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উপেিয
COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় বড় মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদপনি জনয এই অন্তবযর্তী প্রনপদয প্রিকা
("বড় মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদপনি জনয অন্তবযর্তীকালীন COVID-19 প্রনপদয প্রিকা") বড় মাপপি পািফপ্রমযিং
আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভেনযয এবিং ভিাডাকিপনি মাপ্রলক/ অপাপির্িপদি জনয তর্তপ্রি হপয়পে র্াপর্ত র্তাপদি কমীিা, র্াি মপযয
িপয়পে ফ্রন্ট অফ হাউস (FOH) এবিং বযাক-অফ-হাউস (BOH) কমী, প্রিল্পী/িপ্রর্তো, ঠিকাদাি, প্রবপের্তা এবিং
পৃষ্ঠপপাষকপদি COVID-19 এি প্রবস্তাি ভেপক িক্ষা কিাি জনয সর্তকয র্তা জাপ্রি কিা র্ায় র্খন সিিীপি পািফপমযন্স এবিং
সিাসপ্রি প্রবপনাদন ভেনযযগুপ্রল পৃষ্ঠপপাষকসহ পযনিায় খযলপে।
এই প্রনপদয প্রিকাি উপেপিয, "পািফপ্রমযিং আর্যস এন্ড এন্টািপর্ইনপমন্ট" এ িস্তুপ্রর্ত, িপর্াজনা, অনযিীলন এবিং উপস্থ্াপনা এবিং
সিাসপ্রি প্রবপনাদপনি সকল কার্যেম পপ্রিপবপ্রির্ত, র্াি মপযয িপয়পে প্রকন্তু সীমাবদ্ধ নয় সঙ্গীর্ত, নৃর্তয, নার্ক, কপমপ্রড, এবিং
অনযানয প্রেপয়র্াি বা অপ্রডও এবিং/অেবা প্রেজযয়াল আর্যস র্া সিািপ্রস দিযপকি সামপন অনযপ্রষ্ঠর্ত হয় (ভর্মন, নার্ক,
গীপ্রর্তনার্য, কনসার্য, ভলকচাি, বক্তৃর্তা)।
প্রবপিষ কপি, সিকাপ্রি বা ভবসিকাপ্রি স্থ্াপন সিাসপ্রি পািফপমযন্স বা প্রবপনাদপনি জনয ভর্খাপন ইনপডাি যািণক্ষমর্তা 1,500
এি ভবপ্রি এবিং/অেবা আউর্পডাি যািণক্ষমর্তা 2,500 জপনি ভবপ্রি ভসইসব অনযষ্ঠাপনি জনয এই প্রনপদয প্রিকা সকল টিপকর্
এবিং প্রবনা টিপকপর্ োকা, বসা এবিং দাাঁড়াপনা দিযকপদি জনয িপর্াজয। 1,500 জপনিও ভবপ্রি অিংিগ্রহণকািী সহ ইনপডাি
ভেনযয এবিং ভমার্ 2,500 জপনিও ভবপ্রি অিংিগ্রহণকািী সহ আউর্পডাি ভেনযযপর্ত অনযপ্রষ্ঠর্ত অনযষ্ঠান এবিং সিাসপ্রি প্রবপনাদন
অনযষ্ঠানপক, প্রনউ ইয়কয ভের্ প্রডপার্যপমন্ট অফ ভহল্ে (DOH) এি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় বড়
মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভকপেি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Small and
Medium Scale Performing Arts and Entertainment Venues during the COVID-19 Public Health Emergency)
ভমপন চলপর্ত হপব।
বৃহস্পরর্তবাি, 1 এরিল, 2021 গিপক কার্ম কি, বড় মাপেি োিফরমম িং আর্মস এবিং রবপনাদন গেনযয এই রনপদম রিকা অনযর্ায়ী
েযনিায় খযলপর্ত োপি। প্রনপচ বপ্রণযর্ত প্রহসাপব, অেযন্তিীণ স্থ্ানগুপ্রল 10% ক্ষমর্তাপর্ত পযনিায় খযলপর্ত পাপি এবিং বপ্রহিঙ্গন
স্থ্ানগুপ্রল 20% ক্ষমর্তাপর্ত পযনিায় খযলপর্ত পাপি, কমযচািী, িপ্রর্তো/পািফমযাি, ঠিকাদাি এবিং প্রবপের্তাপদি সিংখযা বাপদ,
র্র্তক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত অিংিগ্রহণকািীিা সাম্প্রপ্রর্তক ভনপ্রর্তবাচক COVID-19 ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফপলি িমাণ বা
িপবপিি আপগ সম্পূণয টিকাকিপণি িমাণ উপস্থ্াপন কপি। সকল অিংিগ্রহণকািীপদি সামাপ্রজক দূিত্ব পালন এবিং ভফস
কোপ্রিিং পিপর্ত হপব, ভসই সাপে এই প্রনপদয প্রিকায় উপ্রিপ্রখর্ত প্রনয়মাবলী কপ ািোপব ভমপন চলপর্ত হপব।
এই প্রনপদয প্রিকা অনযর্ায়ী, 10,000 জন বা র্তাি ভবপ্রি অিংিগ্রহণকািীি যািণক্ষমর্তা সম্পন্ন ইনপডাি বা আউর্পডাপি বড়
আকাপিি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভেনযযগুপ্রল সীপ্রমর্ত সিংখযক অিংিগ্রহণকািী সহকাপি পািফপমযন্স বা ইপেন্ট আপয়াজন
কিপর্ত পাপি। অিংিগ্রহণকািীপদি সাপে অনযষ্ঠান বা ইপেন্ট ভহাে কিাি আপগ, এই জার্তীয় ভেনযযগুপ্রলপক অবিযই DOH-এ
একটি ভেনযয এবিং ইপেন্ট পপ্রিকল্পনা জমা প্রদপর্ত হপব, র্াি মপযয িপয়পে পিীক্ষা/টিকাকিণ/স্বাস্থ্য প্রিপ্রনিং, সামাপ্রজক দূিত্ব,
মযখাবিণ, প্রনয়প্রির্ত চলাচল, হাপর্তি স্বাস্থ্যপ্রবপ্রয, পপ্রিষ্কাি এবিং প্রনবীজকিণ এবিং ভর্াগাপর্াপগি উপি এই প্রনপদয প্রিকায় বপ্রণযর্ত

মানগুপ্রল পূিণ কিাি জনয প্রনপ্রদযি বযবস্থ্া এবিং/অেবা সিংস্থ্ানগুপ্রল। স্থ্ান এবিং ইপেন্ট পপ্রিকল্পনা িাপ্রিি পপি, DOH
অপ্রর্তপ্রিক্ত র্তেয অনযপিায কিপর্ত পাপি এবিং/অেবা অিংিগ্রহণকািীপদি সাপে পািফিমযাপন্সি আপগ ভেনযযি একটি অন-সাইর্
বা দূিবর্তী পপ্রিদিযন কিপর্ত পাপি। র্প্রদ স্থ্ান এবিং ইপেন্ট পপ্রিকল্পনায় বস্তুগর্ত পপ্রিবর্তযন োপক র্তপব ভসগুপ্রল অবিযই
পর্যাপলাচনাি জনয পযনিায় জমা প্রদপর্ত হপব। িপ্রর্তটি ইপেপন্টি জনয, ভেনযযগুপ্রলপক অবিযই ইপেপন্টি র্তাপ্রিপখি কমপপক্ষ 5
প্রদন আপগ DOH-এ ইপেপন্টি প্রববিণ জমা প্রদপর্ত হপব, এবিং এই জার্তীয় প্রববিপণ োফ অন্তেযয ক্ত োকপব প্রকন্তু সীমাবদ্ধ
োকপব না, (1) দায়বদ্ধ পপক্ষি ভর্াগাপর্াপগি র্তেয, (2) ইপেপন্টি নাম, (3) ইপেপন্টি ঠিকানা, (4) ইপেপন্টি র্তাপ্রিখ
এবিং সময়, (5) ইপেপন্টি আনযমাপ্রনক সময়কাল, (6) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক অিংিগ্রহণকািী, (7) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক
কমযচািী বা ইপেন্ট োফ, ভেনযয কমী, ঠিকাদাি এবিং প্রবপের্তাপদি সিংখযা অন্তেযয ক্ত।
1,500 ভেপক 9,999 অিংিগ্রহণকািীপদি অেযন্তিীণ ক্ষমর্তা বা 2,500 ভেপক 9,999 অিংিগ্রহণকািীপদি বপ্রহিঙ্গন ক্ষমর্তা
সহ বড় আকাপিি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভেনযযগুপ্রল সীপ্রমর্ত সিংখযক অিংিগ্রহণকািীপদি সাপে পািফপমযন্স বা
ইপেন্টগুপ্রল ভহাে কিপর্ত পাপি। অিংিগ্রহণকািী পািফপমযন্স বা ইপেন্ট আপয়াজন কিাি আপগ দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই সিংপ্রিি
কাউপ্রন্ট স্বাস্থ্য প্রবোগ বা স্থ্ানীয় জনস্বাস্থ্য কর্তৃযপপক্ষি কাপে একটি ইপেন্ট পপ্রিকল্পনা জমা প্রদপর্ত হপব, র্াি মপযয িপয়পে
প্রনপ্রদযি স্বাস্থ্য ভিাপর্াকল সহ এই প্রনপদয প্রিকায় বপ্রণযর্ত িপয়াজনীয়র্তা পূিপণি জনয পদপক্ষপ পিীক্ষা-প্রনিীক্ষা// স্বাস্থ্য পিীক্ষা,
সামাপ্রজক দূিত্ব, মযপখি আবিণ, প্রনয়প্রির্ত চলাচল, হার্ত পপ্রিচ্ছন্নর্তা, পপ্রিষ্কাি এবিং সিংেমণ, এবিং ভর্াগাপর্াগ। ভেনযয এবিং
ইপেপন্টি পপ্রিকল্পনা িাপ্রিি পি, স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কমযকর্তযািা অপ্রর্তপ্রিক্ত র্তেয এবিং/অেবা অিংিগ্রহণকািী সহ পািফপমযপন্সি
আপগ অন-সাইর্ বা দূিবর্তী পপ্রিদিযপনি অনযপিায কিপর্ত পাপিন। র্প্রদ স্থ্ান এবিং ইপেন্ট পপ্রিকল্পনায় বস্তুগর্ত পপ্রিবর্তযন
োপক র্তপব ভসগুপ্রল অবিযই পর্যাপলাচনাি জনয পযনিায় জমা প্রদপর্ত হপব। িপ্রর্তটি ইপেপন্টি জনয, ভেনযযগুপ্রলপক অবিযই
ইপেপন্টি র্তাপ্রিপখি কমপপক্ষ 5 প্রদন আপগ স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃযপক্ষপক এ ইপেপন্টি প্রববিণ জমা প্রদপর্ত হপব, এবিং এই জার্তীয়
প্রববিপণ োফ অন্তেযয ক্ত োকপব প্রকন্তু সীমাবদ্ধ োকপব না, (1) দায়বদ্ধ পপক্ষি ভর্াগাপর্াপগি র্তেয, (2) ইপেপন্টি নাম,
(3) ইপেপন্টি ঠিকানা, (4) ইপেপন্টি র্তাপ্রিখ এবিং সময়, (5) ইপেপন্টি আনযমাপ্রনক সময়কাল, (6) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক
অিংিগ্রহণকািী, (7) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক কমযচািী বা ইপেন্ট োফ, ভেনযয কমী, ঠিকাদাি এবিং প্রবপের্তাপদি সিংখযা
অন্তেযয ক্ত।
িকািনাি সময়, স্থ্ায়ী দিযকপদি সাপে ইনপডাি পািফিমযান্স সীপ্রমর্ত বযপ্রর্তেম সহকাপি প্রনপ্রষদ্ধ, ভর্মনটি ভসকিন I.
"মানযষ",সাবপসকিন "অপাপিিনাল অযাপ্রিপ্রেটি" প্রবোপগ বণযনা কিা হপয়পে। ইনপডাি ভেনযযি জনয নমনীয় আসন বা
বসাি জায়গাি (উদাহিণস্বরূপ, প্রমউপ্রজক ভেনযয বা ক্লাব) জনয, ভেনযযগুপ্রল পযনিায় খযলপর্ত পাপি র্প্রদ র্তািা সকল
পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয বসাি বযবস্থ্া কপি এবিং এই নপ্রেপর্ত বপ্রণযর্ত প্রনপদয প্রিকা ভমপন চপল, র্াি মপযয পৃষ্ঠপপাষকপদি
পািফিমযান্স অেবা ইপেপন্টি ভবিীিোপগি জনয বপস োকাি িপয়াজনীয়র্তা িপয়পে, র্প্রদ না এই যিপনি ভেনযযগুপলা
দিযকপদি দাপ্রড়পয় োকপর্ত ভদওয়াি জনয সীপ্রমর্ত মানদণ্ড পূিণ কপি।
বড় মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভেনযযগুপ্রল প্রবপ্রেন্ন যিপনি কার্যকলাপ অন্তেযয ক্ত োকপর্ত পাপি এবিং এমন ভেনযযি
মাপ্রলক/অপাপির্িপদি িাসপ্রঙ্গক প্রিল্প-প্রনপ্রদযি DOH প্রনপদয প্রিকা ভদখপর্ত হপব, ভর্খাপন িপর্াজয। প্রবপিষ কপি, অপ্রফস প্রেপ্রিক
কার্যকলাপগুপ্রলপক অবিযই "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুপ্রি পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তপর্ত অপ্রফস-প্রেপ্রিক কাপজি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয িনা"
(Interim Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health Emergency) অনযর্ায়ী কার্য
পপ্রিচালনা কিপর্ত হপব। ভর্পকাপনা প্রনমযাণ কাজ (ভর্মন অস্থ্ায়ী ভেজ) "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুপ্রি পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তপর্ত প্রনমযাণ
কাপজি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয িনা" (Interim Guidance for Construction Activities during the COVID-19 Public
Health Emergency) অনযর্ায়ী কার্য পপ্রিচালনা কিপর্ত হপব। অনযষ্ঠানস্থ্পল িপ্রর্তো/প্রিল্পীপদি জনয ভর্ ভকান চয ল, ভমকআপ
বা িসাযনী কার্যেম"COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় চয ল ভসলযন এবিং বািবািিপপি জনয অন্তবযর্তীকালীন
প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Hair Salons and Barbershops during the COVID-19 Public Health
Emergency) এবিং "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় বযপ্রক্তগর্ত র্ত্নপসবাি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা) "
(Interim Guidance for Personal Care Services during the COVID-19 Public Health Emergencyঅনযর্ায়ী কাজ
কিপর্ত হপব। এই প্রনপদয প্রিকা োড়াও, ভর্ ভকান প্রমপ্রডয়া ভিাডাকিন কার্যেম (উদাহিণস্বরূপ, সম্প্রচাি, ভিকপ্রডযিং)COVID19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় প্রমপ্রডয়া ভিাডাকিপনি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Media
Production during the COVID-19 Public Health Emergency) এি জনয িপর্াজয প্রবযাপনি সাপে পিামিয কিা
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উপ্রচর্ত; র্প্রদও, সিাসপ্রি ভরার্তা (উদাহিণস্বরূপ, ভর্প্রলপ্রেিন বা প্রেপ্রডও কিা েয প্রডও ভরার্তা) ক্ষমর্তা, পিীক্ষা/টিকা/স্বাস্থ্য
প্রিপ্রনিং, সামাপ্রজক দূিত্ব, ভফস কোপ্রিিং, প্রনয়প্রির্ত চলাচল, হার্ত পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিণ এবিং ভর্াগাপর্াগ ভিাপর্াকল
ভমপন চলপর্ত পািপব র্া এখাপন বণযনা কিা হপয়পে এবিং িপয়াজনীয়।
উপিন্তু, ভর্পকাপনা খযচিা অেবা উপহাপিি ভদাকানগুপলাপক অবিযই স্বাস্থ্য প্রবোগ (DOH) দ্বািা বপ্রণযর্ত "COVID-19
জনস্বাপস্থ্যি জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় অর্তযাবিযক এবিং পর্যায় II খযচিা বযবসাপ্রয়ক কার্যকলাপপি জনয অন্তবযর্তীকালীন
প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19
Public Health Emergency) ভমপন চলপর্ত হপব। ভিেয পিন্ট, বাি এবিং/অেবা কনপসিনপক অবিযই DO এি "COVID-19
জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় খাদয ভসবাি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Food Services
during the COVID-19 Public Health Emergency) অনযর্ায়ী অেবা "COVID-19 গণস্বাস্থ্য সঙ্কপর্ি সময় প্রনউ ইয়কয
প্রসটিি ইনপডাি খাদয পপ্রিপষবাি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for New York City Indoor Food
Services during the COVID-19 Public Health Emergency), অনযর্ায়ী কাজ কিপর্ত হপব, র্া িপর্াজয; র্াইপহাক,
ভর্খাপনই এই প্রনপদয প্রিকা স্পিোপব কপ াি খাদয ভসবাি মান িপর্াজয কপি, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভসই মান ভমপন চলপর্ত
হপব।
ঘর্নােপম, টিপকর্প্রবহীন পািফিমযান্স র্া িকৃ প্রর্তপর্ত প্রনপ্রিয়, অেযাৎ র্তািা স্থ্ান বা িপ্রর্তষ্ঠাপন পৃষ্ঠপপাষকপদি িােপ্রমক
আকষযণ নয় (উদাহিণস্বরূপ, িদিযনী, সঙ্গীর্ত সহ ডাইপ্রনিং) ইর্তযাপ্রদি ভক্ষপে সাযািণর্ত পৃেক প্রনপদয প্রিকা (উদাহিণস্বরূপ,
কম ঝযাঁ প্রকপূণয আউর্পডাি কলা এবিং প্রবপনাদন, খাদয ভসবা) িপর্াজয প্রকন্তু ভর্খাপনই র্তাপদি কার্যকলাপপি এবিং অপাপিিপনি
ভক্ষপে িপর্াজয ভসখাপন এই প্রনপদয প্রিকা ভমপন চলপর্ত হপব। এই প্রনপদয প্রিকা োড়াও, ঘর্নােপম, প্রবনা টিপকপর্ োকা আউর্পডাি
"পপ-আপ" পািফিমযান্স বা িদিযনী "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় কম ঝযাঁ প্রকপূণয আউর্পডাি আর্যস এবিং
প্রবপনাদপনি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Low-Risk Outdoor Arts and Entertainment
during the COVID-19 Public Health Emergency) এি সাপে পিামিয কিপর্ত পাপি। অনয সকল ঘর্নামূলক,
টিপকর্প্রবহীন পািফিমযান্স র্া িকৃ প্রর্তপর্ত সপ্রেয়, র্াি মাপন এগুপ্রল একটি প্রনপ্রদযি এলাকায় প্রনপ্রদযি শুরু এবিং ভিপষি সময়
সহ পৃষ্ঠপপাষকপদি আকষযণ কপি র্োর্ে সামাপ্রজক দূিত্ব োড়া দিযকপদি প্রেপড়ি ঝযাঁ প্রক উপস্থ্াপন কপি এবিং/অেবা
সামাপ্রজক সমাপবপিি সীমাি অপ্রর্তপ্রিক্ত জমাপয়র্ত (উদাহিণস্বরূপ, একক গায়ক, বযান্ড বা পাবপ্রলক লপকিপন অনযানয
পািফমযািপদি পািফপমযন্স) হপর্ত পাপি, ভসখাপন DOH এি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় ক্ষয দ্র ও মাঝাপ্রি
মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদপনি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Small and Medium
Scale Performing Arts and Entertainment Venues during the COVID-19 Public Health Emergency) প্রনপদয প্রিকা
িপর্াজয।
এই প্রনপদয প্রিকা অনযানয কলা, প্রবপনাদন এবিং সািংস্কৃ প্রর্তক কমযকাপণ্ডি ভক্ষপে িপর্াজয নয়, র্াি মপযয িপয়পে প্রসপনমা হল,
জাদযঘি এবিং অযাপকায়াপ্রিয়াম, বা ভবার্াপ্রনকযাল গাপডযন এবিং প্রচপ্রড়য়াখানা। মযপ্রে প্রেপয়র্ািগুপ্রলপক অবিযই DOH এি
"COVID-19 জনস্বাপস্থ্যি সিংকর্কালীন পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তপর্ত মযপ্রে প্রেপয়র্পিি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয িনা" (Interim Guidance
for Movie Theaters during the COVID-19 Public Health Emergency) অনযর্ায়ী কার্য পপ্রিচালনা কিপর্ত হপব।
জাদযঘি, অযাপকায়াপ্রিয়াম, আর্য গযালাপ্রি, এবিং প্রনউ ইয়কয িহপিি বাইপিি অঞ্চপল অনযানয কম ঝযাঁ প্রকপূণয ইনপডাি আর্য এবিং
প্রবপনাদনপক অবিযই DOH এি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় কম ঝযাঁ প্রকপূণয ইনপডাি আর্যস এবিং প্রবপনাদপনি
জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Low-Risk Indoor Arts and Entertainment during the
COVID-19 Public Health Emergency)" এবিং প্রনউ ইয়কয প্রসটিি ভের্তপি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময়
প্রনউ ইয়কয প্রসটিপর্ত কম ঝযাঁ প্রকপূণয ইনপডাি আর্যস এবিং প্রবপনাদপনি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for
Low-Risk Indoor Arts and Entertainment in New York City during the COVID-19 Public Health
Emergency)" অনযর্ায়ী কাজ কিপর্ত হপব। ভবার্াপ্রনকযাল গাপডযন, প্রচপ্রড়য়াখানা এবিং অনযানয কম ঝযাঁ প্রকপূণয আউর্পডাি
আর্যস এবিং প্রবপনাদনপকঅবিযই DOH এি "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় কম ঝযাঁ প্রকপূণয আউর্পডাি আর্যস
এবিং প্রবপনাদপনি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা (Interim Guidance for Low-Risk Outdoor Arts and Entertainment
during the COVID-19 Public Health Emergency)" অনযর্ায়ী কাজ কিপর্ত হপব।
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এই প্রনপদয প্রিকাগুপ্রল ভকবলমাে নূযনর্তম আবপ্রিযকর্তা এবিং পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভকপেি মাপ্রলক/অপাপির্ি
অপ্রর্তপ্রিক্ত সর্তকয র্তা এবিং প্রনপষযাজ্ঞা জাপ্রি কিপর্ত পাপিন। এই প্রনপদয প্রিকাগুপ্রল িকািনাি সময় সবযাপ্রযক পপ্রিপ্রচর্ত জনস্বাপস্থ্যি
অেযাপসি উপি প্রেপ্রি কিা, এবিং ভর্ নপ্রেি উপি প্রনেয ি কপি এই প্রনপদয প্রিকা তর্তপ্রি হপয়পে র্তা িায়িই পপ্রিবপ্রর্তযর্ত হপর্ত
পাপি এবিং পপ্রিবপ্রর্তযর্ত হপয় োপক। দায়বদ্ধ পক্ষ- ভর্মন প্রনপচ সিংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা হপয়পে – পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন
ভকপেি সাপে সম্পপ্রকযর্ত সকল স্থ্ানীয়, িাপজযি এবিং র্যক্তিাষ্ট্রীয় িপয়াজনীয়র্তা ভমপন চলাি জনয দায়ী। উপিন্তু, দায়বদ্ধ
পপক্ষি উপ্রচর্ত সিংপ্রিি ভসন্টাি ফি প্রডপ্রজজ কপরাল অযান্ড প্রিপেনিন (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) প্রনপদয প্রিকা, ভর্মন "বড় অনযষ্ঠান এবিং সমাপবি আপয়াজপনি জনযপ্রনপদয প্রিকা" (Guidance for Organizing Large
Events and Gatherings) ভদখা। দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই এই িপয়াজনীয়র্তাি ভর্ ভকান আযযপ্রনকীকিপণি সাপে বর্তযমান
োকপর্ত হপব, ভসই সাপে পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন স্থ্ান এবিং ভিাডাকিন এবিং/অেবা ভর্ ভকান সাইর্ প্রনিাপিা
পপ্রিকল্পনায় অন্তেযয ক্ত কিপর্ত হপব।
ের্েূ রম
2020 সাপলি 7 মাচয, র্তাপ্রিপখ, গেনযি অযান্ড্রয এম. কুওপমা COVID-19 এি পপ্রিপিপ্রক্ষপর্ত একটি জরুপ্রি অবস্থ্া ভঘাষণা
কপি প্রনবযাহী আপদি 202 জাপ্রি কপিপ্রেপলন। 15 ভম, 2020 সাল ভেপক প্রনউ ইয়কয ভের্ প্রবজ্ঞান এবিং র্তপেযি উপি
প্রেপ্রি কপি একটি পর্যায়েপ্রমক অেযননপ্রর্তক পযনিায় ভখালাি ভকৌিল তর্তপ্রি কপিপে এবিং িপয়াগ কপিপে, র্া COVID-19
মহামািীি সময় জনস্বাস্থ্য িক্ষাি সময় প্রনপ্রদযি প্রিল্পপক প্রনিাপপদ পযনিায় শুরু বা বৃপ্রদ্ধ কিাি সযপর্াগ প্রদপয়পে।
প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত মান োড়াও, সকল পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন স্থ্ান এবিং ভিাডাকিনপক স্বাস্থ্য প্রবোগ (Department of
Health, DOH) এি জাপ্রি কিা পপ্রিচ্ছন্ন এবিং প্রনিাপদ কময পপ্রিপবি বজায় িাখাি জনয প্রনপদয িনা ও আপদি ভমপন চলপর্ত
হপব।
অনযগ্রহ কপি লক্ষয করুন ভর্, প্রনউ ইয়কয ভের্ দ্বািা ইসযয কিা অনযানয পপ্রিচালনাপ্রবপ্রয ভেপক এই নপ্রেপর্ত উপিখ কিা
পপ্রিচালনা প্রবপ্রয পৃেক, অপ্রযক সাম্প্রপ্রর্তক প্রনপদয প্রিকা িপয়াগ কিা হপব।
রনউ ইয়কম িাপজযি দায়বদ্ধ বড় মাপেি োিফরমম িং আর্মস ও রবপনাদন গকন্দ্র এবিং গিাডাকিপনি মান
আপমপ্রিকানস উইে প্রডজাপ্রবপ্রলটিজ অযাি (Americans with Disabilities Act, ADA), ভসন্টাসয ফি প্রডপ্রজজ কপরল অযান্ড
প্রিপেনিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনোয়িনপমন্ট ভিাপর্কিন এপজপ্রন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবিং মাপ্রকযন র্যক্তিাপষ্ট্রি রম প্রবোপগি অকুপপিনাল ভসফটি অযান্ড ভহলে
অযাডপ্রমপ্রনপেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনযরূপ নূযনর্তম মান, র্তপব ভসর্য কুি
মপযয সীমাবদ্ধ নয়, র্তা সহ িপর্াজয ভফডাপিল ির্তযাবলী সপবযাপপ্রি ভেপর্ি নূযনর্তম মানদণ্ড পূিণ না কপি ভকাপনা বড়
আকাপিি পািফপ্রমযিং আর্যস বা প্রবপনাদন ভকে বা সিাসপ্রি প্রবপনাদন ভিাডাকিন অপাপিিন পপ্রিচালনা কিা র্াপব না।
এই প্রনপদয প্রিকাি মপযয োকা িাষ্ট্রীয় মান একটি বড় মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস বা প্রবপনাদন স্থ্ান এবিং উৎপাদপনি সকল
কার্যেপমি ভক্ষপে িপর্াজয, ভসই সাপে ঘর্নােপম, টিপকর্প্রবহীন পািফিমযান্স র্া COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি
সময় দিযকপদি প্রেড়/সমাপবপিি ঝযাঁ প্রক উপস্থ্াপন কপি। একটি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন স্থ্াপন এবিং পািফপ্রমযিং আর্যস
এবিং প্রবপনাদন ভিাডাকিপনি মপযয অন্তেযয ক্ত সকল কার্যেপমি ভক্ষপে মাপ্রলক/অপাপির্ি, অেবা অনয ভকান পাটিয ভর্মন
ভেনযয বা ভিাডাকিপনি মাপ্রলক/অপাপির্ি দ্বািা মপনানীর্ত হপর্ত পাপি (উেয় ভক্ষপেই "দায়বদ্ধ পক্ষ" ) এই মান পূিপণি
জনয দায়ী োকপব। সকল ঘর্নােপম, িকািয স্থ্াপন টিপকর্প্রবহীন পািফিমযান্স র্া দিযকপদি প্রেড়/সমাপবপিি ঝযাঁ প্রক
উপস্থ্াপন কপি, ভর্ পাটিয ইপেন্ট পািপ্রমপর্ি জনয আপবদন কপি অেবা অনযষ্ঠাপনি িপর্াজনা কপি ("দায়বদ্ধ পক্ষ") এই
মান পূিপণি জনয দায়ী োকপব। ভর্খাপন পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভেনযয এবিং ভিাডাকিনস একটি প্রনপ্রদযি
পািফিমযান্স বা অনযষ্ঠাপন এই মান পূিপণি দাপ্রয়ত্ব োগ কপি ভনয়, ভসখাপন সিংপ্রিি ভেনযয(গুপ্রল) এবিং ভিাডাকিন(গুপ্রল)
এই প্রনপদয প্রিকাি িপয়াজনীয়র্তা ভমপন চলাি জনয দাপ্রয়পত্বি োগাোপ্রগ নপ্রেেয ক্ত কিপর্ত হপব।
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এই কািপণ ভর্ পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভেনযয এবিং িপর্াজনা প্রবপ্রেন্ন যিপনি বযপ্রক্ত, ভর্মন িপর্াজনা কমী (ভর্মন,
িপর্াজক, পপ্রিচালক, পকন্ডািি, ভকাপ্রিওগ্রাফাি), ফ্রন্ট অফ হাউজ কমী (উদাহিণস্বরূপ, হাউস মযাপনজাি, প্রসপ্রকউপ্রিটি
োফ, টিপকর্ গ্রহণকািী, আিাি), বযাক-অফ হাউজ কমী (উদাহিণস্বরূপ, ভেজ মযাপনজাি, ভেজ হযান্ড, ভমকআপ
আটিযে, কপ্রেউম অযাপর্নপডন্ট, ভর্কপ্রনপ্রিয়ান), ঠিকাদাি এবিং প্রবপের্তা, প্রনপয় গঠির্ত, র্তাই এই নপ্রে পািফপমযন্স বা
সিাসপ্রি প্রবপনাদপনি জনয িপয়াজনীয় সকল কমী বা ঠিকাদািপক শুযযমাে "কমযচািী" বা "ইপেন্ট োফ" প্রহসাপব উপিখ
কিপব, র্াি মপযয পািফমযাি/র্যাপলন্ট এবিং পৃষ্ঠপপাষক অন্তেযয ক্ত নয়, র্াপদি এই প্রনপদয প্রিকায় পৃেকোপব উপিখ কিা হপয়পে।
প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত প্রনপদয প্রিকা প্রর্তনটি পৃেক ভরণী প্রঘপি গপড় উপ পে: মানযষ, স্থ্ান, এবিং িপ্রেয়া।

