COVID-19 জনস্বাস্থ্য সঙ্কটের সমটে ইনট ার বিটনাদন ও ওোোর পার্কগুবির
বিটনাদন সংক্রান্ত অন্তিক র্তীর্ািীন বনটদক বির্া
আপনার এই নবিটি পড়া হটে গেটি আপবন বনটে র্তা বনবির্ত র্রটর্ত পারটিন।
09 এপ্রিল 2021 পর্যন্ত

উটেিয
COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্া চলাকালীন প্রবননাদন ও ওয়াটাি পানকয ি জনয এই অন্তবযর্তী প্রননদয প্রিকা ("প্রবননাদন ও
ওয়াটাি পানকয ি জনয অন্তবযর্তী COVID-19 প্রননদয প্রিকা") প্রবননাদন পাকয , প্রিম পাকয এবং/অিবা ওয়াটাি পানকয ি
মাপ্রলক/অপানিটিনদি িদাননি জনয তর্তপ্রি কিা হনয়প্রিল এবং র্তানদি কমী, ঠিকাদাি, প্রবনের্তািা ও COVID-19 এি
প্রবস্তাি থিনক িক্ষা কিনর্ত সহায়র্তা কিাি জনয সর্তকয র্তাসহ তর্তপ্রি কিা হনয়প্রিল।
এই প্রননদয িনা প্রবননাদন পাকয , প্রিম পাকয এবং/অিবা ওয়াটাি পাকয , থর্মন দক্ষর্তা ও সুনর্াগ, বাধা বা প্রবননাদনমূলক
থকাসয, বপ্রহিঙ্গন ট্র্যানপাপ্রলন, আউটন াি থমপ্রি-থগা িাউন্ড বা কযানিানসল, আউটন াি থট্র্ন িাই , আউটন াি থিালাি
থকাস্টাি, এবং/অিবা আউটন াি বাপাি কাি প্রিন পিন থগম সহ থর্ থকানও িাই , থগম, বা অনযানয আকর্যণসহ
সমস্ত আউটন াি প্রেয়াকলানপি জনয িনর্াজয। আউটন াি প্রবননাদন আকর্যণ বা কার্যকলাপ থর্খানন এই নপ্রিনর্ত বপ্রণযর্ত
র্িার্ি সামাপ্রজক দূিত্ব ও পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিনণি মান অজযন কিা র্ানব না (উদাহিণস্বরূপ, বল প্রপট)
থসগুপ্রল অবিযই বন্ধ িাকনর্ত হনব।
বিটনাদন পার্ক, বিম পার্ক ও ওোোর পার্কগুবি শুক্রিার, 9 এবিি, 2021 গিটর্ এই বনটদক বির্া অনুসাটর পুনরাে
খুিটর্ত পাটর। দােিদ্ধ পক্ষটর্ - গেমনটি বনটে ির্ক না র্রা হটেটে - এই বনটদক বির্াে িবর্ক র্ত িটোজনীের্তা পূরটর্র
জনয বনবদক ষ্ট স্বাস্থ্য গিাটোর্ি সহ পুনরাে গখািার দুই সপ্তাটহর মটযয সংবিষ্ট র্াউবির স্বাস্থ্য বিভাে িা স্থ্ানীে
জনস্বাস্থ্য র্র্তকত পটক্ষর র্াটে এর্টি পবরর্ল্পনা জমা বদটর্ত হটি।
অস্থ্ায়ী, ভ্রমণ আউটন াি প্রবননাদন কার্যেমসমূহ (থর্মন, কাপ্রনযভাল) এই প্রননদয প্রিকা অনুর্ায়ী পুনিায় খুলনর্ত পানি;
র্তনব ির্তয িানক থর্, দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক পুনিায় থখালাি কমপনক্ষ 14 প্রদন আনগ, এই প্রননদয প্রিকানর্ত উপ্রিপ্রখর্ত চাপ্রহদা
পূিনণি জনয প্রনপ্রদযষ্ট স্বাস্থ্য থিানটাকল (থর্মন, স্বাস্থ্য পিীক্ষা কিা, সামাপ্রজক দূিত্ব, মুনখি আচ্ছাদন, প্রনয়প্রির্ত চলাচল,
হানর্তি স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ, পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্তকিণ ও থর্াগানর্াগ) সহ সংপ্রিষ্ট কাউপ্রি স্বাস্থ্য প্রবভাগ বা স্থ্ানীয় জনস্বাস্থ্য
কর্ততযপনক্ষি কানি পুনিায় চালু কিাি পপ্রিকল্পনা জমা প্রদনর্ত হনব। িনর্াজয স্বাস্থ্য কর্ততযপক্ষ এই প্রননদয প্রিকাি িনয়াজনীয়র্তা
থমনন চলা প্রনপ্রির্ত কিাি জনয অপ্রর্তপ্রিক্ত র্তিয এবং/অিবা সাইনট বা দূিবর্তী পপ্রিদিযননি আনবদন কিনর্ত পানি,
প্রবনির্র্ত র্প্রদ প্রনপ্রদযষ্ট এলাকা বা থপৌিসভা এই জার্তীয় আউটন াি প্রবননাদন কার্যেম পপ্রিচালনাি অনুমপ্রর্ত থদওয়াি জনয
একটি অস্থ্ায়ী অনুমপ্রর্ত জাপ্রি কনি।
এই প্রননদয িনা ইনন াি প্রবননাদন ও পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদন থকন্দ্র (থর্মন, থর্তািণ, থলজাি টযাগ) এ িনর্াজয নয়, র্া
2021 সানলি 26 মাচয শুেবাি, থিনক পুনিায় চালু কিনর্ত সক্ষম হনয়প্রিল এবং অবিযই প্রনউ ইয়কয থস্টট স্বাস্থ্য প্রবভাগ
(New York State Department of Health, DOH) কর্ততযক জাপ্রি কিা "COVID-19 এি জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি
সময় ইনন াি প্রবননাদন ও পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদননি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Indoor
Amusement and Family Entertainment during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসিণ কিনর্ত
হনব।
প্রবননাদন, প্রিম ও ওয়াটাি পাকয গুপ্রল প্রবপ্রভন্ন কার্যেনমি সানি জপ্রির্ত িাকনর্ত পানি এবং এই জার্তীয় পাকয গুপ্রলি
মাপ্রলক/অপানিটিনদি অবিযই থর্খানন িনর্াজয প্রিল্প-প্রনপ্রদযষ্ট DOH প্রননদয প্রিকা উনিখ কিনর্ত হনব এবং অনুসিণ কিনর্ত

হনব। প্রবনির্ কনি থর্নকাননা খুচিা অিবা উপহানিি থদাকানগুনলানক অবিযই স্বাস্থ্য প্রবভাগ (DOH) দ্বািা বপ্রণযর্ত
"COVID-19 জনস্বানস্থ্যি জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় অর্তযাবিযক এবং পর্যায় II খুচিা বযবসাপ্রয়ক কার্যকলানপি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities during the
COVID-19 Public Health Emergency) থমনন চলনর্ত হনব। অপ্রিস প্রভপ্রিক কার্যকলাপগুপ্রলনক অবিযই "COVID-19
গণস্বাস্থ্য জরুপ্রি পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তনর্ত অপ্রিস-প্রভপ্রিক কানজি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয িনা" (Interim Guidance for OfficeBased Work during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী কার্য পপ্রিচালনা কিনর্ত হনব। থিনস্তািাাঁ,
বাি এবং/অিবা কননসিনগুপ্রলনক অবিযই DOH এি "COVID-19 গণস্বাস্থ্য সঙ্কনটি সময় খাদয পপ্রিনর্বাি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health
Emergency) অিবা "COVID-19 এি জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সমনয় প্রনউ ইয়কয প্রসটি ইনন াি িু সাপ্রভযনসি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for New York City Indoor Food Services During the COVID-19
Public Health Emergency) অনুর্ায়ী িনর্াজয প্রহনসনব অবিযই পপ্রিচালনা কিা উপ্রচর্ত, র্তনব থর্খানন এই প্রননদয প্রিকা
কন ািভানব িনয়াগ হয় মানদণ্ড, দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই থসই মানদণ্ডগুপ্রল থমনন চলনর্ত হনব। েীিা ও প্রবননাদন
কার্যেম, থর্মন িক ক্লাইপ্রবং, প্রমপ্রন গলি এবং/অিবা বযাটিং থকজনক DOH-এি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি
অবস্থ্াি সময় েীিা ও প্রবননাদননি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Sports and Recreation
During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী পপ্রিচালনা কিা আবিযক। পুল এবং প্রবননাদনমূলক
জলজ থে গ্রাউন্ডগুপ্রলনক "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় পুল এবং প্রবননাদনমূলক জলজ থে গ্রাউনন্ডি
জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Pools and Recreational Aquatic Spray Grounds During
the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী কাজ কিনর্ত হনব, র্প্রদও, র্খন এই প্রননদয প্রিকা অনুর্ায়ী
মুখাবিনণি িনয়াজন হনব, দায়বদ্ধ পক্ষনক পাপ্রননর্ত িাকা অবস্থ্ায় পতষ্ঠনপার্কনদি সামপ্রয়কভানব মুখাবিণ অপসািণ কিনর্ত
প্রদনর্ত হনব স্বাস্থ্য এবং প্রনিাপিা প্রনপ্রির্ত কিাি জনয। মুপ্রভ প্রিনয়টািগুপ্রলনক অবিযই DOH এি "COVID-19 জনস্বানস্থ্যি
সংকটকালীন পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তনর্ত মুপ্রভ প্রিনয়টনিি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয িনা" (Interim Guidance for Movie Theaters
during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী কার্য পপ্রিচালনা কিনর্ত হনব। সিাসপ্রি প্রবননাদন ও
পািিনমযনেি থক্ষনে অবিযই DOH এি আসন্ন “COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় ক্ষু দ্র ও মাঝাপ্রি মানপি
পািিপ্রমযং আটযস ও প্রবননাদন থভনুযি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Small and MediumScale Performing Arts and Entertainment Venues During the COVID-19 Public Health Emergency), অিবা
"COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় বি মানপি পািিপ্রমযং আটযস ও প্রবননাদন থভনুযি জনয অন্তবযর্তীকালীন
প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Large-Scale Performing Arts and Entertainment Venues During the
COVID-19 Public Health Emergency), থর্ভানব িনর্াজয থসভানব পপ্রিচালনা কিা আবিযক। প্রবননাদন, প্রিম,
এবং/অিবা ওয়াটাি পাকয গুপ্রল র্তানদি পানকয ি জায়গানক নমনীয় বা বহুমুখী স্থ্ান প্রহনসনব বযবহাি কিনর্ত পানি, র্াি
অিয মাপ্রলক/অপানিটিিা িাই ও আকর্যণ িািা অনযানয কার্যেম ও অপানিিনগুপ্রল পপ্রিচালনা কিনর্ত পানি, র্া
িনর্াজয প্রননদয প্রিকা অনুসিণ না কিা পর্যন্ত থস্টনটি পর্যায়েনম পুনিায় থখালাি অংি প্রহনসনব অনুনমাপ্রদর্ত হনয়নি।
এই প্রননদয প্রিকাগুপ্রল থকবল নূযনর্তম আবপ্রিযকর্তা ও থর্নকাননা প্রবননাদন পাকয , প্রিম পাকয এবং/অিবা ওয়াটাি পানকয ি
মাপ্রলক/অপানিটি অপ্রর্তপ্রিক্ত সর্তকয র্তা বা বপ্রধযর্ত প্রবপ্রধপ্রননর্ধ িদান কিনর্ত মুক্ত। এই প্রননদয প্রিকাগুপ্রল িকািনাি সময়
সবযাপ্রধক পপ্রিপ্রচর্ত জনস্বানস্থ্যি অভযানসি উপি প্রভপ্রি কিা এবং থর্ নপ্রিি উপি প্রনভয ি কনি এই প্রননদয প্রিকা তর্তপ্রি হনয়নি
র্তা িায়িই পপ্রিবপ্রর্তযর্ত হনর্ত পানি এবং পপ্রিবপ্রর্তযর্ত হনয় িানক। দায়বদ্ধ পক্ষগণ - প্রননচ থর্ভানব সংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা হনয়নি
– ইনন াি প্রবননাদন বা পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদন থকনন্দ্রি কার্যেনমি সানি সপপ্রকযর্ত সমস্ত স্থ্ানীয়, থস্টনটি ও থি ানিল
প্রননদয প্রিকাসমূহ থমনন চলাি জনয দায়ী। দায়বদ্ধ পক্ষগণ এই আবিযকর্তাগুপ্রলি থর্নকাননা আপন ট হনল থস প্রবর্নয় অবগর্ত
িাকা, থসইসানি থর্নকাননা ইনন াি প্রবননাদন সংোন্ত কার্যেম এবং/অিবা সাইনটি প্রনিাপিা পপ্রিকল্পনানর্ত থসগুপ্রল
অন্তভুয ক্ত কিাি জনযও দায়বদ্ধ।
পেভূ বম
2020 সানলি 7 মাচয র্তাপ্রিনখ, গভনযি অযান্ড্রু এম. কুওনমা COVID-19 এি পপ্রিনিপ্রক্ষনর্ত থস্টনট দুনর্ানগযি একটি জরুপ্রি
অবস্থ্া থ ার্ণা কনি প্রনবযাহী আনদি 202 জাপ্রি কনিন। 15 থম, 2020 সাল থিনক প্রনউ ইয়কয থস্টট প্রবজ্ঞান এবং
র্তনিযি উপি প্রভপ্রি কনি একটি পর্যায়েপ্রমক অিযননপ্রর্তক পুনিায় থখালাি থকৌিল তর্তপ্রি কনিনি এবং িনয়াগ কনিনি, র্া
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COVID-19 মহামািীি সময় জনস্বাস্থ্য িক্ষাি সময় প্রনপ্রদযষ্ট প্রিল্পনক প্রনিাপনদ পুনিায় শুরু বা বতপ্রদ্ধ কিাি সুনর্াগ
প্রদনয়নি।
প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত মানদণ্ডগুপ্রলি পািাপাপ্রি, বযবসাগুপ্রলনক স্বাস্থ্য প্রবভাগ (Department of Health, DOH) এি জাপ্রি কিা
পপ্রিচ্ছন্ন এবং প্রনিাপদ কময পপ্রিনবি বজায় িাখাি প্রননদয িনা ও আনদি থমনন চলা অবযাহর্ত িাখনর্ত হনব।
অনুগ্রহ কনি লক্ষয করুন থর্, প্রনউ ইয়কয থস্টট দ্বািা ইসুয কিা অনযানয পপ্রিচালনাপ্রবপ্রধ থিনক এই নপ্রিনর্ত উনিখ কিা
পপ্রিচালনা প্রবপ্রধ পতিক, অপ্রধক সাম্প্রপ্রর্তক প্রননদয প্রিকা িনয়াগ কিা হনব।
বনউ ইের্ক গেটের আউেট ার বিটনাদন, বিম ও ওোোর পার্কগুবির দাবেত্বিীি অপাটরিটনর জনয মানসমূহ
আনমপ্রিকানস উইি প্র জাপ্রবপ্রলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), থিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তনিাধ থকন্দ্র
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভায়িননমি থিানটকিন এনজপ্রে (Environmental
Protection Agency, EPA) এবং মাপ্রকযন র্ুক্তিানেি শ্রম প্রবভানগি অকুনপিনাল থসিটি অযান্ড থহলি অযা প্রমপ্রননেিন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নূযনর্তম মান, র্তনব থসটু কুি মনধয
সীমাবদ্ধ নয়, র্তা সহ িনর্াজয থি ানিল ির্তযাবলী সনবযাপপ্রি থস্টনটি নূযনর্তম মানদণ্ড পূিণ না কনি থকাননা আউটন াি
প্রবননাদন, প্রিম বা ওয়াটাি পানকয ি থকাননা কার্যেম অিবা অপানিিন পপ্রিচালনা কিা র্ানব না।
এই প্রননদয প্রিকাটিি মনধয িাকা থস্টনটি মানগুপ্রল থস্টট কর্ততযক ির্তযাহাি বা সংনিাধন না কিা পর্যন্ত COVID-19
জনস্বানস্থ্যি জরুপ্রি অবস্থ্াি সমনয় সমস্ত আউটন াি প্রবননাদনমূলক পাকয , প্রিম পাকয ও ওয়াটাি পাকয গুপ্রলনর্ত িনর্াজয।
পাকয বা সুপ্রবধাি মাপ্রলক বা অপানিটি, বা অনয থকাননা পক্ষ থর্মন মাপ্রলক/অপানিটি কর্ততযক মননানীর্ত হনর্ত পানি
(উভয় থক্ষনেই "দাপ্রয়ত্বিীল পক্ষগুপ্রল") এই মানগুপ্রল পূিণ কিাি জনয দায়বদ্ধ িাকনব।
প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত প্রননদয প্রিকাটি প্রর্তনটি পতিক থশ্রণী মানুর্, স্থ্ান ও িপ্রেয়া প্র নি গনি উন নি।

I. মানুষ
A. িারীবরর্ দূরত্ব
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্নকাননা কমী ও পতষ্ঠনপার্নকি উপপ্রস্থ্প্রর্ত একটি প্রনপ্রদযষ্ট এলাকাি জনয
ধািণক্ষমর্তাি সাটিযপ্রিনকট অনুর্ায়ী প্রনপ্রদযষ্ট সনবযাচ্চ 33% এি মনধয সীমাবদ্ধ িাকনব, কমযচািী ও পতষ্ঠনপার্কনদি
অন্তভুয ক্ত কনি, র্প্রদ থকবল থকাননা বযপ্রক্তি বয়স দুই বিনিি থবপ্রি হয় এবং থমপ্র কযাপ্রল এ ধিননি আচ্ছাদন সহয
কিনর্ত সক্ষম হয় র্তনব থকবলমাে র্প্রদ র্তািা গ্রহণনর্াগয মুনখি আচ্ছাদন পপ্রিধান কনিন র্তনব থকবলমাে র্তানক
িাঙ্গনণ িনবনিি অনুমপ্রর্ত থদওয়া উপ্রচর্ত।
o

র্প্রদ একটি আউটন াি প্রবননাদন, প্রিম, বা ওয়াটাি পানকয ি সবযাপ্রধক ির্তযপ্রয়র্ত দখল বা ধািনক্ষমর্তা না িানক,
দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ একই পাটিয/পপ্রিবাি/পপ্রিবানিি সদসযিা িািা িাঙ্গনণি
সমস্ত বযপ্রক্তি মনধয কমপনক্ষ িয় িু ট দূিত্ব বজায় িাখা র্ায় র্তা প্রনপ্রির্ত কিাি জনয থমাট পাকয ক্ষমর্তা
সীমাবদ্ধ।
▪

