জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি
রিস্থ্ে হওয়া কার্য কলাপগুরলর জনে অন্তিয িীকালীন রনস্থ্দযরিকা
এই নরিটি পড়া হস্থ্য় গেস্থ্ল আপরন রনস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি পারস্থ্িন।
15 জুন 2020 পর্যন্ত

উস্থ্েিে
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি, ললক ও সাগস্থ্রর রিচগুরল আিার খুস্থ্ল লেওয়া হস্থ্ে িস্থ্ল, এই ললক
ও সাগস্থ্রর রিচগুরলস্থ্ি হওয়া কার্যকলাপগুরলর জনে অন্তিযিীকালীন রনস্থ্েযরিকাটি ("ললক ও সাগস্থ্রর রিচগুরলস্থ্ি হওয়া
কার্যকলাপগুরলর জনে অন্তিযিীকালীন COVID-19 রনস্থ্েযরিকা") ললক এিং সাগস্থ্রর রিচ, এিং িটস্থ্রখার
মারলক/পররচালক এিং িাস্থ্ের কমযচারী এিং ঠিকাোরস্থ্ের COVID-19 এর রিস্তার প্ররিস্থ্রাস্থ্ে সহায়িা করার
সিকয িাগুরল প্রোন করার জনে তিরর করা হস্থ্য়স্থ্ে।
এই রনস্থ্েযরিকাগুরল লকিলমাত্র নযেনিম আিরিেকিা এিং লর্ লকাস্থ্না সরকারর িা লিসরকারর মারলক/পররচালক অরিররক্ত
সিকয িা এিং রনস্থ্েোজ্ঞা জারর করস্থ্ি পাস্থ্রন। এই রনস্থ্েযরিকাগুরল লেস্থ্টর পর্যায় I ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র সময় জনস্বাস্থ্যের জনে
লর্ অভ্োস িা চচযাগুরল সিস্থ্েস্থ্ক ভ্াস্থ্লা িস্থ্ল জানা লগস্থ্ে িার ওপর রভ্রি কস্থ্র করা হস্থ্য়স্থ্ে, এিং এই রনস্থ্েযরিকাগুরল
লর্ নরে রভ্রিক িা ঘনঘন পররিরিয ি হস্থ্ি পাস্থ্র িা হয়। োয়িদ্ধ পক্ষগণ - রনস্থ্চ লর্ভ্াস্থ্ি সংজ্ঞারয়ি করা হস্থ্য়স্থ্ে রিস্থ্চ হওয়া কার্যকলাস্থ্পর সাস্থ্ে সম্পরকয ি সমস্ত যানীয়, লেট এিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আিরিেকিাগুরল লমস্থ্ন চলার জনে
তকরিয়িস্থ্র্াগে।
লিসরকারর পররচালকস্থ্ের এই আিিেকিাগুরলর লর্ লকাস্থ্না আপস্থ্েট হস্থ্ল লস রিেস্থ্য় অিগি োকা, লসইসাস্থ্ে লর্ লকাস্থ্না
রিস্থ্চ হওয়া কার্যকলাপ এিং/অেিা সাইস্থ্টর রনরাপিা পররকল্পনাস্থ্ি লসগুরল অন্তভ্ুয ক্ত করার জনেও তকরিয়িস্থ্র্াগে।
িাস্থ্েরস্থ্ক অিিেই রনস্থ্চর রলস্থ্ের এই রনস্থ্েযরিকার নরেস্থ্ি োকা িস্থ্দািস্তগুরল রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি।
সরকারর পররচালকস্থ্ের এই আিিেকিাগুরলর লর্ লকাস্থ্না আপস্থ্েট হস্থ্ল লস রিেস্থ্য় অিগি োকা, লসইসাস্থ্ে লর্ লকাস্থ্না
রিস্থ্চ হওয়া কার্যকলাপগুরলস্থ্ি লসগুরল অন্তভ্ুয ক্ত করার জনেও িারা তকরিয়িস্থ্র্াগে। র্রেও, সরকারর পররচালকস্থ্ের রনস্থ্চ
রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি না, রকন্তু পররিস্থ্িয অিিেই রনউ ইয়কয লেট স্বাযে েপ্তর (New York State Department of
Health)লক এই রনস্থ্েযরিকাগুরল লমস্থ্ন িাস্থ্ের পররচালনা করার অরভ্প্রায়, এিং এই রনস্থ্েযরিকাগুরল দ্বারা লাগু করা
নুেনিম মানেণ্ড কার্যকর করার অরভ্প্রায় জানাস্থ্ি, OpenBeach2020@health.ny.gov এ অিিেই রিজ্ঞরপি করস্থ্ি
হস্থ্ি।
পটভূ রি
7ই মাচয, 2020 িাররস্থ্খ, গভ্নযর অোন্ড্রু এম. কুওস্থ্মা COVID-19 এর পররস্থ্প্ররক্ষস্থ্ি একটি জরুরর অিযা লঘােণা কস্থ্র
রনিযাহী আস্থ্েি 202 জারর কস্থ্রন। সমগ্র রনউইয়কয জুস্থ্ে COVID-19 এর করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘস্থ্টস্থ্ে। আস্থ্রা রিস্তার
নুেনিম করস্থ্ি, লর্খাস্থ্ন সম্ভি লসখাস্থ্ন, এিং কার্যরনিযাহী আস্থ্েি 202.10 অনুর্ায়ী িেরক্তস্থ্ের রনস্থ্জস্থ্ের মস্থ্েে অিিেই
অন্তি েয় িু ট সামারজক েযরত্ব িজায় রাখস্থ্ি হস্থ্ি, লর্ লকাস্থ্না আকাস্থ্রর জনসমাস্থ্িি িিয মাস্থ্ন রনরেদ্ধ আস্থ্ে।
12ই এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্খ, গভ্নযর কুওস্থ্মা সমস্ত অিোিিেকীয় িেিসায়ীক প্ররিষ্ঠানস্থ্ক িার কমীস্থ্ের, র্ারা কমযযস্থ্ল
উপরযি আস্থ্ে, রিনামযস্থ্লে িাস্থ্ের মুস্থ্খর আোেন, র্া িাস্থ্ের কাস্থ্জর সময় জনসাোরণ িা গ্রাহকস্থ্ের সস্থ্ে সরাসরর

সংস্থ্র্াগ ঘটার সময় অিিেই িেিহার করস্থ্ি হস্থ্ি, িা প্রোন করস্থ্ি রনিযাহী আস্থ্েি 202.16 জারর কস্থ্ররেস্থ্লন। 15
এরপ্রল 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্মা কার্য রনিযাহী আস্থ্েি 202.17 জারর কস্থ্রস্থ্েন র্া েুই িেস্থ্রর লিরি িয়সী এিং
রচরকৎসাগিভ্াস্থ্ি মুস্থ্খর আিরণ সহন করস্থ্ি সক্ষম সকলস্থ্ক একটি সিযজনীন যাস্থ্ন এিং র্খন সামারজক েযরত্ব িজায়
রাখা সম্ভি নয়, িা র্খন সামারজক েুরত্ব িজায় রাখস্থ্েন না, িখন িাস্থ্ের নাক ও মুখ একটি মাস্ক অেিা কাপস্থ্ের
তিরর মুস্থ্খর আিরণ রেস্থ্য় ঢাকার জনে রনস্থ্েযি লেয়। 16 এরপ্রল 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্মা কার্য রনিযাহী আস্থ্েি
202.18 জারর কস্থ্রন র্া সরকারী এিং লিসরকারী পররিহণ িা অনোনে ভ্াোর পররিহণ িেিহার করা েুই িেস্থ্রর
লিরি িয়স্থ্সর এিং রচরকৎসাগিভ্াস্থ্ি একটি মুস্থ্খর আিরণ সহণ করস্থ্ি সক্ষম সকল মানুেস্থ্ক অিিেই লকান র্াত্রার
সময় িাস্থ্ের নাক এিং মুস্থ্খর উপর একটি মাস্ক অেিা মুস্থ্খর আিরণ পরার রনস্থ্েযি লেয়। এোোও সরকারর িা
লিসরকারর পররিহস্থ্নর লর্ লকান পররচালক িা চালকস্থ্ক একটি মুস্থ্খর আিরণ িা মাস্ক র্া িাস্থ্ের নাক এিং মুখ লঢস্থ্ক
রাস্থ্খ, টা পরার রনস্থ্েযি লেয় র্খন লিমন লকান গারেস্থ্ি লকান র্াত্রী োস্থ্ক। িেিসারয়ক প্ররিষ্ঠাস্থ্নর
পররচালক/মারলকস্থ্ের, মুস্থ্খর আিরণ িা মাস্থ্স্কর আিরিেকিা না লমস্থ্ন চলা িেরক্তিগযস্থ্ক প্রস্থ্িি করস্থ্ি না লেওয়ার
অরেকার প্রোন কস্থ্র গভ্নযর কুওস্থ্মা, 29 লি লম, 2020 িাররস্থ্খ রনিযাহী আস্থ্েি 202.34 জারর কস্থ্রস্থ্েন।
26লি এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্মা লঘােণা কস্থ্রন লর্ িেে-পররচারলি, আঞ্চরলক রিস্থ্েেস্থ্ণ পর্যায় রভ্রিস্থ্ি
রনউইয়স্থ্কয রিল্প এিং িেিসা পুনরায় লখালার িোপাস্থ্র পর্যায় রভ্রিক েৃরিভ্রে গ্রহণ করা হস্থ্ি। 4 ঠা লম 2020 িাররস্থ্খ
গভ্নযর িস্থ্লস্থ্েন লর্ নিু ন আঞ্চরলক রিস্থ্েেণ নিু ন COVID-19 সংক্রমণ, লসইসাস্থ্ে স্বাযে লসিা িেিযা, লরাগ রনণযয়
করার পরীক্ষা, এিং সংস্থ্র্াগ খুুঁস্থ্জ লির করা সহ জনস্বাস্থ্যের রিরভ্ন্ন রেকস্থ্ক রিস্থ্িচনা করস্থ্ি। 11 লম, 2020-এ, গভ্নযর
কুওস্থ্মা লঘােণা কস্থ্রন লর্, রনউ ইয়স্থ্কযর লিি রকেু অঞ্চস্থ্ল 15 লম, 2020-এর প্রেম পর্যায় শুরু হস্থ্ি, র্া উপলভ্ে
আঞ্চরলক লমরট্রক্স এিং সযচস্থ্কর উপর রভ্রি কস্থ্র। 29 লি লম, 2020 িাররস্থ্খ, গভ্নযর কুওস্থ্মা লঘােণা কস্থ্রস্থ্েন লর্
লেস্থ্টর রিরভ্ন্ন অঞ্চস্থ্ল ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র রদ্বিীয় পর্যায় শুরু হস্থ্ি, এিং ভ্াইরাসটি রকভ্াস্থ্ি প্ররিস্থ্রাে করা লর্স্থ্ি পাস্থ্র িা
অনিরি পর্যস্থ্িক্ষণ করার জনে রনউ ইয়কয িাসী, সরকারী কমযকিয া এিং রিস্থ্িেজ্ঞস্থ্ের জনে রাস্থ্জের রিস্তৃ ি লেটা
সংগ্রস্থ্হর প্রস্থ্চিাস্থ্ক একরত্রি করস্থ্ি একটি নিু ন প্রাররম্ভক সিকীকরণ েোিস্থ্িােয িাস্তিায়ন িেিহার করার কোও লঘােণা
কস্থ্রস্থ্েন। 11 ই জুন, গভ্নযর কুওস্থ্মা লঘােণা কস্থ্রন লর্ রনউ ইয়স্থ্কযর লিি রকেু অঞ্চস্থ্ল 12 ই জুস্থ্নর মস্থ্েে
ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র রদ্বিীয় পর্যায় আরম্ভ হস্থ্ি।
অনুগ্রহ কস্থ্র লক্ষে করুন লর্, রনউ ইয়কয লেট দ্বারা ইসুে করা অনোনে পররচালনারিরে লেস্থ্ক এই নরেস্থ্ি উস্থ্েখ করা
পররচালনা রিরে পৃেক, অরেক সাম্প্ররিক রনস্থ্েযরিকা প্রস্থ্য়াগ করা হস্থ্ি।
রনউ ইয়কয গেস্থ্ট দায়িদ্ধ রিস্থ্ে হওয়া কার্য কলাপগুরলর জনে িানদণ্ড
আস্থ্মররকানস উইে রেজারিরলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), লসন্টাসয ির রেরজজ কস্থ্েল
অোন্ড রপ্রস্থ্ভ্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভ্ায়রনস্থ্মন্ট লপ্রাস্থ্টকিন এস্থ্জরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এিং মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর শ্রম রিভ্াস্থ্গর অকুস্থ্পিনাল লসিটি অোন্ড লহলে
অোেরমরনস্থ্েিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযেনিম মান, িস্থ্ি
লসটু কুর মস্থ্েে সীমািদ্ধ নয়, িা সহ প্রস্থ্র্াজে লিোস্থ্রল িিয ািলী সস্থ্িযাপরর নযেনিম রাস্থ্জের মান িেিীি লকাস্থ্না রিস্থ্চ
হওয়া কার্যকলাপ পররচারলি হস্থ্ি পারস্থ্ি না।
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি কার্যরি সমস্ত রিস্থ্চ হওয়া কার্যকলাস্থ্পর লক্ষস্থ্ত্র এই রনস্থ্েযরিকায় োকা
লেস্থ্টর মানেণ্ডগুরল লেট দ্বারা সংস্থ্িারেি িা রে না করা পর্যন্ত প্রস্থ্র্াজে োকস্থ্ি। রিচ লিরসরলটির মারলক/পররচালক,
িা মারলক/পররচালক এর রনস্থ্য়ারজি অনে লকাস্থ্না পক্ষ (উভ্য় লক্ষস্থ্ত্রই, "োয়িদ্ধ পক্ষগণ"), এই মানেণ্ডগুরল পযরণ
করার জনে োয়িদ্ধ োকস্থ্িন।
রনমনরলরখি রনস্থ্েযরিকা রিনটি রনরেয ি রিভ্াস্থ্গ সংগঠিি করা হস্থ্য়স্থ্ে: মানুে, যান, এিং প্ররক্রয়াসমযহ

