নিউ ইয়র্ক পুিরায়
খ ালা হচ্ছে
হ্রদ ও সমুদ্র সসর্ত নিয়ার্লাচ্ছপর নিচ্ছয়াগর্তকা
ও র্মক চারীচ্ছদর জিয নিচ্ছদক নির্া

এই নির্দে নিকা রাজ্যব্যাপী সকল হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত পনরচালিার ক্ষের্প রযোর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সময়, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত এব্ং উপকূলীয় অঞ্চর্লর
সকল সরকানর এব্ং ক্ষব্সরকানর মানলক/পনরচালকর্দর, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় রযোর্য়াজ্িীয়তার ক্ষ ক্ষকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ
োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর নিয়াকলার্প অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। ক্ষকার্িা
নব্দযমাি রযোর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি রযোনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযর্
িারীনরর্ দূরত্ব

সুপানরির্ৃত সচ্ছবক াত্তম অিুিীলি

ফ্যানসনলটির সর্ব্োচ্চ ধারণেমতা একটি স্বার্ানব্ক গ্রীষ্মকালীি
ক্ষমৌসুর্মর ধারণেমতার 50% প েন্ত হ্রাস করর্ত হর্ব্।
অর্যন্তরীণ এলাকার ধারণেমতা (ক্ষ মি ক্ষপািাক পনরব্তে র্ির
এলাকা, সরঞ্জাম ক্ষিড, লকার রুম, নব্শ্রামাগার) দখল সংসাপপ
দ্বারা নিধানরত একটি নিনদে ষ্ট এলাকার জ্িয সর্ব্োচ্চ দখর্লর 50%
এর ক্ষব্নি হর্ত পারর্ব্ িা, নদ িা এটি একজ্ি একক দখলদার্রর
জ্িয ব্া অনতনরক্ত ব্যনক্তগত সুরো ব্যব্যার সার্ে নডজ্াইি করা
হর্য় োর্ক (ক্ষ মি, সব্েেণ মুর্খর আব্রণ পর্র োকা)।
একই ব্ানির ব্া পানরব্ার্রর সদসয িয় এমি ক্ষলাকজ্র্ির মর্ধয
পারস্পনরক সংস্পিে, জ্িসমার্ব্ি কমার্ত, একটি সাইর্ের নিরাপত্তা
পনরকল্পিা সতনর করর্ত হর্ব্, া এই নির্দে নিকা এব্ং রযোর্ াজ্য সকল
ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ এব্ং রযোনতর্রাধ ক্ষকন্দ্রগুনল (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এব্ং স্বাযয দপ্তর্রর (DOH) COVID-19 নির্দে নিকা
অব্লম্বি কর্র জ্িানধকয কমার্িার একটি ব্যব্যার্ক অন্তর্ুে ক্ত করর্ব্।
পনরকল্পিাটির্ত অব্িযই এগুনল অন্তর্ুে ক্ত হর্ত হর্ব্:
•
উপ ুক্ত সাইে-নিনদে ষ্ট িারীনরক দূরত্ব এব্ং পনরষ্কার/
জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর মািদণ্ড এব্ং এই নির্দে নিকার সার্ে
সামঞ্জসযপূণে অিযািয সর্ব্োত্তম চচো।
•
সামানজ্ক দূরত্ব এব্ং ো ে পনরচ্ছন্নতা ক্ষজ্ারদার করার
এব্ং নর্ি, দলগত কা েিম (ক্ষ মি সসকত র্নলব্ল,
ফ্ু েব্ল) এব্ং ব্ৃহৎ সমার্ব্ি রযোনতর্রাধ করার জ্িয
কমীর্দর জ্িয প োপ্ত নির্দে নিকা।
•
ধারণেমতার সীমাব্দ্ধতা, সামানজ্ক দূরত্ব এব্ং সযানির্েিি
ক্ষরযোার্োকল ক্ষজ্ারদার করার জ্িয সব্েজ্িীি রযোসার রযোচারণা।
একই ব্ানির/পানরব্ার্রর সদসয ব্যতীত, কমেচারী এব্ং জ্িগণ সহ
সকল ব্যনক্তর্দর মর্ধয 6 ফ্ু ে দূরত্ব নিনিত করা, নদ িা ক্ষকার্িা
কার্জ্র নিরাপত্তা ব্া মূল নিয়ার জ্িয স্বল্প দূরর্ত্বর রযোর্য়াজ্ি হয়
(উদাহরণস্বরূপ একজ্ি সসকত াপীর্ক জ্রুরী সহায়তা রযোদাি)।
একই ব্ানির/পানরব্ার্রর সদসয ব্যতীত সসকর্তর মাদুর এব্ং
ক্ষচয়ারগুনলর মর্ধয 10 ফ্ু ে দূরত্ব নিনিত করা।
ক্ষ ক্ষকার্িা সময় কমীরা খি 6 ফ্ু র্ের কম দূরর্ত্ব োকর্ব্ি, তখি
তার্দর একটি গ্রহণর্ াগয মুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

