COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায় রির্ম াণ
সংক্রান্ত কার্ম কলাপগুরলি জিয অন্তবম র্তীকালীি রির্দম রিকা
আপরি এই িরিটি পর্ি আপরি িীর্ে রিরির্ত কির্র্ত পার্িি।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উর্েিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্া চলাকালীন হনর্মাণ প্রকসের র্াহলক/অপাসরটর এেং তাসের কর্মচারী এেং
ঠিকাোরসের COVID-19 এর প্রােুর্মাে থেসক োেধানতা েংক্রান্ত হেহধ-হনসেধ প্রোন করার জনয এই অন্তেমতী হনসেম হিকা
("হনর্মাণ প্রকসের জনয COVID-19 এর অন্তেমতী হনসেম হিকা") ততহর িস়েসে।
এই হনসেম হিকাগুহল থকেলর্াত্র নযযনতর্ প্রস়োজনী়েতা এেং হনস়োগকতম া অহতহরক্ত েতকম তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসত
পাসরন। এই হনসেম হিকা রাসজযর পুনরা়ে চালু িও়োর হিতী়ে পর্মাস়ের ের়্ে েেমাহধক পহরহচত জনস্বাসস্থ্যর অনুিীলসনর
উপর হর্হি কসর ততহর করা, এেং থর্ েহলসলর উপর এই হনসেম হিকা হর্হি কসর তা ঘন ঘন পহরেহতম ত িসত পাসর এেং
িস়ে োসক। হনর্মাণ োইটগুহলসক হনর্মাণ কার্মক্রর্ েংক্রান্ত েকল স্থ্ানী়ে, থেট এেং থেডাসরল প্রস়োজনী়েতা থর্সন চলসত
িসে। হনর্মাণ কাসর্ম জহিত েকল পক্ষ এই আেিযকতাগুহলর থর্ থকাসনা আপসডট িসল থে হেেস়ে অেগত োকা,
থেইোসে থর্ থকাসনা হনর্মাণ েংক্রান্ত কার্মকলাপ এেং/অেো োইসটর হনরাপিা পহরকেনাসত থেগুহল অন্তর্ুম ক্ত করার জনযও
তকহে়েতসর্াগয।
পটভূ রর্
7ই র্াচম, 2020 তাহরসে, গর্নমর অযান্ড্রু এর্. কুওসর্া COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসত একটি জরুহর অেস্থ্া থঘােণা কসর
হনেমািী আসেি 202 জাহর কসরহেসলন। ের্গ্র হনউই়েকম জুসি COVID-19 এর কহর্উহনটি ট্রান্সহর্িন ঘসটসে। আসরা
েহিস়ে পিা হ্রাে করসত, থর্োসন েম্ভে, েযহক্তসের র্সধয অেিযই অন্তত 6 েু সটর োর্াহজক েযরত্ব েজা়ে রােসত িসে।
20 র্াচম 2020 তাহরসে গর্নমর কুওসর্া হনেমািী আসেি 202.6 জাহর কসরন, র্াসত ের্স্ত থগৌণ েযেোগুহলসক েপ্তসরর
েপ্তর র্ধযস্থ্ কর্ীসের কাজকর্মসক েন্ধ রাোর হনসেম ি থেও়ো ি়ে। অতযােিযকী়ে েযেো, ঠিক থর্র্াসে এম্পা়োর থেট
থডসর্লপসর্ন্ট কসপমাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) িারা েংজ্ঞােদ্ধ করা িস়েসে,
পহরচালনহেহধ েযহক্তগত হনসেধাজ্ঞার িতম ােলীর র্সধয প্রসর্াজয ন়ে হকন্তু হনউ ই়েকম থেট হডপাটমসর্ন্ট অে থিলে
(Department of Health, DOH) িারা জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপে কাসজর পহরসেি েজা়ে রাোর জনয
প্রস়োজনী়ে পহরচালনহেহধ এেং হনসেম িােলী থর্সন চলসত িসে এেং র্ত থেহি েম্ভেে োর্াহজক েযরত্ব েজা়ে রাোসত েৃঢ়
অনুসরাধ করা িস়েসে।
12ই এহপ্রল, 2020 তাহরসে, গর্নমর কুওসর্া ের্স্ত অতযােিযকী়ে েযেো়েীক প্রহতষ্ঠানসক তার কর্ীসের, র্ারা কর্মস্থ্সল
উপহস্থ্ত আসেন, তাসের হেনার্যসলয র্ুসের আচ্ছােন প্রোন করসত িসে, র্া তাসের কাসজর ের়্ে জনোধারণ ো
গ্রািকসের েসে েরােহর েংসর্াগ ঘটার ের়্ে অেিযই েযেিার করসত িসে, এই র্সর্ম হনেমািী আসেি 202.16 জাহর
কসরসেন। 15 এহপ্রল 2020 তাহরসে গর্নমর কুওসর্া হনেমািী আসেি 202.17 জাহর কসরসেন, র্া েুই েেসরর থেহি
ে়েেী এেং হচহকৎোগতর্াসে র্ুসের আেরণ েিন করসত েক্ষর্ েকলসক একটি েেমজনীন স্থ্াসন এেং র্েন োর্াহজক
েযরত্ব েজা়ে রাো েম্ভে ন়ে, ো র্েন োর্াহজক েুরত্ব েজা়ে রােসেন না, তেন তাসের নাক ও র্ুে একটি র্াস্ক
অেো কাপসির ততহর র্ুসের আেরণ হেস়ে ঢাকার জনয হনসেম ি থে়ে। 16 এহপ্রল 2020 তাহরসে গর্নমর কুওসর্া হনেমািী

