অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/20/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 'বর্উ ইয়কন স্টেট অর্ পজ' বর্িন াহী আম্বেম্বের অধীম্বর্ অপবরহার্ন স্টেিা বিষম্বয়
বর্ম্বেন ের্া প্রোর্ কম্বরর্

আজ এর আগে েভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওগমা ঘ াষণা ঘের্, তিতর্ "তর্উ ইয়র্ন ঘেট অ্র্ পজ"
তর্র্নাহী আগেগে স্বাক্ষর র্রগের্, সর্ার জর্য অ্তভন্ন তর্রাপত্তার আশ্বাস তেগয় 10 েফা র্ীতি তর্র্নারণ
র্রগের্। এটিগি এর্টি র্িু র্ তর্গেন ে অ্ন্তভুন ক্ত রগয়গে ঘে ঘেটর্যাতপ সর্ল অ্প্রগয়াজর্ীয় র্যর্সায়
অ্তফস র্মীগের র্ােনক্রম র্ন্ধ র্রগি হগর্-ো আোমী 22 মার্ন রতর্র্ার রাি আটটায় র্ােনর্র
হগর্। তর্র্নাহী আগেগের অ্র্ীগর্ অ্পতরহােন ঘসর্াসমূগহর তর্গেন ের্া তর্ম্নরূপ:
প্রম্বয়াজর্ীয় িেিো িা প্রবিষ্ঠার্, োর মগর্য মুর্াফা র্া অ্লাভজর্র্, পতরগষর্ার প্রর্ৃ তি োই ঘহার্
র্া ঘর্র্, িারা ঘে ফাাংের্ পালর্ র্গর, র্া িার র্গপনাগরট র্া সত্তা র্াঠাগমা, িা ইর্-পাসনর্
তর্তর্তর্গষগর্র তর্ষয় র্য়।
(অ্পতরহােন র্যর্সাগুগলা তিপাটনগমন্ট অ্র্ ঘহলথ এর জাতর র্রা পতরচ্ছন্ন ও তর্রাপে র্মনপতরগর্ে

র্জায় রাখার জর্য তর্গেন ের্া ও আগেে ঘমগর্ র্লগি হগর্)।

এই তর্গেন ের্া তর্উ ইয়র্ন ঘেট তিপাটনগমন্ট অ্র্ ইগর্ার্তমর্ ঘিগভলপগমন্ট d/b/a এম্পায়ার ঘেট
ঘিগভলপগমন্ট দ্বারা জাতর র্রা হগয়গে এর্াং প্রতিটি র্যর্সাতয়র্ অ্র্স্থাগর্র ঘক্ষগে পৃথর্ভাগর্ প্রগোজয
এর্াং িারা এর্টি অ্পতরহােন র্যর্সা এর্াং এই র্রগর্র পের্ী অ্র্ুগরাগর্র জর্য পেগক্ষপ তর্র্া িা
তর্র্নারগণ র্যর্সাগর্ সহায়িা র্রার উগেগেয। র্যর্সা র্া সাংস্থার প্রতি সম্মার্, ো প্রগয়াজর্ীয় এর্াং
অ্পতরহােন র্য় এমর্ পতরগষর্া, সরর্রাহ র্া সহায়িা উভয়ই পতরর্ালর্া র্া প্রোর্ র্গর, শুর্ুমাে
ঘসইসর্ লাইর্ এর্াং/অ্থর্া র্যর্সাতয়র্ অ্পাগরের্গুতলগর্ প্রগয়াজর্ীয় পতরগষর্া, সরর্রাহ র্া
সহায়িাগর্ সমথনর্ র্রার জর্য প্রগয়াজর্ হয়, তর্তর্তর্গষর্ ঘথগর্ অ্র্যাহতি ঘেওয়া হয়।
এবিবকউটিভ অর্নার 202.6 উগেগেয, "এগসর্তেয়াল তর্জগর্স," অ্থন:
1. প্রম্বয়াজর্ীয় স্বাস্থ্ে স্টেিা কার্ন ক্রমেহ:
•
•
•

