COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায় কাবব সাইড এবং ইন-স্টাি রিক-আি
খুচিা বযবসারয়ক কার্ব ক্রমেি জনয
অন্তবব র্তীকালীন রনমদব রিকা
আিরন এই নরিটি িমি আিরন নীমচ রনরির্ত কিমর্ত িামিন।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উমেিয
যেসিতু , COVID-19 জনোস্থ জরুহর অেস্থা চলাকালীন পথপার্শ্বস্থ এেং য াকান অন্তেবতী খুচসরা হপকাপ েযেোগুসলা
পুনরায় যখালা িসে, যেসিতু , পথপার্শ্বস্থ এেং য াকান অন্তেবতী খুচরা হপকাপ েযেো েংক্রান্ত কর্বকাসের জনয এই অস্থায়ী
হনস ব হিকা ("পথপার্শ্বস্থ এেং য াকান র্ধ্যস্থ খুচসরা হপকাপ েযেো েংক্রান্ত কােবকলাসপর জনয COVID-19 অস্থায়ী
হনস ব হিকা") যকের্াত্র পথপার্শ্বস্থ এেং য াকান অন্তেবতী খুচরা হপকাপ েযেোগুহলর র্াহলক/পহরচালক, তাস র কর্বচারী
এেং ঠিকা ারস র COVID-19 এর প্রা র্
ু ব াে যথসক োেধ্ানতা েংক্রান্ত হেহধ্-হনসেধ্ প্র ান করার জনয ততহর িসয়সে।
এই হনস ব হিকাগুহল যকেলর্াত্র নযযনতর্ প্রসয়াজনীয়তা এেং হনসয়াগকতব া অহতহরক্ত েতকব তা এেং হনসেধ্াজ্ঞা জাহর করসত
পাসরন। এই হনস ব হিকা যেসের পুনরায় চালু িওয়ার হিতীয় পেবাসয়র ের্য় েেবাহধ্ক পহরহচত জনস্বাসস্থযর অনুিীলসনর
উপর হর্হি কসর ততহর করা, এেং যে হলসলর উপর এই হনস ব হিকা হর্হি কসর তা ঘন ঘন পহরেহতব ত িসত পাসর এেং
িসয় থাসক। ায়েদ্ধ পক্ষ – হনসচ েংজ্ঞাহয়ত অনুোয়ী – কােবোইড এেং ইন-যোর হপকআপ খুচরা েযেোহয়ক কােবক্রর্
েংক্রান্ত েে স্থানীয়, যেে এেং যেডাসরল প্রসয়াজনীয়তা পালন করার জনয ায়েদ্ধ। ায়েদ্ধ পক্ষ এই প্রসয়াজনীয়তায়
যেসকাসনা িালনাগা করসের োসথ েঙ্গত থাকার জনয ায়েদ্ধ, যেইোসথ কােবোইড এেং ইন-যোর হপক-আপ খুচরা
েযেোহয়ক কােবক্রসর্র এেং/অথো োইসের হনরাপিা পহরকল্পনা র্সধ্য তা অন্তর্ুব ক্ত করার জনযও ায়েদ্ধ থাকসে।
িটভূ রে
7ই র্াচব, 2020 তাহরসখ, গর্নবর অযান্ড্রু এর্. কুওসর্া COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসত একটি জরুহর অেস্থা যঘােো কসর
হনেবািী আস ি 202 জাহর কসরহেসলন। ের্গ্র হনউইয়কব জুসে COVID-19 এর কহর্উহনটি ট্রান্সহর্িন ঘসেসে। আসরা
েহেসয় পো হ্রাে করসত, যেখাসন েম্ভে, েযহক্তস র র্সধ্য অেিযই অন্তত 6 েু সের োর্াহজক যরত্ব েজায় রাখসত িসে।
20 র্াচব 2020 তাহরসখ গর্নবর কুওসর্া হনেবািী আস ি 202.6 জাহর কসরন, োসত ের্স্ত যগৌে েযেোগুহলসক প্তসরর
প্তর র্ধ্যস্থ কর্ীস র কাজকর্বসক েন্ধ রাখার হনস ব ি য ওয়া িয়। অতযােিযক েযেো, যের্ন োম্রাজয রাজয উন্নয়ন
কসপবাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনস ব হিকা িারা েংজ্ঞাহয়ত, এই েীর্ােদ্ধতার
অধ্ীন হেল না, হকন্তু, তাস র স্বাস্থয হের্াগ (Department of Health, DOH) িারা জাহর করা একটি পহরষ্কার এেং
হনরাপ কর্ব পহরসেি েজায় রাখার জনয হনস ব িনা ও আস ি যর্সন চলার জনয হনস ব ি করা িয়, এেং ঢ়
ৃ র্াসে
োর্াহজক র
য ত্ব েযেস্থা েজায় রাখার জনয আহ্বান জানাসনা িয়।
12ই এহপ্রল, 2020 তাহরসখ, গর্নবর কুওসর্া ের্েস্ত অতযােিযকীয় েযেোয়ীক প্রহতষ্ঠানসক তার কর্ীস র, োরা কর্বস্থসল
উপহস্থত আসে, হেনার্যসলয তাস র র্ুসখর আো ন, ো তাস র কাসজর ের্য় জনোধ্ারে ো গ্রািকস র েসঙ্গ েরােহর
েংসোগ ঘোর ের্য় অেিযই েযেিার করসত িসে, তা প্র ান করসত হনেবািী আস ি 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15
এহপ্রল 2020 তাহরসখ গর্নবর কুওসর্া হনেবািী আস ি 202.17 জাহর কসরসেন, ো ইু েেসরর যেহি েয়েী এেং

