সেওর্পসিিং
সিউ ইয়কে
রেসসিং সিয়াকলাপ সম্পর্কে
সির্দে সিকা

এই নির্দে নিকাগুনি সকি প্রর্ াজ্য রেনসিং সিংক্রান্ত নক্রয়াকিার্েে রের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী অবস্থ্া চিাকািীি সমর্য় সকি িাইর্সন্সকৃ ত বা ফ্র্যাঞ্চাইজ্কৃ ত রেস্যার্কে মানিক/
েনেচািকর্দে োজ্য এবিং রেডাোি প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনিে সার্ে নির্জ্র্দে হািিাগাদ োখর্ত হর্ব এবিং রসগুনি
তার্দে েনেচািিা-প্রনক্রয়াে অন্তর্ভে ক্ত কের্ত হর্ব। রকার্িা নবদযমাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, োজ্য, এবিং রেডাোি
আইি, নিয়মকািভি এবিং মাি প্রনতস্থ্ােি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।
এই িনেটি এই তর্েে উেে নর্নি কর্ে নির্োনেত হর্য়র্ে র রকার্িা সোসনে দিেক বা র্ক্তর্ক রকার্িা রেনসিং
বা প্রনিেণ অিভষ্ঠার্ি উেনস্থ্ত োকাে অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।

অত্যাবিযক
িােীসেক দূেত্ব

সুপাসেিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিীলি

িাইর্সন্সপ্রাপ্ত কমীো তটা সম্ভব অিযািয মািভর্েে গ্রুর্েে রের্ক
অন্তত 6 েভ ট দূর্ে দাাঁড়াি াো তার্দে সার্ে াো কের্েি িা,
খি তাো িাইর্ি দাাঁড়ার্বি, নিেট/এসকযার্িটে বযবহাে
কের্বি অেবা সম্পনিে চােোর্ি চিার্েো কের্বি।
র রকার্িা সময় কমীো খি 6 েভ র্টে কম দূর্ের্ে োকর্বি,
তখি তার্দে একটি গ্রহণর্ াগয মভর্খে আবেণ েের্ত হর্ব।
রোট স্থ্ািগুনির্ত (র মি এনির্র্টে, ািবাহি) এক সমর্য়
শুর্ভমাে একজ্ি বযনক্ত োকা উনচত, নদ িা সকি উেনস্থ্ত
বযনক্ত মভর্খে আবেণ ের্ে োর্কি। ওই স্থ্ার্ি একানর্ক বযনক্ত
োকর্ি, সবোনর্ক তজ্ি ওই স্থ্ার্ি োকর্ত োের্বি তাে 50%
এে কম োকুি।
নেক-আে এবিং রডনির্ানেে জ্িয নিনদে ষ্ট এিাকা স্থ্ােি করুি,
সম্ভাবয রের্ে কন্ট্যাক্ট সীনমত করুি।
নিম্ননিনখত নিনেিং রপ্রার্টাকি ে ের্বেণ কো হর্ব:
•

•

বতে মার্ি আস্তাবর্ি োকা প্রনিেকো: রেস্যাক
গ্রাউর্ে স্টি এবিং কমী সহ প্রনিেকো রেনসিং
রসর্ক্রটানেে সভস্পষ্ট অিভর্মাদি নির্য় একটি
রেস্যাক প্রাঙ্গর্ি র াড়া আির্ত োর্েি। প্রাঙ্গর্িে
বাইর্েে রকার্িা কমী র াড়াে সার্ে রেস্যাক
প্রাঙ্গর্ি ার্বি িা।
রেস্যাক গ্রাউর্েে বাইর্ে আস্তাবর্ি োকা
প্রনিেকো: স্টি েভেস্কৃ ত প্রনিেকো রেস্যাক
গ্রাউর্ে র াড়া োঠার্ত োের্বি। সর্ঙ্গ োকা সকি
কমী সাবেজ্িীি রগর্টে মার্যর্ম রেস্যাক প্রাঙ্গর্ি
প্রর্বি কের্বি এবিং প্রর্বর্িে জ্িয রপ্রার্টাকি
অিভসেণ কের্বি নকন্তু নদ তাো উিীণে িা
হি তাহর্ি তার্দে প্রর্বি কের্ত রদওয়া হর্ব িা।
নদ প্রনিের্কে একজ্ি ্যাক-অর্যন্তেীণ কমী
িা োর্ক, তাহর্ি র াড়াগুর্িার্ক এই েযানসনিটির্ত
ঢভ কর্ত রদওয়া হর্ব িা।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

