COVID-19 গণস্বাস্থ্য সঙ্কটের সময় নিউ ইয়র্ক নসটির ইিট ার খাদ্য পনরটেবার
জিয অন্তবক র্তীর্ালীি নিটদ্ক নির্া
আপিার এই িনিটি পড়া হটয় গগটল আপনি নিটে র্তা নিনির্ত র্রটর্ত পারটবি।
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নিবক াহী আটদ্ি 202.61 অিুযায়ী, এই অন্তবক র্তীর্ালীি নিটদ্ক নির্া অিুযায়ী বুধবার, 30 গসটেম্বর, 2020 গিটর্ নিউ
ইয়র্ক িহটরর ইিট ার খাদ্য গসবা পুিরায় শুরু হটর্ত পাটর।
উটেিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য েঙ্কট চলাকালীন ননউ ইয়কয নেটি অঞ্চপ্টলর ইনপ্ট ার খাদ্য পনরপ্টেবা বযবোর মানলক/অপাপ্টরটর
এবং তাপ্টদ্র কমযচারী, ঠিকাদ্ার এবং পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র COVID-19 এর প্রাদ্ুর্যাব সেপ্টক োবধানতা েংক্রান্ত নবনধ-ননপ্টেধ
প্রদ্ান করার জনয এই অন্তবযতী ননপ্টদ্যনিকা ("ননউ ইয়কয নেটির ইনপ্ট ার খাদ্য পনরপ্টেবার জনয COVID-19 এর
অন্তবযতীকালীন ননপ্টদ্যনিকা") ততনর হপ্টয়প্টে।
এই ননপ্টদ্যনিকা ননউ ইয়কয িহপ্টরর ইনপ্ট ার খাদ্য সেবা, এবং সরস্টু প্টরন্ট, প্রনতষ্ঠান এবং অনযানয খাদ্য নবপ্টক্রতা এবং
কনপ্টেিপ্টন াইননং ইপ্টনর সেপ্টে প্রপ্টর্াজয হপ্টব। একবার কার্যকর হপ্টল, ননউ ইয়কয নেটির খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠানগুপ্টলা এই
ননপ্টদ্যনিকা অনুর্ায়ী গ্রাহকপ্টদ্র জনয ইনপ্ট াপ্টর বোর জায়গা খুলপ্টত পাপ্টর; যনদ্ও ইিট ার বার সানভকস এই সমটয় বন্ধ
িার্টর্ত হটব (অিক াৎ, বাটর গর্াি আসি বা গসবা গদ্ওয়া যাটব িা, সর্ল অযালটর্াহনলর্ পািীয় গেনবটল পনরটবিি
র্রটর্ত হটব), এবং স্থ্ািীয় সময় মধযরার্ত (রার্ত 12ো) এবং গভার 5োর মটধয ইিট ার ফু এবং পািীয় গসবা
অিুটমানদ্র্ত হটব িা। সর্ল গসবা অবিযই মধযরাটর্ত (রার্ত 12:00ো) বন্ধ িার্টর্ত হটব এবং গভার 5:00ো পযক ন্ত
পুিরায় োলু র্রা যাটব িা।
স ােণা অনুর্ায়ী, ননউ ইয়কয নেটি 400 জন প্রপ্টয়াগকারী কমীর একটি দ্ল গঠন এবং সমাতাপ্টয়ন করপ্টব র্ারা ননউ
ইয়কয নেটিপ্টত ইনপ্ট ার খাদ্য সেবা এবং াইননং প্রদ্ান কপ্টর এমন বযবো এই ননেপ্টত অন্তর্ুয ক্ত সস্টপ্টটর জানরকৃ ত
ননয়মাবলী সমপ্টন চলপ্টে তা নননিত করার দ্ানয়প্টে োকপ্টব। গয বযনি এই নিটদ্ক নির্া লঙ্ঘি পযক টবক্ষণ র্টর র্তার 1833-208-4160 িম্বটর গফাি র্টর, 855-904-5036 িম্বটর ‘VIOLATION’ নলটখ গমটসজ র্টর অিবা অিলাইটি
অনভটযাগ ফরম পূরণ র্রা উনেৎ।

এই অন্তবযতীকালীন ননপ্টদ্যনিকা পনরবতয ন োপ্টপপ্টে র্খন জনস্বাস্থ্য কমযকতয ারা এর প্রর্াব মূলযায়ন কপ্টর, র্ার মপ্টধয রপ্টয়প্টে
COVID-19 এর েংক্রমপ্টণ সকান পনরবতয ন, এবং মানলক/অপাপ্টরটরপ্টদ্র সমপ্টন চলা পর্যপ্টবেণ করা। উপরন্তু, ইনপ্ট ার
ধারণেমতা েংক্রান্ত নবনধননপ্টিধ কনমপ্টয় ধারণেমতা 25% সেপ্টক 50% করার জনয 1 নপ্টর্ম্বর, 2020 এর মপ্টধয এই
ননপ্টদ্যনিকা পুনমূযলযায়ন করা হপ্টব র্নদ্ না COVID-19 েংক্রমপ্টণর হার বৃনি পায়।
বনহরঙ্গন এবং সটক-আউট/স নলর্ানর খাদ্য পনরপ্টেবা েম্পপ্টকয আরও ননপ্টদ্যনিকার জনয অনুগ্রহ কপ্টর ননউ ইয়কয রাজয
স্বাস্থ্য নবর্াগ (Department of Health, DOH) এর "COVID-19 জনস্বাপ্টস্থ্যর জরুনর অবস্থ্ার েময় বনহরঙ্গন এবং
সটক-আউট/স নলর্ানর খাদ্য পনরপ্টেবার জনয অন্তবযতীকালীন ননপ্টদ্যনিকা" (Interim Guidance for Outdoor and TakeOut/Deliver Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) সদ্খুন।

এই ননপ্টদ্যনিকাগুনল সকবলমাে নূযনতম প্রপ্টয়াজনীয়তা এবং মানলক/অপাপ্টরটর অনতনরক্ত েতকয তা এবং ননপ্টেধাজ্ঞা জানর
করপ্টত পাপ্টরন। এই ননপ্টদ্যনিকাগুনল প্রকািনার েময় েবযানধক পনরনচত জনস্বাপ্টস্থ্যর অর্যাপ্টের উপর নর্নি করা, এবং সর্
ননের উপর ননর্য র কপ্টর এই ননপ্টদ্যনিকা ততনর হপ্টয়প্টে তা প্রায়িই পনরবনতয ত হপ্টত পাপ্টর এবং পনরবনতয ত হপ্টয় োপ্টক।
দ্ায়বি পেগুনল - সর্মন নীপ্টচ েংজ্ঞানয়ত করা হপ্টয়প্টে - খাদ্য পনরপ্টেবার োপ্টে েম্পনকয ত েকল স্থ্ানীয়, রাপ্টজযর এবং
র্ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রপ্টয়াজনীয়তা সমপ্টন চলার জনয দ্ায়ী। এোডাও দ্ায়বি পেগুনল এই প্রপ্টয়াজনীয়তার সর্ সকাপ্টনা আপপ্ট প্টটর
োপ্টে বতয মান োকার জনয দ্ায়ী, সেই োপ্টে সর্ সকাপ্টনা খাদ্য পনরপ্টেবা কার্যক্রম এবং/অেবা োইট ননরাপিা পনরকল্পনায়
এগুনল অন্তর্ুয ক্ত করার জনয।
সরাগ ননয়ন্ত্রণ ও প্রনতপ্টরাধ সকন্দ্র (Centers of Disease Control and Prevention), মানকয ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর খাদ্য ও ওেুধ
প্রিােন (U.S. Food and Drug Administration), এবং মানকয ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর শ্রম নবর্াপ্টগর সপিাগত ননরাপিা ও স্বাস্থ্য
প্রিােন (United States Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration) এমন সকাপ্টনা
নরপ্টপাটয েম্পপ্টকয েপ্টচতন নয় র্া পরামিয সদ্য় সর্ COVID19 েংক্রমণ খাপ্টদ্যর মাধযপ্টম েডাপ্টত পাপ্টর। অতএব, এই
ননপ্টদ্যনিকার অংি নহপ্টেপ্টব নচনিত অনতনরক্ত প্রপ্টয়াজনীয়তার োপ্টে খাদ্য পনরপ্টেবা প্রনতষ্ঠানগুপ্টলার জনয ননউ ইয়কয রাপ্টজযর
েযাননটানর সকা সমপ্টন চলা COVID-19 এর নবরুপ্টি র্প্টেষ্ট ননরাপিামূলক হপ্টব বপ্টল আিা করা হপ্টে।
পেভূ নম
7ই মাচয, 2020 তানরপ্টখ, গর্নযর অযান্ড্রু এম. কুওপ্টমা COVID-19 এর পনরপ্টপ্রনেপ্টত একটি জরুনর অবস্থ্া স ােণা কপ্টর
ননবযাহী আপ্টদ্ি 202 জানর কপ্টরন। েমগ্র ননউইয়কয জুপ্টড COVID-19 এর কনমউননটি ট্রান্সনমিন প্টটপ্টে। আপ্টরা েনডপ্টয়
পডা হ্রাে করপ্টত, সর্খাপ্টন েম্ভব, বযনক্তপ্টদ্র মপ্টধয অবিযই অন্তত 6 ফু প্টটর োমানজক দ্ূরে বজায় রাখপ্টত হপ্টব।
16 মাচয, 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুপ্টয়াপ্টমা ননবযাহী আপ্টদ্ি 202.3 জানর কপ্টরন, র্া সদ্িবযাপী খাদ্য ও পানীয় প্রনতষ্ঠাপ্টন
খাদ্য এবং পানীয় খাওয়া নননেি কপ্টর।
20 মাচয 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা ননবযাহী আপ্টদ্ি 202.6 জানর কপ্টরন, র্াপ্টত েমস্ত সগৌণ বযবোগুনলপ্টক দ্প্তপ্টরর
নর্তপ্টর বপ্টে কাজ করা বন্ধ রাখার ননপ্টদ্যি সদ্ওয়া হয়। অতযাবিযক বযবো, সর্মন এম্পায়ার সস্টট স প্টর্লপপ্টমন্ট
কপ্টপযাপ্টরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর ননপ্টদ্যনিকা দ্বারা েংজ্ঞানয়ত, এই েিরীপ্টর উপনস্থ্নত
েংক্রান্ত েীমাবিতার অধীন নেল না, নকন্তু, তাপ্টদ্র স্বাস্থ্য নবর্াগ (Department of Health, DOH) দ্বারা জানর করা
একটি পনরষ্কার এবং ননরাপদ্ কময পনরপ্টবি বজায় রাখার জনয ননপ্টদ্যিনা ও আপ্টদ্ি সমপ্টন চলার জনয ননপ্টদ্যি করা হয়,
এবং দ্ৃঢ়র্াপ্টব োমানজক দ্ূরপ্টের বযবস্থ্া বজায় রাখার জনয আহ্বান জানাপ্টনা হয়।
12ই এনপ্রল, 2020 তানরপ্টখ, গর্নযর কুওপ্টমা েমস্ত অতযাবিযকীয় বযবোয়ীক প্রনতষ্ঠানপ্টক তার কমীপ্টদ্র, র্ারা কমযস্থ্প্টল
উপনস্থ্ত আপ্টেন, তাপ্টদ্র নবনামূপ্টলয মুপ্টখর আোদ্ন প্রদ্ান করপ্টত হপ্টব, র্া তাপ্টদ্র কাপ্টজর েময় জনোধারণ বা
গ্রাহকপ্টদ্র েপ্টঙ্গ েরােনর েংপ্টর্াগ টার েময় অবিযই বযবহার করপ্টত হপ্টব, এই মপ্টময ননবযাহী আপ্টদ্ি 202.16 জানর
কপ্টরনেপ্টলন। 15 এনপ্রল 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা ননবযাহী আপ্টদ্ি 202.17 জানর কপ্টরপ্টেন র্া দ্ুই বেপ্টরর সবনি
বয়েী এবং নচনকৎোগতর্াপ্টব মুপ্টখর আবরণ েহণ করপ্টত েেম েকলপ্টক একটি েবযজনীন স্থ্াপ্টন এবং র্খন োমানজক
দ্ূরে বজায় রাখা েম্ভব নয়, বা র্খন োমানজক দ্ুরে বজায় রাখপ্টেন না, তখন তাপ্টদ্র নাক ও মুখ একটি মাস্ক
অেবা কাপপ্টডর ততনর মুপ্টখর আবরণ নদ্প্টয় ঢাকার জনয ননপ্টদ্যি সদ্য়। 16 এনপ্রল 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা ননবযাহী
আপ্টদ্ি 202.18 জানর কপ্টরন র্া েরকারী এবং সবেরকারী পনরবহণ বা অনযানয র্াডার পনরবহণ বযবহার করার েময়,
দ্ুই বেপ্টরর সবনি বয়প্টের এবং নচনকৎোগতর্াপ্টব একটি মুপ্টখর আবরণ েহণ করপ্টত েেম েকল মানুেপ্টক অবিযই সকান
র্াোর েময় তাপ্টদ্র নাক এবং মুপ্টখর উপর একটি মাস্ক অেবা মুপ্টখর আবরণ পরার ননপ্টদ্যি সদ্য়। এোডাও েরকানর
বা সবেরকানর পনরবহপ্টনর সর্ সকান পনরচালক বা চালকপ্টক একটি মুপ্টখর আবরণ বা মাস্ক র্া তাপ্টদ্র নাক এবং মুখ
সঢপ্টক রাপ্টখ, টা পরার ননপ্টদ্যি সদ্য় র্খন সতমন সকান গানডপ্টত সকান র্ােী োপ্টক। 29 সম, 2020 তানরপ্টখ গর্নযর
কুওপ্টমা ননবযাহী আপ্টদ্ি 202.34 জানর কপ্টরন, র্া বযবো অপাপ্টরটর/মানলকপ্টদ্র মুখ না সঢপ্টক বা মুখাবরণ বা মাপ্টস্কর
প্রপ্টয়াজনীয়তা না সমপ্টন চলা বযনক্তবগযপ্টদ্র প্রপ্টবপ্টি বাধা সদ্ওয়ার অনুপ্টমাদ্ন সদ্য়।
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26সি এনপ্রল, 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা স ােণা কপ্টরন সর্ তেয-পনরচানলত, আঞ্চনলক নবপ্টেেপ্টণ পর্যায় নর্নিপ্টত
ননউইয়প্টকয নিল্প এবং বযবো পুনরায় সখালার বযাপাপ্টর পর্যায় নর্নিক দ্ৃনষ্টর্নঙ্গ গ্রহণ করা হপ্টব। 4 সম 2020 তানরপ্টখ
গর্নযর বযবস্থ্া কপ্টরন সর্ নতু ন COVID-19 েংক্রমণ জনোস্থ্ পনরপ্টেবা লেণ নর্নিক পরীো এবং কন্টাক্ট সট্রনেং েহ
জনস্বাপ্টস্থ্যর নবনর্ন্ন নদ্ক মাোয় সরপ্টখ আঞ্চনলক নবপ্টেেণটি করা হপ্টব। 11 সম, 2020-এ, গর্নযর কুওপ্টমা স ােণা
কপ্টরন সর্, ননউ ইয়প্টকযর সবি নকেু অঞ্চপ্টল 15 সম, 2020-এর প্রেম পর্যায় শুরু হপ্টব, র্া উপলর্য আঞ্চনলক সমনট্রক্স
এবং েূচপ্টকর উপর নর্নি কপ্টর। 29 সম 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা স ােণা কপ্টরন সর্ ননউ ইয়প্টকযর সবি নকেু
অঞ্চপ্টল পুনরায় সখালার নদ্বতীয় পর্যায় শুরু হপ্টব। 3 জুন 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা স ােণাকপ্টরন সর্ রাপ্টজযর জানর
করা ননপ্টদ্যনিকা অনুর্ায়ী পুনরায় সখালার নদ্বতীয় পর্যাপ্টয় সরস্টু প্টরপ্টন্ট আউটপ্ট ার াইননং অনুপ্টমানদ্ত হপ্টব। 11 জুন গর্নযর
কুওপ্টমা স ােণা কপ্টরন সর্ ননউ ইয়প্টকযর সবি নকেু অঞ্চপ্টল 12 জুন তানরপ্টখ পুনরায় সখালার তৃ তীয় পর্যায় শুরু হপ্টব।
24 জুন, 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুপ্টয়াপ্টমা স ােণা কপ্টরন সর্ সস্টপ্টটর সবি কপ্টয়কটি অঞ্চল 26 জুন, 2020 সেপ্টক
পুনরায় সখালার চতু েয পর্যাপ্টয় প্রপ্টবি করপ্টত চপ্টলপ্টে।
9 সেপ্টেম্বর, 2020 তানরপ্টখ গর্নযর কুওপ্টমা স ােণা কপ্টরন সর্ ননউ ইয়কয নেটিপ্টত ইনপ্ট ার াইননং 30 সেপ্টেম্বর সেপ্টক
শুরু হপ্টব 25% দ্খলদ্ানরপ্টের েীমা এবং এখাপ্টন উনিনখত অনতনরক্ত প্রপ্টয়াজনীয়তা েহকাপ্টর। গর্নযর আরও স ােণা
কপ্টরন সর্ নেটি অফ ননউ ইয়প্টকযর 400 জন প্রপ্টয়াগকারী কমীর একটি দ্ল সস্টট পুনলি টাস্ক সফাপ্টেযর োপ্টে কাজ করপ্টব
র্াপ্টত তারা এই ননপ্টদ্যনিকা সমপ্টন চলা নননিত করপ্টত পাপ্টর।
ননম্ননলনখত মানদ্ণ্ডগুনলর পািাপানি, বযবোগুনলপ্টক স্বাস্থ্য নবর্াগ (Department of Health, DOH) এর জানর করা
পনরেন্ন এবং ননরাপদ্ কময পনরপ্টবি বজায় রাখার ননপ্টদ্যিনা ও আপ্টদ্ি সমপ্টন চলা অবযাহত রাখপ্টত হপ্টব।
অনুগ্রহ কপ্টর লেয করুন সর্, ননউ ইয়কয সস্টট দ্বারা ইেুয করা অনযানয পনরচালনানবনধ সেপ্টক এই ননেপ্টত উপ্টিখ করা
পনরচালনা নবনধ পৃেক, অনধক োম্প্রনতক ননপ্টদ্যনিকা প্রপ্টয়াগ করা হপ্টব।
নিউ ইয়র্ক রাটজয দ্ানয়ত্বিীল ইিট ার খাদ্য পনরটেবার মাি
আপ্টমনরকানে উইে ন জানবনলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), সেন্টােয ফর ন নজজ কপ্টেল
অযান্ড নপ্রপ্টর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ায়রনপ্টমন্ট সপ্রাপ্টটকিন এপ্টজনন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মানকয ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর শ্রম নবর্াপ্টগর অকুপ্টপিনাল সেফটি অযান্ড সহলে
অযা নমননপ্টেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূযনতম মান, তপ্টব
সেটু কুর মপ্টধয েীমাবি নয়, তা েহ প্রপ্টর্াজয সফ াপ্টরল িতয াবলী, এবং রাপ্টজযর নূযনতম মানদ্ণ্ড পূরণ না কপ্টর সকাপ্টনা
ইনপ্ট ার খাদ্য পনরপ্টেবা পনরচালনা করা র্াপ্টব না।
এই ননপ্টদ্যনিকার
পনরচালনা করা
করা হয়। ইনপ্ট
দ্বারা ননপ্টয়ানজত
োকপ্টবন।

