িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
শারীিরক দূর)

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

কম# এবং পৃ*েপাষকেদর সব1ািধক ধারণ5মতার সব1ািধক 25% এ
কম1চারীেদর এবং পৃ*েপাষেকর উপি=িত সীমাব> ক?ন, উভয়েকই
Eগিমং সুিবধার Hেবেশর অনুমিত Eদওয়া হেব Eকবল যিদ তারা
OহণেযাগP মুেখর আবরণ পেরন এবং অবশPই সব সময়েয়র জনP
পের থােকন, Hেবেশর পের বয়স যাচাই করা ছাড়া, এই শেত1 Eয
পৃ*েপাষক িচিকৎসাগতভােব তা সহP করেত স5ম হন।
•
একY Eগিমং সুিবধায় Hেবেশর পের পৃ*েপাষকেদর তােদর
মুেখর আবরণY িনচু করার Hেয়াজন হেব যােত EফিসিলY
এবং/অথবা Eয Eকান কম1চারী Eসই বPি\র পিরচয় যাচাই
করেত পােরন এবং Hেয়াজন হেল, সনা\করেণর Eয Eকান
স]ক প>িতর সােথ তু লনা করেত পােরন। পৃ*েপাষকেক
অবশPই অনPেদর Eথেক অ^ত 6 ফু ট দূের থাকেত হেব।

Hিত*ােনর Eলআউট সংেশাধন ক?ন এবং স? গিল, হলহেয়,
বা =ােন িতর-িচk িদেয় িyমূখী চলাচল ক।িমেয় আনুন।

কম1চারী এবং পৃ*েপাষকসহ বPি\েদর মেধP কমপে5 6 ফু ট দূরb
বজায় থাকা িনিcত ক?ন, যারা একই তাৎ5িণক পাY1 বা
পিরবােরর সদসP, তােদর বােদ, সব সময়, যিদ না িনরাপdা বা
মূল কায1কলােপর জনP কম দূরb Hেয়াজন হয় (েযমন, Eকজ
অপােরশন, চলমান সরfাম)।

কােজর =ান ও কম#েদর বসার জায়গাjিল বPবহার সীমাব> ক?ন
বা সংখPা কিমেয় Eফলুন যােত কম1চারীরা সবিদক Eথেক পরhর
Eথেক 6 ফু ট দূরেb থােক। যখন দূরb বজায় রাখা সqব হেব না,
তখন এমন সব এলাকায় শারীিরক Hিতবmকতা সৃি| করা Eযেত
পাের Eযখােন তারা বায়ু Hবাহ, গরম, শীতল, বা Eভিiেলশনেক
Hভািবত করেব না, অথবা Eকােনা zা=P বা িনরাপdার ঝুঁ িক
(েযমন, জ?রী H=ান ঝুঁ িক) উপ=াপন করেব না।

Ehাট1স ওেয়জিরং কাউiারjিলর জনP, সািরব> হওয়া
পৃ*েপাষকেদর জনP কমপে5 6 ফু ট দূরb িচিkত ক?ন,
এবং OSHA িনেদ1 িশকা অনুযায়ী, পৃ*েপাষক এবং কাউiার
অPােটনেডiেদর মেধP একY Hিতবmকতা =াপন ক?ন। বPি\েদর
মেধP 6 ফু ট দূরb অনুেমাদন করার জনP Hেয়াজন মত জানলাjিল
অবশPই বm করেত হেব।
Ehাট1স ওেয়জািরং িকয়n সহ, সিoয় pট Eমিশন এবং অনPানP
Eগম Eমিশনjিলর িবনPাস িনিcত ক?ন, পৃ*েপাষকেদর মেধP সব
িদক Eথেক কমপে5 6 ফু েটর দূরb রাখা সqব ক?ন, অথবা,
িবকr িহেসেব, এই ধরেনর Eমিশনjিলর মেধP শারীিরক
Hিতবmকতা =াপন ক?ন, OSHA িনেদ1 িশকা অনুযায়ী। দূরb
শারীিরকভােব চলমান Eমিশনjিলর মাধPেম অথবা Eযখােন Hেয়াজন
Eমিশনjিলেক িনিsয় করার মাধPেম Hেয়াগ করা Eযেত পাের।
সাধারণ ঘনবসিতপূণ1 এলাকাjিলেত 6 ফু েটর বPবধােন এলাকা
িচিkত ক?ন (েযমন, লিব, িবuামাগার বা কPািসেনা খাঁচার
সািরেত সাধারণ বসার জায়গাjিলেত)।

একই সমেয় একািধক বPি\র yারা zr পিরসেরর জায়গাjিল
(েযমন, এিলেভটর, কম#েদর ঘর, কPাশ Eরিজ{ােরর িপছেন)
বPবহার করা িনিষ> ক?ন।
সাইেট পারhিরক আদান-Hদান সীমাব> ক?ন (েযমন, Eবেরােনার
জনP বPি\েদর জনP একY H=ােনর পথ(সমূহ) িনিদ1 | ক?ন এবং
যারা ঢু কেছন, তােদর জনP পৃথক Hেবশ পথ(সমূহ) ~তির ক?ন)
এবং চলাচল সীিমত ক?ন (েযমন কম#েদর উিচৎ িনেজেদর
ওয়াক1 ে{শেনর যথাসqব কােছ থাকা)।