শুর্ভমাে বতে মাি কার্জ্ে জ্িয প্রর্য়াজ্িীয় কমীর্দে ে েন্ত উেনস্থ্নত
সীনমত কো, কমের্ের্েে সময় সমন্বয় কো, প্রর্বি/প্রস্থ্ার্িে সময়
বদি কো, A/B দি ততনে কো, এবিং/অেবা এক সমর্য় একটি
এিাকায় শুর্ভমাে একটি দর্িে সময়সূচী নির্োেণ কোে মার্যর্ম
কমীর্দে জ্িয অনতনেক্ত জ্ায়গা ততনে কো।
কমীর্দে বসাে স্থ্াি ও ওয়াকে র্স্টির্িে সিংখযা েনেবতে ি
এবিং/অেবা সীনমত করুি ার্ত 6 েভ ট দূেে বজ্ায় োখা ায়
এবিং একটি এিাকায় একানর্ক ক্রভ এবিং/অেবা দর্িে কাজ্ কো
কো এনড়র্য় চিভি। নদ সম্ভবেে িা হয়, তাহর্ি মভখ আবেণ
প্রদাি করুি এবিং তা েো বার্যতামূিক করুি বা িােীনেক
প্রনতবন্ধকতা স্থ্ােি করুি (র মি প্লানস্টক প্রনতেোে রদওয়াি),
OSHA অিভ ায়ী, রসই সব এিাকায় র খার্ি রসগুনি বায়ভপ্রবাহ,
তাে, অেবা বায়ভ চিাচি বযাহত কের্ব িা।
ডেনমটনে বাসস্থ্ািগুনির্ত ে োপ্ত িােীনেক দূেে প্রদাি কো
উনচত, র খার্ি বানসন্দার্দে সম্ভাবয েভ দ্রতম গ্রুর্ে োখা এবিং
নবোিা কমের্ে 6 েভ ট দূর্ে োখা হয়, র খার্ি সম্ভব। বাসস্থ্াি
েনেষ্কাে এবিং জ্ীবাণভমভক্ত কো উনচত, এবিং বায়ভচিাচি বাড়ার্িা
উনচত (র মি জ্ািািা এবিং দেজ্া রখািা োখা)।
সিংকীণে আইি,হিওর্য় বা জ্ায়গায় তীে নচহ্ন নদর্য় সর্েত স্থ্ােি
কর্ে নিমভখী োর্য় চিাচি হ্রাস কো।
র খার্ি সম্ভব, িতভ ি বানসন্দার্দে একসার্ে োখা উনচত এবিং
তার্দে নবদযমাি বানসন্দার্দে সার্ে একনেত কো এনড়র্য় চিা
উনচত।
সাইর্টে সার্ােণত বযবহৃত এবিং অিযািয প্রর্ াজ্য স্থ্ার্ি (র মি
রহিে নিনিিং রস্টিি) 6 েভ ট দূেে অনর্নহত কোে জ্িয রটে
বা সাইি বযবহাে কর্ে সামানজ্ক দূের্েে মাকে াে রোস্ট করুি।

SAVE LIVES.

