খুযি টে ়ো হযে
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয আউটয ়োর এবং
টটক-আউট/ট নিভ়োনর ফু স়োনভতস নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা ফু ড ট্রাক এবং অিযািয খাদয সরবরাহকারী সহ সকল ররস্টু র্রন্ট এবং খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্ির রের্ে প্রর্োজ্য। রে সব
অঞ্চর্ল এখর্িা পেোয় 1 এ রপ ৌঁছায়নি বা পেোয় 1 এ আর্ছ, রসসব অঞ্চর্ল, এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি শুধুমাে রেক-আউে এবং রডনলভানরর
মাধযর্ম পনরচানলি হর্ি পারর্ব। রে সব অঞ্চল পেোয় 2 এ রপ ৌঁর্ছর্ছ, রসখার্ি এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি গ্রাহকর্দর জ্িয বাইর্র বসার
জ্ায়গা খুলর্ি পার্র, "আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর জ্িয অন্তবেিীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services) অিুোয়ী। "আউের্ডার রের্সর" সংজ্ঞার জ্িয অিুগ্রহ কর্র
উপর্র উনিনখি নির্দে নিকা রদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার সময়, সকল আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর অপার্রেরর্দরর্ক সম্পনকে ি
রস্টে এবং রফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়িার রে রকাি পনরবিে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্লা িার্দর কােেক্রর্ম
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব। এই নির্দে নিকা রকাি নবদযমাি প্রর্োজ্য স্থ্ািীয়, রস্টে, এবং রফডার্রল আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থ্াপি
করার উর্ের্িয িয়।

ব়োধ্যর়্োর্ূিক
ি়োরীনরক েূরত্ব

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

এই ধরর্ির আউের্ডার রের্সর মর্ধয, আসি নবনিষ্ট সকল রেনবল
অিয রে রকাি রেনবল, আসি, পৃষ্ঠর্পাষক বা রকাি পেচারী বা
কনরর্ডার রের্ক কমপর্ে ছয় ফু ে দূরর্ে অবনস্থ্ি হর্ি হর্ব।

নিনিি করুি রে কমীর্দর মর্ধয সব সময় অন্তি 6 ফু ে দূরে
বজ্ায় রাখা হয়, েনদ িা মূল কােেকলার্পর জ্িয কম দূরর্ের
প্রর্য়াজ্ি হয়। (রেমি রান্না, পনরষ্কার, রেনবল পনরষ্কার)।

অবিযই একটি ইির্ডার ধারণেমিা নিনিি করর্ি হর্ব োর্ি
োরা বাইর্রর আসি, নবশ্রামাগার(গুনল) বা রপর্মন্ট রলার্কির্ি
প্রর্বি করর্ি বা রবর হর্ি ইির্ডার এলাকা বযবহার করর্ব িারা
োর্ি সামানজ্ক দূরে বজ্ায় ররর্খ এই ধরর্ির প্রর্বি এবং
বনহগেমি সম্পন্ন করর্ি পার্র।

একই সমর্য় একানধক বযনক্তর দ্বারা রছাে জ্ায়গা (রেমি নিজ্,
রস্টার্রজ্ রুম) বযবহার নিনষদ্ধ করুি।

গ্রাহকর্দর জ্িয ইির্ডার ডাইনিং এবং বসার জ্ায়গা বন্ধ করুি।
কমীর্দর সব সময় মুখাবরণ পরর্ি হর্ব।

রসবার জ্িয পৃেক ওয়াকে রজ্াি নিধোরণ করুি, রেখার্ি সম্ভব।
ওভারলযাপ কমার্ি সাভে ারর্দর ররস্টু র্রর্ন্ট নিনদে ষ্ট রজ্ার্ি খাবার
পনরর্বিি করা উনচি।

পৃষ্ঠর্পাষকর্দর বর্স োকা ছাডা সব সময় মুখাবরণ পরর্ি হর্ব;
েনদও নিনিি করর্ি হর্ব রে পৃষ্ঠর্পাষর্কর বয়স 2 বছর্রর রবিী
এবং নচনকৎসাগিভার্ব রস এই ধরর্ির আবরণ সহয করর্ি সেম।

নিনিি করুি রে রান্নাঘর্রর কমীরা িার্দর পুর্রা নিফে জ্ুর্ড
একটি নিনদে ষ্ট রস্টির্ি নির্য়ানজ্ি োর্ক। (রেমি সালাদ বা নগ্রল
বা নমষ্টান্ন), েিদূর সম্ভব।