পৃ*েপাষক এবং Eকজ অপােরটরেদর মেধP শারীিরক বাধা ইন{ল
ক?ন।
কম#েদর Eয Eকান সমােবেশর জনP সামািজক দূরb পয1েব5ণ করার
জনP সময়সূচী আj-িপছু ক?ন।
যখনই উপলভP হেব তখনই, hশ1 না কের Eপেমেiর িবকrjিল
বPবহার করেত অথবা আেগ Eথেক অথ1 পিরেশাধ করার িবকেrর
বPবহার উৎসািহত ক?ন। Eযখােন সqব, Eসখােন নগদ টাকা,
Eoিডট কাড1, িরওয়াড1 কাড1, এবং Eমাবাইল িডভাইসjিলর ঘাঁটাঘাY
€াস ক?ন।
একY hশ1হীন সরবরাহ বPব=া Hেয়াগ ক?ন EযYর মাধPেম গািড়র
চালেকরা সরবরােহর সময় কPােবর িভতের থােকন।

Eয Eকােনা বসার জায়গা বা Eমিশনjিল বm ক?ন Eযখােন
6 ফু েটর দূরb বজায় রাখা যােব না।
Eগিমং Ewাের Eয Eকান খাদP বা পানীয় পিরেষবা বm ক?ন।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
শারীিরক দূর)
(চলেছ)

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

দখেলর Hেয়াজনীয়তা এবং সামািজক দূরb বজায় রাখার জনP
Eগিমং-এর মেধP এবং পৃ*েপাষক/কম1চারীেদর •ািফেকর Hবাহ
পয1েব5ণ এবং িনয়‚ণ ক?ন।
•ািফেকর Hবাহ পয1েব5ণ করার জনP পয1াƒ কম#েদর/িনরাপdা
র5ীেদর উপি=িত বজায় রাখুন এবং িনিcত ক?ন Eয দলjিল
সামািজক জমােয়েতর সীমাব>তা Eমেন চেলন এবং একি„ত না হন।
Eটিবল Eগেমর একক-ে…য়ার ইেলক•িনক সংnরণjিল (েযমন,
িভিডও Eপাকার) অনুেমািদত, যিদ পৃ*েপাষকেদর মেধP 6 ফু ট
দূরb বজায় রাখা যায়, অথবা পৃ*েপাষকেদর মেধP শারীিরক
Hিতবmকতা =াপন করা হয়, এবং সম† পির‡ার/জীবাণুম\
ু করণ
EHােটাকল অনুসরণ করা হয়।
Eটিবল Eগম (েযমন, Eপাকার, ˆPাক জPাক) অনুেমািদত, যিদ
EফিসিলYjিল এই িনেদ1 িশকায় উি‰িখত িনŠিলিখত EHােটাকল/সকল
HেযাজP Hেয়াজনীয়তা Eমেন চলেত পাের:
•
Eটিবলjেলা অবশPই কমপে5 6 ফু ট দূের আলাদা/সাজােনা
থাকেত হেত হেব যােত সংলŒ Eটিবেলর পৃ*েপাষকরা 6ফু ট
দূরb বজায় রাখেত পাের;
•
NYS Eগিমং কিমশন কতৃ1 ক অনুেমািদত শারীিরক Hিতবmকতার
yারা একY একক Eটিবেলর পৃ*েপাষকেদর অবশPই অনP সকল
পৃ*েপাষকেদর Eথেক পৃথক করেত হেব;
•
Eচয়ার ছাড়া Eখলার জনP (েযমন, oPাŽ), 6 ফু ট Eটিবেলর
বাইের চারপােশ িচিkত করেত হেব, এবং এেক অপেরর Eথেক
পৃ*েপাষকেদর পৃথক করার জনP শারীিরক Hিতবmকতা =াপন
করেত হেব;
•
িনরাপdা কম#, িডলার এবং অনPানP কম1চারীেদর অবশPই
পৃ*েপাষকেদর মেধP সামািজক দূরb Hেয়াগ করেত হেব এবং
ম•লী গঠেনর সময় িবি‘ত করেত হেব;
•
6ফু ট দূরb সqব হেলও িডলার/পৃ*েপাষকেদর মেধP শারীিরক
Hিতবmকতা =াপন করেত হেব;
•
িডলারেদর অবশPই Eমৗিখকভােব Eখলােত সাবি{Yউট হেত
হেব/অনPানP িডলারেদর িবরিত িদেত হেব, “টPািপং ইন”
করার পিরবেত1 ;
•
Eযখােনই সqব, Eগমjিল অবশPই পুনরায় কনিফগার করেত
হেব পৃ*েপাষকেদর কাড1 hশ1 করার সংখPা কমােত হেব
(েযমন, ˆPাকজPােক "েফস-আপ" বPবহার কের), এবং
পৃ*েপাষকেদর কখনই অনP পৃ*েপাষেকর কাড1 hশ1 করার
অনুমিত Eদওয়া উিচত নয়।
Eগিমং সুিবধােথ1 Eগিমং এলাকা Eথেক পৃথক Eকােনা ইেভেiর
জায়গাjিলেত (েযমন, পাY1, ইেভi ?েম বা বল?েম সমােবশ)
Eয Eকান সামািজক সমােবশ সীমাব> ক?ন, যা এই িনেদ1 িশকা
জাির হওয়ার পের 50 জন বা তার Eচেয় কম মানুষ, বা =ােনর
জনP সেব1া— ধারণ5মতার 25%