মপ্টধয োকা রাপ্টজযর মানদ্ণ্ডগুনল COVID-19 জনস্বাপ্টস্থ্যর জরুনর অবস্থ্ার েময় ননউ ইয়কয িহপ্টর
েমস্ত ইনপ্ট ার খাদ্য পনরপ্টেবাগুনলর সেপ্টে প্রপ্টর্াজয র্তেণ পর্যন্ত না রাজয কতৃয ক মুলতু নব বা েংপ্টিাধন
ার খাদ্য পনরপ্টেবা োইপ্টটর মানলক/পনরচালক, বা ইনপ্ট ার খাদ্য পনরপ্টেবা োইপ্টটর মানলক/পনরচালক
অনয সকাপ্টনা পে (উর্য় সেপ্টেই, "দ্ায়বি পে") এই মানদ্ণ্ডগুনল পূরণ করার জনয দ্ায়বি

ননম্ননলনখত ননপ্টদ্যনিকা নতনটি পৃেক সশ্রণী ন প্টর গপ্টড উপ্টঠপ্টে: মানুে, স্থ্ান, এবং প্রনক্রয়া।

I. মািুে
A. িারীনরর্ দ্ূরত্ব
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•

•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ কমযচারীপ্টদ্র বাদ্ নদ্প্টয়, অর্যন্তরীণ ধারণেমতা সর্ন একটি
নননদ্য ষ্ট অঞ্চপ্টলর জনয দ্খল িংোপে দ্বারা ননধযানরত েবযানধক দ্খপ্টলর 25% পর্যন্ত েীমাবি োপ্টক।
o

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই তাপ্টদ্র প্রনতষ্ঠাপ্টনর 25% েমতা গঠনকারী পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র েংখযা প্রকাি করপ্টত হপ্টব,
এবং এই ধরপ্টনর সপানস্টং অবিযই সরস্টু প্টরপ্টন্টর সর্তপ্টরর কমযচারী এবং পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র কাপ্টে দ্ৃিযমান করপ্টত
হপ্টব, সেই োপ্টে সরস্টু প্টরপ্টন্টর বাইপ্টরর বযনক্তপ্টদ্র কাপ্টে দ্ৃিযমান করপ্টত হপ্টব (উদ্াহরণস্বরূপ, দ্রজায় সপানস্টং)।

o

দ্ায়বি পেপ্টক শুধুমাে কমযচারী বা পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টবপ্টির অনুমনত নদ্প্টত হপ্টব র্নদ্ খাদ্য
সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টবপ্টির আপ্টগ বা অনবলপ্টম্ব তাপ্টদ্র তাপমাো সনওয়া হয় এবং তাপমাো 100.0 ন নগ্র
ফাপ্টরনহাইপ্টটর সবনি োপ্টক না (সেকিন III: প্রনক্রয়া, উপধারা A: নিননং এবং সটনস্টং সত বণীত অনুর্ায়ী);
এবং

o

দ্ায়বি পেপ্টক শুধুমাে পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র ইনপ্ট াপ্টর খাওয়ার অনুমনত নদ্প্টত হপ্টব র্নদ্ প্রনতটি দ্প্টলর একজন বযনক্ত
খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টবপ্টির আপ্টগ বা অনবলপ্টম্ব োইন ইন কপ্টর, সর্াগাপ্টর্াগ সট্রনেং প্রপ্টচষ্টায় বযবহাপ্টরর জনয
পুপ্টরা নাম, ঠিকানা এবং সফান নম্বর প্রদ্ান কপ্টর।
▪

োইন-ইন প্রনক্রয়াটি সর্প্টকান উপাপ্টয় পনরচানলত হপ্টত পাপ্টর র্া দ্ায়বি পে উপপ্টরাক্ত সর্াগাপ্টর্াগ তেয
েংগ্রহ করপ্টত প্রনতষ্ঠা কপ্টর, জার মপ্টধয অন্তর্ুয ক্ত নকন্তু এপ্টতই েীমাবি নয় একটি ন নজটাল অযানিপ্টকিন,
এবং/অেবা কাগপ্টজর ফময।

▪

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই 28 নদ্ন ধপ্টর উনিনখত োইন-ইন তপ্টেযর সরক য বজায় রাখপ্টত হপ্টব এবং
অনুপ্টরাধ করা হপ্টল সস্টট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য নবর্াপ্টগর কাপ্টে এই ধরপ্টনর তেয উপলর্য করপ্টত হপ্টব।

দ্ায়বি পপ্টের নননিত করা উনচত সর্ শ্রনমকপ্টদ্র মপ্টধয েব েময় অন্তত েয় ফু ট দ্ূরে বজায় োপ্টক, র্নদ্ না মূল
কার্যকলাপ্টপর কারপ্টণ স্বল্প দ্ূরপ্টের প্রপ্টয়াজন হয় (সর্মন রান্না, পনরষ্কার, সটনবল পনরষ্কার, রেণাপ্টবেণ)। িারীনরক
দ্ূরে র্াই সহাক না সকন, দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই েকল কমযচারীর েব েময় একটি গ্রহণপ্টর্াগয মুখাবরণ পনরধান
করা নননিত করপ্টত হপ্টব।
o

পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র বপ্টে োকা োডা েব েময় মুখাবরণ পরপ্টত হপ্টব; র্নদ্ও নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ পৃষ্ঠপ্টপােপ্টকর
বয়ে দ্ুই বেপ্টরর সবিী এবং নচনকৎোগতর্াপ্টব সে এই ধরপ্টনর আবরণ েহয করপ্টত েেম।

o

COVID-19 এর জনয গ্রহণপ্টর্াগয মুখ আবরপ্টণর মপ্টধয অন্তর্ুয ক্ত নকন্তু এপ্টতই েীমাবি নয়, কাপড-নর্নিক মুখ
আবরণ এবং ন েপ্টপাপ্টজবল মাস্ক র্া মুখ এবং নাক উর্য় সঢপ্টক রাপ্টখ।

o

র্নদ্ও, সর্েব সেপ্টে োধারণত কাপ্টজর প্রকৃ নতর কারপ্টণ বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম নহোপ্টব উচ্চ মাোর
েুরো প্রপ্টয়াজন হয় সেেব সেপ্টে কাপড, ন েপ্টপাপ্টজবল, বা অনযানয উপকরপ্টণ ততনর মুখ আবরণ কমযপ্টেপ্টের
কার্যকলাপ্টপর জনয মুখ আবরণ নহোপ্টব গ্রহণপ্টর্াগয নয়। সেই নক্রয়াকলাপ্টপর জনয, নবদ্যমান নিল্প মাপ্টনর অধীপ্টন
N95 সরনিপ্টরটার বা বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম (personal protective equipment, PPE) বযবহার
করা অবযাহত রাখা উনচত, সর্মন সপিাগত ননরাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিােন (Occupational Safety and
Health Administration, OSHA) ননপ্টদ্যনিকা অনুর্ায়ী েংজ্ঞানয়ত করা হয়।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ ইনপ্ট াপ্টর গ্রাহকপ্টদ্র বোর সটনবল েব নদ্ক সেপ্টক নূযনতম েয় ফু ট
দ্বারা পৃেক করা হয়। সটনবপ্টলর মপ্টধয সর্খাপ্টন দ্ূরে রাখা েম্ভব নয়, দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই এই ধরপ্টনর সটনবপ্টলর
মপ্টধয িারীনরক প্রনতবন্ধকতা ততনর করপ্টত হপ্টব। িারীনরক প্রনতবন্ধকতা অবিযই উচ্চতায় অন্তত পাাঁচ ফু ট হপ্টত হপ্টব
এবং জরুনর এবং/অেবা ফায়ার এনক্সট বন্ধ করপ্টত পারপ্টব না।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টনর সর্ সকান অনুষ্ঠাপ্টন পৃষ্ঠপ্টপােপ্টকর েংখযা েপ্টবযাচ্চ দ্খলদ্ানরপ্টের 25%
বা বতয মান োমানজক েমাপ্টবপ্টির ননপ্টেধাজ্ঞার 25% এর কপ্টম েীমাবি করপ্টত হপ্টব র্া রাপ্টষ্ট্রর পর্যায়ক্রপ্টম পুনরায়
সখালার অংি নহপ্টেপ্টব প্রপ্টর্াজয আপ্টে (অেযাৎ, পর্যায় 4 অঞ্চপ্টল 50 বা তার কম সলাক, সেপ্টেম্বর 10, 2020
অনুর্ায়ী)
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•

•

দ্ায়বি পে একটি সটনবপ্টল র্তজন েম্ভব বযনক্তপ্টক বেপ্টত পাপ্টর, সর্খাপ্টন প্রনত সটনবপ্টল েপ্টবযাচ্চ 10 জন বযনক্ত বেপ্টত
পাপ্টর।
o

একটি সটনবপ্টল বো বযনক্তপ্টদ্র অবিযই একই দ্প্টলর েদ্েয হপ্টত হপ্টব নকন্তু নবনর্ন্ন পনরবাপ্টরর েদ্েয হপ্টত পাপ্টর।
উপরন্তু, র্ারা একই দ্প্টলর েদ্েয তারা আেপ্টত পাপ্টর, বেপ্টত পাপ্টর এবং নবনর্ন্ন েমপ্টয় চপ্টল সর্প্টত পাপ্টর
র্তেণ না তাপ্টদ্র নমেনিয়া শুধুমাে দ্প্টলর অনযানয েদ্েযপ্টদ্র মপ্টধয েীমাবি োপ্টক।

o

োম্প্রদ্ানয়ক সটনবল সর্খাপ্টন একানধক দ্ল একই বড সটনবপ্টল বপ্টে তার অনুমনত সদ্ওয়া র্াপ্টব র্নদ্ উর্য় পপ্টের
মপ্টধয কমপপ্টে েয় ফু ট দ্ূরে বজায় রাখা র্ায়।