শুধুমাপ ব্তে মাি কার্জ্র জ্িয রযোর্য়াজ্িীয় কমীর্দর প েন্ত উপনযনত
সীনমত করা, কমের্ের্পর সময় সমন্বয় করা, রযোর্ব্ি/রযোযার্ির সময়
ব্দল করা, A/B দল সতনর করা, এব্ং/অেব্া এক সমর্য় একটি
এলাকায় শুধুমাপ একটি দর্লর সময়সূচী নিধোরণ করার মাধযর্ম
কমীর্দর জ্িয অনতনরক্ত জ্ায়গা সতনর করা।
6 ফ্ু ে দূরত্ব ব্জ্ায় রাখর্ত ওয়াকে র্েির্ির নব্িযাস এব্ং ব্যব্হার্র
(ক্ষ মি লাইফ্গার্ডের ক্ষচয়ার এব্ং োওয়ার) পনরব্তে ি করা এব্ং
একটি এলাকায় একানধক িু এব্ং/অেব্া দল কমেরত করা এনির্য়
চলা। নদ সম্ভব্পর িা হয়, তাহর্ল মুর্খর আব্রণ রযোদাি করুি এব্ং
তা পরা ব্াধযতামূলক করুি ব্া িারীনরক রযোনতব্ন্ধকতা যাপি করুি
(ক্ষ মি প্লানেক রযোনতরোর ক্ষদওয়াল), OSHA নির্দে নিকা অিু ায়ী,
ক্ষসই সব্ এলাকায় ক্ষ খার্ি ক্ষসগুনল ব্ায়ু রযোব্াহ, তাপ, িীতলীকরণ
অেব্া ব্ায়ু চলাচল ব্যাহত করর্ব্ িা।
ব্ানলর মর্ধয পতাকা, দনি ব্া নচহ্ন ব্যব্হার কর্র সামানজ্ক দূরর্ত্বর
নচহ্ন যাপি করা া সসকর্তর নব্নর্ন্ন এলাকা জ্ুর্ি 10 ফ্ু র্ের
ব্যব্ধাি নির্দে ি কর্র ক্ষ খার্ি ব্যনক্তরা কম্বল এব্ং ক্ষচয়ার যাপি
করর্ব্ি।
সসকত/হ্রর্দর তীর ব্রাব্র ব্ানলর উপর 6 ফ্ু র্ের ব্যব্ধাি নচনহ্নত
করা ব্া পতাকা যাপি করা।
পেচারীর্দর চলাচর্ল ব্যব্ধাি এব্ং ব্রডওয়াক এব্ং পে ব্রাব্র রযোব্াহ
উন্নত করর্ত সাইর্কল রুে রযাকগুনল যািান্তর করা।
টির্কে, তেয, এব্ং সসকত ব্ুেগুনল এব্ং সানর্ে স উইর্ডার্ত িারীনরক
রযোনতব্ন্ধকতা যাপি করা।
জ্িগর্ণর সার্ে আলাপচানরতায় জ্নিত কমেচারীর্দর সংখযা সীনমত করা।
ক্ষচয়ার্র োকা লাইফ্গার্ডের সংখযা সীনমত করা এব্ং ক্ষচয়ার্রর অব্যাি
ক্ষ াগ করা ব্া সমন্বয় করা।
সংকীণে আইল, ব্রডওয়াক ব্া জ্ায়গায় তীর নচহ্ন নদর্য় সর্েত যাপি
কর্র উর্মুখী পার্য় চলাচল হ্রাস করা।
পানকে ং এলাকায় অিুর্মানদত ািব্াহর্ির সংখযা সীনমত করা এব্ং
পেচারী এব্ং ািব্াহি চলাচর্লর জ্িয পৃেক রযোর্ব্ি/রযোযাি এব্ং
একমুখী রুে যাপি করা।

SAVE LIVES.

নিউ ইয়র্ক পুিরায়
খ ালা হচ্ছে
হ্রদ ও সমুদ্র সসর্ত নিয়ার্লাচ্ছপর নিচ্ছয়াগর্তকা
ও র্মক চারীচ্ছদর জিয নিচ্ছদক নির্া

এই নির্দে নিকা রাজ্যব্যাপী সকল হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত পনরচালিার ক্ষের্প রযোর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সময়, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত এব্ং উপকূলীয় অঞ্চর্লর
সকল সরকানর এব্ং ক্ষব্সরকানর মানলক/পনরচালকর্দর, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় রযোর্য়াজ্িীয়তার ক্ষ ক্ষকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ
োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর নিয়াকলার্প অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। ক্ষকার্িা
নব্দযমাি রযোর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি রযোনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযর্
িারীনরর্ দূরত্বং
(চলচ্ছব)