I. িানুষ
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A. িারীররক দূরত্ব
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক িিেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ রিচ লিরসরলটির সিযারেক ক্ষমিা স্বাভ্ারিক রসরজস্থ্নর ক্ষ্মিার
50% এ করমস্থ্য় আনস্থ্ি হস্থ্ি। োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক এগুরল িেিহার করস্থ্ি উৎসারহি করা হয়, উপরযরির অনুমান,
ঐরিহারসক িেে, সরক্রয় নজরোরর, প্রর্ুরক্ত (লর্মন সমীক্ষা এিং GIS ওভ্ারস্থ্ল), সাইস্থ্টর রনরাপিা পররকল্পনার
জনে সাইট-রনরেয ি ক্ষমিার সীমাগুরল রনেযারণ করস্থ্ি প্রস্থ্কৌিল, র্াস্থ্ি অিিেই রনস্থ্চর িণযনা অনুর্ায়ী একটি
জনসমাগম কমািার িেিযাস্থ্ক অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি। োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ অিলম্বন
করা ক্ষমিার সীমাগুরল সামারজক েযরত্ব পালন কস্থ্র, ভ্ীে হওয়া লেস্থ্ক রিরি রাস্থ্খ, এিং িে জনসমাস্থ্িিস্থ্ক
সীরমি কস্থ্র।
o

সক্ষমিা কমািার লক্ষেগুরল পযরণ করস্থ্ি, োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক পারকয ংস্থ্য়র জায়গায় অনুস্থ্মারেি গারের সংখো
সীরমি করার কো রিস্থ্িচনা করস্থ্ি হস্থ্ি; গারেস্থ্ি োকা ললাস্থ্কর সংখো নজস্থ্র রাখস্থ্ি হস্থ্ি; রিস্থ্চ প্রস্থ্িি
করার পস্থ্য়ন্টগুরল সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ি; লঢাকার ও লিস্থ্রািার আলাো পে(পেগুরল) এিং পেচারী এিং
র্ানিাহস্থ্নর জনে একমুখী রাস্তা তিরর করস্থ্ি হস্থ্ি; রিচটি িেিহার করার জনে িেরক্তিগযস্থ্ক একটি অনলাইন িা
লিান সংরক্ষণ িেিযা িেিহার কস্থ্র একটি টাইম স্লট সংরক্ষস্থ্ণর িস্থ্দািস্ত কস্থ্র রেস্থ্ি হস্থ্ি; এিং/অেিা খুি
লিরি জনাকীণয লিরসরলটিগুরলর জনে প্রস্থ্য়াজন অনুর্ায়ী অপাস্থ্রিস্থ্নর সুস্থ্কৌিলী সময় িা িন্ধ করার নমনীয়
মানেণ্ড অিলম্বন করস্থ্ি হস্থ্ি। একটি রিচ িা ললস্থ্ক রনেযাররি ক্ষমিার লিরি রভ্ে হস্থ্য় লগস্থ্ল, প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল,
রিমুখ করা গারেগুরলস্থ্ক অনে পস্থ্ে রনস্থ্েযরিি করস্থ্ি র্ানিাহন রনয়ন্ত্রস্থ্ণর জনে প্রিাসস্থ্নর সাস্থ্ে লর্াগাস্থ্র্াগ
করুন।

•

অভ্েন্তরীণ অঞ্চলগুরলর ক্ষমিা (লর্মন লপািাক পররিিয স্থ্নর ঘরগুরল, সরঞ্জাস্থ্মর লিে, লকার রুম, লরেরুম)
অিিেই সাটিযরিস্থ্কট অি অকুস্থ্পরন্সর দ্বারা একটি রনরেয ি অঞ্চস্থ্লর রযরীকৃ ি সিযারেক অকুস্থ্পরন্সর 50% িা িার কস্থ্ম
রনস্থ্য় আসস্থ্ি হস্থ্ি, র্রেনা লসটি একজন একক েখলকারীর জনে রেজাইন করা হয় িা অরিররক্ত িেরক্তগি
সুরক্ষামযলক িেিযাগুরল (লর্মন সিসময় মুস্থ্খর আিরণ পস্থ্র োকা) কার্যকর করা হয়।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ কমযচারী এিং সাোরণ মানুে সহ, িেরক্তিস্থ্গযর মস্থ্েে, সিসময়,
অন্তি েয় িু ট েযরত্ব িজায় রাখা হস্থ্ে, র্রেনা িারা একই পররিার িা পাররিাররক ইউরনস্থ্টর সেসে হন, িা মযল
কাজটির জনে একটি কম েযরত্ব িজায় রাখার প্রস্থ্য়াজন পস্থ্ে (লর্মন ভ্ারর সরঞ্জাম লিালা িা একজন রিচ
গমনকারীস্থ্ক জরুরর সহায়িা প্রোন করা)। লর্ লকাস্থ্না সময়, একই পররিার িা পাররিাররক ইউরনস্থ্টর সেসে োো
িেরক্তিগযস্থ্ক অনে িেরক্তর েয় িু স্থ্টর মস্থ্েে আসস্থ্ি হস্থ্ল, অিিেই স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আিরণ পরস্থ্ি হস্থ্ি। র্রে অনে
লকাস্থ্না িেরক্ত অপ্রিোরিিভ্াস্থ্ি েয় িু স্থ্টর মস্থ্েে চস্থ্ল আসস্থ্ল িেরক্তিগযস্থ্ক মুস্থ্খর আিরণ পস্থ্র লনওয়ার জনে সো
প্রস্তুি োকস্থ্ি হস্থ্ি।
o

