একটি কিনচারী আইমে কােন র্া র্যাজ,
মর্র্য়াগকতন া র্া সংমিষ্ট সংস্থার মচঠি অথর্া
ডর্তর্ োর্, মর্মদন ষ্ট অগ্রামর্কার অর্স্থার উপর মর্ভন রকত ত।
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অর্যথায়, মর্র্য়াগকতন া র্া রমতষ্ঠার্ টিকাদার্র্র ডর্াগযতার িাপকাঠি পূরণকারী কিনচারীর্দর একটি তামলকা রদার্
করর্ত পার্র। রর্র্াজয মহর্সর্র্ র্ার্দর ডপশা, র্য়স র্া অগ্রামর্কার্রর রিাণ ডর্ই এির্ কাউর্ক টিকা ডদর্র্র্ র্া।
মর্র্নাহী আর্দশ 202.86 ডর্র্কার্র্া সরর্রাহকারীর জর্য আমথনক জমরিার্া আর্রাপ কর্র, ডর্ র্যমক্ত ডর্াগযতা রতযয়র্
কর্রমর্ অথর্া র্ার জর্য সরর্রাহকারীর জার্া আর্ছ ডস ডকার্র্া অগ্রামর্কার গ্রুর্পর সদসয র্য়।
উপরন্তু, NYSDOH টিকার েরি টিকার জর্য ডর্াগযতা সম্পর্কন একটি স্ব-রতযয়র্ অন্তভুন ক্ত কর্র র্া টিকাকরর্ণর
আর্গ পূরণ করর্ত হর্র্।
টিকার ল রািত্তা:
টিকাদার্ পরর্তী পর্নর্র্ক্ষণ COVID-19 টিকাদার্ কার্নক্রর্ির একটি অপমরহার্ন অংশ। ডসন্টার ের মেমজজ কর্রাল
অযান্ড মরর্ভর্শর্ (CDC) র্ারা মভ-ডসে (V-Safe)-এ টিকা ডদওয়া হর্ে তার্দর উৎসামহত করর্ছ এর্ং উৎসামহত
করর্ছ, একটি স্মাটন ডোর্ মভমিক অযামির্কশর্ র্া টিকা ডদওয়ার পর্রর মদর্গুর্লার্ত তার্দর লক্ষণগুর্লা ডটক্সট ডির্সমজং
র্যর্হার কর্র রর্র্শ করর্ত পারর্র্। মভ-ডসে এছাড়াও মদ্বতীয় ডোর্জর জর্য মরিাইন্ডার রদার্ কর্র এর্ং র্ারা
মচমকৎসাগতভার্র্ উর্েখর্র্াগয রমতকূল ঘটর্া মরর্পাটন কর্র তার্দর জর্য ডটমলর্োর্র্ ের্লা আপ কার্নক্রি চামলর্য় র্ায়।
মভ-ডসে উপাদার্ http://www.cdc.gov/vsafe ঠিকার্ায় পাওয়া র্ার্র্, র্ার ির্র্য রর্য়র্ছ একটি মভ-ডসে তথযপত্র।
অর্ুগ্রহ কর্র তথযপত্রটি মরন্ট করুর্ এর্ং টিকা ডদওয়া রর্তযক র্যমক্তর হার্ত তু র্ল মদর্। টিকা রমতকূল ইর্ভন্ট মরর্পাটিনং
মসর্ের্ি (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS) info@VAERS.org টিকা ডদওয়ার পর অথর্া
or by calling 1-800-822-7967 র্ম্বর্র ডোর্ কর্র আপর্ার্ক অর্শযই ডকার্র্া রমতকূল ঘটর্ার মরর্পাটন করর্ত
হর্র্।
ল রমিক্ষতা:
ডর্ সকল কিী টিকাকরর্ণর িার্দণ্ড পূরণ কর্র তার্দর চাকমরর পদির্নাদা র্যমতর্রর্ক অর্শযই অন্তভুন ক্ত করর্ত হর্র্।
উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতার্ল, োক্তার, ডরমজোেন র্াসন, লাইর্সন্সরাপ্ত র্যর্হামরক র্াসন, রতযময়ত র্ামসনং অযামসেযান্ট,
পার্সনার্াল ডকয়ার অযামসেযান্ট, এর্ভায়রর্র্িন্টাল ওয়াকন ার, ওয়ােন িাকন , োর্য়টামর ওয়াকন ার এর্ং র্ারা একই ডলার,
ওয়ােন, মিমর্ক র্া অমের্স কাজ কর্রর্ এর্ং COVID-19 ডরাগীর সার্থ র্ার্দর সরাসমর ডর্াগার্র্াগ রর্য়র্ছ তারা
অর্শযই একই সির্য় টিকা গ্রহর্ণর জর্য ডর্াগয। সকল র্রর্র্র কিী র্ারা একজর্ অপমরহার্ন ফ্রন্টলাইর্ কিী মহর্সর্র্
িার্দণ্ড পূরণ কর্র, তারা চাকমরর পদির্নাদা, অর্স্থার্ র্া অর্যার্য অর্স্থা র্যমতর্রর্ক টিকা গ্রহর্ণর জর্য ডর্াগয।
সকল কমিউমর্টি এর্ং ডসটিংর্স 65 র্ছর এর্ং র্য়স্ক র্যমক্তর্দর টিকাদার্ সম্প্রসারণ করার ডচষ্টা করর্ত হর্র্। ডর্সর্
এলাকায় উচ্চ িাত্রার সািামজক ঝুুঁ মকর সূচক আর্ছ তার্দর মর্র্শষ কর্র COVID-19-এর জর্য ঝুুঁ মকপূণন এর্ং তারা
কীভার্র্ টিকা ডপর্ত পার্র ডস সম্পর্কন অর্মহত করা উমচত।
িলরকল্প া জিয়ার করা:
অর্ুগ্রহ কর্র সকল কিনচারীর্ক অগ্রামর্কার্রর মর্ষয়টি স্পষ্টভার্র্ জামর্র্য় মদর্।
এই মর্র্দন মশকা ইসুয করার তামরখ ডথর্ক এটি হালর্াগাদ র্া করা পর্নন্ত অথর্া NYSDOH দ্বারা অমতমরক্ত মর্র্দন মশকা
জামর র্া করা পর্নন্ত কার্নকর থাকর্র্। ডর্র্কার্র্া রর্ের জর্য, অর্ুগ্রহ কর্র মর্উ ইয়কন ডেট মেপাটনর্িন্ট অর্ ডহলথ,
র্ুযর্রা অর্ ইমিউর্াইর্জশর্র্র সার্থ COVID19vaccine@health.ny.gov ঠিকার্ায় ডর্াগার্র্াগ করুর্।
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ল উ ইয়কড জেট টিকাকরণ জরাগ্রামমর ল মদড লিকা
িলরলিষ্ট A
টিকা জদওয়ার জর্াগ্য অ্গ্রালধকার গ্রুি
5 সপ্তামহর জ য তু
•
•