সেওর্পসিিং
সিউ ইয়কে
রেসসিং সিয়াকলাপ সম্পর্কে
সির্দে সিকা

এই নির্দে নিকাগুনি সকি প্রর্ াজ্য রেনসিং সিংক্রান্ত নক্রয়াকিার্েে রের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী অবস্থ্া চিাকািীি সমর্য় সকি িাইর্সন্সকৃ ত বা ফ্র্যাঞ্চাইজ্কৃ ত রেস্যার্কে মানিক/
েনেচািকর্দে োজ্য এবিং রেডাোি প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনিে সার্ে নির্জ্র্দে হািিাগাদ োখর্ত হর্ব এবিং রসগুনি
তার্দে েনেচািিা-প্রনক্রয়াে অন্তর্ভে ক্ত কের্ত হর্ব। রকার্িা নবদযমাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, োজ্য, এবিং রেডাোি
আইি, নিয়মকািভি এবিং মাি প্রনতস্থ্ােি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।
এই িনেটি এই তর্েে উেে নর্নি কর্ে নির্োনেত হর্য়র্ে র রকার্িা সোসনে দিেক বা র্ক্তর্ক রকার্িা রেনসিং
বা প্রনিেণ অিভষ্ঠার্ি উেনস্থ্ত োকাে অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।

অত্যাবিযক
িােীসেক দূেত্ব
(চলর্ে)

•

সুপাসেিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিীলি

রদৌড় এবিং প্রস্থ্ার্িে জ্িয নিনেিং কো প্রনিেকো:
র সব প্রনিেক রেস্যাক প্রাঙ্গর্িে আস্তাবি
বযবহাে কের্েি িা তাো (একটি) র াড়া(গুনি)
রের্স োঠার্ত োর্েি, তর্ব তার্দে র াড়া(গুনি)
এবিং িাইর্সন্সপ্রাপ্ত কমীর্দে একটি রকায়াোন্ট্াইি
অবস্থ্ার্ি োকর্ত হর্ব, তেণ িা কমীর্দে
COVID-19 এে জ্িয েেীো কো হয়।

নদ রকায়াোন্ট্াইর্ি োকা বযনক্তর্দে জ্িয েৃেক ভর্মে
রকায়াটোে এবিং বােরুম সভনবর্া বযবহাে কো সম্ভব িা হয়,
তাহর্ি রগনমিং কনমিি এবিং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য নবর্াগর্ক অবিযই
অবনহত কের্ত হর্ব
র রকার্িা বযাকর্েচ োন্না ে এবিং খাদয েনের্েবাে ্াকগুনির্ক
শুর্ভমাে রটকআউট এবিং রডনির্ানেে জ্িয েনেচািিা কোে
অিভমনত রদওয়া হয়, এবিং অিযািয মািভের্দে জ্র্ড়া হওয়াে
অিভমনত রদওয়া হয় িা; োন্না র্ে বসাে অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।

রেসট্র্যাক গ্রাউর্ে
প্রর্বিাসিকাে

রেস্যাক গ্রাউর্ে প্রর্বর্িে জ্িয প্রর্য়াজ্িীয় সকি কমীে একটি
তানিকা ততনে করুি এবিং বজ্ায় োখভি। রেস্যাক গ্রাউর্ে
প্রর্বিানর্কাে াো তানিকায় আর্েি তার্দে মর্র্য সীমাবদ্ধ
োকর্ব।

রেস্যাক গ্রাউর্ে প্রর্বিানর্কাে একটি প্রর্বি ের্ে সীনমত করুি।

তবর্ রস্টট রেনসিং িাইর্সন্স এবিং রেস্যাক প্রমাণেোনদ
উেস্থ্ােিকােী বযনক্ত এবিং ার্দে প্রর্য়াজ্িীয় কমী নহর্সর্ব
নচনহ্নত কো হর্য়র্ে, তার্দে োড়া সকি বযনক্তে প্রর্বি
প্রতযাখযাি করুি।
গ্রযােস্টযাে এবিং রেস-দিেি শুর্ভমাে প্রনতর্ ানগতাে অখণ্ডতা
নিনিত কোে জ্িয প্রর্য়াজ্িীয় কমীর্দে মর্র্য সীমাবদ্ধ।
মানিক, প্রনিেক বা দিেকর্দে গ্রযােস্টযাে রের্ক রদখাে
অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।
অশ্বার্োহী, নক্রয়াকিাে, নিয়ন্ত্রক কমী এবিং সভনবর্ানদ সহ একটি
তদনিক প্রর্াি তানিকা ততনে করুি, র খার্ি ভনক্তসঙ্গতর্ার্ব
একটি নিনদে ষ্ট নদর্ি কাজ্ কোে জ্িয নের্োটে কের্ত আিা
কো িাইর্সন্সর্ােীো োকর্বি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