আসেি 202.18 জাহর কসরন র্া েরকারী এেং থেেরকারী পহরেিণ ো অনযানয র্ািার পহরেিণ েযেিার করা েুই
েেসরর থেহি ে়েসের এেং হচহকৎোগতর্াসে একটি র্ুসের আেরণ েিণ করসত েক্ষর্ েকল র্ানুেসক অেিযই থকান
র্াত্রার ের়্ে তাসের নাক এেং র্ুসের উপর একটি র্াস্ক অেো র্ুসের আেরণ পরার হনসেম ি থে়ে। এোিাও েরকাহর
ো থেেরকাহর পহরেিসনর থর্ থকান পহরচালক ো চালকসক একটি র্ুসের আেরণ ো র্াস্ক র্া তাসের নাক এেং র্ুে
থঢসক রাসে, টা পরার হনসেম ি থে়ে র্েন থতর্ন থকান গাহিসত থকান র্াত্রী োসক। েযেোহ়েক প্রহতষ্ঠাসনর
পহরচালক/র্াহলকসের, র্ুসের আেরণ ো র্াসস্কর আেহিযকতা না থর্সন চলা েযহক্তেগমসক প্রসেি করসত না থেও়োর
অহধকার প্রোন কসর গর্নমর কুওসর্া, 29 থি থর্, 2020 তাহরসে হনেমািী আসেি 202.34 জাহর কসরসেন।
26থি এহপ্রল, 2020 তাহরসে গর্নমর কুওসর্া থঘােণা কসরন থর্ তেয-পহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেেসণ পর্মা়ে হর্হিসত
হনউই়েসকম হিে এেং েযেো পুনরা়ে থোলার েযাপাসর পর্মা়ে হর্হিক েৃহির্হে গ্রিণ করা িসে। 4 থর্ 2020 তাহরসে
গর্নমর েযেস্থ্া কসরন থর্ নতু ন COVID-19 েংক্রর্ণ জনোস্থ্ পহরসেো লক্ষণ হর্হিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট থট্রহেং েি
জনস্বাসস্থ্যর হেহর্ন্ন হেক র্াো়ে থরসে আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে। 11 থর্, 2020-এ, গর্নমর কুওসর্া থঘােণা
কসরন থর্, হনউ ই়েসকম র থেি হকেু অঞ্চসল 15 থর্, 2020-এর প্রের্ পর্মা়ে শুরু িসে, র্া উপলর্য আঞ্চহলক থর্হট্রক্স
এেং েযচসকর উপর হর্হি কসর।
হনম্নহলহেত র্ান োিাও, অতযােিযক এেং অনােিযক উর়্ে েযেো স্বাস্থ্য হের্াগ (Department of Health, DOH)
এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপে কর্ম পহরসেি েজা়ে রাোর জনয হনসেম িনা ও আসেি থর্সন চলসত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন থর্, হনউ ই়েকম থেট িারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ থেসক এই নহেসত উসেে করা
পহরচালনা হেহধ পৃেক, অহধক োম্প্রহতক হনসেম হিকা প্রস়োগ করা িসে।
রিউ ইয়কম স্টের্ট দারয়ত্বিীল রির্ম াণ কার্ম কলার্পি র্াি
আসর্হরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), থেন্টােম ের হডহজজ কসেল
অযান্ড হপ্রসর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্া়েরনসর্ন্ট থপ্রাসটকিন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং র্াহকম ন র্ুক্তরাসের শ্রর্ হের্াসগর অকুসপিনাল থেেটি অযান্ড থিলে
অযাডহর্হনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনতর্ র্ান, তসে
থেটু কুর র্সধয েীর্ােদ্ধ ন়ে, তা েি প্রসর্াজয থেডাসরল িতম ােলী েসেমাপহর নযযনতর্ রাসজযর র্ান েযতীত থকাসনা হনর্মাণ
কার্মক্রর্ পহরচাহলত িসত পারসে না।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য েম্পহকম ত জরুহর পহরহস্থ্হতর ের়্ে কার্মরত ের্স্ত হনর্মাণ েংক্রান্ত কার্মকলাসপর থক্ষসত্র এই
হনসেম হিকা়ে োকা থেসটর র্ানেণ্ডগুহল থেট িারা েংসিাহধত ো রে না করা পর্মন্ত প্রসর্াজয োকসে।
হনর্নহলহেত হনসেম হিকা হতনটি হনহেম ি হের্াসগ েংগঠিত করা িস়েসে: র্ানুে, স্থ্ান, এেং প্রহক্র়োের্যি

I. র্ািুষ
A. িািীরিক দূিত্ব
•

ইনসডাসর েম্পন্ন থর্সকাসনা কাসজর থক্ষসত্র (অেমাৎ, একটি প্রহতহষ্ঠত র্েসনর হর্তসর কাজ), প্রহত 250 েগম েু ট
জা়েগা়ে 1 জন কর্ী উপহস্থ্হত হনহিত করুন, এই হিসেসের র্সধয েুপারর্াইজার অন্তর্ুম ক্ত ন়ে, র্হে না অহতহরক্ত
েযহক্তগত হনরাপিার্যলক েযেস্থ্া োস্তোহ়েত ি়ে; অেো

•

শ্রহর্কসের র্সধয অন্তত ে়ে েু ট েযরত্ব েজা়ে রােসত িসে, র্হে না র্যল কার্মকলাসপর হনরাপিার জনয একটি স্বে
েযরসত্বর প্রস়োজন ি়ে (থর্র্ন ড্রাই ও়োহলং, থেহজং, উসিালন)। র্েনই কর্ীসের অনয েযহক্তর ে়ে েু সটর র্সধয
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আেসত িসে, তেন গ্রিণসর্াগয র্ুোেরণ পরসত িসে। র্হে অনয থকাসনা েযহক্ত অপ্রতযাহিতর্াসে ে়ে েু সটর র্সধয
চসল আসেন থেই কারসণ কর্ীসের থেে কর্াহরং পসর থনও়োর জনয েো প্রস্তুত োকসত িসে।

