COVID-19 জনস্বাস্থ্য সঙ্কটের সমটে ইনট ার বিটনাদন এিং পাবরিাবরক বিটনাদন
সংক্রান্ত অন্তিব র্তীকালীন বনটদব বিকা
আপনার এই নবিটি পড়া হটে গেটল আপবন বনটে র্তা বনবির্ত করটর্ত পারটিন।
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গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া র্লাকালীন ইনড াি রবডনাদন এবং পারিবারিক রবডনাদন সুরবধাি মারলক/অপাডিটি
কমচর্ািী, ঠিকাদাি এবং রবডেতা এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি COVID-19 এি প্রাদুর্চাব থেডক সাবধানতা সংোন্ত
প্রদান কিাি জনয এই অন্তবচতী রনডদচ রিকা ("ইনড াি রবডনাদন এবং পারিবারিক রবডনাদন সুরবধাি জনয
এি অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা") ততরি হড়েডে।

এই রনডদচ রিকা সকল ইনড াি রবডনাদন সুরবধা এবং পারিবারিক রবডনাদন থকন্দ্র কার্চেডমি থেডে প্রডর্াজয, র্াি মডধয
িড়েডে, রকন্তু এডতই সীরমত ন়ে আিডক এবং দেতা এবং সুডর্াডগি রিড ম্পিন থগমস, এ়োি হরক, রপং পং, রিবল, বাধা বা রবডনাদনমূলক থকাসচ, থলজাি টযাগ, সফট থেএরি়ো, এডিপ রুম, র্ার্ুচ ়োল রি়োরলটি অযাট্রাকিন, ইনড াি
ট্রযাডম্পারলন পাকচ , ইনড াি থমরি থগা িাউন্ড বা কযাডিাডসল, ইনড াি থট্রন িাই ,ইনড াি থিালাি থকাস্টাি, এবং/অেবা
ইনড াি বাম্পাি কাি।
এই বনটদব বিকা অনুযােী শুক্রিার, 26 মােব, 2021 গিটক ইনট ার বিটনাদন সুবিধা এিং পাবরিাবরক বিটনাদন গকন্দ্র
পুনরাে গ ালা হটর্ত পাটর। দােিদ্ধ পক্ষটক - গযমনটি বনটে ির্ব না করা হটেটে - এই বনটদব বিকাে িবর্ব র্ত
প্রটোজনীের্তা পূরটর্র জনয বনবদব ষ্ট স্বাস্থ্য গপ্রাটোকল সহ পুনরাে গ ালার দুই সপ্তাটহর মটধয সংবিষ্ট কাউবির স্বাস্থ্য
বিভাে িা স্থ্ানীে জনস্বাস্থ্য কর্তবত পটক্ষর কাটে একটি পবরকল্পনা জমা বদটর্ত হটি।
এই রনডদচ রিকা আউটড াি রবডনাদন পাকচ , রেম পাকচ বা ও়োটাি পাডকচ ি থেডে প্রডর্াজয ন়ে, র্া শুেবাি, 9 এরপ্রল,
2021 পর্চন্ত পুনিা়ে থ ালা র্াডব না, এবং অবিযই রনউ ই়েকচ থস্টট র পাটচডমন্ট অফ থহল্ে (DOH) এি জারি কিা
আসন্ন রনডদচ রিকা অনুসিণ কিডত হডব।
ইনড াি রবডনাদন আকষচণ বা কার্চকলাপ থর্ াডন এই নরেডত বরণচত র্োর্ে সামারজক দূিত্ব এবং পরিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্তকিডণি মান অজচন কিা র্াডব না (উদাহিণস্বরূপ, বল রপট) থসগুরল অবিযই বন্ধ োকডত হডব।
ইনড াি রবডনাদন সুরবধা এবং পারিবারিক রবডনাদন থকন্দ্রগুরল রবরর্ন্ন ধিডনি কার্চকলাপ অন্তর্ুচ ক্ত োকডত পাডি এবং
ইনড াি রবডনাদন এবং পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি মারলক/অপাডিটিডদি প্রাসরিক রিল্প-রনরদচ ষ্ট DOH রনডদচ রিকা থদ ডত
হডব, থর্ াডন প্রডর্াজয। রবডিষ কডি থর্ডকাডনা ুর্িা অেবা উপহাডিি থদাকানগুডলাডক অবিযই স্বাস্থ্য রবর্াগ (DOH)
দ্বািা বরণচত "COVID-19 জনস্বাডস্থ্যি জরুরি অবস্থ্াি সম়ে অতযাবিযক এবং পর্চা়ে II ুর্িা বযবসার়েক কার্চকলাডপি
জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities
during the COVID-19 Public Health Emergency) থমডন র্লডত হডব। অরফস রর্রিক কার্চকলাপগুরলডক অবিযই
"COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি পরিরস্থ্রতডত অরফস-রর্রিক কাডজি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ িনা" (Interim Guidance
for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্া়েী কার্চ পরির্ালনা কিডত
হডব। থিস্টু ডিন্ট, বাি, এবং/অেবা কডেিনগুরলডক অবিযই DOH-এি রনডদচ রিকা অনুর্া়েী কাজ কিডত COVID-19
গণস্বাস্থ্য সঙ্কডটি সম়ে াদয পরিডষবাি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা;হডব, র্রদও, থর্ াডনই এই রনডদচ রিকা কড াি মান
প্রড়োগ কডি, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই থসই মান থমডন র্লডত হডব। েীডা এবং রবডনাদন কার্চেম, থর্মন িক ক্লাইরবং,
রমরন গলফ, বযাটিংডকজ, এবং/অেবা থবারলংডক "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে DOH-এি েীডা ও
রবডনাদডনি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Sports and Recreation During the COVID-19

Public Health Emergency) অনুর্া়েী কাজ কিডত হডব। পুল এবং রবডনাদনমূলক জলজ থে গ্রাউন্ডগুরলডক
"COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে পুল এবং রবডনাদনমূলক জলজ থে গ্রাউডন্ডি জনয অন্তবচতীকালীন
রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Pools and Recreational Aquatic Spray Grounds During the COVID-19
Public Health Emergency) অনুর্া়েী কাজ কিডত হডব, র্রদও, র্ ন এই রনডদচ রিকা অনুর্া়েী মু াবিডণি প্রড়োজন
হডব, দা়েবদ্ধ পেডক পারনডত োকা অবস্থ্া়ে পৃষ্ঠডপাষকডদি সামর়েকর্াডব মু াবিণ অপসািণ কিডত রদডত হডব স্বাস্থ্য
এবং রনিাপিা রনরিত কিাি জনয। মুরর্ রেড়েটািগুরলডক অবিযই DOH এি "COVID-19 জনস্বাডস্থ্যি সংকটকালীন
পরিরস্থ্রতডত মুরর্ রেড়েটডিি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ িনা" (Interim Guidance for Movie Theaters during the
COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্া়েী কার্চ পরির্ালনা কিডত হডব। সিাসরি রবডনাদন এবং পািফডমচডেি
থেডে অবিযই DOH এি আসন্ন " COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে েু দ্র ও মাঝারি মাডপি পািফরমচং আটচস
এবং রবডনাদন থর্নুযি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Small and Medium-Scale
Performing Arts and Entertainment Venues During the COVID-19 Public Health Emergency) অেবা
"COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে বড মাডপি পািফরমচং আটচস এবং রবডনাদন থর্নুযি জনয অন্তবচতীকালীন
রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Large-Scale Performing Arts and Entertainment Venues During the
COVID-19 Public Health Emergency) অনুসিণ কিডত হডব, থর্টি প্রডর্াজয।
এই রনডদচ রিকাগুরল থকবলমাে নূযনতম আবরিযকতা এবং ইনড াি রবডনাদন বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি
মারলক/অপাডিটি অরতরিক্ত সতকচ তা এবং রনডষধাজ্ঞা জারি কিডত পাডিন। এই রনডদচ রিকাগুরল প্রকািনাি সম়ে সবচারধক
পরিরর্ত জনস্বাডস্থ্যি অর্যাডসি উপি রর্রি কিা, এবং থর্ নরেি উপি রনর্চ ি কডি এই রনডদচ রিকা ততরি হড়েডে তা
প্রা়েিই পরিবরতচ ত হডত পাডি এবং পরিবরতচ ত হড়ে োডক। দা়েবদ্ধ পেগণ - রনডর্ থর্র্াডব সংজ্ঞার়েত কিা হড়েডে –
ইনড াি রবডনাদন বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি রে়োকলাডপি সাডে সম্পরকচ ত সমস্ত স্থ্ানী়ে, িাডজযি এবং থফ াডিল
আবরিযকতাগুরল থমডন র্লাি জনয দা়েী। দা়েবদ্ধ পেগণ এই আবিযকতাগুরলি থর্ থকাডনা আপড ট হডল থস রবষড়ে
অবগত োকা, থসইসাডে থর্ থকাডনা ইনড াি রবডনাদন সংোন্ত কার্চকলাপ এবং/অেবা সাইডটি রনিাপিা পরিকল্পনাডত
থসগুরল অন্তর্ুচ ক্ত কিাি জনযও তকরফ়েতডর্াগয।
পেভূ বম
2020 সাডলি 7 মার্চ, তারিড , গর্নচি অযান্ড্রু এম. কুওডমা COVID-19 এি পরিডপ্ররেডত একটি জরুরি অবস্থ্া থ াষণা
কডি রনবচাহী আডদি 202 জারি কডিরেডলন। 15 থম, 2020 সাল থেডক রনউ ই়েকচ থস্টট রবজ্ঞান এবং তডেযি উপি
রর্রি কডি একটি পর্চা়েেরমক অেচননরতক পুনিা়ে থ ালাি থকৌিল ততরি কডিডে এবং প্রড়োগ কডিডে, র্া COVID-19
মহামািীি সম়ে জনস্বাস্থ্য িোি সম়ে রনরদচ ষ্ট রিল্পডক রনিাপডদ পুনিা়ে শুরু বা বৃরদ্ধ কিাি সুডর্াগ রদড়েডে।
রনম্নরলর ত মানদণ্ডগুরলি পািাপারি, বযবসাগুরলডক স্বাস্থ্য রবর্াগ (Department of Health, DOH) এি জারি কিা
পরিচ্ছন্ন এবং রনিাপদ কমচ পরিডবি বজা়ে িা াি রনডদচ িনা ও আডদি থমডন র্লা অবযাহত িা ডত হডব।
অনুগ্রহ কডি লেয করুন থর্, রনউ ই়েকচ থস্টট দ্বািা ইসুয কিা অনযানয পরির্ালনারবরধ থেডক এই নরেডত উডে
পরির্ালনা রবরধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররতক রনডদচ রিকা প্রড়োগ কিা হডব।

কিা

বনউ ইেকব রাটজয ইনট ার বিটনাদন গকটন্দ্রর দােিদ্ধ পবরোলনার মানদণ্ড
আডমরিকানস উইে র জারবরলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), থসন্টাসচ ফি র রজজ কডেল
অযান্ড রপ্রডর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্া়েিনডমন্ট থপ্রাডটকিন এডজরে
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মারকচ ন র্ুক্তিাডেি শ্রম রবর্াডগি অকুডপিনাল থসফটি অযান্ড থহলে
অযা রমরনডেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নূযনতম মান, তডব
থসটু কুি মডধয সীমাবদ্ধ ন়ে, তা সহ প্রডর্াজয থফ াডিল িতচ াবলী সডবচাপরি থস্টডটি নূযনতম মানদণ্ড পূিণ না কডি
থকাডনা ইনড াি রবডনাদন বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি অপাডিিন পরির্ালনা কিা র্াডব না।
এই রনডদচ রিকাি মডধয োকা থস্টডটি মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে পরির্ারলত সকল ইনড াি রবডনাদন
বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি থেডে প্রডর্াজয র্তেণ না থস্টট কতৃচ ক বারতল বা সংডিাধন কিা হ়ে। ইনড াি
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রবডনাদন বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি মারলক/পরির্ালক দ্বািা রনড়োরজত অনয থকাডনা পে (উর়্ে থেডেই,
"দা়েবদ্ধ পেগণ") এই মানদণ্ডগুরল পূিণ কিাি জনয দা়েবদ্ধ োকডবন।
রনম্নরলর ত রনডদচ রিকা রতনটি পৃেক থশ্রণী র ডি গডড উড ডে: মানুষ, স্থ্ান, এবং প্ররে়ো।

I. মানুষ
A. িারীবরক দূরত্ব
•

দা়েবদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব থর্ থকান কমী এবং পৃষ্ঠডপাষডকি উপরস্থ্রত একটি রনরদচ ষ্ট এলাকাি জনয
ধািণেমতাি সাটিচরফডকট অনুর্া়েী রনরদচ ষ্ট সডবচাচ্চ 25% এি মডধয সীমাবদ্ধ োকডব, কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি
অন্তর্ুচ ক্ত কডি, উর়্েডকই শুধুমাে প্রডবডিি অনুমরত রদডত হডব র্রদ তািা একটি গ্রহণডর্াগয মু াবিণ পরিধান কডি,
র্রদ ব়েস দুই বেডিি থবিী হ়ে এবং রর্রকৎসাগতর্াডব এই ধিডনি আবিণ সহয কিডত সেম হ়ে।
•

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ বযরক্তগত অনুষ্ঠান (উদাহিণস্বরূপ, জন্মরদডনি পাটিচ, কডপচাডিট
ইডর্ন্ট) এই দুটিি মডধয থর্টি কম তাডত সীমাবদ্ধ: িাডেি বতচ মান অর্যন্তিীণ সামারজক সমাডবডিি সীমা
অনুর্া়েী একটি রনরদচ ষ্ট এলাকাি জনয ধািণেমতাি সাটিচরফডকট অনুর্া়েী রনরদচ ষ্ট সডবচাচ্চ 25% এি মডধয জন
সমাগম সীমাবদ্ধ র্া 22 মার্চ, 2021 অনুর্া়েী 100 বা তাি কম মানুষ।

দা়েবদ্ধ পেডক কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকসহ বযরক্তডদি মডধয কমপডে 6 ফু ট দূিত্ব বজা়ে োকা রনরিত কিডত হডব,
র্ািা একই পাটিচ বা পরিবাডিি সদসয, তাডদি বাডদ, সব সম়ে (থর্মন, লাইডন অডপোিত অবস্থ্া়ে, থগমস থ লাি
সম়ে), র্রদ না রনিাপিা বা মূল কার্চকলাডপি জনয কম দূিত্ব প্রড়োজন হ়ে (থর্মন, কযাি থিরজস্টাি পরির্ালনা,
র্ন্ত্রপারত সিাডনা)।
o

