জুয়া খেলার স্থানগুললর জনয অন্তর্ব র্তীকালীন লনর্দব লিকা
COVID-19 জনস্বাস্থয সঙ্কর্ের জনয অন্তর্ব র্তীকালীন লনর্দব লিকা
আপনার এই নলিটি পড়া হর্য় খের্ল, আপলন লনর্ে র্তা লনলির্ত করর্র্ত পারর্র্ন।
04 সেপ্টেম্বর 2020 তাররপ্টের রিপ্টেপ্টে

উর্েিয
COVID-19 জনস্বাপ্টযের জরুরী অেযার েময়, সেরমিং ফ্োরেরিটিগুরির জনে এই অভ্েন্তরীণ রনপ্টদেরিকাটি ("সেরমিং
ফ্োরেরিটিগুরির জনে অভ্েন্তরীণ COVID-19 রনপ্টদেরিকা")("Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities")
সেরমিং ফ্োরেরিটিগুরির মারিক/পররচািক এেিং তাপ্টদর কমেচারী, ঠিকাদার, রেপ্টেতা, এেিং গ্রািকপ্টদর COVID-19 এর
রেস্তার প্ররতপ্টরাধ করপ্টত েিায়তা করার েতকে তাগুরি প্রদান করার জনে ততরর করা িপ্টয়প্টে।
এই লনর্দব লিকা র্ুধর্ার, 9ই খসর্েম্বর, 2020 র্তালরর্ে কার্ব কর হর্র্, লনউ ইয়র্কব রাজয কর্তবত ক লাইর্সন্সপ্রাপ্ত খেল িং
ফ্যালসললটিগুললর জনয (উদাহরণস্বরূপ, র্ালণলজযক কযালসর্না এর্িং লিলিও লোলর খেল িং ফ্যালসললটিগুলল), খর্ স র্য়,
এই ধরর্নর ফ্যালসললটিগুলল এোর্ন িাকা প্রর্য়াজনীয়র্তা অনুর্ায়ী পুনরায় েুলর্র্ত পার্র। এই রাজে কততে ক জারর করা
রনপ্টদেরিকা সমপ্টন চিা রনরিত করার জনে সেরমিং ফ্োরেরিটিগুরিপ্টত অেিেই পর্োপ্ত কমী থাকপ্টত িপ্টে। এই অন্তেেতীকািীন
রনপ্টদেরিকাটি পররেতে ন িপ্টত পাপ্টর কারণ রনউ ইয়কে রাজে সেরমিং করমিন এই রনপ্টদেরিকার োপ্টথ সেরমিং ফ্েরেরিটিগুরির
মারিক/পররচািকপ্টদর রনরীক্ষণ এেিং েম্মরত প্রপ্টয়াপ্টের এেিং সেরমিং ফ্েরেরিটিগুরি পুনরায় সোিার োপ্টথ জর়িত জনস্বাপ্টযের
পরররযরত মূিোয়প্টনর জনে পুনরায় সোিার েময় যানীয় স্বাযে রেভ্ােগুরির োপ্টথ ঘরনষ্ঠভ্াপ্টে কাজ কপ্টর, COVID-19
েিংেমপ্টণ সর্ সকাপ্টনা পররেতে ন েি। সর্োপ্টন এই রনপ্টদেরিকাগুরি করমিপ্টনর িাইপ্টেপ্টের িতে ােিী, ো করমিন-অনুপ্টমারদত
অভ্েন্তরীণ রনয়ন্ত্রণ েেেযার োপ্টথ দ্বন্দ্ব করপ্টত পাপ্টর, সেোপ্টন এই রনপ্টদেরিকাটিপ্টক অেিেই অগ্রারধকার রদপ্টত িপ্টে।
এই স র্য় খেল িং খলার্র োদয এর্িং পানীয় পলরর্ের্া লনলেদ্ধ। সর্প্টকাপ্টনা সেরমিং ফ্োরেরিটির রভ্তপ্টর সরস্টু প্টরন্ট এেিং
অনোনে োদে পররপ্টেোগুরি, সর্গুরি সেরমিং সলাপ্টর অেরযত নয়, তাপ্টদর অেিেই স্বাযে রেভ্াে (Department of
Health, DOH)-এর "COVID-19 জনস্বাপ্টযের জরুরী অেযার েময় োদে পররপ্টেোগুরির জনে অন্তেেতীকািীন
রনপ্টদেরিকা" (Interim Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুেরন
করপ্টত িপ্টে; তপ্টে িতে থাপ্টক, সর্, এই রনপ্টদেরিকা জারর করার েময় রনউ ইয়কে িিপ্টর অিযন্তরীণ োদয পলরর্ের্া
লনলেদ্ধ করা হয়। এো়িাও সেরমিং ফ্েরেরিটিগুরিপ্টত রেরভ্ন্ন রকপ্টমর কার্েেম জর়িত থাপ্টক এেিং তাপ্টদর স্বাযে রেভ্াে
(Department of Health) দ্বারা প্রদত্ত প্রােরিক রিল্প-রনরদে ষ্ট রনপ্টদেরিকা উপ্টেে করা উরচত, এেিং সর্টি রনউ ইয়কে
ফ্রওয়ার্ে ওপ্টয়েোইপ্টে তাপ্টদর প্রপ্টর্াজে কার্েেপ্টমর জনে উপিব্ধ রপ্টয়প্টে। সর্প্টকাপ্টনা সেরমিং ফ্োরেরিটির মপ্টধে থাকা েুচরা
অথো উপিাপ্টরর সদাকানগুপ্টিাপ্টক অেিেই স্বাযে রেভ্াে (DOH) দ্বারা েরণেত "COVID-19 জনস্বাপ্টযের জরুরী অেযার
েময় অতোেিেক এেিং পর্োয় II েুচরা েেেোরয়ক কার্েকিাপ্টপর জনে অন্তেেতীকািীন রনপ্টদেরিকা" (Interim Guidance
for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19 Public Health Emergency)
সমপ্টন চিপ্টত িপ্টে। অরফ্ে রভ্রত্তক কার্েকিাপগুরিপ্টক অেিেই "COVID-19 েণস্বাযে জরুরর পরররযরতপ্টত অরফ্ে-রভ্রত্তক
কাপ্টজর জনে অন্তেেতীকািীন রনপ্টদেিনা" (Interim Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public
Health Emergency) অনুর্ায়ী কার্ে পররচািনা করপ্টত িপ্টে। সর্প্টকাপ্টনা সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত অেরযত রজম এেিং রফ্েপ্টনে
সেন্টারগুরিপ্টক অেিেই স্বাযে রেভ্াে (Department of Health) দ্বারা েরণেত "COVID-19 জণস্বাপ্টযের জরুরী অেযা
চিাকািীন েময় রজম ো রফ্েপ্টনে সেন্টারগুরির জনে অন্তেেতীকািীন রনপ্টদেরিকা" (Interim Guidance for Gyms and
Fitness Centers during the COVID-19 Public Health Emergency)-এর রনপ্টদেরিকা অনুেরণ করপ্টত িপ্টে। অনুগ্রি
কপ্টর মপ্টন রােপ্টেন সর্ এই রনপ্টদেরিকা ফ্োরেরিটি প্রািপ্টণ অনোনে ধরপ্টনর নন-সেরমিং রেয়াকিাপগুরির সক্ষপ্টে প্রপ্টর্াজে

নয়, র্ার মপ্টধে অন্তভ্ুে ক্ত োেযান এেিং েম্পাদনার যান রকন্তু তাপ্টত েীমােদ্ধ নয়, র্াপ্টদর অেিেই েতে মান এেিং আেন্ন
রাজে কততে ক জারর করা রনপ্টদেরিকা অনুর্ায়ী পররচািনা করপ্টত িপ্টে। রাজয কর্তবত ক জালর করা লাইর্সন্সপ্রাপ্ত খেল িং
ফ্যালসললটিগুললর্র্ত লাইি পারফ্র যান্স অনুর্ ালদর্ত নয় র্র্তক্ষণ না পারফ্ল ব িং আর্েবর জনয রাজয কর্তবত ক জালর করা
লনর্দব লিকা প্রোলরর্ত হয়।
এই রনপ্টদেরিকাগুরি সকেিমাে নূেনতম আেরিেকতা এেিং সেরমিং ফ্োরেরিটির মারিক/পররচািক অরতররক্ত েতকে তা এেিং
রনপ্টেধাজ্ঞা জারর করপ্টত পাপ্টরন। এই রনপ্টদেরিকাগুরি প্রকািনার েময় েেোরধক পরররচত জনস্বাপ্টযের অভ্োপ্টের উপর রভ্রত্ত
করা, এেিং সর্ নরথর উপর রনভ্ে র কপ্টর এই রনপ্টদেরিকা ততরর িপ্টয়প্টে তা প্রায়িই পররেরতে ত িপ্টত পাপ্টর এেিং পররেরতে ত
িপ্টয় থাপ্টক। দায়েদ্ধ পক্ষেণ - রনপ্টচ সর্ভ্াপ্টে েিংজ্ঞারয়ত করা িপ্টয়প্টে - মি অপাপ্টরিন েম্পরকে ত েকি যানীয়, সস্টে
এেিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আেরিেকতা সমপ্টন চিার জনে দায়েদ্ধ। এো়িাও দায়েদ্ধ পক্ষগুরি এই প্রপ্টয়াজনীয়তার সর্ সকাপ্টনা
আপপ্টর্প্টের োপ্টথ েতে মান থাকার জনে দায়ী, সেই োপ্টথ সর্ সকাপ্টনা জুয়া সেিার কার্েেম এেিং/অথো োইে রনরাপত্তার
পররকল্পনায় এগুরি অন্তভ্ুে ক্ত করার জনেও দায়ী।
পেিূ ল
7ই মাচে, 2020 তাররপ্টে, েভ্নের অোন্ড্রু এম. কুওপ্টমা COVID-19 এর পররপ্টপ্ররক্ষপ্টত একটি জরুরর অেযা সঘােণা কপ্টর
রনেোিী আপ্টদি 202 জারর কপ্টরন। েমগ্র রনউইয়কে জুপ্ট়ি COVID-19 এর করমউরনটি ট্রােরমিন ঘপ্টেপ্টে। আপ্টরা ের়িপ্টয়
প়িা হ্রাে করপ্টত, সর্োপ্টন েম্ভে, েেরক্তপ্টদর মপ্টধে অেিেই অন্তত 6 ফ্ু প্টের োমারজক দূরত্ব েজায় রােপ্টত িপ্টে।
20 মাচে, 2020 তাররপ্টে েভ্নের কুওপ্টমা রনেোিী আপ্টদি 202.6 জারর কপ্টরন, র্াপ্টত েমস্ত সেৌণ েেেোগুরিপ্টক অরফ্ে
মধেয কমীপ্টদর কাজকমে েন্ধ রাোর রনপ্টদেি সদওয়া িয়। অতোেিেক েেেো, সর্মন এম্পায়ার সস্টে সর্প্টভ্িপপ্টমন্ট
কপ্টপোপ্টরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর রনপ্টদেরিকা দ্বারা েিংজ্ঞারয়ত, এই েীমােদ্ধতার
অধীন রেি না, রকন্তু, তাপ্টদর স্বাযে রেভ্াে (Department of Health, DOH) দ্বারা জারর করা একটি পররষ্কার এেিং
রনরাপদ কমে পররপ্টেি েজায় রাোর জনে রনপ্টদেিনা ও আপ্টদি সমপ্টন চিার জনে রনপ্টদেি করা িয়, এেিং র্তো েম্ভে
োমারজক দূরত্ব েজায় রাো েরনেেন্ধ অনুপ্টরাধ জানাপ্টনা িয়।
12ই এরপ্রি, 2020 তাররপ্টে, েভ্নের কুওপ্টমা েমস্ত অতোেিেকীয় েেেোয়ীক প্ররতষ্ঠানপ্টক তার কমীপ্টদর, র্ারা কমেযপ্টি
উপরযত আপ্টেন, তাপ্টদর রেনামূপ্টিে মুপ্টের আচ্ছাদন প্রদান করপ্টত িপ্টে, র্া তাপ্টদর কাপ্টজর েময় জনোধারণ ো
গ্রািকপ্টদর েপ্টি েরােরর েিংপ্টর্াে ঘোর েময় অেিেই েেেিার করপ্টত িপ্টে, এই মপ্টমে রনেোিী আপ্টদি 202.16 জারর
কপ্টররেপ্টিন। 15 এরপ্রি 2020 তাররপ্টে েভ্নের কুওপ্টমা রনেোিী আপ্টদি 202.17 জারর কপ্টরপ্টেন র্া দুই েেপ্টরর সেরি
েয়েী এেিং রচরকৎোেতভ্াপ্টে মুপ্টের আেরণ েিণ করপ্টত েক্ষম েকিপ্টক একটি েেেজনীন যাপ্টন এেিং র্েন োমারজক
দূরত্ব েজায় রাো েম্ভে নয়, ো র্েন োমারজক দুরত্ব েজায় রােপ্টেন না, তেন তাপ্টদর নাক ও মুে একটি মাস্ক
অথো কাপপ্ট়ির ততরর মুপ্টের আেরণ রদপ্টয় ঢাকার জনে রনপ্টদেি সদয়। 16 এরপ্রি 2020 তাররপ্টে েভ্নের কুওপ্টমা রনেোিী
আপ্টদি 202.18 জারর কপ্টরন র্া েরকারী এেিং সেেরকারী পররেিণ ো অনোনে ভ্া়িার পররেিণ েেেিার করার েময়,
দুই েেপ্টরর সেরি েয়প্টের এেিং রচরকৎোেতভ্াপ্টে একটি মুপ্টের আেরণ েিণ করপ্টত েক্ষম েকি মানুেপ্টক অেিেই সকান
র্াোর েময় তাপ্টদর নাক এেিং মুপ্টের উপর একটি মাস্ক অথো মুপ্টের আেরণ পরার রনপ্টদেি সদয়। এো়িাও েরকারর
ো সেেরকারর পররেিপ্টনর সর্ সকান পররচািক ো চািকপ্টক একটি মুপ্টের আেরণ ো মাস্ক র্া তাপ্টদর নাক এেিং মুে
সঢপ্টক রাপ্টে, ো পরার রনপ্টদেি সদয় র্েন সতমন সকান োর়িপ্টত সকান র্ােী থাপ্টক। 29 সম, 2020 তাররপ্টে েভ্নের
কুওপ্টমা রনেোিী আপ্টদি 202.34 জারর কপ্টরন, র্া েেেো অপাপ্টরের/মারিকপ্টদর মুে না সঢপ্টক ো মুপ্টের আেরণ ো
মাপ্টস্কর প্রপ্টয়াজনীয়তা না সমপ্টন চিা েেরক্তেেেপ্টদর প্রপ্টেি না করপ্টত সদওয়া অনুপ্টমাদন কপ্টর।
26সি এরপ্রি, 2020 তাররপ্টে েভ্নের কুওপ্টমা সঘােণা কপ্টরন সর্ তথে-পররচারিত, আঞ্চরিক রেপ্টেেপ্টণ পর্োয় রভ্রত্তপ্টত
রনউইয়প্টকে রিল্প এেিং েেেো পুনরায় সোিার েোপাপ্টর পর্োয় রভ্রত্তক দতরষ্টভ্রি গ্রিণ করা িপ্টে। 4 সম 2020 তাররপ্টে
েভ্নের েেেযা কপ্টরন সর্ নতু ন COVID-19 েিংেমণ জনোয পররপ্টেো িক্ষণ রভ্রত্তক পরীক্ষা এেিং কন্টাক্ট সট্ররেিং েি
জনস্বাপ্টযের রেরভ্ন্ন রদক মাথায় সরপ্টে আঞ্চরিক রেপ্টেেণটি করা িপ্টে। 11 সম, 2020-এ, েভ্নের কুওপ্টমা সঘােণা
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কপ্টরন সর্, রনউ ইয়প্টকের সেি রকেু অঞ্চপ্টি 15 সম, 2020-এর প্রথম পর্োয় শুরু িপ্টে, র্া উপিভ্ে আঞ্চরিক সমরট্রক্স
এেিং েূচপ্টকর উপর রভ্রত্ত কপ্টর। 29 সি সম, 2020 তাররপ্টে, েভ্নের কুওপ্টমা সঘােণা কপ্টরপ্টেন সর্ সস্টপ্টের রেরভ্ন্ন
অঞ্চপ্টি ররওপ্টপরনিংপ্টয়র রদ্বতীয় পর্োয় শুরু িপ্টে, এেিং ভ্াইরােটি রকভ্াপ্টে প্ররতপ্টরাধ করা সর্প্টত পাপ্টর তা অনেরত
পর্েপ্টেক্ষণ করার জনে রনউ ইয়কে োেী, েরকারী কমেকতে া এেিং রেপ্টিেজ্ঞপ্টদর জনে রাপ্টজের রেস্তত ত সর্ো েিংগ্রপ্টির প্রপ্টচষ্টাপ্টক
একরেত করপ্টত একটি নতু ন প্রাররম্ভক েতকীকরণ র্োিপ্টোর্ে োস্তোয়ন েেেিার করার কথাও সঘােণা কপ্টরপ্টেন। 11 জুন
2020, েভ্নের কুওপ্টমা সঘােণা কপ্টরন সর্ 12 জুন 2020 তাররপ্টে রনউ ইয়প্টকের সেি রকেু অঞ্চপ্টি পুনরায় সোিার
তত তীয় পর্োয় আরম্ভ িপ্টে। 24 জুন, 2020 তাররপ্টে েভ্নের কুপ্টয়াপ্টমা সঘােণা কপ্টরন সর্ সস্টপ্টের সেি কপ্টয়কটি অঞ্চি
26 জুন, 2020 সথপ্টক পুনরায় সোিার চতু থে পর্োপ্টয় প্রপ্টেি করপ্টত র্াপ্টচ্ছ। জুিাই 20, 2020 নাোদ, রনউ ইয়কে রেটি
েি রনউ ইয়প্টকের েে অঞ্চি, সস্টপ্টের পুনরায় সোিার চতু থে পর্োপ্টয় সপৌৌঁপ্টেপ্টে।
রনম্নরিরেত মানগুরি ো়িাও, েেেোগুরিপ্টকঅেিেই স্বাযে রেভ্াে (DOH) এর জারর করা পররচ্ছন্ন এেিং রনরাপদ কমে
পররপ্টেি েজায় রাোর রনপ্টদেিনা ও আপ্টদি সমপ্টন চিা অেোিত রােপ্টত িপ্টে।
অনুগ্রি কপ্টর িক্ষে করুন সর্, রনউ ইয়কে সস্টে দ্বারা ইেুে করা অনোনে পররচািনারেরধ সথপ্টক এই নরথপ্টত উপ্টেে করা
পররচািনা রেরধ পতথক, অরধক োম্প্ররতক রনপ্টদেরিকা প্রপ্টয়াে করা িপ্টে।
লনউ ইয়কব খের্ে দালয়ত্বিীল জুয়া খেলার স্থার্নর পলরোলনার

