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নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয গ়োন়ি
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নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার নিতীয় পর্োয় সংক্রান্ত অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত সকল র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্ে প্রর্র্াজয, এবং তার সার্ে খসই সকল রাজযবযাপী র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্েও প্রর্র্াজয র্া পূর্বে অপনরহার্ে নহর্সর্ব পনরচালিা করার অিুর্ াদি
খপর্য়নিল। সম্পূর্ে নববরর্র্র জিয গানড় নবক্রয়, ইজারা, এবং ভাড়ার জিয অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা খদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চলাকালীি স র্য় র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত সকল
বযবসাগুনলর্ক র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত নক্রয়াকলাপ সংক্রান্ত রাজয এবং খেডারাল
প্রর্য়াজিীয়তায় খর্ খকাি পনরবতে র্ির সার্ে নির্জর্দর হালিাগাদ রা র্ত হর্ব এবং খসগুনল তার্দর পনরচালিা-প্রনক্রয়ার
অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্য়োিিযক
ি়োরীনরক েূরত্ব

সুে়োনরিকৃর্ সযিত ়োত্তর্ অিুিীনি

বযনক্তর্দর র্যয 6 েু র্ের দূরত্ব নিনিত করুি, র্নদ িা নিরাপত্তা
বা ূল কার্েকলার্পর জিয ক দূরর্ত্বর প্রর্য়াজি হর্য় োর্ক।

বযনক্তবর্গের সিরীর্র উপনযনত শুযু াে প্রর্য়াজিীয় ক েচারীর্দর
সীন ত রা ুি।

বতে াি কার্জর জিয প্রর্য়াজিীয় ক ীর্দর র্যয সিরীর্র উপনযনত
সীন ত করুি, এবং/অেবা দীর্ে স র্য়র জিয ক েচারী এবং
গ্রাহকর্দর চলাচল িনড়র্য় খদওয়ার জিয ুচরা নবক্রর্য়র
নক্রয়াকলার্পর স য় স ন্বয় করুি।

ওয়াকে র্স্টিি এবং বসার যাি গুনলর বযবহার পনরবতে ি এবং/অেবা
তার্দর সং যা সীন ত করুি, র্ার্ত ক ীরা সব নদক খের্ক পরস্পর্রর
6 েু ে দূরর্ত্ব োর্ক, এবং প্রর্তযক বযবহার্রর পর্র পনরষ্কার এবং
জীবার্ু ুক্ত িা কর্র খকাি খস্টিি বা নসে সাযারর্ভার্ব বযবহার
িা কর্র।

খর্ খকার্িা র্ািবাহি নবক্রয়, নলজ, অেবা ভাড়া খদওয়ার
কার্েকলার্পর খের্ে ক ী এবং গ্রাহকর্দর উপনযনত যারর্ে তা
সার্টেনের্কে িারা নিনদে ষ্টকৃ ত সবোনযক যারর্ে তার 50%- এর র্যয
সীন ত করর্ত হর্ব, র্ার র্যয গ্রাহকরাও অন্তভুে ক্ত আর্িি, র্ার্দর
বাযযতা ূলকভার্ব অিযািযর্দর খের্ক 6 েু র্ের দূরত্ব বজায় রা র্ত হর্ব
এবং সব খের্ে গ্রহর্র্র্াগয ুর্ র আবরর্ পর্র োকর্ত হর্ব।
র্নদ খকাি ক েচারী খেস্ট ড্রাইর্ভ খকাি গ্রাহর্কর সার্ে োর্কি,
তাহর্ল ক েচারীর্ক অবিযই গ্রাহর্কর খের্ক সবোনযক সম্ভাবয দূরর্ত্বর
নসর্ে বসর্ত হর্ব এবং একর্ট গ্রহর্র্র্াগয ুর্ র আবরর্ পরর্ত হর্ব।
নিনিত করুি খর্ অর্পোর যািগুনলর্ত গ্রাহর্করা সা ানজক দূরত্ব
বজায় রা র্ত পারর্ি (খর্ ি, নসেগুনলর র্যয 6 েু ে দূরত্ব
বজায় রা া)l