•

•

•

1

জর্াগ্য অ্গ্রালধকার গ্রুি:

65 র্ছর র্া তার ডর্মশ র্য়সী1
রথি সাড়া রদার্কারী এর্জমন্সর জর্য রথি সাড়া রদার্কারী র্া সার্পাটন োে
o আগুর্
▪ ডেট োয়ার সামভন স, অমিমর্র্নাপক কিী এর্ং তদন্তকারীসহ (ডপশাদার এর্ং ডস্বোর্সর্ক)
▪ স্থার্ীয় োয়ার সামভন স, অমিমর্র্নাপক কিী এর্ং তদন্তকারীসহ (ডপশাদার এর্ং ডস্বোর্সর্ক)
o পুমলশ ও তদন্ত
▪ ট্র্ু পারসহ ডেট পুমলশ
▪ ডেট পাকন পুমলশ, DEC পুমলশ, ের্রে ডরঞ্জার
▪ SUNY পুমলশ
▪ ডশমরর্ের অমেস
▪ কাউমন্ট পুমলশ মর্ভাগ এর্ং পুমলশ মেসমট্র্ক্ট
▪ মসটি, টাউর্, এর্ং গ্রাি পুমলশ মর্ভাগ
▪ অর্যার্য পার্মলক অথমরটি পুমলশ মর্ভার্গর ট্র্ার্মজট
▪ DMV, SCOC, জামেস ডসন্টার, DFS, IG, ট্র্যাক্স, OCFS, SLA সহ ডেট মেল্ড
ইর্র্ভমের্গশর্
o পার্মলক ডসেটি কমিউমর্র্কশর্
▪ মেস্পযাচার এর্ং ডটকমর্মশয়ার্সহ জরুমর ডর্াগার্র্াগ এর্ং PSAP কিী
o অর্যার্য শপথ ডর্ওয়া ও ডর্সািমরক কিনকতন া
▪ ডকাটন অমেসার
▪ অর্যার্য পুমলশ র্া শামন্ত কিনকতন া
▪ উপর্রর ডর্র্কার্র্া পমরর্ষর্া, এর্জমন্স র্া সুমর্র্ার জর্য সহায়তা র্া ডর্সািমরক কিী
সংর্শার্র্ী
o সংর্শার্র্ এর্ং পযার্রাল কিনকতন াসহ ডেট DOCCS কিী
o সংর্শার্র্ কিনকতন াসহ স্থার্ীয় সংর্শার্র্াগার
o রর্র্শর্ অমেসারসহ স্থার্ীয় রর্র্শর্ মর্ভাগ
o ডেট জুর্ভর্াইল মের্টর্শর্ ও পুর্র্নাসর্ েযামসমলটি
o স্থার্ীয় জুর্ভর্াইল মের্টর্শর্ ও পুর্র্নাসর্ েযামসমলটি
P-12 স্কু লসিূহ:
o P-12 স্কু ল র্া স্কু ল মেমিক্ট েযাকামি র্া োে (র্াস ড্রাইভার সহ সকল মশক্ষক, মর্কল্প মশক্ষক,
মশক্ষাথী মশক্ষক, স্কু ল রশাসক, পযারারর্েশর্াল োে এর্ং সার্পাটন োে অন্তভুন ক্ত)
o P-12 স্কু ল র্া স্কু ল মেসমট্র্র্ক্ট কিনরত ঠিকাদার (চু মক্তর্দ্ধ র্াস ড্রাইভারসহ)
o লাইর্সন্সরাপ্ত, মর্র্মিত, অর্ুর্িামদত র্া আইর্গতভার্র্ অর্যাহমত রাপ্ত গ্রুপ চাইল্ডর্কয়ার
ইর্-পাসনর্ কর্লজ েযাকামি অযান্ড ইন্সট্র্াক্টর