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
এয়ার হ4া5িলং এবং
িবি8ং িসে:ম

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

এেকবাের বm থাকা একY িবি˜ংেয় Eলাকজন িফের আসার আেগ,
একY zা=Pকর এবং িনরাপদ পিরেবশ সুিনিcত করার জনP
পরী5া, কাজ এবং মূলPায়ন স™ূণ1 করেত হেব। এই িসে{মjিলর
মেধP অ^ভু1 \, িকš তােত সীিমত নয়, EমকািনকPাল িসে{ম,
ওয়াটার িসে{ম, িলফট, এবং HVAC িসে{মjিল।

Eয সকল ভবনjিল নূPনতম MERV-13, অথবা িশr সমতু লP বা তার
Eচেয় Eবিশ বা†বায়ন করেত স5ম (উদাহরণz¦প, HEPA), তােদর
উিচত CDC এবং ASHARE সুপািরশ অনুযায়ী অিতির\ Eভিiেলশন
এবং এয়ার িফে£শন Hশমেনর EHােটাকল Oহণ করার কথা িবেবচনা
করা, িবেশষ কের 15 বছেরর Eবশী বয়সী ভবনjিলর জনP।

Eস›াল এয়ার হPাœিলং িসে{ম সহ EফিসিলYর জনP, Eক•ীয়
HVAC িসে{ম িফžােরশন বত1 মােন ইন{ল করা িফžার রPাক
এবং এয়ার হPাœিলং িসে{েমর সােথ সামfসPপূণ1 সব1ািধক Eরেটড
পিরŸাবণ পূরণ কের তা িনিcত ক?ন, নূPনতম MERV-13, অথবা
িশেrর সমতু লP বা তার Eচেয় Eবিশ (েযমন, HEPA), HেযাজP, এবং
Eযমন HVAC Eটকিনিশয়ান, Eপশাদার, বা Eকা™ািনর yারা একY
HতPিয়ত Eটকিনিশয়ান বা সং=া, ASHRAE HতPিয়ত, Eপশাদার,
HতPিয়ত Eরে•া-কিমসিনং Eপশাদার, অথবা িনউ ইয়েক1 র
লাইেস Hাƒ Eপশাদার িবি˜ং ইিfিনয়ার yারা HতPিয়ত।

•

Eক•ীয় এয়ার হPাœিলং িসে{ম সহ EফিসিলYর জনP Eযjিল উপের
উি‰িখত নূPনতম িফžােরশেনর মা„া (অথ1াৎ, MERV-13 বা তার
Eবিশ) পিরচালনা করেত পাের না, দায়ব> প¡jিলর অবশPই
উিচৎ একY HতPিয়ত HVAC Eটকিনিশয়ান, Eপশাদার, অথবা
Eকা™ািন, ASHRAE-HতPিয়ত Eপশাদার, HতPিয়ত Eরে•া-কিমশিনং
Eপশাদার, অথবা িনউ ইয়ক1 লাইেস Hাƒ Eপশাদার িবি˜ং
ইিfিনয়ােরর Eথেক সাY1িফেকট Eনওয়া এবং নিথভু \ করা Eয
বত1 মােন ইন{ল করা িফžার রPাক িফžােরশন নূPনতম †র
(েযমন, MERV-13 বা তার Eবিশ) সােথ সামfসPপূণ1 নয় এবং
এয়ার হPাœিলং িসে{ম †ের গরম এবং ঠাœা করেত অ5ম যা
তারা অনPথায় COVID-19 মহামািরর জনzা=P স¢েটর আেগ করেত
পারেতন এবং যিদ Eতমন উ— মা„ার িফে£শন (অথ1াৎ MERV-13
বা তার Eবিশ) ই টল করা হত, Eসই E5ে„ করেত পারেতন। এই
ধরেনর সুিবধাjিল সংি¤| সরfাম, uম এবং খরচা Eপশাদারী
দিলল অনুেরাধ করা উিচত যা MERV-13 বা বৃহdর †েরর
িফžােরশন পিরচালনার জনP িসে{েমর উ¥য়েনর সােথ জিড়ত
থাকেব। অিতির\ Eভিiেলশন এবং এয়ার িফে£শন কমােনার
EHােটাকল সহ MERV-11 বা MERV-12 এর কেম পিরচালনা করার
জনP দায়ব> প5েক অবশPই রাজP বা =ানীয় zা=P িবভােগর
কম1কত1 ােদর পয1ােলাচনার জনP এই ধরেণর কাজগপ„ রাখেত হেব।