সুপানরির্ৃত সচ্ছবক াত্তম অিুিীলি

সামানজ্ক দূরর্ত্বর নচহ্ন যাপি করা (ক্ষ মি ক্ষেপ, ব্ানলর মর্ধয
পতাকা) া উচ্চ ট্রানফ্ক ুক্ত এলাকায় 6 ফ্ু র্ের ব্যব্ধাি নির্দে ি
কর্র (ক্ষ মি নব্শ্রামাগার লাইি, টির্কর্ের লাইি)।
মািুর্ের অিাব্িযক জ্মার্য়ত

তো সম্ভব্ সীনমত করা।

শুধুমাপ একই ব্ানি/পানরব্ার্রর মর্ধয ক্ষের্ক গ্রুপ ছািা, ক্ষকার্িা
আকার্রর সমার্ব্ি অিুর্মানদত িয়।
নব্শ্রামাগার্র অব্িযই ঘি ঘি পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর
ব্যব্যা োকর্ত হর্ব্; অর্যন্তরীণ স্নািাগার, পযানর্নলয়ি, ক্ষখলার মাঠ,
সুইনমং পুল (আর্রা নির্দে নিকা সার্পর্ে) ব্ন্ধ করর্ত হর্ব্। নদ
একটি স্পিেনব্হীি সনিয়করণ ব্যব্যা ব্া ফ্ু ে ক্ষপডাল যাপি করা
হয় তাহর্ল পািীয় জ্র্লর ক্ষফ্ায়ারাগুনল ক্ষখালা োকর্ত পার্র।

একটি কর্র জ্ায়গা ক্ষছর্ি পানকে ং করার ব্যব্যা করুি।
ক্ষ খার্ি সম্ভব্, স্পিেনব্হীি অেে রযোদার্ির কো নব্র্ব্চিা করুি;
এব্ং নদ সম্ভব্ িা হয়, রযোনতটি ক্ষলির্দর্ির পর ব্যব্হার্রর জ্িয
হার্তর পনরছন্নতার সরঞ্জাম (উদাহরণস্বরূপ হযাড সযানিোইজ্ার)
উপলব্ধ রাখুি।
অপনরহা ে সিরীর্র উপনযনতর সমার্ব্ি (ক্ষ মি সর্া) উন্মুক্ত,
র্ার্লার্ার্ব্ ব্ায়ু চলাচর্লর ব্যব্যা এব্ং উপ ুক্ত সামানজ্ক দূরর্ত্বর
ব্যব্যা সহ যার্ি অিুনষ্ঠত করা উনচত।

সসকত, ব্রডওয়াক, এব্ং হ্রর্দ অব্নযত নব্র্িাদি পার্কে র পািাপানি
আরর্কড এব্ং অিযািয গণ নব্র্িাদর্ির যাি, পরব্তী নব্জ্ঞনপ্ত জ্ানর
িা হওয়া প েন্ত ব্ন্ধ োকর্ত হর্ব্।
জ্রুরী অব্যা ছািা, একটি ফ্যানসনলটির মর্ধয একানধক জ্ল াি
(ক্ষ মি কায়াক, ক্ষিৌকা, ক্ষরা ক্ষব্াে) জ্ি করা, সসকর্তর তীর্র
রাখা, অেব্া ক্ষব্েঁর্ধ রাখা, দলগত সমার্ব্ি এনির্য় চলর্ত নিনেদ্ধ।
জ্ল ািগুনল সসকর্তর তীর্র রাখা ক্ষ র্ত পার্র এব্ং/অেব্া
ক্ষোর্রর্জ্র জ্িয একসার্ে ব্ােঁধা হর্ত পার্র, ক্ষকার্িা ব্যনক্ত ক্ষসগুনল
ব্যব্হার িা কর্র।
সংগঠিত ব্া "নপক-আপ" িীিা, লীগ, এব্ং ক্ষ াগার্ ার্গর কা েিম;
নব্র্িে অিুষ্ঠাি, উৎসব্, কিসােে, আতিব্ানজ্, এব্ং চলনচ্চপ
অিুর্মানদত িয়।
ছাি ুক্ত ব্যব্সা, ছাি ব্া ক্ষরেু র্রন্ট নব্র্িতার্দর মাধযর্ম
খাদয/পািীর্য়র নব্িয়, এব্ং র্ািার কা েকলাপ (ক্ষ মি ক্ষচয়ার,
লাউঞ্জ) নিনেদ্ধ।