র্যয

গ্রাহকর্দর খকবল াে অযাপর্য়ন্টর্ ন্ট কর্র গানড় খদ া, খেস্ট ড্রাইভ
এবং/অেবা ভাড়া খিওয়ার খের্ে উৎসানহত করুি।
খিারু এবং ুচরা নবপনর্র িকিা পনরবতে ি করুি র্ার্ত র্ ি
ক ীরা কাজ করর্িি এবং গ্রাহর্কর খদ ার্িািা করর্িি ত ি তার্দর
র্যয সব নদর্ক 6 েু র্ের দূরত্ব বজায় োর্ক, র্নদ িা তার্দর র্যয
খকাি িারীনরক প্রনতবন্ধকতা োর্ক।
খিারুর্ র খভতর্র বা পানকে ংর্য়র যার্ি খেপ অেবা তীর নচহ্ন সহ
সাইি বযবহার কর্র নি ু ী পার্য় হাাঁো ক াি।
স্পষ্ট পৃেক প্রর্বি পে এবং প্রযার্ির বযবযা করুি।
বাইর্র গ্রাহকর্দর সানরবদ্ধ করার জিয প্রস্তুত হি িারীনরক দূরত্ব বজায়
রা ার সার্ে সার্ে (উদাহরর্স্বরূপ নভজুয়াল নকউস বযবহার করা)।
সা ানজক দূরত্ব খ র্ি চলর্ত ক ীর্দর স য়সূচী আর্গ আগু-নপিু করুি।
গ্রাহকর্দর সঙ্গীনবহীি খেস্ট ড্রাইভ করার অিু নত নদি।
খর্ ার্ি সম্ভব পর্ের পাি খের্ক গানড় নির্য় র্াওয়া বা গানড় খরর্
র্াওয়ার বযবযা করুি।
বদ্ধ যার্ি খদ া বা ভাড়া খদওয়ার জিয রা া গানড়র সং যা সীন ত
করুি।
খেস্ট ড্রাইর্ভ বা গানড় ভাড়া খদওয়া িাড়া গানড় স্পিে করা র্তো
সম্ভব ক াি।
একই স র্য় একজর্ির খবনি বযনক্তর্ক একর্ট খিার্ো জায়গার (খর্ ি
নলেে, গানড়) বযবহার নিনিদ্ধ করুি, র্নদ িা খসই জায়গার সকল
বযনক্ত ুর্ র আবরর্ পর্র োর্কি। ওই যার্ি একানযক বযনক্ত োকর্ল,
সবোনযক র্তজি ওই যার্ি োকর্ত পারর্বি তার 50% এর ক োকুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার নিতীয় পর্োয় সংক্রান্ত অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত সকল র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্ে প্রর্র্াজয, এবং তার সার্ে খসই সকল রাজযবযাপী র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্েও প্রর্র্াজয র্া পূর্বে অপনরহার্ে নহর্সর্ব পনরচালিা করার অিুর্ াদি
খপর্য়নিল। সম্পূর্ে নববরর্র্র জিয গানড় নবক্রয়, ইজারা, এবং ভাড়ার জিয অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা খদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চলাকালীি স র্য় র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত সকল
বযবসাগুনলর্ক র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত নক্রয়াকলাপ সংক্রান্ত রাজয এবং খেডারাল
প্রর্য়াজিীয়তায় খর্ খকাি পনরবতে র্ির সার্ে নির্জর্দর হালিাগাদ রা র্ত হর্ব এবং খসগুনল তার্দর পনরচালিা-প্রনক্রয়ার
অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্য়োিিযক
প্রনর্রক্ষ়োর্ূনক
সরঞ্জ়োর্