•

o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ ত র্ুসের আেরণগুহলর র্সধয অন্তর্ুম ক্ত হকন্তু েীহর্ত ন়ে, র্ুে এেং নাক উর়্েই
ঢাসক এরকর্ কাপসির র্ুসের আেরণ এেং হডজসপাসজসেল র্াস্কে।

o

র্হেও, কাসজর ধরসনর জনয থর্োসন োধারণত েযহক্তগত েুরক্ষার্যলক েরঞ্জাসর্র (PPE) একটি উচ্চ র্াসনর
েুরক্ষার প্রস়োজন থেইেে থক্ষসত্র কর্মসক্ষসত্রর কার্মকলাপগুহলর জনয কাপসির, হডজসপাসজসেল, ো অনযানয োহিসত
ততহর র্ুসের আেরণ স্বীকৃ ত ন়ে। থেইের্স্ত কার্মকলাসপর জনয, থপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসেম হিকা অনুর্া়েী েংজ্ঞাহ়েত করা হেেযর্ান
হিসের র্ানেণ্ড অনুর্া়েী N95 থরহিসরটার ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযািত রাো উহচত।

ও়োকম থেিন ও কর্মচারীর েোর এলাকার েযেিার পহরেতম ন এেং/অেো েংেযা েীর্ােদ্ধ করা র্াসে, র্াসত
কর্ীরা েে হেক থেসক অন্তত ে়ে েু ট েযরসত্ব োসকন (থর্র্ন, পাসি এেং র্েন এসক অপসরর র্ুসোর্ুহে িন) এেং
েযেিাসরর র্ধযেতী ের্স়ে পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত না কসর থকান ও়োকম সেিন থি়োর করসেন না। র্েন কাসজর
স্থ্ান অেো জা়েগার র্সধয েযরত্ব স্থ্াপন েম্ভেপর ন়ে, তেন থেে কর্াহরং অেো োতাসের প্রোি, তাপ, কুহলং
অেো ো়েু চলাচসল প্রর্াহেত িসে না এর্ন এলাকাগুহলসত থেে কর্াহরংস়ের েেসল প্লাহেক হিহডংস়ের থেও়োসলর
র্সতা িারীহরক েন্ধন প্রোন করসত িসে এেং থেগুহল েযেিারও করসত িসে।
o

OSHA হনসেম হিকা অনুর্া়েী িারীহরক েযরত্ব েজা়ে রাোর জনয োধা ততহর করা উহচত।

o

িারীহরক প্রহতেন্ধকতার অন্তর্ুম ক্ত িসত পাসর: হেপ পেম া, থপ্লহক্সোে ো অনুরূপ উপকরণ, ো অনযানয জলসরাধী
হের্াজন ো পাটিমিন।

•

একই ের্স়ে একজসনর থেহি কর্মচারীসক একটি থোসটা জা়েগার (থর্র্ন হলেট, কসোল রুর্, শুধুর্াত্র কর্মচারীসের
েযেিার করা গাহি) েযেিার হনহেদ্ধ করসত িসে, র্হে না থেই ের়্ে থেই জা়েগা োকা েকল কর্মচারীরা স্বীকৃ ত
র্ুোেরণ পসর োসকন। র্হেও, র্ুোেরণ েযেিার করা েসিও জনেংেযা এলাকার ো র্ানোিসনর েসেমাচ্চ ক্ষর্তার
50% অহতক্রর্ করসত পারসে না, র্হে না এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা ি়ে।
হনরাপিা থপ্রাসটাকল েজা়ে থরসে োইসরর োইসরর ো়েু চলাচল েসেমাচ্চ র্াত্রা়ে োিাসনা উহচত, এেং হলেট ওস়েটিং
এলাকা়ে ের্াসেি প্রহতসরাধ এেং হলেসট ঘনত্ব েীহর্ত করার জনয অহতহরক্ত েযেস্থ্া গ্রিণ করা উহচত, থর্র্ন হেিঁহি
েযেিার েহক্র়ে করা।

•

েংকীণম রাস্তা, োরান্দা, ো োিঁকা জা়েগা়ে তীর হেস়ে থটপ ো হচহ্ন েযেিার কসর হি-র্ুেী চলাচল কর্াসনার েযেস্থ্া
রােসত িসে, এেং োধারণত েযেহৃত এলাকা়ে ো থর্েে জা়েগা়ে োধারণত থলাকজন জি ি়ে ো লাইসন োিা়ে
(থর্র্ন ক্লক ইন/আউট থেিন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেিন, থেক রুর্) থেোসন ে়ে েু ট পর পর েযরসত্বর হচহ্ন হেসত
িসে।

•

োরা োইট জুসি হচহ্ন লাগাসত িসে, র্া DOH এর COVID-19 হচসহ্নর োসে োর্ঞ্জেযপযণম। কর্মসক্ষত্র ো থেটিং-এর
উপর হর্হি কসর হনসজসের কাের্াইজড হচহ্ন ততহর করা থর্সত পাসর, এই ধরসনর হচহ্ন হডপাটমসর্সন্টর হচসহ্নর েসে
েেহতপযণম িসত িসে। োইসনজ কর্মচারীসের এগুহল র্সন কহরস়ে থেও়োর জনয েযেিার করসত িসে:
o

র্েন ে়ে েু ট োর্াহজক েযরত্ব েজা়ে রাো র্াসে না তেন র্ুোেরণ হেস়ে নাক এেং র্ুে থঢসক রােসত িসে।

o

PPE র্োর্ের্াসে েংরক্ষণ করা, এেং র্েন োহতল করসত িসে তেন োহতল করা।

o

িারীহরক েযরসত্বর হনসেম িীকাগুহল থর্সন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগম ো েংক্রর্সণর প্রহতসেেন করা, এেং হকর্াসে এটি করা উহচত।

o

িাসতর স্বাস্থ্যহেহধ এেং পহরষ্কার ও জীোণুর্ুক্তকরণ হনসেম হিকাগুহল থর্সন চলা।

o

শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত র্োর্ে স্বাস্থ্যহেহধ এেং কািোর হিিাচার থর্সন চলা।
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B. আবদ্ধ স্থ্ার্ি সর্ার্বি
•