থর্ সব এলাকা়ে কমচর্ািী-পৃষ্ঠডপাষডকি রমেরি়ো প্রা়েই ডট এবং কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি মডধয ে়ে ফু ট
দূিত্ব সম্ভব ন়ে, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি মডধয িািীরিক প্ররতবন্ধকতা প্রণ়েন
কিডত হডব (থর্মন, কযাি থিরজস্টাি, টিডকট রক়েি, কনডসিন, এবং টিডকট গ্রহণকািী থস্টিন) এবং লাইডন
দাাঁডাডনা পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয অন্তত ে়ে ফু ডটি দূিত্ব রনডদচ ি কিডত হডব।

o

দা়েবদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব থর্ একই দল/বারড/পরিবাি থেডক না আসা বযরক্তিা এডক অপডিি থেডক
অন্তত ে়ে ফু ট দূিত্ব বজা়ে িা ডত পাডি, আকষচডণি জা়েগাগুরলি ধািণেমতা কমাডনা বা িািীরিক
প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপডনি মাধযডম।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ বযরক্ত একই দল/বারড/পরিবাডিি সদসয না হডল অেবা
র্োর্ে িািীরিক প্ররতবন্ধকতা না োকডল বহু-বযরক্ত আকষচণ, থ লা এবং কার্চকলাডপ বযরক্তি মডধয সামারজক
দূিত্ব বজা়ে োডক। র্রদ দা়েবদ্ধ পে র্োর্ে দূিত্ব রনরিত কিডত আকষচণ, থগম এবং কার্চকলাপ পুনিা়ে
সাজাডত না পাডি, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সংলগ্ন আকষচণ, থগম বা কার্চকলাপ বন্ধ কিডত হডব, অেবা এই
ধিডনি আকষচণ, থগম বা কার্চকলাডপি মডধয র্োর্ে িািীরিক প্ররতবন্ধকতা সংস্থ্াপন কিডত হডব।
▪

o

আকষচণ, থ লা, এবং কার্চকলাডপি জনয থর্ াডন পৃষ্ঠডপাষকিা থ লাি সম়ে বডস না, সামারজক দূিত্ব সহজ
কিাি জনয আকষচণ বা থ লাি বাইডি ে়ে ফু ট রবিরত রর্রিত কিা উরর্ত। র্রদ সামারজক দূিত্ব বজা়ে
িা া র্া়ে অেবা িািীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিা র্া়ে তডবই আকষচণ বা থ লা থদ াি জনয না থ লা
পৃষ্ঠডপাষকডদি সমাডবিডক অনুমরত রদডত হডব।

এমন দলবদ্ধ কার্চেম র্াডত থকান রনরদচ ষ্ট সং যক বযরক্তি অংিগ্রহডণি প্রড়োজন হডত পাডি থস াডন দা়েবদ্ধ
পডেি উরর্ত রবরর্ন্ন দল/বারড/পরিবাডিি বযরক্তডদি একরেত না কিা, র্রদ না সামারজক দূিত্ব বজা়ে িা া
র্া়ে, অেবা পৃেক দডলি মডধয র্োর্ে িািীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিা র্া়ে।
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•

•

দা়েবদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব থর্ কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকসহ সকল বযরক্তডক সব সম়ে গ্রহণডর্াগয মুড ি
আবিণ পিডত হডব, র্রদ তািা দুই বেডিি থবিী ব়েসী হ়ে এবং রর্রকৎসাগতর্াডব এই ধিডনি আবিণ সহয
কিডত সেম হ়ে। র্রদও, পৃষ্ঠডপাষকিা াও়ো বা পান কিাি জনয একটি রনরদচ ষ্ট এলাকা়ে বডস তাডদি মু াবিণ
সামর়েকর্াডব সরিড়ে থফলডত পাডিন। মু াবিণ অবিযই অনয সব সম়ে পিডত হডব, র্াি মডধয সীমাবদ্ধ ন়ে,
আকষচণ, থগমস বা কার্চেডমি জনয লাইডন অডপো কিা, টিডকট থতালাি লাইডন অডপো কিা, এবং অনয থর্
থকান সাধািণ এলাকা পরিভ্রমণ কিা। দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ থকান আকষচণ, থ লা বা
কার্চকলাপ র্াি জনয পৃষ্ঠডপাষকডদি তাডদি মুড ি আবিণ অপসািণ কিডত হডব তা রনরষদ্ধ।
o

COVID-19 এি জনয গ্রহণডর্াগয মু আবিডণি মডধয অন্তর্ুচ ক্ত রকন্তু এডতই সীমাবদ্ধ ন়ে, কাপড-রর্রিক মু
আবিণ এবং রনষ্পরিডর্াগয মাি র্া মু এবং নাক উর়্ে থেডক িাড ।

o

র্রদও, থর্সব থেডে সাধািণত কাডজি প্রকৃ রতি কািডণ বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম রহসাডব উচ্চ মাোি
সুিো প্রড়োজন হ়ে থসসব থেডে কাপড, র সডপাডজবল, বা অনযানয উপকিডণ ততরি মু আবিণ কমচডেডেি
কার্চকলাডপি জনয মু আবিণ রহসাডব গ্রহণডর্াগয ন়ে। থসই সমস্ত কার্চকলাডপি জনয, থপিাগত রনিাপিা এবং
স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) রনডদচ রিকা অনুর্া়েী সংজ্ঞার়েত কিা রবদযমান রিডল্পি মানদণ্ড অনুর্া়েী N95
থিরিডিটাি বা অনযানয PPE বযবহাি কিা অবযাহত িা া উরর্ত।

o

থফ াডিল ADA এবং রনউ ই়েকচ থস্টট এবং রসটিি মানবারধকাি আইডনি সাডে সামঞ্জসযপূণচ র্াডব মু াবিণ
পিাি প্রড়োজনী়েতা প্রড়োগ কিডত হডব, থর্মনটা প্রডর্াজয।

দা়েবদ্ধ পেগণ কাডজি এলাকা ও কমী এবং/অেবা পৃষ্ঠডপাষকডদি বসাি এলাকা, এবং আকষচণ, থগমস বা
কার্চেডমি সং যা বযবহাি পরিবতচ ন এবং/অেবা সীমাবদ্ধ কিডত পাডি, র্াডত বযরক্তবগচ সব রদক থেডক অন্তত ে়ে
ফু ট (থর্মন-পািাপারি এবং এডক অপডিি মুড ামুর হও়োি সম়ে) বজা়ে িা ডত পাডিন এবং জীবাণুমুক্ত না কডি
তাডদি জা়েগাগুরল, আকষচণ, থগমস বা কার্চেম থি়োি না কিডত হ়ে (বযবহাডিি মাডঝ পরিষ্কাি ) র্রদ না
সদসযািা একই পাটিচ/বারড/পরিবাডিি সদসয হ়ে। দূিত্ব িািীরিকর্াডব র্লমান আকষচণ, থগমস বা কার্চেমগুরলি
মাধযডম অেবা থর্ াডন প্রড়োজন আকষচণ, থগমস বা কার্চেমগুরলডক রনরি়ে কিাি মাধযডম প্রড়োগ কিা থর্ডত
পাডি। ও়োকচ ডস্টিন, আকষচণ, থগমস বা কার্চেমগুরলি মডধয দূিত্ব বজা়ে িা া সম্ভব না হডল দা়েবদ্ধ পেডক
থসইসব অঞ্চডল িািীরিক পিরতবন্ধকতা স্থ্াপন কিডত হডব (থর্মন, োরস্টডকি রবর্াজক থদও়োল) থর্ াডন থসগুরল
বা়েুপ্রবাহ, তাপ, িীতলকিণ, বা বা়েু র্লার্লডক প্রর্ারবত কিডব না, বা অনযো়ে থকানও স্বাস্থ্যজরনত বা
রনিাপিাি ঝুাঁ রকি কািণ হডব না।
o

র্রদ বযবহাি কিা হ়ে, তাহডল OSHA রনডদচ িাবলী অনুর্া়েী িািীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিা উরর্ত।

o

বস্তুগত বাাঁধাি রবকল্পগুরল অন্তর্ুচ ক্ত কিডত পাডি: ফারল কডি কাটা পদচ া, রকউরবকল ও়োল, থেরিগ্লাস বা থসই
ধিডনি উপকিণ, বা অনযানয অপ্রডবিয রবর্াজক বা পাটিচিন।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সাধািণ বসাি জা়েগা (থর্মন, থর়্োি, থটরবল) পরিবতচ ন কিডত হডব র্াডত একই
দল/বারড/পরিবাি থেডক না আসা বযরক্তিা সব রদক থেডক অন্তত ে়ে ফু ট বযবধাডন োডক (উদাহিণস্বরূপ,
পািাপারি এবং এডক অপডিি মুড ামুর হও়োি সম়ে), অেবা র্োর্ে িািীরিক প্ররতবন্ধকতা োডক। সাধািণ
বসাি জা়েগা থর্ াডন দূিত্ব বজা়ে িা া র্াডব না বা িািীরিক প্ররতবন্ধকতা ইনস্টল কিা র্াডব না তা অবিযই
বন্ধ কিডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেডক একই সমড়ে একারধক বযরক্ত দ্বািা থোট স্থ্ানগুরলি (উদাহিণস্বরূপ, কযাি থিরজস্টাডিি রপেডন,
র্ন্ত্রপারত থর্ক আউট এলাকা) বযবহাি রনরষদ্ধ কিা উরর্ৎ, র্রদ না একই সমড়ে এই ধিডনি স্থ্াডন োকা সকল
কমীিা গ্রহণডর্াগয মুড ি আবিণ পডি োডকন বা তািা একই পাটিচ/বারড/পরিবাডিি সদসয হন। তডব, মু াবিণ
বযবহাি কিা সডেও, ওই স্থ্াডন োকা বযরক্তি সং যা ক নই স্থ্াডনি সবচারধক ধািণেমতাি 25% এি থবরি হডত
পািডব না, র্রদ না থসটি একজন বযরক্তি বযবহাডিি জনয ততরি কিা হড়ে োডক। দা়েবদ্ধ পেডদি রনিাপিাি
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থপ্রাডটাকল বজা়ে িা াকালীন সম়ে, বা়েু র্লার্ডলি বযবস্থ্া বাডাডত হডব র্াডত সবচারধক পরিমাডণ বাইডিি বাতাস
আসডত পাডি (অেচাৎ জানলা ুডল িা ুন, প্রস্থ্াডনি দিজা থ ালা িা ুন)।
o

•

র্রদ োডক, দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত রলফডটি ওড়েটিং এলাকা়ে সমাডবি প্ররতডিাধ এবং রলফডটি
কিাি জনয অরতরিক্ত বযবস্থ্া গ্রহণ কিা, থর্মন রসাঁরড বযবহাি সরে়ে কিা।

নত্ব সীরমত

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রবডনাদন থকন্দ্র বা পারিবারিক রবডনাদন থকন্দ্র জুডড, DOH এি COVID-19 সাইডনডজি
সাডে সামঞ্জসযপূণচ সংডকতগুডলা লাগাডত হডব। দা়েবদ্ধ পে তাডদি কমচডেে বা থসটিং-এি উপি রর্রি কডি
রনডজডদি কাস্টমাইজ রর্ি ততরি কিডত পাডি, এই ধিডনি রর্ি র পাটচডমডন্টি রর্ডিি সডি সিরতপূণচ হডত হডব।
বযরক্তডদি রনডম্নাক্ত রবষ়েগুরল মডন করিড়ে থদও়োি জনয রর্ডিি বযবহাি কিা উরর্ত:
o

তািা অসুস্থ্ থবাধ কিডল বারডডত োকা।

o

বডস োকা,

o

DOH ভ্রমণ রনডদচ রিকা প্রড়োজনী়েতা থমডন র্লুন।

o

মু াবিণ সহ PPE সঠিকর্াডব িা া এবং র্ ন প্রড়োজন, তা বারতল কিা।

o

িািীরিক দূিডত্বি রনডদচ িাবলী থমডন র্লুন।

o

COVID-19 এি উপসগচ বা সংেমডণি প্ররতডবদন কিা, এবং রকর্াডব এটি কিা উরর্ত।

o

হাডতি পরিচ্ছন্নতা এবং পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিডণি রনডদচ রিকা অনুসিণ কিা।

o

র্োর্ে শ্বাস-প্রশ্বাডসি পরিচ্ছন্নতা এবং কারিি রিষ্টার্াি অনুসিণ কিা।

o

প্রডর্াজয রহসাডব, পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ সিবিাহ বযবহাি কিডত হডব থলডবডলি রনডদচ িাবলী অনুসিণ
কডি, বযবহাডিি পি, র্রদ বযরক্ত একজন প্রাপ্তব়েি কমচর্ািী বা পৃষ্ঠডপাষক, এবং নাবালক না হ়ে র্াি এই
ধিডনি সিবিাহ বযবহাি একটি সম্ভাবয ঝুাঁ রক উপস্থ্াপন কডি।

াও়ো, বা পান কিা োডা তাডদি নাক এবং মু

সব সম়ে মু

থেডক িা া।

B. আিদ্ধ স্থ্াটন সমাটিি
•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই র্তটা সম্ভব সিিীডি কমী সমাডবি সীরমত কিডত হডব (থর্মন কমচর্ািীডদি সর্া,
থেক রুডম, স্টক রুম) এবং, থিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ থকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) এি রনডদচ রিকা "বযবসা ও রনড়োগকতচ াডদি জনয কডিানার্াইিাস থিাগ 2019 (COVID-19)
এি জনয পরিকল্পনা এবং প্ররতরে়োি অন্তবচতী রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers
to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুর্া়েী রর্র ও বা থটরলকনফাডিরেং
এি মডতা অনযানয পদ্ধরত বযবহাি কিাি কো রবডবর্না কিডত হডব। র্ ন রর্র ওকনফাডিরেং বা
থটরলকনফাডিরেং সুরবধাজনক বা সম্ভব হ়ে না, ত ন দার়েত্বিীল দলগুডলাি থ ালা, র্ালর্াডব থর্রন্টডলটাডিি মডধয
রমটিং কিা উরর্ত এবং রনরিত কিা উরর্ত থর্ বযরক্ত এক আডিকজডনি মডধয ে়ে ফু ট সামারজক দূিত্ব বজা়ে
িা ডব (থর্মন থর়্োডিি মধযবতী জা়েগা থেডড থদও়ো, কমীডদিডক একটা থর়্োি থেডড পডিি থর়্োডি বসডত
হডব)।

•

দা়েবদ্ধ পেগণডক থলাকজডনি উপরস্থ্রত সীরমত কডি অেবা অতযাবিযক ন়ে এমন সুডর্াগ-সুরবধা এবং সাম্প্রদার়েক
এলাকা র্া র্োর্ে সামারজক দূিত্ব পালডনি সুডর্াগ থদ়ে না তা বন্ধ কডি সামারজক দূিত্ব পালনডক উৎসারহত
কিডত হডব। র্রদ থ ালা োডক, দা়েবদ্ধ পেগণডক অবিযই এই ধিডনি সিঞ্জাডমি কাডে হযান্ড সযারনটাইজাি বা
জীবাণুনািক ও়োইপ উপলর্য কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ, থর্রন্ডং থমরিন, সাম্প্রদার়েক করফ থমরিন)।
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•

