নিউ ইয়র্ক স্টেটে ভ্যার্নিি পনিবহটিি জিয
COVID-19 ভ্যার্নিি র্র্ক িূনি নিটদক নির্া
ভ্যাকসিননি রুটিনসভ্সিক পসিবহন িুপাসিি প্রাপ্ত নয়। প্রসিটি পসিবহন অনুপযুক্ত িংিক্ষণ পসিসিসিনি ভ্যাকসিনড় উনমািননি ঝুুঁ সক
বাস নয় দদয়, যা ভ্যাকসিননি কাযমকাসিিাি িানে আপি কনি। যাইনহাক, সকছু সনসদম ষ্ট পসিসিসিনি ভ্যাকসিনয় পসিবহননি দপ্রাজন
হনি পানি। দ ালা ভ্ায়ালগুসল পসিবহন কিা যানব না।
য নই ভ্যাকসিন পসিবহন কিা হয়, িম্পূণম ট্রান্সনপার্ম ট্রযাসকং ফির্গুসল (এই সননদম সিকাি দিষ পৃষ্ঠা) NYS COVID-19
ভ্যাকসিন কর্মিূসিনি ইনর্ইনলি র্াধ্যনর্ জর্া সদন covid19vaccine@health.ny.gov
স্টোটিজ ক্ষর্তা িম্পন্ন প্রনতটি প্রাপ্ত অবস্থাি COVID-19 ভ্যার্নিি র্র্ক িূনিটত িনিভ্ু ক্ত র্িটত হটব এবং স্টোটিজ ও
পনিিালিাি প্রটয়াজিীয়তািহ NYS স্বাস্থয নবভ্াটেি ির্ল নিটদক নির্া ও নিটদক ি অিুিিণ র্িটত হটব।

নর্ভ্াটব ভ্যার্নিি পনিবহি র্িা উনিত?
1. বহিট ােয ভ্যার্নিি স্টিনিজাটিেি ও নিজাি ইউনিে ভ্যাকসিন পসিবহননি জনয িটবক াত্তর্ নবর্ল্প সহনিনব সবনবিনা কিা
হয়। বহননযাগ্য ভ্যাকসিন দিসিজানির্ি/সিজাি ইউসনর্গুসল প্রাধ্ানয দদওয়া হয় কািণ, দিগুনলা িাপর্াত্রা বজায় িা াি
জনয একটি োনর্মানের্ দ্বািা সনয়সিি সবল্ট-ইন িাপর্াত্রা সনয়িণ বযবহাি কনি এবং উপযুক্ত িাপর্াত্রা বজায় িা নি
পযাকআউর্ পদ্ধসি বযবহানিি প্রনয়াজন হয় না।

2. পনিবহটিি ির্য় তাপর্াত্রা প ক টবক্ষণ র্িটত এর্টি নিিবনিন্ন তাপর্াত্রা প ক টবক্ষণ নিভ্াইি বা সিসজর্াল দির্া লগ্াি
বযবহাি করুন।

3. র্ািিম্পন্ন র্টেইিাি ও পযার্আউেগুনল লযাবনির্সি পসিসিসিি অধ্ীনন পিীক্ষা কিা হয় এবং য ন বহননযাগ্য ভ্যাকসিন
দিসিজানির্ি ইউসনর্ির্ূহ পাওয়া যায় না ি ন জরুসি বা স্বল্পনর্য়াদী ভ্যাকসিন পসিবহননি জনয বযবহাি গ্রহণনযাগ্য।

A. র্ানিম্পন্ন কনেইনািগুসলনি িাপর্াত্রা বজায় িা াি জনয সবল্ট-ইন িাপর্াত্রা সনয়িণ দনই সকন্তু য ন একটি র্ানিম্পন্ন
পযাকআউর্ পদ্ধসি বযবহাি কিা হয় ি ন যোযে িাপর্াত্রা বজায় িা াি জনয এটি পসিসিি হয়।

B. পসলোইসিন কুলাি বা অক্ষি োইনিানফার্ ভ্যাকসিন সিসপং কনেইনািগুসল র্ানিম্পন্ন কনেইনািগুসলি
উদাহিণ। নির্-পাশ্বযুক্ত বা কলাপনযাগ্য কুলািির্ূহ ক নই গ্রহণনযাগ্য নয়।