প্রনতরক্ষামূলর্
সরঞ্জাম

নির্য়াগকারীর কাছ ক্ষের্ক কমেচারীর্দর নব্িাখরর্চ একটি গ্রহণর্ াগয
মুর্খর কর্ার কমীর্দর রযোদাি করর্ত হর্ব্ এব্ং রযোনতযাপর্ির ক্ষের্প
কর্ার্রর একটি প োপ্ত সরব্রাহ োকর্ত হর্ব্। লাইফ্গাডে/জ্ল নিরাপত্তা
কমীর্দর েহল ক্ষদওয়া সময় এব্ং খি সহকমী ব্া জ্িগর্ণর সদসযর্দর
6 ফ্ু র্ের মর্ধয আলাপচানরতায় জ্নিত হর্ব্ি, তখি অব্িযই একটি
মুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্, শুধুমাপ জ্ীব্ি রোকারী ব্া জ্রুরী
রযোনতনিয়া কা েিম সম্পন্ন করার সময় ছািা।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

একটি মাস্ক, গ্লার্স, হার্তর সযানিোইজ্ার, কানডেওপলর্মািানর পুিব্োসি
(CPR) মাস্ক, নিরাপত্তা চিমা, জ্ল ক্ষের্ক ক্ষের্ি নির্য় আসা সসকত
াপীর্দর জ্িয একটি সানজ্েকযাল মাস্ক-সহ রযোনতটি লাইফ্গাডের্ক
একটি কর্র ব্যনক্তগত রযোনতরোমূলক সরঞ্জাম (Personal Protective
Equipment, PPE) পযাক রযোদাি করা।

SAVE LIVES.

নিউ ইয়র্ক পুিরায়
খ ালা হচ্ছে
হ্রদ ও সমুদ্র সসর্ত নিয়ার্লাচ্ছপর নিচ্ছয়াগর্তকা
ও র্মক চারীচ্ছদর জিয নিচ্ছদক নির্া

এই নির্দে নিকা রাজ্যব্যাপী সকল হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত পনরচালিার ক্ষের্প রযোর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সময়, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত এব্ং উপকূলীয় অঞ্চর্লর
সকল সরকানর এব্ং ক্ষব্সরকানর মানলক/পনরচালকর্দর, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় রযোর্য়াজ্িীয়তার ক্ষ ক্ষকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ
োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর নিয়াকলার্প অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। ক্ষকার্িা
নব্দযমাি রযোর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি রযোনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযর্
প্রনতরক্ষামূলর্
সরঞ্জাম (চলচ্ছে)

সুপানরির্ৃত সচ্ছবক াত্তম অিুিীলি

কাপর্ির (ক্ষ মি ব্ানির্ত ক্ষসলাই করা, কুইক কাে, ব্যাডািা)
এব্ং সানজ্েকাল মাস্ক গ্রহণর্ াগয মুর্খর আব্রর্ণ অন্তর্ুে ক্ত, নকন্তু
তার্ত সীমাব্দ্ধ িয়, নদ িা কার্জ্র রযোকৃ নতর কারর্ণ কর্ঠার
ব্যনক্তগত রযোনতরোমূলক সরঞ্জাম (PPE) (উদাহরণস্বরূপ N95
ক্ষরসনপর্রের, ক্ষফ্স নিল্ড) রযোর্য়াজ্ি হয়।
মুখ আব্রণ পনরষ্কার ব্া ব্যব্হার্রর পর্র রযোনতযাপি করা আব্িযক ব্া
খি েনতগ্রস্ত ব্া ময়লা হর্য় ায়, া আর ক্ষিয়ার করা িাও ক্ষ র্ত
পার্র, তখি ক্ষসগুর্লা সঠিকর্ার্ব্ সংরেণ ব্া ব্ানতল করা উনচত।
নজ্নিেপপ ক্ষিয়ার করা সীনমত করুি (ক্ষ মি সরঞ্জাম, ক্ষতায়ার্ল,
াি ব্াহি) এব্ং ক্ষিয়ার করা পৃষ্ঠতল স্পিে করা নিরুৎসানহত
করুি; অেব্া, খি ক্ষিয়ার করা ব্স্তু ব্া রযোায়িই স্পিে করা
এলাকার সংস্পর্িে আসর্ব্ি, তখি গ্লার্স পর্রি (ক্ষপিার-উপ ক্ত
ু
ব্া নচনকতসাগত); অেব্া, ক্ষ াগার্ ার্গর আর্গ ও পর্র হাত
জ্ীব্াণুমুক্ত করুি ব্া হাত ধুর্য় ক্ষফ্লুি।

