COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরী অবস্থ্ার সময় শিশু পশরচর্য া এবং ডে ক্যাম্প
ডরাগ্রামমর জনয অন্তবয র্তীক্ালীন শনমদয শিক্া
আপশন এই নশিটি পমর আপশন নীমচ শনশির্ত ক্রমর্ত পামরন।
26 জুন 2020 এর হিসেসে

উমেিয
COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরী অেস্থ্ার েময় হিশু পহরচর্যা এেং ডে ক্যাম্প ডরাগ্রাসমর জনয অন্তেযর্তীক্ালীন হনসদয হিক্া
("চাইল্ড ডক্য়ার অযান্ড ডে ক্যাম্প ডরাগ্রাসমর জনয অন্তেযর্তীক্ালীন COVID-19 গাইসেন্স") তর্তহর ক্রা িসয়সে চাইল্ড
ডক্য়ার অযান্ড ডে ক্যাম্প ডরাগ্রাসমর মাহলক্/পহরচালক্সদর এেং র্তাসদর ক্মযচারী, হপর্তা-মার্তা/অহিিােক্ এেং
দিযনার্থীসদর COVID-19 এর হেস্তাসরর হেরুসে ের্তক্য র্তা ডনওয়ার জনয।
এই হনসদয হিক্া শুধুমাত্র ডে চাইল্ড ডক্য়ার এেং ক্যাম্প ডরাগ্রাসমর ডেসত্র রসর্াজয। এটি রাহত্রক্ালীন চাইল্ড ডক্য়ার এেং
ক্যাম্প ডরাগ্রাম অন্তিুয ক্ত ক্সর না, র্া এই েমসয় পহরচালনা ক্রার অনুমহর্ত ডনই।
এই হনসদয হিক্াগুহল ডক্েলমাত্র নযযনর্তম রসয়াজনীয়র্তা এেং হনসয়াগক্র্তযা অহর্তহরক্ত ের্তক্য র্তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর ক্রসর্ত
পাসরন। এই হনসদয হিক্া রক্ািনার েময় েেযাহধক্ পহরহচর্ত জনস্বাসস্থ্যর অনুিীলসনর উপর হিহি ক্সর তর্তহর ক্রা, এেং ডর্

দহলসলর উপর এই হনসদয হিক্া হিহি ক্সর র্তা ঘন ঘন পহরেহর্তযর্ত িসর্ত পাসর এেং িসয় র্থাসক্। দায়েে পেগুহল - ডর্মন
নীসচ েংজ্ঞাহয়র্ত ক্রা িসয়সে – হিশু পহরচর্যা এেং হদেেক্ালীন ক্যাম্প ক্মযেযচী েংক্রান্ত েমস্ত স্থ্ানীয়, রাজয এেং
র্ুক্তরাষ্ট্রীয় রয়জনীয়র্তা ডমসন চলার ডেসত্র দায়ী। এোডাও দায়েে পেগুহল এই রসয়াজনীয়র্তার ডর্ ডক্াসনা আপসেসের
োসর্থ িালনাগাদ র্থাক্ার জনয দায়েে, ডেই োসর্থ ডর্ ডক্াসনা হক্রয়াক্লাপ এেং/অর্থো োইে হনরাপিা পহরক্ল্পনায় এগুহল
অন্তিুয ক্ত ক্রার জনয।
পটভূ শম
7ই মাচয, 2020 র্তাহরসে, গিনযর অযান্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসরহেসর্ত এক্টি জরুহর অেস্থ্া ডঘােণা ক্সর
হনেযািী আসদি 202 জাহর ক্সরন। েমগ্র হনউইয়ক্য জুসড COVID-19 এর ক্হমউহনটি ট্রান্সহমিন ঘসেসে। আসরা েহডসয়
পডা হ্রাে ক্রসর্ত, ডর্োসন েম্ভে, েযহক্তসদর মসধয অেিযই অন্তর্ত 6 ফু সের োমাহজক্ দযরত্ব েজায় রােসর্ত িসে।
20 মাচয 2020 র্তাহরসে গিনযর কুওসমা হনেযািী আসদি 202.6 জাহর ক্সরন, র্াসর্ত েমস্ত ডগৌণ েযেোগুহলসক্ দপ্তসরর
হির্তসর েসে ক্াজ ক্রা েন্ধ রাোর হনসদয ি ডদওয়া িয়। অর্তযােিযক্ীয় েযেো, ডর্িাসে এম্পায়ার ডেে ডেসিলপসমন্ট
ক্সপযাসরিসনর (Empire State Development Corporation, ESD) হনসদয হিক্া দ্বারা েংজ্ঞাহয়র্ত ক্রা িসয়সে, ডেগুহলর
পহরচালনহেহধ েিরীসর উপহস্থ্হর্তর হনসেধাজ্ঞার ির্তযােলীর আওর্তার মসধয রাো িয়হন হক্ন্তু হনউ ইয়ক্য ডেে স্বাস্থ্য
দপ্তসরর (Department of Health, DOH) দ্বারা জাহর ক্রা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ ক্াসজর পহরসেি েজায় রাোর জনয
রসয়াজনীয় পহরচালনহেহধ এেং হনসদয িােলী ডমসন চলার হনসদয ি ডদওয়া িসয়সে এেং র্র্তো েম্ভে োমাহজক্ দযরত্ব েজায়
রাোসর্ত দৃঢ়িাসে অনুসরাধ ক্রা িসয়সে। ESD চাইল্ড ডক্য়ারসক্ এক্টি অপহরিার্য ডেো হিসেসে মসনানীর্ত ক্সরসে।

12ই এহরল, 2020 র্তাহরসে, গিনযর কুওসমা েমস্ত অর্তযােিযক্ীয় েযেোয়ীক্ রহর্তষ্ঠানসক্ র্তার ক্মীসদর, র্ারা ক্মযস্থ্সল
উপহস্থ্র্ত আসেন, র্তাসদর হেনামযসলয মুসের আচ্ছাদন রদান ক্রসর্ত িসে, র্া র্তাসদর ক্াসজর েময় জনোধারণ ো
গ্রািক্সদর েসে েরােহর েংসর্াগ ঘোর েময় অেিযই েযেিার ক্রসর্ত িসে, এই মসময হনেযািী আসদি 202.16 জাহর
ক্সরহেসলন। 15 এহরল 2020 র্তাহরসে গিনযর কুওসমা হনেযািী আসদি 202.17 জাহর ক্সরসেন র্া দুই েেসরর ডেহি
েয়েী এেং হচহক্ৎোগর্তিাসে মুসের আেরণ েিণ ক্রসর্ত েেম েক্লসক্ এক্টি েেযজনীন স্থ্াসন এেং র্েন োমাহজক্
দযরত্ব েজায় রাো েম্ভে নয়, ো র্েন োমাহজক্ দুরত্ব েজায় রােসেন না, র্তেন র্তাসদর নাক্ ও মুে এক্টি মাস্ক
অর্থো ক্াপসডর তর্তহর মুসের আেরণ হদসয় ঢাক্ার জনয হনসদয ি ডদয়। 16 এহরল 2020 র্তাহরসে গিনযর কুওসমা হনেযািী
আসদি 202.18 জাহর ক্সরন র্া েরক্ারী এেং ডেেরক্ারী পহরেিণ ো অনযানয িাডার পহরেিণ েযেিার ক্রার েময়,
দুই েেসরর ডেহি েয়সের এেং হচহক্ৎোগর্তিাসে এক্টি মুসের আেরণ েিণ ক্রসর্ত েেম েক্ল মানুেসক্ অেিযই ডক্ান
র্াত্রার েময় র্তাসদর নাক্ এেং মুসের উপর এক্টি মাস্ক অর্থো মুসের আেরণ পরার হনসদয ি ডদয়। এোডাও েরক্াহর
ো ডেেরক্াহর পহরেিসনর ডর্ ডক্ান পহরচালক্ ো চালক্সক্ এক্টি মুসের আেরণ ো মাস্ক র্া র্তাসদর নাক্ এেং মুে
ডঢসক্ রাসে, ো পরার হনসদয ি ডদয় র্েন ডর্তমন ডক্ান গাহডসর্ত ডক্ান র্াত্রী র্থাসক্। 29 ডম 2020 র্তাহরসে গিনযর
কুওসমা হনেযািী আসদি 202.34 জাহর ক্সরন, র্া েযেোর পহরচালক্/মাহলক্সদর ডেই েে মানুসের রসেিাহধক্ার
রর্তযািার ক্রার অহধক্ার অনুসমাদন ক্সর, র্ারা মুে ডঢসক্ রাো ো মাস্ক েংক্রান্ত োধযোধক্র্তা ডমসন চলসর্ত েযর্থয িন।
এিাসে, হিশু পহরচর্যা এেং হদেেক্ালীন ক্যাসম্পর ক্মীসদর োধযর্তামযলক্িাসে র্ত্ন ো হিশুসদর োসর্থ আলাপচাহরর্তা ক্রার
েময় েেযেণ মুোেরণ েযােিার ক্রসর্ত িসে। এো েক্লরক্ার পন্থাগুহলর ডেসত্র রসর্াজয, এমনহক্ র্ারা র্তাসদর হনজস্ব
োেিেসন র্ত্ন রদান ক্রসেন।
26সি এহরল, 2020 র্তাহরসে গিনযর কুওসমা ডঘােণা ক্সরন ডর্ র্তর্থয-পহরচাহলর্ত, আঞ্চহলক্ হেসেেসণ পর্যায় হিহিসর্ত
হনউইয়সক্য হিল্প এেং েযেো পুনরায় ডোলার েযাপাসর পর্যায় হিহিক্ দৃহিিহে গ্রিণ ক্রা িসে। 4 ডম 2020 র্তাহরসে
গিনযর েযেস্থ্া ক্সরন ডর্ নর্তুন COVID-19 েংক্রমণ জনোস্থ্ পহরসেো লেণ হিহিক্ পরীো এেং ক্ন্টাক্ট ডট্রহেং েি
জনস্বাসস্থ্যর হেহিন্ন হদক্ মার্থায় ডরসে আঞ্চহলক্ হেসেেণটি ক্রা িসে। 11 ডম, 2020-এ, গিনযর কুওসমা ডঘােণা
ক্সরন ডর্, হনউ ইয়সক্য র ডেি হক্েু অঞ্চসল 15 ডম, 2020-এর রর্থম পর্যায় শুরু িসে, র্া উপলিয আঞ্চহলক্ ডমহট্রক্স
এেং েযচসক্র উপর হিহি ক্সর। 29 ডম 2020 র্তাহরসে গিনযর কুওসমা ডঘােণা ক্সরন ডর্ রাসজযর হেহিন্ন অঞ্চসল
পুনরায় চালু িওয়ার হদ্বর্তীয় পর্যায় শুরু ক্রা িসে, এেং এক্টি নর্তুন রারহম্ভক্ ের্তক্ীক্রণ েযািসোেয েযেিার ক্রার
ক্র্থা ডঘােণা ক্সরন র্া হনউ ইয়ক্য োেীসদর, েরক্ারী ক্মযক্র্তযা, এেং হেসিেজ্ঞসদর জনয রাসজযর হেস্তৃ র্ত র্তর্থয েংগ্রসির
রসচিাসক্ এক্হত্রর্ত ক্রসে র্াসর্ত হনরাপসদ পুনরায় চালু িওয়া হনহির্ত ক্রার জনয িাইরােটি হক্িাসে েংেরণ ক্রা িসচ্ছ
র্তা পর্যসেেণ এেং পর্যাসলাচনা ক্রা র্ায়। 2 জুন 2020 র্তাহরসে গিনযর কুওসমা ডঘােণা ক্সরন ডর্ 29 জুন 2020
র্তাহরসে োরা রাজয জুসড গ্রীষ্মক্ালীন ডে ক্যম্পগুহল ডোলা র্াসে।
গুরুত্বপূর্য টিক্া: অল্পেয়স্ক হিশু/ক্যাম্পারসদর (অর্থযাৎ, র্ারা এেসনা হক্ন্ডারগাসেযসন ডনই) হিশু পহরচর্যা ো হদেেক্ালীন
ক্যাম্প রহর্তষ্ঠান ো এলাক্ায় র্থাক্াক্ালীন েমসয় মুোেরণ পরার রসয়ার্নীয়র্তা ডনই। েসয়াসজযষ্ঠ হিশু/ক্যাম্পারসদর
উৎোহির্ত ক্রা িসচ্ছ, হক্ন্তু র্তাসদর মুোেরণ পরার আেহিযক্র্তা ডনই। 2 েেসরর ক্ম েয়েী হিশু, অর্থো র্ারা
হচহক্ৎোগর্তিাসে অেম, র্ার মসধয হিশু/ক্যাম্পাসররা অন্তিুয ক্ত রসয়সে, র্াসদর পসে এইধরসনর আেরণ র্তাসদর তদহিক্
ো মানহেক্ স্বাসস্থ্র েহর্তোধন অর্থো ক্ঠিনত্ব, অনযমনষ্কর্তা, অর্থো োধার পহরহস্থ্হর্ত তর্তহর ক্রসর্ত পাসর, র্তাসদর
মুোেরণ েযেিার ক্রা উহচর্ত নয়।
উপরন্তু, োইসরর স্থ্ান র্া হক্না হিশু পহরচর্যা ক্মযেযচী ো হদেেক্ালীন ক্যাসম্পর অহধক্াররাপ্ত এেং/অর্থো এক্ান্তিাসে
েযেহৃর্ত িয়, এই হনসদয হিক্ার ডেসত্র ডেইেে স্থ্ানগুহল োেযজনীন স্থ্ানরূসপ গনয ক্রা িসে না। হিশু পহরচর্যা ক্মযেযচী ো
হদেেক্ালীন ক্যাসম্পর অহধক্াররাপ্ত এেং/অর্থো এক্ান্তিাসে েযেহৃর্ত োইসরর স্থ্ানগুহল েযােিার ক্রার েময়
হিশু/ক্যাম্পারসদর মুোেরণ পরার রসয়াজন ডনই। ডর্ইেে হিশু পহরচর্যা ক্মযেযচী এেং হদেেক্ালীন ক্যাম্পগুহলর ক্াসে
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পযল উপলব্ধ রসয়সে, র্তাসদর রাজয এেং হেওএইচ-এর েুযইহমং পযল েংক্রান্ত হনসদয হিক্া োধযর্তামযলক্িাসে পালন ক্রসর্ত
িসে।
হনম্নহলহের্ত পহরমাপগুহল োডাও হিশু পহরচর্যা ক্মযেযচী এেং হদেেক্ালীন ক্যাম্পগুহলর মাহলক্/পহরচালক্সদর পহরচ্ছন্ন এেং
েুরহের্ত ক্ময-পহরসেি েজায় রাোর জনয স্বাস্থ্য দপ্তসরর (Department Of Health, DOH) এর জাহর ক্রা হনসদয হিক্া
এেং হনয়মােলী পালন ক্সর ডর্সর্ত িসে।
অনুগ্রি ক্সর লেয ক্রুন ডর্ ডর্োসন এই নহর্থসর্ত হনসদয হিক্া হনউ ইয়ক্য ডেে দ্বারা জাহর ক্রা হনসদয হিক্া ডর্থসক্ আলাদা,
অর্থো েংহেি লাইসেহন্সং ো র্তত্ত্বােধায়ক্ েংস্থ্া, ডর্মন হনউ ইয়ক্য ডেে অহফে অফ হচলসেন অযান্ড ফযাহমহল োহিয সেে
(ওহেএফ), হেওএইচ, অর্থো হনউ ইয়ক্য হেটি হেপােযসমন্ট অফ ডিল্র্থ এন্ড ডমন্টাল িাইহজন, আসরা োম্প্রহর্তক্ হনসদয হিক্া
রসর্াজয িসে।
শনউ ইয়ক্য ডেমট পশরচাশলর্ত দাশয়ত্বিীল চাইল্ড ডক্য়ার এন্ড ডে ক্যাম্প ডরাগ্রামমর মান:
আসমহরক্ানে উইর্থ হেজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), ডেন্টােয ফর হেহজজ ক্সেল
অযান্ড হরসিনিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনিায়রনসমন্ট ডরাসেক্িন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহক্য ন র্ুক্তরাসষ্ট্রর শ্রম হেিাসগর অকুসপিনাল ডেফটি অযান্ড ডিলর্থ
অযােহমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনর্তম রাসজযর মান,
এেং রসর্াজয ডফোসরল ির্তযােলী, র্তসে র্তার মসধযই েীমােে নয়, এগুহল না পযরণ ক্সর ডক্াসনা চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে
ক্যাম্প পহরচাহলর্ত িসর্ত পারসে না।
এই হনসদয হিক্ার মসধয র্থাক্া রাসজযর মান COVID-19 জনস্বাসস্থ্যর জরুরী অেস্থ্ার েময় পহরচাহলর্ত চাইল্ড ডক্য়ার এেং
ডে ক্যাম্প ডরাগ্রামগুহলর ডেসত্র রসর্াজয র্র্তেণ না রাজয ক্র্তৃযক্ োহর্তল ো েংসিাধন ক্রা িয়। চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে
ক্যাসম্পর মাহলক্/অপাসরের/মযাসনজার, অর্থো অনয ডক্ান পে, র্াসক্ চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাসম্পর
মাহলক্/অপাসরের/মযাসনজার মসনানীর্ত ক্রসেন (উিয় ডেসত্র "দায়েে পে"), হর্তহন এই মান পযরসণর জনয দায়ী
র্থাক্সেন।গুহল পযরণ ক্রার জনয দায়ী র্থাক্সেন।
হনম্নহলহের্ত হনসদয হিক্াটি হর্তনটি স্বর্তন্ত্র হেিাগ হনসয় েংগঠির্ত়: মানুে, স্থ্ান এেং রহক্রয়ােমযি।