C. উপযুক্ত পযাকআউর্গুসল িাপর্াত্রাি সবিু যসি কর্ানি সনসদম ষ্ট িিবিাহ ও পযাসকং পদ্ধসি প্রনয়াজন। সননদম িাবলী
দিফাি করুন CDC’s: জরুনি অবস্থাি ির্য় পনিবহটিি জিয ভ্যার্নিিগুনল পযানর্ং র্িা হটি যা 3 ও
4 পৃষ্ঠায় িনয়নছ।

D. য ন বহননযাগ্য বা র্ানিম্পন্ন কনেইনাি পাওয়া যায় না ি ন স্বল্পনর্য়াদী বা জরুসি পসিবহননি জনয হািক-িাইি
ইিিুটলটেি কুলাি বযবহাি কিা দযনি পানি।

4. িীতল র্িা ভ্যার্নিি পনিবহটিি জিয:
A. পসিবহননি ির্য় িাপর্াত্রা 36ºF ও 46ºF (2ºC এবং 8ºC) এি র্নধ্য বজায় িা নি হনব।

জননিন, র্িানমা ও ফাইজানিি

ভ্যাকসিন সিনজ পসিবহন কিা দযনি পানি।

B. একটি সিসজর্াল দির্া লগ্ানিি িানে দপানর্মবল দিসিজানির্ি ইউসনর্ বা উপযুক্ত কনেইনাি ও পযাকআউর্ বযবহাি করুন।
িঠিকভ্ানব িক্ষণানবক্ষণ কিা পযাকআউর্গুসল যসদ সিি দিন
পানি।

দদওয়া হয় িাহনল 8 ঘণ্টা পযমন্ত যোযে িাপর্াত্রা ধ্নি িা নি

C. ভ্যাকসিনগুসল িিািসি িূনযমি আনলা দেনক দূনি িা ুন।
D. দফাুঁর্া, ধ্াক্কা ও কম্পন দেনক যির্া িম্ভব ভ্যাকসিন িক্ষা করুন। িম্ভব হনল প্রনিযকবাি র্ূল কার্মনন পসিবহন করুন।
যসদ স্বিি ভ্ায়ালগুসল পসিবহন কিা হয় িাহনল িাননজ (বাবল দিপ বা অনুরূপ পযাসিং এি র্নিা পযাসিং উপাদান)
এি িনে ভ্ায়ালগুসল িা া উসিি। পসিবহন কনেইনাি আবিযই িুিসক্ষি হনি হনব।

E. দকবল ভ্সিম , অক্ষি ভ্ায়ালগুসল পসিবহন করুন।
F. দ য়াল িা ুন পসিবহননি ির্য় ভ্যাকসিন যানি পুনিায় জনর্ না যায়।
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G. ভ্যাকসিনগুসলি জনয বাইনিি বযবহানিি িাসি

(Beyond Use Date, BUD) গ্ণনা কিাি ির্য় পসিবহননি জনয বযবহৃি
ঘণ্টা অন্তভ্ুম ক্ত করুন। BUD ট্রযাসকং দলনবলগুনলাি জনয আনিা িেয ও নর্ুনা দদ ুন
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/moderna/downloads/bud-tracking-labels.pdf এবং
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/downloads/bud-tracking-labels.pdf

5. নহর্ানয়ত ভ্যার্নিি পনিবহটিি জিয:
A. 2021 িানলি র্ািম পযমন্ত র্িানমাি ভ্যাকসিন ও ফাইজানিি ভ্যাকসিন সহর্াসয়ি অবিায় (-25°C দেনক -15°C
অেবা -13°F দেনক 5°F) এ িংিক্ষণ বা পসিবহণ কিা দযনি পানি। যসদ র্িানমা বা ফাইজানিি ভ্যাকসিন স্বিি
ভ্ায়াল পসিবহন কিনি যানি গ্নল না যায় দি দক্ষনত্র সহর্াসয়ি পসিবহননি অগ্রাসধ্কাি দদওয়া হয়।

