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উমেিয ও জরক্ষািট:
16 র্ছর র্া তার ডর্মশ র্য়সী মর্উ ইয়র্কন র্সর্াসকারী, অধ্যয়র্ র্া কাজ করা সিস্ত র্যমি টিকা পাওয়ার ডর্াগয।
18 র্ছর্রর কি র্য়সী র্যমির্ের জর্য প্রর্য়াজর্ীয় সম্মমত সম্পমকন ত মর্র্েন মশকার জর্য পমরমশষ্ট এ ডেখুর্। NYS
ভযাকমসর্ ডপ্রাগ্রার্ি র্মিভু ি সিস্ত সরর্রাহকারী ডর্ ডকার্ও ডর্াগয র্যমির্ক টিকা মের্ত পার্র।
19 এমপ্রল ডির্ক, মর্র্নাহী আর্েশ 202.102 প্রামির সাত মের্র্র ির্ধ্য একটি সরর্রাহকারীর র্রাদ্দ কৃ ত COVID-19
ভযাকমসর্ পমরচালর্ায় র্যিনতার জর্য র্মধ্নত ডেওয়ামর্ জমরিার্া র্ামতল কর্রর্ছ। এই র্মধ্নত জমরিার্া র্ামতর্লর উর্দ্দশয
হল সিস্ত সরর্রাহকারীর্ক টিকাকরর্ের অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর সিয়সূচীর্ত র্ির্ীয়তা ডেওয়া র্মে তার্ের ভযাকমসর্ র্রাদ্দ
র্যর্হার্রর জর্য সাত মের্র্র ডর্মশ প্রর্য়াজর্ হয়। এই র্ির্ীয়তা এির্ সির্য় সরর্রাহকারীর্ের ডেওয়া হর্ে ডর্খার্র্
রাজয কিপর্ে একটি ডোজ মের্য় অর্ধ্নর্করও ডর্মশ প্রাির্য়স্ক জর্সংখযার্ক টিকা মের্য়র্ছ এর্ং ভযাকমসর্র্র চামহো মির
হর্ত শুরু কর্রর্ছ।
র্মেও র্মধ্নত ডেওয়ামর্ জমরিার্া র্ামতল করা হর্য়র্ছ, কিনেিতা, থ্রুপুট, প্রর্চষ্টা, এর্ং সরর্রাহকারীর্ের দ্বারা
ভযাকমসর্র্র কার্নকর প্রোর্ ভমর্ষ্যর্ত ভযাকমসর্ র্রার্দ্দর মসদ্ধান্ত ডর্ওয়ার িূল কারে মহসার্র্ অর্যাহত িাকর্র্,
ইক্যযইটি, অযার্েস এর্ং আঞ্চমলক ইমতর্াচকতার হারসহ।
মর্উ ইয়কন ডের্টর সকল টিকা প্রোর্কারী, মর্উ ইয়কন মসটির্ত অর্মিত ও ডেোর্রল কিনসূমচগুমলর্ত অংশগ্রহেকারীর্ের
সহ, টিকার অগ্রামধ্কার সম্পমকন ত মর্উ ইয়কন ডেট মেপাটনর্িন্ট অর্ ডহলি মেপাটনর্িন্ট (New York State
Department of Health, NYSDOH) এর মর্র্েন মশকা এর্ং NYS COVID-ভযাকমসর্ ট্র্যাকার্রর কার্ছ ডসাির্ার এর্ং
িঙ্গলর্ার্র মরর্পাটন করা সহ অর্য ডকার্র্া প্রাসমঙ্গক মর্র্েন শর্া অর্শযই অর্ুসরে করর্ত হর্র্।
জ াগ্য ব্যলি:
16 র্ছর র্া তার ডর্মশ র্য়সী মর্উ ইয়র্কন র্সর্াসকারী, অধ্যয়র্ র্া কাজ করা সিস্ত র্যমি টিকা ডেওয়ার ডর্াগয।
টিকা রদা কারীর দালয়ত্ব:
•

ডকার্ প্রোর্কারী র্া সত্ত্বা সকল প্রাি ডোজ ডর্াগয জর্সংখযার্ক পাওয়ার সিার্হর ির্ধ্য প্রোর্ করার শতন
র্জায় রাখর্ত র্া পারর্ল, তার্ক অর্শযই রাজযর্ক তা জার্ার্ত হর্র্ প্রামির পাাঁচ মের্র্র ির্ধ্য
CovidVaccineNotUsed@health.ny.gov এ নির্বাহী আদেশ 202.88, ডর্ির্ প্রসামরত অর্ুর্ায়ী।
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•

NYSDOH-এর আগাি অর্ুর্িাের্ এর্ং সম্মমত ছাড়া টিকা অর্য ডকার্র্া েযামসমলটি, সরর্রাহকারী,
অর্ুশীলর্কারী র্া মর্ভার্গ পুর্ঃমর্তরে করা র্ার্র্ র্া। টিকা পুর্ঃমর্তরর্ের জর্য প্রর্য়াজর্ীয় েযামসমলটিগুমলর্ক
অর্শযই COVIDVaccineRedistribution@health.ny.gov ঠিকার্ায় একটি সম্পন্নকৃ ত পুর্ঃমর্তরে েরি জিা
মের্ত হর্র্ এর্ং মর্উ ইয়কন ডেট স্বািয মর্ভাগ (NYSDOH) এর অর্ুর্িাের্ র্া হওয়া পর্নন্ত পুর্ঃমর্তরে
করা উমচত র্য়।
o