সেওর্পসিিং
সিউ ইয়কে
রেসসিং সিয়াকলাপ সম্পর্কে
সির্দে সিকা

এই নির্দে নিকাগুনি সকি প্রর্ াজ্য রেনসিং সিংক্রান্ত নক্রয়াকিার্েে রের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী অবস্থ্া চিাকািীি সমর্য় সকি িাইর্সন্সকৃ ত বা ফ্র্যাঞ্চাইজ্কৃ ত রেস্যার্কে মানিক/
েনেচািকর্দে োজ্য এবিং রেডাোি প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনিে সার্ে নির্জ্র্দে হািিাগাদ োখর্ত হর্ব এবিং রসগুনি
তার্দে েনেচািিা-প্রনক্রয়াে অন্তর্ভে ক্ত কের্ত হর্ব। রকার্িা নবদযমাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, োজ্য, এবিং রেডাোি
আইি, নিয়মকািভি এবিং মাি প্রনতস্থ্ােি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।
এই িনেটি এই তর্েে উেে নর্নি কর্ে নির্োনেত হর্য়র্ে র রকার্িা সোসনে দিেক বা র্ক্তর্ক রকার্িা রেনসিং
বা প্রনিেণ অিভষ্ঠার্ি উেনস্থ্ত োকাে অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।

অত্যাবিযক
প্রসত্েক্ষামূলক
সেঞ্জাম

সুপাসেিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিীলি

কমীর্দে নবিা খের্চ একটি গ্রহণর্ াগয মভর্খে আবেণ প্রদাি
করুি এবিং বদিার্িাে প্রর্য়াজ্ি হর্ি তাে জ্িয ে োপ্ত আবেণ
মজ্ভত োখভি।
গ্রহণর্ াগয মভর্খে আবেণগুনিে মর্র্য অন্তর্ভে ক্ত নকন্তু সীনমত িয়,
কাের্ড়ে (র মি বানড়র্ত রসিাই কো, কুইক কাট, বযাোিা)
এবিং সানজ্েকাি মাস্ক, নদ িা কার্জ্ে র্েি অিভ ায়ী আর্ো
কর্ঠাে PPE (র মি N95 রেসনের্েটে, রেস নিল্ড) আবনিযক হয়।
মভখ আবেণ েনেষ্কাে বা বযবহার্েে ের্ে প্রনতস্থ্ােি কো
আবিযক বা খি েনতগ্রস্ত বা ময়িা হর্য় ায়, া আে
রিয়াে কো িাও র র্ত োর্ে, তখি রসগুর্িা সঠিকর্ার্ব
সিংেেণ বা বানতি কো উনচত।
নজ্নিেেে (র মি বািনত, রহাজ্) রিয়াে কো সীনমত করুি
এবিং রিয়াে কো েৃষ্ঠতি স্পিে কো নিরুৎসানহত করুি;
অেবা, খি রিয়াে কো বস্তু বা প্রায়িই স্পিে কো এিাকাে
সিংস্পর্িে আসর্বি তখি গ্লার্স েরুি (র্ড- ো ে বা
নচনকতসাগত); অেবা, সিংস্পর্িে আসাে আর্গ ও ের্ে হাত
জ্ীবাণভমভক্ত করুি বা হাত র্ভর্য় রেিভি।

স্বাস্থ্যসবসি, পসেষ্কেণ
এবিং জীবাণুমুক্তকেণ

রোগ নিয়ন্ত্রণ এবিং প্রনতর্োর্ রকন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবিং স্বাস্থ্য দপ্তে (Department
of Health, DOH) এে রদওয়া স্বাস্থ্যনবনর্ এবিং জ্ীবাণভমভক্তকের্ণে
আবিযকতাগুনি রমর্ি চিভি এবিং সাইর্ট েনেস্কাে কোে িগ
বজ্ায় োখভি ার্ত তানেখ, সময়, এবিং েনেস্কাে কোে বযানপ্ত
িনেবদ্ধ কো োর্ক।