I. মানুষ
A. িারীশরক্ দূরত্ব
•

দায়েে পেগুহলর েুনহির্ত ক্রা উহচৎ ডর্ র্তাসদর ক্মীরা এসক্ অপসরর ডর্থসক্ অন্তর্তঃ েয় ফু সের দযরত্ব েজায়
রােসেন, র্হদ না েুরো ো মযল ক্াজক্সমযর জনয ক্ম দযরত্ব েজায় রােসর্ত িয় (উদািরণস্বরূপ, ডর্ৌর্থিাসে এক্টি
হিশুর ডদোসিানা ক্রা অর্থো ক্যাম্পাসরর রসয়াজসন োডা ডদওয়া)। হক্ন্তু, ডর্ ডক্াসনা েময় ক্মীরা র্েন 6 ফু সের
ক্ম দযরসত্ব র্থাক্সেন পরস্পসরর ডর্থসক্, র্তেন র্তাসদর গ্রিণসর্াগয মুসের আেরণ পরসর্ত িসে।
o

COVID-19 এর জনয গ্রিণসর্াগয মুসের আেরণগুহলসর্ত ক্াপড-হিহিক্ মুসের আেরণ এেং হনষ্পহিসর্াগয
মাস্কগুহল অন্তিুয ক্ত র্া মুে এেং নাক্ উিয়ই ডঢসক্ রাসে, হক্ন্তু র্তাসর্ত েীমােে নয়।

o

র্তসে, ডর্ ক্াসজর রক্ৃ হর্তর ক্ারসণ ক্মযস্থ্াসনর হক্রয়াক্লাপগুহলর জনয োধারণর্ত েযহক্তগর্ত েুরোমযলক্ েরঞ্জাম
(PPE) এর মাধযসম উচ্চর্তর মাত্রায় েুরো রসয়াজন িয়, ডেোসন োধারণর্ত ক্াপসডর, হনষ্পহিসর্াগয ো ঘসর
তর্তহর অনযানয মুসের আেরণ গ্রিণসর্াগয মুসের আেরণ নয়। ডেই হক্রয়াক্লাপগুহলর জনয, ডপিাগর্ত হনরাপিা ও
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স্বাস্থ্য রিােন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদয হিক্া অনুোসর েংজ্ঞাহয়র্ত
হেদযমান হিল্প মাসনর অধীসন েযেহৃর্ত N95 ডরহস্পসরের ো অনযানয েযহক্তগর্ত েুরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE)
েযেিার ক্রা চাহলসয় র্াওয়া উহচর্ত।
•

দায়েে পেগুহলসক্ োধযর্তামযলক্িাসে েুহনহির্ত ক্রসর্ত িসে র্াসর্ত ক্মীরা হিশু ো ক্যাম্পারসদর োসর্থ আলাপচাহরর্তা
ক্রার েময় দযরসত্বর ক্র্থা মার্থায় না ডরসে েেেময় মুোেরণ পসর।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ ক্মযচারী এেং হিশু/ক্যাম্পার গ্রুহপংগুহল র্র্তো েম্ভে হস্থ্র
র্থাসক্, র্েন এেং ডর্োসন েম্ভে এক্ই গ্রুসপর হিশু/ক্যাম্পাররা এক্ই ক্মযচারীসদর োসর্থ ডরসে। গ্রুপ োইজ অেিযই
পনেন োটি (15) হিশু ো ক্যাম্পাসরর মসধয েীমােে র্থাক্সর্ত িসে। গ্রুপ োইসজর উপর হনসেধাজ্ঞা
ক্মযচারী/ক্মযচারীসদর ডেসত্র রসর্াজয নয় ।
o

দায়েে পেগুহলসক্ ডর্ ডক্ান হনহদয ি েমসয় এক্টি হনহদয ি এলাক্ায় (উদািরণস্বরূপ ঘর) ক্মযচারী/ক্মী
েযর্তীর্ত, গ্রুপগুহলসক্ 15 ো র্তার ক্ম হিশু/ক্যাম্পাসরর মসধয েীমােে ক্রসর্ত িসে।

o

দায়েে পেগুহলসক্ হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ 15 জন পর্যন্ত হিশু/ক্যাম্পাসরর হেহিন্ন হস্থ্হর্তিীল গ্রুপগুহলর এসক্
অপসরর োসর্থ ডক্ান ডর্াগাসর্াগ ডর্ন না র্থাসক্ ো নযযনর্তম ডর্াগাসর্াগ র্থাসক্ অর্থো এক্ই েমসয় োধারণ স্থ্ান
েযেিার না ক্সরন র্র্তো েম্ভে।

o

এক্টি ক্মী হনসয়াসগর পহরক্ল্পনা েজায় রােুন র্া ক্মীসদর হেহিন্ন ডশ্রণীক্ে ো হিশুসদর গ্রুসপর মসধয
"িােমান" অেস্থ্ায় না র্থাক্সর্ত িয়, র্হদ না অরর্তযাহির্ত পহরহস্থ্হর্তর ক্ারসণ হিশু/ক্যাম্পারসদর হনরাপসদ
র্তত্ত্বােধান ক্রার জনয র্তার রসয়াজন িয় (উদািরণস্বরূপ ক্মীসদর অনুপহস্থ্হর্ত)।

o

র্হদ দায়েে পেগুসলা র্হদ হিশু/ক্যাম্পারসদর হেশ্রাসমর জনয েময় েরাদ্দ ক্সর (সর্মন, ঘুসমর েময়), র্তািসল
দায়েে পেগুসলার উহচর্ত হেশ্রাসমর েময়ক্াসল হিশু/ক্যাম্পারসদর অন্তর্ত েয় ফু ে েযেধাসন এেং এক্জসনর
মার্থার হদসক্ এক্জসনর পা হদসয় ডিায়াসনা।

•

দায়েে পেগুহল ক্ময এলাক্া ও ক্মযচারীর েোর এলাক্ার েংেযার েযেিার পহরের্তযন এেং/অর্থো েীমােে ক্রসর্ত
পাসরন, র্াসর্ত েযহক্তগণ েে হদক্ ডর্থসক্ অন্তর্ত েয় ফু ে দযরসত্ব র্থাসক্ন (সর্মন-পাসি এেং র্েন এসক্ অপসরর
মুসোমুহে িয়) এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না ক্সর ক্ময ডেত্র ডিয়ার ক্রসেন না। র্েন ক্মযসেসত্রর মসধয দযরত্ব
েজায় রাো েম্ভে নয়, র্তেন দায়েে পেগুসলাসক্ োধযর্তামযলক্িাসে মুসের আেরণ ো িারীহরক্ ডেড (সর্মন,
মুোেরসণর পহরেসর্তয প্লাহেক্ িীহল্ডং ডদওয়াল, ডর্োসন র্তারা োয়ু চলাচল এেং র্তাপমাত্রাসক্ রিাহের্ত ক্রসে না)
রদান ও েযেিার ক্রা োধযর্তামযলক্ ক্রসর্ত িসে।
o

েযেিার ক্রা িসল, OSHA হনসদয িােলী অনুর্ায়ী িারীহরক্ রহর্তেন্ধক্র্তা স্থ্াপন ক্রা উহচর্ত।

o

িারীহরক্ রহর্তেন্ধসক্র হেক্সল্পর মসধয অন্তিুয ক্ত র্থাক্সর্ত পাসর: হেপ পদয া, ডপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপক্রণ, ো
অনযানয অসিদযঅসিয দয হেিাজক্ ো পাটিযিন।

o

ডিয়ারক্ৃ র্ত ওয়াক্য সেিন (সর্মন "িে-ডেস্ক") অেিযই পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তক্রণমুক্ত ক্রসর্ত িসে
েযেিারক্ারী পহরের্তযন িওয়ার মধযের্তী েমসয়।