I. মানযষ
A. িািীরিক দূিত্ব
•

ইনপডাি ভেনযযি জনয:
o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ ইনপডাি ভেনযযপর্ত পািফপমযন্স বা ইপেন্ট ভদখপর্ত আসা
দিযকপদি ভমার্ সিংখযা একটি স্থ্ায়ী সিংখযক আসন র্যক্ত ভেনযযি ভক্ষপে সবযাপ্রযক যািণক্ষমর্তাি 10% ভবপ্রি হপব না
এবিং একটি পপ্রিবর্তযনিীল সিংখযক আসনর্যক্ত ভেনযযি ভক্ষপে উপপ্রস্থ্প্রর্তি িিংসাপে (সাটিযপ্রফপকর্ অফ অকুপপপ্রন্স)
দ্বািা প্রনযযাপ্রির্ত উপপ্রস্থ্প্রর্তি সবযাপ্রযক সিংখযাি 10% এি ভবপ্রি হপর্ত পািপব না, এবিং এই সিংখযাি মপযয কমী এবিং
পািফমযাি/র্যাপলন্টপক যিা হপব না।
▪

o

•

সকল পৃষ্ঠপপাষক অিংিগ্রহণকািী সাম্প্রপ্রর্তক ভনপ্রর্তবাচক COVID-19 ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল বা সম্পূণয
টিকা কিপণি িমাণ উপস্থ্াপন কিপর্ত হপব, ভর্মনর্া প্রনপচ বণযনা কিা হপয়পে, র্তৃর্তীয় প্রবোপগ। "িপ্রেয়া,"
উপপ্রবোগ একটি "প্রিপ্রনিং এবিং পিীক্ষা", র্প্রদ ভকানও পািফপমযন্স বা অনযষ্ঠাপন পৃষ্ঠপপাষক উপপ্রস্থ্প্রর্ত িাপজযি
সবযাপ্রযক সামাপ্রজক সমাপবপিি সীমা অপ্রর্তেম কপি, র্া 2 এপ্রিল, 2021 পর্যন্ত ইনপডাপি 100 জন
অিংিগ্রহণকািী।

পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয প্রনপ্রদযি বা নমনীয় আসন োড়া ইপন্ডাি ভেনযযি জনয প্রকন্তু র্াপর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি ভদখাি জনয
পর্যাি জায়গা আপে, দায়বদ্ধ পক্ষপক ভর্ ভকান কমযক্ষমর্তা বা অনযষ্ঠাপন ক্ষমর্তা সীপ্রমর্ত কিপর্ত হপব অেবা
এলাকাি সপবযাচ্চ যািণক্ষমর্তাি 10% এ পৃষ্ঠপপাষকপদি সিংখযা সীমাবদ্ধ িাখপর্ত হপব (অেযাৎ, িপ্রর্ত দিযপকি জনয
িায় 100 বগয ফয র্ এবিং িপ্রর্ত 4 জন দিযপকি জনয িায় 250 বগয ফয র্)। সকল পৃষ্ঠপপাষক অিংিগ্রহণকািী
সাম্প্রপ্রর্তক ভনপ্রর্তবাচক COVID-19 ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল বা সম্পূণয টিকা কিপণি িমাণ উপস্থ্াপন
কিপর্ত হপব।

আউর্পডাি ভেনযযি জনয:
o

এই প্রনপদয প্রিকাি উপেপিয, "আউর্পডাি ভেনযয" একটি উন্মযক্ত স্থ্ান প্রহসাপব সিংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা হয় র্া পািফপ্রমযিং আর্যস
এবিং লাইে প্রবপনাদন অনযষ্ঠান ভদখাি জনয প্রডজাইন কিা বা বযবহাি কিা হয় (উদাহিণস্বরূপ, আনযষাপ্রঙ্গক
সযপ্রবযা, প্রনপ্রদযি আসন অযাপ্রিপ্রেপয়র্াি, নমনীয় আসপনি অযাপ্রিপ্রেপয়র্াি, পযাপ্রেপ্রলয়ন, বযান্ডপিল, গ্রযান্ডেযান্ড)
ভর্গুপ্রলি অস্থ্ায়ী বা স্থ্ায়ী কোপ্রিিং োকপর্ত পাপি (ভর্মন চাাঁপদায়া, োদ) র্র্তক্ষণ পর্যন্তএমন কোপিি দযই পাি
বায়য চলাচপলি জনয ভখালা। একটি প্রদক বায়যিবাপহি জনয উন্মযক্ত োকাি জনয, এই যিপনি এলাকাি অন্তর্ত 50%
ভখালা োকপর্ত হপব র্খনই পািফিমযান্স বা অনযষ্ঠান পপ্রিচালনা কিা হপচ্ছ অেবা র্খন পৃষ্ঠপপাষকিা িাঙ্গপণ
োপক। বাইপি র্াওয়াি জনয িপয়াজনীয় স্থ্ায়ী দিজ র্া ভখালা এবিং বন্ধ কিা হয়, র্তা বায়যিবাপহি জনয উন্মযক্ত
এলাকা প্রহপসপব গণয হয় না। র্প্রদ আলাদা, সিংলগ্ন আবিপণ ভখালা প্রদক োপক র্া এপক অপপিি মযপখামযপ্রখ হয়, এই
যিপনি আবিণ অন্তর্ত েয় ফয র্ বযবযাপন স্থ্ান প্রদপর্ত হপব।

5

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ আউর্পডাি ভেনযযপর্ত পািফপমযন্স বা ইপেন্ট ভদখপর্ত আসা
দিযকপদি ভমার্ সিংখযা একটি স্থ্ায়ী সিংখযক আসন র্যক্ত ভেনযযি ভক্ষপে সবযাপ্রযক যািণক্ষমর্তাি 20% এি ভবপ্রি হপব
না এবিং একটি পপ্রিবর্তযনিীল সিংখযক আসনর্যক্ত ভেনযযি ভক্ষপে উপপ্রস্থ্প্রর্তি িিংসাপে (সাটিযপ্রফপকর্ অফ অকুপপপ্রন্স)
দ্বািা প্রনযযাপ্রির্ত উপপ্রস্থ্প্রর্তি সবযাপ্রযক সিংখযাি 20% এি ভবপ্রি হপর্ত পািপব না, এবিং এই সিংখযাি মপযয কমী এবিং
পািফমযাি/র্যাপলন্টপক যিা হপব না।
▪

o

•

•

সমস্ত পৃষ্ঠপপাষক অিংিগ্রহণকািীপদি অবিযই সাম্প্রপ্রর্তক ভনপ্রর্তবাচক COVID-19 ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি
ফলাফল বা সম্পূণয টিকাকিপণি িমাণ উপস্থ্াপন কিপর্ত হপব, প্রনপচ বপ্রণযর্ত প্রহসাপব, র্প্রদ ভকানও পািফিমযান্স
বা ইপেপন্ট পৃষ্ঠপপাষক উপপ্রস্থ্প্রর্ত িাপজযি সবযাপ্রযক সামাপ্রজক সমাপবপিি সীমা অপ্রর্তেম কপি, র্া 2 এপ্রিল,
2021 পর্যন্ত বাইপি 200 জন অিংিগ্রহণকািী।

পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয প্রনপ্রদযি বা নমনীয় আসন োড়া আউর্পডাি ভেনযযি জনয প্রকন্তু র্াপর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি ভদখাি
জনয পর্যাি জায়গা আপে, দায়বদ্ধ পক্ষপক ভর্ ভকান কমযক্ষমর্তা বা অনযষ্ঠাপন ক্ষমর্তা সীপ্রমর্ত কিপর্ত হপব অেবা
এলাকাি সপবযাচ্চ যািণক্ষমর্তাি 20% এ পৃষ্ঠপপাষকপদি সিংখযা সীমাবদ্ধ িাখপর্ত হপব (অেযাৎ, িপ্রর্ত দিযপকি জনয
িায় 100 বগয ফয র্ এবিং িপ্রর্ত 4 জন দিযপকি জনয িায় 250 বগয ফয র্)। সকল পৃষ্ঠপপাষক অিংিগ্রহণকািীপদি
অবিযই সাম্প্রপ্রর্তক ভনপ্রর্তবাচক COVID-19 ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল বা সম্পূণয টিকাকিপণি িমাণ
উপস্থ্াপন কিপর্ত হপব, এবিং একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি অিংি নয় এমন পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয কমপপক্ষ েয় ফয র্
দূিত্ব বজায় িাখপর্ত হপব। উপিন্তু, র্প্রদ দায়বদ্ধ পক্ষ আিা কপি ভর্ পৃষ্ঠপপাষকিা পািফপমযন্স বা অনযষ্ঠাপনি
পযপিার্া বা অিংিজযপড় দাাঁপ্রড়পয় োকপব, র্তাহপল েয় ফয পর্ি ভবপ্রি দূিত্ব (উদাহিণস্বরূপ, আর্ ভেপক নয় ফয র্)
পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয বজায় িাখা উপ্রচর্ত র্ািা একই দল/পপ্রিবাি/পপ্রিবাপিি অিংি নয়।

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ কমযচািী, পািফমযাি/র্যাপলন্ট এবিং পৃষ্ঠপপাষকসহ সকল বযপ্রক্তপক সব সময়
গ্রহণপর্াগয মযপখি আবিণ পিপলই ভকবল ঢয কপর্ত ভদওয়া হপব, র্প্রদ র্তািা দযই বেপিি ভবিী বয়সী হয় এবিং
প্রচপ্রকৎসাগর্তোপব এই যিপনি আবিণ সহয কিপর্ত সক্ষম হয়। র্প্রদও, বযপ্রক্তিা খাওয়া বা পান কিাি জনয একটি
প্রনপ্রদযি এলাকায় বপস র্তাপদি মযখাবিণ সামপ্রয়কোপব সপ্রিপয় ভফলপর্ত পাপিন। উপিন্তু, প্রিল্পী/িপ্রর্তো সামপ্রয়কোপব
র্তাপদি মযখ আবিণ অপসািণ কিপর্ত পাপি পািফিমযান্স, প্রিহাসযাল, এবিং অনযানয অন-ভেজ প্রমেপ্রিয়াি সময়, অেবা
র্খন এটি একটি মূল কার্যকলাপপ হস্তপক্ষপ কিপর্ত পাপি, ভর্মন চয ল, ভমকআপ, অেবা ভপািাক-আিাক। ঐ কাজ ভিষ
হওয়াি পি র্র্ত দ্রুর্ত সম্ভব প্রিল্পীপদি অবিযই মযপখি আবিণ পিপর্ত হপব।
o

COVID-19 এি জনয গ্রহণপর্াগয মযখ আবিপণি মপযয অন্তেযয ক্ত প্রকন্তু এপর্তই সীমাবদ্ধ নয়, কাপড়-প্রেপ্রিক মযখ
আবিণ এবিং প্রনষ্পপ্রিপর্াগয মাস্ক র্া মযখ এবিং নাক উেয় ভঢপক িাপখ।

o

র্প্রদও, ভর্সব ভক্ষপে সাযািণর্ত কাপজি িকৃ প্রর্তি কািপণ বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম প্রহসাপব উচ্চ মাোি
সযিক্ষা িপয়াজন হয় ভসসব ভক্ষপে কাপড়, প্রডসপপাপজবল, বা অনযানয উপকিপণ তর্তপ্রি মযখ আবিণ কমযপক্ষপেি
কার্যকলাপপি জনয মযখ আবিণ প্রহসাপব গ্রহণপর্াগয নয়। ভসই প্রেয়াকলাপগুপ্রলি জনয, OSHA প্রনপদয প্রিকা অনযসাপি
প্রবদযমান প্রিল্প মাপনি অযীপন বযবহৃর্ত N95 ভিপ্রস্পপির্ি বা অনযানয PPE বযবহাি কিা চাপ্রলপয় র্াওয়া উপ্রচর্ত।

o

ভফডাপিল ADA এবিং প্রনউ ইয়কয ভের্ এবিং প্রসটিি মানবাপ্রযকাি আইপনি সাপে সামঞ্জসযপূণয োপব মযখাবিণ
পিাি িপয়াজনীয়র্তা িপয়াগ কিপর্ত হপব, ভর্মনর্া িপর্াজয।

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ ইপেন্ট এবিং ভিাডাকিন অবস্থ্াপন সব সময় সকল কমযচািী এবিং
প্রিল্পী/িপ্রর্তোি মপযয কমপপক্ষ েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ, সাযািণ এলাকা, ভহাপ্রডিং এলাকা,
সিঞ্জাম এলাকা), র্প্রদ না প্রনিাপিা বা মূল কার্যকলাপপি জনয একটি স্বল্প দূিত্ব িপয়াজন হয়।
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•

o

র্প্রদ মূল কার্যকলাপ এবিং ফািংিপনি কািপণ (উদাহিণস্বরূপ, ভ্রমণ, ভপািাক-আিাক, চয ল, ভমকআপ, পািফপ্রমযিং)
কমী এবিং/অেবা প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি এপক অপি ভেপক দূিপত্বি েয় ফয র্ মপযয আসা িপয়াজন হয়, দায়বদ্ধ পক্ষপক
অবিযই এই যিপনি কার্যকলাপ এবিং ফািংিন সনাক্ত কিপর্ত হপব, এবিং সিংপ্রিি বযপ্রক্তপদি জনয ঝযাঁ প্রক কমাপর্ত
একটি ভিাপর্াকল বাস্তবায়ন কিপর্ত হপব (ভর্মন িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা, মযখাবিণ বা অনযানয PPE, কম সমপয়ি
জনয োকা, বায়য চলাচল/প্রফপেিন)।

o

র্র্তদূি বাস্তবসম্মর্ত, প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি অন্তর্ত েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখপর্ত হপব, অেবা র্তাপদি পািফিমযাপন্সি
সময় অনযানয প্রিল্পী/িপ্রর্তো ভেপক একটি র্োর্ে িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা দ্বািা পৃেক কিা উপ্রচর্ত। উপিন্তু,
প্রিল্পী/িপ্রর্তো র্ািা র্তাপদি পািফিমযাপন্সি সময় একটি মযখ আবিণ পপ্রিযান কিপর্ত পািপবন না (উদাহিণস্বরূপ,
গান) বা র্ািা একটি বার্তাস, প্রপর্তল বা অনযানয শ্বাস চাপ্রলর্ত র্ি বাজাপচ্ছ র্তাপদি অনযানয প্রিল্পীপদি ভেপক 12
ফয র্ বা একটি উপর্যক্ত িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা দ্বািা পৃেক কিা উপ্রচর্ত, এবিং, র্াপর্ত সিাসপ্রি এপক অপপিি
মযপখামযপ্রখ না হয় (ভর্মন বযান্ড ভমম্বাি, অপকয ো, কয়াি, পযাপনপ্রলে)।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল কমযচািী এবিং ইপেন্ট োফ র্ািা মযপখি আবিণ পপি না
োকা প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি কাপে র্াপব (ভর্মন, ভহয়াি োইপ্রলে, ভমকআপ আটিযে, কপ্রেউম অযাপর্নপডন্ট, সাউন্ড
ভর্কপ্রনপ্রিয়ান) র্তািা একটি গ্রহণপর্াগয মযখ আবিণ এবিং অপ্রর্তপ্রিক্ত PPE, ভর্মন একটি ভফস প্রিড বা চক্ষয
সযিক্ষা পিপর্ত হপব। সকল কমযচািী এবিং ইপেন্ট কমীপদি এই যিপনি কমযকাপণ্ডি আপগ এবিং পপি গ্লােস পিপর্ত
হপব অেবা হাপর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা অনযিীলন কিপর্ত হপব।

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ কমপপক্ষ 12 ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখা হয়, অেবা একটি র্োর্ে িািীপ্রিক
িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা হয়, প্রিল্পী/িপ্রর্তো এবিং ভরার্তায় োকা ভকান পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয। ভেনযযি আকাপিি উপি
প্রনেয ি কপি, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত এই িপয়াজনীয়র্তা পূিপণি জনয মপঞ্চি সামপন িেম দযই ভেপক প্রর্তন সাপ্রি আসন
খাপ্রল িাখাি কো প্রবপবচনা কিা। দায়বদ্ধ পক্ষপক কমযচািী এবিং পৃষ্ঠপপাষকসহ বযপ্রক্তপদি মপযয কমপপক্ষ 6 ফয র্ দূিত্ব
বজায় োকা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব, র্ািা একই র্তাৎক্ষপ্রণক পাটিয বা পপ্রিবাপিি সদসয, র্তাপদি বাপদ, সব সময়, র্প্রদ
না প্রনিাপিা বা মূল কার্যকলাপপি জনয কম দূিত্ব িপয়াজন হয় (ভর্মন, আিাি, প্রনিাপিা কমী)।
o

•

ভর্খাপন কমী এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখা সম্ভব নয় (ভর্মন, টিপ্রকর্ বযে, ভিপ্রজোি,
কনপসিন এবিং টিপকর্ সিংগ্রপহি জায়গা), ভসখাপন দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই কমী এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয
বস্তুগর্ত িপ্রর্তবন্ধকর্তা সৃপ্রি কিপর্ত হপব।
▪

র্প্রদ বযবহাি কিা হয়, র্তাহপল OSHA প্রনপদয িাবলী অনযর্ায়ী িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা উপ্রচর্ত।

▪

বস্তুগর্ত বাাঁযাি প্রবকল্পগুপ্রল অন্তেযয ক্ত কিপর্ত পাপি: ফাপ্রল কপি কার্া পদয া, প্রকউপ্রবকল ওয়াল, ভেপ্রিগ্লাস বা
ভসই যিপনি উপকিণ, বা অনযানয অিপবিয প্রবোজক বা পাটিযিন।

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সব সময় পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয অন্তর্ত েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখা হয়, একই
দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয বযপ্রক্ত োড়া।
o

ভর্খাপন বযবহাপ্রিক, দায়বদ্ধ পপক্ষি সযপাপ্রিি কিা উপ্রচর্ত ভর্ প্রবপ্রেন্ন দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি বযপ্রক্তপদি েয় ফয পর্ি
ভচপয় ভবপ্রি (উদাহিণস্বরূপ, আর্ ভেপক নয় ফয র্) দূিত্ব বজায় িাখপর্ত হপব। েয় ফয পর্ি ভবপ্রি দূিপত্বি
িপয়াজনীয়র্তা প্রনযযািণ কিা দায়বদ্ধ পক্ষপক ঘর্নাস্থ্ল জযপড় আপিা প্রনয়প্রির্ত চলাচল প্রনপ্রির্ত কিপর্ত এবিং এই
প্রনপদয প্রিকা ভমপন চলপর্ত এবিং িপয়াপগ সাহার্য কিপব।
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o

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড় ভেপক না আসা পৃষ্ঠপপাষকিা ভর্ন ভর্সব
এলাকায় মানযষ জপড়া হপর্ত পাপি ভসখাপন উপর্যক্ত দূিত্ব বজায় িাপখ (ভর্মন, পাপ্রকযিং এলাকা, ওপয়টিিং
লাইন/এপ্রিয়া, এপ্রর/এপ্রির্ পপয়ন্ট, লপ্রব, লাউঞ্জ, ভদখাি এলাকা)।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভেনযয-প্রনপ্রদযি ভিাপর্াকল স্থ্াপন কিপর্ত হপব র্াপর্ত একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড় ভেপক না
আসা পৃষ্ঠপপাষকিা পাপ্রকযিং এি সময় র্োর্ে দূিত্ব বজায় িাখপর্ত পাপি (র্প্রদ িপর্াজয হয়), ইনপগ্রস, ভঢাকা,
ইন্টািপ্রমিন/প্রবিপ্রর্ত, এবিং এপগ্রস (উদাহিণস্বরূপ, পর্যাি সিংখযক িপবিপে ভখালা, ট্রাপ্রফক প্রনয়িপণি জনয আিাি
ভমার্তাপয়ন কিা, ভঢাকাি প্রনপ্রদযি সময়এবিং অেবা প্রনপ্রদযি ভগর্ বযবহাি, গাপ্রড়ি মপযয বাড়প্রর্ত জায়গা প্রদপর্ত পাপ্রকযিং
ভস্পস পপ্রিবর্তযন কিা)।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয ভর্ ভকান অিপয়াজনীয় িািীপ্রিক ভর্াগাপর্াগ প্রনরুৎসাপ্রহর্ত কিা র্ািা
একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয নয়।

বপস োকা দিযকপদি সাপে পািফিমযান্স এবিং অনযষ্ঠাপনি জনয:
o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই একটি ভরার্তা বসাি বযবস্থ্া গপড় র্তযলপর্ত হপব র্া প্রনপ্রির্ত কপি ভর্ পৃষ্ঠপপাষকিা একই
দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয নয় এমন পৃষ্ঠপপাষকপদি ভেপক অন্তর্ত েয় ফয র্ দূপি বপস আপে। ভর্খাপন বযবহাপ্রিক,
এই যিপনি পপ্রিকল্পনা দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি মপযয েয় ফয পর্ি (উদাহিণস্বরূপ, আর্ ভেপক নয় ফয র্) ভবপ্রি
অপ্রর্তপ্রিক্ত দূিত্ব প্রবপবচনা কিা উপ্রচর্ত।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত আসপনি িপয়াজনীয়র্তা ভমপন চলপর্ত হপব:
▪

ক্ষমর্তা এবিং দূিত্ব িপয়াজনীয়র্তা ভমপন চলা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত ঘর্নাস্থ্পল িপবপিি আপগ বা পপি আসপন
পৃষ্ঠপপাষক প্রনপয়াগ কিপর্ত হপব অেবা দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রসর্ প্রিজাপেয িপনি িপয়াজনীয়র্তা িাখপর্ত হপব।

▪

একটি সাপ্রিি মপযয, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই আসন সীপ্রমর্ত কিপর্ত হপব র্াপর্ত িপ্রর্তটি দপলি পৃষ্ঠপপাষকপদি
মপযয অন্তর্ত দযটি আসন খাপ্রল োপক র্প্রদ না ভেনযযপর্ত এমন বসাি আসন োপক র্া স্বাোপ্রবকোপবই আসপনি
মপযয েয় ফয র্ দূিত্ব অনযপমাদন কপি।

▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই গর্তানযগপ্রর্তক বসাি বযবস্থ্ায় এক সাপ্রি পি পি বসাি বযবস্থ্ায় সীপ্রমর্ত কিপর্ত হপব
র্প্রদ না ভেনযযপর্ত বসাি আসন োপক র্া স্বাোপ্রবকোপবই সাপ্রিি মপযয েয় ফয র্ দূিত্ব অপ্রর্তেম কপি
(উদাহিণস্বরূপ, বড় প্রিক্লাইনাি)।