ডকার্ও সরর্রাহকারী NYSDOH-এর পূর্ন অর্ুর্িাের্ ছাড়াই সীমিত সির্য়র টিকাকরে মিমর্ক
আর্য়াজর্র্র উর্দ্দর্শয অর্য িার্র্ ভযাকমসর্ পমরর্হর্ করর্ত পার্র। র্মে সরর্রাহকারী NYSIIS-এ
তার্ের মর্জস্ব ইর্র্ভন্টমরর মর্পরীর্ত ডোজ প্রোর্ কর্র এর্ং মরর্পাটিনং কর্র তর্র্ সিস্ত অর্যর্হৃত
ভযাকমসর্ ডসমের্ মিমর্র্কর সিামির্ত িূল অর্িার্র্ মেমরর্য় মর্র্য় ডর্র্ত হর্র্। সরর্রাহকারীর্ক
পমরর্হর্ ও পমরচালর্ার সিয় অর্শযই টিকার িামলকার্া ও মর্য়ন্ত্রে র্জায় রাখর্ত হর্র্।

•

র্ারা এই টিকা মের্ের্ ডোজ পাওয়া িাত্র তার্ের অগ্রামধ্কার ডেওয়া উমচত।

•

সকল সরর্রাহকারীর্ক অর্শযই "অর্পেিাে" ডর্াগয র্যমির্ের একটি দেমর্ক তামলকা রাখর্ত হর্র্ র্ার্ত স্বল্প
সির্য়র ডর্াটির্শ টিকা পমরচালর্ার জর্য উন্মুি মর্র্য়ার্গর মর্জ্ঞমি জামর করা হয়। র্ত তাড়াতামড়
সরর্রাহকারীরা জার্র্ত পারর্র্ হর্র্ ডর্ িার্ুর্ষ্র টিকা ডেওয়ার ডচর্য় ডর্মশ ডোজ আর্ছ, তখর্ "অর্পেিাে"
ডর্াগয র্যমির্ের োকা উমচত অির্া গ্রহের্র্াগয র্যর্হার্রর ডিয়াে ডশষ্ হওয়ার আর্গ অমতমরি ডর্াগয
প্রাপকর্ের েযামসমলটি র্া মিমর্র্ক আর্ার জর্য অর্যার্য পের্েপ গ্রহে করর্ত হর্র্। েযান্ডর্াই তামলকায়
অর্শযই প্রিি এর্ং মদ্বতীয় ডোর্জর জর্য ডর্াগয র্যমির্ের অন্তভুন ি করর্ত হর্র্। (আর্রা মর্র্েন শর্ার জর্য
পৃষ্ঠা 3 ডেখুর্।)

•

সরর্রাহকারী এক ঘণ্টার ির্ধ্য র্যর্হার করার ডচর্য় ডর্মশ মসমরঞ্জ মপ্রমেল করা উমচত র্য়। োইজারর্ার্য়াএর্র্টক এর্ং িোর্না টিকার মপ্রমেলে মসমরঞ্জ ভমতন করার ছয় ঘণ্টার ির্ধ্য অর্শযই র্যর্হার করর্ত
হর্র্; জযার্র্সর্ (জর্সর্ অযান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson)) টিকা ভমতন করার েুই ঘণ্টার ির্ধ্য
র্যর্হার করর্ত হর্র্। র্মে একটি মিমর্র্কর কিনঘণ্টা তাড়াতামড় ডশষ্ করর্ত হয় অির্া অমতমরি সংখযক
প্রাপক ডিমের্কল মিমর্ং করর্ত র্যিন হয় অির্া তার্ের অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর জর্য হামজর র্া হয় ডসর্ের্ত্র
অমতমরি মপ্রমেমলং অপচয় হর্ত পার্র। আর্রা তর্িযর জর্য অর্ুগ্রহ কর্র মর্উ ইয়কন ডেট COVID-19
টিকাোর্ কিনসূমচর্ত অংশগ্রহেকারী সরর্রাহকারীর্ের জর্য মের্র্র ডশর্ষ্ র্া মিমর্র্কর কার্নমের্র্সর ডশর্ষ্
অর্মশষ্ট COVID-19 টিকার ডোজ র্যর্হার্রর মর্র্েন মশকা ডেখুর্।

•

সকল েযামসমলটি র্া অর্ুশীলর্কারীর্ক তার্ের কিীর্ের ির্ধ্য টিকার আপর্টক ট্র্যাক করর্ত হর্র্ এর্ং ডহলি
ইিার্জনমি ডরসপি ডেটা মসর্েি (Health Emergency Response Data System, HERDS) জমরর্পর
মভমির্ত র্া NYS COVID ভযাকমসর্ ট্র্যাকার্রর অংশ মহর্সর্র্ অর্শযই মর্উ ইয়কন ডেট স্বািয মর্ভাগ (New
York State Department Of Health, NYSDOH)-এর কার্ছ আপর্টক ডেটা সরর্রাহ করর্ত হর্র্।