স্বাস্থ্যনবনি, পনরষ্করণ
এবং জীবাণুমুক্তর্রণ

ক্ষসন্টার ফ্র নডনজ্জ্ কর্রাল অযাড নরযোর্র্িিি (CDC) এব্ং
নডপােের্মন্ট অব্ ক্ষহলে (DOH) এর স্বাযযনব্নধ এব্ং সযানির্েিি
ব্াধযব্াধকতাগুনল ক্ষমর্ি চলুি এব্ং পনরষ্কার্রর তানরখ, সময় এব্ং
পনরষ্কার্রর পনরনধ সর্মত পনরষ্কার্রর লগ সাইর্ে ব্জ্ায় রাখুি।
লাইফ্গাডে এব্ং জ্ল নিরাপত্তা কমীরা ক্ষ ি COVID-19 সম্পনকে ত
স্বাযয নব্র্াগ (DOH) এর মািদণ্ড এব্ং নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চর্লি তা
নিনিত করুি।
হার্তর পনরচ্ছন্নতার ক্ষেিি রযোদাি এব্ং রেণার্ব্েণ করুি, হাত
ক্ষধায়ার জ্িয সাব্াি, জ্ল এব্ং কাগজ্ ক্ষতায়ার্ল সহ, এব্ং ক্ষ
এলাকায় হাত ক্ষধায়া সম্ভব্ িয় অেব্া কা েকর িয়, ক্ষসখার্ি একটি
60% ব্া তার ক্ষব্নি অযালর্কাহল ধারণকারী অযালর্কাহল নর্নত্তক
হযাড সযানিোইজ্ার রযোদাি করুি।

ক্ষ ক্ষকার্িা অর্যন্তরীণ যার্ির জ্িয, ক্ষ খার্িই সম্ভব্, নিরাপত্তা সতকে তা
ব্জ্ায় ক্ষরর্খ ব্াইর্রর ব্াতার্সর ব্ায়ুচলাচল (ক্ষ মি জ্ািালা এব্ং
দরজ্া ক্ষখালা) ব্ৃনদ্ধ করুি।
সরকানর এব্ং ক্ষব্সরকানর মানলকািাধীি সসকত ফ্যানসনলটির জ্িয,
নব্শ্রামাগার ফ্যনসনলটির জ্িয স্পিেনব্হীি হযাড ড্রায়ার এব্ং/অেব্া
কাগর্জ্র ক্ষতায়ার্ল নডসর্পিসার ব্সার্িার কো নব্র্ব্চিা করুি।
কমীর্দর দুপুর্রর খাব্ার ব্ানি ক্ষের্ক আির্ত উৎসানহত করুি এব্ং
খাব্ার খাওয়ার সময় কমীর্দর জ্িয সামানজ্ক দূরত্ব ব্জ্ায় রাখার
প োপ্ত জ্ায়গা সংরেণ করুি।

ক্ষিয়ার করা এব্ং ঘি ঘি স্পিে করা পৃষ্ঠতল ব্যব্হার্রর আর্গ
এব্ং পর্র ব্যব্হার করার জ্িয পনরষ্কার করার এব্ং জ্ীব্াণুিািক
সরঞ্জাম রযোদাি করুি এব্ং তা করর্ত কমীর্দর উৎসানহত করুি।
নদ পনরষ্কার ব্া জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর পণয ব্া পনরষ্কার করা এব্ং
জ্ীব্াণুিািক কাজ্ নিরাপত্তার নব্পদ ঘোয় ব্া তার্ত উপাদাি ব্া
ন্ত্রপানতর অব্িনত হয়, তাহর্ল ক্ষসখার্ি ব্যব্হার্রর মার্ে কমীর্দর
জ্িয হার্তর পনরচ্ছন্নতার ক্ষেিি যাপি করর্ত হর্ব্ এব্ং/অেব্া
নিষ্পনত্তর্ াগয গ্লার্স রযোদাি করর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়র্ক পুিরায়
খ ালা হচ্ছে
হ্রদ ও সমুদ্র সসর্ত নিয়ার্লাচ্ছপর নিচ্ছয়াগর্তকা
ও র্মক চারীচ্ছদর জিয নিচ্ছদক নির্া

এই নির্দে নিকা রাজ্যব্যাপী সকল হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত পনরচালিার ক্ষের্প রযোর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সময়, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত এব্ং উপকূলীয় অঞ্চর্লর
সকল সরকানর এব্ং ক্ষব্সরকানর মানলক/পনরচালকর্দর, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় রযোর্য়াজ্িীয়তার ক্ষ ক্ষকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ
োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর নিয়াকলার্প অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। ক্ষকার্িা
নব্দযমাি রযোর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি রযোনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযর্
স্বাস্থ্যনবনি, পনরষ্করণ,
এবং জীবাণুমুক্তর্রণ
(চলচ্ছে)

