NYC স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যসিসি সিভাগের (Department of Health and
Mental Hygiene) ইকুইটি অ্যাকশন প্ল্যাগনর িাসিি ক দৃশয
যদিও COVID-19 একটি নতু ন র োগ, এটি রয দিপযযয় সৃদি কর তো নক্সো পদ দিত: কৃ ষ্ণোঙ্গ,
ল্যোটিরনো, এিং স্বল্প-আরয় সম্প্রিোয়গুদল্ অসমোনুপোদতকভোরি প্রভোদিত হরয়রে।
স্বোস্থ্য ও মোনদসক স্বোস্থ্যদিদি দিভোগ একটি ইকুইটি অ্যাকশন প্ল্যান (Equity Action Plan)
িোস্তিোদয়ত ক রে যোরত সমতোপূর্য নীদত এিং অনুশীল্ন অগ্রস ক ো যোয় শহর
COVID-19 এ
প্রদতদিয়োয়। রয সি এল্োকোগুদল্রত COVID-19 এ অসমোনুপোদতক ভো , হোসপোতোরল্ ভদতয ঘটনো
এিং মৃতূয ঘটনো আরে রসখোনকো সম্প্রিোয়গুদল্ এিং স্বোস্থ্য পদ িযযো অংশীিো রি সোরে িদিযত
দিজোড়ন এিং ল্ক্ষদস্থ্ত রমরসদজং িযিহো কর পদ কল্পনোটি। আমরা িুসি যে এই এলাকাগুসলগে
অ্পেি াপ্ত সিসনগ াে এিং কাঠাগমােে ির্ি বিষময COVID-19 এর িুঁু সকর কারর্।
ইকুইটি অযোকশন প্ল্যোনটি একটি ির্য দিিো রেমওয়োকয এিং জনসংখযো-দনদিয ি রকৌশল্ িযিহো কর
সম্প্রিোরয় সিসযরি কোরে রপৌৌঁেরত। এই পদ্ধদতটি দনদিত কর রয সম্প্রিোয়গুদল্ সি রিরয় রিদশ
COVID-19 এ ঘোত সরয়রে তো ো তেয, সংস্থ্োন এিং তোরি প্ররয়োজন রয সহোয়তো, তো পোন।
ইকুইটি অযোকশন প্ল্যোরন

দতনটি প্রিোন অংশ আরে:

1. স্বোস্থ্য পদ িযযো প্রিোনকো ীরি সোরে দিজোড়ন:
সম্প্রিোরয় স্বোস্থ্য পদ িযযো প্রিোনকো ীরি সোরে কোজ ক ো রসই সি পদ রিরশ রযখোরন 10
অেিো তো কম সংখযক দিদকৎসক উপদস্থ্ত তোরি সক্ষমতো িৃদদ্ধ ক ো জনয যোরত তো ো
এই জন স্বোস্থ্য সংিোন্ত জরুদ অিস্থ্ো পুর োভোরগ পদ রেিো প্রিোন ক রত পোর ন এই
প্রদতদিয়ো প্রদতটি পযযোরয়; প্রিোনকো ীরি সমেযন ক ো যোরত তো ো সম্প্রিোরয় স্বোস্থ্য
পদ িযযো প্ররয়োজনগুদল্ সনোক্ত কর পোর ন এিং তো রমোকোরিল্ো ক রত পোর ন COVID-19
এ ঝুৌঁ দক কো র্গুদল্ হ্রোস ক ো জনয।
এই উরেশয সোিরন জনয আম ো এই কোজগুদল্ ক ি:
• দিদনকগুদল্রত স্বোিীন প্রিোনকো ীরি প্ররয়োজরন মূল্যোয়ন ক ো এিং প্রযুদক্তগত সহোয়তো
প্রিোন ক ো তোরি দিদনকগুদল্ রখোল্ো জনয এিং দিনদিন কোজকময অিযোহত োখো
জনয।
• প্রিোনকো ীরি রটদল্রমদিদসন প্রিোন ক ো জনয উৎসোদহত ক ো এিং পদ রশোি প্রোদি
রক্ষরে সহোয়তো ক ো।
• প্রিোনকো ীরি র োগীরি কোরে রপৌৌঁেরত সোহোযয ক ো এিং তোরি ওেুি, টিকো এিং
স্বোস্থ্য সংিোন্ত তেয ও অনযোনয সংস্থ্োন সহ পদ িযযো সোরে সংযুক্ত ক ো।
• প্রিদল্ত অদিরস পদ রিরশ িোইর সশ ীর প্রোেদমক পদ িযযো িযিস্থ্োগুদল্ সক্ষম ক ো
পেগুদল্ অরেের্ ক ো, রযমন রমোিোইল্ দিদনকসমূহ।
• দিদকৎসো সংিোন্ত দজদনেপে প্রিোন ক ো, িযদক্তগত সু ক্ষোমূল্ক স ঞ্জোম সহ।