প্রমতটি প্রোর্কারী ডর্ টিকা প্রাি হর্ে:
•
•
•

তার্ের টিকা ডেওয়া ডর্র্কার্র্া র্যমি কতৃন ক সম্পন্ন করা NYS COVID-19 টিকা েরি ও প্রিাে ও সতযায়র্
প্রেশনর্ কর্র তা মর্মিত করর্ত হর্র্।
মক পমরিাে টিকা পার্র্ ডস সম্পর্কন অর্মহত করা হর্র্।
ডর্াগয র্যমির্ের দ্রুত প্রর্য়াগ কর্র প্রাি সকল টিকার ডোজগুমল সাত মের্র্র ির্ধ্য র্যর্হার করার ডচষ্টা
করর্ত হর্র্।
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•

•
•

পমরচালর্ার 24 ঘণ্টার ির্ধ্য 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।
এই COVID-ভযাকমসর্ ট্র্যাকার র্যর্হার কর্র টিকা মর্ষ্য়ক প্রশাসকগের্ক অ্ব্িযই টিকা রাপ্তমদর সম্পমকড
অ্লিলরি িথ্য জা ামি হমব্ রমিযক জসামব্ার এব্ং ব্ৃহস্পলিব্ার।
ফামড ালসগুলির জক্ষমে, োিনামসেরা শুধ্ুিাত্র COVID-19 এর জর্য 16 র্ছর র্া তার ডর্মশ র্য়সী র্যমির্ের
টিকা ডেওয়ার জর্য অর্ুর্িামেত, পার্মলক ডরমের্র্স অযান্ড ইিার্জনমি মপ্রর্পয়ারর্র্স [PREP] অযাক্ট এর
অধ্ীর্র্ ডঘাষ্োপর্ত্রর সিি সংর্শাধ্র্ী অর্ুসার্র COVID-19 এর মর্রুর্দ্ধ ডিমের্কল কাউন্টারর্িজার্রর জর্য।