ান

আপ্টমররকানে উইথ রর্জারেরিটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), সেন্টােে ফ্র রর্রজজ কপ্টেি
অোন্ড রপ্রপ্টভ্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভ্ায়রনপ্টমন্ট সপ্রাপ্টেকিন এপ্টজরে
(Environmental Protection Agency, EPA) এেিং মারকে ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর শ্রম রেভ্াপ্টের অকুপ্টপিনাি সেফ্টি অোন্ড সিিথ
অোর্রমরনপ্টেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূেনতম মান, তপ্টে
সেেু কুর মপ্টধে েীমােদ্ধ নয়, তা েি প্রপ্টর্াজে সফ্র্াপ্টরি িতে ােিী েপ্টেোপরর সস্টপ্টের নূেনতম মানদণ্ড পূরণ না কপ্টর
সকাপ্টনা জুয়া সেিার কার্েকিাপ পররচারিত িপ্টত পারপ্টে না।
এই রনপ্টদেরিকার মপ্টধে থাকা রাপ্টজের মান COVID-19 জনস্বাপ্টযের জরুরী অেযার েময় পররচারিত জুয়া সেিার
রেয়াকিাপ্টপর সক্ষপ্টে প্রপ্টর্াজে র্তক্ষণ না রাজে কততে ক োরতি ো েিংপ্টিাধন করা িয়। সেরমিং ফ্োরেরিটির
মারিক/পররচািক, ো সেরমিং ফ্োরেরিটির মারিক/পররচািক দ্বারা রনপ্টয়ারজত অনে সকাপ্টনা পক্ষ (উভ্য় সক্ষপ্টেই, "দায়েদ্ধ
পক্ষেণ") এই মানদণ্ডগুরি পূরণ করার জনে দায়েদ্ধ থাকপ্টেন।
এই রনপ্টদেরিকার উপ্টেপ্টিে, "কমীপ্টদর" মপ্টধে সেই েকি ঠিকাদার এেিং রেপ্টেতারা অন্তভ্ুে ক্ত র্ারা একটি সেরমিং
ফ্োরেরিটিপ্টত কাজ কপ্টরন।
রনম্নরিরেত রনপ্টদেরিকা রতনটি পতথক সশ্রণী রঘপ্টর েপ্ট়ি উপ্টেপ্টে: মানুে, যান, এেিং প্ররেয়া।

I.

ানুে

A. িারীলরক দূরত্ব
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ একটি যাপ্টনর জনে কমী এেিং গ্রািকপ্টদর উপরযরত দেি িিংোপে দ্বারা
রনধোররত েপ্টেোচ্চ দেিদাররপ্টত্বর 25% পর্েন্ত েীমােদ্ধ থাপ্টক, েকি কমী এেিং গ্রািক েি, র্াপ্টদর সকেিমাে তেনই
সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত প্রপ্টেি করার অনুমরত সদওয়া র্াপ্টে র্রদ তারা একটি গ্রিণপ্টর্ােে মুপ্টের আেরণ পপ্টরন এেিং েে
েময় একটি মুপ্টের আেরণ পপ্টর থাপ্টকন, প্রপ্টেপ্টির েময় েয়ে র্াচাই করার েময় ো়িা, র্রদ সেই গ্রািক
রচরকৎোেতভ্াপ্টে এই ধরপ্টনর আেরণ েিে করপ্টত েক্ষম িয়।
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o

সর্প্টিতু মুপ্টের আেরণ রনরাপত্তা, েম্মরত এেিং েয়ে র্াচাই এর সক্ষপ্টে ঝুৌঁ রক সথপ্টক সর্প্টত পাপ্টর, েকি গ্রািকপ্টদর
একটি সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত প্রপ্টেি করার পর তাপ্টদর মুপ্টের আেরণ রনচু করপ্টত িপ্টত পাপ্টর র্াপ্টত ফ্োরেরিটি
এেিং/অথো সর্প্টকাপ্টনা কমেচারী সেই েেরক্তর পররচয় র্াচাই করপ্টত পাপ্টরন এেিং প্রপ্টয়াজপ্টন একটি েঠিক পদ্ধরতর
োপ্টথ তু িনা করপ্টত পাপ্টরন। এই েমপ্টয় পতষ্ঠপ্টপােকপ্টক অেিেই অনোনে েকি েেরক্তপ্টদর সথপ্টক অন্তত েয় ফ্ু প্টের
েেেধাপ্টন থাকপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ একই পক্ষ ো পররোপ্টরর েদেে এমন গ্রািক েেতীত, কমেচারী এেিং
গ্রািক েি েকি েেরক্তপ্টদর মপ্টধে অন্তত েয় ফ্ু ে দূরত্ব েজায় রাো িয়, েে েময়, র্রদ না রনরাপত্তা ো মূি
কার্েকিাপ্টপর জনে স্বল্প দূরপ্টত্বর প্রপ্টয়াজন িয় (উদািরণস্বরূপ, োৌঁচার রেয়াকিাপ, েরঞ্জাম েরাপ্টনা)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই এটি রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ কমেচারী এেিং গ্রািক েি েকি েেরক্ত েেেদা গ্রিণপ্টর্ােে
মুপ্টের আেরণ পপ্টর থাপ্টকন; র্রদ তারা রচরকৎোেতভ্াপ্টে এই ধরপ্টণর আেরণ েিে করপ্টত েক্ষম িন়।

•

o

COVID-19 এর জনে গ্রিণপ্টর্ােে মুে আেরপ্টণর মপ্টধে অন্তভ্ুে ক্ত রকন্তু এপ্টতই েীমােদ্ধ নয়, কাপ়ি-রভ্রত্তক মুপ্টের
আেরণ এেিং রনষ্পরত্তপ্টর্ােে মাস্ক র্া মুে এেিং নাক উভ্য় সঢপ্টক রাপ্টে।

o

র্রদও, সর্েে সক্ষপ্টে োধারণত কাপ্টজর প্রকত রতর কারপ্টণ েেরক্তেত প্ররতরক্ষামূিক েরঞ্জাম রিোপ্টে উচ্চ মাোর
েুরক্ষা প্রপ্টয়াজন িয় সেেে সক্ষপ্টে কাপ়ি, রর্েপ্টপাপ্টজেি, ো অনোনে উপকরপ্টণ ততরর মুে আেরণ কমেপ্টক্ষপ্টের
কার্েকিাপ্টপর জনে মুে আেরণ রিোপ্টে গ্রিণপ্টর্ােে নয়। সেই েমস্ত কার্েকিাপ্টপর জনে, সপিােত রনরাপত্তা এেিং
স্বাযে প্রিােন (OSHA) রনপ্টদেরিকা অনুর্ায়ী েিংজ্ঞারয়ত করা রেদেমান রিপ্টল্পর মানদণ্ড অনুর্ায়ী N95
সররিপ্টরোর ো অনোনে PPE েেেিার করা অেোিত রাো উরচত।

o

সফ্র্াপ্টরি ADA এেিং রনউ ইয়কে সস্টে এেিং রেটির মানোরধকার আইপ্টনর োপ্টথ োমঞ্জেেপূণে ভ্াপ্টে মুোেরণ
পরার প্রপ্টয়াজনীয়তা প্রপ্টয়াে করপ্টত িপ্টে, সর্মনো প্রপ্টর্াজে।

দায়েদ্ধ পক্ষেণ কাপ্টজর এিাকা ও কমীর েোর এিাকার েিংেো েেেিার পররেতে ন এেিং/অথো েীমােদ্ধ করপ্টত
পাপ্টর, র্াপ্টত েেরক্তেেে েে রদক সথপ্টক অন্তত েয় ফ্ু ে (সর্মন-পািাপারি এেিং এপ্টক অপপ্টরর মুপ্টোমুরে িওয়ার
েময়) েজায় রােপ্টত পাপ্টরন এেিং েেেিাপ্টরর মাপ্টঝ পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত না কপ্টর তাপ্টদর জায়োগুরি সিয়ার
না কপ্টরন। র্েন ওয়াকে প্টস্টিপ্টনর মপ্টধে দূরত্ব েজায় রাো েম্ভে নয়, তেন দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক সেই েে এিাকায়
িারীররক প্ররতেন্ধকতা (সর্মন প্লারস্টক রিরডিংপ্টয়র সদওয়াি) যাপন করপ্টত িপ্টে, সর্োপ্টন সেগুরি োতাপ্টের প্রোি,
উত্তাপ, িীতিীকরণ অথো োয়ু চিাচি প্রভ্ারেত করপ্টে না ো সকাপ্টনা স্বাযে ো েুরক্ষার ঝুৌঁ রক উপযাপন করপ্টে না
(সর্মন, জরুরর প্রযাপ্টন রেপরত্ত)।
o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির গ্রািক এেিং োৌঁচার পররচািকপ্টদর মপ্টধে িারীররক প্ররতেন্ধকতা যাপন করা উরচত।
▪

o

•

র্রদ েেেিার করা িয়, তািপ্টি OSHA রনপ্টদেরিকা অনুর্ায়ী িারীররক দূরত্ব েজায় রাোর জনে োধা যাপন
করা উরচত।

েস্তুেত োৌঁধার রেকল্পগুরি অন্তভ্ুে ক্ত িপ্টয় পাপ্টর ফ্ারি কপ্টর কাো পদে া, রকউরেকি, সপ্লরক্সগ্লাে ো সেই ধরপ্টনর
পররষ্কার করা র্ায় এমন উপকরণ, ো অনোনে দুপ্টভ্েদে রেভ্াজক ো পাটিেিন।

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচত একই েমপ্টয় একারধক েেরক্তর দ্বারা সোে জায়ো (সর্মন, এরিপ্টভ্ের, স্টাফ্ রুম, কোি
সররজস্টাপ্টরর রপেপ্টন) েেেিার করা রনরেদ্ধ করা। তপ্টে, েেেিারকারীপ্টদর েিংেো সেই জায়োর ো র্াপ্টনর েেোরধক
ক্ষমতার 25% এর সেরি অরতেম করপ্টত পারপ্টে না, র্রদ না সেটি সকেি একজপ্টনর েেেিাপ্টরর জনে পররকরল্পত
থাপ্টক। দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক রনরাপত্তার সপ্রাপ্টোকিগুরি সমপ্টন চিার পািাপারি র্তো েম্ভে োইপ্টরর োতাপ্টের োপ্টথ
সভ্রন্টপ্টিিন ো়িাপ্টনা র্ায় তার েপ্টদােস্ত করপ্টত িপ্টে (সর্মন জানিা এেিং দরজা েুপ্টি রাো)। দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর
উরচত রিফ্প্টের অপ্টপক্ষার এিাকায় জন েমাপ্টেি সরাধ করপ্টত এেিং রিফ্প্টে মানুপ্টের রভ়্ি েীরমত করার জনে
অরতররক্ত েেেযা গ্রিণ করা, সর্মন রেৌঁর়ির েেেিার েরেয় করা।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির সর্প্টকাপ্টনা োেেজনীন অভ্েন্তরীণ ো েরিরিন েোর এিাকা েন্ধ করার কথা রেপ্টেচনা করা
উরচত। এই ধরপ্টনর জায়ো সোিা থাকপ্টি, দায়েদ্ধ পক্ষগুপ্টিাপ্টক অেিেই েোর জায়োয় পররেতে ন করপ্টত িপ্টে
(সর্মন, সচয়ার, সেরেি) র্াপ্টত েেরক্ত ো গ্রািকপ্টদর দি েে রদক সথপ্টক অন্তত েয় ফ্ু ে েেেধাপ্টন থাপ্টক তা
রনরিত করা র্ায় (উদািরণস্বরূপ, এক পাি সথপ্টক অনে পাপ্টি এেিং এপ্টক অপপ্টরর মুপ্টোমুরে িওয়ার েময়)।