•

দায়েে পেগুহলর এক্োসর্থ এক্াহধক্ েযহক্ত দ্বারা ডোে জায়গার (সর্মন হিজার ো ডোসরজ রুম, র্ানোিন,
রান্নাঘর, োর্থরুম) েযেিার হনহেে ক্রা উহচর্ত, র্হদ না ডেোসন এক্ই েময় েমস্ত ক্মীরা গ্রিণসর্াগয মুসের
আেরণ পসর র্থাসক্ন। র্তসে, মুসের আেরণ েযেিার ক্রা েসত্ত্বও, দেলক্ারীর েংেযা ক্েনই স্থ্াসনর ো র্াসনর
েেযাহধক্ ধারণেমর্তার 50% অহর্তক্রম ক্রসর্ত পারসে না, র্হদ না ডেটি এক্ক্ দেলক্ারীর েযেিাসরর জনয তর্তহর
ক্রা িসয় র্থাসক্। দাহয়ত্বিীল দলগুসলার উহচর্ত োইসরর োর্তাসের োসর্থ ডিহন্টসলিন োডাসনা র্র্তো েম্ভে, র্হদ না
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এই ধরসনর োয়ু েঞ্চালন ডক্ান হনরাপিা ো স্বাসস্থ্যর ঝুুঁ হক্ েিণ ক্স়র (উদািরণস্বরূপ, পরাগসরণু ডঢাক্া ো
িাুঁপাহনর উপেগয োহডসয় ডর্তালা) হিশু ো ক্যাম্পারসদর জনয র্ারা এই ডফহেহলটি েযেিার ক্রসেন।
•

দায়েে পেগুসলার উহচর্ত হলসের জনয অসপোর জায়গায় েমাসেি রহর্তসরাধ এেং হলসের জনঘনত্ব েীহমর্ত ক্রার
জনয হেুঁহড েযেিাসরর মর্ত অহর্তহরক্ত েযেস্থ্া গ্রিণ ক্রা।

•

দায়েে পেগুহলসক্ েরু গহল, িলওসয় ো ফাুঁক্া জায়গাগুহলসর্ত ডেপ ো হচহ্ন েযেিার ক্সর উিমুেী ডিুঁ সে চলা
ট্রাহফক্ হ্রাে ক্রার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ ক্রা উহচর্ত, এেং েমস্ত েচরাচর েযেহৃর্ত অঞ্চসল এেং ডর্ ডক্াসনা অঞ্চল
ডর্োসন োহরেে িওয়ার েম্ভােনা ডেিী ো মানুে জমাসয়র্ত িসর্ত পাসর (সর্মন েপ ক্রার েময় ো হপক্াসপর
েময় েড আক্াসরর ডফহেহলটির ডিহেহেউলগুহল), ডেোসন েয় ফু সের দযরত্ব হচহহ্নর্ত ক্সর েংসক্র্ত স্থ্াপন ক্রসর্ত
িসে।

•

দায়েে পেগুসলার উহচর্ত ক্মী এেং োো-মা/অহেিােক্সদর মসধয ক্স ার োমাহজক্ দযরত্ব হিশু/ক্যাম্পারসদর হদসয়
আো ও হনসয় র্াওয়ার ডেসত্র হেসিে েযােস্থ্া গ্রিন ক্রসর্ত িসে।
o

োো-মা/অহিিােক্সদর হিশু পহরচর্যা অর্থো হদেেক্ালীন ক্যাম্প রহর্তষ্ঠাসন অহর্তহরক্ত েময়র্াপন ক্রার
অনুমহর্ত ডনই।

•

দায়েে পেগুসলার আোর এেং র্াওয়ার েময় আহগসয় ো হপহেসয় ডদওয়ার ক্র্থা হেসেচনা ক্রা উহচৎ।
o

দায়েে পক্ষ্মগুহলর উহচৎ র্েনই েম্ভে, ক্মীসদর হদসয় হদসনর শুরুসর্ত হপর্তামার্তা/ অহিিােসক্র ক্াে ডর্থসক্
হিশু ো ক্যাম্পারসক্ গ্রিণ ক্রাসনা এেং হদসনর ডিসে হিশু/ক্যাম্পারসক্ হপর্তামার্তা/অহিিােসক্র ক্াসে হনসয়
র্াওয়া, র্াসর্ত োো-মা/অহিিােক্সদর ডফহেহলটিসর্ত ো ডরাগ্রাম এলাক্ায় রসেি ক্রসর্ত না িয়।

•

দায়েে পেগুহলসক্ ডর্ ডক্ান েময় ডফহেহলটিসর্ত ো ডরাগ্রাম এলাক্ায় হপর্তামার্তা/অহিিােসক্র েংেযা েীহমর্ত ক্রার
ডক্ৌিল উন্নয়ন ক্রা উহচর্ত।

•

দায়েে পেগুহলসক্ স্বাস্থ্য হেিাগ এর COVID-19 োইসনসজর োসর্থ োমঞ্জেযপযণয োইন অেিযই স্থ্াপন ক্রসর্ত িসে।
দায়েে পেগুসলা র্তাসদর হনহদয ি ক্মযসেত্র ো স্থ্াসনর জনয হনজস্বক্ৃ র্ত েংসক্র্ত তর্তহর ক্রসর্ত পাসর, র্হদ এই ধরসনর
েংসক্র্ত হেিাসগর েংসক্সর্তর োসর্থ োমঞ্জেযপযণয িয়। েযহক্তেগযসক্ এগুহল েম্পসক্য স্মরণ ক্হরসয় হদসর্ত োইসনজ েযেিার
ক্রা উহচর্ত:
o

র্তাসদর নাক্ এেং মুে এক্টি মাস্ক ো ক্াপসডর তর্তহর মুসের আেরণ হদসয় ডঢসক্ রাো।

o

েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম, PPE, েঠিক্িাসে রাো এেং র্েন রসয়াজন, র্তা োহর্তল ক্রা।

o

িারীহরক্ দযরসত্বর হনসদয িােলী ডমসন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগয ো েংক্রমসণর রহর্তসেদন ক্রা, এেং হক্িাসে এটি ক্রা উহচর্ত।

o

িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা এেং পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্তক্রসণর হনসদয হিক্া অনুেরণ ক্রুন।

o

র্র্থার্র্থ শ্বাে-রশ্বাসের পহরচ্ছন্নর্তা এেং ক্াহি েংক্রান্ত হিিাচার অনুেরণ ক্রুন।

B. আপনার অল্প বয়স্ক শিশুমদর র্ত্ন ডনওয়া
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•

ডোে হিশুসদর ডদোসিানা ক্রার েময় োমাহজক্ দযরত্ব েজায় রাো েম্ভে নয় র্তা স্বীক্ার ক্সর, দায়েে পেগুসলাসক্
অেিযই র্তাসদর ক্মী/ক্মযচারীসদর জনয ের্তক্য র্তামযলক্ েযেস্থ্া গ্রিণ ক্রসর্ত িসে র্ারা COVID-19 রাদুিযাসের েময়
ডোে হিশু এেং ক্যাম্পারসদর ডদোসিানা ক্সরন, র্ার মসধয রসয়সে:
o

ক্মী এেং হিশু/ক্যাম্পার উিসয়র জনয ঘন ঘন এেং পুঙ্খানুপুঙ্খিাসে িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা।

o

এক্টি ডেহি েড ডোর্তাম ডদওয়া, লম্বা িার্তার জামা ো স্মক্ পরুন এেং এক্টি লম্বা চু ল পহনসেল ো অনয
ডক্ি হেনযাসের মাধযসম ক্লার ডর্থসক্ চু ল েহরসয় রােুন। িােয এেং স্মক্ েযেিাসরর পর ো র্েনই ময়লা িসে
র্তেন ধুসয় ডফলা উহচর্ত।

o

এক্টি হিশুর হনঃেরণ (লালা েি) দ্বারা ময়লা িসল, ক্মীসদর ডেই ডোর্তাম-ডদওয়া িােয ো কুুঁ হচ ডদওয়া
ডপািাক্ পহরের্তযন ক্রা উহচর্ত এেং হিশুর হনঃেরসণর েংস্পসিয আো ডর্সক্াসনা জায়গা ধুসয় ডদওয়া উহচর্ত
(সর্মন গলা ো িার্ত)।

o

র্েনই ডক্াসনা হিশু িারীহরক্ হনঃস্বরন দ্বারা ময়লা িসয় র্ায়, র্তেন রসয়াজন হিোসে হিশুটির ক্াপড
পহরের্তযন ক্রুন, হিশুটিসক্ পহরষ্কার ক্রুন (সর্মন িার্ত ও োহু ধুসয় ডদওয়া)।
▪

চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ক্ার্যক্রসম র্থাক্া হিশুসদর জনয ক্ার্যক্রম ফযহেহলটি ো এলাক্ায় ডপািাক্
পহরের্তযসনর এক্াহধক্ হেক্ল্প র্থাক্া উহচৎ। ডর্ই হিশুসদর অহর্তহরক্ত ডপািাক্ ডনই ো র্াসদর অহর্তহরক্ত
ডপািাক্ েযেিার ক্রা িসয় ডগসে, দায়েে পেগুসলার ডেই হিশুসদর জনয অহর্তহরক্ত ডপািাক্ পহরের্তযসনর
েযেস্থ্া ক্রার রসচিা ক্রা উহচর্ত, র্র্তো েম্ভে।

▪

দযহের্ত ক্াপডগুহল এক্টি প্লাহেসক্র েযাসগ রাো উহচর্ত এেং ডধায়ার জনয োহড পা াসনা উহচর্ত, অর্থো
ডর্োসন রসর্াজয, রােসণ ধুসয় ডফলা উহচর্ত।

o

র্েন োয়াপাহরং/েয়সলসে েিায়র্তা রদান ক্রসেন, র্তেন গ্লািে পরুন, িার্ত ডধাসেন (ক্মযচারী এেং হিশু),
এেং রহর্তটি হিশুর জনয পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্তক্রসণর ধাপগুহল অনুেরণ ক্রুন।
▪

CDC-র হনসদয হিক্া, "চাইল্ড ডক্য়াসরর জনয েম্পযরক্ হনসদয হিক্া" ডদেুন অহর্তহরক্ত র্তসর্থযর জনয।

C. চাইল্ড ডক্য়ার ডরাগ্রাম এবং ক্যাম্প সংক্রান্ত শক্রয়াক্লাপ
•

দায়েে পেগুসলার েক্ল চাইল্ড ডক্য়ার এেং ক্যাম্প ক্ার্যক্রম ফযহেহলটি এেং এলাক্ায় োমাহজক্ দযরত্ব (অর্থযাৎ
নযযনর্তম েযহক্তর োসর্থ েযহক্তর ডর্াগাসর্াগ) েসেযাচ্চ ক্রা ক্ার্যক্রসমর হক্রয়াক্লাপগুহলসক্ অগ্রাহধক্ার ডদওয়া উহচৎ।

•

পুল এেং জলজ ক্ার্যক্লাসপর জনয, দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই:
o

হনহির্ত ক্রুন ডর্ পাহনসর্ত র্থাক্াক্ালীন মুসের আেরণ ডর্ন না পরা িয়;

o

হিশু/ক্যাম্পারসদর হস্থ্হর্তিীল গ্রুপগুহল পৃর্থক্ রােুন;

o

ডর্োসন ক্মীসদর হিশু/ক্যাম্পারসদর োসর্থ জসল র্থাক্সর্ত িসে, ডেগুহলর েদসল এমন জসলর ক্ার্যক্লাপগুহল
উৎোহির্ত ক্রুন ডর্োসন ক্মীরা জসল না র্থাক্া েসত্ত্বও জসল েসডা হিশু/ক্যাম্পারসদর হনরাপসদ র্তত্ত্বােধান
ক্রসর্ত পারসেন;

o

র্র্থার্র্থ োমাহজক্ দযরত্ব েজায় রাো হনহির্ত ক্রা, র্র্তো েম্ভে; এেং

o

পহরষ্কার ক্রার এেং জীোনুমুক্ত ক্রার ডরাসোক্ল েৃহে ক্রুন;
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▪

CDC-র হনসদয হিক্া, "COVID-19 এর েময় পােহলক্ পুল, িে েে এেং পাহনর ডেলার মাস র জনয
হেসেচনা" (Considerations for Public Pools, Hot Tubs, and Water Playgrounds During
COVID-19) ডরফার ক্রুন অহর্তহরক্ত র্তসর্থযর জনয।

•

ডেলাধুলা এেং ক্রীডা েংক্রান্ত হক্রয়াক্লাসপর জনয, দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই:
o

হিশু/ক্যাম্পারসদর হস্থ্হর্তিীল গ্রুপগুহল পৃর্থক্ রােুন;

o

োমানয ো ডক্ান িারীহরক্ েংস্পিয োডা ক্ার্যক্লাসপর উপর মসনাসর্াগ হদন (উদািরণস্বরূপ ডদৌডাসনা ো
িাইহক্ং);
▪

