নিউ ইয়র্ক স্টেট COVID-19 টির্াদাি র্র্ক সূনি
তাপর্াত্রার নিিয ুনতর প্রনতবিদি
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নির্ধানিত মাত্রাি বাইরি থাকা তাপমাত্রাি একটি ঘটিারক একটি তাপমাত্রাি নবচ্য ুনত বরে যেটি একটি টিকাি জিু সযপানিশকৃ ত
মাত্রাি বাইরি থাকা যকারিা তাপমাত্রা। একটি অনতনিক্ত তাপমাত্রায় একটি টিকা মজযদ কিা যমাট পনিমাণ টিকাি
কােধকানিতারক প্রভানবত করি।
নিনতশীেতা নির্ধািণ কিরত টিকা প্রস্তুতকািকরদি যে তথু প্ররয়াজি তাসংগ্রহ কিরত এই নিরপাটধটি সম্পূণধ করুি। আরোচ্ু
টিকাগুনেি জিু, টির্া "DO NOT USE" (িুিহার র্রবিি িা) স্টেবিে নদি এবং েনদ প্ররোজু হয়, এটি এমি একটি
ইউনিরট সিাি যেখারি এটি সঠিক তাপমাত্রায় সংিক্ষণ কিা যেরত পারি। নবচ্য ুনতি সময়কাে সম্পরকধ তথু সংগ্রহ কিরত
আপিাি নিনজটাে যিটা েগাি যিটা িাউিরোি করুি। আপনি প্রস্তুতকািরকি সারথ কােধকানিতা নির্ধািণ িা কিা পেধন্ত
যকারিা অস্বাভানবক টিকা প্রদাি কিরবি িা এবং নিউ ইয়কধ যেট নিপাটধরমন্ট অব যহেথ ভুাকনসি যপ্রাগ্রামরক (New York
State Department of Health Vaccine Program) নবচ্য ুনত সম্পরকধ নিরপাটধ করুি vaccinetempexcursion@health.ny.gov।
সযপানরশর্ৃত তাপর্াত্রার পনরসর
নির্ক াতা

নিজ

নিজার

ULT নিজার

থার্ক াে নশপার

ফাইজার

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

-25°C স্টথবর্ -15°C
(-13°F স্টথবর্ 5°F)
2 সপ্তাহ সর্নিগত

-90ºC to -60ºC *
(-130ºF to -76ºF)

র্ডািক া

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

-25°C স্টথবর্ -15°C
(-13°F স্টথবর্ 5°F)
স্টর্য়াদউত্তীর্ক হওয়ার
তানরখ পর্ক ন্ত
প্রবর্াজু িয়

- 80⁰C স্টথবর্ -60⁰C
(-112⁰F এিং -76⁰F)
স্টর্য়াদউত্তীর্ক হওয়ার
তানরখ পর্ক ন্ত
প্রবর্াজু িয়

Janssen (জিবসি)

প্রবর্াজু িয়

2°C স্টথবর্ 8°C
প্রবর্াজু িয়
প্রবর্াজু িয়
(36°F স্টথবর্ 46°F)
স্টর্য়াদউত্তীর্ক হওয়ার
তানরখ পর্ক ন্ত
* এই তাপমাত্রাি সীমাি মরর্ু সংিক্ষণ সযপানিশকৃ ত সংিক্ষরণি অবিা যথরক একটি নবচ্য ুনতবরে নবরবচ্িা কিা হয় িা।

ধাপ 1: তাপর্াত্রার নিিয ুনতর নিশদ তথু স্টরর্ডক র্রুি।

প্রভানবত টিকা নিবধাচ্ি করুি: ☐ ফাইজাি

☐ মিধািা

নিধক ানরত র্াত্রার িাইবরর তাপর্াত্রা: ☐ খযব ঠাণ্ডা ☐ খযব গিম

☐

জিরসি

নিিয ুনত শুরুর তানরখ: ________________ নিিয ুনত স্টশষ হওয়ার তানরখ: ______________
ক্ষনতগ্রস্ত টির্া সংরক্ষর্ র্রা হবয়নিে:
☐ যিনিজারিটি
☐ নিজাি
☐ ULT নিজাি

☐ থামধাে নশপাি

☐ পনিবহি করন্টইিাি

এগুনের সাবথ সম্পনর্কত নর্িা তা পরীক্ষা র্রুি:
☐ পযিবধন্টি
☐ অফ-সাইট/যমাবাইে নিনিক
☐ জরুনি পনিবহি