•

েী়িায় োরজ সেিার কাউন্টাপ্টরর জনে, দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই গ্রািকপ্টদর োররেদ্ধ করার জনে কমপপ্টক্ষ েয়
ফ্ু ে দূরত্ব রচরিত করপ্টত িপ্টে, এেিং দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক গ্রািক এেিং কাউন্টার অোপ্টেনপ্টর্ন্টপ্টদর মপ্টধে অেিেই একটি
প্ররতেন্ধকতা (উদািরণস্বরূপ, সপ্লরক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপাদান) যাপন করপ্টত িপ্টে, সপিােত রনরাপত্তা ও স্বাযে
প্রিােন (OSHA) রনপ্টদেরিকা অনুর্ায়ী। েেরক্তপ্টদর মপ্টধে েয় ফ্ু ে দূরত্ব েজায় রাোর জনে প্রপ্টয়াজন রিোপ্টে
জানািাগুরি েন্ধ করপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই েরেয় স্লে সমরিন এেিং অনোনে সেম সমরিপ্টনর েেেযা রনরিত করপ্টত িপ্টে, র্ার মপ্টধে
েী়িায় োরজ সেিার রকয়স্ক অন্তভ্ুে ক্ত, এেিং গ্রািকপ্টদর মপ্টধে অন্তত েয় ফ্ু ে দূরত্ব রাোর েেেযা, অথো, অনেথায়,
এই ধরপ্টনর সমরিনগুরির মাপ্টঝ িারীররক প্ররতেন্ধকতা যাপন করপ্টত িপ্টে। দূরত্ব সমরিনগুরি িারীররকভ্াপ্টে েরাপ্টনার
মাধেপ্টম অথো সর্োপ্টন প্রপ্টয়াজন, সমরিন রনরিয় করার মাধেপ্টম প্রপ্টয়াে করা সর্প্টত পাপ্টর।
o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরি একটি উপর্ুক্ত রেকল্প রিোপ্টে স্লে সমরিনগুরির মধেেরতে যাপ্টন সপিােত রনরাপত্তা ও স্বাযে
প্রিােন (OSHA) রনপ্টদেরিকা অনুর্ায়ী িারীররক প্ররতেন্ধকতা যাপন করপ্টত পাপ্টর।

•

সেরেি সেপ্টমর একক-সেপ্টিায়াপ্ট়ির ইপ্টিকট্ররনক েিংস্করণ (উদািরণস্বরূপ, ইপ্টিকট্ররনক রুপ্টিে, রভ্রর্ও সপাকার),
অনুপ্টমারদত, র্রদ েে রদক সথপ্টক গ্রািকপ্টদর মপ্টধে েয় ফ্ু ে দূরত্ব েজায় রাো র্ায়, অথো গ্রািকপ্টদর মপ্টধে িারীররক
প্ররতেন্ধকতা যাপন করা িয়, এেিং েমস্ত পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্তকরপ্টণর সপ্রাপ্টোকি অনুেরণ করা িয়।

•

সেরেি সেমগুরি (উদািরণস্বরূপ, সপাকার, েোপ্স, ব্ল্োকজোক) অনুপ্টমারদত, র্রদ দায়েদ্ধ পক্ষগুরি রনম্নরিরেত
সপ্রাপ্টোকি, এেিং এই রনপ্টদেরিকায় প্রদত্ত অনোনে প্রপ্টর্াজে প্রপ্টয়াজনীয়তা সমপ্টন চিপ্টত পাপ্টর:
o

সেরেিগুপ্টিা অেিেই এপ্টক অপপ্টরর সথপ্টক নূেনতম েয় ফ্ু ে দূরপ্টত্ব থাকপ্টত িপ্টে, এেিং এমন ভ্াপ্টে রােপ্টত িপ্টে
র্াপ্টত েিংিগ্ন সেরেপ্টি গ্রািকপ্টদর মপ্টধে েয় ফ্ু ে োমারজক দূরত্ব েজায় রাো র্ায়;

o

একটি একক সেরেপ্টির গ্রিকপ্টদর অেিেই িারীররক প্ররতেন্ধকতা (উদািরণস্বরূপ, সপ্লরক্সগ্লাে) দ্বারা সেরেপ্টির
অনোনে গ্রািকপ্টদর সথপ্টক আিাদা করপ্টত িপ্টে র্া রনউ ইয়কে রাজে সেরমিং করমিন (New York State
Gaming Commission) দ্বারা অনুপ্টমারদত;
▪

o

সচয়ার ো়িা সেিার জনে (উদািরণস্বরূপ, েোপ্স), সেরেপ্টির োইপ্টর চারররদপ্টক েয় ফ্ু প্টের েেেধান রচরিত
করপ্টত িপ্টে র্াপ্টত োমারজক দূরত্ব েজায় সরপ্টে সেরেপ্টি আো র্ায় এেিং সেরেি সথপ্টক র্াওয়া র্ায়, এেিং
গ্রািকপ্টদর এপ্টক অপপ্টরর সথপ্টক আিাদা করপ্টত িারীররক প্ররতেন্ধকতা যাপন করপ্টত িপ্টে;
▪

o

েেেিাররক রিপ্টেপ্টে, োমারজক দূরত্ব এেিং িারীররক প্ররতেন্ধকতা যাপপ্টনর েুরেধাপ্টথে সেরেি সথপ্টক অেযান
ো সচয়ার েরাপ্টনা সর্প্টত পাপ্টর, রকন্তু তেনও প্ররতেন্ধকতা প্রপ্টয়াজনীয়।

সেরেপ্টি ো তার আপ্টিপাপ্টি সেিপ্টেন না এমন গ্রািক/দিেকপ্টদর েমাপ্টেি এই মুিূপ্টতে অনুপ্টমারদত নয়। তপ্টে,
একই পপ্টক্ষর েদেেরা সেপ্টিায়াপ্ট়ির পাপ্টি দাৌঁ়িাপ্টত পাপ্টরন র্রদ এই প্ররতেন্ধকতা একই পপ্টক্ষর নয় এমন
অনে সকাপ্টনা সেপ্টিায়া়ি সথপ্টক র্ারা সেিপ্টেন না তাপ্টদর আিাদা কপ্টর রাপ্টে।

রনরাপত্তা কমী, রর্িার এেিং অনোনে কমেচারীপ্টদর অেিেই গ্রািকপ্টদর মপ্টধে োমারজক দূরত্ব প্রপ্টয়াে করপ্টত িপ্টে
এেিং র্েন সকাপ্টনা েমাপ্টেি েেন িপ্টে তেন সেটি রেরিত করপ্টত িপ্টে;
▪

র্রদ সকাপ্টনা েমাপ্টেি েঠিত িয়, অথো অিংিগ্রিণকারীরা র্রদ োমারজক দূরপ্টত্বর প্রপ্টয়াজনীয়তা সমপ্টন না
চপ্টিন তািপ্টি রর্িারপ্টদর অরেিপ্টম্ব রনরাপত্তা কমীপ্টদর জানাপ্টত িপ্টে (উদািরণস্বরূপ, গ্রািক একটি
প্ররতেন্ধকতার রপেপ্টন অনে গ্রািপ্টকর জায়োয় অনুপ্রপ্টেি কপ্টরন)।
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•

o

েয় ফ্ু ে দূরত্ব েজায় রাো েম্ভে িপ্টিও রর্িার এেিং গ্রািকপ্টদর মপ্টধে িারীররক প্ররতেন্ধকতা যাপন করপ্টত
িপ্টে;

o

রর্িারপ্টদর অেিেই সমৌরেকভ্াপ্টে সেিায় প্ররতযাপন করপ্টত িপ্টে এেিং "েোপ ইন" করার পররেপ্টতে অনোনে
রর্িারপ্টদর রেররত রদপ্টত িপ্টে; এেিং

o

সর্োপ্টনই েম্ভে, সেিাগুরি অেিেই এমনভ্াপ্টে পুনরায় কনরফ্োর করপ্টত িপ্টে র্াপ্টত গ্রািকপ্টদর কার্ে িিে করার
েিংেো নূেনতম করা র্ায় (উদািরণস্বরূপ, ব্ল্োকজোপ্টক "সফ্ে-আপ" রর্রিিং েেেিার কপ্টর), এেিং কেনই
গ্রািকপ্টদর অনে গ্রািপ্টকর কার্ে িিে করার অনুমরত সদওয়া উরচত নয়।

দায়েদ্ধ
দায়েদ্ধ
সর্ এই
কররপ্টয়

পক্ষগুরিপ্টক োরা ফ্োরেরিটি জুপ্ট়ি রচি িাোপ্টত িপ্টে, র্া DOH এর COVID-19 রচপ্টির োপ্টথ োমঞ্জেেপূণে।
পক্ষেণ তাপ্টদর কমেপ্টক্ষে ো পররপ্টেপ্টির উপর রভ্রত্ত কপ্টর রনজস্বকত ত োইন ততরর করপ্টত পাপ্টরন, এই িপ্টতে
ধরপ্টনর োইনগুরি রর্পােেপ্টমপ্টন্টর োইপ্টনর েপ্টি েিরতপূণে িপ্টত িপ্টে। েেরক্তপ্টদর রনপ্টম্নাক্ত রেেয়গুরি মপ্টন
সদওয়ার জনে রচপ্টির েেেিার করা উরচত:

o

তারা অেুয সোধ করপ্টি োর়িপ্টত থাকা।

o

েে েময় একটি মুপ্টের আেরণ রদপ্টয় নাক ও মুে সঢপ্টক রােুন।

o

র্রদ তারা েম্প্ররত COVID-19 এর উপ্টেেপ্টর্ােে করমউরনটি েিংেমণ রপ্টয়প্টে এমন একটি সস্টপ্টে রেপ্টয় থাপ্টক,
তািপ্টি DOH এর ভ্রমণ রনপ্টদেরিকা অনুোপ্টর সকায়াপ্টররন্টন করপ্টত িপ্টে।

o

PPE েঠিকভ্াপ্টে রােুন এেিং র্েন প্রপ্টয়াজন, তা োরতি করুন।

o

োমারজক দূরপ্টত্বর রনপ্টদেিােিী সমপ্টন চিুন।

o

COVID-19 এর উপেেে ো েিংিিে েম্পপ্টকে জানাপ্টনা, এেিং রকভ্াপ্টে তাপ্টদর এটি করা উরচত।

o

িাপ্টতর পররচ্ছন্নতা এেিং পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্তকরপ্টণর রনপ্টদেরিকা অনুেরণ করা।

o

শ্বাে-প্রশ্বাপ্টের র্থার্থ স্বাযেরেরধ এেিং কািোর রিষ্টাচার সমপ্টন চিা।

B. আর্দ্ধ স্থার্ন স ার্র্ি
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই র্তো েম্ভে েিরীপ্টর কমী েমাপ্টেি েীরমত করপ্টত িপ্টে (সর্মন কমেচারীপ্টদর েভ্া,
সেক রুপ্টম, স্টক রুম) এেিং, সরাে রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতপ্টরাধ সকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) এর রনপ্টদেরিকা "েেেো ও রনপ্টয়ােকতে াপ্টদর জনে কপ্টরানাভ্াইরাে সরাে 2019 (COVID-19)
এর জনে পররকল্পনা এেিং প্ররতরেয়ার অন্তেেতী রনপ্টদেরিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers
to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুর্ায়ী রভ্রর্ও ো সেরিকনফ্াপ্টররেিং
এর মপ্টতা অনোনে পদ্ধরত েেেিার করার কথা রেপ্টেচনা করপ্টত িপ্টে। র্েন রভ্রর্ওকনফ্াপ্টররেিং ো
সেরিকনফ্াপ্টররেিং েম্ভে িয় না, তেন দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক সোিা, ভ্ািভ্াপ্টে োয়ু চিাচি কপ্টর এমন যাপ্টন রমটিিং
করা উরচত এেিং রনরিত করা উরচত সর্ েেরক্তেণ এপ্টক অপপ্টরর োপ্টথ েয় ফ্ু ে োমারজক দূরত্ব েজায় রাপ্টেন
(সর্মন সচয়াপ্টরর মাপ্টঝ জায়ো সেপ্ট়ি সদওয়া, েেরক্তেেেপ্টক একো সচয়ার সেপ্ট়ি পপ্টর সচয়াপ্টর েোপ্টনা)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক সিাকজপ্টনর উপরযরত েীরমত কপ্টর অথো
এিাকা র্া র্থার্থ োমারজক দূরত্ব পািপ্টনর েুপ্টর্াে সদয় না
করপ্টত িপ্টে। র্রদ সোিা থাপ্টক, দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই এই
েোরনোইজার ো জীোণুনািক ওয়াইপ েরেরাি করপ্টত িপ্টে
সমরিন)।

অতোেিেক নয় এমন েুপ্টর্াে-েুরেধা এেিং োম্প্রদারয়ক
তা েন্ধ কপ্টর োমারজক দূরত্ব পািনপ্টক উৎোরিত
ধরপ্টনর েুরেধার কাোকারে েরঞ্জাপ্টমর পাপ্টি িোন্ড
(উদািরণস্বরূপ, সভ্রন্ডিং সমরিন, োম্প্রদারয়ক করফ্
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•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক সোে এিাকায়, সর্মন রেশ্রামকক্ষ এেিং সেকরুপ্টম পর্োপ্ত োমারজক দূরপ্টত্বর পািপ্টনর েেেযা করপ্টত
িপ্টে, এেিং এই ধরপ্টনর এিাকায় র্েন োমারজক দূরত্ব রক্ষা করা র্াপ্টে না, তেন সিাক েমােম েীমােদ্ধ রাোর
জনে োইন এেিং রেপ্টস্টম (সর্মন েেেহৃত িপ্টচ্ছ রনপ্টদেি করা রচি) েেেিার করপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরি োম্প্রদারয়ক োথরুপ্টমর জনে েপ্টেোত্তম অনুিীিন োস্তোয়ন করপ্টত পাপ্টরন, র্ার মপ্টধে রপ্টয়প্টে, রকন্তু
তাপ্টত েীরমত নয়:
o

র্রদ েয় ফ্ু ে েেেধান রাো েম্ভে না িপ্টি, েয়প্টিে, রেঙ্ক এেিং োোন/কােপ্টজর সতায়াপ্টির রর্প্টিোপ্টরর মপ্টধে
েস্তুেত োৌঁধা যাপন করা; এেিং

o

সিয়ার ড্রায়াপ্টরর পররেপ্টতে িিেরেিীন কােপ্টজর সতায়াপ্টির রর্প্টিোর েেেিার করা;

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচৎ তাপ্টদর কমীপ্টদর সর্ সকান েমাপ্টেপ্টির জনে োমারজক েেেধান (অথোৎ েয় ফ্ু ে েেেধান)
পািন করার উপ্টেপ্টিে (সর্মন করফ্ পাপ্টনর রেররত, োোর, রিফ্ে শুরু/সিে িওয়া) েময়েূচী আগু-রপেু করা।

•

সেরমিং ফ্োরেরিটির সেরমিং এিাকা সথপ্টক আিাদা যাপ্টন করা সর্প্টকাপ্টনা োমারজক েমাপ্টেি (উদািরণস্বরূপ, ইপ্টভ্ন্ট
রুম ো েিরুপ্টম পাটিে) রাপ্টজের োমারজক েমাপ্টেি েীমা, র্া এই রনপ্টদেরিকা জারর করা রিোপ্টে 50 ো তার কম
েিংেেক মানুে, অথো সেই যাপ্টনর জনে েপ্টেোচ্চ দেপ্টির 25% এর মপ্টধে েীমােদ্ধ, সর্টি কম িপ্টে।

C. ক ব র্ক্ষর্ের সলিয়র্তা
•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর পারিররক েিংপ্টর্াে এেিং জনেমােম কমাপ্টত িপ্টে রনম্নরিরেত পদ্ধরতগুরির মাধেপ্টম:
o

োইপ্টে শুধুমাে প্রপ্টয়াজনীয় কমেচারীপ্টদর মপ্টধেই েিরীপ্টর উপরযরত েীরমত করা;

o

কমেপ্টক্ষপ্টের েময় েমন্বয় করা;

o

োমারজক দূরপ্টত্বর রনপ্টদেরিকা পািপ্টনর জনে অন-োইে কমীেি হ্রাে করা;

o

রিফ্টিিং রর্জাইন (উদািরণস্বরূপ A/B দি, আেমন/প্রযাপ্টনর রেরভ্ন্ন েময়);

o

সর্োপ্টন েম্ভে, রেয়াকিাপগুরি েোচ রিপ্টেপ্টে েম্পন্ন করুন র্াপ্টত কমীরা োমারজক দূরত্ব সমপ্টন চিপ্টত পাপ্টর;
এেিং/অথো

o

সেরিপ্টফ্ান, করপয়ার, রপ্রন্টার, সররজস্টার ইতোরদ োধারণ অরফ্ে েরঞ্জাপ্টমর রনরাপদ েেেিাপ্টরর জনে সপ্রাপ্টোকি
ততরর করা