আউের্ডার ধারণেমিা রেনবর্লর সংখযার মর্ধয সীমাবদ্ধ রাখুি
ো নিরাপর্দ এবং েোেেভার্ব সাজ্ার্িা রের্ি পার্র োর্ি প্রনিটি
রেনবল অিযটি রের্ক িূযিিম ছয় ফু ে দূর্র োর্ক। রেনবর্লর মর্ধয
রেখার্ি দূরে রাখা সম্ভব িয়, িখি এই ধরর্ির রেনবর্লর মর্ধয
িারীনরক প্রনিবন্ধকিা তিনর করর্ি হর্ব।

রান্নাঘর্রর কমীর্দর উৎসানহি করুি োর্ি পরবিী বযনক্ত হাি রের্ক
হার্ি আইর্েম পাস িা কর্র কাউন্টার্র রার্খ োর্ি পর্রর বযনক্ত িু র্ল
নির্ি পার্র।

একই রেনবর্ল বসা বযনক্তর্দর অবিযই একই দর্লর সদসয হর্ি হর্ব
নকন্তু নবনভন্ন পনরবার্রর সদসয হর্ি পার্র। কনমউনিটি রেনবর্ল
বসার অিুমনি রদওয়া হর্ব েনদ উভয় পর্ের মর্ধয কমপর্ে
6 ফু ে দূরে বজ্ায় রাখা োয়।
গ্রাহকর্দর অর্পোরি রে রকাি লাইর্ি 6 ফু ে বযবধাি নির্দে ি
করুি, খাবার অডোর করা, খাবার নপক আপ করা, বসার জ্িয
অর্পোরি বা নবশ্রামাগার বযবহার্রর লাইর্ি এবং রের্কার্িা নপক
আপ বা রপর্মর্ন্টর রলার্কির্ি।
গ্রাহকর্দর জ্িয এবং কমীর্দর জ্িয পৃেক প্রর্বিদ্বার/প্রস্থ্ািদার্রর
বযবস্থ্া করর্ি হর্ব, রেখার্ি সম্ভব।
সবোনধক সম্ভাবয সর্বোচ্চ মাোয় সিরীর্র জ্মার্য়ি (উদাহরণস্বরূপ
স্টাফ নমটিং) সীনমি করুি।
রভন্ডর নপক-আপ এবং রডনলভানরর জ্িয নিনদে ষ্ট এলাকা স্থ্াপি
করর্ি হর্ব, সম্ভাবয রের্ে রোগার্োগ সীনমি করর্ি হর্ব।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

6 ফু ে দূরে বজ্ায় রাখার জ্িয ওয়াকে রস্টিি/কমেচারীর্দর বসার
জ্ায়গার বযবহার পনরবিে ি এবং/অেবা সীমাবদ্ধ করুি।

সরু আইল, হলওর্য় বা জ্ায়গায় রেপ বা িীর নচহ্ন বযবহার কর্র
নদ্বমুখী পদচলাচল হ্রাস করুি।
গ্রাহকর্দর িার্দর গানডর্ি বা বাইর্র অর্পো করর্ি উৎসানহি
করুি, েিেণ িা খাবার িু র্ল রিওয়া হয় অেবা িারা বসর্ি
প্রস্তুি হয়।
গ্রাহকর্দর অিলাইর্ি বা রফার্ির মাধযর্ম নরর্মাে অডোর নদর্ি
উৎসানহি করুি।
রোগার্োগনবহীি অডোর, অেে প্রদাি, রডনলভানর এবং নপক-আর্পর
জ্িয সুর্োগ নদি, রেখার্ি সম্ভব।
গ্রাহকর্দর আসার আর্গ অডোর করর্ি সুর্োগ নদি এবং বসার জ্িয
গ্রাহকর্দর নরজ্ার্ভে িি করর্ি উৎসানহি করুি।
একটি সমর্য় একটি প্রনক্রয়া নিনিি করুি, রেখার্ি শুধুমাে একজ্ি
নবর্ক্রিা একবার্র একটি পণয সরবরাহ কর্র, কমীরা উচ্চ েিেিল
পনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুক্ত কর্র, এবং পরবিী নবর্ক্রিা প্রাঙ্গর্ণ প্রর্বি
করর্ি পার্র।

SAVE LIVES.

খুযি টে ়ো হযে
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয আউটয ়োর এবং
টটক-আউট/ট নিভ়োনর ফু স়োনভতস নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা ফু ড ট্রাক এবং অিযািয খাদয সরবরাহকারী সহ সকল ররস্টু র্রন্ট এবং খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্ির রের্ে প্রর্োজ্য। রে সব
অঞ্চর্ল এখর্িা পেোয় 1 এ রপ ৌঁছায়নি বা পেোয় 1 এ আর্ছ, রসসব অঞ্চর্ল, এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি শুধুমাে রেক-আউে এবং রডনলভানরর
মাধযর্ম পনরচানলি হর্ি পারর্ব। রে সব অঞ্চল পেোয় 2 এ রপ ৌঁর্ছর্ছ, রসখার্ি এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি গ্রাহকর্দর জ্িয বাইর্র বসার
জ্ায়গা খুলর্ি পার্র, "আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর জ্িয অন্তবেিীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services) অিুোয়ী। "আউের্ডার রের্সর" সংজ্ঞার জ্িয অিুগ্রহ কর্র
উপর্র উনিনখি নির্দে নিকা রদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার সময়, সকল আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর অপার্রেরর্দরর্ক সম্পনকে ি
রস্টে এবং রফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়িার রে রকাি পনরবিে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্লা িার্দর কােেক্রর্ম
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব। এই নির্দে নিকা রকাি নবদযমাি প্রর্োজ্য স্থ্ািীয়, রস্টে, এবং রফডার্রল আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থ্াপি
করার উর্ের্িয িয়।