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই বাপ্টর বেপ্টত এবং সেবা নননেি করপ্টত হপ্টব। বার শুধুমাে কমীপ্টদ্র জনয একটি উৎে
নহপ্টেপ্টব বযবহার করা সর্প্টত পাপ্টর তাপ্টদ্র সটনবপ্টল পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র সেবার জনয পানীয় প্রস্তুত করার জনয।
o

উপরন্তু, দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই গ্রাহকপ্টদ্র বাপ্টর র্াওয়া, অেবা দ্াাঁনডপ্টয় োকা, অ য ার, মূলয পনরপ্টিাধ বা
পনরপ্টবিন নননেি করপ্টত হপ্টব।

•

গ্রাহকপ্টদ্র জনয নবশ্রামকে প্রদ্ান করা দ্ায়বি পেগুনলপ্টক গ্রাহপ্টকরা নবশ্রামকপ্টে োকাকালীন এবং তার জনয অপ্টপো
করার েময় অবিযই োমানজক দ্ূরপ্টের প্রচার করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পে ওয়াকয প্টস্টিন ও কমযচারীপ্টদ্র বোর এলাকার েংখযা এবং বযবহার পনরবতয ন এবং/অেবা েীমাবি
করপ্টত পাপ্টর, র্াপ্টত শ্রনমকরা েব নদ্ক সেপ্টক অন্তত েয় ফু ট দ্ূরে (সর্মন পািাপানি এবং র্খন এপ্টক অপপ্টরর
মুপ্টখামুনখ হয়) বজায় রাখপ্টত পাপ্টর এবং একজন বযবহাপ্টরর পর পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত না কপ্টর এলাকা
র্াগার্ানগ না কপ্টর। র্খন োমানজক দ্ূরে বজায় রাখা েম্ভব নয় (সর্মন নপক-আপ সস্টিন, কযাি সরনজস্টার),
দ্ায়বি পে এমন েব এলাকায় িারীনরক প্রনতবন্ধকতা (সর্মন িানস্টক নিনডং ওয়াল) ততনর করপ্টত পাপ্টর সর্খাপ্টন
এগুনল বায়ু প্রবাহ, িীতাতপ ননয়ন্ত্রণ বা সর্নন্টপ্টলিনপ্টক প্রর্ানবত করপ্টব না) এবং জরুনর এবং/অেবা ফায়ার
এনক্সট বন্ধ করপ্টব না।
o

র্নদ্ বযবহার করা হয়, তাহপ্টল OSHA ননপ্টদ্যিাবলী অনুর্ায়ী িারীনরক প্রনতবন্ধকতা স্থ্াপন করা উনচত।

o

িারীনরক প্রনতবন্ধকতার অন্তর্ুয ক্ত হপ্টত পাপ্টর: নেপ পদ্য া, সিনক্সগ্লাে বা অনুরূপ উপকরণ, বা অনযানয জলপ্টরাধী
নবর্াজন বা পাটিযিন।

•

দ্ায়বি পেপ্টক একই েমপ্টয় একানধক বযনক্তর সোট েীমাবি স্থ্ান (সর্মন নিজ বা সস্টাপ্টরজ রুম) বযবহার নননেি
করা উনচত, র্নদ্ না একই েমপ্টয় এই ধরপ্টনর স্থ্াপ্টনর েকল কমযচারী গ্রহণপ্টর্াগয মুখাবরণ পনরধান কপ্টর। তপ্টব,
মুপ্টখর আবরণ বযবহার করা েপ্টেও, দ্খলকারীর েংখযা কখনই স্থ্াপ্টনর েবযানধক ধারণেমতার 25% অনতক্রম
করপ্টত পারপ্টব না, র্নদ্ না সেটি একক দ্খলকারীর বযবহাপ্টরর জনয ততনর করা হপ্টয় োপ্টক। দ্ায়বি পপ্টের উনচত
ননরাপিা সপ্রাপ্টটাকল বজায় সরপ্টখ র্ত সবনি বাইপ্টরর বাতাে সঢাকার বযবস্থ্া কপ্টর বায়ু চলাচল বৃনি করা (সর্মন
জানালা এবং রান্না প্টরর দ্রজা সখালা)।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই েংকীণয রাস্তা, বারান্দা, বা ফাাঁকা জায়গায় তীর নদ্প্টয় সটপ বা নচি বযবহার কপ্টর নদ্ব-মুখী
চলাচল কমাপ্টনার বযবস্থ্া রাখপ্টত হপ্টব, এবং োধারণত বযবহৃত এলাকায় বা সর্েব জায়গায় োধারণত সলাকজন
জড হয় বা লাইপ্টন দ্াডায় (সর্মন ক্লক ইন/আউট সস্টিন, স্বাস্থ্য পরীো সস্টিন, সেক রুম) সেখাপ্টন েয় ফু ট
পর পর দ্ূরপ্টের নচি নদ্প্টত হপ্টব।
o

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই িষ্টর্াপ্টব েয় ফু ট বযবধাপ্টনর েংপ্টকত নদ্প্টত হপ্টব:
▪

অ য ার করা, খাবার নপক-আপ করা, বোর জনয বা নবশ্রামাগার বযবহাপ্টরর জনয অপ্টপো করা গ্রাহকপ্টদ্র
সকাপ্টনা লাইন (সর্মন সটপ বা অনযানয েমান কার্যকর উপায় বযবহার কপ্টর); এবং

▪

সর্ সকান নপক-আপ বা সপপ্টমন্ট এলাকায় (উদ্াহরণস্বরূপ কাউন্টার, সটনবল, সরনজস্টার)।
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•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই গ্রাহকপ্টদ্র জনয এবং কমীপ্টদ্র জনয পৃেক প্রপ্টবিদ্বার/প্রস্থ্ানদ্াপ্টরর বযবস্থ্া করপ্টত হপ্টব,
সর্খাপ্টন েম্ভব।

•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত গ্রাহকপ্টদ্র তাপ্টদ্র গানডপ্টত বা বাইপ্টর অপ্টপো করপ্টত উৎোনহত করা, র্তেণ না খাবার তু প্টল
সনওয়া হয় অেবা তারা বেপ্টত প্রস্তুত হয়।

•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত গ্রাহকপ্টদ্র অনলাইপ্টন বা সফাপ্টনর মাধযপ্টম নরপ্টমাট অ য ার নদ্প্টত উৎোনহত করা।

•

সর্খাপ্টন েম্ভব, দ্ায়বি পপ্টের সর্াগাপ্টর্াগনবনহন অ য ার, অেয প্রদ্ান, স নলর্ানর এবং নপক-আপ এবং/অেবা
কাবযোই নপক-আপ বাস্তবায়প্টনর েুপ্টর্াগ সদ্ওয়া উনচত।
o

র্খন সর্াগাপ্টর্াগনবহীন অেয প্রদ্ান েম্ভব নয়, দ্ায়বি পপ্টের উনচত নবলপ্টফাপ্টডর বযবহার কমাপ্টনা এবং শুধুমাে
কাগপ্টজর রনেদ্ উপস্থ্াপন করা।

•

দ্ায়বি পপ্টের সর্েব গ্রাহকপ্টদ্র বেপ্টত সদ্ওয়া হপ্টব তাপ্টদ্র েমপ্টয়র আপ্টগ অ য ার করপ্টত সদ্ওয়ার েুপ্টর্াগ সদ্ওয়ার
কো নবপ্টবচনা করা উনচত, র্াপ্টত প্রনতষ্ঠাপ্টন বযয় করা েমপ্টয়র পনরমাণ েীনমত করা র্ায়।

•

দ্ায়বি পেপ্টক োরা োইট জুপ্টড নচি লাগাপ্টত হপ্টব, র্া DOH এর COVID-19 নচপ্টির োপ্টে োমঞ্জেযপূণয। দ্ায়বি
পে তাপ্টদ্র কমযপ্টেে বা সেটিং-এর উপর নর্নি কপ্টর ননপ্টজপ্টদ্র কাস্টমাইজ নচি ততনর করপ্টত পাপ্টর, এই ধরপ্টনর
নচি ন পাটযপ্টমপ্টন্টর নচপ্টির েপ্টঙ্গ েঙ্গনতপূণয হপ্টত হপ্টব। কমী এবং পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র ননপ্টম্নাক্ত নবেয়গুনল মপ্টন কনরপ্টয়
সদ্ওয়ার জনয নচপ্টির বযবহার করা উনচত:
o

আপনন অেুস্থ্ হপ্টল বানডপ্টতই অবস্থ্ান করপ্টবন।

o

র্নদ্ তারা কমযচারী হয় তাহপ্টল েবেময় তাপ্টদ্র নাক এবং মুখ েব েময় মুখ সঢপ্টক রাখপ্টত হপ্টব, র্নদ্ তারা
পৃষ্ঠপ্টপােক হয়, তাহপ্টল এবং বপ্টে োকা োডা েব েময় তাপ্টদ্র নাক এবং মুখ েব েময় মুখ সঢপ্টক রাখপ্টত
হপ্টব।

o

র্নদ্ তারা েম্প্রনত COVID-19 এর উপ্টিখপ্টর্াগয কনমউননটি েংক্রমণ রপ্টয়প্টে এমন একটি সস্টপ্টট নগপ্টয় োপ্টক,
তাহপ্টল DOH এর ভ্রমণ ননপ্টদ্যনিকা অনুোপ্টর সকায়াপ্টরনন্টন করপ্টত হপ্টব।

o

PPE েঠিকর্াপ্টব রাখা এবং র্খন প্রপ্টয়াজন, তা বানতল করা।

o

িারীনরক দ্ূরপ্টের ননপ্টদ্যিাবলী সমপ্টন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগয বা েংক্রমপ্টণর প্রনতপ্টবদ্ন করা, এবং নকর্াপ্টব এটি করা উনচত।

o

হাপ্টতর পনরেন্নতা এবং পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরপ্টণর ননপ্টদ্যনিকা অনুেরণ করা।

o

র্োর্ে শ্বাে-প্রশ্বাপ্টের পনরেন্নতা এবং কানির নিষ্টাচার অনুেরণ করা।

o

লঙ্ঘন পর্যপ্টবেণ করপ্টল 833-208-4160 নম্বপ্টর সফান কপ্টর অেবা 855-904-5036 নম্বপ্টর 'VIOLATION'
নলপ্টখ েমেযার কো জানান।

B. আবদ্ধ স্থ্াটি সমাটবি
•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই েিরীপ্টর েমপ্টবত হওয়া েীনমত করপ্টত হপ্টব (সর্মন কমীপ্টদ্র নমটিং) েব সচপ্টয় সবিী
র্তটা েম্ভব এবং অনযানয পিনত সর্মন নর্ন ও বা সটনলকনফাপ্টরনন্সং এর মপ্টতা পিনত বযবহার করা, CDC-র
ননপ্টদ্যনিকা অনুর্ায়ী "বযবো ও ননপ্টয়াগকারীপ্টদ্র জনয অন্তবযতী ননপ্টদ্যনিকা কপ্টরানার্াইরাে সরাগ 2019 (COVID19) এর নবরুপ্টি পনরকল্পনা এবং প্রনতনক্রয়ার জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019। র্খন নর্ন ওকনফাপ্টরনন্সং বা সটনলকনফাপ্টরনন্সং েম্ভব হয়
না, তখন দ্ানয়েিীল দ্লগুপ্টলার সখালা, র্ালর্াপ্টব সর্নন্টপ্টলটাপ্টরর মপ্টধয নমটিং করা উনচত এবং নননিত করা উনচত
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সর্ বযনক্ত এক আপ্টরকজপ্টনর মপ্টধয েয় ফু ট োমানজক দ্ূরে বজায় রাখপ্টব (সর্মন সচয়ার োকপ্টল, সচয়াপ্টরর
মধযবতী জায়গা সেপ্টড সদ্ওয়া, কমীপ্টদ্রপ্টক একটা সচয়ার সেপ্টড পপ্টরর সচয়াপ্টর বেপ্টত হপ্টব)।
•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত দ্খলদ্ানরে েীনমত করা অেবা অপ্রপ্টয়াজনীয় কমী েুপ্টর্াগ-েুনবধা এবং োম্প্রদ্ানয়ক এলাকা র্া
র্োর্ে োমানজক দ্ূরে পালপ্টনর েুপ্টর্াগ সদ্য় না তা বন্ধ কপ্টর োমানজক দ্ূরে পালনপ্টক উৎোনহত করা। র্নদ্
সখালা োপ্টক, দ্ায়বি পেগণপ্টক অবিযই এই ধরপ্টনর েরঞ্জাপ্টমর কাপ্টে হযান্ড েযাননটাইজার বা জীবাণুনািক ওয়াইপ
উপলর্য করপ্টত হপ্টব (উদ্াহরণস্বরূপ, সর্নন্ডং সমনিন, োম্প্রদ্ানয়ক কনফ সস্টিন)।

•

দ্ায়বি পেগণপ্টক নবশ্রামকে এবং সেক রুপ্টমর মপ্টতা সোট চেরগুনলপ্টত পর্যাপ্ত োমানজক দ্ূরপ্টের পালপ্টনর অর্যাে
করপ্টত হপ্টব, এবং এই ধরপ্টনর এলাকায় র্খন োমানজক দ্ূরে রো করা র্াপ্টব না, তখন সলাক েমাগম েীনমত
রাখার জনয োইপ্টনজ এবং নেপ্টস্টম (সর্মন বযবহৃত হপ্টে বপ্টল নচনিত করা) বযবহার করপ্টত হপ্টব; এবং

•

দ্ায়বি পেপ্টক সর্ সকান জমাপ্টয়প্টতর েমপ্টয় (সর্মন, নবরনত, খাবার, নিফপ্টটর শুরু/সিে) োমানজক দ্ূরে
(সর্মন, েয় ফু ট জায়গা) পালন করার জনয কমীপ্টদ্র জনয নবনর্ন্ন নিন উল নদ্প্টত হপ্টব।

C. র্মক টক্ষটের সনিয়র্তা
•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই স্থ্ানীয় েময় মধযরাত (রাত 12:00টা) সেপ্টক সর্ার 5:00টার মপ্টধয গ্রাহকপ্টদ্র খাদ্য ও
পানীয় পনরপ্টবিন বন্ধ করপ্টত হপ্টব; র্নদ্ও, দ্ায়বি পে সেবা সিে হওয়ার পর মধযরাপ্টতর পর গ্রাহকপ্টদ্র নেি
নমননপ্টটর জনয বোর অনুমনত নদ্প্টত পাপ্টর, শুধুমাে তাপ্টদ্র খাবার খাওয়া সিে করার উপ্টেপ্টিয। েকল সেবা অবিযই
মধযরাপ্টত (রাত 12:00টা) বন্ধ োকপ্টত হপ্টব এবং সর্ার 5:00টা পর্যন্ত পুনরায় চালু করা র্াপ্টব না।

