COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি ভস্থ্ের উপরযরি যুে পপশাদার
পেলাধূলার প্ররিস্থ্যারিিার জনে অন্তর্ব িীকালীন রনস্থ্দবরশকা

আপনার এই নরিটি পড়া হস্থ্ে পিস্থ্ল আপরন রনস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি পারস্থ্র্ন।
22 মার্চ 2021 পর্চন্ত
উস্থ্েশে
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি ভস্থ্ের বা দর্চস্থ্কর উপরযরি সস্থ্মি পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা
আবার শুরু হস্থ্ে বস্থ্ল COVID-19 এর রবস্তার পরাস্থ্ধ পপর্াদার পেলাধূলার দল, অ্োথস্থ্লট, দস্থ্লর কমী, মারলক এবং
ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম এবং অ্নোনে পপর্াদার পেলাধূলার পকন্দ্রগুরলর মারলক এবং অ্পাস্থ্রটর এবং পকস্থ্ন্দ্রর কমী, পসইসাস্থ্থ
কন্ট্রাক্টর, পভন্ডর, এবং সমথচকস্থ্দর সহায়িা করস্থ্ি, ভে বা দর্চস্থ্কর উপরযরি র্ুে পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিার
জনে এই অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা ("COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি ভস্থ্ের উপরযরি র্ুে পপর্াদার
পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিার জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা") তিরর করা হস্থ্য়স্থ্ে।
এই নরথটির উস্থ্েস্থ্র্ের জনে, পপর্াদার পেলাধূলা বলস্থ্ি অ্ংর্গ্রহণকারীস্থ্দর অ্থচ প্রদান করা হয় এমন (পর্মন একটি
লীি, দল বা স্পন্সর দ্বারা) বা পপর্াদারভাস্থ্ব সংিঠিি (পর্মন অ্রলরিক করমটি) পর্ পকাস্থ্না পেলাধূলার ইস্থ্ভন্টস্থ্ক
পবাঝাস্থ্না হস্থ্য়স্থ্ে। এই রনস্থ্দচরর্কার পার্াপারর্, অ্স্ত্র োড়া লড়াইস্থ্য়র পেলাধূলার অ্ংর্গ্রহণকারীিণও রনউ ইয়কচ পেট
অ্োথস্থ্লটিক করমর্স্থ্নর এরেয়ার এবং রনয়মাবলী সাস্থ্পক্ষ। এই রনস্থ্দচরর্কা ইয়ুথ বা করলরজস্থ্য়ট পেলাধূলার পক্ষস্থ্ে প্রস্থ্র্াজে
নয়। পসগুরল আলাদা রনস্থ্দচরর্কার আওিাভু ে। এই রনস্থ্দচরর্কা প াড়া পদৌড় বা অ্স্থ্টা পররসংস্থ্য়র পক্ষস্থ্েও প্রস্থ্র্াজে নয়।
পসগুরল আলাদা রনস্থ্দচরর্কার আওিাভু ে। উপরন্তু, ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম, এবং পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা নয়
এমন পর্ সমস্ত ইস্থ্ভন্টগুরল অ্নোনে পেলাধূলার পকস্থ্ন্দ্র অ্নুরিি হস্থ্ি পাস্থ্র পসগুরলর পক্ষস্থ্েও এই রনস্থ্দচরর্কাটি প্রস্থ্র্াজে নয়।
পসগুরল রর্ল্পকলা প্রদর্চন এবং রবস্থ্নাদস্থ্নর আলাদা রনস্থ্দচরর্কার আওিাভু ে।
এই রনস্থ্দচরর্কা অ্নুর্ায়ী, 10,000 বা িার পবরর্ সংেেক ইনস্থ্িার ও আউটস্থ্িার অ্ংর্গ্রহণকারীর ধারণক্ষমিা সিন্ন
পপর্াদার পেলাধূলার ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম এবং পপর্াদার পেলাধূলার পকন্দ্রগুরল একটি সীরমি সংেেক ভে বা দর্চকবৃন্দ
সস্থ্মি পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিাগুরলর আস্থ্য়াজন করস্থ্ি পারস্থ্ব। ভে বা দর্চকবৃন্দ সস্থ্মি প্ররিস্থ্র্ারিিাগুরলর
আস্থ্য়াজন করার আস্থ্ি, পসই ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম, এবং পকন্দ্রগুরলস্থ্ক অ্বর্েই একটি পকন্দ্র এবং ইস্থ্ভস্থ্ন্টর পররকল্পনা
রনউ ইয়কচ পেট স্বাযে দপ্তর (New York State Department of Health, DOH) এর কাস্থ্ে জমা রদস্থ্ি হস্থ্ব, র্ার
মস্থ্ধে থাকস্থ্ি হস্থ্ব পরীক্ষা/টিকাকরণ/স্বাস্থ্যের রিরনং, সামারজক দূরত্ব বজায় রাো, মুস্থ্ের আবরণ, রনয়রিি িরিরবরধ,
হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ, পররষ্করণ এবং জীবাণুমুেকরণ, এবং পর্ািাস্থ্র্াি সিস্থ্কচ এই রনস্থ্দচরর্কায় রযরীকৃ ি মানদণ্ড পূরস্থ্ণর
রনরদচ ষ্ট বস্থ্ন্দাবস্ত এবং/অ্থবা সংযাস্থ্নর উপরযরি। পকন্দ্র এবং ইস্থ্ভস্থ্ন্টর পররকল্পনা পাওয়ার পস্থ্র, ভে ও দর্চকবৃন্দ
সস্থ্মি প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লার আস্থ্য়াজন করার অ্নুস্থ্মাদন পদওয়ার আস্থ্ি, স্বাযে দপ্তর (DOH) অ্রিররে িথে র্াইস্থ্ি পাস্থ্র
এবং/অ্থবা একটি অ্ন-সাইট বা দূরবিী িদন্ত সিাদন করস্থ্ি পাস্থ্র। পকন্দ্র ও অ্স্থ্ভস্থ্ন্টর বস্তুিি পররবিচ নগুরলর
পক্ষস্থ্ে, পসগুরল পর্চাস্থ্লার্নার জনে অ্বর্েই আবার জমা করস্থ্ি হস্থ্ব। প্ররিটি ইস্থ্ভস্থ্ন্টর জনে, অ্নুস্থ্মারদি ক্রীড়াঙ্গন,
পেরিয়াম, এবং অ্নোনে পকন্দ্রগুরলস্থ্ক, ইস্থ্ভস্থ্ন্টর অ্ন্তি 5 রদন আস্থ্ি, স্বাযে দপ্তস্থ্র (DOH) অ্বর্েই ইস্থ্ভস্থ্ন্টর রবর্দ
জমা করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং পসই রবর্স্থ্দ পর্গুরল অ্ন্তভুচ ে থাকস্থ্ব রকন্তু পসগুরলস্থ্িই সীমাবদ্ধ থাকস্থ্ব না (1) দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর
পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে, (2) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর নাম, (3) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর ঠিকানা, (4) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর িাররে ও সময়, (5) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর
আনুমারনক পময়াদ, (6) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর ভে বা দর্চকবৃস্থ্ন্দর প্রিোরর্ি সংেো, এবং (7) পকস্থ্ন্দ্রর কমী, কন্ট্রাক্টর, এবং
পভন্ডর সহ ইস্থ্ভস্থ্ন্টর কমীর প্রিোরর্ি সংেো।

1লা এরপ্রল, 2021 পথস্থ্ক, 1,500 পথস্থ্ক 9,999 ইনস্থ্িার অ্ংর্গ্রহণকারী বা 2,500 পথস্থ্ক 9,999 আউটস্থ্িার
অ্ংর্গ্রহণকারীর ধারণক্ষমিা সিন্ন পপর্াদার পেলাধূলার ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম এবং পপর্াদার পেলাধূলার পকন্দ্রগুরল একটি
সীরমি সংেেক ভে বা দর্চকবৃন্দ সস্থ্মি পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিাগুরলর আস্থ্য়াজন করস্থ্ি পারস্থ্ব। ভে বা
দর্চকবৃন্দ সস্থ্মি প্ররিস্থ্র্ারিিাগুরলর আস্থ্য়াজন করার আস্থ্ি, পসই ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম, এবং পকন্দ্রগুরলস্থ্ক অ্বর্েই একটি
পকন্দ্র এবং ইস্থ্ভস্থ্ন্টর পররকল্পনা সংরিষ্ট কাউরন্টর স্বাযে দপ্তর বা যানীয় জনস্বাযে কিৃচ পস্থ্ক্ষর কাস্থ্ে জমা রদস্থ্ি হস্থ্ব, র্ার
মস্থ্ধে থাকস্থ্ি হস্থ্ব পরীক্ষা/টিকাকরণ/স্বাস্থ্যের রিরনং, সামারজক দূরত্ব বজায় রাো, মুস্থ্ের আবরণ, রনয়রিি িরিরবরধ,
হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ, পররষ্করণ এবং জীবাণুমুেকরণ, এবং পর্ািাস্থ্র্াি সিস্থ্কচ এই রনস্থ্দচরর্কায় রযরীকৃ ি মানদণ্ড পূরস্থ্ণর
রনরদচ ষ্ট বস্থ্ন্দাবস্ত এবং/অ্থবা সংযাস্থ্নর উপরযরি। পকন্দ্র এবং ইস্থ্ভস্থ্ন্টর পররকল্পনা পাওয়ার পস্থ্র, ভে ও দর্চকবৃন্দ
সস্থ্মি প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লার আস্থ্য়াজন করার অ্নুস্থ্মাদন পদওয়ার আস্থ্ি, যানীয় স্বাযে কমচকিচ ািণ অ্রিররে িথে র্াইস্থ্ি
পাস্থ্রন এবং/অ্থবা একটি অ্ন-সাইট বা দূরবিী িদন্ত সিাদন করস্থ্ি পাস্থ্র। পকন্দ্র ও অ্স্থ্ভস্থ্ন্টর বস্তুিি
পররবিচ নগুরলর পক্ষস্থ্ে, পসগুরল পর্চাস্থ্লার্নার জনে অ্বর্েই আবার জমা করস্থ্ি হস্থ্ব। প্ররিটি ইস্থ্ভস্থ্ন্টর জনে, অ্নুস্থ্মারদি
ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম, এবং অ্নোনে পকন্দ্রগুরলস্থ্ক, ইস্থ্ভস্থ্ন্টর অ্ন্তি 5 রদন আস্থ্ি, যানীয় স্বাযে কিৃচ পস্থ্ক্ষর কাস্থ্ে অ্বর্েই
ইস্থ্ভস্থ্ন্টর রবর্দ জমা করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং পসই রবর্স্থ্দ পর্গুরল অ্ন্তভুচ ে থাকস্থ্ব রকন্তু পসগুরলস্থ্িই সীমাবদ্ধ থাকস্থ্ব না (1)
দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে, (2) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর নাম, (3) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর ঠিকানা, (4) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর িাররে ও সময়,
(5) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর আনুমারনক পময়াদ, (6) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর ভে বা দর্চকবৃস্থ্ন্দর প্রিোরর্ি সংেো, এবং (7) পকস্থ্ন্দ্রর কমী,
কন্ট্রাক্টর, এবং পভন্ডর সহ ইস্থ্ভস্থ্ন্টর কমীর প্রিোরর্ি সংেো।
মারলক, অ্পাস্থ্রটর, পররর্ালক, দস্থ্লর কমী, পকস্থ্ন্দ্রর কমী, এবং ভস্থ্ের উপরযরি র্ুে পপর্াদার পেলাধূলার
প্ররিস্থ্র্ারিিার সাস্থ্থ জরড়ি অ্নে পর্ পকাস্থ্না বেরেবিচস্থ্ক র্থাথচিা অ্নুর্ায়ী সংরিষ্ট রর্ল্প-রনরদচ ষ্ট স্বাযে দপ্তর (DOH)
এর রনস্থ্দচরর্কা উস্থ্েে করস্থ্ি হস্থ্ব। রবস্থ্র্ষ কস্থ্র, অ্রিসগুরলর মস্থ্ধে সং টিি পর্ পকাস্থ্না রক্রয়াকলাপস্থ্ক, স্বাযে দপ্তর
(DOH) এর "COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি অ্রিসগুরলর জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা" (Interim
Guidance for Offices During the COVID-19 Public Health Emergency) অ্নুর্ায়ী অ্পাস্থ্রট করস্থ্ি হস্থ্ব;
পপর্াদার পেলাধূলার প্ররর্ক্ষণ পকস্থ্ন্দ্র সং টিি পর্ পকাস্থ্না কার্চকলাপস্থ্ক অ্বর্েই স্বাযে দপ্তর (DOH) এর "COVID-19
জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি পপর্াদার পেলাধূলার প্ররর্ক্ষণ পকন্দ্রগুরলর জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা" (Interim
Guidance for Professional Sports Training Facilities During the COVID-19 Public Health Emergency)
অ্নুর্ায়ী অ্পাস্থ্রট করস্থ্ি হস্থ্ব; মোসাজ পথরারপ বা স্পা সিরকচ ি পর্ পকাস্থ্না কার্চকলাপস্থ্ক অ্বর্েই স্বাযে দপ্তর
(DOH) এর "COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি বেরেিি পররর্র্চা পররস্থ্ষবাগুস্থ্লার জনে অ্ন্তবচিীকালীন
রনস্থ্দচরর্কা" (Interim Guidance for Personal Care Services During the COVID-19 Public Health
Emergency) অ্নুর্ায়ী অ্পাস্থ্রট করস্থ্ি হস্থ্ব; োদে পররস্থ্ষবা সিরকচ ি পর্ পকাস্থ্না কার্চকলাপস্থ্ক স্বাযে দপ্তর (DOH)
এর "COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি োদে পররস্থ্ষবাসমূস্থ্হর জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা" (Interim
Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) অ্নুর্ায়ী অ্পাস্থ্রট করস্থ্ি হস্থ্ব;
পণেসামগ্রী রবক্রস্থ্য়র মস্থ্িা ররস্থ্টল সিরকচ ি পর্ পকাস্থ্না কার্চকলাপস্থ্ক স্বাযে দপ্তর (DOH) এর "COVID-19 জনস্বাস্থ্যের
সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি অ্িোবর্েক এবং পর্চায় II ররস্থ্টল বেবসারয়ক কার্চকলাস্থ্পর জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা"
(Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities During the COVID-19 Public
Health Emergency) অ্নুর্ায়ী অ্পাস্থ্রট করস্থ্ি হস্থ্ব।
এই রনস্থ্দচরর্কাগুরল শুধুমাে নুেনিম আবরর্েকিা এবং পপর্াদার পেলাধূলার দল, ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম, বা অ্নোনে
পপর্াদার পেলাধূলার পকন্দ্রগুরল অ্রিররে সাবধানিা অ্বলম্বন করার বা আস্থ্রা পবরর্ রনস্থ্ষধাজ্ঞা জারর করার
অ্রধকারপ্রাপ্ত। এই রনস্থ্দচরর্কাগুরল প্রকার্নার সময় সবচারধক পরররর্ি জনস্বাস্থ্যের অ্ভোস্থ্সর উপর রভরি করা, এবং পর্
নরথর উপর রনভচ র কস্থ্র এই রনস্থ্দচরর্কা তিরর হস্থ্য়স্থ্ে িা প্রায়র্ই পররবরিচ ি হস্থ্ি পাস্থ্র এবং পররবরিচ ি হস্থ্য় থাস্থ্ক।
দায়বদ্ধ পক্ষিণ - রনস্থ্র্ পর্ভাস্থ্ব সংজ্ঞারয়ি করা হস্থ্য়স্থ্ে – পপর্াদার পেলাধূলার কার্চকলাপ এবং পপর্াদার পেলাধূলার
পকন্দ্র পররর্ালনা সিরকচ ি সমস্ত যানীয়, পেট এবং র্ুেরাষ্ট্রীয় আবরর্েকিাগুরল পালন করার জনে তকরিয়ি রদস্থ্ি
বাধে। দায়বদ্ধ পক্ষগুরল এই আবরর্েকিাগুরলর পর্ পকাস্থ্না আপস্থ্িট সিস্থ্কচ অ্বরহি থাকার পার্াপারর্ পর্স্থ্কাস্থ্না পপর্াদার
পেলাধূলার দল, ক্রীড়াঙ্গন, এবং/অ্থবা পেরিয়াস্থ্মর সাইট রনরাপিার পররকল্পনায় িা কার্চকর করার পক্ষস্থ্েও তকরিয়ি
রদস্থ্ি বাধে।
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পটভূ রি
2020 সাস্থ্লর 7ই মার্চ, িভনচর অ্োন্ড্রু এম. কুওস্থ্মা COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরির পররস্থ্প্ররক্ষস্থ্ি একটি
পেস্থ্টর রবপর্চয় প াষণা কস্থ্র রনবচাহী আস্থ্দর্ 202 ইসুে কস্থ্রস্থ্েন। 15ই পম, 2020 পথস্থ্ক, রনউ ইয়কচ পেট রবজ্ঞান
এবং পিটার ওপর রভরি কস্থ্র একটি পর্চায় রভরিক অ্থচননরিক ররওস্থ্পরনং স্ট্র্োস্থ্টরজ বা পকৌর্ল িঠন কস্থ্রস্থ্ে এবং পসটি
রনস্থ্য়াি কস্থ্রস্থ্ে, পর্টি COVID-19 অ্রিমারীর সময় জনস্বাস্বাযেস্থ্ক সুররক্ষি পরস্থ্ে রনরদচ ষ্ট রকেু রর্ল্পস্থ্ক রনরাপস্থ্দ
কার্চকলাপ এবং অ্পাস্থ্রর্ন আবার শুরু করার বা বাড়াবার অ্নুমরি রদস্থ্য়রেল।
রনম্নরলরেি মানদণ্ড োড়াও, সমস্ত পপর্াদার পেলাধূলার দল, ক্রীড়াঙ্গন, এবং পেরিয়ামগুরলস্থ্ক পররেন্ন এবং রনরাপদ কমচ
পররস্থ্বর্ বজায় রাোর জনে অ্বর্েই স্বাযে রবভাি (DOH) এর ইসুে করা রনস্থ্দচর্না ও আস্থ্দর্গুরল পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব।
অ্নুগ্রহ কস্থ্র লক্ষে করুন পর্, রনউ ইয়কচ পেট দ্বারা ইসুে করা অ্নোনে পররর্ালনারবরধ পথস্থ্ক এই নরথস্থ্ি উস্থ্েে করা
পররর্ালনা রবরধ পৃথক, অ্রধক সাম্প্ররিক রনস্থ্দচরর্কা প্রস্থ্য়াি করা হস্থ্ব।
রনউ ইেকব পেস্থ্ট ভস্থ্ের উপরযরি যুে পপশাদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্যারিিার জনে দাের্দ্ধিার িানদণ্ড
আস্থ্মররকানস উইথ রিস্থ্জরবরলটিজ অ্োক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), পসন্টাসচ ির রিরজজ কস্থ্ন্ট্রল
অ্োন্ড রপ্রস্থ্ভনর্ন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভায়রনস্থ্মন্ট পপ্রাস্থ্টকর্ন এস্থ্জরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মারকচ ন র্ুেরাস্থ্ষ্ট্রর শ্রম রবভাস্থ্ির অ্কুস্থ্পর্নাল পসিটি অ্োন্ড পহলথ
অ্োিরমরনস্থ্স্ট্র্র্ন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অ্নুরূপ নূেনিম মান, িস্থ্ব
পসটু কুর মস্থ্ধে সীমাবদ্ধ নয়, িা সহ প্রস্থ্র্াজে পিিাস্থ্রল র্িচ াবলী সস্থ্বচাপরর পেস্থ্টর নূেনিম মানদণ্ড পূরণ না কস্থ্র
পকাস্থ্না ভস্থ্ের উপরযরি র্ুে পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিার আস্থ্য়াজন করা র্াস্থ্ব না।
এই রনস্থ্দচরর্কার মস্থ্ধে থাকা পেস্থ্টর মানদণ্ডগুরল COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি ভস্থ্ের উপরযরি র্ুে
সকল পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা পক্ষস্থ্ে প্রস্থ্র্াজে র্িক্ষণ না পেট কিৃচ ক বারিল বা সংস্থ্র্াধন করা হয়। এই
মানদণ্ডগুরলর পার্াপারর্, পপর্াদার পেলাধূলার কার্চকলাপগুরলস্থ্ক অ্বর্েই ররটানচ-টু -পে রনস্থ্দচরর্কা বা িাস্থ্দর সংরিষ্ট লীি
বা রনয়ামক কিৃচ পস্থ্ক্ষর অ্বলরম্বি পরামর্চগুরল পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব। পপর্াদার পেলাধূলার দল বা পপর্াদার পেলাধূলার
ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম, বা অ্নোনে পপর্াদার পেলাধূলার পকন্দ্র (পর্ পকাস্থ্না পক্ষস্থ্ে, "দায়বদ্ধ পক্ষগুরল"), এই মানদণ্ডগুরল
পূরস্থ্ণর জনে দায়বদ্ধ থাকস্থ্বন।
ভস্থ্ের উপরযরি র্ুে পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা রবরভন্ন ধরস্থ্নর বেরেবস্থ্িচর (পর্মন, অ্োথস্থ্লট, পকার্, প্ররর্ক্ষক,
রনয়ামক, টাইমরকপার, জাজ, পরিারর, পমরিস্থ্কল কমী, রমরিয়া কমী, পকস্থ্ন্দ্রর কমী, কন্ট্রাক্টর, রনরাপিা কমী, পভন্ডর)
জরড়ি থাকার কথা মাথায় পরস্থ্ে, পর্ সকল বেরেবস্থ্িচর অ্ংর্গ্রহণ করস্থ্ি হআস্থ্য়াজন করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং অ্নে পকাস্থ্না
ভাস্থ্ব উস্থ্েে করা না থাকস্থ্ল, পর্োস্থ্ন প্রস্থ্র্াজে, পসোস্থ্ন ভস্থ্ের উপরযরি র্ুে একটি পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা
সম্প্রর্ার করস্থ্ি হস্থ্ব, পসই পক্ষস্থ্ে এই নরথটি িাস্থ্দরস্থ্ক সাধারণভাস্থ্ব "দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, এবং পকস্থ্ন্দ্রর কমী" রহস্থ্সস্থ্ব
উস্থ্েে করস্থ্ব। এই রনস্থ্দচরর্কার উস্থ্েস্থ্র্ের জনে, পপর্াদার পেলাধূলার ক্রীড়াঙ্গন, পেরিয়াম এবং পপর্াদার পেলাধূলার
পকন্দ্রগুরল "পভনুে বা পকন্দ্র" এবং ভে বা দর্চকবৃন্দস্থ্ক "সমথচক" রহস্থ্সস্থ্ব উস্থ্েে করা হস্থ্ব।
রনম্নরলরেি রনস্থ্দচরর্কা রিনটি পৃথক পশ্রণী র স্থ্র িস্থ্ড় উস্থ্ঠস্থ্ে: মানুষ, যান, এবং প্ররক্রয়া।

I. িানুষ
A. শারীররক দূরত্ব
1. সিিব ক
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দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ ইনস্থ্িার বা আউটস্থ্িার ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন অ্নুরিি পপর্াদার
পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লাস্থ্ি সমথচস্থ্কর পমাট সংেো একটি যায়ী সংেেক আসন র্ুে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর পক্ষস্থ্ে সবচারধক
ধারণক্ষমিার 10% এর পবরর্ হস্থ্ব না এবং একটি পররবিচ নর্ীল সংেেক আসনর্ুে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর পক্ষস্থ্ে উপরযরির
র্ংসাপে (সাটিচরিস্থ্কট অ্ি অ্কুস্থ্পরন্স) দ্বারা রনধচাররি উপরযরির সবচারধক সংেোর 10% এর পবরর্ হস্থ্ি পারস্থ্ব
না, এবং এই সংেোর মস্থ্ধে দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর ধরা হস্থ্ব না।
o