▪

অনযষ্ঠান শুরু হওয়াি পি দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই পৃষ্ঠপপাষকপদি বসপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিপর্ত হপব, র্প্রদ না
পৃষ্ঠপপাষকিা প্রবরামাগাি পপ্রিদিযন, কনপসিন বা খযচিা এলাকা (গুপ্রল) ভেপক প্রজপ্রনসপে প্রকনপর্ত বা
অনযষ্ঠানস্থ্ল ভেপক ভবি হপয় না আপস। সাযািণ এলাকায় পৃষ্ঠপপাষকপদি ঘযপি ভবড়াপর্ত প্রনপষয কিা হপয়পে।

▪

ভর্খাপন সম্ভব, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত িপ্রর্তটি সাপ্রিপর্ত গ্রুপপি সিংখযা কমাপনা র্াপর্ত ভকান বযপ্রক্ত প্রবরামাগাি
বযবহাি কিপর্ত বা কনপসিন এলাকায় র্াওয়াি সজনয প্রসর্ ভেপড় ওপ র্তখন প্রনকর্ সাপ্রন্নযয এড়াপনা র্ায়।

▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ পৃষ্ঠপপাষকপদি মঞ্চ বা পািফপমযন্স এলাকা ভেপক আলাদা
কিা হয় ভর্খাপন প্রিল্পী/িপ্রর্তো 12 ফয র্ বা একটি র্োর্ে িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা প্রদপয় আলাদা কিা স্থ্াপন
অবপ্রস্থ্র্ত।
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▪

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত ভোর্ ভোর্ দল বা "ব্লক" এি মপযয আসন উপলেয কিাি কো প্রবপবচনা কিা র্া
একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসযপদি একসাপে বসপর্ত এবিং অনযানয পৃষ্ঠপপাষকপদি ভেপক র্োর্েোপব দূপি
োকাি সযপর্াগ ভদয়।

▪

ভর্খাপন িপর্াজয, সযযর্ বা বপি অবিযই প্রনপ্রদযি পৃষ্ঠপপাষক সিংখযাি সীমাবদ্ধর্তা োকপর্ত হপব র্া প্রবপ্রেন্ন
দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড় ভেপক আসা পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয র্োর্ে দূিপত্বি জনয অনযমপ্রর্ত ভদয় (উদাহিণস্বরূপ, 10
জন অেবা এই যিপনি স্থ্াপনি সপবযাচ্চ যািণক্ষমর্তাি 25% এি মপযয ভর্টি কম)।

▪

ভর্ সব ভেনযযপর্ত ভর্প্রবপলি আসন িপয়পে ভসখাপন দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি
অবস্থ্াি সময় খাদয ভসবাি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Food Services
during the COVID-19 Public Health Emergency)"অেবা, িপর্াজয হপল, "COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি
অবস্থ্াি সময় প্রনউ ইয়কয প্রসটি ইপন্ডাি ফয ড সাপ্রেযপসwি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance
for New York City Indoor Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency)"
অনযসিণ কিপর্ত হপব, প্রবপিষ কপিেঃ
-

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ পৃষ্ঠপপাষকপদি বসাি জনয অেযন্তিীণ এবিং বপ্রহিঙ্গন
ভর্প্রবলগুপ্রল সব প্রদক ভেপক কমপপক্ষ েয় ফয র্ দূিপত্ব োপক। ভর্প্রবপলি মপযয ভর্খাপন দূিত্ব িাখা সম্ভব
নয়, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই এই যিপনি ভর্প্রবপলি মপযয িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা তর্তপ্রি কিপর্ত হপব।
িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা অবিযই উচ্চর্তায় অন্তর্ত পাাঁচ ফয র্ হপর্ত হপব এবিং জরুপ্রি এবিং/অেবা ফায়াি
এপ্রির্ বন্ধ কিপর্ত পািপব না।

-

দায়বদ্ধ পক্ষ একটি ভর্প্রবপল র্র্তজন সম্ভব বযপ্রক্তপক বসপর্ত পাপি, ভর্খাপন িপ্রর্ত ভর্প্রবপল সপবযাচ্চ 10 জন
বযপ্রক্ত বসপর্ত পাপি।

-

সাম্প্রদাপ্রয়ক ভর্প্রবল ভর্খাপন একাপ্রযক পৃষ্ঠপপাষক দল একই বড় ভর্প্রবপল বপস র্তাি অনযমপ্রর্ত ভদওয়া র্াপব
র্প্রদ উেয় পপক্ষি মপযয কমপপক্ষ েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখা র্ায় অেবা র্প্রদ এমন দপলি মপযয
িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা তর্তপ্রি কিা হয়।

-

দায়বদ্ধ পক্ষ পৃষ্ঠপপাষকপদি বাি এলাকায় বসাি অনযমপ্রর্ত প্রদপর্ত পাপি, র্প্রদ দপলি মপযয কমপপক্ষ েয়
ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখা র্ায় (অেযাৎ, পৃষ্ঠপপাষকপদি দল) অেবা র্োর্ে িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন
কিা ভর্পর্ত পাপি; র্াইপহাক, প্রনউ ইয়কয প্রসটিি ভেনযযি জনয, এই যিপনি বাি আসন এবিং ভসবা
শুযযমাে অগ্রসি হপর্ত পাপি র্প্রদ ভর্খাপন সকল অিংিগ্রহণকািী একটি সাম্প্রপ্রর্তক ভনপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক
পিীক্ষাি ফলাফপলি িমাণ উপস্থ্াপন কপিপে অেবা টিকা দান সম্পন্ন কপিপে, ভর্মনর্া প্রনপচ বণযনা কিা
হপয়পে।

-

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ বাি এপ্রিয়াি কমীিা সম্ভব হপল এপক অপপিি এবিং/অেবা
গ্রাহকপদি ভেপক অন্তর্ত েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাপখ।

দাপ্রড়পয় োকা দিযকপদি সাপে পািফিমযাপন্সি জনয:
o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই পৃষ্ঠপপাষকপদি দাপ্রড়পয় োকাি একটি বযবস্থ্া গপড় র্তযলপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ,
পপ্রিকল্পনা, প্রবনযাস) র্া সকল কমযচািী এবিং সকল পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয েয় ফয পর্ি ভবপ্রি দূিত্ব বজায় িাখা
প্রনপ্রির্ত কপি (ভর্মন আর্ বা নয় ফয র্) র্ািা একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয নয় র্প্রদ না প্রনিাপিা বা মূল
কার্যেপমি জনয আিও কম দূিপত্বি িপয়াজন হয় (ভর্মন আিাি, প্রনিাপিা কমী)।
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o

িকািনাি সময়, স্থ্ায়ী দিযকপদি সাপে ইনপডাি পািফিমযান্স সীপ্রমর্ত বযপ্রর্তেম সহকাপি প্রনপ্রষদ্ধ, ভর্মনটি ভসকিন
I. "মানযষ",সাবপসকিন "অপাপিিনাল অযাপ্রিপ্রেটি" প্রবোপগ বণযনা কিা হপয়পে।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত এই প্রনপদয প্রিকাি মপযয িপয়াজনীয়র্তা পৃষ্ঠপপাষকপদি, এবিং কমযচািী বা ইপেন্ট োফ কর্তৃযক প্রনয়ম
ভমপন চলাি একটি পদ্ধপ্রর্ত িপ্রর্তষ্ঠা কিা র্াি মপযয িপয়পে প্রকন্তু সীমাবদ্ধ নয়, সামাপ্রজক দূিত্ব এবিং মযখ ভঢপক িাখা।
এই যিপনি প্রনয়ম লঙ্ঘপনি ভক্ষপে পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয জপ্রিমানা উপিখ কিপর্ত পাপি (উদাহিণস্বরূপ, ঘর্নাস্থ্ল ভেপক
ভবি কপি ভদওয়াি আপগ একটি মযখাবিণ পিাি সর্তকয র্তা)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই সামাপ্রজক দূিপত্বি িপয়াজনীয়র্তা ভমপন চলা এবিং ভকান অিপয়াজনীয় সমাপবি এড়াপনাি জনয
র্তাপদি আসপন পৃষ্ঠপপাষকপদি গাইড কিাি জনয র্পেি কমী বা ইপেন্ট োফ প্রনপয়াগ কিপর্ত হপব।
o

ভর্খাপন সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষপক পািফপমযন্স বা ইপেন্ট-এি আপগ র্র্তক্ষণ সম্ভব ভেনযয আপলাপ্রকর্ত িাখপর্ত উৎসাপ্রহর্ত
কিা হয় র্াপর্ত সামাপ্রজক দূিপত্বি িপয়াজনীয়র্তা অনযর্ায়ী পৃষ্ঠপপাষকিা র্তাপদি প্রসপর্ ভর্পর্ত বা র্তাপদি জনয প্রনপ্রদযি
প্রসপর্ বসপর্ত পাপি।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত অনযষ্ঠাপনি আপগ বা অনযষ্ঠাপনি পপি অনযষ্ঠানস্থ্পলি বাইপি জপড়া হওয়া ভেপক পৃষ্ঠপপাষকপদি
প্রনরুৎসাপ্রহর্ত কিা, এবিং সামাপ্রজক দূিত্ব লঙ্ঘন কপি অনযষ্ঠানস্থ্পলি বাইপি জপড়া হওয়া বযপ্রক্তপদি েেেঙ্গ কিাি জনয
একটি প্রনিাপিা পপ্রিকল্পনা বাস্তবায়ন কিা উপ্রচর্ত।

•

ভর্ সব ঘর্নাি জনয বযাগ প্রসপ্রকউপ্রিটি ভচক বা বযপ্রক্তগর্ত আইপর্পমি অনযানয প্রনিাপিা পপ্রিদিযপনি িপয়াজন হয়,
দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত বযাপগি উপি প্রনপষযাজ্ঞা আপিাপ কিা (ভর্মন, বড় বযাগ প্রনপ্রষদ্ধ কিা), অেবা র্াপর্ত এপ্রর
লাইন দ্রুর্ত গপ্রর্তপর্ত র্ায় এবিং ঘন ঘন কমী বা ইপেন্ট োফপদি সাপে ভর্াগাপর্াপগি িপয়াজন না হয় ভসজনয স্পি
বযাগ আনা; অেবা, পৃষ্ঠপপাষকপদি বড় আইপর্ম না আনপর্ত বলা।

•

দায়বদ্ধ পক্ষ অনযষ্ঠানস্থ্পল ভর্ ভকান সাযািণ বসাি জায়গা বন্ধ কিাি কো প্রবপবচনা কিপর্ত পাপি (উদাহিণস্বরূপ,
লপ্রব, লাউঞ্জ), পৃষ্ঠপপাষক দিযন প্রবোগ োড়া। এই যিপনি জায়গা ভখালা োকপল, দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি প্রসটিিং এলাকাি
বযবস্থ্ায় (উদাহিণস্বরূপ, ভবঞ্চ, ভচয়াি, ভর্প্রবল, ভসাফা) পপ্রিবর্তযন কিা উপ্রচর্ত, র্াপর্ত বযপ্রক্ত বা পৃষ্ঠপপাষকপদি দল
সব প্রদক ভেপক অন্তর্ত েয় ফয র্ বযবযাপন োপকন (উদাহিণস্বরূপ, পািাপাপ্রি োপব এবিং র্খন এপক অপপিি মযপখামযপ্রখ
হন) র্তা প্রনপ্রির্ত কিা র্ায়।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক সিংকীণয িাস্তা, বািান্দা, বা ফাাঁকা জায়গায় র্তীি প্রদপয় ভর্প বা প্রচহ্ন বযবহাি কপি প্রদ্ব-মযখী চলাচল
কমাপনাি বযবস্থ্া িাখপর্ত হপব (ভর্মন দযই সাপ্রিি প্রসপর্ি মাপঝ), এবিং সাযািণর্ত বযবহৃর্ত এলাকায় বা ভর্সব
জায়গায় সাযািণর্ত ভলাকজন জড় হয় বা লাইপন দাড়ায় (ভর্মন লপ্রব, ভিেরুম, প্রলফর্, িপবি এবিং িস্থ্ান, টিপকর্
ভেিন, অবক অপ্রফস, স্বাস্থ্য পিীক্ষা ভেিন) ভসখাপন েয় ফয র্ পি পি দূিপত্বি প্রচহ্ন প্রদপর্ত হপব।
o

ভর্খাপন সম্ভব ভসখাপন, দায়বদ্ধ পক্ষগণপক একমযখী র্ার্তায়ার্তপক উৎসাপ্রহর্ত কিপর্ত মাকয াি অেবা বাাঁযা িাখপর্ত
হপব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই সাযািণর্ত মানযষ জপড়া হওয়াি এলাকাগুপ্রলপর্ত েয় ফয পর্ি বযবযাপনি জনয এলাকা
প্রচপ্রহ্নর্ত কিপর্ত হপব (লপ্রব, কনপসিন এবিং খযচিা প্রবেয় স্থ্পল সাযািণ বসাি জায়গাগুপ্রল)।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত অনযষ্ঠানস্থ্পলি বাইপি এবিং ভের্তপি সাইনপবাডয এবিং প্রচহ্ন িাখাি প্রবষয়টি প্রবপবচনা কিা
উপ্রচর্ত র্াপর্ত একমযখী পাপয়ি ট্রাপ্রফক তর্তপ্রি কিা র্ায় এবিং িপবি এবিং িস্থ্াপনি সময় ভসই সাপে ভর্ ভকান
সাযািণ, উচ্চ ট্রাপ্রফক এলাকায় সামাপ্রজক দূিত্ব প্রনপ্রির্ত কিা র্ায়।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক ভোর্ জায়গাগুপ্রলি (ভর্মন প্রলফর্,ভমকাপ্রনকযালএপ্রিয়া, কপরাল রুম, কযাি ভিপ্রজোপিি প্রপেপন,
ভোপিজ রুম, সাউন্ড বযে) বযবহাি প্রনপ্রষদ্ধ কিপর্ত হপব র্াপর্ত এক একজপনি ভবপ্রি বযপ্রক্ত বযবহাি কিপর্ত না পাপি,
র্প্রদ না ভসই সমস্ত জায়গায় সকল বযপ্রক্তবগয একই সময় গ্রহণপর্াগয মযখ আবিণ পপি োপকন বা ভিাডাকিন বা
পািফপমযপন্সি জনয র্তা িপয়াজন হয়। র্তপব, মযপখি আবিণ বযবহাি কিা সপেও, দখলকািীি সিংখযা কখনই স্থ্াপনি
সবযাপ্রযক যািণক্ষমর্তাি 50% অপ্রর্তেম কিপর্ত পািপব না, র্প্রদ না ভসটি একক দখলকািীি বযবহাপিি জনয তর্তপ্রি
কিা হপয় োপক। দায়বদ্ধ পক্ষগণপক প্রনিাপিাি ভিাপর্াকলগুপ্রল ভমপন চলাি পািাপাপ্রি বাইপিি বার্তাস র্র্তর্া প্রের্তপি
িপবি কিাপনা র্ায় র্তাি বপন্দাবস্ত (ভর্মন জানলা এবিং দিজা খযপল িাখা) কপি বায়য চলাচল বাড়াপর্ত হপব।
o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত প্রলফপর্ি ওপয়টিিং এলাকায় সমাপবি িপ্রর্তপিায এবিং প্রলফপর্ি ঘনত্ব সীপ্রমর্ত কিাি জনয
অপ্রর্তপ্রিক্ত বযবস্থ্া গ্রহণ কিা, ভর্মন প্রসাঁপ্রড় বযবহাি সপ্রেয় কিা।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণ কাপজি এলাকা ও কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি বসাি এলাকা (ভর্মন বি অপ্রফস, বযাকপেজ)
পপ্রিবর্তযন এবিং/অেবা সীমাবদ্ধ কিপর্ত পাপি, র্াপর্ত বযপ্রক্তবগয সব প্রদক ভেপক অন্তর্ত েয় ফয র্ (ভর্মন-পািাপাপ্রি এবিং
এপক অপপিি মযপখামযপ্রখ হওয়াি সময়) বজায় িাখপর্ত পাপিন এবিং বযবহাপিি মাপঝ পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত না কপি
র্তাপদি কাপজি জায়গাগুপ্রল ভিয়াি না কিপর্ত হয় র্প্রদ না সদসযািা একই পাটিয/বাপ্রড়/পপ্রিবাপিি সদসয হয়।
ওয়াকয পেিনগুপ্রলি মপযয দূিত্ব বজায় িাখা সম্ভব না হপল, দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই ভসইসব অঞ্চপল িািীপ্রিক
পিপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিপর্ত হপব (ভর্মন, োপ্রেপকি প্রবোজক ভদওয়াল) ভর্খাপন ভসগুপ্রল বায়যিবাহ, র্তাপ,
িীর্তলকিণ, বা বায়য চলাচলপক িোপ্রবর্ত কিপব না, বা অনযোয় ভকানও স্বাস্থ্যজপ্রনর্ত বা প্রনিাপিাি ঝযাঁ প্রকি কািণ
হপব না।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত কমযচািী এবিং ইপেন্ট োফপদি প্রনপ্রদযি ভজাড়া বা ভোর্ দপল (অেযাৎ, সহপর্াগী) প্রনপয়াগ কিা,
ভর্খাপন সম্ভব, প্রবপিষ কপি িক্ষণাপবক্ষণ এবিং পপ্রিষ্কাপিি দাপ্রয়পত্বি জনয।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত অনযষ্ঠানস্থ্পলি মপযয প্রনপবপ্রদর্ত কময অঞ্চপলি বযবহাি প্রবপবচনা কিা এবিং এমন একটি বযবস্থ্া
িপ্রর্তষ্ঠা কিা র্া একই সমপয় একই কমযপক্ষপে ওোিলযাপ্রপিংপক িপ্রর্তপিায কপি। উদাহিণস্বরূপ, একটি িঙ-ভকাপডড
প্রসপেম বা অনযানয দৃিযমান সূচক র্াপর্ত অঞ্চল সনাক্ত কিা র্ায় এবিং কমী এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তোি জনয র্োর্ে
সামাপ্রজক দূিপত্বি ভক্ষপে সাহার্য কিপর্ত পাপি।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক ভেনযয জযপড় স্বাস্থ্য প্রবোগ (Department of Health, DOH) এি COVID-19 সাইপনপজি সাপে
সামঞ্জসযপূণয প্রনদিযন স্থ্াপন কিপর্ত হপব। দায়বদ্ধ পক্ষ র্তাপদি কমযপক্ষে বা ভসটিিং-এি উপি প্রেপ্রি কপি প্রনপজপদি
কােমাইজড প্রচহ্ন তর্তপ্রি কিপর্ত পাপি, এই যিপনি প্রচহ্ন প্রডপার্যপমপন্টি প্রচপহ্নি সপঙ্গ সঙ্গপ্রর্তপূণয হপর্ত হপব। বযপ্রক্তপদি
প্রনপম্নাক্ত প্রবষয়গুপ্রল মপন কপ্রিপয় ভদওয়াি জনয প্রচপহ্নি বযবহাি কিা উপ্রচর্ত:
o

র্তািা অসযস্থ্ ভবায কিপল বাপ্রড়পর্ত োকা।

o

প্রনপজপদি প্রসপর্ বপস খাওয়া, পান কিা োড়া র্তাপদি নাক এবিং মযখ সব সময় মযখ ভঢপক িাখা।

o

DOH ভ্রমণ প্রনপদয প্রিকা িপয়াজনীয়র্তা ভমপন চলযন।

o

মযখাবিণ সহ PPE সঠিকোপব িাখা এবিং র্খন িপয়াজন, র্তা বাপ্রর্তল কিা।

o

িািীপ্রিক দূিপত্বি প্রনপদয িাবলী ভমপন চলযন।

o

COVID-19 এি উপসগয বা সিংেমপণি িপ্রর্তপবদন কিা, এবিং প্রকোপব এটি কিা উপ্রচর্ত।
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o

হাপর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা এবিং পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিপণি প্রনপদয প্রিকা অনযসিণ কিা।

o

র্োর্ে শ্বাস-িশ্বাপসি পপ্রিচ্ছন্নর্তা এবিং কাপ্রিি প্রিিাচাি অনযসিণ কিা।

B. আবদ্ধ স্থ্াপন সমাপবি
•

ভর্খাপন িপর্াজয, দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি উপ্রচর্ত পািফপমযন্স এবিং সিিীপি ভিাডাকিন বযর্তীর্ত কমীপদি অেবা
পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি সিিীপি সমপবর্ত হওয়া সীপ্রমর্ত কিা (ভর্মন প্রিহািপসল, কাপ্রেিং/অপ্রডিন, োফ প্রমটিিং) র্র্ত
ভবিী সম্ভব এবিং অনযানয পদ্ধপ্রর্ত ভর্মন প্রেপ্রডও বা ভর্প্রলকনফাপিপ্রন্সিং এি মপর্তা পদ্ধপ্রর্ত বযবহাি কিা র্খনই সম্ভব,
CDC-ি প্রনপদয প্রিকা "বযবসা ও প্রনপয়াগকািীপদি জনয অন্তবযর্তী প্রনপদয প্রিকা কপিানাোইিাস ভিাগ 2019 (COVID-19)
এি প্রবরুপদ্ধ পপ্রিকল্পনা এবিং িপ্রর্তপ্রেয়াি জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan
and Respond to Coronavirus Disease 2019) অনযর্ায়ী। র্খন প্রেপ্রডওকনফাপিপ্রন্সিং বা ভর্প্রলকনফাপিপ্রন্সিং পেন্দসই
বা সম্ভব হয় না, র্তখন দায়বদ্ধ পক্ষগুপলাি ভখালা, োলোপব ভেপ্রন্টপলর্াপিি মপযয জমাপয়র্ত বা প্রমটিিং কিা উপ্রচর্ত
এবিং প্রনপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত ভর্ বযপ্রক্ত এক আপিকজপনি মপযয েয় ফয র্ সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখপব (ভর্মন ভচয়াি
োকপল, ভচয়াপিি মযযবর্তী জায়গা ভেপড় ভদওয়া, বযপ্রক্তবগযপক একর্া ভচয়াি ভেপড় পপি ভচয়াপি বসপর্ত হপব) উপপি
উপিপ্রখর্ত ভিাপর্াকল সপেও।
o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত দূিবর্তী বা োচযয য়াল কাপ্রেিং এবিং অপ্রডিন, র্র্তর্া সম্ভব প্রবপবচনা কিা। র্প্রদ সিাসপ্রি
সঞ্চাপ্রলর্ত হয়:
▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই অিংিীদাপ্রি পৃষ্ঠ এবিং সিঞ্জাম পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিপণি জনয অযাপপয়ন্টপমপন্টি
মপযয পর্যাি সময় িদান কিপর্ত হপব।

▪

দায়বদ্ধ পপক্ষি প্রনপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত ভর্ কাপ্রেিং ভলাপকিপন আসা প্রিল্পীিা র্তাপদি অপ্রডিপনি সময় পর্যন্ত
বযপ্রক্তগর্ত র্ানবাহন বা অবস্থ্াপনি বাইপি অপপক্ষা কিপর্ত পািপবন।

▪

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত অপ্রডিপনি সময় িািীপ্রিক দূিত্ব বজায় িাখা, এমনপ্রক র্খন একাপ্রযক বযপ্রক্ত একসাপে
অপ্রডিন প্রদপচ্ছন র্তখনও, র্র্তদূি সম্ভব।

▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ গ্রহণপর্াগয মযপখি আবিণ সব সময় পপ্রিযান কিা হয়, এই
প্রনপদয প্রিকাি প্রবযাপনি সাপে সামঞ্জসযপূণয।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক ভলাকজপনি উপপ্রস্থ্প্রর্ত সীপ্রমর্ত কপি অেবা অর্তযাবিযক নয় এমন সযপর্াগ-সযপ্রবযা এবিং সাম্প্রদাপ্রয়ক
এলাকা র্া র্োর্ে সামাপ্রজক দূিত্ব পালপনি সযপর্াগ ভদয় না র্তা বন্ধ কপি সামাপ্রজক দূিত্ব পালনপক উৎসাপ্রহর্ত কিপর্ত
হপব। র্প্রদ ভখালা োপক, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই এই যিপনি সযপ্রবযাি কাোকাপ্রে হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাি বা জীবাণযনািক
ওয়াইপ সিবিাহ কিপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ, ভেপ্রন্ডিং ভমপ্রিন, সাম্প্রদাপ্রয়ক কপ্রফ ভেিন, ভেক রুম, স্ন্যাক বাি)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক স্বল্প পপ্রিসি এলাকায়, ভর্মন প্রবরামকক্ষ এবিং ভেকরুম-এ পর্যাি সামাপ্রজক দূিপত্বি পালপনি
বযবস্থ্া কিপর্ত হপব, এবিং এই যিপনি এলাকায় র্খন সামাপ্রজক দূিত্ব িক্ষা কিা র্াপব না, র্তখন ভলাক সমাগম
সীমাবদ্ধ িাখাি জনয সাইপনজ এবিং প্রসপেম (ভর্মন বযবহৃর্ত হওয়াি প্রচহ্ন) বযবহাি কিপর্ত হপব।

•

ভর্খাপন সম্ভব দায়বদ্ধ পক্ষ সাম্প্রদাপ্রয়ক বােরুপমি জনয সপবযািম অনযিীলন বাস্তবায়ন কিপর্ত পাপি, র্াি মপযয িপয়পে:
o

র্প্রদ েয় ফয পর্ি বযবযান িাখা সম্ভব না হয়, র্তাহপল র্য়পলর্, প্রসপঙ্কি মপযয িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিা
(ভর্মন একটি পি পি েল বা প্রসিংক বন্ধ কপি ভদওয়া); এবিং
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o