ব়োধ্যর়্োর্ূিক
সুরক্ষ়ো উপকরণ

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

কমেচারীর্দর নবিাখরর্চ একটি গ্রহণর্োগয মুখাবরণ কমীর্দর প্রদাি
করুি এবং প্রনিস্থ্াপর্ির রের্ে মুখাবরর্ণর একটি পেোপ্ত সরবরাহ
োকর্ি হর্ব।

মুর্খর আবরণ, মাস্ক এবং অিযািয প্রর্য়াজ্িীয় বযনক্তগি প্রনিরোমূলক
সরঞ্জাম (PPE)-এর পেোপ্ত রোগাি রাখুি, েনদ রকার্িা কমেচারীর
প্রনিস্থ্াপি প্রর্য়াজ্ি বা একজ্ি রভন্ডর্রর িা প্রর্য়াজ্ি হয়।

গ্রহণর্োগয মুখাবরর্ণর মর্ধয অন্তভুে ক্ত োকর্ব, নকন্তু এর মর্ধয
সীমাবদ্ধ িয়, কাপড (উদা: বানডর্ি তিনর রসলাই করা কাপড,
কুইক কাো, বযান্ডািা), সানজ্েকযাল মাস্ক, এবং রফস নিল্ড।

রেনবর্ল বর্স িা োকা অবস্থ্ায় গ্রাহকর্দর মুখাবরণ পরর্ি বাধয
করর্ি হর্ব (রেমি নপকআর্পর জ্িয অর্পো করা, কাউন্টার বা
জ্ািালায় অডোর রদওয়া, রেনবর্ল োওয়া-আসা, নবশ্রামাগার রের্ক
োওয়া-আসা)।

মুখাবরণ পনরষ্কার, এবং প্রনিস্থ্াপি করুি এবং ভাগাভানগ
নিনষদ্ধ করুি। কাপর্ডর মুখাবরণ এবং অিযািয ধরর্ির বযনক্তগি
প্রনিরোমূলক সরঞ্জাম (PPE) সম্পর্কে অনিনরক্ত ির্েযর জ্িয ররাগ
নিয়ন্ত্রণ ও প্রনির্রাধ রকন্দ্র (CDC) এর নির্দে নিকা রদখুি, একইসার্ে
িা বযবহার এবং পনরষ্কার্রর নির্দে িাবলী।
নকভার্ব PPE পরর্ি, খুলর্ি এবং বানিল করর্ি হয় রস নবষর্য়
কমীর্দর প্রনিেণ নদি।

গ্রাহকর্দর একটি রেনবর্ল বর্স খাওয়া বা পাি িা করার সমর্য়
মুখাবরণ পরর্ি উৎসানহি করুি নকন্তু বাধয করর্বি িা।
ফু ড ট্রাক এবং খাদয সরবরাহ রেখার্ি প্রবাহমাি পানির রস্টিি
রিই, রসখার্ি কমীর্দর গ্লাভস পরর্ি হর্ব অেবা নিয়নমি হযান্ড
সযানিোইনজ্ং বযবহার করর্ি হর্ব এবং রফডার্রল, রস্টে এবং স্থ্ািীয়
খাদয পনরচালিা এবং পনরচ্ছন্নিার প্রর্য়াজ্িীয়িা রমর্ি চলর্ি হর্ব।

বস্তুর ভাগাভানগ (রেমি রান্নাঘর্রর বস্তুর, কলম এবং পযাড)
এবং রসই সার্ে ভাগাভানগ করা পৃষ্ঠির্লর ( দরজ্ার হািল,
নকপযাড এবং োচনির্ির) ভাগাভানগ সীনমি করার জ্িয বযবস্থ্া
গ্রহণ করুি, অেবা ভাগাভানগ করা বস্তুর সংের্িে বা প্রায়িই
বযবহৃি পৃষ্ঠিল েিে করার সময় কমীর্দর গ্লাভস পরর্ি বাধয
করুি; অেবা, েিে করার আর্গ এবং পর্র হাি রধায়ার জ্িয
কমীর্দর বাধয করুি।
সকল কমেচারী সব সময় মুখাবরণ পনরধাি নিনিি করুি এবং
িারা রস্টে এবং স্থ্ািীয় সযানিোনর রকার্ডর সার্ে সামঞ্জসযপূণে হাি
পনরচ্ছন্নিা অিুিীলি এবং খানল হার্ির প্রনিবন্ধকিা বযবহার করর্ছ
িা নিনিি করুি।
•