দা়েবদ্ধ পেডক থোট এলাকা়ে, থর্মন রবশ্রামকে এবং থেকরুম-এ পর্চাপ্ত সামারজক দূিডত্বি পালডনি বযবস্থ্া কিডত
হডব, এবং এই ধিডনি এলাকা়ে র্ ন সামারজক দূিত্ব িো কিা র্াডব না, ত ন থলাক সমাগম সীমাবদ্ধ িা াি
জনয রর্ি এবং রসডস্টম (থর্মন বযবহৃত হডচ্ছ রর্ি) বযবহাি কিডত হডব; এবং

•

দা়েবদ্ধ পে সাম্প্রদার়েক বােরুডমি জনয সডবচািম অনুিীলন বাস্তবা়েন কিডত পাডি, র্াি মডধয িড়েডে:

•

o

র্রদ ে়ে ফু ডটি বযবধান িা া সম্ভব না হ়ে, তাহডল ট়েডলট, রসঙ্ক এবং সাবান/কাগডজি থতা়োডলি
র ডিোিগুরলি মডধয িািীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিা (থর্মন একটি পি পি স্টল বা রসংক বন্ধ কডি
থদও়ো); এবং

o

িিচমুক্ত সাবান র সডপনসাি বযবহাি;

o

এ়োি ড্রা়োডিি পরিবডতচ িিচরবহীন কাগডজি থতা়োডলি র ডিোি বযবহাি কিা; এবং

o

রবশ্রামাগাডি ধািণ েমতাি সীমাবদ্ধতা এবং অডপো কিাি সম়ে দূিত্ব বজা়ে িা া উৎসারহত কিাি জনয
র্োর্ে সাইনডবা চ ইনস্টল কিা।

দা়েবদ্ধ পেগুরলি উরর্ৎ র্তদূি সম্ভব তাডদি কমীডদি থর্ থকান সমাডবডিি জনয সামারজক বযবধান (অেচাৎ ে়ে
ফু ট বযবধান) পালন কিাি উডেডিয (থর্মন করফ পাডনি রবিরত, াবাি, রিফট শুরু/থিষ হও়ো) সম়েসূর্ী
আগু-রপেু কিা।

C. কাযব পবরোলনা সংক্রান্ত কাযব কলাপ
•

পুনিা়ে থ ালাি দুই সপ্তাডহি মডধয, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সংরিষ্ট কাউরন্ট স্বাস্থ্য রবর্াগ বা স্থ্ানী়ে জনস্বাস্থ্য
কতৃচ পডেি কাডে একটি পরিকল্পনা জমা রদডত হডব, র্াি মডধয িড়েডে রনরদচ ষ্ট স্বাস্থ্য থপ্রাডটাকল সহ এই রনডদচ রিকা়ে
বরণচত প্রড়োজনী়েতা পূিডণি জনয পদডেপ (থর্মন, স্বাস্থ্য পিীো, সামারজক দূিত্ব, মুড ি আবিণ, রন়েরন্ত্রত
র্লার্ল, হাত পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কাি এবং সংেমণ, থর্াগাডর্াগ)।
o

•

•

পরিকল্পনা প্রারপ্তি পি, স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য কমচকতচ ািা অরতরিক্ত তেয এবং/অেবা এই রনডদচ রিকাি প্রড়োজনী়েতা থমডন
র্লাি জনয একটি অন-সাইট বা দূিবতী পরিদিচডনি অনুডিাধ কিডত পাডিন।

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরিঅবস্থ্াি সম়ে াদয থসবাি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা"
(Interim Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসিণ কিডত
হডব, র্াি মডধয িড়েডে থটরবডলি মডধয বসাি জা়েগা এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি দডলি মডধয সামারজক দূিত্ব বজা়ে িা া।
র্রদও, থর্ াডনই এই রনডদচ রিকা কড াি মান প্রড়োগ কডি, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই এই রনডদচ রিকা থমডন র্লডত হডব;
র্রদও, অরতরিক্ত প্রড়োজনী়েতা:
o

দা়েবদ্ধ পে রনরিত কডি থর্ পৃষ্ঠডপাষকিা বডস োকাি সম়ে শুধুমাে

াদয এবং পানী়ে

া়ে।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই স্ব-থসবা

o

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত রপ্র-পযাডকজ বা রপ্র-পযাক কডন্টইনাডি পরিডবরিত াদয এবং পানী়ে প্রদান কিা,
থর্ াডন সম্ভব, এবং থসই সমস্ত বযরক্তডদি মডধয র্াগ কিা উরর্ত ন়ে র্ািা একই দল/বারড/পরিবাডিি সদসয
ন়ে।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই াদয ও পানী়ে থসবাি উপি প্রডর্াজয কািরফউ থমডন র্লডত হডব; 25 মার্চ, 2021
পর্চন্ত, এই ধিডনি াদয এবং পানী়ে থসবা িাত 11:00টাি পডি বন্ধ কিডত হডব।

াদয এবং পানী়ে বন্ধ কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ, করন্ডডমন্টস, থসা া)।

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সকল অর্যন্তিীণ রবডনাদন সুরবধা এবং পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি আকষচণ, থগম বা
কার্চকলাপ বন্ধ কিডত হডব থর্ াডন সামারজক দূিত্ব, িািীরিক প্ররতবন্ধকতা, এবং/অেবা এই রনডদচ রিকা়ে বরণচত
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পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিডণি মান বজা়ে িা া র্াডব না, অেবা থকান আকষচণ, থগম বা কার্চকলাপ র্াি জনয
পৃষ্ঠডপাষকডদি মু াবিণ অপসািডণি প্রড়োজন হডব (থর্মন, বল রপট, পুল)।
•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই প্ররতটি স্বতন্ত্র আকষচণ, থ লা এবং কার্চকলাপ মূলযা়েন কিডত হডব র্াডত পৃষ্ঠডপাষকডদি
দ্বািা রনিাপডদ মু াবিণ পরিধান কিা থর্ডত পাডি তা রনরিত কিা র্া়ে, এবং মু াবিণ একটি আলগা অনুসারিক
ঝুাঁ রক উপস্থ্াপন কিডব না বা থ লা, আকষচণ বা কার্চকলাডপি রনিাপদ পরির্ালনা়ে হস্তডেপ কিডব না।
o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই থর্ থকান আকষচণ, থ লা বা কার্চকলাপ বন্ধ কিডত হডব থর্ াডন মুড ি আবিণ সব
সম়ে পৃষ্ঠডপাষকডদি দ্বািা রনিাপডদ পিা র্া়ে না।

•

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত পৃষ্ঠডপাষকডদি পরিদিচনডক আগাম বা রিজাডর্চ িডনি মাধযডম উৎসারহত কিা, থর্ াডন
অনুিীলন থর্াগয।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই আকষচণ, থ লা এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি দ্বািা সরে়ের্াডব বযবহৃত কার্চকলাপ পর্চডবেণ কিাি
জনয পর্চাপ্ত কমী রনড়োগ কিডত হডব, এবং সব সম়ে েমতা, PPE, এবং র্োর্ে িািীরিক দূিত্ব সহ সকল
রনডদচ রিকা থমডন র্লা রনরিত কিডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেডদি রনম্নরলর ত পদ্ধরতগুরলি মাধযডম পািিরিক সংডর্াগ এবং জনসমাগম কমাডত হডব এই ধিডণি
পদ্ধরতগুরলি মাধযডম:
o

কমচডেডেি সম়েগুরলি সামঞ্জসযরবধান;

o

রিফটিং র জাইন (উদাহিণস্বরূপ A/B দল, আগমন/প্রস্থ্াডনি রবরর্ন্ন সম়ে);

o

"সাইন-আপ" বা অরগ্রম রনবন্ধন নীরত রবডবর্না কিা র্াডত পৃষ্ঠডপাষকডদি আকষচণ, থগম এবং কার্চেডম
অংিগ্রহডণি জনয বিাে সম়ে থদও়ো হ়ে;

o

বযারর্ং কার্চেম, থর্ াডন সম্ভব, র্াডত কমীিা সামারজক দূিত্ব থমডন র্লডত পাডি;

o

থটরলডফান, করপ়োি, রপ্রন্টাি, থিরজস্টাি ইতযারদ সাধািণ কমী সিঞ্জাডমি রনিাপদ বযবহাডিি জনয থপ্রাডটাকল
ততরি; এবং/অেবা

o

র্োর্ে পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা এবং/অেবা বযবহাডিি মডধয র্োর্ে হাডতি পরিচ্ছন্নতা োডা
থকান অংিীদারি সিঞ্জাডমি বযবহাি সীরমত কিা।

•

উন্নত পরিষ্কিণ এবং জীবাণুমুক্তকিণ পদ্ধরতগুরল কার্চকি কিডত প্রড়োজন অনুর্া়েী অবিযই সমড়েি সামঞ্জসয রবধান
কিডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেি উরর্ত রবরর্ন্ন সমড়ে বা রবরর্ন্ন পর্চাড়ে রবডনাদন সুরবধা বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি বডন্ধি
সমড়েি আডগই রর্ড এবং সমাডবি কমাডনাি জনয আকষচণ, থগম বা কার্চকলাপ বন্ধ কিা।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই তাডদি বযরক্তগত বযবহাডিি জনয পুিিাি দারব কিাি আডগ পৃষ্ঠডপাষকডদি উপহাি
কাউন্টাি এবং রিড ম্পিন থকডন্দ্র পুিিাি ধিা থেডক রনরষদ্ধ কিডত হডব। রিড ম্পিডনি আডগ থকান পুিিাি বা
উপহাি িিচ কিা র্াডব না।

•

র্তদূি বাস্তবসম্মত, দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত কাগজ রিড ম্পিন টিডকডটি পরিবডতচ র রজটাল থটাডকন বযবহাি কিাি
কো রবডবর্না কিা।

•

থর্ সব সুরবধা বা থকডন্দ্রি জনয বযাগ রসরকউরিটি থর্ক বা অনযানয রসরকউরিটি রিরনং প্রড়োজন, দা়েবদ্ধ পেি
উরর্ত অস্বচ্ছ বযাডগি বদডল পরিষ্কাি বযাডগ রজরনসপে আনডত বলা র্াডত গরত বাডড এবং বযরক্তগত আইডটডমি
সাডে ন ন কমীডদি থর্াগাডর্াডগি প্রড়োজন এডাডনা; অেবা, পৃষ্ঠডপাষকডদি অনুডিাধ কিা র্াডত বড বড
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আইডটমগুডলা সুরবধা বা থকডন্দ্র না আনা হ়ে।
D. েলােল ও িাবর্জয
•

•

দা়েবদ্ধ পেগুরলডক সবচারধক ধািণেমতা এবং সামারজক দূিডত্বি প্রড়োজনী়েতাগুরল থমডন র্লা রনরিত কিডত
অবিযই ইনড াি রবডনাদন বা পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্রি মডধয প্রডবিকািী এবং তাি রর্তডিি কমী এবং
পৃষ্ঠডপাষকডদি র্লার্ডলি প্রবাহডক পর্চডবেণ এবং রন়েন্ত্রণ কিডত হডব।
o

জনসমাগম মরনটি কিডত এবং গ্রুপগুরলি সামারজক সমাডবডিি সীমাবদ্ধতা এবং র্োর্ে সামারজক দুিত্ব বজা়ে
িা া থমডন র্লা সুরনরিত কিডত দা়েবদ্ধ পেগণডক পর্চাপ্ত কমচর্ািী বা রনিাপিা কমী িা ডত হডব।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই পৃষ্ঠডপাষকডদি জনসমাগম বা একসাডে জমাড়েত হও়ো রনরষদ্ধ কিডত হডব এবং
একসাডে জমাড়েত হও়ো বন্ধ কিডত আডিা কমচর্ািী রনড়োগ কিা সহ, পর্চাপ্ত কমচর্ািী িা ডত হডব।

o

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত প্রডবিদ্বাি এবং/অেবা বযরক্তগত আকষচণ, থগম বা কার্চকলাডপি জনয পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয
রবরর্ন্ন আগমডনি সম়ে রবডবর্না কিা উরর্ত র্াডত ওড়েটিং লাইন বা রর্ড কমাডনা র্া়ে। দা়েবদ্ধ পডেি
উরর্ত পৃষ্ঠডপাষকডদি থোকাি রবরর্ন্ন সমড়েি কো রবডবর্না কিা।

দা়েবদ্ধ পেডক সংকীণচ িাস্তা, বািান্দা, বা ফাাঁকা জা়েগা়ে তীি রদড়ে থটপ বা রর্ি বযবহাি কডি রদ্ব-মু ী র্লার্ল
কমাডনাি বযবস্থ্া িা ডত হডব, এবং সাধািণত বযবহৃত এলাকা়ে বা থর্সব জা়েগা়ে সাধািণত থলাকজন জড হ়ে
বা লাইডন দাডা়ে (থর্মন সাধািণ এলাকা, থিস্টরুম, প্রডবি এবং প্রস্থ্ান, টিডকট থস্টিন, ক্লক ইন/আউট থস্টিন,
স্বাস্থ্য পিীো থস্টিন) থস াডন ে়ে ফু ট পি পি দূিডত্বি রর্ি রদডত হডব।
o

থর্ াডন সম্ভব থস াডন, দা়েবদ্ধ পেগণডক একমু ী র্াতা়োতডক উৎসারহত কিডত মাকচ াি অেবা বাাঁধা িা ডত
হডব।

o

দা়েবদ্ধ পেগুরলডক অবিযই সাধািণ নবসরতপূণচ এলাকাগুরলডত ে়ে ফু ডটি বযবধাডনি জনয এলাকা রর্রিত
কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ, লরবডত সাধািণ বসাি জা়েগাগুরল, থিস্টরুম)।

•

থর্ াডন সম্ভব, দা়েবদ্ধ পেগুরলি পরিষ্কাির্াডব পৃেক প্রডবিদ্বাি এবং প্রস্থ্ান পে রনরদচ ষ্ট কিা উরর্ত।

•

র্রদ প্রড়োজন হ়ে, তাহডল দা়েবদ্ধ পেডক পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয প্ররতষ্ঠাডনি বাইডি িািীরিক দূিত্ব বজা়ে থিড
সারিবদ্ধ কডি দাাঁড কিাডনাি বযবস্থ্া িা ডত হডব, র্াি মডধয র্ােু ষ ইরিত এবং/অেবা সারি রন়েন্ত্রণ র্ন্ত্র (থর্মন
স্টানিন, লাইডনি দূিত্ব মাকচ াি, তীি রর্ি )ইতযারদ অন্তর্ুচ ক্ত।

•

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ৎ অনযানয পৃষ্ঠডপাষকডদি মডধয সামারজক দূিত্ব বৃরদ্ধ কিাি জনয জনগডণি ওড়েটিং এলাকা
সাজাডনা (থর্মন লাইন, পারকচ ং এলাকা) এবং এলাকাি অনযডদি সাডে থর্াগাডর্াগ কমাডনাি বযবস্থ্া কিা।

