অট ো রেস িং কোর্য কলোপগুসলে জন্য অন্তর্য র্তীকোলীন্ সন্টদয সিকো
COVID-19 জন্স্বোটযযে িংক কোলীন্ পসেসযসর্তটর্ত
আপসন্ এই ন্সিটি পটে আপসন্ ন্ীটে সন্সির্ত কেটর্ত পোটেন্।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উটেিয
অস ো ররেট্র্যোকগুহি আেোর খুিসে েসি, COVID-19 এর হেস্তোর ররোধ করসে অস ো ররেট্র্যোসকর িোইসেন্সপ্রোপ্ত েো
ফ্র্যোঞ্চোইজড অপোসর র, েোসের কর্মচোরী, অনয রে রকোসনো কর্ী, এেং অস ো ররহেং কোেমকিোসপর অংশগ্রিণকোরীসের
COVID-19 জনস্বোসযযর েংক কোিীন পহরহযহেসে অস ো ররহেং কোেমকিোপগুহি পহরচোিনো করোর রেসে েোেধোনেো
রনওয়োর জনয েিোয়েো করসে এই অন্তেমেীকোিীন হনসেম হশকোটি (অস ো ররহেংসয়র জনয অন্তেমেীকোিীন COVID-19
হনসেম হশকো) তেহর করো িসয়সে। এই হনসেম হশকোটির উসেসশযর জনয, "ররহেং কোেমকিোপ" েিসে একটি আস ো ররেট্র্যোসক
অস ো ররহেংসয়র জনয প্রস্তুহে েো অস ো ররহেংসয়র ের্স্ত কোেমকিোপসক রেোঝোসনো িসয়সে।
এই হনসেম হশকোগুহি রকেির্োে নযযনের্ আেহশযকেো এেং রে রকোসনো অস ো ররেট্র্যোসকর পহরচোিক অহেহরক্ত েেকম েো এেং
হনসেধোজ্ঞো জোহর করসে পোসরন। এই হনসেম হশকোগুহি রেস র পেমোয় II হরওসপহনংসয়র ের্য় জনস্বোসযযর জনয রে অভ্যোে
েো চচমোগুহি েেসেসক ভ্োসিো েসি জোনো রেসে েোর ওপর হভ্হি কসর করো িসয়সে, এেং এই হনসেম হশকোগুহি রে নহে
হভ্হিক েো ঘনঘন পহরেহেম ে িসে পোসর েো িয়। েোয়েদ্ধ পেেণ - হনসচ রেভ্োসে েংজ্ঞোহয়ে করো িসয়সে - অস ো
ররহেং কোেমকিোসপর েোসে েম্পহকম ে ের্স্ত যোনীয়, রে এেং েুক্তরোষ্ট্রীয় আেহশযকেোগুহি রর্সন চিোর জনয
তকহিয়েসেোেয। েোয়েদ্ধ পেেণ এই আেশযকেোগুহির রে রকোসনো আপসড িসি রে হেেসয় অেেে েোকো, রেইেোসে রে
রকোসনো অস োসরহেং েংক্রোন্ত কোেমকিোপ এেং/অেেো েোইস র হনরোপিো পহরকল্পনোসে রেগুহি অন্তভ্ুম ক্ত করোর জনযও
তকহিয়েসেোেয।
প ভূ সি
7ই র্োচম, 2020 েোহরসখ, েভ্নমর অযোন্ড্রু এর্. কুওসর্ো COVID-19 এর পহরসপ্রহেসে একটি জরুহর অেযো রঘোেণো কসর
হনেমোিী আসেশ 202 জোহর কসরন। ের্গ্র হনউইয়কম জুসে COVID-19 এর কহর্উহনটি ট্র্োন্সহর্শন ঘস সে। আসরো েহেসয়
পেো হ্রোে করসে, রেখোসন েম্ভে, েযহক্তসের র্সধয অেশযই অন্তে 6 িু স র েোর্োহজক েযরত্ব েজোয় রোখসে িসে।
20 র্োচম 2020 েোহরসখ েভ্নমর কুওসর্ো হনেমোিী আসেশ 202.6 জোহর কসরন, েোসে ের্স্ত রেৌণ েযেেোগুহিসক েপ্তসরর
েপ্তর র্ধযয কর্ীসের কোজকর্মসক েন্ধ রোখোর হনসেম শ রেওয়ো িয়। অেযোেশযকীয় েযেেো, ঠিক রেভ্োসে এম্পোয়োর রে
রডসভ্িপসর্ন্ট কসপমোসরশন (Empire State Development Corporation, ESD) দ্বোরো েংজ্ঞোেদ্ধ করো িসয়সে,
হনসেম হশকোটি েযহক্তেে হনসেধোজ্ঞোর শেম োেিীর র্সধয প্রসেোজয নয় হকন্তু হনউ ইয়কম রে হডপো ম সর্ন্ট অে রিিে
(Department of Health, DOH) দ্বোরো জোহর করো পহরচ্ছন্ন এেং হনরোপে কোসজর পহরসেশ েজোয় রোখোর জনয
প্রসয়োজনীয় পহরচোিনহেহধ এেং হনসেম শোেিী রর্সন চিসে িসে এেং েে রেহশ েম্ভেে েোর্োহজক েযরত্ব েজোয় রোখোসে েৃঢ়
অনুসরোধ করো িসয়সে।
12ই এহপ্রি, 2020 েোহরসখ, েভ্নমর কুওসর্ো ের্স্ত অেযোেশযকীয় েযেেোয়ীক প্রহেষ্ঠোনসক েোর কর্ীসের, েোরো কর্মযসি
উপহযে আসেন, হেনোর্যসিয েোসের র্ুসখর আচ্ছোেন, েো েোসের কোসজর ের্য় জনেোধোরণ েো গ্রোিকসের েসে েরোেহর
েংসেোে ঘ োর ের্য় অেশযই েযেিোর করসে িসে, েো প্রেোন করসে হনেমোিী আসেশ 202.16 জোহর কসরহেসিন। 15