তরসার্ন অ্যান্ড লযার্গরটতর সাতভন গসস
হাসপািাল
ওয়ার্-ইর্-ঘর্য়ার ঘহলথ ফযাতসতলটিজ

•
•
•
•
•
•
•

ইমাগজনতি ঘভগটতরর্াতর অ্যান্ড লাইভের্ সাতভন গসস
এল্ডার ঘর্য়ার
ঘমতিগর্ল ঘহালগসল ও তিতিতর্উের্
র্য়স্কগের জর্য ঘহাম ঘহলথ ঘর্য়ার র্মী র্া সাহােযর্ারী
িাক্তার এর্াং জরুতর ঘিন্টাল
র্াতসনাং ঘহাম র্া আর্াতসর্ স্বাস্থয পতরগষর্ার সুতর্র্া র্া র্র্তিগেট ঘর্য়ার সুতর্র্া
ঘমতিগর্ল সাপ্লাই এর্াং সরঞ্জাম তর্মনািারা এর্াং সরর্রাহর্ারী

2. প্রম্বয়াজর্ীয় অিকাঠাম্বমােহ:
•
•
•
•
•
•

তর্েুযৎ উৎপাের্, জ্বালাতর্ সরর্রাহ ও ট্রািতমের্সহ ইউটিতলটি
পার্তলর্ ওয়াটার ও ওগয়েওয়াটার
ঘটতলগোোগোে ও িাটা ঘসন্টার
তর্মার্র্ন্দর/এয়ারলাইি
পতরর্হণ পতরর্াঠাগমা ঘেমর্- র্াস, ঘরল র্া ভাড়া র্রা োর্র্াহর্, েযারাজ
ঘহাগটল এর্াং র্াসস্থাগর্র জায়ো

3. অপবরহার্ন উৎপাের্েহ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

খােয প্রতক্রয়ার্রণ, উৎপাের্ এগজন্টসহ সর্ খােয এর্াং পার্ীয়
রাসায়তর্র্
তর্তর্ৎসা সরঞ্জাম/ইিট্রু গমন্ট
ফামনাতসউটির্যালস
সযাতর্টাতর পণয
ঘটতলগোোগোে
মাইগক্রাইগলর্ট্রতর্ক্স/ঘসতম-র্ন্ডার্টর
র্ৃ তষ ঘক্ষগে/ফাগমন
েৃহস্থাতল র্ােজ পণয

4. অপবরহার্ন খুচরােহ:
•
•
•
•
•
•
•

সর্ খােয এর্াং পার্ীয় ঘোর্ার্সহ মুতে ঘোর্ার্
ফাগমনতস
তর্শ্বস্ত ঘোর্ার্
র্ৃ ষগর্র র্াজার
েযাস ঘেের্
ঘরেু গরন্ট/র্ার (শুর্ুমাে ঘটর্-আউট/ঘিতলভাতরর জর্য)
হািনওয়যার এর্াং তর্তল্ডাং পগণযর ঘোর্ার্

5. প্রম্বয়াজর্ীয় স্টেিােহ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

আর্জনর্া এর্াং পুর্র্নযর্হারগোেয সাংিহ, প্রতক্রয়ার্রণ এর্াং তর্ষ্পতত্ত
ঘমইল এর্াং তেতপাং ঘসর্া
লাউগন্ড্রামাটস
তর্তল্ডাং পতরষ্কার এর্াং রক্ষণাগর্ক্ষণ
র্াইল্ড ঘর্য়ার সাতভন গসস
অ্গটা ঘমরামি
গুোম/তর্িরণ এর্াং পূরণ
তফউর্াগরল ঘহামস, শ্মোর্ ও র্র্রস্থার্
প্রগয়াজর্ীয় র্যর্সার জর্য ঘোগরজ
পশু আশ্রয়গর্ন্দ্র

6. েংিাে মাধেম
7. আবথন ক প্রবিষ্ঠার্েহ:
•
•
•
•
•

র্যাাংর্সমূহ
তর্মা
ঘপগরাল
অ্যার্াউতন্টাং
আতথনর্ র্াজার সাংক্রান্ত পতরগষর্া

8. অথন নর্বিকভাম্বি অর্গ্রের জর্ম্বগাষ্ঠীর স্টমৌবলক প্রম্বয়াজম্বর্র েরিরাহকারীেহ:
•
•
•