•

দ্ায়বি পেপ্টদ্র ননম্ননলনখত পিনতগুনলর মাধযপ্টম পারিনরক েংপ্টর্াগ এবং জনেমাগম কমাপ্টত হপ্টব এই ধরপ্টণর
পিনতগুনলর মাধযপ্টম:
o

কমযপ্টেপ্টের নর্তপ্টর উপনস্থ্নত শুধুমাে আবিযক কমীপ্টদ্র মপ্টধযই েীনমত সরপ্টখ;

o

কমযপ্টেপ্টের েময়গুনলর োমঞ্জেযনবধান;

o

োমানজক দ্ূরপ্টের ননপ্টদ্যনিকা পালপ্টনর জনয অন-োইট কমযচারীর েংখযা হ্রাে করা;

o

নিফটিং ন জাইন (উদ্াহরণস্বরূপ A/B দ্ল, আগমন/প্রস্থ্াপ্টনর নবনর্ন্ন েময়);

o

সর্ েব কাপ্টজ োমানজক দ্ূরে বজায় রাখা র্ায় সেগুনলপ্টক সর্েব কাপ্টজ োমানজক দ্ূরে বজায় রাখা র্ায় না
সেগুনলর উপর অগ্রানধকার সদ্ওয়া;

o

কাপ্টজর েময়েুনচ নবনর্ন্ন করা এবং দ্খলকৃ ত এলাকা ননপ্টদ্যি করার জনয নচি বযবহার কপ্টর একটি এলাকায়
কমযরত একানধক ক্রু এবং/অেবা দ্ল এনডপ্টয় চলা; এবং/অেবা

o

র্াগ কপ্টর এবং বযানচং কার্যক্রম, সর্খাপ্টন েম্ভব, র্াপ্টত বযনক্তরা োমানজক দ্ূরে সমপ্টন চলপ্টত পাপ্টরন এবং একই
েমপ্টয় হাত িপ্টিযর েংখযা কমাপ্টত পাপ্টরন।

•

সর্খাপ্টন েম্ভব, দ্ায়বি পেগুনলর উনচত খাদ্য প্রস্তুতকারী কমীপ্টদ্র নিফট চলাকালীন অনযপ্টদ্র ওয়াকয সস্টিপ্টন
পনরবতয ন বা প্রপ্টবি না করপ্টত উৎোনহত করা, র্নদ্ না সেগুনল র্োর্ের্াপ্টব পনরষ্কার করা হয় এবং/অেবা
র্োর্ে র্াপ্টব জীবাণুমুক্ত করা হয়।

•

দ্ায়বি পপ্টের োর্য াপ্টরর জনয পৃেক কমযপ্টেে ননধযারণ করা উনচত, সর্খাপ্টন েম্ভব। ওর্ারলযাপ কমাপ্টত োর্য ারপ্টদ্র
সরস্টু প্টরপ্টন্ট নননদ্য ষ্ট সজাপ্টন খাবার পনরপ্টবিন করা উনচত।
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•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত বোর জনয কাস্টমার নরজাপ্টর্যিনপ্টক উৎোনহত করা, সর্খাপ্টন বাস্তবেম্মত, র্াপ্টত বপ্টে বপ্টে
পনরপ্টবিপ্টনর জনয অপ্টপোরত পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র েমাপ্টবি কনমপ্টয় সদ্ওয়া র্ায়।
o

দ্ায়বি পে গ্রাহকপ্টদ্র ন র্াইে নদ্প্টত পারপ্টব না (উদ্াহরণস্বরূপ বাজার) সর্ আেন বা অ য ার উপলর্য
আপ্টে, র্নদ্ না এই ধরপ্টনর ন র্াইেগুনল পুঙ্খানুপুঙ্খর্াপ্টব পনরষ্কার করা হয় এবং প্রনতটি বযবহাপ্টরর মপ্টধয
জীবাণুমুক্ত করা হয়।
▪

দ্ায়বি পেপ্টক একটি অ য ার বা বোর অপ্টপোয় োকা গ্রাহকপ্টদ্র োপ্টে সর্াগাপ্টর্াগ করপ্টত পদ্য ায় নবজ্ঞনপ্ত,
অন ও স ােণা, বা সটক্সট বাতয া বযবহার করপ্টত উৎোনহত করা হয়।

•

দ্ায়বি পে বুপ্টফ খুলপ্টত পাপ্টর, র্নদ্ তারা সেলফ-োনর্য ে না কপ্টর এবং তারা র্াপ্টত োধারণ বস্তুর
(উদ্াহরণস্বরূপ, চামচ, টং পনরপ্টবিন) িিয না কপ্টর তা নননিত করার জনয পর্যাপ্ত কমী োপ্টক এবং র্োর্ে
োমানজক দ্ূরে বজায় রাখা হয়।

•

উপপ্টর সর্মন উপ্টিখ করা হপ্টয়প্টে, দ্ায়বি পে গ্রাহকপ্টদ্র সটনবলোইপ্ট পানীয় প্রস্তুত করার জনয কমীপ্টদ্র জনয
ইনপ্ট ার বার এলাকা খুলপ্টত পাপ্টর; র্নদ্ও, বাপ্টর বোর বযবস্থ্া বন্ধ োকপ্টত হপ্টব এবং সকান কারপ্টণ বাপ্টর সকান
পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টক পনরপ্টবিন করা র্াপ্টব না।

D. েলােল ও বানণজয
•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক েপ্টবযাচ্চ ধারণেমতা এবং োমানজক দ্ূরপ্টের প্রপ্টয়াজনীয়তা সমপ্টন চলা নননিত করপ্টত খাদ্য সেবা
প্রনতষ্ঠাপ্টনর নর্তপ্টর প্রপ্টবি করা বযনক্তপ্টদ্র প্রবাহ কপ্টঠারর্াপ্টব পর্যপ্টবেণ এবং ননয়ন্ত্রণ করপ্টত হপ্টব, এবং েব েময়
এই ফযনেনলটির বতয মান ধারণেমতার একটি েঠিক গণনা বজায় রাখপ্টত হপ্টব র্াপ্টত নননিত করা র্ায় সর্ তা
25% এর অনতনরক্ত নয়। দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই সর্ন্ডর নপক-আপ এবং স নলর্ানরর জনয নননদ্য ষ্ট এলাকা স্থ্াপন
করপ্টত হপ্টব, েম্ভাবয সেপ্টে সর্াগাপ্টর্াগ েীনমত করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পেপ্টক োইপ্টট সর্াগাপ্টর্াগ এবং চলাচল েীনমত করা উনচত (সর্মন, নিফট সিে হপ্টয় র্াওয়া কমী এবং
নিফট শুরু করা কমীপ্টদ্র জনয পৃেক পৃেক প্রস্থ্ান এবং প্রপ্টবপ্টির বযবস্থ্া) (সর্মন র্ত সবনি েম্ভব কমীপ্টদ্র তাপ্টদ্র
ওয়াকয প্টস্টিপ্টনর কাোকানে োকপ্টত হপ্টব)।

•

সর্ েব নবপ্টক্রতাপ্টদ্র সলাপ্টকিপ্টন আেপ্টত হপ্টব, দ্ায়বি পপ্টের উনচত একটি েমপ্টয় একটি প্রনক্রয়া নননিত করা,
সর্খাপ্টন শুধুমাে একজন নবপ্টক্রতা একবাপ্টর একটি পণয েরবরাহ কপ্টর, কমীরা উচ্চ িিযতল পনরষ্কার এবং
জীবাণুমুক্ত কপ্টর, এবং পরবতী নবপ্টক্রতা প্রাঙ্গপ্টণ প্রপ্টবি করপ্টত পাপ্টর।

•

সর্খাপ্টন কার্যকর, দ্ায়বি পপ্টের উনচত (1) র্বপ্টন ট্রানফক প্রবাহ পনরচালনা করার জনয প্রপ্টবিদ্বাপ্টরর েংখযা
েীনমত করা এবং (2) অনি ননরাপিা এবং অনযানয প্রপ্টর্াজয ননয়মকানুন সমপ্টন চলা নননিত কপ্টর ননম বণীত
অনুর্ায়ী স্বাস্থ্য পরীোর েুনবধা প্রদ্ান করা।

•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই নিননংপ্টয়র জনয প্রনতষ্ঠাপ্টনর সর্তপ্টর বা বাইপ্টর োনর নদ্প্টয় দ্াাঁনডপ্টয় োকা অবস্থ্ায় েয়
ফু প্টটর োমানজক দ্ূরে বজায় রাখপ্টত একটি পনরকল্পনা ততনর করপ্টত হপ্টব, সর্মন প্রপ্টর্াজয।

II. জায়গা
A. A. বায়ু পনরশ্রুর্তর্রণ এবং গভনিটলিি নসটেম্ন

8

•

সেোল এয়ার হযান্ডনলং নেপ্টস্টম েহ ননউ ইয়কয নেটির খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টনর জনয দ্ায়বি পেপ্টক সকন্দ্রীয় HVAC
নেপ্টস্টম নফল্টাপ্টরিন বতয মাপ্টন ইনস্টল করা নফল্টার রযাক এবং এয়ার হযান্ডনলং নেপ্টস্টপ্টমর োপ্টে োমঞ্জেযপূণয তা
নননিত করপ্টত হপ্টব, র্া নূযনতম MERV-13, অেবা নিপ্টল্পর েমতু লয বা তার সচপ্টয় সবনি (উদ্াহরণস্বরূপ,
HEPA), সর্মন প্রপ্টর্াজয, এবং একটি প্রতযনয়ত সটকনননিয়ান বা েংস্থ্া, অযাপ্টমনরকান সোোইটি অফ নহটিং,
সরনিজাপ্টরটিং অযান্ড এয়ার কনন্ডিননং (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, ASHRAE)-প্রতযনয়ত,

সপিাদ্ার, প্রতযনয়ত সরপ্টট্রা-কনমেননং সপিাদ্ার, অেবা ননউ
ইয়প্টকযর লাইপ্টেন্সপ্রাপ্ত সপিাদ্ার নবনডং ইনঞ্জননয়ার হপ্টত হপ্টব।
o

•

দ্ায়বি পে CDC এবং ASHRAE েুপানরি অনুর্ায়ী অনতনরক্ত সর্নন্টপ্টলিন এবং এয়ার নফপ্টেিন নমটিপ্টগিন
সপ্রাপ্টটাকল গ্রহণ করার কো নবপ্টবচনা করপ্টত পাপ্টর, নবপ্টিে কপ্টর 15 বেপ্টরর সবিী বয়েী র্বনগুপ্টলার জনয
সর্গুনলর বায়ু বযবস্থ্াপনা নেপ্টস্টম রপ্টয়প্টে, র্ার মপ্টধয রপ্টয়প্টে:
▪

সকন্দ্রীয় বযবস্থ্ার প্রপ্টয়াজনীয় সরপ্টট্রা-কনমিননং, সেই োপ্টে প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী পরীো, র্ারোময এবং
সমরামত করা;

▪

সর্নন্টপ্টলিন সরট এবং আউটপ্ট ার এয়ার সর্নন্টপ্টলিন র্তটা েম্ভব বাডাপ্টনা;

▪

দ্ী য েময় ধপ্টর নেপ্টস্টম চালু রাখা, নবপ্টিে কপ্টর দ্খলদ্ানরপ্টের আপ্টগ এবং পপ্টর তদ্ননক কপ্টয়ক
জনয;

▪

চানহদ্া-ননয়নন্ত্রত সর্নন্টপ্টলিন নননিয় করা, সর্খাপ্টন র্ুনক্তেঙ্গত, এবং তাজা বায়ু েরবরাহ বৃনি কারী
নেপ্টস্টম রেণাপ্টবেণ;

▪

সর্খাপ্টন েম্ভব 40-60% মপ্টধয আপ্টপনেক আর্দ্যতা বজায় রাখা;

▪

েম্ভাবয মাোয় পুনঃেঞ্চালন হ্রাে বা ননমূযল করার জনয আউটপ্ট ার এয়ার

▪

বাইপাে েীনমত করার জনয নফল্টাপ্টরর নকনারা নেল করা;

▪

এগুনল েঠিকর্াপ্টব কাজ করপ্টে তা নননিত করপ্টত নেপ্টস্টম এবং নফল্টার ননয়নমত পনরদ্িযন করা, এবং
নফল্টারগুনল র্োর্ের্াপ্টব ইনস্টল করা, পনরপ্টেবার সময়াদ্কাপ্টল োনর্য ে করাপ্টনা হয় তা নননিত করা।

▪

বানেন্দাপ্টদ্র ননরাপিা এবং স্বােপ্টন্দযর জনয েুপ্টর্াগ সরপ্টখ জানালা সখালা রাখা;

▪

বায়ুবানহত র্াইরাে কণা নননিয় করপ্টত র্োর্ের্াপ্টব ন জাইন করা এবং অনতপ্টবগুনী জীবাণু নবনকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করা; এবং/অেবা

▪

বহনপ্টর্াগয এয়ার নক্লনার (উদ্াহরণস্বরূপ, তবদ্ুযনতক HEPA ইউননট) বযবহার করা, সর্ ইউননট গুনল
র্োর্ে কমযেমতা স্তপ্টর েপ্টবযাচ্চ বায়ু পনরবতয ন হার প্রদ্ান কপ্টর এবং েনতকর বাইপ্টপ্রা াক্ট উৎপাদ্ন কপ্টর
না।

ন্টার

যাম্পার সখালা;

