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এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত নিমোণ ব্যব্সার জিয প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় খ ািার
অিুমনি খদওয়া হর্য়র্ে, খসই সার্ে নিমোণ ব্যব্সাসমূহ খযগুনি পূর্ব্ে অপনরহাযে নহসার্ব্ কাজ
করার অিুমনি খপর্য়নেি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সময়, সকি নিমোণ ব্যব্সাগুনির্ক নিমোণ সম্পনকে ি কাযেকিার্প
রাজয এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াজিীয়িার খয খকার্িা পনরব্িে র্ির সর্ে হািিাগাদ োকা উনিৎ এব্ং খসই
পনরব্িে িগুনি িার্দর পনরিািিায় অন্তর্ুে ক্ত করা উনিৎ। এই নির্দে নিকা উর্েিয খকার্িা নব্দযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনিযাপি করা িয়।

অর্যোবিযক
িোরীনরক েূরত্ব
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য ি কমীরা 6 ফু র্টর কম দূরর্ত্ব োকর্ি কমীর্দর গ্রহণর্যাগয
মুর্ র আব্রণ পরর্ি হর্ব্।

শুযুমাত্র ব্িে মাি কার্জর(কাজগুনির) জিয প্রর্য়াজিীয় কমীর্দর পযেন্ত
উপনযনি সীনমি করুি, কমের্ক্ষর্ত্রর সময় সমন্বয় করুি, আগমণ/
প্রযার্ির সময় আগু-নপেু করুি, A/B দি তিনর করুি, এব্ং/অেব্া
এক সমর্য় একটি এিাকায় শুযুমাত্র একটি দর্ির সময়সূিী নিযোরণ
করার মাযযর্ম কমীর্দর জিয অনিনরক্ত জায়গা তিনর করুি।

খয খকাি কাজ যা অর্যন্তর্র ঘটর্ে িার জিয, প্রনি 250 ব্গে
ফু র্ট 1টি কমীর্ি সীনমি করুি সাইর্ট, সুপারর্াইজারর্দর এই
নহর্সর্ব্র ব্াইর্র খরর্ , যনদ িা অনিনরক্ত ব্যনক্তগি নিরাপত্তামূিক
ব্যব্যা ব্াস্তব্ানয়ি হয় (খযমি সব্ সমর্য় মুর্ র আব্রণ পরা)।

সাযারণি ব্যব্হৃি সাইর্ট (খযমি ক্লক ইি/আউট খেিি, খহিে
নিনিং খেিি) এব্ং অিযািয প্রর্যাজয যার্ির খক্ষর্ত্র ব্যব্যাি
নিনিি কর্র 6 ফু ট দূরত্ব নিনিি কর্র খটপ ব্া নিি ব্যব্হার্রর
মাযযর্ম সামানজক দূরর্ত্বর মাকে ার নিনিি করুি।

যনদ খোট যািগুনির্ি এক সমর্য় একানযক ব্যনক্ত োর্কি,
িাহর্ি খস ার্ি মািুর্ের সং যা সর্ব্োচ্চ যারণক্ষমিার 50%
এর নির্ি রা ুি।

6 ফু ট দূরত্ব ব্জায় রা র্ি ওয়াকে র্েির্ির নব্িযার্স পনরব্িে ি করুি
এব্ং একটি এিাকায় একানযক ক্রু এব্ং/অেব্া দি কমেরি করা
এন়ির্য় িিুি। যনদ সম্ভব্পর িা হয়, িাহর্ি মুর্ র আব্রণ প্রদাি
করুি এব্ং িা পরা ব্াযযিামূিক করুি ব্া িারীনরক প্রনিব্ন্ধকিা
যাপি করুি (খযমি প্লানেক প্রনিরক্ষার খদওয়াি), OSHA নির্দে নিকা
অিুযায়ী, খসই সব্ এিাকায় খয ার্ি খসগুনি ব্ায়ু প্রব্াহ, িাপ, অেব্া
নিিিীকরণ, ব্া ব্ায়ু িিািি ব্যাহি করর্ব্ িা।