COVID-19 এর জনে স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আিরস্থ্ণর মস্থ্েে অন্তভ্ুয ক্ত রকন্তু লসগুরলস্থ্িই সীমািদ্ধ নয়, কাপস্থ্ের তিরর
মুস্থ্খর আিরণ এিং মুখ এিং নাক উভ্য় লঢস্থ্ক রাখা রেসস্থ্পাস্থ্জিল মাস্ক।

o

র্রেও, কাস্থ্জর েরস্থ্নর জনে লর্খাস্থ্ন সাোরণি িেরক্তগি সুরক্ষামযলক সরঞ্জাস্থ্মর (PPE) একটি উচ্চ মাস্থ্নর
সুরক্ষার প্রস্থ্য়াজন লসইসি লক্ষস্থ্ত্র কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর কার্যকলাপগুরলর জনে কাপস্থ্ের, রেজস্থ্পাস্থ্জস্থ্িল, িা অনোনে িারেস্থ্ি
তিরর মুস্থ্খর আিরণ স্বীকৃ ি নয়। লসই কার্যকলাপগুরলর জনে, রিেেমান রিল্প মানেণ্ড অনুর্ায়ী N95
লররিস্থ্রটার িা অনোনে PPE িেিহার করা অিোহি রাখা উরচি, লর্মন লপিাগি রনরাপিা এিং স্বাযে
প্রিাসন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) রনস্থ্েযরিকা অনুর্ায়ী লর্ভ্াস্থ্ি
সংজ্ঞারয়ি করা হস্থ্য়স্থ্ে।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই একই পররিাস্থ্রর িা পাররিাররক ইউরনস্থ্টর সেসে োো রিস্থ্চর ব্ল্োস্থ্েট ও লচয়ারগুরলর
মস্থ্েে েি িু ট েযরত্ব রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক কমযযল িা অঞ্চলগুরলর (লর্মন লাইি গাস্থ্েযর লচয়ার এিং টাওয়ার) এিং কমযচারীর িসার
জায়গাগুরলর গঠনপ্রণালী এিং িেিহার পররিিয ন করস্থ্ি হস্থ্ি পাস্থ্র, র্াস্থ্ি কমীরা সি রেক (লর্মন-পািাপারি িা
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এস্থ্ক অপস্থ্রর মুস্থ্খামুরখ) লেস্থ্ক অন্তি েয় িু ট েযস্থ্র োস্থ্কন এিং িেিহাস্থ্রর মস্থ্েে পররষ্কার এিং জীিাণুমুক্ত না
কস্থ্র কমযযল লিয়ার না কস্থ্রন। ওয়াকয স্থ্েিনগুরলর মস্থ্েে েযরত্ব িজায় রাখা সম্ভি না হস্থ্ল, োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক
অিিেই মুস্থ্খর আিরণ প্রোন করস্থ্ি হস্থ্ি, লসগুরল িেিহার করা িােেিামযলক করস্থ্ি হস্থ্ি, লর্খাস্থ্ন প্লারেস্থ্ক
রিভ্াজক লেওয়াস্থ্লর মস্থ্িা িস্তুগি িাুঁো, িায়ুপ্রিাহ, রহটিং, কুরলং, িা িায়ু চলাচস্থ্ল িাুঁো সৃরি করস্থ্ি না লসখাস্থ্ন
মুস্থ্খর আিরস্থ্ণর পররিস্থ্িয লসগুরলর িস্থ্দািস্ত করস্থ্ি হস্থ্ি।
o

িেিহার করা হস্থ্ল, িস্তুগি িাুঁো OSHA রনস্থ্েযরিকা অনুর্ায়ী করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

িারীররক প্ররিিন্ধকিার অন্তভ্ুয ক্ত হস্থ্ি পাস্থ্র: রেপ পেয া, লপ্লরক্সগ্লাস িা অনুরূপ উপকরণ, িা অনোনে জলস্থ্রােী
রিভ্াজন িা পাটিযিন।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক লোট জায়গাগুরলর (লর্মন সরঞ্জাস্থ্মর লিে, গারে) িেিহার রনরেদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ি র্াস্থ্ি একই
সমস্থ্য় এক একজস্থ্নর লিরি িেরক্ত িেিহার করস্থ্ি না পাস্থ্রন, র্রে না লসই সমস্ত জায়গায় সকল িেরক্ত লসই সময়
গ্রহণস্থ্র্াগে মুস্থ্খর আিরণ পস্থ্র োস্থ্কন। র্রেও, মুস্থ্খর আিরণ পস্থ্র োকস্থ্লও, লসই জায়গায় িা গারেস্থ্ি সিযারেক
র্িজন োকস্থ্ি পাস্থ্রন িার 50% এর লিরি কখনই োকস্থ্ি পারস্থ্ি না, র্রে না লসটি একজস্থ্নর োকার মস্থ্িা
কস্থ্র রেজাইন করা হস্থ্য় োস্থ্ক। োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরাপিার লপ্রাস্থ্টাকলগুরল লমস্থ্ন চলার পািাপারি িাইস্থ্রর িািাস
র্িটা রভ্িস্থ্র প্রস্থ্িি করাস্থ্না র্ায় িার িস্থ্দািস্ত (লর্মন জানলা এিং েরজা খুস্থ্ল রাখা) কস্থ্র িায়ু চলাচল
িাোস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক উভ্য় রেস্থ্ক লেস্থ্ক পাস্থ্য় লহুঁ স্থ্ট আসা এিং রভ্ে কমাস্থ্ি িেিযা রনস্থ্ি হস্থ্ি এিং র্োর্ে সামারজক
েযরস্থ্ি িজায় রাখার িস্থ্দািস্ত করস্থ্ি হস্থ্ি। এই িেিযাগুরলর মস্থ্েে অন্তভ্ুয ক্ত করা লর্স্থ্ি পাস্থ্র রকন্তু লসগুরলস্থ্িই
সীমািদ্ধ নয়:
o

পাস্থ্য় লহুঁ স্থ্ট চলার চওো রাস্তা এিং পােগুরল িরাির পেচারীর সংখো, জায়গা এিং র্ািায়াি উন্নি করস্থ্ি
িাইস্থ্কর রুট এিং চলাচস্থ্লর রাস্তাগুরল অনেত্র রনস্থ্য় র্াওয়া;

o

রিকল্প জায়গাগুরলস্থ্ি পারকয ং সীরমি করা;

o

টিরকট, িেে, এিং রিচ িুে এিং সারভ্য স উস্থ্ন্ডাগুরলস্থ্ি িস্তুগি িাুঁো ইনেল করা;

o

সাোরণ মানুস্থ্ের সাস্থ্ে সংস্থ্র্াগ করা কমযচারীস্থ্ের সংখো সীরমি করা;

o

সমুস্থ্ের রেস্থ্ক মুখ করা রিস্থ্চর িালুকাস্থ্িলায়/ললস্থ্কর উপকূস্থ্ল, লসইসাস্থ্ে সাোরণি লর্খাস্থ্ন লাইন পস্থ্ে (ক্লকইন/আউট লেিনগুরল, স্বাযে পরীক্ষা রিরির, লরেরুস্থ্মর লাইন, টিরকস্থ্টর লাইন) লসখাস্থ্ন র্োর্ে েয়-িু ট
িেিোন রচরিি িা পিাকারেি করা;

o

িেরক্তিগয লর্খাস্থ্ন ব্ল্োস্থ্েট/লচয়ার পাস্থ্িন/রিোন লসই সমি সঞ্চল জুস্থ্ে র্োর্ে 10 িু ট িেিোন রচরিি করস্থ্ি
পিাকা, েরে, িা অনোনে মাকয ার িেিহার করা;

o

উপরযরি/জনসমাগম রনয়ন্ত্রণ করস্থ্ি প্রস্থ্িিদ্বারা/লগটগুরল পররমারজযি করা;

o

লচয়াস্থ্র লাইিগােযস্থ্ের সংখো সীরমি করা এিং লচয়াস্থ্রর অিযানগুরল লর্াগ িা অোেজাে করা; এিং/অেিা

o

রভ্ে চওো রাস্তা, পাে এিং রিস্থ্চর অঞ্চলগুরলস্থ্ি রভ্ে সীরমি করা।

•

রিচগমনকারীস্থ্ের জমাস্থ্য়ি এোস্থ্ি রিচ এিং ললস্থ্কর উপকূস্থ্লর লিরসরলটিগুরলর মস্থ্েে িা লপ্ররমস্থ্সস্থ্সর অনে লকাোও
কার্যরি োে লেওয়ার কাউন্টারগুরল অিিেই িন্ধ রাখস্থ্ি হস্থ্ি।

•

রিস্থ্চর সরঞ্জাম (লর্মন লচয়ার, োিা) িেিহার করা লর্স্থ্ি পাস্থ্র, রকন্তু লসই সরঞ্জামগুরল পররিাস্থ্রর িা
পাররিাররক ইউরনস্থ্টর রনকট আত্মীস্থ্য়র িাইস্থ্র অনে লকাস্থ্না িেরক্তর সাস্থ্ে লিয়ার করা র্াস্থ্ি না র্রে না েুজস্থ্নর
িেিহাস্থ্রর মাস্থ্ে লসটি পররষ্কার ও জীিাণুমুক্ত না করা হয়।
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•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ লরেরুমগুরল লখালা আস্থ্ে এিং ঘনঘন পররষ্কার ও
জীিাণুমুক্তকরস্থ্ণর িস্থ্দািস্ত করা হস্থ্য়স্থ্ে এিং পোরভ্রলয়ন, লখলার মাঠ, সুইরমং পুল (পরিিী রনস্থ্েযরিকা সাস্থ্পক্ষ)
এিং রভ্িস্থ্রর স্নানঘরগুরলস্থ্ক িন্ধ আস্থ্ে। পানীয় জস্থ্লর উৎসগুরল কমযরি োকস্থ্ি, র্রে চালু করার একটি িিযহীন
িেিযা িা িু ট পোস্থ্েল ইনেল করা হয়।

•

োয়িদ্ধ
অঞ্চল,
পক্ষগণ
েরস্থ্নর
কররস্থ্য়

•

•

পক্ষগণস্থ্ক অিিেই স্বাযে েপ্তস্থ্রর (DOH) COVID-19 সাইস্থ্নস্থ্জর সাস্থ্ে সংগরি লরস্থ্খ সমগ্র পারকয ংস্থ্য়র
টিরকট কাটার কাউন্টার, প্রস্থ্িিদ্বার, এিং রভ্ে হওয়া লিরসরলটিগুরল জুস্থ্ে রচিগুরল টাঙাস্থ্ি হস্থ্ি। োয়িদ্ধ
িাস্থ্ের কমযস্থ্ক্ষত্র িা লসটিং-এর উপর রভ্রি কস্থ্র রনস্থ্জস্থ্ের কােমাইজে রচি তিরর করস্থ্ি পাস্থ্রন, এই
রচি স্বাযে েপ্তস্থ্রর রচস্থ্ির সস্থ্ে সেরিপযণয হস্থ্ি হস্থ্ি। সাইস্থ্নজ আগি িেরক্ত এিং কমযচারীস্থ্ের লর্গুরল মস্থ্ন
লেওয়ার জনে িেিহার করস্থ্ি হস্থ্ি:

o

পরষ্পস্থ্রর লেস্থ্ক েয় িু ট েযরত্ব িজায় রাখা না লগস্থ্ল রনস্থ্জস্থ্ের নাক এিং মুখ লঢস্থ্ক রাখস্থ্ি হস্থ্ি।

o

PPE সঠিকভ্াস্থ্ি রাখা এিং র্খন প্রস্থ্য়াজন, িা িারিল করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