এহপ্রি 2020 েোহরসখ েভ্নমর কুওসর্ো হনেমোিী আসেশ 202.17 জোহর কসরসেন েো েুই েেসরর রেহশ েয়েী এেং
হচহকৎেোেেভ্োসে র্ুসখর আেরণ েিন করসে েের্ েকিসক একটি েেমজনীন যোসন এেং েখন েোর্োহজক েযরত্ব েজোয়
রোখো েম্ভে নয়, েো েখন েোর্োহজক েুরত্ব েজোয় রোখসেন নো, েখন েোসের নোক ও র্ুখ একটি র্োস্ক অেেো কোপসের
তেহর র্ুসখর আেরণ হেসয় ঢোকোর জনয হনসেম শ রেয়। 16 এহপ্রি 2020 েোহরসখ েভ্নমর কুওসর্ো হনেমোিী আসেশ 202.18
জোহর কসরন েো েরকোরী এেং রেেরকোরী পহরেিণ েো অনযোনয ভ্োেোর পহরেিণ েযেিোর করো েুই েেসরর রেহশ
েয়সের এেং হচহকৎেোেেভ্োসে একটি র্ুসখর আেরণ েিণ করসে েের্ েকি র্োনুেসক অেশযই রকোন েোেোর ের্য়
েোসের নোক এেং র্ুসখর উপর একটি র্োস্ক অেেো র্ুসখর আেরণ পরোর হনসেম শ রেয়। এেোেোও েরকোহর েো রেেরকোহর
পহরেিসনর রে রকোন পহরচোিক েো চোিকসক একটি র্ুসখর আেরণ েো র্োস্ক েো েোসের নোক এেং র্ুখ রঢসক রোসখ, ো
পরোর হনসেম শ রেয় েখন রের্ন রকোন েোহেসে রকোন েোেী েোসক। েযেেোহয়ক প্রহেষ্ঠোসনর পহরচোিক/র্োহিকসের, র্ুসখর
আেরণ েো র্োসস্কর আেহশযকেো নো রর্সন চিো েযহক্তেেমসক প্রসেশ করসে নো রেওয়োর অহধকোর প্রেোন কসর েভ্নমর
কুওসর্ো, 29 রশ রর্, 2020 েোহরসখ হনেমোিী আসেশ 202.34 জোহর কসরসেন।
26রশ এহপ্রি, 2020 েোহরসখ েভ্নমর কুওসর্ো রঘোেণো কসরন রে েেয-পহরচোহিে, আঞ্চহিক হেসেেসণ পেমোয় হভ্হিসে
হনউইয়সকম হশল্প এেং েযেেো পুনরোয় রখোিোর েযোপোসর পেমোয় হভ্হিক েৃহিভ্হে গ্রিণ করো িসে। 4 রর্ 2020 েোহরসখ
েভ্নমর েযেযো কসরন রে নেু ন COVID-19 েংক্রর্ণ জনেোয পহরসেেো িেণ হভ্হিক পরীেো এেং কন্টোক্ট রট্র্হেং েি
জনস্বোসযযর হেহভ্ন্ন হেক র্োেোয় ররসখ আঞ্চহিক হেসেেণটি করো িসে। 11 রর্, 2020-এ, েভ্নমর কুওসর্ো রঘোেণো
কসরন হনউ ইয়সকম র রেশ হকেু অঞ্চসি 15 রর্, 2020-এর প্রের্ পেমোয় শুরু িসে, েো উপিভ্য আঞ্চহিক রর্হট্র্ক্স এেং
েযচসকর উপর হভ্হি কসর। 29 রশ রর্, 2020 েোহরসখ, েভ্নমর কুওসর্ো রঘোেণো কসরসেন রে রেস র হেহভ্ন্ন অঞ্চসি
হরওসপহনংসয়র হদ্বেীয় পেমোয় শুরু িসে, এেং ভ্োইরোেটি হকভ্োসে প্রহেসরোধ করো রেসে পোসর েো অনেরে পেমসেেণ
করোর জনয হনউ ইয়কম েোেী, েরকোরী কর্মকেম ো এেং হেসশেজ্ঞসের জনয রোসজযর হেস্তৃ ে রড ো েংগ্রসির প্রসচিোসক একহেে
করসে একটি নেু ন প্রোরহম্ভক েেকীকরণ ডযোশসেোডম েোস্তেোয়ন েযেিোর করোর কেোও রঘোেণো কসরসেন। 11 জুন েভ্নমর
কুওসর্ো রঘোেণো কসরন রে হনউ ইয়সকম র রেশ হকেু অঞ্চসি 12 জুন েোহরসখ পুনরোয় রখোিোর েৃ েীয় পেমোয় শুরু িসে।
হনম্নহিহখে র্োন েোেোও, ের্স্ত অস ো ররেট্র্যোকগুহিসক স্বোযয হেভ্োে (DOH) এর জোহর করো পহরচ্ছন্ন এেং হনরোপে কর্ম
পহরসেশ েজোয় রোখোর জনয হনসেম শনো ও আসেশ রর্সন চিসে িসে।
অনুগ্রি কসর িেয করুন রে, হনউ ইয়কম রে দ্বোরো ইেুয করো অনযোনয পহরচোিনোহেহধ রেসক এই নহেসে উসেখ করো
পহরচোিনো হেহধ পৃেক, অহধক েোম্প্রহেক হনসেম হশকো প্রসয়োে করো িসে।
সন্উ ইয়কয রেট দোয়র্দ্ধ অট ো রেস িং কোর্য কলোপগুসলে জন্য িোন্দণ্ড
আসর্হরকোনে উইে হডজোহেহিটিজ অযোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), রেন্টোেম ির হডহজজ কসেি
অযোন্ড হপ্রসভ্নশন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভ্োয়রনসর্ন্ট রপ্রোস কশন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং র্োহকম ন েুক্তরোসষ্ট্রর শ্রর্ হেভ্োসের অকুসপশনোি রেিটি অযোন্ড রিিে
অযোডহর্হনসেশন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনের্ র্োন, েসে
রে ু কুর র্সধয েীর্োেদ্ধ নয়, েো েি প্রসেোজয রিডোসরি শেম োেিী েসেমোপহর রেস র নযযনের্ র্োনেণ্ড পযরণ নো কসর
রকোসনো অস ো ররহেং কোেমকিোপ পহরচোহিে িসে পোরসে নো।
COVID-19 জনস্বোযয েম্পহকম ে জরুহর পহরহযহের ের্য় কোেমরে ের্স্ত অস ো ররহেংসয়র রেসে এই হনসেম হশকোয় েোকো
রেস র র্োনেণ্ডগুহি রে দ্বোরো েংসশোহধে েো রে নো করো পেমন্ত প্রসেোজয েোকসে। অস ো ররেট্র্যোসকর র্োহিক েো
পহরচোিক (উভ্সয়র রেসেই, "েোয়েদ্ধ পেেণ"), এই র্োনেণ্ডগুহি পযরণ করোর জনয েোয়েদ্ধ েোকসেন।
এই নহেটি এই হেশ্বোসের ওপর অনুর্োন কসর করো িসয়সে রে রকোসনো অহডসয়ন্স, ভ্ক্ত, েশমকসক একটি ররহেং েো প্রহশেণ
রপ্রোগ্রোসর্ উপহযে েোকোর অনুর্হে রেওয়ো িসে নো। শুধুর্োে অেযোেশযক অংশগ্রিণকোরী এহেং কর্ীরোই েোসে অস ো
ররেট্র্যোক গ্রোউন্ডগুহিসে অযোসক্সে কসর েো হনহিে করোর জনয পেমোপ্ত হনরোপিো এেং অস ো ররেট্র্যোসকর েোইসর রকউ
জর্োসয়ে করসি েোসের েহরসয় রেওয়োর েোহয়ত্ব েোয়েদ্ধ পেেসণর।
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হনর্নহিহখে হনসেম হশকো হেনটি হনহেম ি হেভ্োসে েংেঠিে করো িসয়সে: র্োনুে, যোন, এেং প্রহক্রয়োের্যি

I. িোন্ুষ
A. িোেীসেক দূেত্ব
•

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই হনহিে করসে িসে রে িোইসন েোাঁেোসনোর ের্য়, হিি েো চিন্ত হেহে েযেিোসরর ের্য়,
অই জোয়েোটির এহেসক ওহেসক ঘুসর রেেোেোর ের্য়, েকি েযহক্ত, েে ো েম্ভে, অনয েযহক্ত েো একইেোসে নো আেো
অনয েযহক্তসের গ্রুসপর রেসক অন্তে েয় িু েযেধোন ররসখ েোর্োহজক েযরসত্বর হনয়র্োেিী পোিন করসেন, েহে নো
একটি অস ো ররেট্র্যোসকর হনহেম ি হকেু কোেমক্রসর্র জনয অনয েযহক্তসের েয় িু স র র্সধয আেসে নো িয়। এই
কোেমক্রর্গুহি হচহিে করো িসে এেং প্রভ্োহেে েযহক্তেসেমর ঝুাঁ হক েযরীকরসণর জনয একটি রপ্রোস োকি কোেমকর করসে
িসে। রে রকোসনো ের্য় রকোসনো েযহক্ত অনয একজসনর েয় িু স র র্সধয চসি আেসি, অন্তেপসে, একটি স্বীকৃ ে
র্ুসখর আেরণ অেশযই পরসে িসে। অনয রকোসনো েযহক্ত িঠোৎ কসর েয় িু স র র্সধয চসি আেসি, কর্মচোরী এেং
অংশগ্রিণকোরীসের একটি র্ুসখর আেরণ পসর রনওয়োর জনয অেশযই প্রস্তুে েোকসে িসে, এেং েেের্য় একটি র্ুসখর
আেরণ েসে রোখসে িসে।
o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ ে র্ুসখর আেরণগুহির র্সধয অন্তভ্ুম ক্ত হকন্তু েীহর্ে নয়, র্ুখ এেং নোক উভ্য়ই
ঢোসক এরকর্ কোপসের র্ুসখর আেরণ এেং হডজসপোসজসেি র্োস্কে।