সুে়োনরিকৃর্ সযিত ়োত্তর্ অিুিীনি

নিনিত করুি খদাকার্ি প্রর্বি করা প্রর্তযক গ্রাহক ুর্ র আবরর্
পর্র আর্িি, র্নদ খসই গ্রাহক দুই বির্রর খবনি বয়র্সর হি এবং
নচনকতসাগতভার্ব খত ি একর্ট আবরর্ সহয করর্ত সে হি।
ক ীর্দর নবিা রর্চ একর্ট গ্রহর্র্র্াগয র্ু র আবরর্ প্রদাি করুি
এবং বদলার্িার প্রর্য়াজি হর্ল আবরর্র্র পর্োপ্ত স্টক রা ুি।
গ্রহর্র্র্াগয ুর্ র আবরর্র্র র্যয অন্তভুে ক্ত নকন্তু খসগুনলর র্যযই
সী াবদ্ধ িয়, কাপড় (খর্ ি: বানড়র্ত ততনর খসলাই করা কাপড়,
কুইক কাে, বযান্ডািা), সানজেকযাল াস্ক, এবং খেস নি্।
ুর্ র আবরর্গুনল অবিযই পনরষ্কার করর্ত এবং বদলার্ত হর্ব এবং
খিয়ার করা র্ার্ব িা।
ুর্ র আবরর্ সহ নকভার্ব PPE পরর্ত, ুলর্ত, পনরষ্কার এবং বজেি
করর্ত হয়, খস নবির্য় নির্য়াগকারীরা ক ীর্দর প্রনিের্ খদর্বি।
ক ীর্দর এর্ক অপর্রর অেবা গ্রাহকর্দর 6 েু ে দূরর্ত্বর র্যয
োকার, এবং খর্ খকাি স য় গ্রাহকর্দর সার্ে আলাপচানরতা করার
স য় বাযযতা ূলকভার্ব ুর্ র আবরর্ পরর্ত হর্ব।
নজনিিপে খিয়ার করা এবং সাযারর্ভার্ব বযবহৃত পৃষ্ঠতলগুনল
(খর্ ি, ইর্লকট্রনিক্স এবং চানব) খিাাঁয়া সীন ত করুি; অেবা,
বা সাযারর্ভার্ব বযবহৃত বস্তু এবং পৃষ্ঠতর্লর সংস্পর্িে আসার স য়
গ্লাভস বযবহার বাযযতা ূলক করুি; অেবা, সংস্পর্িে আসার আর্গ
এবং পর্র বযনক্তর্দর হাত সযানিোইজ করা অেবা খযায়া
বাযযতা ূলক করুি।
র্নদ খেস্ট ড্রাইভ করার জিয একানযক বযনক্তর প্রর্য়াজি হয়, তাহর্ল
প্রর্তযক বযনক্তর্ক বাযযতা ূলকভার্ব ুর্ র আবরর্ পরর্ত হর্ব।

স্ব়োস্থ্যনিনি, েনরষ্করণ
এিং জীি়োণুর্ুক্তকরণ

খসন্টার ের নডনজজ কর্রাল এন্ড নপ্রর্ভিিি (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবং স্বাযয অনযদপ্তর (Department of
Health, DOH) প্রদত্ত স্বাযযনবনয, পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা, ও জীবার্ু ুক্তকরর্
নবনয খ র্ি চলুি এবং সাইর্ে পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নতা ও জীবার্ু ুক্তকরর্
কার্েক্রর্ র তানর , স য়, ও পনরনয নলর্ রা ুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

খর্ ার্ি সম্ভব, নিরাপত্তার সাবযািতাগুনল বজায় রা ার পািাপানি
বাইর্রর বাতাস খবনি পনর ার্র্ নভতর্র প্রর্বি করার্িার বর্দাবস্ত
(খর্ ি দরজা বা জািলা ুর্ল রা া) করুি।
খর্সব গানড় গুনল পনরষ্কার এবং জীবার্ু ুক্ত করর্ত অসুনবযা হয়
(খর্ ি, খেনিক নসে), খসগুনলর্ক ভাড়া খদওয়া অেবা খেস্ট
ড্রাইভ করর্ত খদওয়া খের্ক নবরত োকুি।

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয গ়োন়ি
নিক্র , ইজ়োর়ো, এিং ভ়ো়ি়ো সংক্র়োন্ত
নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার নিতীয় পর্োয় সংক্রান্ত অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত সকল র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্ে প্রর্র্াজয, এবং তার সার্ে খসই সকল রাজযবযাপী র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্েও প্রর্র্াজয র্া পূর্বে অপনরহার্ে নহর্সর্ব পনরচালিা করার অিুর্ াদি
খপর্য়নিল। সম্পূর্ে নববরর্র্র জিয গানড় নবক্রয়, ইজারা, এবং ভাড়ার জিয অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা খদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চলাকালীি স র্য় র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত সকল
বযবসাগুনলর্ক র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত নক্রয়াকলাপ সংক্রান্ত রাজয এবং খেডারাল
প্রর্য়াজিীয়তায় খর্ খকাি পনরবতে র্ির সার্ে নির্জর্দর হালিাগাদ রা র্ত হর্ব এবং খসগুনল তার্দর পনরচালিা-প্রনক্রয়ার
অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্য়োিিযক
স্ব়োস্থ্যনিনি, েনরষ্করণ,
এিং জীি়োণুর্ুক্তকরণ
(চনযে)