•
•

•
•
•
•

•
•

•

Eক•ীয় বPব=ার Hেয়াজনীয় Eরে•া-কিমশিনং, Eসই সােথ
Hেয়াজন অনুযায়ী পরী5া, বPালাি ং এবং Eমরামত করা;
Eভিiেলশন Eরট এবং আউটেডার এয়ার Eভিiেলশন যতটা
সqব বাড়ােনা;
দীঘ1 সময় ধের িসে{ম চালু রাখা, িবেশষ কের দখলদািরেbর
আেগ এবং পের ~দিনক কেয়ক ঘiার জনP;
চািহদা-িনয়ি‚ত Eভিiেলশন িনিsয় করা, Eযখােন যুি\স¨ত,
এবং তাজা বায়ু সরবরাহ বৃি> কারী িসে{ম র5ণােব5ণ;
সqাবP মা„ায় পুনঃসªালন €াস বা িনমূল
1 করার জনP
আউটেডার এয়ার ডPা™ার Eখালা;
বাইপাস সীিমত করার জনP িফžােরর িকনারা িসল করা;
এjিল স]কভােব কাজ করেছ তা িনিcত করেত িসে{ম এবং
িফžার িনয়িমত পিরদশ1ন করা, এবং িফžারjিল যথাযথভােব
ইন{ল করা, পিরেষবার Eময়াদকােল সািভ1 স করােনা হয় তা
িনিcত করা।
বািস«ােদর িনরাপdা এবং zা¬ে«Pর জনP যতটা অনুেমািদত
ততটা জানালা Eখালা রাখা;
বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনিsয় করেত যথাযথভােব িডজাইন
করা এবং অিতেবjনী জীবাণু িবিকরণ (Ultraviolet
Germicidal Irradiation, UVGI) ইন{ল করা; এবং/অথবা
বহনেযাগP এয়ার ি-নার (উদাহরণz¦প, ~বদুPিতক HEPA
ইউিনট) বPবহার করা, Eয ইউিনট jিল যথাযথ কম15মতা
†ের সেব1া— বায়ু পিরবত1 ন হার Hদান কের এবং 5িতকর
বাইেHাডা® উৎপাদন কের না।

(এয়ার িফে£শন এবং িবি˜ং িসে{ম স™েক1 সুিনিদ1 | িনেদ1 িশকার জনP
দয়া কের Eদখুন "জুয়া Eখলার =ানjিলর জনP অ^ব1ত#কালীন COVID-19
িনেদ1 িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities)।

উপরš, Eয সব দায়ব> পে5র ফPািসিলYর একY Eক•ীয় এয়ার
হPাœিলং িসে{ম আেছ যারা MERV-13 বা তার Eবিশ িফžােরশন
EরYং পূরণ করেত অ5ম তােদর CDC এবং ASHRAE এর
সুপািরশ অনুযায়ী অিতির\ Eভিiেলশন এবং এয়ার িফžােরশন
িমYেগশন EHােটাকল Oহণ করেত হেব, যার মেধP আেছ:

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
এয়ার হ4া5িলং এবং
িবি8ং িসে:ম
(চলেছ)

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

সুর=ামূলক সর>াম

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

Eক•ীয় বPব=ার Hেয়াজনীয় Eরে•া-কিমশিনং, Eসই সােথ
Hেয়াজন অনুযায়ী পরী5া, বPােলি ং এবং Eমরামত করা;
Eভিiেলশন Eরট এবং আউটেডার এয়ার Eভিiেলশন
যতটা সqব বাড়ােনা;
দীঘ1 সময় ধের িসে{ম চালু রাখা, িবেশষ কের
দখলদািরেbর আেগ এবং পের ~দিনক কেয়ক ঘiার জনP;
চািহদা-িনয়ি‚ত Eভিiেলশন িনিsয় করা, Eযখােন
যুি\স¨ত, এবং তাজা বায়ু সরবরাহ বৃি> কারী িসে{ম
র5ণােব5ণ;
সqাবP মা„ায় পুনঃসªালন €াস বা িনমূল
1 করার জনP
আউটেডার এয়ার ডPা™ার Eখালা;
বাইপাস সীিমত করার জনP িফžােরর িকনারা িসল করা;
এjিল স]কভােব কাজ করেছ তা িনিcত করেত িসে{ম
এবং িফžার িনয়িমত পিরদশ1ন করা, এবং িফžারjিল
যথাযথভােব ইন{ল করা, পিরেষবার Eময়াদকােল সািভ1 স
করােনা হয় তা িনিcত করা।
বািস«ােদর িনরাপdা এবং zা¬ে«Pর জনP সুেযাগ Eরেখ
জানালা Eখালা রাখা;
বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনিsয় করেত যথাযথভােব
িডজাইন করা এবং অিতেবjনী জীবাণু িবিকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইন{ল
করা; এবং/অথবা
বহনেযাগP এয়ার ি-নার (উদাহরণz¦প, ~বদুPিতক HEPA
ইউিনট) বPবহার করা, Eয ইউিনট jিল যথাযথ
কম15মতা †ের সেব1া— বায়ু পিরবত1 ন হার Hদান কের
এবং 5িতকর বাইেHাডা® উৎপাদন কের না।