o

েহেও, কোসজর ধরসনর জনয রেখোসন েোধোরণে েযহক্তেে েুরেোর্যিক েরঞ্জোসর্র (PPE) একটি উচ্চ র্োসনর
েুরেোর প্রসয়োজন রেইেে রেসে কর্মসেসের কোেমকিোপগুহির জনয কোপসের, হডজসপোসজসেি, েো অনযোনয েোহেসে
তেহর র্ুসখর আেরণ স্বীকৃ ে নয়। রেই কোেমকিোপগুহির জনয, হেেযর্োন হশল্প র্োসনর অধীসন N95 ররহিসর োর
েো অনযোনয েযহক্তেে প্রহেরেোর্যিক েরঞ্জোর্ (PPE) েযেিোর করো অেযোিে রোখো উহচে, রের্ন রপশোেে
হনরোপিো এেং স্বোযয প্রশোেন (OSHA) হনসেম হশকো অনুেোয়ী েংজ্ঞোহয়ে করো িয়।

•

রকোসনো অস ো ররেট্র্যোসক রকোসনো অহডসয়ন্স, ভ্ক্ত, েো েশমকসক উপহযে েোকোর েো প্রসেসশর অনুর্হে রেওয়ো েোসে
নো।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক, েে ো েম্ভে, েযহক্তেসেমর র্সধয েেোেে েযরত্ব হনহিে করসে যোয়ী ওয়োকম সেশনগুহির জনয
েোস্তেেের্ে রিআউ গুহির েসদোেস্ত করসে িসে

•

েোয়েদ্ধ পেেণ ওয়োকম সেশন ও কর্মচোরীর েেোর এিোকোর েংখযো েযেিোর পহরেেম ন এেং/অেেো েীর্োেদ্ধ করসে
পোসর, েোসে শ্রহর্করো েে হেক রেসক অন্তে েয় িু (রের্ন-পোসশ এেং েখন এসক অপসরর র্ুসখোর্ুহখ িয়) এেং
েযেিোসরর র্সধয পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত নো কসর ওয়োকম সেশন রশয়োর নো কসরন। ওয়োকম সেশনগুহির র্সধয েযরত্ব
েজোয় রোখো েম্ভে নো িসি, েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই র্ুসখর আেরণ প্রেোন করসে িসে রেগুহি েযেিোর করো
েোধযেোর্যিক করসে িসে েো রেখোসন প্লোহেসক হেভ্োজক রেওয়োসির র্সেো েস্তুেে েোাঁধো, েোয়ুপ্রেোি, হিটিং, কুহিং,
েো েোয়ু চিোচসি েোাঁধো েৃহি করসে নো রেখোসন র্ুসখর আেরসণর পহরেসেম রেগুহির েসদোেস্ত করো রেসে পোসর।

•

o

OSHA হনসেম হশকো অনুেোয়ী শোরীহরক েযরত্ব েজোয় রোখোর জনয েোধো তেহর করো উহচে।

o

েস্তুেে েোাঁধোর হেকল্পগুহি অন্তভ্ুম ক্ত করসে পোসর: িোহি কসর কো ো পেম ো, রপ্লহক্সগ্লোে েো রেই ধরসনর উপকরণ,
েো অনযোনয অপ্রসেশয হেভ্োজক েো পোটিমশনগুহি।

েোয়েদ্ধ পেসের রেো জোয়েোগুহির (রের্ন হিফ্ট, েোহে) েযেিোর হনহেদ্ধ করসে িসে েোসে একই ের্সয় এক
একজসনর রেহশ েযহক্ত েযেিোর করসে নো পোসরন, েহে নো রেই ের্স্ত জোয়েোয় েকি েযহক্ত রেই ের্য় গ্রিণসেোেয
র্ুসখর আেরণ পসর েোসকন। েহেও, এর্নহক র্ুসখর আেরণ পসর েোকসিও, রেই জোয়েোয় েো েোহেসে েেমোহধক
েেজন েোকসে পোসরন েোর 50% এর রেহশ কখনই েোকসে পোরসে নো, েহে নো রেটি একজসনর েোকোর র্সেো
কসর হডজোইন করো িসয় েোসক। েোয়েদ্ধ পেেণসক হনরোপিোর রপ্রোস োকিগুহি রর্সন চিোর পোশোপোহশ েোইসরর েোেোে
েে ো হভ্েসর প্রসেশ করোসনো েোয় েোর েসদোেস্ত (রের্ন জোনিো এেং েরজো খুসি রোখো) কসর েোয়ু চিোচি
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েোেোসে িসে। েোয়েদ্ধ পেেণ, হিিস র জনয অসপেো করোর জোয়েোগুহিসে জনের্োের্ েোসে নো িয় এেং হিিস
েেজন রেসে পোরসেন েোর েংখযো েীহর্ে কসর, হেহের েযেিোসরর র্সেো, অহেহরক্ত েযেযো রনসেন।
•

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই হনহিে করসে িসে রে কর্মচোরী এেং অংশগ্রিণকোরীরো েখন েোহেগুহি েযেিোর করসেন,
েখন প্রহেটি েোহে একজন আসরোিীসেই েীহর্ে েোকসে, েহে নো েোসে েোকো েকি েযহক্ত েেোেে র্ুসখর আেরণ
পসর েোসকন।

o

েে েোহেগুহি েযেিোসরর পসর এেং েোহেটি অনয েযহক্ত েযেিোর করোর আসে অেশযই পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত
করসে িসে।

•

ঘহনষ্ঠ েোহন্নধয েো কোেোকোহে েোকোর েংখযো েীহর্ে করোর জনয রেণোসেেণ করোর কর্ীসের রজোেোয়/রেোস ো গ্রুসপ
হনসয়োহজে করোর েুপোহরশ করো িয়।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক েরু েহি, িসির রোস্তো অেেো জোয়েোয় েীরহচি েি র প েো প্রেীক েযেিোর কসর উভ্য়র্ুখী
িোাঁ ো পসের হভ্ে কর্োসে এেং ের্স্ত েোধোরণ েযেহৃে চত্বরগুহি এেং েোধোরণে িোইন তেহর িসে পোসর অেেো
রিোক জর্োসয়ে িসে পোসর এর্ন রকোসনো চত্বসর (রের্ন স্বোযয হিহনংসয়র রেশন) েয় িু েযরত্ব েজোয় রোখোর
েোইসনজ এেং েযরসত্বর হচি হেসয় উপেুক্ত েযেযো হনসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগুহিসক স্বোযয হেভ্োে এর COVID-19 হচিগুহির েোসে েোর্ঞ্জেযপযণম হচি োঙোসে িসে। েোয়েদ্ধ পেেণ
েোসের কর্মযি হনহেম ি হনজস্ব কোসেোর্োইজ করো েোইসনজ তেহর করসে পোসরন, হকন্তু রেই েোইসনজ েপ্তসরর
েোইসনসজর েোসে েংেহেপযণম িসে িসে। েোইসনজ কর্মচোরীসের এগুহি র্সন কহরসয় রেওয়োর জনয েযেিোর করসে িসে:
o