উষ্ণতর্ তাপর্াত্রা র্ত নিে: ______________
শীতেতর্ তাপর্াত্রা র্ত নিে: ______________
নিিয ুনতর স্টর্াট সর্য়র্াে: __________________ (ঘণ্টা/নমনিট)
ঘটিার নিিরর্: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ক্ষনতগ্রস্ত টির্া নর্ এর্টি আবগর তাপর্াত্রার নিিয ুনতর সাবথ জনিত নিে? ☐ িা ☐ হুাাঁ, তানিখ: ___________
কােধকানিতা নির্ধািরণি অংশ নহরসরব এই তথু অবশুই প্রস্তুতকািকরক জািারত হরব।
ধাপ 2: প্রস্তুতর্ারবর্র নিনতশীেতা নিধক ারর্ স্টরর্ডক র্রুি।
• নিরচ্ি যফারিি তথু বুবহাি করি টিকা প্রস্তুতকািরকি সারথ যোগারোগ করুি।
• আপিাি করেি জিু একটি যকস িম্বি/যিফারিন্স িম্বরিি অিযরিার্ করুি এবং প্রদাি কিা িম্বিটি িনথভয ক্ত করুি।
• এই সম্পনকধ ত তথু এবং এই যিাজগুনেরক ক্ষনতগ্রস্ত করি এমি যকারিা পূবধ নবচ্য ুনত নবষয়ক তথু আরোচ্িা করুি।
• নিমধাতারদি কাছ যথরক ইরেকট্রনিক নিরপারটধি নিনতশীেতাি নচ্ঠিি জিু অিযরিার্ করুি; আপিাি যিকিধ নতি
বছরিি জিু িাখযি।
• এই ফিরম প্রস্তুতকািরকি যিরজানেউশি িনথভয ক্ত করুি।
নির্ক াতা

স্টফাি

স্টডাজ স্টদওয়া হবয়বি?

নিনতশীেতা নিধক ারর্

ফাইজার

800-666-7248
অপশি 8

☐ হুাাঁ ☐ িা

☐ িুিহৃত হবত পাবর
☐ িুিহৃত িা হবতও
পাবর

র্ডািক া

833-272-6635

☐ হুাাঁ ☐ িা

☐ িুিহৃত হবত পাবর
☐ িুিহৃত িা হবতও
পাবর

স্টর্স িা স্টরফাবরন্স #
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জিবসি

1-800-565-4008

☐ হুাাঁ ☐ িা

☐ িুিহৃত হবত পাবর
☐ িুিহৃত িা হবতও
পাবর

স্টরবজানেউশি: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ধাপ 3: প্রবয়াগবর্াগুতা নিধক ারর্ র্রুি।
েনদ প্রস্তুতকািক নির্ধািণ করি যে টিকা বুবহাি কিাি জিু উপেযক্ত:
• "DO NOT USE" (বুবহাি কিরবি িা) নচ্হ্নটি অপসািণ করুি এবং আপিাি সযপািভাইজািরক সতকধ করুি।
টিকা যদওয়াি জিু ঠিক আরছ।
েনদ নিমধাতা নির্ধািণ করিি যে টিকাগুনে প্ররয়াগরোগু িাও হবত পারি এবং বুবহাি কিাি জিু উপেযক্ত িয়:
• যে টিকাগুনে প্ররয়াগরোগু িয় যসগুনে নচ্নকৎসাগত বজধু নহসারব নিষ্পনি করুি, যেমি- একটি শার্প্ধ পারত্র িাখা।
• NYSIIS এ িষ্ট হওয়া যিাজগুনে িনথভয ক্ত করুি।
ধাপ 4: স্টর্াগাবর্াবগর তথু
যফনসনেটি/প্রদািকািীি িাম: _______________________________________________
NYSIIS COVID PIN#: _______________________
যে বুনক্ত জমা নদরেি, তাি িাম: ___________________________________________
যফাি িম্বি: ____________________________
ইরমইে: ____________________________________
ধাপ 5: তাপর্াত্রার নিিয ুনতর নরবপাটক জর্া নদি এিং প্রাসনির্ র্াগজপত্র সংর্যক্ত র্রুি।
• এই নিরপাটধটি vaccinetempexcursion@health.ny.gov এ জমা নদি এবং যেরকারিা সহায়ক িনথপত্র, যেমি- যিটা
েগাি সামানি নিরপাটধ (অথবা নবচ্য ুনত যদখারিা নবভাগ), টিকা পনিবহরিি েগ, তাপমাত্রাি েগ ইতুানদ অন্তভযধ ক্ত
করুি।

05 মার্চ 2021