িনি#ত ক'ন (য কম+চারী/ পৃ3েপাষকেদর (গিমং
ফ:ািসিল=েত >েবেশর অনুমিত (দওয়া হয় FধুমাH যিদ
তারা এক= Jহণেযাগ: মুেখর আবরণ পের থােকন, >দP
(য তারা যিদ িচিকৎসাগতভােব এই ধরেনর আবরণ সহ:
করেত সTম হন।

এমনিক ক:ািসেনা (কজ, (টিবল (গম, এবং পৃথক (গেমর
(মিশন^িল সামািজকভােব দূরেg রাখা থাকেলও, (যখােন
সhব শারীিরক >িতবiকতা ইনjল করার কথা িবেবচনা
ক'ন।

িনি#ত ক'ন (য কম+চারী/পৃ3েপাষকরা (যন (গিমং
ফ:ািসিল=র মেধ: সব সময় Jহণেযাগ: মুেখর আবরণ
পের থােকন, >েবশপেথ বয়স যাচাই করার সময় ছাড়া।
কম+চারীর জন: িবনা মূেল: এক= Jহণেযাগ: মুেখর আবরণ
কম+চারীেদর >দান ক'ন।
Zীকৃ ত মুেখর আবরেণর মেধ: অ[ভু+ \ িক] (স^িলর
মেধ:ই সীমাব_ নয়, কাপড় (েযমন বািড়েত aতির
(সলাই করা কাপড়, (ছােটা কের কাটা কাপড়, ব:াcানা),
সািজ+ক:াল মাe, এবং (ফস িশf।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
?িতর=ামূলক
সর>াম (চলেছ)

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

মুখাবরণ পির‡ার, এবং Hিত=াপন ক?ন এবং ভাগাভািগ করা
িনিষ> ক?ন। অিতির\ তেথPর জনP CDC িনেদ1 িশকা Eদখুন।
এই EফিসিলYjিল 6 ফু েটর বPবধােন না থাকেল, কPািসেনা
Eকজjিলেত এবং পৃথক Eগেমর Eমিশনjিলর মােঝ শারীিরক
Hিতবmকতা =াপন ক?ন।
ব¯সমূেহর, Eযমন সরfাম এবং যানবাহন Eশয়ার করা, Eসই সােথ
Eশয়ার করা পৃ*তল (েযমন টাচি°ন) hশ1 করা সীিমত ক?ন,
অথবা ভাগ করা ব¯র বা Hায়শই hশ1 করা পৃ*তল সংhেশ1র
সময় কম#েদর ±াভস পরার িনেদ1 শ িদন; অথবা, hশ1 করার আেগ
এবং পের হােতর zা=Pিবিধ Eমেন চলার জনP কম#েদর িনেদ1 শ িদন।

পিরBCতা, পিরEার
এবং জীবাণুমH
ু করণ

Eরাগ িনয়‚ণ এবং Hিতেরাধ Eক• (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) এবং zা=P দƒর (Department of Health, DOH) এর
Eদওয়া zা=Pিবিধ এবং জীবাণুম\
ু করেণর আবিশPকতাjিল Eমেন চলুন
এবং সাইেট লগ বজায় রাখুন যােত তািরখ, সময়, এবং পিরnার
করার পিরসর নিথব> করা থােক।
স™ুণ1 EফিসিলY জুেড় হােতর zা=Pিবিধ পালেনর E{শন Hদান
এবং র5ণােব5ণ ক?ন, সাবান িদেয় হাত Eধায়া , বহমান উ²
পািন এবং িন³িdেযাগP কাগেজর Eতায়ােল সহ, এবং Eয এলাকায়
হাত Eধায়া সqবপর নয় Eসখােন একY 60% বা তার Eবিশ
অPালেকাহল ধারণকারী অPালেকাহল-িভিdক হPাœ সPািনটাইজার
সরবরাহ ক?ন।

Eযখােন সqব এবং কায1কর, কাপেড়র িসট বা অনPানP িসটjিল যা
পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করণ করেত আেরা ক]ন হেত পাের Eসjিলর
উপর িসট কভার রাখুন। এই িসট কভারjিল বPবহােরর মেধP,
অথবা সব1িনেŠ Hিত 4 ঘiার মেধP পির‡ার করা উিচত।
Eযখােন সqব টাচ-ি¶ হPাœ সPািনটাইজার িডেh ার ইন{ল ক?ন।
বPব·ত PPE সহ িবিভ¥ ময়লা-আবজ1 না Eফলার জনP জুয়া Eখলার
EফিসিলYর চারপােশ পা„ রাখুন।