ডর্ ডেলাধুলায় ঘহনষ্ঠ ডর্াগাসর্াগ ো ডিয়ার ক্রা েরঞ্জাম এেং হগয়ার জহডর্ত, র্া েযেিাসরর মধযের্তী
েময় পহরষ্কার ো জীোণুমুক্ত ক্রা র্ায় না, ডেগুহলর ডচসয় এমন ডেলাধুলা উৎোহির্ত ক্রুন ডর্োসন
িারীহরক্ ঘহনষ্ঠর্তার রসয়াজন ক্ম।

▪

ডর্োসন ঘহনষ্ঠ, উচ্চ ঝুুঁ হক্পযণয ডর্াগাসর্াসগর েম্ভােনা র্থাসক্, ডর্মন ডেলা, ডেগুহলর েদসল ক্ম ঝুুঁ হক্পযণয
ক্ার্যক্লাপগুহল উৎোহির্ত ক্রুন, ডর্মন েযহক্তগর্তিাসে ো ডোে গ্রুসপ দের্তা-হনমযাণ এেং রহিেণ।

o

পহরষ্কার ক্রার এেং জীোনুমুক্ত ক্রার ডরাসোক্ল েৃহে ক্রুন;
▪

CDC-র হনসদয হিক্া, "র্ুে ক্রীডার জনয হেসেচনা" (Considerations for Youth Sports) ডদেুন
অহর্তহরক্ত র্তসর্থযর জনয।

•

•

োদয পহরসেোর জনয, দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই:
o

হিশু/ক্যাম্পারসদর স্বর্তন্ত্র োসদযর অংি পহরসেিন ক্রসর্ত িসে;

o

হিশু/ক্যাম্পারসদর হস্থ্হর্তিীল গ্রুপগুহল পৃর্থক্ রােুন;

o

এক্টি আিযন্তরীণ স্থ্াসন জায়গা দেল ক্রা অর্থো এক্টি েহিরেসনর এলাক্াসর্ত এক্হত্রর্ত িওয়া হ্রাে ক্রসর্ত
োোর েময় আগু-হপেু ক্রার ক্র্থা হেসেচনা ক্রুন; এেং

o

অনযানয ডেহেসলর ডর্থসক্ অন্তর্ত েয় ফু ে েযেধাসন ডেহেলগুহল পৃর্থক্ রােুন র্র্তো েম্ভে।

এক্সক্ারেন এেং ভ্রমসণর জনয, দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ডরাগ্রাম (উদািরণস্বরূপ,
হফল্ড হট্রপ) ডর্থসক্ দযসর ভ্রমণ হনরুৎোহির্ত ক্রসর্ত িসে।
o

হক্ন্তু র্হদ পহরেিসণর রসয়াজন িয়, দায়েে পেগুহল গাহডসর্ত হিশুসদর হস্থ্হর্তিীল গ্রুপ েজায় রাোর জনয
েক্ল র্ুহক্তেের্ত রসচিা ক্রসেন।
▪

এমন ডক্াসনা পহরহস্থ্হর্তসর্ত ডর্োসন হিশু/ক্যাম্পারসদর দলগুহল এক্টি গাহডর মসধয হমহশ্রর্ত িয়, দায়েে
পেগুসলাসক্ অেিযই হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ ক্মী এেং হিশু/ক্যাম্পারসদর েি েক্ল েযহক্তসদর েোর
েযেস্থ্া এমন িাসে ক্রা িয় র্াসর্ত হিশু/ক্যাম্পারসদর এেং ক্মীসদর হেহিন্ন দসলর মসধয দযরসত্বর েৃহে িয়।
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▪

দায়েে পেগুসলাসক্ হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ োইিার, ক্মী এেং দুই েেসরর ডেিী েয়েী
হিশু/ক্যাম্পারসদর েি েক্ল েযহক্ত র্ারা হচহক্ৎোগর্ত িাসে এক্টি মুসের আেরণ েিয ক্রসর্ত েেম, ডর্ন
মুসের আেরণ পহরধান ক্সরন।

▪

দায়েে পেগুহলসক্ হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ র্েন হিশু/ক্যাম্পাসররা গাহডসর্ত উ সে, র্তারা হপেন হদক্
ডর্থসক্ শুরু ক্সর োমসনর হদসক্ আেন দেল ক্রসে, ডর্োসন র্তা ক্রা েম্ভে।

▪

দায়েে পেগুহলর উহচর্ত োইিার ো ক্ার্যক্রসমর পহরচালক্/মযাসনজাসরর হেসেচনা অনুর্ায়ী ডর্ ডক্াসনা
র্ানোিসনর (সর্মন োসের উপসরর িযাচ ডোলা ো জানালা ডোলা) মসধয, োয়ুচলাচল োডাসনা, র্েন
আেিাওয়া অনুমহর্ত ডদয়।

•

েৃহির হদসন অর্থো রচণ্ড ান্ডার হদসন, র্েন আেিাওয়ার ক্ারসণ হিশু/ক্যাম্পারসদর দলগুহলসক্ অেিযই হির্তসর ো
ডিল্টাসর র্থাক্সর্ত িসে (সর্মন পাক্য পযাহিহলয়ন), দায়েে পেগুহলসক্ এমন ক্ার্যক্রম ো ক্ার্যক্লাসপর ধারণেমর্তা
হনধযারণ ক্রসর্ত িসে র্া হস্থ্হর্তিীল হিশু/ক্যাম্পারসদর দলগুহলর মসধয র্র্থার্র্থ োমাহজক্ দযরত্ব েজায় রােসর্ত ডদয়।

D. আবদ্ধ স্থ্ামন সমামবি

•

দায়েে পেগুহলসক্ ডর্ ডক্ান েময় এক্টি হনহদয ি এলাক্ায়, এক্টি দল অেিযই 15 জন ো র্তার ক্ম
হিশু/ক্যাম্পারসদর মসধয েীমােে রােসর্ত িসে, ক্মী/ক্মযচারী েযর্তীর্ত।

•

15 জন ো র্তার ক্ম হিশু/ক্যাম্পারসদর মসধয ঘসরর োমহগ্রক্ ঘনত্ব েীহমর্ত ক্রার উসদ্দসিয স্থ্ান পুনহেযনযাসের জনয
দায়েে পেগুহলসক্ র্ুহক্তেের্ত পদসেপ গ্রিণ ক্রসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুহলসক্ হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ 15 জন পর্যন্ত হিশু/ক্যাম্পাসরর হেহিন্ন হস্থ্হর্তিীল গ্রুপগুহলর এসক্
অপসরর োসর্থ ডক্ান ডর্াগাসর্াগ ডর্ন না র্থাসক্ ো নযযনর্তম ডর্াগাসর্াগ র্থাসক্ অর্থো এক্ই েমসয় োধারণ স্থ্ান
েযেিার না ক্সরন র্র্তো েম্ভে।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই ক্মীসদর েিরীসর েমসের্ত িওয়া েীহমর্ত ক্রসর্ত িসে (সর্মন হেরহর্ত, হমটিং) র্র্ত ডেিী
েম্ভে এেং অনযানয পেহর্ত ডর্মন হিহেও ো ডেহলক্নফাসরহন্সং এর মসর্তা পেহর্ত েযেিার ক্রা র্েনই েম্ভে,
CDC-র হনসদয হিক্া "েযেো ও হনসয়াগক্ারীসদর জনয অন্তেযর্তী হনসদয হিক্া ক্সরানািাইরাে ডরাগ 2019
(COVID-19) এর হেরুসে পহরক্ল্পনা এেং রহর্তহক্রয়ার জনয" (Interim Guidance for Businesses and
Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019) অনুর্ায়ী। র্েন হিহেওক্নফাসরহন্সং ো
ডেহলক্নফাসরহন্সং েম্ভে নয়, র্তেন দায়েে পেগুহল উন্মুক্ত, িালিাসে োয়ু চলাচল ক্সর এমন োর্থাসন হমটিং ক্রা
উহচর্ত এেং হনহির্ত ক্রা উহচর্ত ডর্ েযহক্তগণ পরস্পসরর মসধয েয় ফু ে োমাহজক্ দযরত্ব েজায় রাসেন (সর্মন,
ডচয়ার র্থাক্সল, ডচয়াসরর মসধয জায়গা ডেসড ডদওয়া, ক্মীসদর এক্টি ক্সর ডচয়ার ডেসড েো)।

•

দায়েে পেগুহলর উহচৎ েিরীসর ক্রা ক্মীসদর হমটিং েংহেপ্ত রাো এেং োমাহজক্ দযরসত্বর হনয়ম ডমসন চলার
োসর্থ োসর্থ অংিগ্রিণক্ারীসদর েংেযা হ্রাে ক্রা।

•

দায়েে পেগুহল অপহরিার্য নয় এমন েুসর্াগ-েুহেধার এেং োম্প্রদাহয়ক্ এলাক্াগুহলর অযাসক্সে েন্ধ ক্রার ক্র্থা
হেসেচনা ক্রা র্া জন েমাসেি উৎোহির্ত ক্সর অর্থো ডর্গুহল ডেহি স্পিয ক্রাসক্ উৎোহির্ত ক্সর (সর্মন ডিহন্ডং
ডমহিন, োম্প্রদাহয়ক্ ক্হফ ডমহিন)।
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•

দায়েে পেগুহলসক্ স্বল্প পহরের এলাক্ায়, ডর্মন হেশ্রামক্ে এেং ডেক্রুম-এ পর্যাপ্ত োমাহজক্ দযরসত্বর পালসনর
েযেস্থ্া ক্রসর্ত িসে, এেং এই ধরসনর এলাক্ায় র্েন োমাহজক্ দযরত্ব রো ক্রা র্াসে না, র্তেন ডলাক্ েমাগম
েীমােে রাোর জনয োইসনজ এেং হেসেম (সর্মন েযেহৃর্ত িওয়ার হচহ্ন) েযেিার ক্রসর্ত িসে; এেং

•

দায়েে পেগুহলর উহচৎ র্তাসদর ক্মীসদর ডর্ ডক্ান েমাসেসির জনয োমাহজক্ েযেধান (অর্থযাৎ েয় ফু ে েযেধান)
পালন ক্রার উসদ্দসিয (সর্মন ক্হফ পাসনর হেরহর্ত, োোর, হিফে শুরু/সিে িওয়া) েময়েযচী আগু-হপেু ক্রা।

E. ক্ময মেমের শক্রয়াক্লাপ
•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই আন্তঃেযহক্তগর্ত ডর্াগাসর্াগ এেং েমাসেি ক্মাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ ক্রসর্ত িসে, এমন
পেহর্তর মাধযসম:
o

োইসে শুধুমাত্র রসয়াজনীয় ক্মযচারীসদর মসধযই েিরীসর উপহস্থ্হর্ত েীহমর্ত ক্রা;

o

ক্মযসেসত্রর েময় েমন্বয় ক্রা;

o

োমাহজক্ দযরত্ব হনসদয হিক্া েজায় রাোর জনয অন-োইে ক্মী হ্রাে ক্রা;

o

হিফটিং হেজাইন (উদািরণস্বরূপ A/B দল, আগমন/রস্থ্াসনর েময় আগু-হপেু ক্রা);

o

ডর্ েে ক্াজ োমাহজক্ দযরত্ব েজায় রােসর্ত ডদয় (উদািরণস্বরূপ ডোে দল/সশ্রণীক্সের হক্রয়াক্লাপ) ডেগুহলসক্
অগ্রাহধক্ার ডদওয়া, ডেগুহল র্তা ক্সর না র্তার উপর় (উদািরণস্বরূপ, এক্াহধক্ দল ো হিশুসদর হেহিন্ন দসলর
োসর্থ জহডর্ত ক্ার্যক্লাপ); এেং/অর্থো

o

এক্টি এলাক্ায় ক্মযরর্ত এক্াহধক্ চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প দল এহডসয় চলা হনধযাহরর্ত ক্াসজর েময়েযচী
আগু-হপেু ক্সর এেং দেলক্ৃ র্ত এলাক্া হনসদয ি ক্রার জনয হচহ্ন েযেিার ক্সর।

F. চলাচল ও বাশর্জয
•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই োইসে অপহরিার্য নয় এমন হিহজেরসদর হনহেে ক্রসর্ত িসে, র্র্তদযর েম্ভে।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হপক্আপ এেং ডেহলিাহরর জনয হনহদয ি এলাক্া হনহদয ি ক্রসর্ত িসে, র্র্তো েম্ভে
ডর্াগাসর্াগ েীহমর্ত ক্রসর্ত।
o

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ এক্টি ডেহলিাহর স্থ্ানান্তসরর আসগ এেং পসর
ক্মী/ক্মযচারীগন িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা অনুিীলন ক্সরন (সর্মন পণয ডলাে ক্রা শুরু ক্রার আসগ িাসর্তর
পহরচ্ছন্নর্তা অনুিীলন ক্রা; এেং েমস্ত পণয ডলাে ক্রা িসয় ডগসল, আোর িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা অনুিীলন ক্সর
ডিে ক্রা)।