প্রবনির্র্ত, দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই থমৌসুমী অবকািকালীন প্রদনগুনলানর্ত বাইনিি এলাকাি জনয একটি অঞ্চলপ্রনপ্রদযষ্ট ধািণ ক্ষমর্তাি সীমা প্রনধযািণ কিনর্ত হনব র্ানর্ত থকাননা প্রনপ্রদযষ্ট সমনয় িাঙ্গনন পতষ্ঠনপার্কর্তাি সংখযা
কার্যকি কিাি জনয কমযচািীনদি দক্ষর্তা ও পতষ্ঠনপার্কিা এই প্রননদয প্রিকাটিি মনধয িাকা িনয়াজনীয়র্তাগুপ্রল
নষ্ট কনি না র্তা প্রনপ্রির্ত কনি।

▪

প্রবনির্ কনি দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই র্তানদি পূবযবর্তী থমৌসুনমি বযস্তর্তম প্রদনগুনলানক প্রচপ্রির্ত কিনর্ত হনব,
থর্মন- র্তানদি স্থ্ান ভ্রমণকািী পতষ্টনপার্কনদি সংখযা অনুর্ায়ী সংজ্ঞাপ্রয়র্ত হনয়নি এবং থসই প্রদনগুনলানর্ত
থর্নকাননা সমনয় জনসমাগনমি নত্ব ও সম্ভাবনা কমাননাি জনয অপানিিনাল পপ্রিবর্তযনগুপ্রল গ্রহণ কিনর্ত
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হনব। প্রপক থ -থর্ত ক্ষমর্তা হ্রাস বাস্তবায়ননি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষগুনলাি প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত কার্যকিী পপ্রিবর্তযনগুপ্রল
প্রবনবচনা কিা উপ্রচর্ত: (1) থসই উচ্চ ভপ্রলউম প্রদনগুপ্রলি জনয ঐপ্রর্তহাপ্রসক /গি প্রবেনয়ি উপি প্রভপ্রি
কনি তদপ্রনক টিপ্রকট/প্রদননি পাস প্রবেয় সীপ্রমর্ত কিা; (2) শুধুমাে সদসয/ঋর্তু পাসনক পাকয ও িাঙ্গনণ
বযবহানিি অনুমপ্রর্ত; (3) সমানবি হওয়া থিনক প্রবির্ত িাখনর্ত বপ্রধযর্ত নত্ব বা মণ্ডলীি থক্ষনে পর্যাপ্ত কমী
উপপ্রস্থ্র্ত িনয়নি র্তা প্রনপ্রির্ত কিা; (4) অপ্রর্তপ্রিক্ত সমনয় পতষ্ঠনপার্কনদি উচ্চ পপ্রিমাণ িপ্রিনয় প্রদনর্ত
অপানিটিং সময় বািাননা; এবং/অিবা (5) অনযানয ক্ষমর্তা হ্রাস বযবস্থ্া বাস্তবায়ন (থর্মন, পাপ্রকযং
স্পট/এলাকাি 66% বন্ধ কিা)।
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ বযপ্রক্তগর্ত অনুষ্ঠান (উদাহিণস্বরূপ, জন্মপ্রদননি পাটিয, কনপযানিট
ইনভি) এই দুটিি মনধয থর্টি কম র্তানর্ত সীমাবদ্ধ: থস্টনটি বর্তযমান অভযন্তিীণ সামাপ্রজক সমানবনিি সীমা অনুর্ায়ী
একটি প্রনপ্রদযষ্ট এলাকাি জনয ধািণক্ষমর্তাি সাটিযপ্রিনকট অনুর্ায়ী প্রনপ্রদযষ্ট সনবযাচ্চ 33% এি মনধয জন সমাগম
সীমাবদ্ধ, র্া 2021 সানলি 9 এপ্রিল, পর্যন্ত ইনন ানি 100 জন বা র্তাি কম থলাক বা আউটন ানি 200 জন বা
র্তাি কম থলাক।
o

•

খাদয পপ্রিনর্বাি জনয উপনিাক্ত DOH প্রননদয িনা অনুর্ায়ী, কযাটাি ও বযপ্রক্তগর্ত ইনভি ও পািিপ্রমযং আটযস ও
প্রবননাদনসহ, প্রবননাদন, প্রিম বা ওয়াটাি পাকয গুপ্রলনর্ত বযপ্রক্তগর্ত ইনভিগুপ্রলি ক্ষমর্তা বর্তযমান সামাপ্রজক সমানবনিি
সীমাি উপনি থবনি ইনন ানি 150 জন বা আউটন ানি 500 জন হনর্ত পানি র্র্তক্ষণ পর্যন্ত অংিগ্রহণকািীিা
সাম্প্রপ্রর্তক COVID-19 এি থননগটিভ ায়াগনপ্রস্টক পিীক্ষাি িলািনলি িমাণ বা িনবনিি আনগ সপূণয
ভযাকপ্রসন িদাননি িমাণ উপস্থ্াপন কনি, প্রননদয িনাি মনধয প্রবনির্ভানব সংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা হনয়নি। সামাপ্রজক দূিত্ব
ও মুনখি আচ্ছাদন সমস্ত উপপ্রস্থ্প্রর্তনদি পািাপাপ্রি িনর্াজয থস্টনটি-জাপ্রিকত র্ত প্রননদয প্রিকাগুপ্রলনর্ত অন্তভুয ক্ত অনযানয
প্রননদয িনাসমূহ কন ািভানব থমনন চলা িনয়াজন।

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ কমযচািী ও পতষ্ঠনপার্কসহ বযপ্রক্তনদি মনধয সবযদা একই
দনলি/পপ্রিবাি/পপ্রিবানিি সদসয র্ািা পতষ্ঠনপার্কগণ বযর্তীর্ত কমপনক্ষ িয় িু ট দূিত্ব বজায় িানক (থর্মন, লাইনন
অনপক্ষা কিাি সময়, থগমস থখলনর্ত প্রগনয়, িাইন চলাকালীন), সুিক্ষা বা মূল কার্যেমটি সপাদন না কিা পর্যন্ত
র্প্রদ কম দূিনত্বি িনয়াজন হয় (থর্মন, কযাি থিপ্রজস্টািগুপ্রল পপ্রিচালনা কিা, র্িপাপ্রর্ত সিাননা)।
o

থর্ সব এলাকায় কমযচািী-পতষ্ঠনপার্নকি প্রমিপ্রিয়া িায়ই নট এবং কমযচািী ও পতষ্ঠনপার্কনদি মনধয িয় িু ট
দূিত্ব বজায় িাখা সম্ভব নয়,দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই কমযচািী ও পতষ্ঠনপার্কনদি মনধয র্িার্ি িািীপ্রিক
বাধা (থর্মন, নগদ থিপ্রজস্টাি, টিপ্রকট প্রকওসক, িাি, টিপ্রকট-গ্রহণকািী থস্টিন) কার্যকি কিনর্ত হনব এবং
লাইন গ ন কিনর্ত পানি এমন পতষ্ঠনপার্কনদি জনয কমপনক্ষ িয় িু ট দূিত্ব প্রননদয ি কিনর্ত হনব।

o

দাপ্রয়ত্বিীল পক্ষনক অবিযই র্তা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ একই দল/বাপ্রি/পপ্রিবাি থিনক নয় এমন বযপ্রক্তিা
িনয়াজনীয় প্রহনসনব িাই স বা আকর্যণগুপ্রলি জনয ক্ষমর্তা হ্রাস কনি (থর্মন, আসন বা সাপ্রি থিনি থদওয়া)
এবং/অিবা িািীপ্রিক বাধা স্থ্াপননি মাধযনম এনক অপনিি থিনক কমপনক্ষ িয় িু ট দূিত্ব বজায় িাখনর্ত পানি।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ বযপ্রক্ত একই দল/বাপ্রি/পপ্রিবানিি সদসয না হনল অিবা
র্িার্ি িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা না িাকনল বহু-বযপ্রক্ত আকর্যণ, থখলা এবং কার্যকলানপ বযপ্রক্তি মনধয সামাপ্রজক
দূিত্ব বজায় িানক। র্প্রদ দায়বদ্ধ পক্ষ র্িার্ি দূিত্ব প্রনপ্রির্ত কিনর্ত আকর্যণ, থগম এবং কার্যকলাপ পুনিায়
সাজানর্ত না পানি, দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সংলগ্ন আকর্যণ, থগম বা কার্যকলাপ বন্ধ কিনর্ত হনব, অিবা এই
ধিননি আকর্যণ, থগম বা কার্যকলানপি মনধয র্িার্ি িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা সংস্থ্াপন কিনর্ত হনব।
▪

আকর্যণ, থখলা, এবং কার্যকলানপি জনয থর্খানন পতষ্ঠনপার্কিা থখলাি সময় বনস না, সামাপ্রজক দূিত্ব সহজ
কিাি জনয আকর্যণ বা থখলাি বাইনি িয় িু ট প্রবিপ্রর্ত প্রচপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত। র্প্রদ সামাপ্রজক দূিত্ব বজায়
িাখা র্ায় অিবা িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা র্ায় র্তনবই আকর্যণ বা থখলা থদখাি জনয না থখলা
পতষ্ঠনপার্কনদি সমানবিনক অনুমপ্রর্ত প্রদনর্ত হনব।

4

o

•

•

•

এমন দলবদ্ধ কার্যেম র্ানর্ত থকান প্রনপ্রদযষ্ট সংখযক বযপ্রক্তি অংিগ্রহনণি িনয়াজন হনর্ত পানি থসখানন দায়বদ্ধ
পনক্ষি উপ্রচর্ত প্রবপ্রভন্ন দল/বাপ্রি/পপ্রিবানিি বযপ্রক্তনদি একপ্রের্ত না কিা, র্প্রদ না সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখা
র্ায়, অিবা পতিক দনলি মনধয র্িার্ি িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা র্ায়।

দায়বদ্ধ পক্ষনক প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ কমযচািী এবং পতষ্ঠনপার্কসহ সকল বযপ্রক্তনক সব সময় গ্রহণনর্াগয মুনখি
আবিণ পিনর্ত হনব, র্প্রদ র্তািা দুই বিনিি থবিী বয়সী হয় এবং প্রচপ্রকৎসাগর্তভানব এই ধিননি আবিণ সহয
কিনর্ত সক্ষম হয়। র্াইনহাক, একটি প্রনপ্রদযষ্ট এলাকায় খাওয়া বা পান কিাি সময়, অিবা র্খন একটি জলজ
পপ্রিনবনি থর্খানন একটি থভজা মুখ আচ্ছাদনন শ্বাস প্রননর্ত অসুপ্রবধা হনব এবং সম্ভবর্ত সঠিকভানব কাজ কনি না
থসনক্ষনে পতষ্ঠনপার্কিা সামপ্রয়কভানব র্তানদি মুনখি আচ্ছাদন অপসািণ কিনর্ত পানি। মুখাবিণ অবিযই অনয সব
সময় পিনর্ত হনব, র্াি মনধয সীমাবদ্ধ নয়, আকর্যণ, থগমস বা কার্যেনমি জনয লাইনন অনপক্ষা কিা, টিনকট
থর্তালাি লাইনন অনপক্ষা কিা, এবং অনয থর্ থকান সাধািণ এলাকা পপ্রিভ্রমণ কিা। দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই প্রনপ্রির্ত
কিনর্ত হনব থর্নকাননা আকর্যণ, থখলা বা কার্যকলাপ র্াি জনয পতষ্ঠনপার্কনদি র্তানদি মুনখি আবিণ অপসািণ
কিনর্ত হনব র্তা প্রনপ্রর্দ্ধ।
o

COVID-19 এি জনয গ্রহণনর্াগয মুনখি আচ্ছাদনগুপ্রল অন্তভুয ক্ত প্রকন্তু এনর্তই সীমাবদ্ধ নয়, র্তনব কাপি-প্রভপ্রিক
মুনখি আচ্ছাদন ও প্রনষ্পপ্রিনর্াগয মানেি মনধয সীমাবদ্ধ নয় র্া মুখ ও নাক উভয়নকই থেনক িানখ।

o

র্প্রদও, থর্সব থক্ষনে সাধািণর্ত কানজি িকত প্রর্তি কািনণ বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম প্রহসানব উচ্চ মাোি
সুিক্ষা িনয়াজন হয় থসসব থক্ষনে কাপি, প্র সনপানজবল, বা অনযানয উপকিনণ তর্তপ্রি মুখ আবিণ কমযনক্ষনেি
কার্যকলানপি জনয মুখ আবিণ প্রহসানব গ্রহণনর্াগয নয়। থসই সমস্ত কার্যকলানপি জনয, থপিাগর্ত প্রনিাপিা এবং
স্বাস্থ্য িিাসন (OSHA) প্রননদয প্রিকা অনুর্ায়ী সংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা প্রবদযমান প্রিনল্পি মানদণ্ড অনুর্ায়ী N95
থিপ্রস্পনিটাি বা অনযানয PPE বযবহাি কিা অবযাহর্ত িাখা উপ্রচর্ত।

o

থি ানিল ADA এবং প্রনউ ইয়কয থস্টট এবং প্রসটিি মানবাপ্রধকাি আইননি সানি সামঞ্জসযপূণয ভানব মুখাবিণ
পিাি িনয়াজনীয়র্তা িনয়াগ কিনর্ত হনব, থর্মনটা িনর্াজয।

দাপ্রয়ত্বিীল পক্ষগণ বযবহািটি সংনিাধন কিনর্ত পানি এবং/অিবা ওয়াকয নস্টিন, কমযচািী এবং/ অিবা পতষ্ঠনপার্কর্তাি
আসনগুপ্রলি থক্ষে ও আকর্যণ, থগমস বা কার্যেমনক সীমাবদ্ধ কিনর্ত পানি র্ানর্ত বযপ্রক্তিা কমপনক্ষ িয় িু ট
আলাদাভানব সমস্ত প্রদক থিনক পতিক িানক (উদাাঃ, পািাপাপ্রি এবং র্খন এনক অপনিি মুনখামুপ্রখ হনয় িানক) এবং
ন ন পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত বযর্তীর্ত ওয়াকয নস্টিন, আকর্যণ, থগমস বা কার্যেমনক থিয়াি কনি প্রননচ্ছ না
(থর্মন, বযবহানিি মনধয এবং িনয়াজনন শুকাননাি সমনয়ি মনধয), র্প্রদ না বযপ্রক্তিা একই দল/পপ্রিবাি/পপ্রিবানিি
সদসয না হয়। দূিত্ব িািীপ্রিকভানব চলমান আকর্যণ, থগমস বা কার্যেমগুপ্রলি মাধযনম অিবা থর্খানন িনয়াজন
আকর্যণ, থগমস বা কার্যেমগুপ্রলনক প্রনপ্রিয় কিাি মাধযনম িনয়াগ কিা থর্নর্ত পানি। ওয়াকয নস্টিন, আকর্যণ, থগমস
বা কার্যেমগুপ্রলি মনধয দূিত্ব বজায় িাখা সম্ভব না হনল দায়বদ্ধ পক্ষনক থসইসব অঞ্চনল িািীপ্রিক পিপ্রর্তবন্ধকর্তা
স্থ্াপন কিনর্ত হনব (থর্মন, প্লাপ্রস্টনকি প্রবভাজক থদওয়াল) থর্খানন থসগুপ্রল বায়ুিবাহ, র্তাপ, িীর্তলকিণ, বা বায়ু
চলাচলনক িভাপ্রবর্ত কিনব না, বা অনযিায় থকানও স্বাস্থ্যজপ্রনর্ত বা প্রনিাপিাি ঝুাঁ প্রকি কািণ হনব না।
o

র্প্রদ বযবহাি কিা হয়, র্তাহনল OSHA প্রননদয িাবলী অনুর্ায়ী িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা উপ্রচর্ত।

o

বস্তুগর্ত বাাঁধাি প্রবকল্পগুপ্রল অন্তভুয ক্ত কিনর্ত পানি: িাপ্রল কনি কাটা পদয া, প্রকউপ্রবকল ওয়াল, থপ্লপ্রিগ্লাস বা থসই
ধিননি উপকিণ, বা অনযানয অিনবিয প্রবভাজক বা পাটিযিন।

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সাধািণ বসাি জায়গা (থর্মন, থচয়াি, থটপ্রবল) পপ্রিবর্তযন কিনর্ত হনব র্ানর্ত একই
দল/বাপ্রি/পপ্রিবাি থিনক না আসা বযপ্রক্তিা সব প্রদক থিনক অন্তর্ত িয় িু ট বযবধানন িানক (উদাহিণস্বরূপ,
পািাপাপ্রি এবং এনক অপনিি মুনখামুপ্রখ হওয়াি সময়), অিবা র্িার্ি িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা িানক। সাধািণ
বসাি জায়গা থর্খানন দূিত্ব বজায় িাখা র্ানব না বা িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা র্ানব না র্তা অবিযই বন্ধ
কিনর্ত হনব।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষনক একই সমনয় একাপ্রধক বযপ্রক্ত দ্বািা থিাট স্থ্ানগুপ্রলি (উদাহিণস্বরূপ, কযাি থিপ্রজস্টানিি প্রপিনন,
র্িপাপ্রর্ত থচক আউট এলাকা) বযবহাি প্রনপ্রর্দ্ধ কিা উপ্রচৎ, র্প্রদ না একই সমনয় এই ধিননি স্থ্ানন িাকা সকল
কমীিা গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ পনি িানকন বা র্তািা একই পাটিয/বাপ্রি/পপ্রিবানিি সদসয হন। র্তনব, মুখাবিণ
বযবহাি কিা সনেও, ওই স্থ্ানন িাকা বযপ্রক্তি সংখযা কখনই স্থ্াননি সবযাপ্রধক ধািণক্ষমর্তাি 33% এি থবপ্রি হনর্ত
পািনব না, র্প্রদ না থসটি একজন বযপ্রক্তি বযবহানিি জনয তর্তপ্রি কিা হনয় িানক। দায়বদ্ধ পক্ষনদি প্রনিাপিাি
থিানটাকল বজায় িাখাকালীন সময়, বায়ু চলাচনলি বযবস্থ্া বািানর্ত হনব র্ানর্ত সবযাপ্রধক পপ্রিমানণ বাইনিি বার্তাস
আসনর্ত পানি (অিযাৎ জানলা খুনল িাখুন, িস্থ্াননি দিজা থখালা িাখুন)।
o