েনদ কমীরা খাদয বযিীি প্রস্তুনি কােেক্রর্মর সময় গ্লাভস
পর্র োর্কি, িাহর্ল িার্দর ঘি ঘি গ্লাভস পনরবিে ি নিনিি
করুি এবং কাজ্ পনরবরির্ির সময় িার্দর গ্লাভস পনরবিে ি
করর্ি উৎসানহি করুি (উদাহরণস্বরূপ গ্রাহকর্দর নপ্র-ররানলং
নসলভারওয়যার পনরর্বিি করা)।

•

েনদ কমীরা গ্লাভস িা পর্রি, িাহর্ল নিনিি করুি রে িারা
প্রায়ই সাবাি/পানি নদর্য় হাি ধুর্য় োর্কি।

নিনিি করুি রে রেসব কমেচারী রেনবল পনরষ্কার করর্ছি িারা
সাবাি এবং পানি নদর্য় হাি ধুর্য়র্ছি এবং েনদ িারা গ্লাভস পর্র
োর্কি, িাহর্ল িার্দর গ্লাভস প্রনিস্থ্াপি করর্ি হর্ব, রেনবল
পনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুক্ত করার আর্গ এবং পর্র।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

খুযি টে ়ো হযে
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয আউটয ়োর এবং
টটক-আউট/ট নিভ়োনর ফু স়োনভতস নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা ফু ড ট্রাক এবং অিযািয খাদয সরবরাহকারী সহ সকল ররস্টু র্রন্ট এবং খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্ির রের্ে প্রর্োজ্য। রে সব
অঞ্চর্ল এখর্িা পেোয় 1 এ রপ ৌঁছায়নি বা পেোয় 1 এ আর্ছ, রসসব অঞ্চর্ল, এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি শুধুমাে রেক-আউে এবং রডনলভানরর
মাধযর্ম পনরচানলি হর্ি পারর্ব। রে সব অঞ্চল পেোয় 2 এ রপ ৌঁর্ছর্ছ, রসখার্ি এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি গ্রাহকর্দর জ্িয বাইর্র বসার
জ্ায়গা খুলর্ি পার্র, "আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর জ্িয অন্তবেিীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services) অিুোয়ী। "আউের্ডার রের্সর" সংজ্ঞার জ্িয অিুগ্রহ কর্র
উপর্র উনিনখি নির্দে নিকা রদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার সময়, সকল আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর অপার্রেরর্দরর্ক সম্পনকে ি
রস্টে এবং রফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়িার রে রকাি পনরবিে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্লা িার্দর কােেক্রর্ম
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব। এই নির্দে নিকা রকাি নবদযমাি প্রর্োজ্য স্থ্ািীয়, রস্টে, এবং রফডার্রল আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থ্াপি
করার উর্ের্িয িয়।

ব়োধ্যর়্োর্ূিক
পনরেন্নর়্ো
এবং পনরষ্ক়োর

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

ররাগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনির্রাধ রকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) এবং স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health, DOH) এর
রদওয়া স্বাস্থ্যনবনধ এবং জ্ীবাণুমুক্তকরর্ণর আবনিযকিাগুনল রমর্ি চলুি
এবং সাইর্ে পনরস্কার করার লগগুনল রমির্েি করুি োর্ি িানরখ,
সময়, এবং পনরস্কার করার পনরসর িনেবদ্ধ করা োর্ক।
হার্ির স্বাস্থ্যনবনধ পালর্ির রস্টিি প্রদাি এবং রেণার্বেণ করুি,
সাবার্ির সর্ঙ্গ হযান্ডওয়ানিং সহ, পানি এবং কাগজ্ রিায়ার্ল
সরবরাহ করুি বা রে এলাকায় হযান্ডওয়ানিং বাস্তব সম্মি
িয় রসখার্ি একটি 60% বা িার রবনি অযালর্কাহল ধারণকারী
অযালর্কাহল নভনিক হযান্ড সযানিোইজ্ার সরবরাহ করুি।
বযবহার্রর আর্গ এবং পর্র বযবহার্রর জ্িয অংিীদানর পৃর্ষ্ঠর
জ্িয পনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুক্ত সরবরাহ বযবহার করর্ি কমীর্দর
উৎসানহি করুি, এর পর্র হাি পনরচ্ছন্নিা অিুসরণ করর্ি
উৎসানহি করুি।
সাইর্ের জ্ায়গার্ক নিয়নমিভার্ব পনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুক্ত করর্ি
হর্ব এবং অর্ির্কর দ্বারা বযবহৃি উচ্চ ঝুৌঁ নক সম্পন্ন স্থ্ািগুনলর্ক
আরও নিয়নমি পনরষ্কার এবং জ্ীবািুমুক্ত করর্ি হর্ব। পনরষ্কার
এবং জ্ীবাণুমুক্তকরণ কর্ ার এবং চলমাি হর্ি হর্ব এবং অন্তি
প্রনিটি নিফর্ের পর্র, তদনিক, বা প্রর্য়াজ্ি অিুোয়ী আর্রা ঘি
হর্ি হর্ব।