COVID-19 ভ্যাকলস লিল কাি ট্রায়াি সাইমটর জ য ব্ািডা:
একটি অর্ুস্মারক মহসার্র্, মর্উ ইয়কন রার্জয প্রেি সিস্ত COVID-19 ভযাকমসর্ অর্শযই NYSIIS র্া CIR এ প্রর্র্শ
করর্ত হর্র্। এর ির্ধ্য মিমর্কাল ট্র্ায়ার্লর পরীোিূলক শাখার অংশ মহসার্র্ পমরচামলত ডর্ ডকার্ও ডোর্জর পাশাপামশ
মিমর্কাল ট্র্ায়াল ডশষ্ হওয়ার পর্র র্া ট্র্ায়াল ডপ্রার্টাকর্লর পর্ড় অর্য সির্য় মর্য়ন্ত্রে গ্রুর্পর অংশগ্রহেকারীর্ের ডেওয়া
(র্ারা শুরুর্ত প্লামসর্র্া ডপর্য়র্ছর্) এর্ং পমরচামলত ডোজ অন্তভুন ি রর্য়র্ছ। মিমর্কাল ট্র্ায়ার্লর অংশগ্রহেকারী সাইর্টর
কিীর্ের অর্শযই অংশগ্রহেকারীর্ের একটি টিকাকােন সরর্রাহ করর্ত হর্র্ এর্ং প্রর্র্াজয মহসার্র্ NYSIIS/CIR-এ
অংশগ্রহেকারীর টিকাকরর্ের ইমতহাস প্রর্র্শ করর্ত হর্র্। অর্ুগ্রহ কর্র ির্র্ রাখর্র্র্ ডর্ শুধ্ুিাত্র ডর্ ভযাকমসর্গুমলর
জরুমর র্যর্হার্রর অর্ুর্িাের্ জামর করা হর্য়র্ছ র্া িামকন র্ র্ুিরার্ের খােয ও ওষ্ুধ্ প্রশাসর্ (FDA) দ্বারা
অর্ুর্িামেত হর্য়র্ছ তার্ের প্রর্র্শ করার্র্া ডর্র্ত পার্র।
লিিীয় COVID-19 টিকার জর্াজ:
োইজার-র্ার্য়াএর্র্টক এর্ং িোর্না টিকার জর্য েুটি ডোজ প্রর্য়াজর্, অর্যমের্ক জযার্র্সর্ (জর্সর্ অযান্ড জর্সর্)
টিকার জর্য িাত্র একটি ডোজ প্রর্য়াজর্। মদ্বতীয় ডোজটি অর্শযই প্রিি ডোর্জর 21 মের্ (োইজার-র্ার্য়াএর্র্টক
ভযাকমসর্) র্া 28 মের্ (িোর্না ভযাকমসর্) পর্র মের্ত হর্র্। এটি সহজতর করর্ত, সকল সরর্রাহকারীর্ক অ্ব্িযই
রথ্ম জর্াজ জদওয়ার সময় প্রাপকর্ের জর্য মদ্বতীয় ডোর্জর অযাপর্য়ন্টর্ির্ন্টর সিয়সূমচ দতমর করর্ত হর্র্।
পমরমিমত দতমর হর্ত পার্র ডর্খার্র্ র্যমির্ক তার্ের প্রিি টিকা ডেওয়ার িার্র্র ডচর্য় মভন্ন িার্র্ তার্ের মদ্বতীয় ডোজ
মর্র্ত হর্র্। সরর্রাহকারী র্ারা মর্ধ্নারে কর্রর্ছ ডর্ র্যমি তার্ের প্রিি ডোজ পাওয়া জায়গায় মের্র ডর্র্ত পারর্র্
র্া, তার্ের উি র্যমির্ের জর্য মদ্বতীয় ডোর্জর একটি সিয়সূচী মর্ধ্নারে করা উমচত অির্া হার্ মলে হাসপাতার্লর
সার্ি সিন্বয় কর্র এির্ একজর্ সরর্রাহকারীর্ক খুাঁর্জ ডর্র করর্ত হর্র্ র্ার র্যমির্ক টিকা ডেওয়ার জর্য র্িার্ি
টিকার অমতমরি মদ্বতীয় ডোজ আর্ছ। CDC ভযাকমসর্ োইন্ডার টু ল র্যর্হার কর্র ভযাকমসর্র্র উপলভযতাও খুাঁর্জ
পাওয়া ডর্র্ত পার্র। র্যমির্ের মদ্বতীয় ডোর্জর অযাপর্য়ন্টর্িন্টগুমল খুর্াঁ জ ডর্র করার োময়ত্ব ডেওয়া উমচত র্য়। এই
র্াধ্যর্াধ্কতাটি সরর্রাহকারীর উপর র্ারা প্রিি ডোজ পমরচালর্া কর্রমছল।
ল উ ইয়কড রামজযর ব্াইমর িামদর রথ্ম জর্াজ গ্রহণকারী ব্যলিমদর জ য লব্মিষ লব্মব্চ া:
ডর্ র্যমিরা মর্উ ইয়কন ডের্টর র্াইর্র COVID-19 ভযাকমসর্র্র প্রিি ডোজ ডপর্য়র্ছর্ তার্ের NYSIIS র্া CIR এ
এই ডোর্জর ডরকেন িাকর্র্ র্া। মদ্বতীয় ডোজ প্রোর্কারী সরর্রাহকারীর্ের হয় র্যমির COVID-19 টিকা ডরকেন
কার্েন তামলকাভু ি তিয র্যর্হার কর্র ঐমতহামসক ডরকর্েনর অংশ মহসার্র্ NYSIIS/CIR-এ প্রিি ডোজ প্রর্র্শ করা
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উমচত অির্া ডরাগীর্ক পরািশন ডেওয়া উমচত ডর্ তার্ের প্রািমিক র্ত্ন সরর্রাহকারীর্ক NYSIIS/CIR-এ তার্ের প্রিি
ডোজ প্রর্র্শ করর্ত র্লা উমচত র্ার্ত রার্ের COVID-19 ভযাকমসর্র্র উভয় ডোর্জর সম্পূেন ডরকেন িার্ক।
র্যমির্ক অর্শযই একই টিকার েুই ডোজ মর্র্ত হর্র্ (উোহরেস্বরূপ, আপর্ার্ক অর্শযই Pfizer-BioNTech টিকা র্া
িোর্না টিকার েুই ডোজ মর্র্ত হর্র্)। এগুর্লা মর্মর্িয়র্র্াগয য়। অর্ুগ্রহ কর্র মদ্বতীয় ডোজ গ্রহে সম্পর্কন অমতমরি
তর্িযর জর্য COVID-19 টিকার মদ্বতীয় ডোজ গ্রহে সংক্রান্ত মর্র্েন মশকা (Guidance for Administration of the
Second Dose of COVID-19 Vaccine) ডেখুর্।
লিিীয় জর্ামজর জ য রথ্ম জর্ামজর টিকা সংরক্ষণ করমব্
া। র্িার্ি মর্রমতর্ত মদ্বতীয় ডোজ পমরচালর্ার জর্য
সিয়ির্তা আপর্ার েযামসমলটির্ত মদ্বতীয় ডোর্জর র্রাদ্দ পাঠার্র্া হর্র্। লিিীয় চািাম র অ্ন্তভ্ুড ি ভ্যাকলস টি অ্ব্িযই
লিিীয় জর্াজগুলির জ য সংরলক্ষি রাখমি হমব্। েযামসমলটিগুমলর্ক মদ্বতীয় ডোর্জর মশপর্ির্ন্টর সিয় এর্ং পমরিাে
সম্পর্কন অর্মহত করা হর্র্ র্ার্ত এটি আপর্ার তামলকার প্রিি ডোজ ডির্ক পৃিক করা র্ায়।
মর্উ ইয়কন ডেট ডসন্টার ের মেমজজ কর্রার্লর (CDC) ভযাকমসর্ ইর্র্ভন্টমর িযার্র্জর্িন্ট গাইর্েি অর্লম্বর্ কর্রর্ছ
মর্উ ইয়কন ডেট। এই মর্র্েন মশকায় সরর্রাহকারীর্ের, সািামহক মভমির্ত, সকল মিস করা অযাপর্য়ন্টর্িন্ট পর্নার্লাচর্া
করর্ত হর্র্, ডসই সার্ি 42 মের্ পর মদ্বতীয় ডোজঅর্যর্হৃত হওয়ার অর্য ডকার্ কারে পর্নার্লাচর্া করর্ত হর্র্, এর্ং
অর্মশষ্ট ডর্ ডকার্ ডোজর্ক প্রিি ডোজ মহর্সর্র্ পুর্রায় র্যর্হার করর্ত হর্র্।
মহিাময়ত মদ্বতীয়
মহর্সর্র্ র্যর্হার
ডর্গুমলর ডিয়াে
ডোজ গাইর্ের্ি