সভেো েূবেসতকে তাগুর্িা রমর্ি চিাে সার্ে সম্ভব হর্ি বাইর্েে বায়ভ
চিাচর্িে বযবস্থ্া বাড়াি (র মি- দেজ্া বা জ্ািািা রখািা োখা)।
র খার্িই সম্ভব, প্রর্াি কমেচােীে প্রর্বিিাে এবিং র াগার্ াগ এিাকায়
স্পিেনবহীি হযাে সযানিটাইজ্াে নডসর্েিসাে োখভি।

প্রনতটি গুদার্ম বা রেনসনিটির্ত কমীর্দে জ্িয হার্তে স্বাস্থ্যনবনর্
োির্িে রস্টিি প্রদাি এবিং েেণার্বেণ করুি, সাবার্িে সর্ঙ্গ
োনি এবিং কাগর্জ্ে রতায়ার্ি নদর্য় হাত রর্ায়া, আে তাে সার্ে
একটি 60% বা তাে রবনি অযাির্কাহি র্ােণকােী অযাির্কাহি
নর্নিক হযাে সযানিটাইজ্াে সেবোহ করুি। ঝভাঁ নক কমার্ত
স্পিে-নবহীি নিষ্পনির্ াগয োে প্রদাি করুি।
িাইর্সন্সপ্রাপ্ত কমীর্দে তার্দে হাত র্ভর্ত, অেবা খি একটি
নসে োওয়া ার্ব িা তখি সযানিটাইজ্াে বযবহাে কের্ত
নির্দে ি নদি, প্রনত ন্ট্ায় 20 রসর্কর্েে জ্িয এবিং: নবশ্রামাগাে
বযবহাে কো, সাইি ইি কো, হাাঁনচ রদওয়া, তার্দে মভখ স্পিে
কো, িাক েনেষ্কাে কো, র্ূমোি, খাওয়া, মদযোি কোে
ের্ে এবিং নিের্টে আর্গ/ের্ে।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

সেওর্পসিিং
সিউ ইয়কে
রেসসিং সিয়াকলাপ সম্পর্কে
সির্দে সিকা

এই নির্দে নিকাগুনি সকি প্রর্ াজ্য রেনসিং সিংক্রান্ত নক্রয়াকিার্েে রের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী অবস্থ্া চিাকািীি সমর্য় সকি িাইর্সন্সকৃ ত বা ফ্র্যাঞ্চাইজ্কৃ ত রেস্যার্কে মানিক/
েনেচািকর্দে োজ্য এবিং রেডাোি প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনিে সার্ে নির্জ্র্দে হািিাগাদ োখর্ত হর্ব এবিং রসগুনি
তার্দে েনেচািিা-প্রনক্রয়াে অন্তর্ভে ক্ত কের্ত হর্ব। রকার্িা নবদযমাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, োজ্য, এবিং রেডাোি
আইি, নিয়মকািভি এবিং মাি প্রনতস্থ্ােি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।
এই িনেটি এই তর্েে উেে নর্নি কর্ে নির্োনেত হর্য়র্ে র রকার্িা সোসনে দিেক বা র্ক্তর্ক রকার্িা রেনসিং
বা প্রনিেণ অিভষ্ঠার্ি উেনস্থ্ত োকাে অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।

অত্যাবিযক
স্বাস্থ্যসবসি,
পসেচ্ছন্নত্া, এবিং
জীবাণুমুক্তকেণ
(চলর্ে)

সুপাসেিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিীলি

রিয়াে কো এবিং প্রায়িই স্পিে কো েৃষ্ঠতিগুনি বযবহাে কোে
আর্গ ও ের্ে, কমেচােীর্দে হার্তে স্বাস্থ্যনবনর্ োির্িে ের্ে,
েনেষ্কেণ ও জ্ীবাণভমভক্তকেণ সামগ্রীগুনি বযবহাে কের্ত
উৎসানহত করুি।
অন্তত প্রনতটি নিের্টে েে, তদিনন্দি বা প্রর্য়াজ্ি অিভ ায়ী
আর্ো ি ি কর্ঠাে েনেষ্কাে এবিং জ্ীবাণভমভক্তকেণ প্রনক্রয়া
েনেচানিত করুি। নজ্নিেেে (র মি বািনত এবিং িি)
রিয়াে কো এবিং রিয়াে কো েৃষ্ঠতি স্পিে কো সীনমত
করুি; অেবা, খি রিয়াে কো নজ্নিেেে বা প্রায়িই স্পিে
কো এিাকাে সিংস্পর্িে আসর্বি তখি গ্লার্স েরুি (র্ডউে ভক্ত বা নচনকৎসাগত); অেবা, সিংস্পর্িে আসাে আর্গ
ও ের্ে হাত জ্ীবাণভমভক্ত করুি বা হাত র্ভর্য় রেিভি।
COVID-19 এে রের্ে কা েকে নহর্সর্ব েনের্বি সিংেেণ
এর্জ্নন্স (Environmental Protection Agency, EPA) িাো নিণীত
েনের্বি সিংেেণ দপ্তর্েে (Department of Environmental
Conservation, DEC) সামগ্রী বযবহাে কর্ে েনেষ্কেণ এবিং
জ্ীবাণভমভক্তকেণ সম্পন্ন কো উনচৎ।
নদ েনেষ্কাে বা জ্ীবাণভমভক্তকের্ণে েণয বা েনেষ্কাে এবিং
জ্ীবাণভিাি কোে কাজ্ নিোেিা নবনিত কর্ে বা উেকেণ
বা ন্ত্রোনতে অবিনত টায়, তাহর্ি কমীর্দে একটি হার্তে
স্বাস্থ্যনবনর্ োির্িে রস্টির্িে অযার্েস োকর্ত হর্ব এবিং/অেবা
তার্দে নডসর্োর্জ্বি গ্লার্স সেবোহ কের্ত হর্ব।
রিয়াে কো খাবাে ও োিীয় নিনেদ্ধ করুি (র মি বভর্ে
র্াাঁর্চে খাবাে)।

র াগার্ াগ

নিনিত করুি র আেনি োর্জ্যে জ্ানে কো নির্েে
নির্দে নিকাটি ে োর্িাচিা কর্ের্েি এবিং বভর্ঝর্েি, এবিং
এটিও নিনিত করুি র আেনি রসগুনি কা েকে কের্বি।

রেস্যাক গ্রাউর্ে প্রর্বিকােী নবর্ক্রতার্দে রের্ক রপ্রার্টাকি এবিং
প্রর্য়াজ্িীয়তা রমর্ি চিাে নবের্য় তার্দে রবাঝােড়া এবিং নিনিতকেণ
সম্পর্কে সাটিেনের্কিাি রচর্য় নিি।

সাইর্টে চানেনদর্ক সাইর্িজ্ রোস্ট কর্ে কমীর্দে সঠিক েনেচ্ছন্নতা,
সামানজ্ক দূের্েে নিয়ম, PPE এে সঠিক বযবহাে এবিং েনেষ্কাে ও
জ্ীবাণভমভক্ত কোে রপ্রার্টাকি রমর্ি চিাে কো মর্ি কনের্য় নদি।
সকি নচহ্ন ইিংর্েনজ্ এবিং স্পযানিি র্াোয় হর্ব।
িতভ ি রপ্রার্টাকি সম্পর্কে সব কমীর্ক প্রনিেণ নদি ও প্রায়িই
নিোেিাে নির্দে িাবিী সম্পর্কে কমীর্দে প্রনিেণ নদি।
রকাি কমীে COVID-19 হর্য়র্ে নিনিত হওয়া মােই তৎেণাৎ
রস্টট ও স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য দপ্তের্ক জ্ািাি।
বযাকর্েচ বানসন্দার্দে একটি সম্পূণে এবিং হািিাগাদকৃ ত তানিকা
বজ্ায় োখভি, প্রনতনদি হািিাগাদকৃ ত এবিং COVID-19 বযবস্থ্ােক
িাো েেণার্বেণ কো।
সাইর্ট সম্পূণে কো নিোেিাে েনেকেিা সহর্জ্ই িজ্র্ে ের্ে
এমির্ার্ব রোস্ট করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