িারীররক েযরস্থ্ত্বর রনস্থ্েযিীকাগুরল লমস্থ্ন চলা।

o

COVID-19 এর উপসগয িা সংক্রমস্থ্ণর প্ররিস্থ্িেন করা, এিং রকভ্াস্থ্ি এটি করা উরচি।

o

হাস্থ্ির স্বাযেরিরে এিং পররষ্কার ও জীিাণুমুক্তকরণ রনস্থ্েযরিকাগুরল লমস্থ্ন চলা।

o

শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত র্োর্ে স্বাযেরিরে এিং কািিার রিিাচার লমস্থ্ন চলা।

একই িারের িা পাররিাস্থ্রর সেসে নয় এমন ললাকজস্থ্নর মস্থ্েে পারিররক সংিিয, জনসমাস্থ্িি কমাস্থ্ি, োয়িদ্ধ
পক্ষগণস্থ্ক অিিেই একটি সাইস্থ্টর রনরাপিা পররকল্পনা তিরর করস্থ্ি হস্থ্ি, র্া এই রনস্থ্েযরিকা এিং প্রস্থ্র্াজে সকল
লরাগ রনয়ন্ত্রণ এিং প্ররিস্থ্রাে লকন্দ্রগুরল (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এিং স্বাযে
েপ্তস্থ্রর (DOH) COVID-19 রনস্থ্েযরিকা অিলম্বন কস্থ্র জনারেকে কমাস্থ্নার একটি িেিযাস্থ্ক অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি।
পররকল্পনাটি অিিেই অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি:
o

সাইট অনুর্ায়ী র্োর্ে িারীররক েযরত্ব এিং পররষ্কার ও জীিাণুমুক্ত করার মানেণ্ড, লসইসাস্থ্ে এই রনস্থ্েযরিকার
সাস্থ্ে সংগরিপযণয সস্থ্িযািম চচযা।

o

সামারজক েযরত্ব এিং র্োর্ে স্বাযেরিরে িাস্তিারয়ি করস্থ্ি উপর্ুক্ত কমী রনস্থ্য়াস্থ্গর রনস্থ্েযরিকা, লসইসাস্থ্ে রভ্ে
না হস্থ্ি লেওয়া, সমস্থ্িি কার্যকলাপ (লর্মন রিচ ভ্রলিল, িু টিল), এিং লিরি জনসমাগম না হস্থ্ি লেওয়া।

o

জনসমাস্থ্িি সীরমি করা, সামারজক েযরত্ব, এিং জীিাণুমুক্তকরস্থ্ণর লপ্রাস্থ্টাকলগুরল কার্যকর করস্থ্ি সাইস্থ্নজ,
লসািোল রমরেয়া, এিং লেট িা যানীয় ওস্থ্য়িসাইট, লররেও, ইস্থ্লকট্ররনক অোরপ্লস্থ্কিন, এিং িোনার-লপ্লন
রিজ্ঞাপস্থ্নর মস্থ্িা অনোনে উপায় সহ জনসাোরণস্থ্ক জানাস্থ্নার প্রচারারভ্র্ান।

লিরসরলটির িেিহার সংক্রান্ত লর্ লকাস্থ্না অনুমরিপস্থ্ত্র এিং চু রক্তস্থ্ি উরেরখি রিচ িা লিরসরলটির রনয়মািলীস্থ্ি
িেিহারকারীর দ্বারা সাইস্থ্টর রনরাপিা পররকল্পনা এিং এই রনস্থ্েযরিকার স্বীকৃ রি অিিেই অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি।

B. জিাস্থ্য়ি
•

একটি জরুরর পরররযরি োো, লগাষ্ঠীিদ্ধ জমাস্থ্য়ি এোস্থ্ি, একজায়গায় রভ্ে জমাস্থ্না, রিরচং, িা একারেক
জলর্ানগুরলস্থ্ক (লর্মন কোস্থ্নাই, কায়াক, লরাস্থ্িাট, টিউি) িেিহাস্থ্রর সময় একসাস্থ্ে িাুঁো রনরেদ্ধ। জলর্ানগুরল,
লকাস্থ্না িেরক্ত িেিহার না করা অিযায়, লোস্থ্রস্থ্জর জনে লসগুরল রিস্থ্চ রাখা/িা একসাস্থ্ে িাুঁো লর্স্থ্ি পাস্থ্র।

•

রিস্থ্নােনমযলক পাকয এিং লসই েরস্থ্নর আকেযণীয় জায়গাগুরল, লসইসাস্থ্ে রিস্থ্চ, ব্রেওয়াস্থ্ক, ললস্থ্ক, এিং ললস্থ্কর
উপকূস্থ্ল োকা আস্থ্কযে এিং অনোনে সিযজনীন রিস্থ্নােন লকন্দ্রগুরল পরিিী রিজ্ঞরপ্ত না লেওয়া পর্যন্ত িন্ধ রাখস্থ্ি
হস্থ্ি।
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•

োে িা লরেু স্থ্রস্থ্ন্টর লভ্ন্ডরস্থ্ের মােেস্থ্ম লকাস্থ্না খােে িা পানীয় রিক্রয় করা র্াস্থ্ি না এিং রিস্থ্চর সরঞ্জাম
(লর্মন লচয়ার, লাউঞ্জ) ভ্াো লেওয়া র্াস্থ্ি না।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণ লকাস্থ্না অিযাস্থ্িই "রপক-আপ" লিাটযস, লীগ এিং সংস্থ্র্াগমযলক কার্যকলাপ, িা রিস্থ্িে অনুষ্ঠান,
উৎসি, জলসা, আিসিারজ প্রেিযনী, িা চলরচস্থ্ত্রর আস্থ্য়াজন করার অনুমরি রেস্থ্ি পারস্থ্িন না।

•

লিঞ্চ, রপকরনক লটরিল, এিং রনরেয ি সমস্থ্িি িসার আসস্থ্নর অঞ্চলগুরল র্োর্ে সাইস্থ্নজ, লটপ, িা েরে রেস্থ্য় িন্ধ
রাখস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অিিেই সিরীস্থ্র সমস্থ্িি হওয়া সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ি (লর্মন কমীস্থ্ের রমটিং) সি লচস্থ্য় লিিী
র্িটা সম্ভি এিং অনোনে পদ্ধরি লর্মন রভ্রেও িা লটরলকনিাস্থ্ররন্সং এর মস্থ্িা পদ্ধরি িেিহার করা, CDC-র
রনস্থ্েযরিকা অনুর্ায়ী "িেিসা ও রনস্থ্য়াগকারীস্থ্ের জনে অন্তিযিী রনস্থ্েযরিকা কস্থ্রানাভ্াইরাস লরাগ 2019 (COVID19) এর রিরুস্থ্দ্ধ পররকল্পনা এিং প্ররিরক্রয়ার জনে" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019)। র্খন রভ্রেওকনিাস্থ্ররন্সং িা লটরলকনিাস্থ্ররন্সং সম্ভি হয়
না, িখন োরয়ত্বিীল েলগুস্থ্লার লখালা, ভ্ালভ্াস্থ্ি লভ্রন্টস্থ্লটাস্থ্রর মস্থ্েে রমটিং করা উরচি এিং রনরিি করা উরচি
লর্ িেরক্ত এক আস্থ্রকজস্থ্নর মস্থ্েে েয় িু ট সামারজক েযরত্ব িজায় রাখস্থ্ি (লর্মন লচয়ার োকস্থ্ল, লচয়াস্থ্রর
মেেিিী জায়গা লেস্থ্ে লেওয়া, কমীস্থ্ের পর্যায়ক্রস্থ্ম লচয়াস্থ্র িসস্থ্ি হস্থ্ি)।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক লোস্থ্টা এলাকাগুরলস্থ্ি, লর্মন লরেরুম এিং লব্রকরুস্থ্ম র্োর্ে সামারজক েযরস্থ্ত্বর পালস্থ্নর িেিযা
করস্থ্ি হস্থ্ি, এিং এই েরস্থ্নর অঞ্চলগুরলস্থ্ি র্খন সামারজক েযরত্ব রক্ষা করা র্াস্থ্ি না, িখন ললাক সমাগম
সীমািদ্ধ রাখার জনে রচি এিং রসস্থ্েম (লর্মন িেিহৃি হস্থ্ে িস্থ্ল রচরিিকরণ) িেিহার করস্থ্ি হস্থ্ি; এিং

•

সামারজক েযরত্ব (অেযাৎ েয় িু ট েযরত্ব) পালন করার জনে, লর্ লকাস্থ্না সমস্থ্িস্থ্ির জনে (করি লব্রক, খাওয়ার
সময়, এিং রিিট শুরু এিং িস্থ্ন্ধর সময়), োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক কমযচারীস্থ্ের সময়সযরচ আগুরপেু কস্থ্র রেস্থ্ি হস্থ্ি।

C. কিয স্থ্েস্থ্ের সরিয়িা
•

লাইিগােয এিং অনোনে জল সংক্রান্ত রনরাপিা কমীরা লর্ন COVID-19 সম্পরকয ি স্বাযে রিভ্াগ (DOH) এর
মানেণ্ড এিং রনস্থ্েযরিকা লমস্থ্ন চস্থ্লন িা োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি।
o

লাইিগােয এিং জল সংক্রান্ত রনরাপিা কমীস্থ্ের জল লেস্থ্ক উদ্ধার করা িা অনোনে জীিনরক্ষা িা জরুরর
প্ররিরক্রয়ার কার্যকলাপগুরল োো, টহল লেওয়ার সময় এিং সহকমী এিং সাোরণ মানুস্থ্ের সাস্থ্ে েয় িু স্থ্টর
েযরত্ব িজায় না লরস্থ্খ িাকোলাপ করার সময় অিিেই একটি মুস্থ্খর আিরণ পরস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক লাইিগােয লট্ররনং এিং রিচ পররচালনার িেিযাগুরল কার্যকর করস্থ্ি হস্থ্ি, র্া প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল
লাইিগােয টাওয়াস্থ্রর সংখো িারেস্থ্য় একটি রনরেয ি সমস্থ্য় লকাস্থ্না েোন্ড িা টাওয়াস্থ্র লাইিগাস্থ্েযর সংখো সীরমি
করা, সাোরণ মানুস্থ্ের রনরাপিা সুরনরিি করস্থ্ি একই কভ্াস্থ্রজ এিং সুরক্ষা প্রোন কস্থ্র লাইিগােযস্থ্ের মস্থ্েে
সামারজক েযরত্ব িজায় রাখাস্থ্ক অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি পাস্থ্র। রিস্থ্চর সামারজক েযরত্ব এিং ভ্ীে রনয়ন্ত্রণ করস্থ্ি
লাইিগােযস্থ্ের অিিেই প্ররিরক্ষি করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক পারিররক সংস্থ্র্াগ এিং জনসমাগম হ্রাস করস্থ্ি রনম্নরলরখি েরস্থ্নর পদ্ধরিগুরলর মােেস্থ্ম অিিেই
িেিযা রনস্থ্ি হস্থ্ি:
o

কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর রভ্িস্থ্র উপরযরি শুেুমাত্র আিিেক কমীস্থ্ের মস্থ্েেই সীরমি লরস্থ্খ;

o

রিচ িা পাস্থ্কযর সময়গুরলর সামঞ্জসেরিোন করা;

o

সামারজক েযরস্থ্ত্বর রনস্থ্েযরিকা পালস্থ্নর জনে অন-সাইট কমযচারীর সংখো হ্রাস করা;
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o

A/B টিম তিরর করা, আসার/র্াওয়ার সময় আগুরপেু কস্থ্র লেওয়া; এিং/অেিা

o

রনেযাররি কাজগুস্থ্লা রিরক্ষপ্ত কস্থ্র এিং অরেকৃ ি অঞ্চলগুরল রনস্থ্েযি করস্থ্ি রচিগুরল িেিহার কস্থ্র একই অঞ্চস্থ্ল
একারেক কমযচারী এিং/অেিা েস্থ্লর কাজ করা এোস্থ্না।

D. েলােল ও িারিজে
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সাইস্থ্টর মস্থ্েে পারিররক সংস্থ্র্াগ সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ি (লর্মন িেরক্তিস্থ্গযর প্রস্থ্িি/িারহস্থ্রর জনে
র্িটা সম্ভি, একটি আলাো প্রস্থ্িিপে(গুরল)/িারহরপে(গুরল) িা রাস্তা রনরেয ি কস্থ্র লেওয়া)।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক, লর্খাস্থ্ন সম্ভি, িিযহীন লপস্থ্মন্ট পদ্ধরিগুরল কার্যকর করার কো রিস্থ্িচনা করস্থ্ি হস্থ্ি; সম্ভি না
হস্থ্ল, প্ররিটি ললনস্থ্েস্থ্নর পস্থ্র হাস্থ্ির স্বাযেরিরে পালস্থ্নর সামগ্রীগুরল উপলদ্ধ রাখস্থ্ি হস্থ্ি।

•

র্রেও রিচগুরল লখালা, আগি িেরক্তস্থ্ের অিিেই রনস্থ্েযরিকাগুরল লমস্থ্ন চলস্থ্ি হস্থ্ি।
o

প্রস্তুি োকুন। আপনার পররিার িা পাররিাররক ইউরনস্থ্টর িাইস্থ্রর লকউ েয় িু স্থ্টর মস্থ্েে চস্থ্ল এস্থ্ল পরার
জনে একটি স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আিরণ এিং প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল িেিহাস্থ্রর জনে সািান/সোরনটাইজার রনস্থ্য় আসুন। জল
এিং লরাে লেস্থ্ক িাুঁচার র্োর্ে সরঞ্জাম রনস্থ্য় আসুন। সমস্ত আিজযনা পোক কস্থ্র রনন িা ঠিকমস্থ্িা লিলুন।

o

েয় িু ট িা িার লিরি একটি সামারজক েযরত্ব িজায় রাখুন এিং আপনার পররিার িা পাররিাররক ইউরনস্থ্টর
িাইস্থ্রর ললাকজস্থ্নর সাস্থ্ে সমস্থ্িি হওয়া এরেস্থ্য় চলুন। িে জনসমাগম, রপকরনক, এিং রিচ পাটিযগুস্থ্লা
অনুস্থ্মারেি নয়। আিরিেক িারীররক েযরত্ব িজায় রাখস্থ্ি রিস্থ্চ িা রাস্তাগুু্স্থ্লাস্থ্ি লিরি রভ্ে হস্থ্য় লগস্থ্ল আগি
িেরক্তস্থ্ের চস্থ্ল লর্স্থ্ি িলা হস্থ্ি।

o

স্বিন্ত্রে িা পাররিাররক রিচ কার্যকলাপগুরল (লর্মন সারিয ং, সাুঁিার কাটা, কায়ারকং, পোস্থ্েল লিারেযং, িরে
সারিয ং), িারলস্থ্ি লেৌোস্থ্না, িা হাুঁটা অনুস্থ্মারেি।

II. জায়ো
A. প্ররিরোিূলক সরঞ্জাি
•

রনরেয ি কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর রক্রয়াকলাস্থ্পর জনে প্রস্থ্য়াজনীয় PPE োোও, োয়িদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অিিেই গ্রহণস্থ্র্াগে মুস্থ্খর
আিরণ সংগ্রহ করস্থ্ি, তিরর করস্থ্ি িা অনেোয় অজযন করস্থ্ি হস্থ্ি এিং এই েরস্থ্নর আিরণ কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র োকাকালীন
কমযচারীস্থ্ের রিনা মযস্থ্লে প্রোন করা উরচি। লকাস্থ্না কমযচারীর মুস্থ্খর আিরণ িেলািার প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল িা প্রোন
করার জনে োয়িদ্ধ পক্ষগুরলর কাস্থ্ে পর্যাপ্ত মাস্ক এিং অনোনে PPE-এর লর্াগান োকস্থ্ি হস্থ্ি। স্বীকৃ ি মুস্থ্খর
আিরণগুরলর মস্থ্েে অন্তভ্ুয ক্ত, রকন্তু লসগুরলর মস্থ্েে সীমািদ্ধ নয়, কাপে (উো: িারেস্থ্ি তিরর লসলাই করা কাপে,
লোস্থ্টা কস্থ্র কাটা, িদনা), সারজযকোল মাস্ক, N95 লরসপাইস্থ্রটর এিং লিস রসল্ড।

•

মুস্থ্খর আিরণগুরল অিিেই পররষ্কার করস্থ্ি এিং িেলাস্থ্ি হস্থ্ি এিং লিয়ার করা র্াস্থ্ি না। অনুগ্রহ কস্থ্র কাপস্থ্ের
মুস্থ্খর আিরণ এিং অনোনে েরস্থ্নর িেরক্তগি প্ররিরক্ষামযলক সরঞ্জাম (PPE) সম্পস্থ্কয অরিররক্ত িস্থ্েের জনে এিং
লসইসাস্থ্ে িা িেিহার এিং পররষ্কাস্থ্রর রনস্থ্েযিািলীর জনে লরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিস্থ্রাে লকন্দ্র (CDC) এর রনস্থ্েযরিকা
লেখুন।
o

লনাট করস্থ্িন লর্ কাপস্থ্ের তিরর লিস কভ্াররং িা রেজস্থ্পাস্থ্জস্থ্িল মাস্কগুরল মুস্থ্খর আিরস্থ্ণর জনে উচ্চ
পর্যাস্থ্য়র রনরাপিা লাগু করা কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর কার্যকলাপগুরলর জনে স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আিরণ রহস্থ্সস্থ্ি রিস্থ্িরচি হস্থ্ি না।
উোহরণস্বরূপ, N95 লররিস্থ্রটরগুরল সাোরণভ্াস্থ্ি রনরেয ি কার্যকলাপগুরলর জনে প্রস্থ্য়াজন, লকাস্থ্না কাপে িা

7

িারেস্থ্ি তিরর মাস্ক িার পররিিয রহস্থ্সস্থ্ি িেিহার করা র্াস্থ্ি না। োয়িদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক এই েরস্থ্নর রনরাপিা
সরঞ্জাস্থ্মর জনে লপিাগি রনরাপিা এিং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) মান লমস্থ্ন চলস্থ্ি হস্থ্ি।
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই িাস্থ্ের কমযচারীস্থ্ের রনজস্ব স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আিরণ িেিহার করার অনুমরি রেস্থ্ি হস্থ্ি
রকন্তু িাস্থ্ের কমযচারীরা িাস্থ্ের রনস্থ্জর মুস্থ্খর আিরণ সরিরাহ করস্থ্ি পারস্থ্িন না। উপরন্তু, এই রনস্থ্েযরিকা
কমীস্থ্ের িাস্থ্ের িেরক্তগি মারলকানােীন অরিররক্ত প্ররিরক্ষামযলক আিরণ (লর্মন সারজযকাল মাস্ক, N95
লররিস্থ্রটর, িা লিস রিল্ড) পরা লেস্থ্ক প্ররিস্থ্রাে করস্থ্ি না, অেিা অনেোয় র্রে োয়িদ্ধ পক্ষ অনুর্ায়ী িাস্থ্ের
কাস্থ্জর প্রকৃ রির কারস্থ্ণ কমীস্থ্ের আস্থ্রা লিরি রনরাপিামযলক িেরক্তগি প্ররিরক্ষামযলক সরঞ্জাম (PPE) িেিহাস্থ্রর
প্রস্থ্য়াজন হয়। রনস্থ্য়াগকিয াস্থ্ের সকল প্রস্থ্র্াজে লপিাগি রনরাপিা এিং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) মান লমস্থ্ন চলস্থ্ি
হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সরঞ্জাম, লচয়ার, এিং গারের মস্থ্িা রজরনসগুরল লিয়ার করা, লসইসাস্থ্ে েরজার হোস্থ্ন্ডল এিং
লররলংস্থ্য়র মস্থ্িা লিয়ার করা পৃষ্ঠিলগুরল িিয করা সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ি; অেিা, লিয়ার করা রজরনসগুরলর িা
প্রায়িই িিয করা পৃষ্ঠিলগুরলর সংিস্থ্িয আসার সময় িেরক্তিগযস্থ্ক গ্লাভ্স (কাস্থ্জর প্রস্থ্য়াজনীয়িা অনুর্ায়ী িা
লমরেস্থ্কল) পরা িােেিামযলক করস্থ্ি হস্থ্ি; অেিা রনস্থ্জস্থ্ের হাি, সংিস্থ্িয আসার আস্থ্গ এিং পস্থ্র জীিাণুমুক্ত
করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক প্রস্থ্িেক লাইিগােযস্থ্ক, একটি মাস্ক, গ্লাভ্স, হোন্ড সোরনটাইজার, CPR মাস্ক, রনরাপিা চিমা,
জল লেস্থ্ক লটস্থ্ন রনস্থ্য় আসা তসকি র্াত্রীস্থ্ের জনে একটি সারজযকোল মাস্ক-সহ PPE এর একটি পোক প্রোন করস্থ্ি
হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই PPE কীভ্াস্থ্ি ঠিকঠাক লখালা, পরা, পররষ্কার করা (প্রস্থ্য়াগস্থ্র্াগেিা অনুর্ায়ী) র্ায় লস
রিেস্থ্য় কমীস্থ্ের প্ররিক্ষণ রেস্থ্ি হস্থ্ি, এর মস্থ্েে অন্তভ্ুয ক্ত রকন্তু সীরমি নয়, র্োর্ে মুস্থ্খর আিরণ।