সুে়োনরিকৃর্ সযিত ়োত্তর্ অিুিীনি

সাইর্ে হার্তর স্বাযযনবনয পালর্ির নিনদে ষ্ট জায়গা রা ুি এবং
রের্ার্বের্ করুি, সাবার্ির সর্ঙ্গ হযান্ডওয়ানিং সহ, জল এবং
কাগজ খতায়ার্ল সরবরাহ করুি খসইসার্ে খর্ অঞ্চর্ল হাত খযায়া
সম্ভব িয় খস ার্ি একর্ট 60% বা তার খবনি অযালর্কাহল র্ুক্ত
অযালর্কাহল নভনত্তক হযান্ড সযানিোইজার সরবরাহ করুি। জায়গার্টর
সবেে হযান্ড সযানিোইজার রা র্ত হর্ব।

খেনসনলর্ট, খিয়ার করা করা পৃষ্ঠতল এবং বস্তু সহ অিযািয যািগুনল
অন্ততপর্ে ক ীর্দর ওয়াকে র্স্টিি পনরবতে ি অেবা গ্রাহকর্দর
র্ািবাহর্ির সংস্পর্িে আসার পর প্রনতবার পনরষ্কার এবং জীবার্ু ুক্ত
করর্ত হর্ব।

খিয়ার করা এবং প্রায়িই খিাাঁয়া হয় এ ি সব পৃষ্ঠতল বযবহার্রর
পূর্বে ও পর্র বযনক্তর্দর হাত পনরষ্কার রা ার বযবযা প্রদাি করুি
এবং তার্দর খসগুনল বযবহার করর্ত উৎসানহত করুি।
খর্ ার্ি সম্ভব, খরস্টরু গুনলর্ত যারর্ ে তা কন র্য় দূরত্ব বজায়
রা ার নিয় াবলী র্ার্ত পালি করা হয় তা নিনিত করুি।
জায়গা বা খেনসনলর্টর্ট নিয়ন ত পনরষ্কার ও জীবার্ু ুক্ত করুি
এবং বহু ািুর্ির বযবহার করা উচ্চ ঝুাঁ নক র্ুক্ত জায়গাগুনল
(খর্ ি খরস্টরু ) এবং প্রায়িই স্পিে করা পৃষ্ঠতলগুনল আর্রা
র্ির্ি পনরষ্কার ও জীবার্ু ুক্ত করুি, পনরর্বি সংরের্ সংযা
(Environmental Protection Agency, EPA) িারা COVID-19
এর প্রনতর্রার্য কার্েকর নহর্সর্ব নির্ীত পনরর্বি সংরের্ দপ্তর্রর
(Department of Environmental Conservation, DEC) সা গ্রীগুনল
বযবহার কর্র।
গ্রাহকর্দর গানড় নির্য় র্াওয়া অেবা খেস্ট ড্রাইভার জিয নির্য়
র্াওয়ার আর্গ এবং নদর্য় র্াওয়ার পর্র প্রনতবার গানড় (খভতর্র
এবং বাইর্র) এবং গানড়র চানব পনরষ্কার ও জীবার্ু ুক্ত করর্ত হর্ব।
পনরষ্কার বা জীবার্ু ুক্ত করার পর্যগুনল অেবা পনরষ্কার
বা জীবার্ুিার্ির প্রনক্রয়া র্নদ নিরাপত্তার ঝুাঁ নক ততনর কর্র
অেবা উপকরর্গুনলর অবিনত র্োয়, তাহর্ল হার্তর স্বাযযনবনযর
খস্টিি রা ুি, গ্লাভস সরবরাহ করুি, এবং/অেবা খসই
যরর্ির উপকরর্ স্পিে করা বযনক্তর সং যা সীন ত করুি।
খিয়ার করা
াবার)।

াবার ও পািীয় নিনিদ্ধ করুি (খর্ ি বুর্ে যাাঁর্চর

PPE সহ নবনভন্ন য়লা-আবজেিা খেলার জিয ভবর্ির চারপার্ি
য়লা খেলার পাে রা ুি।
খসল্ফ সানভে ং বার, খভনন্ডং খ নিি, কযার্ে এবং ডাইনিং এনরয়াসহ
স স্ত সুর্র্াগ-সুনবযা বন্ধ করুি।