হচহকৎোগতর্াসে র্ুসখর আেরে েিন করসত েক্ষর্ েকলসক একটি েেবজনীন স্থাসন এেং েখন োর্াহজক র
য ত্ব েজায়
রাখা েম্ভে নয়, ো েখন োর্াহজক র
ু ত্ব েজায় রাখসেন না, তখন তাস র নাক ও র্ুখ একটি র্াস্ক অথো কাপসের
ততহর র্ুসখর আেরে হ সয় ঢাকার জনয হনস ব ি য য়। 16 এহপ্রল 2020 তাহরসখ গর্নবর কুওসর্া হনেবািী আস ি 202.18
জাহর কসরন ো েরকারী এেং যেেরকারী পহরেিে ো অনযানয র্াোর পহরেিে েযেিার করা ইু েেসরর যেহি
েয়সের এেং হচহকৎোগতর্াসে একটি র্ুসখর আেরে েিে করসত েক্ষর্ েকল র্ানুেসক অেিযই যকান োত্রার ের্য়
তাস র নাক এেং র্ুসখর উপর একটি র্াস্ক অথো র্ুসখর আেরে পরার হনস ব ি য য়। এোোও েরকাহর ো যেেরকাহর
পহরেিসনর যে যকান পহরচালক ো চালকসক একটি র্ুসখর আেরে ো র্াস্ক ো তাস র নাক এেং র্ুখ যঢসক রাসখ, ো
পরার হনস ব ি য য় েখন যতর্ন যকান গাহেসত যকান োত্রী থাসক। েযেোহয়ক প্রহতষ্ঠাসনর পহরচালক/র্াহলকস র, র্ুসখর
আেরে ো র্াসস্কর আেহিযকতা না যর্সন চলা েযহক্তেগবসক প্রসেি করসত না য ওয়ার অহধ্কার প্র ান কসর গর্নবর
কুওসর্া, 29 যি যর্, 2020 তাহরসখ হনেবািী আস ি 202.34 জাহর কসরসেন।
26যি এহপ্রল, 2020 তাহরসখ গর্নবর কুওসর্া যঘােো কসরন যে তথয-পহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেেসে পেবায় হর্হিসত
হনউইয়সকব হিল্প এেং েযেো পুনরায় যখালার েযাপাসর পেবায় হর্হিক হৃ ির্হঙ্গ গ্রিে করা িসে। 4 যর্ 2020 তাহরসখ
গর্নবর েযেস্থা কসরন যে নতু ন COVID-19 েংক্রর্ে জনোস্থ পহরসেো লক্ষে হর্হিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট যট্রহেং েি
জনস্বাসস্থযর হেহর্ন্ন হ ক র্াথায় যরসখ আঞ্চহলক হেসেেেটি করা িসে। 11 যর্, 2020-এ, গর্নবর কুওসর্া যঘােো
কসরন যে, হনউ ইয়সকব র যেি হকেু অঞ্চসল 15 যর্, 2020-এর প্রথর্ পেবায় শুরু িসে, ো উপলর্য আঞ্চহলক যর্হট্রক্স
এেং েযচসকর উপর হর্হি কসর।
হনম্নহলহখত র্ান োোও, অতযােিযক এেং অনােিযক উর্য় েযেো স্বাস্থয হের্াগ (Department of Health, DOH)