েখন েয় িু স র েোর্োহজক েযরত্ব েজোয় রোখো েোসে নো েখন একটি র্োস্ক েো কোপসের র্ুসখর আেরণ হেসয়
েোসের নোক ও র্ুখ ঢোকো।

o

PPE েেোেেভ্োসে েংরেণ করো, এেং েখন েোহেি করসে িসে েখন েোহেি করো।

o

শোরীহরক েযরসত্বর হনসেম শীকোগুহি রর্সন চিো।

o

COVID-19 এর উপেেম েো েংক্রর্সণর প্রহেসেেন করো, এেং হকভ্োসে এটি করো উহচে।

o

িোসের পহরচ্ছন্নেো এেং পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর হনসেম হশকো অনুেরণ করুন।

o

েেোেে শ্বোে-প্রশ্বোসের পহরচ্ছন্নেো এেং কোহশর হশিোচোর অনুেরণ করুন।

B. আর্দ্ধ যোটন্ িোটর্ি
•

েোয়েদ্ধ পেগুহিসক অেশযই েশরীসর ের্সেে িওয়ো েীহর্ে করসে িসে (রের্ন হর্টিং, প্রহশেণ) েে রচসয় রেশী
েে ো েম্ভে এেং অনযোনয পদ্ধহে রের্ন হভ্হডও েো র হিকনিোসরহন্সং এর র্সেো পদ্ধহে েযেিোর করো, CDC-র
হনসেম হশকো অনুেোয়ী "েযেেো ও হনসয়োেকোরীসের জনয অন্তেমেী হনসেম হশকো কসরোনোভ্োইরোে ররোে 2019 (COVID19) এর হেরুসদ্ধ পহরকল্পনো এেং প্রহেহক্রয়োর জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))। েখন হভ্হডওকনিোসরহন্সং েো
র হিকনিোসরহন্সং েম্ভে িয় নো, েখন েোহয়ত্বশীি েিগুসিোর রখোিো, ভ্োিভ্োসে রভ্হন্টসি োসরর র্সধয হর্টিং করো
উহচে এেং হনহিে করো উহচে রে েযহক্ত এক আসরকজসনর র্সধয েয় িু েোর্োহজক েযরত্ব েজোয় রোখসে (রের্ন
রচয়োর েোকসি, রচয়োসরর র্ধযেেী জোয়েো রেসে রেওয়ো, েযহক্তেেমসক এক ো রচয়োর রেসে পসর রচয়োসরেেসে িসে)।

•

েোয়েদ্ধ পেসক রেোস ো এিোকোয়, রের্ন হেশ্রোর্কে এেং রেকরুর্-এ অেশযই েেোেে েোর্োহজক েযরসত্বর পোিসনর
েযেযো করসে িসে, এেং এই ধরসনর এিোকোগুহিসে েখন েোর্োহজক েযরত্ব রেো করো েোসে নো, েখন রিোক ের্োের্
েীর্োেদ্ধ রোখোর জনয হচি এেং হেসের্ (রের্ন েযেহৃে িসচ্ছ হচি) েযেিোর করসে িসে; এেং
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•

েোর্োহজক েযরত্ব (অেমোৎ েয় িু েযরত্ব) পোিন করোর জনয, রে রকোসনো ের্সেসের জনয (কহি রেক, খোওয়োর
ের্য়, এেং হশি শুরু এেং েসন্ধর ের্য়), েোয়েদ্ধ পেেণসক কর্মচোরীসের ের্য়েযহচ আগুহপেু কসর হেসে িসে।

C. কিয টেটেে সিয়র্তো
•

েকি কর্ী COVID-19 হনরোপিো এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর রপ্রোস োকিগুহির প্রহশেণ পোসেন।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক পোরিহরক েংসেোে এেং জনের্োের্ হ্রোে করসে হনম্নহিহখে ধরসনর পদ্ধহেগুহির র্োধযসর্ অেশযই
েযেযো রনসেন:
o

কর্মসেসের হভ্েসর উপহযহে শুধুর্োে আেশযক কর্ীসের র্সধযই েীহর্ে ররসখ;

o

কর্মসেসের ের্য়গুহির েোর্ঞ্জেযহেধোন;

o

েোর্োহজক েযরসত্বর হনসেম হশকো পোিসনর জনয অন-েোই

o

হশিটিং হডজোইন (অেমোৎ এ/হে টির্, আআর/েোওয়োর ের্য় আগু হপেু কসর রেওয়ো);

o

রে কোজগুহিসে েোর্োহজক েযরত্ব পোিন করো েম্ভে রেগুহিসক রে কোজগুহিসে পোিন করো েম্ভে নয় েোর রেসক
অগ্রোহধকোর রেওয়ো; এেং/অেেো

o

হনধমোহরে কোজগুসিো হেহেপ্ত কসর এেং অহধকৃ ে অঞ্চিগুহি হনসেম শ করসে হচিগুহি েযেিোর কসর একই অঞ্চসি
একোহধক কর্মচোরী এেং/অেেো েসির কোজ করো এেোসনো।

কর্মচোরীর েংখযো হ্রোে করো;

D. েলোেল ও র্োসিজয
•

েোয়েদ্ধ পেেণ, েংসেোে েে ো েম্ভে েীহর্ে কসর হপক-আপ এেং রডহিভ্োহরর জনয অেশযই হনহেম ি এিোকো যোপন
করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক েোইস রেোেোসেোে এেং চিোচি েীহর্ে করো উহচে (রের্ন, হশি রশে িসয় েোওয়ো কর্ী এেং
হশি শুরু করো কর্ীসের জনয পৃেক পৃেক প্রযোন এেং প্রসেসশর েযেযো) (রের্ন েে রেহশ েম্ভে কর্ীসের
েোসের ওয়োকম সেশসনর কোেোকোহে েোকসে িসে)।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক একটি িশমিীন রডহিভ্োহর হেসের্ কোেমকর করসে িসে, রেখোসন রডহিভ্োহরর ের্য় ড্রোইভ্োররো
েোহের র্সধয েোকসেন েো, রেখোসন রে ো করো েম্ভে নয়, রেখোসন েোয়েদ্ধ পেেণসক রডহিভ্োহর প্রহক্রয়ো চিোকোিীন
রডহিভ্োহর কর্ীসের অেশযই হেনোখরসচ স্বীকৃ ে র্ুসখর আেরণ, গ্লোভ্ে, এেং পোসয়র জুসেো/কভ্োহরং প্রেোন করসে
িসে।

II. জোয়গো
A. প্রসর্তেেোিূলক েঞ্জোি
•

হনহেম ি কর্মসেসের কোেমক্রসর্র জনয প্রসয়োজনীয় রে রকোসনো PPE েোেোও, েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই, িযোশন, েো
অনযেোয় স্বীকৃ ে র্ুসখর আেরণ েংগ্রি করসে িসে এেং েকি েযহক্তসক হেনোর্যসিয েো প্রেোন করসে িসে। রকোসনো
কর্মচোরীর প্রহেযোপন প্রসয়োজন িসি েো পযরণ করোর জনয েোয়েদ্ধ পেেসণর কোসে র্ুসখর আেরণ, র্োস্ক এেং
অনযোনয প্রসয়োজনীয় PPE-এর পেমোপ্ত রেোেোন েোকসে িসে। স্বীকৃ ে র্ুসখর আেরণগুহির র্সধয অন্তভ্ুম ক্ত, হকন্তু
রেগুহির র্সধয েীর্োেদ্ধ নয়, কোপে (উেো: েোহেসে তেহর রেিোই করো কোপে, রেোস ো কসর কো ো, েদনো),
েোহজমকযোি র্োস্ক, N95 ররেপোইসর র এেং রিে হেল্ড।
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•