B. একটি বহননযাগ্য সিজ ইউসনর্ বা র্ানিম্পন্ন কনেইনাি ও পযাকআউর্ এবং সহর্াসয়ি িাপর্াত্রাি জনয গ্রহণনযাগ্য একটি সিসজর্াল
দির্া লগ্াি বযবহাি করুন।

C. গ্ন্তনবয দপ ুঁছাননাি িানে িানে, ভ্যাকসিনগুনলা

ুনল একটি িহনীয় িাপর্াত্রা পসিিীর্ায় একটি সিজাি বা দিসিজানির্নি িা ুন।

D. যসদ ফাইজানিি স্বিি ভ্ায়ালগুসল সহর্াসয়ি অবিায় পসিবহন কিা হয়, িাহনল িংিক্ষনণি জনয 2 িপ্তানহি িীর্াি
সবপিীনি ট্রান্সনপার্ম কাউনেি জনয বযবহৃি দযনকাননা ঘণ্টা -25° C দেনক -15° C পযমন্ত। -25° C দেনক -15° C
িাপর্াত্রায় পসিবহন কিা সহর্াসয়ি ভ্ায়াল একবাি -80° C দেনক -60° C প্রস্তাসবি দোনিজ অবিায় দফিি
দদওয়া দযনি পানি।

E. ড্রাই আইি বা -40°C (40°F) এি নীনি ক নও র্িমানাি ভ্যাকসিন পসিবহন বা িংিক্ষণ কিনবন না।
F. িিািসি িূনযমি আনলা দেনক ভ্ায়ালগুসল দূনি িা ুন।
G. নদ পনিবহটিি ির্য় নহর্ানয়ত ভ্যার্নিি েলটত শুরু র্টি, তাহটল নিনিনভ্ং স্টলাটর্িটি স্টিনিজাটিেটি
স্টোি র্রুি। স্ট

ভ্যার্নিি েলটত শুরু র্টিটে তা পুিিায় নিটজ িাখটবি িা।

6. অনত-নহর্ানয়ত ভ্যার্নিি পনিবহটিি জিয:
A.

2021 িানলি দফব্রুয়াসি পযমন্ত, ফাইজানিি ভ্যাকসিন একর্াত্র COVID ভ্যাকসিন যা অসি-সহর্াসয়ি অবিায় (-80°C দেনক
-60°C অেবা -112°F দেনক -76°F) এ িংিক্ষণ বা পসিবহন কিা দযনি পানি।

B. ড্রাই আইি বা একটি বহননযাগ্য অসি-ঠাণ্ডা সিজানিি িনে র্ূল োর্মাল সিসপং কনেইনাি বযবহাি করুন যা -80°C িাপর্াত্রা
বজায় িা নি পানি।
C. ভ্যার্নিটিি পূণক স্টে পনিবহি র্রুি; আংসিক দট্র বা পৃেক ভ্ায়ালগুসল ইনিার্নধ্য গ্নল না দগ্নল অবিযই -25° C দেনক 15° C িাপর্াত্রায় পসিবহন কিা উসিি, যাি জনয সহর্াসয়ি পসিবহননি দিকাি। আংসিক বযবহৃি ভ্ায়ালগুসল দযনকাননা
পসিসিসিনি িিবিাহকািীনদি র্নধ্য িানান্তি কিা যানব না।
D. ভ্যাকসিন আনলা দেনক িক্ষা কিনি র্ূল পযানকসজংনয় দট্র(গুসল) িা ুন।
E. গ্নল যাওয়াি জনয প্রস্তুি না হওয়া পযমন্ত দট্র

ুলনবন না বা দকাননা ভ্ায়াল অপিািণ কিনবন না।

F. আনপযাক কিাি পাুঁি সর্সননর্ি র্নধ্য দট্রির্ূহ আল্ট্রা-দকাল্ড দোনিনজ িা ুন।
G. ফাইজানিি COVID-19 ভ্যাকসিন একবাি অসি-সহর্াসয়ি দোনিজ দেনক দবি কিা হনল, এটি 120 ঘণ্টা (5 সদন) এি র্নধ্য
বযবহাি কিনি হনব।
H. গ্সলি ভ্যাকসিন ক ননাই পুনিায় সিনজ িা নবন না।
যসদ পসিবহন িলাকালীন িাপর্াত্রা যোযে িীর্াি উপনি বা িাি নীনি যায়, িাহনল ভ্যাকসিন প্রাসপ্তি িানন দপ ুঁছাননাি িানে িানে
vaccinetempexcursion@health.ny.gov।