•

র্প্রদ িানক, দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত প্রলিনটি ওনয়টিং এলাকায় সমানবি িপ্রর্তনিাধ এবং প্রলিনটি
কিাি জনয অপ্রর্তপ্রিক্ত বযবস্থ্া গ্রহণ কিা, থর্মন প্রসাঁপ্রি বযবহাি সপ্রেয় কিা।

নত্ব সীপ্রমর্ত

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক পাকয বা সীমানা জুনি স্বাস্থ্য প্রবভাগ (Department of Health, DOH) এি COVID-19
সাইনননজি সানি সামঞ্জসযপূণয প্রচি স্থ্াপন কিনর্ত হনব। দায়বদ্ধ পক্ষ র্তানদি কমযনক্ষে বা থসটিং-এি উপি প্রভপ্রি কনি
প্রননজনদি কাস্টমাইজ প্রচি তর্তপ্রি কিনর্ত পানি, এই ধিননি প্রচি প্র পাটযনমনিি প্রচনিি সনঙ্গ সঙ্গপ্রর্তপূণয হনর্ত হনব।
বযপ্রক্তনদি প্রননম্নাক্ত প্রবর্য়গুপ্রল মনন কপ্রিনয় থদওয়াি জনয প্রচনিি বযবহাি কিা উপ্রচর্ত:
o

র্তািা অসুস্থ্ থবাধ কিনল বাপ্রিনর্ত িাকা।

o

খাওয়া, পান কিা, অিবা জলজ পপ্রিনবনি (উদাহিণস্বরূপ, পুল, বযপ্রক্তগর্ত থগাসল) িািা র্তানদি নাক ও মুখ
সব সময় থেনক িাখা।

o

DOH ভ্রমণ প্রননদয প্রিকা িনয়াজনীয়র্তা থমনন চলুন।

o

মুখাবিণ সহ PPE সঠিকভানব িাখা এবং র্খন িনয়াজন, র্তা বাপ্রর্তল কিা।

o

িািীপ্রিক দূিনত্বি প্রননদয িাবলী থমনন চলুন।

o

COVID-19 এি উপসগয বা সংেমনণি িপ্রর্তনবদন কিা, এবং প্রকভানব এটি কিা উপ্রচর্ত।

o

হানর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা এবং পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিনণি প্রননদয প্রিকা অনুসিণ কিা।

o

র্িার্ি শ্বাস-িশ্বানসি পপ্রিচ্ছন্নর্তা এবং কাপ্রিি প্রিষ্টাচাি অনুসিণ কিা।

o

িনর্াজয প্রহসানব, পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ সিবিাহ বযবহাি কিনর্ত হনব থলনবনলি প্রননদয িাবলী অনুসিণ
কনি, বযবহানিি পি, র্প্রদ বযপ্রক্ত একজন িাপ্তবয়ে কমযচািী বা পতষ্ঠনপার্ক, এবং নাবালক না হয় র্াি এই
ধিননি সিবিাহ বযবহাি একটি সম্ভাবয ঝুাঁ প্রক উপস্থ্াপন কনি।

B. আিদ্ধ স্থ্াটন সমাটিি
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই র্র্তটা সম্ভব সিিীনি কমী সমানবি সীপ্রমর্ত কিনর্ত হনব (থর্মন কমযচািীনদি সভা, থেক
রুনম, স্টক রুম) এবং, থিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তনিাধ থকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এি প্রননদয প্রিকা "বযবসা ও প্রননয়াগকর্তযানদি জনয কনিানাভাইিাস থিাগ 2019 (COVID-19) এি জনয
পপ্রিকল্পনা এবং িপ্রর্তপ্রেয়াি অন্তবযর্তী প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan
and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুর্ায়ী প্রভপ্র ও বা থটপ্রলকনিানিপ্রেং এি
মনর্তা অনযানয পদ্ধপ্রর্ত বযবহাি কিাি কিা প্রবনবচনা কিনর্ত হনব। র্খন প্রভপ্র ওকনিানিপ্রেং বা থটপ্রলকনিানিপ্রেং
সুপ্রবধাজনক বা সম্ভব হয় না, র্তখন দাপ্রয়ত্বিীল দলগুনলাি থখালা, ভালভানব থভপ্রিনলটানিি মনধয প্রমটিং কিা উপ্রচর্ত
এবং প্রনপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত থর্ বযপ্রক্ত এক আনিকজননি মনধয িয় িু ট সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখনব (থর্মন
থচয়ানিি মধযবর্তী জায়গা থিনি থদওয়া, কমীনদিনক একটা থচয়াি থিনি পনিি থচয়ানি বসনর্ত হনব)।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক থলাকজননি উপপ্রস্থ্প্রর্ত সীপ্রমর্ত কনি অিবা অর্তযাবিযক নয় এমন সুনর্াগ-সুপ্রবধা এবং সাম্প্রদাপ্রয়ক
এলাকা র্া র্িার্ি সামাপ্রজক দূিত্ব পালননি সুনর্াগ থদয় না র্তা বন্ধ কনি সামাপ্রজক দূিত্ব পালননক উৎসাপ্রহর্ত
কিনর্ত হনব। র্প্রদ থখালা িানক, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক অবিযই এই ধিননি সিঞ্জানমি কানি হযান্ড সযাপ্রনটাইজাি বা
জীবাণুনািক ওয়াইপ উপলভয কিনর্ত হনব (উদাহিণস্বরূপ, থভপ্রন্ডং থমপ্রিন, সাম্প্রদাপ্রয়ক কপ্রি থমপ্রিন)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক থিাট এলাকায়, থর্মন প্রবশ্রামকক্ষ এবং থেকরুম-এ পর্যাপ্ত সামাপ্রজক দূিনত্বি পালননি বযবস্থ্া কিনর্ত
হনব, এবং এই ধিননি এলাকায় র্খন সামাপ্রজক দূিত্ব িক্ষা কিা র্ানব না, র্তখন থলাক সমাগম সীমাবদ্ধ িাখাি
জনয প্রচি এবং প্রসনস্টম (থর্মন বযবহৃর্ত হনচ্ছ প্রচি) বযবহাি কিনর্ত হনব; এবং

•

দায়বদ্ধ পক্ষ সাম্প্রদাপ্রয়ক বািরুনমি জনয সনবযািম অনুিীলন বাস্তবায়ন কিনর্ত পানি, র্াি মনধয িনয়নি:

•

o

র্প্রদ িয় িু নটি বযবধান িাখা সম্ভব না হয়, র্তাহনল টয়নলট, প্রসঙ্ক এবং সাবান/কাগনজি থর্তায়ানলি
প্র নস্পোিগুপ্রলি মনধয িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা (থর্মন একটি পি পি স্টল বা প্রসংক বন্ধ কনি
থদওয়া); এবং

o

স্পিযমুক্ত সাবান প্র সনপনসাি বযবহাি;

o

এয়াি ড্রায়ানিি পপ্রিবনর্তয স্পিযপ্রবহীন কাগনজি থর্তায়ানলি প্র নস্পোি বযবহাি কিা; এবং

o

প্রবশ্রামাগানি ধািণ ক্ষমর্তাি সীমাবদ্ধর্তা এবং অনপক্ষা কিাি সময় দূিত্ব বজায় িাখা উৎসাপ্রহর্ত কিাি জনয
র্িার্ি সাইননবা য ইনস্টল কিা।

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি উপ্রচৎ র্র্তদূি সম্ভব র্তানদি কমীনদি থর্ থকান সমানবনিি জনয সামাপ্রজক বযবধান (অিযাৎ িয়
িু ট বযবধান) পালন কিাি উনেনিয (থর্মন কপ্রি পাননি প্রবিপ্রর্ত, খাবাি, প্রিিট শুরু/থির্ হওয়া) সময়সূচী
আগু-প্রপিু কিা।

C. র্ােক পবরোিনা সংক্রান্ত র্ােক র্িাপ
•

পুনিায় থখালাি দুই সপ্তানহি মনধয, দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সংপ্রিষ্ট কাউপ্রি স্বাস্থ্য প্রবভাগ বা স্থ্ানীয় জনস্বাস্থ্য
কর্ততযপনক্ষি কানি একটি পপ্রিকল্পনা জমা প্রদনর্ত হনব, র্াি মনধয িনয়নি প্রনপ্রদযষ্ট স্বাস্থ্য থিানটাকল সহ এই প্রননদয প্রিকায়
বপ্রণযর্ত িনয়াজনীয়র্তা পূিনণি জনয পদনক্ষপ (থর্মন, স্বাস্থ্য পিীক্ষা, সামাপ্রজক দূিত্ব, মুনখি আবিণ, প্রনয়প্রির্ত
চলাচল, হার্ত পপ্রিচ্ছন্নর্তা, পপ্রিষ্কাি এবং সংেমণ, থর্াগানর্াগ)।
o

•

পপ্রিকল্পনা িাপ্রপ্তি পি, স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কমযকর্তযািা অপ্রর্তপ্রিক্ত র্তিয এবং/অিবা এই প্রননদয প্রিকাি িনয়াজনীয়র্তা থমনন
চলাি জনয একটি অন-সাইট বা দূিবর্তী পপ্রিদিযননি অনুনিাধ কিনর্ত পানিন।

দায়বদ্ধ দলগুপ্রলনক অবিযই DOH এি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় খাদয পপ্রিনর্বাগুপ্রলি জনয
অন্তবযর্তী প্রননদয িনা" (Interim Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health
Emergency), অিবা "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় প্রনউ ইয়কয প্রসটি ইনন াি িু সাপ্রভযনসি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (nterim Guidance for New York City Indoor Food Services during the
COVID-19 Public Health Emergency) িনর্াজয প্রহনসনব, িদি থর্নকাননা িাঙ্গনন খাদয পপ্রিনর্বাি জনয, র্াি
মনধয পতষ্ঠনপার্কনদি দলগুপ্রলি মনধয বসাি ও সামাপ্রজক দূিনত্বি সানি থটপ্রবনলি মনধয িনয়াজনীয় পতিকীকিণ অন্তভুয ক্ত
িনয়নি। র্প্রদও, থর্খাননই এই প্রননদয প্রিকা কন াি মান িনয়াগ কনি, দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই এই প্রননদয প্রিকা থমনন
চলনর্ত হনব; র্প্রদও, অপ্রর্তপ্রিক্ত িনয়াজনীয়র্তা:
o

দায়বদ্ধ পক্ষ প্রনপ্রির্ত কনি থর্ পতষ্ঠনপার্কিা বনস িাকাি সময় শুধুমাে খাদয এবং পানীয় খায়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই স্ব-থসবা খাদয এবং পানীয় বন্ধ কিনর্ত হনব (উদাহিণস্বরূপ, কপ্রন্ডনমিস, থসা া)।
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•

o

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত প্রি-পযানকজ বা প্রি-পযাক কনিইনানি পপ্রিনবপ্রির্ত খাদয এবং পানীয় িদান কিা,
থর্খানন সম্ভব, এবং থসই সমস্ত বযপ্রক্তনদি মনধয ভাগ কিা উপ্রচর্ত নয় র্ািা একই দল/বাপ্রি/পপ্রিবানিি সদসয
নয়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই খাদয ও পানীয় থসবাি উপি িনর্াজয কািপ্রিউ থমনন চলনর্ত হনব; 2021 সানলি 9
এপ্রিল অনুর্ায়ী, এই ধিননি খাদয ও পানীয় থসবা িার্ত 11:00টাি পনি বন্ধ কিনর্ত হনব।

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সকল অভযন্তিীণ প্রবননাদন সুপ্রবধা ও পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদন থকনন্দ্রি আকর্যণ, থগম বা
কার্যকলাপ বন্ধ কিনর্ত হনব থর্খানন সামাপ্রজক দূিত্ব, িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা এবং/অিবা এই প্রননদয প্রিকায় বপ্রণযর্ত
পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্তকিনণি মান বজায় িাখা র্ানব না, অিবা থকান আকর্যণ, থগম বা কার্যকলাপ র্াি জনয
পতষ্ঠনপার্কনদি মুখাবিণ অপসািনণি িনয়াজন হনব (থর্মন, বল প্রপট, পুল), জলজ থসটিংস বযর্তীর্ত।
o

•

জলজ থসটিংনস, পতষ্ঠনপার্কিা আকর্যণ, িাই , থখলা বা প্রেয়াকলানপি সময়কানলি জনয র্তানদি মুনখি আচ্ছাদন
অপসািণ কিনর্ত পানি, র্তনব অংিগ্রহনণি আনগ ও পনি অপ্রবলনব এটি পিনর্ত হনব। দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক
পতষ্ঠনপার্কনদি জনয একটি প্রনিাপদ, সযাপ্রনটাপ্রি জায়গা সিবিাহ কিনর্ত হনব র্ানর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি জনয মুখ
আচ্ছাদন সংিক্ষণ কিা র্ায়, র্প্রদ িনয়াজন হয়।

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই িপ্রর্তটি স্বর্তি আকর্যণ, থখলা ও কার্যকলাপ মূলযায়ন কিনর্ত হনব র্ানর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি দ্বািা
প্রনিাপনদ মুনখি আচ্ছাদন পপ্রিধান কিা থর্নর্ত পানি র্তা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত এবং থসই মুনখি আচ্ছাদনগুপ্রল জলজ
থসটিংস বযর্তীর্ত থকাননা প্রনবনন্ধি প্রবপপ্রি বা আকর্যণ, িাই , থগম বা প্রেয়াকলানপি সুিপ্রক্ষর্ত অপানিিনন হস্তনক্ষপ
কিনব না।
o

থর্খানন মুনখি আবিণ সব সময় পতষ্ঠনপার্কিা প্রনিাপনদ পিনর্ত পানি না দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই এমন অজলজ আকর্যণ, থখলা বা কার্যকলাপ বন্ধ কিনর্ত হনব।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি পপ্রিদিযননক আগাম বা প্রিজানভয িননি মাধযনম উৎসাপ্রহর্ত কিা, থর্খানন
অনুিীলন থর্াগয।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই আকর্যণ, থখলা ওয় পতষ্ঠনপার্কনদি দ্বািা সপ্রেভানব বযবহৃর্ত কার্যকলাপ পর্যনবক্ষণ কিাি
জনয পর্যাপ্ত কমী প্রননয়াগ কিনর্ত হনব, এবং সব সময় ক্ষমর্তা, PPE ও র্িার্ি িািীপ্রিক দূিত্ব সহ সকল
প্রননদয প্রিকা থমনন চলা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব।

•

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক এই ধিননি পদ্ধপ্রর্তগুপ্রলি মাধযনম প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত পদ্ধপ্রর্তগুপ্রলি মাধযনম পািস্পপ্রিক সংনর্াগ ও
জনসমাগম কমানর্ত হনব:
o

কমযনক্ষনেি সময়গুপ্রলি সামঞ্জসযপ্রবধান;

o

প্রিিটিং প্র জাইন (উদাহিণস্বরূপ A/B দল, আগমন/িস্থ্াননি প্রবপ্রভন্ন সময়);

o

"সাইন-আপ" বা অপ্রগ্রম প্রনবন্ধন নীপ্রর্ত প্রবনবচনা কিা র্ানর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি আকর্যণ, থগম ও কার্যেনম
অংিগ্রহনণি জনয সময় বিাে থদওয়া হয়;

o

বযাপ্রচং কার্যেম, থর্খানন সম্ভব, র্ানর্ত কমীিা সামাপ্রজক দূিত্ব থমনন চলনর্ত পানি;

o

থটপ্রলনিান, কপ্রপয়াি, প্রিিাি, থিপ্রজস্টাি ইর্তযাপ্রদ সাধািণ কমী সিঞ্জানমি প্রনিাপদ বযবহানিি জনয থিানটাকল
তর্তপ্রি; এবং/অিবা

o

র্িার্ি পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা এবং/অিবা বযবহানিি মনধয র্িার্ি হানর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা িািা
থকান অংিীদাপ্রি সিঞ্জানমি বযবহাি সীপ্রমর্ত কিা।
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•

উন্নর্ত পপ্রিষ্কিণ এবং জীবাণুমুক্তকিণ পদ্ধপ্রর্তগুপ্রল কার্যকি কিনর্ত িনয়াজন অনুর্ায়ী অবিযই সমনয়ি সামঞ্জসয প্রবধান
কিনর্ত হনব।

•

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি প্রবননাদন, প্রিম, বা ওয়াটাি পাকয বনন্ধি পূনবয িস্থ্াননি সময় প্রভি ও সমানবি কমাননাি জনয
প্রবপ্রভন্ন সমনয় বা পর্যায়েনম আকর্যণ, র্াো, থগমস ও প্রেয়াকলাপগুপ্রল প্রবনবচনা কিা উপ্রচর্ত।

•

র্প্রদ িনর্াজয হয় র্তনব দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক র্তানদি বযপ্রক্তগর্ত বযবহানিি জনয পুিষ্কািটি দাপ্রব কিাি আনগ
পতষ্ঠনপার্কিা উপহাি কাউিানি ও প্রিন পিন থকন্দ্রগুপ্রলনর্ত পুিোিগুপ্রল স্পিয কিা থিনক প্রননর্ধ কিনর্ত হনব।
প্রিন পিননি আনগ থকান পুিোি বা উপহাি স্পিয কিা র্ানব না।
o

র্র্তদূি বাস্তবসম্মর্ত, দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত কাগজ প্রিন পিন টিনকনটি পপ্রিবনর্তয প্র প্রজটাল থটানকন বযবহাি
কিাি কিা প্রবনবচনা কিা।

•

বযাগ সুিক্ষা থচক বা অনযানয সুিক্ষা প্রিপ্রনং িনয়াজন এমন পাকয বা িাঙ্গনন, দাপ্রয়ত্বিীল পক্ষগুপ্রলি িপ্রেয়াটি গপ্রর্ত
বািাননাি জনয অস্বচ্ছ বযানগি থচনয় পপ্রিষ্কাি বযানগ আইনটম আননর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি িনয়াজন এবং বযপ্রক্তগর্ত
আইনটমগুপ্রলি সানি ন ন কমীনদি থর্াগানর্ানগি িনয়াজন এিানর্ত হনব; বা, পতষ্ঠনপার্কনদি পানকয বা চত্বনি বি
আইনটম না আননর্ত বলুন।