র্ুসখর আেরণগুহি অেশযই পহরষ্কোর করসে এেং েেিোসে িসে এেং রশয়োর করো েোসে নো। অনুগ্রি কসর কোপসের
র্ুসখর আেরণ এেং অনযোনয ধরসনর েযহক্তেে প্রহেরেোর্যিক েরঞ্জোর্ (PPE) েম্পসকম অহেহরক্ত েসেযর জনয এেং
রেইেোসে েো েযেিোর এেং পহরষ্কোসরর হনসেম শোেিীর জনয ররোে হনয়ন্ত্রণ ও প্রহেসরোধ রকন্দ্র (CDC) এর হনসেম হশকো
রেখুন।
o

রনো করসেন রে কোপসের তেহর রিে কভ্োহরং েো হডজসপোসজসেি র্োস্কগুহি র্ুসখর আেরসণর জনয উচ্চ
পেমোসয়র হনরোপিো িোগু করো কর্মসেসের কোেমকিোপগুহির জনয স্বীকৃ ে র্ুসখর আেরণ হিসেসে হেসেহচে িসে নো।
েোয়েদ্ধ পেেণসক এই ধরসনর হনরোপিো েরঞ্জোসর্র জনয অেশযই রপশোেে হনরোপিো এেং স্বোযয প্রশোেন
(OSHA) এর হনসেম হশকো রর্সন চিসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই কর্মচোরীসের েোসের হনজস্ব স্বীকৃ ে র্ুসখর আেরণ েযেিোর করোর অনুর্হে হেসে িসে
হকন্তু কর্মচোরীরো েোসের হনসজর র্ুসখর আেরণ েরেরোি করসে পোরসেন নো। উপরন্তু, এই হনসেম হশকো কর্ীসের
েোসের েযহক্তেে র্োহিকোনোধীন অহেহরক্ত প্রহেরেোর্যিক আেরণ (রের্ন েোহজমকোি র্োস্ক, N95 ররহিসর র, েো
রিে হশল্ড) পরো রেসক প্রহেসরোধ করসে নো, অেেো অনযেোয় েহে েোয়েদ্ধ পে অনুেোয়ী েোসের কোসজর প্রকৃ হের
কোরসণ কর্ীসের আসরো রেহশ হনরোপিোর্যিক েযহক্তেে প্রহেরেোর্যিক েরঞ্জোর্ (PPE) েযেিোসরর প্রসয়োজন িয়।
হনসয়োেকেম োসের েকি প্রসেোজয রপশোেে হনরোপিো এেং স্বোযয প্রশোেন (OSHA) র্োন রর্সন চিসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক েোহের র্সেো হজহনেগুহি রশয়োর করো, রেইেোসে ররহিং এেং রেেোর র্সেো রশয়োর করো
পৃষ্ঠেিগুহি িশম করো েীহর্ে করসে িসে; অেেো, রশয়োর করো হজহনেগুহির েো প্রোয়শই িশম করো পৃষ্ঠেিগুহির
েংিসশম আেোর ের্য় কর্ীসের গ্লোভ্ে (কোসজর প্রসয়োজনীয়েো অনুেোয়ী েো রর্হডসকি) পরো েোধযেোর্যিক করসে
িসে; অেেো হনসজসের িোে, েংিসশম আেোর আসে এেং পসর জীেোণুর্ুক্ত করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেসক অেশযই PPE - েোর র্সধয র্ুখ আেরণ অন্তভ্ুম ক্ত, হকন্তু েীর্োেদ্ধ নয়- হকভ্োসে েেোেে ভ্োসে
রোখো েোয়, খুসি রনওয়ো েোয়, পহরষ্কোর করো িয় (রের্ন প্রসেোজয), এেং রিসি রেওয়ো েোয় রেই হেেসয় কর্ীসের
প্রহশেণ হেসে িসে।

B. পসেচ্ছন্নর্তো, পসেষ্কোে এর্িং জীর্োিুিুক্তকেি
•

প্রোেহেকেো অনুেোয়ী, েোয়েদ্ধ পেেণসক "COVID-19 এর জনয েরকোহর এেং রেেরকোহর রকন্দ্রগুহি পহরষ্কোর এেং
জীেোণুর্ুক্ত করোর হনসেম হশকো" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19), এেং "েহেসয় পেো েোর্োন" (STOP THE SPREAD) রপোেোর েসর্ে CDC এেং DOH এর
প্রস্তোহেে স্বোযযহেহধ এেং েযোহনস শসনর আেহশযক শেম গুহি রর্সন চিো িসচ্ছ হকনো েো েোয়েদ্ধ পেেণসক হনহিে
করসে িসে। েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই িে রর্নস ন করসে িসে েোসে পহরষ্করণ ও জীেোণুর্ুক্তকরসণর েোহরখ,
ের্য় এেং পহরচ্ছন্নেোর পহরের অন্তভ্ুম ক্ত েোকসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক কর্মযসি হনম্নহিহখে ভ্োসে িোসের স্বোযযহেহধর জোয়েো প্রেোন ও রেণোসেেণ করসে িসে:
o

িোে রধোওয়োর জনয: েোেোন, েরর্ জসির কি, এেং রিিো রেওয়ো েোয় এরকর্ কোেসজর রেোওয়োসি।

o

েযোহন োইজোসরর জনয: রেখোসন িোে রধোওয়োর েুহেধো উপিব্ধ নোও িসে পোসর েো েম্ভন নয় রেই জোয়েোগুহির
জনয অন্তে 60% অযোিসকোিি েুক্ত একটি অযোিসকোিি হভ্হিক িযোন্ড েযোহন োইজোর।

▪ কর্মচোরীসের র্যি প্রসেশদ্বোসর এেং েংসেোসের অঞ্চিগুহিসে, রেখোসন েম্ভে, িশমিীন িযোন্ড েযোহন োইজোর
হডেসপন্সোর রোখসে িসে। কটি েযোহন োইজোসরর রোখসে িসে েো জনস্বোসযযর হনসেম হশকো অনুেোয়ী হনধমোহরে
িসে।
•

ঝুাঁ হক কর্োেোর জনয েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই িশমিীন েজময রিিোর জোয়েো প্রেোন করসে িসে।
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•

েোয়েদ্ধ পেেণসক রশয়োর এেং ঘনঘন িশম করো পৃষ্ঠেিগুহির জনয অেশযই েেোেে পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ
েোর্গ্রী প্রেোন করসে িসে এেং এই পৃষ্ঠেিগুহি েযেিোসরর আসে এেং পসর, কর্মচোরীসের, িোসের স্বোযযহেহধর পসর,
এই েোর্গ্রীগুহি েযেিোর করসে উৎেোহিে করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক যোনটিসক হনয়হর্েভ্োসে পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করসে িসে এেং অসনসকর দ্বোরো েযেহৃে উচ্চ
ঝুাঁ হক েম্পন্ন যোনগুহিসক আরও হনয়হর্ে পহরষ্কোর এেং জীেোনুর্ুক্ত করসে িসে। অেশযই খুে ভ্োসিো এেং অন্তে
প্রসেযক হশিস র পসর, প্রহেহেন, েো প্রসয়োজন অনুেোয়ী আসরো ঘনঘন ক্রর্োেে কসর পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ
কসর রেসে িসে। কীভ্োসে রিহেহিটিগুহি পহরষ্কোর করসেন েোর হেশে হনসেম শোেিীর জনয অনুগ্রি কসর DOH এর"
COVID-19 এর জনয েরকোহর এেং রেেরকোহর রকন্দ্রগুহি পহরষ্কোর করো এেং জীেোণুর্ুক্ত করোর হেেসয়
অন্তেমেীকোিীন হনসেম হশকো" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) রেখুন।
o