এর জাহর করা পহরেন্ন এেং হনরাপ কর্ব পহরসেি েজায় রাখার জনয হনস ব িনা ও আস ি যর্সন চলসত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন যে, হনউ ইয়কব যেে িারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ্ যথসক এই নহথসত উসেখ করা
পহরচালনা হেহধ্ পৃথক, অহধ্ক োম্প্রহতক হনস ব হিকা প্রসয়াগ করা িসে।
রনউ ইয়কব স্টমট দারয়ত্বিীল কাবব সাইড এবং ইন-স্টাি রিক-আি খুচিা বযবসারয়ক কার্ব ক্রমেি োনদণ্ড
যকান েু েপাসথর ধ্ার এেং য াকাসনর হর্তর যথসক হপকআপ খুচরা েযেোহয়ক কােবকলাপ হনম্নহলহখত নযযনতর্ রাসজযর
র্ান এেং প্রসোজয যেডারাল প্রসয়াজনীয়তা পযরে না কসর িসত পাসর না, োর অন্তর্ুব ক্ত, হকন্তু তাসতই েীহর্ত নয়,
আসর্হরকানে উইথ হডসজহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), যরাগ হনয়ন্ত্রে ও প্রহতসরাধ্ যকন্দ্র
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), পহরসেি রক্ষা েংস্থা (Environmental Protection
Agency, EPA), এেংইউনাইসেড যেেে হডপােবসর্ন্ট অে যলোর (United States Department of Labor)'ে
অকুসপিনাল যেেটি অযান্ড যিলথ অযাডহর্হনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-র
নযযনতর্ র্ান পযরে করা।
COVID-19 গেস্বাস্থয েম্পহকব ত জরুহর পহরহস্থহতর ের্য় কােবরত েে অতযােিযক এেং অনতযােিযক - উর্য়
কােবোইড এেং ইন-যোর হপক-আপ খুচরা েযেোহয়ক কােবক্রসর্র যক্ষসত্র এই হনস ব হিকায় থাকা যেসের র্ান েগুহল
যেে িারা েংসিাহধ্ত ো র না করা পেবন্ত প্রসোজয থাকসে। কােবোইড এেং ইন-যোর হপক-আপ খুচরা েযেোহয়ক
কােবক্রসর্র র্াহলক, অথো অনয যকাসনা পক্ষ, যের্ন র্াহলক িারা র্সনানীত (উর্য় যক্ষসত্র, " ায়েদ্ধ পক্ষগে"), এই
র্ান েগুহল পযরে করার জনয ায়েদ্ধ থাকসেন।
হনর্নহলহখত হনস ব হিকা হতনটি হনহ ব ি হের্াসগ েংগঠিত করা িসয়সে: র্ানুে, স্থান, এেং প্রহক্রয়াের্যি

