নিউ ইয়র্ক স্টেট অনিস ির নিিল উইথ স্টেভেলিভেন্টাল নেভসনিনলটিস (OPWDD), অনিস অি
স্টেন্টাল স্টেলথ (OMH), অনিস অি নিলভেি অযান্ড িযানেনল সানেকভসস (OCFS), অনিস অি
স্টটভপারানর অযান্ড নেভসনিনলটি অযানসেযান্স (OTDA) এিং অনিস অি অযানের্শি সানেকভসস
এন্ড সাভিাটকস (OASAS)
COVID-19 টির্ার্রভের জিয অত্যািশযর্ীয় স্বাস্থ্যভসিা এিং সরাসনর সোয়ত্া র্েীভের
অগ্রানির্ার প্রোি
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নিউ ইয়র্কে COVID-19 টিকা কর্েসূচীর প্রথর্ পর্োর্য় COVID-19 টিকার সীনর্ত পনরর্াণ পাওয়া র্ার্ে।
রাষ্ট্র যর্ পনরর্াণ টিকা পায় তা যেডার্রল সরকার কততে ক নিউ ইয়র্কে েরার্ের উপর নিনি কর্র করা হয়।
র্াইর্হাক, রাষ্ট্র নির্োরণ কর্র কার টিকা সের্চর্য় যেনি প্রর্য়াজি। নিউ ইয়কে যেট নডপাটের্র্ন্ট অে যহল্থ
(NYSDOH) যসন্টার ের নডনজজ কর্রাল অযান্ড নপ্রর্িিিি (CDC)-এর অযাডিাইজনর কনর্টি অি
ইউনিউিাইর্জিি প্রযানির্সস (ACIP) নির্দে নিকার উপর নিনি কর্র তার অগ্রানর্কার এেং েরাে কাঠার্র্া

প্রসানরত করর্ে।
OPWDD, OMH, OCFS, OTDA, OASAS এেং/অথো তারা যর্ সে সুনের্া ো যপ্রাগ্রার্ লাইর্সন্স/প্রতযয়ি
কর্র, পনরচালিা এেং তত্ত্বাের্াি কর্র তার্দর অেিযই স্থািীয় হাসপাতাল, স্থািীয় স্বাস্থয নেিাগ, যেডার্রল
যর্াগযতা সম্পন্ন স্বাস্থয যকন্দ্র (FQHC), রাজয এেং স্থািীয় পর্য়ন্টস অে নডনিনেউিি (PODS) ো
অিযািয স্বাস্থয যসো প্রদািকারীর্দর সার্থ কাজ করার জিয প্রস্তুত থাকর্ত হর্ে র্ারা NYS COVID-19 টিকা
যপ্রাগ্রার্র্ COVID-19 টিকা প্রদার্ির জিয নিেন্ধি কর্রর্ে র্ার্ত তারা কর্ী এেং োনসন্দার্দর টিকাকরর্ণ
অেদাি রাখর্ত পার্র।
সম্ভেত প্রাথনর্ক িার্ে প্রাপ্ত টিকার সরেরাহ এর্জনন্সর লাইর্সন্সপ্রাপ্ত/প্রতযনয়ত, পনরচানলত ো তত্ত্বাের্ার্ি থাকা
সকল কর্েচারী ো োনসন্দার্দর জিয র্র্থষ্ট হর্ে িা। NYSDOH নির্দে ি নদর্ে যর্ OPWDD, OMH, OCFS,

OTDA, OASAS এেং তার্দর লাইর্সন্স/প্রতযয়ি, পনরচালিা এেং তত্ত্বাের্ার্ি থাকা যপ্রাগ্রার্গুনলর্ক সীনর্ত
সরেরার্হর প্রাথনর্ক সর্র্য় তার্দর কর্ী এেং অগ্রানর্কার জিসংখযার অগ্রানর্কার করর্ে। সংস্থাগুনলর্ক অেিযই
তার্দর লাইর্সন্স/প্রতযয়ি করা সরেরাহকারীর্দর নির্দে ি নদর্ত হর্ে যর্ তারা তার্দর কর্ী এেং অগ্রানর্কার
প্রাপ্ত জিসংখযার অগ্রানর্কার নিনিত করার জিয এই নির্দে নিকা অিুসরণ করর্ত।
COVID-19 টির্ার্রভের িঞ্চে সপ্তাভের অগ্রানির্ার
11 জািুয়ানর, 2021 তানরর্খ, নিম্ননলনখত জিসংখযা টিকাকরর্ণর জিয অগ্রানর্কারপ্রাপ্ত জিসংখযার সার্থ িতু ি
কর্র র্ুক্ত করা হর্য়র্ে:

•

•
•

•

OCFS কততে ক লাইর্সন্সপ্রাপ্ত/প্রতযনয়ত এেং পনরচানলত একনিত েসোস েযেস্থার োনসন্দার্দর সার্থ
নর্থনিয়ার সম্ভােিা সহ কর্ীরা (যেতি এেং যেতি নেহীি), র্ার্দর অন্তিুে ক্তঃ আোনসক নকর্িার
িযায়নেচার স্থাপি, আোনসক পালক র্ত্ন কর্েসূচী, অনিরাপদ, নিরাপদ, এেং নের্িষ িার্ে নিরাপদ
আটক সুনের্া, এেং পলাতক এেং গতহহীি তরুণর্দর জিয আোনসক কর্েসূচী।
কর্ী (যেতি এেং যেতি নেহীি) এেং আোনসক যপ্রাগ্রার্র্র োনসন্দারা র্ারা গাহে স্থয নহংসার নিকার
এেং প্রাপ্তেয়স্কর্দর জিয পানরোনরক র্রর্ির োন়ি।
কর্ী (যেতি এেং যেতি নেহীি) র্ার্দর োনসন্দা এেং আোনসকর্দর সার্থ নর্থনিয়ার সম্ভােিা
রর্য়র্ে, র্া গতহহীিতার সম্মুখীি েযনক্ত এেং পনরোর্রর আশ্রর্য়র জিয নডজাইি করা হর্য়র্ে যর্খার্ি
োনসন্দার্দর অেিযই নিনপং যকায়াটোর, নেশ্রার্াগার এেং/অথো খাওয়ার জায়গা িাগ কর্র নির্ত
হর্ে।
লাইর্সন্সনেহীি একনিত সহায়ক আোসর্ির প্রাপ্তেয়স্ক োনসন্দা এেং আোনসকর্দর সার্থ নর্থনিয়ার
সম্ভােিা সহ কর্ীরা (যেতি এেং যেতি নেহীি)।

টিকা এেং অিযািয নির্দে নিকার জিয যর্াগয জিসংখযা সম্পর্কে অনতনরক্ত তথয পাওয়া র্ার্ে এখার্ি।
নির্চর যটনের্ল যকাি দলগুর্লার্ক অগ্রানর্কার যদয়া হর্য়র্ে এেং যক তার্দর টিকা যদওয়ার জিয দায়ী তার
সারসংর্েপ তু র্ল র্রা হর্য়র্ে।
টির্া প্রাির্ গ্রুি

স্টর্ ত্াভের টির্া নেভে -NYS

স্টর্ ত্াভের টির্া নেভে - NYC

OCFS যেট পনরচানলত শুর্ুর্াি োে

হাসপাতাল, জরুনর র্ত্ন যকন্দ্র,
FQHC অথো স্থািীয় স্বাস্থয
নেিাগ এেং রাজয ো স্থািীয়িার্ে
পনরচানলত PODS সহ টিকা
প্রদািকারী।

প্রর্র্াজয িয়

OCFS লাইর্সন্সপ্রাপ্ত ো প্রতযনয়ত
আোনসক যপ্রাগ্রার্- োে এেং
যর্াগয োনসন্দা (উপর্র েনণেত)

হাসপাতাল, জরুনর র্ত্ন যকন্দ্র,
FQHC অথো স্থািীয় স্বাস্থয
নেিাগ এেং রাজয ো স্থািীয়িার্ে
পনরচানলত PODS সহ টিকা
প্রদািকারী।

