29 মে, 2020
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
আোদেি কপ্রেউপ্রিপ্রিি স্বাস্থ্য ও সু িক্ষা আোদেি সদবগাচ্চ িাধািয, এবং আেিা অবযাহতভাদব প্রিক্ষার্গী, পপ্রিবাি, ও
স্টাফ সেসযদেি প্রিিাপে িাখায় সহায়তা কিদত সকল যর্াযর্ পেদক্ষপ গ্রহণ কিদবা। েু ই সপ্তাহ আদর্, আেিা
আপিাদেি সাদর্ মেদলদেদয়দেি জীবদিি জিয সম্ভাবয হুেপ্রকস্বরূপ একপ্রি প্রবিল উপসর্গ, মপপ্রিয়াপ্রিক োপ্রি-প্রসদস্টে
ইিফ্ল্যাদেিপ্রি প্রসিদরাে (PMIS) সম্পদকগ প্রকেু তর্য প্রেদয়প্রেলাে। প্রবর্ত সপ্তাদহ, আেিা DOHMH জািদত মপদিপ্রে
ময এই উপসর্গ োপ্রিপ্রসদস্টে ইিফ্ল্যাদেিপ্রি প্রসিদরাে ইি প্রিদেি (MIS-C) প্রহদসদব িতুি িােকিণ কিা হদয়দে।
DOHMH ময প্রিদেগিিা ইসু য তা কদিদে তা এখিও বহাল িদয়দে, এবং MIS-C সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূ ণগ তর্য
মযদকাদিা সেয় মেখদত আেিা আপিাদক nyc.gov/health প্রভপ্রজি কিদত অিু দিাধ কিপ্রে। এোড়াও মসখাদি,
আপপ্রি MIS-C সংক্রান্ত একপ্রি তর্যপত্র বা ফযাক্ট প্রিি পাদবি, যা র্ত সপ্তাদহ িোি কিা হদয়দে এবং এখাদি
একাপ্রধক ভাষায় সেয অিু প্রেত হদয়দে।
প্রবিম্র স্মািক প্রহদসদব, প্রপতাোতাি সন্তাদিি সাদর্ প্রিম্নপ্রলপ্রখত পেদক্ষপগুদলা পালদিি গুরুত্ব প্রিদয় আদলািিা কিা
উপ্রিত এবং প্রিপ্রিত করুি ময আপিাি সন্তাি প্রিম্নপ্রলপ্রখতগুদলা অিু সিণ কদি:
●

●
●
●

কাযগপ্রিবগাহী আদেি (এপ্রিপ্রকউপ্রিভ অিগাি) 202.17 অিু সাদি, েু ই বেদিি অপ্রধক বয়সী সকদল যািা
প্রিপ্রকৎসার্তভাদব েুখ মেদক িাখা সহয কিদত পাদি তািা বাপ্রড় মর্দক যখি বাপ্রহদি যাদব তখি তাদেি
অবিযই িাক-েুখ মেদক িাখাি েুদখাি পিদত হদব, যপ্রে তািা অিযদেি কাে মর্দক পািস্পপ্রিক েূ িত্ব
বজায় িাখদত পাদি। িাক-েুখ মেদক িাখাি েুদখাি প্রবিােূ দলয পাাঁিপ্রি বদিাি সবগুদলাি DOE প্রেল হাদব
পাওয়া যাদব—আপিাি প্রিকিবতগী একপ্রি খুাঁদজ পাদবি DOE-এি ওদয়বসাইদি।
যপ্রেও িাক-েুখ মেদক িাখাি েুদখাি পড়া র্াদক, পািস্পপ্রিক েূ িত্ব এবং পপ্রিষ্কাি-পপ্রিচ্ছন্ন র্াকা অতযন্ত
গুরুত্বপূ ণগ।
যখি বাপ্রড়ি বাপ্রহদি র্াকদবি, িাপ্তবয়স্ক এবং মেদলদেদয়দেি প্রিদজদেি এবং অিযদেি োদে যখি
সম্ভব অবিযই অন্ততপদক্ষ 6 প্রফি েূ িত্ব বজায় িাখদত হদব।
প্রপতাোতাি উপ্রিত হাত পপ্রিষ্কাদিি গুরুত্ব সন্তািদেি েদি কপ্রিদয় মেয়া এবং তািা মযি ঘি ঘি হাত
মধায় তা প্রিপ্রিত কিদত সাহাযয কিা।

আেিা িপ্রত সপ্তাদহ আপিাদক MIS-C সংক্রান্ত তর্য অবযাহতভাদব িোি কদি যাব। MIS-C সংক্রান্ত সবগদিষ
তদর্যি জিয অিু গ্রহ কদি nyc.gov/health প্রভপ্রজি করুি, এবং মকাদিা িশ্ন র্াকদল 311-এ মযার্াদযার্ কিদত প্রিধা
কিদবি িা।
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