ডোজ র্া মর্ধ্নামরত টিকাকরর্ের জর্য 42 মের্র্র সীিার র্াইর্র র্য়, তা অর্শযই প্রিি ডোজ
করা উমচত র্য়। প্রিি ডোজ মহর্সর্র্ ডর্ মদ্বতীয় ডোজ ডেওয়া ডর্র্ত পার্র তা হর্ে ডসই সর্ ডোজ
উিীেন হওয়ার তামরখ র্া র্যর্হার্রর তামরখ ডশষ্ হর্য় আসর্ছ, এর্ং সরর্রাহকারীর্ের অর্শযই মদ্বতীয়
র্মেনত প্রমক্রয়া অর্ুসরে করর্ত হর্র্।

ডর্ ডকার্ মহিাময়ত মদ্বতীয় ডোজ র্া র্তন িার্র্ 42 মের্র্র সীিার র্াইর্র আর্ছ তা অমর্লর্ম্ব প্রিি ডোজ মহর্সর্র্
র্যর্হার করা উমচত। এই ডোজগুমল NYS ভযাকমসর্ ডপ্রাগ্রাি গাইর্েি অর্ুসার্র ডর্ ডকার্ও ডর্াগয র্যমির্ক ডেওয়া
ডর্র্ত পার্র। র্মে ডকার্ র্যমি 42 মের্র্র সীিা মিস কর্র এর্ং মদ্বতীয় ডোর্জর জর্য অর্ুর্রাধ্ কর্র, তাহর্ল তার্ের
তাও মদ্বতীয় ডোজ ডেওয়া উমচত। CDC মর্র্েন মশকা অর্ুর্ায়ী মসমরজটি পুর্রায় শুরু করার ডকার্ প্রর্য়াজর্ ডর্ই। ডর্
সর্ সরর্রাহকারীর মদ্বতীয় ডোজ ডেওয়ার জর্য অপর্নাি টিকা আর্ছ র্া 42 মের্র্র সীিার র্াইর্র মর্লমম্বত হর্য়র্ছ,
তার্ের মলে হার্ হাসপাতার্লর সার্ি কাজ করা উমচত, র্া মদ্বতীয় ডোর্জর ওর্য়টিং মলে র্জায় রার্খ।
Pfizer-BioNTech এব্ং মর্া ড ার অ্লিলরি জর্াজ:
োইজার-র্ার্য়াএর্র্টক এর্ং িোর্না উভর্য়র ভায়ার্ল অন্তত একটি অমতমরি টিকা িার্ক র্র্ল আশা করা হয়।
র্যর্হৃত সূচ এর্ং মসমরর্ঞ্জর ধ্রর্ের উপর মর্ভন র কর্র, অমতমরি টীকা মশমশর্ত িাকর্ত পার্র। টিকাোর্কারীগে
ডর্র্কার্র্া অমতমরি টিকা র্যর্হার করর্ত পার্রর্ র্া ডোর্জর শতন ার্মল পূরে করর্ত সহর্জই একটি মসমরর্ঞ্জ ডর্ওয়া
ডর্র্ত পার্র। একামধ্ক মশমশ ডির্ক গৃহীত টিকার অমতমরি তরল অমতমরি ডোজ দতমরর জর্য একমত্রত করা ামব্
া।
এটি মর্র্শষ্ভার্র্ গুরুত্বপূেন কারে এই টিকায় ডকার্ মপ্রজারর্ভটিভ িার্ক র্া। NYSIIS/CIR-এ প্রেি সকল টিকা প্রর্র্শ
করার্, র্ার ির্ধ্য রর্য়র্ছ প্রেি অমতমরি টিকা, তর্র্ অমতমরি ডোর্জর আশায় তামলকা পমরর্তন র্ করর্র্র্ র্া।
অমতমরি তর্িযর জর্য অর্ুগ্রহ কর্র অমতমরি ডোর্জর োইজার-র্ায়এর্র্টক এর মর্র্েন মশকা এর্ং িোর্না এর
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মর্র্েন মশকা ডেখুর্। জযার্র্সর্ (জর্সর্ অযান্ড জর্সর্) ভায়ার্ল অমতমরি টীকা ডেখা র্ায়মর্ প্রতযামশত পাাঁচ ডোর্জর
র্াইর্র।
অ্ব্লিষ্ট COVID-19 টিকার জর্াজ:
সকল টিকা প্রোর্কারীর্ক অর্শযই ডসই অর্ুর্ায়ী পমরকল্পর্া করর্ত হর্র্ র্ার্ত প্রমতটি ডোর্জর টিকা ডেওয়া হয়। র্ষ্ট