Bengali

•

•

শহর
COVID-19 রহোরটল্ রপ্রোগ্রোরম দনিন্ধক দহরসরি প্রিোনকো ীরি স্বোক্ষ ক োরনো,
যো রসই সিমোনুরে রহোরটরল্ ঘ প্রিোন কর ন যোরি COVID-19 আরে িরল্ মরন ক ো
হয় িো যো ো এমন কোর ো সোরে েোরকন যো COVID-19 হরয়রে িরল্ মরন ক ো হয়
এিং অনযোনয পোদ িোদ ক সিসযরি রেরক পৃেক হরত পোর ন নো।
প্রিোনকো ীরি শহর
পদ রেিো এিং সংস্থ্োন সম্পরকয জোনোরনো যো তোরি র োগীরি
COVID-19 জন স্বোস্থ্য সংিোন্ত জরু ীকোল্ীন সঙ্করট সময় এিং তো পর সহোয়তো
প্রিোন ক রত পোর (স্বোস্থ্য, খোিয, অনযোনয সোমোদজক পদ রেিো)।

2. সম্প্রিোরয় অংশীিো রি সোরে দিজদড়ত হওয়ো:
সম্প্রিোরয় অংশীিো রি সোরে স োসদ কোজ ক ো স্বোস্থ্য সমসযোগুদল্ সনোক্ত ক রত,
প্রদতদিয়ো রকৌশল্ দস্থ্ ক রত, সোিো র্ স্বোস্থ্য সংিোন্ত তেয সম্পরকয সরিতনতো িৃদদ্ধ ক রত
এিং সম্প্রিোরয় সিসয ো স্বোস্থ্য পদ িযযো পোরেন এিং তোরি কোরে অনযোনয সংস্থ্োনগুদল্
উপল্ভয আরে তো দনদিত ক রত।
এই উরেশয সোিরন জনয আম ো এই কোজগুদল্ ক ি:
• সম্প্রিোরয় রনতোরি , সম্প্রিোয়-দভদিক সংস্থ্োগুদল্ এিং দিশ্বোস-দভদিক িল্গুদল্ সোরে
সম্পকয গরড় তু ল্রত এিং অংশীিোদ ত্ব অিযোহত োখরত যোরত সম্প্রিোরয় প্ররয়োজনগুদল্
আর ো ভোরল্োভোরি রিোঝো যোয় এিং পূ র্ ক ো যোয়।
• সম্প্রিোরয় িল্গুদল্রক এিং সিসযরি শহর
পদ রেিো এিং সংস্থ্োনগুদল্ সোরে সংযুক্ত
ক ো যো তোরি COVID-19 জন স্বোস্থ্য সংিোন্ত জরু ীকোল্ীন সঙ্করট সময় এিং তো
পর সহোয়তো প্রিোন ক রত পোর (স্বোস্থ্য, খোিয, অনযোনয সোমোদজক পদ রেিো)।
• স্বোস্থ্য এিং সুস্থ্তো প ীক্ষো পদ িোল্নো ক ো সম্প্রিোরয় সিসযরি মরিয স্বোস্থ্য সংিোন্ত
প্ররয়োজনগুদল্ সনোক্ত ক ো জনয এিং তোরি দিদভন্ন কম স্বোস্থ্য সমসযো সম্পরকয শীক্ষো
প্রিোন ক রত এিং তোরি পদ িযযো সোরে সংযুক্ত ক রত।
• সম্প্রিোরয় অংশীিো এিং সিসযরি নতু ন এিং িল্মোন প্ররয়োজনগুদল্ সনোক্ত কর
শহর
রনতোরি কোরে দ রপোটয রপশ ক ো।
• রটস্ট অযোন্ড রেস কদমউদনটি অযোিভোইজদ রিোিয (Test and Trace Community
Advisory Board, CAB) প্রদতষ্ঠো ক ো এিং তো রনতৃ ত্ব রিওয়ো রহল্ে + হদিটোল্স
(Health + Hospitals) এ সোরে অংশীিো ীরত্ব যোরত দনদিত ক ো যোয় রয সম্প্রিোরয়
কন্ঠ ও প্ররয়োজনগুদল্ দিরিদিত হয় কন্ট্যোক্ট রেদসং যখন অগ্রস হয়।
3. সম্প্রিোরয় সোরে রযোগোরযোগ ক ো:
COVID-19 সম্পরকয সম্প্রিোরয় সিসযরি রিোিশদক্ত িৃদদ্ধ ক ো জনয হোল্নোগোিকৃ ত তেয
প্রিোন ক ো এিং ভু ল্ তেয প্রিোরন দিরুরদ্ধ ল্ড়োই ক ো; স্বোস্থ্য ঠিক ক ো জনয সংস্থ্োন
প্রিোন ক ো; এিং সম্প্রিোরয় কোদহনীগুদল্ উরিোল্ন ক ো এিং স্বোস্থ্য সম্পদকয ত কোঠোরমোগত
অসমতোগুদল্ তু রল্ ি ো।
এই উরেশয সোিরন জনয আম ো এই কোজগুদল্ ক ি:
• COVID-19 সংিোন্ত দনরিয দশকো প্রিোন ক ো 20টি ও রিদশ ভোেোয় সোিওরয় এিং স্থ্োনীয়
রিোকোনগুদল্রত কদমউদনটি রনটওয়োকয এিং সোইরনরজ মোিযরম।