ননউ ইয়কয নেটির খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠান সর্গুনলর সকন্দ্রীয় বায়ু বযবস্থ্াপনা নেপ্টস্টম রপ্টয়প্টে সর্গুনল উপপ্টর উনিনখত
নূযনতম নফল্টাপ্টরিপ্টনর মাো (অেযাৎ, MERV-13 বা তার সবনি) পনরচালনা করপ্টত পাপ্টর না সেগুনলর জনয,
দ্ায়বি পেপ্টদ্র অবিযই উনচৎ একটি প্রতযনয়ত HVAC সটকনননিয়ান, সপিাদ্ার, অেবা সকাম্পানন, ASHRAEপ্রতযনয়ত সপিাদ্ার, প্রতযনয়ত সরপ্টট্রা-কনমিননং সপিাদ্ার, অেবা ননউ ইয়প্টকযর লাইপ্টেন্সপ্রাপ্ত সপিাদ্ার নবনডং
ইনঞ্জননয়াপ্টরর দ্বারা প্রতযয়ন এবং ননের্ু ক্ত করপ্টত হপ্টব সর্ বতয মাপ্টন ইনস্টল করা নফল্টার র্যাকটি উপপ্টর উনিনখত
নফল্টাপ্টরিপ্টনর নূযনতম স্তপ্টরর (অেযাৎ MERV-13 বা তার সবনি) োপ্টে োমঞ্জেযপূণয নয় এবং/ অেবা এয়ার
হযান্ডনলং নেপ্টস্টমটি গরম এবং ঠান্ডা করার নুযনতম স্তরটি েম্পাদ্ন করপ্টত অেম হপ্টব র্া সেটি অনযোয় COVID19 জনস্বাপ্টস্থ্যর জরুরী অবস্থ্ার আপ্টগ করপ্টত েেম হপ্টয়নেল র্নদ্ সতমন উচ্চ মাোর নফল্টাপ্টরিন (অেযাৎ MERV13 বা তার সবনি) ইন্সটল করা োপ্টক।
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•

o

উপরন্তু, কম নফপ্টেিন সরপ্টট অপাপ্টরট করার জনয দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই সস্টট বা স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য নবর্াপ্টগর
কমযকতয াপ্টদ্র পর্যাপ্টলাচনার জনয এই ধরপ্টনর কাগজপে রাখপ্টত হপ্টব, অনতনরক্ত সর্নন্টপ্টলিন এবং এয়ার নফপ্টেিন
কমাপ্টনার সপ্রাপ্টটাকল েহ।

o

উপরন্তু, সর্েব দ্ায়বি পপ্টের ফযানেনলটির একটি সকন্দ্রীয় এয়ার হযান্ডনলং নেপ্টস্টম আপ্টে র্ারা MERV-13 বা
তার সবনি নফল্টাপ্টরিন সরটিং পূরণ করপ্টত অেম তাপ্টদ্র CDC এবং ASHRAE েুপানরি প্রনত অনতনরক্ত
সর্নন্টপ্টলিন এবং/অেবা এয়ার নফল্টাপ্টরিন নমটিপ্টলিন সপ্রাপ্টটাকল গ্রহণ করপ্টত হপ্টব, র্ার মপ্টধয রপ্টয়প্টে:
▪

সকন্দ্রীয় বযবস্থ্ার প্রপ্টয়াজনীয় সরপ্টট্রা-কনমিননং, সেই োপ্টে প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী পরীো, র্ারোময এবং
সমরামত করা;

▪

সর্নন্টপ্টলিন সরট এবং আউটপ্ট ার এয়ার সর্নন্টপ্টলিন র্তটা েম্ভব বাডাপ্টনা;

▪

দ্ী য েময় ধপ্টর নেপ্টস্টম চালু রাখা, নবপ্টিে কপ্টর দ্খলদ্ানরপ্টের আপ্টগ এবং পপ্টর তদ্ননক কপ্টয়ক
জনয;

▪

চানহদ্া-ননয়নন্ত্রত সর্নন্টপ্টলিন নননিয় করা, সর্খাপ্টন র্ুনক্তেঙ্গত, এবং তাজা বায়ু েরবরাহ বৃনি কারী
নেপ্টস্টম রেণাপ্টবেণ;

▪

সর্খাপ্টন েম্ভব 40-60% মপ্টধয আপ্টপনেক আর্দ্যতা বজায় রাখা;

▪

েম্ভাবয মাোয় পুনঃেঞ্চালন হ্রাে বা ননমূযল করার জনয আউটপ্ট ার এয়ার

▪

বাইপাে েীনমত করার জনয নফল্টাপ্টরর নকনারা নেল করা;

▪

এগুনল েঠিকর্াপ্টব কাজ করপ্টে তা নননিত করপ্টত নেপ্টস্টম এবং নফল্টার ননয়নমত পনরদ্িযন করা, এবং
নফল্টারগুনল র্োর্ের্াপ্টব ইনস্টল করা, পনরপ্টেবার সময়াদ্কাপ্টল োনর্য ে করাপ্টনা হয় তা নননিত করা।

▪

বানেন্দাপ্টদ্র ননরাপিা এবং স্বােপ্টন্দযর জনয েুপ্টর্াগ সরপ্টখ জানালা সখালা রাখা;

▪

বায়ুবানহত র্াইরাে কণা নননিয় করপ্টত র্োর্ের্াপ্টব ন জাইন করা এবং অনতপ্টবগুনী জীবাণু নবনকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করা; এবং/অেবা

▪

বহনপ্টর্াগয এয়ার নক্লনার (উদ্াহরণস্বরূপ, তবদ্ুযনতক HEPA ইউননট) বযবহার করা, সর্ ইউননট গুনল
র্োর্ে কমযেমতা স্তপ্টর েপ্টবযাচ্চ বায়ু পনরবতয ন হার প্রদ্ান কপ্টর এবং েনতকর বাইপ্টপ্রা াক্ট উৎপাদ্ন কপ্টর
না।

ন্টার

যাম্পার সখালা;

ননউ ইয়কয নেটির খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টনর সর্ েব দ্ায়বি পপ্টের ফযানেনলটিপ্টত সকন্দ্রীয় এয়ার হযান্ডনলং নেপ্টস্টম সনই
বা পনরচালনা কপ্টর না বা অনযোয় নেপ্টস্টমগুনল রেণাপ্টবেণ কপ্টর, তাপ্টদ্র অবিযই CDC এবং ASHRAE েুপানরি
অনুর্ায়ী সর্নন্টপ্টলিন এবং এয়ার নফপ্টেিন নমটিপ্টগিন সপ্রাপ্টটাকল গ্রহণ করপ্টত হপ্টব।
o

েঠিকর্াপ্টব কাজ করপ্টে তা নননিত করপ্টত সর্প্টকাপ্টনা রুপ্টমর সর্নন্টপ্টলিন নেপ্টস্টম (প্টর্মন উইপ্টন্ডা ইউননট,
ওয়াল ইউননট) এবং নফল্টার ননয়নমত পনরদ্িযন করা, এবং নফল্টারগুনল র্োর্ের্াপ্টব ইনস্টল করা, পনরপ্টেবার
সময়াদ্কাপ্টল োনর্য ে করাপ্টনা হয় তা নননিত করা।

o

দ্ী য েময় ধপ্টর সর্প্টকাপ্টনা রুপ্টমর সর্নন্টপ্টলিন নেপ্টস্টম চালু রাখা, নবপ্টিে কপ্টর দ্খলদ্ানরপ্টের আপ্টগ এবং পপ্টর
তদ্ননক কপ্টয়ক ন্টার জনয;

o

তাজা বায়ু গ্রহণ েপ্টবযাচ্চ করপ্টত রুম সর্নন্টপ্টলিন নেপ্টস্টম সেটিং করা, সলায়ার ফযান কম গনতপ্টত সেট করা
এবং বানেন্দাপ্টদ্র সেপ্টক র্তদ্ূর েম্ভব দ্ূপ্টর মুখ কপ্টর সদ্ওয়া;

o

সর্খাপ্টন েম্ভব 40-60% মপ্টধয আপ্টপনেক আর্দ্যতা বজায় রাখা;

o

বানেন্দাপ্টদ্র ননরাপিা এবং স্বােপ্টন্দযর জনয েুপ্টর্াগ সরপ্টখ জানালা সখালা রাখা;
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o

সর্ সকান নেনলং ফযান সেট করা র্াপ্টত বানেন্দাপ্টদ্র সেপ্টক উপপ্টরর নদ্প্টক বাতাে টানপ্টত পাপ্টর, র্নদ্ প্রপ্টর্াজয
হয়;

o

সর্খাপ্টন েম্ভব ইনপ্ট ার বাতাে এক্সজপ্টস্টর বদ্প্টল জানালায় ফযাপ্টনর অগ্রানধকার সদ্ওয়া;

o

এমন পাখা বযবহার করা সেপ্টক নবরত োকা র্া শুধুমাে বাতাে পুনঃপ্রবাহ কপ্টর অেবা র্োর্ে এক্সজস্ট
েরবরাহ না কপ্টর শুধুমাে একটি প্টর বাতাে সদ্য়;

o

বায়ুবানহত র্াইরাে কণা নননিয় করপ্টত র্োর্ের্াপ্টব ন জাইন করা এবং অনতপ্টবগুনী জীবাণু নবনকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করা; এবং/অেবা

o

বহনপ্টর্াগয এয়ার নক্লনার (উদ্াহরণস্বরূপ, তবদ্ুযনতক HEPA ইউননট) বযবহার করা, সর্ ইউননট গুনল র্োর্ে
কমযেমতা স্তপ্টর েপ্টবযাচ্চ বায়ু পনরবতয ন হার প্রদ্ান কপ্টর এবং েনতকর বাইপ্টপ্রা াক্ট উৎপাদ্ন কপ্টর না।

B. রান্নাঘর এলার্া
•

কাপ্টজ নফপ্টর আোর আপ্টগ, দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই একটি েুস্থ্ এবং ননরাপদ্ পনরপ্টবি নননিত করপ্টত রান্না র
বযবস্থ্ার নফপ্টর আো পূবয সচক এবং মূলযায়ন েম্পন্ন করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই রান্না প্টরর কমীপ্টদ্র েব েময় মুখাবরণ পরা নননিত করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত রান্না র পুননবযনযাে করা র্াপ্টত েয় ফু ট দ্ূরে বজায় রাখা র্ায়, র্তদ্ূর েম্ভব।
o

দ্ায়বি পপ্টের উনচত েমপ্টয়র আপ্টগ কাজ করার (সর্মন খাদ্য প্রস্তুনত) জনয নবনর্ন্ন নিফট ততনর করা।

•

র্তদ্ূর েম্ভব, দ্ায়বি পপ্টের উনচত রান্না প্টরর কমীপ্টদ্র তাপ্টদ্র নিফট জুপ্টড একটি নননদ্য ষ্ট সস্টিপ্টন ননপ্টয়ানজত করা
(সর্মন োলাদ্ বা নগ্রল বা নমষ্টান্ন)।

•

সর্খাপ্টন প্রপ্টর্াজয, দ্ায়বি পপ্টের উনচত কমযপ্টেপ্টে এবং এলাকায় মাকয ার স্থ্াপন করা র্াপ্টত েব নদ্ক সেপ্টক েয় ফু ট
দ্ূরপ্টের েংপ্টকত সদ্ওয়া র্ায়।

•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত রান্না প্টরর কমীপ্টদ্র উৎোনহত করা র্াপ্টত পরবতী বযনক্ত হাত সেপ্টক হাপ্টত আইপ্টটম পাে না
কপ্টর কাউন্টাপ্টর রাপ্টখ র্াপ্টত পপ্টরর বযনক্ত তু প্টল ননপ্টত পাপ্টর।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই কমীপ্টদ্র মপ্টধয রান্না প্টরর েরঞ্জাম (সর্মন েু নর, হাাঁনড, নযাকডা/সতায়াপ্টল) র্াগার্ানগ
কমাপ্টত হপ্টব।

C. সুরক্ষামূলর্ সরঞ্জাম
•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই েব েময় েব কমীর মুখাবরণ পরা নননিত করপ্টত হপ্টব। দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই কমীপ্টদ্র
হাপ্টতর পনরেন্নতা অনুিীলন নননিত করপ্টত হপ্টব এবং সস্টট এবং স্থ্ানীয় েযাননটানর সকাপ্ট র োপ্টে োমঞ্জেযপূণয খানল
হাপ্টতর প্রনতবন্ধকতা বযবহার করপ্টত হপ্টব।
o

o

র্নদ্ কমীরা খাদ্য বযতীত প্রস্তুনত কার্যক্রপ্টমর েময় গ্লার্ে পপ্টর োপ্টকন, তাহপ্টল দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই:
▪

কমীপ্টদ্র

ন

ন গ্লার্ে পনরবতয ন নননিত করপ্টত হপ্টব; এবং

▪

কাজ পনরবতয ন করার েময় কমীপ্টদ্র গ্লার্ে পনরবতয ন করপ্টত উৎোনহত করপ্টত হপ্টব (উদ্াহরণস্বরূপ
গ্রাহকপ্টদ্র নপ্র-সরানলং নেলর্ারওয়যার পনরপ্টবিন করা)।

র্নদ্ কমীরা গ্লার্ে না পপ্টর, তাহপ্টল দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই কমীপ্টদ্র
হাত পনরষ্কার করা নননিত করপ্টত হপ্টব।

ন

ন হাত সধায়া এবং/অেবা তাপ্টদ্র
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▪

•

দ্ায়বি পেপ্টক নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ সর্ েব কমযচারী সটনবল পনরষ্কার করপ্টেন তারা োবান এবং পানন
নদ্প্টয় হাত ধুপ্টয়প্টেন এবং র্নদ্ তারা গ্লার্ে পপ্টর োপ্টকন, তাহপ্টল তাপ্টদ্র গ্লার্ে প্রনতস্থ্াপন করপ্টত হপ্টব,
সটনবল পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার আপ্টগ এবং পপ্টর।

দ্ায়বি পেগুপ্টলাপ্টক অবিযই শুধুমাে তখনই গ্রাহকপ্টদ্র প্রনতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টবপ্টির অনুমনত সদ্ওয়া উনচৎ র্নদ্ তারা একটি
গ্রহণপ্টর্াগয মুপ্টখর আবরণ পপ্টর োপ্টকন; তপ্টব, সেটি তখনই প্রপ্টর্াজয র্নদ্ সেই গ্রাহক দ্ুই বেপ্টরর সবিী বয়েী হন
এবং নচনকৎোগতর্াপ্টব এই ধরপ্টনর আবরণ েহয করপ্টত েেম হন।
o

দ্ায়বি পপ্টের অবিযই উনচত সটনবপ্টল বপ্টে না োকা অবস্থ্ায় গ্রাহকপ্টদ্র মুখাবরণ পরপ্টত বাধয করপ্টত হপ্টব
(সর্মন নপকআপ্টপর জনয অপ্টপো করা, সটনবপ্টল র্াওয়া-আো, নবশ্রামাগার সেপ্টক র্াওয়া-আো)।

o

একবার বোপ্টনা হপ্টল, দ্ায়বি পেপ্টক খাবার না খাওয়ার েমর্ এবং কমীপ্টদ্র োপ্টে কপ্টোপকেপ্টনর েময়়
গ্রাহকপ্টদ্র মুখাবরণ পরপ্টত উৎোনহত করা উনচত, নকন্তু বাধয করপ্টত পারপ্টব না।