হওয়া এড়ার্র্ার সঠিক পমরকল্পর্ার ির্ধ্য রর্য়র্ছ একটি র্তু র্ ভায়াল ডির্ক প্রিি ডোজ ডর্ওয়ার আর্গ একটি ডর্াগয
জর্সংখযা ডির্ক প্রাপকর্ের সঠিক সংখযা মর্মিত করা।
সকল সরর্রাহকারীর্ক অর্শযই "অর্পেিাে" ডর্াগয র্যমির্ের একটি দেমর্ক তামলকা রাখর্ত হর্র্ র্ার্ত স্বল্প সির্য়র
ডর্াটির্শ টিকা পমরচালর্ার জর্য মর্জ্ঞমি জামর করা হয়। ("অর্পেিাে" তামলকায় অর্শযই প্রিি এর্ং মদ্বতীয়
ডোর্জর জর্য ডর্াগয র্যমির্ের অন্তভুন ি করর্ত হর্র্।) র্ত তাড়াতামড় সরর্রাহকারীরা জার্র্ত পারর্র্ হর্র্ ডর্
িার্ুর্ষ্র টিকা ডেওয়ার ডচর্য় ডর্মশ ডোজ আর্ছ, তখর্ "অর্পেিাে" ডর্াগয র্যমির্ের োকা উমচত অির্া গ্রহের্র্াগয
র্যর্হার্রর ডিয়াে ডশষ্ হওয়ার আর্গ অমতমরি ডর্াগয প্রাপকর্ের েযামসমলটি র্া মিমর্র্ক আর্ার জর্য অর্যার্য পের্েপ
গ্রহে করর্ত হর্র্। মিমর্র্কর মের্ ডশর্ষ্ অমতমরি ডোজ র্যর্হার্রর সুমর্ধ্ার্িন প্রমতটি সরর্রাহকারীর তার্ের আঞ্চমলক
হার্ হাসপাতার্লর সার্ি ডর্াগার্র্াগ করা উমচত।
ব্াধ্যিামূিক টিকা ফরম:
COVID-19 টিকা প্রাি সকল র্যমির্ক অ্ব্িযই প্রিি ডোর্জর জর্য মর্উ ইয়কন ডেট COVID-19 টিকা েরি পূরে
করর্ত হর্র্ এর্ং তারা টিকা পাওয়ার ডর্াগয তার প্রিাে ডেখার্ত হর্র্। মর্র্নাহী আর্েশ 202.86 অর্ুর্ায়ী এর্ং এর
র্ৃমদ্ধ অর্ুর্ায়ী, টিকাোর্র্র সিয় সর্ অর্ুশীলর্কারী, সরর্রাহকারী এর্ং সংিাগুমলর্ক অর্শযই এই শতন ার্মল ডির্র্ চলা
মর্মিত করর্ত হর্র্।
জ াগ্যিার রমাণ:
ডর্ সকল র্যমির্ক টিকা ডেওয়া হর্ে তার্ের অ্ব্িযই ডর্াগযতার প্রিাে ডপশ করর্ত হর্র্।
র্মে ডকার্র্া র্যমি মর্উ ইয়র্কন র্াস কর্রর্ মকন্তু অর্য ডের্ট চাকমর র্া কাজ কর্রর্, তাহর্ল ডসই র্যমির্ক অর্শযই
মর্উ ইয়র্কন র্সর্ার্সর প্রিাে প্রিাে ডেখার্ত হর্র্।
কাজ র্া চাক্যরীর প্রিার্ের ির্ধ্য িাকর্ত পার্র:
•
•
•
•

একটি কিনচারী আইমে কােন র্া র্যাজ,
মর্র্য়াগকতন া র্া সংমিষ্ট সংিার মচঠি,
ডর্তর্র্র োর্, মর্মেন ষ্ট অগ্রামধ্কারর্ুি মিমতর উপর মর্ভন র কর্র, অির্া
একটি অযামপ্লর্কশর্র্র িাধ্যর্ি কার্জর প্রিাে প্রেশনর্ করর্ত হর্র্ (উোহরেস্বরূপ- উর্ার (Uber), মলেট
(Lyft), ডোরেযাশ (DoorDash), ইতযামে)।

র্মে ডকার্র্া র্যমি তার্ের র্য়র্সর কারর্ে ডর্াগয হর্ তাহর্ল তার্ের অর্শযই র্য়র্সর এর্ং মর্উ ইয়র্কন র্সর্ার্সর
প্রিাে ডপশ করর্ত হর্র্। মর্উ ইয়র্কন র্সর্ার্সর প্রিােস্বরুপ একজর্ র্যমির্ক অর্শযই ডেখার্ত হর্র্:
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•
•