কমীর্দর মর্যয দূরত্ব 6 ফু ট নিনিি করা, যনদ িা নিরাপত্তা ব্া
কার্জর মূি ফাংির্ির জিয আর্রা কম দূরত্ব প্রর্য়াজি হয়।

মািুর্ের অিাব্িযক জমার্য়ি যিটা সম্ভব্ সীনমি করা।
নপক-আপ এব্ং খেনির্ানরর জিয নিনদে ষ্ট এিাকা যাপি করুি,
যিটা সম্ভব্ সংস্পর্িে আসা সীনমি কর্র।

খোট যািগুনির্ি (খযমি এনির্র্টর, হইে) এক সমর্য় শুযুমাত্র
একজি ব্যনক্ত োকা উনিি, যনদ িা সকি ব্যনক্তরা মুর্ র আব্রণ
পর্র োর্কি।
সংকীণে আইি,হিওর্য় ব্া জায়গায় িীর নিি নদর্য় সর্েি যাপি
কর্র নিমু ী পার্য় িিািি হ্রাস করা।
য ি সম্ভব্ কমীর্দর ব্ান়ি খের্ক কাজ করর্ি নদি।
সাইর্ট অিাব্িযক দিেিােীর্দর প্রর্ব্ি নিনেদ্ধ করুি।
য ি সম্ভব্ খটনি- ব্া নর্নেও-কিফার্রনসং ব্যব্হার করুি।
প্রর্য়াজিীয় সিরীর্র উপনযনির সমার্ব্ি (খযমি সর্া) খ ািা, র্ার্িা
খর্নির্িিি সুনব্যা আর্ে এব্ং উপযুক্ত সামানজক দূরর্ত্বর সর্ে ফাাঁকা
যার্ি অিুনিি করা উনিি।

প্রনর্রক্ষোর্ূলক
সরঞ্জোর্

নির্য়াগকারীর্দর কমেিারীর্দর নব্িা রর্ি একটি গ্রহণর্যাগয
মুর্ র আব্রণ প্রদাি করর্ি হর্ব্ এব্ং প্রনিযাপর্ির খক্ষর্ত্র
আব্রর্ণর এক পযোপ্ত সরব্রাহ োকর্ি হর্ব্।
কাপর়্ির (খযমি ব্ান়ির্ি খসিাই করা, কুইক কাট, ব্যান্ডািা)
এব্ং সানজেকাি মাস্ক গ্রহণর্যাগয মুর্ র আব্রর্ণর অন্তর্ুে ক্ত, নকন্তু
িার্ি সীমাব্দ্ধ িয়, যনদ িা কার্জর প্রকৃ নির কারর্ণ আর্রা
কর্ ার ব্যনক্তগি প্রনিরক্ষামূিক সরঞ্জাম (PPE) (উদাহরণস্বরূপ
N95 খরসনপর্রটর, খফস নিল্ড) প্রর্য়াজি হয়।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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নির্ত োণ নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত নিমোণ ব্যব্সার জিয প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় খ ািার
অিুমনি খদওয়া হর্য়র্ে, খসই সার্ে নিমোণ ব্যব্সাসমূহ খযগুনি পূর্ব্ে অপনরহাযে নহসার্ব্ কাজ
করার অিুমনি খপর্য়নেি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সময়, সকি নিমোণ ব্যব্সাগুনির্ক নিমোণ সম্পনকে ি কাযেকিার্প
রাজয এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াজিীয়িার খয খকার্িা পনরব্িে র্ির সর্ে হািিাগাদ োকা উনিৎ এব্ং খসই
পনরব্িে িগুনি িার্দর পনরিািিায় অন্তর্ুে ক্ত করা উনিৎ। এই নির্দে নিকা উর্েিয খকার্িা নব্দযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনিযাপি করা িয়।
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অর্যোবিযক
প্রনর্রক্ষোর্ূলক
সরঞ্জোর্ (চলয়ে)