•

নননদ্য ষ্ট কমযপ্টেপ্টের নক্রয়াকলাপ্টপর জনয প্রপ্টয়াজনীয় PPE োডাও, দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই গ্রহণপ্টর্াগয মুপ্টখর
আবরণ েংগ্রহ করপ্টত, ততনর করপ্টত বা অনযোয় অজযন করপ্টত হপ্টব এবং এই ধরপ্টনর আবরণ কমযপ্টেপ্টে োকাকালীন
কমযচারীপ্টদ্র নবনা মূপ্টলয প্রদ্ান করা উনচত। দ্ায়বি পেগুনলর কাপ্টে মুপ্টখর আবরণ, মাস্ক এবং অনযানয প্রপ্টয়াজনীয়
বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE)-এর পর্যাপ্ত সর্াগান োকা উনচত, র্নদ্ সকাপ্টনা কমযচারীর প্রনতস্থ্াপন
প্রপ্টয়াজন বা একজন সর্ন্ডপ্টরর তা প্রপ্টয়াজন হয়। স্বীকৃ ত মুপ্টখর আবরণগুনলর মপ্টধয অন্তর্ুয ক্ত, নকন্তু সেগুনলর মপ্টধয
েীমাবি নয়, কাপড (সর্মন বানডপ্টত ততনর সেলাই করা কাপড, ফানল কপ্টর কাটা, বযান্ডানা), োনজযকযাল মাস্ক,
N95 সরনিপ্টরটর এবং সফে নেড।

•

মুপ্টখর আবরণ বযবহাপ্টরর পর পনরষ্কার করপ্টত বা প্রনতস্থ্াপন করপ্টত হপ্টব এবং সেগুনল সিয়ার করা র্াপ্টব না।
অনুগ্রহ কপ্টর কাপপ্টডর মুপ্টখর আবরণ এবং অনযানয ধরপ্টনর বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) েম্পপ্টকয
অনতনরক্ত তপ্টেযর জনয এবং সেইোপ্টে তা বযবহার এবং পনরষ্কাপ্টরর ননপ্টদ্যিাবলীর জনয সরাগ ননয়ন্ত্রণ ও প্রনতপ্টরাধ
সকন্দ্র (CDC) এর ননপ্টদ্যনিকা সদ্খুন।
o

লেয রাখপ্টবন সর্, সর্েব সেপ্টে কাপ্টজর প্রকৃ নতর কারপ্টণ বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম নহোপ্টব উচ্চ মাোর
েুরো প্রপ্টয়াজন হয় সেেব সেপ্টে কাপড, ন েপ্টপাপ্টজবল মুখাবরণ কমযপ্টেপ্টের কার্যকলাপ্টপর জনয মুখ আবরণ
নহোপ্টব গ্রহণপ্টর্াগয নয়। উদ্াহরণস্বরূপ, র্নদ্ নননদ্য ষ্ট ফু োনর্য ে কার্যক্রপ্টমর গতানুগনতক কাপ্টজ N95
সরনিপ্টরপ্টট্রর প্রপ্টয়াজন হয়, তাহপ্টল একটি কাপড বা বানডপ্টত ততনর মাস্ক র্প্টেষ্ট হপ্টব না। দ্ায়বি পেগুনলপ্টক
এই ধরপ্টনর ননরাপিা েরঞ্জাপ্টমর জনয সপিাগত ননরাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) মান সমপ্টন চলপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই তাপ্টদ্র কমীপ্টদ্র ননজস্ব গ্রহণপ্টর্াগয মুপ্টখর আবরণ বযবহার করার অনুমনত নদ্প্টত হপ্টব
নকন্তু তাপ্টদ্র কমীপ্টদ্র ননজস্ব মুপ্টখর আবরণ েরবরাহ করপ্টত বলপ্টত পারপ্টবন না। উপরন্তু, এই ননপ্টদ্যনিকা কমীপ্টদ্র
তাপ্টদ্র বযনক্তগত মানলকানাধীন অনতনরক্ত প্রনতরোমূলক আবরণ (সর্মন োনজযকাল মাস্ক, N95 সরনিপ্টরটর, বা
সফে নিড) পরা সেপ্টক প্রনতপ্টরাধ করপ্টব না, অেবা অনযোয় র্নদ্ দ্ায়বি পে অনুর্ায়ী তাপ্টদ্র কাপ্টজর প্রকৃ নতর
কারপ্টণ কমীপ্টদ্র আপ্টরা সবনি ননরাপিামূলক বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) বযবহাপ্টরর প্রপ্টয়াজন হয়।
ননপ্টয়াগকতয াপ্টদ্র েকল প্রপ্টর্াজয সপিাগত ননরাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) মান সমপ্টন চলপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই রান্না প্টরর বস্তুর, কলম এবং পযা এবং সেই োপ্টে দ্রজার হাতল, নকপযা এবং
টাচনিপ্টনর মত র্াগার্ানগ করা পৃষ্ঠতপ্টলর র্াগার্ানগ েীনমত করার জনয বযবস্থ্া গ্রহণ করপ্টত হপ্টব, অেবা
র্াগার্ানগ করা বস্তুর েংিপ্টিয বা প্রায়িই বযবহৃত পৃষ্ঠতল িিয করার েময় কমীপ্টদ্র গ্লার্ে (কাজ-উপর্ুক্ত বা
সমন প্টকল) পরপ্টত বাধয করপ্টত হপ্টব; অেবা, িিয করার আপ্টগ এবং পপ্টর হাত সধায়ার জনয কমীপ্টদ্র বাধয করপ্টত
হপ্টব।
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•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই PPE - র্ার মপ্টধয মুখাবরণ অন্তর্ুয ক্ত, নকন্তু েীমাবি নয়- নকর্াপ্টব র্োর্ে র্াপ্টব পরা
র্ায়, খুপ্টল সনওয়া র্ায়, পনরষ্কার করপ্টত হয় (সর্মন প্রপ্টর্াজয), এবং সফপ্টল সদ্ওয়া র্ায় সেই নবেপ্টয় কমীপ্টদ্র
প্রনিেণ নদ্প্টত হপ্টব।

D. পনরচ্ছন্নর্তা, পনরষ্কার এবং জীবাণুমুির্রণ
•

প্রােনঙ্গকতা অনুর্ায়ী, দ্ায়বি পেগণপ্টক "COVID-19 এর জনয েরকানর এবং সবেরকানর সকন্দ্রগুনল পনরষ্কার এবং
জীবাণুমুক্ত করার ননপ্টদ্যনিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) এবং "েcেনডপ্টয় পডা োমান" (STOP THE SPREAD) সপাস্টার েপ্টমত CDC এবং DOH-এর
প্রস্তানবত স্বাস্থ্যনবনধ এবং পনরষ্করণ ও জীবাণুমুক্তকরপ্টণর আবনিযক িতয গুনল সমপ্টন চলা হপ্টে নক না তা দ্ানয়েিীল
পেগণপ্টক নননিত করপ্টত হপ্টব। দ্ায়বি পেপ্টক লগ বজায় রাখপ্টত হপ্টব র্াপ্টত তানরখ, েময় এবং পনরেন্নতার
পনরনধ অন্তর্ুয ক্ত।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই োইপ্টট হাপ্টতর পনরেন্নতা সস্টিন েরবরাহ এবং রেণাপ্টবেণ করপ্টত হপ্টব, ননম্নরূপ্টপ:
o

হাত সধায়ার জনয: োবান, উষ্ণ প্রবানহত পানন, এবং ন েপ্টপাপ্টজবল কাগপ্টজর সতায়াপ্টল।

o

হাত েযাননটাইজ করার জনয: সর্খাপ্টন হাত সধায়ার েুনবধা পাওয়া র্াপ্টব না বা েম্ভব নাও হপ্টত পাপ্টর সেইেব
এলাকার জনয একটি অযালপ্টকাহল নর্নিক হযান্ড েযাননটাইজার র্াপ্টত অন্তত 60% অযালপ্টকাহল োপ্টক।

o

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই উচ্চ িিয এলাকাজুপ্টড হযান্ড েযাননটাইজার উপলর্য করপ্টত হপ্টব (সর্মন নবশ্রামাগাপ্টরর
বাইপ্টর)। এটা েুনবধাজনক জায়গায় রাখা উনচত, সর্মন প্রপ্টবিদ্বার, প্রস্থ্ানদ্বার, কযানিয়ার। টাচ-নি হযান্ড
েযাননটাইজার ন প্টিন্সার উৎোনহত করা হয়।

•

দ্ায়বি পেগণপ্টক হযান্ড েযাননটাইজাপ্টরর জায়গাগুনলর কাপ্টে খুব সবনি সনাংরা হাত োবান এবং জল নদ্প্টয় ধুপ্টত হপ্টব
নচনিত কপ্টর োইপ্টনজ নদ্প্টত হপ্টব; হযান্ড েযাননটাইজার খুব সবনি সনাংরা হাপ্টত কার্যকর হয় না।

•

PPE েহ ময়লা োমগ্রী সফলার জনয েুনবধার চারপাপ্টি পাপ্টের বযবস্থ্া করা।

•

সটক-আউট/স নলর্ানরর জনয, দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই:
o

খাদ্য এবং/অেবা পানীপ্টয়র জনয অপ্টপোরত গ্রাহকপ্টদ্র জনয হাপ্টতর পনরেন্নতা সস্টিন প্রদ্ান করপ্টত হপ্টব;

o

কমীপ্টদ্র োবান এবং পানন নদ্প্টয় হাত সধায়া অেবা হযান্ড েযাননটাইজার বযবহার করা নননিত করপ্টত হপ্টব,
এবং, র্নদ্ কমীরা গ্লার্ে বযবহার কপ্টরন, তাহপ্টল ননয়নমতর্াপ্টব তা প্রনতস্থ্াপন করপ্টত হপ্টব; এবং

o

র্নদ্ নপক-আপ/স নলর্ানর ইনপ্ট ার/স রা জায়গায় োপ্টক, তাহপ্টল সর্নন্টপ্টলিপ্টনর জনয জানালা এবং/অেবা
দ্রজা সখালা োকা নননিত করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পেপ্টক র্াগার্ানগ করা এবং প্রায়িই িিয করা পৃষ্ঠতপ্টলর জনয উপর্ুক্ত পনরেন্নতার/জীবাণুমুক্তকরণ
উপকরণ েরবরাহ করপ্টত হপ্টব এবং এই পৃষ্ঠতপ্টলর বযবহাপ্টরর আপ্টগ এবং পপ্টর কমীপ্টদ্র হাপ্টতর পনরেন্নতা েহ
প্রস্তুতকারপ্টকর ননপ্টদ্যিনা অনুেরণ কপ্টর এই উপকরণ বযবহার করপ্টত উত্োনহত করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পেগুপ্টলাপ্টক োইপ্টটর জায়গাপ্টক ননয়নমতর্াপ্টব পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করপ্টত হপ্টব এবং অপ্টনপ্টকর দ্বারা
বযবহৃত উচ্চ ঝুাঁ নক েম্পন্ন স্থ্ানগুনলপ্টক আরও ননয়নমত পনরষ্কার এবং জীবানুমুক্ত করপ্টত হপ্টব। পনরষ্কার এবং
জীবাণুমুক্তকরণ কপ্টঠার এবং চলমান হপ্টত হপ্টব এবং অন্তত প্রনতটি নিফপ্টটর পপ্টর, তদ্ননক, বা প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী
আপ্টরা ন হপ্টত হপ্টব। কীর্াপ্টব সফনেনলটিগুনল পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করপ্টবন তার নবিদ্ ননপ্টদ্যিাবলীর জনয
অনুগ্রহ কপ্টর DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকানর এবং সবেরকানর সকন্দ্রগুনল পনরষ্কার করা এবং জীবাণুমুক্ত
করার নবেপ্টয় অন্তবযতীকালীন ননপ্টদ্যনিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and
Private Facilities for COVID-19) সদ্খুন।
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o

•

দ্ায়বি পেগণপ্টক সরস্টরুমগুনল অবিযই ননয়নমত পনরষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা নননিত করপ্টত হপ্টব। কত
ন বযবহার হয় তার উপর ননর্য র কপ্টর নবশ্রামকেগুনল আপ্টরা ন ন পনরষ্কার করা উনচত।

ন

▪

সর্খাপ্টন েম্ভব সেখাপ্টন দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই নচি, বযবহৃত হপ্টে এমন নচি এবং অনযানয পিনতপ্টত
নবশ্রামকপ্টের ধারণ েমতা হ্রাে কপ্টর দ্ূরে নবনধমালা পালন নননিত করপ্টত হপ্টব।

▪

দ্ায়বি পেপ্টক নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ েরঞ্জামগুনল ননয়নমত র্াপ্টব পনরষ্কার করা হয় এবং ননবনন্ধত
জীবাণুনািক বযবহার কপ্টর জীবাণুমুক্ত করা হয়, র্ার মপ্টধয অন্তর্ুয ক্ত অন্তত কমীরা র্তবার ওয়াকয প্টস্টিন
পনরবতয ন কপ্টর অেবা একটি নতু ন েরঞ্জাপ্টম স্থ্ানান্তর কপ্টর ততবার পনরষ্কার করা। EPA দ্বারা COVID19-এর নবরুপ্টি কার্যকর নহপ্টেপ্টব িনাক্ত হওয়া ননউইয়কয সস্টপ্টটর পনরপ্টবি েংরেণ দ্প্তপ্টরর (Department
of Environmental Conservation, DEC) ননবনন্ধত পণযগুপ্টলার তানলকা বযবহার করুন।

o

র্নদ্ পনরষ্কার বা জীবাণুমুক্তকরণ পণয বা পনরষ্কার এবং জীবাণুনািক কাজ ননরাপিা বযাহত কপ্টর বা উপাদ্ান
বা র্ন্ত্রপানতর েনত কপ্টর, তাহপ্টল দ্ায়বি পেপ্টক কমীপ্টদ্র বযবহাপ্টরর মধযবতী েমপ্টয় হাপ্টতর জীবাণুমুক্তকরণ
এলাকার বযবস্থ্া করপ্টত হপ্টব এবং/অেবা তাপ্টদ্র সফপ্টল সদ্ওয়া র্ায় এমন গ্লার্ে েরবরাহ করপ্টত হপ্টব
এবং/অেবা এমন র্ন্ত্রপানত বযবহারকারী কমীর েংখযা েীনমত করপ্টত হপ্টব।

o

দ্ায়বি পেপ্টক একজন বযনক্তর COVID-19 িনাক্ত হওয়ার সেপ্টে উন্মুক্ত এলাকার পনরষ্কাপ্টরর এবং জীবাণুমুক্ত
করার বযবস্থ্া করপ্টত হপ্টব, এই ধরপ্টনর পনরেন্নতার অন্তর্ুয ক্ত হপ্টব, অন্তত েব অনধক সলাক চলাচল এলাকা
এবং উচ্চ-িিয পৃষ্ঠতপ্টলর (সর্মন র্াগার্ানগ করা েরঞ্জাম, সমনিন, ওয়াকয সস্টিন, নকপযা , সটনলপ্টফান,
সর্নন্ডং সমনিন, োম্প্রদ্ানয়ক কনফ সস্টিন) ইতযানদ্ পনরষ্কার।

