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সবর্ েশষ েকািভড -১৯ স�িকর্ত িনউ সাউথ ওেয়লেসর তথয্াবলী
িনউ সাউথ ওেয়লেসর �েতয্কেক তােদর েকািভড-১৯ ভয্াকিসেনশন (সবর্ েশষ েডাজ) েনওয়ার জনয্ এবং ওিম�ন BA.4 এবং BA.5
(Omicron BA.4 and BA.5 subvariants) সাবেভিরেয়ে�র সং�মেন আ�াে�র সংখয্া বৃ ি�র পিরে�ি�েত ইনেফকশেনর বতর্ মান েঢউ
েরােধ েকািভড-িনরাপদ অনু শীলন করার জনয্

অনু েরাধ করা হে�।

অিবলে� আরও েবশী েলাকেক যিদ বু �ার না েদওয়া হয় এবং েকািভড-িনরাপদ অনু শীলন না করা হয় তেব গরুতর অসু �য্তার সংখয্া এবং
মৃ তুয্র সংখয্া উে�খেযাগয্ভােব বৃ ি�র আশ�া রেয়েছ।
�া�য্ ম�ী

�য্াড হয্াজাডর্ বেলেছন পিরসংখয্ােন েদখা যাে� েয এই বছর েকািভড-স�িকর্ ত মৃ তুয্র হার ৫৬ শতাংশ

(১,২৩২) এমন েলাকেদর মেধয্ যােদর দুই বা তার কম েডাজ েদওয়া িছল।

“আমরা ওিম�েনর তৃ তীয় েঢউ (আ�মন)এর শরুেত আিছ যা জু লাইেয়র েশেষ বা আগে�র শরুেত শীেষর্ েপৗছােনার স�াবনা রেয়েছ। যােদর
ভয্াকিসন েডােজর সবগেলা েদওয়া হয় নাই, কিমউিনিট �া�িমশেনর এই বৃ ি�র কারেন,
জনাব হয্াজাডর্।

তােদর ঝুঁ িকর মা�া অেনক েবেড় যায়,” বেলেছন

“গরতর অসু �তা বা আরও খারাপ হওয়া েথেক িনজেক র�া করার সেবর্াৎতম উপায় হল আপনার জনয্
পাওয়া যাওয়া ভয্াকিসন িনেয় েনওয়া।”
নয্াশনাল েস�ার ফর ইমু নাইেজশন িরসাসর্ এ� সািভর্ েলে�র তথয্ অনু যায়ী আপনার যিদ ভয্াকিসেনর সবগেলা েডাজ
তেব ওিম�ন (Omicron) �ারা আ�া� হেয় আপনার হাসপাতােলর ভিতর্ হওয়ার

বা মৃ তুয্র িবরুে�

িনেয় েনওয়া হেয় থােক,

আপনােক ৬৫ শতাংেশর েবশী সু র�া

েদয়।
িনউ সাউথ ওেয়লেসর �ধান �া�য্ কমর্কতর্ া ড. েকরী চয্া� বেলেছন একিট বু �ার েডােজর জনয্ বু িকং করার পাশাপািশ জনসাধারেনর সাধারন
�ান অনু শীলন করা উিচত এবং জন সমােবশ হয় এমন ঘেরায় েকান পিরেবেশ মা� পরা উিচত, েযখােন শারীিরক দূর� বজােয় রাখা স�ব
নয়।
“মু েখর মা�, িনয়িমত হাত েধৗত করা,

অসু � হেল বাড়ীেত থাকা, উপসগর্ েদখা িদেল েট� করা, শারীিরক দূর� বজায় রাখা, এই সব বয্ব�া

আমােদর কােছ নতু ন নয়,” বেলেছন ড. চয্া�।
“আমরা যিদ সবাই একে� এইগেলা না েমেন চিল, তাহেল এই (েকািভড-১৯) নতু ন েঢউ �ু ল ও বয্বসা �িত�ােন BA.1 এর মত মারা�ক
আঘাত হানেব, যখন হাজার হাজার কম�র অনু পি�িত েদেখিছলাম।”
বয়� েলাকজন

এবং যােদর অ�িনর্িহত �া�য্গত সমসয্া রেয়েছ, তারা যিদ েকািভড-১৯ �ারা সং�িমত হয়, তেব তােদর িজিপ বা �া�য্

িবষয়ক েপশাদারেদর সােথ এি�ভাইরাল েমিডেকশন িনেয় আলাপ করার কথা �রণ কিরেয় েদয়া হে�। উপসগর্ শরু হওয়ার পাঁচিদেনর মেধয্

�হন করেল এি�ভাইরালগেলা ভাল কাজ কের।
েকািভড-১৯ এর বু �ার েডাজ (booster doses) ১৬ বছর বা তার েচেয় েবশী বয়েসর েলাকজেনর জনয্ সু পািরশ করা হে�, যারা �াথিমক
েকােসর্র েশষ েডাজিট কমপে� িতন মাস আেগ িনেয়েছন।
আপনার িনকট� ভয্াকিসন ি�িনেকর জনয্,t nsw.gov.au এ িভিজট করুন।
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