স্পিযমযক্ত সাবান প্রডসপপনসাি বযবহাি;

o

এয়াি ড্রায়াপিি পপ্রিবপর্তয স্পিযপ্রবহীন কাগপজি ভর্তায়াপলি প্রডপস্পন্সাি বযবহাি কিা; এবিং

o

প্রবরামাগাপি যািণ ক্ষমর্তাি সীমাবদ্ধর্তা এবিং অপপক্ষা কিাি সময় দূিত্ব বজায় িাখা উৎসাপ্রহর্ত কিাি জনয
র্োর্ে সাইনপবাডয ইনেল কিা।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি উপ্রচৎ র্র্তদূি সম্ভব র্তাপদি কমীপদি এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি ভর্ ভকান সমাপবপিি জনয
সামাপ্রজক বযবযান (অেযাৎ েয় ফয র্ বযবযান) পালন কিাি উপেপিয (ভর্মন কপ্রফ পাপনি প্রবিপ্রর্ত, খাবাি, প্রিফর্
শুরু/ভিষ হওয়া) সময়সূচী আগু-প্রপেয কিা।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত ভেনযয বা পািফিমযান্স অবস্থ্াপনি জনয ভর্ ভকান স্কাউটিিং কার্যেম র্র্তর্া সম্ভব বা দূিবর্তী
োপব প্রবপবচনা কিা। র্প্রদ ভকান স্থ্ান বা পািফপমযপন্সি অবস্থ্ান পর্যাপলাচনা কিাি জনয কমীপদি বযপ্রক্তগর্তোপব ভ্রমণ
কিপর্ত হয়, র্তাহপল দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত ভোর্ ভোর্ দপল স্কাউটিিং কিা, র্ািা সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখপর্ত পাপি,
সকল কমযচািীি র্োর্ে মযপখি আবিণ পিা হয়, এই প্রনপদয প্রিকাি প্রবযাপনি সাপে সামঞ্জসযপূণয।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি পািফপমযন্স বা ভিাডাকিপনি জনয একই সমপয় একই গাপ্রড়পর্ত ভ্রমণকািী কমী এবিং/অেবা
প্রিল্পী/িপ্রর্তোি সিংখযা সীপ্রমর্ত কিা উপ্রচর্ত র্াপর্ত পর্যাি যািণক্ষমর্তা এবিং দূিত্ব বজায় োপক।
o

র্প্রদ একটি গাপ্রড়পর্ত একাপ্রযক বযপ্রক্ত িাইড কপি, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল আপিাহী
মযপখি আবিণ পপ্রিযান কিপব, এবিং বাপ্রসন্দাপদি জানালা খযলপর্ত এবিং ভেপ্রন্টপলিন বাড়াপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিপব,
আপিাহীপদি প্রনিাপিা বৃপ্রদ্ধি জনয র্র্তদূি সম্ভব।

o

কমী এবিং/অেবা প্রিল্পী/িপ্রর্তো পপ্রিবহপনি জনয দায়বদ্ধ পক্ষ দ্বািা িদি র্ানবাহন গুপ্রল প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কাি এবিং
উচ্চ-স্পিয এলাকা (উদাহিণস্বরূপ, দিজাি হার্তল, বাহু প্রবরাম, বাকল, প্রসর্, উইপন্ডা, পদয া) বযবহাপিি আপগ
এবিং ড্রাইোি(গুপ্রল) এবিং/অেবা র্ােীি ভর্ ভকান পপ্রিবর্তযপনি পি জীবাণযমযক্ত কিপর্ত হপব।
▪

o

এই যিপনি র্ানবাহপন, হযান্ড সযাপ্রনর্াইপ্রজিং সাোই এবিং/অেবা ওয়াইপস ড্রাইোিপদি এবিং র্ােীপদি দ্বািা
বযবহাপিি জনয সিবিাহ কিা উপ্রচর্ত।

ভর্খাপন সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষ বযপ্রক্তপক একা গাপ্রড় চালাপর্ত এবিং বযপ্রক্তগর্ত পপ্রিবহন বযবহাপি উৎসাপ্রহর্ত কিপর্ত
পাপি।

C. কার্ম েরিোলনা সিংক্রান্ত কার্ম কলাে
•

10,000 জন অিংিগ্রহণকািী বা র্তাি ভবপ্রি ইনপডাি বা আউর্পডাি যািণক্ষমর্তা সম্পন্ন িপ্রর্তটি ভেনযযি জনয দায়বদ্ধ
পক্ষপক অবিযই িপ্রর্তটি পািফপমযন্স বা ইপেপন্টি র্তাপ্রিপখি কমপপক্ষ 5 প্রদন আপগ DOH-এ ইপেপন্টি প্রববিণ জমা প্রদপর্ত
হপব, এবিং এই জার্তীয় প্রববিপণ োফ অন্তেযয ক্ত োকপব প্রকন্তু সীমাবদ্ধ োকপব না, (1) দায়বদ্ধ পপক্ষি ভর্াগাপর্াপগি
র্তেয, (2) ইপেপন্টি নাম, (3) ইপেপন্টি ঠিকানা, (4) ইপেপন্টি র্তাপ্রিখ এবিং সময়, (5) ইপেপন্টি আনযমাপ্রনক
সময়কাল, (6) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক অিংিগ্রহণকািী, (7) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক কমযচািী বা ইপেন্ট োফ, ভেনযয কমী,
ঠিকাদাি এবিং প্রবপের্তাপদি সিংখযা অন্তেযয ক্ত। র্প্রদ ইপেন্ট পপ্রিকল্পনায় বস্তুগর্ত পপ্রিবর্তযন োপক র্তপব ভসগুপ্রল অবিযই
DOH এি কাপে পযনিায় জমা প্রদপর্ত হপব।
o

প্রনপদয িনাি সমস্ত প্রবযান ভমপন চলা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত িাজয এবিং/অেবা স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃযপক্ষ দ্বািা
পািফপমযন্স/ইপেন্টগুপ্রল পপ্রিদিযন সাপপপক্ষ হপর্ত পাপি।
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•

1,500 ভেপক 9,999 জন অিংিগ্রহণকািীি ইনপডাি বা 2,500 ভেপক 9,999 জপনি আউর্পডাি যািণক্ষমর্তা সম্পন্ন
িপ্রর্তটি ভেনযযি জনয দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই িপ্রর্তটি পািফপমযন্স বা ইপেপন্টি র্তাপ্রিপখি কমপপক্ষ 5 প্রদন আপগ সিংপ্রিি
কাউপ্রন্টি স্বাস্থ্য প্রবোপগ বা স্থ্ানীয় গণস্বাস্থ্য কর্তৃযপক্ষ (ভর্মন স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃযপক্ষ)-এি কাপে ইপেপন্টি প্রববিণ জমা
প্রদপর্ত হপব, এবিং এই জার্তীয় প্রববিপণ োফ অন্তেযয ক্ত োকপব প্রকন্তু সীমাবদ্ধ োকপব না, (1) দায়বদ্ধ পপক্ষি
ভর্াগাপর্াপগি র্তেয, (2) ইপেপন্টি নাম, (3) ইপেপন্টি ঠিকানা, (4) ইপেপন্টি র্তাপ্রিখ এবিং সময়, (5) ইপেপন্টি
আনযমাপ্রনক সময়কাল, (6) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক অিংিগ্রহণকািী, (7) ির্তযাপ্রির্ত সিংখযক কমযচািী বা ইপেন্ট োফ,
ভেনযয কমী, ঠিকাদাি এবিং প্রবপের্তাপদি সিংখযা অন্তেযয ক্ত। র্প্রদ ইপেপন্টি প্রবিপদ বস্তুগর্ত পপ্রিবর্তযন োপক র্তপব ভসগুপ্রল
অবিযই সিংপ্রিি কাউপ্রন্ট স্বাস্থ্য প্রবোগ বা স্থ্ানীয় জনস্বাস্থ্য কর্তৃযপপক্ষি কাপে পযনিায় জমা প্রদপর্ত হপব।
o

•

প্রনপদয িনাি সমস্ত প্রবযান ভমপন চলা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত িাজয এবিং/অেবা স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃযপক্ষ দ্বািা
পািফপমযন্স/ইপেন্টগুপ্রল পপ্রিদিযন সাপপপক্ষ হপর্ত পাপি।

ইনপডাি অনযষ্ঠাপনি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল অিংিগ্রহণকািীপক আসন যার্য কপি ভদওয়া
হপয়পে এবিং অিংিগ্রহণকািীিা র্তাপদি একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসযপদি সাপে বপস োকা োড়া জপড়া হপব না।
অিংিগ্রহণকািীপদি শুযযমাে র্খন িপয়াজন হয় র্তখনই দাাঁপ্রড়পয় োকপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ, িপবি/িস্থ্ান, প্রবরামাগাি,
কনপসিন, খযচিা প্রবেয়), অেবা সীপ্রমর্ত িপর্তয র্খন প্রনম্নপ্রলপ্রখর্তোপব অনযপমাপ্রদর্ত হয়:
o

অননয ভেনযযি জনয র্া প্রস্থ্প্রর্তিীল আসন ইনেপলিন িপ্রর্তপিায কপি, অেবা পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয বসাি জায়গা
িদান কিপল প্রনিাপিাি সাপে আপস কিা হপব (উদাহিণস্বরূপ, অিংিগ্রহণকািী এলাকা একটি ঢালয র্ায়গা ভর্খাপন
অস্থ্ায়ী আসন একটি প্রস্থ্প্রর্তিীল বসাি প্রবকল্প িদান কিপর্ত পাপি না)।

o

DOH এি COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুপ্রি অবস্থ্াি সময় বড় মাপপি পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন ভকপেি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Small and Medium Scale Performing Arts and
Entertainment Venues during the COVID-19 Public Health Emergency)অনযসাপি, আনযষপ্রঙ্গক, টিপ্রকর্
প্রবহীন অপ্রেনপয়ি জনয, ভর্মন একক গায়ক, বযান্ড বা অনযানয পািফমযািিা পাবপ্রলক ভলাপকিপন পািফময
কিপেন:
▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ অিংিগ্রহণকািীপদি েয় ফয পর্ি ভবপ্রি দূিত্ব বজায় িাখাি জনয পর্যাি
জায়গা আপে (উদাহিণস্বরূপ, আর্ ভেপক নয় ফয র্) অিংিগ্রহণকািীপদি মপযয র্ািা একই
দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয নয়, এবিং অিংিগ্রহণকািী এবিং ভর্ ভকান প্রিল্পী/িপ্রর্তোি মপযয অন্তর্ত 12 ফয র্ বা
একটি র্োর্ে িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা বজায় িাখপর্ত হপব।

▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই দাপ্রড়পয় োকা অিংিগ্রহণকািী দিযকপদি জনয সামাপ্রজক দূিত্ব কপ ািোপব ভমপন চলা
প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব।

▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ অিংিগ্রহণকািীিা দাাঁপ্রড়পয় োকাি সময় সব সময় মযপখি
আবিণ পপ্রিযান কপি এবিং বপস োকাি সময় খাওয়া বা পান কিাি জনয সামপ্রয়কোপব মযখ ভঢপক িাখপর্ত
পাপি।

▪

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত েয় ফয পর্ি ভবপ্রি দূিপত্বি মাকয াি িাখাি প্রবষয়টি প্রবপবচনা কিা র্াপর্ত অিংিগ্রহণকািীিা
সামাপ্রজক দূিপত্বি সীমা ভমপন চপল এবিং ভর্ ভকান আগমন/প্রবদায়কািী বা পেচািীিা সামাপ্রজক দূিপত্বি সাপে
আপস কপি পাবপ্রলক ভলাপকিপনি মযয প্রদপয় ভর্পর্ত পাপি।

▪

জন সমাগম মপ্রনর্ি কিপর্ত এবিং গ্রুপগুপ্রলি সামাপ্রজক সমাপবপিি সীমাবদ্ধর্তা ভমপন চলা সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত
দায়বদ্ধ পক্ষগণপক পর্যাি কমযচািী, ইপেন্ট োফ বা প্রনিাপিা কমী িাখা প্রবপবচনা কিপর্ত হপব।
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•

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত অনযষ্ঠানস্থ্পলি মপযয িােপ্রমক ভিাগ্রাপ্রমিং প্রবপবচনা কিা র্া কম সিংখযক কমযচািী বা
প্রিল্পী/িপ্রর্তো (উদাহিণস্বরূপ, বযাকআপ নর্তযকী, সঙ্গীর্ত সঙ্গী, পযাপনপ্রলেপদি সিংখযা) ভেনযয এবিং ভিাডাকিন কার্যেম
পযনিায় শুরু কিাি জনয িপয়াজন।
o

ভর্খাপন বযবহাপ্রিক, দায়বদ্ধ পক্ষ িােপ্রমক পািফপমযপন্সি তদঘযয সীপ্রমর্ত কিাি কো প্রবপবচনা কিপর্ত পাপি।

o

ভর্খাপন বযবহাপ্রিক, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত ঘর্নাস্থ্ল জযপড় অপ্রনয়প্রির্ত পৃষ্ঠপপাষক চলাচপলি পপ্রিমাণ কমাপনাি জনয
ইন্টািপ্রমিন(গুপ্রল) সিংপ্রক্ষি বা প্রনমূযল কিাি কো প্রবপবচনা কিা।

েমবযযমান ঝযাঁ প্রকি কািপণ গান গাওয়া, প্রচৎকাি কিা, ভজাপি ভজাপি কণ্ঠস্বি িপক্ষপণ কিা, অেবা বার্তাপসি র্ি
বাজাপনাি ফপল শ্বাস-িশ্বাপস প্রনেঃসৃর্ত ভফাাঁর্াি উৎপাদন ভবপড় ভর্পর্ত পাপি, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত এই সমপয় উচ্চ
এপিাপসাল উৎপাদনকািী ভিাগ্রাপ্রমিং এি পপ্রিমাণ কমাপনাি উপায় প্রবপবচনা কিা অেবা উপর্যক্ত ঝযাঁ প্রক িিমন বযবস্থ্া
িপয়াগ কিা (ভর্মন বাড়প্রর্ত র্ায়গা, PPE, বা পিীক্ষা)।
o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি বপস োকাি িপয়াজনীয়র্তা প্রনযযািণ কপি অেবা, দাাঁপ্রড়পয় োকপল,
প্রিল্পী/িপ্রর্তো ভেপক দূপি োকাি মাযযপম (এপ্রর/িস্থ্ান, প্রবরামাগাি, োড় এবিং/অেবা খযচিা প্রবেয় বযপ্রর্তপিপক)
পৃষ্ঠপপাষকপদি অিংিগ্রহণ সীপ্রমর্ত কিা।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই সকল কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি COVID-19 প্রনিাপিা, র্োর্ে হার্ত এবিং শ্বাসর্পিি
পপ্রিচ্ছন্নর্তা, এবিং পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিপণি ভিাপর্াকপলি উপি িপ্রিক্ষণ ভদওকা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপদি প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত পদ্ধপ্রর্তগুপ্রলি মাযযপম পািস্পপ্রিক সিংপর্াগ এবিং জনসমাগম কমাপর্ত হপব এই যিপণি
পদ্ধপ্রর্তগুপ্রলি মাযযপম:
o

শুযযমাে ভসই সব কমযচািীপদি মপযযই সিিীপি উপপ্রস্থ্প্রর্ত সীপ্রমর্ত কিা র্ািা পৃষ্ঠপপাষক অিংিগ্রহণকািীপদি সাপে
একটি অনযষ্ঠান, ভেজ বা অনযষ্ঠাপনি আপয়াজন কিপর্ত িপয়াজনীয়;

o

প্রিফটিিং প্রডজাইন (উদাহিণস্বরূপ A/B দল, কমীপদি আগমন/িস্থ্াপনি প্রবপ্রেন্ন সময়);

o

কাপজি সময়সযপ্রচ প্রবপ্রেন্ন কিা এবিং দখলকৃ র্ত এলাকা প্রনপদয ি কিাি জনয প্রচহ্ন বযবহাি কপি একই এলাকায়
কমযির্ত একাপ্রযক েয এবিং/অেবা দল এপ্রড়পয় চলা (ভর্মন িক্ষণাপবক্ষণ কমী); এবিং/অেবা

o

ভিয়ািকৃ র্ত সিঞ্জাম, ভর্মন ভর্প্রলপফান এবিং ভিপ্রডও, মাইক পযাক, কপ্রপয়াি, প্রিন্টাি, ভিপ্রজোি, বযবহাপিি সময়
সামাপ্রজক দযিত্ব বজায় িাখাি ভিাপর্াকল তর্তপ্রি কিা এবিং বযবহাপিি পি অিংিীদাপ্রি সিঞ্জাম পপ্রিষ্কাি এবিং
জীবাণযমযক্ত কিা এবিং/অেবা বযবহািকািীপদি প্রডপস্পাপজবল গ্লােস পিপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিা।

•

ভর্খাপন িপর্াজয, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই পািফপমযন্স/ইপেপন্টি সময় আপগ-প্রপপে কিপর্ত হপব এবিং িস্থ্ান এবিং
িপবিদ্বাপি প্রেড় এড়াপর্ত পািফপমযন্স/ইপেপন্টি মপযয পর্যাি সময় িদান কিপর্ত হপব, এবিং অনযষ্ঠান ভিষ হওয়াি পি
ঘর্নাস্থ্ল পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিণ প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি প্রনপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত ভর্ কমী এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি র্তাপদি প্রগয়াি বা সিঞ্জাম পর্যায়েপম পপ্রিষ্কাি
এবিং জীবাণযমযক্ত কিাি জনয সািাপ্রদন পর্যাি সময় িদান কিা হয় (উদাহিণস্বরূপ, র্িপাপ্রর্ত, কযাপমিা, িপ,
কপ্রেউম, ইউপ্রনফময, উইগ)।
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•

এই সমপয়, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই পৃষ্ঠপপাষক এবিং প্রিল্পী/ িপ্রর্তোি মপযয ভর্ ভকান সিাসপ্রি, ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ
প্রমেপ্রিয়া প্রনপ্রষদ্ধ কিপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ, অপর্াগ্রাফ)।

•

ভর্খাপন িপর্াজয, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি ভলাপকিপন র্োসম্ভব "ভিাপয়ি জনয িস্তুর্ত" প্রহসাপব
ভপৌাঁোপনাি প্রবষয়টি প্রবপবচনা কিা (উদাহিণস্বরূপ, সাইপর্ি বাইপি চয ল, ভমকআপ এবিং কপ্রেউম সম্পন্ন কিা অেবা
দূিবর্তী প্রনপদয িনাি মাযযপম)।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত সমস্ত প্রডপস্পাপজবল নপ্রেপেপক প্রডপ্রজর্াল কিাি ভচিা কিা (ভর্মন, প্রিপ্ট, প্রমউপ্রজক প্রির্,
সাইন-ইন/আউর্, েয প্রলে, কল প্রির্, ভোপিাি, ভেপ্রবল )। র্প্রদ প্রডপ্রজর্াইজ কিা সম্ভব না হয়, মযপ্রদ্রর্ত উপাদান
স্বর্তি বযবহাপিি জনয বিাে কিা উপ্রচর্ত এবিং অিংিীদাপ্রি কিা উপ্রচর্ত নয়.

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণ, ভেনযযি প্রের্তপি সব ভিেয পিন্ট, বাি এবিং/অেবা কনপসিন "স্বাস্থ্য দিি (DOH) এি COVID-19
জনস্বাপস্থ্যি সিংকর্কালীন পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তপর্ত খাদয পপ্রিপষবাি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Food
Services During the COVID-19 Public Health Emergency) বা "COVID-19 জনস্বাপস্থ্যি সিংকর্কালীন
পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তপর্ত প্রনউ ইয়কয প্রসটিি ইনপডাি খাদয পপ্রিপষবাি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for
New York City Indoor Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency) ভর্ত ভর্োপব বলা
হপয়পে র্তা কপ ািোপব ভমপন, বসাি আসনর্যক্ত ভর্প্রবলগুপলাি মপযয এবিং দল এবিং সমেযকপদি মপযয সামাপ্রজক দূিত্ব
বজায় িাখাি বপন্দাবস্ত সহ, আউর্পডাি এবিং ইনপডাি খাদয পপ্রিপষবা খযলপর্ত পািপবন। র্প্রদও, ভর্খাপনই এই প্রনপদয প্রিকা
কপ াি মান িপয়াগ কপি, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই এই প্রনপদয প্রিকা ভমপন চলপর্ত হপব।

•

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ পৃষ্ঠপপাষকিা বপস োকাি সময় শুযযমাে খাদয এবিং পানীয় খায়।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড় ভেপক না আসা পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয খাদয/পানীয় পাস কিা
প্রনপ্রষদ্ধ কিা (উদাহিণস্বরূপ, একটি সাপ্রিপর্ত স্ন্যাকস পাস কিা)।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি খাদয এবিং পানীয় ভসবাি জনয প্রবিপ্রর্ত আপগ-প্রপপে কিাি কো প্রবপবচনা কিা উপ্রচর্ত র্াপর্ত
পৃষ্ঠপপাষকিা লাইপন দাাঁপ্রড়পয় োকাি সময় সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখপর্ত পাপি।

o

উপ্রিপ্রখর্ত প্রনপদয প্রিকা অনযর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভসলফ-সািপ্রেিং খাবাি এবিং পানীয় (উদাহিণস্বরূপ,
কপ্রন্ডপমন্ট, ভসাডা) বন্ধ কিপর্ত হপব, এবিং শুযযমাে কমযচািীপদি কনপসিন এলাকায় খাদয এবিং পানীয় পপ্রিপবিন
কিাি অনযমপ্রর্ত প্রদপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত প্রি-পযাপকজড বা প্রি-পযাকড কপন্টইনাপি পপ্রিপবপ্রির্ত খাদয এবিং পানীয় িদান কিা, ভর্খাপন
সম্ভব, এবিং প্রনপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত ভর্ খাবাি ভসই সমস্ত বযপ্রক্তপদি মপযয োগ কিা হপব না র্ািা একই
দল/বাপ্রড়/পপ্রিবাপিি সদসয নয়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই খাদয ও পানীয় ভসবাি উপি িপর্াজয কািপ্রফউ ভমপন চলপর্ত হপব; 2 এপ্রিল, 2021
পর্যন্ত, এই যিপনি খাদয এবিং পানীয় ভসবা িার্ত 11:00র্াি পপি বন্ধ কিপর্ত হপব।

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত প্রনিাপিা ভিাপর্াকল বাস্তবায়ন কিা র্াপর্ত পািফপমযন্স বা অনযষ্ঠাপনি জনয বযবহাি না কিা
র্ায়গা বন্ধ োপক, র্াপর্ত প্রনয়প্রির্ত এলাকাি বাইপি সমাপবি প্রনপ্রষদ্ধ কিা র্ায় এবিং অনযষ্ঠানস্থ্ল জযপড় সামাপ্রজক দূিত্ব
বজায় িাখা প্রনপ্রির্ত কিা হয়।

D. েলােল ও বারিজয
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•

টিপকর্কৃ র্ত পািফিমযান্স এবিং অনযষ্ঠাপনি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল পৃষ্ঠপপাষক টিপকর্যািক
হয়, র্াপর্ত বযপ্রক্তি চলাচপলি জনয যািণ ক্ষমর্তাি সীমাবদ্ধর্তা, পপ্রিকল্পনা এবিং প্রনয়িণ র্োর্েোপব পপ্রিচালনা কিা
র্ায়, এবিং িপবিদ্বাি/িস্থ্াপনি কাোকাপ্রে অিপয়াজনীয় সমাপবি িপ্রর্তপিায কিা র্ায়।

•

র্র্তদূি কার্যকি, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত প্রনপ্রদযি িপবিদ্বাপি প্রনপ্রদযি এপ্ররি সময় বিাে কিা র্াপর্ত সমাপবি কমাপনাি
র্ায় এবিং আগমপনি আপগ অিংিগ্রহণকািীপদি কাপে এই র্তেয জানাপনা (উদাহিণস্বরূপ, িঙ ভকাড কিা টিপকর্,
টিপকপর্ি উপি র্তেয মযদ্রণ, ইপমইল বা ভর্িপর্ি মাযযপম র্তেয পা াপনা)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই সমাপবি কমাপনাি জনয ঘর্নাস্থ্পল পর্যাি সিংখযক িপবিদ্বাি/িস্থ্ান খযলপর্ত হপব। দায়বদ্ধ
পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল এপ্রর পপয়পন্ট চলাচল প্রনয়িপণি জনয কমী প্রনপয়াগ কিা হয়।
o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ আিাি, কমযচািী বা অনযরূপ ইপেন্ট োফিা সিাসপ্রি িস্থ্াপনি
জনয প্রনকর্বর্তী ফর্পকি প্রদপক ভদপ্রখপয় ভদওয়াি জনয উপলেয।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ট্রাপ্রফক িবাহ পর্যপবক্ষণ কিপর্ত সাইপর্ পর্যাি কমী বা ইপেন্ট োফ (উদাহিণস্বরূপ,
প্রনিাপিা, অপ্রর্তপ্রে ভসবা) বজায় িাখপর্ত হপব, অনযপমাপ্রদর্ত ক্ষমর্তায় পৃষ্ঠপপাষকপদি সিংখযা সীপ্রমর্ত কিপর্ত হপব, এবিং
পৃষ্ঠপপাষকপদি সামাপ্রজক দূিত্ব এবিং সমাপবপিি সীমাবদ্ধর্তা ভমপন চলা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব।

•

পািফিমযান্স এবিং অনযষ্ঠাপনি জনয ভর্খাপন অিংিগ্রহণকািীপদি সিংখযা সামাপ্রজক সমাপবপিি সীমা অপ্রর্তেম কিপব,
দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পৃষ্ঠপপাষক এপ্রর িমাণপোপ্রদ (উদাহিণস্বরূপ, তবয টিপকর্, ভনপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি
ফলাফল বা টিকা দাপনি িমাণ) এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি িপসপ্রসিং এি জনয অপ্রর্তপ্রিক্ত জায়গা ভদওয়াি জনয সীমানা এবিং
এপ্ররওপয় সম্প্রসািপণি কো প্রবপবচনা কিা উপ্রচর্ত।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই পৃষ্ঠপপাষকপদি জনসমাগম বা একসাপে জমাপয়র্ত হওয়া প্রনপ্রষদ্ধ কিপর্ত হপব (ভর্মন লপ্রবপর্ত,
কনপসিন এলাকায়) এবিং একসাপে জমাপয়র্ত হওয়া বন্ধ কিপর্ত আপিা কমযচািী প্রনপয়াগ কিা সহ, পর্যাি কমযচািী বা
প্রনিাপিা কমী িাখপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক সাইপর্ ভর্াগাপর্াগ এবিং চলাচল সীপ্রমর্ত কিা উপ্রচর্ত (ভর্মন, প্রিফর্ ভিষ হপয় র্াওয়া বযপ্রক্ত এবিং
প্রিফর্ শুরু কিা বযপ্রক্তপদি জনয পৃেক পৃেক িস্থ্ান এবিং িপবপিি বযবস্থ্া) (ভর্মন র্র্ত ভবপ্রি সম্ভব কমীপদি র্তাপদি
ওয়াকয পেিপনি কাোকাপ্রে োকপর্ত হপব)।