িনিcত ক?ন Eয Eগিমং ফPািসিলY জুেড় Eযন হPাœ সPািনটাইজার
পাওয়া যায় (উদাহরণz¦প, Hেবশyার, H=ােনর পথ, Eগিমং Ewার,
Eকজসমূহ, িনরাপdা/অভPথ1নার Eডn)।
িনিcত ক?ন Eযন Eগিমং ফPািসিলYর সম† এলাকা এবং সরfাম
Hিতিদন অ^ত একবার পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করণ করা হয়,
এবং উ—-hশ1 এলাকাjিল পু´ানুপু´ভােব পির‡ার এবং আেরা
Hায়শই জীবাণুম\
ু করণ করা হয়, নীেচ Eসট করা মানসমূহ
অনুযায়ী।
িনিcত ক?ন Eয পৃ*েপাষক এবং/অথবা কম1চারীেদর মেধP Eশয়ার
করা সরfাম বা ব¯jিল (উদাহরণz¦প, Eগেমর Eমিশন, pট
Eমিশেনর জনP কাউiারjিল) Eযন HিতY বPবহারকারীর মােঝ
অথবা কমপে5 Hিত 4 ঘiা পর পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করণ
করা হয়।
Eশয়ার করা/Hায়শই hশ1 করা পৃ*তেলর জনP যথাযথ পির‡রণ/
জীবাণুম\
ু করণ সরবরাহ ক?ন (উদাহরণz¦প, Eগেমর
Eমিশনjিল, pট Eমিশেনর জনP কাউiার), এবং এই সরবরাহ
করা ব¯jিল বPবহার করেত কম1চারীেদর িনেদ1 শ িদন/
পৃ*েপাষকেদর উৎসািহত ক?ন।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
IাJ4িবিধ, পিরEরণ,
এবং জীবাণুমH
ু করণ
(চলেছ)

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

িনিcত ক?ন Eয বPবহারকারীেদর বPবহােরর মােঝ সরfাম মুেছ
Eফলার জনP যেথ| কম1চারী উপল¸ আেছ, যিদও HিতY বPবহােরর
আেগ/পের পৃ*েপাষকেদরও তা করার Hেয়াজন হেত পাের।
পৃ*েপাষকেদর তােদর Eমিশন বPবহােরর আেগ অবশPই pট Eমিশন
এবং অনPানP Eগেমর Eমিশন পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করণ করার
অনুেরাধ করার িবকr Hদান করেত হেব।
Eটিবল Eগমjিলেত সরfাম এবং পৃ*তলjিলর জনP িনŠিলিখত
পির‡রেণর EHােটাকল Eমেন চলুন:
•
িনŠিলিখতjিল অবশPই পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু হেত হেব, অথবা
Hিত=াপন বা িন³িd করেত হেব, Eখলার জনP উপযু\ িহসােব
Eখেলায়াড় পৃ*েপাষক/িডলার পিরবত1 ন করার আেগ: Eটিবল Eগম
Eরল(jিল), Eচয়ােরর এিরয়া(jিল), পাশা, অন/অফ করার
Eবাতাম(jিল), কাড1 ¹(jিল), ?েলট ºইল Eহড(jিল),
বল(jিল) এবং ডিল, পাই Eগা টাইলjিল, িভজুPয়াল সীমাjিল,
এেলা ইউিনটjিল, টাকার পPােডল, Eটাক বা»jিল;
•
Hিত ঘiায় িনŠিলিখতjিল অবশPই পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করণ
করেত হেব, অথবা Hিত=াপ বা িন³িd করেত হেব, Eযমনটা
HেযাজP: িচপার চPা™স, িপট এœ Eপাকার Eপািডয়ামjিল;
•
িনŠিলিখতjিল অবশPই পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করণ করেত হেব,
অথবা Hিত=াপন বা িন³িd করেত হেব, Hিত চার ঘiা পর
Eযমন HেযাজP: শাফলার, বPাকােরট িডnাড1 পাইল, ˆPাকজPাক
িডnাড1 Eহা˜ার, ক]ন Eগেমর পৃ*তলjিল, পুশ কাট1;
•
একজন পৃ*েপাষক তােদর িচপjিল হারার পর অথবা িডলার
বা কPািশয়ােরর কােছ Eফরত পাঠােনার পর Eখলা Eথেক Eসjিল
সিরেয় Eফলেত হেব এবং পুনরায় িবতরেণর আেগ কPািসেনার
কম1চারীেদর yারা পির‡ার ও জীবাণুম\
ু করণ করেত হেব;
•
িডলারেদর অবশPই একY Eখলায় Eযাগদােনর আেগ পৃ*েপাষকেদর
হPাœ সPািনটাইজার বPবহার করার িনেদ1 শ িদেত হেব; এবং
•
এই িনেদ1 িশকায় বিণ1ত বPবধানjিলেত অনP সকল সরfাম
পির‡ার করা আবশPক।
িনিcত ক?ন Eয Eশয়ার করা ওয়াক1 ে{শনjিল (েযমন Eকজ)
িভ¥ কম1চারীেদর yারা HিতY বPবহােরর মােঝ পির‡ার এবং
জীবাণুম\
ু করণ করা হয়।
পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করার জনP, COVID-19 এর E5ে„ কায1কর
িহেসেব পিরেবশ সংর5ণ এেজি (Environmental Protection Agency,
EPA) yারা িনণ#ত পিরেবশ সংর5ণ দƒেরর (Department of
Environmental Conservation, DEC) সামOী বPবহার ক?ন।
কম1চারীেদর মেধP ভাগ করা খাদP এবং পানীয় িনিষ> ক?ন এবং
পয1াƒ জায়গা সংর5ণ ক?ন- Eগিমং Ewােরর Eথেক- কম1চারীেদর
খাবার খাওয়ার সময় সামািজক দূরb পালন করার জনP।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পুনরায় -খালা
িনেয়াগকত)া এবং কম) চারীেদর জন4
জুয়া 6খলার 9ান স;িক)ত িনেদ) িশকা