েোহয়ত্বশীি েিগুসিোসক হেশ্রোর্কে হনয়হর্ে পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করো হনহিে করসে িসে। েযেিোসরর
পহরর্োসণর উপর হনভ্ম র কসর হেশ্রোর্কে আসরো ঘন ঘন পহরষ্কোর করো উহচে।
▪ রেখোসন েম্ভে রেখোসন েোয়েদ্ধ পেসক অেশযই হেশ্রোর্কসের ধোরণ ের্েো হ্রোে কসর েযরত্ব হেহধর্োিো পোিন
হনহিে করসে িসে।

•

o

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই নহেভ্ু ক্ত জীেোনযর্ুক্তকরণ েোর্গ্রীগুহি েযেিোর কসর েন্ত্রপোহে ও েরঞ্জোর্ হনয়হর্ে
জীেোণুর্ুক্ত করো হনহিে করসে িসে, অন্তে কর্ীসের ওয়োকম রেশনগুহির পহরেেম ন েো একটি নেু ন েরঞ্জোসর্র
রেস পহরেহেম ে িওয়ো েি। EPA দ্বোরো COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কোেমকর হিসেসে শনোক্ত িওয়ো হনউইয়কম
রেস র পহরসেশ েংরেণ েপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধে
পণযগুসিোর েোহিকো েযেিোর করুন।

o

েহে পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ েোর্গ্রীগুহি েো পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর কোজটি হনরোপিোর ঝুাঁ হকর
কোরণ িয় েো উপকরণ েো রর্হশনোহরর র্োন হনম্ন কসর রেয়, েোিসি েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই রেই ধরসনর
রর্হশনোহরগুহি েযেিোসরর র্সধয িোসের স্বোযযহেহধ পোিসনর েসদোেস্ত করসে িসে এেং/অেেো হডজসপোসজসেি
গ্লোভ্ে েরেরোি করসে িসে এেং/অেেো ওই রর্হশনোহর েযেিোর করো কর্মচোরীর েংখযো েীহর্ে করসে িসে।

o

েোয়েদ্ধ পেসক একজন কর্ীর COVID-19 শনোক্ত িওয়োর রেসে উন্মুক্ত এিোকোর পহরষ্কোসরর এেং জীেোণুর্ুক্ত
করোর েযেযো করসে িসে, এই ধরসনর পহরচ্ছন্নেোর অন্তভ্ুম ক্ত িসে, অন্তে েে অহধক রিোক চিোচি এিোকো
এেং উচ্চ-িশম পৃষ্ঠেসির (রের্ন েন্ত্রপোহে, পৃষ্ঠেি, েোহে, িযোসন্ডি) ইেযোহে পহরষ্কোর।

েহে কোসরোর COVID-19 েংক্রর্সণর েসদি অেেো হনিয়েো েোসক, েোিসি, "আপনোর প্রহেষ্ঠোনসক পহরষ্কোর এেং
েোর জীেোণুর্ক্ত
ু করণ" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পহকম ে CDC-এর হনসেম হশকোগুহি িি:
o

অেুয িওয়ো েযহক্তর েযেিোর করো অঞ্চিগুহি েন্ধ কসর হেন।
▪

েোয়েদ্ধ পেেণ েংক্রহর্ে অঞ্চিগুহিসক েন্ধ কসর হেসে পোরসি, েোসের কোেমকিোপ রে েন্ধ কসর হেসে িসে
েো নয়।

o

এিোকোয় হের্োন েোেোে েোেোসনোর জনয েোইসরর েরজো ও জোনোিো খুিুন।

o

পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করোর আসে 24 ঘণ্টো অসপেো করুন। 24 ঘণ্টো েম্ভে নো িসি, েেেণ েম্ভে েেেণ
অসপেো করুন।

o

রকোসনো েযহক্ত অেুয িসি রেই েযহক্তর েযেিোর করো অঞ্চিগুহি, রের্ন অহিে, েোেরুর্, েকসির েযেিোসরর
অঞ্চিগুহির র্সেো েুস্ত অঞ্চি এেং রশয়োর করো েন্ত্রপোহেগুহি পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করুন।

o

একেোর অঞ্চিটি েেোেেভ্োসে জীেোণুর্ুক্ত করো িসয় রেসি, রেটি েযেিোসরর জনয আেোর খুসি রেওয়ো রেসে
পোসর।
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▪

অেুয েযহক্তর ঘহনষ্ঠ েোহন্নসধয েো কোেোকোহে আসেনহন এর্ন কর্মচোরীরো জীেোণুর্ুক্ত করোর পসর অহেিসে
কোসজর জোয়েোয় হিসর আেসে পোরসেন।

▪ "ঘহনষ্ঠ েোহন্নসধয েো কোেোকোহে আেো" েম্পসকম আসরো েসেযর জনয DOH এর " COVID-19 েংক্রর্ণ েো
েোহন্নসধয আেোর পসর েরকোহর এেং রেেরকোহর কর্মচোরীসের কোসজ হিসর আেো েম্পহকম ে অভ্যন্তরীণ
হনসেম হশকো" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) রেখুন।
o

•

অেুয েযহক্তর প্রেশমন েো েুহেধো েযেিোসরর পর েহে েোে হেসনর রেহশ ের্য় অহেেোহিে িয়, েোিসি অহেহরক্ত
পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর প্রসয়োজন রনই, হকন্তু হনয়র্র্োহিক পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ করো উহচে।

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই খোেোর এেং পোনীয় (রের্ন, েোসি েোইসির খোেোর) ভ্োে কসর খোওয়ো হনহেদ্ধ করসে
িসে, েোহে রেসক িোঞ্চ হনসয় আেসে উৎেোহিে করসে িসে, এেং রেখোসন, েম্ভে, খোেোর খোওয়োর ের্য় েোর্োহজক
েযরত্ব েজোয় রোখোর র্সেো পেমোপ্ত জোয়েো রোখসে িসে।

D. রর্োগোটর্োগ পসেকল্পন্ো
•

েোয়েদ্ধ পেেণসক হনহিে করসে িসে রে আপহন রেস র-ইেুয করো হশসল্পর হনসেম হশকোটি পেমোসিোচনো কসরসেন এেং
েুসঝসেন, এেং এটিও হনহিে করসে িসে রে আপহন রেগুহি কোেমকর করসেন।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক কর্মচোরী এেং অংশগ্রিণকোরীসের জনয একটি রেোেোসেোে পহরকল্পনো েসে েু িসে িসে েো
িোইসেন্সপ্রোপ্ত েযহক্তসের প্রসেোজয হনসেম শোেিী, প্রহশেণ, েোইসনজ এেং কর্মচোরীসের েেয প্রেোসনর একটি অহেচহিে
উপোয়সক অন্তভ্ুম ক্ত করসে। েোয়েদ্ধ পেেণসক ওসয়েসপজ, র ক্স এেং ইসর্ি গ্রুপ, এেং রেোশযোি হর্হডয়ো েসে
রেোিোর কেো হেসেচনো করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক র্ুসখ েসি েো েোইসনসজর র্োধযসর্, একটি েয় িু স র েোর্োহজক েযরত্ব েজোয় নো রোখো েোওয়োর
রেসে, PPE, হেসশে কসর র্ুসখর আেরণ েযেিোর করো েম্পসকম েযহক্তেেমসক CDC এেং DOH এর হনসেম হশকোগুহি
রর্সন চিসে উৎেোহিে করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক, েযহক্তেেমসক েঠিক পহরচ্ছন্নেো, েোর্োহজক েযরসত্বর হনয়র্, PPE এর েঠিক েযেিোর এেং পহরষ্কোর
এেং জীেোণুর্ুক্ত করোর রপ্রোস োকি রর্সন চিোর কেো র্সন কহরসয় হেসয় হেহল্ডংসয়র হভ্েসর ও েোইসর েোইসনজ রপোে
করসে িসে।