B. স্বাযেরিরি, পররষ্কার এিং জীিািুিুক্তকরি
•

প্রাসরেকিা অনুর্ায়ী, োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক "COVID-19 এর জনে সরকারর এিং লিসরকারর লকন্দ্রগুরল পররষ্কার এিং
জীিাণুমুক্ত করার রনস্থ্েযরিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19), এিং "েরেস্থ্য় পো োমান" (STOP THE SPREAD) লপাোর সস্থ্মি CDC এিং DOH এর
প্রস্তারিি স্বাযেরিরে এিং সোরনস্থ্টিস্থ্নর আিরিেক িিয গুরল লমস্থ্ন চলা হস্থ্ে রকনা িা োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরিি
করস্থ্ি হস্থ্ি। োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই লগ লমনস্থ্টন করস্থ্ি হস্থ্ি র্াস্থ্ি পররষ্করণ ও জীিাণুমুক্তকরস্থ্ণর িাররখ,
সময় এিং পররেন্নিার পররসর অন্তভ্ুয ক্ত োকস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষস্থ্ের সাইস্থ্ট হাি লোওয়ার জায়গা রেস্থ্ি হস্থ্ি এিং িা লেখাস্থ্িানা করস্থ্ি হস্থ্ি, রনম্নরূস্থ্প:
o

হাি লোওয়ার জনে: সািান, গরম জস্থ্লর কল, এিং লিলা লেওয়া র্ায় এরকম কাগস্থ্জর লিাওয়াস্থ্ল, লসই
সুরিোগুরল র্িটা লেওয়া সম্ভি।

o

সোরনটাইজাস্থ্রর জনে: লর্খাস্থ্ন হাি লোওয়ার সুরিো উপলব্ধ নাও হস্থ্ি পাস্থ্র িা সম্ভন নয় লসই জায়গাগুরলর
জনে অন্তি 60% অোলস্থ্কাহল র্ুক্ত একটি অোলস্থ্কাহল রভ্রিক হোন্ড সোরনটাইজার।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক হোন্ড সোরনটাইজাস্থ্রর জায়গাগুরলর কাস্থ্ে লক্ষণীয়ভ্াস্থ্ি ময়লা হাি সািান এিং জল রেস্থ্য় েুস্থ্ি
হস্থ্ি রচরিি কস্থ্র রসগস্থ্নজ রেস্থ্ি হস্থ্ি; হোন্ড সোরনটাইজার লক্ষণীয়ভ্াস্থ্ি ময়লা হাস্থ্ি কার্যকর হয় না।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক PPE সহ ময়লা সামগ্রী রনষ্পরির পাত্র লিরসরলটির চারপাস্থ্ি যাপন করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অিিেই লিয়ার করা এিং ঘন ঘন িিয করা পৃষ্ঠিস্থ্লর জনে র্োর্ে পররষ্কার করার এিং
জীিাণুমুক্তকরস্থ্ণর সরঞ্জাম প্রোন করস্থ্ি হস্থ্ি এিং িাস্থ্ের কমীস্থ্ের লসই পৃষ্ঠিল িেিহাস্থ্রর আস্থ্গ এিং পস্থ্র
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প্রস্তুিকারস্থ্কর রনস্থ্েযিনা অনুসরণ কস্থ্র এই সরঞ্জাম িেিহার করস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ি, এিং িারপর হাস্থ্ির
পররেন্নিার স্বাযেরিরে অনুসরণ করস্থ্ি হস্থ্ি।
•

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক লপািাক পররিিয স্থ্নর ঘর, লরেরুম, লকার রুম, এিং িাইস্থ্রর স্নাস্থ্নর জায়গা, এিং প্রায়িই
িিয করা সারস্থ্িসগুরল সহ িহু িেরক্তর িেিহার করা উচ্চ েুুঁ রকপযণয অঞ্চলগুরল অিিেই ঘনঘন পররষ্কার ও
জীিাণুমুক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি। পররষ্কার এিং জীিাণুমুক্তকরণ কস্থ্ঠার এিং চলমান হস্থ্ি হস্থ্ি এিং রেস্থ্ন অন্তি রিন িার,
তেরনক, এিং প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল আস্থ্রা ঘনঘন হস্থ্ি হস্থ্ি। কীভ্াস্থ্ি লিরসরলটিগুরল পররষ্কার করস্থ্িন িার রিিে
রনস্থ্েযিািলীর জনে অনুগ্রহ কস্থ্র DOH এর "COVID-19 এর জনে সরকারর এিং লিসরকারর লকন্দ্রগুরল পররষ্কার
করা এিং জীিাণুমুক্ত করার রিেস্থ্য় অন্তিযিীকালীন রনস্থ্েযরিকা" (Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) লেখুন।
o

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই লপািাক পররিিয স্থ্নর ঘর, লকার রুম, িাইস্থ্রর স্নান করা জায়গা, এিং
লরেরুমগুরলস্থ্ি, লর্খাস্থ্ন সম্ভি লসখাস্থ্ন জনারেকে করমস্থ্য় েযরত্ব িজায় রাখার রনয়মািলী লমস্থ্ন চলা সুরনরিি
করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

লরেরুম লিরসরলটিগুরলস্থ্ি োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক িিযহীন হোন্ড ড্রায়ার এিং/অেিা কাগস্থ্জর লিায়াস্থ্ল রেসস্থ্পন্সার
ইনেল করার কো রিস্থ্িচনা করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ সরঞ্জাম (লর্মন রিস্থ্চর লচয়ার এিং োিা, কোস্থ্নারয়,
কায়াক, লরাওস্থ্িাট) এিং র্ন্ত্রাংিগুরল রনয়রমিভ্াস্থ্ি িারলকাভ্ু ক্ত জীিাণুনািক রেস্থ্য় জীিাণুমুক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি,
অন্তি লসগুরল কমীস্থ্ের দ্বারা র্িিার িেিহার করা হস্থ্ি। EPA দ্বারা COVID-19-এর রিরুস্থ্দ্ধ কার্যকর রহস্থ্সস্থ্ি
িনাক্ত হওয়া রনউইয়কয লেস্থ্টর পররস্থ্িি সংরক্ষণ েপ্তস্থ্রর (Department of Environmental Conservation,
DEC) রনিরন্ধি পণেগুস্থ্লার িারলকা িেিহার করুন। লিরসরলটি-রনরেয ি রনরাপিার পররকল্পনাস্থ্ি অিিেই সমস্ত
লিরসরলটি জুস্থ্ে কার্যকর পররষ্করণ, জীিাণুমুক্তকরণ, এিং িায়ু চলাচস্থ্লর উিম িস্থ্দািস্থ্স্তর লপ্রাস্থ্টাকলগুরল
অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

র্রে পররষ্করণ এিং জীিাণুমুক্তকরণ সামগ্রীগুরল িা পররষ্করণ এিং জীিাণুমুক্তকরস্থ্ণর কাজটি রনরাপিার েুুঁ রকর
কারণ হয় িা উপকরণ িা লমরিনাররর মান রনম্ন কস্থ্র লেয়, িাহস্থ্ল োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই লসই েরস্থ্নর
লমরিনাররগুরল িেিহাস্থ্রর মস্থ্েে হাস্থ্ির স্বাযেরিরে পালস্থ্নর িস্থ্দািস্ত করস্থ্ি হস্থ্ি এিং/অেিা রেজস্থ্পাস্থ্জস্থ্িল
গ্লাভ্স সরিরাহ করস্থ্ি হস্থ্ি এিং/অেিা ওই লমরিনারর িেিহার করা কমযচারীর সংখো সীরমি করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

োয়িদ্ধ পক্ষস্থ্ক একজন কমীর COVID-19 িনাক্ত হওয়ার লক্ষস্থ্ত্র উন্মুক্ত এলাকার পররষ্কাস্থ্রর এিং জীিাণুমুক্ত
করার িেিযা করস্থ্ি হস্থ্ি, এই েরস্থ্নর পররেন্নিার অন্তভ্ুয ক্ত হস্থ্ি, অন্তি সি অরেক ললাক চলাচল এলাকা
এিং উচ্চ-িিয পৃষ্ঠিস্থ্লর (লর্মন লাইিগােয েোন্ড িা টাওয়ার, লগট, টিরকট িা রিক্রস্থ্য়র িুে, স্নাস্থ্নর
লপস্থ্েোল, কাউন্টাস্থ্রর উপররিল, রসে, েরজার কো, ওয়ারক টরক, হোন্ডস্থ্রল, েরজার হািল) ইিোরে
পররষ্কার।

র্রে কাস্থ্রার COVID-19 সংক্রমস্থ্ণর সস্থ্দহ অেিা রনিয়িা োস্থ্ক, িাহস্থ্ল, "আপনার প্ররিষ্ঠানস্থ্ক পররষ্কার এিং
িার জীিাণুমুক্তকরণ (Cleaning and Disinfecting Your Facility)" সম্পরকয ি CDC-এর রনস্থ্েযরিকাগুরল হল:
o

অসুয হওয়া িেরক্তর িেিহার করা অঞ্চলগুরল িন্ধ কস্থ্র রেন।
▪ োয়িদ্ধ পক্ষগণ সংক্ররমি অঞ্চলগুরলস্থ্ক িন্ধ কস্থ্র রেস্থ্ি পারস্থ্ল, িাস্থ্ের কার্যকলাপ লর্ িন্ধ কস্থ্র রেস্থ্ি হস্থ্ি
িা নয়।

o

এলাকায় রিমান িািাস িাোস্থ্নার জনে িাইস্থ্রর েরজা ও জানালা খুলুন।

o

পররষ্কার ও জীিাণুমুক্ত করার আস্থ্গ 24 ঘণ্টা অস্থ্পক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভি না হস্থ্ল, র্িক্ষণ সম্ভি িিক্ষণ
অস্থ্পক্ষা করুন।

o

লকাস্থ্না িেরক্ত অসুয হস্থ্ল লসই িেরক্তর িেিহার করা অঞ্চলগুরল, লর্মন অরিস, িােরুম, সকস্থ্লর িেিহাস্থ্রর
অঞ্চলগুরলর মস্থ্িা সুস্ত অঞ্চল এিং লিয়ার করা র্ন্ত্রপারিগুরল পররষ্কার ও জীিাণুমুক্ত করুন।
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o

o

একিার অঞ্চলটি র্োর্েভ্াস্থ্ি জীিাণুমুক্ত করা হস্থ্য় লগস্থ্ল, লসটি িেিহাস্থ্রর জনে আিার খুস্থ্ল লেওয়া লর্স্থ্ি
পাস্থ্র।
▪