সুপানরির্ৃত সচ্ছবক াত্তম অিুিীলি

পনরর্ব্ি রো সংযা (Environmental Protection Agency, EPA)
দ্বারা COVID-19 এর নব্রুর্দ্ধ কা েকর নহসার্ব্ নচনহ্নত পনরর্ব্ি
সংরেণ নব্র্াগ (Department of Environmental Conservation,
DEC) এর পণয ব্যব্হার কর্র, ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ ও রযোনতর্রাধ ক্ষকন্দ্র
(CDC) এব্ং স্বাযয নব্র্াগ (DOH) এর নির্দে নিকা অিু ায়ী ো ে
নব্রনতর্ত খুব্ উচ্চ মাপায় স্পিে করা এলাকাগুর্লার্ক নিয়নমতর্ার্ব্
পনরষ্কার ও জ্ীব্াণুমুক্ত করুি, নব্র্িে কর্র ক্ষ সব্ জ্ায়গাগুনল কমী,
জ্িসাধারি ব্া অিযািয ব্যনক্তর রযোর্ব্ির্ াগয, ার অন্তর্ুে ক্ত:
নব্শ্রামকে, লাইফ্গার্ডের েযাড ব্া োওয়ার, ক্ষগে, টির্কে ব্া
নব্িয় ব্ুে, স্নার্ির স্তম্ভমূল, কাউন্টার্রর উপর, নসে, দরজ্ার
হাতল, এব্ং অিযািয ঘি ঘি স্পিে করা পৃষ্ঠতল, নকন্তু ক্ষকব্ল
তার্তই সীমাব্দ্ধ িয়।
সকল সযানিোনর ফ্যনসনলটিগুনল (ক্ষ মি ক্ষপািাক পনরব্তে র্ির কে,
লকার রুম, ব্নহরাঙ্গি স্নািাগার, নব্শ্রামাগার) রযোনতনদি অব্িযই
কমপর্ে নতিব্ার পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুমুক্ত করর্ত হর্ব্, "উচ্চ মাপায়
স্পিে করা" পৃষ্ঠতল এব্ং উচ্চ ব্যব্হার্রর যািগুর্লা ঘি ঘি ব্নধেত
পনরষ্কার করা এব্ং জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর উপর ক্ষজ্ার নদর্য়। ক্ষসখার্ি
নিয়নমতর্ার্ব্ হাত ক্ষধায়ার সরঞ্জাম এব্ং সযানিোইজ্ার েক করুি।
একই পনরব্ার্রর সদসযর্দর ক্ষেপ ব্ার্দ, ক্ষকার্িা সসকত ব্া সােঁতার্রর
সরঞ্জাম ক্ষিয়ার করা ার্ব্ িা, নদ িা ব্যব্হারকারীর্দর মার্ে এটি
পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুমুক্ত করা হর্য় োর্ক।
কমীর্দর মর্ধয খাব্ার ও পািীয় ক্ষিয়ার করা নিনেদ্ধ করুি
(ক্ষ মি ব্ুর্ফ্ ধােঁর্চর খাব্ার)।

খ াগাচ্ছ াগ

নিনিত করুি ক্ষ আপনি ক্ষের্ের-ইসুয করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি
প োর্লাচিা কর্রর্ছি এব্ং ব্ুর্ের্ছি, এব্ং এটিও নিনিত করুি
ক্ষ আপনি ক্ষসগুনল কা েকর করর্ব্ি।
পানকে ং এলাকা, টির্কটিং ক্ষেিি, রযোর্ব্িদ্বার, এব্ং সমার্ব্র্ি ব্যব্হৃত
ফ্যানসনলটিগুনল জ্ুর্ি সংর্কত যানপত করুি, ার্ত গ্রাহক এব্ং
কমীর্দর সঠিক স্বাযযনব্নধ, সামানজ্ক দূরত্ব ব্জ্ায় রাখার
নিয়মাব্লী, ব্যনক্তগত রযোনতরোমূলক সরঞ্জাম (PPE)-এর উপ ুক্ত
ব্যব্হার, এব্ং পনরষ্কার ও জ্ীব্াণুকরণ ক্ষরযোার্োকল ক্ষমর্ি চলর্ত
মর্ি কনরর্য় ক্ষদওয়া ক্ষ র্ত পার্র।

লাইফ্গাডের্দর মর্ধয সামানজ্ক দূরত্ব ব্জ্ায় রাখা এব্ং জ্িগর্ণর
নিরাপত্তা নিনিত করর্ত রযোর্য়াজ্িীয় সুরো রযোদাি করার জ্িয,
লাইফ্গাডে রযোনিেণ এব্ং সসকত পনরচালিা পনরকল্পিা ব্াস্তব্ায়ি
করুি, ার অন্তর্ুে ক্ত হর্ত পার্র, রযোর্য়াজ্ি অিু ায়ী, লাইফ্গাডে
োওয়ার ক্ষ াগ করার পািাপানি ক্ষ ক্ষকার্িা েযাড ব্া োওয়ার্র
একটি নিনদে ষ্ট সমর্য় লাইফ্গাডের্দর সংখযা সীনমত করা।
কমী, দিেিােী এব্ং গ্রাহকর্দর আপর্ডে করা তেয রযোদাি করার
জ্িয একটি ক্ষ াগার্ াগ পনরকল্পিা যাপি করুি।

