নিউ ইয়েে
পুিরায় ক ালা
চাইল্ড কেয়ার এবং কে েযাম্প
করাগ্রাম নির্দে নিো

এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য। এই নির্দে নিকা
ওভারিাইট চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য িয়, া এই েুহূর্তে কাজ্ করার জ্িয
অিুর্োনদত িয়। নব্স্তানরত জ্ািার জ্িয "চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের জ্িয অন্তব্েতীকালীি
COVID-19 নির্দে িিা" (Interim COVID-19 Guidance for Child Care and Day Camp Programs) স্টদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সেয়, চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের সকল োনলক/অপার্রটরর্দর
চাইল্ড স্টকয়ার কেেসনূ চ এব্ং গ্রীষ্মকালীি স্টে কযাম্প সংস্থ্ার সার্ে সম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টেোর্রল রর্য়াজ্িীয়তার
সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং স্টসই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ে অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি
নব্দযোি রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেোর্রল আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি রনতস্থ্াপি করার দর্দেশর্িয িয়।

বাধ্যতামূলে
িারলনরে দূরত্ব

সুপানরিেৃত সর্বে াত্তম অিুিললি

খিই কেীরা এর্ক অপর্রর স্টের্ক 6 েু র্টর কে দূরর্ে োকর্ব্ি়
অেব্া নিশু/কযাম্পারর্দর সার্ে আলাপচানরতা করর্ব্ি, তখি তার্দর
অব্িযই েুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্।
নিনিত করুি স্ট কেেচারী এব্ং নিশু/কযাম্পার গ্রুনপংগুনল তটা
সম্ভব্ নস্থ্র োর্ক এব্ং খি এব্ং স্ট খার্ি সম্ভব্ একই গ্রুর্পর
নিশু/কযাম্পাররা একই কেেচারীর্দর সার্ে োর্ক। গ্রুর্পর আয়তি
সব্োনিক 15টি নিশু/কযাম্পার্রর ের্িয সীোব্দ্ধ োকর্ত হর্ব্
(কেী/কেেচারীর্দর ব্াদ নদর্য়)।
তটা সম্ভব্ নিনিত করুি স্ট 15 জ্ি প েন্ত নিশু/কযাম্পার্রর
নব্নভন্ন নস্থ্নতিীল গ্রুর্পর এর্ক অপর্রর সার্ে স্টকাি স্ট াগার্ াগ িা
োর্ক ব্া িূযিতে স্ট াগার্ াগ োর্ক অেব্া একই সের্য় সািারণ
স্থ্াি ব্যব্হার িা কর্রি।
স্টরেরুে এব্ং স্টেকরুর্ের ের্তা স্ট ার্টা জ্ায়গাগুনলর্ত ো ে
সাোনজ্ক দূরে ব্জ্ায় রাখার জ্িয ব্যব্স্থ্াগুনল, এব্ং স্টসই িরর্ির
জ্ায়গাগুনলর্ত সাোনজ্ক দূরে রো করা িা স্টগর্ল, স্টলাক সোগে
সীোব্দ্ধ রাখার জ্িয নচহ্ন এব্ং নসর্েে (স্ট েি ব্যব্হৃত হর্ে ব্র্ল
নচনহ্নত করা) কা েকর করুি।
15 ব্া তার কে নিশু/কযাম্পারর্দর ের্িয ঘর্রর সােনগ্রক ঘিে
সীনেত করার জ্িয স্থ্াি পুিনব্েিযার্সর ুনক্তসঙ্গত পদর্েপ
গ্রহণ করুি।
সাইর্ট অপনরহা ে িয় এেি নভনজ্টরর্দর নিনিদ্ধ করুি,

তদূর সম্ভব্।

নপক-আপ এব্ং স্টেনলভানরর জ্িয নিনদে ষ্ট এলাকা স্থ্াপি করুি,
সম্ভাব্য স্টের্ে কন্ট্যাক্ট সীনেত করুি।
কেেচারীর্দর সিরীর্র জ্োর্য়ত (স্ট েি নব্রনত, নেটিং) সীনেত
করুি তটা সম্ভব্।