নিটিািক ির্ূহ
দিোি ফি সিসজজ কনরাল (Centers for Disease Control, CDC), জরুসি অবিাি ির্য় পসিবহননি জনয ভ্যাকসিন পযাসকং,
http://www.cdc.gov/vaccines/recs/storage/downloads/emergency-transport.pdf
দিোি ফি সিসজজ কনরাল (CDC), ভ্যাকসিন দোনিজ এবং হযান্ডসলং র্ু লসকর্,
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/admin/storage/toolkit/storage-handling-toolkit.pdf পৃষ্ঠা 21-24 ও 49-62
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COVID-19 ভ্যার্নিি পনিবহটিি েযানর্ং িীে
িিবিাহর্ািীটদি অবিযই ভ্যার্নিি পনিবহি েযানর্ং িীেটি ইটর্ইল র্িটত হটব এই ঠির্ািায় covid19vaccine@health.ny.gov

পসিবহননি িাসি :

ভ্যাকসিন সবিিনণ প্রদানকািীি নার্:

PIN:

সবিিনণ প্রদানকািীি িানে দযাগ্ানযানগ্ি বযসক্তি নার্:

দযাগ্ানযানগ্ি বযসক্তি দফান নম্বি:

☐ °C ☐ °F পসিবহন কনেইনানি িা াি ির্য়:
পসিবহননি সদনন দোনিজ ইউসননর্ি িাপর্াত্রা:
_ ☐ AM ☐ PM
ভ্যাকসিন পসিবহন কিা হনব (একটি সনবমািন করুন):
☐ িীতল র্িা
☐ অনত-নহর্ানয়ত
নহর্ানয়ত
☐
2°C দেনক 8°C (36°F দেনক 46°F)
-25°C দেনক -15°C (-13°F দেনক 5°F)
-80°C দেনক -60°C (-112°F দেনক -76°F)
• র্িকািা, ফাইজাি এবং জিিি ভ্যার্নিি

• র্িকািা এবং ফাইজাি ভ্যার্নিি

• শুধুর্াত্র ফাইজাি ভ্যার্নিটিি স্টক্ষটত্র

• বহননযাগ্য দিসিজানির্ি ইউসনর্ বা র্ানিম্পন্ন

• র্িমানা এবং ফাইজাি ভ্যাকসিন একটি বহননযাগ্য

• ড্রাই আইি দবসষ্টি র্ূল োর্মাল সিসপং কনেইনাি বা বহননযাগ্য দযনকাননা আল্ট্রা-

কনেইনাি বযবহাি করুন এবং DDL সদনয় পযাকআউর্
করুন

• ভ্যাকসিনগুনলা িিািসি িূযমানলাক দেনক দূনি িা ুন

দকাল্ড সিজাি বযবহাি করুন দযগুনলা -80°C িাপর্াত্রা বজায় িা নি পানি

• অনত-নহর্ানয়ত তাপর্াত্রায় শুধুর্াত্র ফাইজাি ভ্যার্নিটিি িম্পূণক স্টে পনিহবহি

• ড্রাই আইনি বা -40°C (40°F) এি নীনিি

র্রুি

িাপর্াত্রায় র্িমানাি ভ্যাকসিন পসিবহন বা িংিক্ষণ
কিনবন না

• শুধ্ুর্াত্র পসিপূণম, অক্ষি ভ্ায়াল পসিবহন করুন
• পসিবহননি ির্য় ধ্াক্কা লাগ্া এবং কম্পন যির্া

• ভ্যাকসিন আনলা দেনক িুিসক্ষি িা নি র্ূল পযানকসজংনয় দট্র(গুসল) িা ুন
• গ্নল যাওয়াি জনয প্রস্তুি না হওয়া পযমন্ত দট্র ুলনবন না বা দকাননা ভ্ায়াল অপিািণ