I. োনুষ
A. িািীরিক দূিত্ব
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•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই হনহিত করসত িসে যে যেসকান কােবোইড এেং ইন-যোর হপকআপ খুচরা কােবক্রসর্র
জনয, কর্ীস র উপহস্থহত শুধ্ুর্াত্র কােবোইড এেং ইন-যোর হপকআপ কােবক্রর্ পহরচালনা করার জনয প্রসয়াজনীয়
কর্ীস র র্সধ্য েীর্ােদ্ধ, হকন্তু একটি হনহ ব ি এলাকার জনয জনেংখযা েসেবাচ্চ ধ্ারেক্ষর্তার 50% এর যেহি িসত
পারসে না, োর র্সধ্য অডবার হপকআপ করসত আো গ্রািক অন্তর্ুব ক্ত োস র অনযস র যথসক অন্তত েয় েু ে র
য সত্ব
থাকসত িসে অথো একটি গ্রিেসোগয র্ুখােরে পরসত িসে; এেং

•

েে কর্ীস র র্সধ্য েেের্য় অন্ততপসক্ষ েয় েু সের িারীহরক র
য ত্ব েজায় থাকসে হকনা তা ায়েদ্ধ পক্ষস র হনহিত
করসত িসে, েহ না র্যল কােবকলাসপর হনরাপিার জনয র
য ত্ব কর্াসত িয় (যের্ন নগ যরহজোসরর পহরচালনা,
পেয েরাসনা এেং যতালা)। েখনই কর্ীস র অনয েযহক্তর েয় েু সের র্সধ্য আেসত িসে, তখন গ্রিেসোগয র্ুখােরে
পরসত িসে। েহ অনয যকাসনা েযহক্ত অপ্রতযাহিতর্াসে েয় েু সের র্সধ্য চসল আসেন যেই কারসে কর্ীস র যেে
কর্াহরং পসর যনওয়ার জনয ে া প্রস্তুত থাকসত িসে।

•

•

o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরেগুহলর র্সধ্য অন্তর্ুব ক্ত হকন্তু েীহর্ত নয়, র্ুখ এেং নাক উর্য়ই
ঢাসক এরকর্ কাপসের র্ুসখর আেরে এেং হডজসপাসজসেল র্াস্কে।

o

েহ ও, কাসজর ধ্রসনর জনয যেখাসন োধ্ারেত েযহক্তগত েুরক্ষার্যলক েরঞ্জাসর্র (PPE) একটি উচ্চ র্াসনর
েুরক্ষার প্রসয়াজন যেইেে যক্ষসত্র কর্বসক্ষসত্রর কােবকলাপগুহলর জনয কাপসের, হডজসপাসজসেল, ো অনযানয োহেসত
ততহর র্ুসখর আেরে স্বীকৃ ত নয়। যেইের্স্ত কােবকলাসপর জনয, যপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থয প্রিােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনস ব হিকা অনুোয়ী েংজ্ঞাহয়ত করা হে যর্ান
হিসল্পর র্ান ে অনুোয়ী N95 যরহিসরোর ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযািত রাখা উহচত।

ায়েদ্ধ পক্ষ কাসজর জায়গা এেং/অথো কর্বচারীস র েোর এলাকার েংখযা এেং েযেিার পহরেতব ন এেং/অথো
েীর্ােদ্ধ করসত পাসর, োসত শ্রহর্করা েে হ ক যথসক অন্তত েয় েু ে র
য ত্ব (যের্ন পািাপাহি এেং েখন এসক
অপসরর র্ুসখার্ুহখ িয়) েজায় রাখসত পাসর এেং একজন েযেিাসরর পর পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্ত না কসর এলাকা
র্াগার্াহগ না কসর। ওয়াকব যেিন ো জায়গাগুহলর র্সধ্য যরত্ব েজায় রাখা েম্ভে না িসল, ায়েদ্ধ পক্ষগেসক
অেিযই র্ুসখর আেরে প্র ান করসত িসে যেগুহল েযেিার করা োধ্যতার্যলক করসত িসে ো যেখাসন প্লাহেসক
হের্াজক য ওয়াসলর র্সতা েস্তুগত োাঁধ্া, োয়ুপ্রোি, হিটিং, কুহলং, ো োয়ু চলাচসল োাঁধ্া েৃহি করসে না যেখাসন
র্ুসখর আেরসের পহরেসতব যেগুহলর েসদােস্ত করসত িসে।
o

