নিউ ইয়র্ক স্টেট COVID-19 টির্ার্রণ র্র্ক সূচী
তাপর্াত্রার নিচয ুনতর প্রনতবিদি
স্টেব্রুয়ারী 14, 2021
স্থিস্থিশীলিা স্থির্ধারণ করতি টীকা প্রস্তুিকারকতের যে িথ্য প্রত াজি িাসংগ্রহ করতি এই স্থরত ার্ধটি সম্পূিধ করুি। আতলাচ্য টীকাগুস্থলর
জিয, টীর্া "DO NOT USE" (িুিহার র্রবিি িা) স্টেবিে নদি এবং েস্থে প্রতোজয হ , এটি এমি একটি ইউস্থিতর্ সরাি যেখাতি এটি
সঠিক িা মাত্রা সংরক্ষণ করা যেতি াতর। আ স্থি প্রস্তুিকারতকর সাতথ্ কােধকাস্থরিা স্থির্ধারণ িা করা েধন্ত যকাি প্রভাস্থবি টীকা প্রোি
করতবি িা এবং স্থিউ ই কধ যের্ স্থি ার্ধতমন্ট অফ যহল্থ্ ভযাকস্থসি যপ্রাগ্রামতক (New York State Department of Health Vaccine
Program) স্থবচ্য যস্থি সম্পতকধ স্থরত ার্ধ করুি vaccinetempexcursion@health.ny.gov এ
সযপানরশর্ৃ ত তাপর্াত্রার পনরসর
নির্ক াতা

নিজ

নিজার

ULT নিজার

থার্ক াে নশপার

োইজার

2° C স্টথবর্ 8° C
(36° F স্টথবর্ 46° F)

প্রব াজু িয়

-80⁰C স্টথবর্ -60⁰C (112⁰F এিং -76⁰F) -

-90০C স্টথবর্ -60০C *
(-130০F স্টথবর্ -76০F)

র্ডািক া

2°C স্টথবর্ 8°C
(36°F স্টথবর্ 46°F)

-25°C স্টথবর্ -15°C
(-13°F স্টথবর্ 5°F)

প্রব াজু িয়

প্রব াজু িয়

* এই িা মাত্রার সীমার মতর্য সংরক্ষণ সয াস্থরশকৃ ি সংরক্ষতণর অবিা যথ্তক একটি স্থবচ্য যস্থিবতল স্থবতবচ্িা করা হ

িা।

ধাপ 1: তাপর্াত্রার নিচয ুনতর নিশদ তথু স্টরর্ডক র্রুি।
প্রভানিত টীর্া নিিক াচি র্রুি: □ ফাইজার
সীর্ার িাইবর তাপর্াত্রা: □ খযব ঠাণ্ডা

□ মিািধা

□ খযব গরম

নিচয ুনতর শুরুর তানরখ: ________________ নিচয ুনত স্টশষ হওয়ার তানরখ: ______________
প্রভানিত টীর্া সংরক্ষণ র্রা হবয়নিে:
□ যরস্থিজাতরর্র

□ স্থিজার

□ ULT স্থিজার

□ থ্ামধাল স্থশ ার

এগুনের সাবথ সম্পনর্কত নর্িা তা পরীক্ষা র্রুি:
□ যিঃস্থবিরণ
□ অিয সরবরাহকারীর কাতে িািান্তর

□

স্থরবহি কতন্টইিার

□ অফ-সাইর্ যমাবাইল স্থিস্থিক

□ জরুরী

স্থরবহি

উষ্ণতর্ তাপর্াত্রা নর্ নিে: ______________
শীতেতর্ তাপর্াত্রা নর্ নিে: ______________
নিচয ুনতর স্টর্াট সর্য়র্াে: __________________ (ঘন্টা/স্থমস্থির্)
সম্ভািু র্ারণ সিাক্ত র্রুি: ________________________________________________________________________
প্রভানিত টীর্া নর্ এর্টি আবের তাপর্াত্রার নিচয ুনতর সাবথ জন়িত নিে? □ িা □ হযাাঁ, িাস্থরখ: ___________

ধাপ 2:
•
•
•

প্রস্তুতর্ারবর্র নিনতশীেতা নিধক ারণ স্টরর্ডক র্রুি।
স্থিতচ্র যফাতির িথ্য বযবহার কতর টীকা প্রস্তুিকারতকর সাতথ্ যোগাতোগ করুি।
আ িার কতলর জিয একটি যকস িম্বর/যরফাতরন্স িম্বতরর অিযতরার্ করুি এবং প্রোি করা িম্বরটি িস্থথ্ভয ক্ত করুি।
স্থিমধািাতের কাে যথ্তক ইতলকট্রস্থিক স্থরত াতর্ধর স্থিস্থিশীলিার স্থচ্ঠির জিয অিযতরার্ করুি; আ িার যরকিধ স্থিি বেতরর জিয
রাখযি।
• এই ফতমধ প্রস্তুিকারতকর যরতজাস্থলউশি িস্থথ্ভয ক্ত করুি।
নির্ক াতা

স্টোি

স্টডাজ স্টদওয়া হবয়বি?

নিনতশীেতা নিধক ারণ

োইজার

800-666-7248

□ হুাাঁ □ িা

□ িুিহার র্রবত পাবর
□ িুিহার িাও র্রবত
পাবর

র্ডািক া

833-272-6635

□ হুাাঁ □ িা

□ িুিহার র্রবত পাবর
□ িুিহার িাও র্রবত
পাবর

স্টর্স িা স্টরোবরন্স #

স্টরবজানেউশি: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ধাপ 3: প্রবয়ােসাধুতা নিধক ারণ র্রুি।
েস্থে প্রস্তুিকারক স্থির্ধারণ কতর যে টীকা বযবহার করার জিয উ েযক্ত:
• "DO NOT USE" (বযবহার করতবি িা) স্থচ্হ্নটি অ সারণ করুি এবং আ িার সয ারভাইজারতক সিকধ করুি। টিকা যেও ার
জিয ঠিক আতে।
েস্থে স্থিমধািা স্থির্ধারণ কতরি যে টীকাগুস্থল প্রত াগসার্য িাও হতি াতর এবং বযবহার করার জিয উ েযক্ত ি :
• যে টীকাগুস্থল প্রত াগসার্য ি যসগুস্থল স্থচ্স্থকৎসাগি বজধয স্থহসাতব স্থিষ্পস্থি করুি, যেমি একটি শার্প্ধ াতত্র রাখা।
• NYSIIS এ িষ্ট হও া যিাজগুস্থল িস্থথ্ভয ক্ত করুি।
ধাপ 4: স্ট াোব াবের তথু:
যফস্থসস্থলটি/প্রোিকারীর িাম: _______________________________________________
NYSIIS COVID PIN#: _______________________
যে বযস্থক্ত স্থেতেি, িার িাম: ___________________________________________
যফাি িম্বর: ____________________________
ইতমইল: ____________________________________
ধাপ 5: তাপর্াত্রার নিচয ুনতর নরবপাটক জর্া নদি এিং প্রাসনির্ র্ােজপত্র সং যক্ত র্রুি।
• এই স্থরত ার্ধটি vaccinetempexcursion@health.ny.gov এ জমা স্থেি এবং যে যকাি সহা ক িস্থথ্ ত্র, যেমি, যির্া লগার সামাস্থর
স্থরত ার্ধ (অথ্বা স্থবচ্য যস্থি যেখাতিা স্থবভাগ), টীকা স্থরবহতির লগ, িা মাত্রার লগ ইিযাস্থে অন্তভযধ ক্ত করুি।
ফেব্রুয়ারী 14, 2021