একবার তােদর *খালার অনুমিত *দওয়া হেল এই িনেদ6 িশকা8 জুয় া *খলার :ান;িলর উপর >েয়াগ করা হেব। সBূণ 6 িববরেণর জনE
"অGরবতH COVID-19 গাইেডJ *ফার *গিমং ফEািসিল8স" (Interim COVID-19 Guidance for Gaming Facilities) *দখুন।
এই িনেদ( িশকা, বুধবার, 9 3সে56র, 2020 3ত কায( কর হেয়েছ, িনউ ইয়েক( 3?ট-লাইেসCকৃ ত 3গিমং সুিবধাHিলর জনJ (েযমন,
কমািশ( য় াল কJািসেনা এবং িভিডও লটাির 3গিমং সুিবধাHিল), 3সই সময়, এখােন থাকা এই জাতীয় সুিবধাHিল Sেয়াজন অনুস াের
আবার 3খালা 3যেত পাের। এই সময় 3গিমং 3Xাের খাদJ এবং পানীয় পিরেষবা িনিষZ করা হেয়েছ। যত[ণ না রা]ীয় িনেদ( িশকা
জাির করা হে^ এই পারফিম( ং আট( Hিলর জনJ, এই মুহূ েত( কJািসেনা 3গেমর জনJ লাইভ পারফরমJােCর অনুম িত 3নই।
COVID-19 জনNা:E জOরী সময়কােল, সমR মািলক/মEােনজারেদর রাজE এবং *ফডারাল >েয়াজনীয়তার *য *কােনা পিরবত6 েনর সােথ
হালনাগাদ থাকেত হেব এবং *সই পিরবত6 ন;িল তােদর িVয়াকলােপ অGভু6 X করেত হেব। *কােনা িবদEমান >েযাজE :ানীয়, রাজE, এবং
*ফডারাল আইন, িনয়মকানুন এবং মান >িত:াপন করা এই িনেদ6 িশকার উেZশE নয়।

বাধ$তামূলক
Lযাগােযাগ

সুপািরশকৃত সেব3 া4ম অনুশীলন

িনিcত ক?ন Eয আপিন E{েটর জাির করা িনেদ1 শনাবলী আপিন
পয1ােলাচনা কেরেছন ও বুেঝেছন, এবং আপিন Eসjেলা বা†বায়ন
করেবন।
সাইেনজ ও Eমৗিখক Eযাগােযােগর মাধPেম বPি\েদর PPE, িবেশষত
মুেখর আবরেণর বPাবহােরর E5ে„ CDC এবং DOH এর িনেদ1 িশকা
Eমেন চলেত উৎসাহ িদন।
সহেজই নজের পের এমনভােব সাইেট স™ূণ1 করা িনরাপdার
পিরকrনা Eপা{ ক?ন।