•

দায়েে পেগুসলার োইসে হমর্থহিয়া েীহমর্ত ক্রা উহচৎ (উদািরণস্বরূপ হিফে ডিে ক্রা ক্মীসদর জনয হনহদয ি
এলাক্া মসনানীর্ত ক্রা এেং হিফে শুরু ক্রা ক্মীসদর জনয পৃর্থক্ এলাক্া, হিশুসক্ োরসর্ত/হনসয় র্আওয়ার জনয
হপর্তামার্তা/অহিিােক্/পহরচর্যাক্ারীসদর রসেি এেং রস্থ্াসনর জনয পৃর্থক্ এলাক্া হনধযারণ ক্রা) এেং র্ার্তায়ার্ত
েীহমর্ত ক্র উহচৎ (উদািরণস্বরূপ, ক্মীসদর পসে র্র্তো েম্ভে র্তাসদর হনহদয ি এলাক্ার ক্াোক্াহে র্থাক্া উহচর্ত)।

•

ডর্োসন েম্ভে, দায়েে পেগুহলর রসেিদ্বাসরর েংেযা েীহমর্ত ক্রা উহচর্ত (1) ফযাহেহলটিসর্ত রসেিক্ারী মানুসের
রোি পহরচালনা ক্রার জনয এেং (2) স্বাস্থ্যজহনর্ত হিহনং-এর েুহেধা রদান ক্রার জনয, হনসচ েহণযর্ত রূসপ,
অহি হনরাপিা এেং অনযানয রসর্াজয হনয়ম ডমসন চলার পািাপাহি।
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o

হিহনংসয়র জনয রহর্তষ্ঠাসনর ো োইসের ডির্তসর ো োইসর অসপোরর্ত মানুেসদর মসধয েয় ফু ে োমাহজক্ দযরত্ব
েজায় রাোর জনয এক্টি পহরক্ল্পনা তর্তহর ক্রুন, ডর্মন রসর্াজয।

II. জায়গা
A. রশর্তরোমূলক্ সরঞ্জাম
•

হনহদয ি চাইল্ড ডক্য়ার এেং ডে ক্যাসম্পর হক্রয়াক্লাসপর জনয রসয়াজনীয় (PPE) োডাও, দায়েে পেগুহলসক্
অেিযই, গ্রিণসর্াগয মুসের আেরণ েংগ্রি ক্রসর্ত িসে এেং ক্মযচারীসদর হেনামযসলয রদান ক্রসর্ত িসে র্তাসদর ক্াজ
ক্রার েময়। র্হদ এক্জন ক্মীর রহর্তস্থ্াপন রসয়াজন িয় র্তার জনয মুসের আেরণ, মাস্ক এেং অনযানয রসয়াজনীয়
েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE) এর পর্যাপ্ত েরেরাি িাসর্ত র্থাক্া উহচর্ত গ্রিণসর্াগয মুসের আেরসণর মসধয
অন্তিুয ক্ত র্থাক্সে, হক্ন্তু র্তাসর্তই েীমােে নয়, ক্াপড (সর্মন, োহডসর্ত ডেলাই ক্রা, কুইক্ ক্াে, েযান্ডানা),
োহজযক্যাল মাস্ক, N95 ডরহস্পসরের এেং ডফে হেল্ড।
o

দায়েে পেগুসলাসক্ োইসে িারীহরক্িাসে উপহস্থ্র্ত ঠিক্াদার ো হেসক্রর্তাসদর েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম
(PPE) ডক্ রদান ক্রসে হেেসয় এক্মর্ত িসর্ত, ডর্সক্াসনা েংস্থ্া র্াসদর োসর্থ র্তারা চু হক্তেে িসয়সে, র্তাসদর
োসর্থ অেিযই এক্োসর্থ ক্াজ ক্রসর্ত িসে।

•

মুসের আেরণগুহল েযেিাসরর পর অেিযই পহরষ্কার ক্রসর্ত িসে ো রহর্তস্থ্াপন ক্রসর্ত িসে এেং ক্াসরা োসর্তি িাগ
ক্রা চলসে না। অনুগ্রি ক্সর ক্াপসডর মুসের আেরণ এেং অনযানয ধরসনর েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম
(PPE) েম্পসক্য অহর্তহরক্ত র্তসর্থযর জনয এেং র্তার োসর্থ র্তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদয িােলীর জনয ডরাগ
হনয়ন্ত্রণ ও রহর্তসরাধ ডক্ন্দ্র (CDC) এর হনসদয হিক্া ডদেুন।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই র্তাসদর ক্মীসদর হনজস্ব গ্রিণসর্াগয মুসের আেরণ েযেিার ক্রার অনুমহর্ত হদসর্ত িসে
হক্ন্তু র্তাসদর ক্মীসদর হনজস্ব মুসের আেরণ েরেরাি ক্রসর্ত েলসর্ত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসদয হিক্া ক্মীসদর
র্তাসদর েযহক্তগর্ত মাহলক্ানাধীন অহর্তহরক্ত রহর্তরোমযলক্ আেরণ (সর্মন োহজযক্াল মাস্ক, N95 ডরহস্পসরের, ো
ডফে হিল্ড) পরা ডর্থসক্ রহর্তসরাধ ক্রসে না, অর্থো অনযর্থায় র্হদ দায়েে পে অনুর্ায়ী র্তাসদর ক্াসজর রক্ৃ হর্তর
ক্ারসণ ক্মীসদর আসরা ডেহি হনরাপিামযলক্ েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE) েযেিাসরর রসয়াজন িয়।
হনসয়াগক্র্তযাসদর েক্ল রসর্াজয ডপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য রিােন (OSHA) মান ডমসন চলসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই র্তাসদর ক্মীসদর হক্িাসে পর্যাপ্তিাসে মুসের আেরণ েি, হক্ন্তু র্তাসর্তই েীহমর্ত নয়,
PPE পডসর্ত, েুসল ডফলসর্ত, পহরষ্কার ক্রসর্ত (সর্মন রসর্াজয), এেং র্তার হনষ্পহি ক্রসর্ত িয়, ডেই হেেসয় ক্মীসদর
রহিেণ হদসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই েস্তু ডিয়ার ক্রা, ডর্মন ইসলক্ট্রহনক্ েরঞ্জাম, ক্লা ও ক্ারুহিসল্পর োমহগ্র, োচহিন,
এেং ডিয়ার ক্রা পৃষ্ঠর্তল স্পিয ক্রা েীহমর্ত ক্রার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ ক্রসর্ত িসে; অর্থো, ডিয়ার ক্রা েস্তু ো
ঘন ঘন স্পিয ক্রা পৃষ্ঠর্তসলর েংস্পসিয র্থাক্সল ক্মীসদর জনয গ্লািে (োহণজয অনুর্ায়ী অর্থো হচহক্ৎোগর্ত) পসর
র্থাক্া রসয়াজনীয় ক্রসর্ত িসে; অর্থো, ক্মী ডদর জনয ডর্াগাসর্াসগর আসগ এেং পসর িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা অনুিীলন
ক্রা রসয়াজনীয় ক্রসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুসলার হরসেপিান এেং হনরাপিা ডেসস্ক িারীহরক্ রহর্তেন্ধক্র্তা স্থ্াপসনর ক্র্থা হেসেচনা ক্রা উহচর্ত।
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o

উপসর ডর্মন উসেে ক্রা িসয়সে, িারীহরক্ রহর্তেন্ধক্র্তা (সর্মন ডপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপাদান) র্া OSHAর হনসদয হিক্া অনুর্ায়ী স্থ্াপন ক্রা উহচর্ত।

C. স্বাস্থ্যশবশি, পশরচ্ছন্নর্তা, এবং জীবানুমুক্তক্রর্
•

রােহেক্র্তা অনুর্ায়ী, দায়েে পেগণসক্ অেিযই CDC এেং DOH এর েুপাহরিক্ৃ র্ত স্বাস্থ্যহেহধ এেং পহরেিন্নর্তা ও
জীোণুমুক্তক্রণ েংক্রান্ত োধযোধক্র্তাগুহল ডমসন চলসর্ত িসে, ডর্মন ডেগুহল রসর্াজয, র্ার মসধয আসে "COVID-19
এর জনয েরক্াহর এেং ডেেরক্াহর ডক্ন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রার হনসদয হিক্া" (Guidance for
Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19), এেং "েহডসয় পডা র্থামান"
(STOP THE SPREAD) ডপাোর। দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই হক্েু লগ েজায় রােসর্ত িসে র্াসর্ত র্তাহরে,
েময় এেং পহরচ্ছন্নর্তা ও জীোণুমুক্তক্রসণর পহরহধ অন্তিুয ক্ত।

•

ক্মী/ক্মযচারী এেং হিশু/ক্যাম্পারসদর অেিযই ডরাগ্রাসম রসেসির োসর্থ োসর্থ িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা েম্পন্ন ক্রসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই োইসে িযান্ড িাইহজন ডেিন রদান ক্রসর্ত এেং রেণাসেেণ ক্রসর্ত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িার্ত ডধায়ার জনয: োোন, চলমান উষ্ণ পাহন, এেং হনষ্পহিসর্াগয ক্াগসজর ডর্তায়াসল।

o

িার্ত েযাহনোইজ ক্রার জনয: ডর্োসন িার্ত ডধায়ার েুহেধা পাওয়া র্াসে না ো েম্ভে নাও িসর্ত পাসর ডেইেে
এলাক্ার জনয এক্টি অযালসক্ািল হিহিক্ িযান্ড েযাহনোইজার র্াসর্ত অন্তর্ত 60% অযালসক্ািল র্থাসক্।

o

োইসের োধারণ এলাক্া জুসড িযান্ড েযাহনোইজার উপলব্ধ ক্রুন। এো েুহেধাজনক্ জায়গায় রাো উহচর্ত,
ডর্মন রসেিদ্বার, রস্থ্ান দ্বার, হলফে, এেং হেহক্উহরটি/হরসেপ্সন ডেসস্ক।

•

দায়েে পেগুসলার িযান্ড েযাহনোইজার ডেিসনর ক্াসে েংসক্র্ত রাো উহচর্ত র্া হনসদয ি ক্সর ডর্ দৃিযমান ডনাংরা
িার্ত োোন এেং জল হদসয় ধুসয় ডফলা উহচর্ত; িযান্ড েযাহনোইজার দৃিযমান ডনাংরা িাসর্ত ক্ার্যক্র নয়।

•

দায়েে পেগুহলসক্ PPE েি ময়লা োমগ্রী হনষ্পহির পাত্র ডফহেহলটির চারপাসি স্থ্াপন ক্রা উহচৎ।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হিশু এেং ক্মযচারীসদর িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা অনুিীলন ক্রা োধযর্তামযলক্ ক্রসর্ত িসে:

•

o

রর্থম ডরাগ্রাম ক্ার্যক্লাসপ আগমসণর পর;

o

েক্ল ডরাগ্রাম ক্ার্যক্লাসপর মসধযের্তী েমসয়;

o

ডগােল ঘর েযেিাসরর পর;

o

োওয়ার আসগ; এেং

o

েেযসিে ডরাগ্রাম ক্ার্যক্লাপ র্তযাগ ক্রার আসগ।

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই ডিয়ার ক্রা এেং ঘন ঘন স্পিয ক্রা পৃষ্ঠর্তল (উদািরণস্বরূপ দরজার িার্তল, েহু
আেন র্ুক্ত ডোলার, ডরহলং, ডেলনা, আুঁক্ার েরঞ্জাম, হিশুসদর োোসরর এলাক্া) এর জনয র্র্থার্র্থ পহরষ্কার
ক্রার এেং জীোণুমুক্তক্রসণর েরঞ্জাম রদান ক্রসর্ত িসে এেং র্তাসদর ক্মীসদর ডেই পৃষ্ঠর্তল েযেিাসরর আসগ এেং
পসর রস্তুর্তক্ারসক্র হনসদয িনা অনুেরণ ক্সর এই েরঞ্জাম েযেিার ক্রসর্ত উৎোহির্ত ক্রসর্ত িসে, এেং র্তারপর
িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা অনুেরণ ক্রসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুসলাসক্ হনয়হমর্তিাসে স্থ্ানটিসক্ পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রসর্ত িসে এেং অসনসক্র দ্বারা েযেহৃর্ত উচ্চ
ঝুুঁ হক্ েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক্ (উদািরণস্বরূপ েোর দ্বারা েযেিার ক্রা এলাক্া, দরজার িার্তল, ডরহলং, োর্থরুম,
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রান্নাঘর) ঘন ঘন হনয়হমর্তিাসে পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত ক্রসর্ত িসে। পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্তক্রণ অেিযই
ক্স ার এেং চলমান িসর্ত িসে এেং রসয়াজন অনুর্ায়ী অন্তর্ত রহর্তটি হিফে, তদহনক্ ো আসরা ঘন ঘন িসর্ত িসে।
ক্ীিাসে ডফহেহলটিগুহল পহরষ্কার ক্রসেন র্তার হেিদ হনসদয িােলীর জনয অনুগ্রি ক্সর DOH এর "COVID-19 এর
জনয েরক্াহর এেং ডেেরক্াহর ডক্ন্দ্রগুহল পহরষ্কার ক্রা এেং জীোণুমুক্ত ক্রার হেেসয় অন্তেযর্তীক্ালীন হনসদয হিক্া"
(Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
ডদেুন।
o