েৃহহীর্ আশ্রয়গর্ন্দ্র এর্াং র্র্তিগেট ঘর্য়ার সুতর্র্া
ফু ি র্যাাংর্সমূহ
মার্র্ ঘসর্া প্রোর্র্ারী োগের ফাাংের্ ঘেট লাইগসি র্া ঘপাতষি ঘস্বচ্ছাগসর্ী ঘপ্রািাগমর
ঘরােীগের সরাসতর েত্ন অ্ন্তভুন ক্ত; র্তমউতর্টি এর্াং ঘেট-লাইগসির্ারী আর্াতসর্ সুতর্র্াগুতলর
মগর্য র্যতক্ত উভগয়র েত্ন, সুরক্ষা, ঘহফাজি এর্াং র্ারগণ; ঐ অ্পাগরটিাং র্তমউতর্টি
আশ্রয়গর্ন্দ্র এর্াং অ্র্যার্য জরুতর মার্র্ ঘসর্া সাংস্থাগুগলার সরাসতর েত্ন র্া সমথনর্ প্রোর্

9. বর্মন াণেহ:
•
•

ঘপোোর র্যর্সা ঘেমর্- ইগলর্তট্রতসয়ার্, প্লাম্বার
অ্র্যার্য সম্পতর্ন ি তর্মনাণ প্রতিষ্ঠার্ এর্াং প্রগয়াজর্ীয় অ্র্র্াঠাগমা জর্য ঘপোজীর্ী র্া জরুতর
ঘমরামি এর্াং তর্রাপত্তার উগেগেয

10. প্রবিরক্ষা

•

প্রতিরক্ষা ও জািীয় তর্রাপত্তা-সাংক্রান্ত অ্তভোর্ মাতর্ন র্ সরর্ারগর্ সমথনর্ র্গর র্া মাতর্ন র্
সরর্াগরর র্াগে এর্টি ঠির্াোর

11. িােস্থ্ার্ িা অর্োর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় িেিোর বর্রাপত্তা, েোবর্ম্বটের্ এিং প্রম্বয়াজর্ীয় কার্ন ক্রম
িজায় রাখার জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় পবরম্বষিােহ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

আইর্ প্রগয়াের্ারী
ফায়ার তপ্রগভর্ের্ অ্যান্ড ঘরসপি
তর্তল্ডাং ঘর্াি প্রগয়াের্ারী
তর্রাপত্তা
জরুতর র্যর্স্থাপর্া এর্াং প্রতিতক্রয়া
তর্তল্ডাং তির্ার র্া ঘজতর্টর
সার্ারণ রক্ষণাগর্ক্ষণ সরাসতর র্া তর্গক্রিা সাংস্থার দ্বারা তর্েুক্ত তর্ র্া
অ্গটাগমাটিভ তরগপয়ার
জীর্াণুর্াের্

12. স্টর্েি বিম্বক্রিা প্রম্বয়াজর্ীয় স্টেিা িা পণে েরিরাহ কম্বর, র্ার মম্বধে রম্বয়ম্বে লবজবেি ও
স্টটকম্বর্ালবজ োম্বপাটন, চাইল্ড স্টকয়ার ও োবভনম্বেে:
•
•
•
•
•

লতজতেক্স
অ্র্লাইর্ পতরগষর্ার জর্য প্রেুতক্ত সহায়িা
র্াইল্ড ঘর্য়ার ঘপ্রািাম এর্াং সাতভন গসস
সরর্াতর মাতলর্ার্ার্ীর্ র্া ইজারা ঘর্ওয়া ভর্র্সমূহ
অ্িযার্েযর্ীয় সরর্াতর পতরগষর্া