মর্ম্নমলমখতগুমলর একটি: ডেট র্া সরকার-জামরকৃ ত আইমে (ID); কর্সুযর্লট আইমে (র্মে মর্উ ইয়র্কন র
ঠিকার্া প্রেমশনত হয়); র্ামড়ওয়ালা ডির্ক মর্র্ৃমত; র্তন িার্ ভাড়া প্রামি র্া ইজারা; র্ন্ধর্কর ডরকেন; অির্া
মর্ম্নমলমখতগুমলর েুইটি: অর্য ডকার্র্া র্যমির কাছ ডির্ক প্রাি মর্র্ৃমত; র্তন িার্ ডিইল; স্কু র্লর ডরকেন।

র্য়র্সর প্রিার্ের ির্ধ্য অন্তভুন ি িাকর্ত পার্র:
• ড্রাইমভং লাইর্সি অির্া র্র্-ড্রাইভার আইমে;
• ডেট র্া িার্ীয় সরকার দ্বারা প্রোর্ করা জন্ম সর্ে;
• কর্সুর্লট আইমে;
• র্তন িার্ িামকন র্ পাসর্পাটন র্া দর্ধ্ মর্র্েশী পাসর্পাটন;
• িায়ী ডরমসর্েন্ট কােন;
• র্যাচারালাইর্জশর্ র্া র্াগমরকর্ত্বর সাটিনমের্কট;
• জন্ম তামরখসহ জীর্র্ মর্িা পমলমস র্া
• জন্ম তামরখসহ মর্র্য়র সাটিনমের্কট।
অর্যিায়, মর্র্য়াগকতন া র্া প্রমতষ্ঠার্ টিকাোর্র্র ডর্াগযতার িাপকাঠি পূরেকারী কিনচারীর্ের একটি তামলকা প্রোর্
করর্ত পার্র। র্ার্ের ডর্াগযতার প্রিাে ডর্ই এির্ কাউর্ক টিকা ডের্র্র্ র্া।
র্াধ্যতািূলক মর্উ ইয়কন ডেট COVID-19 ভযাকমসর্ েরি এর ির্ধ্য টিকা ডেওয়ার জর্য ডর্াগযতার একটি স্বপ্রতযায়র্ অন্তভুন ি রর্য়র্ছ, র্া টিকা ডেওয়ার আর্গই পূরে করর্ত হর্র্। র্ার্ালকর্ের অর্শযই সর্ািকরে উপিাপর্
করর্ত হর্র্ র্াচাই করর্ত ডর্ তার্ের র্য়স কিপর্ে 16 র্ছর র্া তার্ের পর্ে সতযাময়ত করার জর্য একজর্
মপতািাতা উপমিত িাকর্ত হর্র্।
টিকার ল রািত্তা:
টিকাোর্ পরর্তী পর্নর্র্েে COVID-19 টিকাোর্ কার্নক্রর্ির একটি অপমরহার্ন অংশ। ডসন্টার ের মেমজজ কর্রাল
অযান্ড মপ্রর্ভর্শর্ (CDC) র্ারা মভ-ডসে (V-Safe)-এ টিকা ডেওয়া হর্ে তার্ের উৎসামহত করর্ছ এর্ং উৎসামহত
করর্ছ, একটি স্মাটন ডোর্ মভমিক অযামপ্লর্কশর্ র্া টিকা ডেওয়ার পর্রর মের্গুর্লার্ত তার্ের লেেগুর্লা ডটেট ডির্সমজং
র্যর্হার কর্র প্রর্র্শ করর্ত পারর্র্। এছাড়াও মভ-ডসে (V-Safe) মদ্বতীয় ডোর্জর জর্য মরিাইন্ডার প্রোর্ কর্র এর্ং
র্ারা মচমকৎসাগতভার্র্ উর্েখর্র্াগয প্রমতকূল ঘটর্া মরর্পাটন কর্র তার্ের জর্য ডটমলর্োর্র্ ের্লা আপ কর্র। মভ-ডসে
উপাোর্ http://www.cdc.gov/vsafe ঠিকার্ায় পাওয়া র্ার্র্, র্ার ির্ধ্য রর্য়র্ছ একটি মভ-ডসে তিযপত্র। অর্ুগ্রহ
কর্র তিযপত্রটি মপ্রন্ট করুর্ এর্ং টিকা ডেওয়া প্রর্তযক র্যমির হার্ত তু র্ল মের্। টিকা প্রমতকূল ইর্ভন্ট মরর্পাটিনং
মসর্ের্ি (Vaccine Adverse Events Reporting System, VAERS) info@VAERS.org টিকা ডেওয়ার পর অির্া
1-800-822-7967 র্ম্বর্র ডোর্ কর্র আপর্ার্ক অর্শযই ডকার্র্া প্রমতকূল ঘটর্ার মরর্পাটন করর্ত হর্র্।
ল রমিক্ষিা:
সকল কমিউমর্টি এর্ং পমরর্র্র্ষ্ 16 র্ছর এর্ং তার ডর্মশ র্য়স্ক র্যমির্ের জর্য আউটমরচ প্রোর্র্র ডচষ্টা করর্ত
হর্র্। ডর্সর্ এলাকায় র্যমির্ের উচ্চ িাত্রার সািামজক ঝুাঁ মকর সূচক আর্ছ তারা মর্র্শষ্ কর্র COVID-19-এর ঝুাঁ মক
রর্য়র্ছ এর্ং তারা মকভার্র্ টিকা ডপর্ত পার্র ডস সম্পর্কন তার্ের অর্মহত করা উমচত।
িলরকল্প া জিয়ার করা:
অর্ুগ্রহ কর্র সকল কিনচারীর্ক অগ্রামধ্কার্রর মর্ষ্য়টি স্পষ্টভার্র্ জামর্র্য় মের্।
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এই মর্র্েন মশকা ইসুয করার তামরখ ডির্ক এটি হালর্াগাে র্া করা পর্নন্ত অির্া NYSDOH দ্বারা অমতমরি মর্র্েন মশকা
জামর র্া করা পর্নন্ত কার্নকর িাকর্র্। ডর্র্কার্র্া প্রর্ের জর্য, অর্ুগ্রহ কর্র মর্উ ইয়কন ডেট মেপাটনর্িন্ট অর্ ডহলি,
র্ুযর্রা অর্ ইমিউর্াইর্জশর্র্র সার্ি COVID19vaccine@health.ny.gov ঠিকার্ায় ডর্াগার্র্াগ করুর্।
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ল উ ইয়কড জেট টিকাকরণ জরাগ্রামমর ল মদড লিকা
িলরলিষ্ট A
টিকা জদওয়ার জ াগ্য অ্গ্রালধ্কার গ্রুি