•

উন্নত পররষ্করণ এেিং জীোণুমুক্তকরণ পদ্ধরতগুরি কার্েকর করপ্টত প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী পররচািনার েমপ্টয়র
োমঞ্জেেোধন করপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুপ্টিা রদপ্টন 24 ঘন্টা, েপ্তাপ্টি 7 রদন এই ফ্োরেরিটি পররচািনা করপ্টত পাপ্টর, রকন্তু তাপ্টদর রনরিত
করপ্টত িপ্টে সর্ সেরমিং ফ্োরেরিটির েকি এিাকা এেিং েরঞ্জাম সর্ন রদপ্টন অন্তত একোর েম্পূণেভ্াপ্টে পররষ্কার এেিং
জীোণুমুক্ত করা িয়, এেিং উচ্চ-িিে করা এিাকা এেিং েরঞ্জাম আপ্টরা ঘন ঘন েম্পূণেভ্াপ্টে পররষ্কার এেিং
জীোণুমুক্ত করা িয়, এেিং তা সর্ন নীপ্টচ েরণেত মান অনুর্ায়ী করা িয়।

D. েলােল ও র্ালণজয
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক েপ্টেোচ্চ ধারণক্ষমতা এেিং োমারজক দূরপ্টত্বর প্রপ্টয়াজনীয়তা সমপ্টন চিা রনরিত করপ্টত সেরমিং
ফ্োরেরিটির রভ্তপ্টর প্রপ্টেি করা গ্রািক এেিং কমীপ্টদর প্রোি কপ্টোরভ্াপ্টে পর্েপ্টেক্ষণ এেিং রনয়ন্ত্রণ করপ্টত িপ্টে
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•

o

ট্রোরফ্প্টকর প্রোি মরনের করপ্টত এেিং গ্রুপগুরির োমারজক েমাপ্টেপ্টির েীমােদ্ধতা সমপ্টন চিা েুরনরিত করপ্টত
দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক পর্োপ্ত কমেচারী ো রনরাপত্তা কমী েজায় রােপ্টত িপ্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষেপ্টণ অেিেই এক োপ্টথ জমাপ্টয়ত িওয়া ো উপ্টেিেিীনভ্াপ্টে সঘারাপ্টফ্রা করা েন্ধ করপ্টত অরতররক্ত
কমেচারী রনপ্টয়াে করা েি, পর্োপ্ত কমেচারী ো রনরাপত্তা কমী েজায় রােপ্টত িপ্টে।

দায়েদ্ধ পক্ষেরিপ্টক কররর্র এেিং িপ্টির রাস্তায় তীররচি র্ুক্ত সেপ ো প্রতীক েেেিার কপ্টর রদ্ব-মুেী পাপ্টয় চিাচি
কমাপ্টত এেিং েমস্ত োধারণ েেেহৃত এিাকাগুরি এেিং োধারণত িাইন ততরর িপ্টত পাপ্টর অথো সিাক জমাপ্টয়ত িপ্টত
পাপ্টর এমন সকাপ্টনা এিাকায় (সর্মন কোরেপ্টনা োৌঁচা, এরিপ্টভ্েপ্টরর প্রপ্টেিদ্বার, সেরমিং ফ্োরেরিটির প্রপ্টেিদ্বার এেিং
প্রযান, ক্লক ইন/আউে সস্টিন, স্বাযে রিরনিংপ্টয়র সস্টিন) েয় ফ্ু ে দূরত্ব েজায় রাোর োইপ্টনজ এেিং দূরপ্টত্বর
মাকে ার রদপ্টয় উপর্ুক্ত েেেযাপনা রনপ্টত িপ্টে।
o

সর্োপ্টনই েম্ভে সেোপ্টন, একমুেী ট্রোরফ্প্টকর প্রোি উৎোরিত করপ্টত মাকে ার অথো োৌঁধা যাপন করুন।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই োধারণ ঘনেেরতপূণে এিাকাগুরিপ্টত েয় ফ্ু প্টের েেেধাপ্টনর জনে এিাকা রচরিত
করপ্টত িপ্টে (উদািরণস্বরূপ, িরে, সরস্টরুম, কোরেপ্টনা সকপ্টজর োররপ্টত োধারণ েোর জায়োগুরি)।

•

সর্োপ্টন েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুরির পররষ্কারভ্াপ্টে পতথক প্রপ্টেিদ্বার এেিং প্রযান পথ রনরদে ষ্ট করা উরচত।

•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর জনে প্ররতষ্ঠাপ্টনর োইপ্টর িারীররক দূরত্ব েজায় সরপ্টে োররেদ্ধ কপ্টর দাৌঁ়ি করাপ্টনার
েেেযা রােপ্টত িপ্টে, র্ার মপ্টধে চাক্ষু ে ইরিত এেিং/অথো োরর রনয়ন্ত্রণ র্ন্ত্র (সর্মন স্টানিন, িাইপ্টনর দূরত্ব
মাকে ার, তীর রচি )ইতোরদ অন্তভ্ুে ক্ত।

•

দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর উরচৎ অনোনে পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর মপ্টধে োমারজক দূরত্ব েতরদ্ধ করার জনে জনেপ্টণর ওপ্টয়টিিং এিাকার
েেেযা করা (সর্মন িাইন, পারকে িং এিাকা) এেিং এিাকার অনেপ্টদর োপ্টথ সর্াোপ্টর্াে কমাপ্টনার েেেযা করা।

•

দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর অন-োইে আিাপচাররতা েীরমত করা উরচত (উদািরণস্বরূপ, সর্ েমস্ত েেরক্ত সেরমিং সফ্রেরিটি
সথপ্টক চপ্টি র্াপ্টচ্ছন এেিং র্ারা প্রপ্টেি করপ্টেন তাপ্টদর জনে পতথক প্রযান এেিং প্রপ্টেিদ্বাপ্টরর েেেযা রাো) এেিং
চিাচি েীরমত করা উরচৎ (সর্মন কমীপ্টদর উরচৎ রনপ্টজপ্টদর ওয়াকে প্টস্টিপ্টনর কাপ্টে র্থােম্ভে থাকা)।
o

সর্োপ্টন েম্ভে, দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর উরচত (1) োইপ্টে ো ভ্েপ্টন ট্রারফ্ক প্রোি পররচািনা করার জনে প্রপ্টেিদ্বাপ্টরর
েিংেো েীরমত করা এেিং দেি/ধারণক্ষমতার েীমা পর্েপ্টেক্ষণ করা এেিং (2) অরগ্ন রনরাপত্তা এেিং অনোনে
প্রপ্টর্াজে রনয়মকানুন সমপ্টন চিা রনরিত কপ্টর রনপ্টচ েণীত অনুর্ায়ী স্বাযে পরীক্ষার েুরেধা প্রদান করা।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই রিরনিংপ্টয়র জনে সেরমিং ফ্োরেরিটির সভ্তপ্টর ো োইপ্টর োরর রদপ্টয় দাৌঁর়িপ্টয় থাকা
অেযায় েয় ফ্ু প্টের োমারজক দূরত্ব েজায় রােপ্টত একটি পররকল্পনা ততরর করপ্টত িপ্টে, সর্মন প্রপ্টর্াজে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক র্তো েম্ভে সর্াোপ্টর্াে েীরমত করপ্টত অেিেই রপকআপ এেিং সর্রিভ্াররর জনে এিাকা রনরদে ষ্ট
করপ্টত িপ্টে।

•

পণে সর্রিভ্াররর জনে, দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর িিে না কপ্টর একটি সর্রিভ্ারর েেেযার োস্তোয়ন করপ্টত িপ্টে, সর্োপ্টন
সর্রিভ্ারর করার েময় ড্রাইভ্ার োর়িপ্টত েপ্টে থাপ্টকন অথো সর্োপ্টন েম্ভে নয় সেোপ্টন, দায়েদ্ধ পক্ষরা প্রতোরিত
কার্েকিাপ্টপর উপর্ুক্ত গ্রিণপ্টর্ােে PPE প্রদান করপ্টে র্ার মপ্টধে নূেনতমভ্াপ্টে সর্রিভ্ারর প্ররেয়া চিাকািীন েমপ্টয়র
জনে রেনামূপ্টিে সর্রিভ্াররর োপ্টথ জর়িত েেরক্তর জনে একটি মুপ্টের আেরণ অন্তভ্ুে ক্ত থাপ্টক।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক পপ্টণের একটি সিার্ যানান্তর (সর্মন একজন সর্রিভ্ারর ড্রাইভ্ার সথপ্টক) করার আপ্টে এেিং
পপ্টর অেিেই কমীপ্টদর কততে ক িাত জীোণুমুক্তকরণ রনরিত করপ্টত িপ্টে (সর্মন পণে সিার্ করপ্টত শুরু করার
আপ্টে িাত জীোণুমুক্ত করা; এেিং একোর েে পণে সিার্ করা িপ্টয় সেপ্টি, তাপ্টদর িাত জীোণুমুক্ত কপ্টর েমাপ্ত
করা)।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচত র্েন উপিব্ধ িপ্টে, তেন িিে না কপ্টর সপপ্টমপ্টন্টর রেকল্পগুরি অথো আপ্টে সথপ্টক অথে
পররপ্টিাধ করার রেকল্পগুরির েেেিারপ্টক উৎোরিত করার। দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর উরচত নেদ োকা, সেরর্ে কার্ে,
সমম্বাররিপ কার্ে এেিং সমাোইি রর্ভ্াইে পররচািনা করা েীরমত করা, সর্োপ্টন েম্ভে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই:
o

সর্োপ্টন েয় ফ্ু প্টের োমারজক দূরত্ব েজায় রাো র্াপ্টে না এমন সকান েোর জায়ো অথো সমরিনগুরি পতথক
করুন;

o

সেরমিংপ্টয়র সলাপ্টর সর্ সকান োদে এেিং পানীয় েস্তুর সেোেমূি েন্ধ করুন; এেিং

o

প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী েেোরধক দেিদাররত্ব এেিং জনেমাপ্টেপ্টির আকাপ্টরর েীমােদ্ধতাগুরি প্রপ্টয়াে করার জনে
কমেচারী অথো রনরাপত্তা উপরযরত উন্নত করুন।

II. জায়ো
A. এয়ার হযান্ডললিং এর্িং লর্লডিং লসর্েম্ন
•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ নূেনতম MERV-13, অথো রিপ্টল্পর েমতু িে ো তার সচপ্টয় েতিত্তপ্টর
(উদািরণস্বরূপ, HEPA) HVAC রেপ্টস্টম রফ্ল্টাপ্টরিন যাপন করা েতে মাপ্টন ইনস্টি করা রফ্ল্টার র্
োক এেিং এয়ার
িোন্ডরিিং রেপ্টস্টপ্টমর োপ্টথ োমঞ্জেেপূণে রফ্ল্টাপ্টরিপ্টনর েেোরধক সরে পূরণ কপ্টর, সর্মন প্রপ্টর্াজে এেিং একটি প্রতেরয়ত
HVAC সেকরনরিয়ান, সপিাদার ো েিংযা, ASHRAE-প্রতেরয়ত সপিাদার, প্রতেরয়ত সরপ্টট্রা-করমেরনিং সপিাদার,
অথো রনউ ইয়প্টকের িাইপ্টেেপ্রাপ্ত সপিাদার রেরডিংপ্টয়র ইরঞ্জরনয়ার দ্বারা প্রতেরয়ত এেিং নরথভ্ু ক্তত রিোপ্টে।
o

দায়েদ্ধ পক্ষেণ CDC এেিং ASHRAE েুপাররি অনুর্ায়ী অরতররক্ত সভ্রন্টপ্টিিন এেিং এয়ার রফ্প্টেিন রমটিপ্টেিন
সপ্রাপ্টোকি গ্রিণ করার কথা রেপ্টেচনা করপ্টত পাপ্টর, রেপ্টিে কপ্টর 15 েেপ্টরর সেিী েয়েী ভ্েনগুপ্টিার জনে,
র্ার মপ্টধে রপ্টয়প্টে:
▪

সকন্দ্রীয়্েেেযার্প্রপ্টয়াজনীয়্সরপ্টট্রা-করমিরনিং,্সেই্োপ্টথ্প্রপ্টয়াজন্অনুর্ায়ী্পরীক্ষা,্ভ্ারোমে্এেিং্
সমরামত্করা;

▪

সভ্রন্টপ্টিিন্সরে্এেিং্আউেপ্টর্ার্এয়ার্সভ্রন্টপ্টিিন্র্তো্েম্ভে্ো়িাপ্টনা;

▪

দীঘে্েময়্ধপ্টর্রেপ্টস্টম্চািু্রাো,্রেপ্টিে্কপ্টর্দেিদাররপ্টত্বর্আপ্টে্এেিং্পপ্টর্তদরনক্কপ্টয়ক্ঘন্টার্
জনে;

▪

চারিদা-রনয়রন্ত্রত্সভ্রন্টপ্টিিন্রনরিয়্করা,্সর্োপ্টন্র্ুরক্তেিত,্এেিং্তাজা্োয়ু্েরেরাি্েতরদ্ধ্কারী্
রেপ্টস্টম্রক্ষণাপ্টেক্ষণ;

▪

েম্ভােে্মাোয়্পুনঃেঞ্চািন্হ্রাে্ো্রনমূেি্করার্জনে্আউেপ্টর্ার্এয়ার্র্োম্পার্সোিা;

▪

োইপাে্েীরমত্করার্জনে্রফ্ল্টাপ্টরর্রকনারা্রেি্করা;

▪

এগুরি্েঠিকভ্াপ্টে্কাজ্করপ্টে্তা্রনরিত্করপ্টত্রেপ্টস্টম্এেিং্রফ্ল্টার্রনয়রমত্পররদিেন্করা,্এেিং্
রফ্ল্টারগুরি্র্থার্থভ্াপ্টে্ইনস্টি্করা,্পররপ্টেোর্সময়াদকাপ্টি্োরভ্ে ে্করাপ্টনা্িয়্তা্রনরিত্করা।

▪

োরেদাপ্টদর্রনরাপত্তা্এেিং্স্বাচ্ছপ্টদের্জনে্েুপ্টর্াে্সরপ্টে্জানািাগুরি্সোিা্রাো্র্তো্েম্ভে,্র্রদ্তা্
প্রপ্টর্াজে্িয়;

▪

োয়ুোরিত্ভ্াইরাে্কণা্রনরিয়্করপ্টত্র্থার্থভ্াপ্টে্রর্জাইন্করা্এেিং্অরতপ্টেগুনী্জীোণু্রেরকরণ্
(Ultraviolet্Germicidal্Irradiation,্UVGI)্ইনস্টি্করা;্এেিং/অথো
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▪