রেখার্িই সম্ভব, নিরাপিা সিকে িা বজ্ায় রাখার সময় বাইর্রর
বািার্সর চলাচল (রেমি জ্ািালা এবং দরজ্া রখালা) বৃনদ্ধ করুি।
খাদয প্রস্তুনি কমীর্দর নিফর্ের সময় এর্ক অপর্রর কমে রকর্ন্দ্র
পনরবিে ি/ প্রর্বি করা রের্ক নিরুৎসানহি করুি, েনদ িা িারা
েোেেভার্ব পনরষ্কার/জ্ীবাণুমুক্ত িা হয়।
সাদা রবাডে/চক রবাডে/রেনলনভিি/রপ্রার্জ্ক্টর-এ রমিু নডসর্ে
এবং/অেবা অনিনের্দর একক বযবহার, কাগজ্, নডসর্পার্জ্বল
রমিু সরবরাহ করুি।
গ্রাহকর্দর অিলাইর্ি রমিু রদখর্ি উৎসানহি করুি (রেমি িার্দর
নিজ্স্ব স্মােের্ফাি বা ইর্লকট্রনিক নডভাইর্স) রেখার্ি সম্ভব।
উচ্চ-ঘিে এলাকা জ্ুর্ড হযান্ড সযানিোইজ্ার উপলভয করুি (রেমি
নবশ্রামাগার্রর বাইর্র), এবং এটি সুনবধাজ্িক স্থ্ার্ি রাখুি, রেমি
প্রর্বি, প্রস্থ্াি, এবং কযানিয়ার। রেখার্ি সম্ভব োচ-নি হযান্ড
সযানিোইজ্ার ইিস্টল করুি।

নিনিি করর্ি হর্ব রে েন্ত্রপানি এবং সরঞ্জামগুর্লা নিয়নমিভার্ব
নিবনন্ধি জ্ীবাণুিািক বযবহার কর্র জ্ীবাণুমুক্ত করা হয়, োর
মর্ধয অন্তি প্রনি গ্রাহর্কর জ্িয পনরষ্কার করা অন্তভুে ক্ত। পনরর্বি
সংরেণ সংস্থ্া (EPA) কিৃে ক COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কােেকর
নহর্সর্ব নচনহ্নি পনরর্বি সংরেণ নবভার্গর (DEC) পণয রদখুি।
একজ্ি বযনক্তর COVID-19 িিাক্ত হওয়ার রের্ে উন্মুক্ত এলাকার
পনরষ্কার্রর এবং জ্ীবাণুমুক্ত করার বযবস্থ্া করর্ি হর্ব, এই ধরর্ির
পনরচ্ছন্নিার অন্তভুে ক্ত হর্ব, অন্তি সব অনধক রলাক চলাচল এলাকা
এবং উচ্চ-েিে পৃষ্ঠির্লর পনরষ্কার।
কার্জ্ নফর্র আসার আর্গ, অবিযই একটি সুস্থ্ এবং নিরাপদ
পনরর্বি নিনিি করর্ি রান্নাঘর বযবস্থ্ার নফর্র আসা পূবে রচক
এবং মূলযায়ি সম্পন্ন করর্ি হর্ব।
অবিযই কমীর্দর মর্ধয রান্নাঘর্রর সরঞ্জাম (রেমি ছু নর, হাৌঁনড,
িযাকডা/রিায়ার্ল) ভাগাভানগ কমার্ি হর্ব।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