•

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি ইিানিপ্রক্টভ পািিিমযাে স্থ্প্রগর্ত কিাি কিা প্রবনবচনা কিা উপ্রচর্ত থর্খানন পািিমযাি ও
পতষ্ঠনপার্কিা সাধািণর্ত প্রনষ্ঠ থর্াগানর্ানগ িাকনবন (থর্মন, কপ্রস্টউম কযানিক্টানিি সাক্ষাৎ ও অপ্রভবাদন, দিযকনদি
অংিগ্রহনণি সানি জপ্রির্ত িাস্তাি পপ্রিনবিনা)। এই জার্তীয় ইিািঅযাকিন ও পািিিমযাে থর্ পপ্রিমানণ নট,
র্িার্ি সামাপ্রজক দূিনত্বি প্রননদয িনা অনুসিণ কিনর্ত হনব।

•

অভযন্তিীণ প্রবননাদন এবং পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদন কার্যেম বা আকর্যনণি জনয (থর্মন, থর্তািণ, থলজাি টযাগ),
দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই DOH-এি "COVID-19 এি জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় অভযন্তিীণ প্রবননাদন ও
পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদননি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Indoor Amusement and Family
Entertainment during the COVID-19 Public Health Emergency) থমনন চলনর্ত হনব।

D. েিােি ও িাবর্জয
•

•

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি সবযাপ্রধক ধািণক্ষমর্তা ও সামাপ্রজক দূিনত্বি প্রননদয িনাগুপ্রল থমনন চলা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত অবিযই
ইনন াি প্রবননাদন বা পাপ্রিবাপ্রিক প্রবননাদন থকনন্দ্রি মনধয িনবিকািী ও র্তাি প্রভর্তনিি কমী এবং পতষ্ঠনপার্কনদি
চলাচনলি িবাহনক পর্যনবক্ষণ ও প্রনয়িণ কিনর্ত হনব।
o

জনসমাগম মপ্রনটি কিনর্ত এবং গ্রুপগুপ্রলি সামাপ্রজক সমানবনিি সীমাবদ্ধর্তা এবং র্িার্ি সামাপ্রজক দুিত্ব বজায়
িাখা থমনন চলা সুপ্রনপ্রির্ত কিনর্ত দায়বদ্ধ পক্ষগণনক পর্যাপ্ত কমযচািী বা প্রনিাপিা কমী িাখনর্ত হনব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই পতষ্ঠনপার্কনদি জনসমাগম বা একসানি জমানয়র্ত হওয়া প্রনপ্রর্দ্ধ কিনর্ত হনব এবং
একসানি জমানয়র্ত হওয়া বন্ধ কিনর্ত আনিা কমযচািী প্রননয়াগ কিা সহ, পর্যাপ্ত কমযচািী িাখনর্ত হনব।

o

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি িনবি পি এবং/ অিবা পতিক আকর্যণ, িাই , থগমস, বা কার্যেনমি জনয ওনয়টিং
লাইন বা প্রভিনক হ্রাস কিাি জনয পতষ্ঠনপার্কনদি জনয প্রবপ্রভন্ন আগমননি সময় প্রবনবচনা কিা উপ্রচর্ত। দায়বদ্ধ
পনক্ষি উপ্রচর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি থোকাি প্রবপ্রভন্ন সমনয়ি কিা প্রবনবচনা কিা।

দায়বদ্ধ পক্ষনক সংকীণয িাস্তা, বািান্দা, বা িাাঁকা জায়গায় র্তীি প্রদনয় থটপ বা প্রচি বযবহাি কনি প্রদ্ব-মুখী চলাচল
কমাননাি বযবস্থ্া িাখনর্ত হনব, এবং সাধািণর্ত বযবহৃর্ত এলাকায় বা থর্সব জায়গায় সাধািণর্ত থলাকজন জি হয়
বা লাইনন দািায় (থর্মন সাধািণ এলাকা, থিস্টরুম, িনবি এবং িস্থ্ান, টিনকট থস্টিন, ক্লক ইন/আউট থস্টিন,
স্বাস্থ্য পিীক্ষা থস্টিন) থসখানন িয় িু ট পি পি দূিনত্বি প্রচি প্রদনর্ত হনব।
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•

•

o

থর্খানন সম্ভব থসখানন, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক একমুখী র্ার্তায়ার্তনক উৎসাপ্রহর্ত কিনর্ত মাকয াি অিবা বাাঁধা িাখনর্ত
হনব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলনক অবিযই সাধািণ নবসপ্রর্তপূণয এলাকাগুপ্রলনর্ত িয় িু নটি বযবধাননি জনয এলাকা প্রচপ্রির্ত
কিনর্ত হনব (উদাহিণস্বরূপ, লপ্রবনর্ত সাধািণ বসাি জায়গাগুপ্রল, থিস্টরুম)।

কার্যেমগুপ্রলি জনয থর্খানন লাইনগুপ্রল সাধািণর্ত গঠির্ত হয় (উদা:, প্রবননাদন িাই ), দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রল সামিযয
পপ্রিচালনা ও সামাপ্রজক দূিত্বনক সহজ কিাি জনয ভাচুয য়াল অনপক্ষাি বযবস্থ্াটি থবনি প্রননর্ত পানি।
o

ভাচুয য়াল ওনয়টিং লাইনগুপ্রল র্প্রদ সম্ভব না হয় র্তনব দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক িাই লাইনন (থর্মন "থমজ-স্টাইল"
লাইন র্া প্রবননাদন এবং/অিবা সাধািণর্ত ওয়াটাি পাকয গুপ্রলনর্ত) পুনপ্রবযনযস্ত কিা উপ্রচর্ত র্ানর্ত লাইনন
অনপক্ষাির্ত পতষ্ঠনপার্কনদি িয় িু নটি মনধয অনযনদি মুনখামুপ্রখ পাস কিনর্ত না হয়।

o

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি প্রবননাদন িাই গুপ্রলি জনয পতষ্ঠনপার্ক উচ্চর্তি প্রনদয িনাগুপ্রল র্াচাইনয়ি জনয স্পিযহীন
িপ্রেয়াগুপ্রল প্রবকানিি কিা প্রবনবচনা কিা উপ্রচর্ত।

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি আকর্যণ, িাই , থগম ও কার্যেমগুপ্রল পর্যনবক্ষনণি পািাপাপ্রি র্ানর্ত প্রিনটল থস্পসগুপ্রলি সানি
র্িার্ি ক্ষমর্তা, সামাপ্রজক দূিত্ব ও মুনখি আচ্ছাদননি থিানটাকলগুপ্রল সবযদা অনুসিণ কিা হয় র্তা প্রনপ্রির্ত কিাি
জনয প্রনর্ুক্ত কিা উপ্রচর্ত।
o

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ িাই এপ্রিট িপগুপ্রলি মাধযনম ট্র্যাপ্রিক পর্যনবক্ষনণি জনয
পর্যাপ্ত কমী থমার্তানয়ন কিা হনয়নি, প্রবনির্র্ত র্প্রদ সমস্ত পতষ্ঠনপার্কনদি প্রিনটল থস্পনসি মাধযনম িস্থ্ান কিনর্ত
হয়।

•

থর্খানন সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি পপ্রিষ্কািভানব পতিক িনবিদ্বাি এবং িস্থ্ান পি প্রনপ্রদযষ্ট কিা উপ্রচর্ত।

•

র্প্রদ িনয়াজন হয়, র্তাহনল দায়বদ্ধ পক্ষনক পতষ্ঠনপার্কনদি জনয িপ্রর্তষ্ঠাননি বাইনি িািীপ্রিক দূিত্ব বজায় থিনখ
সাপ্রিবদ্ধ কনি দাাঁি কিাননাি বযবস্থ্া িাখনর্ত হনব, র্াি মনধয চাক্ষু র্ ইপ্রঙ্গর্ত এবং/অিবা সাপ্রি প্রনয়িণ র্ি (থর্মন
স্টানিন, লাইননি দূিত্ব মাকয াি, র্তীি প্রচি )ইর্তযাপ্রদ অন্তভুয ক্ত।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচৎ অনযানয পতষ্ঠনপার্কনদি মনধয সামাপ্রজক দূিত্ব বতপ্রদ্ধ কিাি জনয জনগনণি ওনয়টিং এলাকা
সাজাননা (থর্মন লাইন, পাপ্রকযং এলাকা) এবং এলাকাি অনযনদি সানি থর্াগানর্াগ কমাননাি বযবস্থ্া কিা।

•

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনর্ত অন-সাইনটি ইিািঅযাকিন (উদাাঃ পাকয থিনি চনল র্াওয়া বযপ্রক্তনদি জনয একটি িস্থ্ান ও
র্ািা িনবি কিনিন র্তানদি জনয পতিক িস্থ্ান ও িনবিদ্বানিি বযবস্থ্া িাখা) এবং চলাচল সীপ্রমর্ত কিা উপ্রচর্ত
(থর্মন, কমযচািীনদি র্র্তবাি সম্ভব র্তানদি ওয়াকয নস্টিননি কািাকাপ্রি িাকা উপ্রচর্ত)।
o

থর্খানন অনুিীলননর্াগয, দায়বদ্ধ দলগুপ্রলি উপ্রচর্ত (1) পাকয /চত্বনি ট্র্যাপ্রিক িবাহ পপ্রিচালনা এবং দখল/ক্ষমর্তা
সীমা প্রনিীক্ষণ কিা এবং (2) অপ্রগ্ন প্রনিাপিা ও অনযানয িনর্াজয প্রনয়মকানুন থমনন চলা প্রনপ্রির্ত কনি প্রননচ
বণীর্ত অনুর্ায়ী স্বাস্থ্য প্রিপ্রনংগুপ্রলি সুপ্রবধা িদান কিা।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলনক অবিযই কমী ও পতষ্ঠনপার্কনদি প্রিপ্রনংনয়ি জনয িনর্াজয অনুসানি পাকয /সীমানাি প্রভর্তনি বা
বাইনি সাপ্রি প্রদনয় দাাঁপ্রিনয় িাকা অবস্থ্ায় িয় িু নটি সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখনর্ত একটি পপ্রিকল্পনা তর্তপ্রি
কিনর্ত হনব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুনলানক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ উপনি বপ্রণযর্ত অনুর্ায়ী কযাপ্রিয়াি বা থচক-ইন কমীিা থর্ন
মুনখি আবিণ পনি িানকন এবং গ্রাহক এবং কমযচািীনদি মনধয থর্ন একটি উপর্ুক্ত িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা উপপ্রস্থ্র্ত
িানক। টিনকট বা থচক-ইন িপ্রেয়া থর্াগানর্াগপ্রবহীন হনর্ত হনব, র্র্তদূি বাস্তবসম্মর্ত।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলনক র্র্তটা সম্ভব থর্াগানর্াগ সীপ্রমর্ত কিনর্ত অবিযই প্রপকআপ এবং থ প্রলভাপ্রিি জনয এলাকা প্রনপ্রদযষ্ট
কিনর্ত হনব।
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•

পণয থ প্রলভাপ্রিি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষনদি স্পিয না কনি একটি থ প্রলভাপ্রি বযবস্থ্াি বাস্তবায়ন কিনর্ত হনব, থর্খানন
থ প্রলভাপ্রি কিাি সময় ড্রাইভাি গাপ্রিনর্ত বনস িানকন অিবা থর্খানন সম্ভব নয় থসখানন, দায়বদ্ধ পক্ষিা ির্তযাপ্রির্ত
কার্যকলানপি উপর্ুক্ত গ্রহণনর্াগয PPE িদান কিনব র্াি মনধয নূযনর্তমভানব থ প্রলভাপ্রি িপ্রেয়া চলাকালীন সমনয়ি
জনয প্রবনামূনলয থ প্রলভাপ্রিি সানি জপ্রির্ত বযপ্রক্তি জনয একটি মুনখি আবিণ অন্তভুয ক্ত িানক।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলনক পনণযি একটি থলা স্থ্ানান্তি (থর্মন একজন থ প্রলভাপ্রি ড্রাইভাি থিনক) কিাি আনগ এবং
পনি অবিযই কমীনদি কর্ততযক হার্ত জীবাণুমুক্তকিণ প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব (থর্মন পণয থলা কিনর্ত শুরু কিাি
আনগ হার্ত জীবাণুমুক্ত কিা; এবং একবাি সব পণয থলা কিা হনয় থগনল, র্তানদি হার্ত জীবাণুমুক্ত কনি সমাপ্ত
কিা)।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত স্পিযহীন থচক-ইন এবং আনগ থপনমি অপিন বাস্তবায়ন কিা অিবা পতষ্ঠনপার্কনদি দ্বািা
বযবহাি কিাি জনয অপ্রগ্রম প্রিজানভয িন প্রবকল্পগুপ্রল িদান কিা, র্খন উপলভয। দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত নগদ টাকা,
থেপ্র ট কা য , থটানকন, প্রিওয়া য কা য বা টিনকট এবং থমাবাইল প্র ভাইস পপ্রিচালনা কিা সীপ্রমর্ত কিা, থর্খানন
সম্ভব।
o

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত পতষ্ঠনপার্কনদি অনলাইনন অিবা থমাবাইল অযাপ্রপ্লনকিননি মাধযনম টিনকট প্রকননর্ত
উৎসাপ্রহর্ত কিা, র্খন িনর্াজয এবং কার্যকি।

II. জােো
A. এোর হযান্ডবিং এিং বিবডং বসটেম্ন
•

থকন্দ্রীয় বায়ু হযান্ডপ্রলং প্রসনস্টনমি সানি প্রবননাদন, প্রিম অিবা
সুপ্রবধাগুপ্রলি জনয, দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রল অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনব
প্রিল্টানিিনটি বর্তযমানন ইনস্টল হওয়া প্রিল্টাি থিক ও এয়াি
সনবযাচ্চ থিটর্ুক্ত প্রিল্টানিিন পূিণ কনি, র্া নূযনর্তম MERV-13,

ওয়াটাি পাকয গুপ্রলি অভযন্তিীণ
থর্ থকন্দ্রীয় HVAC প্রসনস্টম
হযান্ডপ্রলং প্রসনস্টনমি সানি সুসংগর্ত

অিবা প্রিনল্পি সমর্তুলয বা র্তাি থচনয়
থবপ্রি (উদাহিণস্বরূপ, HEPA), থর্মন িনর্াজয এবং একটি ির্তযপ্রয়র্ত থটকপ্রনপ্রিয়ান বা সংস্থ্া, অযানমপ্রিকান
থসাসাইটি অি প্রহটিং, থিপ্রিজানিটিং অযান্ড এয়াি কপ্রন্ডিপ্রনং (American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)-ির্তযপ্রয়র্ত, থপিাদাি, ির্তযপ্রয়র্ত থিনট্র্া-কপ্রমসপ্রনং থপিাদাি, অিবা প্রনউ
ইয়নকয ি লাইনসেিাপ্ত থপিাদাি প্রবপ্রডং ইপ্রঞ্জপ্রনয়াি হনর্ত হনব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষ CDC এবং ASHRAE সুপাপ্রিি অনুর্ায়ী অপ্রর্তপ্রিক্ত থভপ্রিনলিন এবং এয়াি প্রিনেিন প্রমটিনগিন
থিানটাকল গ্রহণ কিাি কিা প্রবনবচনা কিনর্ত পানি, প্রবনির্ কনি 15 বিনিি থবিী বয়সী ভবনগুনলাি জনয,
র্াি মনধয িনয়নি:
▪

থকন্দ্রীয় বযবস্থ্াি িনয়াজনীয় থিনট্র্া-কপ্রমিপ্রনং, থসই সানি িনয়াজন অনুর্ায়ী পিীক্ষা, ভািসাময এবং
থমিামর্ত কিা;

▪

থভপ্রিনলিন থিট এবং আউটন াি এয়াি থভপ্রিনলিন র্র্তটা সম্ভব বািাননা;

▪

দী য সময় ধনি প্রসনস্টম চালু িাখা, প্রবনির্ কনি দখলদাপ্রিনত্বি আনগ এবং পনি তদপ্রনক কনয়ক
জনয;

▪

চাপ্রহদা-প্রনয়প্রির্ত থভপ্রিনলিন প্রনপ্রিয় কিা, থর্খানন র্ুপ্রক্তসঙ্গর্ত ও সনর্তজ বায়ু সিবিাহ বতপ্রদ্ধ কািী প্রসনস্টম
িক্ষণানবক্ষণ;

▪

থর্খানন সম্ভব 40-60% এি মনধয আনপপ্রক্ষক আদ্রযর্তা বজায় িাখা;

িাি
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▪

সম্ভাবয মাোয় পুনাঃসঞ্চালন হ্রাস বা প্রনমূযল কিাি জনয আউটন াি এয়াি

যাপাি থখালা;

▪

বাইপাস সীপ্রমর্ত কিাি জনয প্রিল্টানিি প্রকনািা প্রসল কিা;

▪

এগুপ্রল সঠিকভানব কাজ কিনি র্তা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত প্রসনস্টম এবং প্রিল্টাি প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিদিযন কিা, এবং
প্রিল্টািগুপ্রল র্িার্িভানব ইনস্টল কিা, পপ্রিনর্বাি থময়াদকানল সাপ্রভযস কিাননা হয় র্তা প্রনপ্রির্ত কিা।

▪

বাপ্রসন্দানদি প্রনিাপিা এবং স্বাচ্ছনন্দযি জনয সুনর্াগ থিনখ জানালা থখালা িাখা;

▪

বায়ুবাপ্রহর্ত ভাইিাস কণা প্রনপ্রিয় কিনর্ত র্িার্িভানব প্র জাইন কিা এবং অপ্রর্তনবগুনী জীবাণু প্রবপ্রকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনস্টল কিা এবং/অিবা

▪

বহননর্াগয এয়াি প্রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদুযপ্রর্তক HEPA ইউপ্রনট) বযবহাি কিা, থর্ ইউপ্রনটগুপ্রল
র্িার্ি কমযক্ষমর্তা স্তনি সনবযাচ্চ বায়ু পপ্রিবর্তযন হাি িদান কনি এবং ক্ষপ্রর্তকি বাইনিা াক্ট উৎপাদন কনি
না।

