নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
শােীনের্
েূেত্ব

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

ইির্ডাে ধােণের্িাে সর্বোচ্চ 25% এে র্র্ধয রলাকসর্াের্
সীনর্ি করুি, কর্ী সংখযা বযিীি।
•

•

•

•

স্বচ্ছর্ে 25% েঠিি পৃষ্ঠর্পােকর্দে সংখযা রপাস্ট করুি,
এই ধের্িে রপানস্টং রেস্টু র্ের্ন্টে রভ্ির্ে এবং বাইর্ে
পৃষ্ঠর্পােকর্দে কার্ছ দৃিযর্াি কর্ে রিার্ল;

া

প্রনিষ্ঠার্িে রভ্ির্ে এবং বাইর্ে, (উদাহেণস্বরূপ, দেজ্াে
উপর্ে), লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে কোে জ্িয রফাি এবং রর্ক্সর্
িম্বে স্বচ্ছে ভ্ার্ব রপাস্ট করুিঃ র সকল বযনক্তো লঙ্ঘি
প ের্বেণ কর্ের্ছি িাো 833-208-4160 িম্বর্ে রফাি
করুি অথবা 855-904-5036 িম্বর্ে ‘VIOLATION’
রর্র্সজ্ কর্ে সর্সযাে নের্পার্ে কের্ি পার্েি;
শুধুর্াে কর্েচােী বা পৃষ্ঠর্পােকর্দে প্রর্বর্িে অিুর্নি নদি
নদ িার্দে িাপর্াো প্রনিষ্ঠার্ি প্রর্বর্িে আর্ে বা িখিই
রিওয়া হয় এবং িাপর্াো 100.0 নডনি ফার্েিহাইর্র্ে
রবনি িা থার্ক (র র্ির্া "স্ক্রীনিং" নবভ্ার্ে িীর্চ বণেিা
কো হর্য়র্ছ); এবং
চু নক্ত অিুসার্ে বযবহার্েে জ্িয পুর্ো িার্, ঠিকািা এবং
রফাি িম্বে প্রদাি কর্ে প্রনিটি দর্লে 1 জ্ি বযনক্ত
প্রনিষ্ঠার্ি প্রর্বর্িে আর্ে বা িখিই সাইি ইি কর্ে
শুধুর্াে পৃষ্ঠর্পােকর্দে বান়েে নভ্ির্ে খাবাে খাওয়াে
অিুর্নি নদি।

সর্স্ত কর্েচােীর্দে সব সর্য় একটি িহণর্ ােয র্ুর্খে আবেণ
পর্ে থার্কি িা নিনিি করুি।
পৃষ্ঠর্পােকর্দে বর্স থাকা ছা়ো সব সর্য় র্ুখাবেণ পো নিনিি
করুি এই ির্িে র পৃষ্ঠর্পাের্কে বয়স 2 বছর্েে রবিী এবং
নচনকৎসােিভ্ার্ব রস এই ধের্িে আবেণ সহয কের্ি সের্।
িাহকর্দে জ্িয বসাে আসি সহ সকল ইির্ডাে রর্নবল সব নদক
রথর্ক িযযিির্ 6 ফু র্ দযেত্ব দ্বাো আলাদা কের্ি হর্ব। রর্নবর্লে
র্র্ধয র খার্ি দযেত্ব োখা সম্ভব িয়, িখি এই ধের্িে রর্নবর্লে
র্র্ধয িােীনেক প্রনিবন্ধকিা তিনে করুি। এই িােীনেক
প্রনিবন্ধকিা অবিযই উচ্চিায় কর্পর্ে 5 ফু র্র্ে হর্ি হর্ব এবং
জ্রুেী/ফায়াে এনক্সর্ বন্ধ কের্ি পাের্ব িা।

নিনিি করুি র কর্ীর্দে র্র্ধয সব সর্য় অন্তি 6 ফু র্ দযেত্ব
বজ্ায় োখা হয়, নদ িা র্যল কা েকলার্পে জ্িয কর্ দযের্ত্বে
প্রর্য়াজ্ি হয়। (র র্ি োন্না কো, পনেষ্কাে কো, রর্নবল পনেষ্কাে
কো)।
সব নদক রথর্ক 6 ফু র্ দযেত্ব বজ্ায় োখর্ি বযবহাে পনেবিে ি
করুি এবং/অথবা ওয়াকে রস্টিি/কর্েচােীর্দে বসাে জ্ায়োগুনল
সীর্াবদ্ধ করুি; খি দযেত্ব বজ্ায় োখা ার্ব িা, OSHA
নির্দে নিকা অিু ায়ী িােীনেক প্রনিবন্ধকিা স্থ্াপি করুি।
রসবাে জ্িয পৃথক ওয়াকে রজ্াি নিধোেণ করুি, র খার্ি সম্ভব।
ওভ্ােলযাপ কর্ার্ি সাভ্ে াের্দে রেস্টু র্ের্ন্ট নিনদে ষ্ট রজ্ার্ি খাবাে
পনের্বিি কো উনচি।
নদ সম্ভব হয়, োন্নাঘর্েে কর্ীর্দে িার্দে নিফর্ জ্ুর়্ে একটি
নিনদে ষ্ট রস্টির্ি নির্য়ানজ্ি করুি(উদাহেন্সরুপ: সযালাড বা নিল
বা নর্ষ্টান্ন)।
ির্া সম্ভব হয়, 6 ফু র্ দযেত্ব বজ্ায় োখাে জ্িয োন্নাঘে
পুিোয় কিনফোে করুি।
োন্নাঘর্েে কর্ীর্দে উৎসানহি করুি ার্ি পেবিী বযনক্ত হাি
রথর্ক হার্ি আইর্র্র্ পাস িা কর্ে কাউন্টার্ে োর্খ ার্ি পর্েে
বযনক্ত িু র্ল নির্ি পার্ে।
নদ সম্ভব হয়, সর্র্য়ে আর্ে কাজ্ কোে (উদাহেণস্বরূপঃ খাদয
প্রস্তুনি) জ্িয নবনভ্ন্ন নিফর্ তিনে কো উনচি।
বসাে জ্িয কাস্টর্াে নেজ্ার্ভ্ে িির্ক উৎসানহি করুি।
িাহকর্দে িার্দে োন়ের্ি বা বাইর্ে অর্পো কের্ি উৎসানহি
করুি, িেণ িা খাবাে িু র্ল রিওয়া হর্চ্ছ অথবা িাো বসর্ি
প্রস্তুি িা হয়।
িাহকর্দে অিলাইর্ি বা রফার্িে র্াধযর্র্ নের্র্ার্ অডোে নদর্ি
উৎসানহি করুি।
র াোর্ ােনবহীি অডোে, অথে প্রদাি, রডনলভ্ানে এবং নপক-আর্পে
জ্িয সুর্ াে নদি, র খার্ি সম্ভব।

খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্িে র রকার্িা অিুষ্ঠার্ি পৃষ্ঠর্পাের্কে সংখযা
সর্বোচ্চ দখলদানের্ত্বে 25% বা বিে র্াি সার্ানজ্ক সর্ার্বর্িে
নির্েধাজ্ঞাে র্র্ধয সীর্াবদ্ধ করুি (অথোৎ, 10 রসর্েম্বে,
2020 প েন্ত রফজ্ 4 অঞ্চর্ল 50 বা িাে কর্ রলাক)।
প্রনিটি রর্নবর্ল 10 জ্র্িে রবনি র্ািুের্ক বসর্ি রদওয়া ার্ব
িা; রর্নবর্ল বসা বযনক্তর্দে অবিযই একই পর্েে সদসয হর্ি হর্ব
নকন্তু িাো নবনভ্ন্ন পনেবার্েে সদসয হর্ি পার্েি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.
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নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
শােীনের্
েূেত্ব র্জায োখা
(েলদে)

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

•

সদসযো আসর্ি পার্েি, বসর্ি পার্েি এবং নবনভ্ন্ন সর্র্য়
চর্ল র র্ি পার্েি, িিেণ িা িার্দে পােস্পনেক আদািপ্রদাি রকবল দর্লে অিযািয সদসযর্দে র্র্ধয সীর্াবদ্ধ থার্ক।

•

কনর্উনিটি রর্নবর্ল বসাে অিুর্নি িখিই রদওয়া হর্ব নদ
উভ্য় পর্েে র্র্ধয অন্তি 6 ফু র্ দযেত্ব বজ্ায় োখা ায়।

বােগুনলর্ি বসা এবং পনের্েবা নিনেদ্ধ করুি। বােগুনল শুধুর্াে
কর্েচােীর্দে জ্িয বযবহাে কো র র্ি পার্ে িার্দে রর্নবর্ল
িাহকর্দে জ্িয পািীয় প্রস্তুি কোে জ্িয।
একই সর্র্য় একজ্র্িে রবনি বযনক্তে দ্বাো রছার্ জ্ায়ো
(উদাহেণস্বরূপঃ নিজ্াে) বযবহাে কো নিনেদ্ধ করুি, নদ িা
সকল বযনক্তেণ র্ুর্খে আবেণ পর্ে থার্কি। দখল কখিই সর্বোচ্চ
ধােণ ের্িাে 25% অনিের্ কো উনচি িয়।

নবর্েিার্দে জ্িয একটি-সর্র্য়-একটি-প্রনেয়া নিনিি করুি,
র খার্ি রকবল একজ্ি নবর্েিা একবার্ে একটি পণয সেবোহ
কর্ে, কর্ীো রবনি স্পিে কো হয় এর্ি পৃষ্ঠিল পনেষ্কাে এবং
জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কর্ে, এবং পেবিী নবর্েিা প্রাঙ্গর্ণ প্রর্বি কের্ি
পার্েি।
নবনডংর্য় ট্র্ানফক প্রবাহ পনেচালিা কের্ি এবং স্বাস্থ্য পেীোে
সুনবধা প্রদার্িে জ্িয প্রর্বি পর্থে সংখযা সীনর্ি করুি।
িাহকর্দে জ্িয এবং কর্ীর্দে জ্িয পৃথক প্রর্বিদ্বাে/প্রস্থ্ািদার্েে
বযবস্থ্া কের্ি হর্ব, র খার্ি সম্ভব।

নদ্ব-নির্দে ির্যলক পাদর্দর্িে ট্র্যানফক কর্ার্ি বযবস্থ্াগুনল প্রর্য়াে
করুি।
ধােণ ের্িা এবং সার্ানজ্ক দযের্ত্বে প্রর্য়াজ্িীয়িা রর্র্ি চলা
নিনিি কের্ি এবং প্রনিষ্ঠার্িে র্র্ধয এবং অভ্যন্তর্ে ট্র্ানফর্কে
নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবাহ কর্ ােভ্ার্ব প ের্বেণ করুি, এবং সব সর্য়
বিে র্াি ের্িাে একটি সঠিক েণিা বজ্ায় োখুি ার্ি এটি
25% এে রবনি িা হয়।
সকাল 12র্া রথর্ক রভ্াে 5র্া প েন্ত িাহকর্দে খাদয ও পািীয়
পনের্বিি বন্ধ করুি। িাহকর্দে 30 নর্নির্র্ে জ্িয র্ধযোর্িে
পে বসাে অিুর্নি রদওয়া র র্ি পার্ে পনের্েবা রিে হওয়াে
পর্ে, শুধুর্াে িার্দে খাবাে রিে কোে উর্ের্িয।
নিনিি করুি র বুর্ফগুনলে স্ব-পনের্বিি িা কো এবং
সাধােণ বস্তুে (উদাহেণস্বরূপ, পনের্বিি চার্চ, র্ং) এবং
সার্ানজ্ক দযেত্ব বজ্ায় োখাে জ্িয প োপ্ত কর্ীর্দে নির্য়াে কো
হর্য়র্ছ।
র্ািুর্েো নস্ক্রনিংর্য়ে জ্িয লাইর্ি দাাঁন়ের্য় 6 ফু র্ সার্ানজ্ক দযেত্ব
বজ্ায় োখাে জ্িয একটি পনেকল্পিা তিনে করুি।