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হেশ্রামক্েগুহল হনয়হমর্ত পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত ক্রা হনহির্ত ক্রসর্ত িসে।
হেশ্রামাগারগুহল ক্র্ত ঘন ঘন র্তা েযেহৃর্ত িয় র্তার উপর হনিয র ক্সর আসরা ডেহি োর পহরষ্কার এেং
জীোনুমুক্ত ক্রা উহচৎ।
▪

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ হেশ্রামাগাসরর ধারণ েমর্তা ক্মাসনার জনয োইসনজ,
দেল ক্রা আসে হক্না র্তার মাক্য ার ো অনযানয পেহর্ত েযেিার ক্সর োমাহজক্ দযরসত্বর হেহধমালা ডর্ন
ডমসন চলা িয়।

o

দায়েে পেগুসলাসক্ হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ন েরঞ্জাম এেং ডেলনা হনয়হমর্তিাসে পহরষ্কার ক্রা িয় এেং
হনেহন্ধর্ত জীোণুনািক্ েযেিার ক্সর জীোণুমুক্ত ক্রা িয়, অনুগ্রি ক্সর হনউ ইয়ক্য রাসজয হনেহন্ধর্ত এেং
পহরসেি রো েংস্থ্া (EPA) ক্র্তৃযক্ COVID-19 এর হেরুসে ক্ার্যক্র হিসেসে হচহহ্নর্ত ক্রা পহরসেি েংরেণ
হেিাগ (DEC) এর পসণযর র্তাহলক্া ডদেুন।

o

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই এমন েযেস্থ্া অেলম্বন ক্রসর্ত িসে র্া হিশু/ক্যাম্পারসদর এমন ডেলনা েযেিার
ক্রা ডর্থসক্ হেরর্ত রােসে র্া পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রা র্াসে না, (সর্মন নরম ডেলনা, ডেলার জনয
ডপািাক্, পুর্তুল)।
▪

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই হিশুসদর োহড ডর্থসক্ ডেলনা না আনসর্ত উৎোহির্ত ক্রসর্ত িসে। র্হদ োহড
ডর্থসক্ এক্টি ডেলনা চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ফযাহেহলটি ো এলাক্ায় আনা িয়, দায়েে পেগুহলসক্
হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ হিশুরা ডর্ন ডেলনাটি অনযসদর োসর্থ ডিয়ার না ক্সর।

o

রসর্তযক্ হিশু ো ক্যাম্পাসরর হজহনেপত্র অনযসদর ডর্থসক্ আলাদা রাো এেং স্বর্তন্ত্রিাসে ডলসেল র্ুক্ত োসক্স ো
এলাক্ায় রাো এেং ডেগুহল োহডসর্ত হনসয় র্াওয়া িয় এেং পহরষ্কার ক্রা িয় এেং হনয়হমর্তিাসে জীোণুমুক্ত
ক্রা িয় র্তা হনহির্ত ক্রার মাধযসম দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই হিশু/ক্যাম্পারসদর মসধয েযহক্তগর্ত োমগ্রী
ডিয়ার ক্রা েীহমর্ত ক্রার পদসেপ গ্রিণ ক্রসর্ত িসে।

o

ডর্ চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ক্ার্যক্রমগুহল হিশু ো ক্যাম্পারসদর জনয হেশ্রাসমর েময় (উদািরণস্বরূপ,
ঘুম) রদান ক্সর, দায়েে পেগুসলাসক্ ডেোসন রসর্তযক্ হিশু/ক্যাম্পাসরর জনয অেিযই আলাদা আলাদা পহরষ্কার
হেোনার চাদর উপলব্ধ ক্রসর্ত িসে। হেোনাপত্র, র্া ঘুসমর পহরসেসির অপোরণীয় এেং ডধায়া র্ায় এমন
অংি, পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না ক্রা পর্যন্ত হিশুসদর মসধয ডিয়ার ক্রা র্াসে না। হেোনাপত্র েি, ঘুসমর
পৃষ্ঠর্তল, র্তুসল রাোর েময় অনয হিশুর হেশ্রাম েরঞ্জাসমর ঘুসমর পৃষ্ঠর্তসলর েংস্পসিয আো উহচর্ত নয়। মযাে
এেং োে এমন িাসে র্তুসল রােসর্ত িসে র্াসর্ত ঘুসমর পৃষ্ঠর্তলগুহল এসক্র ওপর এক্ রাোর েময় স্পিয না
ক্সর।

o

র্হদ পহরষ্কার ক্রার ো জীোণুনািক্ পণয ো পহরষ্কার ক্রা ো জীোণুমুক্তক্রসণর ক্াজ উপাদান ো র্ন্ত্রপাহর্তর
হনরাপিার ঝুুঁ হক্ েৃহি ক্সর অর্থো র্তাসর্ত অেনহর্ত ঘোয়, র্তািসল দায়েে পেগুহলসক্ েযেিাসরর মধযের্তী
েমসয়র জনয অেিযই িযান্ড িাইহজন ডেিন স্থ্াপন ক্রসর্ত িসে এেং/অর্থো হনষ্পহিসর্াগয গ্লািে রদান ক্রসর্ত
িসে এেং/অর্থো এই র্ন্ত্রপাহর্ত েযেিার ক্রা ক্মীসদর েংেযা েীহমর্ত ক্রসর্ত িসে।
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o

এক্জন েযহক্ত COVID-19 এ আক্রান্ত িওয়ার ডেসত্র দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই র্তাসদর দ্বারা েযেহৃর্ত এলাক্া
পহরষ্কাসরর এেং জীোণুমুক্ত ক্রার েযেস্থ্া ক্রসর্ত িসে, এেং ডেই পহরষ্কার ক্রা এেং জীোণুমুক্তক্রসণ ক্মপসে
েক্ল অহধক্ পহরেিসনর এলাক্া এেং ডেহি স্পিয ক্রা পৃষ্ঠর্তল (সর্মন োইহনং এলাক্া, ডরহলং, দরজার
িার্তল) অন্তিুয ক্ত িসর্ত িসে।

•

র্হদ ক্াসরার COVID-19 েংক্রমসণর েসেি অর্থো হনিয়র্তা র্থাসক্, র্তািসল, "আপনার রহর্তষ্ঠানসক্ পহরষ্কার এেং
র্তার জীোণুমক্ত
ু ক্রণ" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পহক্য র্ত CDC-এর হনসদয হিক্াগুহল িল:
o

COVID-19 আসে েসল েসেিিাজন ো হনহির্ত েযহক্ত, হর্হন অেুস্থ্, র্তার দ্বারা েযেহৃর্ত এলাক্াগুহল েন্ধ
ক্রা।
▪

রিাহের্ত এলাক্াগুহল েন্ধ ক্সর ডদওয়া উহচৎ এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রা রসয়াজন।

▪

েযহক্ত দ্বারা েযেহৃর্ত ডিয়ারক্ৃ র্ত হেহল্ডং ডস্পেও েন্ধ ক্রসর্ত িসে, পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রসর্ত িসে
(সর্মন হলফে, লহে, োহিযক্ ক্মন ডস্পে)।

o

েক্ল স্বাস্থ্য এেং হনরাপিা মান েজায় রাোর োসর্থ এলাক্ায় োয়ু েঞ্চালন েৃহের জনয োইসরর দরজা এেং
জানালা েুসল রােুন।

o

পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রার আসগ 24 ঘণ্টা অসপো ক্রুন। র্হদ 24 ঘণ্টা েম্ভে না িয়, র্তািসল র্র্তহদন
েম্ভে অসপো ক্রুন।

o

COVID-19 আসে েসল েসেিিাজন ো হনহির্ত েযহক্তর দ্বারা েযেহৃর্ত েক্ল এলাক্া পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত
ক্রুন ডর্মন অহফে, োর্থরুম, োধারণ এলাক্াগুহল, এেং ডিয়ার ক্রা েরঞ্জামেমযি।

o

এক্োর এলাক্াটি র্র্থার্র্থিাসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত ক্রা িসয় ডগসল, এটি েযেিাসরর জনয পুনরায় ডোলা
ডর্সর্ত পাসর।
▪

COVID-19 আসে েসল েসেি ক্রা িসয়সে অর্থো হনহির্ত ক্রা িসয়সে এমন অেুস্থ্ েযহক্তর োসর্থ ঘহনষ্ঠ
ো হনক্ে ডর্াগাসর্াগ ডনই এমন ক্মীরা পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্তক্রসণর পসরই ক্মযসেসত্র হফসর ডর্সর্ত
পাসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ ো হনক্ে" ডর্াগাসর্াগ েম্পসক্য র্তসর্থযর জনয "COVID-19 েংক্রমণ ো এক্সসপাজাসরর পর ক্াসজ
হফসর আো েরক্াহর ও ডেেরক্াহর ক্মযচারীসদর জনয অন্তেযর্তীক্ালীন হনসদয হিক্া" ডদেুন।

o

র্হদ োর্ত হদসনর ডেিী েময় অহর্তোহির্ত িয় COVID-19 আসে েসল েসেিিাজন ো হনহির্ত েযহক্ত ডফহেহলটি
পহরদিযন ক্রার পর ো েযেিার ক্রার পর়, র্তািসল স্থ্ানটিসক্ অহর্তহরক্ত পহরষ্কার ক্রার এেং জীোনুমুক্ত
ক্রার রসয়াজন ডনই, হক্ন্তু হনয়মমাহফক্ পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত ক্রা অেযাির্ত রাো উহচর্ত।

•

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই ক্মীসদর মসধয োদয এেং পানীয় ডিয়ার ক্রা (সর্মন েুসফ জার্তীয় োোসরর েযেস্থ্া)
হনহেে ক্রসর্ত িসে। র্হদ ক্মীরা হিশুসদর ডর্থসক্ আলাদা িাসে োন, র্তািসল দায়েে পেগুসলার উহচর্ত ক্মীসদর
দুপুসরর োোর োহড ডর্থসক্ হনসয় আেসর্ত উৎোহির্ত ক্রা, এেং োোর োওয়ার েময় ক্মীসদর োমাহজক্ দযরত্ব
েজায় রাোর জনয পর্যাপ্ত জায়গা েংরেণ ক্রা।
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D. পর্য ায়ক্রশমক্ভামব পুনরায় শুরু ক্রা
•

দায়েে পেগুহলসক্ পুনরায় ডোলার হক্রয়াক্লাপ পর্যায়ক্রহমক্িাসে ক্রার জনয উৎোহির্ত ক্রা িয় র্াসর্ত উৎপাদন
ো ক্াজ স্বািাহেক্ পর্যাসয় হফসর আোর আসগ পহরচালন েংক্রান্ত েমেযার েমাধান ক্রা েম্ভে িয়। দায়েে
পেগুহলর উহচর্ত রর্থম পুনরায় ডোলার েময় ক্মী, ক্াসজর েময় এেং পহরসেো রদাসনর জনয উপলব্ধ
হিশু/ক্যাম্পারসদর েংেযা েীহমর্ত ক্রার ক্র্থা হেসেচনা ক্রা র্াসর্ত পহরের্তযসনর োসর্থ মাহনসয় হনসয় পহরচালনা ক্রা
র্ায়।

•

দায়েে পেগুসলার উহচৎ ক্মীসদর অনুপহস্থ্হর্ত পর্যসেেণ ক্রা এেং রহিহের্ত েযাক্-আপ োফসদর এক্টি ডরাোর
র্থাক্া উহচৎ, ডর্মন োস্তেেম্মর্ত িসে।

E. ডর্াগামর্াগ পশরক্ল্পনা
•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ র্তারা রাসজযর জাহর ক্রা হিল্প হনসদয হিক্া পর্যাসলাচনা ক্সরসেন
এেং েুঝসর্ত ডপসরসেন, এেং র্তারা র্তা োস্তোয়ন ক্রসেন।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই েক্ল ক্মীসদর এই হনসদয হিক্ার মসধয র্থাক্া রসর্াজয ের্তক্য র্তা এেং নীহর্ত েম্পসক্য
রহিেণ হদসর্ত িসে, দযরের্তী ো েযহক্তগর্তিাসে, র্র্থার্র্থ োমাহজক্ দযরত্ব েযেিার ক্সর এেং েক্ল অংিগ্রিণক্ারীসদর
জনয মুসের আেরণ পসর র্থাক্ার রসয়াজনীয়র্তা েজায় ডরসে।