•

•

•

1লা এরপ্রল, 2021 পথস্থ্ক, প্রস্থ্য়ািস্থ্র্ািেিা অ্নুর্ায়ী, আউটস্থ্িার ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন অ্নুরিি পপর্াদার পেলাধূলার
প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লাস্থ্ি সমথচস্থ্কর সংেো অ্বর্েই উপরযরির সবচারধক ধারণক্ষমিার 20% এর মস্থ্ধে সীমাবদ্ধ
রােস্থ্ি হস্থ্ব। একটি আউটস্থ্িার ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর একটি রনধচাররি ধারণক্ষমিা বা উপরযরি না থাকস্থ্ল, দায়বদ্ধ
পক্ষিণস্থ্ক ধারণক্ষমিা অ্বর্েই প্ররি 100 বিচ িু স্থ্ট 1 জন বা প্ররি 250 বিচিুস্থ্ট 4 জস্থ্নর একটি দস্থ্লর মস্থ্ধে
সীমাবদ্ধ রােস্থ্ি হস্থ্ব, এবং এই সংেোর মস্থ্ধে দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর ধরা হস্থ্ব না।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ সমস্ত সমথচকস্থ্ক শুধুমাে িেনই প্রস্থ্বস্থ্র্র অ্নুমরি পদওয়া হস্থ্ব
র্রদ িারা সবসময় একটি স্বীকৃ ি মুস্থ্ের আবরণ পস্থ্রন; র্রদও, বেরিক্রমস্বরূপ, োওয়া বা পান করার জনে িাস্থ্দর
রনধচাররি আসস্থ্ন/অ্ঞ্চস্থ্ল বস্থ্স থাকাকালীন িারা িাস্থ্দর মুস্থ্ের আবরণটি েুলস্থ্ি পারস্থ্বন। দুই বেস্থ্রর পবরর্ বয়সী
এবং র্ারীররকভাস্থ্ব মুস্থ্ের আবরণ সহন করস্থ্ি সক্ষম সকস্থ্লর পক্ষস্থ্ে মুস্থ্ের আবরস্থ্ণর আবরর্েকিাটি প্রস্থ্র্াজে।
o

COVID-19 এর জনে স্বীকৃ ি মুস্থ্ের আবরস্থ্ণর মস্থ্ধে অ্ন্তভুচ ে রকন্তু এস্থ্িই সীমাবদ্ধ নয়, কাপড়-রভরিক মুে
আবরণ এবং রনষ্পরিস্থ্র্ািে মাস্ক র্া মুে এবং নাক উভয় পেস্থ্ক রাস্থ্ে।

o

র্রদও, পর্সব পক্ষস্থ্ে সাধারণি কাস্থ্জর প্রকৃ রির কারস্থ্ণ বেরেিি প্ররিরক্ষামূলক সরঞ্জাম রহসাস্থ্ব উচ্চ মাোর
সুরক্ষা প্রস্থ্য়াজন হয় পসসব পক্ষস্থ্ে কাপড়, রিসস্থ্পাস্থ্জবল, বা অ্নোনে উপকরস্থ্ণ তিরর মুে আবরণ কমচস্থ্ক্ষস্থ্ের
কার্চকলাস্থ্পর জনে মুে আবরণ রহসাস্থ্ব গ্রহণস্থ্র্ািে নয়। পসই রক্রয়াকলাপগুরলর জনে, OSHA রনস্থ্দচরর্কা অ্নুসাস্থ্র
রবদেমান রর্স্থ্ল্পর মানদণ্ড অ্নুর্ায়ী বেবহৃি N95 পররস্পস্থ্রটর বা অ্নোনে PPE বেবহার করা অ্রবরি রােস্থ্ি
হস্থ্ব।

o

পিিাস্থ্রল ADA এবং রনউ ইয়কচ পেট এবং রসটির মানবারধকার আইস্থ্নর সাস্থ্থ সামঞ্জসেপূণচ ভাস্থ্ব মুোবরণ
পরার প্রস্থ্য়াজনীয়িা প্রস্থ্য়াি করস্থ্ি হস্থ্ব, পর্মনটা প্রস্থ্র্াজে।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ সমস্ত সমথচক রনস্থ্জস্থ্দর মস্থ্ধে সবসময় অ্ন্তি েয় িু স্থ্টর একটি
দূরত্ব বজায় রােস্থ্বন, একই দল/বারড়/পররবাস্থ্রর সদসেস্থ্দর পক্ষস্থ্ে এই রবষস্থ্য় োড় থাকস্থ্ব।
o

পর্োস্থ্ন সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক আলাদা দল/বারড়/পররবাস্থ্রর বেরেবিচস্থ্ক নয় পথস্থ্ক বাস্থ্রা িু স্থ্টর দূরত্ব বজায়
রাোর পরামর্চ রদস্থ্ি হস্থ্ব। েয় িু স্থ্টর পবরর্ দূরত্ব বজায় রাোর আবরর্েকিাগুস্থ্লা দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন
আরও পবরর্ রনয়রিি িরিরবরধ সুরনরিি করস্থ্ি সহায়িা করস্থ্ব এবং এই রনস্থ্দচরর্কাটি পমস্থ্ন র্লা এবং কার্চকর
করস্থ্ি সহায়িা করস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ বেরেবিচ পর্োস্থ্ন জমাস্থ্য়ি হস্থ্ি পাস্থ্রন (পর্মন পারকচ ংস্থ্য়র
জায়িা, অ্স্থ্পক্ষার লাইন/অ্ঞ্চল, প্রস্থ্বর্/প্রযাস্থ্নর জায়িাগুস্থ্লা, লরব, সমাস্থ্বর্স্থ্ক্ষে, লাউঞ্জ, পদোর জায়িা) পসই
সমস্ত জায়িায় একই দল/বারড়/পররবার পথস্থ্ক না আসা সমথচকরা পর্ন র্থার্থ দূরত্ব বজায় রাস্থ্েন।

o

পারকচ ং, প্রস্থ্বর্, ভরিচ , পেলার সময় রবররি/পেক, এবং পবরস্থ্নার পস্থ্থ (পর্মন, পর্চাপ্ত সংেেক পিট পোলা,
র্ানবাহন রনস্থ্দচরর্ি করস্থ্ি সহায়ক রনস্থ্য়াি, প্রস্থ্বর্ এবং/অ্থবা বরাে করা পিটগুরলর টাইমি ওস্থ্য়ভ বেবহার
করা, িারড়গুরলর মস্থ্ধে অ্রিররে জায়িা প্রদান করস্থ্ি পারকচ ংস্থ্য়র জায়িাগুস্থ্লাস্থ্ক মরিিাই করা) একই
দল/বারড়/পররবার পথস্থ্ক না আসা সমথচকরা র্থার্থ দূরত্ব বজায় রােস্থ্েন িা সুরনরিি করস্থ্ি দায়বদ্ধ
পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই ক্রীড়াঙ্গন-অ্নুর্ায়ী পপ্রাস্থ্টাকল িঠন করস্থ্ি হস্থ্ব।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই দর্চকস্থ্দর বসার একটি বস্থ্ন্দাবস্ত িস্থ্ড় িু লস্থ্ি হস্থ্ব র্া একই দল/বারড়/পররবার পথস্থ্ক না
আসা সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে অ্ন্তি েয় িু স্থ্টর একটি দূরত্ব সুরনরিি কস্থ্র। পর্োস্থ্ন সম্ভব পসোস্থ্ন দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক
দল/বারড়/পররবাস্থ্রর মস্থ্ধে নয় পথস্থ্ক বাস্থ্রা িু স্থ্টর দূরত্ব বজায় রাো রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব।

4

•

•

o

দূরস্থ্ত্বর আবরর্েকিাগুস্থ্লা পমস্থ্ন র্লা সুরনরিি করস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বস্থ্র্র আস্থ্ি সমথচকস্থ্দর
আসন সংরক্ষণ ও পসগুস্থ্লা বরাে করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই, একটি সাররর মস্থ্ধে, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর আসন এমনভাস্থ্ব সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি প্ররিটি
দস্থ্লর সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে অ্ন্তি দুটি আসন োরল থাস্থ্ক, র্রদ না ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন বসার আসনগুস্থ্লার মস্থ্ধে
স্বাভারবকভাস্থ্বই েয় িু ট দূরত্ব থাস্থ্ক।

o

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই িিানুিরিক বসার বেবযায় এক সারর অ্ন্তর বসার বেবযায় সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব র্রদ
না ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন বসার আসনগুস্থ্লার মস্থ্ধে স্বাভারবকভাস্থ্বই েয় িু ট দূরত্ব থাস্থ্ক।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই প্ররিস্থ্র্ারিিা শুরু হস্থ্য় পিস্থ্ল সমথচকস্থ্দর বস্থ্স পড়ার জনে উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ব,
িা না হস্থ্ল সমথচকরা পরেরুম বেবহার, কনস্থ্সর্ন বা ররস্থ্টল এররয়া(এররয়াগুস্থ্লা) পথস্থ্ক রজরনস পকনাকাটা বা
রপক-আপ করার জনে র্ািায়াি করস্থ্ি থাস্থ্ক, বা ক্রীড়াঙ্গন পথস্থ্ক পবররস্থ্য় র্ান। সবচজনীন অ্ঞ্চলগুরলস্থ্ি
প ারাস্থ্িরা করস্থ্বন না।

o

পর্োস্থ্ন সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর উরর্ি প্ররিটি সাররস্থ্ি গ্রুস্থ্পর সংেো কমাস্থ্না র্াস্থ্ি পকান বেরে আসন পেস্থ্ড়
পরেরুম বেবহার করস্থ্ি বা কনস্থ্সর্ন এলাকায় র্াওয়ার সময় রনকট সারন্নধে এড়াস্থ্না র্ায়।

উপরন্তু, দর্চস্থ্কর বসার বস্থ্ন্দাবস্ত িস্থ্ড় পিালার সময় দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই রনম্বরলরেি রবষয়গুস্থ্লা রবস্থ্বর্না
করস্থ্ি হস্থ্ব:
o

পর্োস্থ্ন পেলাটি অ্নুরিি হস্থ্ব, দস্থ্লর কমী এবং অ্োথস্থ্লটরা আস্থ্েন, পসোন পথস্থ্ক সমথচকস্থ্দর অ্বর্েই 12 িু ট
দূস্থ্র রােস্থ্ি হস্থ্ব বা একটি উপর্ুে বস্তুিি বাাঁধা রদস্থ্য় আলাদা করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

পোস্থ্টা গ্রুপ বা "ব্লকগুস্থ্লা"পি আসনগুস্থ্লা উপলভে করস্থ্ি হস্থ্ব র্া একই দল/বারড়/পররবাস্থ্রর সদসেস্থ্দর
একসাস্থ্থ বসস্থ্ি পাস্থ্রন এবং অ্নোনে গ্রুপ বা সমথচকস্থ্দর পথস্থ্ক র্থার্থ দূরত্ব বজায় রােস্থ্ি পাস্থ্রন।

o

পর্োস্থ্ন প্রস্থ্র্াজে, সুেইট বা বক্সগুরলর অ্বর্েই রনরদচ ষ্ট সংেেক সমথচক ধারণক্ষমিার সীমাবদ্ধিা থাকস্থ্ি হস্থ্ব
(অ্থচাৎ 10 জস্থ্নর কম বা পসই জায়িার সবচারধক ধারণক্ষমিার 25%)।

সামারজক দূরস্থ্ত্বর আবরর্েকিাগুস্থ্লা পমস্থ্ন র্লা এবং পর্ পকান অ্প্রস্থ্য়াজনীয় জনসমািম এড়াস্থ্নার জনে সমথচকস্থ্দর
রনজ রনজ আসস্থ্ন রনস্থ্দচরর্ি করার জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন অ্বর্েই পর্চাপ্ত কমী রােস্থ্ি হস্থ্ব।
o

•

•

পর্োস্থ্ন প্রস্থ্র্াজে, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্ররিস্থ্র্ারিিার আস্থ্ি র্িক্ষণ সম্ভব পর্চাপ্ত আস্থ্লা বজায় রাোর
জনে উৎসারহি করা হয় র্াস্থ্ি সমথচকরা সামারজক দূরস্থ্ত্বর আবরর্েকিাগুস্থ্লা অ্নুর্ায়ী বসস্থ্ি পাস্থ্রন।

পর্োস্থ্ন ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী এবং সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে েয় িু ট দূরত্ব বজায় রাো সম্ভব নয় (পর্মন, টিরকট বুথ,
পররজোর, কনস্থ্সর্ন এবং টিস্থ্কট সংগ্রস্থ্হর জায়িা), পসোস্থ্ন দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই কমী এবং সমথচকস্থ্দর
মস্থ্ধে বস্তুিি প্ররিবন্ধকিা সৃরষ্ট করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

র্রদ বেবহার করা হয়, িাহস্থ্ল OSHA রনস্থ্দচর্াবলী অ্নুর্ায়ী র্ারীররক প্ররিবন্ধকিা যাপন করা উরর্ি।

o

বস্তুিি বাাঁধার রবকল্পগুরলর মস্থ্ধে থাকস্থ্ি পাস্থ্র: িারল কস্থ্র কাটা পদচ া, রকউরবকল, পেরক্সগ্লাস বা পসই ধরস্থ্নর
উপকরণ, বা অ্নোনে অ্প্রস্থ্বর্ে রবভাজক বা পাটিচর্ন।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সমথচক/ভেস্থ্দর অ্রভজ্ঞিা সঞ্চস্থ্য়র এলাকা পর্োস্থ্ন সমথচকস্থ্দর একরেি হওয়ার বা পমলাস্থ্মর্া
করার ঝুাঁ রক আস্থ্ে, পসগুরলস্থ্ক পিমগুরলর আস্থ্ি, সময়, এবং পস্থ্র অ্রবলস্থ্ম্ব বন্ধ কস্থ্র পদওয়া রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব।
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পিস্থ্মর আস্থ্ি বা পস্থ্র "মাস্থ্ঠ থাকা," সাধারণভাস্থ্ব সমথচকস্থ্দর জনে উপলভে রাো হস্থ্ি
পাস্থ্র এমন পে পাস্থ্র্র অ্ঞ্চল এবং/অ্থবা পপর্াদার পেলাধূলার অ্পাস্থ্রর্ন এবং কার্চকলাপগুস্থ্লার জনে অ্িোবর্েক
নন এমন অ্নোনে বেরেবিচস্থ্ক সররস্থ্য় দূরীভূ ি করস্থ্ি হস্থ্ব।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পিমটি শুরু হওয়ার ঠিক আস্থ্ি বা পস্থ্র ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর বাইস্থ্র, র্িটা সম্ভব, জমাস্থ্য়ি করস্থ্ি
বারণ করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর ঠিক বাইস্থ্র পর্ সমস্ত বেরেবিচ জমাস্থ্য়ি করস্থ্েন এবং সামারজক দূরস্থ্ত্বর
আবরর্েকিাগুস্থ্লা লঙ্ঘন করস্থ্েন (পর্মন, র্ারা অ্নেস্থ্দর র্ািায়াস্থ্ি বাাঁধা সৃরষ্ট করস্থ্েন) িাস্থ্দরস্থ্ক হঠাবার জনে
একটি রনরাপিা পররকল্পনা কার্চকর করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

পর্ সমস্ত ইস্থ্ভস্থ্ন্টর পক্ষস্থ্ে বোস্থ্ির রনরাপিা পরীক্ষা বা বেরেিি সামগ্রীর অ্নোনে রনরাপিা পরীক্ষা করা আবর্েক,
পসস্থ্ক্ষস্থ্ে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক বোিগুস্থ্লার ওপর একটি রনস্থ্ষধাজ্ঞা কার্চকর করস্থ্ি হস্থ্ব, অ্থবা লাইন র্াস্থ্ি িাড়ািারড়
এস্থ্িায় এবং বেরেিি সামগ্রীর সাস্থ্থ কমীস্থ্দর ন ন সংস্পর্চ এড়াস্থ্ি, সমথচকস্থ্দর স্বে বোস্থ্ি সামগ্রী রনস্থ্য় আসস্থ্ি
বলস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণ ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন জনসমািমস্থ্ক উৎসারহি কস্থ্র এমন সাধারণ বসার জায়িাগুস্থ্লাস্থ্ক (পর্মন পর্য়ার করা
বসার জায়িা, পবঞ্চ, পকার্) বন্ধ করার কথা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব। এই ধরস্থ্নর জায়িা পোলা থাকস্থ্ল, দায়বদ্ধ
পক্ষগুরলর বসার জায়িার বস্থ্ন্দাবস্থ্স্ত (উদাহরণস্বরূপ, পর্য়ার, পবঞ্চ) পররবিচ ন করা উরর্ৎ, র্াস্থ্ি সমথচক বা
সমথচকস্থ্দর দল সব রদক পথস্থ্ক অ্ন্তি েয় িু ট বেবধাস্থ্ন থাস্থ্কন (উদাহরণস্বরূপ, পার্াপারর্ ভাস্থ্ব এবং র্েন এস্থ্ক
অ্পস্থ্রর মুস্থ্োমুরে হন) িা রনরিি করা র্ায়।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সংকীণচ রাস্তা (পর্মন বসার আসস্থ্নর সাররর মাস্থ্ঝ), হলওস্থ্য়, বা িাাঁকা জায়িায় পবড়া, পটপ
বা িীর রর্হ্ন বেবহার কস্থ্র রদ্ব-মুেী র্লার্ল কমাস্থ্নার বেবযা রােস্থ্ি হস্থ্ব, এবং সাধারণি বেবহৃি এলাকায় বা
পর্সব জায়িায় সাধারণি পলাকজন জড় হয় বা লাইস্থ্ন দাড়ায় (পর্মন লরব, পরেরুম, এরলস্থ্ভটস্থ্রর পোকার এবং
পবর হওয়ার রাস্তা, টিরকট পের্ন, বক্স অ্রিস, স্বাযে পরীক্ষার জায়িা) পসোস্থ্ন েয় িু ট অ্ন্তর দূরস্থ্ত্বর রর্হ্ন রদস্থ্ি
হস্থ্ব।
o

পর্োস্থ্ন সম্ভব পসোস্থ্ন, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক একমুেী র্ািায়ািস্থ্ক উৎসারহি করস্থ্ি মাকচ ার অ্থবা বাাঁধা রােস্থ্ি
হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সাধারণভাস্থ্ব ভীড় হওয়া এলাকাগুরলস্থ্ি েয় িু স্থ্টর বেবধাস্থ্নর জনে এলাকা রর্রহ্নি
করস্থ্ি হস্থ্ব (উদাহরণস্বরূপ, লরবস্থ্ি সাধারণ বসার জায়িাগুরল, রজরনসপস্থ্ের ররস্থ্টল অ্ঞ্চলগুস্থ্লা)।

o

একমুেী পাস্থ্য় পহাঁ স্থ্ট র্লার সুরবধার জনে এবং পোকা পবরস্থ্নার পস্থ্থ, পসইসাস্থ্থ জনসমাস্থ্বর্ এবং পবরর্ ভীড়র্ুে
অ্ঞ্চলগুস্থ্লাস্থ্ি সামারজক দূরত্ব বজায় রাো রনরিি করস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সাইস্থ্নজ টাঙাস্থ্না এবং বাইস্থ্র ও
রভিস্থ্র মারকচ ং করার কথা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই র্ািায়াস্থ্ির পস্থ্থ বাাঁধা সৃরষ্ট করা এবং ইস্থ্ভন্টটির আস্থ্ি ও পস্থ্র িাস্থ্দর পপ্ররমস্থ্সস্থ্স বা
িার আস্থ্র্পাস্থ্র্ অ্নোনে অ্ননুস্থ্মারদি সমািম রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব। এই জনসমািস্থ্মর কার্চকলাপটিস্থ্ি অ্নুৎসারহি
করস্থ্ি পকাস্থ্না ইস্থ্ভস্থ্ন্টর দুই ণ্টার পবরর্ আস্থ্ি ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর পারকচ ংস্থ্য়র জায়িা পোলা র্াস্থ্ব না।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক, একই দল/বারড়/পররবাস্থ্রর সদসে না হওয়া সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে পর্ পকাস্থ্না অ্প্রস্থ্য়াজনীয় র্ারীররক
সংস্থ্র্াস্থ্ি অ্নুৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক এই রনস্থ্দচরর্কার মস্থ্ধেকার আবরর্েকিাগুস্থ্লা কার্চকর করার জনে একটি পদ্ধরি িস্থ্ড়িু লস্থ্ি হস্থ্ব,
র্ার মস্থ্ধে মুস্থ্ের আবরণ এবং সামারজক দূরত্ব থাকস্থ্লও শুধুমাে পসটিস্থ্িই সীরমি থাকস্থ্ব না। অ্নুবরিচ িার পমস্থ্ন
না র্লার পক্ষস্থ্ে এই ধরস্থ্নর পদ্ধরি সমথচকস্থ্দর জররমানাস্থ্কও রনরদচ ষ্ট করস্থ্ি পাস্থ্র (পর্মন, ক্রীড়াঙ্গন পথস্থ্ক পবর
কস্থ্র পদওয়ার আস্থ্ি মুস্থ্ের আবরণ না পরার জনে একবার সিকচ কস্থ্র পদওয়া অ্নুস্থ্মারদি)।

2. দস্থ্লর কিী, অোিস্থ্লট, এর্ং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কিী
•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী, রবস্থ্র্ষ কস্থ্র
লাইস্থ্ন দাাঁড়াস্থ্নার সময়, রলিট বা র্লন্ত রসরড় বেবহার করার সময়, জায়িাটির আস্থ্র্পাস্থ্র্ ুস্থ্ড় পবড়াস্থ্নার সময়,
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র্িটা সম্ভব, অ্নোনে বেরেবিচ বা বেরেবস্থ্িচর পিািী পথস্থ্ক অ্ন্তি েয় িু ট দূস্থ্র পথস্থ্ক র্ারীররক দূরত্ব বজায়
রােস্থ্েন এবং প্ররিস্থ্র্ারিিা বা অ্নোনে মুেে কার্চকলাপগুস্থ্লার সমস্থ্য় োড়া অ্নোনে সময় কাোকারে আসস্থ্েন না বা
সংস্থ্র্াি টাস্থ্েন না। পপর্াদার পেলাধূলার ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন রনরদচ ষ্ট রকেু কাজ এবং মুেে কার্চকলাস্থ্প অ্নোনে বেরেবস্থ্িচর
েয় িু স্থ্টর মস্থ্ধে আসার প্রস্থ্য়াজন হয়, এই কাজগুরল রর্রহ্নি করস্থ্ি হস্থ্ব এবং পর্ সমস্ত বেরেবিচস্থ্ক কাোকারে
আসস্থ্ি হস্থ্ে িাস্থ্দর ঝুাঁ রক দূরীকরস্থ্ণর জনে একটি পপ্রাস্থ্টাকল রর্রহ্নি করস্থ্ি হস্থ্ব।
•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীরা সবসময়
একটি স্বীকৃ ি মুস্থ্ের আবরণ পরস্থ্লই শুধুমাে িাস্থ্দর ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বর্ করার অ্নুমরি পদওয়া হস্থ্ব। প্ররর্ক্ষণ, ওয়ামচ
আপ, বা প্ররিস্থ্র্ারিিারি অ্োথস্থ্লট এবং সম্প্রর্ার করা রমরিয়া কমীরা র্েন মুেে কার্চকলাস্থ্পর সাস্থ্থ র্ুে থাকস্থ্বন
িেন িাস্থ্দর পক্ষস্থ্ে োড় থাকস্থ্ব। সাইিলাইস্থ্ন থাকার সময় এবং সরক্রয়ভাস্থ্ব পেলাস্থ্ি জরড়ি না থাকাকালীন
অ্োথস্থ্লটস্থ্দর অ্বর্েই একটি মুস্থ্ের আবরণ পরস্থ্ি হস্থ্ব। র্রদও, পর্ সমস্ত অ্োথস্থ্লট আস্থ্ির পেলার পর সাইিলাইস্থ্ন
বস্থ্স আস্থ্েন, পিস্থ্ম বদরল পেস্থ্লায়ার রহস্থ্সস্থ্ব নামার জনে প্রস্তুরি রনস্থ্েন, বা নামার জনে প্রস্তুরি পনওয়ার একটি
দস্থ্ল রনস্থ্য়ারজি আস্থ্েন বা বিচ মাস্থ্ন পেলার মাস্থ্ঠ আস্থ্েন, িারা এই আবরর্েকিা পথস্থ্ক োড় পাস্থ্বন।