য ়োগ়োয ়োগ

নিনিত করুি খর্ আপনি রার্জযর জানর করা নির্ের
নির্দে নিকার্ট পর্োর্লাচিা কর্রর্িি এবং বুর্ঝর্িি, এবং
আপনি খসগুনল বাস্তবায়ি করর্বি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয গ়োন়ি
নিক্র , ইজ়োর়ো, এিং ভ়ো়ি়ো সংক্র়োন্ত
নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা পুিরায় খ ালার নিতীয় পর্োয় সংক্রান্ত অিুর্ ানদত নিউ ইয়র্কে র অঞ্চলগুনলর্ত সকল র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্ে প্রর্র্াজয, এবং তার সার্ে খসই সকল রাজযবযাপী র্ািবাহর্ির নবনক্র,
ইজারা এবং ভাড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্পর খের্েও প্রর্র্াজয র্া পূর্বে অপনরহার্ে নহর্সর্ব পনরচালিা করার অিুর্ াদি
খপর্য়নিল। সম্পূর্ে নববরর্র্র জিয গানড় নবক্রয়, ইজারা, এবং ভাড়ার জিয অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা খদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চলাকালীি স র্য় র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত সকল
বযবসাগুনলর্ক র্ািবাহর্ির নবনক্র, ইজারা, এবং ভাড়ার সার্ে জনড়ত নক্রয়াকলাপ সংক্রান্ত রাজয এবং খেডারাল
প্রর্য়াজিীয়তায় খর্ খকাি পনরবতে র্ির সার্ে নির্জর্দর হালিাগাদ রা র্ত হর্ব এবং খসগুনল তার্দর পনরচালিা-প্রনক্রয়ার
অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব। খকার্িা নবদয াি প্রর্র্াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাল আইি, নিয় কািুি এবং াি প্রনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্য়োিিযক
য ়োগ়োয ়োগ (চনযে))

সুে়োনরিকৃর্ সযিত ়োত্তর্ অিুিীনি

খেনসনলর্টর চানরনদর্ক সাইর্িজ খপাস্ট কর্র বযনক্তবগের্ক সঠিক
স্বাযযনবনয, সা ানজক দূরর্ত্বর নিয় াবলী, PPE এর সঠিক বযবহার
এবং পনরষ্কার এবং জীবার্ু ুক্ত করার খপ্রার্োকল খ র্ি চলার কো
র্ি কনরর্য় নদি।
র্নদ খকাি ক েচারী COVID-19 এর পরীোয় পনজর্টভ েল লাভ
কর্রি, তাহর্ল অপার্রেরর্ক অনবলর্ে খস্টে এবং যািীয় স্বাযয
দপ্তরর্ক অবনহত করর্ত হর্ব এবং পনরনচতর্দর ুাঁর্জ বার করার
প্রর্চষ্টায় সহর্র্ানগতা করর্ত হর্ব, র্ার র্যয োকর্ব ক ীর সার্ে
খর্ বযনক্তর নিকে বা র্নিষ্ঠ সংর্র্াগ নিল তার্দর সম্পর্কে জািার্িা,
তর্ব খস্টে এবং খেডারাল আইি এবং প্রনবযাি অিুর্ায়ী প্রর্য়াজিীয়
খগাপিীয়তা বজায় খরর্ ই তা করর্ত হর্ব।

ক ী এবং গ্রাহকর্দর তেয প্রদার্ির জিয ওর্য়ব খপজ, খেক্সে এবং
ইর্ ইল গ্রুপ এবং খসািযাল ন নডয়ার বযবহার করুি।
তবদুযনতি খর্াগার্র্ার্গর াযযর্ কাগজপে আদাি প্রদাি করুি এবং
খর্ ার্ি সম্ভব গ্রাহকর্দর সার্ে খর্াগার্র্াগ করার জিয খোি, ইর্ ইল
অেবা নভনডও কিোর্রনসং বযবহার করুি।
ক েচারী, গ্রাহকর্দর জিয একর্ট খর্াগার্র্াগ পনরকেিা গর্ড় তু লুি র্া
প্রর্র্াজয নির্দে িাবলী, প্রনিের্, সাইর্িজ এবং বযনক্তবগের্ক তেয প্রদার্ির
একর্ট সুসঙ্গত উপায় অন্তভুে ক্ত কর্র।

