11 েম, 2020
ি�য় পিরবারবগর্,
NYC �া�য্ ও সু রক্ষা আমােদর সেবর্া� �াধানয্, এবং নেভল েকােরানাভাইরাস (COVID-19) মহামারীর িববতর্েনর
সময় িসিটর িশক্ষাথর্ী, পিরবার, ও �াফ সদসয্েদর িনরাপদ, সু �্, ও অবিহত রাখেত িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম�
অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন (NYC েহলথ্ িডপাটর্েম�) এবং িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন (DOE) একেযােগ
অবয্াহতভােব কাজ কের যাে�।
NYC িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ বতর্মােন েপিডয়াি�ক মাি�-িসে�ম ইন�য্ােমটির িসনে�াম, বা PMIS তদ� করেছ,
যা একিট নতুন উপসগর্ িনউ ইয়কর্ িসিট ও অনয্ানয্�ােন েছেলেমেয়েদর মােঝ েদখা যাে�। এছাড়াও, NYC েহলথ্
িডপাটর্েম� েছেলেমেয়েদর PMIS এবং COVID-19-এর মেধয্ স�াবয্ েযাগসূ � তদ� করেছ। িকছু ডা�ার মেন
করেছন েয এই উপসগর্ COVID-19-এ আ�া� হবার সােথ স�ৃ �, িক� এই েযাগসূ � এখনও পির�ার নয়।
PMIS একিট িবরল উপসগর্ েযটা সং�ামক নয়। িক�, েযেহতু এটা মৃতূয্র ঝুঁিকস��, উপসগর্গুেলা জানা গুরু�পূ ণর্।
েবিশরভাগ েছেলেমেয়র একিট অটল, উ� তাপমা�ার �র কেয়কিদন ধের থােক, এর পাশাপািশ অনয্ানয্ উপসেগর্র
মেধয্ রেয়েছ:
• িখটিখেটভাব অথবা ম�রগিত
• েকান বয্াখয্া ছাড়াই েপেট বয্থা
• ডায়িরয়া
• বিম করা
• ফুসকুিড় বা রয্াশ
• কনজা�িটভাইিটস, অথবা েচাখ উঠা (লাল বা েগালািপ েচাখ)
• ঘােড়র এক পােশ িল� েনাড ("�য্া�) ফুেল যাওয়া
• লাল হেয় েফেট যাওয়া েঠাঁট অথবা লাল হেয় যাওয়া িজ�া েযটা েদখেত �েবিরর মত হেয় যায়
• হাত এবং পা ফুেল যাওয়া, েসগুেলাও লাল হেত পাের
যিদ আপনার স�ান অসু � হেয় পেড় এবং অবয্াহতভােব �র থােক তাহেল আপনার ডা�ারেক েফান করা উিচত।
আপনার ডা�ার আপনার স�ােনর উপসগর্গুেলা িজজ্ঞাসা করেবন এবং েসই তথয্গুেলা বয্বহার কের পরবতর্ী
পদেক্ষপগুেলা সু পািরশ করেবন। যিদ আপনার স�ান অতয্� অসু � হয়, তাহেল আপনার তাৎক্ষিণকভােব িনকট�
ইমােজর্ি� রুেম যাওয়া অথবা 911-এ েফান করা উিচত।
যিদও এটা COVID-19-এর সােথ স�ৃ � িকনা তা এখনও জানা যায়িন, COVID-19-এর সং�মণ েরােধ িপতামাতা
এবং িশক্ষাথর্ীেদর সাবধানতা অবল�ন করা উিচত।
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িপতামাতােক তােদর স�ানেদর িন�িলিখত পদেক্ষপগুেলার গুরু� েবাঝােনা এবং তােদর স�ােনরা েযন েসগুেলা
েমেন চেল তা িনি�ত করা উিচত:
• NYS কাযর্িনবর্াহী আেদশ (এি�িকউিটভ অডর্ার) নং 202.17 অনু সাের, দু ই বছেরর অিধক বয়সী সকেল
যারা িচিকৎসাগতভােব মুখ েঢেক রাখা সহয্ করেত পাের তারা বািড় েথেক যখন বািহের যােব তখন
তােদর অবশয্ই নাক-মুখ েঢেক রাখার মুেখাশ পরেত হেব, যিদ তারা অনয্েদর কাছ েথেক পার�িরক
দূ র� বজায় রাখেত না পাের।
• যিদও নাক-মুখ েঢেক রাখার মুেখাশ পড়া থােক, পার�িরক দূ র� এবং পির�ার-পির�� থাকা অতয্�
গুরু�পূ ণর্।
• যখন বািড়র বািহের থাকেবন, �া�বয়� এবং েছেলেমেয়েদর িনেজেদর এবং অনয্েদর মােঝ যখন স�ব
অবশয্ই অ�তপেক্ষ 6 িফট দূ র� বজায় রাখেত হেব।
• িপতামাতার উিচত হাত পির�ােরর গুরু� স�ানেদর মেন কিরেয় েদয়া এবং তারা েযন ঘন ঘন হাত
েধায় তা িনি�ত করেত সাহাযয্ করা।
আমােদর কিমউিনিটর �া�য্ ও সু রক্ষা আমােদর সেবর্া� �াধানয্, এবং আমরা িনেদর্শনা অবয্াহতভােব েমেন চলেবা
এবং িশক্ষাথর্ী, পিরবার, ও �াফ সদসয্েদর িনরাপদ রাখায় সহায়তা করেত সকল যথাযথ পদেক্ষপ �হণ করেবা।
েকান �� থাকেল অনু �হ কের 311-এ েযাগােযাগ করুন।
িবনীত,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন

ও�ইিরস বারবট (Oxiris Barbot), MD
কিমশনার
িডপাটর্েম� অভ েহলথ অয্া� েম�াল হাইিজন

পিরি�িত পিরবতর্েনর সােথ সােথ NYC েহলথ্ িডপাটর্েম� সু পািরশ পিরবতর্ন করেত পাের। 5.10.2020
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