•

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি পপ্রিষ্কািোপব একমযখী ট্রাপ্রফক িবাহ সহকাপি পৃেক িপবিদ্বাি এবিং িস্থ্ান প্রনযযািণ কিা উপ্রচর্ত,
ভর্খাপন সম্ভব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই একটি পপ্রিকল্পনা তর্তপ্রি কিপর্ত হপব র্াপর্ত বযপ্রক্তিা অন্তর্ত েয় ফয র্ সামাপ্রজক দূিত্ব বজায়
িাখপর্ত পাপি র্খন র্তািা অনযষ্ঠানস্থ্পলি ভের্তপি বা বাইপি অপপক্ষা কপি, ভর্মন িপর্াজয, স্বাস্থ্য পিীক্ষা অেবা
িপয়াজনীয় ডায়াগনপ্রেক ভর্প্রেিং বা টিকা দাপনি িমাণ িদান কিপর্ত হপব। দায়বদ্ধ পক্ষ প্রেজযয়াল প্রকউ
এবিং/অেবা লাইপ্রনিং কপরাল প্রডোইস (উদাহিণস্বরূপ, েযানপ্রচয়ন, লাইন দূিত্ব মাকয াি, র্তীি) বযবহাি কিপর্ত
পাপি।

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচৎ অনযানয পৃষ্ঠপপাষকপদি মপযয সামাপ্রজক দূিত্ব বৃপ্রদ্ধ কিাি জনয ওপয়টিিং এলাকাি বযবস্থ্া কিা
(ভর্মন ওপয়টিিং লাইন, লপ্রব, পাপ্রকযিং এলাকা) এবিং এলাকাি অনয পৃষ্ঠপপাষক/পাটিযি সাপে ভর্াগাপর্াগ কমাপনাি বযবস্থ্া
কিা র্ািা একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয নয়।
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•

টিপকর্সহ ইপেপন্টি জনয দায়বদ্ধ পক্ষগুপলাপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ পৃষ্ঠপপাষকিা আগাম টিপকর্ প্রকনপর্ত
পািপবন, র্াপর্ত র্তািা ক্ষমর্তাি সীমা পপ্রিচালনা কিপর্ত পাপি এবিং ট্রযাক কিপর্ত পাপি। দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই
িােপ্রমকোপব ভর্াগাপর্াগপ্রবহীন ভচক-ইন, টিপকটিিং এবিং ভপ-আপ অপিন িদান কিপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ, অনলাইন
ভপার্যাল, ভমাবাইল অযাপ্রেপকিন, কল-আপ, ভমইল অডযাি বা প্রফপ্রজকযাল প্রপক-আপ) এবিং নগদ, ভেপ্রডর্ কাডয,
প্রিওয়াডয কাডয এবিং ভমাবাইল প্রডোইপসি হযাপন্ডপ্রলিং কমাপনাি জনয স্পিযহীন ভপপমন্ট অপিন বযবহাি কিপর্ত হপব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই উপপিাক্ত িপয়াজনীয়র্তা অনযর্ায়ী পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয ভেনযযপর্ত আসন বিাে কিপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি এই অনযষ্ঠাপনি আপগ টিপকর্ প্রকনপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিা, সপবযাচ্চ পর্যাপয়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই টিপকর্ প্রপক-আপ এবিং অনযানয ভেনযযি ওপয়টিিং লাইপন েয় ফয র্ বা র্তাি ভবপ্রি দূিত্ব
প্রচপ্রহ্নর্ত কিপর্ত প্রেজযয়াল প্রকউ (উদাহিণস্বরূপ, ভকান, মাকয াি, সাইনপবাডয) িাখপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষি উপ্রচর্ত ভচক-ইন চলাকালীন সমপয় পৃষ্ঠপপাষক এবিং ভেনযয কমীপদি মপযয প্রডোইস বা ভিয়ািকৃ র্ত
বস্তু িক্ষণাপবক্ষণ (উদাহিণস্বরূপ, প্রডপ্রজর্াল টিপকপর্ি সমসযা সমাযাপনি জনয ভফান)।

o

ভর্খাপন সম্ভব, দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি আগাম বা দূিবর্তী স্থ্াপন খাদয এবিং পানীয় অডযাি কিপর্ত
উৎসাপ্রহর্ত কিা (উদাহিণস্বরূপ, ভফান, অনলাইন, অযাপ, অেবা অনযানয প্রডপ্রজর্াল কনপসিন অডযাি), এবিং
প্রনপবপ্রদর্ত প্রপক-আপ এলাকায় আইপর্ম উপলেয কিা অেবা পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয সাপ্রেযস-র্য -প্রসর্ বা ভডপ্রলোপ্রি
অপিন িদান কিা।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক র্র্তর্া সম্ভব ভর্াগাপর্াগ সীপ্রমর্ত কিপর্ত অবিযই প্রপকআপ এবিং ভডপ্রলোপ্রিি জনয এলাকা প্রনপ্রদযি
কিপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক পপণযি একটি ভলাড স্থ্ানান্তি (ভর্মন একজন ভডপ্রলোপ্রি ড্রাইোি ভেপক) কিাি আপগ এবিং পপি
অবিযই কমীপদি কর্তৃযক হার্ত জীবাণযমযক্তকিণ প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব (ভর্মন পণয/সাোই/মািপচন্ডাইজ ভলাড কিপর্ত শুরু
কিাি আপগ হার্ত জীবাণযমযক্ত কিা; এবিং একবাি সব পণয ভলাড কিা হপয় ভগপল, র্তাপদি হার্ত জীবাণযমযক্ত কপি সমাি
কিা)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক পপণযি একটি ভলাড স্থ্ানান্তি (ভর্মন একজন ভডপ্রলোপ্রি ড্রাইোি ভেপক) কিাি আপগ এবিং পপি
অবিযই কমীপদি কর্তৃযক হার্ত জীবাণযমযক্তকিণ প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব (ভর্মন পণয ভলাড কিপর্ত শুরু কিাি আপগ হার্ত
জীবাণযমযক্ত কিা; এবিং একবাি সব পণয ভলাড কিা হপয় ভগপল, র্তাপদি হার্ত জীবাণযমযক্ত কপি সমাি কিা)।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত পৃষ্ঠপপাষকপদি প্রডসপপাপজবল বা একক বযবহাপিি ভিাগ্রাম, প্রলফপলর্, মানপ্রচে ইর্তযাপ্রদ িদান
কিা, র্প্রদ এই যিপনি আইপর্ম বযবহাি কিা হয়; এবিং এগুপলাপক প্রডপ্রজর্ালোপব বযপ্রক্তগর্ত ইপলকট্রপ্রনক প্রডোইপস
ভদখাি জনয উপলেয কিা, র্া বাস্তবসম্মর্ত।

•

o

র্প্রদ একক বযবহাপিি প্রবষপয়াপকিণ সিবিাহ কিা না র্ায়, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই িপ্রর্তটি বযবহাপিি পি
পযনবযযবহািপর্াগয বস্তু পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক িািীপ্রিক ভিাগ্রাম এবিং মানপ্রচে িদাপনি পপ্রিবপর্তয ভর্খাপন সম্ভব ভসখাপন প্রডপ্রজর্াল ভিাগ্রাম এবিং
মানপ্রচে উপলেয কিপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিা হয়।

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভর্ ভকান সাযািণ আসন বা খযচিা প্রবপণন এলাকা বন্ধ কিপর্ত হপব ভর্খাপন সামাপ্রজক দূিত্ব
বজায় িাখা র্াপব না।
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II. জায়ো
A. এয়াি হযান্ডরলিং এবিং রবরডিং রসপেম্ন
ইনপডাি এপ্রিয়া সহ ভেনযযি জনয:
•

দায়বদ্ধ পক্ষপদি প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ নূযনর্তম MERV-13, অেবা প্রিপল্পি সমর্তযলয বা র্তাি ভচপয় বৃহিপি
(উদাহিণস্বরূপ, HEPA) HVAC প্রসপেম প্রফল্টাপিিন স্থ্াপন কিা বর্তযমাপন ইনেল কিা প্রফল্টাি ি্
যাক এবিং এয়াি
হযান্ডপ্রলিং প্রসপেপমি সাপে সামঞ্জসযপূণয প্রফল্টাপিিপনি সবযাপ্রযক ভির্ পূিণ কপি, ভর্মন িপর্াজয এবিং একটি ির্তযপ্রয়র্ত
HVAC ভর্কপ্রনপ্রিয়ান, ভপিাদাি বা সিংস্থ্া, ASHRAE-ির্তযপ্রয়র্ত ভপিাদাি, ির্তযপ্রয়র্ত ভিপট্রা-কপ্রমসপ্রনিং ভপিাদাি, অেবা
প্রনউ ইয়পকয ি লাইপসন্সিাি ভপিাদাি প্রবপ্রডিংপয়ি ইপ্রঞ্জপ্রনয়াি দ্বািা ির্তযপ্রয়র্ত এবিং নপ্রেেয ক্তর্ত প্রহসাপব।
o

•

দায়বদ্ধ পক্ষ CDC এবিং ASHRAE সযপাপ্রিি অনযর্ায়ী অপ্রর্তপ্রিক্ত ভেপ্রন্টপলিন এবিং এয়াি প্রফপেিন প্রমটিপগিন
ভিাপর্াকল গ্রহণ কিাি কো প্রবপবচনা কিপর্ত পাপি, প্রবপিষ কপি 15 বেপিি ভবিী বয়সী েবনগুপলাি জনয, র্াি
মপযয িপয়পে:
▪

ভকেীয় বযবস্থ্াি িপয়াজনীয় ভিপট্রা-কপ্রমিপ্রনিং, ভসই সাপে িপয়াজন অনযর্ায়ী পিীক্ষা, োিসাময এবিং ভমিামর্ত
কিা;

▪

ভেপ্রন্টপলিন ভির্ এবিং আউর্পডাি এয়াি ভেপ্রন্টপলিন র্র্তর্া সম্ভব বাড়াপনা;

▪

দীঘয সময় যপি প্রসপেম চালয িাখা, প্রবপিষ কপি দখলদাপ্রিপত্বি আপগ এবিং পপি তদপ্রনক কপয়ক ঘন্টাি জনয;

▪

চাপ্রহদা-প্রনয়প্রির্ত ভেপ্রন্টপলিন প্রনপ্রিয় কিা, ভর্খাপন র্যপ্রক্তসঙ্গর্ত এবিং র্তাজা বায়য সিবিাহ বৃপ্রদ্ধ কািী প্রসপেম
িক্ষণাপবক্ষণ;

▪

ভর্খাপন সম্ভব 40-60% এি মপযয আপপপ্রক্ষক আদ্রযর্তা বজায় িাখা;

▪

সম্ভাবয মাোয় পযনেঃসঞ্চালন হ্রাস বা প্রনমূযল কিাি জনয আউর্পডাি এয়াি ডযাম্পাি ভখালা;

▪

বাইপাস সীপ্রমর্ত কিাি জনয প্রফল্টাপিি প্রকনািা প্রসল কিা;

▪

এগুপ্রল সঠিকোপব কাজ কিপে র্তা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত প্রসপেম এবিং প্রফল্টাি প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিদিযন কিা, এবিং
প্রফল্টািগুপ্রল র্োর্েোপব ইনেল কিা, পপ্রিপষবাি ভময়াদকাপল সাপ্রেযস কিাপনা হয় র্তা প্রনপ্রির্ত কিা।

▪

বাপ্রসন্দাপদি প্রনিাপিা এবিং স্বাচ্ছপন্দযি জনয সযপর্াগ ভিপখ জানালা ভখালা িাখা;

▪

বায়যবাপ্রহর্ত োইিাস কণা প্রনপ্রিয় কিপর্ত র্োর্েোপব প্রডজাইন কিা এবিং অপ্রর্তপবগুনী জীবাণয প্রবপ্রকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনেল কিা এবিং/অেবা

▪

বহনপর্াগয এয়াি প্রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদযযপ্রর্তক HEPA ইউপ্রনর্) বযবহাি কিা, ভর্ ইউপ্রনর্গুপ্রল র্োর্ে
কমযক্ষমর্তা স্তপি সপবযাচ্চ বায়য পপ্রিবর্তযন হাি িদান কপি এবিং ক্ষপ্রর্তকি বাইপিাডাি উৎপাদন কপি না।

ভেনযযসমূহ ভর্গুপ্রল উপপি উপ্রিপ্রখর্ত নূযনর্তম প্রফল্টাপিিপনি মাো (অেযাৎ, MERV-13 বা র্তাি ভবপ্রি) পপ্রিচালনা
কিপর্ত পাপি না ভসগুপ্রলি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষপদি অবিযই উপ্রচৎ একটি ির্তযপ্রয়র্ত HVAC ভর্কপ্রনপ্রিয়ান, ভপিাদাি,
অেবা ভকাম্পাপ্রন, ASHRAE-ির্তযপ্রয়র্ত ভপিাদাি, ির্তযপ্রয়র্ত ভিপট্রা-কপ্রমিপ্রনিং ভপিাদাি, অেবা প্রনউ ইয়পকয ি
লাইপসন্সিাি ভপিাদাি প্রবপ্রডিং ইপ্রঞ্জপ্রনয়াপিি দ্বািা ির্তযয়ন এবিং নপ্রেেয ক্ত কিপর্ত হপব ভর্ বর্তযমাপন ইনেল কিা প্রফল্টাি
র্যাকটি উপপি উপ্রিপ্রখর্ত প্রফল্টাপিিপনি নূযনর্তম স্তপিি (অেযাৎ MERV-13 বা র্তাি ভবপ্রি) সাপে সামঞ্জসযপূণয নয়
এবিং/ অেবা এয়াি হযান্ডপ্রলিং প্রসপেমটি গিম এবিং ান্ডা কিাি নযযনর্তম স্তিটি সম্পাদন কিপর্ত অক্ষম হপব র্া ভসটি
অনযোয় COVID-19 জনস্বাপস্থ্যি জরুপ্রি অবস্থ্াি আপগ কিপর্ত সক্ষম হপয়প্রেল র্প্রদ ভর্তমন উচ্চ মাোি প্রফল্টাপিিন
(অেযাৎ MERV-13 বা র্তাি ভবপ্রি) ইন্সর্ল কিা োপক।
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•

o

উপিন্তু, কম প্রফপেিন ভিপর্ অপাপির্ কিাি জনয দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভের্ বা স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবোপগি
কমযকর্তযাপদি পর্যাপলাচনাি জনয এই যিপনি কাগজপে িাখপর্ত হপব, অপ্রর্তপ্রিক্ত ভেপ্রন্টপলিন এবিং এয়াি প্রফপেিন
কমাপনাি ভিাপর্াকল সহ।

o

উপিন্তু, ভর্সব দায়বদ্ধ পক্ষপদি এয়াি হযান্ডপ্রলিং প্রসপেম সহ ভেনযয আপে র্া MERV-13 বা র্তাি ভবপ্রি
প্রফল্টাপিিপনি ভিটিিং পূিণ কিপর্ত অক্ষম র্তাপদি CDC এবিং ASHRAE পিামিযগুপ্রল অনযর্ায়ী বাড়প্রর্ত ভেপ্রন্টপলিন
এবিং এয়াি প্রফল্টাপিিন প্রমটিপগিন ভিাপর্াকলগুপ্রল গ্রহণ কিপর্ত হপব, র্াি মপযয িপয়পে:
▪

ভকেীয় বযবস্থ্াি িপয়াজনীয় ভিপট্রা-কপ্রমিপ্রনিং, ভসই সাপে িপয়াজন অনযর্ায়ী পিীক্ষা, োিসাময এবিং ভমিামর্ত
কিা;

▪

ভেপ্রন্টপলিন ভির্ এবিং আউর্পডাি এয়াি ভেপ্রন্টপলিন র্র্তর্া সম্ভব বাড়াপনা;

▪

দীঘয সময় যপি প্রসপেম চালয িাখা, প্রবপিষ কপি দখলদাপ্রিপত্বি আপগ এবিং পপি তদপ্রনক কপয়ক ঘন্টাি জনয;

▪

চাপ্রহদা-প্রনয়প্রির্ত ভেপ্রন্টপলিন প্রনপ্রিয় কিা, ভর্খাপন র্যপ্রক্তসঙ্গর্ত এবিং র্তাজা বায়য সিবিাহ বৃপ্রদ্ধ কািী প্রসপেম
িক্ষণাপবক্ষণ;

▪

ভর্খাপন সম্ভব 40-60% এি মপযয আপপপ্রক্ষক আদ্রযর্তা বজায় িাখা;

▪

সম্ভাবয মাোয় পযনেঃসঞ্চালন হ্রাস বা প্রনমূযল কিাি জনয আউর্পডাি এয়াি ডযাম্পাি ভখালা;

▪

বাইপাস সীপ্রমর্ত কিাি জনয প্রফল্টাপিি প্রকনািা প্রসল কিা;

▪

এগুপ্রল সঠিকোপব কাজ কিপে র্তা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত প্রসপেম এবিং প্রফল্টাি প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিদিযন কিা, এবিং
প্রফল্টািগুপ্রল র্োর্েোপব ইনেল কিা, পপ্রিপষবাি ভময়াদকাপল সাপ্রেযস কিাপনা হয় র্তা প্রনপ্রির্ত কিা।

▪

বাপ্রসন্দাপদি প্রনিাপিা এবিং স্বাচ্ছপন্দযি জনয সযপর্াগ ভিপখ জানালা ভখালা িাখা;

▪

বায়যবাপ্রহর্ত োইিাস কণা প্রনপ্রিয় কিপর্ত র্োর্েোপব প্রডজাইন কিা এবিং অপ্রর্তপবগুনী জীবাণয প্রবপ্রকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনেল কিা এবিং/অেবা

▪

বহনপর্াগয এয়াি প্রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদযযপ্রর্তক HEPA ইউপ্রনর্) বযবহাি কিা, ভর্ ইউপ্রনর্গুপ্রল র্োর্ে
কমযক্ষমর্তা স্তপি সপবযাচ্চ বায়য পপ্রিবর্তযন হাি িদান কপি এবিং ক্ষপ্রর্তকি বাইপিাডাি উৎপাদন কপি না।

ভর্ সব দায়বদ্ধ পপক্ষি ভেনযযপর্ত ভকেীয় এয়াি হযান্ডপ্রলিং প্রসপেম ভনই, র্তাপদি অবিযই CDC এবিং ASHRAE এি
সযপাপ্রিি অনযর্ায়ী ভেপ্রন্টপলিন এবিং এয়াি প্রফপেিন প্রমটিপগিন ভিাপর্াকল গ্রহণ কিপর্ত হপব।
o

সঠিকোপব কাজ কিপে র্তা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত ভর্পকাপনা রুপমি ভেপ্রন্টপলিন প্রসপেম এবিং প্রফল্টাি প্রনয়প্রমর্ত পর্যপবক্ষণ
কিা এবিং প্রফল্টািগুপ্রল র্োর্েোপব ইনেল কিা, পপ্রিপষবাি ভময়াদকাপল সাপ্রেযস কিাপনা হয় র্তা প্রনপ্রির্ত কিা।

o

দীঘয সময় যপি ভর্পকাপনা রুপমি ভেপ্রন্টপলিন প্রসপেম চালয িাখা, প্রবপিষ কপি দখলদাপ্রিপত্বি আপগ এবিং পপি
তদপ্রনক কপয়ক ঘণ্টাি জনয;

o

র্তাজা বায়য গ্রহণ সপবযাচ্চ কিপর্ত রুম ভেপ্রন্টপলিন প্রসপেম ভসটিিং কিা, ভব্লায়াি ফযান কম গপ্রর্তপর্ত ভসর্ কিা এবিং
বাপ্রসন্দাপদি ভেপক র্র্তদূি সম্ভব দূপি মযখ কপি ভদওয়া;

o

ভর্খাপন সম্ভব 40-60% এি মপযয আপপপ্রক্ষক আদ্রযর্তা বজায় িাখা;

o

বাপ্রসন্দাপদি প্রনিাপিা এবিং স্বাচ্ছপন্দযি জনয সযপর্াগ ভিপখ জানালা ভখালা িাখা;

o

ভর্পকাপনা প্রসপ্রলিং ফযান ভসর্ কিা র্াপর্ত বাপ্রসন্দাপদি ভেপক উপপিি প্রদপক বার্তাস র্ানপর্ত পাপি, র্প্রদ িপর্াজয হয়;

o

ভর্খাপন সম্ভব ইনপডাি বার্তাস এিজপেি বদপল জানালায় ফযাপনি অগ্রাপ্রযকাি ভদওয়া;
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•

o

এমন পাখা বযবহাি কিা ভেপক প্রবির্ত োকা র্া শুযযমাে বার্তাস পযনেঃিবাহ কপি অেবা র্োর্ে এিজে
সিবিাহ না কপি শুযযমাে একটি ঘপি বার্তাস ভদয়; এবিং/অেবা

o

বায়যবাপ্রহর্ত োইিাস কণা প্রনপ্রিয় কিপর্ত র্োর্েোপব প্রডজাইন কিা এবিং অপ্রর্তপবগুনী জীবাণয প্রবপ্রকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনেল কিা এবিং/অেবা

o

বহনপর্াগয এয়াি প্রক্লনাি (উদাহিণস্বরূপ, তবদযযপ্রর্তক HEPA ইউপ্রনর্) বযবহাি কিা, ভর্ ইউপ্রনর্গুপ্রল র্োর্ে
কমযক্ষমর্তা স্তপি সপবযাচ্চ বায়য পপ্রিবর্তযন হাি িদান কপি এবিং ক্ষপ্রর্তকি বাইপিাডাি উৎপাদন কপি না।

এপকবাপি বন্ধ োকা একটি ভেনযযপর্ত ভলাকজন প্রফপি আসাি আপগ, একটি স্বাস্থ্যকি এবিং প্রনিাপদ পপ্রিপবি সযপ্রনপ্রির্ত
কিপর্ত, দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই প্রফপি আসাি আপগি পিীক্ষা, কাজ এবিং মূলযায়নগুপ্রল সম্পূণয কিপর্ত হপব। এই
প্রসপেমগুপ্রলি মপযয অন্তেযয ক্ত, প্রকন্তু সীপ্রমর্ত নয়, ভমকাপ্রনকযাল প্রসপেম, ওয়ার্াি প্রসপেম, প্রলফর্, এবিং HVAC
প্রসপেমগুপ্রল।
o

সিঞ্জামগুপ্রল কর্তপ্রদন যপি প্রনপ্রিয় প্রেল র্তাি ওপি প্রনেয ি কপি, ভমপ্রিনাপ্রি (ভর্মন োল্ে এবিং সযইচ) সঠিকোপব
অপাপির্ কিপে র্তা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত দায়বদ্ধ পক্ষগণপক প্রসপেমগুপ্রলপক সর্তকয োপব পর্যপবক্ষণ কপি চালাপর্ত হপব।

o

দীঘযপ্রদন বন্ধ োকাি পপি প্রসপেমগুপ্রলপক পযনিায় চালয কিপর্ত প্রনপ্রদযি প্রসপেম অযািপনি িপয়াজন হপর্ত পাপি।
পর্যপবক্ষণ অনযর্ায়ী বন্ধ োকাি ভময়াদ এবিং অবস্থ্াি ওপি প্রেপ্রি কপি দায়বদ্ধ পক্ষগণপক এই আইপর্মগুপ্রলি
িপ্রর্তটিি িপয়াজনীয়র্তা প্রনযযািণ কিপর্ত হপর্ত পাপি।

o

র্োেযর্তা এবিং িপর্ার্যর্তা অনযর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষগণপক ভমকআপ/বাইপিি এয়াি প্রসপেপমি প্রডজাইপনি ওপি প্রনেয ি
কপি অন্তর্ত 24 ঘণ্টাি জনয প্রবপ্রডিংটিপক প্রনমযল বায়য প্রদপয় পপ্রিপূণয কিপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ এয়াি প্রফল্টািগুপ্রল িপয়াজন (ভর্মন, প্রবপ্রডিংটি প্রনমযল বায়য
প্রদপয় পপ্রিপূণয কিাি পপি) অনযর্ায়ী বদলাপনা হপয়পে।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ কুপ্রলিং র্াওয়ািগুপ্রল ভেপর্ি আবপ্রিযকর্তা অনযর্ায়ী িক্ষণাপবক্ষণ
ও মপ্রনর্ি কিা হপয়পে এবিং ভর্ ভকাপনা বন্ধ ওয়ার্াি প্রসপেম এবিং/অেবা ওয়ার্াি প্রফচাপিি জনয িাসায়প্রনক
এবিং মাইপোবায়াল স্তিগুপ্রল উপ্রিপ্রখর্ত পপ্রিসীমাি মপযয আপে, এবিং ভকাপনা প্রডোইপস জল জপম োকপল র্তা ভবি
কপি ভদওয়া হপয়পে।

o

িপর্াজয হপল, দায়বদ্ধ পক্ষগণপক প্রবপ্রডিংপয়ি জল পপ্রিচালনা পপ্রিকল্পনা অনযর্ায়ী অবিযই
ফ্লাি কিপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ প্রবপ্রডিংপয়ি ওয়ার্াি প্রসপেম ফ্লাি কিাি পপি ভর্ ভকাপনা
ওয়ার্াি প্রফল্টাি িপয়াজন অনযর্ায়ী বদলাপনা হপয়পে।

o

ভর্ সকল প্রবপ্রডিং পযপিাপযপ্রি বন্ধ প্রেল ভসগুপ্রলি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষগণপক সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ প্রিওপপপ্রনিং এি
আপগ সমস্ত ভমকাপ্রনকযাল র্িপাপ্রর্ত এবিং প্রসপেপমি অপাপিিন প্রিপোি কিা হপয়পে।

ান্ডা- এবিং গিম-জল

B. িরর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম
•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ কমী, পািফমযাি/র্যাপলন্ট এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি ভেনযযপর্ত িপবপিি
অনযমপ্রর্ত ভদওয়া হপব ভকবল র্প্রদ র্তািা একটি গ্রহণপর্াগয মযখাবিণ পপি োপকন, র্প্রদ বযপ্রক্তপদি বয়স 2 বেপিি ভবিী
হয় এবিং র্তািা প্রচপ্রকৎসাগর্তোপব এই যিপনি আবিণ সহয কিপর্ত সক্ষম হন।
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o

প্রনবযাহী আপদি 202.34 এি বপ্রযযর্ত পপ্রিসি অনযর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষগণ মযপখি আবিণ পিপর্ত অস্বীকাি কিা
বযপ্রক্তবগযপক ঢয কপর্ত বািণ কিপর্ত পাপিন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ কমযচািী, প্রিল্পী/িপ্রর্তো এবিং পৃষ্ঠপপাষকসহ সকল বযপ্রক্তপক ভেনযযপর্ত োকা
অবস্থ্ায় সব সময় গ্রহণপর্াগয মযখাবিণ পিপর্ত হপব, এই প্রনপদয প্রিকাি মপযয অনযোয় অনযপমাপ্রদর্ত োড়া (উদাহিণস্বরূপ,
পৃষ্ঠপপাষকিা বপস োকা অবস্থ্ায় এবিং একই দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয নয় এমন বযপ্রক্তপদি এবিং মূল কার্যেপম অিংি
ভনওয়া পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি ভেপক সামাপ্রজকোপব দূপি ভেপক সামপ্রয়কোপব খাওয়া বা পান কিাি সময়)।
o