থকন্দ্রীয় বায়ু হযান্ডপ্রলং প্রসনস্টনমি সানি প্রবননাদন, প্রিম বা ওয়াটাি পাকয গুপ্রলি অভযন্তিীণ সুপ্রবধাগুপ্রলি জনয র্া
উপনি বপ্রণযর্ত নূযনর্তম স্তনিি পপ্রিস্রাবণ (থর্মন, MERV-13 বা র্তাি থবপ্রি) পপ্রিচালনা কিনর্ত পানি না,
দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলি অবিযই একটি ির্তযপ্রয়র্ত HVAC ির্ুপ্রক্তপ্রবদ, থপিাদাি বা থকাপাপ্রন, ASHRAE প্রনধযাপ্রির্ত
থপিাদাি, ির্তযপ্রয়র্ত থিনট্র্া-কপ্রমিপ্রনং থপিাদাি, অিবা প্রনউ ইয়নকয ি লাইনসেিাপ্ত থপিাদাি প্রবপ্রডং ইপ্রঞ্জপ্রনয়ানিি দ্বািা
ির্তযয়ন এবং নপ্রিভু ক্ত কিনর্ত হনব থর্ বর্তযমানন ইনস্টল কিা প্রিল্টাি ি্
যাকটিি উপনি উপ্রিপ্রখর্ত প্রিল্টানিিননি
নূযনর্তম স্তনিি (অিযাৎ MERV-13 বা র্তাি থবপ্রি) সানি সামঞ্জসযপূণয নয় এবং/ অিবা এয়াি হযান্ডপ্রলং প্রসনস্টমটি
গিম এবং াণ্ডা কিাি নূযনর্তম স্তিটি সপাদন কিনর্ত অক্ষম হনব র্া থসটি অনযিায় COVID-19 জনস্বানস্থ্যি
জরুপ্রি অবস্থ্াি আনগ কিনর্ত সক্ষম হনয়প্রিল র্প্রদ থর্তমন উচ্চ মাোি প্রিল্টানিিন (অিযাৎ MERV-13 বা র্তাি
থবপ্রি) ইেটল কিা িানক।
o

উপিন্তু, কম প্রিনেিন থিনট অপানিট কিাি জনয দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই থস্টট বা স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবভানগি
কমযকর্তযানদি পর্যানলাচনাি জনয এই ধিননি কাগজপে িাখনর্ত হনব, অপ্রর্তপ্রিক্ত থভপ্রিনলিন এবং এয়াি প্রিনেিন
কমাননাি থিানটাকল সহ।

o

উপিন্তু, থর্সব দায়বদ্ধ পক্ষনদি এয়াি হযান্ডপ্রলং প্রসনস্টম সহ িযাপ্রসপ্রলটি আনি র্া MERV-13 বা র্তাি থবপ্রি
প্রিল্টানিিননি থিটিং পূিণ কিনর্ত অক্ষম র্তানদি CDC এবং ASHRAE পিামিযগুপ্রল অনুর্ায়ী বািপ্রর্ত
থভপ্রিনলিন এবং এয়াি প্রিল্টানিিন প্রমটিনগিন থিানটাকলগুপ্রল গ্রহণ কিনর্ত হনব, র্াি মনধয িনয়নি:
▪

থকন্দ্রীয় বযবস্থ্াি িনয়াজনীয় থিনট্র্া-কপ্রমিপ্রনং, থসই সানি িনয়াজন অনুর্ায়ী পিীক্ষা, ভািসাময এবং
থমিামর্ত কিা;

▪

থভপ্রিনলিন থিট এবং আউটন াি এয়াি থভপ্রিনলিন র্র্তটা সম্ভব বািাননা;

▪

দী য সময় ধনি প্রসনস্টম চালু িাখা, প্রবনির্ কনি দখলদাপ্রিনত্বি আনগ এবং পনি তদপ্রনক কনয়ক
জনয;

▪

চাপ্রহদা-প্রনয়প্রির্ত থভপ্রিনলিন প্রনপ্রিয় কিা, থর্খানন র্ুপ্রক্তসঙ্গর্ত ও সনর্তজ বায়ু সিবিাহ বতপ্রদ্ধ কািী প্রসনস্টম
িক্ষণানবক্ষণ;

▪

থর্খানন সম্ভব 40-60% এি মনধয আনপপ্রক্ষক আদ্রযর্তা বজায় িাখা;

▪

সম্ভাবয মাোয় পুনাঃসঞ্চালন হ্রাস বা প্রনমূযল কিাি জনয আউটন াি এয়াি

▪

বাইপাস সীপ্রমর্ত কিাি জনয প্রিল্টানিি প্রকনািা প্রসল কিা;

িাি
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▪

এগুপ্রল সঠিকভানব কাজ কিনি র্তা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত প্রসনস্টম এবং প্রিল্টাি প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিদিযন কিা, এবং
প্রিল্টািগুপ্রল র্িার্িভানব ইনস্টল কিা, পপ্রিনর্বাি থময়াদকানল সাপ্রভযস কিাননা হয় র্তা প্রনপ্রির্ত কিা।

▪

বাপ্রসন্দানদি প্রনিাপিা এবং স্বাচ্ছনন্দযি জনয সুনর্াগ থিনখ জানালা থখালা িাখা;

▪

বায়ুবাপ্রহর্ত ভাইিাস কণা প্রনপ্রিয় কিনর্ত র্িার্িভানব প্র জাইন কিা এবং অপ্রর্তনবগুনী জীবাণু প্রবপ্রকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনস্টল কিা এবং/অিবা

▪

বহননর্াগয এয়াি প্রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদুযপ্রর্তক HEPA ইউপ্রনট) বযবহাি কিা, থর্ ইউপ্রনটগুপ্রল
র্িার্ি কমযক্ষমর্তা স্তনি সনবযাচ্চ বায়ু পপ্রিবর্তযন হাি িদান কনি এবং ক্ষপ্রর্তকি বাইনিা াক্ট উৎপাদন কনি
না।

প্রবননাদন, প্রিম, বা ওয়াটাি পাকয গুপ্রলনর্ত অভযন্তিীণ সুপ্রবধাগুপ্রলি জনয থর্গুপ্রলনর্ত থকন্দ্রীয় প্রবমান পপ্রিচালনা বযবস্থ্া
থনই, দায়বদ্ধ দলগুপ্রলনক অবিযই CDC ও ASHRAE এি সুপাপ্রিি অনুর্ায়ী অপ্রর্তপ্রিক্ত বায়ুচলাচল ও বায়ু পপ্রিস্রাবণ
িিমন থিানটাকল গ্রহণ কিনর্ত হনব:
o

সঠিকভানব কাজ কিনি র্তা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত থর্নকাননা রুনমি থভপ্রিনলিন প্রসনস্টম এবং প্রিল্টাি প্রনয়প্রমর্ত
পর্যনবক্ষণ কিা এবং প্রিল্টািগুপ্রল র্িার্িভানব ইনস্টল কিা, পপ্রিনর্বাি থময়াদকানল সাপ্রভযস কিাননা হয় র্তা
প্রনপ্রির্ত কিা।

o

দী য সময় ধনি থর্নকাননা রুনমি থভপ্রিনলিন প্রসনস্টম চালু িাখা, প্রবনির্ কনি দখলদাপ্রিনত্বি আনগ এবং পনি
তদপ্রনক কনয়ক ণ্টাি জনয;

o

র্তাজা বায়ু গ্রহণ সনবযাচ্চ কিনর্ত রুম থভপ্রিনলিন প্রসনস্টম থসটিং কিা, থলায়াি িযান কম গপ্রর্তনর্ত থসট কিা
এবং বাপ্রসন্দানদি থিনক র্র্তদূি সম্ভব দূনি মুখ কনি থদওয়া;

o

থর্খানন সম্ভব 40-60% এি মনধয আনপপ্রক্ষক আদ্রযর্তা বজায় িাখা;

o

বাপ্রসন্দানদি প্রনিাপিা এবং স্বাচ্ছনন্দযি জনয সুনর্াগ থিনখ জানালা থখালা িাখা;

o

থর্নকাননা প্রসপ্রলং িযান থসট কিা র্ানর্ত বাপ্রসন্দানদি থিনক উপনিি প্রদনক বার্তাস টাননর্ত পানি, র্প্রদ িনর্াজয
হয়;

o

থর্খানন সম্ভব ইনন াি বার্তাস এিজনস্টি বদনল জানালায় িযাননি অগ্রাপ্রধকাি থদওয়া;

o

এমন পাখা বযবহাি কিা থিনক প্রবির্ত িাকা র্া শুধুমাে বার্তাস পুনাঃিবাহ কনি অিবা র্িার্ি এিজস্ট
সিবিাহ না কনি শুধুমাে একটি নি বার্তাস থদয়;

o

বায়ুবাপ্রহর্ত ভাইিাস কণা প্রনপ্রিয় কিনর্ত র্িার্িভানব প্র জাইন কিা এবং অপ্রর্তনবগুনী জীবাণু প্রবপ্রকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনস্টল কিা এবং/অিবা

o

বহননর্াগয এয়াি প্রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদুযপ্রর্তক HEPA ইউপ্রনট) বযবহাি কিা, থর্ ইউপ্রনটগুপ্রল র্িার্ি
কমযক্ষমর্তা স্তনি সনবযাচ্চ বায়ু পপ্রিবর্তযন হাি িদান কনি এবং ক্ষপ্রর্তকি বাইনিা াক্ট উৎপাদন কনি না।

এনকবানি বন্ধ িাকা একটি থভনুযনর্ত থলাকজন প্রিনি আসাি আনগ, একটি স্বাস্থ্যকি ও প্রনিাপদ পপ্রিনবি সুপ্রনপ্রির্ত
কিনর্ত, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক অবিযই প্রিনি আসাি আনগি পিীক্ষা, কাজ ও মূলযায়নগুপ্রল সপূণয কিনর্ত হনব। এই
প্রসনস্টমগুপ্রলি মনধয অন্তভুয ক্ত, প্রকন্তু সীপ্রমর্ত নয়, থমকাপ্রনকযাল প্রসনস্টম, ওয়াটাি প্রসনস্টম, প্রলিট, এবং HVAC
প্রসনস্টমগুপ্রল।
o

সিঞ্জামগুপ্রল কর্তপ্রদন ধনি প্রনপ্রিয় প্রিল র্তাি ওপি প্রনভয ি কনি, থমপ্রিনাপ্রি (থর্মন ভাল্ভ ও সুইচ) সঠিকভানব
অপানিট কিনি র্তা প্রনপ্রির্ত কিনর্ত দায়বদ্ধ পক্ষগণনক প্রসনস্টমগুপ্রলনক সর্তকয ভানব পর্যনবক্ষণ কনি চালানর্ত হনব।
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o

দী যপ্রদন বন্ধ িাকাি পনি প্রসনস্টমগুপ্রলনক পুনিায় চালু কিনর্ত প্রনপ্রদযষ্ট প্রসনস্টম অযািননি িনয়াজন হনর্ত পানি।
পর্যনবক্ষণ অনুর্ায়ী বন্ধ িাকাি থময়াদ এবং অবস্থ্াি ওপি প্রভপ্রি কনি দায়বদ্ধ পক্ষগণনক এই আইনটমগুপ্রলি
িপ্রর্তটিি িনয়াজনীয়র্তা প্রনধযািণ কিনর্ত হনর্ত পানি।

o

র্িািযর্তা এবং িনর্ার্যর্তা অনুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক থমকআপ/বাইনিি এয়াি প্রসনস্টনমি প্র জাইননি ওপি
প্রনভয ি কনি অন্তর্ত 24 ণ্টাি জনয প্রবপ্রডংটিনক প্রনমযল বায়ু প্রদনয় পপ্রিপূণয কিনর্ত হনব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক অবিযই সুপ্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ এয়াি প্রিল্টািগুপ্রল িনয়াজন (থর্মন, প্রবপ্রডংটি প্রনমযল বায়ু
প্রদনয় পপ্রিপূণয কিাি পনি) অনুর্ায়ী বদলাননা হনয়নি।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক অবিযই সুপ্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ কুপ্রলং টাওয়ািগুপ্রল থস্টনটি আবপ্রিযকর্তা অনুর্ায়ী
িক্ষণানবক্ষণ ও মপ্রনটি কিা হনয়নি এবং থর্ থকাননা বন্ধ ওয়াটাি প্রসনস্টম এবং/অিবা ওয়াটাি প্রিচানিি জনয
িাসায়প্রনক এবং মাইনোবায়াল স্তিগুপ্রল উপ্রিপ্রখর্ত পপ্রিসীমাি মনধয আনি, এবং থকাননা প্র ভাইনস জল জনম
িাকনল র্তা থবি কনি থদওয়া হনয়নি।

o

িনর্াজয হনল, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক প্রবপ্রডংনয়ি জল পপ্রিচালনা পপ্রিকল্পনা অনুর্ায়ী অবিযই
ফ্লাি কিনর্ত হনব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক অবিযই সুপ্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ প্রবপ্রডংনয়ি ওয়াটাি প্রসনস্টম ফ্লাি কিাি পনি থর্ থকাননা
ওয়াটাি প্রিল্টাি িনয়াজন অনুর্ায়ী বদলাননা হনয়নি।

o

থর্ সকল প্রবপ্রডং পুনিাপুপ্রি বন্ধ প্রিল থসগুপ্রলি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক সুপ্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ প্রিওনপপ্রনং
এি আনগ সমস্ত থমকাপ্রনকযাল র্িপাপ্রর্ত এবং প্রসনস্টনমি অপানিিন প্রিনস্টাি কিা হনয়নি।

ান্ডা- এবং গিম-জল

B. িবর্তরক্ষামূির্ সরঞ্জাম
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক এটি অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ কমী ও পতষ্ঠনপার্কিা থকবলমাে র্তখনই পাকয ও িাঙ্গনণ
িনবনিি অনুমপ্রর্ত পানব র্প্রদ র্তািা একটি গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ পনি িাকন; র্প্রদ র্তািা দুই বিনিি থবপ্রি বয়সী
হন এবং প্রচপ্রকৎসাগর্তভানব এই ধিননি আবিণ সহয কিনর্ত সক্ষম।
o

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ কমযচািী ও পতষ্ঠনপার্ক সহ সকল বযপ্রক্ত সবযদা মুনখি আচ্ছাদন
পনিন, র্প্রদ না প্রনপ্রদযষ্ট জায়গায় বনস খাওয়া বা পান কিা হয়, অিবা পতষ্ঠনপার্কিা উপনি উপ্রিপ্রখর্ত পতিক DOH
প্রননদয প্রিকা সানপনক্ষ একটি জলজ পপ্রিনবনি িানকন।
o

•

প্রনবযাহী আনদি 202.34 এি বপ্রধযর্ত পপ্রিসি অনুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষগণ মুনখি আবিণ পিনর্ত অস্বীকাি কিা
বযপ্রক্তবগযনক েু কনর্ত বািণ কিনর্ত পানিন।

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত প্রনপ্রদযষ্ট খাবাি খাওয়াি এলাকাগুনলায় র্ানর্ত মুনখি আবিণ িািা পতষ্ঠনপার্কনদি মনধয
প্রমিপ্রিয়া সীপ্রমর্ত কিা র্ায় র্তা প্রনপ্রির্ত কিা।

প্রনপ্রদযষ্ট কমযনক্ষনেি প্রেয়াকলানপি জনয আবপ্রিযক PPE এি িনয়াজনীয়র্তা িািাও, দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলনক অবিযই
গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ সংগ্রহ কিনর্ত, তর্তপ্রি কিনর্ত বা অনযিায় অজযন কিনর্ত হনব এবং এই ধিননি আবিণ
কমযনক্ষনে িাকাকালীন কমযচািীনদি প্রবনা মূনলয িদান কিা উপ্রচর্ত। থকাননা কমযচািী বা পতষ্ঠনপার্নকি মুনখি আবিণ
বদলাবাি িনয়াজন হনল র্তা িদান কিাি জনয দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি কানি পর্যাপ্ত মাে এবং অনযানয PPE-এি
থর্াগান িাকনর্ত হনব।
o

স্বীকত র্ত মুনখি আবিণগুপ্রল কাপনিি (উদা: বাপ্রিনর্ত তর্তপ্রি থসলাই কিা কাপি, থিানটা কনি িাপ্রল কিা,
বযান্ডানা), সাপ্রজযকযাল মাে, N95 থিসপ্রপনিটিনক অন্তভুয ক্ত কিনলও, এগুপ্রলি মনধযই সীপ্রমর্ত নয়।
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•

মুনখি আবিণ বযবহানিি পি পপ্রিষ্কাি বা িপ্রর্তস্থ্াপন কিনর্ত হনব এবং থিয়াি কিা র্ানব না। অনুগ্রহ কনি
কাপনিি মুনখি আবিণ এবং অনযানয ধিননি বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম (PPE) সপনকয অপ্রর্তপ্রিক্ত র্তনিযি
জনয এবং থসইসানি র্তা বযবহাি এবং পপ্রিষ্কানিি প্রননদয িাবলীি জনয থিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তনিাধ থকন্দ্র (CDC) এি
প্রননদয প্রিকা থদখুন।
o

মনন িাখনবন থর্ কাপনিি মুনখি আবিণ বা প্রনষ্পপ্রিনর্াগয মাে থসইসব কমযনক্ষনেি কার্যকলানপি জনয
গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ প্রহসানব প্রবনবচনা কিা হনব না থর্খানন মুনখি আবিনণি বা শ্বাসর্তনিি প্রনিাপিাি
িনয়াজনীয়র্তাি থক্ষনে উচ্চ মাোি সুিক্ষা িনয়াজন। উদাহিণস্বরূপ, N95 থিপ্রস্পনিটিগুপ্রল সাধািণভানব প্রনপ্রদযষ্ট
কার্যকলাপগুপ্রলি জনয িনয়াজন, থকাননা কাপি বা বাপ্রিনর্ত তর্তপ্রি মাে র্তাি পপ্রিবর্তয প্রহনসনব বযবহাি কিা
র্ানব না। দাপ্রয়ত্বিীল পক্ষগুপ্রলনক এই ধিননি প্রনিাপিা সিঞ্জানমি জনয OSHA-এি মানদণ্ড থমনন চলনর্ত হনব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই কমীনদি পিামিয প্রদনর্ত হনব র্প্রদ মাে প্রভনজ র্ায় বা ময়লা হনয় র্ায় র্তাহনল র্তানদি
মুখাবিণ প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কাি বা িপ্রর্তস্থ্াপন কিনর্ত।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলনক অবিযই র্তানদি কমীনদি প্রনজস্ব গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ বযবহাি কিাি অনুমপ্রর্ত প্রদনর্ত হনব
প্রকন্তু র্তানদি কমীনদি র্তািা প্রনজস্ব মুনখি আবিণ সিবিাহ কিনর্ত বলনর্ত পািনবন না। উপিন্তু, এই প্রননদয প্রিকা
কমযচািীনদি র্তানদি প্রনজস্ব বািপ্রর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক মুনখি আবিণগুপ্রল (থর্মন সাপ্রজযকযাল মাে, N95 থিসপ্রপনিটি)
পিনর্ত বাধা থদনব না। কমযচািীনদি কানজি ধিন অনুর্ায়ী দায়বদ্ধ পক্ষগণনক র্তানদি আনিা িপ্রর্তিক্ষামূলক PPE
পিা বাধযর্তামূলক কিনর্ত হনর্ত পানি। প্রননয়াগকর্তযানদি সকল িনর্াজয OSHA প্রননদয িনা থমনন চলনর্ত হনব।