েরােহর জর্াস়েত (থর্র্ন থিপআপ, টু লেক্স আসলাচনা, হনরাপিা েংক্রান্ত তেঠক) আেহিযকর্াসে র্ত থেহি েম্ভে
এহিস়ে চলসত িসে এেং CDC পহরচালনহেহধ অনুর্া়েী র্েনই েম্ভে তেন হর্হডও অেো থটহলকনোসরহন্সংস়ের নযা়ে
অনযানয পদ্ধহত েযেিার করসত িসে। "কসরানার্াইরাে থরাগ প্রহতসরাসধ এেং পহরকেনা়ে হনস়োগকারী এেং
েযােেী়েক প্রহতষ্ঠানগুহলর জনয অন্তেমতীকালীন পহরচালনহেহধ। 2019 (COVID-19)" (Interim Guidance for
Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))। র্েন
হর্হডওকনোসরহন্সং ো থটহলকনোসরহন্সং েম্ভে ন়ে, তেন উন্মুক্ত, র্ালর্াসে ো়েু চলাচল কসর এর্ন োোসন হর্টিং
করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত থর্ েযহক্তগণ পরিসরর র্সধয ে়ে েু ট োর্াহজক েযরত্ব েজা়ে রাসেন
(থর্র্ন, থচ়োর োকসল, থচ়োসরর র্সধয জা়েগা থেসি থেও়ো, কর্ীসের একটি কসর থচ়োর থেসি েো)।

•

হেশ্রার্কক্ষ এেং থেক রুসর্র র্সতা থোট চত্বরগুহলসত পর্মাপ্ত োর্াহজক েযরসত্বর পালসনর অর্যাে করসত িসে, এেং
এই ধরসনর এলাকা়ে র্েন োর্াহজক েযরত্ব রক্ষা করা র্াসে না, তেন থলাক ের্াগর্ েীহর্ত রাোর জনয োইসনজ
এেং হেসের্ (থর্র্ন েযেহৃত িসচ্ছ েসল হচহ্ন) েযেিার করসত িসে; এেং

•

থর্ থকান জর্াস়েসতর ের্স়ে (থর্র্ন, কহে হেরহত, োোর, হিেসটর শুরু/থিে) োর্াহজক েযরত্ব (থর্র্ন, ে়ে েু ট
জা়েগা) পালন করার জনয কর্ীসের জনয হেহর্ন্ন হিহডউল হেসত িসে।

C. কর্ম র্ের্েি সরক্রয়র্তা
•

আন্তঃেযহক্তগত থর্াগাসর্াগ এেং ের্াসেি কর্াসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, থর্র্ন:
o

োইসট শুধুর্াত্র প্রস়োজনী়ে কর্মচারীসের র্সধযই েিরীসর উপহস্থ্হত েীহর্ত করা;

o

কর্মসক্ষসত্রর ের়্ে ের্ন্ব়ে করা;

o

োর্াহজক েযরসত্বর হনসেম হিকা পালসনর জনয অন-োইট কর্মচারীর েংেযা হ্রাে করা;

o

হিেটিং হডজাইন (অেমাৎ এ/হে টির্, আআর/র্াও়োর ের়্ে আগু হপেু কসর থেও়ো);

o

থর্ েে কাজ (থর্র্ন ড্রাই ও়োহলং, থেহজং) করার ের়্ে োর্াহজক েযরত্ব পালন করা র্া়ে (উোিরণস্বরূপ
ইিাত হনর্মাণ) থেগুহলসক অগ্রাহধকার থেও়ো; এেং/অেো

o

কাসজর ের়্েেযহচ হেহর্ন্ন করা এেং েেলকৃ ত এলাকা হনসেম ি করার জনয হচহ্ন েযেিার কসর একটি এলাকা়ে
কর্মরত একাহধক ক্রু এেং/অেো েল এহিস়ে চলা।

D. েলােল ও বারণজয
•

োইসট অপ্রস়োজনী়ে েিমনােীসের হনহেদ্ধ করা উহচত।

•

হপক-আপ এেং থডহলর্াহরর জনয হনহেম ি এলাকা স্থ্াপন করসত িসে, েম্ভােয থক্ষসত্র কন্টাক্ট েীহর্ত করসত িসে।

•

োইসট থর্াগাসর্াগ এেং চলাচল েীহর্ত করা উহচত (থর্র্ন, হিেট থিে িস়ে র্াও়ো কর্ী এেং হিেট শুরু করা
কর্ীসের জনয পৃেক পৃেক প্রস্থ্ান এেং প্রসেসির েযেস্থ্া) (থর্র্ন র্ত থেহি েম্ভে কর্ীসের তাসের ও়োকম সেিসনর
কাোকাহে োকসত িসে)।

II. জায়গা
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A. প্ররর্তিোর্ূলক সিঞ্জার্
•

হনহেম ি কর্মসক্ষসত্রর কার্মক্রসর্র জনয প্রস়োজনী়ে েযহক্তগত হনরাপিার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) োিাও, অেিযই, গ্রিণসর্াগয
র্ুোেরণ েংগ্রি করসত, ততহর করসত ো অনযো়ে অজমন করসত িসে এেং কাজ করার ের়্ে কর্মচারীসের
হেনার্যসলয তা প্রোন করসত িসে। র্হে একজন কর্ীর প্রহতস্থ্াপন প্রস়োজন ি়ে ো েিমনােীর র্ুোেরণ প্রস়োজন ি়ে
িসে তার জনয র্ুোেরণ, র্াস্ক এেং অনযানয প্রস়োজনী়ে েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) এর পর্মাপ্ত
েরেরাি িাসত োকা উহচত র্ুে থঢসক রাো র্সধয অন্তর্ুম ক্ত োকসে, হকন্তু এতটু কুর র্সধয েীর্ােদ্ধ ন়ে, কাপি
(উো: োহিসত ততহর থেলাই করা কাপি, কুইক কাটা, েন্দনা), োহজমকযাল র্াস্ক, N95 থরেপাইসরটর এেং থেে
হিড।

•

র্ুসের আেরণগুহল অেিযই পহরষ্কার করসত এেং েেলাসত িসে এেং থি়োর করা র্াসে না। অনুগ্রি কসর কাপসির
র্ুসের আেরণ এেং অনযানয ধরসনর েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) েম্পসকম অহতহরক্ত তসেযর জনয এেং
তার োসে তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসেম িােলীর জনয থরাগ হন়েন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ থকন্দ্র (CDC) এর হনসেম হিকা
থেেুন।
o