িOিনং

কম1চারীেদর জনP বাধPতামূলক zা=P °ীিনং অনুশীলন বা†বায়ন
ক?ন (েযমন H½প„, তাপমা„ার পরী5া) িকš পৃ*েপাষক/
Eডিলভাির কম#েদর জনP জাির করা হেব না।
°ীিনং এ অবশPই নূPনতমভােব িজে¾স করেত হেব: (1) গত 14
িদেন COVID-19 উপসগ1, (2) গত 14 িদেন ইিতবাচক COVID-19
ডায়াগনি{ক পরী5া, (3) গত 14 িদেন িনিcত বা সে«হজনক
COVID-19 Eকেসর সােথ ঘিন* Eযাগােযাগ; এবং/অথবা (4) গত
14 িদেন 24 ঘiার Eবিশ সময় ধের COVID-19 এর উে‰খেযাগP
কিমউিনY EÀড সহ একY রােজPর মেধP Áমণ কেরেছন।
COVID-19 এবং Eকায়ারাiাইন Hেয়াজনীয়তা সহ রাজPjিলর সেব1া—
হালনাগাদ তেথPর জনP DOH Áমণ উপেদ|া Eদখুন।
COVID-19 পিজYভ হওয়া Eকান বPি\েক জুয়া Eখলার EফিসিলYেত
Hেবশ করার অনুমিত Eদওয়া উিচত নয় এবং Eয কম#রা পরী5ায়
পিজYভ ফল লাভ কেরেছন তােদর অবশPই zা=Pেসবা Hদানকািরর
সােথ Eযাগােযােগর িনেদ1 শনাবলী িদেয় বািড়েত পা]েয় Eদওয়া উিচত।
Eয Eকােনা পিজYভ COVID-19 Eকেসর স™েক1 অিবলেÂ রােজPর
এবং =ানীয় zা=P দƒরেক জানান।
সম† °ীিনং H½প„ পয1ােলাচনা করেত Oহণ ও HতPায়ন করার
জনP দায়ব> Eযাগােযােগর একY Eক•ীয় িব«ু িনধ1ারণ ক?ন।
পিজYভ Eকসjিলর বPি\েদর Eথেক িব¾িƒjিল পাওয়ার জনP এবং
তােদর িনেজেদর পির‡রণ/জীবাণুম\
ু করেণর প>িত ¹? করার
জনP তােদর H¯ত থাকা উিচত।

কম1চারী/ পৃ*েপাষকেদর জনP একY Eযাগােযােগর পিরকrনা গেড় তু লুন
যা HেযাজP িনেদ1 শাবলী, Hিশ5ণ, সাইেনজ এবং তথP Hদান করার একY
সামfসPপূণ1 উপায়েক অ^ভু1 \ কের। ওেয়বেপজ, Eট»ট/ ইেমইেলর ¼প,
এবং EসাশPাল িমিডয়া গেড় Eতালার কথা িবেবচনা ক?ন।
EফিসিলYর চািরিদেক সাইেনজ Eপা{ ক?ন মানুষেদর স]ক
পির¬¥তা, সামািজক দূরেbর িনয়ম, উপযু\ PPE এর বPবহার এবং
পির‡ার এবং জীবাণুম\
ু করার EHােটাকল Eমেন চলার কথা মেন
কিরেয় Eদওয়ার জনP।
বPি\রা Eগিমং ফPািসিলYেত িরেপাট1 করার আেগ দূরবত# °ীিনং
(েযমন Eটিলেফান বা ইেলক•িনক জিরেপর মাধPেম) স™াদন ক?ন।
°ীিনং Eশষ হওয়ার আেগ মানুষেদর এেক অপেরর সােথ িনকট
সংhেশ1 আসার Eথেক িবরত রাখুন।
Eয কম#রা ি°িনং কায1oম স™াদন কেরন তােদর CDC, DOH এবং
OSHA EHােটাকেলর সােথ পিরিচত িনেয়াগকত1 ার yারা সনা\ করা
বPি\েদর yারা Hিশি5ত হওয়া উিচত।
মািক1 ন সম সুেযাগ কিমশন (U.S. Equal Opportunity Commission) বা
DOH এর নীিতমালা অনুযায়ী ~দিনক তাপমা„া পরী5া করাও হেত পাের।
যথাযথ PPE পিরধান কের বা hশ1হীন উপােয় স™¥ করা
Eডিলভািরjিল ও পৃ*েপাষ ছাড়া, কম1চারী, ]কাদার এবং Eভœর
সহ HেতPক বPি\, যােদর Eগিমং ফPািসিলYেত বা অªেল অনPানP
বPি\েদর সােথ িনকট সংhশ1 হেয় থাকেত পাের তােদর জনP একY
লগ বজায় রাখুন। লেগ Eযাগােযােগর তথP থাকেত হেব, একজন কম#
COVID-19 এ আoা^ হেল যােত সব পিরিচিত শনা\ করা Eযেত
পাের, তােদর খুেঁ জ পাওয়া যায় এবং তােদর জানােনা যায়।
পৃ*েপাষকেদর zা=P °ীিনং স™¥ করেত অথবা পিরিচিত E•িসং করার
জনP Eযাগােযােগর তথP িদেত উৎসািহত করা যায়, িকš এটা করার
Hেয়াজন নাও হেত পাের। িনরাপdা কম# বা Eগিমং ফPািসিলYর কম#েদর
জনP বয়স এবং কPািসেনােত Hেবশ করার অনুমিত যাচাই করার জনP
যিদ সনা\করেণর Hেয়াজন হয় তাহেল পৃ*েপাষকেদর পিরচয় তথP বা
Eযাগােযােগর িবশদ Hদান করেত হেত পাের।
সে«হভাজন COVID-19, বা তােত আoা^ কম# িকংবা COVID-19
Eরাগীর ঘিন* বা িনকট সংhেশ1 আসা Eকান কম#র Eফর কােজ
Eযাগদােনর EHােটাকল ও নীিতমালা জানেত DOH িনেদ1 িশকাY পড়ুন।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