অসুয িেরক্তর ঘরনষ্ঠ সারন্নস্থ্েে িা কাোকারে আস্থ্সনরন এমন কমযচারীরা জীিাণুমুক্ত করার পস্থ্র অরিলস্থ্ম্ব
কাস্থ্জর জায়গায় রিস্থ্র আসস্থ্ি পারস্থ্িন।

▪

"ঘরনষ্ঠ িা কাোকারে" সংস্থ্র্াগ সম্পস্থ্কয িস্থ্েের জনে DOH এর "COVID-19 সংক্রমণ িা এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর
পর কাস্থ্জ রিস্থ্র আসা সরকারর ও লিসরকারর কমযচারীস্থ্ের জনে অন্তিযিীকালীন রনস্থ্েযরিকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) লেখুন।

লসই িেরক্তর রনরেয ি যানটিস্থ্ি আসার অেিা িেিহার করার পস্থ্র সাি রেস্থ্নর লিরি সময় অরিিারহি হস্থ্য়
লগস্থ্ল, অরিররক্ত পররষ্কার কস্থ্র জীিাণুমুক্ত করার প্রস্থ্য়াজন লনই, িস্থ্ি রনয়রমি পররষ্কার এিং জীিাণুমুক্ত করার
কাজটি চালু রাখস্থ্ি হস্থ্ি।

•

প্রােরমক রচরকৎসার ঘর িা লিরসরলটিগুরলস্থ্ি সিসময় প্রস্থ্য়াজনীয় সমস্ত সামগ্রী রাখস্থ্ি হস্থ্ি, এিং স্বাযে েপ্তস্থ্রর
লেট জীিাণুমুক্তকরণ আইস্থ্নর (DOH State Sanitary Code) আিরিেকিা সমযহ এিং COVID-19 রনস্থ্েযরিকা
অনুর্ায়ী পররষ্কার ও জীিাণুমুক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক কমযচারীস্থ্ের মস্থ্েে খািার এিং পানীয় (লর্মন, িাস্থ্িট োইস্থ্লর খািার) ভ্াগ কস্থ্র খাওয়া
অিিেই রনরেদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্ি, কমযচারীস্থ্ের িারে লেস্থ্ক লাঞ্চ রনস্থ্য় আসস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্ি, এিং লর্খাস্থ্ন,
সম্ভি, খািার খাওয়ার সময় সামারজক েযরত্ব িজায় রাখার মস্থ্িা পর্যাপ্ত জায়গা রাখস্থ্ি হস্থ্ি।

C. পর্য ায়িরিকভাস্থ্ি পুনরায় শুরু করা
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক পর্যায়ক্ররমক-ভ্াস্থ্ি কার্যকলাপগুরল ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র জনে উৎসারহি করা হয় র্াস্থ্ি অপাস্থ্রিনগি
সমসোগুরল কাজ সম্পরকয ি রক্রয়াকলাপগুরল স্বাভ্ারিক পর্যাস্থ্য় রিস্থ্র আসার আস্থ্গ সমাোন কস্থ্র লনওয়া র্ায়।
োয়িদ্ধ পক্ষস্থ্ের প্রেমিার পুনরায় লখালার সময় পররিিয স্থ্নর সস্থ্ে মারনস্থ্য় রনস্থ্য় কার্যকলাপগুরল উপলব্ধ কস্থ্র
লিালার জনে কমী সংখো, কাস্থ্জর সময় এিং আগি িেরক্তর সংখো সীরমি করার কো রিস্থ্িচনা করস্থ্ি হস্থ্ি।

D. গর্াোস্থ্র্াে পররকল্পনা
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ আপরন লেস্থ্টর-ইসুে করা রিস্থ্ল্পর রনস্থ্েযরিকাটি পর্যাস্থ্লাচনা কস্থ্রস্থ্েন এিং
িুস্থ্েস্থ্েন, এিং এটিও রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ আপরন লসগুরল কার্যকর করস্থ্িন।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক, কমী এিং আগি িেরক্তিস্থ্গযর জনে একটি লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর পররকল্পনা তিরর করস্থ্ি হস্থ্ি র্ার মস্থ্েে
প্রস্থ্র্াজে রনস্থ্েযিািলী, প্ররিক্ষণ, সাইস্থ্নজ এিং কমীস্থ্ের িেে প্রোস্থ্নর জনে োরািারহক িেিযাপনা অন্তভ্ুয ক্ত োকস্থ্ি।
োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক ওস্থ্য়িস্থ্পজ, লটক্সট এিং ইস্থ্মল গ্রুপ, এিং লসািোল রমরেয়া গস্থ্ে লিালার কো রিস্থ্িচনা করস্থ্ি
হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সাইস্থ্নজ, লসািোল রমরেয়া, ওস্থ্য়িসাইট িা লররেওর মস্থ্িা উপায়গুরলর মােেস্থ্ম রনরাপিা এিং
জনারেকে কমািার পররকল্পনার জনে জনসাোরণস্থ্ক জানাস্থ্নার একটি প্রচারারভ্র্ান অিিেই গস্থ্ে িু লস্থ্ি হস্থ্ি।

III. প্ররিয়াসিূহ
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A. রিরনং এিং পরীো
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অিিেই িােেিামযলক প্রািেরহক স্বাযে পরীক্ষার চচযাগুরল কার্যকর করস্থ্ি হস্থ্ি।
o

কমযচারীরা সাইস্থ্ট ররস্থ্পাটয করার আস্থ্গ, র্িটা সম্ভি, রিরনংস্থ্য়র কাজগুরল েযরিিীভ্াস্থ্ি করা লর্স্থ্ি পাস্থ্র
(লর্মন লটরলস্থ্িাস্থ্ন িা ইস্থ্লকট্ররনকভ্াস্থ্ি), িা সাইস্থ্ট করা লর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

রিরনং লিে হওয়ার পযস্থ্িয কমযচারীস্থ্ের এস্থ্ক অপস্থ্রর সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ হওয়া িা কাোকারে আসা আটকাস্থ্ি িীরনং
সমস্থ্শ্রণীভ্ু ক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি।

o

অন্তি সি কমীস্থ্ের রিরনং আিরিেক করস্থ্ি হস্থ্ি এিং একটি প্রশ্নািলী িেিহার করস্থ্ি হস্থ্ি র্া রনেযারণ কস্থ্র
লর্ কমীর সাস্থ্ে রনস্থ্ম্নাক্ত ঘটনা ঘস্থ্টস্থ্ে রক না:
(a)
লজস্থ্নশুস্থ্ন গি 14 রেস্থ্নর মস্থ্েে COVID-19 এর জনে পরীক্ষায় পরজটিভ্ িল এস্থ্সস্থ্ে িা র্ার মস্থ্েে
COVID-19 এর উপসগয রস্থ্য়স্থ্ে এমন কাস্থ্রার ঘরনষ্ঠ িা রনকট সংিস্থ্িয লেস্থ্কস্থ্েন;
(b)

গি 14 রেস্থ্নর মস্থ্েে COVID-19 এর জনে ইরিিাচক পরীরক্ষি হস্থ্য়স্থ্েন; এিং/অেিা

(c)

গি 14 রেস্থ্ন িার COVID-19 এর লকানও লক্ষণ লেখা রেস্থ্য়স্থ্ে রক না।

•

COVID-19 সংক্রান্ত উপসগযগুরল সম্পস্থ্কয সিস্থ্েস্থ্ক আপ টু লেট িস্থ্েের জনে "কস্থ্রানাভ্াইরাস্থ্সর উপসগযসমযহ"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর রনস্থ্েযরিকা লেখুন।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগুরলর উরচি কমীস্থ্ের জনে এটি আিিেক করা র্াস্থ্ি, র্রে এিং র্খন উপস্থ্রাক্ত লকান প্রস্থ্শ্নর প্ররি
িাস্থ্ের উিস্থ্র পররিিয ন হয় িারা লর্ন অরিলস্থ্ম্ব িা প্রকাি কস্থ্রন, লর্মন র্রে িারা উপসগয অনুভ্ি করস্থ্ি শুরু
কস্থ্রন, কাস্থ্জর সময় িা িার পস্থ্র।

•

প্ররিটি মারকয ন নাগররস্থ্কর সমান কমযসংযাস্থ্নর সুস্থ্র্াগ করমিন (U.S. Equal Employment Opportunity
Commission) িা রেওএইচ (DOH) এর নীরিমালা অনুর্ায়ী তেরনক িাপমাত্রা পরীক্ষা করাও হস্থ্ি পাস্থ্র। োয়িদ্ধ
পক্ষগণস্থ্ক কমযচারীর স্বাযে সংক্রান্ত লেটার (লর্মন িাপমাত্রার লেটা) লরকেয রাখার ওপর রনস্থ্েোজ্ঞা রাখা হস্থ্য়স্থ্ে।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্ি লর্ িাপমাত্রা পরীক্ষণ সহ অনোনে রিরনং কার্যক্রম সম্পােন করা লকাস্থ্না
কমী, সাইস্থ্ট প্রস্থ্িি করা সম্ভািে সংক্রারমি কমযচারী দ্বারা সংক্রমণ লেস্থ্ক র্োর্ে ভ্াস্থ্ি সুররক্ষি। লর্ কমীরা
রিরনং কার্যক্রম সম্পােন কস্থ্রন িাস্থ্ের লরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিস্থ্রাে লকন্দ্র (CDC), স্বাযে রিভ্াগ (DOH) এিং
লপিাগি রনরাপিা এিং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) লপ্রাস্থ্টাকস্থ্লর সাস্থ্ে পরররচি কমযকিয া-রচরিি িেরক্তস্থ্ের দ্বারা
প্ররিরক্ষি হওয়া উরচি।

•

রিরনং করা কমীস্থ্ের জনে কমপস্থ্ক্ষ একটি লিস মাস্ক সহ PPE প্রোন করস্থ্ি হস্থ্ি এিং িাস্থ্ের িা িেিহার করস্থ্ি
হস্থ্ি, এিং িাস্থ্ি গ্লাভ্স, একটি গাউন, এিং/অেিা একটি লিস রিল্ড অন্তভ্ুয ক্ত হস্থ্ি পাস্থ্র।