র্সন রােসে কাপসির র্ুসের আেরণ অেো হনষ্পহিসর্াগয র্াস্কগুহল এর্ন কর্মসক্ষসত্রর কার্মকলাসপ র্ুসের আেরণ
হিোসে গ্রিণসর্াগয িসে না থর্োসন থেে কর্াহরংস়ের আেহিযক িসতম র জনয েুরক্ষার অহতহরক্ত র্াত্রা
আসরাহপত। উোিরণস্বরূপ, N95 থরহিসরটরগুহল হচরাচহরতর্াসে হনহেম ি হনর্মাণ কার্মকলাপগুহলর জনয প্রস়োজন
িসল, থকাসনা কাপি ো োহিসত ততহর র্াস্ক থেোসন পর্মাপ্ত িত না। এই ধরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসর্র জনয
OSHA র্ান অেিযই থর্সন চলসত িসে।

•

কর্ীসের হনজস্ব গ্রিণসর্াগয র্ুসের আেরণ েযেিার করার অনুর্হত হেসত িসে হকন্তু কর্ীসের হনজস্ব র্ুোেরণ
েরেরাি করসত েলসত র্াসে না। উপরন্তু, এই হনসেম হিকা কর্মচারীসের তাসের েযহক্তগত র্াহলকানাধীন অহতহরক্ত
প্রহতরক্ষার্যলক আেরণ (থর্র্ন োহজমকযাল র্াস্ক ো থেে হিড) পরসত োধা থেসে না। েকল প্রসর্াজয OSHA র্ান
থর্সন চলা আেিযক।

•

েরঞ্জার্, থর্হিনাহর, উপকরণ, এেং গাহির র্সতা হজহনেগুহল র্াগার্াহগ করা েস্তু, থেইোসে থরহলং এেং থেিার
র্সতা র্াগার্াহগ করা পৃষ্ঠতলগুহল িিম করা েীহর্ত করসত িসে; অেো, র্াগার্াহগ করা হজহনেগুহলর ো প্রা়েিই
িিম করা পৃষ্ঠতলগুহলর েংিসিম আোর ের়্ে োর্ে (কাসজর প্রস়োজনী়েতা অনুর্া়েী ো থর্হডসকল); অেো
কর্ীসের হনসজসের িাত র্াগার্াহগ করা হজহনেগুহলর েংিসিম আোর আসগ এেং পসর জীোণুর্ুক্ত করসত িসে।

•

অেিযই কর্ীসের প্রহিহক্ষত করসত িসে কীর্াসে উপর্ুক্ত উপাস়ে PPE পরা, েুসল রাো, পহরষ্কার করা (প্রসর্াজয
িসল), এেং থেসল থেও়ো ি়ে, র্ার র্সধয েীহর্ত না িসলও অন্তর্ুম ক্ত উপর্ুক্ত র্ুোেরণ।

B. পরিচ্ছন্নর্তা, পরিষ্কাি এবং জীবাণুর্ুক্তকিণ
•

CDC ও DOH-এর পরার্িম অনুর্া়েী স্বাস্থ্যহেহধ ও েযাহনসটিন প্রস়োজনী়েতার প্রহত আনুগতয, র্ার "র্সধয
COVID-19 এর জনয েরকাহর ও থেেরকাহর েুহেধাের্যি পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করার জনয হনসেম িনা"
(Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) এেং "হেস্তার
েন্ধ করুন" (STOP THE SPREAD) থপাোর, প্রসর্াজয িসে। লগ েজা়ে রােসত িসে র্াসত তাহরে, ের়্ে এেং
পহরচ্ছন্নতার পহরহধ অন্তর্ুম ক্ত।

•

োইসট িযান্ড িাইহজন থেিন েরেরাি করসত িসে এেং রক্ষণাসেক্ষণ করসত িসে, হনম্নরূপ:
o

িাত থধাও়োর জনয: োোন, গরর্ জসলর কল, এেং থেলা থেও়ো র্া়ে এরকর্ কাগসজর থতাও়োসল।

o

েযাহনটাইজাসরর জনয: থর্েে এলাকা়ে িাত থধা়োর েুহেধা উপলর্য ো োস্তহেক ন়ে থেোসন একটি
অযালসকািল হর্হিক িযান্ড েযাহনটাইজার েযেিার করসত িসে র্াসত অন্তত 60% অযালসকািল রস়েসে।
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•

িযান্ড েযাহনটাইজার থেিসনর কাসে োইনসোডম রাো উহচত র্া হনসেম ি কসর থর্ েৃিযর্ানর্াসে র়্েলা িাত োোন
এেং পাহন হেস়ে ধুস়ে থেলা উহচত; িযান্ড েযাহনটাইজার েৃিযর্ানর্াসে র়্েলা িাসত কার্মকর ন়ে।

•

PPE েি র়্েলা োর্গ্রী থেলার জনয েুহেধার চারপাসি পাসত্রর েযেস্থ্া করসত িসে।

•

অংিীোহর এেং ঘন ঘন িিম করা পৃসষ্ঠর জনয র্োর্ে পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরণ উপকরণ প্রোন করসত িসে,
এেং কর্ীসের এই উপকরণগুহল হনর্মাতাসের হনসেম িনা অনুেরণ কসর েযেিার করসত উৎোহিত করা উহচত,
পৃষ্ঠতসলর েযেিাসরর আসগ এেং পসর,এর পর িাসতর পহরচ্ছন্নতা অনুেরণ করা উহচৎ।