নিনিত করুি স্ট কেীরা সব্ সেয় কেপর্ে 6 েু ট দূরে ব্জ্ায়
রার্খি, নদ িা েূল কা েকলার্পর নিরাপত্তার জ্িয তার স্টচর্য় কে
দূরর্ের রর্য়াজ্ি হয় (দদাহরণস্বরূপ, স্ট ৌেভার্ব্ একটি নিশুর
রর্য়াজ্র্ি সাডা স্টদওয়া)।
কেীর্দর জ্িয কেের্েে এব্ং ব্সার জ্ায়গার সংখযা সীোব্দ্ধ/পনরব্তে ি
করুি, ার্ত ব্যনক্তরা সব্ নদক স্টের্ক কেপর্ে 6 েু ট ব্যব্িার্ি োর্ক
(স্ট েি পািাপানি এব্ং এর্ক অপর্রর েুর্খােুনখ োকার সেয়)।
সঙ্কীণে গনল, হলওর্য় ব্া োাঁকা জ্ায়গাগুনলর্ত স্টটপ ব্া নচহ্ন ব্যব্হার
কর্র দভেুখী পার্য় হাাঁটা ট্রানেক হ্রাস করার জ্িয ব্যব্স্থ্া গ্রহণ করা
দনচত, এব্ং সেস্ত সচরাচর ব্যব্হৃত অঞ্চর্ল এব্ং স্ট স্টকার্িা অঞ্চল
স্ট খার্ি সানরব্দ্ধ হওয়ার সম্ভাব্িা স্টব্িী ব্া োিুি জ্োর্য়ত হর্ত পার্র
(স্ট েি ড্রপ ব্া নপকার্পর সেয় ব্ড স্থ্ার্ির স্টভনেনব্দল), স্টসখার্ি
য় েু র্টর দূরে নচনহ্নত কর্র সংর্কত স্থ্াপি করর্ত হর্ব্।
অি-সাইট আলাপচানরতা সীনেত করুি (দদাহরণস্বরূপ কেেচারীর্দর
জ্িয পৃেক রর্ব্ি/রস্থ্ার্ির পে, স্টসই সার্ে নপতাোতা/অনভভাব্ক/
তত্ত্বাব্িায়কর্দর জ্িয নিশুর্দর পৃেক নপকাপ এব্ং ড্রপ)।
নপতাোতা/অনভভাব্ক এব্ং কেেচারীর্দর ের্িয কর্ ারভার্ব্ 6 েু ট দূরর্ের
জ্িয চাইল্ড ড্রপ-অে এব্ং নপক-আপ রনক্রয়ার ব্যব্স্থ্া স্থ্াপি করা।
আগেি এব্ং ড্রপ করার সেয় আগু-নপ ু করুি, এব্ং খি সম্ভব্ হয়,
কেীর্দর নদর্য় নদর্ির শুরুর্ত নপতাোতা/ অনভভাব্র্কর কা স্টের্ক নিশু
ব্া কযাম্পারর্ক গ্রহণ করাি এব্ং নদর্ির স্টির্ি নিশু/কযাম্পারর্ক
নপতাোতা/ অনভভাব্র্কর কার্ নির্য় আসুি, ার্ত ব্াব্া-ো/
অনভভাব্কর্দর স্টেনসনলটির্ত ব্া স্টরাগ্রাে এলাকায় রর্ব্ি করর্ত িা হয়।
একটি কেী নির্য়ার্গর পনরকল্পিা ব্জ্ায় রাখুি া কেীর্দর নব্নভন্ন
স্টেণীকে ব্া নিশুর্দর গ্রুর্পর ের্িয "ভাসোি" অব্স্থ্ায় িা োকর্ত
হয়, নদ িা অরতযানিত পনরনস্থ্নতর কারর্ণ নিশু/কযাম্পারর্দর
নিরাপর্দ তত্ত্বাব্িাি করার রর্য়াজ্ি হয় (দদাহরণস্বরূপ কেীর্দর
অিুপনস্থ্নত)।
ঘুে/নব্োর্ের সেয়, নিশুর্দর কেপর্ে 6 েু ট দূর্র এব্ং পরস্পর্রর
োো ও পা নেনলর্য় স্টিায়ার ব্যব্স্থ্া করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়েে
পুিরায় ক ালা
চাইল্ড কেয়ার এবং কে েযাম্প
করাগ্রাম নির্দে নিো

এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য। এই নির্দে নিকা
ওভারিাইট চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য িয়, া এই েুহূর্তে কাজ্ করার জ্িয
অিুর্োনদত িয়। নব্স্তানরত জ্ািার জ্িয "চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের জ্িয অন্তব্েতীকালীি
COVID-19 নির্দে িিা" (Interim COVID-19 Guidance for Child Care and Day Camp Programs) স্টদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সেয়, চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের সকল োনলক/অপার্রটরর্দর
চাইল্ড স্টকয়ার কেেসনূ চ এব্ং গ্রীষ্মকালীি স্টে কযাম্প সংস্থ্ার সার্ে সম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টেোর্রল রর্য়াজ্িীয়তার
সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং স্টসই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ে অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি
নব্দযোি রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেোর্রল আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি রনতস্থ্াপি করার দর্দেশর্িয িয়।

বাধ্যতামূলে

সুপানরিেৃত সর্বে াত্তম অিুিললি

িারলনরে দূরত্ব
(চলর্ে)

ব্ৃনষ্টর নদর্ি, স্টরাগ্রাে ব্া কা েকলার্পর েেতা নিিোরণ করুি া
নিশু/কযাম্পারর্দর নস্থ্নতিীল স্টগাষ্ঠীর ের্িয ো ে সাোনজ্ক দূরে
ব্জ্ায় রাখর্ত স্টদয়, খি দলগুর্লার্ক অব্িযই নভতর্র ব্া স্টিল্টার্র
োকর্ত হর্ব্ (স্ট েি পাকে পযানভনলয়ি)।
খি অল্পব্য়স্ক স্ট র্লর্ের্য়র্দর ত্ন স্টিওয়া হয়:
•
একটি স্টব্নি ব্ড স্টব্াতাে স্টদওয়া, লম্বা হাতার জ্াো ব্া
স্মক পরুি এব্ং একটি লম্বা চু ল পনির্টল ব্া অিয স্টকি
নব্িযার্সর োিযর্ে কলার স্টের্ক সনরর্য় রাখুি।
•
এই স্টরাগ্রার্ের কেেচারী এব্ং নিশুর্দর জ্িয একানিক
স্টপািার্কর ব্যব্স্থ্া রাখুি।
•
একটি প্লানের্কর ব্যার্গ দূনিত কাপড রাখুি এব্ং লনির
জ্িয ব্ানড পা াি অেব্া স্বস্থ্ার্ি স্টিায়ার জ্িয পা াি।