•

দা়েবদ্ধ পডেি অন-সাইট আলাপর্ারিতা সীরমত কিা উরর্ত (উদাহিণস্বরূপ, থর্ সমস্ত বযরক্ত থফরসরলটি থেডক র্ডল
র্াডচ্ছন এবং র্ািা প্রডবি কিডেন তাডদি জনয পৃেক প্রস্থ্ান এবং প্রডবিদ্বাডিি বযবস্থ্া িা া) এবং র্লার্ল সীরমত
কিা উরর্ৎ (থর্মন কমীডদি উরর্ৎ রনডজডদি ও়োকচ ডস্টিডনি কাডে র্োসম্ভব োকা)।
o

থর্ াডন সম্ভব, দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত (1) ফযারসরলটিডত ট্রারফক প্রবাহ পরির্ালনা কিাি জনয প্রডবিদ্বাডিি
সং যা সীরমত কিা এবং দ ল/ধািণেমতাি সীমা পর্চডবেণ কিা এবং (2) অরগ্ন রনিাপিা এবং অনযানয
প্রডর্াজয রন়েমকানুন থমডন র্লা রনরিত কডি রনডর্ বণীত অনুর্া়েী স্বাস্থ্য পিীোি সুরবধা প্রদান কিা।

o

দা়েবদ্ধ পেগুরলডক অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি রিরনংড়েি জনয ফযারসরলটিি থর্তডি বা বাইডি সারি
রদড়ে দাাঁরডড়ে োকা অবস্থ্া়ে ে়ে ফু ডটি সামারজক দূিত্ব বজা়ে িা ডত একটি পরিকল্পনা ততরি কিডত হডব,
থর্মন প্রডর্াজয।
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•

দা়েবদ্ধ পেগুডলাডক অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ উপডি বরণচত অনুর্া়েী কযারি়োি বা থর্ক-ইন কমীিা থর্ন
মুড ি আবিণ পডি োডকন এবং গ্রাহক এবং কমচর্ািীডদি মডধয থর্ন একটি উপর্ুক্ত িািীরিক প্ররতবন্ধকতা উপরস্থ্ত
োডক। টিডকট বা থর্ক-ইন প্ররে়ো থর্াগাডর্াগরবহীন হডত হডব, র্তদূি বাস্তবসম্মত।

•

দা়েবদ্ধ পেগুরলডক র্তটা সম্ভব থর্াগাডর্াগ সীরমত কিডত অবিযই রপকআপ এবং থ রলর্ারিি জনয এলাকা রনরদচ ষ্ট
কিডত হডব।

•

পণয থ রলর্ারিি জনয, দা়েবদ্ধ পেডদি িিচ না কডি একটি থ রলর্ারি বযবস্থ্াি বাস্তবা়েন কিডত হডব, থর্ াডন
থ রলর্ারি কিাি সম়ে ড্রাইর্াি গারডডত বডস োডকন অেবা থর্ াডন সম্ভব ন়ে থস াডন, দা়েবদ্ধ পেিা প্রতযারিত
কার্চকলাডপি উপর্ুক্ত গ্রহণডর্াগয PPE প্রদান কিডব র্াি মডধয নূযনতমর্াডব থ রলর্ারি প্ররে়ো র্লাকালীন সমড়েি
জনয রবনামূডলয থ রলর্ারিি সাডে জরডত বযরক্তি জনয একটি মুড ি আবিণ অন্তর্ুচ ক্ত োডক।

•

দা়েবদ্ধ পেগুরলডক পডণযি একটি থলা স্থ্ানান্তি (থর্মন একজন থ রলর্ারি ড্রাইর্াি থেডক) কিাি আডগ এবং
পডি অবিযই কমীডদি কতৃচ ক হাত জীবাণুমুক্তকিণ রনরিত কিডত হডব (থর্মন পণয থলা কিডত শুরু কিাি
আডগ হাত জীবাণুমুক্ত কিা; এবং একবাি সব পণয থলা কিা হড়ে থগডল, তাডদি হাত জীবাণুমুক্ত কডি সমাপ্ত
কিা)।

•

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত িিচহীন থর্ক-ইন এবং আডগ থপডমন্ট অপিন বাস্তবা়েন কিা অেবা পৃষ্ঠডপাষকডদি দ্বািা
বযবহাি কিাি জনয অরগ্রম রিজাডর্চ িন রবকল্পগুরল প্রদান কিা, র্ ন উপলর্য। দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত নগদ টাকা,
থের ট কা চ , থটাডকন, রিও়ো চ কা চ বা টিডকট এবং থমাবাইল র র্াইস পরির্ালনা কিা সীরমত কিা, থর্ াডন
সম্ভব।
o

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত পৃষ্ঠডপাষকডদি অনলাইডন অেবা থমাবাইল অযারেডকিডনি মাধযডম টিডকট রকনডত
উৎসারহত কিা, র্ ন প্রডর্াজয এবং কার্চকি।

II. জােো
A. এোর হযান্ডবলং এিং বিবডং বসটেম্ন
•

থসোল এ়োি হযান্ডরলং রসডস্টম সহ রি থফরসরলটিি জনয দা়েবদ্ধ পেডক থকন্দ্রী়ে HVAC রসডস্টম রফল্টাডিিন
বতচ মাডন ইনস্টল কিা রফল্টাি ি্
যাক এবং এ়োি হযান্ডরলং রসডস্টডমি সাডে সামঞ্জসযপূণচ তা রনরিত কিডত হডব, র্া
নূযনতম MERV-13, অেবা রিডল্পি সমতু লয বা তাি থর্ড়ে থবরি (উদাহিণস্বরূপ, HEPA), থর্মন প্রডর্াজয, এবং
একটি প্রতযর়েত থটকরনরি়োন বা সংস্থ্া, অযাডমরিকান থসাসাইটি অফ রহটিং, থিরিজাডিটিং অযান্ড এ়োি করন্ডিরনং
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)-প্রতযর়েত,
থপিাদাি, প্রতযর়েত থিডট্রা-করমসরনং থপিাদাি, অেবা রনউ ই়েডকচ ি লাইডসেপ্রাপ্ত থপিাদাি রবরডং ইরঞ্জরন়োি হডত
হডব।
o

দা়েবদ্ধ পে CDC এবং ASHRAE সুপারিি অনুর্া়েী অরতরিক্ত থর্রন্টডলিন এবং এ়োি রফডেিন রমটিডগিন
থপ্রাডটাকল গ্রহণ কিাি কো রবডবর্না কিডত পাডি, রবডিষ কডি 15 বেডিি থবিী ব়েসী র্বনগুডলাি জনয,
র্াি মডধয িড়েডে:
▪

থকন্দ্রী়ে বযবস্থ্াি প্রড়োজনী়ে থিডট্রা-করমিরনং, থসই সাডে প্রড়োজন অনুর্া়েী পিীো, র্ািসাময এবং
থমিামত কিা;

▪

থর্রন্টডলিন থিট এবং আউটড াি এ়োি থর্রন্টডলিন র্তটা সম্ভব বাডাডনা;

▪

দী চ সম়ে ধডি রসডস্টম র্ালু িা া, রবডিষ কডি দ লদারিডত্বি আডগ এবং পডি তদরনক কড়েক
জনয;
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•

▪

র্ারহদা-রন়েরন্ত্রত থর্রন্টডলিন রনরি়ে কিা, থর্ াডন র্ুরক্তসিত এবং তাজা বা়েু সিবিাহ বৃরদ্ধ কািী রসডস্টম
িেণাডবেণ;

▪

থর্ াডন সম্ভব 40-60% এি মডধয আডপরেক আদ্রচতা বজা়ে িা া;

▪

সম্ভাবয মাো়ে পুনঃসঞ্চালন হ্রাস বা রনমূচল কিাি জনয আউটড াি এ়োি

▪

বাইপাস সীরমত কিাি জনয রফল্টাডিি রকনািা রসল কিা;

▪

এগুরল সঠিকর্াডব কাজ কিডে তা রনরিত কিডত রসডস্টম এবং রফল্টাি রন়েরমত পরিদিচন কিা, এবং
রফল্টািগুরল র্োর্ের্াডব ইনস্টল কিা, পরিডষবাি থম়োদকাডল সারর্চ স কিাডনা হ়ে তা রনরিত কিা।

▪

বারসন্দাডদি রনিাপিা এবং স্বাচ্ছডন্দযি জনয সুডর্াগ থিড

▪

বা়েুবারহত র্াইিাস কণা রনরি়ে কিডত র্োর্ের্াডব র জাইন কিা এবং অরতডবগুনী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনস্টল কিা এবং/অেবা

▪

বহনডর্াগয এ়োি রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহাি কিা, থর্ ইউরনটগুরল
র্োর্ে কমচেমতা স্তডি সডবচাচ্চ বা়েু পরিবতচ ন হাি প্রদান কডি এবং েরতকি বাইডপ্রা াক্ট উৎপাদন কডি
না।

যাম্পাি থ ালা;

জানালা থ ালা িা া;

থফরসরলটিসমূহ থর্গুরল উপডি উরের ত নূযনতম রফল্টাডিিডনি মাো (অেচাৎ, MERV-13 বা তাি থবরি) পরির্ালনা
কিডত পাডি না থসগুরলি জনয, দা়েবদ্ধ পেডদি অবিযই উরর্ৎ একটি প্রতযর়েত HVAC থটকরনরি়োন, থপিাদাি,
অেবা থকাম্পারন, ASHRAE-প্রতযর়েত থপিাদাি, প্রতযর়েত থিডট্রা-করমিরনং থপিাদাি, অেবা রনউ ই়েডকচ ি
লাইডসেপ্রাপ্ত থপিাদাি রবরডং ইরঞ্জরন়োডিি দ্বািা প্রতয়েন এবং নরের্ু ক্ত কিডত হডব থর্ বতচ মাডন ইনস্টল কিা
রফল্টাি র্চাকটি উপডি উরের ত রফল্টাডিিডনি নূযনতম স্তডিি (অেচাৎ MERV-13 বা তাি থবরি) সাডে
সামঞ্জসযপূণচ ন়ে এবং/ অেবা এ়োি হযান্ডরলং রসডস্টমটি গিম এবং ান্ডা কিাি নুযনতম স্তিটি সম্পাদন কিডত
অেম হডব র্া থসটি অনযো়ে COVID-19 জনস্বাডস্থ্যি জরুরি অবস্থ্াি আডগ কিডত সেম হড়েরেল র্রদ থতমন
উচ্চ মাোি রফল্টাডিিন (অেচাৎ MERV-13 বা তাি থবরি) ইেটল কিা োডক।
o

উপিন্তু, কম রফডেিন থিডট অপাডিট কিাি জনয দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই থস্টট বা স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্াডগি
কমচকতচ াডদি পর্চাডলার্নাি জনয এই ধিডনি কাগজপে িা ডত হডব, অরতরিক্ত থর্রন্টডলিন এবং এ়োি রফডেিন
কমাডনাি থপ্রাডটাকল সহ।

o

উপিন্তু, থর্সব দা়েবদ্ধ পেডদি এ়োি হযান্ডরলং রসডস্টম সহ ফযারসরলটি আডে র্া MERV-13 বা তাি থবরি
রফল্টাডিিডনি থিটিং পূিণ কিডত অেম তাডদি CDC এবং ASHRAE পিামিচগুরল অনুর্া়েী বাডরত
থর্রন্টডলিন এবং এ়োি রফল্টাডিিন রমটিডগিন থপ্রাডটাকলগুরল গ্রহণ কিডত হডব, র্াি মডধয িড়েডে:
▪

থকন্দ্রী়ে বযবস্থ্াি প্রড়োজনী়ে থিডট্রা-করমিরনং, থসই সাডে প্রড়োজন অনুর্া়েী পিীো, র্ািসাময এবং
থমিামত কিা;

▪

থর্রন্টডলিন থিট এবং আউটড াি এ়োি থর্রন্টডলিন র্তটা সম্ভব বাডাডনা;

▪

দী চ সম়ে ধডি রসডস্টম র্ালু িা া, রবডিষ কডি দ লদারিডত্বি আডগ এবং পডি তদরনক কড়েক
জনয;

▪

র্ারহদা-রন়েরন্ত্রত থর্রন্টডলিন রনরি়ে কিা, থর্ াডন র্ুরক্তসিত এবং তাজা বা়েু সিবিাহ বৃরদ্ধ কািী রসডস্টম
িেণাডবেণ;

▪

থর্ াডন সম্ভব 40-60% এি মডধয আডপরেক আদ্রচতা বজা়ে িা া;
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•

•

▪

সম্ভাবয মাো়ে পুনঃসঞ্চালন হ্রাস বা রনমূচল কিাি জনয আউটড াি এ়োি

যাম্পাি থ ালা;

▪

বাইপাস সীরমত কিাি জনয রফল্টাডিি রকনািা রসল কিা;

▪

এগুরল সঠিকর্াডব কাজ কিডে তা রনরিত কিডত রসডস্টম এবং রফল্টাি রন়েরমত পরিদিচন কিা, এবং
রফল্টািগুরল র্োর্ের্াডব ইনস্টল কিা, পরিডষবাি থম়োদকাডল সারর্চ স কিাডনা হ়ে তা রনরিত কিা।

▪

বারসন্দাডদি রনিাপিা এবং স্বাচ্ছডন্দযি জনয সুডর্াগ থিড

▪

বা়েুবারহত র্াইিাস কণা রনরি়ে কিডত র্োর্ের্াডব র জাইন কিা এবং অরতডবগুনী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনস্টল কিা এবং/অেবা

▪

বহনডর্াগয এ়োি রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহাি কিা, থর্ ইউরনটগুরল
র্োর্ে কমচেমতা স্তডি সডবচাচ্চ বা়েু পরিবতচ ন হাি প্রদান কডি এবং েরতকি বাইডপ্রা াক্ট উৎপাদন কডি
না।

জানালা থ ালা িা া;

থর্ সব দা়েবদ্ধ পডেি সুরবধা়ে থকন্দ্রী়ে এ়োি হযান্ডরলং রসডস্টম থনই, তাডদি অবিযই CDC এবং ASHRAE এি
সুপারিি অনুর্া়েী থর্রন্টডলিন এবং এ়োি রফডেিন রমটিডগিন থপ্রাডটাকল গ্রহণ কিডত হডব।
o