সকাপ্টনা বযনক্তর COVID-19 আপ্টে বপ্টল েপ্টন্দহ হপ্টল অেবা নননিত হপ্টল "আপনার সফনেনলটি পনরষ্কার করা এবং
জীবাণুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর ননপ্টদ্যনিকা ননম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আক্রান্ত েপ্টন্দহর্াজন বযনক্ত বা অেুস্থ্ বযনক্ত দ্বারা বযবহৃত এলাকা বন্ধ কপ্টর নদ্ন।
▪

আক্রান্ত এলাকা বন্ধ এবং পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা প্রপ্টয়াজন।

▪

র্নদ্ ফু ট্রাপ্টকর সকান কমযচারীর COVID-19 আপ্টে বপ্টল েপ্টন্দহ করা হয় অেবা নননিত করা হয়,
তাহপ্টল পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফু ট্রাক বন্ধ কপ্টর নদ্প্টত হপ্টব।

o

এলাকায় নবমান বাতাে বাডাপ্টনার জনয বাইপ্টরর দ্রজা ও জানালা খুলুন।

o

পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার আপ্টগ 24
েম্ভব অপ্টপো করুন।

o

COVID-19 এ নননিতর্াপ্টব অেুস্থ্ বযনক্ত দ্বারা বযবহৃত েকল এলাকা সর্মন অনফে, বােরুম, োধারণ
এলাকা, এবং র্াগার্ানগ করা েরঞ্জাম পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করুন।

o

একবার এলাকা র্োর্ের্াপ্টব পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা হপ্টয় সগপ্টল, এটি বযবহাপ্টরর জনয সখালা সর্প্টত
পাপ্টর।

o

ণ্টা অপ্টপো করুন। র্নদ্ 24

ণ্টা েম্ভব না হয়, তাহপ্টল র্তেণ

▪

COVID-19 এ আক্রান্ত বা েপ্টন্দহর্াজন বযনক্তর েপ্টঙ্গ
করার পরপরই কময এলাকায় নফপ্টর সর্প্টত পাপ্টরন।

ননষ্ঠ সর্াগাপ্টর্াগ হয় নন এমন কমীরা জীবাণুমুক্ত

▪

" ননষ্ঠ বা কাোকানে" সর্াগাপ্টর্াগ েম্পপ্টকয তপ্টেযর জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রমণ বা
এক্সপ্টপাজাপ্টরর পর কাপ্টজ নফপ্টর আো েরকানর ও সবেরকানর কমযচারীপ্টদ্র জনয অন্তবযতীকালীন ননপ্টদ্যনিকা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) সদ্খুন।

COVID-19 এ েপ্টন্দহর্াজন বা নননিত অেুস্থ্ বযনক্তর প্রদ্িযন বা েুনবধা বযবহাপ্টরর পর র্নদ্ োত নদ্প্টনর
সবনি েময় অনতবানহত হয়, তাহপ্টল অনতনরক্ত পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরপ্টণর প্রপ্টয়াজন সনই, নকন্তু
ননয়মমানফক পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ করা উনচত।
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•

দ্ায়বি পেপ্টক খাবার ও পানীয় র্াগার্ানগ করা নননেি করপ্টত হপ্টব, বানড সেপ্টক কমীপ্টদ্র দ্ুপুপ্টরর খাবার আনপ্টত
উৎোনহত, এবং খাবার খাওয়ার েময় োমানজক দ্ূরে পালন করপ্টত কমীপ্টদ্র জনয পর্যাপ্ত জায়গার বযবস্থ্া করপ্টত
হপ্টব। র্নদ্ কমীরা োধারণত গ্রাহকপ্টদ্র বযবহাপ্টরর জনয েংরনেত সটনবপ্টল ইনপ্ট ার সখপ্টয় োপ্টকন, তাহপ্টল তারা
খাওয়া বা পান করার েময় সফেমাস্ক খুপ্টল সফলপ্টত পাপ্টরন, নকন্তু র্নদ্ তারা সটনবল সেপ্টক দ্াাঁনডপ্টয় োপ্টকন বা
সটনবল সেপ্টক েপ্টর র্ান, তাহপ্টল তাপ্টদ্র অবিযই সফে মাস্ক বযবহার করপ্টত হপ্টব, এবং এই ধরপ্টনর াইননং এলাকার
জনয 25% দ্খলেীমা ননপ্টেধাজ্ঞার অংি নহপ্টেপ্টব গণয করা হপ্টব। একজন কমযচারী নর্নন সরস্টু প্টরপ্টন্টর জনগপ্টণর জনয
প্রপ্টবিপ্টর্াগয নয় এমন এলাকায় খাবার সখপ্টত েেম, তাপ্টক এই ধরপ্টনর েমতা সেপ্টক বাদ্ সদ্ওয়া হপ্টত পাপ্টর।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ গ্রাহকপ্টদ্র েরােনর েরবরাহ করা েকল মিলা একক বযবহাপ্টরর
ন েপ্টপাপ্টজবল কপ্টন্টইনার বা পুনবযযবহারপ্টর্াগয কপ্টন্টইনাপ্টর োকপ্টত হপ্টব র্া ননয়নমতর্াপ্টব পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত
করা হয়, আদ্িযর্াপ্টব প্রনত পপ্টের বযবহাপ্টরর পর।

•

দ্ায়বি পপ্টের নননিত করা উনচত সর্ অনতনেপ্টদ্র একক বযবহার, কাগজ, ন েপ্টপাপ্টজবল সমনু সদ্ওয়া হয়
এবং/অেবা সমনু োদ্া সবা য /চক সবা য /সটনলনর্িন/সপ্রাপ্টজক্টপ্টর প্রদ্নিযত হয়, সর্খাপ্টন েম্ভব। র্নদ্ নন-ন েপ্টপাপ্টজবল
সমনু বযবহার করা হয়, দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই প্রনতটি দ্প্টলর বযবহাপ্টরর মপ্টধয সমনু পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত
করপ্টত হপ্টব।
o

দ্ায়বি পপ্টের উনচত গ্রাহকপ্টদ্র অনলাইপ্টন সমনু সদ্খপ্টত উৎোনহত করা (সর্মন তাপ্টদ্র ননজস্ব স্মাটযপ্টফান বা
ইপ্টলকট্রননক ন র্াইপ্টে) সর্খাপ্টন েম্ভব।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই নপ্র-পযাপ্টকজ নেলর্ারওয়যার বা নপ্র-সরাল করা নেলর্ারওয়যার বযবহার করপ্টত হপ্টব।
নেলর্ারওয়যার অবিযই মাস্ক এবং গ্লার্ে পনরধান কপ্টর নপ্র-সরাল করপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পে সখালা টু েনপক বা ে েরবরাহ করপ্টত পারপ্টব না।

E. পযক ায়িনমর্ভাটব পুিরায় গখালা
•

দ্ায়বি পেপ্টক পুনরায় সখালার নক্রয়াকলাপ পর্যায়ক্রনমকর্াপ্টব
কাজ স্বার্ানবক পর্যাপ্টয় নফপ্টর আোর আপ্টগ পনরচালন েংক্রান্ত
উনচত প্রেম পুনরায় সখালার েময় কমী, কাপ্টজর েময় এবং
করা উনচত র্াপ্টত পনরবতয প্টনর োপ্টে মাননপ্টয় সনওয়ার েমতা

করার জনয উৎোনহত করা হয় র্াপ্টত উৎপাদ্ন বা
েমেযার েমাধান করা েম্ভব হয়। দ্ায়বি পেগুনলর
উপলব্ধ গ্রাহপ্টকর েংখযা েীনমত করার কো নবপ্টবচনা
প্রদ্ান করা র্ায়।

F. গযাগাটযাগ পনরর্ল্পিা
•

দ্ায়বি পেগণপ্টক নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ তারা সস্টপ্টটর জানর করা নিপ্টল্পর ননপ্টদ্যনিকাটি পর্যাপ্টলাচনা কপ্টরপ্টেন এবং
বুপ্টঝপ্টেন, এবং এটিও নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ তারা সেগুনল কার্যকর করপ্টবন।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই সরস্টু প্টরপ্টন্টর সর্তপ্টর কমযচারী এবং পৃষ্ঠপ্টপােকপ্টদ্র জনয সপাস্ট করপ্টত হপ্টব, সেই োপ্টে
সরস্টু প্টরপ্টন্টর বাইপ্টরও সপাস্ট করপ্টত হপ্টব (উদ্াহরণস্বরূপ, দ্রজায় সপাস্ট করা):
o

তাপ্টদ্র প্রনতষ্ঠাপ্টন 25% েমতা গঠনকারী পৃষ্ঠপ্টপােপ্টকর েংখযা; এবং

o

লঙ্ঘপ্টনর নরপ্টপাটয করার জনয সফান নম্বর এবং সটক্সট নম্বর।
▪

সর্েব বযনক্ত লঙ্ঘন পর্যপ্টবেণ কপ্টরন তারা 833-208-4160 নম্বপ্টর সফান কপ্টর অেবা 855-904-5036
নম্বপ্টর 'VIOLATION' নলপ্টখ েমেযার কো জানাপ্টত পাপ্টরন।
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•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই কমযচারী, নবপ্টক্রতা এবং গ্রাহকপ্টদ্র জনয একটি সর্াগাপ্টর্াগ পনরকল্পনা ততনর করপ্টত হপ্টব
র্া কমীপ্টদ্র তেয প্রদ্াপ্টনর জনয প্রপ্টর্াজয ননপ্টদ্যিনা, প্রনিেণ, স্বাের, এবং একটি েঙ্গনতপূণয উপায় অন্তর্ুয ক্ত কপ্টর।
দ্ায়বি পেগণপ্টক ওপ্টয়বপ্টপজ, সটক্সট এবং ইপ্টমল গ্রুপ, এবং সোিযাল নমন য়া গপ্টড সতালার কো নবপ্টবচনা করপ্টত
হপ্টব।

III. প্রনিয়াসমূহ
A. নিনিং এবং গেনেং
•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টন সপৌাঁোপ্টনার আপ্টগ বা অনবলপ্টম্ব তাপমাো পরীো েম্পন্ন করপ্টত হপ্টব।
o

100.0 ন নগ্র ফাপ্টরনহাইপ্টটর সবনি তাপমাো েম্পন্ন সকান বযনক্তপ্টক প্রনতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টবপ্টির অনুমনত সদ্ওয়া উনচত
নয়, তারা কমযচারী সহাক বা পৃষ্ঠপ্টপােক।
▪

o

দ্ায়বি পে েম্ভাবয উপেগযর্ুক্ত বযনক্তবগযপ্টক েনাক্ত করপ্টত নবনডংপ্টয়র প্রপ্টবিদ্বাপ্টর িিযহীন োমযাল কযাপ্টমরা
বযবহার করপ্টত পাপ্টর এবং একটি পরবতী নিননং েম্পূণয করপ্টত তাপ্টদ্রপ্টক মাধযনমক নিননং অঞ্চপ্টল
ননপ্টদ্যনিত করুন।

তাপমাো পরীো অবিযই মানকয ন েম কমযেংস্থ্াপ্টনর েুপ্টর্াগ কনমিন বা DOH ননপ্টদ্যনিকা অনুর্ায়ী পনরচালনা
করপ্টত হপ্টব। দ্ায়বি পে কতৃয ক কমী বা গ্রাহকপ্টদ্র স্বাস্থ্য তপ্টেযর সরক য রাখা নননেি (উদ্াহরণস্বরূপ,
একজন বযনক্তর নননদ্য ষ্ট তাপমাোর তেয), নকন্তু এমন সরক য বজায় রাখার অনুমনত সদ্ওয়া হয় র্া নননিত
কপ্টর সর্ বযনক্তপ্টক নিন করা হপ্টয়প্টে এবং এই ধরপ্টনর নিননং এর ফলাফল (উদ্াহরণস্বরূপ, পাে/সফল,
নক্লয়ার/নক্লয়ার করা হয়নন)।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই প্রনতটি গ্রাহক দ্প্টলর অন্তত একজন বযনক্তপ্টক খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টন (অেবা নরপ্টমাট োইনইন এর মাধযপ্টম) োইন-ইন করপ্টত বাধয করপ্টত হপ্টব, সর্াগাপ্টর্াগ সট্রনেং প্রপ্টচষ্টায় বযবহাপ্টরর জনয পুপ্টরা নাম,
ঠিকানা এবং সফান নম্বর প্রদ্ান করপ্টত হপ্টব।

•

উপপ্টর উনিনখত তাপমাো পরীোর পািাপানি দ্ায়বি পেগুনলপ্টক অবিযই তাপ্টদ্র কমীপ্টদ্র জনয বাধযতামূলক তদ্ননক
স্বাস্থ্য নিননং এর অনুিীলন বাস্তবায়ন করপ্টত হপ্টব এবং সর্খাপ্টন কার্যকর, নবপ্টক্রতাপ্টদ্র জনযও, নকন্তু এই ধরপ্টনর
িীননং গ্রাহক এবং স নলর্ানর কমীপ্টদ্র জনয বাধযতামূলক করা হপ্টব না।
o