•

•

•

সম্প্রিোরয় সিসযরি স োসদ রমইল্ এিং রিোন রটক্সট পোঠোরনো COVID-19 সম্পরকয ,
যো মরিয েোকরি:
• উপসগযসমূহ
• গুরুত অসুস্থ্তো ঝুৌঁ দক
• প্রদতর োি এিং পদ িযযো
• সোমোল্ রিওয়ো িক্ষতো এিং সুস্থ্তো রকৌশল্
সম্প্রিোয়গুদল্ জনয দনজস্বকৃ ত রটদল্-টোউন হল্ পদ িোল্নো ক ো সম্প্রিোয় এিং
দিশ্বোস-দভদিক সংস্থ্োগুদল্ , সম্প্রিোরয় রনতোসমূরহ এিং দনিযোদিত কমযকতয োরি সহরযোরগ
রসগুদল্ আরয়োজন কর ।
ল্ক্ষদস্থ্ত দিজ্ঞোপন রিওয়ো এিং দিদভন্ন িযোরনরল্ প্রিো ক ো।

প্রদতটি দনউ ইয়কয িোসী যখন প্রিল্ভোরি COVID-19 দ্বো ো প্রভোদিত, অসমোনুপোদতকভোরি রয প্রভোি
কৃ ষ্ণোঙ্গ, ল্যোটিরনো, অদভিোসী এিং দনম্ন-আরয় সম্প্রিোয়গুদল্ উপ পড়রে তো অগ্রহর্ীয় এিং
অিশযই তো রমোকোরিল্ো ক রত হরি। স্বল্প দিদনরয়োগ এিং কোঠোরমোগত দিেময যো দিিযমোন সমোজ,
অেযননদতক এিং স্বোস্থ্য িযিস্থ্ো গভীর স্থ্োদপত, তো এই অসমোনুপোদতক প্রভোিরক িোদড়রয় রতোরল্।
আমোরি সোেী দনউ ইয়কয িোসীরি সোহোযয ক ো এিং িোদক পৃদেিীরক সোমোদজক অসমতো পদ র্দত
রিোঝোিো এটোই সময়। আমরা যকিল েেটাই স্বাস্থ্যিান এিং সনরাপদ েেটা আমাগদর িি যেগ
কম স্বস্থ্যিান এিং িুঁু সকপূর্ি িম্প্রদা ।
পসরসস্থ্সের পসরিেিন হও ার িাগে িাগে NYC স্বাস্থ্য দপ্তর (NYC Health Department) োর িুপাসরশগুসল
পসরিেিন করগে পাগর।
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