নসটি অে নিউ ইয়কে কততে ক জানর
কত ত নির্দে নিকা অিুর্ায়ী।

গাহে স্থয নহংসার নিকার েযনক্তর্দর
জিয আোনসক যপ্রাগ্রার্ এেং
প্রাপ্তেয়স্কর্দর জিয পানরোনরক
টাইপ যহার্ - োে এেং োনসন্দা

হাসপাতাল, জরুনর র্ত্ন যকন্দ্র,
FQHC অথো স্থািীয় স্বাস্থয
নেিাগ এেং রাজয ো স্থািীয়িার্ে
পনরচানলত PODS সহ টিকা
প্রদািকারী।

নসটি অে নিউ ইয়কে কততে ক জানর
কত ত নির্দে নিকা অিুর্ায়ী।

গতহহীির্দর জিয একনিত আশ্রয়
হাসপাতাল, জরুনর র্ত্ন যকন্দ্র,
যকন্দ্র (উপর্র েনণেত) - কর্েচারী FQHC অথো স্থািীয় স্বাস্থয
এেং োনসন্দারা
নেিাগ এেং রাজয ো স্থািীয়িার্ে

নসটি অে নিউ ইয়কে কততে ক জানর
কত ত নির্দে নিকা অিুর্ায়ী।
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পনরচানলত PODS সহ টিকা
প্রদািকারী।
লাইর্সন্সনেহীি সর্র্েত সহায়ক
হাউনজং - োে এেং োনসন্দা

হাসপাতাল, জরুনর র্ত্ন যকন্দ্র,
FQHC অথো স্থািীয় স্বাস্থয
নেিাগ এেং রাজয ো স্থািীয়িার্ে
পনরচানলত PODS সহ টিকা
প্রদািকারী।

নসটি অে নিউ ইয়কে কততে ক জানর
কত ত নির্দে নিকা অিুর্ায়ী।

OPWDD, OMH, OCFS, OTDA এিং OASAS এিং সরিরাের্ারীভের োনয়ত্ব
এই নির্দে নিকা েণেিা কর্র নকিার্ে OPWDD, OMH, OCFS, OTDA

এেং OASAS এেং তার্দর

লাইর্সন্স/প্রতযনয়ত এেং তত্ত্বাের্াি করা কনর্উনিটি যপ্রািাইডারর্দর যকাি কর্ী, োনসন্দা/যরাগীরা প্রথর্র্ টিকা
গ্রহণ করর্ে এেং অগ্রানর্কারপ্রাপ্ত কর্ী, োনসন্দা/যরাগীর্দর জিয টিকা অযাপর্য়ন্টর্র্র্ন্টর সর্য়সূচী নির্োরর্ণর
জিয এেং নকিার্ে টিকা প্রদািকারীর সার্থ কাজ করর্ত হর্ে। অগ্রানর্কার প্রনিয়া স্বীকার কর্র যর্ একই
সর্র্য় সকল নিনদে ষ্ট কর্ীর্দর টিকা যদওয়ার জিয পর্োপ্ত টিকা িাও থাকর্ত পার্র। কী পর্য়ন্টগুনলর র্র্র্য
রর্য়র্ে:
•