•

কীভানব PPE, র্িার্িভানব পপ্রিধান কিা, খুনল িাখা এবং পপ্রিষ্কাি কিা (থর্ভানব িনর্াজয) ও থিনল থদওয়া
র্ায় থসই প্রবর্নয় দায়বদ্ধ পক্ষনক কমীনদি কমীনদি িপ্রিক্ষণ প্রদনর্ত হনব।

•

দাপ্রয়ত্বিীল দলগুপ্রলনক অবিযই কমযচািী-পতষ্ঠনপার্ক প্রমিপ্রিয়াি সাধািণ প্রবন্দুনর্ত (থর্মন, থচক-ইন, কযাপ্রিয়াি, িাইজ
প্রিন পিন কাউিাি) এবং আকর্যণ, িাই থগম ও কার্যকলানপি মনধয থর্খানন বযপ্রক্তি মনধয িয় িু ট সামাপ্রজক
পািযকয সম্ভব নয় িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা ইনস্টল কিনর্ত হনব। দায়বদ্ধ পনক্ষি এই িপ্রর্তবন্ধকর্তাগুপ্রল ইনস্টল কিাি
কিা প্রবনবচনা কিা উপ্রচর্ত র্প্রদও সুপ্রবধাি এই ধিননি আকর্যণ, িাই থগম ও কার্যকলাপ থর্খানন সম্ভব
সামাপ্রজকভানব দূনি িাকাি সুনর্াগ থদয়।

•

o

উপনি থর্মন উনিখ কিা হনয়নি, িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা, (থর্মন থপ্লপ্রিগ্লাস বা অনুরূপ উপাদান) র্প্রদ
বযবহাি কিা হয়, র্তাহনল OSHA-ি প্রননদয প্রিকা অনুর্ায়ী স্থ্াপন কিা উপ্রচর্ত।

o

দায়বদ্ধ পক্ষ পতষ্ঠনপার্কনদি সানি প্রনয়প্রমর্ত প্রনষ্ঠ থর্াগানর্াগ আনি এমন কমীনদি (উদাহিণস্বরূপ, থচক-ইন)
থিস প্রিড, গ্লাভস এবং/অিবা থচানখি সুিক্ষা িদাননি কিা প্রবনবচনা কিনর্ত পানি।

দায়বদ্ধ দলগুপ্রলনক অবিযই নগদ থিপ্রজস্টানিি মনর্তা বস্তুগুপ্রলি থিয়াি কিা থর্মন সিঞ্জামাপ্রদ থিয়াি কিাি
পািাপাপ্রি থিয়াি কিা পতষ্ঠগুপ্রলি স্পিযনক সীমাবদ্ধ কিাি বযবস্থ্া কিনর্ত হনব; অিবা, থিয়াি কিা বস্তুগুপ্রলি সানি
থর্াগানর্াগ কিা বা িায়িই স্পিযকতর্ত পতষ্ঠগুপ্রলি সানি থর্াগানর্াগ কিাি সময় কমীনদি থগ্লাভস (বাপ্রণজয-উপর্ুক্ত বা
প্রচপ্রকৎসা) পিা বাধযর্তামূলক কিনর্ত হনব; অিবা সংস্পনিয আসাি আনগ এবং পনি হানর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা অনুিীলন
কিনর্ত হনব।

C. স্বাস্থ্যবিবয, পবরচ্ছন্নর্তা, এিং জীিানুমুক্তর্রর্
•

িাসপ্রঙ্গকর্তা অনুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষগণনক "COVID-19 এি জনয সিকাপ্রি এবং থবসিকাপ্রি থকন্দ্রগুপ্রল পপ্রিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্ত কিাি প্রননদয প্রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) এবং "িিপ্রিনয় পিা িামান" (STOP THE SPREAD) থপাস্টাি সনমর্ত CDC এবং DOH-এি
িস্তাপ্রবর্ত স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ এবং পপ্রিষ্কিণ ও জীবাণুমুক্তকিনণি আবপ্রিযক ির্তযগুপ্রল থমনন চলা হনচ্ছ প্রক না র্তা দাপ্রয়ত্বিীল
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পক্ষগণনক প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব। দায়বদ্ধ পক্ষনক লগ বজায় িাখনর্ত হনব র্ানর্ত র্তাপ্রিখ, সময় এবং পপ্রিচ্ছন্নর্তাি
পপ্রিপ্রধ অন্তভুয ক্ত।
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সাইনট হানর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা থস্টিন সিবিাহ এবং িক্ষণানবক্ষণ কিনর্ত হনব, প্রনম্নরূনপ:
o

হার্ত থধায়াি জনয: সাবান, উষ্ণ িবাপ্রহর্ত পাপ্রন, এবং প্র সনপানজবল কাগনজি থর্তায়ানল।

o

হার্ত সযাপ্রনটাইজ কিাি জনয: থর্খানন হার্ত থধায়াি সুপ্রবধা পাওয়া র্ানব না বা সম্ভব নাও হনর্ত পানি থসইসব
এলাকাি জনয একটি অযালনকাহল প্রভপ্রিক হযান্ড সযাপ্রনটাইজাি র্ানর্ত অন্তর্ত 60% অযালনকাহল িানক।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সাধািণ এলাকা জুনি হযান্ড সযাপ্রনটাইজাি উপলভয কিনর্ত হনব (উদাহিণস্বরূপ,
িনবিদ্বাি, িস্থ্ান, উপহানিি থদাকান, িাইজ কাউিাি, থগম, আকর্যণ)। থর্খানন সম্ভব স্পিযপ্রবহীন হযান্ড
সযাপ্রনটাইজাি প্র সনপনসাি িাখনর্ত হনব।
▪

o

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক হযান্ড সযাপ্রনটাইজানিি জায়গাগুপ্রলি কানি খুব থবপ্রি থনাংিা হার্ত সাবান এবং জল প্রদনয়
ধুনর্ত হনব প্রচপ্রির্ত কনি সাইননজ প্রদনর্ত হনব; হযান্ড সযাপ্রনটাইজাি খুব থবপ্রি থনাংিা হানর্ত কার্যকি হয় না।

দায়বদ্ধ পক্ষনক পানকয ি চািপানি থনাংিা আইনটমগুপ্রল প্রনষ্পপ্রিি জনয ময়লা সামগ্রী প্রনষ্পপ্রিি পাে স্থ্াপন কিা
উপ্রচর্ত।

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই কমপনক্ষ একটি তদপ্রনক প্রভপ্রিনর্ত এবং পাকয ও িাঙ্গণগুপ্রলি প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কািকিণ ও বহু
থলানকি দ্বািা এবং িায়িই স্পিযকতর্ত পতষ্ঠগুপ্রলি জনয বযবহাি কিা উচ্চ ঝুাঁ প্রকি জায়গাগুপ্রলি জনয আিও ন ন
পপ্রিষ্কাি ও জীবানুমুক্ত কিনর্ত হনব। পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ র্িার্ি এবং চলমান হনর্ত হনব এবং কার্যেম
চলা অবস্থ্ায় ন ন এবং িনয়াজন অনুর্ায়ী হনর্ত হনব। কীভানব িযাপ্রসপ্রলটিগুপ্রল পপ্রিষ্কাি কিনবন র্তাি প্রবিদ
প্রননদয িাবলীি জনয অনুগ্রহ কনি DOH এি "COVID-19 এি জনয সিকাপ্রি এবং থবসিকাপ্রি থকন্দ্রগুপ্রল পপ্রিষ্কাি
কিা এবং জীবাণুমুক্ত কিাি প্রবর্নয় অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) থদখুন।
o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই একই পাটিয/পপ্রিবাি/বাপ্রিি সদসয নয় এমন পতষ্ঠনপার্ক এবং/অিবা কমীনদি মনধয
থিয়াি কিা সিঞ্জাম বা বস্তু (থর্মন আকর্যণ, িাই , থগমস থমপ্রিন) িনর্তযক বযবহািকািীি মনধয অিবা,
অপানিিননি সময় িপ্রর্ত দুই ণ্টা পিপি, র্প্রদ থবপ্রি ন ন না হয়, পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা
প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব।
▪

প্রকন্তু, র্প্রদ পতষ্ঠনপার্কিা থগম থখলাি জনয বা আকর্যণ বা কার্যকলানপ অংিগ্রহনণি জনয সিঞ্জাম ভািা বা
ধাি থনয়, দায়বদ্ধ পনক্ষি অবিযই িপ্রর্তটি বযবহানিি পি সমস্ত থিির্ত থদওয়া সিঞ্জাম (উদাহিণস্বরূপ,
ভািাি জুর্তা, হাননযস) কমীনদি প্রদনয় পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিনর্ত হনব।

▪

প্রবনির্ কনি, থখলাি সময় পতষ্ঠনপার্কনদি মনধয অংিীদাপ্রি আনুর্াপ্রঙ্গক জপ্রির্ত বা িনয়াজনীয় থর্ থকান
আকর্যনণি জনয (উদাহিণস্বরূপ, প্রেমাপ্রেক চিমা, প্রভআি থহ নসট, থলজাি টযাগ, থহলনমট, থবা য থগম,
কা য ), দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই পতষ্ঠনপার্কনদি বযবহানিি মনধয িপ্রর্তটি আইনটম র্িার্িভানব পপ্রিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্ত কিনর্ত হনব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই থিয়াি কিা এবং িায়িই স্পিয কিা পতষ্ঠগুপ্রলি জনয উপর্ুক্ত পপ্রিষ্কাি
ওজীবাণুমুক্তকিনণি উপকিণ িদান কিনর্ত হনব (উদাাঃ, থিপ্রলং, দিজা, িাই স, থগমস, আকর্যণ, টাচপ্রিন,
থবার্তাম, পুিোনিি িািপনেি জনয কাউিাি) ও কমীনদি এই সিবিাহগুপ্রল িস্তুর্তকািনকি প্রননদয ি অনুসিণ
কনি, র্তািপনি হানর্তি স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ থমনন আনগ ও পনি বযবহাি কিনর্ত হনব এই পতষ্ঠগুপ্রলি বযবহানিি পনি বা
অপানিিন চলাকালীন ন ন প্রবিপ্রর্তনর্ত।

o

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত উপর্ুক্ত সংখযক কমী প্রননয়াপ্রজর্ত িাখা র্ািা পতষ্ঠনপার্কনদি কানি দতিযমান, র্ানদি
আকর্যণ, িাই থগমস, কার্যেম ও অনযানয উচ্চ-স্পিয পতষ্ঠ পপ্রিষ্কাি ও জীবাণূমুক্ত কিা জনয প্রনপ্রদযষ্ট কিা
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হনয়নি। দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই পতষ্ঠনপার্কনদি এই অনুনিাধ কিাি প্রবকল্প িদান কিনর্ত হনব থর্ আকর্যণ,
িাই ,থগমস ও কার্যেমগুপ্রল র্তািা বযবহাি কিাি আনগ থর্ন থসগুপ্রল পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা হয়।
▪

•

দায়বদ্ধ পক্ষ প্র সনপানজবল ওয়াইপনসি মনর্তা পপ্রিষ্কািকিণ ও জীবাণুনািক সিবিাহ থিনি থদওয়াি কিা
প্রবনবচনা কিনর্ত পানি, থসইসানি হযান্ড সযাপ্রনটাইজাি, আকর্যণ, থগম, বা িাপ্তবয়ে পতষ্ঠনপার্কনদি আকর্যণ,
িাই , থগম বা কার্যেনম থখলা বা অংিগ্রহণ শুরু কিাি আনগ বযবহাি কিাি জনয িাখাি কিা
প্রবনবচনা কিনর্ত পানি। র্প্রদও, নাবালক পতষ্ঠনপার্কনদি থখনয় থিলা বা অপবযবহানিি কািনণ থকান
পপ্রিষ্কািক এবং জীবাণুনািক সিবিাহ পপ্রিচালনা কিা উপ্রচর্ত নয়।

দায়বদ্ধ পক্ষনক থিস্টরুমগুপ্রল অবিযই প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা সুপ্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব। লকাি রুম এবং
প্রবশ্রামকক্ষ কমপনক্ষ িপ্রর্ত দুই ণ্টা অন্তি বা বযবহানিি উপি প্রনভয ি কনি আিও ন ন পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত
কিনর্ত হনব।
o

থর্খানন সম্ভব থসখানন দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই প্রচি, বযবহৃর্ত হনচ্ছ এমন প্রচি এবং অনযানয পদ্ধপ্রর্তনর্ত
প্রবশ্রামকনক্ষি ধািণ ক্ষমর্তা হ্রাস কনি দূিত্ব প্রবপ্রধমালা পালন প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ থিয়ািকত র্ত ওয়াকয নস্টিন (উদাহিণস্বরূপ, থচক-ইন বা িাইজ
কাউিাি) পপ্রিষ্কাি কিা এবং প্রবপ্রভন্ন কমযচািীনদি বযবহানিি মনধয জীবাণুমুক্ত কিা হয়।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ সিঞ্জাম, আকর্যণ এবং থগমস থর্ন প্রনবপ্রন্ধর্ত জীবাণুনািক বযবহাি
কনি প্রনয়প্রমর্তভানব পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা হয়। EPA দ্বািা COVID-19-এি প্রবরুনদ্ধ কার্যকি প্রহনসনব িনাক্ত
হওয়া প্রনউইয়কয থস্টনটি পপ্রিনবি সংিক্ষণ দপ্তনিি (Department of Environmental Conservation, DEC)
প্রনবপ্রন্ধর্ত পণযগুনলাি র্তাপ্রলকা বযবহাি করুন।
o

র্প্রদ পপ্রিষ্কািকিণ অিবা জীবাণুনািক পণযগুপ্রল পপ্রিষ্কাি কিা বা জীবাণুমুক্তকিণ কাজটি সুিক্ষাি ঝুাঁ প্রক সতপ্রষ্ট
কনি অিবা উপাদান, সিঞ্জাম, আকর্যণ বা থগমগুপ্রলি অবনপ্রর্ত টায় র্তনব দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই এই জার্তীয়
আকর্যণ বা থগমস পতষ্ঠনপার্কনদি কানি বন্ধ িাখনর্ত হনব এবং কমযচািীনদি বযবহানিি জনয হযান্ড হাইপ্রজন
থস্টিন স্থ্াপন কিনর্ত হনব, কমীনদি জনয প্রনষ্পপ্রিনর্াগয গ্লাভস সিবিাহ করুন, বা এই জার্তীয় উপকিণ বা
সিঞ্জাম বযবহাি কনি এমন কমীনদি সংখযাি সীমাবদ্ধর্তা প্রনধযািণ করুন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক পানকয বা র্তাি আনিপানি বা িাঙ্গনন থর্নকাননা বযপ্রক্তি মনধয COVID-19 এি আোনন্তি টনা
টনল, কমপনক্ষ, সমস্ত ভািী ট্র্ানপ্রজট অঞ্চল ও উচ্চ-স্পিয পতষ্ঠর্তল (থর্মন, আসন, আকর্যণ, থগমস, থিয়াি কিা
বা ভািা কিা সিঞ্জাম, হযানন্ড্রলস, হার্তল, দিজাি হার্তল) ইর্তযাপ্রদসহ উনদ্বপ্রগর্ত অঞ্চলগুপ্রলি পপ্রিষ্কাি ও
জীবাণুমুক্তকিনণি বযবস্থ্া কিনর্ত হনব।

•

থকাননা বযপ্রক্তি COVID-19 আনি বনল সনন্দহ হনল অিবা প্রনপ্রির্ত হনল "আপনাি থিপ্রসপ্রলটি পপ্রিষ্কাি কিা এবং
জীবাণুমুক্ত কিা"ি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDC এি প্রননদয প্রিকা প্রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত সনন্দহভাজন বযপ্রক্ত বা অসুস্থ্ বযপ্রক্ত দ্বািা বযবহৃর্ত স্থ্ান বন্ধ কনি প্রদন।
▪

দায়বদ্ধ পক্ষনক র্তানদি কাজকময বন্ধ কিনর্ত হনব না, র্প্রদ র্তািা ক্ষপ্রর্তগ্রস্ত এলাকাগুপ্রল বন্ধ কিনর্ত পানি।

o

এলাকায় প্রবমান বার্তাস বািাননাি জনয বাইনিি দিজা ও জানালা খুলুন।

o

পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি আনগ 24
সম্ভব অনপক্ষা করুন।

o

COVID-19 এ প্রনপ্রির্তভানব অসুস্থ্ বযপ্রক্ত দ্বািা বযবহৃর্ত সকল এলাকা থর্মন অপ্রিস, বািরুম, সাধািণ
এলাকা, এবং ভাগাভাপ্রগ কিা সিঞ্জাম পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত করুন।

ণ্টা অনপক্ষা করুন। র্প্রদ 24

ণ্টা সম্ভব না হয়, র্তাহনল র্র্তক্ষণ
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o

o

একবাি এলাকা র্িার্িভানব পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হনয় থগনল, এটি বযবহানিি জনয থখালা থর্নর্ত
পানি।
▪

COIVD-19 আনি বনল সনন্দহ কিা হনয়নি অিবা প্রনপ্রির্ত কিা হনয়নি এমন বযপ্রক্তি সানি প্রনষ্ঠ বা
প্রনকট থর্াগানর্াগ থনই এমন কমীিা পপ্রিষ্কাি এবং জীবানুমুক্তকিনণি পি পিই কমযনক্ষনে প্রিনি থর্নর্ত
পানিন।

▪

" প্রনষ্ঠ বা কািাকাপ্রি" থর্াগানর্াগ সপনকয র্তনিযি জনয DOH এি "COVID-19 সংেমণ বা
এিনপাজানিি পি কানজ প্রিনি আসা সিকাপ্রি ও থবসিকাপ্রি কমযচািীনদি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) থদখুন।