•

কাসজর োইটটি হন়েহর্তর্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর িারা েযেহৃত উচ্চ ঝুিঁ হক েম্পন্ন
স্থ্ানগুহলসক আরও হন়েহর্ত পহরষ্কার এেং জীোনুর্ুক্ত করসত িসে। অেিযই েুে র্াসলা এেং অন্তত প্রসতযক হিেসটর
পসর, প্রহতহেন, ো প্রস়োজন অনুর্া়েী আসরা ঘনঘন ক্রর্াগত কসর পহরষ্করণ এেং জীোণুর্ুক্তকরণ কসর থর্সত িসে।
কীর্াসে থেহেহলটিগুহল পহরষ্কার করসেন তার হেিে হনসেম িােলীর জনয অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর
জনয েরকাহর এেং থেেরকাহর থকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুর্ুক্ত করার হেেস়ে অন্তেমতীকালীন হনসেম হিকা"
(Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
থেেুন।
o

হেশ্রার্াগাসরর হন়েহর্ত পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরণ হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর পহরর্াসণর উপর হনর্ম র
কসর হেশ্রার্কক্ষ আসরা ঘন ঘন পহরষ্কার করা উহচত।
▪

থর্োসন েম্ভে হেশ্রার্াগাসরর ধারণক্ষর্তা কর্াসনার র্াধযসর্ েযরত্ব েজা়ে রাোর হন়ের্ অনুেরণ করসত
িসে।

o

েরঞ্জার্গুহল হন়েহর্ত র্াসে পহরষ্কার করসত িসে এেং হনেহন্ধত জীোণুনািক েযেিার কসর জীোণুর্ুক্ত করসত
িসে, র্ার র্সধয অন্তর্ুম ক্ত অন্তত কর্ীরা র্তোর ও়োকম সেিন পহরেতম ন কসর অেো একটি নতু ন েরঞ্জাসর্
স্থ্ানান্তর কসর ততোর পহরষ্কার করা। EPA িারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কার্মকর হিসেসে িনাক্ত িও়ো
হনউই়েকম থেসটর পহরসেি েংরক্ষণ েপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC)
হনেহন্ধত পণযগুসলার তাহলকা েযেিার করুন।

o

র্হে পহরষ্কার ো জীোণুর্ুক্ত পণয ো পহরষ্কার এেং জীোণুনািক কাজ হনরাপিা হেপে ঘটা়ে ো তাসত উপাোন
ো র্ন্ত্রপাহতর অেনহত ি়ে, িাসতর স্বাস্থ্যহেহধ থেিন থেোসন স্থ্াপন করসত িসেএেং/অেো হডেসপাসজেল
োর্ে েরেরাি করসত িসে।

•

একজন কর্ীর COVID-19 িনাক্ত িও়োর থক্ষসত্র উন্মুক্ত এলাকার পহরষ্কাসরর এেং জীোণুর্ুক্ত করার েযেস্থ্া করসত
িসে, এই ধরসনর পহরচ্ছন্নতার অন্তর্ুম ক্ত িসে, অন্তত েে অহধক থলাক চলাচল এলাকা এেং উচ্চ-িিম পৃষ্ঠতসলর
(থর্র্ন র্াগার্াহগ করা েরঞ্জার্, থর্হিন, র্ানোিন, িযান্ডসরল, এেং েিনসর্াগয োেরুর্) ইতযাহে পহরষ্কার।

•

"আপনার েুহেধাের্যি পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) করার হেহডহে
(CDC) হনসেম হিকা, র্হে থকউ েসন্দিজনক োসক ো হনহিত COVID-19 েংক্রর্ণ োসক তািসল প্রহক্র়োহনম্নরূপ:
o

থর্ েযহক্ত অেুস্থ্ তার েযেহৃত এলাকা েন্ধ করুন।
▪

র্হে প্রর্াহেত এলাকা েন্ধ কসর থেও়ো র্া়ে, তািসল কার্মক্রর্ েন্ধ করার প্রস়োজন থনই।

o

এলাকা়ে হের্ান োতাে োিাসনার জনয োইসরর েরজা ও জানালা েুলুন।

o

পহরষ্কার ও জীোণুর্ুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা েম্ভে না িসল, র্তক্ষণ েম্ভে ততক্ষণ
অসপক্ষা করুন।

o

অেুস্থ্ েযহক্ত িারা েযেহৃত েকল এলাকা থর্র্ন অহেে, োেরুর্, োধারণ এলাকা, এেং র্াগার্াহগ করা
েরঞ্জার্ পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করুন।
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o

o

•

একোর এলাকাটি উপর্ুক্তর্াসে জীোণুর্ুক্ত িস়ে থগসল, থেটি েযেিাসরর জনয থোলা থর্সত পাসর।
▪

থর্ কর্ীরা থেই অেুস্থ্ েযহক্তর ঘহনষ্ঠ ো হনকট েযরসত্ব হেসলন না তারা জীোণুর্ুক্ত িও়োর অহেলম্ব পসরই
কাসজ হেরসত পাসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আো" েম্পসকম আসরা তসেযর জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রর্ণ ো
োহন্নসধয আোর পসর েরকাহর এেং থেেরকাহর কর্মচারীসের কাসজ হেসর আো েম্পহকম ত অর্যন্তরীণ
হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) থেেুন।

অেুস্থ্ েযহক্তর প্রেিমন ো েুহেধা েযেিাসরর পর র্হে োত হেসনর থেহি ের়্ে অহতোহিত ি়ে, তািসল অহতহরক্ত
পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরসণর প্রস়োজন থনই, হকন্তু হন়ের্র্াহেক পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরণ করা উহচত।

োোর ও পানী়ে র্াগার্াহগ করা হনহেদ্ধ করসত িসে (থর্র্ন েুসে ধািঁসচর োোর), োহি থেসক কর্ীসের েুপুসরর
োোর আনসত উৎোহিত, এেং োোর োও়োর ের়্ে োর্াহজক েযরত্ব পালন করসত কর্ীসের জনয পর্মাপ্ত জা়েগার
েযেস্থ্া করসত িসে।