রনতরক্ষামূলে
সরঞ্জাম

কেীরা এর্ক অপর্রর স্টের্ক 6 েু ট দূর্র োকার সেয় স্ট ি েুর্খর
আব্রণ পনরিাি কর্রি, এব্ং দূরে নিনব্ের্ির্ি নিশু/কযাম্পারর্দর
সার্ে কো ব্লার সেয় স্ট ি সব্ সেয় তা পর্রি।

OSHA নির্দে নিকা অিু ায়ী অভযেেিা এব্ং নসনকদনরটির স্টের্স্ক
রনতব্ন্ধকতা (স্ট েি স্টপ্লনিগ্লাস ব্া অিুরূপ দপাদাি) ইিেল করুি।

কেেচারীর্দর নব্িা খরর্চ একটি গ্রহণর্ াগয েুর্খর আব্রণ রদাি
করর্ত হর্ব্ এব্ং রনতস্থ্াপর্ির রর্য়াজ্ি হর্ল তার জ্িয আব্রর্ণর
এক প োপ্ত সরব্রাহ োকর্ত হর্ব্।
গ্রহণর্ াগয েুর্খর আব্রর্ণর ের্িয অন্তভুে ক্ত োকর্ব্, নকন্তু তার্তই
সীোব্দ্ধ িয়, কাপড (স্ট েি, ব্ানডর্ত স্টসলাই করা, কুইক কাট,
ব্যান্ডািা), সানজ্েকযাল োস্ক।
েুর্খর আব্রণ পনরষ্কার করুি, রনতস্থ্াপি করুি এব্ং স্টিয়ার করা
নিনিদ্ধ করুি। অিুগ্রহ কর্র কাপর্ডর েুর্খর আব্রণ এব্ং অিযািয
িরর্ির ব্যনক্তগত রনতরোেূলক সরঞ্জাে (PPE) সম্পর্কে অনতনরক্ত
তর্েযর জ্িয, তার সার্ে তা ব্যব্হার এব্ং পনরষ্কার্রর নির্দে িাব্লীর
জ্িয স্টরাগ নিয়ন্ত্রণ ও রনতর্রাি স্টকন্দ্র (CDC) এর নির্দে নিকা স্টদখুি।
কেীর্দর নকভার্ব্ PPE পরর্ত হয়, খুলর্ত হয়়, পনরষ্কার করর্ত হয়
(স্ট েি রর্ াজ্য), এব্ং PPE ব্ানতল করর্ত হয় তা নির্য় রিীেণ
স্টদওয়া।
ব্স্তুসেূহ স্টিয়ার করা সীনেত করুি (স্ট েি ইর্লকট্রনিক সরঞ্জাে,
নিল্প এব্ং কারুনিল্প দপকরণ, টাচ নিি) এব্ং স্টিয়ার করা
পৃষ্ঠতল স্পিে করার্ক নিরুৎসানহত করুি; অেব্া, খি স্টিয়ার
করা ব্স্তুর সংস্পর্িে অেব্া ঘি ঘি স্পিে করা এলাকার সার্ে
সংস্পর্িে আসা হয়, তখি কেীর্দর গ্লাভস পরর্ত হর্ব্ (কার্জ্র
দপ ুক্ত ব্া নচনকৎসাগত); অেব্া, স্পিে করার আর্গ এব্ং পর্র
হার্তর পনরেন্নতা অিুিীলি করা কেী এব্ং নিশু/কযাম্পারর্দর
জ্িয ব্ািযতােূলক করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়েে
পুিরায় ক ালা
চাইল্ড কেয়ার এবং কে েযাম্প
করাগ্রাম নির্দে নিো

এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য। এই নির্দে নিকা
ওভারিাইট চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য িয়, া এই েুহূর্তে কাজ্ করার জ্িয
অিুর্োনদত িয়। নব্স্তানরত জ্ািার জ্িয "চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের জ্িয অন্তব্েতীকালীি
COVID-19 নির্দে িিা" (Interim COVID-19 Guidance for Child Care and Day Camp Programs) স্টদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সেয়, চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের সকল োনলক/অপার্রটরর্দর
চাইল্ড স্টকয়ার কেেসনূ চ এব্ং গ্রীষ্মকালীি স্টে কযাম্প সংস্থ্ার সার্ে সম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টেোর্রল রর্য়াজ্িীয়তার
সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং স্টসই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ে অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি
নব্দযোি রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেোর্রল আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি রনতস্থ্াপি করার দর্দেশর্িয িয়।