েুেক্ষামূলর্ েেঞ্জাম

নিনিি করুি র সকল কর্েচােী সব সর্য় র্ুর্খে আবেণ
পনেধাি কর্েি এবং িাো োজ্য এবং স্থ্ািীয় সযানির্ানে রকার্ডে
সার্থ সার্ঞ্জসযপযণে হার্িে পনেচ্ছন্নিা অিুিীলি কের্ছি এবং
খানল হার্িে প্রনিবন্ধকিা বযবহাে কের্ছি িা নিনিি করুি।
•
নদ কর্ীো খাদয প্রস্তুনি বযিীি অিয কা েের্র্ে সর্য়
গ্লাভ্স পর্ে থার্কি, িাহর্ল িার্দে ঘি ঘি গ্লাভ্স
পনেবিে ি নিনিি করুি এবং কাজ্ পনেবিে র্িে সর্য়
িার্দে গ্লাভ্স পনেবিে ি কের্ি উৎসানহি করুি
(উদাহেণস্বরূপ িাহকর্দে পনের্বিি কো রথর্ক রুর্পাে
বাসি নপ্র-রোনলং কো)।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

বর্স পোে পর্ে, কর্ীর্দে সার্থ আলাপচানেিাে সর্য় বা
অিযথায়, খি খার্চ্ছি/পাি কের্ছি িা িখি িাহকর্দে র্ুর্খে
আবেণ পের্ি উৎসানহি করুি, নকন্তু িা বাধযিার্যলক কের্বি
িা।

SAVE LIVES.

নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
প্রনেেক্ষামূলর্
েেঞ্জাম (েলদে))

•

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

নদ কর্ীো গ্লাভ্স িা পর্েি, িাহর্ল কর্ীর্দে ঘি ঘি হাি
রধায়া এবং/অথবা িার্দে হাি জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কো নিনিি
কের্ি হর্ব।

নিনিি করুি র র সব কর্েচােীো রর্নবল পনেষ্কাে কের্ছি
িাো সাবাি এবং পানি নদর্য় হাি ধুর্চ্ছি এবং নদ িাো
গ্লাভ্স পর্ে থার্কি, িাহর্ল িার্দে গ্লাভ্স প্রনিস্থ্াপি কের্ি
হর্ব, রর্নবল পনেষ্কাে এবং জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কোে আর্ে এবং পর্ে।
কর্েচােীর্দে জ্িয নবিার্যর্লয একটি িহণর্ ােয র্ুর্খে আবেণ
কর্েচােীর্দে প্রদাি কের্ি হর্ব।
শুধুর্াে িখিই িাহকর্দে প্রনিষ্ঠার্ি প্রর্বর্িে অিুর্নি রদওয়া
উনচৎ খি িাো একটি িহণর্ ােয র্ুর্খে আবেণ পর্ে
থাকর্বি; ির্ব, রসটি িখিই প্রর্ াজ্য খি রসই িাহক দুই
বছর্েে রবিী বয়সী হর্বি এবং নচনকৎসােিভ্ার্ব এই ধের্িে
আবেণ সহয কের্ি সের্ হি।
রর্নবর্ল বর্স িা থাকা অবস্থ্ায় িাহকর্দে র্ুর্খে আবেণ পের্ি
বাধয কের্ি হর্ব (র র্ি নপকআর্পে জ্িয অর্পো কোে সর্য়,
কাউন্টাে/জ্ািালায় অডোে রদওয়া, রর্নবর্ল াওয়া-আসা,
নবশ্রার্াোে রথর্ক াওয়া-আসাে সর্য়)।
র্ুখাবেণ পনেষ্কাে, এবং প্রনিস্থ্াপি করুি এবং ভ্াোভ্ানে কো
নিনেদ্ধ করুি। অনিনেক্ত ির্থযে জ্িয CDC নির্দে নিকা রদখুি।
নকভ্ার্ব PPE পের্ি, খুলর্ি এবং বানিল কের্ি হয় (র র্ি
প্রর্ াজ্য) রস নবের্য় কর্ীর্দে প্রনিেণ নদি।

এযাে নফদেশি এর্ং
সভ্নিদলশি নেদেম

রসন্ট্রাল এয়াে হযান্ডনলং নসর্স্টর্ সহ রফনসনলটিে জ্িয, রকন্দ্রীয়
HVAC নসর্স্টর্ নফল্টার্েিি বিে র্ার্ি ইিস্টল কো নফল্টাে ে
্ াক এবং এয়াে হযান্ডনলং নসর্স্টর্র্ে সার্থ সার্ঞ্জসযপযণে িা
নিনিি কো, িযযিির্ MERV-13, অথবা নির্ল্পে সর্িু লয বা
িাে রচর্য় রবনি (উদাহেণস্বরূপ, HEPA), র র্ি প্রর্ াজ্য,
এবং একটি প্রিযনয়ি রর্কনিনিয়াি বা সংস্থ্া, ASHRAE
প্রিযনয়ি, রপিাদাে, প্রিযনয়ি রের্ট্র্া-কনর্সনিং রপিাদাে, অথবা
নিউ ইয়র্কে ে লাইর্সন্সপ্রাপ্ত রপিাদাে নবনডং ইনঞ্জনিয়াে।

রসন্ট্রাল এয়াে হযান্ডনলং নসর্স্টর্ এবং MERV-13 (অথবা িাে
রবনি) নফল্টার্েিি সহ প্রনিষ্ঠার্িে জ্িয, CDC এবং ASHRAE
সুপানেি অিু ায়ী অনিনেক্ত রভ্নন্টর্লিি এবং এয়াে নফর্েিি
নর্টির্েিি রপ্রার্র্াকল িহণ কোে কথা নবর্বচিা করুি, নবর্িে
কর্ে 15 বছর্েে রবিী বয়সী ভ্বর্িে জ্িয, াে র্র্ধয ের্য়র্ছ:
•
•
•
•
•

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

রকন্দ্রীয় বযবস্থ্াে প্রর্য়াজ্িীয় রের্ট্র্া-কনর্িনিং, রসই সার্থ
প্রর্য়াজ্ি অিু ায়ী পেীো, ভ্ােসার্য এবং রর্োর্ি কো;
রভ্নন্টর্লিি রের্ এবং আউর্র্ডাে এয়াে রভ্নন্টর্লিি ির্া
সম্ভব বা়োর্িা;
দীঘে সর্য় ধর্ে নসর্স্টর্ চালু োখা, নবর্িে কর্ে দখলকৃ ি
থাকাে আর্ে এবং পর্ে তদনিক কর্য়ক ঘন্টাে জ্িয;
চানহদা-নিয়নন্ত্রি রভ্নন্টর্লিি নিনিয় কো, র খার্ি ুনক্তসঙ্গি,
এবং িাজ্া বায়ু সেবোহ বৃনদ্ধ কােী নসর্স্টর্ েেণার্বেণ;
র খার্ি সম্ভব 40-60% র্র্ধয আর্পনেক আর্দ্েিা বজ্ায়
োখা;

SAVE LIVES.

নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
এযাে নফদেশি এড
সভ্নিদলশি নেদেম
(েলদে)

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

রসন্ট্রাল এয়াে হযান্ডনলং নসর্স্টর্ সহ এর্ি প্রনিষ্ঠািগুনল া
উপর্োক্ত িযযিির্ স্তর্েে নফল্টার্েিি (অথোৎ, MERV-13 বা
িাে রবনি) পনেচালিা কের্ি পার্ে িা, িার্দে একজ্ি
প্রিযনয়ি HVAC রর্কনিনিয়াি, রপিাদাে, অথবা রকাম্পাানি,
ASHRAE-প্রিযনয়ি রপিাদাে, প্রিযনয়ি রের্ট্র্া-কনর্িনিং
রপিাদাে, অথবা নিউ ইয়র্কে ে লাইর্সন্সপ্রাপ্ত রপিাদাে নবনডং
ইনঞ্জনিয়াে দ্বাো প্রিযয়ি এবং িনথভ্ু ক্ত কের্ি হর্ব র বিে র্ার্ি
ইিস্টল কো নফল্টাে োকটি উপর্ে উনিনখি নফল্টার্েির্িে
িযযিির্ স্তর্েে (অথোৎ MERV-13 বা িাে রবনি) সার্থ
সার্ঞ্জসযপযণে িয় এবং/ অথবা হযান্ডনলং নসর্স্টর্টি েের্ এবং
ান্ডা কোে িুযিির্ স্তেটি সম্পাাদি কের্ি অের্ হর্ব া
রসটি অিযথায় COVID-19 জ্িস্বার্স্থ্যে জ্রুেী অবস্থ্াে আর্ে
কের্ি সের্ হর্য়নছল, নদ রির্ি উচ্চ র্াোে নফল্টার্েিি
ইন্সর্ল কো থার্ক।
• অনিনেক্ত রভ্নন্টর্লিি এবং এয়াে নফল্টার্েিি নর্টির্েিি
রপ্রার্র্াকল সহ কর্ নফল্টার্েির্িে হার্ে পনেচালিা কোে জ্িয
োজ্য বা স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য নবভ্ার্েে কর্েকিে ার্দে প োর্লাচিাে
জ্িয এই ধের্িে কাজ্েপে োখর্ি হর্ব।

•
•
•

•
•
•

সম্ভাবয র্াোয় পুিঃসঞ্চালি হ্রাস বা নির্যেল কোে জ্িয
আউর্র্ডাে এয়াে ডযাম্পাাে রখালা;
বাইপাস সীনর্ি কোে জ্িয নফল্টার্েে নকিাো নসল কো;
এগুনল সঠিকভ্ার্ব কাজ্ কের্ছ িা নিনিি কের্ি নসর্স্টর্
এবং নফল্টাে নিয়নর্ি পনেদিেি কো, এবং নফল্টােগুনল
থা থভ্ার্ব ইিস্টল কো, পনের্েবাে রর্য়াদকার্ল সানভ্ে স
কোর্িা হয় িা নিনিি কো।
বানসোর্দে নিোপত্তা এবং স্বাচ্ছর্েযে জ্িয সুর্ াে রের্খ
জ্ািালা রখালা োখা;
বায়ুবানহি ভ্াইোস কণা নিনিয় কের্ি থা থভ্ার্ব নডজ্াইি
কো এবং অনির্বগুিী জ্ীবাণু নবনকেণ (Ultraviolet
Germicidal Irradiation, UVGI) ইিস্টল কো; এবং/অথবা
বহির্ ােয এয়াে নিিাে (উদাহেণস্বরূপ, তবদুযনিক HEPA
ইউনির্) বযবহাে কো, র ইউনির্গুনল থা থ কর্েের্িা
স্তর্ে সর্বোচ্চ বায়ু পনেবিে ি হাে প্রদাি কর্ে এবং েনিকে
বাইর্প্রাডাক্ট উৎপাদি কর্ে িা।

• রসন্ট্রাল এয়াে হযান্ডনলং নসর্স্টর্ সহ প্রনিষ্ঠািগুনল াো
MERV-13 বা িাে রবনি নফল্টার্েিি রেটিং পযেণ কের্ি
অের্ িার্দে CDC এবং ASHRAE এে সুপানেি অিু ায়ী
অনিনেক্ত রভ্নন্টর্লিি এবং/অথবা নফল্টার্েিি নর্টির্েিি
রপ্রার্র্াকল িহণ কের্ি হর্ব, াে র্র্ধয ের্য়র্ছ:
• রকন্দ্রীয় বযবস্থ্াে প্রর্য়াজ্িীয় রের্ট্র্া-কনর্িনিং, রসই সার্থ
প্রর্য়াজ্ি অিু ায়ী পেীো, ভ্ােসার্য এবং রর্োর্ি কো;
• রভ্নন্টর্লিি রের্ এবং আউর্র্ডাে এয়াে রভ্নন্টর্লিি
ির্া সম্ভব বা়োর্িা;
• দীঘে সর্য় ধর্ে নসর্স্টর্ চালু োখা, নবর্িে কর্ে
দখলদানের্ত্বে আর্ে এবং পর্ে তদনিক কর্য়ক ঘন্টাে জ্িয;
• চানহদা-নিয়নন্ত্রি রভ্নন্টর্লিি নিনিয় কো, এবং িাজ্া
বায়ু সেবোহ বৃনদ্ধকােী নসর্স্টর্ েেণার্বেণ;
• র খার্ি সম্ভব 40-60% র্র্ধয আর্পনেক আর্দ্েিা বজ্ায়
োখা;
• সম্ভাবয র্াোয় পুিঃসঞ্চালি হ্রাস বা নির্যেল কোে জ্িয
আউর্র্ডাে এয়াে ডযাম্পাাে রখালা;
• বাইপাস সীনর্ি কোে জ্িয নফল্টার্েে নকিাো নসল
কো;
• এগুনল সঠিকভ্ার্ব কাজ্ কের্ছ িা নিনিি কের্ি নসর্স্টর্
এবং নফল্টাে নিয়নর্ি পনেদিেি কো, এবং নফল্টােগুনল
থা থভ্ার্ব ইিস্টল কো, পনের্েবাে রর্য়াদকার্ল সানভ্ে স
কোর্িা হয় িা নিনিি কো;
• বানসোর্দে নিোপত্তা এবং স্বাচ্ছর্েযে জ্িয সুর্ াে রের্খ
জ্ািালা রখালা োখা;