•

COVID-19 পরজটিভ্ হওয়া একজন কমযচারীস্থ্ক কমযযস্থ্ল ঢু কস্থ্ি লেওয়া র্াস্থ্ি না এিং মযলোয়ন ও পরীক্ষা করার
জনে িাস্থ্ক িার স্বাযেস্থ্সিা প্রোনকাররর সাস্থ্ে লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর রনস্থ্েযি রেস্থ্য় িাসায় পাঠিস্থ্য় রেস্থ্ি হস্থ্ি। োয়িদ্ধ
পক্ষগণস্থ্ক অিিেই অরিলস্থ্ম্ব লেট এিং যানীয় স্বাযে েপ্তরস্থ্ক লকসটি সম্বস্থ্ন্ধ জানাস্থ্ি হস্থ্ি, র্রে COVID-19 এর
পরীক্ষার িল পরজটিভ্ হয়। োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক, কমযচারীটিস্থ্ক স্বাযেস্থ্সিা ও লটরেং ররস্থ্সাস্থ্সযর িেে সরিরাহ করস্থ্ি
হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক, লর্ সমস্ত কমযচারী একটি সস্থ্দহজনক িা রনরিি COVID-19 লকস্থ্সর পস্থ্র িা লর্ কমযচারী
COVID-19 এর সংক্ররমি একজন িেরক্তর ঘরনষ্ঠ সারন্নস্থ্েে িা কাোকারে আসার পস্থ্র কাস্থ্জ আিার লর্াগোন
করস্থ্ি চাইস্থ্েন িাস্থ্ের সম্পস্থ্কয লপ্রাস্থ্টাকল এিং নীরিমালার জনে "DOH এর COVID-19 সংক্রমণ িা সারন্নস্থ্েে
আসার পস্থ্র সরকারর এিং লিসরকারর কমযচারীস্থ্ের কাস্থ্জ রিস্থ্র আসা সম্পরকয ি অভ্েন্তরীণ রনস্থ্েযরিকা" (Interim
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Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) লেখস্থ্ি হস্থ্ি।
•

োয়িদ্ধ পক্ষস্থ্ের লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর একটি লকন্দ্রীয় রিদু রনেযারণ করস্থ্ি হস্থ্ি লর্টির কার্যকলাপ, যান, রসফ্ট িা রেন
লভ্স্থ্ে পােযকে হস্থ্ি পাস্থ্র, লর্টি সমস্ত কমীর প্রশ্নািলী পর্যাস্থ্লাচনার জনে গ্রহণ এিং প্রিেয়ন করস্থ্ি োয়িদ্ধ োস্থ্ক,
প্রশ্নািলীস্থ্ি উস্থ্েখ অনুর্ায়ী কমী এিং সাক্ষাৎকারীস্থ্ের মস্থ্েে পরিিীস্থ্ি COVID-19 সম্পরকয ি উপসগয লেখা রেস্থ্ল
এই েরস্থ্ণর লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর মােেস্থ্মই িারা পাটিয রহসাস্থ্ি িা রচরিি কস্থ্র।

•

োয়িদ্ধ পক্ষস্থ্ের সুরক্ষার রনরীক্ষণকারী করার জনে একটি যান রনেযারণ করস্থ্ি হস্থ্ি র্ার োরয়স্থ্ত্বর মস্থ্েে যানটির
রনরাপিা পররকল্পনার সমস্ত রেক ক্রমাগি লমস্থ্ন চলা হস্থ্ে রকনা অন্তভ্ুয ক্ত োস্থ্ক।

•

লর্ সমস্ত কমী কাস্থ্জর জায়গায় অনে িেরক্তিস্থ্গযর সংিস্থ্িয িা কাোকারে এস্থ্স োকস্থ্ি পাস্থ্রন, োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক।
র্িটা সম্ভি, এমন প্রস্থ্িেক কমীর একটি লগ রাখস্থ্ি হস্থ্ি; লসই সকল লেরলভ্ারর িাস্থ্ে র্া উপর্ুক্ত PPE িেিহার
কস্থ্র িা িিযরিহীন উপাস্থ্য় সম্পন্ন হস্থ্য়স্থ্ে। লস্থ্গ লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে োকস্থ্ি হস্থ্ি, একজন কমী COVID-19 এ
আক্রান্ত হস্থ্ল র্াস্থ্ি সি পরররচরি িনাক্ত করা লর্স্থ্ি পাস্থ্র, খুুঁস্থ্জ পাওয়া র্ায় এিং িাস্থ্ক জানাস্থ্না র্ায়। োয়িদ্ধ
পক্ষগণস্থ্ক অিিেই লেট এিং যানীয় স্বাযে েপ্তস্থ্রর সংিিয খুুঁস্থ্জ লির করার উস্থ্েোগগুরলর সাস্থ্ে সহস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি
হস্থ্ি।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণ, আগি িেরক্তিস্থ্গযর জনে একটি স্বাযে পরীক্ষা সম্পযণয করা অেিা লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে লেওয়া
িােেিামযলক করস্থ্ি পাস্থ্রন না, িস্থ্ি আগি িেরক্তিগযস্থ্ক লসটি করার জনে উৎসারহি করস্থ্ি পাস্থ্রন। োয়িদ্ধ পক্ষ
লর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে প্রোস্থ্নর জনে আগি িেরক্তিস্থ্গযর জনে একটি রিকল্প প্রোন করস্থ্ি পাস্থ্রন র্াস্থ্ি িারা লস্থ্গ
রলখস্থ্ি পাস্থ্রন এিং সারন্নেে খুুঁস্থ্জ লির করার জনে, প্রস্থ্য়াজস্থ্ন, লর্াগাস্থ্র্াগ করস্থ্ি পাস্থ্রন।

B. িনাক্ত এিং খুুঁস্থ্জ গির করা
•

োয়িদ্ধ পক্ষগণ, িাস্থ্ের সাইস্থ্ট লকাস্থ্না কমযচারীর COVID-19 পরীক্ষায় ইরিিাচক িলািল হস্থ্য়স্থ্ে িস্থ্ল জানস্থ্ি
পারস্থ্ল অিিেই অরিলস্থ্ম্ব লেট ও যানীয় স্বাযে েপ্তরস্থ্ক লস সম্পস্থ্কয অিরহি করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

লিরসরলটির সংিস্থ্িয োকা একজন কমযচারী িা আগি িেরক্ত লটরেংস্থ্য় পরজটিভ্ হস্থ্ল, োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র
ঐ িেরক্তর সংিস্থ্িয আসা সকলস্থ্ক রচরিি করার জনে লেট এিং যানীয় স্বাযে েপ্তস্থ্রর সাস্থ্ে সহস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি
হস্থ্ি এিং কমযচারী িা আগি িেরক্ত (প্রস্থ্য়াগস্থ্র্াগেিা অনুর্ায়ী) প্রেম COVID-19 এর উপসগয লিাে করার িা
পরজটিভ্ লটে হওয়ার, এর মস্থ্েে লর্টি আস্থ্গ হস্থ্য়স্থ্ে, িার 48 ঘণ্টা আস্থ্গ লগ করা সকল কমযচারী এিং
লিরসরলটিস্থ্ি প্রস্থ্িি করা আগি িেরক্তিস্থ্গযর সম্পস্থ্কয লেট এিং যানীয় স্বাযে েপ্তরস্থ্ক অিগি করস্থ্ি হস্থ্ি।

•

লেট এিং যানীয় স্বাযে েপ্তরগুরল সংক্রারমি অেিা সংিস্থ্িয আসা িেরক্তর লহাম আইস্থ্সাস্থ্লিন অেিা লকায়াস্থ্ররন্টন
সস্থ্মি রনরীক্ষস্থ্ণর িেিযা িাস্তিায়ন করস্থ্ি এিং গরিরিরে সীরমি করস্থ্ি।

•

লর্ সমস্ত িেরক্তিগযস্থ্ক সিকয কস্থ্র লেওয়া হস্থ্য়স্থ্ে লর্ িারা একজন COVID-19 সংক্ররমি িেরক্তর ঘরনষ্ঠ সারন্নস্থ্েে িা
কাোকারে এস্থ্সস্থ্েন, এিং রচরিিকরণ, ট্রোরকং িা অনোনে পদ্ধরিগুরলর মােেস্থ্ম সিকয কস্থ্র লেওয়া কমযচারীস্থ্ের,
সিকয কস্থ্র লেওয়ার সময় িা রনস্থ্জ লেস্থ্ক িাস্থ্ের রনস্থ্য়াগকারীস্থ্ক ররস্থ্পাটয করস্থ্ি হস্থ্ি এিং িারা উপস্থ্র উরেরখি
সমস্ত লপ্রাস্থ্টাকল লমস্থ্ন চলস্থ্িন।

•

োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক, চচযাস্থ্র্াগে রহস্থ্সস্থ্ি, আগি িেরক্তস্থ্ের একটি সারন্নেে খুুঁস্থ্জ লির করার কমযসযরচস্থ্ি অপ্ট-ইন করার
একটি উপাস্থ্য়র প্রস্তাি রেস্থ্ি হস্থ্ি।
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IV. রনস্থ্য়ােকারীর পররকল্পনাসিূহ
োয়িদ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সাইস্থ্টর রনরাপিার সম্পযণয পররকল্পনাগুরল এমন জায়গাগুরলস্থ্ি লাগাস্থ্ি হস্থ্ি র্াস্থ্ি সকস্থ্লর লচাস্থ্খ পস্থ্ে।
COVID-19 এর রিস্তার লরাে করস্থ্ি পররকল্পনা গঠস্থ্নর জনে লেট, রিচ ও পাকয পররচালকস্থ্ের পে লেখাস্থ্ি, একটি
িেিসার ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র পররকল্পনার লটমস্থ্প্লট উপলব্ধ কস্থ্রস্থ্ে।
রনরাপত্তার অরিররক্ত িিে, রনস্থ্দযরিকা এিং ররস্থ্সাসয গুরল এখাস্থ্ন উপলব্ধ:
রনউ ইয়কয লেট স্বাযে েপ্তস্থ্রর নস্থ্ভ্ল কস্থ্রানাভ্াইরাস্থ্সর (COVID-19) ওস্থ্য়িসাইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর লরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিস্থ্রাে কস্থ্রাভ্াইরাস (COVID-19)
ওস্থ্য়িসাইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
লপিাগি রনরাপিা এিং স্বাযে প্রিাসন COVID-19 ওস্থ্য়িসাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনস্থ্ের রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন গর্ আপরন এই রনস্থ্দযরিকা অনুর্ায়ী পররোলনা করার জনে আপনার
দায়িদ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্েন এিং িুস্থ্েস্থ্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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