বাধ্যতামূলে
চাইল্ড কেয়ার
করাগ্রাম এবং েযাম্প
সংক্রান্ত নক্রয়ােলাপ

সুপানরিেৃত সর্বে াত্তম অিুিললি

পুল এব্ং জ্লজ্ কা েকলার্পর জ্িয:
•
নিনিত করুি স্ট পানির্ত োকাকালীি েুর্খর আব্রণ
স্ট ি িা পরা হয়;
•
নিশু/কযাম্পারর্দর নস্থ্নতিীল গ্রুপগুনল পৃেক রাখুি;
•
স্টসই সব্ পানির কা েকলাপর্ক দৎসানহত করুি স্ট খার্ি
কেীরা নির্জ্রা পানির্ত িা স্টের্ক পানির্ত ব্য়স্ক
নিশু/কযাম্পারর্দর নিরাপর্দ তত্ত্বাব্িাি করর্ত পার্রি।
•
ো ে সাোনজ্ক দূরে ব্জ্ায় রাখা নিনিত করা,
তটা সম্ভব্;
•
পনরষ্কার করার এব্ং জ্ীব্ািুেুক্ত করার স্টরার্টাকল
ব্ৃনদ্ধ করুি;
•
CDC-র নির্দে নিকা স্টদখুি।

নদ পনরব্হর্ণর রর্য়াজ্ি হয়:
•
নিনিত করুি স্ট
খি নিশুরা গানডর্ত দ র্ , তারা
নপ ি স্টের্ক সাের্ি আসি দখল করর্ , স্ট খার্ি তা
করা সম্ভব্।
•
আব্হাওয়া অিুকূল হর্ল ব্ায়ু চলাচর্লর ব্যব্স্থ্া ব্াডাি
ািব্াহর্ণর ের্িয (স্ট েি ব্ার্সর দপর্রর হযাচ স্টখালা
ব্া জ্ািালা খুর্ল স্টদওয়া)।

স্টখলািুলা এব্ং ক্রীডা সংক্রান্ত কা েকলার্পর জ্িয:
•
নিশু/কযাম্পারর্দর নস্থ্নতিীল গ্রুপগুনল পৃেক রাখুি;
•
সাোিয ব্া স্টকাি িারীনরক সংস্পিে াডা কা েকলার্পর
দপর ের্িার্ াগ নদি (দদাহরণস্বরূপ হাইনকং, স্টদৌডার্িা);
•
এেি স্টখলািুলার্ত দৎসাহ নদি ার্ত কে ঘনিষ্ঠ সংস্পিে
রর্য়াজ্ি, নিকট সংস্পিে জ্নডত সরঞ্জাে সহ স্টখলািুলার
পনরব্র্তে ;
•
কে ঝুাঁ নক সহ কা েকলাপ, স্ট েি দেতা-নিেোণ এব্ং
কনন্ডিনিং, দৎসানহত করুি;
•
পনরষ্কার করার এব্ং জ্ীব্ািুেুক্ত করার স্টরার্টাকল
ব্ৃনদ্ধ করুি;
•
CDC-র নির্দে নিকা স্টদখুি।
খাদয পনরর্িব্ার জ্িয:
•
নিশু/কযাম্পারর্দর স্বতন্ত্র খার্দযর অংি পনরর্ব্িি করুি;
•
নিশু/কযাম্পারর্দর নস্থ্নতিীল গ্রুপগুনল পৃেক রাখুি;
•
দখল/সোর্ব্ি কোর্িার জ্িয খাব্ার্রর সেয় আগু-নপ ু
করুি;
•
অিযািয স্টটনব্র্লর স্টের্ক অন্তত 6 েু ট ব্যব্িার্ি স্টটনব্লগুনল
রাখুি তটা সম্ভব্।
স্টরাগ্রাে স্টের্ক দূর্র ভ্রেণ নিরুৎসানহত করুি (দদাহরণস্বরূপ নেল্ড
নট্রপ)। নদ পনরব্হর্ণর রর্য়াজ্ি হয়, গানডর্ত নিশুর্দর নস্থ্নতিীল
গ্রুপ ব্জ্ায় রাখার জ্িয সকল ুনক্তসঙ্গত রর্চষ্টা করুি।
•
নদ নিশুর্দর দলগুনল একটি গানডর্ত নেনেত করর্ত হয়,
তাহর্ল নব্নভন্ন নিশু/কযাম্পার এব্ং কেেচারীর্দর ের্িয ার্ত
দূরে ব্াডার্িার ায়, স্টসইভার্ব্ ব্সার ব্যব্স্থ্া করর্ত হর্ব্।
•
2 ব্ র্রর স্টব্িী ব্য়সী সকল ব্যনক্ত (ড্রাইভার, কেেচারী
এব্ং নিশু) এব্ং নচনকতসাগতভার্ব্ েুখ স্টের্ক রাখর্ত
সেে সকল ব্যনক্তর্ক অব্িযই েুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়েে
পুিরায় ক ালা
চাইল্ড কেয়ার এবং কে েযাম্প
করাগ্রাম নির্দে নিো

এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য। এই নির্দে নিকা
ওভারিাইট চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য িয়, া এই েুহূর্তে কাজ্ করার জ্িয
অিুর্োনদত িয়। নব্স্তানরত জ্ািার জ্িয "চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের জ্িয অন্তব্েতীকালীি
COVID-19 নির্দে িিা" (Interim COVID-19 Guidance for Child Care and Day Camp Programs) স্টদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সেয়, চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের সকল োনলক/অপার্রটরর্দর
চাইল্ড স্টকয়ার কেেসনূ চ এব্ং গ্রীষ্মকালীি স্টে কযাম্প সংস্থ্ার সার্ে সম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টেোর্রল রর্য়াজ্িীয়তার
সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং স্টসই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ে অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি
নব্দযোি রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেোর্রল আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি রনতস্থ্াপি করার দর্দেশর্িয িয়।