•

সফ্রেরিটিেমূি সর্গুরি উপপ্টর উরেরেত নূেনতম রফ্ল্টাপ্টরিপ্টনর মাো (অথোৎ, MERV-13 ো তার সেরি) পররচািনা
করপ্টত পাপ্টর না সেগুরির জনে, দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর অেিেই উরচৎ একটি প্রতেরয়ত HVAC সেকরনরিয়ান, সপিাদার,
অথো সকাম্পারন, ASHRAE-প্রতেরয়ত সপিাদার, প্রতেরয়ত সরপ্টট্রা-করমিরনিং সপিাদার, অথো রনউ ইয়প্টকের
িাইপ্টেেপ্রাপ্ত সপিাদার রেরডিং ইরঞ্জরনয়াপ্টরর দ্বারা প্রতেয়ন এেিং নরথভ্ু ক্ত করপ্টত িপ্টে সর্ েতে মাপ্টন ইনস্টি করা
রফ্ল্টার র্োকটি উপপ্টর উরেরেত রফ্ল্টাপ্টরিপ্টনর নূেনতম স্তপ্টরর (অথোৎ MERV-13 ো তার সেরি) োপ্টথ
োমঞ্জেেপূণে নয় এেিং/ অথো এয়ার িোন্ডরিিং রেপ্টস্টমটি েরম এেিং োন্ডা করার নুেনতম স্তরটি েম্পাদন করপ্টত
অক্ষম িপ্টে র্া সেটি অনেথায় COVID-19 জনস্বাপ্টযের জরুরী অেযার আপ্টে করপ্টত েক্ষম িপ্টয়রেি র্রদ সতমন
উচ্চ মাোর রফ্ল্টাপ্টরিন (অথোৎ MERV-13 ো তার সেরি) ইেেি করা থাপ্টক। দায়েদ্ধ পক্ষগুরির এো়িাও
অনুপ্টরাধ করা উরচত সর্ সপিাদার েেরক্তটি সর্ন েিংরেষ্ট েরঞ্জাম, শ্রম এেিং মুিেটি নরথভ্ু ক্ত কপ্টরন র্া MERV-13
ো েতিত্তর স্তপ্টরর রফ্ল্টাপ্টরিন পররচািনার জনে রেপ্টস্টম আপপ্টগ্রর্ করার োপ্টথ জর়িত িপ্টে। উপরন্তু, কম রফ্প্টেিন
সরপ্টে, রকন্তু MERV-11 ো MERV-12 এর কপ্টম নয়, অপাপ্টরে করার জনে দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই সস্টে ো
যানীয় স্বাযে রেভ্াপ্টের কমেকতে াপ্টদর পর্োপ্টিাচনার জনে এই ধরপ্টনর কােজপে রােপ্টত িপ্টে, অরতররক্ত সভ্রন্টপ্টিিন
এেিং এয়ার রফ্প্টেিন কমাপ্টনার সপ্রাপ্টোকি েি।
o

•

েিনপ্টর্ােে্এয়ার্রক্লনার্(উদািরণস্বরূপ,্তেদুেরতক্HEPA্ইউরনে)্েেেিার্করা,্সর্্ইউরনে্গুরি্
র্থার্থ্কমেক্ষমতা্স্তপ্টর্েপ্টেোচ্চ্োয়ু্পররেতে ন্িার্প্রদান্কপ্টর্এেিং্ক্ষরতকর্োইপ্টপ্রার্াক্ট্উৎপাদন্কপ্টর্
না।

উপরন্তু, সর্েে দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর এয়ার িোন্ডরিিং রেপ্টস্টম েি ফ্োরেরিটি আপ্টে র্া MERV-13 ো তার সেরি
রফ্ল্টাপ্টরিপ্টনর সরটিিং পূরণ করপ্টত অক্ষম তাপ্টদর CDC এেিং ASHRAE পরামিেগুরি অনুর্ায়ী ো়িরত
সভ্রন্টপ্টিিন এেিং এয়ার রফ্ল্টাপ্টরিন রমটিপ্টেিন সপ্রাপ্টোকিগুরি গ্রিণ করপ্টত িপ্টে, র্ার মপ্টধে রপ্টয়প্টে:
▪

সকন্দ্রীয় েেেযার প্রপ্টয়াজনীয় সরপ্টট্রা-করমিরনিং, সেই োপ্টথ প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী পরীক্ষা, ভ্ারোমে এেিং
সমরামত করা;

▪

সভ্রন্টপ্টিিন সরে এেিং আউেপ্টর্ার এয়ার সভ্রন্টপ্টিিন র্তো েম্ভে ো়িাপ্টনা;

▪

দীঘে েময় ধপ্টর রেপ্টস্টম চািু রাো, রেপ্টিে কপ্টর দেিদাররপ্টত্বর আপ্টে এেিং পপ্টর তদরনক কপ্টয়ক ঘন্টার
জনে;

▪

চারিদা-রনয়রন্ত্রত সভ্রন্টপ্টিিন রনরিয় করা, সর্োপ্টন র্ুরক্তেিত, এেিং তাজা োয়ু েরেরাি েতরদ্ধ কারী
রেপ্টস্টম রক্ষণাপ্টেক্ষণ;

▪

েম্ভােে মাোয় পুনঃেঞ্চািন হ্রাে ো রনমূেি করার জনে আউেপ্টর্ার এয়ার র্োম্পার সোিা;

▪

োইপাে েীরমত করার জনে রফ্ল্টাপ্টরর রকনারা রেি করা;

▪

এগুরি েঠিকভ্াপ্টে কাজ করপ্টে তা রনরিত করপ্টত রেপ্টস্টম এেিং রফ্ল্টার রনয়রমত পররদিেন করা, এেিং
রফ্ল্টারগুরি র্থার্থভ্াপ্টে ইনস্টি করা, পররপ্টেোর সময়াদকাপ্টি োরভ্ে ে করাপ্টনা িয় তা রনরিত করা।

▪

োরেদাপ্টদর রনরাপত্তা এেিং স্বাচ্ছপ্টদের জনে েুপ্টর্াে সরপ্টে জানািা সোিা রাো;

▪

োয়ুোরিত ভ্াইরাে কণা রনরিয় করপ্টত র্থার্থভ্াপ্টে রর্জাইন করা এেিং অরতপ্টেগুনী জীোণু রেরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টি করা; এেিং/অথো

▪

েিনপ্টর্ােে এয়ার রক্লনার (উদািরণস্বরূপ, তেদুেরতক HEPA ইউরনে) েেেিার করা, সর্ ইউরনে গুরি
র্থার্থ কমেক্ষমতা স্তপ্টর েপ্টেোচ্চ োয়ু পররেতে ন িার প্রদান কপ্টর এেিং ক্ষরতকর োইপ্টপ্রার্াক্ট উৎপাদন কপ্টর
না।

েম্পূণেভ্াপ্টে েন্ধ থাকা একটি রেরডিংপ্টয় সিাকজন রফ্প্টর আোর আপ্টে, একটি স্বাযেকর এেিং রনরাপদ পররপ্টেি
রনরিত করপ্টত, দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক অেিেই রফ্প্টর আোর আপ্টের পরীক্ষা, কাজ এেিং মূিোয়নেমূি েম্পূণে করপ্টত
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িপ্টে। এই রেপ্টস্টমগুরির মপ্টধে অন্তভ্ুে ক্ত, রকন্তু েীরমত নয়, সমকারনকোি রেপ্টস্টম, ওয়াোর রেপ্টস্টম, রিফ্ে, এেিং
HVAC রেপ্টস্টমগুরি।
o

েরঞ্জামগুরি কতরদন ধপ্টর রনরিয় রেি তার ওপর রনভ্ে র কপ্টর, সমরিনারর (সর্মন ভ্াল্ভ্ এেিং েুইচ)
েঠিকভ্াপ্টে অপাপ্টরে করপ্টে তা রনরিত করপ্টত দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক রেপ্টস্টমগুরিপ্টক েতকে ভ্াপ্টে পর্েপ্টেক্ষণ কপ্টর
চািাপ্টত িপ্টে।

o

দীঘেরদন েন্ধ থাকার পপ্টর রেপ্টস্টমগুরিপ্টক পুনরায় চািু করপ্টত রনরদে ষ্ট রেপ্টস্টম অোক্সপ্টনর প্রপ্টয়াজন িপ্টত পাপ্টর।
পর্েপ্টেক্ষণ অনুর্ায়ী েন্ধ থাকার সময়াদ এেিং অেযার ওপর রভ্রত্ত কপ্টর দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক এই আইপ্টেমগুরির
প্ররতটির প্রপ্টয়াজনীয়তা রনধোরণ করপ্টত িপ্টত পাপ্টর।

o

র্থাথেতা এেিং প্রপ্টর্ার্েতা অনুর্ায়ী, দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক এয়ার িোন্ডরিিং রেপ্টস্টপ্টমর রর্জাইপ্টনর ওপর রনভ্ে র কপ্টর
অন্তত 24 ঘণ্টার জনে রেরডিংটিপ্টক রনমেি োয়ু রদপ্টয় পররপূণে করপ্টত িপ্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক অেিেই রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ এয়ার রফ্ল্টারগুরি প্রপ্টয়াজন (সর্মন, রেরডিংটি রনমেি োয়ু
রদপ্টয় পররপূণে করার পপ্টর) অনুর্ায়ী েদিাপ্টনা িপ্টয়প্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক অেিেই েুরনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ কুরিিং োওয়ারগুরি সস্টপ্টের আেরিেকতা অনুর্ায়ী
রক্ষণাপ্টেক্ষণ ও মরনের করা িপ্টয়প্টে এেিং সর্ সকাপ্টনা েন্ধ ওয়াোর রেপ্টস্টম এেিং/অথো ওয়াোর রফ্চাপ্টরর জনে
রাোয়রনক এেিং মাইপ্টোোয়াি স্তরগুরি উরেরেত পররেীমার মপ্টধে আপ্টে, এেিং সকাপ্টনা রর্ভ্াইপ্টে জি জপ্টম
থাকপ্টি তা সের কপ্টর সদওয়া িপ্টয়প্টে।

o

প্রপ্টর্াজে িপ্টি, দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক রেরডিংপ্টয়র জি পররচািনা পররকল্পনা অনুর্ায়ী অেিেই োন্ডা- এেিং েরম-জি
লাি করপ্টত িপ্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক অেিেই েুরনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ রেরডিংপ্টয়র ওয়াোর রেপ্টস্টম লাি করার পপ্টর সর্ সকাপ্টনা
ওয়াোর রফ্ল্টার প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী েদিাপ্টনা িপ্টয়প্টে।

o

সর্ েকি রেরডিং পুপ্টরাপুরর েন্ধ রেি সেগুরির জনে, দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক েুরনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ ররওপ্টপরনিং
এর আপ্টে েমস্ত সমকারনকোি র্ন্ত্রপারত এেিং রেপ্টস্টপ্টমর অপাপ্টরিন ররপ্টস্টার করা িপ্টয়প্টে।

B. প্রলর্তরক্ষা ূলক সরঞ্জা
•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর অেিেই রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ কমেচারী এেিং পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত প্রপ্টেপ্টির অনুমরত
সদওয়া িপ্টে সকেিমাে র্রদ তারা একটি গ্রিণপ্টর্ােে মুপ্টের আেরণ পপ্টর থাপ্টকন, প্রদত্ত র্রদ কমেচারী এেিং পতষ্ঠপ্টপােক
রচরকৎোেতভ্াপ্টে এই ধরপ্টনর আেরণ েিে করপ্টত েক্ষম িন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ পতষ্ঠপ্টপােকরা সর্ন েে েময় সেরমিং ফ্োরেরিটির মপ্টধে থাকার
েমপ্টয় গ্রিণপ্টর্ােে মুপ্টের আেরণ পপ্টর থাপ্টকন।
o

•

উপপ্টর সর্মন উপ্টেে করা িপ্টয়প্টে, সর্প্টিতু মুপ্টের আেরণগুরি রনরাপত্তা, প্ররতপািন, এেিং েয়ে-র্াচাইকরপ্টণর
ঝুৌঁ রক ততরর করপ্টত পাপ্টর, তাই এই ধরপ্টনর র্াচাইকরপ্টণর জনে েকি পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর তাপ্টদর মুপ্টের আেরণ রনপ্টচ
নামাপ্টনার প্রপ্টয়াজন িপ্টত পাপ্টর। এই েমপ্টয় পতষ্ঠপ্টপােকপ্টক অেিেই অনোনে েকি েেরক্তপ্টদর সথপ্টক অন্তত েয়
ফ্ু প্টের েেেধাপ্টন থাকপ্টত িপ্টে।

রনরদে ষ্ট কমেপ্টক্ষপ্টের রেয়াকিাপ্টপর জনে আেরিেক PPE এর প্রপ্টয়াজনীয়তা ো়িাও, দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই
গ্রিণপ্টর্ােে মুপ্টের আেরণ েিংগ্রি করপ্টত, ততরর করপ্টত ো অনেথায় অজেন করপ্টত িপ্টে এেিং এই ধরপ্টনর আেরণ
কমেপ্টক্ষপ্টে থাকাকািীন কমেচারীপ্টদর রেনা মূপ্টিে প্রদান করা উরচত। র্রদ একজন কমীর প্ররতযাপন প্রপ্টয়াজন িয় তার
জনে মুপ্টের আেরণ, মাস্ক এেিং অনোনে প্রপ্টয়াজনীয় েেরক্তেত প্ররতরক্ষামূিক েরঞ্জাম (PPE) এর পর্োপ্ত েরেরাি
িাপ্টত থাকা উরচত গ্রিণপ্টর্ােে মুপ্টের আেরণগুরির মপ্টধে অন্তভ্ুে ক্ত, রকন্তু সেগুরির মপ্টধে েীমােদ্ধ নয়, কাপ়ি
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(সর্মন োর়িপ্টত ততরর সেিাই করা কাপ়ি, ফ্ারি কপ্টর কাো, েোন্ডানা), োরজেকোি মাস্ক, N95 সররিপ্টরের এেিং
সফ্ে রেড।
•

মুপ্টের আেরণ েেেিাপ্টরর পর পররষ্কার ো প্ররতযাপন করপ্টত িপ্টে এেিং সিয়ার করা র্াপ্টে না। অনুগ্রি কপ্টর
কাপপ্ট়ির মুপ্টের আেরণ এেিং অনোনে ধরপ্টনর েেরক্তেত প্ররতরক্ষামূিক েরঞ্জাম (PPE) েম্পপ্টকে অরতররক্ত তপ্টথের
জনে এেিং তার োপ্টথ তা েেেিার এেিং পররষ্কাপ্টরর রনপ্টদেিােিীর জনে সরাে রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতপ্টরাধ সকন্দ্র (CDC)
এর রনপ্টদেরিকা সদেুন।
o

িক্ষে করপ্টেন সর্ কাপপ্ট়ির ততরর সফ্ে কভ্াররিং ো রনষ্পরত্তপ্টর্ােে মাস্কগুরি মুপ্টের আেরপ্টণর জনে উচ্চ পর্োপ্টয়র
রনরাপত্তা িাগু করা কমেপ্টক্ষপ্টের কার্েকিাপগুরির জনে স্বীকত ত মুপ্টের আেরণ রিপ্টেপ্টে রেপ্টেরচত িপ্টে না।
উদািরণস্বরূপ, N95 সররিপ্টরেরগুরি োধারণভ্াপ্টে রনরদে ষ্ট কার্েকিাপগুরির জনে প্রপ্টয়াজন, সকাপ্টনা কাপ়ি ো
োর়িপ্টত ততরর মাস্ক তার পররেতে রিপ্টেপ্টে েেেিার করা র্াপ্টে না। দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক এই ধরপ্টনর রনরাপত্তা
েরঞ্জাপ্টমর জনে সপিােত রনরাপত্তা এেিং স্বাযে প্রিােন (OSHA) মান সমপ্টন চিপ্টত িপ্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই তাপ্টদর কমীপ্টদর রনজস্ব গ্রিণপ্টর্ােে মুপ্টের আেরণ েেেিার করার অনুমরত রদপ্টত
িপ্টে রকন্তু তাপ্টদর কমীপ্টদর তারা রনজস্ব মুপ্টের আেরণ েরেরাি করপ্টত েিপ্টত পারপ্টেন না। উপরন্তু, এই
রনপ্টদেরিকা কমেচারীপ্টদর তাপ্টদর রনজস্ব প্ররতরক্ষামূিক মুপ্টের আেরণগুরি (সর্মন োরজেকোি মাস্ক, N95
সরেরপপ্টরের ো সফ্ে রিড) পরপ্টত োধা সদপ্টে না। কমেচারীপ্টদর কাপ্টজর ধরন অনুর্ায়ী দায়েদ্ধ পক্ষেণ
তাপ্টদর আপ্টরা প্ররতরক্ষামূিক PPE পরা োধেতামূিক করপ্টত পাপ্টরন। রনপ্টয়ােকতে াপ্টদর েকি প্রপ্টর্াজে OSHA
রনপ্টদেিনা সমপ্টন চিপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই কমীপ্টদর প্ররিরক্ষত করপ্টত িপ্টে কীভ্াপ্টে উপর্ুক্ত উপাপ্টয় PPE পরা, েুপ্টি রাো, পররষ্কার
করা (প্রপ্টর্াজে িপ্টি), এেিং সফ্প্টি সদওয়া িয়, র্ার মপ্টধে েীরমত না িপ্টিও অন্তভ্ুে ক্ত উপর্ুক্ত মুপ্টের আেরণ।