খুযি টে ়ো হযে
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয আউটয ়োর এবং
টটক-আউট/ট নিভ়োনর ফু স়োনভতস নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা ফু ড ট্রাক এবং অিযািয খাদয সরবরাহকারী সহ সকল ররস্টু র্রন্ট এবং খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্ির রের্ে প্রর্োজ্য। রে সব
অঞ্চর্ল এখর্িা পেোয় 1 এ রপ ৌঁছায়নি বা পেোয় 1 এ আর্ছ, রসসব অঞ্চর্ল, এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি শুধুমাে রেক-আউে এবং রডনলভানরর
মাধযর্ম পনরচানলি হর্ি পারর্ব। রে সব অঞ্চল পেোয় 2 এ রপ ৌঁর্ছর্ছ, রসখার্ি এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি গ্রাহকর্দর জ্িয বাইর্র বসার
জ্ায়গা খুলর্ি পার্র, "আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর জ্িয অন্তবেিীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services) অিুোয়ী। "আউের্ডার রের্সর" সংজ্ঞার জ্িয অিুগ্রহ কর্র
উপর্র উনিনখি নির্দে নিকা রদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার সময়, সকল আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর অপার্রেরর্দরর্ক সম্পনকে ি
রস্টে এবং রফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়িার রে রকাি পনরবিে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্লা িার্দর কােেক্রর্ম
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব। এই নির্দে নিকা রকাি নবদযমাি প্রর্োজ্য স্থ্ািীয়, রস্টে, এবং রফডার্রল আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থ্াপি
করার উর্ের্িয িয়।

ব়োধ্যর়্োর্ূিক
পনরেন্নর়্ো এবং
পনরষ্ক়োর (অবয়োহর্)

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

একজ্ি বযনক্তর COVID-19 িিাক্ত হওয়ার রের্ে উন্মুক্ত এলাকার
পনরষ্কার্রর এবং জ্ীবাণুমুক্ত করার বযবস্থ্া করর্ি হর্ব, এই ধরর্ির
পনরচ্ছন্নিার অন্তভুে ক্ত হর্ব, অন্তি সব অনধক রলাক চলাচল এলাকা
এবং উচ্চ-েিে পৃষ্ঠির্লর পনরষ্কার।
কার্জ্ নফর্র আসার আর্গ, অবিযই একটি সুস্থ্ এবং নিরাপদ
পনরর্বি নিনিি করর্ি রান্নাঘর বযবস্থ্ার নফর্র আসা পূবে
রচক এবং মূলযায়ি সম্পন্ন করর্ি হর্ব।
গ্রাহকর্দর নডভাইস রদওয়া নিনষদ্ধ করুি (উদাহরণস্বরূপ বাজ্ার)
রে আসি বা অডোর উপলভয আর্ছ, েনদ িা এই ধরর্ির
নডভাইসগুনল পুঙ্খািুপুঙ্খভার্ব পনরষ্কার করা হয় এবং প্রনিটি
বযবহার্রর মর্ধয জ্ীবাণুমুক্ত করা হয়।
রেক-আউে/রডনলভানরর জ্িয:
•

খাদয এবং/অেবা পািীর্য়র জ্িয অর্পোরি গ্রাহকর্দর জ্িয
হার্ির পনরচ্ছন্নিা রস্টিি প্রদাি করর্ি হর্ব;

•

কমীর্দর সাবাি এবং পানি নদর্য় হাি রধায়া অেবা হযান্ড
সযানিোইজ্ার বযবহার করা নিনিি করর্ি হর্ব, এবং, েনদ
কমীরা গ্লাভস বযবহার কর্রি, িাহর্ল নিয়নমিভার্ব িা
প্রনিস্থ্াপি করর্ি হর্ব; এবং

•

েনদ নপক-আপ/রডনলভানর ইির্ডার্র োর্ক, িাহর্ল
রভনন্টর্লির্ির জ্িয জ্ািালা এবং/অেবা দরজ্া রখালা
োকা নিনিি করর্ি হর্ব।

গ্রাহকর্দর সরাসনর সরবরাহ করা সকল মিলা একক বযবহার্রর
নডসর্পার্জ্বল কর্ন্টইিার বা পুিবেযবহারর্োগয কর্ন্টইিার্র রাখুি
ো নিয়নমি পনরষ্কার/জ্ীবাণুমুক্ত করা হয় িা নিনিি করুি।
েনদ িি-নডসর্পার্জ্বল রমিু বযবহার করা হয়, িাহর্ল অবিযই
প্রনিটি দর্লর বযবহার্রর মর্ধয রমিু পনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুক্ত
করর্ি হর্ব।
অবিযই নপ্র-পযার্কজ্ড নসলভারওয়যার বা নপ্র-ররাল করা
নসলভারওয়যার বযবহার করর্ি হর্ব। নসলভারওয়যার অবিযই
মাস্ক এবং গ্লাভস পনরধাি কর্র নপ্র-ররাল করর্ি হর্ব।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