• ভ্যাকসিন িিািসি িূযমানলাক দেনক দূনি িা ুন

িম্ভব এসড়নয় িলুন

• ফাইজাি সহর্াসয়ি দোনিজ ট্রান্সনপানর্মি দক্ষনত্র 2 িপ্তানহি

• র্িমানা এবং ফাইজাি ভ্যাকসিননি দক্ষনত্র বাইনিি

ির্য়িীর্া সহিাব করুন

বযবহানিি িাসি (BUD) সহিাব কিাি ির্য়
পসিবহননি ির্য়ও অন্তভ্ুম ক্ত করুন

• পসিবহনকৃ ি সহর্াসয়ি ফাইজাি ভ্যাকসিন একবাি ULT

• েটল াওয়া ভ্যার্নিি র্খটিা পুিিায় নিটজ িাখটবি
িা

সিজাি ইউসনর্ বা র্ানিম্পন্ন কনেইনাি বযবহাি
করুন এবং DDL সদনয় পযাকআউর্ করুন

দোনিনজ পুনিায় পাঠাননা হনি পানি

• েটল াওয়া ভ্যার্নিি র্খটিা পুিিায় নিটজ িাখটবি িা

কিনবন না

• পযাসকং অপিািনণি পাুঁি সর্সননর্ি র্নধ্য আল্ট্রা-দকাল্ড দোনিনজ দট্রগুসল িা ুন
• এর্বাি আল্ট্রা-স্টর্াল্ড স্টোটিজ স্টিটর্ অপিািণ র্িা হটল, ভ্যার্নিি অবিযই 120
ঘণ্টাি (5 নদি) র্টধয বযবহাি র্িটত হটব

• েটল াওয়া ভ্যার্নিি র্খটিা পুিিায় নিটজ িাখটবি িা

এই পসিবহনন অন্তভ্ুম ক্ত ভ্যাকসিনির্ূহ (প্রনয়াজনন অসিসিক্ত িীর্ িংযুক্ত করুন):
উৎপাদির্ািী

লে #

স্টর্য়াদ উত্তীণক
হওয়াি তানিখ

বাইটি বযবহাটিি
তানিখ (BUD)1

#
স্টিাজ2

নিকুটয়ন্স
অিু ায়ী স্টিাজ
(1 বা 2)

স্টর্াল্ড স্টিইি
বজায় িাখা
(হযাাঁ/িা)3

র্ন্তবয

গ্নল যাওয়া শুরুি পনি র্িমানা ভ্যাকসিননি BUD হনব 30 সদন। গ্নল যাওয়া শুরুি পনি ফাইজাি ভ্যাকসিননি BUD হনব 120 ঘণ্টা (5 সদন)।
2/16/2021 িাসিন ি পি, ফাইজাি ভ্যাকসিননি জনয ভ্ায়াল প্রসি ছয় দিাজ গ্ণনা করুন।
3
যসদ পসিবহননি ির্য় িাপর্াত্রা সনধ্মাসিি িীর্াি বাইনি িনল যায়, িাহনল অসবলনম্ব সিনপার্ম করুন এ ানন vaccinetempexcursion@health.ny.gov
1
2

ভ্যাকসিন সিসিভ্ কিা িিবিাহকািীি নার্ (অেবা সবকল্প দোনিজ অবিান):
সিসিসভ্ং িিবিাহকািীি ঠিকানায় দযাগ্ানযাগ্কািী বযসক্তি নার্:
☐ AM ☐ PM
সিসিসভ্ং ঠিকানায় দপ ছ
ুঁ াননাি ির্য়:
পসিবহননি সদনন সিসিসভ্ং দোনিজ ইউসননর্ি িাপর্াত্রা:
°C
°F
☐
☐

PIN:
দযাগ্ানযানগ্ি বযসক্তি দফান নম্বি:
দপ ছ
ুঁ াননাি ির্য় পসিবহন কনেইনানিি িাপর্াত্রা:
পসিবহননি ির্য় িনবমাচ্চ িাপর্াত্রা:

☐ °C ☐ °F
_

°C

°F
সংশ োধিত 3/5/2021