কেবলমাত্র এই জনগ াষ্ঠীর সদসযগদর টিো দদগে ফামম াসী, দিদেৎসেগদর কনটওয়ােম এবং প্র্যােটিস গ্রুপ।
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•
•
•

•
•
•

লাইর্সন্সরাপ্ত, মর্র্মিত, অর্ুর্িামদত র্া আইর্গতভার্র্ অর্যাহমত রাপ্ত গ্রুপ চাইল্ডর্কয়ার ডসটিং-এর কিনচারী
র্া সার্পাটন োে
লাইর্সন্সরাপ্ত, মর্র্মিত, অর্ুর্িামদত র্া আইর্গতভার্র্ অর্যাহমত রাপ্ত গ্রুপ চাইল্ডর্কয়ার সরর্রাহকারী
পার্মলক ট্র্ার্মজট
o এয়ারলাইর্ এর্ং মর্িার্র্ন্দর্রর কিনচারী
o র্াত্রী ডরলওর্য় কিনচারী
o সার্ওর্য় এর্ং গণ পমরর্হর্ কিী (অথনাৎ, MTA, LIRR, ডির্ট্র্া র্থন, NYC ট্র্ার্মজট, আপর্েট
ট্র্ার্মজট)
o ডেমর কিনচারী
o র্ন্দর কততন পর্ক্ষর কিনচারী
o পার্মলক র্াস কিনচারী
পার্মলক ডেমসং িুমদ ডদাকার্র্র কিীরা
গতহহীর্ আশ্রর্য়র ির্র্য র্াস করা র্যমক্ত ডর্খার্র্ ঘুিার্র্া, স্নার্ র্া খাওয়ার র্যর্স্থা আপর্ার পমরর্ার্রর অংশ
র্য় এির্ র্যমক্ত এর্ং পমরর্ার্রর সার্থ ভাগ কর্র ডর্ওয়া আর্শযক
গতহহীর্র্দর আশ্রয়র্কন্দ্র, ডর্খার্র্ ঘুিার্র্া, ডগাসল র্া খাওয়ার র্যর্স্থা আপর্ার পমরর্ার্রর অংশ র্য় এির্
র্যমক্ত এর্ং পমরর্ার্রর সার্থ ভাগ কর্র ডর্ওয়া আর্শযক, এির্ পমরর্র্র্শ এির্ পদমর্র্ত কিনরত (ডর্তর্র্ভাগী
র্া ডর্তর্হীর্) র্যমক্ত ডর্খার্র্ আশ্রর্য়র র্ামসন্দার্দর সার্থ ডিলার্িশার সম্ভার্র্া আর্ছ