মুর্ র আব্রণ পনরষ্কার ব্া ব্যব্হার্রর পর্র প্রনিযাপি করা
আব্িযক ব্া য ি ক্ষনিগ্রস্ত ব্া ময়িা হর্য় যায়, খসগুনি খিয়ার
করা উনিি িয়, ি ি খসগুর্িা সঠিকর্ার্ব্ সংরক্ষণ ব্া ব্ানিি
করা উনিি।
নজনিেপত্র খিয়ার করা সীনমি করুি (খযমি সরঞ্জাম,
খিায়ার্ি, যাি ব্াহি) এব্ং খিয়ার করা পৃিিি স্পিে করা
নিরুৎসানহি করুি; অেব্া, য ি খিয়ার করা ব্স্তু ব্া প্রায়িই
স্পিে করা এিাকার সংস্পর্িে আসর্ব্ি, ি ি গ্লার্স পরুি
(খপিার-উপযুক্ত ব্া নিনকিসাগি); অেব্া, খযাগার্যার্গর আর্গ
ও পর্র হাি জীব্াণুমুক্ত করুি ব্া হাি যুর্য় খফিুি।

স্বোস্থ্যনবনি,
পনরষ্করণ এবং
জীবোণুর্ুক্তকরণ

খরাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনির্রায খকন্দ্র (CDC) এব্ং স্বাযয নব্র্াগ (DOH)
এর স্বাযযনব্নয এব্ং সযানির্টিি প্রর্য়াজিীয়িা খমর্ি িিুি এব্ং
পনরষ্কার্রর িানর , সময় এব্ং পনরষ্কার্রর পনরনযসহ পনরষ্কার্রর
িগ/কাযেনব্ব্রণী সাইর্ট ব্জায় রা ুি।
কমীর্দর জিয হার্ির স্বাযযনব্নয পাির্ির খেিি প্রদাি এব্ং
রক্ষণার্ব্ক্ষণ করুি, সাব্ার্ির সর্ে পানি এব্ং কাগর্জর খিায়ার্ি
হাি খযায়া, আর িার সার্ে একটি 60% ব্া িার খব্নি
অযাির্কাহি যারণকারী অযাির্কাহি নর্নত্তক হযান্ড সযানিটাইজার
সরব্রাহ করুি।

খয ার্িই সম্ভব্, নিরাপত্তা সিকে িা ব্জায় খরর্ ব্াইর্রর
ব্ািার্সর িিািি (খযমি জািািা এব্ং দরজা খ ািা)
ব্ৃনদ্ধ করুি।
কমীর্দর দুপুর্রর াব্ার ব্ান়ি খের্ক আির্ি উৎসানহি করুি
এব্ং াব্ার াওয়ার সময় কমীর্দর জিয সামানজক দূরত্ব ব্জায়
রা ার পযোপ্ত জায়গা সংরক্ষণ করুি।