•

পেলার মাস্থ্ঠ না থাকাকালীন র্থার্থ সামারজক দূরত্ব বজায় রাোর জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক লকার রুম, পরেরুম,
লাউঞ্জ, টিম পবঞ্চ, বা এই ধরস্থ্নর জায়িাগুস্থ্লার মস্থ্িা প্রায়র্ই পর্য়ার করা জায়িাগুস্থ্লার বেবহার সীরমি করার
জনে দস্থ্লর কমী এবং অ্োথস্থ্লটস্থ্দর জনে অ্বর্েই পপ্রাস্থ্টাকল িঠন করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

সামারজক দূরস্থ্ত্বর বস্থ্ন্দাবস্ত করস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্োথস্থ্লটস্থ্দর জনে সমস্ত লকাস্থ্রর মস্থ্ধে েয় িু ট জায়িা
সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পেলার মাস্থ্ঠ বা িার কাোকারে অ্নুস্থ্মারদি বেরেবস্থ্িচর সংেো শুধুমাে অ্ংর্গ্রহণকারী
অ্োথস্থ্লট এবং দস্থ্লর কমী (পর্মন, পকার্), এবং অ্নোনে অ্িোবর্েক কমী র্াস্থ্দর দায়বদ্ধ পক্ষিণ আবর্েক মস্থ্ন
করস্থ্বন িাস্থ্দর মস্থ্ধে সীমাবদ্ধ রােস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সমস্ত অ্িোবর্েক কমীর জনে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধে িরিরবরধ এবং অ্োস্থ্ক্সস রনয়িণ করস্থ্ি একটি
টায়ার পদ্ধরি িস্থ্ড় পিালা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধেকার টায়ার 1, 2, 3 বেরেবিচ এবং
অ্োস্থ্ক্সস্থ্সর সংরিষ্ট অ্রধকারসমূহ)।

•

সবসময় র্থার্থ সামারজক দূরত্ব বজায় রাোর জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সাইিলাইস্থ্ন থাকা দস্থ্লর কমী এবং
অ্োথস্থ্লটস্থ্দর মস্থ্ধে েয় িু ট বা পবরর্ বেবধাস্থ্ন থাকা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব এবং সাইিলাইনগুস্থ্লাস্থ্ি দস্থ্লর কমী এবং
অ্োথস্থ্লটস্থ্দর মস্থ্ধে সমাস্থ্বর্ নুেনিম করস্থ্ি হস্থ্ব। র্িক্ষণ পর্চন্ত না 12 িু ট োরল জায়িা বা একটি র্থার্থ বস্তুিি
বাাঁধা সমথচকস্থ্দর দস্থ্লর কমী এবং অ্োথস্থ্লটস্থ্দর আলাদা না কস্থ্র িিক্ষণ এই দূরস্থ্ত্বর আবরর্েকিা পূরণ করস্থ্ি
দলগুরল বসার জনে সহায়ক বস্থ্ন্দাবস্ত (পর্মন, বসার একটি সারর োরল পেস্থ্ড় রাো) বেবহার করা রবস্থ্বর্না
করস্থ্ি পাস্থ্র।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক, সমস্ত দস্থ্লর ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন র্াওয়া এবং পিরার ভ্রমস্থ্ণর সময় (পর্মন দস্থ্লর বাস এবং পেন)
র্থার্থ সামারজক দূরত্ব সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব। পরথমস্থ্ধে থাকাকালীন সমস্ত বেরেবিচস্থ্ক অ্বর্েই র্থার্থ মুস্থ্ের
আবরণ পরস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দস্থ্লর কমী এবং অ্োথস্থ্লটস্থ্দর সাস্থ্থ সমথচক এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর পমলাস্থ্মর্া এবং জমাস্থ্য়ি সীরমি করস্থ্ি
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দস্থ্লর কমী এবং অ্োথস্থ্লটস্থ্দর জনে আলাদা প্রস্থ্বর্পথ(প্রস্থ্বর্পথগুস্থ্লা) এর এবং পহলথ রিরনংস্থ্য়র
বস্থ্ন্দাবস্ত করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ দস্থ্লর জনে রনধচাররি অ্ঞ্চলগুস্থ্লাস্থ্ি (পর্মন লকার রুম,
অ্োথস্থ্লট লাউঞ্জ, পেরনং এর এলাকা, অ্োথস্থ্লস্থ্টর রর্রকৎসা সংক্রান্ত এলাকা) শুধুমাে দস্থ্লর অ্িোবর্েক কমী এবং
অ্োথস্থ্লটরাই অ্নুস্থ্মারদি হয়। রর্রকৎসা সংক্রান্ত কমীস্থ্দর দস্থ্লর পসই এলাকাগুস্থ্লাস্থ্ি প্রস্থ্বর্ করা রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ পিম-পরবিী সাক্ষাৎকার সহ, রমরিয়ার পারস্পররক বাকোলাপ
র্থার্থ সামারজক দূরত্ব অ্নুসরণ কস্থ্র হয় এবং/অ্থবা সবসময় মাঝোস্থ্ন পর্ন বস্তুিি বাাঁধা থাস্থ্ক।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর মস্থ্ধে সাধারণভাস্থ্ব পপর্াদার পেলাধূলার
কার্চকলাস্থ্পর মূল অ্ংস্থ্র্র সাস্থ্থ সংর্ুে নয় এমন পর্ পকাস্থ্না অ্প্রস্থ্য়াজনীয় র্ারীররক সংস্থ্র্াস্থ্ি অ্নুৎসারহি করস্থ্ি
হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক, র্িটা সম্ভব, দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়ঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর মস্থ্ধে র্থার্থ দূরত্ব রনরিি করস্থ্ি, যায়ী
ওয়াকচ স্থ্ের্নগুরলর জনে বাস্তবসসমি পলআউটগুরলর বস্থ্ন্দাবস্ত করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

র্থার্থ দূরত্ব বজায় রােস্থ্ি না পদওয়া জায়িাগুরলস্থ্ি জমাস্থ্য়ি সীরমি করস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্ন-সাইট
রমরিয়া কমীস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধে দূস্থ্র পকাথায় রােস্থ্ি হস্থ্ব বা বস্তুিি বাাঁধার (পর্মন েিকাে বুথ, রি্রিয়া
রুম) বস্থ্ন্দাবস্ত করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণ ওয়াকচ স্থ্ের্ন ও বসার আসনগুরলর বেবহার পররবিচ ন এবং/অ্থবা পসগুরলর সংেো সীমাবদ্ধ করস্থ্ি
পাস্থ্রন, র্াস্থ্ি দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী সব রদক পথস্থ্ক অ্ন্তি েয় িু ট (পর্মন-পার্াপারর্ এবং এস্থ্ক
অ্পস্থ্রর মুস্থ্োমুরে হওয়ার সময়) বজায় রােস্থ্ি পাস্থ্রন এবং বেবহাস্থ্রর মাস্থ্ঝ পররষ্কার এবং জীবাণুমুে না কস্থ্র
ওয়াকচ স্থ্ের্নগুস্থ্লা পর্য়ার না কস্থ্রন। র্েন ওয়াকচ স্থ্ের্স্থ্নর মস্থ্ধে দূরত্ব বজায় রাো সম্ভব হয় না, িেন দায়বদ্ধ
পক্ষিণস্থ্ক পসই সব এলাকায় োরেস্থ্কর বেবধক পদওয়াস্থ্লর মস্থ্িা বস্তুিি বাাঁধা যাপন করস্থ্ি হস্থ্ব, পর্োস্থ্ন পসগুরল
বািাস্থ্সর প্রবাহ, উিাপ, র্ীিলীকরণ অ্থবা বায়ু র্লার্ল প্রভারবি করস্থ্ব না, বা র্রীর বা রনরাপিা সংক্রান্ত
ঝুাঁ রকর কারণ হস্থ্ব না।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পোট জায়িাগুরলর (পর্মন রলিট, র্িপারির রুম, পমকারনকোল এলাকাগুস্থ্লা, কোর্ পররজোস্থ্রর
রপেস্থ্ন, পোস্থ্রজ রুম) বেবহার রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি একজস্থ্নর পবরর্ বেরে বেবহার করস্থ্ি না পাস্থ্রন, র্রদ
না পসই সমস্ত জায়িায় সকল বেরেবিচ একই সময় গ্রহণস্থ্র্ািে মুে আবরণ পস্থ্র থাস্থ্কন। িস্থ্ব, মুস্থ্ের আবরণ
বেবহার করা সস্থ্েও, উপরযরির সংেো কেনই সবচারধক ধারণক্ষমিার 50% অ্রিক্রম করস্থ্ি পারস্থ্ব না, র্রদ না
পসটি একজস্থ্নর বেবহাস্থ্রর জনে রিজাইন করা হস্থ্য় থাস্থ্ক। দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পসই এলাকাগুস্থ্লাস্থ্ি রনরাপিার
পপ্রাস্থ্টাকলগুরল পমস্থ্ন র্লার পার্াপারর্ র্িটা সম্ভব বাইস্থ্রর বািাস রভিস্থ্র প্রস্থ্বর্ কররস্থ্য় বায়ু র্লার্ল বাড়াস্থ্নার
বস্থ্ন্দাবস্ত করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন জানলা এবং দরজা েুস্থ্ল রাো)।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক রলিস্থ্টর জনে অ্স্থ্পক্ষা করার এলাকায় জনসমািম র্াস্থ্ি না হয় এবং রলিস্থ্ট একসাস্থ্থ
র্িজন পর্স্থ্ি পারস্থ্বন িা সীরমি করার জনে, রসাঁরড় বেবহার সরক্রয় করার মস্থ্িা, অ্রিররে বেবযা গ্রহণ
করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর মস্থ্ধে রনি সংস্থ্র্াি বা কাোকারে থাকা সীরমি করার জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণ, পর্োস্থ্ন সম্ভব,
িাস্থ্দর রনরদচ ষ্ট পজাড়ায় বা পোস্থ্টা গ্রুস্থ্প (অ্থচাৎ সহর্র বা দল) রনস্থ্য়ারজি করা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব, রবস্থ্র্ষ
কস্থ্র রক্ষণাস্থ্বক্ষণ এবং সািাই কমীস্থ্দর জনে।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সমস্ত ক্রীড়াঙ্গন জুস্থ্ড়, স্বাযে দপ্তর (DOH) এর COVID-19 সাইস্থ্নজগুস্থ্লার সাস্থ্থ
সামঞ্জসেপূণচ রর্হ্ন টাঙাস্থ্ি হস্থ্ব। দায়বদ্ধ পক্ষিণ িাস্থ্দর কমচস্থ্ক্ষে বা পসটিং-এর উপর রভরি কস্থ্র রনস্থ্জস্থ্দর প্রস্থ্য়াজন
মস্থ্িা রর্হ্ন তিরর করস্থ্ি পাস্থ্রন, এই ধরস্থ্নর রর্হ্ন স্বাযে দপ্তস্থ্রর রর্স্থ্হ্নর সস্থ্ঙ্গ সঙ্গরিপূণচ হস্থ্ি হস্থ্ব। বেরেস্থ্দর
রনস্থ্ম্নাে রবষয়গুরল মস্থ্ন কররস্থ্য় পদওয়ার জনে রর্স্থ্হ্নর বেবহার করা উরর্ি:
o

িারা অ্সুয পবাধ করস্থ্ল বারড়স্থ্ি থাকা।

o

রনধচাররি আসস্থ্ন বস্থ্স োওয়া, পান করা োড়া িাস্থ্দর নাক এবং মুে সব সময় একটি মুস্থ্ের আবরণ রদস্থ্য়
পেস্থ্ক রাো

o

স্বাযে দপ্তস্থ্রর ভ্রমণ পরামস্থ্র্চর (DOH travel advisory) আবরর্েকিাগুস্থ্লা পমস্থ্ন র্লা।
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o

মুস্থ্ের আবরণ সহ, PPE সঠিকভাস্থ্ব রাো এবং র্েন প্রস্থ্য়াজন, িা বারিল করা।

o

র্ারীররক দূরস্থ্ত্বর রনস্থ্দচর্াবলী পমস্থ্ন র্লা।

o

COVID-19 এর উপসিচ বা সংক্রমস্থ্ণর প্ররিস্থ্বদন করা, এবং রকভাস্থ্ব পসটি িাস্থ্দর করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ এবং পররষ্কার ও জীবাণুমুেকরস্থ্ণর রনস্থ্দচরর্কাগুরল অ্নুসরণ করা।

o

র্থার্থ শ্বাস-প্রশ্বাস্থ্সর পররেন্নিা এবং কারর্র রর্ষ্টার্ার অ্নুসরণ করা।

B. আর্দ্ধ যাস্থ্ন সিাস্থ্র্শ
•

পর্োস্থ্ন প্রস্থ্র্াজে, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক র্থার্ম্ভব সর্রীস্থ্র সমস্থ্বি হওয়া সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন দস্থ্লর কমীস্থ্দর
রমটিং, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর সংরক্ষপ্ত উপস্থ্দর্ প্রদান) এবং CDC-র রনস্থ্দচরর্কা "কস্থ্রানাভাইরাস পরাি 2019
(COVID-19) রুেস্থ্ি পররকল্পনা এবং প্ররিরক্রয়ার জনে বেবসা ও রনস্থ্য়ািকারীস্থ্দর জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা"
(Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease
2019 (COVID-19)) অ্নুর্ায়ী রভরিও বা পটরলকনিাস্থ্ররন্সং এর মস্থ্িা অ্নোনে পদ্ধরি বেবহার করা। র্েন
রভরিওকনিাস্থ্ররন্সং বা পটরলকনিাস্থ্ররন্সং পেন্দই বা সম্ভব নয়, িেন দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দলগুস্থ্লাস্থ্ক উন্মুে, বায়ু
র্লার্স্থ্লর উিম বেবযার্ুে জায়িায় রমটিং করা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব এবং রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ পপর্াদার
পেলাধূলার প্ররর্ক্ষণ বা প্ররিস্থ্র্ারিিা োড়া, বেরেবিচ এস্থ্ক অ্পস্থ্রর সাস্থ্থ েয় িু স্থ্টর সামারজক দূরত্ব বজায় রােস্থ্বন
(পর্মন পর্য়ার থাকস্থ্ল, পর্য়াস্থ্রর মধেবিী জায়িা পেস্থ্ড় পদওয়া অ্থবা বেরেবিচস্থ্ক একটা পর্য়ার পেস্থ্ড় পস্থ্র
পর্য়াস্থ্র বসস্থ্ি হস্থ্ব)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পলাকজস্থ্নর উপরযরি সীরমি কস্থ্র অ্থবা
এলাকা র্া র্থার্থ সামারজক দূরত্ব পালস্থ্নর সুস্থ্র্াি পদয় না
করস্থ্ি হস্থ্ব। র্রদ পোলা থাস্থ্ক, দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই এই
সোরনটাইজার বা জীবাণুনার্ক ওয়াইপ সরবরাহ করস্থ্ি হস্থ্ব
পের্ন, পেক রুম)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক পোট এলাকায়, পর্মন পরেরুম এবং পেকরুমগুরলস্থ্ি পর্চাপ্ত সামারজক দূরস্থ্ত্বর পালস্থ্নর বেবযা
করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং এই ধরস্থ্নর এলাকায় র্েন সামারজক দূরত্ব রক্ষা করা র্াস্থ্ব না, িেন পলাক সমািম সীমাবদ্ধ
রাোর জনে রর্হ্ন এবং রসস্থ্েম (পর্মন বেবহৃি হস্থ্ে রর্হ্ন) বেবহার করস্থ্ি হস্থ্ব; এবং

•

পর্োস্থ্ন সম্ভব দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সাম্প্রদারয়ক বাথরুস্থ্মর জনে সস্থ্বচািম অ্নুর্ীলন বাস্তবায়ন করস্থ্ি হস্থ্ব, র্ার মস্থ্ধে
রস্থ্য়স্থ্ে রকন্তু িাস্থ্িই সীমাবদ্ধ নয়:

•

অ্িোবর্েক নয় এমন সুস্থ্র্াি-সুরবধা এবং সাম্প্রদারয়ক
িা বন্ধ কস্থ্র সামারজক দূরত্ব পালনস্থ্ক উৎসারহি
ধরস্থ্নর সুরবধার কাোকারে সরঞ্জাস্থ্মর পাস্থ্র্ হোন্ড
(উদাহরণস্বরূপ, পভরন্ডং পমরর্ন, সাম্প্রদারয়ক করি

o

েয় িু স্থ্টর বেবধান সম্ভব না হস্থ্ল টয়স্থ্লট এবং রসঙ্কগুস্থ্লার মস্থ্ধে বস্তুিি বাাঁধা যাপন করা (পর্মন একটি
অ্ন্তর একটি েল বা রসঙ্ক বন্ধ করা);

o

স্পর্চরবহীন সাবান রিসস্থ্পনসস্থ্রর বেবহার;

o

এয়ার ড্রায়াস্থ্রর পররবস্থ্িচ স্পর্চরবহীন কািস্থ্জর পিায়াস্থ্লর রিস্থ্স্পন্সাস্থ্রর বেবহার; এবং

o

পরেরুস্থ্ম এবং অ্স্থ্পক্ষার সময় দূরত্ব বজায় রাোর জনে ধারণক্ষমিার রবরধবদ্ধিাস্থ্ক উৎসারহি করস্থ্ি র্থার্থ
সাইস্থ্নজ টাঙাস্থ্না।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক র্িদূর সম্ভব িাস্থ্দর দস্থ্লর কমীস্থ্দর এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর পর্ পকান জনসমািস্থ্মর (পর্মন
করি পাস্থ্নর রবররি, োবার, রর্িট শুরু/পর্ষ হওয়া) পক্ষস্থ্ে সামারজক দূরত্ব বজায় রাোর জনে সময়সূর্ী আগুরপেু করা।
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C. কাযব পররোলনা সংক্রান্ত কাযব কলাপ
•

পর্োস্থ্ন সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক, ক্রীড়াঙ্গন জুস্থ্ড় সমথচকস্থ্দর অ্রনয়রিি িরিরবরধ হ্রাস করস্থ্ি আনুষরঙ্গক রবস্থ্নাদন
বা আকষচণগুস্থ্লা থাকা রবররি(রবররিগুস্থ্লা) বা পিম পেক(পেকগুস্থ্লা) এর সময় কমাস্থ্ি হস্থ্ব বা পসগুস্থ্লা বন্ধ
কস্থ্র রদস্থ্ি হস্থ্ব।

•

িান করা, র্ীৎকার করা, একজস্থ্নর কণ্ঠস্বরস্থ্ক পজাস্থ্ড় অ্রভরক্ষপ্ত করা, বা িুাঁ রদস্থ্য় বাজাস্থ্নার বাদের্িগুস্থ্লাস্থ্ি
শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত জলকণা পবররস্থ্য় আসার সম্ভাবনা পবরর্ থাকার মস্থ্িা কার্চকলাপগুস্থ্লার বরধচি ঝুাঁ রকর কারস্থ্ণ,
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক এেন েুস্থ্ব পবরর্ অ্োস্থ্রাস্থ্সাল-সৃরষ্টকারী পপ্রাগ্রারমং কমাস্থ্নার উপায় রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব অ্থবা
র্থার্থ ঝুাঁ রক দূরীকরণ বেবযা (পর্মন অ্রিররে োরল জায়িা, PPE, বা পটরেং) বাস্তবারয়ি করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

সমথচকরা িাস্থ্দর বসার জায়িা পথস্থ্ক উঠস্থ্ি পারস্থ্বন না (প্রস্থ্বর্/প্রযান, পরেরুম, এবং/অ্থবা কনস্থ্সর্নগুস্থ্লা
োড়া) এরকম বাধেবাধকিা কার্চকর কস্থ্র দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দর্চকস্থ্দর অ্ংর্গ্রহণ নুেনিম করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ সমস্ত দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীরা র্াস্থ্ি
COVID-19 সুরক্ষা, র্থার্থ হাস্থ্ির এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সংক্রান্ত স্বাযেরবরধ, এবং পররষ্করণ ও জীবাণুমুেকরণ
পপ্রাস্থ্টাকলগুস্থ্লা সিস্থ্কচ প্ররর্ক্ষণ পান।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক এই ধরস্থ্ণর পদ্ধরিগুরলর মাধেস্থ্ম পারস্পররক সংস্থ্র্াি এবং জনসমািম কমাস্থ্ি হস্থ্ব:
o

পকবলমাে পসই কমীস্থ্দর মস্থ্ধে সর্রীস্থ্র উপরযরি সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্দর দর্চক থাকা একটি প্ররিস্থ্র্ারিিার
আস্থ্য়াজন, বস্থ্ন্দাবস্ত, এবং সম্প্রর্ার করস্থ্ি থাকা প্রস্থ্য়াজন;

o

কমচস্থ্ক্ষস্থ্ের সময়গুরলর সামঞ্জসেরবধান;

o

রর্িস্থ্টর রিজাইন (উদাহরণস্বরূপ A/B দল, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর আিমন/প্রযাস্থ্নর সময় আগুরপেু করা);

o

পর্ সব কাস্থ্জ সামারজক দূরত্ব বজায় রাো র্ায় পসগুরলস্থ্ক পর্সব কাস্থ্জ সামারজক দূরত্ব বজায় রাো র্ায় না
পসগুরলর উপর অ্গ্রারধকার পদওয়া;

o

কাস্থ্জর সময়সুরর্ রবরভন্ন করা এবং দেলকৃ ি এলাকাগুরল রনস্থ্দচরর্ি করার জনে রর্হ্ন বেবহার কস্থ্র একটি
এলাকায় কমচরি একারধক কমীদল এবং/অ্থবা দল (পর্মন, রক্ষণাস্থ্বক্ষস্থ্ণর কমীদল) এরড়স্থ্য় র্লা;
এবং/অ্থবা

o

পটরলস্থ্িান এবং পররিও, মাইক পোক, করপয়ার, রপ্রন্টার, পররজোর এর মস্থ্িা পর্য়ার করা রজরনসপে বেবহার
করার সময় সামারজক দূরত্ব বজায় রাোর পপ্রাস্থ্টাকল িস্থ্ড় পিালা, এবং বেবহারকারীস্থ্দর মস্থ্ধে পর্য়ার কস্থ্র
বেবহার করা রজরনসপেগুস্থ্লা পররষ্কার ও জীবাণুমুে করা এবং/অ্থবা বেবহারকারীস্থ্দর রিজস্থ্পাস্থ্জবল গ্লাভস
বেবহার করস্থ্ি উৎসারহি করা।

•

পর্োস্থ্ন প্রস্থ্র্াজে, প্রযান ও প্রস্থ্বর্পস্থ্থ ভীড় এড়াস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই এস্থ্কর পর এক অ্নুরিি ইস্থ্ভন্ট
গুস্থ্লার সময় আগুরপেু করস্থ্ি হস্থ্ব এবং ইস্থ্ভন্টগুস্থ্লা পর্ষ হস্থ্য় র্াওয়ার পস্থ্র ক্রীড়াঙ্গনটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পররষ্করণ এবং
জীবাণুমুেকরণ সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