জর্াগ্য হমত অ্ব্যাহত অ্গ্রালধকার গ্রুি:
•

•

স্বাস্থযর্সর্া কিী
o উচ্চ ঝুুঁ মকপূণন হাসপাতাল এর্ং FQHC কিী, র্ার ির্র্য OMH সাইমকয়ামট্র্ক ডসন্টারও রর্য়র্ছ।
o OPWDD, OMH, OCFS এর্ং OASAS দ্বারা তত্ত্বার্র্ার্ করা ডসটিংর্স স্বাস্থযর্সর্া র্া অর্যার্য উচ্চ
ঝুুঁ মকপূণন অপমরহার্ন কিী র্ারা LTCF এর্ং দীঘনর্িয়াদী কিনরত র্ামসন্দা/ডরাগীর্দর সংস্পর্শন আর্সর্
এর্ং OPWDD, OMH, OCFS এর্ং OASAS দ্বারা পমরচামলত র্া অর্ুদার্রাপ্ত একর্ত্র র্সর্াস
সুমর্র্ার র্ামসন্দা।
o জরুমর র্ত্ন রদার্কারীর োে।
o ডর্ কিীরা COVID-19 ভযাকমসর্ রদার্ পমরচালর্া কর্র।
o সকল আউটর্পর্শন্ট/অযাম্বুর্লটমর ফ্রন্ট-লাইর্, ডর্র্কার্র্া র্য়র্সর উচ্চ ঝুুঁ মকপূণন স্বাস্থযর্সর্া কিী, র্ারা
সরাসমর ডরাগীর ডসর্া রদার্ কর্র অথর্া অর্য ডকার্র্া পর্দ কিনরত ডর্খার্র্ ডরাগীর্দর সার্থ তার্দর
সরাসমর ডর্াগার্র্াগ আর্ছ (অথনাৎ, ইর্র্টক োে),
▪ এর ির্র্য কর্য়কটি হর্লা, র্যমক্তগত মচমকৎসা অর্ুশীলর্র্ কাজ করা র্যমক্তর্গন; হাসপাতালঅর্ুর্িামদত মচমকৎসা পদ্ধমত; পার্মলক ডহলথ মিমর্ক; সর্ র্রর্র্র মর্র্শষত্ব মচমকৎসা পদ্ধমত;
সর্ র্রর্র্র দাুঁর্তর মচমকৎসা; োয়ামলমসস কিী; োয়াগর্মেক এর্ং মট্র্টর্িন্ট ডসন্টার;
অকুর্পশর্াল ডথরামপে; মেমজকযাল ডথরামপে; মস্পচ ডথরামপে; ডলর্র্ার্টামিে এর্ং রক্ত
মর্ষয়ক কিী; আচরণগত স্বাস্থযকিী; মিেওয়াইে ও েু লাস; এর্ং মশক্ষার্মর্শ স্বাস্থযকিী।
o সকল ফ্রন্ট-লাইর্, উচ্চ ঝুুঁ মকপূণন জর্স্বাস্থয কিী র্ার্দর ডরাগীর্দর সার্থ সরাসমর ডর্াগার্র্াগ আর্ছ,
র্ার ির্র্য রর্য়র্ছ COVID-19 পরীক্ষা করা, COVID-19 র্িুর্া সংগ্রহ করা এর্ং COVID-19
টিকাদার্কারী কিী।
সাটিনোইে NYS EMS সরর্রাহকারী, র্ার ির্র্য রর্য়র্ছ রতযময়ত রথি সাড়া রদার্কারী, ইিার্জনমন্স
ডিমের্কল ডটকমর্মশয়ার্, অযােভান্সে ইিার্জনমন্স ডিমের্কল ডটকমর্মশয়ার্, ইিার্জনমন্স ডিমের্কল ডটকমর্মশয়ার্ -
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•
•

•
•

মক্রটিকযাল ডকয়ার, পযারার্িমেক, অযাম্বুর্লন্স ইিার্জনমন্স ডভমহকল অপার্রটর অথর্া র্র্-সাটিনোইে অযাম্বুর্লন্স
অযামসেযান্ট।
কাউমন্ট কর্রার্ার র্া ডিমের্কল পরীক্ষক অথর্া মর্র্য়াগকতন া র্া ঠিকাদার মর্মর্ সংক্রািক উপাদার্ র্া
শারীমরক তরল পদার্থনর সংস্পর্শন আর্সর্।
লাইর্সন্সরাপ্ত অর্ন্তযমষ্টমক্রয়া পমরচালক অথর্া িামলক, অপার্রটর, কিনচারী অথর্া মর্উ ইয়কন ডের্ট মর্র্মিত
একটি অর্ন্তযমষ্টমক্রয়া োর্িনর ঠিকাদার, মর্মর্ সংক্রািক উপাদার্ র্া শারীমরক তরল পদার্থনর সংস্পর্শন
আর্সর্।
ডহাি ডকয়ার কিী এর্ং সহর্র্াগী, হসমপস কিী, র্যমক্তগত র্ত্ন সহায়ক এর্ং ডভাক্তা পমরচামলত র্যমক্তগত র্ত্ন
কিী।
র্ামসনং ডহার্ির কিী এর্ং র্ামসন্দারা, দক্ষ র্ামসনং সুমর্র্া এর্ং রাপ্তর্য়স্কর্দর র্ত্ন ডর্ওয়ার সুমর্র্া।
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