OSHA হনস ব হিকা অনুোয়ী িারীহরক

র
য ত্ব েজায় রাখার জনয োধ্া ততহর করা উহচত।

o

িারীহরক প্রহতেন্ধকতার অন্তর্ুব ক্ত িসত পাসর: হেপ প ব া, যপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরে, ো অনযানয জলসরাধ্ী
হের্াজন ো পাটিবিন।

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর হনম্নহলহখত েযেস্থাগুহলর গ্রিে করা উহচত OSHA হনস ব হিকা "যরেু সরন্ট এেং পানীয় হেসক্রতারা
োরা যেকআউে অথো কােবোইড হপক আসপর েুহেধ্া প্র ান করসেন তাস র জনয COVID-19 েংক্রান্ত হনস ব হিকা"
(COVID-19 Guidance for Restaurants & Beverage Vendors Offering Takeout or Curbside Pickup)
অনুোসর কােবোইড এেং ইন-যোর হপকআপসক েিজতর করার জনয:
o

উপলর্য পহরসেো, অডবার এেং হপকআসপর জনয হনস ব িনা, এেং কােবক্রসর্র কর্ব ঘণ্টার হনস ব িনা েি একটি
োইনসোডব রজা ো েু েপাসথ প্র িবন করুন।

o

শুধ্ুর্াত্র কােবোইড এেং ইন-যোর হপকআসপর জনয োর্সনর
যের্নো প্রসোজয।

o

েম্ভে িসল েরােহর িস্তান্তর এহেসয় চলুন।

o

গ্রািকস র আগর্সনর ের্য় হেহর্ন্ন করার জনয হপক-আপ োইর্ উইসন্ডাসক পরার্িব হ ন।

o

অেহিি গ্রািকরা েয় েু ে
উৎোহিত করুন।

রজার কাসে পাহকব ংএর জায়গা েংরক্ষে করুন,

সয র ো োনোিসন অসপক্ষা করার ের্য় গ্রািকস র একোসর একটি কসর পেয তু লসত
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o

গ্রািকস র একটি র্ুখােরে েযেিার করার প্রসয়াজনীয়তার কথা স্মরে কহরসয় হ ন, হেসিে কসর েখন অনযস র
যথসক অন্তত েয় েু ে র
য ত্ব েজায় রাখা েম্ভে নয়।

•

ায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত গ্রািকস র িিবিীন যপসর্ন্ট অপিন েযেিার অথো আসগ অথব প্র ান করসত উৎোহিত করা,
েখন েম্ভে। যেখাসন েম্ভে, যেখাসন নগ অথব, যক্রহডে কাডব, পুরস্কাসরর কাডব, এেং যর্াোইল হডর্াইেগুহল
ঘাাঁোঘাটি নুযনতর্ করুন।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক খুচসরা পসেযর হেনযাে পাল্টাসনার জনয উৎোহিত করা িসে োসত কর্ীরা ের্স্ত অহর্র্ুসখ অন্ততপসক্ষ
েয় েু সের র
য ত্ব েজায় রাখসত পাসর, েহ না িারীহরক প্রহতেন্ধকতা থাসক (যের্ন কযাি যরহজোসর যপ্লহক্সগ্রাে
অথো পাটিবিন)।
o

গ্রািকস র েসঙ্গ আলাপচাহরতার ের্য় কর্ীরা কাপসের যেে র্াস্ক েযেিার করসে হক না তা
অেিযই লক্ষয রাখসত িসে।