সেওর্পসিিং
সিউ ইয়কে
রেসসিং সিয়াকলাপ সম্পর্কে
সির্দে সিকা

এই নির্দে নিকাগুনি সকি প্রর্ াজ্য রেনসিং সিংক্রান্ত নক্রয়াকিার্েে রের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বাস্থ্য জ্রুেী অবস্থ্া চিাকািীি সমর্য় সকি িাইর্সন্সকৃ ত বা ফ্র্যাঞ্চাইজ্কৃ ত রেস্যার্কে মানিক/
েনেচািকর্দে োজ্য এবিং রেডাোি প্রর্য়াজ্িীয়তাগুনিে সার্ে নির্জ্র্দে হািিাগাদ োখর্ত হর্ব এবিং রসগুনি
তার্দে েনেচািিা-প্রনক্রয়াে অন্তর্ভে ক্ত কের্ত হর্ব। রকার্িা নবদযমাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, োজ্য, এবিং রেডাোি
আইি, নিয়মকািভি এবিং মাি প্রনতস্থ্ােি কো এই নির্দে নিকাে উর্েিয িয়।
এই িনেটি এই তর্েে উেে নর্নি কর্ে নির্োনেত হর্য়র্ে র রকার্িা সোসনে দিেক বা র্ক্তর্ক রকার্িা রেনসিং
বা প্রনিেণ অিভষ্ঠার্ি উেনস্থ্ত োকাে অিভমনত রদওয়া হর্ব িা।

অত্যাবিযক
সিসিিং

সুপাসেিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিীলি

রেস্যার্ক আবাসর্িে সমর্বত প্রকৃ নতে কাের্ণ, সকি বানসন্দার্ক
COVID-19 এে জ্িয েেীো কো হর্ব, এবিং র রকার্িা
ইনতবাচক েেীো সম্পর্কে োজ্য এবিং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্যনবর্াগর্ক
অবনহত কো হর্ব।
এোড়াও, নিনিিং-এ তােমাোে েেীো অন্তর্ভে ক্ত কো হর্ব। র
কার্ো তােমাো 100.0° োর্েিহাইর্টে উেে োকর্ব, তার্দে
একটি রগৌণ অস্থ্ায়ী তােমাো নিনিিং-এে জ্িয একটি বযনক্তগত
এিাকায় নির্য় াওয়া হর্ব, এবিং নদ নিনিত হয়, তার্দে
প্রাঙ্গর্ি প্রর্বি কের্ত রদওয়া হর্ব িা এবিং ো ে নচনকৎসাগত
েনেচ োে নদর্ক েনেচানিত কো হর্ব।
বযাকর্েচ সম্প্রদার্য়ে র রকার্িা িতভ ি বানসন্দার্দে রসর্োিনজ্ক
(অযানন্ট্বনড) েেীো এবিং আণনবক েেীো কো হর্ব। নদ
অযানন্ট্বনড উেনস্থ্ত িা োর্ক, বানসন্দার্দে 2 সপ্তার্হে জ্িয তদনিক
তােমাো েেীো কো হর্ব, অিযািয উেসর্গেে জ্িয েেীো কো
হর্ব, এবিং সার্ােণ জ্িসিংখযা রের্ক েৃেক কো হর্ব।