সাইর্ে সহর্জই খচার্ পর্র এ ি যার্ি সম্পূর্ে করা সুরোর
পনরকেিার্ট খপাস্ট করুি।

নিনিং

অসুয ক ীর্দর বানড়র্ত োকা উনচত অেবা ক ের্ের্ে অসুয হর্ল
বানড়র্ত নের্র র্াওয়া উনচত।
COVID-19 পনজর্টভ হওয়া খকাি ক ীর্ক প্রনতষ্ঠার্ি ঢু কর্ত খদওয়া
উনচত িয় এবং তার অবযা ূলযায়ি ও পরীো করার জিয তার্ক
তার স্বাযযর্সবা প্রদািকানরর সার্ে খর্াগার্র্ার্গর নির্দে িিাবলী নদর্য়
বানড়র্ত পাঠির্য় খদওয়া উনচত।
একর্ট পনজর্টভ খকর্সর খের্ে পনরষ্কার করার, জীবার্ু ুক্ত করার,
এবং কন্টযাক্ট খট্রনসংর্য়র জিয একর্ট পনরকেিা করুি।
বাযযতা ূলক স্বাযয নিনিং অিুিীলি (খর্ ি, প্রশ্নপে পূরর্, তাপ াো
র্াচাই) বাস্তবায়ি করুি ক ী, ঠিকাদার, এবং অিযািয দিেিােীর্দর
জিয এগুনল নজজ্ঞাসা কর্র (1) গত 14 নদর্ি COVID-19 উপসগে
(2) গত 14 নদর্ি ইনতবাচক COVID-19 পরীো, এবং/অেবা (3)
গত 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া বা সর্দহভাজি কার্রা সার্ে র্নিষ্ট বা
নিকে সংস্পর্িে আসার দৃষ্টান্ত। উত্তরগুনল অবিযই প্রনতনদি পর্োর্লাচিা
এবং িনেবদ্ধ করর্ত হর্ব।

র্োর্ে PPE পনরযাি কর্র বা স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন করা
খডনলভানরগুনল িাড়া, ক ী ও অনতনে সহ প্রর্তযক বযনক্তর, র্ার্দর
কার্জর সাইর্ে বা অঞ্চর্ল অিযািয বযনক্তর্দর সার্ে নিকে বা র্নিষ্ঠ
সংর্র্াগ হর্ত পার্র তার্দর জিয সব স য় একর্ট অবযাহত লগ বজায়
রা ুি। লগর্টর্ত গ্রাহকর্দর একর্ট তানলকা রা ার প্রর্য়াজি খিই।
নিিারর্দর CDC, DOH, এবং OSHA খপ্রার্োকলগুনলর সার্ে পনরনচত
বযনক্তবগে িারা প্রনিনেত করর্ত হর্ব এবং তার্দর, অন্তত একর্ট
ুর্ র আবরর্ সহ, র্োর্ে PPE পরর্ত হর্ব।
গ্রাহকর্দরর্ক স্বাযয পরীো করর্ত নকংবা খর্াগার্র্ার্গর তেয নদর্ত
বাযয করা র্ার্ব িা নকন্তু তার্দর এর্ট করর্ত উৎসানহত করা
খর্র্ত পার্র।
গ্রাহকর্দর খর্াগার্র্ার্গর তেয প্রদাি করর্ত উতসানহত করুি র্ার্ত
প্রর্য়াজর্ি তার্দর লগ করা খর্র্ত পার্র এবং খট্রনসর্ের জিয তার্দর
সার্ে খর্াগার্র্াগ করা খর্র্ত পার্র।
খলাকজি আসার পূর্বেই র্োসম্ভব দূরবতীভার্ব নিনিং করুি (খর্ িখেনলর্োি বা ইর্লকট্রনিক জনরর্পর াযযর্ )।
নিনিং সম্পন্ন করার পূর্বে খলাকজি র্ার্ত এর্ক অপর্রর র্নিষ্ট বা
কািাকানি সংস্পর্িে িা আসর্ত পার্র খসজিয নিনিং প্রনক্রয়া স ন্বয়
করুি।
খর্ স স্ত ক েচারী একর্ট সর্দহজিক বা নিনিত COVID-19 খকর্সর পর্র
কার্জ আবার খর্াগদাি করর্ত চাইর্িি বা খর্ ক েচারী COVID-19 এর
সংক্রন ত একজি বযনক্তর র্নিষ্ঠ সানন্নর্যয বা কািাকানি এর্সর্িি তার্দর
সম্পর্কে খপ্রার্োকল এবং িীনত ালার জিয DOH এর নির্দে নিকা খদ ুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