ায়েদ্ধ পক্ষসক

o

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই েথােথ োর্াহজক র
য সত্বর কথা হেসেচনা কসর (যের্ন, আেদ্ধ-উচ্চ-জনের্াগসর্র
অঞ্চল, হেক্সচার পুনঃেহিত করা, কর্বচারীস র হেকল্প কযাি যরহজোরগুহলর েযেিার), কর্বচারীস র কাজ
করার জনয পেবাপ্ত জায়গা েংরক্ষে করসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক একই ের্সয় একাহধ্ক েযহক্তর যোে েীর্ােদ্ধ স্থান (যের্ন যোে েক রুর্, কযাি যরহজোসরর
হপেসন, েরু পেয আইল, এহলসর্ের, েক রুর্) েযেিার হনহেদ্ধ করা উহচত, েহ না একই ের্সয় এই ধ্রসনর
স্থাসনর েকল কর্বচারী গ্রিেসোগয র্ুখােরে পহরধ্ান কসর। েহ ও, জনেংখযা এলাকার েসেবাচ্চ ক্ষর্তার 50%
অহতক্রর্ করসত পারসে না, েহ না এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা িয়। ায়েদ্ধ
পসক্ষর উহচত হনরাপিা যপ্রাসোকল েজায় যরসখ েত যেহি োইসরর োতাে যঢাকার েযেস্থা কসর োয়ু চলাচল েৃহদ্ধ
করা (যের্ন জানালা এেং রজা যখালা)।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক েংকীেব রাস্তা, িলওসয়, ো জায়গায় তীর হ সয় যেপ ো হচহ্ন েযেিার কসর হি-র্ুখী চলাচল
কর্াসনার েযেস্থা রাখসত িসে, এেং োধ্ারেত েযেহৃত এলাকায় ো যেেে জায়গায় োধ্ারেত যলাকজন জে িয়
ো লাইসন াোয় (যের্ন ক্লক ইন/আউে যেিন, স্বাস্থয পরীক্ষা যেিন, যেক রুর্, কযাি যরহজোর এলাকা,
লকার রুর্) যেখাসন েয় েু ে পর পর র
য সত্বর হচহ্ন হ সত িসে।

•

র্ানুেসক োর্াহজক র
য সত্বর হনস ব িনা যর্সন চলার কথা স্মরে কহরসয় হ সত
হেক্রয়সকসন্দ্রর োইসর হচহ্ন লাগাসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বাস্থয হের্াগ (DOH) এর COVID-19 েংসকসতর োসথ োর্ঞ্জেযপযেব হন িবন স্থাপন করসত
িসে। ায়েদ্ধ পক্ষগে তাস র কর্বস্থল হনহ ব ি হনজস্ব কাসোর্াইজ করা োইসনজ ততহর করসত পাসরন, হকন্তু যেই
োইসনজ প্তসরর োইসনসজর োসথ েংগহতপযেব িসত িসে। োইসনজ কর্বচারীস র এগুহল র্সন কহরসয় য ওয়ার জনয
েযেিার করসত িসে:

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই খুচরা

o

েখন েয় েু ে োর্াহজক

র
য ত্ব েজায় রাখা োসে না তখন র্ুখােরে হ সয় নাক এেং র্ুখ যঢসক রাখসত িসে।

o

PPE েথােথর্াসে েংরক্ষে করা, এেং েখন োহতল করসত িসে তখন োহতল করা।

o

িারীহরক

o

COVID-19 এর উপেগব ো েংক্রর্সের প্রহতসে ন করা, এেং হকর্াসে এটি করা উহচত।

o

িাসতর স্বাস্থযহেহধ্ এেং পহরষ্কার ও জীোেুর্ুক্তকরে হনস ব হিকাগুহল যর্সন চলা।

o

র্শ্াে প্রর্শ্াে েংক্রান্ত েথােথ স্বাস্থযহেহধ্ এেং কািোর হিিাচার যর্সন চলা।

র
য সত্বর হনস ব িীকাগুহল যর্সন চলা।

B. আবদ্ধ স্থ্ামন সোমবি
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•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই র্ানুসের ের্াসেি েীহর্ত করসত িসে (যের্ন কর্বচারী ের্া, যেক রুর্, েক রুর্)
েতো যেহি েম্ভে এেং হর্হডও ো যেহলকনোসরহন্সং এর র্সতা অনযানয পদ্ধহত েযেিার করা, যরাগ হনয়ন্ত্রে ও
প্রহতসরাধ্ যকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর হনস ব হিকা "েযেো ও
হনসয়াগকতব াস র জনয কসরানার্াইরাে যরাগ 2019 (COVID-19) এর জনয পহরকল্পনা এেং প্রহতহক্রয়ার অন্তেবতী
হনস ব হিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))। েখন হর্হডওকনোসরহন্সং ো যেহলকনোসরহন্সং েম্ভে িয় না, তখন াহয়ত্বিীল
লগুসলার যখালা, র্ালর্াসে যর্হন্টসলোসরর র্সধ্য হর্টিং করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত যে েযহক্ত এক
আসরকজসনর র্সধ্য েয় েু ে োর্াহজক র
য ত্ব েজায় রাখসে (যের্ন যচয়ার থাকসল, যচয়াসরর র্ধ্যেতী জায়গা যেসে
য ওয়া, কর্ীস র পেবায়ক্রসর্ যচয়াসর েেসত িসে)।

•

ায়েদ্ধ পক্ষস র হেশ্রার্কক্ষ এেং যেক রুসর্র র্সতা যোে চত্বরগুহলসত পেবাপ্ত োর্াহজক র
য সত্বর পালসনর অর্যাে
করসত িসে, এেং এই ধ্রসনর এলাকায় েখন োর্াহজক র
য ত্ব রক্ষা করা োসে না, তখন যলাক ের্াগর্ েীহর্ত
রাখার জনয োইসনজ এেং হেসের্ (যের্ন েযেহৃত িসে েসল হচহ্ন) েযেিার করসত িসে; এেং

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক যে যকান জর্াসয়সতর ের্সয় (যের্ন, হেরহতর ের্য়, হপকআসপর জনয গাহেগুহলর র্সধ্য র
য ত্ব)
োর্াহজক র
য ত্ব (যের্ন, েয় েু ে জায়গা) পালন করার জনয কর্ীস র জনয হেহর্ন্ন হিহডউল হ সত িসে।

C. কেব মেমেি সরক্রয়র্তা
•

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই আন্তঃেযহক্তগত যোগাসোগ এেং ের্াসেি কর্াসনার জনয েযেস্থা গ্রিে করসত িসে, যের্ন:
o

োইসে শুধ্ুর্াত্র প্রসয়াজনীয় কর্বচারীস র র্সধ্যই েিরীসর উপহস্থহত েীহর্ত করা;

o

কর্বচারী এেং গ্রািকস র োনোিন যেহি ের্য়কাা্ল ধ্সর হেস্তৃ ত কসর কর্বসক্ষসত্রর ের্সয়র োর্ঞ্জেয হেধ্ান করা;

o

োর্াহজক

o

হিেটিং হডজাইন (উ ািরেস্বরূপ A/B

o

েযাচ কােবক্রর্, যেখাসন েম্ভে, োসত কর্ীরা োর্াহজক র
য ত্ব যর্সন চলসত পাসরন এেং একই ের্সয় পেয িিব
করা িাসতর েংখযা কর্াসত পাসরন (উ ািরেস্বরূপ একজন কর্বচারী েকল পযাহকং করসে এেং একজন পৃথক
কর্বচারী যডহলর্াহর করসে)।

র
য সত্বর হনস ব হিকা পালসনর জনয অন-োইে কর্বচারীর েংখযা হ্রাে করা;
ল, আগর্ন/প্রস্থাসনর হেহর্ন্ন ের্য়); এেং/অথো

ায়েদ্ধ পসক্ষর েহধ্বত পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্তকরে প্রহক্রয়া েহক্রয় করার জনয প্রসয়াজনীয় হিোসে খুচরা
েযেোহয়ক ের্য় ের্ন্বয় করা উহচত।