•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর অেিেই কোরেপ্টনা সকজ ও সেরেি সেমগুরিপ্টত এেিং পতথক সেপ্টমর সমরিনগুরির মাপ্টঝ িারীররক
প্ররতেন্ধকতা ইনস্টি করপ্টত িপ্টে, সর্প্টিতু এই েুরেধাগুরি েয় ফ্ু প্টের েেেধাপ্টন থাকপ্টে না। সর্োপ্টন েম্ভে, সেোপ্টন
দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচত এই প্ররতেন্ধকতাগুরি ইেেি করার কথা রেপ্টেচনা করা, এমনরক ফ্োরেরিটিগুরি
োমারজকভ্াপ্টে দূরপ্টত্ব থাকপ্টিও।
o

•

উপপ্টর সর্মন উপ্টেে করা িপ্টয়প্টে, িারীররক প্ররতেন্ধকতা, (সর্মন সপ্লরক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপাদান) র্রদ
েেেিার করা িয়, তািপ্টি OSHA-র রনপ্টদেরিকা অনুর্ায়ী যাপন করা উরচত।

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর অেিেই েরঞ্জাম এেিং োর়ির মপ্টতা েস্তুগুরি সিয়ার করা সেই োপ্টথ সিয়ার করা পতষ্ঠতিগুরি,
সর্মন োচরিন িিে করা েীরমত করার জনে েেেযা রনপ্টত িপ্টে; অথো কমেচারীরা র্েন সিয়ার করা েস্তুর
অথো প্রায়িই িিে করা পতষ্ঠতিগুরির েিংিপ্টিে আেপ্টে তেন তাপ্টদর গ্লাভ্ে (েেেোর-উপর্ুক্ত অথো
রচরকৎোেত) পপ্টর থাকার রনপ্টদেি রদপ্টত িপ্টে; অথো েিংিপ্টিে আোর আপ্টে এেিং পপ্টর কমেচারীপ্টদর ও পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর
িাপ্টতর স্বাযেরেরধ পািন করার জনে রনপ্টদেি রদপ্টত িপ্টে।

C. স্বাস্থযলর্লধ, পলরচ্ছন্নর্তা, এর্িং জীর্ানু ুক্তকরণ
•

প্রােরিকতা অনুর্ায়ী, দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক "COVID-19 এর জনে েরকারর এেিং সেেরকারর সকন্দ্রগুরি পররষ্কার এেিং
জীোণুমুক্ত করার রনপ্টদেরিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) এেিং "েcের়িপ্টয় প়িা থামান" (STOP THE SPREAD) সপাস্টার েপ্টমত CDC এেিং DOH-এর
প্রস্তারেত স্বাযেরেরধ এেিং পররষ্করণ ও জীোণুমুক্তকরপ্টণর আেরিেক িতে গুরি সমপ্টন চিা িপ্টচ্ছ রক না তা দারয়ত্বিীি
পক্ষেণপ্টক রনরিত করপ্টত িপ্টে। দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক িে েজায় রােপ্টত িপ্টে র্াপ্টত তাররে, েময় এেিং পররচ্ছন্নতার
পরররধ অন্তভ্ুে ক্ত।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই োইপ্টে িাপ্টতর পররচ্ছন্নতা সস্টিন েরেরাি এেিং রক্ষণাপ্টেক্ষণ করপ্টত িপ্টে, রনম্নরূপ্টপ:
o

িাত সধায়ার জনে: োোন, উষ্ণ প্রোরিত পারন, এেিং রর্েপ্টপাপ্টজেি কােপ্টজর সতায়াপ্টি।

o

িাত েোরনোইজ করার জনে: সর্োপ্টন িাত সধায়ার েুরেধা পাওয়া র্াপ্টে না ো েম্ভে নাও িপ্টত পাপ্টর সেইেে
এিাকার জনে একটি অোিপ্টকািি রভ্রত্তক িোন্ড েোরনোইজার র্াপ্টত অন্তত 60% অোিপ্টকািি থাপ্টক।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই সফ্রেরিটি জুপ্ট়ি িোন্ড েোরনোইজার উপিভ্ে রােপ্টত িপ্টে কমীপ্টদর ও
পতষ্ঠপ্টপাপ্টোকপ্টদর েেেিাপ্টরর জনে (সর্মন, প্রপ্টেি পথ, প্রযান পথ, রিফ্ে, সেরমিং সলার, সকজ, এেিং
রনরাপত্তা/ররপ্টেপিন সর্প্টস্ক)। সর্োপ্টন েম্ভে িিেরেিীন িোন্ড েোরনোইজার রর্েপ্টপনোর যাপন করপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক িোন্ড েোরনোইজাপ্টরর জায়োগুরির কাপ্টে েুে সেরি সনািংরা িাত োোন এেিং জি রদপ্টয় ধুপ্টত িপ্টে
রচরিত কপ্টর োইপ্টনজ রদপ্টত িপ্টে; িোন্ড েোরনোইজার েুে সেরি সনািংরা িাপ্টত কার্েকর িয় না।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচৎ PPE েি ময়িা োমগ্রী রনষ্পরত্তর পাে সফ্রেরিটির চারপাপ্টি যাপন করা।

•

কমপপ্টক্ষ তদরনক রভ্রত্তপ্টত সেরমিং সফ্রেরিটির রনয়রমত পররষ্করণ এেিং জীোণুমুক্তকরুণ করার এেিং অপ্টনক েেরক্তপ্টদর
দ্বারা েেেহৃত উচ্চ ঝুৌঁ রকপূণে যানগুরিপ্টক এেিং প্রায়িই িিে করা পতষ্ঠতিগুরি আরও প্রায়িই পররষ্কার এেিং
জীোনুমুক্তকরণ করার জনে দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর অেিেই পররচািনা করপ্টত িপ্টে। পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্তকরণ র্থার্থ
এেিং চিমান িপ্টত িপ্টে এেিং কার্েেম চিা অেযায় ঘন ঘন এেিং প্রপ্টয়াজন অনুর্ায়ী িপ্টত িপ্টে। কীভ্াপ্টে
ফ্োরেরিটিগুরি পররষ্কার করপ্টেন তার রেিদ রনপ্টদেিােিীর জনে অনুগ্রি কপ্টর DOH এর "COVID-19 এর জনে
েরকারর এেিং সেেরকারর সকন্দ্রগুরি পররষ্কার করা এেিং জীোণুমুক্ত করার রেেপ্টয় অন্তেেতীকািীন রনপ্টদেরিকা"
(Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
সদেুন।

•

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ পতষ্ঠপ্টপােক এেিং/অথো কমেচারীপ্টদর মপ্টধে সিয়ার করা
েরঞ্জাম ো েস্তুগুরি (উদািরণস্বরূপ, সেপ্টমর সমরিনগুরি, স্লে সমরিনগুরির জনে কাউন্টারেমূি) সর্ন প্ররতটি
েেেিাপ্টরর মাপ্টঝ অথো কমপপ্টক্ষ প্ররত চার ঘন্টা অন্তর পররষ্কার ও জীোণুমুক্তকরণ করা িয়।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই সিয়ার করা এেিং প্রায়িই িিে করা পতষ্ঠতিগুরির জনে উপর্ুক্ত পররষ্করণ ও
জীোণুমুক্তকরণ করার উপকরণ েরেরাি করপ্টত িপ্টে ( উদািরণস্বরূপ, সেপ্টমর সমরিনগুরি, স্লে সমরিনগুরির
জনে কাউন্টারেমূি), এেিং এই পতষ্ঠতিগুরির েেেিাপ্টরর আপ্টে এেিং পপ্টর কমেচারীপ্টদর রনপ্টদেি রদপ্টত ও
পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর িাপ্টতর স্বাযেরেরধ সমপ্টন চিা েি প্রস্তুতকারকপ্টদর রনপ্টদেিনা অনুেরণ কপ্টর এই উপকরণগুরি
েেেিার করার জনে উৎোরিত করপ্টত িপ্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ েেেিারকারীপ্টদর মপ্টধে েরঞ্জাম "মুপ্টে সফ্িা" (অথোৎ, পররষ্কার
এেিং জীোণুমুক্ত) করার জনে র্প্টথষ্ট কমী উপিভ্ে আপ্টে, রকন্তু দায়েদ্ধ পক্ষ প্ররতোর েেেিাপ্টরর আপ্টে
এেিং/ো পপ্টর পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর েরঞ্জাম "মুপ্টে সফ্িার" রনয়ম রােপ্টত পাপ্টর। দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই
পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর এই অনুপ্টরাধ করার রেকল্প প্রদান করপ্টত িপ্টে সর্ স্লে সমরিন এেিং অনোনে সমরিনগুরি তারা
েেেিার করার আপ্টে সর্ন সেগুরি পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করা িয়।

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক সরস্টরুমগুরি অেিেই রনয়রমত পররষ্কার ও জীোণুমুক্ত করা েুরনরিত করপ্টত িপ্টে। িকার রুম
এেিং রেশ্রামকক্ষ কমপপ্টক্ষ প্ররত দুই ঘণ্টা অন্তর ো েেেিাপ্টরর উপর রনভ্ে র কপ্টর আরও ঘন ঘন পররষ্কার এেিং
জীোণুমুক্ত করপ্টত িপ্টে।
o

•

সর্োপ্টন েম্ভে সেোপ্টন দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই রচি, েেেহৃত িপ্টচ্ছ এমন রচি এেিং অনোনে পদ্ধরতপ্টত
রেশ্রামকপ্টক্ষর ধারণ ক্ষমতা হ্রাে কপ্টর দূরত্ব রেরধমািা পািন রনরিত করপ্টত িপ্টে।

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ সিয়ার করা ওয়াকে প্টস্টিনগুরি (সর্মন, সকজগুরি) রেরভ্ন্ন
কমেচারীপ্টদর েেেিাপ্টরর মপ্টধে সর্ন পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করা িয়।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ েরঞ্জামগুরি রনয়রমতভ্াপ্টে পররষ্কার করা িয় এেিং রনেরন্ধত জীোণুনািক
েেেিার কপ্টর জীোণুমুক্ত করা িয়, র্ার মপ্টধে অন্তভ্ুে ক্ত অন্তত কমীরা র্তোর ওয়াকে প্টস্টিন পররেতে ন কপ্টর অথো
একটি নতু ন েরঞ্জাপ্টম যানান্তর কপ্টর ততোর পররষ্কার করা। EPA দ্বারা COVID-19-এর রেরুপ্টদ্ধ কার্েকর রিপ্টেপ্টে
িনাক্ত িওয়া রনউইয়কে সস্টপ্টের পররপ্টেি েিংরক্ষণ দপ্তপ্টরর (Department of Environmental Conservation, DEC)
রনেরন্ধত পণেগুপ্টিার তারিকা েেেিার করুন।

•

র্রদ পররষ্কার ো জীোণুমুক্তকরণ পণে ো পররষ্কার এেিং জীোণুনািক কাজ রনরাপত্তা েোিত কপ্টর ো উপাদান ো
র্ন্ত্রপারতর ক্ষরত কপ্টর, তািপ্টি দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক কমীপ্টদর েেেিাপ্টরর মধেেতী েমপ্টয় িাপ্টতর জীোণুমুক্তকরণ এিাকার
েেেযা করপ্টত িপ্টে এেিং/অথো তাপ্টদর সফ্প্টি সদওয়া র্ায় এমন গ্লাভ্ে েরেরাি করপ্টত িপ্টে এেিং/অথো এমন
র্ন্ত্রপারত েেেিারকারী কমীর েিংেো েীরমত করপ্টত িপ্টে।

•

দারয়ত্বিীি দিগুরিপ্টক অেিেই সেরেি সেমগুরিপ্টত েরঞ্জাম এেিং পতষ্ঠতিগুরির জনে রনম্নরিরেত পররষ্কাপ্টরর
সপ্রাপ্টোকিগুরি সমপ্টন চিপ্টত িপ্টে:

•

o

রনম্নরিরেতগুরি অেিেই পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত িপ্টত িপ্টে, অথো প্ররতযাপন ো রনষ্পরত্ত করপ্টত িপ্টে, সেিার
জনে উপর্ুক্ত রিোপ্টে সেিার পতষ্ঠপ্টপােক/রর্িার পররেতে ন করার আপ্টে: সেরেি সেম সরি(গুরি), সচয়ার
এররয়া(গুরি), পািা, অন/অফ্ সোতাম(গুরি), কার্ে জুপ্টতা(গুরি), রুপ্টিে হুইি সির্(গুরি), েি(গুরি),
এেিং র্রি, পাই েও োইিে, রভ্জুেয়াি রিরমে, ইপ্টিা ইউরনে, োকার োরন্ডি, সোক োক্স;

o

রনম্নরিরেতগুরি প্ররত ঘন্টায় অেিেই পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করপ্টত িপ্টে, ো প্ররতযাপন করপ্টত িপ্টে অথো
রনষ্পরত্ত করপ্টত িপ্টে, সর্মন প্রপ্টর্াজে: রচপার চোম্পে, রপে এেিং সপাকার সপারর্য়াম;

o

রনম্নরিরেতগুরি প্ররত চার ঘন্টা অন্তর অেিেই পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করপ্টত িপ্টে, ো প্ররতযাপন ো রনষ্পরত্ত
করপ্টত িপ্টে, প্রপ্টর্াজে রিপ্টেপ্টে: িাফ্িােে, েোকাপ্টরে োরতপ্টির স্তূ প, ব্ল্োকজোক োরতি সিাডার, িার্ে সেপ্টমর
োরপ্টফ্ে, পুি কােে;

o

একজন পতষ্ঠপ্টপােক সিপ্টর সেপ্টি অথো রর্িার ো কোরিয়াপ্টরর কাপ্টে সফ্রত সদওয়ার পপ্টর এেিং পুনরায়
কোরেপ্টনা স্টাফ্প্টদর দ্বারা পররষ্কার ও জীোণুমক্ত
ু িওয়ার পপ্টর রচপেপ্টক সেিা সথপ্টক েররপ্টয় সফ্িপ্টত িপ্টে;
▪

রর্িারপ্টদর শুধুমাে সেই রচপগুরি রেতরণ করা উরচত র্া কোরেপ্টনা দ্বারা পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করা
িপ্টয়প্টে এেিং এেপ্টনা সকাপ্টনা পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর েিংিপ্টিে আপ্টেরন;