•
•

•

অগ্রানর্কারপ্রাপ্ত যসটিংস এেং যপ্রাগ্রার্ তার্দর এেং তার্দর কর্ীর্দর জিয উপলিয টিকা সাইট সিাক্ত
করর্ত তার্দর স্থািীয় স্বাস্থয নেিাগ, হাসপাতাল এেং FQHC এর সার্থ কাজ করা উনচত। উপরন্তু,
যর্াগয কর্েচারী এেং যসো প্রাপক/োনসন্দার্দর জিয অযাপর্য়ন্টর্র্ন্ট করর্ত নিম্ননলনখত নলংকটি েযেহার
করা যর্র্ত পার্র: https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/.
OPWDD, OMH, OCFS, OTDA এেং OASAS সুনের্াতাগুনল সকল যেজ 1A কর্ী ো
োনসন্দা/যরাগীর্দর একসার্থ টিকা নদর্ত পারর্ে িা।
তার্দর সুনের্ার োইর্র জিগর্ণর সার্থ সর্য়সূচী নির্োরর্ণর জিয যর্াগার্র্াগ করা টিকা প্রদািকারীর
দানয়ত্ব িয়। OPWDD, OMH, OCFS, OTDA এেং OASAS-এর উনচত তার্দর
সরেরাহকারীর্দর স্থািীয় স্বাস্থয নেিাগ, হাসপাতাল, FQHC এেং অিযািয তানলকািু ক্ত টিকা
সরেরাহকারীর্দর সার্থ সংর্র্াগ স্থাপি করর্ত এেং যর্াগয কর্ী এেং োনসন্দা/যসো প্রাপকর্দর টিকা
করর্ণর পনরকল্পিা করার জিয উপর্রাক্ত নলংকটি েযেহার করর্ত নির্দে ি যদওয়া।
সকল এর্জনন্স এেং সুনের্ার্ক অেিযই তার্দর কর্ীর্দর (এেং যরাগী/োনসন্দার্দর, র্নদ প্রর্র্াজয হয়)
ট্র্যাক করর্ত হর্ে এেং টিকা প্রতযাখযািকারী কর্ীর্দর যরকডে রাখর্ত হর্ে।

টির্ার জিয অগ্রানির্ারপ্রাপ্ত র্েী
কর্ীর্দর টিকা সাইর্ট ের্টা আইনড এেং/অথো কর্েসংস্থার্ির প্রর্াণ উপস্থাপি করর্ত হর্ত পার্র।
1. এভজনন্স স্টিটওয়াভর্কর েভিয উচ্চ ঝুঁু নর্িূেক স্টসটিংস সিাক্ত এিং র ্যাংর্ নিিক ারে এটি এেি
স্টসটিংস অন্তেুক ক্ত র্রভি স্টযখাভি:
• সর্ন্দহিাজি অথো নিনিত COVID-19 সহ যরাগী ো োনসন্দা/যসো প্রাপকর্দর োন়ির্ত
রাখা ো সরাসনর র্ত্ন যদওয়া হয়;
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•

এর্রার্সালাইনজং পদ্ধনত সম্পাদি করা হয়;

•

জিগর্ণর সংস্পর্িে আসা নিয়ন্ত্রণ করা র্ার্ে িা (অিযথেিা এলাকা, কযার্ের্টনরয়া ইতযানদ);

•

যর্খার্ি যরাগী ো োনসন্দা/যসো প্রাপকর্দর এক্সর্পাজার্রর ের্ল র্ততুয এেং র্ততুযর ঝুুঁ নক যেনি;
ো

•

যর্খার্ি নির্ুক্ত কর্ী, যস্বোর্সেী কর্েচারী, ঠিকাদার এেং যস্বোর্সেক আর্েি র্ারা নির্চর
র্ািদণ্ড পূরণ কর্রি।

2. নিম্ননলনখত্ োিেণ্ড িূরে র্ভর এেি প্রনত্টি অিস্থ্াভি সর্ল র্াভজর েূ নের্া িা িার্নরর
নশভরািাে নিনিত্ র্রুি:
•

যর্ সে কর্ী সরাসনর COVID-19 যরাগী ো সংিার্ক উপাদার্ির সার্থ কাজ কর্রি,
উদাহরণস্বরূপ, COVID-19 যরাগীর্দর দ্বারা অনর্কত ত সরাসনর র্ত্ন, নিনিং রুর্, খাদয
সরেরাহ ো পনরেহি যসো প্রদাি;

•

যর্ সে কর্েচারী এর্রার্সালাইর্জির্ির উচ্চ ঝুুঁ নক সম্পন্ন প্রনিয়া সম্পাদি কর্র;

•

যর্ সে কর্ী যরাগী, োনসন্দা/যসো প্রাপক ো জিগর্ণর সার্থ অনিয়নন্ত্রত সংস্পর্িে আর্সি
এর্িিার্ে র্া ট্র্ান্সনর্ির্ির ঝুুঁ নক ো়িার্ত পার্র; এেং