সঠিকর্াডব কাজ কিডে তা রনরিত কিডত থর্ডকাডনা রুডমি থর্রন্টডলিন রসডস্টম এবং রফল্টাি রন়েরমত
পর্চডবেণ কিা এবং রফল্টািগুরল র্োর্ের্াডব ইনস্টল কিা, পরিডষবাি থম়োদকাডল সারর্চ স কিাডনা হ়ে তা
রনরিত কিা।

o

দী চ সম়ে ধডি থর্ডকাডনা রুডমি থর্রন্টডলিন রসডস্টম র্ালু িা া, রবডিষ কডি দ লদারিডত্বি আডগ এবং পডি
তদরনক কড়েক ণ্টাি জনয;

o

তাজা বা়েু গ্রহণ সডবচাচ্চ কিডত রুম থর্রন্টডলিন রসডস্টম থসটিং কিা, থলা়োি ফযান কম গরতডত থসট কিা
এবং বারসন্দাডদি থেডক র্তদূি সম্ভব দূডি মু কডি থদও়ো;

o

থর্ াডন সম্ভব 40-60% এি মডধয আডপরেক আদ্রচতা বজা়ে িা া;

o

বারসন্দাডদি রনিাপিা এবং স্বাচ্ছডন্দযি জনয সুডর্াগ থিড

o

থর্ডকাডনা রসরলং ফযান থসট কিা র্াডত বারসন্দাডদি থেডক উপডিি রদডক বাতাস টানডত পাডি, র্রদ প্রডর্াজয
হ়ে;

o

থর্ াডন সম্ভব ইনড াি বাতাস এিজডস্টি বদডল জানালা়ে ফযাডনি অগ্রারধকাি থদও়ো;

o

এমন পা া বযবহাি কিা থেডক রবিত োকা র্া শুধুমাে বাতাস পুনঃপ্রবাহ কডি অেবা র্োর্ে এিজস্ট
সিবিাহ না কডি শুধুমাে একটি ডি বাতাস থদ়ে; এবং/অেবা

o

বা়েুবারহত র্াইিাস কণা রনরি়ে কিডত র্োর্ের্াডব র জাইন কিা এবং অরতডবগুনী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনস্টল কিা এবং/অেবা

o

বহনডর্াগয এ়োি রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহাি কিা, থর্ ইউরনটগুরল র্োর্ে
কমচেমতা স্তডি সডবচাচ্চ বা়েু পরিবতচ ন হাি প্রদান কডি এবং েরতকি বাইডপ্রা াক্ট উৎপাদন কডি না।

জানালা থ ালা িা া;

এডকবাডি বন্ধ োকা একটি রবরডংড়ে থলাকজন রফডি আসাি আডগ, একটি স্বাস্থ্যকি এবং রনিাপদ পরিডবি সুরনরিত
কিডত, দা়েবদ্ধ পেগণডক অবিযই রফডি আসাি আডগি পিীো, কাজ এবং মূলযা়েনগুরল সম্পূণচ কিডত হডব। এই
রসডস্টমগুরলি মডধয অন্তর্ুচ ক্ত, রকন্তু সীরমত ন়ে, থমকারনকযাল রসডস্টম, ও়োটাি রসডস্টম, রলফট, এবং HVAC
রসডস্টমগুরল।
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o

সিঞ্জামগুরল কতরদন ধডি রনরি়ে রেল তাি ওপি রনর্চ ি কডি, থমরিনারি (থর্মন র্াল্র্ এবং সুইর্)
সঠিকর্াডব অপাডিট কিডে তা রনরিত কিডত দা়েবদ্ধ পেগণডক রসডস্টমগুরলডক সতকচ র্াডব পর্চডবেণ কডি
র্ালাডত হডব।

o

দী চরদন বন্ধ োকাি পডি রসডস্টমগুরলডক পুনিা়ে র্ালু কিডত রনরদচ ষ্ট রসডস্টম অযািডনি প্রড়োজন হডত পাডি।
পর্চডবেণ অনুর্া়েী বন্ধ োকাি থম়োদ এবং অবস্থ্াি ওপি রর্রি কডি দা়েবদ্ধ পেগণডক এই আইডটমগুরলি
প্ররতটিি প্রড়োজনী়েতা রনধচািণ কিডত হডত পাডি।

o

র্োেচতা এবং প্রডর্ার্যতা অনুর্া়েী, দা়েবদ্ধ পেগণডক থমকআপ/বাইডিি এ়োি রসডস্টডমি র জাইডনি ওপি
রনর্চ ি কডি অন্তত 24 ণ্টাি জনয রবরডংটিডক রনমচল বা়েু রদড়ে পরিপূণচ কিডত হডব।

o

দা়েবদ্ধ পেগণডক অবিযই সুরনরিত কিডত হডব থর্ এ়োি রফল্টািগুরল প্রড়োজন (থর্মন, রবরডংটি রনমচল বা়েু
রদড়ে পরিপূণচ কিাি পডি) অনুর্া়েী বদলাডনা হড়েডে।

o

দা়েবদ্ধ পেগণডক অবিযই সুরনরিত কিডত হডব থর্ কুরলং টাও়োিগুরল থস্টডটি আবরিযকতা অনুর্া়েী
িেণাডবেণ ও মরনটি কিা হড়েডে এবং থর্ থকাডনা বন্ধ ও়োটাি রসডস্টম এবং/অেবা ও়োটাি রফর্াডিি জনয
িাসা়েরনক এবং মাইডোবা়োল স্তিগুরল উরের ত পরিসীমাি মডধয আডে, এবং থকাডনা র র্াইডস জল জডম
োকডল তা থবি কডি থদও়ো হড়েডে।

o

প্রডর্াজয হডল, দা়েবদ্ধ পেগণডক রবরডংড়েি জল পরির্ালনা পরিকল্পনা অনুর্া়েী অবিযই
ফ্লাি কিডত হডব।

o

দা়েবদ্ধ পেগণডক অবিযই সুরনরিত কিডত হডব থর্ রবরডংড়েি ও়োটাি রসডস্টম ফ্লাি কিাি পডি থর্ থকাডনা
ও়োটাি রফল্টাি প্রড়োজন অনুর্া়েী বদলাডনা হড়েডে।

o

থর্ সকল রবরডং পুডিাপুরি বন্ধ রেল থসগুরলি জনয, দা়েবদ্ধ পেগণডক সুরনরিত কিডত হডব থর্ রিওডপরনং
এি আডগ সমস্ত থমকারনকযাল র্ন্ত্রপারত এবং রসডস্টডমি অপাডিিন রিডস্টাি কিা হড়েডে।

ান্ডা- এবং গিম-জল

B. প্রবর্তরক্ষামূলক সরঞ্জাম
•

দা়েবদ্ধ পেডক এটি অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ কমী এবং গ্রাহক থর্ন থকবলমাে ত নই ইনড াি রবডনাদন
ফযারসরলটি এবং পারিবারিক রবডনাদন থকডন্দ্র প্রডবডিি অনুমরত পান র্রদ তািা একটি গ্রহণডর্াগয মুড ি আবিণ পডি
োকন; র্রদ তািা দু বেডিি থবরি ব়েসী হন এবং রর্রকৎসাগতর্াডব এই ধিডণি আবিণ সহয কিডত সেম।
o

•

থেডক িা ডত বযেচ বযরক্তডদি েু কডত রদডত অস্বীকাি কিডত

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই পৃষ্ঠডপাষকডদি সব সম়ে মুড ি আবিণ পরিধান কিা রনরিত কিডত হডব, র্রদ না রনরদচ ষ্ট
জা়েগা়ে বডস াও়ো বা পান কিা হ়ে, অেবা পৃষ্ঠডপাষকিা উপডি উরের ত পৃেক DOH রনডদচ রিকা সাডপডে একটি
জলজ পরিডবডি োডকন।
o

•

রনবচাহী আডদি 202.34 অনুর্া়েী, দা়েবদ্ধ পে মু
পাডি।

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত রনরদচ ষ্ট াবাি াও়োি এলাকাগুডলা়ে র্াডত মুড ি আবিণ োডা পৃষ্ঠডপাষকডদি মডধয
রমেরি়ো সীরমত কিা র্া়ে তা রনরিত কিা।

রনরদচ ষ্ট কমচডেডেি রে়োকলাডপি জনয আবরিযক PPE এি প্রড়োজনী়েতা োডাও, দা়েবদ্ধ পেগুরলডক অবিযই
গ্রহণডর্াগয মুড ি আবিণ সংগ্রহ কিডত, ততরি কিডত বা অনযো়ে অজচন কিডত হডব এবং এই ধিডনি আবিণ
কমচডেডে োকাকালীন কমচর্ািীডদি রবনা মূডলয প্রদান কিা উরর্ত। থকাডনা কমচর্ািী বা পৃষ্ঠডপাষডকি মুড ি আবিণ
বদলাবাি প্রড়োজন হডল তা প্রদান কিাি জনয দা়েবদ্ধ পেগুরলি কাডে পর্চাপ্ত মাি এবং অনযানয PPE-এি
থর্াগান োকডত হডব।

12

o

•

স্বীকৃ ত মুড ি আবিণগুরল কাপডডি (উদা: বারডডত ততরি থসলাই কিা কাপড, থোডটা কডি ফারল কিা,
বযান্ডানা), সারজচকযাল মাি, N95 থিসরপডিটিডক অন্তর্ুচ ক্ত কিডলও, এগুরলি মডধযই সীরমত ন়ে।

মুড ি আবিণ বযবহাডিি পি পরিষ্কাি বা প্ররতস্থ্াপন কিডত হডব এবং থি়োি কিা র্াডব না। অনুগ্রহ কডি
কাপডডি মুড ি আবিণ এবং অনযানয ধিডনি বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) সম্পডকচ অরতরিক্ত তডেযি
জনয এবং থসইসাডে তা বযবহাি এবং পরিষ্কাডিি রনডদচ িাবলীি জনয থিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ থকন্দ্র (CDC) এি
রনডদচ রিকা থদ ুন।
o

মডন িা ডবন থর্ কাপডডি মুড ি আবিণ বা রনষ্পরিডর্াগয মাি থসইসব কমচডেডেি কার্চকলাডপি জনয
গ্রহণডর্াগয মুড ি আবিণ রহসাডব রবডবর্না কিা হডব না থর্ াডন মুড ি আবিডণি বা শ্বাসতডন্ত্রি রনিাপিাি
প্রড়োজনী়েতাি থেডে উচ্চ মাোি সুিো প্রড়োজন। উদাহিণস্বরূপ, N95 থিরিডিটিগুরল সাধািণর্াডব রনরদচ ষ্ট
কার্চকলাপগুরলি জনয প্রড়োজন, থকাডনা কাপড বা বারডডত ততরি মাি তাি পরিবতচ রহডসডব বযবহাি কিা
র্াডব না। দা়েবদ্ধ পেগুরলডক এই ধিডনি রনিাপিা সিঞ্জাডমি জনয থপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন
(OSHA) মান থমডন র্লডত হডব।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই কমীডদি পিামিচ রদডত হডব র্রদ মাি রর্ডজ র্া়ে বা ম়েলা হড়ে র্া়ে তাহডল তাডদি
মু াবিণ রন়েরমত পরিষ্কাি বা প্ররতস্থ্াপন কিডত।

o

দা়েবদ্ধ পেগুরলডক অবিযই তাডদি কমীডদি রনজস্ব গ্রহণডর্াগয মুড ি আবিণ বযবহাি কিাি অনুমরত রদডত
হডব রকন্তু তাডদি কমীডদি তািা রনজস্ব মুড ি আবিণ সিবিাহ কিডত বলডত পািডবন না। উপিন্তু, এই
রনডদচ রিকা কমচর্ািীডদি তাডদি রনজস্ব বাডরত প্ররতিোমূলক মুড ি আবিণগুরল (থর্মন সারজচকযাল মাি, N95
থিসরপডিটি) পিডত বাধা থদডব না। কমচর্ািীডদি কাডজি ধিন অনুর্া়েী দা়েবদ্ধ পেগণডক তাডদি আডিা
প্ররতিোমূলক PPE পিা বাধযতামূলক কিডত হডত পাডি। রনড়োগকতচ াডদি সকল প্রডর্াজয OSHA রনডদচ িনা
থমডন র্লডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই PPE - র্াি মডধয মু আবিণ অন্তর্ুচ ক্ত, রকন্তু সীমাবদ্ধ ন়ে- রকর্াডব র্োর্ে র্াডব
িা া র্া়ে, ুডল থনও়ো র্া়ে এবং পরিষ্কাি কিা হ়ে (থর্মন প্রডর্াজয), এবং থফডল থদও়ো র্া়ে থসই রবষড়ে
কমীডদি প্ররিেণ রদডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই কমচর্ািী-পৃষ্ঠডপাষক রমেরি়োি সাধািণ রবন্দুডত (থর্মন, থর্ক-ইন, কযারি়োি, প্রাইজ
রিড ম্পিন কাউন্টাি) এবং আকষচণ, থগম এবং কার্চকলাডপি মডধয থর্ াডন বযরক্তি মডধয ে়ে ফু ট সামারজক
পােচকয সম্ভব ন়ে িািীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিডত হডব। দা়েবদ্ধ পডেি এই প্ররতবন্ধকতা গুরল ইনস্টল কিাি
কো রবডবর্না কিা উরর্ত র্রদও সুরবধাি এই ধিডনি আকষচণ, থগম এবং কার্চকলাপ সামারজকর্াডব দূডি োকাি
সুডর্াগ থদ়ে, থর্ াডন সম্ভব।

•

o

উপডি থর্মন উডে কিা হড়েডে, িািীরিক প্ররতবন্ধকতা, (থর্মন থেরিগ্লাস বা অনুরূপ উপাদান) র্রদ
বযবহাি কিা হ়ে, তাহডল OSHA-ি রনডদচ রিকা অনুর্া়েী স্থ্াপন কিা উরর্ত।

o

দা়েবদ্ধ পে পৃষ্ঠডপাষকডদি সাডে রন়েরমত রনষ্ঠ থর্াগাডর্াগ আডে এমন কমীডদি (উদাহিণস্বরূপ, থর্ক-ইন)
থফস রিড, গ্লার্স এবং/অেবা থর্াড ি সুিো প্রদাডনি কো রবডবর্না কিডত পাডি।

দা়েবদ্ধ পেডক র্ন্ত্রপারতি মডতা রজরনসগুরল থি়োি কিা, থসইসাডে থিরলং এবং কযাি থিরজস্টাডিি মত থি়োি কিা
পৃষ্ঠতলগুরল িিচ কিা সীরমত কিডত হডব; অেবা, থি়োি কিা রজরনসগুরলি বা প্রা়েিই িিচ কিা পৃষ্ঠতলগুরলি
সংিডিচ আসাি সম়ে কমীডদি গ্লার্স (কাডজি প্রড়োজনী়েতা অনুর্া়েী বা থমর ডকল) পিা বাধযতামূলক কিডত
হডব; অেবা সংিডিচ আসাি আডগ এবং পডি হাডতি পরিচ্ছন্নতা অনুিীলন কিডত হডব।