C. পর্ম ায়ক্ররর্কভার্ব পুিিায় স্ট ালা
•

উৎপােন ো কার্মক্রর্ স্বার্াহেক পর্মাস়ে হেসর আোর আসগ অপাসরিনাল হেে়েগুসলার ের্েযা ের্াধাসনর লসক্ষয
পুনরা়ে থোলার কার্মক্রর্টি ধাসপ ধাসপ করার জনয উৎোহিত করা িসচ্ছ। প্রের্ পুনরা়ে থোলার কো হেসেচনা
করার ের়্ে েীহর্ত েংেযক কর্ী এেং কর্ম ঘণ্টা হেসেচনা করা উহচত র্াসত কর্মপদ্ধহত পহরেতম সনর োসে র্াহনস়ে
থনও়োর েুসর্াগ পা়ে।

D. স্টর্াগার্র্াগ পরিকল্পিা
•

থেসটর জাহর করা হিে হনসেম হিকা পঠিত িস়েসে, থোঝা িস়েসে এেং থেগুহল োস্তোহ়েত িসত, থেই হনি়েতা
অেিযই হেসত িসে।

•

কর্ী, েিমনােী এেং গ্রািকসের জনয একটি থর্াগাসর্াগ পহরকেনা ততহর করসত িসে র্াসত প্রসর্াজয হনসেম িনা,
প্রহিক্ষণ, হচহ্ন এেং একটি োর্ঞ্জেযপযণম উপাস়ে কর্ীসের তেয েরেরাি করা র্া়ে। ওস়েেসপজ, থটক্সট এেং ইসর্ইল
গ্রুপ এেং োর্াহজক থর্াগাসর্াগ র্াধযসর্র উন্ন়েন হেসেচনা করা উহচত।

III. প্ররক্রয়াসর্ূহ
A. রিরিং এবং পিীো
•

োধযতার্যলক তেহনক স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধহত প্রস়োগ করসত িসে।
o

হিহনং অনুিীলন েযর থেসক েম্পন্ন করা থর্সত পাসর (থর্র্ন থটহলসোন ো ইসলকট্রহনক জহরসপর র্াধযসর্),
কর্ী কাসজর োইসট আোর আসগ, র্তটা েম্ভে; অেো োইসট করা থর্সত পাসর।

o

হিহনং থিে িও়োর পযসেম কর্মচারীসের এসক অপসরর োসে ঘহনষ্ঠ িও়ো ো কাোকাহে আো আটকাসত িীহনং
ের্সশ্রণীর্ু ক্ত করসত িসে।

o

অন্তত পসক্ষ েে কর্ী এেং েিমনােীসের হিহনং করসত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েযেিার করসত িসে র্া
হনধমারণ কসর থর্ কর্ী ো েিমনােীর োসে হনসম্নাক্ত ঘটনাগুহল ঘসটসে হক না:
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(a)
থজসনশুসন গত 14 হেসনর র্সধয COVID-19 এর জনয পরীক্ষা়ে পহজটির্ েল এসেসে ো র্ার র্সধয
COVID-19 এর উপেগম রস়েসে এর্ন কাসরার ঘহনষ্ঠ ো হনকট েংিসিম থেসকসেন।
(b)

গত 14 হেসন তার COVID-19 িনাক্ত িস়েসে হক না, অেো

(c)

গত 14 হেসন তার COVID-19 এর থকানও লক্ষণ থেো হেস়েসে হক না।

•

COVID-19 েংক্রান্ত উপেগমগুহল েম্পসকম েেসেসক আপ টু থডট তসেযর জনয "কসরানার্াইরাসের উপেগমের্যি"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর হনসেম হিকা থেেুন।

•

কর্ীসের জনয এটি আেিযক করসত িসে র্াসত, র্হে এেং র্েন উপসরাক্ত থকান প্রসশ্নর প্রহত তাসের উিসর
পহরেতম ন ি়ে তারা থর্ন অহেলসম্ব তা প্রকাি কসরন, থর্র্ন র্হে তারা উপেগম অনুর্ে করসত শুরু কসরন, কাসজর
ের়্ে ো তার পসর।

•

ের্ কর্মেংস্থ্াসনর েুসর্াগ কহর্িন (Equal Employment Opportunity Commission ) ো DOH এর হনসেম হিকা
অনুর্া়েী তেহনক তাপর্াত্রা পরীক্ষা করাও িসত পাসর। কর্ীসের স্বাস্থ্য তসেযর থরকডম রাো (উোিরণস্বরূপ
তাপর্াত্রার তেয) রাো হনহেদ্ধ।

•

হনহিত করসত িসে থর্ কর্ী হিহনং কার্মক্রর্ েম্পােন করসেন, তাপর্াত্রা র্াচাই েি, তারা েযহক্তগত র্ত্ন পহরসেো
েযাহেহলটিসত প্রসেি করা েম্ভােয েংক্রার্ক কর্ী ো েিমনােীসের এক্সসপাজার থেসক র্োর্ে র্াসে েুরহক্ষত। থর্
কর্ীরা হিহনং কার্মক্রর্ েম্পােন কসরন তাসের থরাগ হন়েন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ থকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH)
এেং থপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) থপ্রাসটাকসলর োসে পহরহচত কর্মকতম া-হচহহ্নত েযহক্তসের িারা
প্রহিহক্ষত িও়ো উহচত।

•

হিহনং করা কর্ীসের জনয কর্পসক্ষ একটি থেে র্াস্ক েি েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) প্রোন করা
উহচত এেং তাসের তা েযেিার করা উহচত, এেং তাসত োর্ে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি থেে হিড
অন্তর্ুম ক্ত িসত পাসর।

•

COVID-19 পহজটির্ িও়ো থকান কর্ীসক প্রহতষ্ঠাসন ঢু কসত হেসেন না এেং তার অেস্থ্া র্যলযা়েন ও পরীক্ষা করার
জনয তাসক তার স্বাস্থ্যসেো প্রোনকাহরর োসে থর্াগাসর্াসগর হনসেম িনােলী হেস়ে োো়ে পাঠিস়ে হেসেন। র্হে
COVID-19 এর জনয পরীক্ষার েলােল ইহতোচক ি়ে তািসল থেট এেং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য েপ্তরসক অহেলসম্ব এই
থকসের হেেস়ে অেহিত করসত িসে। স্বাস্থ্যসেো এেং পরীক্ষা েম্পসকম তেয কর্ীসের প্রোন করা উহচত।