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
এযাে নফদেশি এড
সভ্নিদলশি নেদেম
(েলদে)
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• বায়ুবানহি ভ্াইোস কণা নিনিয় কের্ি থা থভ্ার্ব নডজ্াইি
কো এবং অনির্বগুিী জ্ীবাণু নবনকেণ (Ultraviolet
Germicidal Irradiation, UVGI) ইিস্টল কো; এবং/অথবা
• বহির্ ােয এয়াে নিিাে (উদাহেণস্বরূপ, তবদুযনিক HEPA
ইউনির্) বযবহাে কো, র ইউনির্ গুনল থা থ কর্েের্িা
স্তর্ে সর্বোচ্চ বায়ু পনেবিে ি হাে প্রদাি কর্ে এবং েনিকে
বাইর্প্রাডাক্ট উৎপাদি কর্ে িা।
র প্রনিষ্ঠািগুনলর্ি রসন্ট্রাল এয়াে হযান্ডনলং নসর্স্টর্ রিই বা
রসগুনল নিয়ন্ত্রণ কোে ের্িা রিই, িাো CDC এবং ASHRAE
এে সুপানেি অিু ায়ী অনিনেক্ত রভ্নন্টর্লিি এবং এয়াে
নফল্টার্েিি নর্টির্েিি রপ্রার্র্াকল িহণ কর্ে, াে র্র্ধয ের্য়র্ছ:
• সঠিকভ্ার্ব কাজ্ কের্ছ িা নিনিি কের্ি র রকার্িা রুর্র্ে
রভ্নন্টর্লিি নসর্স্টর্ ( থা উইর্ন্ডা ইউনির্, ওয়াল ইউনির্)
পেীো কো এবং নফল্টােগুনল থা থভ্ার্ব ইিস্টল কো, ও
পনের্েবাে রর্য়াদকার্ল সানভ্ে স কোর্িা হয় িা নিনিি কো।
• দীঘে সর্য় ধর্ে র র্কার্িা রুর্র্ে রভ্নন্টর্লিি নসর্স্টর্ চালু
োখা, নবর্িে কর্ে দখলদানের্ত্বে আর্ে এবং পর্ে তদনিক
কর্য়ক ঘন্টাে জ্িয;
• িাজ্া বায়ু িহণ সর্বোচ্চ কের্ি রুর্ রভ্নন্টর্লিি নসর্স্টর্
রসটিং কো, রলায়াে ফযাি কর্ েনির্ি রসর্ কো এবং
বানসোর্দে রথর্ক িদযে সম্ভব দযর্ে র্ুখ কর্ে রদওয়া;
• র খার্ি সম্ভব 40-60% র্র্ধয আর্পনেক আর্দ্েিা বজ্ায় োখা;
• বানসোর্দে নিোপত্তা এবং স্বাচ্ছর্েযে জ্িয সুর্ াে রের্খ
জ্ািালা রখালা োখা;
• র রকাি নসনলং ফযাি রসর্ কো ার্ি বানসোর্দে রথর্ক
উপর্েে নদর্ক বািাস র্াির্ি পার্ে, নদ প্রর্ াজ্য হয়;
• আভ্যন্তেীণ বািাস এক্সজ্র্স্টে জ্িয উইর্ন্ডা ফযাির্ক
অিানধকাে রদওয়া;
• এর্ি পাখা বযবহাে কো রথর্ক নবেি থাকা া শুধুর্াে
বািাস পুিঃপ্রবাহ কর্ে অথবা থা থ এক্সজ্স্ট সেবোহ িা
কর্ে শুধুর্াে একটি ঘর্ে বািাস রদয়;
• বায়ুবানহি ভ্াইোস কণা নিনিয় কের্ি থা থভ্ার্ব নডজ্াইি
কো এবং অনির্বগুিী জ্ীবাণু নবনকেণ (Ultraviolet
Germicidal Irradiation, UVGI) ইিস্টল কো; এবং/অথবা
• বহির্ ােয এয়াে নিিাে (উদাহেণস্বরূপ, তবদুযনিক HEPA
ইউনির্) বযবহাে কো, র ইউনির্ গুনল থা থ কর্েের্িা
স্তর্ে সর্বোচ্চ বায়ু পনেবিে ি হাে প্রদাি কর্ে এবং েনিকে
বাইর্প্রাডাক্ট উৎপাদি কর্ে িা।

পনেচ্ছন্নো, পনেষ্কাে
এর্ং জীর্াণুমুক্তর্েণ

রোে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনির্োধ রকন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থ্য দপ্তে
(Department of Health, DOH) এে রদওয়া স্বাস্থ্যনবনধ এবং
জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কের্ণে আবনিযকিাগুনল রর্র্ি চলুি এবং সাইর্র্ লে
বজ্ায় োখুি ার্ি িানেখ, সর্য়, এবং পনেস্কাে কোে পনেসে
িনথবদ্ধ কো থার্ক।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

খাদয প্রস্তুনিে কর্ীর্দে নিফর্র্ে সর্য় এর্ক অপর্েে ওয়াকে রস্টির্ি
প্রর্বি কো রথর্ক নিরুৎসানহি করুি, নদ িা িাো থা থভ্ার্ব
পনেষ্কাে/জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কর্ে থার্কি।

SAVE LIVES.

নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
স্বাস্থ্যনর্নয, পনেষ্কেণ,
এর্ং জীর্াণুমুক্তর্েণ
(েলদে)

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

হার্িে স্বাস্থ্যনবনধ পালর্িে রস্টিি প্রদাি এবং েেণার্বেণ
করুি, সাবার্িে সর্ঙ্গ হযান্ডওয়ানিং সহ, পানি এবং কােজ্
রিায়ার্ল সেবোহ করুি বা র এলাকায় হযান্ডওয়ানিং বাস্তব
সম্মি িয় রসখার্ি একটি 60% বা িাে রবনি অযালর্কাহল
ধােণকােী অযালর্কাহল নভ্নত্তক হযান্ড সযানির্াইজ্াে সেবোহ
করুি। রবনি স্পিে কো হয় এর্ি এলাকা জ্ুর়্ে হযান্ড
সযানির্াইজ্াে উপলব্ধ করুি।
সাইর্র্ে জ্ায়োর্ক নিয়নর্িভ্ার্ব পনেষ্কাে এবং জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কের্ি
হর্ব এবং অর্ির্কে দ্বাো বযবহৃি উচ্চ ঝুাঁ নক সম্পান্ন স্থ্ািগুনলর্ক
আেও নিয়নর্ি পনেষ্কাে এবং জ্ীবািুর্ক্ত
ু কের্ি হর্ব। পনেষ্কাে
এবং জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কেণ কর্ াে এবং চলর্াি হর্ি হর্ব এবং অন্তি
প্রনিটি নিফর্র্ে পর্ে, তদনিক, বা প্রর্য়াজ্ি অিু ায়ী আর্ো ঘি
হর্ি হর্ব।

স্পিে-নবহীি হযান্ড সযানির্াইজ্াে নডসর্পন্সােগুনলে বযবহাে
উত্সানহি কো হয়।
র খার্ি সম্ভব, িাহকর্দে একক বযবহার্েে, কাের্জ্ে, নিষ্পনত্তর্ ােয
রর্িু প্রদাি করুি এবং/অথবা সাদা রবাডে/চক
রবাডে/রর্নলনভ্িি/রপ্রার্জ্ক্টে-এ রর্িু প্রদনিেি করুি।
িাহকর্দে অিলাইর্ি রর্িু রদখর্ি উৎসানহি করুি (র র্ি িার্দে
নিজ্স্ব স্মার্ের্ফাি বা ইর্লকট্র্নিক নডভ্াইর্স) র খার্ি সম্ভব।

নিনিি কের্ি হর্ব র
ন্ত্রপানি এবং সেঞ্জার্গুর্লা নিয়নর্িভ্ার্ব
নিবনন্ধি জ্ীবাণুিািক বযবহাে কর্ে জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কো হয়, াে
র্র্ধয অন্তি প্রনি িাহর্কে জ্িয পনেষ্কাে কো অন্তভ্ুে ক্ত। পনের্বি
সংেেণ সংস্থ্া (EPA) কিৃে ক COVID-19 এে নবরুর্দ্ধ
কা েকে নহর্সর্ব নচনিি পনের্বি সংেেণ নবভ্ার্েে (DEC)
পণয রদখুি।
একটি সুস্থ্ এবং নিোপদ পনের্বি নিনিি কের্ি োন্নাঘর্েে
বযবস্থ্াে নফর্ে আসা পযর্বেে পেীো এবং র্যলযায়ি সম্পান্ন কের্ি
হর্ব।
কর্ীর্দে র্র্ধয োন্নাঘর্েে সেঞ্জার্ (র র্ি ছু নে, হাাঁন়ে,
িযাক়ো/রিায়ার্ল) ভ্াোভ্ানে কো কর্ার্ি হর্ব খিই সম্ভব।
িাহকর্দে নডভ্াইস (উদাহেণস্বরূপ, বাজ্াে) প্রদাি কের্বি িা,
নদ িা রসগুনল প্রনিটি বযবহার্েে র্ার্ঝ পুঙ্খািুপুঙ্খভ্ার্ব পনেষ্কাে
কো হয় এবং জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কো হয়।
কর্েচােীর্দে নির্জ্র্দে র্র্ধয খাদয এবং পািীয় রিয়াে কের্ি
নির্েধ করুি, িার্দে বান়ে রথর্ক দুপুর্েে খাবাে নির্য় আসর্ি
উৎসানহি করুি, এবং খাওয়াে সর্য় দযেত্ব বজ্ায় োখর্ি
িার্দে জ্িয প োপ্ত জ্ায়ো সংেেণ করুি; নদ কর্েচােীো
নভ্ির্ে সাধােণি িাহকর্দে বযবহার্েে জ্িয সংেনেি রর্নবর্ল
রখর্য় থার্কি, িাহর্ল িাো খাওয়া বা পাি কোে সর্য় র্ুর্খে
আবেণ খুর্ল রফলর্ি পার্েি, নকন্তু নদ িাো উর্ দাাঁ়োি বা
রর্নবল রথর্ক সর্ে াি, িাহর্ল িার্দে অবিযই র্াস্ক বযবহাে
কের্ি হর্ব, এবং িার্দে এই ধের্িে ডাইনিং এলাকাে জ্িয
25% এে অংি নহর্সর্ব েণয কো হর্ব। একজ্ি কর্েচােী ন নি
রেস্টু র্ের্ন্টে অপ্রকািয এলাকায় খাবাে রখর্ি সের্, িার্ক এই
ধের্িে ধােণের্িা রথর্ক বাদ রদওয়া হর্ি পার্ে।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
পনেচ্ছন্নো, পনেষ্কাে
এর্ং জীর্াণুমুক্তর্েণ
(অর্যাহে)

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

রর্ক-আউর্/রডনলভ্ানেে জ্িয:
•

খাদয এবং/অথবা পািীর্য়ে জ্িয অর্পোেি িাহকর্দে জ্িয
হার্িে পনেচ্ছন্নিাে রস্টিি প্রদাি কের্ি হর্ব;

•

কর্ীর্দে সাবাি এবং পানি নদর্য় হাি রধায়া অথবা হযান্ড
সযানির্াইজ্াে বযবহাে কো নিনিি কের্ি হর্ব; নদ
কর্ীো গ্লাভ্স বযবহাে কর্েি, িাহর্ল নিয়নর্িভ্ার্ব িা
প্রনিস্থ্াপি কের্ি হর্ব; এবং

•

নদ নপক-আপ/রডনলভ্ানে ইির্ডার্ে থার্ক, িাহর্ল
রভ্নন্টর্লির্িে জ্িয জ্ািালা এবং/অথবা দেজ্া রখালা থাকা
নিনিি কের্ি হর্ব।