খুযি টে ়ো হযে
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয আউটয ়োর এবং
টটক-আউট/ট নিভ়োনর ফু স়োনভতস নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা ফু ড ট্রাক এবং অিযািয খাদয সরবরাহকারী সহ সকল ররস্টু র্রন্ট এবং খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্ির রের্ে প্রর্োজ্য। রে সব
অঞ্চর্ল এখর্িা পেোয় 1 এ রপ ৌঁছায়নি বা পেোয় 1 এ আর্ছ, রসসব অঞ্চর্ল, এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি শুধুমাে রেক-আউে এবং রডনলভানরর
মাধযর্ম পনরচানলি হর্ি পারর্ব। রে সব অঞ্চল পেোয় 2 এ রপ ৌঁর্ছর্ছ, রসখার্ি এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি গ্রাহকর্দর জ্িয বাইর্র বসার
জ্ায়গা খুলর্ি পার্র, "আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর জ্িয অন্তবেিীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services) অিুোয়ী। "আউের্ডার রের্সর" সংজ্ঞার জ্িয অিুগ্রহ কর্র
উপর্র উনিনখি নির্দে নিকা রদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার সময়, সকল আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর অপার্রেরর্দরর্ক সম্পনকে ি
রস্টে এবং রফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়িার রে রকাি পনরবিে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্লা িার্দর কােেক্রর্ম
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব। এই নির্দে নিকা রকাি নবদযমাি প্রর্োজ্য স্থ্ািীয়, রস্টে, এবং রফডার্রল আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থ্াপি
করার উর্ের্িয িয়।

ব়োধ্যর়্োর্ূিক
ট ়োগ়োয ়োগ

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

নিনিি করুি রে আপনি রস্টে-কিৃে ক ইসুযকৃ ি নির্দে িিাবলী
পেোর্লাচিা কর্রর্ছি ও বুর্ঝর্ছি, এবং আপনি রসগুর্লা বাস্তবায়ি
করর্বি।

একটি অডোর বা বসার অর্পোয় োকা গ্রাহকর্দর সার্ে রোগার্োগ
করর্ি পদে ায় নবজ্ঞনপ্ত, অনডও রঘাষণা, বা রেক্সে বািে া বযবহার
করুি।

সাইর্িজ্ রপাস্ট কর্র কমীর্দর সঠিক পনরচ্ছন্নিা, সামানজ্ক দূরে
নিয়ম, PPE এর সঠিক বযবহার এবং পনরষ্কার এবং জ্ীবাণুমুক্ত
করার রপ্রার্োকল রমর্ি চলার জ্িয সিকে করুি।

আপর্ডে িেয প্রদাি করার জ্িয কমী, দিেিােী এবং গ্রাহকর্দর জ্িয
একটি রোগার্োগ পনরকল্পিা স্থ্াপি করুি।

েনদ রকাি কমী অিযর্দর সার্ে ঘনিষ্ঠ রোগার্োগ রার্খ এবং
COVID-19 এর জ্িয ইনিবাচক পরীো কর্র োর্ক, িাহর্ল
অনবলর্ে রস্টে এবং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য নবভাগর্ক অবনহি করুি।
কমের্ের্ে সম্ভাবয রোগার্োর্গর নবজ্ঞনপ্ত সহ রোগার্োগ রট্রনসং
প্রর্চষ্টার সার্ে সহর্োনগিা করুি, এসময় রস্টে এবং রফডার্রল
আইি এবং নিয়মকািুি দ্বারা প্রর্য়াজ্িীয় রগাপিীয়িা বজ্ায় রাখুি।
সাইর্ে লেণীয়ভার্ব নিরাপিা পনরকল্পিা প্রদিেি করর্ি হর্ব।

নিনিং

কমীর্দর, এবং রেখার্ি প্রর্োজ্য নবর্ক্রিার্দর তদিনিি স্বাস্থ্য পরীো
পদ্ধনি (রেমি প্রশ্নপে, িাপমাো পরীো) প্রর্য়াগ করুি নকন্তু
গ্রাহক এবং রডনলভানর কমীর্দর নিনিং বাধযিামূলক করা োর্ব
িা, (1) গি 14 নদর্ি িার COVID-19 িিাক্ত হর্য়র্ছ নক িা,
(2) গি 14 নদর্ি িার COVID-19 এর রকািও লেণ রদখা
নদর্য়র্ছ নক িা, এবং/অেবা (3) 14 নদর্ি ঘনিষ্ঠ বা নিকে
সংের্িে রের্কর্ছি এমি কারও সর্ঙ্গ নেনি COVID-19 এর জ্িয
পরীোয় পনজ্টিভ ফল লাভ কর্রর্ছি নক িা।
প্রনিষ্ঠািগুনল গ্রাহকরার্দর একটি স্বাস্থ্য নিনিং সম্পন্ন করর্ি অেবা
রোগার্োর্গর িেয প্রদাি করর্ি বাধয করর্ি পার্র িা।
দায়বদ্ধ পর্ের উনচি রোগার্োর্গর একটি রকন্দ্রীয় বযনক্ত নিধোরণ
করা, ো কােেকলাপ, অবস্থ্াি, নিফে বা নদি দ্বারা পনরবনিে ি হর্ি
পার্র, রে সকল প্রশ্নপে গ্রহণ এবং োচাই করার জ্িয দায়ী, এই
ধরর্ির রোগার্োর্গর বযনক্তর্ক সবার জ্িয নিনদে ষ্ট পাটিে নহর্সর্ব
নচনহ্নি করা হর্য়র্ছ োর্ক িারা পর্র COVID-19 সম্পনকে ি উপসগে
অিুভব করর্ছ নক িা িা জ্ািার্ব।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