কমযচারীরা োইপ্টট নরপ্টপাটয করার আপ্টগ, র্তখাপ্টন েম্ভব, নিননংপ্টয়র কাজগুনল দ্ূরবতীর্াপ্টব করা সর্প্টত পাপ্টর
(সর্মন সটনলপ্টফাপ্টন বা ইপ্টলকট্রননকর্াপ্টব), বা োইপ্টট করা সর্প্টত পাপ্টর।

o

নিননং সিে হওয়ার পূপ্টবয এপ্টক অপপ্টরর োপ্টে ননষ্ঠ বা ননকট দ্ূরপ্টে োকা শ্রনমকপ্টদ্র পরষ্পপ্টরর মপ্টধয একনেত
হওয়ার সেপ্টক নবরত রাখার জনয নিননংপ্টয়র বযবস্থ্া করা উনচত।

o

অন্তত েব কমীপ্টদ্র এবং সর্খাপ্টন েম্ভব, সর্ন্ডরপ্টদ্র নিননং করপ্টত হপ্টব এবং একটি প্রশ্নাবলী বযবহার করপ্টত
হপ্টব র্া ননধযারণ কপ্টর সর্ কমী বা সর্ন্ডপ্টরর োপ্টে ননপ্টম্নাক্ত টনা প্টটপ্টে নক না:
(a)
সজপ্টনশুপ্টন গত 14 নদ্প্টন ননষ্ঠ বা ননকট েংিপ্টিয সেপ্টকপ্টেন এমন কারও েপ্টঙ্গ নর্নন COVID-19 এর
জনয পরীোয় পনজটির্ ফল লার্ কপ্টরপ্টেন বা র্ার মপ্টধয COVID-19 এর লেণ রপ্টয়প্টে।
(b)

গত 14 নদ্প্টনর মপ্টধয COVID-19 এর জনয ইনতবাচক পরীনেত হপ্টয়প্টেন;

(c)

গত 14 নদ্প্টন COVID-19 -এর সকানও লেণ অনুর্ব কপ্টরপ্টেন; এবং/অেবা

(d)
গত 14 নদ্প্টন 24 ণ্টারও সবনি েময় ধপ্টর COVID-19 এর উপ্টিখপ্টর্াগয কনমউননটি েংক্রমণ আপ্টে
এমন সস্টপ্টট ভ্রমণ কপ্টরপ্টেন।
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•

দ্ায়বি পে গ্রাহকপ্টদ্র একটি স্বাস্থ্য েমীো নদ্প্টত হপ্টবই বপ্টল বাধয করপ্টত পারপ্টব না তপ্টব গ্রাহকপ্টদ্র সেটি করার
জনয উৎোনহত করপ্টত পারপ্টব।

•

COVID-19 এর োপ্টে েংনেষ্ট উপেগয েম্পপ্টকয েবযানধক হালনাগাদ্কৃ ত তপ্টেযর জনয "কপ্টরানার্াইরাপ্টের লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পপ্টকয CDC ননপ্টদ্যনিকা সদ্খুন।

•

COVID-19 এবং সকায়ারান্টাইন প্রপ্টয়াজনীয়তা েহ রাজযগুনলর েপ্টবযাচ্চ হালনাগাদ্ তপ্টেযর জনয DOH ভ্রমণ ননপ্টদ্যনিকা
সদ্খুন।

•

দ্ায়বি পপ্টের উনচৎ কমীপ্টদ্র জনয এটি আবিযক করা র্াপ্টত, র্নদ্ এবং র্খন উপপ্টরাক্ত সকান প্রপ্টশ্নর প্রনত তাপ্টদ্র
উিপ্টর পনরবতয ন হয় তারা সর্ন অনবলপ্টম্ব তা প্রকাি কপ্টরন, সর্মন র্নদ্ তারা উপেগয অনুর্ব করপ্টত শুরু কপ্টরন,
কাপ্টজর েময় বা তার পপ্টর।

•

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক নননিত করপ্টত হপ্টব সর্ তাপমাো পরীেণ েহ অনযানয নিননং কার্যক্রম েম্পাদ্ন করা সকাপ্টনা
কমী, োইপ্টট প্রপ্টবি করা েম্ভাবয েংক্রানমত কমযচারী অেবা নবপ্টক্রতাপ্টদ্র দ্বারা েংক্রমণ সেপ্টক র্োর্ে র্াপ্টব
েুরনেত। সর্ কমীরা নিননং কার্যক্রম েম্পাদ্ন কপ্টরন তাপ্টদ্র সরাগ ননয়ন্ত্রণ ও প্রনতপ্টরাধ সকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য
নবর্াগ (DOH) এবং সপিাগত ননরাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) সপ্রাপ্টটাকপ্টলর োপ্টে পনরনচত ননপ্টয়াগকতয ানচনিত বযনক্তপ্টদ্র দ্বারা প্রনিনেত হওয়া উনচত।

•

নিননং করা কমীপ্টদ্র জনয কমপপ্টে একটি সফে মাস্ক েহ বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) প্রদ্ান করা
উনচত এবং তাপ্টদ্র তা বযবহার করা উনচত, এবং তাপ্টত গ্লার্ে, একটি গাউন, এবং/অেবা একটি সফে নিড
অন্তর্ুয ক্ত হপ্টত পাপ্টর।

•

COVID-19 পনজটির্ হওয়া সকান কমীপ্টক প্রনতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টবি করার অনুমনত সদ্ওয়া উনচত নয় এবং সর্ কমীরা
পরীোয় পনজটির্ ফল লার্ কপ্টরপ্টেন তাপ্টদ্র অবিযই স্বাস্থ্যপ্টেবা প্রদ্ানকানরর োপ্টে সর্াগাপ্টর্াপ্টগর ননপ্টদ্যিনাবলী নদ্প্টয়
বানডপ্টত পাঠিপ্টয় সদ্ওয়া উনচত।
o

দ্ায়বি পেগণপ্টক কমযচারীটিপ্টক স্বাস্থ্যপ্টেবা ও সটনস্টং নরপ্টোপ্টেযর তেয প্রদ্ান করপ্টত হপ্টব।

o

দ্ায়বি পেগুনলপ্টক COVID-19 পরীেপ্টণ সকাপ্টনা ইনতবাচক ফলাফল েম্পপ্টকয অনবলপ্টম্ব রাজয এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য
নবর্াগপ্টক জানাপ্টত হপ্টব।

•

দ্ায়বি পপ্টের COVID-19 এর েপ্টন্দহর্াজন বা নননিত সকে বা COVID-19 এ আক্রান্ত বযনক্তর োপ্টে ননষ্ঠ বা
কাোকানে সর্াগাপ্টর্াপ্টগর পর কাপ্টজ নফপ্টর আেপ্টত চাওয়া কমযচারীপ্টদ্র েংক্রান্ত সপ্রাপ্টটাকল বা পনলনে জানার জনয
"COVID-19 েংক্রমণ বা এক্সপ্টপাজাপ্টরর পর কাপ্টজ নফপ্টর আো েরকানর ও সবেরকানর কমযচারীপ্টদ্র জনয
অন্তবযতীকালীন ননপ্টদ্যনিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) সদ্খা উনচত।

•

দ্ায়বি পপ্টের উনচত সর্াগাপ্টর্াপ্টগর একটি সকন্দ্রীয় বযনক্ত ননধযারণ করা, র্া কার্যকলাপ, অবস্থ্ান, নিফট বা নদ্ন
দ্বারা পনরবনতয ত হপ্টত পাপ্টর, সর্ েকল প্রশ্নপে গ্রহণ এবং র্াচাই করার জনয দ্ায়ী, এই ধরপ্টনর সর্াগাপ্টর্াপ্টগর
বযনক্তপ্টক েবার জনয নননদ্য ষ্ট পাটিয নহপ্টেপ্টব নচনিত করা হপ্টয়প্টে র্াপ্টক তারা পপ্টর COVID-19 েম্পনকয ত উপেগয
অনুর্ব করপ্টে নক না তা জানাপ্টব।

•

দ্ায়বি পেপ্টক অবিযই একটি োইট ননরাপিা মননটর মপ্টনানীত করপ্টত হপ্টব র্ার দ্ানয়প্টের মপ্টধয রপ্টয়প্টে োইপ্টটর
ননরাপিা পনরকল্পনার েকল নদ্ক েবযদ্া সমপ্টন চলা নননিত করা।

•

র্তটা েম্ভব, দ্ায়বি পেগুনলর উনচত এমন েকল কমী ও নবপ্টক্রতা েহ প্রপ্টতযক বযনক্তর একটি লগ বজায় রাখা,
র্াপ্টদ্র কাপ্টজর োইট বা এলাকায় অনযানয বযনক্তর োপ্টে ননষ্ঠ সর্াগাপ্টর্াগ হপ্টত পাপ্টর; সেই েকল স নলর্ানর োডা
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র্া উপর্ুক্ত বযনক্তগত প্রনতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) এর োপ্টে বা কন্টযাক্টপ্টলে মাধযম দ্বারা েঞ্চানলত হয়। লপ্টগ
সর্াগাপ্টর্াপ্টগর তেয োকপ্টত হপ্টব, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত হপ্টল র্াপ্টত েব পনরনচনত িনাক্ত করা সর্প্টত
পাপ্টর, তাপ্টদ্র খুাঁপ্টজ পাওয়া র্ায় এবং তাপ্টদ্র জানাপ্টনা র্ায়। দ্ায়বি পেগণপ্টক অবিযই সস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য
দ্প্তপ্টরর েংিিয খুাঁপ্টজ সবর করার উপ্টদ্যাগগুনলর োপ্টে েহপ্টর্ানগতা করপ্টত হপ্টব।
B. িিাি এবং খুুঁটজ গবর র্রা
•

দ্ায়বি পেগুনলর প্রনতষ্ঠাপ্টন সকাপ্টনা কমযচারীর COVID-19 পরীোয় পনজটির্ ফলাফল হপ্টয়প্টে বপ্টল জানপ্টত পারপ্টল
তাপ্টদ্র অবিযই অনবলপ্টম্ব সস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য নবর্াগপ্টক সেই েম্পপ্টকয জানাপ্টত হপ্টব।

•

একজন কমী, নবপ্টক্রতা, বা পৃষ্ঠপ্টপােক সর্ বযবোয় নমেনিয়ায় নলপ্ত হপ্টয়প্টে সে পরীোয় পনজটির্ হপ্টল দ্ায়বি
পেপ্টক কমযপ্টেপ্টে েকল সর্াগাপ্টর্াগ খুাঁপ্টজ সবর করার জনয স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য নবর্াগপ্টক েহপ্টর্ানগতা করপ্টত হপ্টব এবং
োইপ্টটর ঠিকানা নদ্প্টত হপ্টব এবং এই ফযানেনলটিপ্টত প্রপ্টবি করা েকল কমী ও নবপ্টক্রতা/ গ্রাহকপ্টদ্র (সর্মন
প্রপ্টর্াজয) অবনহত করপ্টত হপ্টব, র্ারা উক্ত কমী বা গ্রাহপ্টকর COVID- 19 এর লেণগুনল অনুর্ব করপ্টত শুরু
করার বা িনাক্ত হওয়ার 48 ণ্টা আপ্টগ বযনক্তগত র্ত্ন পনরপ্টেবার েংিপ্টিয এপ্টেপ্টে এর মপ্টধয সর্টি আপ্টগ প্টট
োকুক। র্ুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সস্টপ্টটর আইন ও নবধান অনুর্ায়ী অবিযই সগাপনীয়তা বজায় রাখপ্টত হপ্টব।
o

খাদ্য সেবা প্রনতষ্ঠাপ্টন োকাকালীন সকানও বযনক্তর উপেগয সদ্খা সদ্ওয়ার সেপ্টে, দ্ায়বি পেগুপ্টলাপ্টক অবিযই
পাশ্বযবতী এলাকার কমীপ্টদ্র অেবা র্ারা অনবলপ্টম্ব আক্রান্ত হপ্টয় োকপ্টত পাপ্টরন তাপ্টদ্র সেই বযনক্ত নবনডং জুপ্টড
সকাোয় সকাোয় নেপ্টলন সে েম্পপ্টকয তেয েহ অবনহত করপ্টত হপ্টব, এবং র্নদ্ উপেগয েনহত বযনক্ত ইনতবাচক
পরীো কপ্টর োপ্টকন সে নবেপ্টয়ও তাপ্টদ্র অবনহত করপ্টত হপ্টব।

•

রাজয এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য নবর্াগগুনল, তাপ্টদ্র আইনন কতৃয প্টের অধীপ্টন, েংক্রমন েহ বা চলাপ্টফরার েংিপ্টিয আো
বযনক্তপ্টদ্র পর্যপ্টবেন এবং র্াতায়াপ্টতর উপর েীমাবিতা বাস্তবায়ন করপ্টত পাপ্টর, র্ার মপ্টধয বানডপ্টত আইপ্টোপ্টলিান
বা সকায়ারান্টাইন অন্তর্ুয ক্ত।

•

সর্ েমস্ত বযনক্তবগযপ্টক েতকয কপ্টর সদ্ওয়া হপ্টয়প্টে সর্ তারা একজন COVID-19 েংক্রনমত বযনক্তর ননষ্ঠ োনন্নপ্টধয বা
কাোকানে এপ্টেপ্টেন, এবং নচনিতকরণ, ট্রযানকং বা অনযানয পিনতগুনলর মাধযপ্টম েতকয কপ্টর সদ্ওয়া হপ্টয়প্টে, তাপ্টদ্র
উনচত ননপ্টজ সেপ্টক তাপ্টদ্র ননপ্টয়াগকারীপ্টক নরপ্টপাটয করা েতকয তার েময় এবং তারা উপপ্টর উনিনখত েমস্ত সপ্রাপ্টটাকল
সমপ্টন চলপ্টবন।

IV. নিটয়াগর্ারীর পনরর্ল্পিাসমূহ
দ্ায়বি পেগুনলপ্টক েহপ্টজই সচাপ্টখ পপ্টর এমন স্থ্াপ্টন অবিযই কমীপ্টদ্র জনয োইপ্টট েম্পূণয করা ননরাপিার পনরকল্পনা
সপাস্ট করপ্টত হপ্টব। COVID-19 নবস্তার সেপ্টক রো করপ্টত বযবোর মানলক এবং পনরচালকপ্টদ্র উন্নত পনরকল্পনা
উন্নয়প্টন গাই করার জনয রাজয একটি বযবো পুনরায় সখালার ননরাপিা পনরকল্পনার সটমপ্টিট উপলব্ধ কপ্টরপ্টে।
অনর্তনরি নিরাপত্তা র্তিয, নিটদ্ক নির্া এবং সম্পদ্ পাওয়া যাটব এখাটি:
ননউ ইয়কয সস্টট স্বাস্থ্য দ্প্তপ্টরর নপ্টর্ল কপ্টরানার্াইরাপ্টের (COVID-19) ওপ্টয়বোইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মানকয ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর সরাগ ননয়ন্ত্রণ ও প্রনতপ্টরাধ কপ্টরার্াইরাে (COVID-19) ওপ্টয়বোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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সপিাগত ননরাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিােন COVID-19 ওপ্টয়বোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

নিটের নলঙ্কটিটর্ত, নিনির্ত র্রুি গয আপনি এই নিটদ্ক নির্া অিুযায়ী পনরোলিা র্রার জিয আপিার
দ্ায়বদ্ধর্তা পটড়টেি এবং বুটেটেি:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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