িাহকর্দে সোসনে সেবোহ কো সকল র্িলা একক বযবহার্েে
নডসর্পার্জ্বল কর্ন্টইিাে বা পুিবেযবহাের্ ােয কর্ন্টইিার্ে োখুি
া নিয়নর্ি পনেষ্কাে/জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কো হয় িা নিনিি করুি।
নদ িি-নডসর্পার্জ্বল রর্িু বযবহাে কো হয়, িাহর্ল অবিযই
প্রনিটি দর্লে বযবহার্েে র্র্ধয রর্িু পনেষ্কাে এবং জ্ীবাণুর্ক্ত
ু
কের্ি হর্ব।
অবিযই নপ্র-পযার্কজ্ড নসলভ্ােওয়যাে বা নপ্র-রোল কো
নসলভ্ােওয়যাে বযবহাে কের্ি হর্ব। নসলভ্ােওয়যাে অবিযই
র্াস্ক এবং গ্লাভ্স পনেধাি কর্ে নপ্র-রোল কের্ি হর্ব। রখালা
স্ট্ে়/র্ু থনপক নিনেদ্ধ।
নদ পনেষ্কাে বা জ্ীবাণুর্ক্ত
ু কেণ পণয নিোপত্তা বযাহি কর্ে বা
উপাদাি/ ন্ত্রপানিে েনি কর্ে, িাহর্ল বযবহার্েে র্ধযবিী সর্র্য়
হার্িে স্বাস্থ্যনবনধে এলাকাে বযবস্থ্া করুি এবং/অথবা
নিষ্পনত্তর্ ােয গ্লাভ্স প্রদাি করুি এবং/অথবা এর্ি ন্ত্রপানি
বযবহােকােী কর্েচােীর্দে সংখযা সীনর্ি করুি।

সযাোদযাে

নিনিি করুি র আপনি রস্টর্র্ে জ্ানে কো নির্দে িিাবলী
প োর্লাচিা কর্ের্ছি ও বুর্ঝর্ছি, এবং আপনি রসগুর্লা বাস্তবায়ি
কের্বি।

একটি অডোে পনের্বির্িে বা বসাে অর্পোয় থাকা িাহকর্দে
সার্থ র াোর্ াে কের্ি অনডও রঘােণা, বা রর্ক্সর্ বািে া বা পদে ায়
নবজ্ঞনপ্ত বযবহাে করুি।

রেস্টু র্ের্ন্টে নভ্ির্ে এবং বাইর্ে কর্েচােী এবং িাহকর্দে জ্িয
স্পষ্টভ্ার্ব রপাস্ট করুি:
•

প্রনিষ্ঠার্ি 25% ধােণের্িা ে ি কো িাহকর্দে সংখযা;
এবং

•

লঙ্ঘি নের্পার্ে কোে জ্িয রফাি এবং রর্ক্সর্ িম্বে: র
বযনক্তো লঙ্ঘি রদখর্ি পার্বি িাো 833-208-4160-এ
কল কর্ে বা 855-904-5036-এ ‘লঙ্ঘি’ রর্ক্সর্ কর্ে
সর্সযাগুনল নের্পার্ে কের্ি পার্েি।

নির্দে িাবলী, প্রনিেণ, সাইর্িজ্ এবং িথয প্রদাি কোে একটি
সার্ঞ্জসযপযণে উপায় সহ কর্েচােী, রভ্ন্ডে, এবং িাহকর্দে জ্িয
একটি র াোর্ ার্েে পনেকল্পিা ের়্ে িু লুি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

নিউইযর্ব
পুিোয সখালা
র্মব োেী ও নিদযাের্েবাদেে জিয নিউ
ইযর্ব নেটি ইদডাে ফুড োনভ্বে নিদেব নশর্া

নির্ব াহী আদেশ 202.61 অিুযাযী, নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয পনেদের্া 30 সেদেম্বে, 2020 সেদর্ শুরু হদে পাদে নিদেে নিদেব নশর্া এর্ং
শ্বাস্থ্য নর্ভ্াদেে (Department Of Health, DOH) এে "নিউ ইযর্ব শহদেে অভ্যন্তেীণ খােয সের্াে জিয অন্তর্ব েীর্ালীি COVID-19 নিদেব নশর্া"
(Interim COVID-19 Guidance for Indoor Food Services in New York City) অিুযাযী।
এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে িহর্েে সকল অভ্যন্তেীণ খাদয পনের্েবা এবং রেস্টু র্েন্ট, প্রনিষ্ঠাি এবং অিযািয খাদয নবর্েিা/ছার়্েে রের্ে প্রর্ াজ্য
হর্ব। নর্ন্তু, এই েমদয আভ্যন্তেীণ র্াে োনভ্বে র্ন্ধ োর্দে হদর্ (অেব াৎ, র্াদে সর্াি আেি র্া পনেদের্া প্রোি েলদর্ িা, ের্ল
অযালদর্াহনলর্ পািীয সেনর্দল পনেদর্শি র্েদে হদর্), এর্ং আভ্যন্তেীণ খােয এর্ং পািীয পনেদের্া ের্াল 12ো সেদর্ সভ্াে 5 োে মদযয
অিুদমানেে হদর্ িা। ের্ল পনেদের্া অর্শযই ের্াল 12োয র্ন্ধ র্েদে হদর্ এর্ং সভ্াে 5ো পযব ন্ত পুিোয োলু র্ো যাদর্ িা।
এই নির্দে নিকা লঙ্ঘর্িে নের্পার্ে করুি: 1-833-208-4160 িম্বর্ে কল করুি, 855-904-5036 িম্বর্ে 'লঙ্ঘি' রর্ক্সর্ করুি, অথবা
অনভ্র্ ার্েে ফর্ে বযবহাে করুি।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী সর্য়কার্ল, সর্স্ত র্ানলক/র্যার্িজ্াের্দে রসই ধের্ণে প্রনিষ্ঠার্িে রের্ে প্রর্ াজ্য োজ্য এবং রফডাোল প্রর্য়াজ্িীয়িাে
র রকার্িা পনেবিে র্িে সার্থ হালিাোদ থাকর্ি হর্ব এবং রসই পনেবিে িগুনল িার্দে নেয়াকলার্প অন্তভ্ুে ক্ত কের্ি হর্ব। রকার্িা নবদযর্াি প্রর্ াজ্য
স্থ্ািীয়, োজ্য, এবং রফডাোল আইি, নিয়র্কািুি এবং র্াি প্রনিস্থ্াপি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।