•

হক্িাসে হিশুসদর মসধয COVID-19 এর হেস্তার ডরাধ ক্রার জনয িাল েেযজনীন এেং েযহক্তগর্ত স্বাস্থ্য হেক্াসির
উন্নয়নসক্ েমর্থযন ক্রা র্ায়, র্ার মসধয িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা এেং োমাহজক্ দযরত্ব অন্তিুয ক্ত, ডে হেেসয় দায়েে
পেগুসলাসক্ ক্মীসদর রহিেণ ডদওয়া উহচর্ত।

•

দায়েে পেগুহলর উহচর্ত এক্জন ক্মযচারীসক্ COVID-19 েম্পহক্য র্ত উসদ্বসগর ডেসত্র রহর্তহক্রয়ার জনয মসনানীর্ত
ক্রা। ক্মী এেং হপর্তামার্তা/অহিিােক্সদর জানা উহচর্ত এই েযহক্ত ডক্ এেং হক্িাসে র্তাসদর োসর্থ ডর্াগাসর্াগ ক্রা
র্ায়।

•

দায়েে পেগুহলসক্ ক্মযচারী, হপর্তা-মার্তা/অহিিােক্ এেং হিশু/ক্যাম্পারসদর জনয এক্টি ডর্াগাসর্াগ পহরক্ল্পনা
তর্তহর ক্রা উহচর্ত র্াসর্ত ক্মীসদর র্তর্থয রদাসনর জনয রসর্াজয হনসদয িনা, রহিেণ, োইসনজ, এেং এক্টি েেহর্তপযণয
উপায় অন্তিুয ক্ত ক্সর। দায়েে পেগুহল ওসয়ে ডপজ, ডেক্সে এেং ইসমইল গ্রুপ এেং ডোিাল হমহেয়া উন্নয়ন ক্রার
ক্র্থা হেসেচনা ক্রসর্ত পাসরন।

•

দায়েে পেগুসলার উহচর্ত েযহক্তসদর েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE), হেসিে ক্সর মুসের আেরণ েযেিার
ক্রার হেেসয়, ডমৌহেক্ ডর্াগাসর্াগ এেং েংসক্সর্তর মাধযসম ডরাগ হনয়ন্ত্রণ ও রহর্তসরাধ ডক্ন্দ্র (CDC) এেং স্বাস্থ্য
হেিাগ (DOH) এর হনসদয হিক্া ডমসন চলার জনয উৎোহির্ত ক্রা।

•

দায়েে পেগুহলর উহচৎ ফযাহেহলটির হির্তসর এেং োইসর েংসক্র্ত রদহিযর্ত ক্সর ক্মীসদর েঠিক্ পহরচ্ছন্নর্তা,
োমাহজক্ দযরসত্বর হনয়ম, েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE) এর েঠিক্ েযেিার এেং পহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত ক্রার ডরাসোক্ল ডমসন চলার জনয স্মরণ ক্হরসয় ডদওয়া।

III. রশক্রয়াসমূহ
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A. শিশনং এবং পরীো
•

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই ক্মীসদর োহডসর্ত র্থাক্ার হনসদয ি হদসর্ত িসে র্হদ র্তারা অেুস্থ্ ডোধ ক্সরন এেং অেুস্থ্
হিশু/ক্যাম্পারসদর োহডসর্ত রাোর জনয হপর্তামার্তা/অহিিােক্সদর স্মরণ ক্হরসয় হদসর্ত িসে।
o

হিশু/ক্যাম্পারসদর মসধয COVID-19 এর লেণ এেং উপেগযগুহলর জনয ক্মী এেং হপর্তামার্তা/অহিিােক্সদর
লেয রাো উহচর্ত।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই র্তাসদর ক্মী এেং দিযনার্থী, ডর্মন ঠিক্াদার ো হেসক্রর্তাসদর জনয োধযর্তামযলক্ তদহনক্
স্বাস্থ্যজহনর্ত হিহনং অনুিীলন োস্তোয়ন ক্রসর্ত িসে। েরােহর অর্থো র্তাসদর হপর্তামার্তা/অহিিােসক্র মাধযসম
হিশু/ক্যাম্পারসদর জনযও হিহনং োধযর্তামযলক্।
o

ক্মী দ্বারা চাইল্ড ডক্য়ার অর্থো ডে ক্যাম্প ক্ার্যক্রসম হরসপােয ক্রার আসগ হিহনং অনুিীলন দযরের্তীিাসে
েম্পন্ন ক্রা ডর্সর্ত পাসর (সর্মন ডেহলসফান ো ইসলক্ট্রহনক্ জহরসপর মাধযসম), র্র্তদযর েম্ভে; অর্থো োইসেও
র্তা ক্রা ডর্সর্ত পাসর।
▪

ডর্োসন েম্ভে, োসে র্ার্তায়ার্ত ক্সর ক্ার্যক্রসম ডপৌুঁোসনা হিশু/ক্যাম্পারসদর এেং োসে ক্ার্যদিী ক্মীসদর
জনয, োসে ও ার আসগ হিহনং েম্পন্ন ক্রসর্ত িসে।

o

হিহনং ডিে িওয়ার পযসেয এসক্ অপসরর োসর্থ ঘহনষ্ঠ ো হনক্ে েংস্পসিয ডমলাসমিা ক্রা ডর্থসক্ ক্মীসদর হেরর্ত
রাোর জনয িীহনং এর েমন্বয়োধন ক্রা উহচর্ত।

o

নযযনর্তমিাসে, এক্টি রশ্নপত্র েযেিার ক্সর িীহনং েম্পন্ন ক্রসর্ত িসে র্া হনধযারণ ক্সর ডর্ েযহক্ত:
(a) ডজসনশুসন গর্ত 14 হদসন ঘহনষ্ঠ ো হনক্ে েংস্পসিয ডর্থসক্সেন এমন ক্ারও েসে হর্হন COVID-19 এর
জনয পরীোয় পহজটিি ফল লাি ক্সরসেন ো র্ার মসধয COVID-19 এর লেণ রসয়সে।
(b) গর্ত 14 হদসন COVID-19 এর পরীোয় ইহর্তোচক্ ফল লাি ক্সরসেন; এেং/অর্থো
(c) গর্ত 14 হদসন র্তার COVID-19 এর ডক্ানও লেণ ডদো হদসয়সে হক্ না।

•

COVID-19 এর োসর্থ েংহেি উপেগয েম্পসক্য েেযাহধক্ িালনাগাদক্ৃ র্ত র্তসর্থযর জনয "ক্সরানািাইরাসের উপেগয"
েম্পসক্য CDC-র হনসদয হিক্া ডদেুন।
o

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই, োরাহদন ধসর, েম্ভােয COVID-19 অেুস্থ্র্তার লেসণর জনয, হিশু/ক্যাম্পারসদর
চােু ে পহরদিযন ক্রসর্ত িসে, র্ার মসধয লাল িসয় র্াওয়া গাল, দ্রুর্ত শ্বাে রশ্বাে ো শ্বাে হনসর্ত অেুহেধা
(োম্প্রহর্তক্ িারীহরক্ ক্ার্যক্লাপ োডা), ক্লাহন্ত ো চরম হেিৃঙ্খলা অন্তিুয ক্ত িসর্ত পাসর।

•

দায়েে পেগুহলর উহচর্ত ক্মীসদর এেং হপর্তামার্তা/অহিিােক্সদর জনয এটি আেিযক্ ক্রা র্াসর্ত, র্হদ এেং র্েন
উপসরাক্ত ডক্াসনা রসশ্নর রহর্ত র্তাসদর উির, ো র্তাসদর হিশু/ক্যাম্পারসদর উিসর পহরের্তযন িয়, র্তারা ডর্ন অহেলসম্ব
র্তা রক্াি ক্সরন, ডর্মন র্হদ র্তারা উপেগয অনুিে ক্রসর্ত শুরু ক্সরন, চাইল্ড ক্যাম্প ো ডে ডক্য়াসর র্থাক্ার
েময় ো র্তার পসর।

•

চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ক্ার্যক্রম দ্বারা অেিযই হিশু, ক্মযচারী, এেং হপর্তামার্তা/অহিিােক্সদর এই োইসে
রসেি ক্রসর্ত, অর্থো োসে উ সর্ত হনসেধ ক্রসর্ত িসে, র্হদ র্তাসদর মসধয COVID-19 এর উপেগয ডদো র্ায়।

•

মাহক্য ন র্ুক্তরাসষ্ট্রর েমান ক্মযেংস্থ্াসনর েুসর্াসগর ক্হমিন (U.S. Equal Employment Opportunity Commission)
ো স্বাস্থ্য হেিাগ (DOH) এর নীহর্তমালা অনুর্ায়ী হিহনং রশ্নপসত্রর োসর্থ তদহনক্ র্তাপমাত্রা পরীো ক্রাও িসর্ত
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পাসর। দায়েে পেগুসলাসক্ ক্মীসদর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত র্তসর্থযর ডরক্েয (উদািরণস্বরূপ র্তাপমাত্রার র্তর্থয) রােসর্ত হনহেে
ক্রা িসয়সে।
•

দায়েে পেগুহলসক্ হনহির্ত ক্রসর্ত িসে ডর্ র্তাপমাত্রা পরীেণ েি অনযানয হিহনং ক্ার্যক্রম েম্পাদন ক্রা ডক্াসনা
ক্মী, োইসে রসেি ক্রা েম্ভােয েংক্রাহমর্ত েযহক্তসদর দ্বারা েংক্রমণ ডর্থসক্ র্র্থার্র্থ িাসে েুরহের্ত। ডর্ ক্মীরা
হিহনং ক্ার্যক্রম েম্পাদন ক্সরন র্তাসদর ডরাগ হনয়ন্ত্রণ ও রহর্তসরাধ ডক্ন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য হেিাগ (DOH) এেং
ডপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য রিােন (OSHA) ডরাসোক্সলর োসর্থ পহরহচর্ত ক্মযক্র্তযা-হচহহ্নর্ত েযহক্তসদর দ্বারা
রহিহের্ত িওয়া উহচর্ত।

•

হিহনং ক্রা ক্মীসদর জনয ক্মপসে এক্টি ডফে মাস্ক েি েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE) রদান ক্রা
উহচর্ত এেং র্তাসদর র্তা েযেিার ক্রা উহচর্ত, এেং র্তাসর্ত গ্লািে, এক্টি গাউন, এেং/অর্থো এক্টি ডফে হিল্ড
অন্তিুয ক্ত িসর্ত পাসর।

•

এক্জন ক্মী, হপর্তামার্তা/অহিিােক্, ো হিশু/ক্যাম্পার র্াসক্ COVID-19 এর জনয ইহর্তোচক্ হিোসে হিন ক্রা
িসয়সে অর্থো র্ার মসধয ডেই উপেগযগুহল ডদো ডদয়, র্তাসক্ ফযাহেহলটি ো এলাক্ায় রসেি ক্রসর্ত অনুমহর্ত ডদওয়া
উহচর্ত নয় এেং মযলযায়ন এেং পরীেসণর জনয স্বাস্থ্য পহরচর্যা রদানক্ারীর োসর্থ ডর্াগাসর্াগ ক্রার হনসদয ি হদসয়
োহডসর্ত পাঠিসয় ডদওয়া উহচর্ত। দায়েে পেগুহলসক্ COVID-19 পরীেসণ ডক্াসনা ইহর্তোচক্ ফলাফল েম্পসক্য
অহেলসম্ব রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগসক্ জানাসর্ত িসে।
o

ডর্ েক্ল হিশু ো ক্যাম্পারসদর ইহর্তোচক্ হিহনং এর ক্ারসণ োহড পা াসনা িসচ্ছ (উদািরণস্বরূপ COVID-19
উপেসগযর েযচনা) র্তাসদর অহেলসম্ব অনয হিশু ো ক্যাম্পারসদর ডর্থসক্ আলাদা ক্রসর্ত িসে এেং র্তত্ত্বােধান
ক্রসর্ত িসে র্র্তেণ না র্তাসদর হপর্তামার্তা/অহিিােক্ অর্থো জরুরী ডর্াগাসর্াসগর েযহক্ত ক্ার্যক্রম ফযাহেহলটি ো
এলাক্া ডর্থসক্ র্তাসদর হনসয় ডর্সর্ত পাসরন।

o
•

দায়েে পেগুহলসক্ স্বাস্থ্যসেো ও পরীো ক্রার েংস্থ্ানগুহলর েম্পসক্য র্তর্থয ক্মযচারীসদর েরেরাি ক্রসর্ত িসে।