খিয়ার করা এব্ং ঘি ঘি স্পিে করা পৃিিিগুনি ব্যব্হার্রর
আর্গ এব্ং পর্র পনরষ্কার করার/জীব্াণুিািক সরঞ্জাম প্রদাি
করুি ব্যব্হার করার জিয এব্ং িার পর্র হার্ির স্বাযযনব্নয
খমর্ি িির্ি করর্ি কমীর্দর উৎসানহি করুি।
পনরর্ব্ি রক্ষা সংযা (Environmental Protection Agency,
EPA) িারা COVID-19 এর নব্রুর্দ্ধ কাযেকর নহসার্ব্ নিনিি
পনরর্ব্ি সংরক্ষণ নব্র্াগ (Department of Environmental
Conservation, DEC) এর পণয ব্যব্হার কর্র অন্তি প্রনিনদি
নিয়নমির্ার্ব্ পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্তকরণ পনরিািিা করুি,
এব্ং উচ্চ যািায়াি করা এিাকা, খযমি নব্শ্রামাগার এব্ং
সব্েজিীি এিাকাগুনি এব্ং খিয়ার করা নজনিে পত্র (খযমি
সরঞ্জাম) এব্ং পৃিিি আর্রা ঘি ঘি পনরষ্কার এব্ং
জীব্াণুমুক্ত করুি।
যনদ পনরষ্কার ব্া জীব্াণুমুক্তকরর্ণর পণয ব্া পনরষ্কার করা এব্ং
জীব্াণুিািক কাজ নিরাপত্তার নব্পদ ঘটায় ব্া িার্ি উপাদাি ব্া
যন্ত্রপানির অব্িনি হয়, িাহর্ি খস ার্ি ব্যব্হার্রর মার্ে কমীর্দর
জিয হার্ির পনরচ্ছন্নিার খেিি যাপি করর্ি হর্ব্ এব্ং/অেব্া
নিষ্পনত্তর্যাগয গ্লার্স প্রদাি করর্ি হর্ব্।
খিয়ার করা
াব্ার)।

াব্ার ও পািীয় নিনেদ্ধ করুি (খযমি ব্ুর্ফ যাাঁর্ির
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নিউ ই কত
পুিরো খ োলো
নিয় োগকর্তো ও কর্ত চোরীয়ের জিয
নির্ত োণ নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত নিমোণ ব্যব্সার জিয প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় খ ািার
অিুমনি খদওয়া হর্য়র্ে, খসই সার্ে নিমোণ ব্যব্সাসমূহ খযগুনি পূর্ব্ে অপনরহাযে নহসার্ব্ কাজ
করার অিুমনি খপর্য়নেি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অব্যার সময়, সকি নিমোণ ব্যব্সাগুনির্ক নিমোণ সম্পনকে ি কাযেকিার্প
রাজয এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াজিীয়িার খয খকার্িা পনরব্িে র্ির সর্ে হািিাগাদ োকা উনিৎ এব্ং খসই
পনরব্িে িগুনি িার্দর পনরিািিায় অন্তর্ুে ক্ত করা উনিৎ। এই নির্দে নিকা উর্েিয খকার্িা নব্দযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনিযাপি করা িয়।

অর্যোবিযক
খ োগোয় োগ

সুপোনরিকৃর্ সয়বত োত্তর্ অিুিীলি

নিনিি করুি খয আপনি খের্টর-ইসুয করা নির্ের
নির্দে নিকাটি পযোর্িািিা কর্রর্েি এব্ং ব্ুর্ের্েি, এব্ং
এটিও নিনিি করুি খয আপনি খসগুনি কাযেকর করর্ব্ি।

হািিাগাদকৃ ি িেয প্রদাি করার জিয কমী, দিেিােী এব্ং গ্রাহকর্দর
জিয একটি খযাগার্যাগ পনরকেিা যাপি করুি।

সাইর্টর িানরনদর্ক সাইর্িজ খপাে কর্র কমীর্দর সঠিক পনরচ্ছন্নিা,
সামানজক দূরর্ত্বর নিয়ম, PPE এর সঠিক ব্যব্হার এব্ং পনরষ্কার এব্ং
জীব্াণুমুক্ত করার খপ্রার্টাকি খমর্ি িিার কো মর্ি কনরর্য় নদি।
িিু ি খপ্রার্টাকর্ি সকি কমীর্দর প্রনিক্ষণ নদি এব্ং প্রায়ই
নিরাপত্তা নির্দে নিকা সম্পর্কে জািাি।
যনদ খকাি কমী COVID-19 এর পরীক্ষায় পনজটির্ ফি িার্
কর্রি, িাহর্ি নির্য়াগকারীর্ক অনব্ির্ে খেট এব্ং যািীয় স্বাযয
নব্র্াগর্ক অব্নহি করর্ি হর্ব্ এব্ং কিাক্ট খেনসং প্রর্িষ্টায়
সহায়িা করর্ি হর্ব্, খযমি কমী ব্া অনিনেরা যার্দর ব্যনক্তর
সার্ে ঘনিি খযাগার্যাগ নেি, িার্দর সর্ে সম্ভাব্য পনরনিনির
িেয জািার্ি হর্ব্, খেট এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইি এব্ং প্রনব্যাি
িারা প্রর্য়াজিীয় খগাপিীয়িা ব্জায় রা ার সার্ে।
সাইর্ট সম্পূণে করা নিরাপত্তা পনরকেিাসমূহ সকর্ির খিার্
এমি জায়গায় িাগাি।