র্প্রদ মূল কার্যকলাপ এবিং ফািংিপনি কািপণ (উদাহিণস্বরূপ, ভ্রমণ, ভপািাক-আিাক, চয ল, ভমকআপ, পািফপ্রমযিং)
কমী এবিং/অেবা প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি এপক অপি ভেপক দূিপত্বি েয় ফয র্ মপযয আসা িপয়াজন হয়, দায়বদ্ধ পক্ষপক
অবিযই এই যিপনি কার্যকলাপ এবিং ফািংিন সনাক্ত কিপর্ত হপব, এবিং সিংপ্রিি বযপ্রক্তপদি জনয ঝযাঁ প্রক কমাপর্ত
একটি ভিাপর্াকল বাস্তবায়ন কিপর্ত হপব (ভর্মন িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা, মযখাবিণ বা অনযানয PPE, কম সমপয়ি
জনয োকা, বায়য চলাচল/প্রফপেিন)।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল কমযচািী এবিং ইপেন্ট োফ র্ািা মযপখি আবিণ পপি না
োকা প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি কাপে র্াপব (ভর্মন, ভহয়াি োইপ্রলে, ভমকআপ আটিযে, কপ্রেউম অযাপর্নপডন্ট, সাউন্ড
ভর্কপ্রনপ্রিয়ান) র্তািা একটি গ্রহণপর্াগয মযখ আবিণ এবিং অপ্রর্তপ্রিক্ত PPE, ভর্মন একটি ভফস প্রিড বা চক্ষয
সযিক্ষা পিপর্ত হপব। সকল কমযচািী এবিং ইপেন্ট কমীপদি এই যিপনি কমযকাপণ্ডি আপগ এবিং পপি গ্লােস পিপর্ত
হপব অেবা হাপর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তা অনযিীলন কিপর্ত হপব।

o

র্র্তদূি বাস্তবসম্মর্ত, প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি অন্তর্ত েয় ফয র্ দূিত্ব বজায় িাখপর্ত হপব, অেবা র্তাপদি পািফিমযাপন্সি
সময় অনযানয প্রিল্পী/িপ্রর্তো ভেপক একটি র্োর্ে িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা দ্বািা পৃেক কিা উপ্রচর্ত। উপিন্তু,
প্রিল্পী/িপ্রর্তো র্ািা র্তাপদি পািফিমযাপন্সি সময় একটি মযখ আবিণ পপ্রিযান কিপর্ত পািপবন না (উদাহিণস্বরূপ,
গান) বা র্ািা একটি বার্তাস, প্রপর্তল বা অনযানয শ্বাস চাপ্রলর্ত র্ি বাজাপচ্ছ র্তাপদি অনযানয প্রিল্পীপদি ভেপক 12
ফয র্ বা একটি উপর্যক্ত িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা দ্বািা পৃেক কিা উপ্রচর্ত, এবিং, র্াপর্ত সিাসপ্রি এপক অপপিি
মযপখামযপ্রখ না হয় (ভর্মন বযান্ড ভমম্বাি, অপকয ো, কয়াি, পযাপনপ্রলে)।
▪

•

ভর্খাপন সম্ভব, সঙ্গীর্তপ্রিল্পীপদি অবিযই পািফিমযান্স জযপড় মাস্ক পিপর্ত হপব (উদাহিণস্বরূপ, প্রপয়াপনা, প্রগর্াি,
ভচপলা)।

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ওয়াকয পেিপনি মপযয িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা স্থ্াপন কিপর্ত হপব ভর্খাপন কমীিা িায়ই অনযানয
কমযচািী, প্রিল্পী/িপ্রর্তো, এবিং/অেবা পৃষ্ঠপপাষকপদি সাপে প্রমেপ্রিয়া কপি (ভর্মন, টিপকর্ বযে, বি অপ্রফস, স্বাস্থ্য
প্রিপ্রনিং ভেিন) এবিং ভর্খাপন সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখা র্ায় না।
o

উপপি ভর্মন উপিখ কিা হপয়পে, িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা, (ভর্মন ভেপ্রিগ্লাস বা অনযরূপ উপাদান) র্প্রদ বযবহাি
কিা হয়, র্তাহপল OSHA-ি প্রনপদয প্রিকা

o

•

অনযর্ায়ী স্থ্াপন কিা উপ্রচর্ত।

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত এমন ঘর্নাি জনয িািীপ্রিক িপ্রর্তবন্ধকর্তা বা অনযানয প্রডসর্ানযাপ্রন্সিং অপিন ইনেল কিাি
কো প্রবপবচনা কিা র্াপর্ত সাযািণর্ত ঘপ্রনষ্ঠোপব েপ্রর্তয প্রিল্পী/িপ্রর্তোি (উদাহিণস্বরূপ, অপকয ো, বযান্ড, সঙ্গীর্ত,
পযাপনপ্রলে) িপয়াজন।

প্রনপ্রদযি কমযপক্ষপেি প্রেয়াকলাপপি জনয আবপ্রিযক PPE এি িপয়াজনীয়র্তা োড়াও, দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই
গ্রহণপর্াগয মযপখি আবিণ সিংগ্রহ কিপর্ত, তর্তপ্রি কিপর্ত বা অনযোয় অজযন কিপর্ত হপব এবিং এই যিপনি আবিণ
কমযপক্ষপে োকাকালীন কমযচািীপদি প্রবনা মূপলয িদান কিা উপ্রচর্ত। ভকাপনা বযপ্রক্তি িপ্রর্তস্থ্াপন িপয়াজন হপল র্তা পূিণ
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কিাি জনয দায়বদ্ধ পক্ষগপণি কাপে মযপখি আবিণ, মাস্ক এবিং অনযানয িপয়াজনীয় PPE-এি পর্যাি ভর্াগান োকপর্ত
হপব।

•

o

মযপখি আবিণ বযবহাপিি পি পপ্রিষ্কাি বা িপ্রর্তস্থ্াপন কিপর্ত হপব এবিং ভিয়াি কিা র্াপব না। অনযগ্রহ কপি
কাপপড়ি মযপখি আবিণ এবিং অনযানয যিপনি বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম (PPE) সম্পপকয অপ্রর্তপ্রিক্ত
র্তপেযি জনয এবিং ভসইসাপে র্তা বযবহাি এবিং পপ্রিষ্কাপিি প্রনপদয িাবলীি জনয ভিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তপিায ভকে
(CDC) এি প্রনপদয প্রিকা ভদখযন।

o

ভজপন িাখযন, ভর্সব ভক্ষপে সাযািণর্ত কাপজি িকৃ প্রর্তি কািপণ PPE প্রহসাপব উচ্চ মাোি সযিক্ষা িপয়াজন হয়
ভসসব ভক্ষপে কাপড়, প্রডসপপাপজবল মাস্ক কমযপক্ষপেি কার্যকলাপপি জনয মযখাবিণ প্রহসাপব গ্রহণপর্াগয নয়।
দাপ্রয়ত্বিীল পক্ষগুপ্রলপক এই যিপনি প্রনিাপিা সিঞ্জাপমি জনয OSHA-এি মানদণ্ড ভমপন চলপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি পিামিয প্রদপর্ত হপব র্প্রদ মাস্ক প্রেপজ র্ায় বা ময়লা হপয়
র্ায় র্তাহপল র্তাপদি মযখাবিণ প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কাি বা িপ্রর্তস্থ্াপন কিপর্ত হপব।

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই র্তাপদি কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি প্রনজস্ব গ্রহণপর্াগয মযপখি আবিণ বযবহাি কিাি
অনযমপ্রর্ত প্রদপর্ত হপব প্রকন্তু র্তাপদি কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি র্তািা প্রনজস্ব মযপখি আবিণ সিবিাহ কিপর্ত বলপর্ত
পািপবন না। উপিন্তু, এই প্রনপদয প্রিকা কমযচািীপদি র্তাপদি প্রনজস্ব িপ্রর্তিক্ষামূলক মযপখি আবিণগুপ্রল (ভর্মন সাপ্রজযকযাল
মাস্ক, N95 ভিসপ্রপপির্ি) পিপর্ত বাযা ভদপব না।
o

কমযচািী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি কাপজি যিন অনযর্ায়ী দায়বদ্ধ পক্ষগণপক র্তাপদি আপিা িপ্রর্তিক্ষামূলক PPE
পিা বাযযর্তামূলক কিপর্ত হপর্ত পাপি। প্রনপয়াগকর্তযাপদি সকল িপর্াজয ভপিাগর্ত প্রনিাপিা এবিং স্বাস্থ্য িিাসন
(OSHA) মান ভমপন চলপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি িপ্রিপ্রক্ষর্ত কিপর্ত হপব কীোপব উপর্যক্ত উপাপয় PPE
পিা, খযপল িাখা, পপ্রিষ্কাি কিা (িপর্াজয হপল), এবিং ভফপল ভদওয়া হয়, র্াি মপযয সীপ্রমর্ত না হপলও অন্তেযয ক্ত
উপর্যক্ত মযপখি আবিণ।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক র্িপাপ্রর্ত, (ভর্মনেঃ ভচক আউর্ ভিপ্রজোি, টিপকর্ স্কযানাি) ইর্তযাপ্রদি মপর্তা প্রজপ্রনসগুপ্রল ভিয়াি
কিা এবিং পািাপাপ্রি ভিয়াি কিা পৃষ্ঠর্তপলি স্পিয সীপ্রমর্ত কিপর্ত বযবস্থ্া প্রনপর্ত হপব; অেবা কমী এবিং
পািফমযাি/র্যাপলন্টিা র্খন ভিয়াি কিা সামগ্রীি অেবা িায়ই স্পিয কিা পৃষ্ঠর্তপলি সিংস্পপিয আসপব র্তখন র্তাপদি
গ্লােস (বযবসাি অেবা প্রচপ্রকৎসাগর্তোপব উপর্যক্ত) পপি োকপর্ত হপব; অেবা সিংস্পপিয আসাি আপগ এবিং পপি কমী
এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্ট এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি হার্ত জীবাণযমযক্ত কিপর্ত হপব।

C. স্বাস্থ্যরবরি, েরিচ্ছন্নর্তা, এবিং জীবানযমযক্তকিি
•

িপর্াজয অনযসাপি দায়বদ্ধ পক্ষপক, "বড় ইপেন্ট এবিং সমাপবি আয়জপনি প্রনপদয প্রিকা" (Guidance for Organizing
Large Events and Gatherings), "COVID-19এি জনয সিকাপ্রি এবিং ভবসিকাপ্রি ফযাপ্রসপ্রলটি পপ্রিষ্কাি এবিং
জীবাণযমযক্তকিণ কিাি প্রনপদয প্রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities
for COVID-19), এবিং "প্রবস্তাি ভিায করুন (STOP THE SPREAD)" ভপাোি সপমর্ত CDC এবিং DOH এি
িস্তাপ্রবর্ত স্বাস্থ্যপ্রবপ্রয এবিং সযাপ্রনপর্িপনি আবপ্রিযক ির্তযগুপ্রল ভমপন চলা হপচ্ছ প্রকনা র্তা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব। দায়বদ্ধ
পক্ষগণপক অবিযই লগ ভমনপর্ন কিপর্ত হপব র্াপর্ত পপ্রিষ্কিণ ও জীবাণযমযক্তকিপণি র্তাপ্রিখ, সময় এবিং পপ্রিচ্ছন্নর্তাি
পপ্রিসি অন্তেযয ক্ত োকপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপলাপক অবিযই সাইপর্ হযান্ড হাইপ্রজন ভেিন িদান কিপর্ত এবিং িক্ষণাপবক্ষণ কিপর্ত হপব, প্রনম্নরূপপ:
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o

হার্ত ভযায়াি জনয: সাবান, চলমান উষ্ণ পাপ্রন, এবিং প্রনষ্পপ্রিপর্াগয কাগপজি ভর্তায়াপল।

o

সযাপ্রনর্াইজাপিি জনয: ভর্খাপন হার্ত ভযাওয়াি সযপ্রবযা উপলেয নাও হপর্ত পাপি বা সম্ভন নয় ভসই জায়গাগুপ্রলি
জনয অন্তর্ত 60% অযালপকাহল র্যক্ত একটি অযালপকাহল প্রেপ্রিক হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাি।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই অনযষ্ঠানস্থ্পলি সাযািণ এলাকাজযপড় হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাি উপলেয কিপর্ত হপব (ভর্মন,
িপবিদ্বাি, িস্থ্ান, প্রলফর্, লপ্রব, প্রসপ্রকউপ্রিটি/প্রিপসপিন ভডস্ক)। ভর্খাপন সম্ভব স্পিযপ্রবহীন হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাি
প্রডসপপনসাি িাখপর্ত হপব।
▪

o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাপিি জায়গাগুপ্রলি কাপে খযব ভবপ্রি ভনািংিা হার্ত সাবান এবিং জল প্রদপয়
যযপর্ত হপব প্রচপ্রহ্নর্ত কপি সাইপনজ প্রদপর্ত হপব; হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাি খযব ভবপ্রি ভনািংিা হাপর্ত কার্যকি হয় না।

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক PPE সহ ময়লা সামগ্রী প্রনষ্পপ্রিি পাে ভেনযযি চািপাপি স্থ্াপন কিা উপ্রচৎ।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই ভিয়াি কিা এবিং ঘন ঘন স্পিয কিা পৃষ্ঠর্তপলি (ভর্মনেঃ টিপকর্ স্কযানাি, ভিপ্রজোি,
মাইপোপফান, ভিপ্রডও, ভিপ্রলিং, প্রলফপর্ি বার্ন) জনয র্োর্ে পপ্রিষ্কাি কিাি এবিং জীবাণযমযক্তকিপণি সিঞ্জাম িদান
কিপর্ত হপব এবিং র্তাপদি কমী এবিং ইপেন্ট োফপদি ভসই পৃষ্ঠর্তল বযবহাপিি আপগ এবিং পপি িস্তুর্তকািপকি প্রনপদয িনা
অনযসিণ কপি এই সিঞ্জাম বযবহাি কিপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিপর্ত হপব, এবিং র্তািপি হাপর্তি পপ্রিচ্ছন্নর্তাি স্বাস্থ্যপ্রবপ্রয
অনযসিণ কিপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক ভেনযযগুপ্রলপক প্রনয়প্রমর্তোপব পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিপর্ত হপব এবিং অপনপকি দ্বািা বযবহৃর্ত উচ্চ
ঝযাঁ প্রক সম্পন্ন স্থ্ানগুপ্রলপক এবিং িায়িই স্পিয কিা সািপফসগুপ্রল আিও ঘনঘন পপ্রিষ্কাি এবিং জীবানযমযক্ত কিপর্ত হপব।
পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিণ পযঙ্খানযপযঙ্খ এবিং অনবির্ত কিপর্ত োকপর্ত হপব এবিং অন্তর্ত িপ্রর্তটি পািফপমযন্স/ইপেপন্টি
পি বা িপয়াজন অনযর্ায়ী আপিা ঘনঘন কিপর্ত হপব। কীোপব ভফপ্রসপ্রলটিগুপ্রল পপ্রিষ্কাি কিপবন র্তাি প্রবিদ
প্রনপদয িাবলীি জনয অনযগ্রহ কপি DOH এি "COVID-19 এি জনয সিকাপ্রি এবিং ভবসিকাপ্রি ভকেগুপ্রল পপ্রিষ্কাি কিা
এবিং জীবাণযমযক্ত কিাি প্রবষপয় অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of
Public and Private Facilities for COVID-19) ভদখযন।
o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক ভিেরুমগুপ্রল অবিযই প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কাি ও জীবাণযমযক্ত কিা প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব। প্রবরামাগাি
পপ্রিষ্কাি কিা উপ্রচর্ত এবিং প্রদপন অন্তর্ত দযইবাি জীবাণযমযক্ত কিা উপ্রচর্ত র্খন অনযষ্ঠানস্থ্পল ভকান
পািফিমযান্স/ইপেন্ট োপক, অেবা বযবহাপিি প্রফ্রপকাপয়প্রন্সি উপি প্রনেয ি কপি আিও ঘন ঘন।
▪

ভর্খাপন সম্ভব ভসখাপন দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রচহ্ন, বযবহৃর্ত হপচ্ছ এমন প্রচহ্ন এবিং অনযানয পদ্ধপ্রর্তপর্ত
প্রবরামকপক্ষি যািণ ক্ষমর্তা হ্রাস কপি দূিত্ব প্রবপ্রযমালা পালন প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব।

▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ প্রিল্পী/িপ্রর্তো এবিং কমযচািী এলাকা (উদাহিণস্বরূপ, ভচপ্রঞ্জিং
রুম, লকাি রুম) র্োর্েোপব এবিং কার্যকিোপব পপ্রিষ্কাি এবিং িপ্রর্তটি অনযষ্ঠান বা ইপেপন্টি পি
জীবাণযমযক্ত কিা হয়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ ভিয়ািকৃ র্ত ওয়াকয পেিন (উদাহিণস্বরূপ, ভচক-ইন ভডস্ক)
পপ্রিষ্কাি কিা এবিং প্রবপ্রেন্ন কমযচািীপদি বযবহাপিি মপযয জীবাণযমযক্ত কিা হয়।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচৎ কমী প্রনপয়াপ্রজর্ত িাখা র্ািা পৃষ্ঠপপাষকপদি কাপে দৃিযমান, র্াপদি উচ্চ চলাচল অনযানয
উচ্চ-স্পিয পৃষ্ঠ পপ্রিষ্কাি এবিং সিংেমপণি জনয প্রনপ্রদযি কিা হপয়পে।
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o

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ কমযচািী, এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি দ্বািা বযবহৃর্ত উপকিণ
ও সিঞ্জামগুপ্রল নপ্রেেয ক্ত জীবাণযনািকগুপ্রল বযবহাি কপি প্রনয়প্রমর্তোপব পপ্রিষ্কাি ও জীবাণযমযক্ত কিা হয়। EPA
দ্বািা COVID-19-এি প্রবরুপদ্ধ কার্যকি প্রহপসপব িনাক্ত হওয়া প্রনউইয়কয ভেপর্ি পপ্রিপবি সিংিক্ষণ দিপিি
(Department of Environmental Conservation, DEC) প্রনবপ্রন্ধর্ত পণযগুপলাি র্তাপ্রলকা বযবহাি করুন।
▪

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত ভর্াগাপর্াপগি জনয স্বর্তি প্রডোইস সিবিাহ কিা (উদাহিণস্বরূপ, ওয়াপ্রক-র্প্রক,
ভিপ্রডও, মাইপোপফান) ভিয়ািকৃ র্ত প্রডোইপসি বযবহাি সীপ্রমর্ত কিাি জনয। এই যিপনি ভর্ ভকান সিঞ্জাম
ইসযয কিাি আপগ এবিং ভফির্ত ভদওয়াি আপগ র্োর্েোপব পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিা উপ্রচর্ত।

o

র্প্রদ পপ্রিষ্কাি বা জীবাণযমযক্তকিণ পণয বা পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযনািক কাজ প্রনিাপিা বযাহর্ত কপি বা উপাদান বা
র্িপাপ্রর্তি ক্ষপ্রর্ত কপি, র্তাহপল দায়বদ্ধ পক্ষপক বযবহািকািীপদি বযবহাপিি মযযবর্তী সমপয় হাপর্তি জীবাণযমযক্তকিণ
এলাকাি বযবস্থ্া কিপর্ত হপব এবিং/অেবা র্তাপদি ভফপল ভদওয়া র্ায় এমন গ্লােস সিবিাহ কিপর্ত হপব
এবিং/অেবা এমন র্িপাপ্রর্ত বযবহািকািীি সিংখযা সীপ্রমর্ত কিপর্ত হপব।

o

দায়বদ্ধ পপক্ষি প্রনপ্রির্ত কিা উপ্রচর্ত ভর্ সমস্ত ভপািাক, ইউপ্রনফময, বাদযর্ি, প্রমউপ্রজকযাল র্ি, উইগ, িপ, মাইক,
এবিং অনযানয িপয়াজনীয় আইপর্ম পািফিমযান্স বা অনযষ্ঠাপন প্রনপ্রদযি প্রিল্পী/িপ্রর্তোি জনয বিাে কিা হয় র্খন
সম্ভব, অেবা, নূযনর্তম, প্রবপ্রেন্ন বযপ্রক্তি বযবহাপিি মাপঝ পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিা হয়।
▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সকল িপ, কপ্রেউম এবিং ভসর্ উপাদান প্রনয়প্রমর্ত পপ্রিষ্কাি এবিং
জীবাণযমযক্ত কিা হয় এবিং বযবহাপিি মপযয র্োর্েোপব মজযদ কিা হয়।

▪

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত কপ্রেউম সিংগ্রহ এবিং ভযায়া অেবা অনযোয় পপ্রিষ্কাি কিা এবিং বযবহাপিি মপযয
জীবাণযমযক্ত কিা প্রনপ্রির্ত কিা। সব পপ্রিষ্কাি ভপািাক বযপ্রক্তগর্ত বযাপগ প্রসল কিা ভর্পর্ত পাপি। দায়বদ্ধ পক্ষ
পপ্রিষ্কাপিি মপযয বযবহৃর্ত ভপািাক প্রনিাপপদ মজযদ কিাি জনয কাে সদসযপদি লপ্রন্ড্র বযাগ সিবিাহ কিাি
কো প্রবপবচনা কিপর্ত পাপি।
-

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত প্রলপনন সিংগ্রহ এবিং ভযায়া, র্র্তর্া সম্ভব, এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তোপদি অনয বযপ্রক্তপদি
দ্বািা পপ্রিচালনা না কপি প্রনপ্রদযি প্রবপন বযবহৃর্ত প্রলপনন জমা কিপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিা উপ্রচর্ত। ভর্ কমীিা
বযবহৃর্ত বা ভনািংিা ভর্তায়াপল, প্রলপনন এবিং ভযায়াি জনয র্াপব এমন অনযানয আইপর্মগুপলা সামলান,
র্তাপক অবিযই প্রনম্নপ্রলপ্রখর্ত CDC এি সর্তকয র্তা ভমপন চলপর্ত হপব: ভযায়াি ভনািংিা কাপড় নাড়াচাড়া
কিপবন না, লপ্রন্ড্র এবিং হযাম্পাি পপ্রিচালনাি সময় প্রনষ্পপ্রিপর্াগয গ্লােস পরুন, আইপর্মগুপলাি জনয
উৎপাদপকি প্রনপদয িাবলী অনযর্ায়ী সবপেপক উপর্যক্ত উষ্ম জপলি ভসটিিং বযবহাি করুন, িপ্রর্তবাি
বযবহাপিি পপি হযাম্পািগুপলা পপ্রিষ্কাি কপি জীবাণযমযক্ত করুন এবিং লপ্রন্ড্রি কাজ হপয় ভগপল ও
গ্লােসগুপলা খযপল ভফপল ভদওয়াি পপি সাবান ও জল প্রদপয় হার্ত যযপয় প্রনন অেবা অন্তর্ত 60%
অযালপকাহল োকা ভকানও হযান্ড সযাপ্রনর্াইজাি বযবহাি করুন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক ভেনযযি প্রের্তপি বা এলাকায় ভকান বযপ্রক্তি COVID-19 িনাক্ত হওয়াি ভক্ষপে উন্মযক্ত এলাকাি
পপ্রিষ্কাপিি এবিং জীবাণযমযক্ত কিাি বযবস্থ্া কিপর্ত হপব, এই যিপনি পপ্রিচ্ছন্নর্তাি অন্তেযয ক্ত হপব, অন্তর্ত সব অপ্রযক
ভলাক চলাচল এলাকা এবিং উচ্চ-স্পিয পৃষ্ঠর্তপলি (ভর্মন প্রসর্, প্রকয়স্ক, প্রলফর্, ভেজ, োগাোপ্রগ কিা বা োড়া কিা
সিঞ্জাম, ভিে রুম, হযান্ডপিল, হার্তল, দিজাি হার্তল) ইর্তযাপ্রদ পপ্রিষ্কাি।

•

ভকাপনা বযপ্রক্তি COVID-19 আপে বপল সপন্দহ হপল অেবা প্রনপ্রির্ত হপল "আপনাি ভফপ্রসপ্রলটি পপ্রিষ্কাি কিা এবিং
জীবাণযমযক্ত কিা"ি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDC এি প্রনপদয প্রিকা প্রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত সপন্দহোজন বযপ্রক্ত বা অসযস্থ্ বযপ্রক্ত দ্বািা বযবহৃর্ত এলাকা বন্ধ কপি প্রদন।
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▪

দায়বদ্ধ পক্ষপক র্তাপদি কাজকময বন্ধ কিপর্ত হপব না, র্প্রদ র্তািা ক্ষপ্রর্তগ্রস্ত এলাকাগুপ্রল বন্ধ কিপর্ত পাপি।

o

এলাকায় প্রবমান বার্তাস বাড়াপনাি জনয বাইপিি দিজা ও জানালা খযলযন।

o

পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিাি আপগ 24 ঘণ্টা অপপক্ষা করুন। র্প্রদ 24 ঘণ্টা সম্ভব না হয়, র্তাহপল র্র্তক্ষণ
সম্ভব অপপক্ষা করুন।

o

COVID-19 এ প্রনপ্রির্তোপব অসযস্থ্ বযপ্রক্ত দ্বািা বযবহৃর্ত সকল এলাকা ভর্মন অপ্রফস, বােরুম, সাযািণ এলাকা,
এবিং োগাোপ্রগ কিা সিঞ্জাম পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত করুন।

o

একবাি অঞ্চলটি র্োর্েোপব পপ্রিষ্কাি ও জীবাণযমযক্ত কিা হপয় ভগপল, ভসটি বযবহাপিি জনয আবাি খযপল ভদওয়া
ভর্পর্ত পাপি।

o

▪

COVID-19 এ আোন্ত বা সপন্দহোজন বযপ্রক্তি সপঙ্গ ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ হয় প্রন এমন কমী এবিং/অেবা
পািফমযাি/র্যাপলন্টিা জীবাণযমযক্ত কিাি পপিপিই কময এলাকায় প্রফপি ভর্পর্ত পাপিন।

▪

"ঘপ্রনষ্ঠ বা কাোকাপ্রে" ভর্াগাপর্াগ সম্পপকয র্তপেযি জনয DOH এি "COVID-19 সিংেমণ বা এিপপাজাপিি
পি কাপজ প্রফপি আসা সিকাপ্রি ও ভবসিকাপ্রি কমযচািীপদি জনয অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) ভদখযন।