•

থর্ ের্স্ত কর্মচারী একটি েসন্দিজনক ো হনহিত COVID-19 থকসের পসর ো থর্ কর্মচারী COVID-19 এর
েংক্রহর্ত একজন েযহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আোর পসর কাসজ আোর থর্াগোন করসত চাইসেন তাসের
েম্পসকম থপ্রাসটাকল এেং নীহতর্ালার জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রর্ণ ো োহন্নসধয আোর পসর েরকাহর এেং
থেেরকাহর কর্মচারীসের কাসজ হেসর আো েম্পহকম ত অর্যন্তরীণ হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Public and
Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) থেেুন।

•

থর্াগাসর্াসগর একটি থকন্দ্রী়ে েযহক্ত হনধমারণ করসত িসে, র্া কার্মকলাপ, অেস্থ্ান, হিেট ো হেন িারা পহরেহতম ত
িসত পাসর, থর্ েকল প্রশ্নপত্র গ্রিণ এেং র্াচাই করার জনয ো়েী, এই ধরসনর থর্াগাসর্াসগর েযহক্তসক েোর জনয
হনহেম ি পাটিম হিসেসে হচহহ্নত করা িস়েসে র্াসক তারা পসর COVID-19 েম্পহকম ত উপেগম অনুর্ে করসে হক না তা
জানাসে।

•

একটি োইট হনরাপিা র্হনটর র্সনানীত করসত িসে র্ার োহ়েসত্বর র্সধয রস়েসে োইসটর হনরাপিা পহরকেনার েকল
হেক েেমো থর্সন চলা হনহিত করা।

8

•

র্তটা েম্ভে, েকল কর্ী ও েিমনােী েি প্রসতযক েযহক্তর একটি লগ েজা়ে রােসত িসে, র্াসের কাসজর োইট ো
এলাকা়ে অনযানয েযহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ থর্াগাসর্াগ িসত পাসর; থেই েকল থডহলর্াহর োিা র্া উপর্ুক্ত েযহক্তগত
প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে র্াধযর্ িারা েঞ্চাহলত ি়ে। লসগ থর্াগাসর্াসগর তেয
োকসত িসে, একজন কর্ী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল র্াসত েে পহরহচহত িনাক্ত করা থর্সত পাসর, েুিঁসজ পাও়ো
র্া়ে এেং তাসক জানাসনা র্া়ে। থেট এেং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য হের্াসগর োসে থর্াগাসর্াগ থট্রহেং প্রসচিা়ে েিসর্াহগতা করা
প্রস়োজন।

B. িিাক্ত এবং ুঁর্ু জ স্টবি কিা
•

োইসট থকাসনা কর্মচারীর COVID-19 পরীক্ষা়ে ইহতোচক েলােল িস়েসে েসল জানসত পারসল অেিযই অহেলসম্ব
থেট এেং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য হের্াগসক থেই েম্পসকম অেহিত করসত িসে।

•

একজন কর্ী, ো েিমনােী পরীক্ষা়ে পহজটির্ িসল কর্মসক্ষসত্র েকল থর্াগাসর্াগ েুিঁসজ থের করার জনয স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য
হের্াগসক েিসর্াহগতা করসত িসে এেং এই েযাহেহলটিসত প্রসেি করা েকল কর্ী ও েিমনােীসের অেহিত করসত
িসে, র্ারা উক্ত কর্ী COVID-19 এর লক্ষণগুহল অনুর্ে করসত শুরু করার ো িনাক্ত িও়োর 48 ঘণ্টা আসগ
েযহক্তগত র্ত্ন পহরসেোর েংিসিম এসেসে এর র্সধয থর্টি আসগ ঘসট োকুক।

•

থেট এেং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য অহধেপ্তর তাসের আইহন ক্ষর্তােসল গৃি হেহচ্ছন্নতা ো েেহনসরাধ েি েংক্রহর্ত ো
এক্সসপাজড েযহক্তসের র্হনটহরং ও চলাচসল হেহধহনসেধ োস্তো়েন করসত পাসর।

•

থর্ ের্স্ত কর্মচারীসের েতকম কসর থেও়ো িস়েসে থর্ তারা একজন COVID-19 েংক্রহর্ত েযহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয
ো কাোকাহে এসেসেন, এেং হচহহ্নতকরণ, ট্রযাহকং ো অনযানয পদ্ধহতগুহলর র্াধযসর্ েতকম কসর থেও়ো কর্মচারীসের,
েতকম কসর থেও়োর ের়্ে তা হনসজ থেসক তাসের হনস়োগকারীসক হরসপাটম করসত িসে এেং তারা উপসর উহেহেত
ের্স্ত থপ্রাসটাকল থর্সন চলসেন।

IV. রির্য়াগকািীি পরিকল্পিাসর্ূহ
েম্পযণম হনরাপিা পহরকেনা অেিযই োইসট িির্াসে থপাে করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার থরাধ করসত
পহরকেনা গঠসনর জনয থেট, েযেোর র্াহলক এেং পহরচালকসের পে থেোসত, একটি েযেোর হরওসপহনংস়ের হনরাপিা
পহরকেনার থটর্সপ্লট উপলব্ধ কসরসে।
রিিাপত্তাি আর্িা র্তিয, রির্দম রিকা এবং রির্সাসম গুরল এ ার্ি উপলব্ধ:
হনউ ই়েকম থেট স্বাস্থ্য েপ্তসরর নসর্ল কসরানার্াইরাসের (COVID-19) ওস়েেোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
র্াহকম ন র্ুক্তরাসের থরাগ হন়েন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ কসরার্াইরাে (COVID-19) ওস়েেোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন COVID-19 ওস়েেোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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রির্েি রলঙ্কটির্র্ত, রিরির্ত করুি স্টর্ আপরি এই রির্দম রিকা অিুর্ায়ী পরিোলিা কিাি জিয আপিাি
দায়বদ্ধর্তা পর্ের্েি এবং বুর্ের্েি:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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