•

যর্ সে কর্ী যিয়ারকত ত সারর্েস ো সার্ারণ আইর্টর্ স্পিে কর্র।

টির্ার্রভের জিয অগ্রানির্ারপ্রাপ্ত িানসন্দা এিং স্টরাগী
যর্র্হতু প্রাথনর্ক িার্ে টিকা েরাে একই সর্র্য় যকাি প্রদি সুনের্ার সকল োনসন্দা/যরাগী/যসো প্রাপকর্দর
কিার করার জিয র্র্থষ্ট িাও হর্ত পার্র, তাই োনসন্দা এেং যরাগীর্দর অেিযই েয়স, যকার্রনেনডটির

সংখযা এেং নেদযর্াি যরাগ ো যরার্গর তীব্রতার্ক অগ্রানর্কার নদর্ত হর্ে। আোনসক ো ইির্পর্িন্ট যসটিংস র্া
OPWDD, OMH, OCFS, OTDA

এেং OASAS

কততে ক লাইর্সন্সপ্রাপ্ত/প্রতযনয়ত, তত্ত্বাের্াি এেং/অথো

পনরচানলত তার্দর টিকা প্রর্চষ্টায় তার্দর টিকা প্রদািকারী অংিীদারর্দর সার্থ কাজ করা উনচত। প্রথর্ এেং
নদ্বতীয় যডার্জর জিয এর্জনন্স এেং টিকা প্রদািকারীর র্র্র্য সর্নিত পনরকল্পিা সকল যরাগী/োনসন্দার্দর জিয
সর্র্য়র সার্থ পূণে কািার্রজ নিনিত করর্ত হর্ে।
স্বল্প দদর্্েযর সুনের্া, যর্র্ি যরাগীর পুিেোসি ো স্বল্পর্র্য়াদী র্ািনসক অেস্থাি, যকাড ব্লু যিল্টার ো অিযািয
স্বল্পর্র্য়াদী হাউনজং নডসচাজে পনরকল্পিার অংি নহর্সর্ে টিকাকরণ পনরকল্পিা নের্েচিা করা উনচত, নের্িষ
কর্র যর্র্হতু এই সুনের্াগুনল স্বল্প দদর্্েযর হওয়ার কারর্ণ টিকার নদ্বতীয় যডার্জর পনরকল্পিা এেং সুনের্া
করর্ত পার্র িা। টিকাকরণ পনরকল্পিা একটি স্বল্পর্র্য়াদী থাকার সর্য় টিকা িা পাওয়া েযনক্তর্দর জিয

নডসচাজে প্ল্যানিং এর অংি হওয়া উনচত।
নিত্ীয় COVID-19 স্টোভজর জিয অনিলভে িনরর্ল্পিা র্রুি
প্রথর্ যডাজ যদওয়ার সর্য় কর্ী এেং যর্াগয যরাগী/োনসন্দা/যসো প্রাপকর্দর জিয নদ্বতীয় যডাজ 21 ো 28
নদি পর্র(যকাি টিকা েযেহার করা হয় তার উপর নিিে র কর্র) পাওয়ার অযাপর্য়ন্টর্র্ন্ট করার জিয টিকা
সরেরাহকারীর্দর সার্থ কাজ করুি।

নদ্বতীয় যডাজ কখি এেং যকাথায় যপর্ত হর্ে যস সম্পর্কে ্ি ্ি

স্মারক পাঠার্িা গুরুত্বপূণে। সকল টিকাপ্রাপ্ত কর্ী এেং োনসন্দার্দর ট্র্যাক করর্ত হর্ে র্ার্ত তারা সর্য়র্ত
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নদ্বতীয় র্যানচং যডাজ পায়।

েযনক্তর্ক অেিযই একই টিকার দুটি যডাজ নির্ত হর্ে (উদাহরণস্বরূপ, আপিার্ক

অেিযই োইজার টিকার দুই যডাজ অথো র্ডািো টিকার দুই যডাজ নির্ত হর্ে; এগুর্লা নেনির্য়র্র্াগয িয়)।