নিনিং রিষ হওয়ার পূর্বে এর্ক অপর্রর সার্ে ঘনিষ্ঠ বা কাছাকানছ
রোগার্োর্গ কমীর্দর রমলার্মিা রের্ক নবরি রাখুি।
সম কমেসংস্থ্ার্ির সুর্োগ কনমিি (Equal Employment Opportunity
Commission) বা DOH এর নির্দে নিকা অিুোয়ী তদনিক িাপমাো
পরীো করাও হর্ি পার্র।
কমী এবং নবর্ক্রিাসহ প্রর্িযক বযনক্তর একটি লগ বজ্ায় রাখুি,
োর্দর কার্জ্র সাইে বা এলাকায় অিয রকাি বযনক্তর সার্ে ঘনিষ্ঠ বা
কাছাকানছ রোগার্োগ োকর্ি পার্র, োর্ি সকল রোগার্োগ নচনহ্নি
করা োয়, এবং রে রের্ে একজ্ি কমেচারীর COVID-19 ররাগ
নিণেয় হয় রসর্ের্ে িার্দর অবনহি করা োয়; েোেে PPE বা
রোগার্োগনবহীি উপার্য় সঞ্চানলি গ্রাহক এবং রডনলভানর বার্দ।
গ্রাহকর্দর রোগার্োর্গর িেয প্রদাি করার জ্িয একটি নবকল্প প্রদাি
করুি োর্ি িার্দর লগ রাখা রের্ি পার্র এবং প্রর্য়াজ্র্ি রোগার্োগ
করা রের্ি পার্র।
সর্িহভাজ্ি COVID-19 আক্রান্ত কমী নকংবা COVID-19 ররাগীর
ঘনিষ্ঠ সংের্িে আসা রকাি কমীর রফর কার্জ্ রোগদার্ির রপ্রার্োকল
ও িীনিমালা জ্াির্ি DOH নির্দে নিকাটি পডুি।

SAVE LIVES.

খুযি টে ়ো হযে
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয আউটয ়োর এবং
টটক-আউট/ট নিভ়োনর ফু স়োনভতস নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা ফু ড ট্রাক এবং অিযািয খাদয সরবরাহকারী সহ সকল ররস্টু র্রন্ট এবং খাদয রসবা প্রনিষ্ঠার্ির রের্ে প্রর্োজ্য। রে সব
অঞ্চর্ল এখর্িা পেোয় 1 এ রপ ৌঁছায়নি বা পেোয় 1 এ আর্ছ, রসসব অঞ্চর্ল, এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি শুধুমাে রেক-আউে এবং রডনলভানরর
মাধযর্ম পনরচানলি হর্ি পারর্ব। রে সব অঞ্চল পেোয় 2 এ রপ ৌঁর্ছর্ছ, রসখার্ি এই ধরর্ির প্রনিষ্ঠাি গ্রাহকর্দর জ্িয বাইর্র বসার
জ্ায়গা খুলর্ি পার্র, "আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর জ্িয অন্তবেিীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services) অিুোয়ী। "আউের্ডার রের্সর" সংজ্ঞার জ্িয অিুগ্রহ কর্র
উপর্র উনিনখি নির্দে নিকা রদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার সময়, সকল আউের্ডার এবং রেক-আউে/রডনলভানর ফু ড সানভে র্সর অপার্রেরর্দরর্ক সম্পনকে ি
রস্টে এবং রফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়িার রে রকাি পনরবিে র্ির সার্ে হালিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্লা িার্দর কােেক্রর্ম
অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব। এই নির্দে নিকা রকাি নবদযমাি প্রর্োজ্য স্থ্ািীয়, রস্টে, এবং রফডার্রল আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থ্াপি
করার উর্ের্িয িয়।

ব়োধ্যর়্োর্ূিক
নিনিং (অবয়োহর্)

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

দায়বদ্ধ পেগুনলর্ক নিনিি করর্ি হর্ব রে িাপমাো পরীেণ সহ
অিযািয নিনিং কােেক্রম সম্পাদি করা রকার্িা কমী, সাইর্ে প্রর্বি
করা সম্ভাবয সংক্রানমি বযনক্তর্দর দ্বারা সংক্রমণ রের্ক েোেে
ভার্ব সুরনেি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