এই মুহূস্থ্িচ, দায়বদ্ধ পক্ষিণ অ্বর্েই সমথচক-অ্োথস্থ্লট এর পর্ পকাস্থ্না প্রিেক্ষ, পারস্পররক
অ্স্থ্টাগ্রাি, "মোস্থ্র্-পরা" পেলাধূলার সরঞ্জাম রবিরণ) রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণ, সমস্ত পরস্থ্স্তারাাঁ, পানর্ালা, এবং/অ্থবা এররনা, পেরিয়াম, বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন, 'স্বাযে দপ্তর (DOH)
এর COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি োদে পররস্থ্ষবার জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা"" (Interim
Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) পি পর্ভাস্থ্ব বলা হস্থ্য়স্থ্ে
িা কস্থ্ঠারভাস্থ্ব পমস্থ্ন, বসার আসনর্ুে পটরবলগুস্থ্লার মস্থ্ধে এবং দল এবং সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে সামারজক দূরত্ব বজায়
রাোর বস্থ্ন্দাবস্ত সহ, আউটস্থ্িার এবং ইনস্থ্িার োদে পররস্থ্ষবা েুলস্থ্ি পারস্থ্বন। র্রদও, পর্োস্থ্নই এই রনস্থ্দচরর্কা

রনি সংস্থ্র্াি (পর্মন,
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কস্থ্ঠার মান প্রস্থ্য়াি কস্থ্র (উদাহরণস্বরূপ, ধারণ ক্ষমিার সীমা, মুে পেস্থ্ক রাোর প্রস্থ্য়াজনীয়িা), দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক
অ্বর্েই এই রনস্থ্দচরর্কা পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব।

•

o

উরেরেি রনস্থ্দচরর্কা অ্নুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই পসলি-সাররভং োবার এবং পানীয় (উদাহরণস্বরূপ,
করন্ডস্থ্মন্ট, পসািা) বন্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং শুধুমাে কমচর্ারীস্থ্দর কনস্থ্সর্ন এলাকায় োদে এবং পানীয় পররস্থ্বর্ন
করার অ্নুমরি রদস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্, োদে এবং পানীয়, পর্োস্থ্ন সম্ভব, আস্থ্ি পথস্থ্ক পোক করা বা
আস্থ্ি পথস্থ্ক ভস্থ্র রাো পাস্থ্ে পররস্থ্বর্ন করা হস্থ্ব, এবং পসগুরল বেরেবস্থ্িচর মস্থ্ধে পর্য়ার করা র্াস্থ্ব না।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই োদে এবং পানীয় পররস্থ্ষবাগুস্থ্লার ওপর প্রস্থ্র্াজে পর্ পকাস্থ্না কারিচ উ পমস্থ্ন র্লস্থ্ি
হস্থ্ব; 18ই মার্চ, 2021 পথস্থ্ক রাি 11:00টার পস্থ্র পসই োদে ও পানীয়গুস্থ্লার পররস্থ্বর্ন অ্বর্েই বন্ধ কস্থ্র
রদস্থ্ি হস্থ্ব।

ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর পর্ সমস্ত জায়িাগুস্থ্লা পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিার জনে বেবহার হস্থ্ে না, রনয়রিি এলাকার
বাইস্থ্র জনসমািম রনরষদ্ধ করস্থ্ি পসই জায়িাগুস্থ্লা সমথচকস্থ্দর জনে বন্ধ রােস্থ্ি হস্থ্ব এবং সমস্ত ক্রীড়াঙ্গন জুস্থ্ড়
সামারজক দূরস্থ্ত্বর পপ্রাস্থ্টাকলগুস্থ্লা সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

D. েলােল ও র্ারিজে
•

ধারণক্ষমিার বাধেবাধকিাগুস্থ্লা র্থার্থভাস্থ্ব পররর্ালনা, বেরেবস্থ্িচর িরিরবরধর জনে পররকল্পনা ও রনয়িণ, এবং
প্রস্থ্বর্/প্রযানপস্থ্থর কাোকারে অ্প্রস্থ্য়াজনীয় জনসমািম আটকাস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব
পর্ সমস্ত সমথচস্থ্কর কাস্থ্েই টিরকট আস্থ্ে।

•

র্িটা সম্ভব, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সমথচকস্থ্দর রনরদচ ষ্ট পিস্থ্ট প্রস্থ্বস্থ্র্র রনরদচ ষ্ট সময় বরাে করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি
প্রস্থ্বর্ করার সময় ভীড় কমাস্থ্না র্ায়, এবং অ্বর্েই এই িথে অ্রিরথস্থ্দর আিমস্থ্নর পূস্থ্বচ জারনস্থ্য় রদস্থ্ি হস্থ্ব
(পর্মন এক একটি সময় ও পিস্থ্টর জনে এক এক রস্থ্ঙর টিরকট, টিরকস্থ্ট িথে রপ্রন্ট কস্থ্র পদওয়া, ইস্থ্মল বা
বািচ ার মাধেস্থ্ম িথে পাঠিস্থ্য় পদওয়া)।

•

ভীড় এড়াস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পেরিয়াম/এরড়নাস্থ্ি অ্বর্েই একটি পর্চাপ্ত সংেেক প্রস্থ্বর্ ও প্রযানদ্বার েুলস্থ্ি হস্থ্ব।
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ িরিরবরধ রনয়িণ করার জনে সমস্ত পোলা পিস্থ্ট কমী
পমািাস্থ্য়ন রস্থ্য়স্থ্ে।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ সমস্ত উপযাপক বা পসই ধরস্থ্নর ক্রীড়াঙ্গন কমী প্রযানরি
সমথচকস্থ্দর রনকটবিী প্রযাস্থ্নর পিস্থ্টর রদস্থ্ক রনস্থ্দচরর্ি করার জনে উপলভে রস্থ্য়স্থ্েন।

•

র্ানবাহস্থ্নর প্রবাহ, অ্নুস্থ্মারদি ধারণক্ষমিাস্থ্ি সমথচকস্থ্দর সংেো সীরমি করা, এবং সমথচকরা পর্ সামারজক দূরত্ব
এবং জমাস্থ্য়ি হওয়ার রনস্থ্ষধাজ্ঞাগুরল পমস্থ্ন র্লস্থ্েন, রবস্থ্র্ষ কস্থ্র প্রস্থ্বর্ ও প্রযাস্থ্নর সময়, িা রনরিি করার জনে
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পর্চাপ্ত সংেেক কমী ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন রােস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সমথচকস্থ্দর প্রস্থ্বস্থ্র্র প্রমাণপস্থ্ের তবধিা রনধচারণ করস্থ্ি (তবধ টিরকট, পনস্থ্িটিভ িায়িনরেক
পটস্থ্ের িলািল বা টীকাকরস্থ্ণর প্রমাণ) পররসীমা এবং প্রস্থ্বর্পথ সম্প্রসারস্থ্ণর কথা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব এবং
ভীড় কমাস্থ্ি প্রস্থ্বস্থ্র্র সময় সমথচকস্থ্দর পথ পদরেস্থ্য় রনস্থ্য় পর্স্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণ অ্বর্েই জনসমািম বা প ারাস্থ্িরা করা রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন োড়প্রাপ্ত এলাকাগুস্থ্লাস্থ্ি) এবং
একসাস্থ্থ জমাস্থ্য়ি হওয়া এবং প ারাস্থ্িরা করা বন্ধ করস্থ্ি আস্থ্রা কমচর্ারী রনস্থ্য়াি বা কাস্থ্জ লািাস্থ্না সহ, সাইস্থ্ট
পর্চাপ্ত সংেেক ক্রীড়াঙ্গন কমী রােস্থ্ি হস্থ্ব।
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•

দায়বদ্ধ পিণস্থ্ক অ্ন-সাইট আলাপর্াররিা সীরমি করা উরর্ি (উদাহরণস্বরূপ, পর্ সমস্ত বেরে ক্রীড়াঙ্গন পথস্থ্ক
পবররস্থ্য় র্াস্থ্েন এবং র্ারা প্রস্থ্বর্ করস্থ্েন িাস্থ্দর জনে পৃথক প্রযান এবং প্রস্থ্বর্দ্বাস্থ্রর বেবযা রাো) এবং
িরিরবরধ সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন ইস্থ্ভস্থ্ন্টর কমীস্থ্দর র্থাসম্ভব িাস্থ্দর ওয়াকচ স্থ্ের্স্থ্নর কাস্থ্ে থাকস্থ্ি হস্থ্ব)।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক, পর্োস্থ্ন সম্ভব, সুস্পষ্টভাস্থ্ব রনরদচ ষ্ট করা পৃথক প্রস্থ্বর্দ্বার এবং প্রযানদ্বার প্রদান করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

বেরেবিচ আবরর্েক িায়িনরেক পটরেং বা টীকাকরস্থ্ণর প্রমাণপে প্রদান করার জনে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর রভিস্থ্র বা
বাইস্থ্র র্েন অ্স্থ্পক্ষা করস্থ্বন িেন পর্োস্থ্ন সম্ভব, েয় িু স্থ্টর সামারজক দূরত্ব বজায় রােস্থ্ি, দায়বদ্ধ
পক্ষিণস্থ্ক, অ্বর্েই একটি পররকল্পনা তিরর করস্থ্ি হস্থ্ব। দায়বদ্ধ পক্ষিণ র্াক্ষু ষ ইরঙ্গি এবং/অ্থবা লাইন
রনয়িণ করার র্িগুস্থ্লা (পর্মন, োড়া লম্বা েুাঁটি, লাইস্থ্নর দূরত্ব রর্রহ্নিকারী, িীররর্হ্ন) বেবহার কস্থ্র পাস্থ্রন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্নোনে সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে সামারজক দূরত্ব বৃরদ্ধ করার জনে জনিস্থ্ণর অ্স্থ্পক্ষার এলাকার বেবযা
করা (পর্মন লাইন, লরব, পারকচ ং এলাকা) এবং এলাকার অ্নেস্থ্দর সাস্থ্থ আলাপর্াররিা কমাস্থ্নার বেবযা করস্থ্ি
হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুস্থ্লাস্থ্ক অ্বর্েই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ পৃিস্থ্পাষক/দর্চনাথীরা আিাম টিস্থ্কট রকনস্থ্ি পারস্থ্বন, র্াস্থ্ি
িারা ক্ষমিার সীমা পররর্ালনা করস্থ্ি পাস্থ্র এবং েোক করস্থ্ি পাস্থ্র। দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই প্রাথরমকভাস্থ্ব
সংস্থ্র্ািরবহীন পর্ক-ইন টিস্থ্কটিং, এবং আস্থ্ি পথস্থ্ক পপ করার রবকল্প (পর্মন, অ্নলাইন পপাটচাল, পমাবাইল
অ্োরেস্থ্কর্ন, কল-অ্োস্থ্হি, পমল অ্িচার, বা আস্থ্ি পথস্থ্ক ঠিক করা সমস্থ্য় রনস্থ্জ রিস্থ্য় সংগ্রহ করা) প্রদান করস্থ্ি
হস্থ্ব এবং পর্োস্থ্ন সম্ভব, কোর্, পক্ররিট কািচ, পুরস্কাস্থ্রর কািচ, এবং সমথচকস্থ্দর পথস্থ্ক পমাবাইল রিভাইস পনওয়া
কমাস্থ্ি, উপলভেিা অ্নুর্ায়ী স্পর্চরবহীন পপস্থ্মস্থ্ন্টর রবকল্পগুস্থ্লা বেবহার করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই উপস্থ্রাে প্রস্থ্য়াজনীয়িা অ্নুর্ায়ী সমথচকস্থ্দর জনে ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন আসন বরাে করস্থ্ি
হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সমথচকস্থ্দর ইস্থ্ভন্টটির টিরকট অ্রগ্রম ক্রয় করস্থ্ি বাধে করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই টিরকট সংগ্রহ এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর অ্নোনে অ্স্থ্পক্ষার লাইনগুস্থ্লাস্থ্ি েয় িু ট বা িার
পবরর্ দূরত্ব রর্রহ্নি করস্থ্ি র্াক্ষু ষ ইরঙ্গি (উদাহরণস্বরূপ, পকান, মাকচ ার, সাইস্থ্নজ) রােস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পর্ক-ইস্থ্নর সময় সমথচক এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর মস্থ্ধে রিভাইস অ্থবা পর্য়ার করা
সামগ্রীর র্ালনা (পর্মন রিরজটাল টিরকস্থ্টর সমসো সমাধাস্থ্নর জনে পিান) সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

পর্োস্থ্ন সম্ভব পসোস্থ্ন, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন আিাম অ্থবা দূরবিী যান পথস্থ্ক োবার ও পানীয়
অ্িচাস্থ্রর জনে (পর্মন পিান, অ্নলাইন, অ্োপ বা অ্নে পকানও রিরজটাল মাধেস্থ্ম অ্িচার করা) সমথচকস্থ্দর
উৎসাহ রদস্থ্ি হস্থ্ব এবং রনধচাররি রপক-আপ র্ত্বরগুস্থ্লাস্থ্ি আইস্থ্টমগুস্থ্লা উপলভে করস্থ্ি হস্থ্ব অ্থবা সমথচকস্থ্দর
জনে সরবরাস্থ্হর রবকল্প রদস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সংস্পর্চ র্িটা সম্ভব সীরমি করস্থ্ি অ্বর্েই রপকআপ এবং পিরলভাররর জনে এলাকা রনরদচ ষ্ট
করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

পণে পিরলভাররর জনে, দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর স্পর্চ না কস্থ্র একটি পিরলভারর বেবযার বাস্তবায়ন করস্থ্ি হস্থ্ব, পর্োস্থ্ন
পিরলভারর করার সময় ড্রাইভার িারড়স্থ্ি বস্থ্স থাস্থ্কন অ্থবা পর্োস্থ্ন সম্ভব নয় পসোস্থ্ন, দায়বদ্ধ পক্ষরা প্রিোরর্ি
কার্চকলাস্থ্পর উপর্ুে গ্রহণস্থ্র্ািে PPE প্রদান করস্থ্ব র্ার মস্থ্ধে নূেনিমভাস্থ্ব পিরলভারর প্ররক্রয়া র্লাকালীন সমস্থ্য়র
জনে রবনামূস্থ্লে পিরলভাররর সাস্থ্থ জরড়ি বেরের জনে একটি মুস্থ্ের আবরণ অ্ন্তভুচ ে থাস্থ্ক।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পস্থ্ণের একটি পলাি যানান্তর (পর্মন একজন পিরলভারর ড্রাইভাস্থ্রর পথস্থ্ক) করার আস্থ্ি এবং
পস্থ্র অ্বর্েই দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ পালন রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন
আইস্থ্টমগুস্থ্লা পলাি করা শুরু করার আস্থ্ি হাি জীবাণুমুে করা; এবং একবার সব আইস্থ্টম পলাি করা হস্থ্য়
পিস্থ্ল, আবার হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ পালন করা)।
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•

•

সমথচকস্থ্দর কাস্থ্ে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক রনষ্পরিস্থ্র্ািে একবার বেবহাস্থ্রাপস্থ্র্ািী পপ্রাগ্রাম, পুরস্তকা, মানরর্ে ইিোরদ রদস্থ্ি
হস্থ্ব, র্রদ পসই ধরস্থ্নর আইস্থ্টমগুস্থ্লা বেবহৃি হয়; এবং বাস্তবসম্মিভাস্থ্ব, এগুস্থ্লা রিরজটালভাস্থ্ব পাওয়ার বেবযা
করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি বেরেিি ইস্থ্লকেরনক রিভাইসগুস্থ্লাস্থ্ি পদো র্ায়।
o

একবার-বেবহাস্থ্রাপস্থ্র্ািী আইস্থ্টমগুস্থ্লা প্রদান করা না পিস্থ্ল, পুনবচেবহারস্থ্র্ািে সামগ্রীগুস্থ্লা প্রস্থ্িেকবার বেবহাস্থ্রর
পস্থ্র পররষ্কার এবং জীবাণুমুে করা হস্থ্য়স্থ্ে বস্থ্ল দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

বস্তুিি পপ্রাগ্রাম এবং মানরর্েগুস্থ্লার বদস্থ্ল পর্োস্থ্ন সম্ভব পসোস্থ্নই রিরজটাল পপ্রাগ্রাম এবং মানরর্েগুস্থ্লা (পর্মন
পমাবাইল পিাস্থ্ন) উপলভে করার জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক উৎসারহি করা হয়।

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই:
o

সমথচকস্থ্দর জনে বোপকভাস্থ্ব উপলভে রনজ-পররস্থ্বর্স্থ্নর পানর্ালা এবং সোিলারগুস্থ্লা বন্ধ করা;

o

পর্স্থ্কাস্থ্না বসার জায়িা বন্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব পর্োস্থ্ন সামারজক দূরত্ব বজায় রাো র্াস্থ্ব না; এবং

o

পর্ সমস্ত ররস্থ্টল পণেসামগ্রীর অ্ঞ্চলগুস্থ্লাস্থ্ি সামারজক দূরত্ব বজায় রাো র্াস্থ্ব না পসগুস্থ্লা বন্ধ কস্থ্র রদস্থ্ি
হস্থ্ব।

II. জােিা
A. র্ােু পররশ্রুিকরি এর্ং রর্রডং রসস্থ্েম্ন
ইনস্থ্িার এলাকার্ুে ক্রীড়াঙ্গনগুস্থ্লার জনে:
•

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ রবরডংস্থ্য় নূেনিম MERV-13, অ্থবা রর্স্থ্ল্পর সমিু লে বা িার পর্স্থ্য়
বৃহির (উদাহরণস্বরূপ, HEPA) HVAC রসস্থ্েম রিল্টাস্থ্রর্ন যাপন করা বিচ মাস্থ্ন ইনেল করা রিল্টার র্
োক এবং
এয়ার হোন্ডরলং রসস্থ্েস্থ্মর সাস্থ্থ সামঞ্জসেপূণচ রিল্টাস্থ্রর্স্থ্নর সবচারধক পরট পূরণ কস্থ্র, পর্মন প্রস্থ্র্াজে এবং একটি
প্রিেরয়ি HVAC পটকরনরর্য়ান, পপর্াদার বা সংযা, ASHRAE-প্রিেরয়ি পপর্াদার, প্রিেরয়ি পরস্থ্ো-করমসরনং
পপর্াদার, অ্থবা রনউ ইয়স্থ্কচর লাইস্থ্সন্সপ্রাপ্ত পপর্াদার রবরডংস্থ্য়র ইরঞ্জরনয়ার দ্বারা প্রিেরয়ি এবং নরথভু েি রহসাস্থ্ব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক CDC এবং ASHRAE সুপাররর্ অ্নুর্ায়ী অ্রিররে পভরন্টস্থ্লর্ন এবং এয়ার রিস্থ্ের্ন
রমটিস্থ্ির্ন পপ্রাস্থ্টাকল অ্বলম্বন করার কথা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি পাস্থ্র, রবস্থ্র্ষ কস্থ্র 15 বেস্থ্রর পবর্ী বয়সী
রবরডংগুস্থ্লার জনে, র্ার মস্থ্ধে রস্থ্য়স্থ্ে:

o

পকন্দ্রীয় বেবযার প্রস্থ্য়াজনীয় পরস্থ্ো-করমর্রনং, পসই সাস্থ্থ প্রস্থ্য়াজন অ্নুর্ায়ী পরীক্ষা, ভারসামে এবং পমরামি
করা;

o

পভরন্টস্থ্লর্ন পরট এবং আউটস্থ্িার এয়ার পভরন্টস্থ্লর্ন র্িটা সম্ভব বাড়াস্থ্না;

o

দী চ সময় ধস্থ্র রসস্থ্েম র্ালু রাো, রবস্থ্র্ষ কস্থ্র দেলদাররস্থ্ত্বর আস্থ্ি এবং পস্থ্র তদরনক কস্থ্য়ক

o

পর্োস্থ্ন র্ুরেসঙ্গি পসোস্থ্ন র্ারহদা-রনয়রিি পভরন্টস্থ্লর্ন রনরিয় করা, এবং িাজা বায়ু সরবরাহ বৃরদ্ধকারী
পদ্ধরিগুস্থ্লা বজায় রাো;

o

পর্োস্থ্ন সম্ভব 40-60% এর মস্থ্ধে আস্থ্পরক্ষক আর্দ্চিা বজায় রাো;

o

সম্ভাবে মাোয় পুনঃসঞ্চালন হ্রাস বা রনমূচল করার জনে আউটস্থ্িার এয়ার িোিার পোলা;

o

বাইপাস সীরমি করার জনে রিল্টাস্থ্রর রকনারা রসল করা;

o

এগুরল সঠিকভাস্থ্ব কাজ করস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি রসস্থ্েম এবং রিল্টার রনয়রমি পররদর্চন করা এবং
রিল্টারগুরল র্থার্থভাস্থ্ব ইনেল করা, পররস্থ্ষবার পময়াদকাস্থ্ল সারভচ স করাস্থ্না রনরিি করা।

ন্টার জনে;
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o

বারসন্দাস্থ্দর রনরাপিা এবং স্বােস্থ্ন্দের জনে সুস্থ্র্াি পরস্থ্ে জানালা পোলা রাো;

o

বায়ুবারহি ভাইরাস কণা রনরিয় করস্থ্ি র্থার্থভাস্থ্ব রিজাইন করা এবং অ্রিস্থ্বগুনী জীবাণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনেল করা এবং/অ্থবা

o

বহনস্থ্র্ািে এয়ার রিনার (উদাহরণস্বরূপ, তবদুেরিক HEPA ইউরনট) বেবহার করা, পর্ ইউরনটগুরল র্থার্থ
কমচক্ষমিা স্তস্থ্র সস্থ্বচাচ্চ বায়ু পররবিচ ন হার প্রদান কস্থ্র এবং ক্ষরিকর বাইস্থ্প্রািাক্ট উৎপাদন কস্থ্র না।

পর্ ক্রীড়াঙ্গনগুস্থ্লা উপস্থ্র উরেরেি নূেনিম রিল্টাস্থ্রর্স্থ্নর মাো (অ্থচাৎ, MERV-13 বা িার পবরর্) পররর্ালনা
করস্থ্ি পাস্থ্র না পসগুরলর জনে, দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর অ্বর্েই উরর্ৎ একটি প্রিেরয়ি HVAC পটকরনরর্য়ান, পপর্াদার,
অ্থবা পকািারন, ASHRAE-প্রিেরয়ি পপর্াদার, প্রিেরয়ি পরস্থ্ো-করমর্রনং পপর্াদার, অ্থবা রনউ ইয়স্থ্কচর
লাইস্থ্সন্সপ্রাপ্ত পপর্াদার রবরডং ইরঞ্জরনয়াস্থ্রর দ্বারা প্রিেয়ন এবং নরথভু ে করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ বিচ মাস্থ্ন ইনেল করা
রিল্টার র্চাকটি উপস্থ্র উরেরেি রিল্টাস্থ্রর্স্থ্নর নূেনিম স্তস্থ্রর (অ্থচাৎ MERV-13 বা িার পবরর্) সাস্থ্থ
সামঞ্জসেপূণচ নয় এবং/ অ্থবা এয়ার হোন্ডরলং রসস্থ্েমটি িরম এবং ঠান্ডা করার নুেনিম স্তরটি সিাদন করস্থ্ি
অ্ক্ষম হস্থ্ব র্া পসটি অ্নেথায় COVID-19 জনস্বাস্থ্যের জরুরী অ্বযার আস্থ্ি করস্থ্ি সক্ষম হস্থ্য়রেল র্রদ পিমন
উচ্চ মাোর রিল্টাস্থ্রর্ন (অ্থচাৎ MERV-13 বা িার পবরর্) ইন্সটল করা থাস্থ্ক।
o

উপরন্তু, কম রিস্থ্ের্ন পরস্থ্ট অ্পাস্থ্রট করার জনে দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই পেট বা যানীয় স্বাযে রবভাস্থ্ির
কমচকিচ াস্থ্দর পর্চাস্থ্লার্নার জনে এই ধরস্থ্নর কািজপে রােস্থ্ি হস্থ্ব, অ্রিররে পভরন্টস্থ্লর্ন এবং এয়ার রিস্থ্ের্ন
কমাস্থ্নার পপ্রাস্থ্টাকল সহ।

o

উপরন্তু, পর্সব দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর এয়ার হোন্ডরলং রসস্থ্েম সহ ক্রীড়াঙ্গন আস্থ্ে র্া MERV-13 বা িার পবরর্
রিল্টাস্থ্রর্স্থ্নর পরটিং পূরণ করস্থ্ি অ্ক্ষম িাস্থ্দর CDC এবং ASHRAE পরামর্চগুরল অ্নুর্ায়ী বাড়রি
পভরন্টস্থ্লর্ন এবং এয়ার রিল্টাস্থ্রর্ন রমটিস্থ্ির্ন পপ্রাস্থ্টাকলগুরল গ্রহণ করস্থ্ি হস্থ্ব, র্ার মস্থ্ধে রস্থ্য়স্থ্ে:
▪