টির্া নিরািত্তা
টিকা পরেতী পর্ের্েেণ COVID-19 টিকা প্রচারণার একটি অপনরহার্ে অংি। যসন্টার ের নডনজজ কর্রাল
এন্ড নপ্রর্িিিি (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) টিকা প্রাপ্তর্দর নি-যসে-এ অংি
নির্ত উৎসানহত করর্ে র্া একটি স্মাটে যোি নিনিক অযানপ্ল্র্কিি র্া টিকা যদওয়ার পর্রর নদিগুর্লার্ত টিকা
প্রাপ্তর্দর তার্দর লেণগুর্লা যটক্সট যর্র্সনজং েযেহার কর্র প্রর্েি করর্ত সুর্র্াগ যদর্ে। নি-যসে এো়িাও

নদ্বতীয় যডার্জর জিয স্মারক প্রদাি কর্র এেং র্ারা নচনকৎসাগতিার্ে উর্েখর্র্াগয প্রনতকূল ্টিা নরর্পাটে
কর্র তার্দর জিয যটনলর্োি ের্লাআপ কর্র। নি-যসে উপকরণ একটি নি-যসে তথয পিসহ
http://www.cdc.gov/vsafe পাওয়া র্ার্ে। টিকা প্রদািকারীরা টিকা যদওয়া প্রর্তযক েযনক্তর্ক একটি তথয
পি প্রদাি করর্ে।
ইকুইটি
যর্ সকল কর্ী টিকাকরর্ণর র্ািদণ্ড পূরণ কর্র তার্দর অেিযই অন্তিুে ক্ত করর্ত হর্ে, চাকনরর নির্রািার্
নিনেের্ির্ষ। উদাহরণস্বরূপ, ডাক্তার, যরনজোডে িাসে, লাইর্সন্সপ্রাপ্ত েযেহানরক িাসে, প্রতযনয়ত িানসেং
অযানসেযান্ট, ডাইর্রি সার্পাটে প্রর্েিিাল, পার্সোিাল যকয়ার অযানসেযান্ট, এিিায়রির্র্ন্টাল ওয়াকে ার, ওয়াডে
িাকে , ডার্য়টানর ওয়াকে ার এেং র্ারা একই যলার, ওয়ার্ডে কাজ কর্রি এেং র্ারা COVID-19 যরাগীর্দর
সার্থ সরাসনর যর্াগার্র্াগ রাখর্ত পার্রি। সকল সম্মনতকারী যরাগী এেং োনসন্দার্দর জিয ইকুইটিও আিা
করা হর্ে।
িনরর্ল্পিাটি জািাভিা
অিুগ্রহ কর্র কর্ীর্দর (এেং যরাগী/োনসন্দা/তার্দর আইনি অনিিােক অথো প্রনতনিনর্র্দর যের্ি)
পনরষ্কারিার্ে জািার্ত হর্ে যর্ অগ্রানর্কার নকিার্ে কাজ করর্ে।

কর্ীর্দর জিয, র্ারা অগ্রানর্কার্রর র্ািদণ্ড

পূরণ কর্র তার্দর নচনিত করুি এেং COVID-19 টিকা যদওয়ার জিয আপিার্দর পনরকল্পিা তার্দরর্ক
জািাি। র্নদও টিকা করর্ণর তথয NYSDOH-এর কার্ে জর্া যদওয়া হর্ে, সকল এর্জনন্স এেং সুনের্ার্ক
অেিযই তার্দর কর্ীর্দর (এেং যরাগী/োনসন্দার্দর, র্নদ প্রর্র্াজয হয়) ট্র্যাক করর্ত হর্ে এেং টিকা

প্রতযাখযািকারী কর্ীর্দর যরকডে রাখর্ত হর্ে।
এই নির্দে নিকা ইসুয করার তানরখ যথর্ক এটি হালিাগাদ িা করা পর্েন্ত, অথো NYSDOH দ্বারা অনতনরক্ত
নির্দে নিকা জানর করা পর্েন্ত কার্েকর হর্ে। প্রর্ের জিয, অিুগ্রহ কর্র নিউ ইয়কে যেট নডপাটের্র্ন্ট অে যহল্থ,
COVID19vaccine@health.ny.govটিকা েুযর্রার সার্থ যর্াগার্র্াগ করুি।
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