অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বিম এিং বিটম্বর্স ঘসন্টার 24 আগস্ট ঘেম্বক পুর্রায় চালু
করম্বে পাম্বর

সকল বিম এিং বিটম্বর্স ঘসন্টার 2 ঘসম্বেেম্বরর মম্বযে খুলম্বে সক্ষম; ইর্ম্ব ার বিটম্বর্স ক্লাস 2
ঘসম্বেেম্বরর পম্বরও বিলবেে হম্বে পাম্বর
33 েোংে সক্ষমোয় কাি করার ির্ে প্রম্বয়াির্ীয় সুবিযা এিং সি সময় মাস্কসহ কম্ব ার স্বাস্থ্ে
এিং সুরক্ষা ঘপ্রাম্বটাকল অর্ুসরণ করম্বে হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 24 আগস্ট ঘেমক নর্উ ইয়মকন নজম এবং
নিটমর্স ঘসন্টার পুর্রায় চালু করা োমব। ঘে সব সুনবধা পুর্রায় চালু করা হমব তা কম ার স্বাস্থ্য
এবং নর্রাপত্তা মার্দমের আওতাধীর্ হমব এবং সকল নজম এবং নিটমর্স ঘসন্টার 2 ঘসমেম্বমরর
মমধয খুলমত পারমব।
"ঘেমহতু নর্উ ইয়মকন দদনর্ক পমজটিভ পরীক্ষার হার 1 শতাংমশর নর্মচ বজায় ঘরমখমে, তাই ঘস্টট
নসদ্ধান্ত নর্ময়মে ঘে স্থ্ার্ীয় নর্বনানচত কমনকতন ারা নজম এবং নিটমর্স ঘসন্টারগুমলামক 33 শতাংশ
সক্ষমতায় পুর্রায় ঘখালার অ্র্ুমনত নদমত পামর, োর মমধয সব সময় মাস্ক পনরধার্সহ কম ার
নর্রাপত্তা ঘরামটাকল অ্র্ুসরণ করমত হমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "েনদও এটা উৎসাহবযঞ্জক ঘে
আমরা এমর্ জায়গায় ঘপ মৌঁ েনে ঘেখামর্ আমামদর কনমউনর্টিমত তামদর জর্য পুর্রায় চালু করমত
সক্ষম হময়নে তবুও এটা ভু মল োওয়ার সময় র্য় ঘে মহামারী চলমে। নর্উ ইয়কন বাসীমদর অ্বশযই
এই নর্মদন নশকা ঘমমর্ চলমত হমব এবং স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগমক কম ারভামব ঘসগুনল র্জরদানর করমত
হমব োমত নজম এবং নিটমর্স ঘসন্টার নর্রাপমদ পুর্রায় ঘখালা োয় এবং জর্স্বাস্থ্য রক্ষা করা
োয়।"
স্থ্ার্ীয় নর্বনানচত কমনকতন ারা নজম এবং নিটমর্স ঘসন্টার 2 ঘসমেম্বর পেনন্ত পুর্রায় খুলমত ঘদনর
করমত পামরর্, আংনশকভামব, স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভামগর রময়াজর্ীয় পনরদশনমর্র জর্য সময় রদার্
করমত পামরর্ এবং 2 ঘসমেম্বমরর পমর একটি তানরখ পেনন্ত ইর্ম ার নিটমর্স ক্লাসগুনল পুর্রায়
চালু করমত নবলম্ব করমত পামরর্। নর্উ ইয়কন নসটিমত, ঘময়র নর্ধনারণ করমবর্ ঘে নজম এবং
নিটমর্স ঘসন্টার পুর্রায় ঘখালা স্থ্নগত করা উনচত নকর্া। নর্উ ইয়কন নসটির বাইমর, কাউনন্টর