পকন্দ্রীয় বেবযার প্রস্থ্য়াজনীয় পরস্থ্ো-করমর্রনং, পসই সাস্থ্থ প্রস্থ্য়াজন অ্নুর্ায়ী পরীক্ষা, ভারসামে এবং
পমরামি করা;

▪

পভরন্টস্থ্লর্ন পরট এবং আউটস্থ্িার এয়ার পভরন্টস্থ্লর্ন র্িটা সম্ভব বাড়াস্থ্না;

▪

দী চ সময় ধস্থ্র রসস্থ্েম র্ালু রাো, রবস্থ্র্ষ কস্থ্র দেলদাররস্থ্ত্বর আস্থ্ি এবং পস্থ্র তদরনক কস্থ্য়ক
জনে;

▪

পর্োস্থ্ন র্ুরেসঙ্গি পসোস্থ্ন র্ারহদা-রনয়রিি পভরন্টস্থ্লর্ন রনরিয় করা, এবং িাজা বায়ু সরবরাহ বৃরদ্ধকারী
পদ্ধরিগুস্থ্লা বজায় রাো;

▪

পর্োস্থ্ন সম্ভব 40-60% এর মস্থ্ধে আস্থ্পরক্ষক আর্দ্চিা বজায় রাো;

▪

সম্ভাবে মাোয় পুনঃসঞ্চালন হ্রাস বা রনমূচল করার জনে আউটস্থ্িার এয়ার িোিার পোলা;

▪

বাইপাস সীরমি করার জনে রিল্টাস্থ্রর রকনারা রসল করা;

▪

এগুরল সঠিকভাস্থ্ব কাজ করস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি রসস্থ্েম এবং রিল্টার রনয়রমি পররদর্চন করা এবং
রিল্টারগুরল র্থার্থভাস্থ্ব ইনেল করা, পররস্থ্ষবার পময়াদকাস্থ্ল সারভচ স করাস্থ্না রনরিি করা।

▪

বারসন্দাস্থ্দর রনরাপিা এবং স্বােস্থ্ন্দের জনে সুস্থ্র্াি পরস্থ্ে জানালা পোলা রাো;

▪

বায়ুবারহি ভাইরাস কণা রনরিয় করস্থ্ি র্থার্থভাস্থ্ব রিজাইন করা এবং অ্রিস্থ্বগুনী জীবাণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনেল করা এবং/অ্থবা

▪

বহনস্থ্র্ািে এয়ার রিনার (উদাহরণস্বরূপ, তবদুেরিক HEPA ইউরনট) বেবহার করা, পর্ ইউরনটগুরল
র্থার্থ কমচক্ষমিা স্তস্থ্র সস্থ্বচাচ্চ বায়ু পররবিচ ন হার প্রদান কস্থ্র এবং ক্ষরিকর বাইস্থ্প্রািাক্ট উৎপাদন কস্থ্র
না।

ন্টার
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•

পর্ সব দায়বদ্ধ পস্থ্ক্ষর ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন পকন্দ্রীয় এয়ার হোন্ডরলং রসস্থ্েম পনই, িাস্থ্দর অ্বর্েই CDC এবং ASHRAE এর
সুপাররর্ অ্নুর্ায়ী পভরন্টস্থ্লর্ন এবং এয়ার রিস্থ্ের্ন রমটিস্থ্ির্ন পপ্রাস্থ্টাকল গ্রহণ করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

সঠিকভাস্থ্ব কাজ করস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি পর্স্থ্কাস্থ্না রুস্থ্মর পভরন্টস্থ্লর্ন রসস্থ্েম (পর্মন উইস্থ্ন্ডা ইউরনট,
ওয়াল ইউরনট) এবং রিল্টার রনয়রমি পররদর্চন করা, এবং রিল্টারগুরল র্থার্থভাস্থ্ব ইনেল করা, পররস্থ্ষবার
পময়াদকাস্থ্ল সারভচ স করাস্থ্না হয় িা রনরিি করা।

o

দী চ সময় ধস্থ্র পর্স্থ্কাস্থ্না রুস্থ্মর পভরন্টস্থ্লর্ন রসস্থ্েম র্ালু রাো, রবস্থ্র্ষ কস্থ্র দেলদাররস্থ্ত্বর আস্থ্ি এবং পস্থ্র
তদরনক কস্থ্য়ক ন্টার জনে;

o

িাজা বায়ু গ্রহণ সস্থ্বচাচ্চ করস্থ্ি রুম পভরন্টস্থ্লর্ন রসস্থ্েম পসটিং করা, পব্লায়ার িোন কম িরিস্থ্ি পসট করা
এবং বারসন্দাস্থ্দর পথস্থ্ক র্িদূর সম্ভব দূস্থ্র মুে কস্থ্র পদওয়া;

o

পর্োস্থ্ন সম্ভব 40-60% এর মস্থ্ধে আস্থ্পরক্ষক আর্দ্চিা বজায় রাো;

o

বারসন্দাস্থ্দর রনরাপিা এবং স্বােস্থ্ন্দের জনে সুস্থ্র্াি পরস্থ্ে জানালা পোলা রাো;

o

পর্স্থ্কাস্থ্না রসরলং িোন পসট করা র্াস্থ্ি উপরযি বেরেবিচ পথস্থ্ক উপস্থ্রর রদস্থ্ক বািাস টানস্থ্ি পাস্থ্র, র্রদ
প্রস্থ্র্াজে হয়;

o

পর্োস্থ্ন সম্ভব ইনস্থ্িার বািাস এক্সজস্থ্ের বদস্থ্ল জানালায় িোস্থ্নর অ্গ্রারধকার পদওয়া;

o

এমন পাো বেবহার করা পথস্থ্ক রবরি থাকা র্া শুধুমাে বািাস পুনঃপ্রবাহ কস্থ্র অ্থবা র্থার্থ এক্সজে
সরবরাহ না কস্থ্র শুধুমাে একটি স্থ্র বািাস পদয়; এবং/অ্থবা

o

বায়ুবারহি ভাইরাস কণা রনরিয় করস্থ্ি র্থার্থভাস্থ্ব রিজাইন করা এবং অ্রিস্থ্বগুনী জীবাণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI-C) ইনেল করা এবং/অ্থবা

o

বহনস্থ্র্ািে এয়ার রিনার (উদাহরণস্বরূপ, তবদুেরিক HEPA ইউরনট) বেবহার করা, পর্ ইউরনটগুরল র্থার্থ
কমচক্ষমিা স্তস্থ্র সস্থ্বচাচ্চ বায়ু পররবিচ ন হার প্রদান কস্থ্র এবং ক্ষরিকর বাইস্থ্প্রািাক্ট উৎপাদন কস্থ্র না।

এস্থ্কবাস্থ্র বন্ধ থাকা একটি ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন পলাকজন রিস্থ্র আসার আস্থ্ি, একটি স্বাযেকর এবং রনরাপদ পররস্থ্বর্
সুরনরিি করস্থ্ি, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই রিস্থ্র আসার আস্থ্ির পরীক্ষা, কাজ এবং মূলোয়নগুরল সিূণচ করস্থ্ি
হস্থ্ব। এই রসস্থ্েমগুরলর মস্থ্ধে অ্ন্তভুচ ে, রকন্তু সীরমি নয়, পমকারনকোল রসস্থ্েম, ওয়াটার রসস্থ্েম, রলিট, এবং
HVAC রসস্থ্েমগুরল।
o

সরঞ্জামগুরল কিরদন ধস্থ্র রনরিয় রেল িার ওপর রনভচ র কস্থ্র, পমরর্নারর (পর্মন ভাল্ভ এবং সুইর্)
সঠিকভাস্থ্ব অ্পাস্থ্রট করস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক রসস্থ্েমগুরলস্থ্ক সিকচ ভাস্থ্ব পর্চস্থ্বক্ষণ কস্থ্র
র্ালাস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দী চরদন বন্ধ থাকার পস্থ্র রসস্থ্েমগুরলস্থ্ক পুনরায় র্ালু করস্থ্ি রনরদচ ষ্ট রসস্থ্েম অ্োক্সস্থ্নর প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ি পাস্থ্র।
পর্চস্থ্বক্ষণ অ্নুর্ায়ী বন্ধ থাকার পময়াদ এবং অ্বযার ওপর রভরি কস্থ্র দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক এই আইস্থ্টমগুরলর
প্ররিটির প্রস্থ্য়াজনীয়িা রনধচারণ করস্থ্ি হস্থ্ি পাস্থ্র।

o

র্থাথচিা এবং প্রস্থ্র্ার্েিা অ্নুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পমকআপ/বাইস্থ্রর এয়ার রসস্থ্েস্থ্মর রিজাইস্থ্নর ওপর
রনভচ র কস্থ্র অ্ন্তি 24 ণ্টার জনে রবরডংটিস্থ্ক রনমচল বায়ু রদস্থ্য় পররপূণচ করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ এয়ার রিল্টারগুরল প্রস্থ্য়াজন (পর্মন, রবরডংটি রনমচল বায়ু
রদস্থ্য় পররপূণচ করার পস্থ্র) অ্নুর্ায়ী বদলাস্থ্না হস্থ্য়স্থ্ে।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ কুরলং টাওয়ারগুরল পেস্থ্টর আবরর্েকিা অ্নুর্ায়ী
রক্ষণাস্থ্বক্ষণ ও মরনটর করা হস্থ্য়স্থ্ে এবং পর্ পকাস্থ্না বন্ধ ওয়াটার রসস্থ্েম এবং/অ্থবা ওয়াটার রির্াস্থ্রর জনে
রাসায়রনক এবং মাইস্থ্ক্রাবায়াল স্তরগুরল উরেরেি পররসীমার মস্থ্ধে আস্থ্ে, এবং পকাস্থ্না রিভাইস্থ্স জল জস্থ্ম
থাকস্থ্ল িা পবর কস্থ্র পদওয়া হস্থ্য়স্থ্ে।
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o

প্রস্থ্র্াজে হস্থ্ল, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক রবরডংস্থ্য়র জল পররর্ালনা পররকল্পনা অ্নুর্ায়ী অ্বর্েই ঠান্ডা- এবং িরম-জল
ফ্লার্ করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ রবরডংস্থ্য়র ওয়াটার রসস্থ্েম ফ্লার্ করার পস্থ্র পর্ পকাস্থ্না
ওয়াটার রিল্টার প্রস্থ্য়াজন অ্নুর্ায়ী বদলাস্থ্না হস্থ্য়স্থ্ে।

o

পর্ সকল রবরডং পুস্থ্রাপুরর বন্ধ রেল পসগুরলর জনে, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ ররওস্থ্পরনং
এর আস্থ্ি সমস্ত পমকারনকোল র্িপারি এবং রসস্থ্েস্থ্মর অ্পাস্থ্রর্ন ররস্থ্োর করা হস্থ্য়স্থ্ে।

B. প্ররিরক্ষািূলক সরঞ্জাি
•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী, সমথচক সহ
সমস্ত বেরেবিচ পর্ন পকবলমাে িেনই ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বস্থ্র্র অ্নুমরি পান র্রদ িারা একটি গ্রহণস্থ্র্ািে মুস্থ্ের আবরণ
পস্থ্র থাকন; র্রদ পসই বেরে দু বেস্থ্রর পবরর্ বয়সী হন এবং রর্রকৎসািিভাস্থ্ব এই ধরস্থ্ণর আবরণ সহে করস্থ্ি
সক্ষম।
o

রনবচাহী আস্থ্দর্ 202.34 এর বরধচি পররসর অ্নুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষিণ মুস্থ্ের আবরণ পরস্থ্ি অ্স্বীকার করা
বেরেবিচস্থ্ক েু কস্থ্ি বারণ করস্থ্ি পাস্থ্রন।

•

সমস্ত বেরে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধে সবসময় গ্রহণস্থ্র্ািে মুোবরণ পস্থ্র রস্থ্য়স্থ্েন রকনা িা দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই
সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব, অ্নেরদস্থ্ক এই রনস্থ্দচরর্কায় অ্নুস্থ্মারদি থাকস্থ্ল বেরিক্রম হস্থ্বন (পর্মন বস্থ্স থাকাকালীন
সমথচকস্থ্দর োওয়া বা পান করার সময় এবং একই পাটিচ/পররজন/পররবাস্থ্রর সদসে, অ্নুর্ীলন বা প্ররিস্থ্র্ারিিায়
অ্োথস্থ্লট নন এমন বেরেস্থ্দর পথস্থ্ক পারষ্পররক দূরত্ব বজায় রাোর সময়)।

•

অ্োথস্থ্লট অ্থবা সমথচকস্থ্দর সাস্থ্থ রনয়রমি, রনি অ্থবা প্রিেক্ষ আদান-প্রদান হওয়া দস্থ্লর কমী অ্থবা
ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর গ্লাভস এবং/অ্থবা পর্াস্থ্ের সুরক্ষা বেবহাস্থ্রর জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক উৎসাহ রদস্থ্ি হস্থ্ব
(পর্মন অ্োথস্থ্লটিক প্ররর্ক্ষক, রর্রকৎসক, র্িচ সাস্থ্পক্ষ প্ররর্ক্ষস্থ্ণর পকার্, বল হোস্থ্ন্ডলার, সহায়ক, প্ররর্ক্ষক, পমরিস্থ্কল
োি, টিরকট পটকার, পর্ক-ইন োি, রনরাপিা কমী, পরেরুস্থ্মর সহায়ক)। গ্লাভস পরা না থাকস্থ্ল, পসই ধরস্থ্নর
আদান-প্রদাস্থ্নর আস্থ্ি ও পস্থ্র কমীস্থ্ক হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব।

•

ওয়াকচ স্থ্ের্নগুস্থ্লার মস্থ্ধে পর্োস্থ্ন দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীরা প্রায়র্ই অ্নোনে দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর
কমী এবং/অ্থবা সমথচকস্থ্দর সাস্থ্থ পারস্পররক সংস্থ্র্াি কস্থ্রন (পর্মন, পর্ক-আউট পররজোর, টিরকট
পের্ন/রকওস্ক, কনস্থ্সর্ন, িথে/পর্বার পিস্ক, পহলথ রিরনং পের্ন) পসোস্থ্ন র্িটা স্মভব এবং পর্োস্থ্ন সামারজক
দূরত্ব পকাস্থ্নাভাস্থ্ব বজায় রাো সম্ভব নয় পসোস্থ্ন দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই বস্তুিি বাাঁধা লািাস্থ্ি হস্থ্ব।
o

•

উপস্থ্র পর্মন উস্থ্েে করা হস্থ্য়স্থ্ে, র্ারীররক প্ররিবন্ধকিা, (পর্মন পেরক্সগ্লাস বা অ্নুরূপ উপাদান) র্রদ
বেবহার করা হয়, িাহস্থ্ল OSHA-র রনস্থ্দচরর্কা অ্নুর্ায়ী যাপন করা উরর্ি।

কমচস্থ্ক্ষস্থ্ের রনরদচ ষ্ট রকেু কার্চকলাস্থ্পর জনে প্রস্থ্য়াজনীয় পর্ পকাস্থ্না PPE োড়াও, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই, িোর্ন,
বা অ্নেথায় স্বীকৃ ি মুস্থ্ের আবরণ সংগ্রহ করস্থ্ি হস্থ্ব এবং দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর
ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধে পসই আবরণগুস্থ্লা রবনামূস্থ্লে প্রদান করস্থ্ি হস্থ্ব। পকাস্থ্না বেরের পসগুস্থ্লা প্ররিযাপন করার প্রস্থ্য়াজন
হস্থ্ল িা পূরণ করার জনে দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর কাস্থ্ে মুস্থ্ের আবরণ, মাস্ক এবং অ্নোনে প্রস্থ্য়াজনীয় PPE-এর পর্চাপ্ত
পর্ািান থাকস্থ্ি হস্থ্ব। মুস্থ্ের আবরণ বেবহাস্থ্রর পর পররষ্কার বা প্ররিযাপন করস্থ্ি হস্থ্ব এবং পর্য়ার করা র্াস্থ্ব
না। অ্নুগ্রহ কস্থ্র কাপস্থ্ড়র মুস্থ্ের আবরণ এবং অ্নোনে ধরস্থ্নর বেরেিি প্ররিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) সিস্থ্কচ
অ্রিররে িস্থ্থের জনে এবং পসইসাস্থ্থ িা বেবহার এবং পররষ্কাস্থ্রর রনস্থ্দচর্াবলীর জনে পরাি রনয়িণ ও প্ররিস্থ্রাধ
পকন্দ্র (CDC) এর রনস্থ্দচরর্কা পদেুন।
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•

o

পজস্থ্ন রােুন, পর্সব পক্ষস্থ্ে সাধারণি কাস্থ্জর প্রকৃ রির কারস্থ্ণ PPE-র জনে উচ্চ মাোর সুরক্ষা প্রস্থ্য়াজন হয়
পসসব পক্ষস্থ্ে কাপড়, রিসস্থ্পাস্থ্জবল মাস্ক কমচস্থ্ক্ষস্থ্ের কার্চকলাস্থ্পর জনে স্বীকৃ ি মুস্থ্ের আবরণ রহস্থ্সস্থ্ব িণে হস্থ্ব
না। দারয়ত্বর্ীল পক্ষগুরলস্থ্ক এই ধরস্থ্নর রনরাপিা সরঞ্জাস্থ্মর জনে OSHA-এর মানদণ্ড পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব।

o

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই কমীস্থ্দর পরামর্চ রদস্থ্ি হস্থ্ব র্রদ মাস্ক রভস্থ্জ র্ায় বা ময়লা হস্থ্য় র্ায় িাহস্থ্ল িাস্থ্দর
মুোবরণ রনয়রমি পররষ্কার বা প্ররিযাপন করস্থ্ি।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্ক রনজস্ব স্বীকৃ ি মুস্থ্ের আবরণ বেবহাস্থ্রর
অ্নুমরি রদস্থ্ি হস্থ্লও দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্ক রনজস্ব মুস্থ্ের আবরণ সরবরাহ করার
প্রস্থ্য়াজনীয়িা পনই। উপরন্তু, এই রনস্থ্দচরর্কা দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর িাস্থ্দর রনজস্ব
অ্রিররে প্ররিরক্ষামূলক আবরণ (পর্মন সারজচকোল মাস্ক, N95 পরসরপস্থ্রটর) পরস্থ্ি বাধা পদস্থ্ব না।
o

কাস্থ্জর ধরন অ্নুর্ায়ী দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর আস্থ্রা
প্ররিরক্ষামূলক PPE পরা বাধেিামূলক করস্থ্ি হস্থ্ি পাস্থ্র। রনস্থ্য়ািকিচ াস্থ্দর সকল প্রস্থ্র্াজে পপর্ািি রনরাপিা
এবং স্বাযে প্রর্াসন (OSHA) মান পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব।

•

কীভাস্থ্ব উপর্ুে উপাস্থ্য় PPE পরা, েুস্থ্ল রাো, পররষ্কার করা (প্রস্থ্র্াজে হস্থ্ল), এবং পিস্থ্ল পদওয়া হয়, দায়বদ্ধ
পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর পস রবষস্থ্য় প্ররর্রক্ষি করস্থ্ি হস্থ্ব, র্ার মস্থ্ধে
সীরমি না হস্থ্লও অ্ন্তভুচ ে উপর্ুে মুস্থ্ের আবরণ।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সরঞ্জামসমূহ (পর্মনঃ পর্ক আউট পররজোর, টিরকট স্কোনার) পর্য়ার করা এবং পার্াপারর্
পর্য়ার করা পৃিিস্থ্লর স্পর্চ সীরমি করস্থ্ি বেবযা রনস্থ্ি হস্থ্ব; অ্থবা দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী এবং
সমথচকরা র্েন পর্য়ার করা সামগ্রীর অ্থবা প্রায়ই স্পর্চ করা পৃিিস্থ্লর সংস্পস্থ্র্চ আসস্থ্বন িেন িাস্থ্দর গ্লাভস
(বেবসার অ্থবা রর্রকৎসািিভাস্থ্ব উপর্ুে) পস্থ্র থাকস্থ্ি হস্থ্ব; অ্থবা সংস্পস্থ্র্চ আসার আস্থ্ি এবং পস্থ্র দস্থ্লর
কমী, অ্োথস্থ্লট, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী এবং সমথচকস্থ্দর হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ পালন করস্থ্ি হস্থ্ব।

C. স্বাযেরর্রধ, পররচ্ছন্নিা, এর্ং জীর্ানুিুেকরি
•

প্রাসরঙ্গকিা অ্নুর্ায়ী, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক "COVID-19 এর জনে সরকারর এবং পবসরকারর পকন্দ্রগুরল পররষ্কার এবং
জীবাণুমুে করার রনস্থ্দচরর্কা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) এবং "েcেরড়স্থ্য় পড়া থামান" (STOP THE SPREAD) পপাোর সস্থ্মি CDC এবং DOH-এর
প্রস্তারবি স্বাযেরবরধ এবং পররষ্করণ ও জীবাণুমুেকরস্থ্ণর আবরর্েক র্িচ গুরল পমস্থ্ন র্লা হস্থ্ে রক না িা দারয়ত্বর্ীল
পক্ষিণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব। দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক লি বজায় রােস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি িাররে, সময় এবং পররেন্নিার
পরররধ অ্ন্তভুচ ে।

•

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই সাইস্থ্ট হাস্থ্ির পররেন্নিা পের্ন সরবরাহ এবং রক্ষণাস্থ্বক্ষণ করস্থ্ি হস্থ্ব, রনম্নরূস্থ্প:
o

হাি পধায়ার জনে: সাবান, উষ্ণ প্রবারহি পারন, এবং রিসস্থ্পাস্থ্জবল কািস্থ্জর পিায়াস্থ্ল।

o

সোরনটাইজাস্থ্রর জনে: পর্সব এলাকায় হাি পধায়ার সুরবধা উপলভে বা বাস্তরবক নয় পসোস্থ্ন একটি
অ্োলস্থ্কাহল রভরিক হোন্ড সোরনটাইজার বেবহার করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি অ্ন্তি 60% অ্োলস্থ্কাহল রস্থ্য়স্থ্ে।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর প্রকার্ে র্ত্বরগুস্থ্লা জুস্থ্ড় (পর্মন লরব, প্রস্থ্বস্থ্র্র জায়িা) হোন্ড সোরনটাইজার
উপলভে রােস্থ্ি হস্থ্ব। পর্োস্থ্ন সম্ভব পসোস্থ্ন স্পর্চরবহীন হোন্ড সোরনটাইজার রিসস্থ্পনসার রােস্থ্ি হস্থ্ব।
▪

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক হোন্ড সোরনটাইজাস্থ্রর জায়িাগুরলর কাস্থ্ে েুব পবরর্ পনাংরা হাি সাবান এবং জল রদস্থ্য়
ধুস্থ্ি হস্থ্ব রর্রহ্নি কস্থ্র সাইস্থ্নজ রদস্থ্ি হস্থ্ব; হোন্ড সোরনটাইজার েুব পবরর্ পনাংরা হাস্থ্ি কার্চকর হয় না।