III. প্রসিয়ো িূহ
A. সিসন্িং এর্িং পেীেো
•

কর্ী এেং অংশগ্রিণকোরীসের জনয েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই প্রহেহেন স্বোযয পরীেোর চচমোগুহি কোেমকর করসে
িসে।
o

েোইস প্রসেশ করোর আসে, েেখোসন েম্ভে, হিহনংসয়র কোজগুহি েযরেেীভ্োসে করো রেসে পোসর (রের্ন
র হিসিোসন েো ইসিকট্র্হনকভ্োসে), েো েোইস করো রেসে পোসর।

o

হিহনং রশে িওয়োর পযসেম কর্মচোরীসের এসক অপসরর েোসে ঘহনষ্ঠ িওয়ো েো কোেোকোহে আেো আ কোসে িীহনং
ের্সশ্রণীভ্ু ক্ত করসে িসে।

8

o

অস ো ররেট্র্যোক গ্রোউসন্ড প্রসেশ করসে চোওয়ো প্রসেযক েযহক্তসক হিহনং করো েোধযেোর্যিক করসে িসে; একটি
প্রশ্নোেিী েযেিোর কসর হিহনং েম্পযণম করসে িসে েো হনধমোরণ করসে েযহক্তটি হনম্নহিহখে পহরহযহেগুহির
েম্মুখীন িসয়হেসিন হকনো:
(a)
রজসনশুসন েে 14 হেসন ঘহনষ্ঠ েো হনক েংিসশম রেসকসেন এর্ন কোরও েসে হেহন COVID-19 এর
জনয পরীেোয় পহজটিভ্ িি িোভ্ কসরসেন েো েোর র্সধয COVID-19 এর িেণ রসয়সে।

•

(b)

েে 14 হেসন COVID-19 এর পরীেোয় ইহেেোচক িি িোভ্ কসরসেন; এেং/অেেো

(c)

েে 14 হেসন েোর COVID-19 এর রকোনও িেণ রেখো হেসয়সে হক নো।

হিহনংসয়র েুহেধো প্রেোন করসে েোয়েদ্ধ পেেণসক টিসর্র পহরচোিকসের েোসে রেোেোসেোে রোখসে িসে। হিহনংসয়র
েসেমোির্ চচমোগুহি অন্তভ্ুম ক্ত কসর:
o

জোয়েো এেং রিহেহিটির েঠনপ্রণোিী েুসেোে হেসি, COVID-19 এর েসদিজনক েো হনহিে রকসের রেসে
প্রভ্োেটিসক নুযনের্ করসে হেহল্ডংসয়র প্রসেশদ্বোসর েো েোর হনকস েযহক্তেেমসক হিন করুন।

o

হিহনং এেং/অেেো হেহল্ডংসয় প্রসেসশর জনয িোইসন েোাঁহডসয় েোকো েযহক্তেেমসক েেোেে েোর্োহজক েযরত্ব েজোয়
রোখোর েুসেোে হেন।

o

একটি েযরেেী হিহনং েম্পযণম করো েযহক্তেেমসক েনোক্ত করসে র নযোন্টসের েোসে রেোেোসেোে করুন।

o

েোরো েযরেেীভ্োসে র নযোন্টসের দ্বোরো হিন িসয়সেন েো প্রসেসশর ের্য় হিন কসরসেন শুধুর্োে েোসেরই প্রসেশ
করসে হেন।

o

েম্ভোেয উপেেমেুক্ত েযহক্তেেমসক েনোক্ত করসে হেহল্ডংসয়র প্রসেশদ্বোসর িশমিীন ঠোর্মোি কযোসর্রো েযেিোর করুন
এেং একটি পরেেী হিহনং েম্পযণম করসে েোসেরসক র্োধযহর্ক হিহনং অঞ্চসি হনসেম হশে করুন।

•

COVID-19 েংক্রোন্ত উপেেমগুহি েম্পসকম েেসেসক আপ ু রড েসেযর জনয "কসরোনোভ্োইরোসের উপেেমের্যি"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর হনসেম হশকো রেখুন।

•

েোয়েদ্ধ পেগুহির উহচে কর্মচোরী এেং অংশগ্রিণকোরীসের জনয এটি আেশযক করো েোসে, েহে এেং েখন
উপসরোক্ত রকোন প্রসশ্নর প্রহে েোসের উিসর পহরেেম ন িয় েোরো রেন অহেিসে েো প্রকোশ কসরন, রের্ন েহে েোরো
উপেেম অনুভ্ে করসে শুরু কসরন।

•

হিহনংসয়র প্রসশ্নোিসরর পোশোপোহশ, র্োহকম ন েুক্তরোসষ্ট্রর কর্মেংযোসনর ের্োন েুসেোে কহর্শন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) েো DOH এর হনসেম শোেিী অনুেোয়ীও প্রহেহেন েোপর্োেো পরীেো করো
িসে পোসর। েোয়েদ্ধ পেেণসক কর্মচোরীর স্বোযয েংক্রোন্ত রড োর (রের্ন েোপর্োেোর রড ো) ররকডম রোখোর ওপর
হনসেধোজ্ঞো রোখো িসয়সে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই হনহিে করসে িসে রে, েোপর্োেো পরীেো েি, হিহনং কোেমকিোপ েম্পোেনকোরী রে
রকোসনো েযহক্তসক, েম্ভোেয েংক্রহর্ে কর্মচোরী েো রিহেহিটিসে প্রসেশ করো অংশগ্রিণকোরীসের েংিসশম আেো রেসক
েেোেে ভ্োসে েুরহেে করো িসয়সে। রে কর্ীরো হিহনং কোেমক্রর্ েম্পোেন কসরন েোসের ররোে হনয়ন্ত্রণ ও প্রহেসরোধ
রকন্দ্র (CDC), স্বোযয হেভ্োে (DOH) এেং রপশোেে হনরোপিো এেং স্বোযয প্রশোেন (OSHA) রপ্রোস োকসির েোসে
পহরহচে কর্মকেম ো-হচহিে েযহক্তসের দ্বোরো প্রহশহেে িওয়ো উহচে।

•

হিহনং করো কর্ীসের জনয কর্পসে একটি রিে র্োস্ক েি েযহক্তেে প্রহেরেোর্যিক েরঞ্জোর্ (PPE) প্রেোন করো
উহচে এেং েোসের েো েযেিোর করো উহচে, এেং েোসে গ্লোভ্ে, একটি েোউন, এেং/অেেো একটি রিে হশল্ড
অন্তভ্ুম ক্ত িসে পোসর।
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•