16 র্ছর র্া তার ডর্মশ র্য়সী সিস্ত র্যমি, র্ারা মর্উ ইয়র্কন র্াস কর্রর্, কাজ কর্রর্ র্া অধ্যয়র্ কর্রর্ তারা
টিকা পাওয়ার ডর্াগয। াইমহাক, 16 এব্ং 17 ব্ছর ব্য়সী াব্ািকরা জজ মস ব্া মর্া ড া COVID-19 ভ্যাকলস
িাওয়ার জ য অ্ ুমমালদি য়। 16 ব্ছমরর কম ব্য়সী লিশুরা এখ ও জকা ও COVID-19 ভ্যাকলস িাওয়ার
জ াগ্য য়।
অ্রাপ্তব্য়স্ক সম্মলি
এই র্মির উর্দ্দর্শয, একজর্ র্ার্ালকর্ক 18 র্ছর্রর কি র্য়সী র্যমি মহসার্র্ সংজ্ঞাময়ত করা হয়। র্ার্ালকর্ের
একটি COVID-19 ভযাকমসর্ ডপর্ত মপতািাতা র্া অমভভার্র্কর সম্মমত প্রর্য়াজর্, মর্রল উোহরে ছাড়া ডর্খার্র্
র্ার্ালক একটি গ্রুর্পর অংশ র্ার্ক আইর্ তার্ের মর্জস্ব র্র্ত্ন সম্মমত ডেওয়ার অমধ্কার ডেয় (ডর্ির্, মর্র্ামহত
র্ার্ালক, র্ার্ালক র্ারা মপতািাতা র্া গভন র্তী, এর্ং সািমরক র্ামহর্ীর্ত িাকা র্ার্ালক)।
সাধ্ারণভ্ামব্, এটা দৃঢ়ভ্ামব্ উত্সালহি করা হয় জ একজ লিিামািা ব্া আইল অ্লভ্ভ্াব্ক রলিটি জর্ামজ
টিকাকরমণর জ য ব্যলিগ্ি সম্মলি রদাম র জ য 16 ব্া 17 ব্ছর ব্য়সী াব্ািমকর সামথ্ সিরীমর ামব্ ।
ভযাকমসর্ সার্পাটন/ডিমের্কল েক্যর্ির্ন্টশর্ োের্ের অর্শযই CDMS ডর্াট মর্ভার্গ র্ার্ালর্কর জর্য সম্মমত প্রোর্কারী
র্যমির র্াি র্মিভু ি করর্ত হর্র্। ডিৌমখক সম্মমত অর্ুর্িামেত।
র্মে ডকার্ও র্ার্ালক সঙ্গীহীর্ হয় তর্র্ সরর্রাহকারীর্ক সম্মমত ডেওয়ার জর্য র্ার্ালর্কর টিকা ডেওয়ার সিয়
একজর্ মপতািাতা র্া অমভভার্র্কর সার্ি ডোর্র্ ডর্াগার্র্াগ করার ডচষ্টা করা উমচত। সরর্রাহকারীরা মপতািাতা র্া
অমভভার্র্কর কাছ ডির্ক সম্মমতর একটি মলমখত মর্র্ৃমত গ্রহে করর্র্র্ মকর্া তা মর্র্নাচর্ করর্ত পার্রর্, ডর্খার্র্
মপতািাতা র্া অমভভার্ক ডকার্ও অপ্রাির্য়স্কর্ক টিকা ডেওয়ার সম্মমত ডেওয়ার জর্য ডোর্র্ উপলভয র্য়। NYS
COVID-19 টিকাকরে মিমর্ং এর্ং সম্মমত েিন এই উর্দ্দর্শয মর্র্র্চর্া করা ডর্র্ত পার্র।
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