C. স্বাস্থ্যবিবধ, পবরচ্ছন্নর্তা, এিং জীিানুমুক্তকরর্
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•

প্রাসরিকতা অনুর্া়েী, দা়েবদ্ধ পেগণডক "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং থবসিকারি থকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্ত কিাি রনডদচ রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) এবং "েcেরডড়ে পডা োমান" (STOP THE SPREAD) থপাস্টাি সডমত CDC এবং DOH-এি
প্রস্তারবত স্বাস্থ্যরবরধ এবং পরিষ্কিণ ও জীবাণুমুক্তকিডণি আবরিযক িতচ গুরল থমডন র্লা হডচ্ছ রক না তা দার়েত্বিীল
পেগণডক রনরিত কিডত হডব। দা়েবদ্ধ পেডক লগ বজা়ে িা ডত হডব র্াডত তারি , সম়ে এবং পরিচ্ছন্নতাি
পরিরধ অন্তর্ুচ ক্ত।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সাইডট হাডতি পরিচ্ছন্নতা থস্টিন সিবিাহ এবং িেণাডবেণ কিডত হডব, রনম্নরূডপ:
o

হাত থধা়োি জনয: সাবান, উষ্ণ প্রবারহত পারন, এবং র সডপাডজবল কাগডজি থতা়োডল।

o

হাত সযারনটাইজ কিাি জনয: থর্ াডন হাত থধা়োি সুরবধা পাও়ো র্াডব না বা সম্ভব নাও হডত পাডি থসইসব
এলাকাি জনয একটি অযালডকাহল রর্রিক হযান্ড সযারনটাইজাি র্াডত অন্তত 60% অযালডকাহল োডক।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সাধািণ এলাকা জুডড হযান্ড সযারনটাইজাি উপলর্য কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ,
প্রডবিদ্বাি, প্রস্থ্ান, উপহাডিি থদাকান, প্রাইজ কাউন্টাি, থগম, আকষচণ)। থর্ াডন সম্ভব িিচরবহীন হযান্ড
সযারনটাইজাি র সডপনসাি িা ডত হডব।
▪

o
•

দা়েবদ্ধ পেগণডক হযান্ড সযারনটাইজাডিি জা়েগাগুরলি কাডে ুব থবরি থনাংিা হাত সাবান এবং জল রদড়ে
ধুডত হডব রর্রিত কডি সাইডনজ রদডত হডব; হযান্ড সযারনটাইজাি ুব থবরি থনাংিা হাডত কার্চকি হ়ে না।

দা়েবদ্ধ পেডক ম়েলা সামগ্রী রনষ্পরিি পাে থফরসরলটিি র্ািপাডি স্থ্াপন কিা উরর্ৎ।

দা়েবদ্ধ পেডক ফযারসরলটিগুরলডক অন্তত তদরনক পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিডত হডব এবং অডনডকি দ্বািা বযবহৃত
উচ্চ ঝুাঁ রক সম্পন্ন স্থ্ানগুরলডক এবং প্রা়েিই িিচ কিা সািডফসগুরল আিও ন ন পরিষ্কাি এবং জীবানুমুক্ত কিডত
হডব। পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ র্োর্ে এবং র্লমান হডত হডব এবং কার্চেম র্লা অবস্থ্া়ে ন ন এবং
প্রড়োজন অনুর্া়েী হডত হডব। কীর্াডব ফযারসরলটিগুরল পরিষ্কাি কিডবন তাি রবিদ রনডদচ িাবলীি জনয অনুগ্রহ কডি
DOH এি "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং থবসিকারি থকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি কিা এবং জীবাণুমুক্ত কিাি রবষড়ে
অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) থদ ুন।
o

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই একই পাটিচ/পরিবাি/বারডি সদসয ন়ে এমন পৃষ্ঠডপাষক এবং/অেবা কমীডদি মডধয
থি়োি কিা সিঞ্জাম বা বস্তু (থর্মন আকষচণ, থগমস থমরিন) প্রডতযক বযবহািকািীি মডধয অেবা,
অপাডিিডনি সম়ে প্ররত দুই ণ্টা পিপি, র্রদ থবরি ন ন না হ়ে, পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা
রনরিত কিডত হডব।
▪

রকন্তু, র্রদ পৃষ্ঠডপাষকিা থগম থ লাি জনয বা আকষচণ বা কার্চকলাডপ অংিগ্রহডণি জনয সিঞ্জাম র্াডা বা
ধাি থন়ে, দা়েবদ্ধ পডেি অবিযই প্ররতটি বযবহাডিি পি সমস্ত থফিত থদও়ো সিঞ্জাম (উদাহিণস্বরূপ,
র্াডাি জুতা, হাডনচস) কমীডদি রদড়ে পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিডত হডব।

▪

রবডিষ কডি, থ লাি সম়ে পৃষ্ঠডপাষকডদি মডধয অংিীদারি আনুষারিক জরডত বা প্রড়োজনী়ে থর্ থকান
আকষচডণি জনয (উদাহিণস্বরূপ, রেমারেক র্িমা, রর্আি থহ ডসট, থলজাি টযাগ, থহলডমট, থবা চ থগম,
কা চ ), দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই পৃষ্ঠডপাষকডদি বযবহাডিি মডধয প্ররতটি আইডটম র্োর্ের্াডব পরিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্ত কিডত হডব।

দা়েবদ্ধ পেডক থি়োি কিা এবং ন ন িিচ কিা পৃষ্ঠতল (উদাহিণস্বরূপ, থিরলং, দিজা, থগমস, আকষচণ,
টার্রিন, বাটন, পুিিাি দারবি কাউন্টাি) এবং সিঞ্জাম পরিষ্কাি কিাি জনয উপর্ুক্ত পরিষ্কিণ এবং
জীবাণুমুক্তকিডণি উপকিণ প্রদান কিডত হডব এবং এই পৃষ্ঠতলগুরল বযবহাডিি আডগ এবং পডি কমীডদি
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প্রস্তুতকািডকি রনডদচ িনা অনুর্া়েী অপাডিিন র্লাকালীন বা রন়েরমত রবিরতডত এই উপকিণ বযবহাি কিডত
উত্সারহত কিডত হডব।
o

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ৎ উপর্ুক্ত সং যক কমী রনড়োরজত িা া র্ািা পৃষ্ঠডপাষকডদি কাডে দৃিযমান, র্াডদি
আকষচণ, থগমস, কার্চেম এবং অনযানয উচ্চ-িিচ পৃষ্ঠ পরিষ্কাি এবং সংেমডণি জনয রনরদচ ষ্ট কিা হড়েডে।
দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই পৃষ্ঠডপাষকডদি এই অনুডিাধ কিাি রবকল্প প্রদান কিডত হডব থর্ আকষচণ, থগমস এবং
কার্চেমগুরল তািা বযবহাি কিাি আডগ থর্ন থসগুরল পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।
▪

•

দা়েবদ্ধ পে আকষচণ, থগম, বা কার্চেডমি পাডি প্রাপ্তব়েি পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয বযবহাি কিাি আডগ
তাডদি বা সাডে আসা নাবালক পৃষ্ঠডপাষকডদি আকষচণ, থ লা বা কার্চকলাডপ অংিগ্রহণ কিাি আডগ
পরিষ্কািকিণ এবং জীবাণুনািক সিবিাহ থর্মন র সডপাডজবল ও়োইপস, হযান্ড সযারনটাইজাি বযবহাি
কিাি জনয িা াি কো রবডবর্না কিডত পাডি। র্রদও, নাবালক পৃষ্ঠডপাষকডদি থ ড়ে থফলা বা
অপবযবহাডিি কািডণ থকান পরিষ্কািক এবং জীবাণুনািক সিবিাহ পরির্ালনা কিা উরর্ত ন়ে।

দা়েবদ্ধ পেডক থিস্টরুমগুরল অবিযই রন়েরমত পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা সুরনরিত কিডত হডব। লকাি রুম এবং
রবশ্রামকে কমপডে প্ররত দুই ণ্টা অন্তি বা বযবহাডিি উপি রনর্চ ি কডি আিও ন ন পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত
কিডত হডব।
o

থর্ াডন সম্ভব থস াডন দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রর্ি, বযবহৃত হডচ্ছ এমন রর্ি এবং অনযানয পদ্ধরতডত
রবশ্রামকডেি ধািণ েমতা হ্রাস কডি দূিত্ব রবরধমালা পালন রনরিত কিডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ থি়োিকৃ ত ও়োকচ ডস্টিন (উদাহিণস্বরূপ, থর্ক-ইন বা প্রাইজ
কাউন্টাি) পরিষ্কাি কিা এবং রবরর্ন্ন কমচর্ািীডদি বযবহাডিি মডধয জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রনরিত কিডত হডব থর্ সিঞ্জাম, আকষচণ এবং থগমস থর্ন রনবরন্ধত জীবাণুনািক বযবহাি
কডি রন়েরমতর্াডব পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে। EPA দ্বািা COVID-19-এি রবরুডদ্ধ কার্চকি রহডসডব িনাক্ত
হও়ো রনউই়েকচ থস্টডটি পরিডবি সংিেণ দপ্তডিি (Department of Environmental Conservation, DEC)
রনবরন্ধত পণযগুডলাি তারলকা বযবহাি করুন।
o

র্রদ পরিষ্কাি বা জীবাণুমুক্তকিণ পণয বা পরিষ্কাি এবং জীবাণুনািক কাজ রনিাপিা বযাহত কডি বা উপাদান
বা র্ন্ত্রপারত, আকষচণ বা থগমডসি েরত কডি, তাহডল দা়েবদ্ধ পেডক এমন আকষচণ বা থগমস পৃষ্ঠডপাষকডদি
জনয বন্ধ কডি রদডত হডব এবং কমীডদি বযবহাডিি মধযবতী সমড়ে হাডতি জীবাণুমুক্তকিণ এলাকাি বযবস্থ্া
কিডত হডব এবং/অেবা তাডদি থফডল থদও়ো র্া়ে এমন গ্লার্স সিবিাহ কিডত হডব এবং/অেবা এমন
র্ন্ত্রপারত বযবহািকািী কমীি সং যা সীরমত কিডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পেডক ফযারসরলটিি রর্তডি বা এলাকা়ে থকান বযরক্তি COVID-19 িনাক্ত হও়োি থেডে উন্মুক্ত এলাকাি
পরিষ্কাডিি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি বযবস্থ্া কিডত হডব, এই ধিডনি পরিচ্ছন্নতাি অন্তর্ুচ ক্ত হডব, অন্তত সব অরধক
থলাক র্লার্ল এলাকা এবং উচ্চ-িিচ পৃষ্ঠতডলি (থর্মন রসত, আকিি, থগমস, র্াগার্ারগ কিা বা র্াডা কিা
সিঞ্জাম, হযান্ডডিল, হাতল, দিজাি হাতল) ইতযারদ পরিষ্কাি।

•

থকাডনা বযরক্তি COVID-19 আডে বডল সডন্দহ হডল অেবা রনরিত হডল "আপনাি থফরসরলটি পরিষ্কাি কিা এবং
জীবাণুমুক্ত কিা"ি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDC এি রনডদচ রিকা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত সডন্দহর্াজন বযরক্ত বা অসুস্থ্ বযরক্ত দ্বািা বযবহৃত এলাকা বন্ধ কডি রদন।
▪

o

দা়েবদ্ধ পেডক তাডদি কাজকমচ বন্ধ কিডত হডব না, র্রদ তািা েরতগ্রস্ত এলাকাগুরল বন্ধ কিডত পাডি।

এলাকা়ে রবমান বাতাস বাডাডনাি জনয বাইডিি দিজা ও জানালা

ুলুন।
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o

পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি আডগ 24
সম্ভব অডপো করুন।

o

COVID-19 এ রনরিতর্াডব অসুস্থ্ বযরক্ত দ্বািা বযবহৃত সকল এলাকা থর্মন অরফস, বােরুম, সাধািণ
এলাকা, এবং র্াগার্ারগ কিা সিঞ্জাম পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত করুন।

o

একবাি এলাকা র্োর্ের্াডব পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হড়ে থগডল, এটি বযবহাডিি জনয থ ালা থর্ডত
পাডি।

o

ণ্টা অডপো করুন। র্রদ 24

ণ্টা সম্ভব না হ়ে, তাহডল র্তেণ

▪

COIVD-19 আডে বডল সডন্দহ কিা হড়েডে অেবা রনরিত কিা হড়েডে এমন বযরক্তি সাডে রনষ্ঠ বা
রনকট থর্াগাডর্াগ থনই এমন কমীিা পরিষ্কাি এবং জীবানুমক্ত
ু কিডণি পি পিই কমচডেডে রফডি থর্ডত
পাডিন।

▪

" রনষ্ঠ বা কাোকারে" থর্াগাডর্াগ সম্পডকচ তডেযি জনয DOH এি "COVID-19 সংেমণ বা
এিডপাজাডিি পি কাডজ রফডি আসা সিকারি ও থবসিকারি কমচর্ািীডদি জনয অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) থদ ুন।

র্রদ সাত রদডনি থবিী সম়ে অরতবারহত হ়ে COVID-19 আডে বডল সডন্দহর্াজন বা রনরিত বযরক্ত থফরসরলটি
পরিদিচন কিাি পি বা বযবহাি কিাি পি়, তাহডল স্থ্ানটিডক অরতরিক্ত পরিষ্কাি কিাি এবং জীবানুমুক্ত
কিাি প্রড়োজন থনই, রকন্তু রন়েমমারফক পরিষ্কাি এবং জীবানুমুক্ত কিা অবযাহত িা া উরর্ত।

•

থকান আগুন বা রনিাপিা ঝুাঁ রকি সম্মু ীন না কিডল, রবডিষ কডি অপ্রাপ্তব়েিডদি জনয, দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত
সম্ভাবয টার্ পড়েন্ট কমাডনা এবং বা়েু সঞ্চালন উন্নত কিাি জনয এই সুরবধাি মডধয দিজা থ ালা িা াি কো
রবডবর্না কিা, থর্ াডন সম্ভব।

•

দা়েবদ্ধ পডে এমন স্থ্াডন সাম্প্রদার়েক রফির্াি বা সুডর্াগ-সুরবধা বন্ধ বা সীরমত কিাি কো রবডবর্না কিডত
পাডি র্া পৃষ্ঠডপাষক জমাড়েত বা একারধক টার্পড়েডন্টি ঝুাঁ রক উপস্থ্াপন কিডত পাডি, থর্মন প্রর্ািণামূলক পুরস্তকা
স্টযাডন্ডি বদডল অনুডিাডধ বযরক্তগত রবতিডণি বযবস্থ্া কিা।

D. পযব ােক্রবমকভাটি পুনরাে শুরু করা
•

দা়েবদ্ধ পেগণডক পর্চা়েেরমক-র্াডব কার্চকলাপগুরল রিওডপরনংড়েি জনয উৎসারহত কিা হ়ে র্াডত অপাডিিনগত
সমসযাগুরল রে়োকলাপগুরল স্বার্ারবক পর্চাড়ে রফডি আসাি আডগ সমাধান কডি থনও়ো র্া়ে। দা়েবদ্ধ পডেি
প্রেমবাি পুনিা়ে থ ালাি সম়ে পরিবতচ ডনি সডি মারনড়ে রনড়ে রে়োকলাপ উপলর্য কডি থতালাি জনয কমী
সং যা, কাডজি সম়ে এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি সং যা সীরমত কিাি কো রবডবর্না কিডত হডব।
o