▪

সর্ েে সেিায় পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর মপ্টধে রচপ পাে করা িয় ো এই পারেিং প্ররতপ্টরাধ করার জনে পররেতে ন
করা িয় না, সেগুরি অনুপ্টমারদত নয়;

▪

র্রদ োভ্ে ার ো অনোনে কমেচারীরা টিপে রিপ্টেপ্টে রচপে পান, তািপ্টি তাপ্টদর অরেিপ্টম্ব রর্িার ো
কোরিয়াপ্টরর কাে সথপ্টক পররষ্কার এেিং েোরনোইজর্ রচপপ্টের জনে এই রচপে রেরনময় করা উরচত;
অনেথায়, র্রদ সকান পতষ্ঠপ্টপােক রচপে রদপ্টয় একটি োভ্ে ারপ্টক টিপ করপ্টত চান, তািপ্টি পতষ্ঠপ্টপােপ্টকর উরচত
রর্িারপ্টক রচপপ্টের কারিত মূিে সদওয়া, রর্রন োভ্ে ারপ্টক পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত রচপগুরির একই মূিে
সদপ্টেন;

o

সকাপ্টনা সেিায় সর্ােদাপ্টনর আপ্টে রর্িারপ্টদর িোন্ড েোরনোইজার েেেিার করার জনে পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর অেিেই
প্রপ্টয়াজন; এেিং

o

এই রনপ্টদেরিকায় েরণেত েেেধানগুরিপ্টত অনোনে েকি েরঞ্জাম পররষ্কার করপ্টত িপ্টে।

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক অেিেই একজন েেরক্তর COVID-19 িনাক্ত িওয়ার সক্ষপ্টে উন্মুক্ত এিাকার পররষ্কাপ্টরর এেিং
জীোণুমুক্ত করার েেেযা করপ্টত িপ্টে, এই ধরপ্টনর পররচ্ছন্নতার অন্তভ্ুে ক্ত িপ্টে, অন্তত েেোরধক, সিাক চিাচি এিাকা
এেিং উচ্চ-িিে পতষ্ঠগুরিপ্টক (সর্মন, এরিপ্টভ্োর, সিয়ার করা েস্তু, রেরডিং প্রপ্টেিদ্বার, েোজ স্কোনার, রেশ্রামকক্ষ,
িোন্ডপ্টরি, দরজার িাতি, সভ্রন্ডিং সমরিন, োম্প্রদারয়ক করফ্ সস্টিনগুরি) ইতোরদ পররষ্কার করপ্টত িপ্টে।
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•

সকাপ্টনা েেরক্তর COVID-19 আপ্টে েপ্টি েপ্টদি িপ্টি অথো রনরিত িপ্টি "আপনার সফ্রেরিটি পররষ্কার করা এেিং
জীোণুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর রনপ্টদেরিকা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত েপ্টদিভ্াজন েেরক্ত ো অেুয েেরক্ত দ্বারা েেেহৃত এিাকা েন্ধ কপ্টর রদন।
▪

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক তাপ্টদর কাজকমে েন্ধ করপ্টত িপ্টে না, র্রদ তারা ক্ষরতগ্রস্ত এিাকাগুরি েন্ধ করপ্টত পাপ্টর।

o

এিাকায় রেমান োতাে ো়িাপ্টনার জনে োইপ্টরর দরজা ও জানািা েুিুন।

o

পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করার আপ্টে 24 ঘণ্টা অপ্টপক্ষা করুন। র্রদ 24 ঘণ্টা েম্ভে না িয়, তািপ্টি র্তক্ষণ
েম্ভে অপ্টপক্ষা করুন।

o

COVID-19 এ রনরিতভ্াপ্টে অেুয েেরক্ত দ্বারা েেেহৃত েকি এিাকা সর্মন অরফ্ে, োথরুম, োধারণ
এিাকা, এেিং ভ্াোভ্ারে করা েরঞ্জাম পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্ত করুন।

o

একোর অঞ্চিটি র্থার্থভ্াপ্টে পররষ্কার ও জীোণুমুক্ত করা িপ্টয় সেপ্টি, সেটি েেেিাপ্টরর জনে আোর েুপ্টি
সদওয়া সর্প্টত পাপ্টর।

o

▪

COVID-19 আপ্টে েপ্টি েপ্টদি করা অথো রনরিতভ্াপ্টে েিংেরমত েেরক্তর ঘরনষ্ঠ োরন্নপ্টধে ো কাোকারে
আপ্টেনরন এমন কমেচারীরা পররষ্কার ও জীোণুমুক্ত করার পপ্টর অরেিপ্টম্ব কাপ্টজর জায়োয় রফ্প্টর আেপ্টত
পারপ্টেন।

▪

"ঘরনষ্ঠ ো কাোকারে" সর্াোপ্টর্াে েম্পপ্টকে তপ্টথের জনে DOH এর "COVID-19 েিংেমণ ো
এক্সপ্টপাজাপ্টরর পর কাপ্টজ রফ্প্টর আো েরকারর ও সেেরকারর কমেচারীপ্টদর জনে অন্তেেতীকািীন রনপ্টদেরিকা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) সদেুন।

COVID-19 এ েপ্টদিভ্াজন ো রনরিত অেুয েেরক্তর প্রদিেন ো েুরেধা েেেিাপ্টরর পর র্রদ োত রদপ্টনর
সেরি েময় অরতোরিত িয়, তািপ্টি অরতররক্ত পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্তকরপ্টণর প্রপ্টয়াজন সনই, রকন্তু
রনয়মমারফ্ক পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্তকরণ করা উরচত।

•

সর্োপ্টন েম্ভে এেিং কার্েকর, দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচত কাপপ্ট়ির রেে ো অনোনে রেেগুরি র্া পররষ্কার এেিং
জীোণুমুক্তকরণ করা আপ্টরা কঠিন িপ্টত পাপ্টর সেগুরির উপর রেে কভ্ার রাো। এই রেে কভ্ারগুরি প্ররতটি
েেেিাপ্টরর মপ্টধে, অথো েেেরনপ্টম্ন প্ররত 4 ঘন্টা অন্তর পররষ্কার করা উরচত।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই কমেচারীপ্টদর মপ্টধে সিয়ার করা োোর এেিং পানীয় (সর্মন, স্ব-পররপ্টেরিত-োোর এেিং
পানীয়) রনরেদ্ধ করপ্টত িপ্টে, কমেচারীপ্টদর োর়ি সথপ্টক িাঞ্চ রনপ্টয় আেপ্টত উৎোি রদপ্টত িপ্টে অথো প্ররতটি
কমেচারীপ্টক পতথক োোর ও পানীয় প্রদান করপ্টত িপ্টে, এেিং পর্োপ্ত জায়ো েিংরক্ষণ করপ্টত িপ্টে- সেরমিং সলাপ্টরর
োইপ্টর- োোর োওয়ার েময় কমেচারীপ্টদর জনে োমারজক দূরত্ব েজায় রাোর জনে িপ্টে।

D. পর্ব ায়িল কিার্র্ পুনরায় শুরু করা
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক পুনরায় সোিার রেয়াকিাপ পর্োয়েরমকভ্াপ্টে করার জনে উৎোরিত করা িয় র্াপ্টত উৎপাদন
ো কাজ স্বাভ্ারেক পর্োপ্টয় রফ্প্টর আোর আপ্টে পররচািনা েিংোন্ত েমেোর েমাধান করা েম্ভে িয়। দায়েদ্ধ
পক্ষপ্টদর প্রথমোর পুনরায় সোিার েময় পররেতে প্টনর েপ্টি মারনপ্টয় রনপ্টয় রেয়াকিাপ উপিভ্ে কপ্টর সতািার জনে
কমী েিংেো, কাপ্টজর েময় এেিং গ্রািকপ্টদর েিংেো েীরমত করার কথা রেপ্টেচনা করপ্টত িপ্টে।

E. খর্াোর্র্াে পলরকল্পনা
•

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ তারা রাপ্টজের জারর করা রিপ্টল্পর রনপ্টদেরিকাটি পর্োপ্টিাচনা কপ্টরপ্টেন এেিং
েুপ্টঝপ্টেন, এেিং এটিও রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ তারা সেগুরি কার্েকর করপ্টেন।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক কমেচারী এেিং পতষ্ঠপ্টপািকপ্টদর জনে একটি সর্াোপ্টর্াে পররকল্পনা েপ্ট়ি তু িপ্টত িপ্টে র্া প্রপ্টর্াজে
রনপ্টদেিােিী, প্ররিক্ষণ, োইপ্টনজ এেিং কমেচারীপ্টদর তথে প্রদাপ্টনর একটি অরেচরিত উপায়প্টক অন্তভ্ুে ক্ত কপ্টর। দায়েদ্ধ
পক্ষেণপ্টক ওপ্টয়েপ্টপজ, সেক্সে এেিং ইপ্টমি গ্রুপ, এেিং সোিোি রমরর্য়া েপ্ট়ি সতািার কথা রেপ্টেচনা করপ্টত পাপ্টরন।

•

দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর উরচত োইপ্টনজ ও সমৌরেক সর্াোপ্টর্াপ্টের মাধেপ্টম গ্রািকপ্টদর PPE- রেপ্টিেত মুোেরপ্টণর েোেিাপ্টরর
সক্ষপ্টে CDC এেিং DOH এর রনপ্টদেরিকা সমপ্টন চিপ্টত উৎোরিত করা।

•

দায়েদ্ধ পক্ষেণপ্টক, েেরক্তেেেপ্টক েঠিক পররচ্ছন্নতা, োমারজক দূরপ্টত্বর রনয়ম, PPE এর েঠিক েেেিার এেিং পররষ্কার
এেিং জীোণুমুক্ত করার সপ্রাপ্টোকি সমপ্টন চিার কথা মপ্টন কররপ্টয় রদপ্টয় ভ্েপ্টনর রভ্তপ্টর ও োইপ্টর োইপ্টনজ সপাস্ট
করপ্টত িপ্টে।

III. প্রলিয়াস ূহ
A. লিলনিং এর্িং খেলেিং
•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর অেিেই কমী এেিং পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর জনে োধেতামূিক তদরনক স্বাযে পরীক্ষা অনুিীিন োস্তোয়ন
করপ্টত িপ্টে এেিং সর্োপ্টন েম্ভেপর, রেপ্টেতা এেিং ঠিকাদারপ্টদর সক্ষপ্টেও, রকন্তু এই ধরপ্টনর রিরনিং পতষ্ঠপ্টপািক এেিং
সর্রিভ্ারর কমীপ্টদর জনে োধেতামূিক করা িপ্টে না।
o

েেরক্তেণ সেরমিং সফ্রেরিটিপ্টত ররপ্টপােে করার আপ্টে, র্তদূর েম্ভে রিরনিংপ্টয়র েেেযা দূরেতী যান সথপ্টক করা
সর্প্টত পাপ্টর (সর্মন সেরিপ্টফ্ান ো তেদুেরতক েমীক্ষা); অথো োইপ্টেও তা করা সর্প্টত পাপ্টর।

o

রিরনিং সিে িওয়ার পূপ্টেে এপ্টক অপপ্টরর োপ্টথ ঘরনষ্ঠ ো রনকে েিংিপ্টিে সমিাপ্টমিা করা সথপ্টক কমীপ্টদর রেরত
রাোর জনে িীরনিং এর েমন্বয়োধন করা উরচত।

o

কমপপ্টক্ষ েকি কমেচারীপ্টদর এেিং সর্োপ্টন কার্েকর, ঠিকাদার ও রেপ্টেতাপ্টদর রিরনিং করা প্রপ্টয়াজন এেিং একটি
প্রশ্নােিী েেেিার কপ্টর েম্পূণে করপ্টত িপ্টে র্া রনধোরণ কপ্টর সর্ েেরক্তটির রপ্টয়প্টে রক না:
(a) সজপ্টনশুপ্টন েত 14 রদপ্টনর মপ্টধে COVID-19 এর জনে পরীক্ষায় পরজটিভ্ ফ্ি এপ্টেপ্টে ো র্ার মপ্টধে
COVID-19 এর উপেেে রপ্টয়প্টে এমন কাপ্টরার ঘরনষ্ঠ ো রনকে েিংিপ্টিে সথপ্টকপ্টেন;
(b) েত 14 রদপ্টনর মপ্টধে COVID-19 এর জনে ইরতোচক পরীরক্ষত িপ্টয়প্টেন;
(c) েত 14 রদপ্টন COVID-19 এর সকানও উপেপ্টেের অরভ্জ্ঞতা িপ্টয়প্টে; এেিং
(d) েত 14 রদপ্টন 24 ঘণ্টারও সেরি েময় ধপ্টর COVID-19 এর উপ্টেেপ্টর্ােে করমউরনটি েিংেমণ আপ্টে এমন
সস্টপ্টে ভ্রমণ কপ্টরপ্টেন।

•

COVID-19 এর োপ্টথ েিংরেষ্ট উপেেে েম্পপ্টকে েেোরধক িািনাোদকত ত তপ্টথের জনে "কপ্টরানাভ্াইরাপ্টের িক্ষণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পপ্টকে CDC রনপ্টদেরিকা সদেুন।

•

COVID-19 এেিং সকায়ারান্টাইন প্রপ্টয়াজনীয়তা েি রাজেগুরির েপ্টেোচ্চ িািনাোদ তপ্টথের জনে DOH ভ্রমণ
রনপ্টদেরিকা সদেুন।

•

রিরনিংপ্টয়র চচোগুরি অন্তভ্ুে ক্ত কপ্টর:
o

জায়ো এেিং ভ্েপ্টনর েেনপ্রণািী েুপ্টর্াে রদপ্টি, COVID-19 এর েপ্টদিজনক ো রনরিত সকপ্টের সক্ষপ্টে
প্রভ্ােটিপ্টক নুেনতম করপ্টত রেরডিংপ্টয়র প্রপ্টেিদ্বাপ্টর ো তার রনকপ্টে েেরক্তেেেপ্টক রিন করুন।
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•

o

রিরনিং এেিং/অথো রেরডিংপ্টয় প্রপ্টেপ্টির জনে িাইপ্টন দাৌঁরর্প্টয় থাকা েেরক্তেেেপ্টক র্থার্থ োমারজক দূরত্ব েজায়
রাোর েুপ্টর্াে রদন।

o

সর্ েকি কমীরা দূরেতীভ্াপ্টে রিন কররপ্টয়প্টেন ো সপৌৌঁপ্টে রিন কপ্টরপ্টেন শুধুমাে তাপ্টদরই প্রপ্টেি করপ্টত রদন।

o

র্রদ তাপমাোর পরীক্ষা করা িয়, তািপ্টি েম্ভােে উপেেের্ুক্ত েেরক্তেেেপ্টক িনাক্ত করপ্টত রেরডিংপ্টয়র প্রপ্টেিদ্বাপ্টর
িিেিীন থামোি কোপ্টমরা েেেিার করুন এেিং একটি পরেতী রিরনিং েম্পূণে করপ্টত তাপ্টদরপ্টক ফ্প্টিা-অন রিরনিং
অঞ্চপ্টি সপ্ররণ করুন। র্রদ েম্ভে না িয় ো েিজোধে না িয়, তািপ্টি সর্াোপ্টর্ােরেিীন থাপ্টমোরমোর েেেিার
কপ্টর তাপমাো পরীক্ষা করা সর্প্টত পাপ্টর।

দায়েদ্ধ পক্ষরা রনপ্টদেি রদপ্টত পাপ্টরন না পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর একটি স্বাপ্টযের রিরনিং েম্পূণে করার অথো পরররচরত সট্ররেিং
করপ্টত পরররচরতর তথে প্রদান করার জনে, তপ্টে পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর সেটি করার জনে উৎোি রদপ্টত পাপ্টরন। দায়েদ্ধ
পক্ষরা সর্াোপ্টর্াপ্টের তথে প্রদাপ্টনর জনে গ্রািকপ্টদর একটি রেকল্প প্রদান করপ্টত পাপ্টরন র্াপ্টত তা িে করা র্ায় এেিং
সর্াোপ্টর্াে ট্রোক করার জনে সর্াোপ্টর্াে করপ্টত পাপ্টরন, র্রদ তার প্রপ্টয়াজন িয়।
o