নিনিং

পর়্ি

অসুয কমীর্দর ব্ান়ির্ি োকা উনিি অেব্া কমের্ক্ষর্ত্র অসুয হর্ি
ব্ান়ি নফর্র যাওয়া উনিি।
একটি পনজটির্ খকর্সর খক্ষর্ত্র পনরষ্কার, জীব্াণুমুক্ত, এব্ং কিাক্ট
খেনসংর্য়র জিয একটি পনরকেিা করুি।
ব্াযযিামূিক স্বাযয নিনিং মূিযায়ি (খযমি প্রশ্নাব্িী, িাপমাত্রা
পরীক্ষা) ব্াস্তব্ায়ি করা, কমীরা প্রর্িযকনদি কাজ শুরু করার
আর্গ এব্ং অপনরহাযে দিেিােীর্দর জিয, এগুনি নজজ্ঞাসা কর্র (1) COVID-19 এর উপসগে গি 14 নদর্ি, (2) গি 14 নদর্ি
ইনিব্ািক COVID-19 পরীক্ষা, এব্ং/অেব্া (3) গি 14 নদর্ি
নিনিি ব্া সর্েহজিক COVID-19 খকর্সর সর্ে ঘনিি খযাগার্যাগ।
মূিযায়ি প্রনিনক্রয়া প্রনিনদি পযোর্িািিা করর্ি হর্ব্ এব্ং এ
যরর্ির পযোর্িািিা অব্িযই িনেব্দ্ধ করর্ি হর্ব্।

যিদূর সম্ভব্, কমীরা সাইর্ট আসার আর্গ দূরব্িীর্ার্ব্ নিনিং
সম্পাদি করুি (খযমি খটনির্ফাি ব্া ইর্িকেনিক জনরর্পর
মাযযর্ম)।
যোযে PPE পনরযাি কর্র ব্া স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন করা
খেনির্ারীগুনি ো়িা, কমী ও অনিনে সহ প্রর্িযক ব্যনক্তর,
যার্দর কার্জর সাইর্ট ব্া অঞ্চর্ি অিযািয ব্যনক্তর্দর সার্ে নিকট
ব্া ঘনিি সংর্যাগ হর্ি পার্র িার্দর জিয সব্ সময় একটি
অব্যাহি িগ ব্জায় রা ুি।
িীিারর্দর CDC, DOH এব্ং OSHA খপ্রার্টাকর্ির সার্ে পনরনিি
নির্য়াগদািার িারা সিাক্ত করা ব্যনক্তর্দর িারা প্রনিক্ষণ খদওয়া
উনিি এব্ং িূযিিমর্ার্ব্, িার্দর একটি মুর্ র আব্রণ সহ
যোযে PPE পনরযাি করর্ি হর্ব্।
খয সমস্ত কমেিারী একটি সর্েহজিক ব্া নিনিি COVID-19
খকর্সর পর্র কার্জ আব্ার খযাগদাি করর্ি িাইর্েি ব্া খয
কমেিারী COVID-19 এর সংক্রনমি একজি ব্যনক্তর ঘনিি সানন্নর্যয
ব্া কাোকানে এর্সর্েি িার্দর সম্পর্কে খপ্রার্টাকি এব্ং িীনিমািার
জিয DOH এর নির্দে নিকা খদ ুি।
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