দা়েবদ্ধ পেগুডলাি উরর্ত রসজন পাস থহাডাি এবং/অেবা স্থ্ানী়ে পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয প্রােরমক প্রডবিারধকািডক
অগ্রারধকাি থদ়ো, কািণ অপাডিিডনি শুরুি রদন এবং সপ্তাডহি শুরুডত পরিদিচন বৃরদ্ধ পা়ে।

o

দা়েবদ্ধ পেগুডলাি উরর্ত তাডদি টিডকট বারতল এবং অেচ থফিত নীরতি থর্ থকান র্োর্ে সংডিাধনী
রবডবর্না কিা র্াডত থকান অসুস্থ্ পৃষ্ঠডপাষকডক বারডডত োকডত উৎসারহত কিডত পাডি।

E. গযাোটযাে পবরকল্পনা
•

দা়েবদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব থর্ তািা থস্টডটি জারি কিা রিডল্পি রনডদচ রিকাটি পর্চাডলার্না কডিডেন এবং
বুডঝডেন, এবং এটিও রনরিত কিডত হডব থর্ তািা থসগুরল কার্চকি কিডবন।
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•

দা়েবদ্ধ পেডক কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয একটি থর্াগাডর্াগ পরিকল্পনা গডড তু লডত হডব র্া প্রডর্াজয
রনডদচ িাবলী, প্ররিেণ, সাইডনজ এবং কমচর্ািীডদি তেয প্রদাডনি একটি অরবর্রলত উপা়েডক অন্তর্ুচ ক্ত কডি। দা়েবদ্ধ
পেডক ওড়েবডপজ, থটিট এবং ইডমল গ্রুপ, এবং থসািযাল রমর ়ো গডড থতালাি কো রবডবর্না কিডত হডব।

•

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত সাইডনজ ও থমৌর ক থর্াগাডর্াডগি মাধযডম গ্রাহকডদি PPE- রবডিষত মু াবিডণি
বযাবহাডিি থেডে CDC এবং DOH এি রনডদচ রিকা থমডন র্লডত উৎসারহত কিা।

•

দা়েবদ্ধ পডেি অবিযই ফযারসরলটিি রর্তডি এবং বাইডি সংডকত প্রদরিচত কডি কমীডদি সঠিক পরিচ্ছন্নতা, সামারজক
দূিডত্বি রন়েম, বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) এি সঠিক বযবহাি এবং পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি
থপ্রাডটাকল থমডন র্লাি জনয স্মিণ করিড়ে রদডত হডব।

III. প্রবক্রোসমূহ
A. বিবনং
•

•

এই সুরবধা়ে প্রডবডিি আডগ বা পডি দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয বাধযতামূলক স্বাস্থ্য
রিরনং অনুিীলন প্রড়োগ কিডত হডব। এই ধিডনি রিরনং থ রলর্ারি কমী, ঠিকাদাি এবং রবডেতাডদি জনয
সুপারিিকৃ ত রকন্তু প্রড়োজন ন়ে।
o

রিরনং দূিবতীর্াডব সম্পন্ন কিা থর্ডত পাডি (উদাহিণস্বরূপ, ই-থমইডলি মাধযডম, থটরলডফান, ইডলকট্ররনক
সাডর্চ , টিডকট েড়েি সম়ে, সাইনডবাড চ ি মাধযডম), অনুষ্ঠানস্থ্ডল প্রডবডিি আডগ, র্তদূি সম্ভব।

o

রিরনং থিষ হও়োি পূডবচ এডক অপডিি সাডে রনষ্ঠ বা রনকট সংিডিচ থমলাডমিা কিা থেডক কমীডদি রবিত
িা াি জনয িীরনং এি সমন্ব়েসাধন কিা উরর্ত।

o

স্বাস্থ্য পিীোি অংি রহডসডব, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই সকল পৃষ্ঠডপাষকডদি জনয থর্াগাডর্াগরবহীন োডমচারমটাি
বা োমচাল কযাডমিা বযবহাি কডি তাপমাো পিীো কিডত হডব। থর্ থকান পৃষ্ঠডপাষক 100.4° ফাডিনহাইট বা
তাি থবরি তাপমাো উপস্থ্াপন কিডল তাডক অবিযই এরে থেডক বরঞ্চত হডত হডব, থসই সাডে পৃষ্ঠডপাষক দডলি
থর্ থকান সদসয র্ািা গত 10 রদডনি মডধয জ্বি োকা পৃষ্ঠডপাষডকি রনষ্ঠ সংিডিচ এডসডে তাডদি এরে থেডক
বরঞ্চত হডত হডব (উদাহিণস্বরূপ, পরিবাডিি সদসয, বযরক্ত র্ািা একই বাসর্বন র্াগার্ারগ কডি)।
▪

দা়েবদ্ধ পে 100.4° ফাডিনহাইট বা তাি থবরি তাপমাো সহ উপরস্থ্ত পৃষ্ঠডপাষকডদি রিরনং লাইন থেডক
সামর়েকর্াডব সডি থর্ডত অনুমরত রদডত পাডি, তাডদি িিীডিি তাপমাো স্বার্ারবক কিাি জনয কড়েক
রমরনট অডপো কিডত পাডি, এবং তািপি রদ্বতী়ে তাপমাো পিীো কিডত পাডি। র্রদ রদ্বতী়ে থর্ক প্রেম
থর্ডকি ফলাফল রনরিত কডি, তাহডল বযরক্তডক অবিযই এরে প্রতযা যান কিডত হডব; র্রদ রদ্বতী়ে থর্ক
পৃষ্ঠডপাষডকি 100.4° ফাডিনহাইট বা এিডর্ড়ে থবরি তাপমাো রনডদচ ি না কডি তাহডল ইডর্ন্ট/প্ররতডর্ারগতা়ে
েু কডত পাডি।

▪

তাপমাো পিীো অবিযই মারকচ ন র্ুক্তিাডেি সম কমচসংস্থ্াডনি সুডর্াগ করমিন বা DOH রনডদচ রিকা
অনুর্া়েী পরির্ালনা কিডত হডব। দা়েবদ্ধ পে কতৃচ ক বযরক্তডদি স্বাস্থ্য তডেযি থিক চ িা া রনরষদ্ধ
(উদাহিণস্বরূপ, একজন বযরক্তি রনরদচ ষ্ট তাপমাোি তেয), র্রদ না বযরক্ত কতৃচ ক অনুমরত থদও়ো হ়ে,
রকন্তু এমন থিক চ বজা়ে িা াি অনুমরত থদও়ো হ়ে র্া রনরিত কডি থর্ বযরক্তডক রিন কিা হড়েডে
এবং এই ধিডনি রিরনং এি ফলাফল (উদাহিণস্বরূপ, পাস/থফল, রক্ল়োি/রক্ল়োি কিা হ়েরন)।

নূযনতমর্াডব, একটি প্রশ্নপে বযবহাি কডি রিরনং সম্পন্ন কিডত হডব র্া রনধচািণ কডি থর্ বযরক্তি:
o

COVID-19 উপসগচ আডে: COVID-19 এি থকান লেণ বতচ মাডন অরর্জ্ঞতা হডচ্ছ, অেবা সম্প্ররত (গত 48
ণ্টাি মডধয) অরর্জ্ঞতা হড়েডে;
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▪

o

CDC পিামিচ থদ়ে থর্ COVID-19 উপসগচগুরলি মডধয োকডত পাডি জ্বি বা সরদচ , কারি, শ্বাস-প্রশ্বাডসি
অর্াব, ক্লারন্ত, থপিী বা িিীডিি বযো, মাো বযো, স্বাদ বা গডন্ধি সাম্প্ররতক থলাপ, গলা বযো, বদ্ধ
নাক বা সরদচ , বরম বা বরম বরম র্াব, া়েরি়ো; র্রদও, পূডবচ োকা থমর কযাল পরিরস্থ্রতি কািডণ এই
উপসগচগুরলি কড়েকটি থদ া রদডত পাডি, থর্মন অযালারজচ বা মাইডগ্রন, র্া একজন স্বাস্থ্যডসবা প্রদানকািী
কতৃচ ক িনাক্ত হড়েডে। থসডেডে, র্রদ উপসগচ নতু ন বা ািাপ হ়ে তাহডল বযরক্তি শুধুমাে "হযাাঁ" উিি
থদও়ো উরর্ত।

COVID-19 থর্াগাডর্াগ: গত 10 রদডন া়োগনরস্টক থটস্ট বা লেডণি উপি রর্রি কডি সডন্দহর্াজন বযরক্তি
সাডে (অেবা স্বাস্থ্য কতৃচ পডেি রনধচারিত সংজ্ঞা অনুর্া়েী রনষ্ঠ থর্াগাডর্াগ) হড়েডে র্াি COVID-19 আডে ;
▪

DOH পিামিচ প্রদান কিডে থর্ 24 ণ্টাি মডধয 10 রমরনট বা তাি থবিী সমড়েি জনয একজন বযরক্তি
6 ফু ডটি মডধয োকা হডচ্ছ রনষ্ঠ থর্াগাডর্াগ, র্া তাডদি উপসডগচি রবকাডিি 2 রদন আডগ থেডক শুরু হ়ে
অেবা র্রদ উপসগচ রবহীন হ়ে তাহডল তাডদি পিীো কিাি 2 রদন আডগ থেডক শুরু হ়ে। রনষ্ঠ
থর্াগাডর্াগ এমন বযরক্তডদি অন্তর্ুচ ক্ত কডি না র্ািা র্োর্ে, প্রড়োজনী়ে বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম
পডি স্বাস্থ্যডসবা থসটিং-এ কাজ কডি।

▪

এই বজচন থসই সমস্ত বযরক্তডদি থেডে প্রডর্াজয হডব না র্াডদি (1) COVID-19 এি রবরুডদ্ধ পুডিাপুরি
টিকা থদও়ো হড়েডে - টিকা রসরিজ থিষ হও়োি 14 রদন অরতবারহত হও়ো রহসাডব সংজ্ঞার়েত কিা
হড়েডে - গত 90 রদডনি মডধয অেবা (2) গত 3 মাডসি মডধয লযাব-কনফামচ COVID-19 থকস
থেডক পুডিাপুরি সুস্থ্ হড়ে উড ডে। ( রনষ্ঠ থর্াগাডর্াডগি পি থকা়োিান্টাইডনি পরিবডতচ , এই ধিডনি
বযরক্তডদি সংিডিচ আসাি পি 14 রদডনি জনয COVID-19 উপসগচ পর্চডবেণ কিডত হডব।)

o

COVID-19 পরজটির্ থটস্ট: গত 10 রদডনি মডধয COVID-19 এি জনয
পরজটির্ পিীরেত হড়েডেন; এবং/অেবা

o

সাম্প্ররতক ভ্রমণ: গত 10 রদডন একটি অসংলগ্ন িাে, মারকচ ন র্ুক্তিাে অঞ্চল, অেবা CDC থলডর্ল 2 বা
বৃহিি ভ্রমণ রনডদচ রিকা থদি থেডক রনউ ই়েকচ থস্টডট ভ্রমণ কডিডেন এবং িাডেি ভ্রমণ রনডদচ রিকা অনুসিণ
কিডত বযেচ হড়েডেন।
▪

া়োগনরস্টক পিীোি মাধযডম

1 এরপ্রল, 2021 থেডক কার্চকি, িাডেি ভ্রমণ রনডদচ রিকা অনুর্া়েী অনয থকান মারকচ ন থস্টট বা অঞ্চল
থেডক রনউ ই়েডকচ প্রডবডিি পি আি গাহচ স্থ্য পর্চটকডদি থকা়োিারন্টন কিডত হডব না। আন্তজচারতক
ভ্রমণকািীডদি জনয থফ াডিল CDC প্রড়োজনী়েতা কার্চকি িড়ে থগডে।

•

দা়েবদ্ধ পডেি অবিযই কমচর্ািী এবং পৃষ্ঠডপাষকডদিডদি জনয এটি আবিযক কিডত হডব র্াডত ফযারসরলটিডত
োকাকালীন, র্রদ এবং র্ ন উপডিাক্ত থকান প্রডশ্নি প্ররত তাডদি উিডি পরিবতচ ন হ়ে তািা থর্ন অরবলডব তা
প্রকাি কডিন, থর্মন র্রদ তািা উপসগচ অনুর্ব কিডত শুরু কডিন।

•

রিরনং প্ররে়ো সহজ কিাি জনয দা়েবদ্ধ পডেি কমীডদি সাডে সমন্ব়ে কিা উরর্ত। রিরনংড়েি সডবচািম র্র্চাগুরল
অন্তর্ুচ ক্ত কডি:
o

পৃষ্ঠডপাষকডদি কাডে আগাম থর্াগাডর্াগ কিা থর্ তািা অনুষ্ঠানস্থ্ডল েু কডত পািডব না র্রদ তািা রিরনংড়ে বযেচ
হ়ে, র্া তাডদি দডলি অনযানয সদসযডদি উপি প্রর্াব থফলডত পাডি র্রদ তািা সডন্দহর্াজন হ়ে অেবা লেণ
বা ইরতবার্ক পিীোি ফলাফডলি উপি রর্রি কডি তাডদি COVID-19 োডক।

o

র্ািা আডগ থেডক তাডদি রিরনং প্রশ্নপে সম্পন্ন এবং পাি কডিডে তাডদি রর্রিত কিা।

o

জা়েগা এবং ফযারসরলটিি গ নপ্রণালী সুডর্াগ রদডল, COVID-19 এি সডন্দহজনক বা রনরিত থকডসি থেডে
প্রর্াবটিডক নুযনতম কিডত রবরডংড়েি প্রডবিদ্বাডি বা তাি রনকডট বযরক্তবগচডক রিন কিা।
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o

•

দা়েবদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব থর্ তাপমাোি পিীো সহ রিরনং সম্পন্নকািী কমী সুরবধা়ে সম্ভাবয সংোমক
কমীডদি সংিডিচ আসাি থেডক আনুমারনকর্াডব সুিরেত। থর্ কমীিা রিরনং কার্চেম সম্পাদন কডিন তাডদি থিাগ
রন়েন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ থকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য রবর্াগ (DOH) এবং থপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন
(OSHA) থপ্রাডটাকডলি সাডে পরিরর্ত, রনড়োগকতচ াি দ্বািা সনাক্ত কিা বযরক্তডদি দ্বািা প্ররিরেত হও়ো উরর্ত।
o

•

•

সাম্প্ররতক উপসডগচি কািডণ অেবা সাম্প্ররতক ইরতবার্ক া়োগনরস্টক পিীোি ফলাফডলি কািডণ রিরনং
প্রশ্নপডে বযেচ হও়োি জনয থর্ সব পৃষ্ঠডপাষকডদি প্রডবি কিডত অস্বীকৃ রত থদও়ো হড়েডে, তাডদি মূলযা়েডনি
জনয একজন স্বাস্থ্যডসবা প্রদানকািীি সাডে থর্াগাডর্াগ কিা উরর্ত।