COVID-19 আনি বনল সনন্দহভাজন বা প্রনপ্রির্ত বযপ্রক্ত পাকয বা িাঙ্গণ পপ্রিদিযন কিাি পি বা বযবহাি কিাি
পি় র্প্রদ সার্ত প্রদননি থবপ্রি সময় অপ্রর্তবাপ্রহর্ত হয়, র্তাহনল স্থ্ানটিনক অপ্রর্তপ্রিক্ত পপ্রিষ্কাি কিাি ও জীবানুমুক্ত
কিাি িনয়াজন থনই, প্রকন্তু প্রনয়মমাপ্রিক পপ্রিষ্কাি ও জীবানুমুক্ত কিা অবযাহর্ত িাখা উপ্রচর্ত।

•

থর্ পপ্রিমানণ এটি আগুন বা সুিক্ষাি ঝুাঁ প্রক তর্তপ্রি কনি না, প্রবনির্ কনি নাবালকনদি জনয, দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত
থর্খানন সম্ভব, সম্ভাবয স্পিয পনয়ি হ্রাস কিনর্ত এবং বায়ু সঞ্চালন উন্নর্ত কিনর্ত পানকয সুপ্রবধাি মনধয বা িাঙ্গনণ
দিজা থখালা িাখাি কিা প্রবনবচনা কিা।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষ এমন স্থ্ানন সাম্প্রদাপ্রয়ক প্রিিচাি বা সুনর্াগ-সুপ্রবধা বন্ধ বা সীপ্রমর্ত কিাি কিা প্রবনবচনা কিনর্ত
পানি র্া পতষ্ঠনপার্ক জমানয়র্ত বা একাপ্রধক টাচপনয়নিি ঝুাঁ প্রক উপস্থ্াপন কিনর্ত পানি, থর্মন িচািণামূলক পুপ্রস্তকা
স্টযানন্ডি বদনল অনুনিানধ বযপ্রক্তগর্ত প্রবর্তিনণি বযবস্থ্া কিা।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই কমযচািীনদি মনধয খাবাি ও পানীয় থিয়াি কিা প্রনপ্রর্দ্ধ কিনর্ত হনব এবং পতষ্ঠনপার্কনদি
বযবহানিি প্রবননাদন ও থগপ্রমং অঞ্চল থিনক দূনি কমযচািীনদি জনয খাবাি খাওয়াি সময় সামাপ্রজক দূিত্ব পালন
কিাি জনয পর্যাপ্ত জায়গা সংিক্ষণ কিনর্ত হনব।

D. পেক ােক্রবমর্ভাটি পুনরাে শুরু র্রা
•

দায়বদ্ধ পক্ষগণনক পর্যায়েপ্রমক-ভানব কার্যকলাপগুপ্রল প্রিওনপপ্রনংনয়ি জনয উৎসাপ্রহর্ত কিা হয় র্ানর্ত অপানিিনগর্ত
সমসযাগুপ্রল প্রেয়াকলাপগুপ্রল স্বাভাপ্রবক পর্যানয় প্রিনি আসাি আনগ সমাধান কনি থনওয়া র্ায়। দায়বদ্ধ পনক্ষি
িিমবাি পুনিায় থখালাি সময় পপ্রিবর্তযননি সনঙ্গ মাপ্রননয় প্রননয় প্রেয়াকলাপ উপলভয কনি থর্তালাি জনয কমী
সংখযা, কানজি সময় এবং পতষ্ঠনপার্কনদি সংখযা সীপ্রমর্ত কিাি কিা প্রবনবচনা কিনর্ত হনব।
o

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত প্রসজন পাস থহাডাি এবং/অিবা স্থ্ানীয় পতষ্ঠনপার্কনদি জনয িািপ্রমক এনিসনক
অগ্রাপ্রধকাি থদওয়া, কািণ অপানিিননি শুরুি প্রদন ও সপ্তানহি মনধয পপ্রিদিযন বতপ্রদ্ধ পায়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগুনলাি উপ্রচর্ত র্তানদি টিনকট বাপ্রর্তল এবং অিয থিির্ত নীপ্রর্তি থর্ থকান র্িার্ি সংনিাধনী
প্রবনবচনা কিা র্ানর্ত থকান অসুস্থ্ পতষ্ঠনপার্কনক বাপ্রিনর্ত িাকনর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিনর্ত পানি।

E. গোোটোে পবরর্ল্পনা
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ র্তািা থস্টনটি জাপ্রি কিা প্রিনল্পি প্রননদয প্রিকাটি পর্যানলাচনা কনিনিন এবং
বুনঝনিন, এবং এটিও প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ র্তািা থসগুপ্রল কার্যকি কিনবন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক কমযচািী এবং পতষ্ঠনপার্কনদি জনয একটি থর্াগানর্াগ পপ্রিকল্পনা গনি র্তুলনর্ত হনব র্া িনর্াজয
প্রননদয িাবলী, িপ্রিক্ষণ, সাইননজ এবং কমযচািীনদি র্তিয িদাননি একটি অপ্রবচপ্রলর্ত উপায়নক অন্তভুয ক্ত কনি। দায়বদ্ধ
পক্ষনক ওনয়বনপজ, থটিট এবং ইনমল গ্রুপ, এবং থসািযাল প্রমপ্র য়া গনি থর্তালাি কিা প্রবনবচনা কিনর্ত হনব।
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•

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত সাইননজ ও থমৌপ্রখক থর্াগানর্ানগি মাধযনম গ্রাহকনদি PPE- প্রবনির্র্ত মুখাবিনণি বযাবহানিি
থক্ষনে CDC এবং DOH এি প্রননদয প্রিকা থমনন চলনর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিা।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি অবিযই পানকয ি প্রভর্তনি ও বাইনি এবং িাঙ্গণ জুনি সংনকর্ত িদপ্রিযর্ত কনি কমীনদি সঠিক
পপ্রিচ্ছন্নর্তা, সামাপ্রজক দূিনত্বি প্রনয়ম, বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম (PPE) এি সঠিক বযবহাি ও পপ্রিষ্কাি
এবং জীবাণুমুক্ত কিাি থিানটাকল থমনন চলাি জনয স্মিণ কপ্রিনয় প্রদনর্ত হনব।

III. িবক্রোসমূহ
A. বিবনং
•

•

পাকয অিবা িাঙ্গনণ িনবনিি আনগ বা পনি দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই কমী ও পতষ্ঠনপার্কনদি জনয বাধযর্তামূলক স্বাস্থ্য
প্রিপ্রনং অনুিীলন িনয়াগ কিনর্ত হনব। এই ধিননি প্রিপ্রনং থ প্রলভাপ্রি কমী, ঠিকাদাি এবং প্রবনের্তানদি জনয
সুপাপ্রিিকত র্ত প্রকন্তু িনয়াজন নয়।
o

প্রিপ্রনং দূিবর্তীভানব সপন্ন কিা থর্নর্ত পানি (উদাহিণস্বরূপ, ই-থমইনলি মাধযনম, থটপ্রলনিান, ইনলকট্র্প্রনক
সানভয , টিনকট েনয়ি সময়, সাইননবান য ি মাধযনম), অনুষ্ঠানস্থ্নল িনবনিি আনগ, র্র্তদূি সম্ভব।

o

প্রিপ্রনং থির্ হওয়াি পূনবয এনক অপনিি সানি প্রনষ্ঠ বা প্রনকট সংস্পনিয থমলানমিা কিা থিনক কমীনদি প্রবির্ত
িাখাি জনয িীপ্রনং এি সমন্বয়সাধন কিা উপ্রচর্ত।

o

স্বাস্থ্য পিীক্ষাি অংি প্রহনসনব, দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই সকল পতষ্ঠনপার্কনদি জনয থর্াগানর্াগপ্রবহীন িানমযাপ্রমটাি
বা িামযাল কযানমিা বযবহাি কনি র্তাপমাো পিীক্ষা কিনর্ত হনব। থর্ থকান পতষ্ঠনপার্ক 100.4° িানিনহাইট বা
র্তাি থবপ্রি র্তাপমাো উপস্থ্াপন কিনল র্তানক অবিযই এপ্রি থিনক বপ্রঞ্চর্ত হনর্ত হনব, থসই সানি পতষ্ঠনপার্ক দনলি
থর্ থকান সদসয র্ািা গর্ত 10 প্রদননি মনধয জ্বি িাকা পতষ্ঠনপার্নকি প্রনষ্ঠ সংস্পনিয এনসনি র্তানদি এপ্রি থিনক
বপ্রঞ্চর্ত হনর্ত হনব (উদাহিণস্বরূপ, পপ্রিবানিি সদসয, বযপ্রক্ত র্ািা একই বাসভবন ভাগাভাপ্রগ কনি)।
▪

দায়বদ্ধ পক্ষ 100.4° িানিনহাইট বা র্তাি থবপ্রি র্তাপমাো সহ উপপ্রস্থ্র্ত পতষ্ঠনপার্কনদি প্রিপ্রনং লাইন থিনক
সামপ্রয়কভানব সনি থর্নর্ত অনুমপ্রর্ত প্রদনর্ত পানি, র্তানদি িিীনিি র্তাপমাো স্বাভাপ্রবক কিাি জনয কনয়ক
প্রমপ্রনট অনপক্ষা কিনর্ত পানি, এবং র্তািপি প্রদ্বর্তীয় র্তাপমাো পিীক্ষা কিনর্ত পানি। র্প্রদ প্রদ্বর্তীয় থচক িিম
থচনকি িলািল প্রনপ্রির্ত কনি, র্তাহনল বযপ্রক্তনক অবিযই এপ্রি ির্তযাখযান কিনর্ত হনব; র্প্রদ প্রদ্বর্তীয় থচক
পতষ্ঠনপার্নকি 100.4° িানিনহাইট বা এিনচনয় থবপ্রি র্তাপমাোয় পতষ্ঠনপার্কনক পানকয িনবনিি প্রননদয ি না
থদয়।

▪

র্তাপমাো পিীক্ষা অবিযই মাপ্রকযন র্ুক্তিানেি সম কমযসংস্থ্াননি সুনর্াগ কপ্রমিন বা DOH প্রননদয প্রিকা
অনুর্ায়ী পপ্রিচালনা কিনর্ত হনব। দায়বদ্ধ পক্ষ কর্ততযক বযপ্রক্তনদি স্বাস্থ্য র্তনিযি থিক য িাখা প্রনপ্রর্দ্ধ
(উদাহিণস্বরূপ, একজন বযপ্রক্তি প্রনপ্রদযষ্ট র্তাপমাোি র্তিয), র্প্রদ না বযপ্রক্ত কর্ততযক অনুমপ্রর্ত থদওয়া হয়,
প্রকন্তু এমন থিক য বজায় িাখাি অনুমপ্রর্ত থদওয়া হয় র্া প্রনপ্রির্ত কনি থর্ বযপ্রক্তনক প্রিন কিা হনয়নি
এবং এই ধিননি প্রিপ্রনং এি িলািল (উদাহিণস্বরূপ, পাস/থিল, প্রক্লয়াি/প্রক্লয়াি কিা হয়প্রন)।

নূযনর্তমভানব, একটি িশ্নপে বযবহাি কনি প্রিপ্রনং সপন্ন কিনর্ত হনব র্া প্রনধযািণ কনি থর্ বযপ্রক্তি:
o

COVID-19 উপসগয আনি: COVID-19 এি থকান লক্ষণ বর্তযমানন অপ্রভজ্ঞর্তা হনচ্ছ, অিবা সম্প্রপ্রর্ত (গর্ত 48
ণ্টাি মনধয) অপ্রভজ্ঞর্তা হনয়নি;
▪

CDC পিামিয থদয় থর্ COVID-19 উপসগযগুপ্রলি মনধয িাকনর্ত পানি জ্বি বা সপ্রদয, কাপ্রি, শ্বাস-িশ্বানসি
অভাব, ক্লাপ্রন্ত, থপিী বা িিীনিি বযিা, মািা বযিা, স্বাদ বা গনন্ধি সাম্প্রপ্রর্তক থলাপ, গলা বযিা, বদ্ধ
নাক বা সপ্রদয, বপ্রম বা বপ্রম বপ্রম ভাব, ায়প্রিয়া; র্প্রদও, পূনবয িাকা থমপ্র কযাল পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তি কািনণ এই
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উপসগযগুপ্রলি কনয়কটি থদখা প্রদনর্ত পানি, থর্মন অযালাপ্রজয বা মাইনগ্রন, র্া একজন স্বাস্থ্যনসবা িদানকািী
কর্ততযক িনাক্ত হনয়নি। থসনক্ষনে, র্প্রদ উপসগয নর্তুন বা খািাপ হয় র্তাহনল বযপ্রক্তি শুধুমাে "হযাাঁ" উিি
থদওয়া উপ্রচর্ত।
o

COVID-19 থর্াগানর্াগ: গর্ত 10 প্রদনন ায়াগনপ্রস্টক থটস্ট বা লক্ষনণি উপি প্রভপ্রি কনি সনন্দহভাজন বযপ্রক্তি
সানি (অিবা স্বাস্থ্য কর্ততযপনক্ষি প্রনধযাপ্রির্ত সংজ্ঞা অনুর্ায়ী প্রনষ্ঠ থর্াগানর্াগ) হনয়নি র্াি COVID-19 আনি ;
▪

DOH পিামিয িদান কিনি থর্ 24 ণ্টাি মনধয 10 প্রমপ্রনট বা র্তাি থবপ্রি সমনয়ি জনয একজন বযপ্রক্তি
িয় িু নটি মনধয িাকা হনচ্ছ প্রনষ্ঠ থর্াগানর্াগ, র্া র্তানদি উপসনগযি প্রবকানিি 2 প্রদন আনগ থিনক শুরু
হয় অিবা র্প্রদ উপসগয প্রবহীন হয় র্তাহনল র্তানদি পিীক্ষা কিাি 2 প্রদন আনগ থিনক শুরু হয়। প্রনষ্ঠ
থর্াগানর্াগ এমন বযপ্রক্তনদি অন্তভুয ক্ত কনি না র্ািা র্িার্ি, িনয়াজনীয় বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম
পনি স্বাস্থ্যনসবা থসটিং-এ কাজ কনি।

▪

এই বজযন থসই সমস্ত বযপ্রক্তনদি থক্ষনে িনর্াজয হনব না র্ানদি (1) COVID-19 এি প্রবরুনদ্ধ পুনিাপুপ্রি
টিকা থদওয়া হনয়নি - টিকা প্রসপ্রিজ থির্ হওয়াি 14 প্রদন অপ্রর্তবাপ্রহর্ত হওয়া প্রহসানব সংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা
হনয়নি - গর্ত 90 প্রদননি মনধয অিবা (2) গর্ত 3 মানসি মনধয লযাব-কনিাময COVID-19 থকস
থিনক পুনিাপুপ্রি সুস্থ্ হনয় উন নি। ( প্রনষ্ঠ থর্াগানর্ানগি পি থকায়ািািাইননি পপ্রিবনর্তয, এই ধিননি
বযপ্রক্তনদি সংস্পনিয আসাি পি 14 প্রদননি জনয COVID-19 উপসগয পর্যনবক্ষণ কিনর্ত হনব।)

o

COVID-19 পপ্রজটিভ থটস্ট: গর্ত 10 প্রদননি মনধয COVID-19 এি জনয
পপ্রজটিভ পিীপ্রক্ষর্ত হনয়নিন; এবং/অিবা

o

সাম্প্রপ্রর্তক ভ্রমণ: গর্ত 10 প্রদননি মনধয একটি অ-সংর্ুক্ত থস্টট, মাপ্রকযন র্ুক্তিাে অঞ্চল বা অনয থকাননা থদি
থিনক প্রনউ ইয়কয থস্টনট ভ্রমণ কনিনিন এবং থস্টনটি ভ্রমণ প্রননদয প্রিকা অনুসিণ কিনর্ত বযিয হনয়নিন।
▪

ায়াগনপ্রস্টক পিীক্ষাি মাধযনম

2021 সানলি 1 এপ্রিল, থিনক কার্যকি, থস্টনটি ভ্রমণ প্রননদয প্রিকা অনুর্ায়ী অনয থকান মাপ্রকযন থস্টট বা
অঞ্চল থিনক প্রনউ ইয়নকয িনবনিি পি আি থদিী পর্যটকনদি থকায়ানিপ্রিন কিনর্ত হনব না। আন্তজযাপ্রর্তক
ভ্রমণকািীনদি জনয থি ানিল CDC প্রননদয প্রিকা কার্যকি িনয় থগনি।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি অবিযই কমীনদি িনয়াজন এবং র্খন র্তািা পানকয বা িাঙ্গনণ িানক, পতষ্ঠনপার্কনদি অপ্রবলনব িকাি
কিনর্ত হনব, র্প্রদ এবং র্খন উপনিাক্ত থকান িনশ্নি িপ্রর্ত র্তানদি উিনি পপ্রিবর্তযন হয় র্তািা থর্ন অপ্রবলনব র্তা
িকাি কনিন, থর্মন র্প্রদ র্তািা উপসগয অনুভব কিনর্ত শুরু কনিন।

•

প্রিপ্রনং িপ্রেয়া সহজ কিাি জনয দায়বদ্ধ পনক্ষি কমীনদি সানি সমন্বয় কিা উপ্রচর্ত। প্রিপ্রনংনয়ি সনবযািম চচযাগুপ্রল
অন্তভুয ক্ত কনি:

•

o

পতষ্ঠনপার্কনদি কানি আগাম থর্াগানর্াগ কিা থর্ র্তািা অনুষ্ঠানস্থ্নল েু কনর্ত পািনব না র্প্রদ র্তািা প্রিপ্রনংনয় বযিয
হয়, র্া র্তানদি দনলি অনযানয সদসযনদি উপি িভাব থিলনর্ত পানি র্প্রদ র্তািা সনন্দহভাজন হয় অিবা লক্ষণ
বা ইপ্রর্তবাচক পিীক্ষাি িলািনলি উপি প্রভপ্রি কনি র্তানদি COVID-19 িানক।

o

র্ািা আনগ থিনক র্তানদি প্রিপ্রনং িশ্নপে সপন্ন এবং পাি কনিনি র্তানদি প্রচপ্রির্ত কিা।

o

র্প্রদ স্থ্ান ও পানকয ি কনপ্রিগানিিন অনুমপ্রর্ত থদয় র্তনব COVID-19-এি সনন্দহজনক বা প্রনপ্রির্ত হওয়া থক্ষনে
িভাবনক হ্রাস কিনর্ত িনবিপনিি কানি বা র্তাি কািাকাপ্রি িাকা বযপ্রক্তনদি প্রিপ্রনং কিা।

o

প্রিপ্রনং এবং/অিবা পানকয িনবনিি জনয লাইনন দাাঁপ্রিনয় িাকা বযপ্রক্তবগযনক র্িার্ি সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখাি
সুনর্াগ থদওয়া।