পতষ্ঠপ্টপােকপ্টদর েনাক্তকরপ্টণর তথে ো সর্াোপ্টর্াপ্টের রেিদ প্রদান করার জনে দায়েদ্ধ পক্ষগুরির প্রপ্টয়াজন িপ্টত
পাপ্টর র্রদ রনরাপত্তা কমীপ্টদর ো সেরমিং ফ্োরেরিটির কমেচারীপ্টদর েয়ে এেিং কোরেপ্টনাপ্টত প্রপ্টেি করার অনুমরত
র্াচাই করার জনে েনাক্তকরপ্টণর প্রপ্টয়াজন িয়।

•

দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর উরচৎ কমীপ্টদর জনে এটি আেিেক করা র্াপ্টত, র্রদ এেিং র্েন উপপ্টরাক্ত সকান প্রপ্টশ্নর প্ররত তাপ্টদর
উত্তপ্টর পররেতে ন িয় তারা সর্ন অরেিপ্টম্ব তা প্রকাি কপ্টরন, সর্মন র্রদ তারা উপেেে অনুভ্ে করপ্টত শুরু কপ্টরন,
কাপ্টজর েময় ো তার পপ্টর।

•

রিরনিংপ্টয়র প্রপ্টশ্নাত্তপ্টরর পািাপারি, মারকে ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর কমেেিংযাপ্টনর েমান েুপ্টর্াে করমিন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ো DOH এর রনপ্টদেিােিী অনুর্ায়ীও তাপমাো পরীক্ষা করা িপ্টত পাপ্টর।
দায়েদ্ধ পক্ষ কততে ক কমীপ্টদর স্বাযে তপ্টথের সরকর্ে রাো রনরেদ্ধ (উদািরণস্বরূপ, একজন েেরক্তর রনরদে ষ্ট তাপমাোর
তথে), রকন্তু এমন সরকর্ে েজায় রাোর অনুমরত সদওয়া িয় র্া রনরিত কপ্টর সর্ েেরক্তপ্টক রিন করা িপ্টয়প্টে এেিং
এই ধরপ্টনর রিরনিং এর ফ্িাফ্ি (উদািরণস্বরূপ, পাে/সফ্ি, রক্লয়ার/রক্লয়ার করা িয়রন)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই এটি রনরিত করপ্টত িপ্টে সর্ তাপমাো র্াচাই করা েি, অনোনে রিরনিং কার্েেম
েম্পাদন করা সর্প্টকাপ্টনা কমী, সর্ন সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত প্রপ্টেি করা েম্ভােে েিংোমক েেরক্তপ্টদর েিংিপ্টিে আো
সথপ্টক র্থার্থ ভ্াপ্টে েুররক্ষত থাপ্টকন। সর্ কমীরা রিরনিং কার্েেম েম্পাদন কপ্টরন তাপ্টদর সরাে রনয়ন্ত্রণ ও
প্ররতপ্টরাধ সকন্দ্র (CDC), স্বাযে রেভ্াে (DOH) এেিং সপিােত রনরাপত্তা এেিং স্বাযে প্রিােন (OSHA)
সপ্রাপ্টোকপ্টির োপ্টথ পরররচত, রনপ্টয়ােকতে ার দ্বারা েনাক্ত করা েেরক্তপ্টদর দ্বারা প্ররিরক্ষত িওয়া উরচত।

•

রিরনিং করা কমীপ্টদর জনে কমপপ্টক্ষ একটি স্বীকত ত সফ্ে কভ্াররিং ো মাস্ক েি েেরক্তেত প্ররতরক্ষামূিক েরঞ্জাম
(PPE) প্রদান করা উরচত এেিং তাপ্টদর তা েেেিার করা উরচত, এেিং তাপ্টত গ্লাভ্ে, একটি োউন, এেিং/অথো
একটি সফ্ে রিড অন্তভ্ুে ক্ত িপ্টত পাপ্টর।

•

COVID-19 পরজটিভ্ িওয়া সকান কমীপ্টক প্ররতষ্ঠাপ্টন প্রপ্টেি করার অনুমরত সদওয়া উরচত নয় এেিং সর্ কমীরা
পরীক্ষায় পরজটিভ্ ফ্ি িাভ্ কপ্টরপ্টেন তাপ্টদর অেিেই স্বাযেপ্টেো প্রদানকাররর োপ্টথ সর্াোপ্টর্াপ্টের রনপ্টদেিনােিী রদপ্টয়
োর়িপ্টত পাঠিপ্টয় সদওয়া উরচত।
o

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টক কমেচারীটিপ্টক দূরেতীভ্াপ্টে স্বাযেপ্টেো ও সেরস্টিং ররপ্টোপ্টেের তথে প্রদান করপ্টত িপ্টে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক COVID-19 পরীক্ষপ্টণ সকাপ্টনা ইরতোচক ফ্িাফ্ি েম্পপ্টকে অরেিপ্টম্ব রাজে এেিং যানীয় স্বাযে
রেভ্ােপ্টক জানাপ্টত িপ্টে।
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•

দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর COVID-19 এর েপ্টদিভ্াজন ো রনরিত সকে ো COVID-19 এ আোন্ত েেরক্তর োপ্টথ ঘরনষ্ঠ ো
কাোকারে সর্াোপ্টর্াপ্টের পর কাপ্টজ রফ্প্টর আেপ্টত চাওয়া কমেচারীপ্টদর েিংোন্ত সপ্রাপ্টোকি ো পরিরে জানার জনে
"COVID-19 েিংেমণ ো এক্সপ্টপাজাপ্টরর পর কাপ্টজ রফ্প্টর আো েরকারর ও সেেরকারর কমেচারীপ্টদর জনে
অন্তেেতীকািীন রনপ্টদেরিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) সদো উরচত।

•

দায়েদ্ধ পপ্টক্ষর উরচত সর্াোপ্টর্াপ্টের জনে একজন সকন্দ্রীয় েেরক্ত রনধোরণ করা, র্া কার্েকিাপ, অেযান, রিফ্ে ো
রদন দ্বারা পররেরতে ত িপ্টত পাপ্টর, সর্ েকি প্রশ্নপে গ্রিণ এেিং র্াচাই করার জনে দায়ী িপ্টে, এই ধরপ্টনর
সর্াোপ্টর্াপ্টের েেরক্তপ্টক েোর জনে রনরদে ষ্ট পাটিে রিপ্টেপ্টে রচরিত করা িপ্টয়প্টে র্াপ্টক তারা পপ্টর COVID-19 েম্পরকে ত
উপেেে অনুভ্ে করপ্টে রক না তা জানাপ্টে, সর্মন রিরনপ্টির প্রশ্নােিীপ্টত উরেরেত িপ্টয়প্টে।
o

সেরমিং সফ্রেরিটির জনে রচরিত সর্াোপ্টর্াপ্টের েেরক্তপ্টক ইরতোচক সকপ্টের েেরক্তপ্টদর কাে সথপ্টক রেজ্ঞরপ্ত সপপ্টত
এেিং েিংরেষ্ট পররষ্কার এেিং জীোণুমুক্তকরণ প্ররেয়া শুরু করার জনে প্রস্তুত থাকপ্টত িপ্টে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষপ্টদর একজন োইপ্টের েুরক্ষার পর্েপ্টেক্ষক রনপ্টয়াে করপ্টত িপ্টে র্ার দারয়ত্বগুরির মপ্টধে থাকপ্টে যানটির
রনরাপত্তা পররকল্পনার েমস্ত রদক অনেরত সমপ্টন চিা িপ্টচ্ছ রকনা তা সদো।

•

র্তদূর েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুরির উরচত এমন েকি কমী ও রেপ্টেতা েি প্রপ্টতেক েেরক্তর একটি িে েজায় রাো,
র্াপ্টদর সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত অনোনে েেরক্তর োপ্টথ ঘরনষ্ঠ সর্াোপ্টর্াে িপ্টত পাপ্টর; সেই েকি গ্রািক এেিং সর্রিভ্ারর
ো়িা র্া উপর্ুক্ত েেরক্তেত প্ররতরক্ষামূিক েরঞ্জাম (PPE) এর োপ্টথ ো কন্টোক্টপ্টিে মাধেম দ্বারা েঞ্চারিত িয়।
িপ্টে সর্াোপ্টর্াপ্টের তথে থাকপ্টত িপ্টে, র্াপ্টত একজন কমী COVID-19 এ আোন্ত িপ্টি র্াপ্টত েে পরররচরত িনাক্ত
করা সর্প্টত পাপ্টর, এেিং তাপ্টদর জানাপ্টনা সর্প্টত পাপ্টর র্রদ একজন েেরক্তপ্টক COVID-19 আোন্ত েপ্টি রনণেয় করা
িয়।

B. িনাক্ত এর্িং েুুঁর্জ খর্র করা
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই তাপ্টদর সেরমিং সফ্রেরিটিপ্টত সকাপ্টনা কমেচারীর COVID-19 পরীক্ষায় পরজটিভ্ ফ্িাফ্ি
িপ্টয়প্টে েপ্টি জানপ্টত পারপ্টি অেিেই অরেিপ্টম্ব রাজে এেিং যানীয় স্বাযে রেভ্ােপ্টক সেই েম্পপ্টকে জানাপ্টত িপ্টে।

•

সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত কপ্টথাপকথপ্টন জর়িত সকাপ্টনা েেরক্ত পরীক্ষায় ইরতোচক িওয়ার সক্ষপ্টে, দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক সেরমিং
ফ্োরেরিটির েমস্ত সর্াোপ্টর্াে রচরিত করার জনে রাজে এেিং যানীয় স্বাযে রেভ্াপ্টের োপ্টথ েিপ্টর্ারেতা করপ্টত িপ্টে
এেিং সেই েেরক্তর প্রথম COVID-19 উপেেে সদো সদওয়ার ো ইরতোচক পরীক্ষপ্টণর 48 ঘন্টা আপ্টে পর্েন্ত, সর্ো
আপ্টে িপ্টয় থাপ্টক, সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত প্রপ্টেি করা েকি কমী, ঠিকাদার, রেপ্টেতা র্াপ্টদর িে করা িপ্টয়প্টে, অথো
গ্রািক এেিং সর্রিভ্ারর কমী (সর্মন প্রপ্টর্াজে) েম্পপ্টকে রাজে এেিং যানীয় স্বাযে রেভ্ােপ্টক অেেত করপ্টত িপ্টে।
সফ্র্ারাি এেিং সস্টপ্টের আইন ও রেধান অনুর্ায়ী অেিেই সোপনীয়তা েজায় রােপ্টত িপ্টে।
o

•

সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত থাকাকািীন সকাপ্টনা েেরক্তর উপেেে সদো সদওয়ার সক্ষপ্টে, দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক অেিেই
পাশ্বেেতী এিাকার েেরক্তপ্টদর অথো র্ারা অরেিপ্টম্ব আোন্ত িপ্টয় থাকপ্টত পাপ্টরন, তাপ্টদর, সেই েেরক্ত সেরমিং
ফ্োরেরিটি জুপ্ট়ি সকাথায় সকাথায় রেপ্টিন সে েম্পপ্টকে তথে েি অেরিত করপ্টত িপ্টে, এেিং র্রদ উপেেে েরিত
েেরক্তর পরীক্ষায় ইরতোচক ফ্িাফ্ি িয় সে রেেপ্টয়ও তাপ্টদর অেরিত করপ্টত িপ্টে।

রাজে এেিং যানীয় স্বাযে রেভ্ােগুরি, তাপ্টদর আইরন কততে প্টত্বর অধীপ্টন, েিংেমন েি ো েিংেমপ্টণর েিংিপ্টিে আো
েেরক্তপ্টদর পর্েপ্টেক্ষন এেিং র্াতায়াপ্টতর উপর েীমােদ্ধতা োস্তোয়ন করপ্টত পাপ্টর, র্ার মপ্টধে োর়িপ্টত আইপ্টোপ্টিিান
ো সকায়ারান্টাইন অন্তভ্ুে ক্ত।
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•

সর্ েমস্ত কমেচারীপ্টদর েতকে কপ্টর সদওয়া িপ্টয়প্টে সর্ তারা একজন COVID-19 েিংেরমত েেরক্তর ঘরনষ্ঠ োরন্নপ্টধে
ো কাোকারে এপ্টেপ্টেন, এেিং রচরিতকরণ, ট্রোরকিং ো অনোনে পদ্ধরতগুরির মাধেপ্টম েতকে কপ্টর সদওয়া কমেচারীপ্টদর,
েতকে কপ্টর সদওয়ার েময় তা রনপ্টজ সথপ্টক তাপ্টদর রনপ্টয়ােকারীপ্টক ররপ্টপােে করপ্টত িপ্টে এেিং তারা উপপ্টর উরেরেত
েমস্ত সপ্রাপ্টোকি সমপ্টন চিপ্টেন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুরির গ্রািকপ্টদর জনে একটি কন্টোক্ট সট্ররেিং সপ্রাগ্রাপ্টম অিংিগ্রিণ করার একটি পদ্ধরত প্রদান করার কথা
রেপ্টেচনা করা উরচত, সর্মন অনুিীিনপ্টর্ােে (উদািরণস্বরূপ, সেরমিং ফ্োরেরিটিপ্টত প্রপ্টেি করার েময় অিংিগ্রিণ
করা, অথো িয়োিটি সপ্রাগ্রাপ্টমর মাধেপ্টম োইন-আপ করা)।

IV. লনর্য়ােকারীর পলরকল্পনাস ূহ
দায়েদ্ধ পক্ষগুরিপ্টক েিপ্টজই সচাপ্টে পপ্টর এমন যাপ্টন অেিেই কমীপ্টদর জনে োইপ্টে েম্পূণে করা রনরাপত্তার পররকল্পনা
সপাস্ট করপ্টত িপ্টে। COVID-19 রেস্তার সথপ্টক রক্ষা করপ্টত েেেোর মারিক এেিং পররচািকপ্টদর উন্নত পররকল্পনা
উন্নয়প্টন োইর্ করার জনে রাজে একটি েেেো পুনরায় সোিার রনরাপত্তা পররকল্পনার সেমপ্টপ্লে উপিব্ধ কপ্টরপ্টে।
অলর্তলরক্ত লনরাপত্তা র্তিয, লনর্দব লিকা এর্িং সম্পদ পাওয়া র্ার্র্ এোর্ন:
কোরেপ্টনা এেিং জুয়া েিংোন্ত রেয়াকিাপ্টপর জনে সরাে রনয়ন্ত্রণ এেিং প্ররতপ্টরাধ রেপ্টেচনা সকন্দ্র
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/business-employers/casinosgaming-operations.html
রনউ ইয়কে সস্টে স্বাযে দপ্তপ্টরর নপ্টভ্ি কপ্টরানাভ্াইরাপ্টের (COVID-19) ওপ্টয়েোইে
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকে ন র্ুক্তরাপ্টষ্ট্রর সরাে রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতপ্টরাধ কপ্টরাভ্াইরাে (COVID-19)
ওপ্টয়েোইেhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
সপিােত রনরাপত্তা এেিং স্বাযে প্রিােন COVID-19 ওপ্টয়েোইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

লনর্ের ললঙ্কটির্র্ত, লনলির্ত করুন খর্ আপলন এই লনর্দব লিকা অনুর্ায়ী পলরোলনা করার জনয আপনার
দায়র্দ্ধর্তা পর্ড়র্েন এর্িং র্ুর্ের্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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