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই রিরনং প্রশ্নপডে বযেচ থকান কমচর্ািীি সুরবধা়ে এরে অস্বীকাি কিডত হডব। এই ধিডনি
কমীডদি অবিযই মূলযা়েডনি জনয একজন স্বাস্থ্যডসবা প্রদানকািীি সাডে থর্াগাডর্াগ কিডত হডব এবং র্রদ প্রডর্াজয
হ়ে, া়োগনরস্টক থটরস্টং কিাডত হডব।
o

দা়েবদ্ধ পেডক কমচর্ািীটিডক দূিবতীর্াডব স্বাস্থ্যডসবা ও থটরস্টং রিডসাডসচি তেয প্রদান কিডত হডব।

o

COVID-19 এি া়োগনরস্টক পিীোি ফল পরজটির্ হডল দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই অরবলডব থকসটি সবডন্ধ
থস্টট এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য দপ্তিডক জানাডত হডব।

দা়েবদ্ধ পডেি COVID-19 এি সডন্দহর্াজন বা রনরিত থকস বা COVID-19 এ আোন্ত বযরক্তি সাডে রনষ্ঠ বা
কাোকারে থর্াগাডর্াডগি পি কাডজ রফডি আসডত র্াও়ো কমচর্ািীডদি সংোন্ত থপ্রাডটাকল বা পরলরস জানাি জনয
"COVID-19 সংেমণ বা এিডপাজাডিি পি কাডজ রফডি আসা সিকারি ও থবসিকারি কমচর্ািীডদি জনয
অন্তবচতীকালীন রনডদচ রিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) থদ া উরর্ত।
o

•

রিরনং কিা কমীডদি জনয কমপডে একটি স্বীকৃ ত থফস কর্ারিং সহ বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE)
প্রদান কিডত হডব এবং তাডদি তা বযবহাি কিা উরর্ত, এবং তাডত গ্লার্স, একটি গাউন, গগলস এবং/অেবা
একটি থফস রিড অন্তর্ুচ ক্ত হডত পাডি।

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই থর্ থকান পৃষ্ঠডপাষকডক সুরবধা়ে েু কডত অস্বীকাি কিডত হডব র্ািা রিরনং প্রশ্নপডে বযেচ
হড়েডে, এবং থসই সাডে পৃষ্ঠডপাষক দডলি থর্ থকান সদসয র্ািা গত 10 রদডনি মডধয এই ধিডনি পৃষ্ঠডপাষডকি
সাডে রনষ্ঠ থর্াগাডর্াগ থিড োকডত পাডি র্রদ তািা COVID-19 এি সাম্প্ররতক উপসগচ বা সাম্প্ররতক ইরতবার্ক
া়োগনরস্টক পিীোি রিডপাটচ কডি োডক ( থর্মন, পরিবাডিি সদসয, একই আবাসন র্াগার্ারগ কিা বযরক্ত)
তাডদি সুরবধা়ে েু কডত অস্বীকাি কিডত হডব।
o

•

রিরনং এবং/অেবা রবরডংড়ে প্রডবডিি জনয লাইডন দাাঁর ড়ে োকা বযরক্তবগচডক র্োর্ে সামারজক দূিত্ব বজা়ে
িা াি সুডর্াগ থদও়ো।

দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত থর্াগাডর্াডগি একজন বা একারধক থকন্দ্রী়ে বযরক্ত রনধচািণ কিা, র্া কার্চকলাপ, অবস্থ্ান,
রিফট বা রদন দ্বািা পরিবরতচ ত হডত পাডি, থর্ সকল কমী প্রশ্নপে গ্রহণ এবং র্ার্াই কিাি জনয দা়েী, এই
ধিডনি থর্াগাডর্াডগি বযরক্ত বা বযরক্তবগচডক সবাি জনয রনরদচ ষ্ট পাটিচ রহডসডব রর্রিত কিা হড়েডে র্াডক তািা
পডি COVID-19 সম্পরকচ ত উপসগচ অনুর্ব কিডে রক না তা জানাডব। এই সুরবধাি জনয থর্াগাডর্াডগি রর্রিত
রবন্দুডদি সডন্দহর্াজন বা ইরতবার্ক থকডসি বযরক্তডদি কাে থেডক রবজ্ঞরপ্ত পাও়োি জনয প্রস্তুত োকডত হডব
এবং, সাইট থসফটি মরনটডিি সাডে পিামিচ কডি, সংরিষ্ট রবজ্ঞরপ্ত, থর্াগাডর্াগ, থর্াগাডর্াগ থট্ররসং এবং পরিষ্কাি
এবং জীবাণুমুক্তকিণ প্ররে়ো শুরু কিডত হডব, র্া পরিরস্থ্রতি জনয প্রডর্াজয।

র্তটা সম্ভব, দা়েবদ্ধ পডেি উরর্ত একজন সাইট থসফটি মরনটি রনড়োগ কিা র্াি দার়েত্ব হডব সকল বযরক্ত কতৃচ ক
সাইট থসফটি েযাডনি সব রদডকি সাডে সাবচেরণক থমডন র্লা রনরিত কিা।
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o

•

র্ ন একজন বযরক্তি একটি া়োগনরস্টক পিীোি ফলাফডলি মাধযডম একটি রনরিত ইরতবার্ক COVID-19
থকস সম্পডকচ অবরহত কিা হ়ে, সাইট থসফটি মরনটি অবিযই:
▪

থর্ থকাডনা ইরতবার্ক বা পরজটির্ থকডসি থেডে অরবলডব থস্টট এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য দপ্তিডক জানান,

▪

থর্সব বযরক্তি র্াডদি থকা়োিান্টাইডনি প্রড়োজন হডত পাডি, তাডদি
কিডত থর্াগাডর্াগ থট্ররসং প্রডর্ষ্টা়ে সহা়েতা করুন,

▪

পরিরর্ত বযরক্তডদি সাডে থর্াগাডর্াগ করুন র্ািা ফযারসরলটিডত ইরতবার্ক থকডসি সংিডিচ আসডত পাডিন
থর্ াডন একটি ইরতবার্ক থকস রিডপাটচ কিা হড়েডে, থর্াগাডর্াগ থট্ররসং কিা হডব, রনষ্ঠ থর্াগাডর্াডগি
রবজ্ঞরপ্ত থদও়ো হডব, এবং উন্মুক্ত এলাকাি অরতরিক্ত পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা হডব, এবং

▪

উপডিাক্ত থপ্রাডটাকল অনুর্া়েী উন্মুক্ত এলাকা পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি জনয র্োর্ে কমচর্ািী(গুরল)
থপ্রিণ করুন।

রনষ্ঠ বা রনকট থর্াগাডর্াগ রর্রিত

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই কমচর্ািী, ঠিকাদাি এবং রবডেতাডদি একটি লগ বজা়ে িা ডত হডব, র্াডদি এই সুরবধাি
অনযানয বযরক্তডদি সাডে রনষ্ঠ বা রনকট থর্াগাডর্াগ োকডত পাডি; র্োর্ে PPE বা থর্াগাডর্াগরবহীন উপাড়ে এবং
পৃষ্ঠডপাষকডদি মাধযডম সঞ্চারলত থ রলর্ারিগুরল বাদ রদড়ে, র্াডদি উপরস্থ্রত দা়েবদ্ধ পে দ্বািা পৃেকর্াডব
িেণাডবেণ কিা হডব।
o

লগটিডত অবিযই প্রডতযক বযরক্তি পূণচ নাম, ঠিকানা এবং থফান নবি সহ থর্াগাডর্াগ তেয ধািণ কিডত হডব,
র্াডত একটি ইরতবার্ক COVID-19 থকডসি থেডে সকল থর্াগাডর্াগ রর্রিত, ুাঁডজ থবি কিা এবং অবরহত কিা
থর্ডত পাডি। লগটি নূযনতম 28 রদডনি জনয অবিযই বজা়ে িা ডত হডব এবং অনুডিাধ কিডল িাজয/স্থ্ানী়ে
স্বাস্থ্য রবর্াডগি কাডে উপলর্য কিডত হডব।

B. িনাক্ত এিং ুঁটু জ গির করা
•

সুরবধা়ে থকান বযরক্ত, কমী, পৃষ্ঠডপাষক, এবং প্রডর্াজয থেডে ঠিকাদাি এবং থর্ন্ডি সহ, থর্ থকানও বযরক্তি
COVID-19 পিীো়ে ইরতবার্ক ফলাফল হড়েডে বডল জানডত পািডল, দা়েবদ্ধ পেডক, অবিযই অরবলডব িাজয এবং
স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্াগডক থসই সম্পডকচ জানাডত হডব।

•

COVID-19 এি জনয ইরতবার্ক পিীো়ে অংিগ্রহণকািী একজন বযরক্তি থেডে, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই র্ািা এই
সুরবধা়ে োকডত পাডি, অেবা এি আডিপাডি, একই এলাকা়ে, একই সমড়ে, বা উক্ত বযরক্তি উপসগচ অনুর্ব কিা
শুরু কিাি অেবা া়োগনরস্টক পিীোি জনয তাডদি নমুনা সংগ্রডহি 48 ণ্টাি মডধয, থর্টি আডগ ডত, থেডক
োকডত পাডি এমন বযরক্তডদি িনাক্তকিডণি জনয িাজয এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্াডগি প্রডর্ষ্টাি সাডে সহডর্ারগতা
কিডত হডব। এই ধিডনি থট্ররসং প্রডর্ষ্টাি মডধয োকডত পাডি সুরবধা সংোন্ত তেয পর্চাডলার্না, থর্মন কমচর্ািী
লগ/রির উল, রিরনং থিক চ , অংিগ্রহণকািী সাইন-ইন, এবং/অেবা সাধািণ এলাকাি রর্র ও ফু ডটজ
(উদাহিণস্বরূপ, এরে/প্রস্থ্ান, লরব)।

•

o

থফ াডিল এবং থস্টডটি আইন ও রবধান অনুর্া়েী অবিযই থগাপনী়েতা বজা়ে িা ডত হডব।

o

ফযারসরলটিডত োকাকালীন থকানও কমীি COVID-19 এি উপসগচ থদ া থদও়োি থেডে, দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই
পাশ্বচবতী এলাকাি বযরক্তডদি অেবা র্ািা রনকট সংিডিচ এডস োকডত পাডিন তাডদি অরবলডব থসই বযরক্ত
রবরডং জুডড থকাো়ে থকাো়ে রেডলন থস সম্পডকচ তেয সহ অবরহত কিডত হডব, এবং র্রদ COVID-19 উপসগচ
সরহত বযরক্ত া়োগনরস্টক পিীো়ে ইরতবার্ক হড়ে োডকন থস রবষড়েও তাডদি অবরহত কিডত হডব।

িাজয এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্াগগুরল, তাডদি আইরন কতৃচ ডত্বি অধীডন, সংেমন সহ বা সংেমডণি সংিডিচ আসা
বযরক্তডদি পর্চডবেন এবং র্াতা়োডতি উপি সীমাবদ্ধতা বাস্তবা়েন কিডত পাডি, র্াি মডধয বারডডত আইডসাডলিান
বা থকা়োিান্টাইন অন্তর্ুচ ক্ত।
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•

থর্ সমস্ত কমচর্ািীডদি সতকচ কডি থদও়ো হড়েডে থর্ তািা একজন COVID-19 সংেরমত বযরক্তি রনষ্ঠ সারন্নডধয
বা কাোকারে এডসডেন, এবং রর্রিতকিণ, ট্রযারকং বা অনযানয পদ্ধরতগুরলি মাধযডম সতকচ কডি থদও়ো কমচর্ািীডদি,
সতকচ কডি থদও়োি সম়ে তা রনডজ থেডক তাডদি রনড়োগকািীডক রিডপাটচ কিডত হডব এবং তািা উপডি উরের ত
সমস্ত থপ্রাডটাকল থমডন র্লডবন।

•

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই প্রডতযক পৃষ্ঠডপাষকডক (অেবা, পৃষ্ঠডপাষক নাবালক হডল তাডদি দল/বারড/পরিবাি থেডক
একজন উপরস্থ্ত প্রাপ্তব়েিডক) সম্ভাবয থর্াগাডর্াগ থট্ররসং প্রডর্ষ্টা়ে বযবহাডিি জনয তাডদি পুডিা নাম, ঠিকানা এবং
থফান নবি বা ই-থমইল সিবিাহ কিডত প্রড়োজনী়েতা রনধচািণ কিডত হডব।
o

থর্াগাডর্াগ তেয সংগ্রহ প্ররে়ো থর্ থকান উপাড়ে পরির্ারলত হডত পাডি র্াডত দা়েবদ্ধ পে উপডিাক্ত তেয
সংগ্রহ কিডত, রকন্তু সীমাবদ্ধ ন়ে: টিডকট েড়েি সম়ে, একটি র রজটাল অযারেডকিন বা কাগজ ফডমচি
মাধযডম, থসা়োইপ কা চ বা বািডকা রি াডিি মাধযডম, অেবা টিডকট বযবস্থ্াপনা বযবস্থ্াি মাধযডম।

o

দা়েবদ্ধ পেডক অবিযই 28 রদন ধডি উরের ত সাইন-ইন তডেযি থিক চ বজা়ে িা ডত হডব এবং অনুডিাধ
কিা হডল থস্টট ও স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য অেরিটিি কাডে এই ধিডনি তেয উপলর্য কিডত হডব।

IV. বনটোেকারীর পবরকল্পনাসমূহ
দা়েবদ্ধ পেডক সহডজই থর্াড পডি এমন স্থ্াডন অবিযই কমীডদি জনয সাইডট সম্পূণচ কিা রনিাপিাি পরিকল্পনা(সমূহ)
থপাস্ট কিডত হডব। COVID-19 এি রবস্তাি থিাধ কিডত পরিকল্পনা গ ডনি জনয থস্টট, বযবসাি মারলক এবং
পরির্ালকডদি পে থদ াডত, একটি বযবসাি রিওডপরনংড়েি রনিাপিা পরিকল্পনাি থটমডেট উপলর্য কডিডে।
বনরাপত্তার আটরা র্তিয, বনটদব বিকা এিং বরটসাসব গুবল এ াটন উপলব্ধ:
রনউ ই়েকচ থস্টট স্বাস্থ্য দপ্তডিি নডর্ল কডিানার্াইিাডসি (COVID-19) ওড়েবসাইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকচ ন র্ুক্তিাডেি থিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ কডিার্াইিাস (COVID-19) ওড়েবসাইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন COVID-19 ওড়েবসাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

বনটের বলঙ্কটিটর্ত, বনবির্ত করুন গয আপবন এই বনটদব বিকা অনুযােী পবরোলনা করার জনয আপনার
দােিদ্ধর্তা পটড়টেন এিং িুটেটেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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