দায়বদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক PPE সহ ময়লা সামগ্রী রনষ্পরির পাে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর র্ারপাস্থ্র্ যাপন করস্থ্ি হস্থ্ব।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পর্য়ার করা এবং ন ন স্পর্চ করা সরঞ্জাম এবং পৃিিস্থ্লর (পর্মন: টিরকট স্কোনার,
মাইস্থ্ক্রািণ, পররিও, পররলং, রলিস্থ্টর পবািাম) জনে র্থার্থ পররষ্কার করার এবং জীবাণুমুেকরস্থ্ণর সরঞ্জাম প্রদান
করস্থ্ি হস্থ্ব এবং দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর পসই পৃিিল এবং সরঞ্জাম বেবহাস্থ্রর আস্থ্ি এবং পস্থ্র
প্রস্তুিকারস্থ্কর রনস্থ্দচর্না অ্নুসরণ কস্থ্র এই সরঞ্জাম বেবহার করস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং িারপর হাস্থ্ির
স্বাযেরবরধ অ্নুসরণ করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষগুিণস্থ্ক এররনা, পেরিয়াম, বা পপর্াদার পেলাধূলার ক্রীড়াঙ্গনগুস্থ্লাস্থ্ক রনয়রমিভাস্থ্ব পররষ্কার এবং
জীবাণুমুে করস্থ্ি হস্থ্ব এবং অ্স্থ্নস্থ্কর দ্বারা বেবহৃি এবং প্রায়র্ই স্পর্চ করা সারস্থ্িসগুস্থ্লার মস্থ্িা উচ্চ ঝুাঁ রক সিন্ন
যানগুরলস্থ্ক আরও ন ন পররষ্কার এবং জীবানুমুে করস্থ্ি হস্থ্ব। পররষ্কার এবং জীবাণুমুেকরণ পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং
অ্নবরি করস্থ্ি থাকস্থ্ি হস্থ্ব এবং অ্ন্তি প্ররিটি পিস্থ্মর পস্থ্র, বা প্রস্থ্য়াজন অ্নুর্ায়ী আস্থ্রা ন ন করস্থ্ি হস্থ্ব।
কীভাস্থ্ব পিরসরলটিগুরল পররষ্কার করস্থ্বন িার রবর্দ রনস্থ্দচর্াবলীর জনে অ্নুগ্রহ কস্থ্র DOH এর "COVID-19 এর
জনে সরকারর এবং পবসরকারর পকন্দ্রগুরল পররষ্কার করা এবং জীবাণুমুে করার রবষস্থ্য় অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা"
(Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
পদেুন।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পরেরুমগুরল অ্বর্েই রনয়রমি পররষ্কার ও জীবাণুমুে করা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব। ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন
পকানও ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিা থাকস্থ্ল পরেরুমগুস্থ্লা রদস্থ্ন অ্ন্তিপস্থ্ক্ষ দুবার অ্থবা বেবহাস্থ্রর রিস্থ্কাস্থ্য়রন্সর উপর
রনভচ র কস্থ্র আরও পবরর্বার পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করস্থ্ি হস্থ্ব।
▪ পর্োস্থ্ন সম্ভব পসোস্থ্ন পরেরুস্থ্মর ধারণক্ষমিা কমাস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক সাইস্থ্নজ, বেবহার হওয়ার রর্হ্ন বা
অ্নোনে পদ্ধরি বেবহার কস্থ্র দূরত্ব বজায় রবরধমালা পালন করা সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।
▪ প্ররিটি অ্নুর্ীলন এবং প্ররিস্থ্র্ারিিার পস্থ্র সমস্ত অ্োস্থ্থরলট এবং দস্থ্লর কমীস্থ্দর র্ত্বরগুস্থ্লা (পর্মন
লকাস্থ্রর র) র্থার্থভাস্থ্ব এবং কার্চকরভাস্থ্ব পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করা হস্থ্য়স্থ্ে রকনা িা দায়বদ্ধ
পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

o

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক অ্বর্েই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ পর্য়ারকৃ ি ওয়াকচ স্থ্ের্ন (উদাহরণস্বরূপ, পর্ক-ইন পিস্ক)
পররষ্কার করা এবং রবরভন্ন কমচর্ারীস্থ্দর বেবহাস্থ্রর মস্থ্ধে জীবাণুমুে করা হয়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক র্ািায়াস্থ্ির জনে েুব পবরর্ বেবহৃি এলাকা এবং েুব পবরর্ স্পর্চ হওয়া সারস্থ্িসগুস্থ্লার
পররষ্কার এবং জীবাণুমুেকরস্থ্ণর জনে এমন কমী রনস্থ্য়ারজি রােস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্দর সমথচকরা পদেস্থ্ি পাস্থ্বন।

o

দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর বেবহার করা সরঞ্জাম এবং র্িপারিগুস্থ্লা রনয়রমিভাস্থ্ব
পররষ্কার কস্থ্র রনবরন্ধি জীবাণুনার্ক রদস্থ্য় জীবাণুমুে করা হস্থ্য়স্থ্ে রকনা িা দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই
সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব। EPA দ্বারা COVID-19-এর রবরুস্থ্দ্ধ কার্চকর রহস্থ্সস্থ্ব র্নাে হওয়া রনউইয়কচ পেস্থ্টর
পররস্থ্বর্ সংরক্ষণ দপ্তস্থ্রর (Department of Environmental Conservation, DEC) রনবরন্ধি পণেগুস্থ্লার
িারলকা পদেুন।

o

র্রদ পররষ্কার বা জীবাণুমুেকরণ পণে বা পররষ্কার এবং জীবাণুনার্ক কাজ রনরাপিাস্থ্ক বোহি কস্থ্র বা
র্িপারি, সরঞ্জাম বা উপাদাস্থ্নর ক্ষরি কস্থ্র, িাহস্থ্ল দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক কমীস্থ্দর বেবহাস্থ্রর মধেবিী সমস্থ্য়
হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ পালস্থ্নর এলাকাগুস্থ্লাস্থ্ি অ্োস্থ্ক্সস্থ্সর বেবযা করস্থ্ি হস্থ্ব এবং/অ্থবা িাস্থ্দর রিজস্থ্পাস্থ্জবল
গ্লাভস সরবরাহ করস্থ্ি হস্থ্ব এবং/অ্থবা পসই র্িপারি, সরঞ্জাম, বা অ্নোনে রজরনস বেবহারকারী বেরের
সংেো সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ব।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধে থাকা পকাস্থ্না বেরের COVID-19 র্নাে হওয়ার পক্ষস্থ্ে সংস্পস্থ্র্চ
আসা এলাকাগুস্থ্লা পররষ্কাস্থ্রর এবং জীবাণুমুে করার বেবযা করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং অ্ন্তিপস্থ্ক্ষ, রনকটবিী র্ািায়াস্থ্ির
জনে েুব পবরর্ বেবহৃি সমস্ত এলাকা এবং েুব পবরর্ স্পর্চ হওয়া সারস্থ্িসগুস্থ্লাস্থ্ক (পর্মন বসার আসন, রকয়স্ক,
রলিট, পেলাধূলার সরঞ্জাম, পর্য়ার করা সারস্থ্িস, িারর, হোস্থ্ন্ডল, দরজার নব বা কড়া) এই ধরস্থ্নর পররষ্কার
এবং জীবাণুমুেকরস্থ্ণর মস্থ্ধে অ্ন্তভুচ ে করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন র্িপারি, পৃিিল, িারড়, হোস্থ্ন্ডল)।
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•

পকাস্থ্না বেরের COVID-19 আস্থ্ে বস্থ্ল সস্থ্ন্দহ হস্থ্ল অ্থবা রনরিি হস্থ্ল "আপনার পিরসরলটি পররষ্কার করা এবং
জীবাণুমুে করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর রনস্থ্দচরর্কা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আক্রান্ত রহস্থ্সস্থ্ব সস্থ্ন্দহভাজন বেরে বা সংক্রমণ রনরিি হওয়া বেরের বেবহৃি এলাকাগুস্থ্লা বন্ধ
কস্থ্র রদন।
▪

দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্ক িাস্থ্দর কাজকমচ বন্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব না, র্রদ িারা ক্ষরিগ্রস্ত এলাকাগুরল বন্ধ করস্থ্ি পাস্থ্র।

o

এলাকায় রবমান বািাস বাড়াস্থ্নার জনে বাইস্থ্রর দরজা ও জানালা েুলুন।

o

পররষ্কার এবং জীবাণুমুে করার আস্থ্ি 24
সম্ভব অ্স্থ্পক্ষা করুন।

o

COVID-19 এ রনরিিভাস্থ্ব অ্সুয বেরে দ্বারা বেবহৃি সকল এলাকা পর্মন অ্রিস, বাথরুম, সাধারণ
এলাকা, এবং ভািাভারি করা সরঞ্জাম পররষ্কার এবং জীবাণুমুে করুন।

o

একবার এলাকা র্থার্থভাস্থ্ব পররষ্কার এবং জীবাণুমুে করা হস্থ্য় পিস্থ্ল, এটি বেবহাস্থ্রর জনে পোলা পর্স্থ্ি
পাস্থ্র।

o

ণ্টা অ্স্থ্পক্ষা করুন। র্রদ 24

ণ্টা সম্ভব না হয়, িাহস্থ্ল র্িক্ষণ

▪

COVID-19 এ আক্রান্ত বা আক্রান্ত রহস্থ্সস্থ্ব সস্থ্ন্দহভাজন বেরের সস্থ্ঙ্গ রনি পর্ািাস্থ্র্াি হয় রন বা
কাোকারে আস্থ্সনরন এমন দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর জীবাণুমুে করার প অ্নরিরবলস্থ্ম্ব কাস্থ্জর
এলাকায় রিস্থ্র পর্স্থ্ি পারস্থ্বন।

▪

" রনি বা কাোকারে" পর্ািাস্থ্র্াি সিস্থ্কচ িস্থ্থের জনে DOH এর "সরকারর ও পবসরকারর কমচর্ারীস্থ্দর
জনে COVID-19 সংক্রমণ বা সংস্পস্থ্র্চ আসার পর কাস্থ্জ রিস্থ্র আসা সিরকচ ি অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) পদেুন।

COVID-19 সংক্ররমি রহস্থ্সস্থ্ব সস্থ্ন্দহভাজন বা রনরিিভাস্থ্ব সংক্ররমি বেরে ক্রীড়াঙ্গনটিস্থ্ি পররদর্চন করার পর
বা বেবহার করার পর সাি রদস্থ্নর পবরর্ সময় পপররস্থ্য় পিস্থ্ল, যানটিস্থ্ক অ্রিররে পররষ্কার করার এবং
জীবানুমুে করার প্রস্থ্য়াজন পনই, রকন্তু রনয়মমারিক পররষ্কার এবং জীবানুমুে করা অ্বোহি রােস্থ্ি হস্থ্ব।

•

প্ররিটি ইস্থ্ভস্থ্ন্টর পস্থ্র দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক র্িটা সম্ভব সমস্ত বসার আসন (পর্মন পর্য়ার, আমচস্থ্রে বা হাি রাোর
জায়িা) পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

ভাি কস্থ্র বেবহার করা বস্তুগুস্থ্লার (পর্মনঃ পপস্থ্মন্ট রিভাইস, কোর্ পররজোর, টিস্থ্কট রকয়স্ক) বোবহার সংক্রান্ত
কমচগুরলর পক্ষস্থ্ে দায়বদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক বাধেিামূলকভাস্থ্ব পসইসব বস্তু এবং যান অ্ন্তিঃ রদস্থ্ন একবার কস্থ্র পররষ্কার
ও জীবাণুমুে করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর সারারদন ধস্থ্র রনস্থ্জস্থ্দর সরঞ্জাম (পর্মন টিরকট স্কোনার, পররিও, ওয়াকচ স্থ্ের্ন) মাস্থ্ঝমাস্থ্ঝই পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করার পর্চাপ্ত সময় পদওয়া হস্থ্ে রকনা িা দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই
সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ সমস্ত সউনা, হট টাব, ক্রাস্থ্য়াস্থ্থরারপর পর্ম্বার বা সদৃর্ বদ্ধ
জায়িাগুস্থ্লা সমস্ত অ্োথস্থ্লট, দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর জনে বন্ধ রস্থ্য়স্থ্ে, র্রদ না রর্রকৎসািিভাস্থ্ব
প্রস্থ্য়াজনীয় হয় এবং সিরকচ ি পপর্াদার পস্পাটচস লীি, অ্োস্থ্সারসস্থ্য়র্ন বা রনয়িকমণ্ডলী অ্নুমরি পদয়, এই সমস্ত
পক্ষস্থ্ে, এই ধরস্থ্নর জায়িাগুস্থ্লাস্থ্ক অ্বর্েই প্ররিবার বেবহাস্থ্রর মাস্থ্ঝ পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

প্ররিবার বেবহার অ্থবা পরীক্ষার মাস্থ্ঝ পটরবল এবং পৃিিলগুস্থ্লা সহ পর্স্থ্কানও পমরিস্থ্কল র্ত্বর পররষ্কার কস্থ্র
জীবাণুমুে করা হস্থ্য়স্থ্ে রকনা িা দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই অ্োথস্থ্লট, দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর মস্থ্ধে পর্স্থ্কানও বেরেিি আইস্থ্টস্থ্মর
(পর্মন জস্থ্লর পবািল, সরঞ্জাম, পিায়াস্থ্ল, টয়স্থ্লস্থ্টর রজরনসপে, পপার্াক-পররস্থ্েদ) পর্য়ার রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

র্িটা সম্ভব বেবযা সম্ভব িিটাই, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পর্স্থ্কানও সময় ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধে থুিু পিলা এবং থুিু পিলা
প্রস্থ্য়াজন এমন পণে (পর্মন পধাাঁয়ারবহীন িামাক, সূর্চমুেীর বীজ) রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

প্ররিস্থ্র্ারিিা জুস্থ্ড় একারধক অ্োথস্থ্লট বা দস্থ্লর কমীস্থ্দর স্পর্চ করা পস্পাটিচংস্থ্য়র সরঞ্জাম (পর্মন সকাস্থ্রর বল,
পবসবল, পটরনস বল, বাস্থ্স্কটবল, পবসবস্থ্লর বোট) রনয়রমি পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করা হস্থ্য়স্থ্ে রকনা িা
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

একটি প্ররিস্থ্র্ািীিার পস্থ্র ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রদি লকার রুস্থ্মর বদস্থ্ল অ্োথস্থ্লটস্থ্দর রনজ পহাস্থ্টল বা আবাসস্থ্ন স্নান করার
জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ অ্োথস্থ্লটরা মাউথিািচ পোকাস্থ্নার এবং পবর করার আস্থ্ি ও
পস্থ্র হাস্থ্ির স্বাযেরবরধ পমস্থ্ন র্লস্থ্েন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সমথচকস্থ্দর মস্থ্ধে একই পক্ষ/পররজনবিচ/পররবাস্থ্রর এমন পর্স্থ্কানও োবার/পানীয়র
আদান-প্রদান রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব (পর্মন রনস্থ্র্র সাররস্থ্ি স্নোকস পাঠাস্থ্না)।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সম্ভব হস্থ্ল ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্ধেই কাপড় জামা (পিায়াস্থ্ল, ইউরনিমচ, পপার্াক) সংগ্রহ কস্থ্র ধুস্থ্ি
হস্থ্ব এবং ইকুইপস্থ্মন্ট মোস্থ্নজার বা সহায়ক এর মস্থ্িা অ্নে বেরেস্থ্দর পররর্ালনা োড়াই বেবহৃি কাপড়-জামা
একটি রনধচাররি বাস্থ্ক্স পিলার জনে অ্োথস্থ্লটস্থ্দর উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

পর্ দস্থ্লর কমী বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী বেবহৃি বা পনাংরা পিায়াস্থ্ল, রলস্থ্নন এবং পধায়ার জনে র্াস্থ্ব এমন
অ্নোনে আইস্থ্টমগুস্থ্লা সামলান, িাস্থ্ক অ্বর্েই রনম্নরলরেি CDC এর সিকচ িা পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব: পধায়ার পনাংরা
কাপড় নাড়ার্াড়া করস্থ্বন না, লরন্ড্র এবং হোিার পররর্ালনার সময় রনষ্পরিস্থ্র্ািে গ্লাভস পরুন, আইস্থ্টমগুস্থ্লার
জনে উৎপাদস্থ্কর রনস্থ্দচর্াবলী অ্নুর্ায়ী সবস্থ্থস্থ্ক উপর্ুে উষ্ম জস্থ্লর পসটিং বেবহার করুন, প্ররিবার বেবহাস্থ্রর
পস্থ্র হোিারগুস্থ্লা পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করুন এবং লরন্ড্রর কাজ হস্থ্য় পিস্থ্ল ও গ্লাভসগুস্থ্লা েুস্থ্ল পিস্থ্ল
পদওয়ার পস্থ্র সাবান ও জল রদস্থ্য় হাি ধুস্থ্য় রনন অ্থবা অ্ন্তি 60% অ্োলস্থ্কাহল থাকা পকানও হোন্ড
সোরনটাইজার বেবহার করুন।

•

পকন্দ্রটি জুস্থ্ড় দূষস্থ্ণর েরড়স্থ্য় পড়া সীরমি করস্থ্ি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর রনরদচ ষ্ট র্ত্বরগুস্থ্লাস্থ্ি (পর্মন লকার
রুম) পররষ্করস্থ্ণর কমী রনধচারণ করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণ ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন পসই সমস্ত ধমীয় যাপন বা সুস্থ্র্াি-সুরবধাগুস্থ্লাস্থ্ি প্রস্থ্বর্ারধকার বন্ধ বা সীরমি করার
কথা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি পাস্থ্রন পর্গুস্থ্লাস্থ্ি সমথচকস্থ্দর জমাস্থ্য়ি বা একারধক স্পস্থ্র্চর সম্ভাবনা রস্থ্য়স্থ্ে, পর্মন অ্নুস্থ্রাধ
সাস্থ্পস্থ্ক্ষ স্বিি বণ্টস্থ্নর সুরবধাস্থ্থচ প্রর্ারমূলক প্রর্ারপস্থ্ের েোন্ড।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর মস্থ্ধে োবার ও পানীয় পর্য়ার (পর্মন
স্বয়ং-পররস্থ্বরর্ি আহার এবং পানীয়) রনরষদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ব এবং োবার োওয়ার সময় পারষ্পররক দূরত্ব বজায়
থাকস্থ্ে রকনা পদেস্থ্ি দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর জনে পর্চাপ্ত জায়িা সংরক্ষণ করস্থ্ি হস্থ্ব।

D. পযব ােক্ররিকভাস্থ্র্ পুনরাে শুরু করা
•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পুনরায় পোলার রক্রয়াকলাপ পর্চায়ক্ররমকভাস্থ্ব করার জনে উৎসারহি করা হয় র্াস্থ্ি পপর্াদার
পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কার্চকলাপগুস্থ্লা পুনরায় শুরুর আস্থ্ি পররর্ালন সংক্রান্ত সমসোর সমাধান
করা সম্ভব হয়।
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o

দায়বদ্ধ পক্ষগুস্থ্লার উরর্ি রসজন পাস পহাডার এবং/অ্থবা যানীয় পৃিস্থ্পাষকস্থ্দর জনে প্রাথরমক প্রস্থ্বর্ারধকারস্থ্ক
অ্গ্রারধকার পদয়া, কারণ অ্পাস্থ্রর্স্থ্নর শুরুর রদন এবং সপ্তাস্থ্হর শুরুস্থ্ি পররদর্চন বৃরদ্ধ পায়।

o

দায়বদ্ধ পক্ষগুস্থ্লার উরর্ি িাস্থ্দর টিস্থ্কট বারিল এবং অ্থচ পিরি নীরির পর্ পকান র্থার্থ সংস্থ্র্াধনী
রবস্থ্বর্না করা র্াস্থ্ি পকান অ্সুয পৃিস্থ্পাষকস্থ্ক বারড়স্থ্ি থাকস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি পাস্থ্র।

E. পযািাস্থ্যাি পররকল্পনা
•

একবার সমথচক সহ পপর্াদার পেলাধূলার প্ররিস্থ্র্ারিিা আস্থ্য়াজন করার জনে স্বাযে দপ্তর (DOH) এর অ্নুস্থ্মাদন
পপস্থ্য় পিস্থ্ল, 10,000 বা িার পবরর্ উপরযরি থাকা ক্রীড়াঙ্গনগুস্থ্লার পক্ষস্থ্ে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক প্ররিটি ইস্থ্ভস্থ্ন্টর
জনে, ইস্থ্ভস্থ্ন্টর অ্ন্তি 5 রদন আস্থ্ি, স্বাযে দপ্তস্থ্র (DOH) অ্বর্েই ইস্থ্ভস্থ্ন্টর রবর্দ জমা করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং পসই
রবর্স্থ্দ পর্গুরল অ্ন্তভুচ ে থাকস্থ্ব রকন্তু পসগুরলস্থ্িই সীমাবদ্ধ থাকস্থ্ব না (1) দায়বদ্ধ পক্ষস্থ্দর পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে,
(2) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর নাম, (3) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর ঠিকানা, (4) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর িাররে ও সময়, (5) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর আনুমারনক পময়াদ,
(6) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর সমথচকস্থ্দর (অ্থচাৎ ভে বা দর্চকবৃন্দ) প্রিোরর্ি সংেো, এবং (7) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর কমীর (অ্থচাৎ
দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী) প্রিোরর্ি সংেো। ইস্থ্ভস্থ্ন্টর বস্তুিি পররবিচ নগুরলর পক্ষস্থ্ে, পসগুরল
পর্চাস্থ্লার্নার জনে অ্বর্েই আবার স্বাযে দপ্তর (DOH) এর কাস্থ্ে জমা করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

•

রনস্থ্দচর্াবলীর সমস্ত পক্ষে পমস্থ্ন র্লা হস্থ্ে রকনা রনরিি করস্থ্ি ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লা পেট এবং/অ্থবা
যানীয় স্বাযে আরধকাররস্থ্কর রনরীক্ষণ সাস্থ্পক্ষ।

একবার রনজ-রনজ কাউরন্টর স্বাযে দিির বা যানীয় সরকারর স্বাযে কিৃচ পক্ষ সমথচক সহ পপর্াদারী পস্পাটচস্থ্সর
প্ররিস্থ্র্ারিিা করার অ্নুমরি রদস্থ্ল, ইনস্থ্িাস্থ্র উপরযরির ক্ষমিা 1,500 পথস্থ্ক 9,999 থাকা অ্থবা আউটস্থ্িাস্থ্র
উপরযরির ক্ষমিা 2,500 পথস্থ্ক 9,999 থাকা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক প্ররিটি ইস্থ্ভস্থ্ন্টর জনে অ্বর্েই রনজরনজ কাউরন্টর স্বাযে দিিস্থ্র অ্থবা যানীয় সরকারর কিৃচ পস্থ্ক্ষর কাস্থ্ে ইস্থ্ভন্টটি হওয়ার িাররস্থ্ের অ্ন্তি 5 রদন
আস্থ্ি ইস্থ্ভস্থ্ন্ট রবর্দ রববরণী জমা রদস্থ্ি হস্থ্ব এবং এই ধরস্থ্নর রবর্দ রববরণীর মস্থ্ধে সীরমি না হস্থ্লও অ্ন্তভুচ ে
থাকস্থ্ল (1) দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে, (2) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর নাম, (3) ইস্থ্ভস্থ্ন্ট ঠিকানা, (4) ইস্থ্ভস্থ্ন্টর
িাররে ও সময়, (6) ইস্থ্ভন্ট সমথচস্থ্কর প্রিোরর্ি সংেো (অ্থচাৎ ভে বা দর্চক) এবং (7) ইস্থ্ভন্ট কমীর
কারঙ্খি সংেো (অ্থচাৎ দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী)। ইস্থ্ভস্থ্ন্টর রবর্দ রববরণীস্থ্ি বস্তুিি পররবিচ ন
হস্থ্ল, িাস্থ্দর অ্বর্েই পসটি রনজ-রনজ কাউরন্টর স্বাযে দিির বা যানীয় স্বাযে কিৃচ পস্থ্ক্ষর কাস্থ্ে পুনরায় জমা রদস্থ্ি
হস্থ্ব।
o