দায়বদ্ধ পক্ষনক প্রনপ্রির্ত কিনর্ত হনব থর্ র্তাপমাো থচক সহ প্রিপ্রনং কার্যেম সপাদনকািী থকাননা কমযচািী পানকয
িনবিকািী সম্ভাবয সংোমক বযপ্রক্তি সংস্পিয থিনক র্িার্ি সুিপ্রক্ষর্ত িনয়নি। থর্ কমীিা প্রিপ্রনং কার্যেম সপাদন
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কনিন র্তানদি থিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তনিাধ থকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য প্রবভাগ (DOH) এবং থপিাগর্ত প্রনিাপিা ও স্বাস্থ্য
িিাসন (OSHA) থিানটাকনলি সানি পপ্রিপ্রচর্ত, প্রননয়াগকর্তযাি দ্বািা িনাক্ত কিা বযপ্রক্তনদি দ্বািা িপ্রিপ্রক্ষর্ত হওয়া
উপ্রচর্ত।
o

•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই থর্নকাননা পতষ্ঠনপার্কনক সুপ্রবধায় েু কনর্ত অস্বীকাি কিনর্ত হনব র্ািা প্রিপ্রনং িশ্নপনে বযিয
হনয়নি এবং থসই সানি পতষ্ঠনপার্ক দনলি থর্নকাননা সদসয র্ািা গর্ত 10 প্রদননি মনধয এই ধিননি পতষ্ঠনপার্নকি সানি
প্রনষ্ঠ থর্াগানর্াগ থিনখ িাকনর্ত পানি র্প্রদ র্তািা COVID-19 এি সাম্প্রপ্রর্তক উপসগয বা সাম্প্রপ্রর্তক ায়াগনপ্রস্টক
পিীক্ষাি পপ্রজটিভ প্রিনপাটয কনি িানক (থর্মন, পপ্রিবানিি সদসয, একই আবাসন থিয়াি কিা বযপ্রক্ত) র্তানদি
সুপ্রবধায় েু কনর্ত অস্বীকাি কিনর্ত হনব।
o

•

প্রিপ্রনং কিা কমীনদি জনয কমপনক্ষ একটি স্বীকত র্ত থিস কভাপ্রিং সহ বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম (PPE)
িদান কিনর্ত হনব এবং র্তানদি র্তা বযবহাি কিা উপ্রচর্ত, এবং র্তানর্ত গ্লাভস, একটি গাউন, গগলস এবং/অিবা
একটি থিস প্রিড অন্তভুয ক্ত হনর্ত পানি।

সাম্প্রপ্রর্তক উপসনগযি কািনণ অিবা সাম্প্রপ্রর্তক ইপ্রর্তবাচক ায়াগনপ্রস্টক পিীক্ষাি িলািনলি কািনণ প্রিপ্রনং
িশ্নপনে বযিয হওয়াি জনয থর্ সব পতষ্ঠনপার্কনদি িনবি কিনর্ত অস্বীকত প্রর্ত থদওয়া হনয়নি, র্তানদি মূলযায়ননি
জনয একজন স্বাস্থ্যনসবা িদানকািীি সানি থর্াগানর্াগ কিা উপ্রচর্ত।

দায়বদ্ধ পনক্ষি অবিযই প্রিপ্রনং িশ্নপনে বযিয থকাননা কমযচািীনক িনবি কিনর্ত থদওয়া উপ্রচর্ত নয়। এই ধিননি
কমীনদি অবিযই মূলযায়ননি জনয একজন স্বাস্থ্যনসবা িদানকািীি সানি থর্াগানর্াগ কিনর্ত হনব এবং র্প্রদ িনর্াজয
হয়, ায়াগনপ্রস্টক থটপ্রস্টং কিানর্ত হনব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষনক কমযচািীটিনক দূিবর্তীভানব স্বাস্থ্যনসবা ও থটপ্রস্টং প্রিনসানসযি র্তিয িদান কিনর্ত হনব।

o

COVID-19 এি ায়াগনপ্রস্টক পিীক্ষাি িল পপ্রজটিভ হনল দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই অপ্রবলনব থকসটি সবনন্ধ
থস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিনক জানানর্ত হনব।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি COVID-19 এি সনন্দহভাজন বা প্রনপ্রির্ত থকস বা COVID-19 এ আোন্ত বযপ্রক্তি সানি প্রনষ্ঠ বা
কািাকাপ্রি থর্াগানর্ানগি পি কানজ প্রিনি আসনর্ত চাওয়া কমযচািীনদি সংোন্ত থিানটাকল বা পপ্রলপ্রস জানাি জনয
"COVID-19 সংেমণ বা এিনপাজানিি পি কানজ প্রিনি আসা সিকাপ্রি ও থবসিকাপ্রি কমযচািীনদি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রননদয প্রিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) থদখা উপ্রচর্ত।

•

দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত থর্াগানর্ানগি একজন বা একাপ্রধক থকন্দ্রীয় বযপ্রক্ত প্রনধযািণ কিা, র্া কার্যকলাপ, অবস্থ্ান,
প্রিিট বা প্রদন দ্বািা পপ্রিবপ্রর্তযর্ত হনর্ত পানি, থর্ সকল কমী িশ্নপে গ্রহণ এবং র্াচাই কিাি জনয দায়ী, এই ধিননি
থর্াগানর্ানগি বযপ্রক্ত বা বযপ্রক্তবগযনক সবাি জনয প্রনপ্রদযষ্ট পাটিয প্রহনসনব প্রচপ্রির্ত কিা হনয়নি র্ানক র্তািা পনি COVID19 সপপ্রকযর্ত উপসগয অনুভব কিনি প্রক না র্তা জানানব।
o

•

এই সুপ্রবধাি জনয থর্াগানর্ানগি প্রচপ্রির্ত পনয়ি (গুপ্রলি) সনন্দহভাজন বা পপ্রজটিভ থকনসি বযপ্রক্তনদি কাি থিনক
প্রবজ্ঞপ্রপ্ত পাওয়াি জনয িস্তুর্ত িাকনর্ত হনব এবং, সাইট থসিটি মপ্রনটনিি সানি পিামিয কনি, সংপ্রিষ্ট প্রবজ্ঞপ্রপ্ত,
থর্াগানর্াগ, কিাক্ট থট্র্প্রসং এবং পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্তকিণ িপ্রেয়া শুরু কিনর্ত হনব, র্া পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তি জনয
িনর্াজয।

র্র্তটা সম্ভব, দায়বদ্ধ পনক্ষি উপ্রচর্ত একজন সাইট থসিটি মপ্রনটি প্রননয়াগ কিা র্াি দাপ্রয়ত্ব হনব সকল বযপ্রক্ত কর্ততযক
সাইট থসিটি প্লযাননি সব প্রদনকি সানি সাবযক্ষপ্রণক থমনন চলা প্রনপ্রির্ত কিা।
o

বর্তযমানন পানকয বা িাঙ্গনণ উপপ্রস্থ্র্ত বা সম্প্রপ্রর্ত উপপ্রস্থ্র্ত একজন বযপ্রক্তি জনয ায়াগনপ্রস্টক পিীক্ষাি িলািনলি
মাধযনম প্রনপ্রির্ত COVID-19 এি পপ্রজটিভ থকস সপনকয অবপ্রহর্ত কিা হনল সাইট সুিক্ষা মপ্রনটনিি অবিযই:
▪

থর্ থকাননা ইপ্রর্তবাচক বা পপ্রজটিভ থকনসি থক্ষনে অপ্রবলনব থস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিনক জানান,
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•

▪

থর্সব বযপ্রক্তি র্ানদি থকায়ািািাইননি িনয়াজন হনর্ত পানি, র্তানদি
কিনর্ত থর্াগানর্াগ থট্র্প্রসং িনচষ্টায় সহায়র্তা করুন,

প্রনষ্ঠ বা প্রনকট থর্াগানর্াগ প্রচপ্রির্ত

▪

পপ্রিপ্রচর্ত বযপ্রক্তনদি সানি থর্াগানর্াগ করুন র্ািা থভনুযনর্ত পপ্রজটিভ থকনসি সংস্পনিয আসনর্ত পানিন থর্খানন
একটি পপ্রজটিভ থকস প্রিনপাটয কিা হনয়নি, কিাক্ট থট্র্প্রসং কিা হনব, প্রনষ্ঠ থর্াগানর্ানগি প্রবজ্ঞপ্রপ্ত থদওয়া
হনব এবং উন্মুক্ত এলাকাি অপ্রর্তপ্রিক্ত পপ্রিষ্কাি ও জীবাণুমুক্তকিণ কিা হনব, এবং

▪

উপনিাক্ত থিানটাকল অনুর্ায়ী উন্মুক্ত এলাকা পপ্রিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি জনয র্িার্ি কমযচািী(গুপ্রল)
থিিণ করুন।

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই কমযচািী, ঠিকাদাি ও প্রবনের্তানদি একটি লগ বজায় িাখনর্ত হনব, র্ানদি পানকয এই
সুপ্রবধাি অনযানয বযপ্রক্তনদি সানি প্রনষ্ঠ বা প্রনকট থর্াগানর্াগ িাকনর্ত পানি; র্িার্ি PPE বা থর্াগানর্াগপ্রবহীন
উপানয় এবং পতষ্ঠনপার্কনদি মাধযনম সঞ্চাপ্রলর্ত থ প্রলভাপ্রিগুপ্রল বাদ প্রদনয়, র্ানদি উপপ্রস্থ্প্রর্ত দায়বদ্ধ পক্ষ দ্বািা
পতিকভানব িক্ষণানবক্ষণ কিা হনব।
o

লগটিনর্ত অবিযই িনর্তযক বযপ্রক্তি পূণয নাম, ঠিকানা এবং থিান নবি সহ থর্াগানর্াগ র্তিয ধািণ কিনর্ত হনব,
র্ানর্ত একটি ইপ্রর্তবাচক COVID-19 থকনসি থক্ষনে সকল থর্াগানর্াগ প্রচপ্রির্ত, খুাঁনজ থবি কিা এবং অবপ্রহর্ত কিা
থর্নর্ত পানি। লগটি নূযনর্তম 28 প্রদননি জনয অবিযই বজায় িাখনর্ত হনব এবং অনুনিাধ কিনল িাজয/স্থ্ানীয়
স্বাস্থ্য প্রবভানগি কানি উপলভয কিনর্ত হনব।

B. িনাক্ত এিং খুুঁটজ গির র্রা
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই কমী ও পতষ্ঠনপার্কসহ থর্ থকাননা বযপ্রক্ত কর্ততযক COVID-19 এি পিীক্ষাি পপ্রজটিভ িলািল
সপনকয অবপ্রহর্ত হওয়াি পনি অপ্রবলনব থস্টট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবভাগনক অবপ্রহর্ত কিনর্ত হনব এবং িনর্াজয, ঠিকাদাি
ও প্রবনের্তািা, বর্তযমানন বা পানকয সম্প্রপ্রর্ত প্রিনলন।

•

একজন বযপ্রক্তি থক্ষনে প্রর্প্রন পানকয থর্াগানর্াগ কনিপ্রিনলন COVID-19 এি জনয পপ্রজটিভ পিীক্ষা কনি, দায়বদ্ধ
পক্ষনক অবিযই পানকয বযপ্রক্তনদি িনাক্ত কনি থস্টট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবভানগি কিাক্ট থট্র্প্রসং িনচষ্টাি সানি
সহনর্াপ্রগর্তা কিনর্ত হনব র্ািা এই ধিননি বযপ্রক্তি COVID-19 উপসগযগুপ্রল অনুভব কিা শুরু কিাি আনগ 48
ণ্টাি মনধয পপ্রজটিভ বযপ্রক্তি মনর্তা একই সমনয় বা র্তাি আনিপানি একই সমনয় িাকনর্ত পানি বা ায়াগনপ্রস্টক
পিীক্ষাি জনয র্তানদি নমুনা সংগ্রহ কিা হনয়প্রিল, র্া আনগ হয়। এ জার্তীয় থট্র্প্রসংনয়ি িনচষ্টায় পাকয সপপ্রকযর্ত
র্তনিযি পর্যানলাচনা অন্তভুয ক্ত িাকনর্ত পানি, থর্মন কমী লগ/প্রিপ্র উল, প্রিপ্রনং থিক য , অংিগ্রহণকািী সাইন-ইন
এবং/অিবা সাধািণ অঞ্চনলি প্রভপ্র ও িু নটজ (থর্মন, িনবি/িস্থ্ান, লপ্রব)।
o

থি ানিল ও থস্টনটি আইন ও প্রবধান অনুর্ায়ী অবিযই থগাপনীয়র্তা বজায় িাখনর্ত হনব।

o

পানকয িাকাি সময় থকাননা কমীি COVID-19 এি উপসগয থদখা থদওয়াি থক্ষনে, দায়বদ্ধ পক্ষ আনিপানিি
অঞ্চনল িাকা বযপ্রক্তনদি বা অপ্রবলনব প্রনষ্ঠ সংস্পনিয প্রহনসনব প্রবনবপ্রচর্ত হনর্ত পানি এমন বযপ্রক্তনদি অবপ্রহর্ত কিা
উপ্রচর্ত থর্খানন থসই স্থ্ানটি জুনি বযপ্রক্ত থকািায় প্রিল থস সপনকয র্তনিযি সানি অপ্রবলনব প্রনষ্ঠ সংস্পিয প্রহনসনব
প্রবনবপ্রচর্ত হনর্ত পানি এবং র্প্রদ র্তানদি মনধয লক্ষণীয় বযপ্রক্ত ায়াগনপ্রস্টক পিীক্ষাি মাধযনম COVID-19 এি
জনয পপ্রজটিভ পিীক্ষা কনি থস প্রবর্নয়ও র্তানদি অবপ্রহর্ত কিনর্ত হনব।

•

িাজয এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবভাগগুপ্রল, র্তানদি আইপ্রন কর্ততযনত্বি অধীনন, সংেমন সহ বা সংেমনণি সংস্পনিয আসা
বযপ্রক্তনদি পর্যনবক্ষন এবং র্ার্তায়ানর্তি উপি সীমাবদ্ধর্তা বাস্তবায়ন কিনর্ত পানি, র্াি মনধয বাপ্রিনর্ত আইনসানলিান
বা থকায়ািািাইন অন্তভুয ক্ত।

•

থর্ সমস্ত কমযচািীনদি সর্তকয কনি থদওয়া হনয়নি থর্ র্তািা একজন COVID-19 সংেপ্রমর্ত বযপ্রক্তি প্রনষ্ঠ সাপ্রন্ননধয
বা কািাকাপ্রি এনসনিন, এবং প্রচপ্রির্তকিণ, ট্র্যাপ্রকং বা অনযানয পদ্ধপ্রর্তগুপ্রলি মাধযনম সর্তকয কনি থদওয়া কমযচািীনদি,
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সর্তকয কনি থদওয়াি সময় র্তা প্রননজ থিনক র্তানদি প্রননয়াগকািীনক প্রিনপাটয কিনর্ত হনব এবং র্তািা উপনি উপ্রিপ্রখর্ত
সমস্ত থিানটাকল থমনন চলনবন।
•

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই িনর্তযক পতষ্ঠনপার্কনক (অিবা, পতষ্ঠনপার্ক নাবালক হনল র্তানদি দল/বাপ্রি/পপ্রিবাি থিনক
একজন িাপ্তবয়েনক) সম্ভাবয কিাক্ট থট্র্প্রসং িনচষ্টায় বযবহানিি জনয র্তানদি পুনিা নাম, ঠিকানা ও থিান নবি বা
ই-থমইল সিবিাহ কিনর্ত িনয়াজনীয়র্তা প্রনধযািণ কিনর্ত হনব।
o

থর্াগানর্াগ র্তিয সংগ্রহ িপ্রেয়া থর্ থকান উপানয় পপ্রিচাপ্রলর্ত হনর্ত পানি র্ানর্ত দায়বদ্ধ পক্ষ উপনিাক্ত র্তিয
সংগ্রহ কিনর্ত, প্রকন্তু সীমাবদ্ধ নয়: টিনকট েনয়ি সময়, একটি প্র প্রজটাল অযাপ্রপ্লনকিন বা কাগজ িনমযি
মাধযনম, থসায়াইপ কা য বা বািনকা প্রি ানিি মাধযনম, অিবা টিনকট বযবস্থ্াপনা বযবস্থ্াি মাধযনম।

o

দায়বদ্ধ পক্ষনক অবিযই 28 প্রদন ধনি উপ্রিপ্রখর্ত সাইন-ইন র্তনিযি থিক য বজায় িাখনর্ত হনব এবং অনুনিাধ
কিা হনল থস্টট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অিপ্রিটিি কানি এই ধিননি র্তিয উপলভয কিনর্ত হনব।

IV. বনটোের্ারীর পবরর্ল্পনাসমূহ
দায়বদ্ধ পক্ষনক সহনজই থচানখ পনি এমন স্থ্ানন অবিযই কমীনদি জনয সাইনট সপূণয কিা প্রনিাপিাি পপ্রিকল্পনা(সমূহ)
থপাস্ট কিনর্ত হনব। COVID-19 এি প্রবস্তাি থিাধ কিনর্ত পপ্রিকল্পনা গ ননি জনয থস্টট, বযবসাি মাপ্রলক এবং
পপ্রিচালকনদি পি থদখানর্ত, একটি বযবসাি প্রিওনপপ্রনংনয়ি প্রনিাপিা পপ্রিকল্পনাি থটমনপ্লট উপলভয কনিনি।
বনরাপত্তার আটরা র্তিয, বনটদক বির্া ও বরটসাসক গুবি এখাটন উপিভয:
প্রনউ ইয়কয থস্টট স্বাস্থ্য দপ্তনিি ননভল কনিানাভাইিানসি (COVID-19) ওনয়বসাইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাপ্রকযন র্ুক্তিানেি থিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তনিাধ কনিাভাইিাস (COVID-19) ওনয়বসাইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থপিাগর্ত প্রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য িিাসন COVID-19 ওনয়বসাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

বনটের বিঙ্কটিটর্ত, বনবির্ত র্রুন গে আপবন এই বনটদক বির্া অনুোেী পবরোিনা র্রার জনয আপনার
দােিদ্ধর্তা পটড়টেন এিং িুটেটেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation

23