বাধ্যতামূলে
স্বাস্থ্যনবনধ্, পনরষ্কারপনরচ্ছন্নতা, ও
জলবাণূমুক্তেরণ

সুপানরিেৃত সর্বে াত্তম অিুিললি

স্টরাগ নিয়ন্ত্রণ এব্ং রনতর্রাি স্টকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এব্ং স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর স্টদওয়া স্বাস্থ্যনব্নি এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকরর্ণর আব্িযকতাগুনল
স্টের্ি চলুি এব্ং সাইর্ট পনরষ্কার করার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্তকরণ করার
লগগুনল ব্জ্ায় রাখুি ার্ত তানরখ, সেয়, এব্ং পনরষ্কার করার
পনরসর িনেব্দ্ধ করা োর্ক।
হার্তর স্বাস্থ্যনব্নি পালর্ির স্টেিি রদাি এব্ং রেণার্ব্েণ করুি:
সাব্ার্ির সর্ঙ্গ ব্হোি পানি সহ এব্ং কাগর্জ্র নিষ্পনত্তর্ াগয
স্টতায়ার্ল; ব্া স্ট খার্ি হাত স্টিায়ার ব্যব্স্থ্া স্টিই ব্া ব্াস্তব্সম্মত
িয় স্টসখার্ি একটি 60% ব্া তার স্টব্নি অযালর্কাহল িারণকারী
অযালর্কাহল-নভনত্তক হযান্ড সযানিটাইজ্ার রদাি করুি।
সাইর্টর সািারণ এলাকা জ্ুর্ড হযান্ড সযানিটাইজ্ার দপলব্ধ করুি।

নিশুর্দর ব্ানড স্টের্ক স্টখলিা িা নির্য় আসর্ত দৎসানহত করুি।
নদ কেীরা নিশুর্দর স্টের্ক আলাদা ভার্ব্ খাওয়া দাওয়া কর্রি,
তাহর্ল তার্দর ব্ানড স্টের্ক দুপুর্রর খাব্ার আির্ত দৎসানহত করুি।
সুনব্িাজ্িক স্থ্ার্ি হযান্ড সযানিটাইজ্ার রাখুি (দদাহরণস্বরূপ
রর্ব্িদ্বার/রস্থ্াি পে, নিরাপত্তা/অভযেেিার স্টেস্ক)।
হযান্ড সযানিটাইজ্ার স্টেির্ির কার্ সাইর্িজ্ া নির্দে ি কর্র স্ট
দৃিযোিভার্ব্ েয়লা হাত সাব্াি এব্ং পানি নদর্য় িুর্য় স্টেলা দনচত;
হযান্ড সযানিটাইজ্ার দৃিযোিভার্ব্ েয়লা হার্ত কা েকর িয়।
PPE সহ েয়লা সােগ্রী নিষ্পনত্তর পাে স্টেনসনলটির চারপার্ি স্থ্াপি
কর্র রাখুি।

কেী/কেেচারী এব্ং নিশু/কযাম্পারর্দর অব্িযই স্টরাগ্রার্ে রর্ব্র্ির
সার্ে সার্ে হার্তর পনরেন্নতা সম্পন্ন করর্ত হর্ব্।
নিম্ননলনখত দদাহরণগুনলর্ত কেী এব্ং নিশুর্দর পনরেন্নতা অিুিীলি
করর্ত হর্ব্:
•
রেে স্টরাগ্রাে কা েকলার্প আগের্ণর পর;
•
সকল স্টরাগ্রাে কা েকলার্পর ের্িযব্তী সের্য়;
•
স্টগাসল ঘর ব্যব্হার্রর পর;
•
খাওয়ার আর্গ; এব্ং
•
সব্ের্িি স্টরাগ্রাে কা েকলাপ তযাগ করার আর্গ।
স্টিয়ারকৃ ত এব্ং ঘি ঘি স্পিেকৃত পৃষ্ঠতর্লর জ্িয ো ে পনরষ্কার/
জ্ীব্াণুেুক্তকরর্ণর সরব্রাহ রদাি করুি (স্ট েি দরজ্ার হাতল,
োনল্ট-নসট স্ট্রলার, স্টখলিা, নিল্প সরব্রাহ, স্ট খার্ি নিশুরা খায়),
এব্ং কেীর্দর এই সব্ পৃষ্ঠতলগুনল ব্যব্হার্রর আর্গ/পর্র এই সরব্রাহ
ব্যব্হার করর্ত এব্ং তার পর্র হার্তর স্বাস্থ্যনব্নি অিুসরণ করর্ত
দৎসানহত করুি।
পনরর্ব্ি রো সংস্থ্া (Environmental Protection Agency, EPA)
কতৃে ক COVID-19 এর নব্রুর্দ্ধ কা েকর ব্র্ল সিাক্ত করা পনরর্ব্ি
সংরেণ নব্ভার্গর (Department of Environmental Conservation,
DEC) পর্ণযর তানলকা ব্যব্হার কর্র সরঞ্জাে এব্ং স্টখলিা নিয়নেত
পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করুি।
নিশু/কযাম্পারর্দর এেি স্টখলিা ব্যব্হার করা স্টের্ক নব্রত রাখা
া পনরষ্কার/পনরষ্কার করা ার্ব্ িা (স্ট েি স্টড্রস-আপ করার
কাপড, পুতুলসেূহ)।
নিশু/কযাম্পারর্দর নব্োর্ের সেয় সহ স্টরাগ্রার্ের জ্িয, রনতটি
নিশু/কযাম্পার্রর জ্িয আলাদা আলাদা পনরষ্কার নব্ ািার আব্রণ
দপলব্ধ করুি, এব্ং পনরষ্কার/জ্ীব্াণুেুক্ত িা হর্ল নব্ ািা ভাগাভানগ
করার অিুেনত স্টদর্ব্ি িা।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়েে
পুিরায় ক ালা
চাইল্ড কেয়ার এবং কে েযাম্প
করাগ্রাম নির্দে নিো

এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য। এই নির্দে নিকা
ওভারিাইট চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য িয়, া এই েুহূর্তে কাজ্ করার জ্িয
অিুর্োনদত িয়। নব্স্তানরত জ্ািার জ্িয "চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের জ্িয অন্তব্েতীকালীি
COVID-19 নির্দে িিা" (Interim COVID-19 Guidance for Child Care and Day Camp Programs) স্টদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সেয়, চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের সকল োনলক/অপার্রটরর্দর
চাইল্ড স্টকয়ার কেেসনূ চ এব্ং গ্রীষ্মকালীি স্টে কযাম্প সংস্থ্ার সার্ে সম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টেোর্রল রর্য়াজ্িীয়তার
সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং স্টসই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ে অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি
নব্দযোি রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেোর্রল আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি রনতস্থ্াপি করার দর্দেশর্িয িয়।

বাধ্যতামূলে

সুপানরিেৃত সর্বে াত্তম অিুিললি

স্বাস্থ্যনবনধ্, পনরষ্কারপনরচ্ছন্নতা, ও
জলবাণূমুক্তেরণ
(চলর্ে)

অল্পব্য়স্ক ব্াচ্চার্দর ত্ন স্টিওয়ার সেয় নিম্ননলনখত সতকে তােূলক
ব্যব্স্থ্াগুনল নিি:
•
কেী এব্ং নিশু/কযাম্পার দভর্য়র জ্িয ঘি ঘি এব্ং
পুঙ্খািুপুঙ্খভার্ব্ হার্তর পনরেন্নতা।
•
খিই স্টকাি নিশু িারীনরক নিিঃশ্বরর্ির কারর্ণ নির্জ্র্ক
েয়লা কর্র স্টের্ল তখি নিশুর কাপড পনরব্তে ি কর্র
নিশুটির্ক পনরষ্কার করর্ত হর্ব্ স্ট েি রর্য়াজ্ি।
•
খি োয়াপানরং/টয়র্লর্ট সহায়তা রদাি করর্ব্ি, তখি
গ্লাভস পরুি, হাত স্টিার্ব্ি (কেেচারী এব্ং নিশু), এব্ং
রনতটি নিশুর জ্িয পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণূেুক্তকরর্ণর
িাপগুনল অিুসরণ করুি।
•
অনতনরক্ত তর্েযর জ্িয CDC-র নির্দে নিকা স্টদখুি।

ক াগার্ াগ

নিনিত করুি স্ট আপনি রাজ্য-কতৃে ক জ্ানর করা নির্দে নিকা
প োর্লাচিা কর্রর্ ি ও ব্ুর্ঝর্ ি, এব্ং আপনি স্টসগুর্লা ব্াস্তব্ায়ি
করর্ব্ি।

কেেচারী, নপতাোতা/ অনভভাব্ক এব্ং নিশু/কযাম্পারর্দর জ্িয একটি
স্ট াগার্ াগ পনরকল্পিা ততনর করুি ার ের্িয রর্য়র্ রর্ াজ্য নির্দে িিা,
রনিেণ, সাইর্িজ্, এব্ং তেয রদার্ির একটি সােঞ্জসযপূণে দপায়।

সকল কেেচারী/কেেচারীর্দর রার্জ্যর নির্দে নিকায় রর্ াজ্য সতকে তা/
িীনতর দপর রনিেণ নদি দূরব্তীভার্ব্ অেব্া সিরীর্র ো ে
সাোনজ্ক দূরে ব্যব্হার কর্র এব্ং সকল অংিগ্রহণকারীর্দর জ্িয
েুর্খর আব্রণ ব্ািযতােূলক কর্র।

COVID-19 এর নব্স্তার স্ট কার্ত সের্ব্ত হওয়ার পনরর্ব্র্ি নিশুর্দর ভাল
জ্িস্বাস্থ্য সংক্রান্ত আচরণ এব্ং সাোনজ্ক আলাপচানরতার অিুিীলি
নকভার্ব্ সেেেি করা ায় স্টস নব্ির্য় কেীর্দর রনিেণ নদি।

স্টেনসনলটির চানরনদর্ক সাইর্িজ্ স্টপাে করুি োিুির্দর সঠিক
পনরেন্নতা, সাোনজ্ক দূরর্ের নিয়ে, দপ ুক্ত PPE এর ব্যব্হার
এব্ং পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুেুক্ত করার স্টরার্টাকল স্টের্ি চলার কো
ের্ি কনরর্য় স্টদওয়ার জ্িয।

