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একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিচর্ঘ াি স্থামে ছাড়াি আমে হাসপাতালগুরলি জেয দীর্ঘ মেয়াদী রিােীমদি টিকাকিণ সংক্রান্ত
রেমদঘ রিকা

িটভূ লম
মর্উ ইয়কন ডেট COVID-19 টিকাকরণ িশাসর্ ডিাগ্রামি র্মিভু ক্ত সিস্ত িদার্কারীমদর ডসাি ও র্ৃহস্পমতর্ার
ভযাকমসর্ ট্র্যাকামর মরমপাটন করমত হমর্। সংগৃহীত তিয ভমর্ষ্যমত টীকার র্রাদ্দ মর্র্নারণ করমত থ্রুপুট মর্মেষ্ণ
করমত রামযযর দ্বারা র্যর্হার করা হয়। হাসপাতাল সহ সকল তামলকাভু ক্ত িদার্কারীমদর টিকার র্রাদ্দ পাওয়ার
আমগ সাপ্তামহক পমরকল্পর্ার অর্ুমরার্ ("মি-র্ুক") যিা মদমত হমর্।
সিস্ত অর্ুমেদ 28 এর সার্ারণ হাসপাতালগুমল ডকার্ও ডরাগীমক র্ামসনংমহাি র্া অর্যার্য দীর্নমিয়াদী পমরচর্নার স্থ্ামর্
ডেম়ে ডদওয়ার আমগ এই ডরাগীমদর র্ারা মচমকৎসাগতভামর্ টিকা ডর্ওয়ার ডর্াগয এর্ং সম্মমত িদার্ কমরমের্ তামদর
COVID-19 টিকা মদমত হমর্।
দীর্ড মময়াদী িলরচর্ড ার জরাগীমদর জ য টীকার র্থার্থ ল বড াচ
হাসপাতাল ডিমক ো়ো পাওয়ার আমগ দীর্নমিয়াদী পমরচর্নার স্থ্ামর্ িাকা র্ামসন্দামদর টিকা ডদওয়া মর্মিত করমত,
একটি দীর্নমিয়াদী পমরচর্নার স্থ্ামর্ ো়োর আমগ হাসপাতালগুমলমক অর্শযই এই র্রমর্র সকল ডরাগীমক টিকা মদমত
হমর্। ফাইযার এর্ং িোর্না টিকার যর্য দুটি ডোয িময়াযর্, অর্যমদমক যযার্মসর্ (যর্সর্ অযান্ড যর্সর্) টিকার
যর্য িাত্র একটি ডোয িময়াযর্।
র্মদ উপলব্ধ এর্ং একযর্ ডরাগী সম্মমত ডদর্ এর্ং এই র্রমর্র টিকার যর্য মচমকৎসাগতভামর্ উপর্ুক্ত র্মল গণয হর্
টিকার যর্য, তাহমল হাসপাতালগুমলার উমচত এই র্রমর্র ডরাগীমদর যযার্মসর্ (যর্সর্ অযান্ড যর্সর্) টিকা িদার্
করা। যযার্মসর্ টিকা িদার্ ডরাগীমদর টিকার সুমর্র্া ডপমত ডদমর্, হাসপাতালগুমলামক এই অগ্রামর্কার িাপ্ত
যর্সংখ্যার যর্য র্িার্িভামর্ টিকা র্রাদ্দ এর্ং িদার্ করমত সক্ষি করমর্, এর্ং এই পমরমস্থ্মতর যর্য একটি
ডোমযর শট িদামর্র িার্যমি দীর্নমিয়াদী পমরচর্নার ডকমে মদ্বতীয় ডোমযর িময়াযর্ীয়তা দূর করমত পারমর্।
হাসপাতালগুমলর উমচত ডরাগীমদর টিকাকরমণর অর্স্থ্ার সুস্পষ্ট কাগযপত্র র্ামসনং ডহািগুমলমক িদার্ করা ডর্ির্
িমর্াযয - র্ার িমর্য রময়মে, মকন্তু তামতই সীমিত র্য়, মর্মদন ষ্ট টিকার র্াি, ডকার্ তামরমখ্ িদার্ করা হময়মে,
র্ামসনং ডহািকতৃন ক মদ্বতীয় ডোয িদামর্র িময়াযর্ হমর্ মকর্া, এর্ং মদ্বতীয় ডোমযর সিয় সীিা।
দয়া কমর এই িময়াযর্ীয়তা পমরষ্কারভামর্ সকল কিনচারীমক যার্ার্ র্ারা টিকা িদার্ করমের্ র্া মর্তরণ করমের্
এর্ং র্ারা মেসচামযনর পমরকল্পর্া করমের্।
িমের যর্য, অর্ুগ্রহ কমর মর্উ ইয়কন ডেট মেপাটনমিন্ট অর্ ডহলি, র্ুযমরা অর্ ইমিউর্াইমযশমর্র (Bureau of
Immunization) সামি COVID19vaccine@health.ny.gov ঠিকার্ায় ডর্াগামর্াগ করুর্।
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