COVID-19 এ সপন্দহোজন বা প্রনপ্রির্ত অসযস্থ্ বযপ্রক্তি িদিযন বা সযপ্রবযা বযবহাপিি পি র্প্রদ সার্ত প্রদপনি ভবপ্রি
সময় অপ্রর্তবাপ্রহর্ত হয়, র্তাহপল অপ্রর্তপ্রিক্ত পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিপণি িপয়াজন ভনই, প্রকন্তু প্রনয়মমাপ্রফক
পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিণ কিা উপ্রচর্ত।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক িপ্রর্তটি পািফপমযন্স বা অনযষ্ঠাপনি পি সকল আসন পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিপর্ত হপব (
উদাহিণস্বরূপ, ভচয়াি, আমযপিে), র্র্তর্া সম্ভব।

•

োগ কপি বযবহাি কিা বস্তুগুপলাি (ভর্মনেঃ ভপপমন্ট প্রডোইস, কযাি ভিপ্রজোি, টিপকর্ প্রকয়স্ক) এবিং এলাকা বা
পৃষ্ঠর্তল (ভর্মন দিজা) বযাবহাি সিংোন্ত কমযগুপ্রলি ভক্ষপে দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক বাযযর্তামূলকোপব ভসইসব বস্তু এবিং
স্থ্ান অন্তর্তেঃ প্রদপন একবাি কপি পপ্রিষ্কাি ও জীবাণযমযক্ত কিপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রিল্পী/িপ্রর্তো এবিং কমযচািীপদি মপযয ভকান বযপ্রক্তগর্ত আইপর্ম (ভর্মন, পাপ্রনি ভবার্তল,
সিঞ্জাম, ভর্তায়াপল, ভিৌচাগাি, ভপািাক) এবিং খাদয/পানীয় োগাোপ্রগ প্রনপ্রষদ্ধ কিপর্ত হপব, র্প্রদ না র্তািা একই
দল/পপ্রিবাি/বাপ্রড়ি সদসয না হয়।

•

দায়বদ্ধ পক্ষ ঘর্নাস্থ্ল জযপড় েস দূষণ সীপ্রমর্ত কিাি জনয অনযষ্ঠানস্থ্পলি প্রকেয এলাকায় (উদাহিণস্বরূপ, FOH,
BOH, ভচপ্রঞ্জিং রুম, লকাি রুম) পপ্রিষ্কাি কমী প্রনপয়াগ কিপর্ত পাপি।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষ এমন স্থ্াপন সাম্প্রদাপ্রয়ক প্রফিচাি বা সযপর্াগ-সযপ্রবযা বন্ধ বা সীপ্রমর্ত কিাি কো প্রবপবচনা কিপর্ত পাপি
র্া পৃষ্ঠপপাষক জমাপয়র্ত বা একাপ্রযক র্াচপপয়পন্টি ঝযাঁ প্রক উপস্থ্াপন কিপর্ত পাপি, ভর্মন িচািণামূলক পযপ্রস্তকা েযাপন্ডি
বদপল অনযপিাপয বযপ্রক্তগর্ত প্রবর্তিপণি বযবস্থ্া কিা।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষপক কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি খাবাি ও পানীয় োগাোপ্রগ কিা প্রনপ্রষদ্ধ কিপর্ত হপব (ভর্মন প্রনপজ
খাবাি এবিং পানীয় পপ্রিপবিন) এবিং খাবাি খাওয়াি সময় সামাপ্রজক দূিত্ব পালন কিপর্ত কমী এবিং
পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি জনয পর্যাি জায়গাি বযবস্থ্া কিপর্ত হপব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষ বযপফি মাযযপম খাবাি প্রদপর্ত পাপি, র্প্রদ র্তািা ভসলফ-সাপ্রেযস না কপি এবিং র্তািা র্াপর্ত কমী এবিং
পািফমযাি/র্যাপলন্টিা সাযািণ বস্তুি (উদাহিণস্বরূপ, চামচ, র্িং পপ্রিপবিন) স্পিয না কপি র্তা প্রনপ্রির্ত কিাি
জনয পর্যাি কমী োপক এবিং র্োর্ে সামাপ্রজক দূিত্ব বজায় িাখা হয়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষি উপ্রচর্ত বযপ্রক্তি মপযয োগাোপ্রগ সীপ্রমর্ত কিাি জনয প্রি-পযাপকজড কপন্টইনাপি খাদয এবিং পানীয়
সিবিাহ কিাি কো প্রবপবচনা কিা। র্প্রদ খাদয এবিং পানীয় সিবিাহ কিা হয়, দায়বদ্ধ পপক্ষি এোড়াও
প্রনষ্পপ্রিপর্াগয বা বযপ্রক্তগর্তোপব ভমাড়াপনা খাদয পাে সিবিাহ কিা উপ্রচর্ত।

D. ের্ম ায়ক্ররমকোপব েযনিায় শুরু কিা
•

দায়বদ্ধ পক্ষগণপক পর্যায়েপ্রমক-োপব কার্যকলাপগুপ্রল প্রিওপপপ্রনিংপয়ি জনয উৎসাপ্রহর্ত কিা হয় র্াপর্ত অপাপিিনগর্ত
সমসযাগুপ্রল পািফপমযন্স/ইপেন্ট সম্পপ্রকযর্ত প্রেয়াকলাপগুপ্রল স্বাোপ্রবক পর্যাপয় প্রফপি আসাি আপগ সমাযান কপি ভনওয়া
র্ায়।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপলাি উপ্রচর্ত র্তাপদি টিপকর্ বাপ্রর্তল এবিং অেয ভফির্ত নীপ্রর্তি ভর্ ভকান র্োর্ে সিংপিাযনী প্রবপবচনা কিা
র্াপর্ত ভকান অসযস্থ্ পৃষ্ঠপপাষকপক বাপ্রড়পর্ত োকপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিপর্ত পাপি।

E. গর্াোপর্াে েরিকল্পনা
•

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ র্তািা ভেপর্ি জাপ্রি কিা প্রিপল্পি প্রনপদয প্রিকাটি পর্যাপলাচনা কপিপেন এবিং
বযপঝপেন, এবিং এটিও প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ র্তািা ভসগুপ্রল কার্যকি কিপবন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক অবিযই কমযচািী, কমী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্ট, এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয একটি ভর্াগাপর্াগ
পপ্রিকল্পনা তর্তপ্রি কিপর্ত হপব র্া বযপ্রক্তপদি র্তেয িদাপনি জনয িপর্াজয প্রনপদয িনা, িপ্রিক্ষণ, স্বাক্ষি, এবিং একটি
সঙ্গপ্রর্তপূণয উপায় অন্তেযয ক্ত কপি। দায়বদ্ধ পক্ষপক ওপয়বপপজ, ভর্ির্ এবিং ইপমল গ্রুপ, এবিং ভসািযাল প্রমপ্রডয়া গপড়
ভর্তালাি কো প্রবপবচনা কিপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত সাইপনজ ও ভমৌপ্রখক ভর্াগাপর্াপগি মাযযপম গ্রাহকপদি PPE- প্রবপিষর্ত মযখাবিপণি বযাবহাপিি
ভক্ষপে CDC এবিং DOH এি প্রনপদয প্রিকা ভমপন চলপর্ত উৎসাপ্রহর্ত কিা।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি অবিযই ভেনযযি প্রের্তপি এবিং বাইপি সিংপকর্ত িদপ্রিযর্ত কপি কমীপদি সঠিক পপ্রিচ্ছন্নর্তা, সামাপ্রজক
দূিপত্বি প্রনয়ম, বযপ্রক্তগর্ত িপ্রর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম (PPE) এি সঠিক বযবহাি এবিং পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিাি
ভিাপর্াকল ভমপন চলাি জনয স্মিণ কপ্রিপয় প্রদপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত প্রনিাপিা/স্বাস্থ্য সর্তকয র্তা সম্পপকয পৃষ্ঠপপাষকপদি কাপে সযস্পি কাগজপে প্রবর্তিণ কিা, র্াি মপযয
িপয়পে ঘর্নাস্থ্পল প্রনিাপিা এবিং স্বাস্থ্য ভিাপর্াকল কার্যকি কিাি একটি িাক-ইপেন্ট ভঘাষণা।

III. িরক্রয়াসমূহ
A. রিরনিং এবিং গর্রেিং
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•

•

সকল পািফপমযন্স এবিং ইপেপন্টি জনয সকল জনমযখী কমী, পািফমযাি/র্যাপলন্ট র্াপদি কাপজি মপযয
পািফমযাি/র্যাপলপন্টি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ অন্তেযয ক্ত, র্ািা দযই বেপিি ভবপ্রি বয়সী, র্তািা ফয ড অযান্ড ড্রাগ
অযাডপ্রমপ্রনপেিন (Food and Drug Administration, FDA) বা DOH এি অনযপমাপ্রদর্ত পপ্রলমাপিজ ভচইন িপ্রর্তপ্রেয়া
(polymerase chain reaction, PCR) বা র্তযলনামূলক প্রবপিষণী সিংপবদনিীলর্তাি কার্যক্ষমর্তাি অনয ভকানও প্রনউপ্রক্লক
অযাপ্রসড অযাম্পপ্রলপ্রফপকিন ভর্ে (nucleic acid amplification test, NAATs) বযবহাি কপি COVID-19
ভিাগপ্রনণযপয়ি পিীক্ষাি ফলাফল ভনপগটিে হপয়পে প্রকনা র্তা দায়বদ্ধ পক্ষগপণি জানা িপয়াজন এবিং ভসটি র্তাপদি
সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব এবিং উক্ত নমযনা (ভসায়াব) পািফপমযন্স/ইপেপন্টি শুরুি সমপয়ি 72 ঘণ্টা আপগি মপযয প্রনপর্ত
হপব। দায়বদ্ধ পক্ষ পািফপমযন্স/ইপেন্ট শুরুি সমপয়ি 6 ঘণ্টাি মপযয সিংগৃহীর্ত FDA অনযপমাপ্রদর্ত এপ্রন্টপজন পিীক্ষাি
মাযযপম COVID-19 এি ভনপ্রর্তবাচক পিীক্ষাি ফলাফল গ্রহণ কিপর্ত পাপি।
o

এই যিপনি কমী এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তোপক অবিযই ভনপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফপলি িমাণ
(উদাহিণস্বরূপ, ভমাবাইল অযাপ্রেপকিন, কাগজফময) এি আপগ, অেবা অপ্রবলপম্ব, পািফপমযন্স/অনযষ্ঠাপন ভপৌাঁোপনাি
পি উপস্থ্াপন কিপর্ত হপব।

o

পিীক্ষাি িপয়াজনীয়র্তাি প্রবকল্প প্রহপসপব, কমী এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তো পািফপমযন্স/ইপেপন্টি র্তাপ্রিপখি অন্তর্ত 14 প্রদন
আপগ COVID-19 টিকাকিণ প্রসপ্রিজ সম্পন্ন কিাি িমাণ িদান কিপর্ত পাপি। র্াইপহাক, ভর্পহর্তয DOH এবিং
ভসন্টাি ফি প্রডপ্রজজ কপরাল এন্ড প্রিপেনিন (CDC) সম্ভাবয COVID-19 ট্রান্সপ্রমিপনি উপি টিকা দাপনি
িোব মূলযায়ন চাপ্রলপয় র্াপচ্ছ, ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষা এখপনা সযপাপ্রিিকৃ র্ত, এবিং দায়বদ্ধ পক্ষ পিীক্ষাি
িপয়াজনীয়র্তা ভবপে প্রনপর্ত পাপি। CDC এি সাপে পিামিয কপি DOH টিকা উন্নয়ন পর্যপবক্ষণ চাপ্রলপয় র্াপব এবিং
ভসই অনযর্ায়ী প্রনপদয প্রিকা সিংপিাযন কিপব।

o

উপপি প্রবস্তাপ্রির্ত োপব বলা হপয়পে, প্রকেয কমযচািী এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তোপক র্তাপদি িেম পািফিমযান্স/ইপেপন্টি আপগ
একটি ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি মাযযপম COVID-19 এি জনয পিীক্ষা কিপর্ত হপব এবিং এি পি সািাপ্রহক োপব
পিীক্ষা কিপর্ত হপব র্র্তক্ষণ র্তািা অনযষ্ঠানস্থ্পল সপ্রেয়োপব কাজ কিপে। অনযোয়, এই যিপনি কমী এবিং
প্রিল্পী/িপ্রর্তো ইপেন্ট(গুপ্রল)/িপ্রর্তপর্াপ্রগর্তাি র্তাপ্রিপখি অন্তর্ত 14 প্রদন আপগ COVID-19 টিকাকিণ প্রসপ্রিজ সম্পন্ন
কিাি িমাণ িদান কিপর্ত পাপি।

এমন সব পািফপমযন্স বা ইপেপন্টি ভক্ষপে ভর্খাপন অিংিগ্রহণকািীি সিংখযা সামাপ্রজক জমাপয়পর্তি সীমা অপ্রর্তেম কিপব
(ভর্মন, ইনপডাপি 100 আউর্পডাপি 200 জন) দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ দযই বেপিি ভবপ্রি
বয়সী সব পৃষ্ঠপপাষক ফয ড অযান্ড ড্রাগ অযাডপ্রমপ্রনপেিন (Food and Drug Administration, FDA) বা DOH এি
অনযপমাপ্রদর্ত পপ্রলমাপিজ ভচইন িপ্রর্তপ্রেয়া (polymerase chain reaction, PCR) বা র্তযলনামূলক প্রবপিষণী
সিংপবদনিীলর্তাি কার্যক্ষমর্তাি অনয ভকানও প্রনউপ্রক্লক অযাপ্রসড অযাম্পপ্রলপ্রফপকিন ভর্ে (nucleic acid amplification
test, NAAT) বযবহাি কপি COVID-19 ভিাগপ্রনণযপয়ি পিীক্ষাি ফলাফল ভনপগটিে হপয়পে প্রকনা র্তা দায়বদ্ধ পক্ষগপণি
জানা িপয়াজন এবিং ভসটি র্তাপদি সযপ্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব এবিং উক্ত নমযনা (ভসায়াব) পািফপমযন্স/ইপেপন্টি শুরুি
সমপয়ি 72 ঘণ্টা আপগি মপযয প্রনপর্ত হপব। দায়বদ্ধ পক্ষ পািফপমযন্স/ইপেন্ট শুরুি সমপয়ি 6 ঘণ্টাি মপযয সিংগৃহীর্ত
FDA অনযপমাপ্রদর্ত এপ্রন্টপজন পিীক্ষাি মাযযপম COVID-19 এি ভনপ্রর্তবাচক পিীক্ষাি ফলাফল গ্রহণ কিপর্ত পাপি।
o

সব পৃষ্ঠপপাষকপদি অবিযই ভনপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফপলি িমাণ (উদাহিণস্বরূপ, ভমাবাইল
অযাপ্রেপকিন, কাগজফময) এি আপগ, অেবা অপ্রবলপম্ব, পািফপমযন্স/অনযষ্ঠাপন ভপৌাঁোপনাি পি উপস্থ্াপন কিপর্ত হপব।

o

পিীক্ষাি িপয়াজনীয়র্তাি প্রবকল্প প্রহপসপব, পৃষ্ঠপপাষকিা পািফপমযন্স/ইপেপন্টি র্তাপ্রিপখি অন্তর্ত 14 প্রদন আপগ
COVID-19 টিকাকিণ প্রসপ্রিজ সম্পন্ন কিাি িমাণ িদান কিপর্ত পাপি। র্াইপহাক, ভর্পহর্তয DOH এবিং CDC
সম্ভাবয COVID-19 ট্রান্সপ্রমিপনি উপি টিকা দাপনি িোব মূলযায়ন চাপ্রলপয় র্াপচ্ছ, ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষা এখপনা
সযপাপ্রিিকৃ র্ত, এবিং দায়বদ্ধ পক্ষ পিীক্ষাি িপয়াজনীয়র্তা ভবপে প্রনপর্ত পাপি। CDC এি সাপে পিামিয কপি DOH
টিকা উন্নয়ন পর্যপবক্ষণ চাপ্রলপয় র্াপব এবিং ভসই অনযর্ায়ী প্রনপদয প্রিকা সিংপিাযন কিপব।
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•

পািফপমযন্স/ইপেপন্টি 6 ঘন্টাি মপযয নমযনা পিীক্ষাি ফলাফল ভপপর্ত বযপ্রক্তপদি জনয দায়বদ্ধ পক্ষগণ FDA অনযপমাপ্রদর্ত
অযাপ্রন্টপজন পিীক্ষা কিাপনাি িস্তাব প্রদপর্ত পাপি; র্তপব এপক্ষপে র্প্রদও এই যিপনি অযাপ্রন্টপজন পিীক্ষাপক অবিযই DOH
এি ভঘাপ্রষর্ত িপয়াজনীয়র্তা এবিং মানদণ্ড পূিণ কিপর্ত হপব, র্াি মপযয প্রবোপগি ইপলকট্রপ্রনক প্রক্লপ্রনকাল লযাবপির্প্রিি
প্রিপপাটিযিং প্রসপেম (Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS)-এ সময়মপর্তা এবিং সম্পূণয প্রিপপার্য
কিা অন্তেযয ক্ত িপয়পে।
o

•

•

PCR, NAAT বা এপ্রন্টপজন পিীক্ষাি ফলাফপলি জনয অপপক্ষা কিাি সময় সম্ভাবয এিপপাজাি কমাপর্ত, বযপ্রক্তপদি
COVID-19 এি লক্ষণগুপ্রল পর্যপবক্ষণ কিপর্ত হপব, জনসম্মযপখ একটি মযখ আবিণ পিপর্ত হপব, সামাপ্রজক দূিত্ব
বজায় িাখপর্ত হপব, এবিং জনসম্মযপখ বপ্রযযর্ত সময় এপ্রড়পয় চলা উপ্রচর্ত, অপপ্রিপ্রচর্তপদি সাপে ভর্াগাপর্াগ কিা, এবিং
বৃহৎ সমাপবি ভসটিিংস এপ্রড়পয় চলা উপ্রচর্ত।

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভকান জনমযখী কমযচািী, প্রিল্পী/িপ্রর্তো, কমীপদি অনযষ্ঠানস্থ্পল িপবি কিপর্ত প্রদপর্ত অস্বীকাি
কিপর্ত হপব, র্াপদি কাজ বা েূ প্রমকা প্রিল্পী/িপ্রর্তো বা পৃষ্ঠপপাষকপদি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ (ইনপডাপি 100 জপনিও
ভবিী অিংিগ্রহণকািী বা 200 জন অিংিগ্রহণকািীি আউর্পডাপি) র্ািা দযই বেপিি ভবিী বয়সী এবিং একটি
ভনপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল উপস্থ্াপন কিপর্ত বযেয হপয়পে।
o

ভর্ ভকান প্রিল্পী/িপ্রর্তো বা কমযচািী র্ািা COVID-19 এি জনয ইপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল পান
র্তাপদি অবিযই পািফপমযন্স/ইপেন্ট ভেপক বাদ প্রদপর্ত হপব র্র্তক্ষণ না র্তািা র্োর্ে স্বাস্থ্য কর্তৃযপপক্ষি সাপে পিামিয
কপি এবিং কাপজ প্রফপি র্াওয়াি অনযমপ্রর্ত না পায়।

o

উপিন্তু, ভর্ ভকান পৃষ্ঠপপাষক র্ািা COVID-19 এি জনয ইপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল পান র্তাপদি
অবিযই পািফপমযন্স/ইপেন্ট ভেপক এপ্রর ভেপক বপ্রঞ্চর্ত হপর্ত হপব, ভসই সাপে পৃষ্ঠপপাষক দপলি ভর্ ভকান সদসয র্ািা
গর্ত 10 প্রদপনি মপযয ইপ্রর্তবাচক পৃষ্ঠপপাষপকি ঘপ্রনষ্ঠ সিংস্পপিয এপসপে র্তাপদি এপ্রর ভেপক বপ্রঞ্চর্ত হপর্ত হপব
(উদাহিণস্বরূপ, পপ্রিবাপিি সদসয, বযপ্রক্ত র্ািা একই বাসেবন োগাোপ্রগ কপি)।

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই সকল বযপ্রক্তি জনয বাযযর্তামূলক স্বাস্থ্য প্রিপ্রনিং বাস্তবায়ন কিপর্ত হপব, র্াি মপযয িপয়পে
কমযচািী এবিং প্রিল্পী/িপ্রর্তোি প্রিপ্রনিং ভকান বযপ্রক্তগর্ত পািফপ্রমযিং আর্যস এবিং প্রবপনাদন কার্যেপমি আপগ, র্াি মপযয
িপয়পে প্রিহাসযাল এবিং পািফিমযান্স/ইপেন্ট। এই যিপনি প্রিপ্রনিং ভডপ্রলোপ্রি কমীপদি জনয সযপাপ্রিিকৃ র্ত প্রকন্তু িপয়াজন
নয়। সকল টিপকর্কৃ র্ত অনযষ্ঠাপনি জনয, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই পৃষ্ঠপপাষকপদি জনয বাযযর্তামূলক স্বাস্থ্য পিীক্ষা
বাস্তবায়ন কিপর্ত হপব, অনযষ্ঠানস্থ্পল ভপৌাঁোপনাি আপগ, অেবা ভপৌাঁোপনাি পি অপ্রবলপম্ব।
o

প্রিপ্রনিং দূিবর্তীোপব সম্পন্ন কিা ভর্পর্ত পাপি (উদাহিণস্বরূপ, ই-ভমইপলি মাযযপম, ভর্প্রলপফান, ইপলকট্রপ্রনক সাপেয ,
টিপকর্ েপয়ি সময়, সাইনপবাপডযি মাযযপম), অনযষ্ঠানস্থ্পল বযপ্রক্তি িপবপিি আপগ বা প্রিপপাপর্যি আপগ, র্র্তদূি
সম্ভব।

o

প্রিপ্রনিং ভিষ হওয়াি পূপবয এপক অপপিি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ বা প্রনকর্ সিংস্পপিয ভমলাপমিা কিা ভেপক কমীপদি প্রবির্ত
িাখাি জনয িীপ্রনিং এি সমন্বয়সাযন কিা উপ্রচর্ত। স্বাস্থ্য পিীক্ষাি অিংি প্রহপসপব, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই সকল
টিপকর্ সহ পৃষ্ঠপপাষক, কমী, এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি জনয ভর্াগাপর্াগপ্রবহীন োপমযাপ্রমর্াি বা োমযাল কযাপমিা
বযবহাি কপি র্তাপমাো পিীক্ষা কিপর্ত হপব। ভর্ ভকান বযপ্রক্ত 100.4° ফাপিনহাইর্ বা র্তাি ভবপ্রি র্তাপমাো
উপস্থ্াপন কিপল র্তাপক অবিযই পািফপমযন্স/ইপেন্ট এপ্রর ভেপক বপ্রঞ্চর্ত হপর্ত হপব, ভসই সাপে র্তাি দপলি ভর্ ভকান
সদসয র্ািা গর্ত 10 প্রদপনি মপযয জ্বি োকা বযপ্রক্তি ঘপ্রনষ্ঠ সিংস্পপিয এপসপে র্তাপদি এপ্রর ভেপক বপ্রঞ্চর্ত হপর্ত হপব
(উদাহিণস্বরূপ, পপ্রিবাপিি সদসয, বযপ্রক্ত র্ািা একই বাসেবন োগাোপ্রগ কপি)।
▪

দায়বদ্ধ পক্ষ 100.4° ফাপিনহাইর্ বা র্তাি ভবপ্রি র্তাপমাো সহ উপপ্রস্থ্র্ত বযপ্রক্তপদি প্রিপ্রনিং লাইন ভেপক
সামপ্রয়কোপব সপি ভর্পর্ত অনযমপ্রর্ত প্রদপর্ত পাপি, র্তাপদি িিীপিি র্তাপমাো স্বাোপ্রবক কিাি জনয কপয়ক
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প্রমপ্রনর্ অপপক্ষা কিপর্ত পাপি, এবিং র্তািপি প্রদ্বর্তীয় র্তাপমাো পিীক্ষা কিপর্ত পাপি। র্প্রদ প্রদ্বর্তীয় ভচক িেম
ভচপকি ফলাফল প্রনপ্রির্ত কপি, র্তাহপল বযপ্রক্তপক অবিযই এপ্রর ির্তযাখযান কিপর্ত হপব; র্প্রদ প্রদ্বর্তীয় ভচক
পৃষ্ঠপপাষপকি 100.4° ফাপিনহাইর্ বা এিপচপয় ভবপ্রি র্তাপমাো প্রনপদয ি না কপি র্তাহপল পািফপমযন্স/ইপেপন্ট
ঢয কপর্ত পাপি।
▪

•

র্তাপমাো পিীক্ষা অবিযই মাপ্রকযন র্যক্তিাপষ্ট্রি সম কমযসিংস্থ্াপনি সযপর্াগ কপ্রমিন বা DOH প্রনপদয প্রিকা অনযর্ায়ী
পপ্রিচালনা কিপর্ত হপব। দায়বদ্ধ পক্ষ কর্তৃযক বযপ্রক্তপদি স্বাস্থ্য র্তপেযি ভিকডয িাখা প্রনপ্রষদ্ধ (উদাহিণস্বরূপ,
একজন বযপ্রক্তি প্রনপ্রদযি র্তাপমাোি র্তেয), র্প্রদ না বযপ্রক্ত কর্তৃযক অনযমপ্রর্ত ভদওয়া হয়, প্রকন্তু এমন ভিকডয
বজায় িাখাি অনযমপ্রর্ত ভদওয়া হয় র্া প্রনপ্রির্ত কপি ভর্ বযপ্রক্তপক প্রিন কিা হপয়পে এবিং এই যিপনি প্রিপ্রনিং
এি ফলাফল (উদাহিণস্বরূপ, পাস/ভফল, প্রক্লয়াি/প্রক্লয়াি কিা হয়প্রন)।

নূযনর্তমোপব, একটি িশ্নপে বযবহাি কপি প্রিপ্রনিং সম্পন্ন কিপর্ত হপব র্া প্রনযযািণ কপি ভর্ বযপ্রক্তি:
o