র্াযযোমূলর্
নিনিং

েুপানেশর্ৃে েদর্ব াত্তম েেবা

কর্ীর্দে এবং িাহকর্দে প্রনিষ্ঠার্িে রপ াঁছার্িাে আর্ে বা িখিই
িাপর্াো পেীো সম্পাযণে প্রর্য়াজ্ি। 100.0 নডনি ফার্েিহাইর্র্ে
রবনি িাপর্াো সম্পান্ন রকাি বযনক্তর্ক প্রর্বর্িে অিুর্নি রদওয়া
উনচি িয়, িাো কর্েচােী রহাক বা পৃষ্ঠর্পােক। অবিযই
িাপর্াো পেীো পনেচালিা কের্ি হর্ব র্ানকে ি ইক্যযয়াল সুর্ াে
এর্প্লয়র্র্ন্ট কনর্িি (U.S. Equal Opportunity Employment
Commission) বা স্বাস্থ্য নবভ্ার্েে (Department Of Health,
DOH) নির্দে নিকা অিু ায়ী।
কর্েচােী বা িাহক স্বাস্থ্য ির্থযে রেকডে োখর্বি িা
(উদাহেণস্বরূপ, একজ্ি বযনক্তে নিনদে ষ্ট িাপর্াোে িথয), নকন্তু
বযনক্তর্ক নিনিি কোে জ্িয রেকডেগুনল স্ক্রীি কো হর্য়র্ছ
(উদাহেণস্বরূপ, পাস/রফল, নিয়াে/নিয়াে কো হয়নি) বজ্ায়
োখা র র্ি পার্ে।
উপর্েে উর্িনখি প্রর্য়াজ্িীয় িাপর্াো পেীো ছা়োও, কর্ীর্দে
জ্িয বাধযিার্যলক তদনিক স্বাস্থ্য নস্ক্রনিং অিুিীলিগুনল বাস্তবানয়ি
করুি এবং র খার্ি কা েকে, নবর্েিাো, নকন্তু এই ধের্িে
স্ক্রীনিং িাহক এবং রডনলভ্ানে কর্ীর্দে জ্িয বাধযিার্যলক কো
হর্ব িা।
স্ক্রীনিং এ অবিযই িযযিির্ভ্ার্ব নজ্র্জ্ঞস কের্ি হর্ব: (1) েি
14 নদর্ি COVID-19 উপসেে, (2) েি 14 নদর্ি ইনিবাচক
COVID-19 ডায়ােিনস্টক পেীো, (3) েি 14 নদর্ি নিনিি
বা সর্েহজ্িক COVID-19 রকর্সে সার্থ ঘনিষ্ঠ র াোর্ াে;
এবং/অথবা (4) েি 14 নদর্ি 24 ঘন্টাে রবনি সর্য় ধর্ে
COVID-19 এে উর্িখর্ ােয কনর্উনিটি রেড সহ একটি
োর্জ্যে র্র্ধয ভ্রর্ণ কর্ের্ছি।

সম্ভাবয উপসেে ুক্ত বযনক্তর্দে সিাক্ত কের্ি নবনডংর্য়ে প্রর্বিদ্বার্ে
স্পিেহীি ার্োল কযার্র্ো বযবহাে করুি এবং একটি পেবিী
নস্ক্রনিং সম্পাযণে কের্ি িার্দের্ক র্াধযনর্ক নস্ক্রনিং অঞ্চর্ল নির্দে ি
করুি।
স্ক্রীনিং রিে হওয়াে আর্ে কর্ীর্দে এর্ক অপর্েে সার্থ ঘনিষ্ঠ বা
নিকর্ সংস্পর্িে আসা রথর্ক নবেি োখর্ি হর্ব।
র কর্ীো নস্ক্রনিং কা েের্ সম্পাাদি কর্েি িার্দে CDC, DOH
এবং OSHA রপ্রার্র্াকর্লে সার্থ পনেনচি নির্য়ােকিে াে দ্বাো সিাক্ত
কো বযনক্তর্দে দ্বাো প্রনিনেি হওয়া উনচি।
কর্ী এবং নবর্েিা সহ প্রর্িযক বযনক্তে একটি লে বজ্ায় োখুি,
ার্দে কার্জ্ে জ্ায়ো বা এলাকায় অিযািয বযনক্তে সার্থ ঘনিষ্ঠ
বা নিকর্বিী র াোর্ াে থাকর্ি পার্ে (PPE বা র াোর্ ােনবহীি
র্াধযর্র্ সম্পাানদি িাহক এবং রডনলভ্ানে বযিীি), ার্ি সকল
র াোর্ াে নচনিি কো ায়, সিাক্ত কো ায়, এবং অিুষ্ঠার্ি
অবনহি কো হর্য়র্ছ র প্রর্িযক বযনক্তর্ক COVID-19 দ্বাো নিণেয়
কো হয়।
সর্েহভ্াজ্ি
COVID-19
রফে কার্জ্
নির্দে নিকাটি

COVID-19, বা িার্ি আোন্ত কর্ী নকংবা
রোেীে ঘনিষ্ঠ বা নিকর্ সংস্পর্িে আসা রকাি কর্ীে
র ােদার্িে রপ্রার্র্াকল ও িীনির্ালা জ্াির্ি DOH
রদখুি।

COVID-19 এবং রকায়াোন্টাইি প্রর্য়াজ্িীয়িা সহ োজ্যগুনলে
সর্বোচ্চ হালিাোদ ির্থযে জ্িয DOH ভ্রর্ণ উপর্দষ্টা রদখুি।
র বযনক্ত COVID-19 উপসর্েেে জ্িয ইনিবাচক স্ক্রীি কর্েn
িার্ক প্রাঙ্গর্ি প্রর্বি কের্ি রদওয়া উনচি িয়।
সকল প্রশ্নপে প োর্লাচিা কোে জ্িয এবং বযনক্তো নদ পর্ে
লেণগুনল অিুভ্ব কর্েি িা জ্ািার্িাে জ্িয র াোর্ ার্েে একটি
রকন্দ্রীয় পর্য়ন্ট নিধোেণ করুি।
চু নক্ত অিুসার্ে বযবহার্েে জ্িয পুর্ো িার্, ঠিকািা এবং রফাি
িম্বে প্রদাি কর্ে প্রনিষ্ঠার্িে প্রর্বর্িে সর্য় প্রনিটি িাহকর্দে
কর্পর্ে 1 জ্ি বযনক্তে সাইি ইি কের্ি হর্ব (অথবা আর্ে
নের্র্ার্ সাইি ইর্িে র্াধযর্র্)।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