রনস্থ্দচর্াবলীর সমস্ত পক্ষে পমস্থ্ন র্লা হস্থ্ে রকনা রনরিি করস্থ্ি ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লা পেট এবং/অ্থবা
যানীয় স্বাযে আরধকাররস্থ্কর রনরীক্ষণ সাস্থ্পক্ষ।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ িারা পেস্থ্টর জারর করা রর্স্থ্ল্পর রনস্থ্দচরর্কাটি পর্চাস্থ্লার্না কস্থ্রস্থ্েন এবং
বুস্থ্ঝস্থ্েন, এবং এটিও রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ িারা পসগুরল কার্চকর করস্থ্বন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সমস্ত দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর জনে একটি পর্ািাস্থ্র্াি পররকল্পনা
তিরর করস্থ্ি হস্থ্ব র্া বেরেবিচস্থ্ক প্রস্থ্র্াজে রনস্থ্দচর্না, প্ররর্ক্ষণ, সাইস্থ্নজ, এবং িথে প্রদাস্থ্নর একটি সঙ্গরিপূণচ
উপায়স্থ্ক অ্ন্তভুচ ে করস্থ্ব। দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ওস্থ্য়বস্থ্পজ, পটক্সট এবং ইস্থ্মল গ্রুপ, এবং পসার্োল রমরিয়া িস্থ্ড়
পিালার কথা রবস্থ্বর্না করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পস্থ্ক্ষর উরর্ি সাইস্থ্নজ ও পমৌরেক পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির মাধেস্থ্ম গ্রাহকস্থ্দর PPE- রবস্থ্র্ষি মুোবরস্থ্ণর বোবহাস্থ্রর
পক্ষস্থ্ে CDC এবং DOH এর রনস্থ্দচরর্কা পমস্থ্ন র্লস্থ্ি উৎসারহি করা।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক, অ্বর্েই, বেরেবিচস্থ্ক সঠিক পররেন্নিা, সামারজক দূরস্থ্ত্বর রনয়ম, PPE এর সঠিক বেবহার এবং
পররষ্কার এবং জীবাণুমুে করার পপ্রাস্থ্টাকল পমস্থ্ন র্লার কথা মস্থ্ন কররস্থ্য় রদস্থ্য় ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর রভিস্থ্র ও বাইস্থ্র
সাইস্থ্নজ টাঙাস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন কার্চকর রনরাপিা ও স্বাস্থ্যের পপ্রাস্থ্টাকস্থ্লর রূপস্থ্রো রদস্থ্য় একটি প্রাক-ইস্থ্ভন্ট প াষণা
সহ সমথচকস্থ্দর কাস্থ্ে রনরাপিা/স্বাযে সম্বন্ধীয় সিকচ িা রনস্থ্য় স্পষ্ট এবং সস্থ্র্িন িথে সরবরাহ করস্থ্ি হস্থ্ব।

III. প্ররক্রোসিূহ
A. রিরনং এর্ং পটরেং
•

দুই বেস্থ্রর পবরর্ সমস্ত সমথচক, জনসমস্থ্ক্ষ র্াওয়া ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং দস্থ্লর কমীরা িু ি অ্োন্ড ড্রাি
অ্োিরমরনস্থ্স্ট্র্র্ন (Food and Drug Administration, FDA) বা DOH এর অ্নুস্থ্মারদি পরলমাস্থ্রজ পর্ইন প্ররিরক্রয়া
(polymerase chain reaction, PCR) বা িু লনামূলক রবস্থ্িষণী সংস্থ্বদনর্ীলিার কার্চক্ষমিার অ্নে পকানও
রনউরিক অ্োরসি অ্োিরলরিস্থ্কর্ন পটে (nucleic acid amplification test, NAATs) বেবহার কস্থ্র COVID-19
পরািরনণচস্থ্য়র পরীক্ষার িলািল পনস্থ্িটিভ হস্থ্য়স্থ্ে রকনা িা দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর জানা প্রস্থ্য়াজন এবং পসটি িাস্থ্দর
সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব। উপরন্তু দায়বদ্ধ পক্ষিণ ইস্থ্ভন্ট শুরু হওয়ার 6 ন্টার মস্থ্ধে পকানও সংিৃহীি নমুনার উপর
সিারদি পকানও FDA অ্নুস্থ্মারদি অ্োরন্টস্থ্জন পরীক্ষার পথস্থ্ক COVID-19 পরীক্ষার পনস্থ্িটিভ িলািলও স্বীকার
করস্থ্ি পাস্থ্রন।
o

সমস্ত সমথচকস্থ্ক অ্বর্েই ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ািীিা শুরু হওয়ার আস্থ্ি, অ্থবা উপরযি হওয়ার পস্থ্র অ্রবলস্থ্ম্ব রনরদচ ষ্ট
ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর কাস্থ্ে, পরািরনণচস্থ্য়র পনস্থ্িটিভ িলািস্থ্লর (পর্মন পমাবাইল অ্োরেস্থ্কর্ন, কািস্থ্জর আকাস্থ্র)
প্রমাণ রদস্থ্ি হস্থ্ব।

o

ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন ইস্থ্ভন্ট/ প্ররিস্থ্র্ািীিার 6 ন্টার মস্থ্ধে নমুনা পরীক্ষার িলািল পপস্থ্ি সমথচক, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী,
অ্োথস্থ্লট এবং দস্থ্লর কমীস্থ্দর জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণ FDA অ্নুস্থ্মারদি অ্োরন্টস্থ্জন পরীক্ষা করাস্থ্নার প্রস্তাব রদস্থ্ি
পাস্থ্র; িস্থ্ব এস্থ্ক্ষস্থ্ে র্রদও এই ধরস্থ্নর অ্োরন্টস্থ্জন পরীক্ষাস্থ্ক অ্বর্েই DOH এর প ারষি প্রস্থ্য়াজনীয়িা এবং
মানদণ্ড পূরণ করস্থ্ি হস্থ্ব, র্ার মস্থ্ধে রবভাস্থ্ির ইস্থ্লকেরনক রিরনকাল লোবস্থ্রটররর ররস্থ্পাটিচং রসস্থ্েম
(Electronic Clinical Laboratory Reporting System, ECLRS)-এ সময়মস্থ্িা এবং সিূণচ ররস্থ্পাটচ করা
অ্ন্তভুচ ে রস্থ্য়স্থ্ে।
▪

PCR, NAAT বা অ্োরন্টস্থ্জন পরীক্ষার িলািস্থ্লর জনে অ্স্থ্পক্ষা করার সময় সংস্পস্থ্র্চ আসার সম্ভাবনা
কমাস্থ্ি, পসই বেরেস্থ্দর COVID-19 এর উপসস্থ্িচর রদস্থ্ক নজর রােস্থ্ি হস্থ্ব, প্রকার্ে যাস্থ্ন থাকাকালীন
পিস কভাররং পরস্থ্ি হস্থ্ব, পারষ্পররক দূরত্ব বজায় রােস্থ্ি হস্থ্ব এবং প্রকার্ে যাস্থ্ন পবরর্ক্ষণ সময় থাকা,
অ্জ্ঞাি বেরেস্থ্দর সস্থ্ঙ্গ সংস্থ্র্াি এবং বৃহদায়িন দূরষি যানগুস্থ্লা এরড়স্থ্য় র্লস্থ্ি হস্থ্ব।

o

পরীক্ষা করাস্থ্নার প্রস্থ্য়াজনীয়িার রবকল্প রহসাস্থ্ব সমথচক, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং দস্থ্লর কমীরা
ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিা শুরু হওয়ার অ্ন্তি 14 রদন আস্থ্ি COVID-19 টিকার রসররজ সিূণচ হস্থ্য়স্থ্ে বস্থ্ল প্রমাণপে
প্রদান করস্থ্ি পাস্থ্রন। িস্থ্ব, DOH এবং পরাি রনয়িণ ও প্ররিস্থ্রাধ পকন্দ্র (CDC) ক্রমািি COVID-19
সংক্রমস্থ্ণর সম্ভাবনার উপর টিকাকরস্থ্ণর প্রভাব কস্থ্র র্স্থ্লস্থ্ে বস্থ্ল, এেনও পরাি রনণচস্থ্য়র পরীক্ষা কররস্থ্য়
পনওয়াই সুপাররর্কৃ ি এবং দায়বদ্ধ পক্ষিণ পরীক্ষা করাস্থ্না প্রস্থ্য়াজনীয় বস্থ্ল পবস্থ্ে রনস্থ্ি পাস্থ্রন। CDC এর
সাস্থ্থ আস্থ্লার্না কস্থ্র DOH ক্রমািি টিকাকরস্থ্ণর অ্গ্রিরি রনরীক্ষণ কস্থ্র র্াস্থ্ব এবং পসই অ্নুর্ায়ী রনস্থ্দচরর্কা
সংস্থ্র্াধন হস্থ্ব।

o

উপস্থ্রর রবর্দ িথে অ্নুর্ায়ী, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী এবং দস্থ্লর কমীস্থ্ক িাস্থ্দর প্রথম ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিার আস্থ্ি
পকানও িায়স্থ্িানরেক পটস্থ্ের মাধেস্থ্ম অ্বর্েই COVID-19 এর পরীক্ষা করাস্থ্ি হস্থ্ব এবং িারপর পথস্থ্ক
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ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিার জনে র্িরদন পর্চন্ত িারা কাজ করস্থ্বন এবং সমথচক এবং/অ্থবা অ্োথস্থ্লটস্থ্দর
কাোকারে পথস্থ্ক কার্চকলাপ করস্থ্বন িিরদন অ্বর্েই সাপ্তারহক পরীক্ষা করাস্থ্ি হস্থ্ব। রবকল্পস্থ্ক্ষস্থ্ে, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর
কমী এবং দস্থ্লর কমীরা ইস্থ্ভন্ট(গুস্থ্লা)/প্ররিস্থ্র্ারিিা(গুস্থ্লা) শুরু হওয়ার অ্ন্তি 14 রদন আস্থ্ি COVID-19
টিকার রসররজ সিূণচ হস্থ্য়স্থ্ে বস্থ্ল প্রমাণপে প্রদান করস্থ্ি পাস্থ্রন।
o

•

•

পর্ বেরে, প্রস্থ্য়াজন অ্নুর্ায়ী পনস্থ্িটিভ পরািরনণচয় পরীক্ষার িলািল বা টিকাকরস্থ্ণর প্রমাণ পদোস্থ্ি বেথচ
হস্থ্বন, ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিায় িার প্রস্থ্বর্ অ্বর্েই দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্স্বীকার করস্থ্ি হস্থ্ব। COVID-19
পরািরনণচয় পরীক্ষায় পরজটিভ িলািল হওয়া পর্স্থ্কানও দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্ক অ্বর্েই
ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিা পথস্থ্ক বাদ রদস্থ্ি হস্থ্ব, র্িক্ষণ না পর্চন্ত িারা উপর্ুে স্বাযে কিৃচ পস্থ্ক্ষর সস্থ্ঙ্গ আস্থ্লার্না
করস্থ্েন এবং কমচস্থ্ক্ষস্থ্ে রিস্থ্র আসার রিয়াস্থ্রন্স পাস্থ্েন। উপরন্তু, COVID-19 পরািরনণচয় পরীক্ষায় পরজটিভ
িলািল হওয়া পকানও সমথচস্থ্কর, পার্াপারর্ সমথচস্থ্কর পক্ষ পথস্থ্ক িি 10 রদস্থ্নর মস্থ্ধে পরজটিভ সমথচস্থ্কর
কাোকারে আসস্থ্ি পাস্থ্রন এমন পকানও সদস্থ্সের (পর্মন পররবাস্থ্রর সদসে, একই আবাসন ভাি কস্থ্রন এমন
বেরে) ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিায় প্রস্থ্বর্ অ্স্বীকার করস্থ্ি হস্থ্ব।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্নুর্ীলন এবং প্ররিস্থ্র্ারিিা সহ সর্রীস্থ্র পর্স্থ্কানও পপর্াদারী পস্পাটচস্থ্সর কার্চকলাস্থ্পর আস্থ্ি দস্থ্লর
কমী, অ্োথস্থ্লট, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী এবং সমথচক সস্থ্মি সমস্ত বেরের জনে অ্বর্েই বাধেিামূলক স্বাযে রিরনংস্থ্য়র
বেবযা বাস্তবায়ন করস্থ্ি হস্থ্ব। পিরলভারর কমীস্থ্দর জনে এই ধরস্থ্নর রিরনং প্রস্তারবি হস্থ্লও আবরর্েক নয়।
o

ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বস্থ্র্র আস্থ্ি র্িদূর সম্ভব দূরবিী যান পথস্থ্কও (পর্মন ই-পমল, পটরলস্থ্িাস্থ্নর মাধেস্থ্ম, ইস্থ্লকেরনক
সমীক্ষা, টিরকট পকনার সময়, রসিস্থ্নস্থ্জর মাধেস্থ্ম) রিরনং করা পর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

রিরনং পর্ষ হওয়ার পূস্থ্বচ এস্থ্ক অ্পস্থ্রর সাস্থ্থ রনি বা রনকট সংস্পস্থ্র্চ পমলাস্থ্মর্া করা পথস্থ্ক কমীস্থ্দর রবরি
রাোর জনে িীরনং এর সমন্বয়সাধন করা উরর্ি।

o

স্বাযে রিরনংস্থ্য়র অ্ংর্ রহসাস্থ্ব, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পর্ািাস্থ্র্ািরবহীন থাস্থ্মচারমটার বা থামচাল কোস্থ্মরা বেবহার
কস্থ্র সমস্ত সমথচকস্থ্দর িাপমাো আবরর্েকভাস্থ্ব পরীক্ষা করস্থ্ি হস্থ্ব। 100.4° িাঃ বা িার পবরর্ িাপমাো
থাকা পকানও সমথচস্থ্কর, পার্াপারর্ সমথচস্থ্কর পক্ষ পথস্থ্ক িি 10 রদস্থ্নর মস্থ্ধে পসই জ্বর থাকা সমথচস্থ্কর
কাোকারে আসস্থ্ি পাস্থ্রন এমন পকানও সদস্থ্সের (পর্মন পররবাস্থ্রর সদসে, একই আবাসন ভাি কস্থ্রন এমন
বেরে) ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিাগুস্থ্লাস্থ্ি প্রস্থ্বর্ অ্স্বীকার করস্থ্ি হস্থ্ব।
▪

পকানও সমথচস্থ্কর প্রথমবার িাপমাো পরীক্ষায় 100.4° িাঃ বা িার পবরর্ িাপমাো হস্থ্ল দায়বদ্ধ পক্ষিণ
সামরয়কভাস্থ্ব িাস্থ্ক রিরনংস্থ্য়র লাইন পথস্থ্ক সস্থ্র দাাঁড়াস্থ্নার, িার র্রীস্থ্রর স্বাভারবক িাপমাো রিস্থ্র
আসার জনে রকেু ক্ষণ অ্স্থ্পক্ষা করার এবং িারপর রদ্বিীয়বার িাপমাো পরীক্ষা করাস্থ্নার সুস্থ্র্াি রদস্থ্ি
পাস্থ্রন। স্বাযে রিরনংস্থ্য়র অ্ংর্ রহসাস্থ্ব, দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পর্ািাস্থ্র্ািরবহীন থাস্থ্মচারমটার বা থামচাল কোস্থ্মরা
বেবহার কস্থ্র সমস্ত সমথচকস্থ্দর িাপমাো আবরর্েকভাস্থ্ব পরীক্ষা করস্থ্ি হস্থ্ব।

▪

িাপমাো পরীক্ষা অ্বর্েই মারকচ ন সম কমচসংযাস্থ্নর সুস্থ্র্াি করমর্ন (U.S. Equal Employment
Opportunity Commission) বা স্বাযে দপ্তর (DOH) এর রনস্থ্দচরর্কা অ্নুর্ায়ী পররর্ালনা করস্থ্ি হস্থ্ব।
দায়বদ্ধ পক্ষিণ কিৃচ ক বেরেবস্থ্িচর স্বাযে িস্থ্থের পরকিচ রাো রনরষদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ, একজন বেরের
রনরদচ ষ্ট িাপমাোর িথে), রকন্তু এমন পরকিচ বজায় রাোর অ্নুমরি পদওয়া হয় র্া রনরিি কস্থ্র পর্
বেরেস্থ্ক রিন করা হস্থ্য়স্থ্ে এবং এই ধরস্থ্নর রিরনং এর িলািল (উদাহরণস্বরূপ, পাস/পিল,
রিয়ার/রিয়ার করা হয়রন), র্রদ না বেরেটি পসটি করার জনে সুস্পষ্ট অ্নুমরি রদস্থ্য় থাস্থ্কন।

অ্ন্তিপস্থ্ক্ষ, একটি প্রশ্নপে বেবহার কস্থ্র িীরনং সিন্ন করস্থ্ি হস্থ্ব র্া রনধচারণ কস্থ্র পর্ বেরেটি:
o

COVID-19 উপসিচসমূহ: বিচ মাস্থ্ন COVID-19 এর পকাস্থ্না উপসিচ বুঝস্থ্ি পারস্থ্েন, বা সম্প্ররি (িি 48
ণ্টার মস্থ্ধে) পকাস্থ্না উপসিচ বুঝস্থ্ি পপস্থ্রস্থ্েন;
▪

CDC-র পরামর্চ অ্নুর্ায়ী COVID-19 উপসিচসমূহ জ্বর বা সরদচ , কারর্, শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস রনস্থ্ি অ্সুরবধা
হওয়া, িারন্ত, পপরর্ বা র্রীস্থ্র র্িনা, মাথার্ি্না, নিু ন কস্থ্র স্বাদ বা িস্থ্ন্ধর অ্নুভূরি র্স্থ্ল র্াওয়া, িলা
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বোথা, নাক বন্ধ হস্থ্য় র্াওয়া বা নাক রদস্থ্য় জল পড়া, িা পিালাস্থ্না বা বরম হওয়া, িায়ররয়াস্থ্ক অ্ন্তভুচ ে
করস্থ্ি পাস্থ্র; র্রদও এই উপসিচগুস্থ্লার পবর্ কস্থ্য়কটি, একজন রর্রকৎসস্থ্কর রনণীি, অ্োলারজচ বা মাইস্থ্গ্রস্থ্নর
মস্থ্িা আস্থ্ি পথস্থ্ক থাকা র্ারীররক অ্সুযিার কারস্থ্ণ হস্থ্ি পাস্থ্র। পসই সমস্ত পক্ষস্থ্ে, উপসিচগুস্থ্লা নিু ন বা
আরও োরাস্থ্পর রদস্থ্ক পিস্থ্ল, বেরেবিচস্থ্ক শুধুমাে "হো" উির রদস্থ্ি হস্থ্ব।
o

COVID-19 সংস্থ্র্ািসমূহ: িায়স্থ্িানরেক পটে, উপসিচগুস্থ্লার ওপর রভরি কস্থ্র, িি 10 রদস্থ্নর মস্থ্ধে,
COVID-19-এ সংক্ররমি পকাস্থ্না বেরের রনি সংস্পস্থ্র্চ (অ্থবা স্বাযে কিৃচ পস্থ্ক্ষর রনণচয় অ্নুর্ায়ী অ্বেবরহি
সংস্পস্থ্র্চ আসা) এস্থ্সরেস্থ্লন রকনা।
▪

স্বাযে দপ্তর (DOH) পরামর্চ রদস্থ্য়স্থ্ে পর্ রনি সংস্পস্থ্র্চ আসা বলস্থ্ি পকাস্থ্না বেরের উপসিচ পররলরক্ষি
হওয়ার 2 রদন আস্থ্ি পথস্থ্ক শুরু কস্থ্র বা উপসিচগুস্থ্লা না থাকা বেরেবস্থ্িচর পক্ষস্থ্ে পটে হওয়ার 2 রদন
আস্থ্ি পথস্থ্ক, 24- ণ্টা সময়কাস্থ্লর মস্থ্ধে 10 রমরনট বা িার পবরর্ সময় পসই বেরের 6 িু স্থ্টর মস্থ্ধে
থাকা। ( রনি সংস্পর্চ একটি স্বাযে পসবা পকস্থ্ন্দ্র র্থার্থ, আবরর্েক বেরেিি সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম পস্থ্র
থাকা কমীস্থ্দর অ্ন্তভুচ ে কস্থ্র না।)

▪

এই োড় পসই সমস্ত বেরেবস্থ্িচর পক্ষস্থ্ে প্রস্থ্র্াজে হস্থ্ব না র্াস্থ্দর (1) িি 90 রদস্থ্নর মস্থ্ধে - COVID-19
এর রবরুস্থ্দ্ধ সিূণচরূস্থ্প টিকাকরণ হস্থ্য় পিস্থ্ে - টিকার রসররজ সিূণচ হস্থ্য় র্াওয়ার 14 রদন পর রহস্থ্সস্থ্ব
সংজ্ঞারয়ি করা হস্থ্য়স্থ্ে বা (2) িি 3 মাস্থ্সর মস্থ্ধে পরীক্ষািাস্থ্রর রনরিি করা COVID-19 পকস পথস্থ্ক
সিূণচ আস্থ্রািে লাভ কস্থ্রস্থ্েন। ( রনি সংস্পস্থ্র্চর পস্থ্র পকায়াস্থ্রন্টাইস্থ্ন থাকা সস্থ্ত্বও, পসই বেরেবিচস্থ্ক
সংস্পস্থ্র্চ আসার পর পথস্থ্ক 14 রদন ধস্থ্র COVID-19 উপসিচসমূস্থ্হর জনে মরনটর করস্থ্ি হস্থ্ব।)

o

COVID-19 এর পরজটিভ পরীক্ষা: িি 10 রদস্থ্নর মস্থ্ধে COVID-19 এর জনে িায়ািনরেক পরীক্ষার মাধেস্থ্ম
পরজটিভ পরীরক্ষি হস্থ্য়স্থ্েন; এবং/অ্থবা

o

সাম্প্ররিক ভ্রমণ: িি 10 রদস্থ্নর মস্থ্ধে পকানও দূরবিী পেট, মারকচ ন র্ুেরাস্থ্ষ্ট্রর পকন্দ্রর্ারসি অ্ঞ্চস্থ্ল অ্থবা
CDC পলস্থ্ভল 2 বা িার পবরর্ ভ্রমস্থ্ণর পরামর্চর্ুে পদর্ পথস্থ্ক রনউ ইয়কচ পেস্থ্ট ভ্রমণ কস্থ্র এস্থ্সস্থ্েন এবং
পেস্থ্টর ভ্রমণ সংক্রান্ত উপস্থ্দর্ অ্নুসরণ করস্থ্ি বেথচ হস্থ্য়স্থ্েন।
▪

1লা এরপ্রল, 2021 িাররে পথস্থ্ক কার্চকর, পেস্থ্টর ভ্রমণ সংক্রান্ত উপস্থ্দর্ অ্নুর্ায়ী অ্নে মারকচ ন পেট বা
পকন্দ্রর্ারসি অ্ঞ্চল পথস্থ্ক রনউ ইয়স্থ্কচ প্রস্থ্বর্ করার পস্থ্র পিাস্থ্মরেক বা পদর্ীয় পর্চটকস্থ্দর আর
পকায়াস্থ্রন্টাইন থাকার প্রস্থ্য়াজন পনই। আন্তজচারিক পর্চটকস্থ্দর জনে পিিাস্থ্রল CDC এর আবরর্েক র্িচ
কার্চকরই থাকস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী, এবং সমথচকস্থ্দর জনে এটি আবর্েক করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি,
র্রদ এবং র্েন উপস্থ্রাে পকান প্রস্থ্শ্নর পক্ষস্থ্ে িাস্থ্দর উিস্থ্র পররবিচ ন হয় িারা পর্ন অ্রবলস্থ্ম্ব িা প্রকার্ কস্থ্রন,
পর্মন র্রদ িারা উপসিচ অ্নুভব করস্থ্ি শুরু কস্থ্রন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক রিরনং প্ররক্রয়া সহজির করার জনে সমস্ত দস্থ্লর কমী এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর সাস্থ্থ
সহস্থ্র্ারিিা করস্থ্ি হস্থ্ব। রিরনংস্থ্য়র সস্থ্বচািম র্র্চাগুরল অ্ন্তভুচ ে কস্থ্র:
o