ো ে PPE েনের্াি কর্ে বা স্পিেহীি উোর্য় সম্পন্ন কো
রডনির্ানেগুনি োড়া, কমী ও অনতনে সহ প্রর্তযক বযনক্তে,
ার্দে রেস্যার্ক বা অঞ্চর্ি অিযািয বযনক্তর্দে সার্ে নিকট
বা নিষ্ঠ সিংর্ াগ হর্ত োর্ে, তার্দে জ্িয সব সময় একটি
অবযাহত িগ বজ্ায় োখভি।
তদূে সম্ভব, কমীো সাইর্ট আসাে আর্গ দূেবতীর্ার্ব নিনিিং
সম্পাদি করুি (র মি রটনির্োি বা ইর্িক্নিক জ্নের্েে
মার্যর্ম)।
র কমীো সাইর্ট নিনিিং কা েক্রম সম্পাদি কর্েি তার্দে রোগ
নিয়ন্ত্রণ ও প্রনতর্োর্ রকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য নবর্াগ (DOH) এবিং
রেিাগত নিোেিা এবিং স্বাস্থ্য প্রিাসি (OSHA) রপ্রার্টাকর্িে
সার্ে েনেনচত বযনক্তর্দে িাো প্রনিনেত হওয়া উনচত এবিং
িূযিতমর্ার্ব একটি মভর্খে আবেণ ও গ্লার্স সহ উে ভক্ত PPE
েো উনচৎ। একটি েনজ্টির্ রকর্সে রের্ে েনেষ্কাে, জ্ীবাণভমভক্ত,
এবিং কন্ট্যাক্ট র্নসিংর্য়ে জ্িয একটি েনেকেিা করুি।

ডেনমটনের্ত বসবাসকােী এবিং/অেবা রেস্যাক মার্ঠ প্রর্বিানর্কাে
চাওয়া প্রর্তযক বযনক্তে জ্িয প্রনতনদি বার্যতামূিক স্বাস্থ্য নিনিিং
মূিযায়ি (র মি প্রশ্নেে, তােমাো েেীো) বাস্তবায়ি করুি।
(1) গত 14 নদর্ি হওয়া COVID-19 উেসগে, (2) গত 14 নদর্ি
COVID-19 এে েেীোয় েনজ্টির্ েি িার্, এবিং/অেবা (3)
গত 14 নদর্ি নিষ্ঠ বা নিকট সিংস্পর্িে রের্কর্েি এমি কােও
সর্ঙ্গ ন নি COVID-19 িাো আক্রান্ত বর্ি সর্ন্দহ কো হয় অেবা
তা হর্য়র্ে বর্ি নিনিত।
COVID-19 েনজ্টির্ হওয়া রকাি কমীর্ক প্রনতষ্ঠার্ি ঢভ কর্ত
রদর্বি িা এবিং তাে অবস্থ্া মূিযায়ি ও েেীো কোে
জ্িয তার্ক তাে স্বাস্থ্যর্সবা প্রদািকানেে সার্ে র াগার্ ার্গে
নির্দে িিাবিী নদর্য় বানড়র্ত োঠির্য় রদর্বি।
নিনিতর্ার্ব েনজ্টির্ রকস র্ো েড়র্ি তৎেণাৎ রস্টট
ও স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য দপ্তের্ক জ্ািাি এবিং সিংনিষ্ট বযনক্তর্ক স্বাস্থ্যর্সবা
ও েেীো-নিেীোে প্রর্য়াজ্িীয় তেয ও নদকনির্দে িিা প্রদাি
করুি।
একটি েনজ্টির্ রকর্সে রের্ে েনেষ্কাে কোে, জ্ীবাণভমভক্ত
কোে, এবিং কন্ট্যাক্ট র্নসিংর্য়ে জ্িয একটি েনেকেিা করুি।
নিনিিং প্রনক্রয়াে অিংি নহর্সর্ব সিংগৃহীত সকি উিে প্রনতনদি
ে োর্িাচিা করুি এবিং এ র্ের্িে ে োর্িাচিাে একটি রেকডে
সিংেেণ করুি। সবাে জ্রুনে র াগার্ ার্গে তেয সিংগ্রহ কর্ে
োখভি ার্ত কার্ো মর্র্য প্রশ্নের্ে নির্দে নিত COVID-19 উেসগে
রদখা রগর্ি র াগার্ াগ কো ায়।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