COVID-19 উপসগয আপে: COVID-19 এি ভকান লক্ষণ বর্তযমাপন অপ্রেজ্ঞর্তা হপচ্ছ, অেবা সম্প্রপ্রর্ত (গর্ত 48
ঘণ্টাি মপযয) অপ্রেজ্ঞর্তা হপয়পে;
▪

o

CDC পিামিয ভদয় ভর্ COVID-19 উপসগযগুপ্রলি মপযয োকপর্ত পাপি জ্বি বা সপ্রদয, কাপ্রি, শ্বাস-িশ্বাপসি
অোব, ক্লাপ্রন্ত, ভপিী বা িিীপিি বযো, মাো বযো, স্বাদ বা গপন্ধি সাম্প্রপ্রর্তক ভলাপ, গলা বযো, বদ্ধ নাক
বা সপ্রদয, বপ্রম বা বপ্রম বপ্রম োব, ডায়প্রিয়া; র্প্রদও, পূপবয োকা ভমপ্রডকযাল পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তি কািপণ এই
উপসগযগুপ্রলি কপয়কটি ভদখা প্রদপর্ত পাপি, ভর্মন অযালাপ্রজয বা মাইপগ্রন, র্া একজন স্বাস্থ্যপসবা িদানকািী
কর্তৃযক িনাক্ত হপয়পে। ভসপক্ষপে, র্প্রদ উপসগয নর্তযন বা খািাপ হয় র্তাহপল বযপ্রক্তি শুযযমাে "হযাাঁ" উিি
ভদওয়া উপ্রচর্ত।

COVID-19 ভর্াগাপর্াগ: গর্ত 10 প্রদপন ডায়াগনপ্রেক ভর্ে বা লক্ষপণি উপি প্রেপ্রি কপি সপন্দহোজন বযপ্রক্তি
সাপে (অেবা স্বাস্থ্য কর্তৃযপপক্ষি প্রনযযাপ্রির্ত সিংজ্ঞা অনযর্ায়ী ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ) হপয়পে র্াি COVID-19 আপে ;
▪

DOH পিামিয িদান কিপে ভর্ 24 ঘণ্টাি মপযয 10 প্রমপ্রনর্ বা র্তাি ভবিী সমপয়ি জনয একজন বযপ্রক্তি 6
ফয পর্ি মপযয োকা হপচ্ছ ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ, র্া র্তাপদি উপসপগযি প্রবকাপিি 2 প্রদন আপগ ভেপক শুরু হয়
অেবা র্প্রদ উপসগয প্রবহীন হয় র্তাহপল র্তাপদি পিীক্ষা কিাি 2 প্রদন আপগ ভেপক শুরু হয়। (ঘপ্রনষ্ঠ
ভর্াগাপর্াগ এমন বযপ্রক্তপদি অন্তেযয ক্ত কপি না র্ািা র্োর্ে, িপয়াজনীয় PPE পপি স্বাস্থ্যপসবা ভসটিিং-এ কাজ
কপি।)

▪

এই বজযন ভসই সমস্ত বযপ্রক্তপদি ভক্ষপে িপর্াজয হপব না র্াপদি (1) COVID-19 এি প্রবরুপদ্ধ পযপিাপযপ্রি টিকা
ভদওয়া হপয়পে - টিকা প্রসপ্রিজ ভিষ হওয়াি 14 প্রদন অপ্রর্তবাপ্রহর্ত হওয়া প্রহসাপব সিংজ্ঞাপ্রয়র্ত কিা হপয়পে গর্ত 90 প্রদপনি মপযয অেবা (2) গর্ত 3 মাপসি মপযয লযাব-কনফামযড COVID-19 ভকস ভেপক পযপিাপযপ্রি
সযস্থ্ হপয় উপ পে। (ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াপগি পি ভকায়ািান্টাইপনি পপ্রিবপর্তয, এই যিপনি বযপ্রক্তপদি সিংস্পপিয আসাি
পি 14 প্রদপনি জনয COVID-19 উপসগয পর্যপবক্ষণ কিপর্ত হপব।)

o

COVID-19 পপ্রজটিে ভর্ে: গর্ত 10 প্রদপনি মপযয COVID-19 এি জনয ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি মাযযপম পপ্রজটিে
পিীপ্রক্ষর্ত হপয়পেন; এবিং/অেবা

o

সাম্প্রপ্রর্তক ভ্রমণ: গর্ত 10 প্রদপন একটি অসিংলগ্ন িাষ্ট্র, মাপ্রকযন র্যক্তিাষ্ট্র অঞ্চল, অেবা CDC ভলপেল 2 বা বৃহিি
ভ্রমণ প্রনপদয প্রিকা ভদি ভেপক প্রনউ ইয়কয ভেপর্ ভ্রমণ কপিপেন এবিং িাপষ্ট্রি ভ্রমণ প্রনপদয প্রিকা অনযসিণ কিপর্ত বযেয
হপয়পেন।
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▪

1 এপ্রিল, 2021 ভেপক কার্যকি, িাপষ্ট্রি ভ্রমণ প্রনপদয প্রিকা অনযর্ায়ী অনয ভকান মাপ্রকযন ভের্ বা অঞ্চল ভেপক
প্রনউ ইয়পকয িপবপিি পি আি গাহয স্থ্য পর্যর্কপদি ভকায়ািাপ্রন্টন কিপর্ত হপব না। আন্তজযাপ্রর্তক ভ্রমণকািীপদি
জনয ভফডাপিল CDC িপয়াজনীয়র্তা কার্যকি িপয় ভগপে।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি উপ্রচর্ত কমযচািী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি জনয এটি আবিযক কিা র্াপর্ত, র্প্রদ এবিং র্খন
উপপিাক্ত ভকান িপশ্নি িপ্রর্ত র্তাপদি উিপি পপ্রিবর্তযন হয় র্তািা ভর্ন অপ্রবলপম্ব র্তা িকাি কপিন, ভর্মন র্প্রদ র্তািা
উপসগয অনযেব কিপর্ত শুরু কপিন।

•

প্রিপ্রনিং িপ্রেয়া সহজ কিাি জনয দায়বদ্ধ পপক্ষি সকল িপয়াজনীয় কমযচািী এবিং ইপেন্ট োফপদি সাপে সমন্বয় কিা
উপ্রচর্ত। প্রিপ্রনিংপয়ি সপবযািম চচযাগুপ্রল অন্তেযয ক্ত কপি:

•

o

টিপকর্ সহ অনযষ্ঠাপনি পৃষ্ঠপপাষকপদি কাপে আগাম ভর্াগাপর্াগ কিা ভর্ র্তািা অনযষ্ঠানস্থ্পল ঢয কপর্ত পািপব না র্প্রদ
র্তািা প্রিপ্রনিংপয় বযেয হয়, র্া র্তাপদি দপলি অনযানয সদসযপদি উপি িোব ভফলপর্ত পাপি র্প্রদ র্তািা সপন্দহোজন
হয় অেবা লক্ষণ বা ইপ্রর্তবাচক পিীক্ষাি ফলাফপলি উপি প্রেপ্রি কপি র্তাপদি COVID-19 োপক।

o

র্ািা আপগ ভেপক র্তাপদি প্রিপ্রনিং িশ্নপে সম্পন্ন এবিং পাি কপিপে র্তাপদি প্রচপ্রহ্নর্ত কিা।

o

জায়গা এবিং েবপনি গ নিণালী সযপর্াগ প্রদপল, COVID-19 এি সপন্দহজনক বা প্রনপ্রির্ত ভকপসি ভক্ষপে িোবটিপক
নযযনর্তম কিপর্ত ভেনযযি িপবিদ্বাপি বা র্তাি প্রনকপর্ বযপ্রক্তবগযপক প্রিন করুন।

o

প্রিপ্রনিং এবিং/অেবা ভেনযযপর্ত িপবপিি জনয লাইপন দাাঁপ্রডপয় োকা বযপ্রক্তবগযপক র্োর্ে সামাপ্রজক দূিত্ব বজায়
িাখাি সযপর্াগ ভদওয়া।

দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ র্তাপমাোি পিীক্ষা সহ প্রিপ্রনিং সম্পন্নকািী কমী বা ইপেন্ট োফ ভেনযযপর্ত
সম্ভাবয সিংোমক কমীপদি সিংস্পপিয আসাি ভেপক আনযমাপ্রনকোপব সযিপ্রক্ষর্ত। ভর্ কমীিা প্রিপ্রনিং কার্যেম সম্পাদন
কপিন র্তাপদি ভিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তপিায ভকে (CDC), স্বাস্থ্য প্রবোগ (DOH) এবিং ভপিাগর্ত প্রনিাপিা এবিং স্বাস্থ্য
িিাসন (OSHA) ভিাপর্াকপলি সাপে পপ্রিপ্রচর্ত, প্রনপয়াগকর্তযাি দ্বািা সনাক্ত কিা বযপ্রক্তপদি দ্বািা িপ্রিপ্রক্ষর্ত হওয়া
উপ্রচর্ত।
o

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভকান পৃষ্ঠপপাষপকি টিপকর্কৃ র্ত পািফিমযান্স/ইপেপন্ট িপবি কিপর্ত অস্বীকাি কিপর্ত হপব র্ািা
প্রিপ্রনিং িশ্নপপে বযেয হয় অেবা COVID-19 এি জনয ইপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল পায়, ভসই সাপে
পৃষ্ঠপপাষক দপলি ভর্ ভকান সদসয র্ািা গর্ত 10 প্রদপনি মপযয এই যিপনি পৃষ্ঠপপাষপকি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ ভিপখ
োকপর্ত পাপি (ভর্মন, পপ্রিবাপিি সদসয, একই বাপ্রড়পর্ত োকা বযপ্রক্তিা)।
o

•

প্রিপ্রনিং কিা কমীপদি জনয কমপপক্ষ একটি স্বীকৃ র্ত ভফস কোপ্রিিং সহ PPE িদান কিপর্ত হপব এবিং র্তাপদি র্তা
বযবহাি কিা উপ্রচর্ত, এবিং র্তাপর্ত গ্লােস, একটি গাউন, গগলস এবিং/অেবা একটি ভফস প্রিড অন্তেযয ক্ত হপর্ত
পাপি।

ভর্ সব পৃষ্ঠপপাষকপদি প্রিপ্রনিং িশ্নপপেি বযেযর্তা বা ইপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল পাওয়াি জনয এপ্রর
ভেপক বপ্রঞ্চর্ত কিা হয়, র্তাপদি মূলযায়পনি জনয একজন স্বাস্থ্যপসবা িদানকািীি সাপে ভর্াগাপর্াগ কিা উপ্রচর্ত এবিং
র্প্রদ র্োর্ে হয়, ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষা কিা উপ্রচর্ত।

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই ভকান প্রিল্পী/িপ্রর্তো বা কমযচািীি ভেনযয এপ্রর অস্বীকাি কিপর্ত হপব র্ািা প্রিপ্রনিং িশ্নপপে বযেয
হপয়পে অেবা র্ািা COVID-19 এি জনয ইপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল পায়। এই যিপনি
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পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি অবিযই মূলযায়পনি জনয একজন স্বাস্থ্যপসবা িদানকািীি সাপে ভর্াগাপর্াগ কিপর্ত হপব এবিং র্প্রদ
িপর্াজয হয়, ডায়াগনপ্রেক ভর্প্রেিং কিাপর্ত হপব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষপক পািফমযাি/র্যাপলন্টপক দূিবর্তীোপব স্বাস্থ্যপসবা ও ভর্প্রেিং প্রিপসাপসযি র্তেয িদান কিপর্ত হপব।

o

COVID-19 এি ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফল পপ্রজটিে হপল দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই অপ্রবলপম্ব ভকসটি সম্বপন্ধ ভের্
এবিং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দিিপক জানাপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি COVID-19 এি সপন্দহোজন বা প্রনপ্রির্ত ভকস বা COVID-19 এ আোন্ত বযপ্রক্তি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ বা
কাোকাপ্রে ভর্াগাপর্াপগি পি কাপজ প্রফপি আসপর্ত চাওয়া কমযচািী, পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি সিংপ্রিি ভিাপর্াকল বা পপ্রলপ্রস
জানাি জনয "COVID-19 সিংেমণ বা এিপপাজাপিি পি কাপজ প্রফপি আসা সিকাপ্রি ও ভবসিকাপ্রি কমযচািীপদি জনয
অন্তবযর্তীকালীন প্রনপদয প্রিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) ভদখা উপ্রচর্ত।

•

দায়বদ্ধ পপক্ষি উপ্রচর্ত ভর্াগাপর্াপগি একজন বা একাপ্রযক ভকেীয় বযপ্রক্ত প্রনযযািণ কিা, র্া কার্যকলাপ, অবস্থ্ান, প্রিফর্
বা প্রদন দ্বািা পপ্রিবপ্রর্তযর্ত হপর্ত পাপি, ভর্ সকল কমী, ইপেন্ট োফ, এবিং পািফমযাি/র্যাপলপন্টি িশ্নপে গ্রহণ এবিং
র্াচাই কিাি জনয দায়ী, এই যিপনি ভর্াগাপর্াপগি বযপ্রক্ত বা বযপ্রক্তবগযপক সবাি জনয প্রনপ্রদযি পাটিয প্রহপসপব প্রচপ্রহ্নর্ত
কিা হপয়পে র্াপক র্তািা পপি COVID-19 সম্পপ্রকযর্ত উপসগয অনযেব কিপে প্রক না র্তা জানাপব।
o

•

দায়বদ্ধ পক্ষপদি একজন সাইপর্ি সযিক্ষাি পর্যপবক্ষক প্রনপয়াগ কিপর্ত হপব র্াি দাপ্রয়ত্বগুপ্রলি মপযয স্থ্ানটিি প্রনিাপিা
পপ্রিকল্পনাি সমস্ত প্রদক এবিং প্রনপদয িনা অবযাহর্তোপব ভমপন চলা হপচ্ছ প্রকনা র্তা অন্তেযয ক্ত।
o

•

এই সযপ্রবযাি জনয ভর্াগাপর্াপগি প্রচপ্রহ্নর্ত প্রবন্দযপদি সপন্দহোজন বা ইপ্রর্তবাচক ভকপসি বযপ্রক্তপদি কাে ভেপক প্রবজ্ঞপ্রি
পাওয়াি জনয িস্তুর্ত োকপর্ত হপব এবিং, সাইর্ ভসফটি মপ্রনর্পিি সাপে পিামিয কপি, সিংপ্রিি প্রবজ্ঞপ্রি, ভর্াগাপর্াগ,
ভর্াগাপর্াগ ভট্রপ্রসিং এবিং পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিণ িপ্রেয়া শুরু কিপর্ত হপব, র্া পপ্রিপ্রস্থ্প্রর্তি জনয িপর্াজয।

র্খন একজন বযপ্রক্তি একটি ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফপলি মাযযপম একটি প্রনপ্রির্ত ইপ্রর্তবাচক COVID-19
ভকস সম্পপকয অবপ্রহর্ত কিা হয় ভর্ সাম্প্রপ্রর্তককাপল ভেনযযপর্ত প্রেপলন, সাইর্ ভসফটি মপ্রনর্ি অবিযই:
▪

ভর্ ভকাপনা ইপ্রর্তবাচক বা পপ্রজটিে ভকপসি ভক্ষপে অপ্রবলপম্ব ভের্ এবিং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দিিপক জানান,

▪

ভর্সব বযপ্রক্তি র্াপদি ভকায়ািান্টাইপনি িপয়াজন হপর্ত পাপি, র্তাপদি ঘপ্রনষ্ঠ বা প্রনকর্ ভর্াগাপর্াগ প্রচপ্রহ্নর্ত
কিপর্ত ভর্াগাপর্াগ ভট্রপ্রসিং িপচিায় সহায়র্তা করুন,

▪

পপ্রিপ্রচর্ত বযপ্রক্তপদি সাপে ভর্াগাপর্াগ করুন র্ািা ভেনযযপর্ত ইপ্রর্তবাচক ভকপসি সিংস্পপিয আসপর্ত পাপিন ভর্খাপন
একটি ইপ্রর্তবাচক ভকস প্রিপপার্য কিা হপয়পে, ভর্াগাপর্াগ ভট্রপ্রসিং কিা হপব, ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াপগি প্রবজ্ঞপ্রি ভদওয়া
হপব, এবিং উন্মযক্ত এলাকাি অপ্রর্তপ্রিক্ত পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্তকিণ কিা হপব, এবিং

▪

উপপিাক্ত ভিাপর্াকল অনযর্ায়ী উন্মযক্ত এলাকা পপ্রিষ্কাি এবিং জীবাণযমযক্ত কিাি জনয র্োর্ে কমযচািী বা োফ
ভিিণ করুন।

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই কমযচািী এবিং পািফমযাি/র্যাপলন্টপদি একটি লগ বজায় িাখপর্ত হপব, র্াপদি এই সযপ্রবযাি
অনযানয বযপ্রক্তপদি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ বা প্রনকর্ ভর্াগাপর্াগ োকপর্ত পাপি; র্োর্ে PPE বা ভর্াগাপর্াগপ্রবহীন উপাপয় সঞ্চাপ্রলর্ত
ভডপ্রলোপ্রিগুপ্রল এবিং পৃষ্ঠপপাষকপদি বাদ প্রদপয়, র্াপদি উপপ্রস্থ্প্রর্ত দায়বদ্ধ পক্ষ দ্বািা পৃেকোপব িক্ষণাপবক্ষণ কিা হপব।
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o

লপগ ভর্াগাপর্াপগি র্তেয োকপর্ত হপব, একজন কমী COVID-19-এ আোন্ত হপল র্াপর্ত সব পপ্রিপ্রচপ্রর্ত িনাক্ত কিা
ভর্পর্ত পাপি, র্তাপদি খযাঁপজ পাওয়া র্ায় এবিং র্তাপদি জানাপনা র্ায়।

B. িনাক্ত এবিং খযুঁপজ গবি কিা
•

দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলি ভেনযযপর্ত ভকাপনা কমযচািীি বর্তযমান বা সাম্প্রপ্রর্তক COVID-19 পিীক্ষায় পপ্রজটিে ফলাফল হপয়পে
বপল জানপর্ত পািপল র্তাপদি অবিযই অপ্রবলপম্ব ভের্ এবিং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবোগপক ভসই সম্পপকয জানাপর্ত হপব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই র্ািা এই ভেনযযপর্ত োকপর্ত পাপি, অেবা এি আপিপাপি, একই এলাকায়, একই সমপয়, বা
উক্ত বযপ্রক্তি COVID-19 উপসগয অনযেব কিা শুরু কিাি অেবা ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি জনয র্তাপদি নমযনা
সিংগ্রপহি 48 ঘণ্টাি মপযয, ভর্টি আপগ ঘপর্, র্ািা ভেনযযপর্ত ভেপক োকপর্ত পাপি এমন বযপ্রক্তপদি িনাক্তকিপণি জনয
িাজয এবিং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবোপগি িপচিাি সাপে সহপর্াপ্রগর্তা কিপর্ত হপব। এই যিপনি ভট্রপ্রসিং িপচিাি মপযয োকপর্ত
পাপি পািফপমযন্স/অনযষ্ঠাপনি আপগ বা সমপয় ভর্তালা র্তেয পর্যাপলাচনা, ভর্মন পাপ্রকযিং র্তেয, প্রিপ্রনিং ভিকডয, এবিং
সাযািণ এলাকাি প্রেপ্রডও ফয পর্জ (উদাহিণস্বরূপ, এপ্রর/িস্থ্ান, লপ্রব)।
o

ভফডাপিল এবিং ভেপর্ি আইন ও প্রবযান অনযর্ায়ী অবিযই ভগাপনীয়র্তা বজায় িাখপর্ত হপব।

o

র্প্রদ ভকান প্রিল্পী/িপ্রর্তো বা কমযচািী, প্রর্প্রন প্রিল্পী/িপ্রর্তোি সাপে ঘপ্রনষ্ঠ ভর্াগাপর্াগ ভিপখপেন, র্তািা র্প্রদ
ইপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল পান, র্তাহপল দায়বদ্ধ পক্ষপক প্রনপ্রির্ত কিপর্ত হপব ভর্ সিংস্পিয ি ভট্রপ্রসিং
সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রিহাসযাল বা পািফিমযান্স/ইপেন্ট গুপ্রল চলপব না এবিং আোন্ত বযপ্রক্তপদি প্রবপ্রচ্ছন্ন কিা
এবিং সিংস্পপিয আসা বযপ্রক্তপদি ভকায়াপিপ্রন্টন কিাি প্রনয়ম বাস্তবাপ্রয়র্ত হপয়পে, ভের্ এবিং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবোপগি
প্রনয়ম অনযর্ায়ী, উপর্যক্ত ভক্ষপে।

o

ভেনযযপর্ত োকাকালীন ভকানও পািফমযাি/র্যাপলন্ট বা কমীি COVID-19 এি উপসগয ভদখা ভদওয়াি ভক্ষপে, দায়বদ্ধ
পক্ষপক অবিযই পাশ্বযবর্তী এলাকাি বযপ্রক্তপদি অেবা র্ািা প্রনকর্ সিংস্পপিয এপস োকপর্ত পাপিন র্তাপদি অপ্রবলপম্ব
ভসই বযপ্রক্ত প্রবপ্রডিং জযপড় ভকাোয় ভকাোয় প্রেপলন ভস সম্পপকয র্তেয সহ অবপ্রহর্ত কিপর্ত হপব, এবিং র্প্রদ COVID19 উপসগয সপ্রহর্ত বযপ্রক্ত ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষায় ইপ্রর্তবাচক হপয় োপকন ভস প্রবষপয়ও র্তাপদি অবপ্রহর্ত কিপর্ত হপব।

•

িাজয এবিং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য প্রবোগগুপ্রল, র্তাপদি আইপ্রন কর্তৃযপত্বি অযীপন, COVID- 19 সিংেমণ সহ বা সিংেমপণি
সিংস্পপিয আসা বযপ্রক্তপদি পর্যপবক্ষণ এবিং র্ার্তায়াপর্তি উপি সীমাবদ্ধর্তা বাস্তবায়ন কিপর্ত পাপি, র্াি মপযয
আইপসাপলিান বা ভকায়ািান্টাইন অন্তেযয ক্ত।

•

ভর্ সমস্ত পািফমযাি/র্যাপলন্ট, কমযচািীপদি সর্তকয কপি ভদওয়া হপয়পে ভর্ র্তািা একজন COVID-19 সিংেপ্রমর্ত বযপ্রক্তি
ঘপ্রনষ্ঠ সাপ্রন্নপযয বা কাোকাপ্রে এপসপেন, এবিং প্রচপ্রহ্নর্তকিণ, ট্রযাপ্রকিং বা অনযানয পদ্ধপ্রর্তগুপ্রলি মাযযপম সর্তকয কপি ভদওয়া
কমযচািীপদি, সর্তকয কপি ভদওয়াি সময় র্তা প্রনপজ ভেপক র্তাপদি প্রনপয়াগকািীপক প্রিপপার্য কিপর্ত হপব এবিং র্তািা উপপি
উপ্রিপ্রখর্ত সমস্ত ভিাপর্াকল ভমপন চলপবন।

•

সকল টিপকর্ সহ অনযষ্ঠাপন, দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই িপর্তযক পৃষ্ঠপপাষকপক (অেবা, পৃষ্ঠপপাষক নাবালক হপল র্তাপদি
দল/বাপ্রড়/পপ্রিবাি ভেপক একজন উপপ্রস্থ্র্ত িািবয়স্কপক) পািফপমযন্স/ইপেন্ট স্থ্পল আসাি পি সম্ভাবয ভর্াগাপর্াগ ভট্রপ্রসিং
িপচিায় বযবহাপিি জনয র্তাপদি পযপিা নাম, ঠিকানা এবিং ভফান নম্বি বা ই-ভমইল সিবিাহ কিপর্ত িপয়াজনীয়র্তা
প্রনযযািণ কিপর্ত হপব। র্র্তদূি বাস্তবসম্মর্ত, এই যিপনি পৃষ্ঠপপাষক র্তেয প্রনপ্রদযি পািফপমযন্স/অনযষ্ঠাপনি জনয অনযষ্ঠানস্থ্পল
প্রসর্ অযাসাইনপমপন্ট অন্তেযয ক্ত কিা উপ্রচর্ত।
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o

ভর্াগাপর্াগ র্তেয সিংগ্রহ িপ্রেয়া ভর্ ভকান উপাপয় পপ্রিচাপ্রলর্ত হপর্ত পাপি র্াপর্ত দায়বদ্ধ পক্ষ উপপিাক্ত র্তেয সিংগ্রহ
কিপর্ত, প্রকন্তু সীমাবদ্ধ নয়: টিপকর্ েপয়ি সময়, একটি প্রডপ্রজর্াল অযাপ্রেপকিন বা কাগজ ফপমযি মাযযপম,ভেনযযপর্ত
পিীক্ষা কিাি জনয প্রনযযাপ্রির্ত ভর্ে/লযাবপির্প্রি সিবিাহকািী, অেবা টিপকর্ বযবস্থ্াপনা বযবস্থ্াি মাযযপম।

o

দায়বদ্ধ পক্ষপক অবিযই 28 প্রদন যপি উপ্রিপ্রখর্ত সাইন-ইন র্তপেযি ভিকডয বজায় িাখপর্ত হপব এবিং অনযপিায কিা
হপল ভের্ ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অেপ্রিটিি কাপে এই যিপনি র্তেয উপলেয কিপর্ত হপব। দায়বদ্ধ পক্ষপক সাম্প্রপ্রর্তক
ভনপ্রর্তবাচক ডায়াগনপ্রেক পিীক্ষাি ফলাফল বা COVID-19 এি জনয টিকা দাপনি িমাণ িাখাি িপয়াজন ভনই।

IV. রনপয়ােকািীি েরিকল্পনাসমূহ
দায়বদ্ধ পক্ষগুপ্রলপক সহপজই ভচাপখ পপি এমন স্থ্াপন অবিযই পািফমযাি/র্যাপলন্ট, এবিং কমীপদি জনয সাইপর্ সম্পূণয কিা
প্রনিাপিাি পপ্রিকল্পনা ভপাে কিপর্ত হপব। COVID-19 এি প্রবস্তাি ভিায কিপর্ত পপ্রিকল্পনা গ পনি জনয ভের্, বযবসাি
মাপ্রলক এবিং পপ্রিচালকপদি পে ভদখাপর্ত, একটি বযবসাি প্রিওপপপ্রনিংপয়ি প্রনিাপিা পপ্রিকল্পনাি ভর্মপের্ উপলেয কপিপে।
রনিােত্তাি আপিা র্তিয, রনপদম রিকা এবিং রিপসাসম গুরল এখাপন উেলেয:
প্রনউ ইয়কয ভের্ স্বাস্থ্য দিপিি নপেল কপিানাোইিাপসি (COVID-19) ওপয়বসাইর্
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাপ্রকযন র্যক্তিাপষ্ট্রি ভিাগ প্রনয়িণ ও িপ্রর্তপিায কপিাোইিাস (COVID-19) ওপয়বসাইর্
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ভপিাগর্ত প্রনিাপিা এবিং স্বাস্থ্য িিাসন COVID-19 ওপয়বসাইর্
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনপেি রলঙ্কটিপর্ত, রনরির্ত করুন গর্ আেরন এই রনপদম রিকা অনযর্ায়ী েরিোলনা কিাি জনয আেনাি
দায়বদ্ধর্তা েপড়পেন এবিং বযপেপেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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