সমথচকস্থ্দর সাস্থ্থ আিাম কথাবািচ া বস্থ্ল জারনস্থ্য় রাস্থ্েন পর্ িারা রিরনংস্থ্য় বেথচ হস্থ্ল ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বর্ করস্থ্ি
পারস্থ্বন না, এমনরক এটা িাস্থ্দর পস্থ্ক্ষর অ্নে সদসেস্থ্দর উপস্থ্রও প্রভাব পিলস্থ্ি পাস্থ্র র্রদ িারা উপসিচ বা
পরীক্ষার পরজটিভ িলািস্থ্লর উপর রনভচ র কস্থ্র সস্থ্ন্দহভাজন বা রনরিি COVID-19 পরািীর পবরর্ কাোকারে
থাস্থ্কন।

o

পসই বেরেস্থ্দর র্নাে কস্থ্রন র্ারা িাস্থ্দর রিরনংস্থ্য়র প্রশ্নাবলী আিাম সিূণচ কস্থ্রস্থ্েন এবং পার্ কস্থ্রস্থ্েন।

o

জায়িা এবং ভবস্থ্নর িঠনপ্রণালী সুস্থ্র্াি রদস্থ্ল, COVID-19 এর সস্থ্ন্দহজনক বা রনরিি পকস্থ্সর পক্ষস্থ্ে
প্রভাবটিস্থ্ক নুেনিম করস্থ্ি ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর প্রস্থ্বর্দ্বাস্থ্র বা িার রনকস্থ্ট বেরেবিচস্থ্ক রিন করা।

o

রিরনং এবং/অ্থবা ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বস্থ্র্র জনে লাইস্থ্ন দাাঁরিস্থ্য় থাকা বেরেবিচস্থ্ক র্থার্থ সামারজক দূরত্ব বজায়
রাোর সুস্থ্র্াি পদওয়া।
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•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পর্স্থ্কানও দস্থ্লর প্রাক-ভ্রমণ রিরনংস্থ্য়র বেবযা বাস্তবায়ন করস্থ্ি হস্থ্ব, িা িারা পদস্থ্র্র
মস্থ্ধেই ভ্রমণ করুক অ্থবা আন্তজচারিকভাস্থ্ব। আন্তজচারিক ভ্রমস্থ্ণ, রিস্থ্র আসার পস্থ্র প্রস্থ্য়াজন মস্থ্িা র্ােীস্থ্দর
পকায়াস্থ্রন্টাইন সহ সমস্ত পিিাস্থ্রল, পেট এবং যানীয় রনস্থ্দচরর্কা অ্বর্েই পমস্থ্ন র্লস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সুরনরিি করস্থ্ি হস্থ্ব পর্ িাপমাোর পরীক্ষা সহ পকাস্থ্না দস্থ্লর কমী বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী,
উষ্ণিা পরীক্ষা সহ রিরনংস্থ্য়র কাজটি করস্থ্ল, রিরন ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন সম্ভাবে সংক্রামক কমীস্থ্দর সংস্পস্থ্র্চ আসার পথস্থ্ক
র্থার্থভাস্থ্ব সুররক্ষি। পর্ কমীরা রিরনং কার্চক্রম সিাদন কস্থ্রন িাস্থ্দর পরাি রনয়িণ ও প্ররিস্থ্রাধ পকন্দ্র
(CDC), স্বাযে রবভাি (DOH) এবং পপর্ািি রনরাপিা এবং স্বাযে প্রর্াসন (OSHA) পপ্রাস্থ্টাকস্থ্লর সাস্থ্থ
পরররর্ি, রনস্থ্য়ািকিচ ার দ্বারা সনাে করা বেরেস্থ্দর দ্বারা প্ররর্রক্ষি হস্থ্ি হস্থ্ব।
o

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিার জনে এমন পর্স্থ্কানও সমথচস্থ্কর ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন প্রস্থ্বর্ অ্স্বীকার করস্থ্ি
হস্থ্ব রর্রন রিরনং প্রশ্নাবলীস্থ্ি বেথচ হস্থ্বন অ্থবা COVID-19 পরািরনণচয় পরীক্ষায় র্ার িলািল পরজটিভ এস্থ্সস্থ্ে,
পসই সস্থ্ঙ্গ পসই সমথচস্থ্কর পক্ষ পথস্থ্ক এমন পকানও সদসেস্থ্কও রর্রন িি 10 রদস্থ্নর মস্থ্ধে পসই সমথচস্থ্কর পবরর্
কাোকারে রেস্থ্লন (পর্মন পররবাস্থ্রর সদসে, একই আবাসন ভাি কস্থ্রন এমন বেরেবিচ)।
o

•

র্ারা রিন করস্থ্েন িাস্থ্দর অ্বর্েই কমপস্থ্ক্ষ একটি স্বীকৃ ি পিস কভাররং সহ বেরেিি প্ররিরক্ষামূলক সরঞ্জাম
(PPE) প্রদান করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং িাস্থ্ি গ্লাভস, একটি িাউন, িিলস এবং/অ্থবা একটি পিস রর্ড অ্ন্তভুচ ে
করা পর্স্থ্ি পাস্থ্র।

রিরনং প্রশ্নাবলীস্থ্ি বেথচ হওয়া অ্থবা COVID-19 পরািরনণচয় পরীক্ষায় র্ার িলািল পরজটিভ আসার কারস্থ্ণ
প্রস্থ্বর্ অ্স্বীকার হওয়া সমথচকস্থ্দর মূলোয়স্থ্নর জনে পকানও স্বাযেস্থ্সবা প্রদানকারীর সস্থ্ঙ্গ পর্ািাস্থ্র্াি করা এবং
উপর্ুে হস্থ্ল িায়িরনরেক পটে করাস্থ্ি হস্থ্ব।

রিরনং প্রশ্নাবলীস্থ্ি বেথচ হওয়া অ্থবা COVID-19 পরািরনণচয় পরীক্ষায় িলািল পরজটিভ আসা পকানও দস্থ্লর কমী,
অ্োথস্থ্লট বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর প্রস্থ্বর্ দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্স্বীকার করস্থ্ি হস্থ্ব। এই ধরস্থ্নর দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট
বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্ক মূলোয়স্থ্নর জনে পকানও স্বাযেস্থ্সবা প্রদানকারীর সস্থ্ঙ্গ পর্ািাস্থ্র্াি করার এবং প্রস্থ্র্াজে হস্থ্ল
িায়স্থ্িাস্থ্নরেক পটে করাস্থ্নার রনস্থ্দচর্ রদস্থ্য় অ্বর্েই বারড়স্থ্ি বা পকানও মস্থ্নানীি যাস্থ্ন পাঠাস্থ্ি হস্থ্ব।
o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর দূরবিীভাস্থ্ব স্বাযেস্থ্সবা ও পটরেং ররস্থ্সাস্থ্সচর
িথে প্রদান করস্থ্ি হস্থ্ব।

o

COVID-19 এর জনে িায়িনরেক পরীক্ষার িল পরজটিভ হস্থ্ল দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই অ্রবলস্থ্ম্ব পকসটি
সম্বস্থ্ন্ধ পেট এবং যানীয় স্বাযে দপ্তরস্থ্ক জানাস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর COVID-19 এর সস্থ্ন্দহভাজন বা রনরিি পকস বা COVID-19 এ আক্রাস্থ্ন্তর সাস্থ্থ দস্থ্লর কমী,
অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী রনি বা কাোকারে পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির পর কাস্থ্জ রিস্থ্র আসস্থ্ি র্াওয়া দস্থ্লর কমী,
অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী সংক্রান্ত পপ্রাস্থ্টাকল বা পরলরস জানার জনে "COVID-19 সংক্রমণ বা এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর
পর কাস্থ্জ রিস্থ্র আসা সরকারর ও পবসরকারর কমচর্ারীস্থ্দর জনে অ্ন্তবচিীকালীন রনস্থ্দচরর্কা" (Interim Guidance
for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure)
পদেস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির জনে একটি পকন্দ্র রনধচারণ করস্থ্ি হস্থ্ব, র্া প্ররি কার্চকলাপ, অ্বযান, রর্িট বা
রদস্থ্নর জনে আলাদা হস্থ্ি পাস্থ্র, পর্ দস্থ্লর সমস্ত কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর প্রশ্নপে পর্চাস্থ্লার্না এবং
পরীক্ষা করার জনে দায়ী, এবং র্রদ পকাস্থ্না দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী পরবিীকাস্থ্ল COVID-19
সংক্রান্ত উপসস্থ্িচর সম্মুেীন হন িাহস্থ্ল িা জানাস্থ্নার জনে পসই বেরেস্থ্ক উপর্ুে পক্ষ রহসাস্থ্ব র্নাে করস্থ্ি হস্থ্ব,
পর্মন প্রশ্নপেটিস্থ্ি উস্থ্েে করা হস্থ্য়স্থ্ে।
o

সস্থ্ন্দহভাজন বেরে বা পরজটিভ পরািীস্থ্দর সম্বস্থ্ন্ধ পনাটিরিস্থ্কর্ন পপস্থ্ি এবং সাইস্থ্টর রনরাপিা রনরীক্ষস্থ্কর (site
safety monitor) সাস্থ্থ আস্থ্লার্না সাস্থ্পস্থ্ক্ষ পসই প্ররিটি পনাটিরিস্থ্কর্ন, কথাবািচ া (communication), সংস্পর্চ
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েোরকং (contact tracking) শুরু করস্থ্ি এবং পরররযরিটির জনে প্রস্থ্র্াজেিা অ্নুর্ায়ী পররষ্কার ও জীবাণুমুে
করার কাজ আরম্ভ করস্থ্ি ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর জনে পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির রনধচাররি পস্থ্য়ন্ট(গুস্থ্লা) প্রস্তুি করস্থ্ি হস্থ্ব।
•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক একজন সাইস্থ্টর সুরক্ষার পর্চস্থ্বক্ষক রনস্থ্য়াি করস্থ্ি হস্থ্ব র্ার দারয়ত্বগুরলর মস্থ্ধে যানটির রনরাপিা
পররকল্পনা এবং রনস্থ্দচর্নার সমস্ত রদক অ্রবরি পমস্থ্ন র্লা হস্থ্ে রকনা িা অ্ন্তভুচ ে।
o

•

র্েন একটি িায়িরনরেক পরীক্ষার িলািস্থ্লর মধে রদস্থ্য় রনরিি পরজটিভ COVID-19 পরািীর সম্বস্থ্ন্ধ
জানাস্থ্না হয় এবং পসই বেরে ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন বিচ মাস্থ্ন উপরযি থাস্থ্কন অ্থবা সম্প্ররি রেস্থ্লন, পসস্থ্ক্ষস্থ্ে সাইস্থ্টর
রনরাপিা রনরীক্ষকস্থ্ক অ্বর্েই এগুস্থ্লা করস্থ্ি হস্থ্ব:
▪

পর্ পকাস্থ্না রনরিি পরজটিভ পকস্থ্সর পক্ষস্থ্ে অ্রবলস্থ্ম্ব পেট এবং যানীয় স্বাযে দপ্তরস্থ্ক জানান।

▪

সংস্পর্চ েোরকংস্থ্য়র প্রস্থ্র্ষ্টায় সহায়িা করস্থ্ি হস্থ্ব র্াস্থ্ি পসই বেরের পবরর্ কাোকারে বা ধরা-পোাঁয়ার
মস্থ্ধে থাকা বেরেস্থ্দর র্নাে করা র্ায়, র্াস্থ্দর পকায়াস্থ্রন্টাইস্থ্ন থাকার প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ি পাস্থ্র,

▪

পরজটিভ পরািীর ররস্থ্পাটচ হওয়া ক্রীড়াঙ্গনটিস্থ্ি রনরদচ ষ্ট পরজটিভ পরািীর সংস্পস্থ্র্চ আসস্থ্ি পাস্থ্র এমন
বেরেস্থ্দর রর্নস্থ্ি কথাবািচ া বলস্থ্ি হস্থ্ব, সংস্পর্চ েোরকংস্থ্য়র বেবযা করা হস্থ্ব, পবরর্ কাোকারে আসা
বেরেস্থ্দর জানাস্থ্না হস্থ্ব এবং সংস্পস্থ্র্চ আসা র্ত্বস্থ্র অ্রিররে পররষ্কার ও জীবাণুমুরের কার্চ সিাদন হস্থ্ব
আর

▪

উপস্থ্রাে পপ্রাস্থ্টাকলগুস্থ্লা অ্নুর্ায়ী, সংস্পস্থ্র্চ আসা র্ত্বরগুস্থ্লা পররষ্কার কস্থ্র জীবাণুমুে করস্থ্ি উপর্ুে োি
বা কমীস্থ্ক পাঠাস্থ্ি হস্থ্ব।

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পসই সমস্ত দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমী সহ প্রস্থ্িেক বেরের জনে একটি
লি বা রনবন্ধস্থ্নর োিা রক্ষণাস্থ্বক্ষণ করস্থ্ি হস্থ্ব র্ারা ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন অ্নে বেরেস্থ্দর পবরর্ কাোকারে বা ধরা-পোাঁয়ার
মস্থ্ধে এস্থ্সস্থ্েন; বেরিক্রম হল উপর্ুে PPE পস্থ্র অ্থবা পর্ািাস্থ্র্ািরবহীনভাস্থ্ব সিারদি পিরলভারর এবং সমথচকস্থ্দর
উপরযরি আলাদাভাস্থ্ব দায়বদ্ধ পক্ষিণ রক্ষণাস্থ্বক্ষণ করস্থ্বন।
o

লস্থ্ি পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে থাকস্থ্ি হস্থ্ব, একজন কমী COVID-19-এ আক্রান্ত হস্থ্ল র্াস্থ্ি সব পরররর্রি র্নাে
করা পর্স্থ্ি পাস্থ্র, িাস্থ্দর েুাঁস্থ্জ পাওয়া র্ায় এবং িাস্থ্দর জানাস্থ্না র্ায়।

B. শনাে এর্ং েুুঁস্থ্জ পর্র করা
•

ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন পকাস্থ্না বেরে COVID-19 পরীক্ষায় পরজটিভ িলািল হস্থ্য়স্থ্ে বস্থ্ল জানস্থ্ি পারস্থ্ল দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক
অ্বর্েই অ্রবলস্থ্ম্ব পেট এবং যানীয় স্বাযে রবভািস্থ্ক পস সিস্থ্কচ জানাস্থ্ি হস্থ্ব।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর পসই বেরেস্থ্দর র্নাে কস্থ্র পেস্থ্টর এবং যানীয় স্বাযে দিিস্থ্রর সংস্পর্চ
েোরকংস্থ্য়র প্রস্থ্র্ষ্টায় সহস্থ্র্ারিিা করস্থ্ি হস্থ্ব র্ারা একজন পরজটিভ পরািীর COVID-19 পরাস্থ্ির উপসিচ ধরা পরা
অ্থবা িায়িরনরেক পটস্থ্ের জনে নমুনা সংগ্রস্থ্হর মস্থ্ধে পর্টা আস্থ্ি হস্থ্ব পসটা হওয়ার আস্থ্ি 48 ন্টার মস্থ্ধে
একসাস্থ্থ পসই বেরের সাস্থ্থ অ্থবা কাোকারে, একই র্ত্বস্থ্র বা র্ত্বস্থ্রর কাোকারে থাকস্থ্ি পাস্থ্রন। এই ধরস্থ্নর
েোরকংস্থ্য়র প্রস্থ্র্ষ্টার মস্থ্ধে অ্ন্তভুচ ে রস্থ্য়স্থ্ে ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিার আস্থ্ি অ্থবা র্লাকালীন সংগ্রহ করা িস্থ্থের
পর্চাস্থ্লার্না, পর্মন পারকচ ংস্থ্য়র িথে, রিরনংস্থ্য়র পরকিচ এবং প্রকার্ে র্ত্বরগুস্থ্লার রভরিও িু স্থ্টজ (পর্মন
প্রস্থ্বর্/প্রযানদ্বার, লরব)।
o

পিিাস্থ্রল এবং পেস্থ্টর আইন ও রবধান অ্নুর্ায়ী অ্বর্েই পিাপনীয়িা বজায় রােস্থ্ি হস্থ্ব।

o

একজন অ্োথস্থ্লট, দস্থ্লর কমী বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর প্রস্থ্বর্ারধকাস্থ্রর র্ত্বরগুস্থ্লা পকানও িায়িরনরেক পটস্থ্ের
িলািল পরজটিভ আসা দস্থ্লর কমী বা অ্োথস্থ্লট বেবহার করস্থ্ল, সংস্পস্থ্র্চর েোরকং সিূণচ না হওয়া পর্চন্ত
এবং সংক্রারমি বেরেস্থ্দর আইস্থ্সাস্থ্লর্ন এবং সংস্পস্থ্র্চ আসা বেরেস্থ্দর পকায়াস্থ্রন্টাইন বাস্তবারয়ি না হওয়া পর্চন্ত
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পসোস্থ্ন র্াস্থ্ি পকানও অ্নুর্ীলন বা প্ররিস্থ্র্ািীিা শুরু না হয় পসটি দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই সুরনরিি
করস্থ্ি হস্থ্ব।
o

ক্রীড়াঙ্গস্থ্ন থাকাকালীন দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট, বা ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীর COVID-19 উপসিচ পদো পদওয়ার পক্ষস্থ্ে,
দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই পাশ্বচবিী এলাকার বেরেবিচস্থ্ক অ্থবা র্ারা অ্রবলস্থ্ম্ব আক্রান্ত হস্থ্য় থাকস্থ্ি পাস্থ্রন
িাস্থ্দর, পসই বেরে ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর পকাথায় পকাথায় রেস্থ্লন পস সিস্থ্কচ িথে সহ অ্বরহি করস্থ্ি হস্থ্ব, এবং র্রদ
উপসিচ সরহি বেরে COVID-19 এর জনে পরজটিভ পরীরক্ষি হস্থ্য় থাস্থ্কন িাহস্থ্ল পস রবষস্থ্য়ও িাস্থ্দর অ্বরহি
করস্থ্ি হস্থ্ব।

•

পেট এবং যানীয় স্বাযে দপ্তর িাস্থ্দর আইরন ক্ষমিাবস্থ্ল, প্রস্থ্য়ািস্থ্র্ািেিা অ্নুর্ায়ী, িৃহ রবরেন্নিা বা সঙ্গরনস্থ্রাধ সহ
সংক্ররমি বা এক্সস্থ্পাজি বেরেস্থ্দর মরনটররং ও র্লার্স্থ্ল রবরধরনস্থ্ষধ বাস্তবায়ন করস্থ্ি পাস্থ্র।

•

দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দরস্থ্ক সিকচ কস্থ্র পদওয়া হস্থ্য়স্থ্ে পর্ িারা একজন COVID-19
সংক্ররমি বেরের রনি সারন্নস্থ্ধে বা কাোকারে এস্থ্সস্থ্েন, এবং র্াস্থ্দর রর্রহ্নিকরণ, েোরকং বা অ্নোনে পদ্ধরিগুরলর
মাধেস্থ্ম সিকচ কস্থ্র পদওয়া হস্থ্য়স্থ্ে, িাস্থ্দর সিকচ কস্থ্র পদওয়ার সময় রনস্থ্জ পথস্থ্ক িাস্থ্দরস্থ্ক রনস্থ্য়ািকারীস্থ্ক ররস্থ্পাটচ
করস্থ্ি হস্থ্ব এবং িারা উপস্থ্র উরেরেি সমস্ত পপ্রাস্থ্টাকল পমস্থ্ন র্লস্থ্বন।

•

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সম্ভাবে সংস্পর্চ েোরকংস্থ্য়র প্রস্থ্র্ষ্টায় বেবহাস্থ্রর জনে পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে রদস্থ্ি ইস্থ্ভস্থ্ন্ট পপৌাঁোস্থ্নার
আস্থ্ি বা পপৌাঁোস্থ্নার পস্থ্র অ্রবলস্থ্ম্ব প্ররি সমথচস্থ্কর (অ্থবা সমথচক অ্প্রাপ্তবয়স্ক হস্থ্ল িার পক্ষ/পররজন/পররবার
পথস্থ্ক পকানও প্রাপ্তবয়স্ক বেরে) সিূণচ নাম, জন্মিাররে এবং পিান নম্বর বা ই-পমল সহস্থ্র্াস্থ্ি উপরযরি
আবরর্েকভাস্থ্ব নরথভু ে করা প্রস্থ্য়াজন। বাস্তবসম্মিভাস্থ্ব র্িটা সম্ভব িিটা এই সমস্ত সমথচকস্থ্দর িস্থ্থে
ইস্থ্ভন্ট/প্ররিস্থ্র্ারিিায় রনধচাররি বসার আসনটির উস্থ্েে করা উরর্ি।
o

উপস্থ্রর িথে সংগ্রহ করস্থ্ি পর্ািাস্থ্র্াস্থ্ির িথে সংগ্রস্থ্হর প্ররক্রয়াটি দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর তিরর করা পর্স্থ্কানও
পদ্ধরিস্থ্ি হস্থ্ি পাস্থ্র, র্ার মস্থ্ধে সীরমি না হস্থ্লও অ্ন্তভুচ ে: টিরকট পকনার সময়, পকানও রিরজটাল
অ্োরেস্থ্কর্স্থ্নর মাধেস্থ্ম বা কািজপস্থ্ের আকাস্থ্র, ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর মস্থ্নানীি পকানও পরীক্ষা/লোবস্থ্রটরর প্রদানকারীর
মাধেস্থ্ম অ্থবা পকানও টিরকট বেবযাপনা রসস্থ্েস্থ্মর মাধেস্থ্ম।

o

দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক অ্বর্েই 28 রদন ধস্থ্র উরেরেি সাইন-ইন িস্থ্থের পরকিচ বজায় রােস্থ্ি হস্থ্ব এবং অ্নুস্থ্রাধ
করা হস্থ্ল পেট ও যানীয় স্বাযে কিৃচ পস্থ্ক্ষর কাস্থ্ে এই ধরস্থ্নর িথে উপলভে করস্থ্ি হস্থ্ব। বেরের সাম্প্ররিক
িায়িরনরেক পটস্থ্ের পনস্থ্িটিভ িলািস্থ্লর প্রমাণ বা COVID-19 এর জনে টিকাকরস্থ্ণর প্রমাণ পরস্থ্ে পদওয়ার
প্রস্থ্য়াজন দায়বদ্ধ পক্ষিস্থ্ণর পনই।
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IV. রনস্থ্োিকারীর পররকল্পনাসিূহ
দস্থ্লর কমী, অ্োথস্থ্লট এবং ক্রীড়াঙ্গস্থ্নর কমীস্থ্দর জনে দায়বদ্ধ পক্ষিণস্থ্ক সাইস্থ্ট সুস্পষ্টভাস্থ্ব একটি সিূণচ সাইট
রনরাপিার পররকল্পনা(সমূহ) অ্বর্েই পপাে করস্থ্ি হস্থ্ব। COVID-19 এর রবস্তার পরাধ করস্থ্ি পররকল্পনা িঠস্থ্নর জনে
পেট, বেবসার মারলক এবং পররর্ালকস্থ্দর পথ পদোস্থ্ি, একটি বেবসার ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র রনরাপিা পররকল্পনার পটমস্থ্েট
উপলব্ধ কস্থ্রস্থ্ে।
রনরাপত্তার আস্থ্রা িিে, রনস্থ্দবরশকা এর্ং ররস্থ্সাসব গুরল এোস্থ্ন উপলব্ধ:
রনউ ইয়কচ পেট স্বাযে দপ্তস্থ্রর নস্থ্ভল কস্থ্রানাভাইরাস্থ্সর (COVID-19) ওস্থ্য়বসাইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকচ ন র্ুেরাস্থ্ষ্ট্রর পরাি রনয়িণ ও প্ররিস্থ্রাধ কস্থ্রাভাইরাস (COVID-19) ওস্থ্য়বসাইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
পপর্ািি রনরাপিা এবং স্বাযে প্রর্াসন COVID-19 এর ওস্থ্য়বসাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনস্থ্ের রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন পয আপরন এই রনস্থ্দবরশকা অনুযােী পররোলনা করার জনে আপনার
দাের্দ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্েন এর্ং র্ুস্থ্েস্থ্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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