েতে আপর্ার র্যর্সার ফাাংের্ উপগর িাতলর্াভু ক্ত র্া হয়, িগর্ আপতর্ তর্শ্বাস র্গরর্ ঘে এটি
অ্পতরহােন র্া এটি এর্টি সাংস্থা ো প্রগয়াজর্ীয় ঘসর্া র্া ফাাংের্ প্রোর্ র্গর, আপতর্ এর্টি
অ্পতরহােন র্যর্সা তহগসগর্ র্ামর্রগণর আগর্ের্ র্রগি পাগরর্।
উপাসর্া রগুতলগর্ র্ন্ধ র্রার আগেে ঘেওয়া হয়তর্ এটা েৃঢ়ভাগর্ সুপাতরে র্রা হয় ঘেগর্াগর্া
র্র্িযার্ু গলট সাতভন স অ্র্ুতষ্ঠি হগর্ র্া এর্াং সামাতজর্ েূরত্ব র্জায় থার্গর্।
ঘেসর্ র্যর্সা প্রতিষ্ঠার্ ও সাংস্থা োরা অ্র্যার্য প্রগয়াজর্ীয় ঘসর্া প্রোর্ র্গর িাগের তর্য়ম র্াস্তর্ায়র্
র্রগি হগর্ ো অ্ন্তি েয় ফু ট সামাতজর্ তিসঅ্যাতিতসাং সহজির র্রগি সাহােয র্গর।
উপগর র্তণনি তহগসগর্ এর্টি অ্পতরহােন ফাাংের্ তর্তেন ষ্ট র্রার জর্য র্যর্সার অ্র্ুগরার্, ঘর্র্লমাে
ঘসগুতল তিতর র্রা উতর্ি েতে িারা োইগিগির আওিাভু ক্ত র্া হয়।
একটি অপবরহার্ন িেিো বহম্বেম্বি র্ামকরম্বণর আম্বিের্ করম্বি, অর্ুগ্রহ কম্বর এখাম্বর্ বিক করুর্।

একটি অপবরহার্ন িেিো বহম্বেম্বি র্ামকরম্বণর আম্বিেম্বর্র উপর বিবধবর্ম্বষধ:
•

•

ঘেগর্াগর্া র্যর্সার জর্য শুর্ুমাে এর্টি েখলোর/র্মনর্ারী (ঘেমর্- েযাস ঘেের্) অ্র্যাহতি
এর্াং এর্টি অ্পতরহােন র্যর্সা তহগসগর্ তর্তেন ষ্ট র্রার জর্য এর্টি আগর্ের্ জমা র্রার
প্রগয়াজর্ ঘর্ই।
15 মার্ন 2020 ঘসামর্ার ঘথগর্ র্যর্সা র্ন্ধ র্রার তর্গেন ে ঘেওয়া হগয়গে, ো 50 র্া িার
ঘর্তে অ্াংেিহণর্ারীগের সাগথ ঘর্াগর্া জমাগয়গির উপর তর্গষর্াজ্ঞা জাতর র্রা হগয়গে, োর
মগর্য তর্ন্তু সীমার্দ্ধ র্য়, র্ার, ঘরেু গরন্ট, তজম, তসগর্মা তথগয়টার, র্যাতসগর্া, অ্তিগটাতরয়াম,
র্র্সাটন, র্র্ফাগরি, পূজা ঘসর্া, ক্রীড়া অ্র্ুষ্ঠার্ এর্াং োরীতরর্ সুস্থিা ঘর্ন্দ্র, র্ারণা র্রা
হয় ঘে NYS জাতর র্রা তর্তর্তর্গষর্ এর্াং অ্র্েযই র্ন্ধ থার্গি হগর্ এর্াং এই তর্গেন ের্ার
উগেগেয এর্টি অ্পতরহােন র্যর্সা তহগসগর্ পেটির জর্য ঘোেয র্য়।

সুতর্র্াগুতল পতরষ্কার ও জীর্াণুমুক্ত র্রা সম্পগর্ন োইগিগির জর্য এর্াং তর্উ ইয়র্ন ঘেট তিপাটনগমন্ট
অ্র্ ঘহলগথর COVID -19 সুতর্র্া জীর্াণুমুক্ত র্রার জর্য অ্ন্তর্নিী োইগিি পড়ুর্ এখাগর্:
http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/docs/cleaning_guidance
_general_building. pdf।
আরও িগথযর জর্য: তর্উ ইয়র্ন ঘেট তিপাটনগমন্ট অ্র্ ঘহলগথর COVID-19 ওগয়র্গপজ
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
ঘসন্টার ফর তিতসস র্গরাল অ্যান্ড তপ্রগভর্ের্ ওগয়র্গপজ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
স্থার্ীয় ঘহলথ তিপাটনগমগন্টর ঘোোগোে িথয পাওয়া োগর্ এখাগর্:
https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/index.htm
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