COVID-19 সংক্রান্ত দর্দ্বর্গ সাডা স্টদওয়ার জ্িয একজ্ি কেেচারীর্ক
নিনদে ষ্ট করা। কেেচারী এব্ং নপতাোতা/অনভভাব্কর্দর জ্ািা দনচত
এই ব্যনক্ত স্টক এব্ং নকভার্ব্ তার সার্ে স্ট াগার্ াগ করর্ত হয়।

সাইর্ট সম্পূণে করা নিরাপত্তা পনরকল্পিার সারসংর্েপ স্টপাে করুি।

নিনিং

দায়ব্দ্ধ পেগুর্লার্ক অব্িযই কেীর্দর ব্ানডর্ত োকার নির্দে ি নদর্ত
হর্ব্ নদ তারা অসুস্থ্ স্টব্াি কর্রি এব্ং অসুস্থ্ নিশু/কযাম্পারর্দর
ব্ানডর্ত রাখার জ্িয নপতাোতা/অনভভাব্কর্দর স্মরণ কনরর্য়
নদর্ত হর্ব্।
কেেচারী, নভনজ্টর (স্ট েি ঠিকাদার, নব্র্ক্রতা) এব্ং নিশু/
কযাম্পারর্দর জ্িয ব্ািযতােূলক স্বাস্থ্য িীনিং েূলযায়ি (স্ট েি
রশ্নাব্লী, তাপোো পরীো) ব্াস্তব্ায়ি করুি, হয় সরাসনর
অেব্া তার্দর নপতাোতা/অনভভাব্র্কর োিযর্ে।

ব্যনক্ত আসার আর্গ দূরব্তী িীনিং (স্ট েি স্টটনলর্োি ব্া ইর্লকট্রনিক
জ্নরর্পর োিযর্ে) সম্পাদি করুি, তটা সম্ভব্।
সাইর্ট োকর্ল িীনিং স্টিি হওয়ার আর্গ ব্যনক্তগণর্ক এর্ক অপর্রর
সার্ে ঘনিষ্ঠ ব্া নিকট সংস্পর্িে আসা স্টের্ক নব্রত রাখর্ত হর্ব্।
িীিারর্দর CDC, DOH এব্ং OSHA স্টরার্টাকর্লর সার্ে পনরনচত
ব্যনক্তর্দর রনিেণ স্টদওয়া দনচত এব্ং িূযিতেভার্ব্, একটি েুর্খর
আব্রণ সহ ো ে PPE পনরিাি করর্ত হর্ব্।

িীনিং অব্িযই গত 14 নদর্ি (1) COVID-19 এর দপসগে সম্পর্কে
নজ্র্েস করর্ত হর্ব্, (2) গত 14 নদর্ি ইনতব্াচক COVID-19
পরীো, এব্ং/অেব্া (3) গত 14 নদর্ি নিনিত ব্া সর্েহভাজ্ি
COVID-19 স্টকর্সর সার্ে ঘনিষ্ঠ ব্া নিকট সংস্পিে। রনতনক্রয়াগুনল
অব্িযই প োর্লাচিা করর্ত হর্ব্ এব্ং অব্িযই িনেব্দ্ধ করর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ইয়েে
পুিরায় ক ালা
চাইল্ড কেয়ার এবং কে েযাম্প
করাগ্রাম নির্দে নিো

এই নির্দে নিকা স্টেটব্যাপী সকল চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য। এই নির্দে নিকা
ওভারিাইট চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং কযাম্প স্টরাগ্রার্ের স্টের্ে রর্ াজ্য িয়, া এই েুহূর্তে কাজ্ করার জ্িয
অিুর্োনদত িয়। নব্স্তানরত জ্ািার জ্িয "চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের জ্িয অন্তব্েতীকালীি
COVID-19 নির্দে িিা" (Interim COVID-19 Guidance for Child Care and Day Camp Programs) স্টদখুি।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সেয়, চাইল্ড স্টকয়ার এব্ং স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ের সকল োনলক/অপার্রটরর্দর
চাইল্ড স্টকয়ার কেেসনূ চ এব্ং গ্রীষ্মকালীি স্টে কযাম্প সংস্থ্ার সার্ে সম্পনকে ত স্টেট এব্ং স্টেোর্রল রর্য়াজ্িীয়তার
সার্ে হালিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং স্টসই পনরব্তে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ে অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা স্টকাি
নব্দযোি রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, স্টেট, এব্ং স্টেোর্রল আইি, নিয়েকািুি এব্ং োি রনতস্থ্াপি করার দর্দেশর্িয িয়।

বাধ্যতামূলে
নিনিং (চলর্ে)