COVID-19 উপেেমগুহির জনয ইহেেোচক পরীহেে িওয়ো একজন কর্মচোহর েো অংশগ্রিণকোরীসক অস ো ররেট্র্যোসক
প্রসেশ করোর অনুর্হে রেওয়ো েোসে নো এেং র্যিযোয়ন ও র হেংসয়র জনয েোসের স্বোযযসেেো প্রেোনকোরীর েোসে
রেোেোসেোে করোর হনসেম শ হেসয় েোহে পোঠোসে িসে। েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই অহেিসে রে এেং যোনীয় স্বোযয
হেভ্োেসক রকেটি েেসন্ধ জোনোসে িসে, েহে COVID-19 এর পরীেোর িি পহজটিভ্ িয়। েোয়েদ্ধ পেেণসক
স্বোযযসেেো ও র হেং হরসেোসেমর েেয কর্মচোরী এেং অংশগ্রিণকোরীসক েরেরোি করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক, রে ের্স্ত কর্মচোরী একটি েসদিজনক েো হনহিে COVID-19 রকসের পসর েো রে কর্মচোরী
COVID-19 এর েংক্রহর্ে একজন েযহক্তর ঘহনষ্ঠ েোহন্নসধয েো কোেোকোহে আেোর পসর কোসজ আেোর রেোেেোন
করসে চোইসেন েোসের েম্পসকম রপ্রোস োকি এেং নীহের্োিোর জনয "DOH এর COVID-19 েংক্রর্ণ েো েোহন্নসধয
আেোর পসর েরকোহর এেং রেেরকোহর কর্মচোরীসের কোসজ হিসর আেো েম্পহকম ে অভ্যন্তরীণ হনসেম হশকো" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) রেখসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই হিহনং দ্বোরো েংেৃিীে ের্স্ত কর্মচোরী এেং অংশগ্রিণকোরীসের উিরগুহি প্রহেহেন
পেমোসিোচনো করসে িসে এেং রেই পেমোসিোচনোর একটি ররকডম রোখসে িসে। কর্মচোরী এেং অংশগ্রিণকোরীরো পসর
COVID-19 েংক্রোন্ত উপেেমগুহি েুঝসে পোরসি েোসের রেোেোসেোে করোর জনয েোয়েদ্ধ পেেণসক একজন েযহক্তসক
হনহেম ি করসে িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই একজন হনরোপিো পেমসেেক হনসয়োে করসে িসে েোর েোহয়ত্বগুহির র্সধয কর্মচোরী এেং
অংশগ্রিণকোরীরো েোইস র হনরোপিো পহরকল্পনোর েে হেেয়গুহি েেের্য় রর্সন চিসেন হকনো রে হেেসয় নজর
রোখোসক অন্তভ্ুম ক্ত কসর।

•

o

একটি পহজটিভ্ রকে জোনোসনো িসি, েোইস র হনরোপিো পেমসেেকসক অেশযই পহজটিভ্ রকেটির েযেহৃে রশয়োর
করো জোয়েোগুহি েম্পসকম েংিসশম আেো েযহক্তেেমসক জোনোসে িসে এেং েংহেি পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ
েযেযোগুহি হনসে িসে।

o

েোইস র হনরোপিো পেমসেেক কর্ী এেং অংশগ্রিণকোরীসের জনয পে হিসেসেও শনোক্ত িওয়ো েংসেোসের ের্স্ত
প্রসশ্নোির পোওয়ো এেং রেগুহি পেমোসিোচনো কসরসেন েসি প্রেযয়ন করোর জনয েোয়েদ্ধ, েহে েোরো পসর প্রসশ্নোিসর
রেরকর্ রনো করো আসে, রেরকর্ COVID-19 েম্পহকম ে উপেেমগুহি রেোধ কসরন।

েে ো েম্ভে, েোয়েদ্ধ পেগুহির উহচে এর্ন েকি কর্ী ও েশমনোেী েি প্রসেযক েযহক্তর একটি িে েজোয় রোখো,
েোসের কোসজর েোই েো এিোকোয় অনযোনয েযহক্তর েোসে ঘহনষ্ঠ রেোেোসেোে িসে পোসর; রেই েকি রডহিভ্োহর েোেো
েো উপেুক্ত েযহক্তেে প্রহেরেোর্যিক েরঞ্জোর্ (PPE) এর েোসে েো কন্টযোক্টসিে র্োধযর্ দ্বোরো েঞ্চোহিে িয়। িসে
রেোেোসেোসের েেয েোকসে িসে, একজন কর্ী COVID-19 এ আক্রোন্ত িসি েোসে েে পহরহচহে শনোক্ত করো রেসে
পোসর, খুাঁসজ পোওয়ো েোয় এেং েোসক জোনোসনো েোয়। েোয়েদ্ধ পেেণসক অেশযই রে এেং যোনীয় স্বোযয েপ্তসরর
েংিশম খুাঁসজ রের করোর উসেযোেগুহির েোসে েিসেোহেেো করসে িসে।

B. িন্োক্ত এর্িং খুুঁটজ রর্ে কেো
•

েোয়েদ্ধ পেগুহিসক েোসের েোইস রকোসনো কর্মচোরীর COVID-19 পরীেোয় ইহেেোচক িিোিি িসয়সে েসি জোনসে
পোরসি অেশযই অহেিসে রে এেং যোনীয় স্বোযয হেভ্োেসক রেই েম্পসকম অেহিে করসে িসে।

•

র হেংসয় রকোসনো কর্ী েো অংশগ্রিণকোরী পহজটিভ্ িসি, েোয়েদ্ধ পেেণসক রিহেহিটিসে ঐ েযহক্তর েংিসশম আেো
েকিসক হচহিে করোর জনয রে এেং যোনীয় স্বোযয েপ্তসরর েোসে েিসেোহেেো করসে িসে এেং কর্ী েো
অংশগ্রিণকোরী প্রের্ COVID-19 এর উপেেম রেোধ করোর েো পহজটিভ্ র ে িওয়োর, এর র্সধয রেটি আসে
িসয়সে, েোর 48 ঘণ্টো আসে েোইস প্রসেশ করো েকি কর্ী এেং অংশগ্রিণকোরী েম্পসকম রে এেং যোনীয় স্বোযয
েপ্তরসক অেেে করসে িসে।
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•

যোনীয় স্বোযয েপ্তরগুহি েোহেসে আইসেোসিশন েো রকোয়োসরন্টোইন েি েংক্রহর্ে েো েোহন্নসধয আেো েযহক্তসের ওপর
নজর রোখো এেং েোসের েহেহেহধ েীর্োেদ্ধ করোর হেেয়টি কোেমকর করসে।

•

রে ের্স্ত েযহক্তেেমসক েেকম কসর রেওয়ো িসয়সে রে েোরো একজন COVID-19 েংক্রহর্ে েযহক্তর ঘহনষ্ঠ েোহন্নসধয েো
কোেোকোহে এসেসেন, এেং হচহিেকরণ, ট্র্যোহকং েো অনযোনয পদ্ধহেগুহির র্োধযসর্ েেকম কসর রেওয়ো কর্মচোরীসের,
েেকম কসর রেওয়োর ের্য় েো হনসজ রেসক েোসের হনসয়োেকোরীসক হরসপো ম করসে িসে এেং েোরো উপসর উহেহখে
ের্স্ত রপ্রোস োকি রর্সন চিসেন।

IV. সন্টয়োগকোেীে পসেকল্পন্ো িূহ
েোয়েদ্ধ পেেণসক হনরোপিোর েম্পযণম পহরকল্পনোগুহি েোইস র এর্ন জোয়েোগুহিসে িোেোসে িসে েোসে েকসির রচোসখ পসে।
COVID-19 এর হেস্তোর ররোধ করসে পহরকল্পনো েঠসনর জনয রে , েযেেোর র্োহিক এেং পহরচোিকসের পে রেখোসে,
একটি েযেেোর হরওসপহনংসয়র হনরোপিো পহরকল্পনোর র র্সপ্ল উপিব্ধ কসরসে।
সন্েোপত্তোে আটেো র্তিয, সন্টদয সিকো এর্িং সেট ো য গুসল এখোটন্ উপলব্ধ:
হনউ ইয়কম রে স্বোযয েপ্তসরর নসভ্ি কসরোনোভ্োইরোসের (COVID-19) ওসয়েেোই
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/

(New York State Department

র্োহকম ন েুক্তরোসষ্ট্রর ররোে হনয়ন্ত্রণ ও প্রহেসরোধ কসরোভ্োইরোে (COVID-19) ওসয়েেোই
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

রপশোেে হনরোপিো এেং স্বোযয প্রশোেন COVID-19 এর ওসয়েেোই
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

সন্টেে সলঙ্কটিটর্ত, সন্সির্ত করুন্ রর্ আপসন্ এই সন্টদয সিকো অন্ুর্োয়ী পসেেোলন্ো কেোে জন্য আপন্োে
দোয়র্দ্ধর্তো পটেটেন্ এর্িং র্ুটেটেন্:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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