COVID-19 এর েসেিজনক্ ো হনহির্ত েংক্রমসণর পর অর্থো এক্জন COVID-19 েংক্রাহমর্ত েযহক্তর োসর্থ ঘহনষ্ঠ
ডর্াগাসর্াগ ো র্তার েংস্পসিয আোর পর ক্মযসেসত্র অর্থো োইসে হফসর আেসর্ত চাওয়া ক্মী, হপর্তামার্তা/অহিিােক্,
অর্থো হিশু/ক্যাম্পাসরর জনয ডরাসোক্ল এেং নীহর্ত েম্পসক্য দায়েে পেগুসলার স্বাস্থ্য হেিাগ (DOH) এর
"COVID-19 েংক্রমণ ো েংক্রমসণর েংস্পসিয আোর পর ক্াসজ হফসর আো েরক্াহর ও ডেেরক্াহর ক্মযচারীসদর
জনয অন্তেযর্তীক্ালীন হনসদয হিক্া" অনুেরণ ক্রা উহচৎ।

•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই হিহনং রহক্রয়া দ্বারা েংগৃিীর্ত েক্ল ক্মী এেং হপর্তা-মার্তা/অহিিােক্ এেং হিশুসদর
রহর্তহক্রয়া রহর্তহদন পর্যাসলাচনা ক্রসর্ত িসে এেং এই ধরসনর পর্যাসলাচনার এক্টি ডরক্েয েজায় রােসর্ত িসে। দায়েে
পেগুসলার ডর্াগাসর্াসগর জনয এক্টি ডক্ন্দ্র হনধযারণ ক্রা উহচর্ত, র্া রহর্ত ক্ার্যক্লাপ, অেস্থ্ান, হিফে ো হদসনর
জনয আলাদা িসর্ত পাসর, র্া েক্ল ক্মযচারী, হপর্তামার্তা/অহিিােক্ এেং হিশুসদর রশ্নপত্র পর্যাসলাচনা এেং পরীো
ক্রার জনয দায়ী, এেং র্হদ ডক্াসনা ক্মী ো দিযনার্থী পরের্তীক্াসল COVID-19 েংক্রান্ত উপেসগযর েম্মুেীন িন
র্তািসল র্তা জানাসণার জনয ডেই ডর্াগাসর্াগসক্ উপর্ুক্ত পে হিোসে িনাক্ত ক্রসর্ত িসে, ডর্মন রশ্নপত্রটিসর্ত উসেে
ক্রা িসয়সে।
o

োইসের জনয হচহহ্নর্ত ডর্াগার্সগর েযহক্তসক্ েসেিজনক্ ো ইহর্তোচক্ েংক্রমসণর েের ডপসর্ত এেং েংহেি
পহরষ্কার ক্রা এেং জীোণুমুক্তক্রসণর রহক্রয়া শুরু ক্রার জনয রস্তুর্ত র্থাক্সর্ত িসে।

•

র্র্তো েম্ভে, দায়েে পেগুহলর উহচর্ত এমন েক্ল ক্মী, হপর্তামার্তা/অহিিােক্, হিশু এেং ডক্াসনা অর্তযােিযক্
দিযনর্থী েি রসর্তযক্ েযহক্তর এক্টি লগ েজায় রাো, র্াসদর ক্াসজর োইে ো এলাক্ায় অনযানয েযহক্তসদর োসর্থ

16

ঘহনষ্ঠ ডর্াগাসর্াগ িসর্ত পাসর; ডেই েক্ল ডেহলিাহর োডা র্া উপর্ুক্ত েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE)
এর োসর্থ ো স্পিযহেিীন মাধযম দ্বারা েঞ্চাহলর্ত িয়।
•

র্র্তো েম্ভে, দায়েে পেগুহলর উহচর্ত এমন েক্ল ক্মী, হপর্তামার্তা/অহিিােক্, হিশু এেং ডক্াসনা অর্তযােিযক্
দিযনর্থী েি রসর্তযক্ েযহক্তর এক্টি লগ েজায় রাো, র্াসদর ক্াসজর োইে ো এলাক্ায় অনযানয েযহক্তসদর োসর্থ
ঘহনষ্ঠ ডর্াগাসর্াগ িসর্ত পাসর; ডেই েক্ল ডেহলিাহর োডা র্া উপর্ুক্ত েযহক্তগর্ত রহর্তরোমযলক্ েরঞ্জাম (PPE)
এর োসর্থ ো স্পিযহেিীন মাধযম দ্বারা েঞ্চাহলর্ত িয়। লসগ ডর্াগাসর্াসগর র্তর্থয র্থাক্সর্ত িসে, এমনিাসে র্াসর্ত এক্জন
ক্মী, হপর্তামার্ত/অহিিােক্, হিশু অর্থো দিযনার্থী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল, েক্ল ডর্াগাসর্াগ িনাক্ত ক্রা ডর্সর্ত
পাসর, েুুঁসজ পাওয়া র্ায় এেং র্তাসদর জানাসনা র্ায়। দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাসগর
ডর্াগাসর্াগ িনাক্তক্রণ রসচিার োসর্থ েিসর্াহগর্তা ক্রসর্ত িসে।

•

র্হদ চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ক্ার্যক্রসম ডক্ান হিশু/ক্যাম্পাসরর হপর্তামার্তা/অহিিােক্সক্ আলাদা ক্রসর্ত িয়,
ক্ারণ র্তারা COVID-19 পরীোয় ইহর্তোচক্ হনধযাহরর্ত িসয়সেন, অর্থো এর উপেগযগুহল রদিযন ক্সরসেন, দায়েে
পেগুসলাসক্ অেিযই ডেই হপর্তামার্তা/অহিিােক্সক্ জানাসর্ত িসে ডর্ র্তারা র্তাসদর েন্তানসক্ হনসয় র্াওয়া েি অনযানয
ডক্াসনা ক্ারসণ এই োইসে রসেি ক্রসর্ত পারসেন না।
o

র্হদ ডেই হপর্তামার্তা/অহিিােসক্র- হর্হন হিশু/ক্যাম্পাসরর মসর্তা এক্ই পহরোসরর েদেয- COVID-19 এর
লেণ ডদো ডদয় ো িাইরােটির জনয পরীো ক্রা িসল ডেটি ইহর্তোচক্ হনধযাহরর্ত িয়, র্তািসল দায়েে
পেগুহলসক্ অেিযই হিশুটিসক্ োহড হনসয় র্াওয়ার জনয হপর্তামার্তার অনুসমাহদর্ত অনয এক্জন
হপর্তামার্তা/অহিিােক্ ো জরুরী ডর্াগাসর্াগ েযেিার ক্রসর্ত িসে। এক্টি "ঘহনষ্ঠ ডর্াগাসর্াগ" হিসেসে,
হিশু/ক্যাম্পাসরর ডক্ায়ারাহন্টসনর েময়ক্াসলর জনয অেিযই চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাসম্প হফসর র্াওয়া উহচর্ত
নয়।

o

র্হদ হপর্তা/অহিিােসক্ - হর্হন হিশু/ক্যাম্পাসরর মর্ত এক্ই পহরোসরর েদেয - এক্টি ের্তক্য র্তামযলক্ েযেস্থ্া
হিসেসে ডক্ায়ারাহন্টন ক্রা িয়, ডক্ান উপেগয ো ইহর্তোচক্ পরীো োডাই, র্তািসল চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে
ক্যাসম্পর ক্মীসদর রােসনর োইসর, অর্থো েীমানা পর্যন্ত ডিুঁ সে হিশু/ক্যাম্পারসক্ হপর্তামার্তা/অহিিােসক্র ক্াসে
এহগসয় ডদওয়া উহচৎ। "সর্াগাসর্াসগর এক্টি ডর্াগাসর্াগ" হিসেসে, হিশু/ক্যাম্পার ডক্ায়ারাহন্টন চলাক্ালীন েমসয়
চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাসম্প হফসর ডর্সর্ত পাসর।

o

র্হদ ডক্ান হিশু/ক্যাম্পার ো র্তাসদর পহরোসরর েদেয COVID-19 উপেগয রদিযন ক্সরন এেং/অর্থো
COVID-19 এর পরীোয় ইহর্তোচক্ ফল লাি ক্সরন, র্তািসল হিশুটিসক্ অেিযই ডক্ায়ারাহন্টন ক্রসর্ত িসে এেং
ডক্ায়ারাহন্টন েম্পন্ন না িওয়া পর্যন্ত চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাম্প ডরাগ্রাসম হফরসর্ত ো ডর্াগ হদসর্ত পারসে না।

B. িনাক্ত এবং খুুঁমজ ডবর ক্রা
•

দায়েে পেগুহলসক্ অেিযই র্তাসদর োইসে ডক্াসনা ক্মযচারীর ো হিশু/ক্যাম্পাসরর COVID-19 পরীোয় ইহর্তোচক্
ফলাফল িসয়সে েসল জানসর্ত পারসল অহেলসম্ব রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগসক্ ডেই েম্পসক্য অেহির্ত ক্রসর্ত িসে।

•

দায়েে পেগুসলাসক্ অেিযই এক্জন োইে হনরাপিা মহনের মসনানীর্ত ক্রসর্ত িসে র্ার দাহয়সত্বর মসধয রসয়সে
োইসের হনরাপিা পহরক্ল্পনার েক্ল হদক্ ডমসন চলা।

•

এক্জন ক্মী, হপর্তামার্তা/অহিিােক্, অর্থো হিশু/ক্যাম্পাসরর পরীোয় ইহর্তোচক্ ফলাফসলর ডেসত্র, দায়েে
পেগুসলাসক্ অেিযই ক্মযসেসত্র েমস্ত ডর্াগাসর্াগ িনাক্তক্রসণর জনয রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাসগর োসর্থ েিায়র্তা
ক্রসর্ত িসে, এেং ডর্োসন োইেটি অেহস্থ্র্ত ডেোসনর স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগসক্ অেিযই ডেই ক্মী,
হপর্তামার্তা/অহিিােক্, অর্থো হিশু/ক্যাম্পাসরর COVID-19 উপেগয ডদো ডদওয়ার ো ইহর্তোচক্ পহরেসণর 48
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ঘন্টা আসগ পর্যন্ত, ডর্ো আসগ িয়, োইসে রসেি ক্রা েক্ল েযহক্ত েম্পসক্য জানাসর্ত িসে। র্ুক্তরাষ্ট্রীয় এেং রাসজযর
আইন এেং হনয়মক্ানুন অনুর্ায়ী অেিযই ডগাপনীয়র্তা েজায় রােসর্ত িসে।
•

রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেিাগগুহল, র্তাসদর আইহন ক্র্তৃযসত্বর অধীসন, েংক্রমন েি ো েংক্রমসণর েংস্পসিয আো
েযহক্তসদর পর্যসেেন এেং র্ার্তায়াসর্তর উপর েীমােের্তা োস্তোয়ন ক্রসর্ত পাসর, র্ার মসধয োহডসর্ত আইসোসলিান
ো ডক্ায়ারান্টাইন অন্তিুয ক্ত।

•

ডর্ েক্ল েযহক্তসক্ ের্তক্য ক্রা িসয়সে ডর্ র্তারা COVID-19 আক্রান্ত েযহক্তর হনক্ে ো ঘহনষ্ঠ েংস্পসিয এসেসেন,
এেং র্াসদর ডট্রহেং, ট্রযাহক্ং ো অনযানয পেহর্তর মাধযসম ের্তক্য ক্রা িসয়সে, র্তাসদর ের্তক্য োর্তযা পাওয়ার েময়
হনসজ ডর্থসক্ চাইল্ড ডক্য়ার ো ডে ক্যাসম্প হরসপােয ক্রসর্ত িসে এেং উপসর উহেহের্ত ডরাসোক্ল অনুেরণ ক্রসর্ত
িসে।

IV. শনময়াগক্র্তযার পশরক্ল্পনাসমূহ
দায়েে পেগুহলসক্ েিসজই ডচাসে পসর এমন স্থ্াসন অেিযই ক্মীসদর জনয োইসে েম্পযণয ক্রা হনরাপিার পহরক্ল্পনা
ডপাে ক্রসর্ত িসে। COVID-19 হেস্তার ডর্থসক্ রো ক্রসর্ত েযেোর মাহলক্ এেং পহরচালক্সদর উন্নর্ত পহরক্ল্পনা উন্নয়সন
গাইে ক্রার জনয রাজয এক্টি েযেো পুনরায় ডোলার হনরাপিা পহরক্ল্পনার ডেমসপ্লে উপলব্ধ ক্সরসে।
অশর্তশরক্ত শনরাপত্তা র্তিয, শনমদয শিক্া এবং সম্পদ পাওয়া র্ামব এখামন:
হনউ ইয়ক্য ডেে স্বাস্থ্য দপ্তসরর নসিল ক্সরানািাইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইে (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহক্য ন র্ুক্তরাসষ্ট্রর ডরাগ হনয়ন্ত্রণ ও রহর্তসরাধ ক্সরািাইরাে (COVID-19) ওসয়েোইে
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ডপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য রিােন COVID-19 ওসয়েোইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

শনমচর শলমে, শনশির্ত ক্রুন ডর্ আপশন এই শনমদয শিক্া অনুর্ায়ী ক্াজ ক্রার বািযবািক্র্তা পম়েমেন এবং
বুঝমর্ত পারমেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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