সংর্কত, ক্ষসািযাল নমনডয়া, ওর্য়ব্সাইে ব্া ক্ষরনডওর মর্তা পদর্ের্পর
মাধযর্ম নিরাপত্তা এব্ং ঘিত্ব হ্রাস করার পনরকল্পিার জ্িয একটি
সব্েজ্িীি রযোসার রযোচারণার নব্কাি করুি।
সসকর্ত সামানজ্ক দূরত্ব এব্ং নর্ি নিয়ন্ত্রণ ব্লব্ৎ করার জ্িয
লাইফ্গাডের্দর অব্িযই রযোনিনেত হর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়র্ক পুিরায়
খ ালা হচ্ছে
হ্রদ ও সমুদ্র সসর্ত নিয়ার্লাচ্ছপর নিচ্ছয়াগর্তকা
ও র্মক চারীচ্ছদর জিয নিচ্ছদক নির্া

এই নির্দে নিকা রাজ্যব্যাপী সকল হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত পনরচালিার ক্ষের্প রযোর্ াজ্য।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সময়, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত এব্ং উপকূলীয় অঞ্চর্লর
সকল সরকানর এব্ং ক্ষব্সরকানর মানলক/পনরচালকর্দর, হ্রদ এব্ং সমুদ্র সসকত নিয়াকলাপ
সম্পনকে ত রাজ্য এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় রযোর্য়াজ্িীয়তার ক্ষ ক্ষকার্িা পনরব্তে র্ির সার্ে হালিাগাদ
োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর নিয়াকলার্প অন্তর্ুে ক্ত করর্ত হর্ব্। ক্ষকার্িা
নব্দযমাি রযোর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি রযোনতযাপি
করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অতযাবিযর্
নিনিং

সুপানরির্ৃত সচ্ছবক াত্তম অিুিীলি

নদ ক্ষকাি কমী COVID-19 পনজ্টির্ হয়, তাহর্ল নির্য়াগকারীর্ক
অনব্লর্ম্ব ক্ষেে এব্ং যািীয় স্বাযয নব্র্াগর্ক অব্নহত করর্ত হর্ব্
এব্ং কন্টাক্ট ক্ষট্রনসং রযোর্চষ্টায় সহায়তা করর্ত হর্ব্, ক্ষ মি কমী ব্া
দিেকরা ার্দর ব্যনক্তর সার্ে ঘনিষ্ঠ ক্ষ াগার্ াগ নছল, তার্দর সর্ঙ্গ
সম্ভাব্য পনরনচনতর তেয জ্ািার্ত হর্ব্, ক্ষেে এব্ং ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি
এব্ং রযোনব্ধাি দ্বারা রযোর্য়াজ্িীয় ক্ষগাপিীয়তা ব্জ্ায় রাখার জ্িয
সহর্ ানগতা করার হর্ব্।
সাইর্ে সম্পূণে করা নিরাপত্তা পনরকল্পিা ক্ষপাে করুি।
নদও সসকত ক্ষখালা োকর্ছ, গ্রাহকর্দর অব্িযই এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি
চলর্ত হর্ব্:
•
রযোস্তুত োকুি। আপিার ব্ানির/পানরব্ার্রর সদসযর্দর
ব্াইর্র কার্রা 6 ফ্ু র্ের মর্ধযে্ চর্ল আসর্ল, পরার জ্িয
একটি গ্রহণর্ াগয মুর্খর আব্রণ নির্য় আসুি এব্ং
সাব্াি/সযানিোইজ্ার এব্ং সমস্ত আব্জ্েিা পযাক কর্র নিি।
•
6 ফ্ু ে ব্া তার ক্ষব্িী িারীনরক দূরত্ব ব্জ্ায় রাখুি এব্ং
ক্ষ ক্ষকার্িা ধরর্ির সমার্ব্ি এনির্য় চলুি, নদ িা তা
একই ব্ানির/পানরব্ার্রর সদসযর্দর মর্ধয হয়। ব্ি
সমার্ব্ি, নপকনিক, এব্ং সসকর্ত পাটিে অিুর্মানদত িয়।
নদ সসকর্ত ব্া ক্ষট্রইর্ল মািুর্ের সংখযা অনতনরক্ত হর্য়
ায়, তাহর্ল প েেকর্দর চর্ল ক্ষ র্ত ব্লা হর্ব্, ার্ত
রযোর্য়াজ্িীয় িারীনরক দূরত্ব ব্জ্ায় রাখা ায়।
•
ব্যনক্তগত ব্া পানরব্ানরক সামুনদ্রক কা েকলাপ (ক্ষ মি
সানফ্ে ং, সােঁতার কাো, কায়ানকং, পযার্ডল ক্ষব্ানডেং, ব্নড
সানফ্ে ং), ব্ানলর উপর ক্ষদৌিার্িা ব্া হােঁো অিুর্মানদত।