রধার্ নর্বনাহী - কাউনন্ট নর্বনাহী, রশাসক, মযামর্জার, অ্েবা স্থ্ার্ীয় নর্বনানচত আইর্ পনরষমদর
ঘচয়ারমযার্ - নর্ধনারণ করমব ঘে নজম পুর্রায় ঘখালা স্থ্নগত করা রময়াজর্ নকর্া।
এোড়াও এলাকা নর্ধনারণ করমত পামর ঘে নজম ইর্ম ার ক্লাসগুনল পুর্রায় শুরু করা স্থ্নগত করা
হমব নকর্া। নর্উ ইয়কন নসটিমত, ঘময়র এবং ঘস্টমটর বানক অ্ংশ জুমড়, কাউনন্টর রধার্ নর্বনাহী
তামদর এখনতয়ামরর মমধয ইর্ম ার গ্রুপ নিটমর্স এবং জলজ ক্লাসগুনল বানতল করার নসদ্ধান্ত নর্মত
পামরর্, পরবতী তানরখ পেনন্ত তামদর পুর্রায় শুরু স্থ্নগত রাখার নসদ্ধান্ত নর্মত পামরর্। স্থ্ার্ীয়
স্বাস্থ্য নবভাগগুনলমক অ্বশযই পুর্রায় ঘখালার আমগ অ্েবা পুর্রায় ঘখালার দুই সপ্তামহর মমধয, স্বাস্থ্য
নবভামগর নর্মদন নশকা কম ারভামব ঘমমর্ চলা নর্নিত করমত হমব।
বিম এিং বিটম্বর্স ঘসন্টাম্বরর ির্ে বর্ম্বদন বেকা
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যারণক্ষমো িা কোপাবসটি: 33% বযবহামরর সীমাবদ্ধতা।
প্রম্বিেম্ব াগেো: রময়াজর্ীয় ঘোগামোমগর তেয ও স্বাস্থ্য নিনর্ং এর মাধযমম সাইর্ ইর্
করুর্।
িেবিগে সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE): সব সময় রময়াজর্ীয়
েোেে ঘিস কভার।
দূরত্ব: সব সময় 6 িু ট দুরত্ব বজায় রাখুর্।
পবরচ্ছন্নো/পবরচ্ছন্নো: পনরেন্নতা ও জীবার্ুমুক্তকরণ সরবরাহ গ্রাহকমদর জর্য উপলভয
করা হময়মে; রনতটি বযবহামরর পর অ্ংশীদানর সরঞ্জাম পনরষ্কার করা হময়মে; কমীমদর
বযবহামরর মমধয সরঞ্জাম পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার জর্য ও উপলভয োকমত হমব;
ভাড়ার সরঞ্জাম পনরষ্কার করমত হমব এবং গ্রাহক বযবহামরর মমধয জীবাণুমক্ত
ু করমত হমব।
ক্লাস: শুধুমাত্র নর্ময়াগ/নরজামভন শমর্র মাধযমম; সমবনাচ্চ ক্লামসর ধারণক্ষমতা 6 িু ট সামানজক
দূরত্ব নবনধ ঘমমর্ চলমত পামর, নকন্তু ঘকামর্া ঘক্ষমত্রই সাধারণ ক্লাস তার আকামরর 33% এর
ঘবনশ (অ্েনাৎ ঘস্টশর্, সাইমকল ইতযানদ তযাগ করা); রনতটি ঘসশমর্ পনরচ্ছন্নতা ও
জীবার্ুমুক্তকরমণর জর্য অ্নতনরক্ত সময় ঘদওয়ার জর্য ক্লাস নর্ধনারণ করা উনচত।
সুম্ব াগ-সুবিযা: পানর্র ঘবাতল নরনিল ঘস্টশর্ অ্র্ুমমানদত, নকন্তু পানর্র ঘিায়ারা ঘেমক
ঘশয়ার করা র্য়; কনমউর্াল পানর্র ঘিায়ারা বন্ধ করা হময়মে, নকন্তু বযবহামরর মমধয
পনরষ্কার করা পেনন্ত স্বতন্ত্র পানর্র ঘিায়ারা/ঘদাকার্ ঘখালা োকমত পামর।
এয়ার হোন্ডবলং বসম্বস্টম: নজমগুনলমত MERV-13 বা তারও ঘবনশ োকা উনচত; েনদ তারা
ঘসই স্তমর পনরচালর্া করমত অ্ক্ষম হর্ তমব তামদর অ্বশযই নহটিং, বায়ুচলাচল এবং এয়ার
কনিশর্ার (Heating, Ventilation, and Air Conditioning, HVAC) ঘপশাদার কুমমন্ট
োকমত হমব এবং আমমনরকার্ ঘসাসাইটি অ্ব নহটিং, ঘরনিজামরটিং এবং এয়ার-কনিশনর্ং
ইনঞ্জনর্য়ামসনর (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, ASHRAE) এবং ঘরাগ নর্য়ন্ত্রণ ও রনতমরাধ ঘকন্দ্রসমূহ (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) ঘেমক অ্নতনরক্ত বায়ুচলাচল এবং রশমর্
ঘরামটাকল গ্রহণ করমত হমব।

•

পবরদেন র্: স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ নজম/নিটমর্স ঘসন্টার ঘখালার দুই সপ্তামহর মমধয পনরদশনর্
করমব োমত ঘমমর্ চলা োয়।
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