সুপানরিেৃত সর্বে াত্তম অিুিললি

ব্ার্স াতায়ার্তর োিযর্ে স্টরাগ্রার্ে আসা নিশু/কযাম্পার এব্ং ব্ার্স
তত্ত্বাব্িািকারী কেেচারীর্দর জ্িয, ব্ার্স ও ার আর্গ িীনিং সম্পন্ন
করর্ত হর্ব্, স্ট খার্ি তা করা সম্ভব্।
নদ স্টকাি নিশু/কযাম্পার্রর নপতাোতা/অনভভাব্কর্ক নব্নেন্ন করর্ত
হয়, কারণ তারা COVID-19 এর জ্িয ইনতব্াচক পরীোর েল
লাভ কর্রর্ ি, অেব্া COVID-19 এর লেণ রদিেি করর্ ি,
স্টসর্ের্ে স্টসই নপতা-োতা/ অনভভাব্কর্ক অব্িযই পরােিে নদর্ত
হর্ব্ স্ট তারা তার্দর সন্তাির্ক স্টিওয়া সহ স্টকাি কারর্ণই সাইর্ট
রর্ব্ি করর্ত পারর্ব্ি িা।
•
নদ স্টসই নপতাোতা/অনভভাব্ক - ন নি নিশু/কযাম্পার্রর
পনরব্ার্ররই সদসয হি - COVID-19 এর লেণ রদিেি কর্রি
ব্া নদ তার্ক ভাইরাসটির জ্িয পরীো করা হর্য় োর্ক
এব্ং তার্ক ইনতব্াচক পাওয়া নগর্য় োর্ক, তাহর্ল নিশুটির্ক
ব্ানড নির্য় াওয়ার জ্িয নপতাোতার অিুর্োনদত অিয
একজ্ি ব্যনক্তর্ক ব্যব্হার করুি। একটি "ঘনিষ্ঠ পনরনচনত"
নহর্সর্ব্, নিশু/কযাম্পার্রর স্টকায়ারানন্ট্র্ির সেয়কার্লর জ্িয
চাইল্ড স্টকয়ার ব্া স্টে কযার্ম্প নের্র াওয়া দনচত িয়।
•
নদ নপতা/অনভভাব্র্ক - ন নি নিশু/কযাম্পার্রর েত একই
পনরব্ার্রর সদসয - একটি সতকে তােূলক ব্যব্স্থ্া নহর্সর্ব্
স্টকায়ারানন্ট্ি করা হয়, স্টকাি দপসগে ব্া ইনতব্াচক
পরীো াডাই, তাহর্ল কেীর্দর রাঙ্গর্ির ব্াইর্র নগর্য়,
অেব্া সীোিা প েন্ত স্টহাঁ র্ট নগর্য় নিশু/কযাম্পারর্ক
নপতাোতা/অনভভাব্র্কর কার্ স্টপৌাঁর্ স্টদওয়া দনচৎ।
"পনরনচনতর একটি স্ট াগার্ াগ" নহর্সর্ব্ নিশু/কযাম্পার
স্টকায়ারানন্ট্ি চলাকালীি সের্য় চাইল্ড স্টকয়ার ব্া স্টে
কযার্ম্প নের্র স্ট র্ত পার্র।
•
নদ স্টকাি নিশু/কযাম্পার ব্া তার্দর পনরব্ার্রর সদসয
COVID-19 দপসগে কর্র এব্ং/অেব্া ইনতব্াচক পরীোর
েল লাভ কর্র, তাহর্ল নিশুটির্ক অব্িযই স্টকায়ারানন্ট্ি
করর্ত হর্ব্ এব্ং স্টকায়ারানন্ট্ি সম্পন্ন িা হওয়া প েন্ত চাইল্ড
স্টকয়ার ব্া স্টে কযাম্প স্টরাগ্রার্ে স্ট াগ নদর্ত পারর্ব্ িা।

এেি সকল কেী, নপতাোতা/অনভভাব্ক, নিশু এব্ং
অতযাব্িযক দিেিােী সহ রর্তযক ব্যনক্তর একটি লগ
ার্দর কার্জ্র সাইট ব্া এলাকায় অিযািয ব্যনক্তর্দর
স্ট াগার্ াগ হর্ত পার্র; স্টসই সকল স্টেনলভানর াডা
ব্যনক্তগত রনতরোেূলক সরঞ্জাে (PPE) এর সার্ে ব্া
োিযে দ্বারা সঞ্চানলত হয়।

স্ট সেস্ত কেেচারী, নপতা-োতা/অনভভাব্ক, ব্া নিশু/কযাম্পাররা
একটি সর্েহজ্িক ব্া নিনিত COVID-19 স্টকর্সর পর্র কার্জ্ আব্ার
স্ট াগদাি করর্ত চাইর্ ি ব্া সাইর্ট নেরর্ত চাইর্ ি অেব্া নদ
COVID-19 এর সংক্রনেত একজ্ি ব্যনক্তর ঘনিষ্ঠ সানন্নর্িয এর্স
োর্কি ব্া কা াকান এর্স োর্কি, তার্দর দর্দেশর্িয স্টরার্টাকল
এব্ং িীনতোলার জ্িয DOH এর এই নির্দে নিকাটি স্টদখুি।

অনব্লর্ম্ব রাজ্য এব্ং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য নব্ভাগর্ক তার্দর সাইর্ট স্টকাি
কেেচারী ব্া নিশু/কযাম্পার্রর স্টকাি ইনতব্াচক পরীোর েলােল
সম্পর্কে অব্নহত করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

স্টকার্িা
ব্জ্ায় রাখুি,
সার্ে ঘনিষ্ঠ
া দপ ুক্ত
স্পিেনব্হীি

SAVE LIVES.