তদূর সম্ভব্, কমীরা সাইর্ে আসার আর্গ দূরব্তী নিনিং সম্পাদি
করুি (ক্ষ মি ক্ষেনলর্ফ্াি ব্া ইর্লকট্রনিক জ্নরর্পর মাধযর্ম)।
কমে ক্ষের্প ব্া এলাকায় অিযািয ব্যনক্তব্র্গের সার্ে নিকে ব্া কাছাকানছ
ক্ষ াগার্ ার্গ হর্ত পার্র, এমি সকল কমী ও দিেিােী সহ রযোর্তযক
ব্যনক্তর একটি লগ ব্জ্ায় রাখুি তো পার্রি; ক্ষসই সকল ক্ষডনলর্ানর
ব্ার্দ া উপ ুক্ত ব্যনক্তগত রযোনতরোমূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যব্হার কর্র
ব্া স্পিেনব্হীি মাধযম দ্বারা সঞ্চানলত হয়। লর্গ ক্ষ াগার্ ার্গর তেয
োকর্ত হর্ব্, একজ্ি কমী COVID-19 এ আিান্ত হর্ল ার্ত সব্
পনরনচনত িিাক্ত করা ক্ষ র্ত পার্র, খুেঁর্জ্ পাওয়া ায় এব্ং তার্ক
জ্ািার্িা ায়।
িীিারর্দর CDC, DOH এব্ং OSHA ক্ষরযোার্োকর্লর সার্ে পনরনচত
নির্য়াগদাতার দ্বারা সিাক্ত করা ব্যনক্তর্দর দ্বারা রযোনিেণ ক্ষদওয়া
উনচত এব্ং িূযিতমর্ার্ব্, তার্দর একটি মুর্খর আব্রণ সহ ো ে
PPE পনরধাি করর্ত হর্ব্।
ক্ষ সমস্ত কমেচারী একটি সর্েহজ্িক ব্া নিনিত COVID-19 ক্ষকর্সর পর্র
কার্জ্ আব্ার ক্ষ াগদাি করর্ত চাইর্ছি ব্া ক্ষ কমেচারী COVID-19 এর
সংিনমত একজ্ি ব্যনক্তর ঘনিষ্ঠ সানন্নর্ধয ব্া কাছাকানছ এর্সর্ছি তার্দর
সম্পর্কে ক্ষরযোার্োকল এব্ং িীনতমালার জ্িয DOH এর নির্দে নিকা ক্ষদখুি।
গ্রাহকর্দর ক্ষ াগার্ ার্গর তেয রযোদাি করার নব্কল্প রযোদাি করা ক্ষ র্ত
পার্র ার্ত রযোর্য়াজ্র্ি তার্দর লগ করা ক্ষ র্ত পার্র এব্ং তার্দর সার্ে
ক্ষ াগার্ াগ করা ক্ষ র্ত পার্র ক্ষ াগার্ াগ িিাক্তকরর্ণর জ্িয।

অসুয কমীর্দর ব্ানির্ত োকা উনচত অেব্া কমের্ের্প অসুয হর্ল
ব্ানি নফ্র্র াওয়া উনচত।
কমীরা রযোর্তযকনদি কাজ্ শুরু করার আর্গ ব্াধযতামূলক স্বাযযজ্নিত
নিনিং মূলযায়ি (ক্ষ মি রযোশ্নাব্লী, তাপমাপা পরীো করা)
ব্াস্তব্ায়ি করুি, ক্ষ খার্ি রযোশ্ন করা হর্ব্ (1) গত 14 নদর্ি
COVID-19 এর উপসগে সম্পর্কে , (2) গত 14 নদর্ি ইনতব্াচক
COVID-19 পরীো সম্পর্কে , এব্ং/অেব্া (3) গত 14 নদর্ি
নিনিত ব্া সর্েহজ্িক COVID-19 সংিানমত ব্যনক্তর কাছাকানছ
আসা ব্া ঘনিষ্ঠ ক্ষ াগার্ াগ সম্পর্কে । মূলযায়ি রযোনতনিয়া রযোনতনদি
প োর্লাচিা করর্ত হর্ব্ এব্ং এ ধরর্ির প োর্লাচিা অব্িযই িনেব্দ্ধ
করর্ত হর্ব্।
গ্রাহকর্দর একটি স্বাযযজ্নিত নিনিং সম্পন্ন করর্ত ব্া ক্ষ াগার্ ার্গর
তেয রযোদাি করর্ত ব্াধয করা ার্ব্ িা।
একটি পনজ্টির্ ক্ষকর্সর ক্ষের্প পনরষ্কার, জ্ীব্াণুমুক্ত, এব্ং কন্টাক্ট
ক্ষট্রনসংর্য়র জ্িয একটি পনরকল্পিা করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