D. চলাচল ও বারণজয
•

ায়েদ্ধ পক্ষসক েতো েম্ভে যোগাসোগ েীহর্ত করসত োইসে অপহরিােব নয় এর্ন

িবনাথীস র হনহেদ্ধ করসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই হপকআপ এেং যডহলর্াহরর জনয হনহ ব ি এলাকা হনহ ব ি করসত িসে, েতো েম্ভে
যোগাসোগ েীহর্ত করসত।

•

ায়েদ্ধ পসক্ষর উহচৎ অনযানয গ্রািকস র র্সধ্য োর্াহজক র
য ত্ব েৃহদ্ধ করার জনয গ্রািকস র ওসয়টিং এলাকার েযেস্থা
করা (যের্ন লাইন, পাহকব ং এলাকা) এেং এলাকার অনযস র োসথ যোগাসোগ কর্াসনার েযেস্থা করা।
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o

যেখাসন েম্ভে, ায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত একটি িিবিীন যডহলর্াহর হেসের্ োস্তোয়ন করা োর র্াধ্যসর্ গ্রািকরা
গাহেসত থাকা অেস্থায় যডহলর্াহর েম্পন্ন িয়।

•

পসেযর যডহলর্াহরর জনয, ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর একটি িিবহেিীন যডহলর্াহর েযেস্থা োস্তোয়ন করা উহচত যেখাসন
যডহলর্াহরর ের্য় চালকরা গাহের হর্তসর থাসকন অথো, যেখাসন েম্ভে নয়, ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই প্রতযাহিত
কােবক্রসর্র জনয যডহলর্াহর কর্ীস র হেনা র্যসলয গ্রিেসোগয েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) প্র ান করসত
িসে োর র্সধ্য রসয়সে, নযযনতর্, যডহলর্াহর প্রহক্রয়ার ের্য় েযেিাসরর জনয একটি কাপসের র্ুসখর আেরে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক পেযদ্রসেযর একটি যলাড স্থানান্তর (উ াঃ একজন যডহলর্াহর ড্রাইর্ার যথসক) করার আসগ এেং
পসর অেিযই িাত জীোেুর্ুক্ত করসত িসে (যের্ন পেয যলাড করসত শুরু করার আসগ িাত জীোেুর্ুক্ত করা; এেং
একোর েে পেয যলাড করা িসয়সগসল, আোর তাস র িাত জীোেুর্ুক্ত কসর ের্াপ্ত করা)।

II. জায়গা
A. প্ররর্তিোেূলক সিঞ্জাে
•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই েয় েু ে র
য সত্বর র্সধ্য এেং যকান িারীহরক প্রহতেন্ধকতা োোই (উ ািরেস্বরূপ
যপ্লহক্সগ্লাে) গ্রািক ো েিকর্ীস র োসথ হর্থহিয়া করার ের্য় র্ুখােরে পহরধ্ান করসত িসে।

•

হনহ ব ি কর্বসক্ষসত্রর হক্রয়াকলাসপর জনয আেহিযক PPE এর প্রসয়াজনীয়তা োোও, ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই
গ্রিেসোগয র্ুসখর আেরে েংগ্রি করসত, ততহর করসত ো অনযথায় অজবন করসত িসে এেং এই ধ্রসনর আেরে
কর্বসক্ষসত্র থাকাকালীন কর্বচারীস র হেনা র্যসলয প্র ান করা উহচত। ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর কাসে র্ুসখর আেরে, র্াস্ক
এেং অনযানয প্রসয়াজনীয় েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE)-এর পেবাপ্ত যোগান থাকা উহচত, েহ যকাসনা
কর্বচারীর প্রহতস্থাপন প্রসয়াজন ো একজন প্রসয়াজনীয় িবনাথীর তা প্রসয়াজন িয়। গ্রিেসোগয র্ুখােরসের র্সধ্য
অন্তর্ুব ক্ত থাকসে, হকন্তু এর র্সধ্য েীর্ােদ্ধ নয়, কাপে (উ া: োহেসত ততহর যেলাই করা কাপে, কুইক কাো,
েযান্ডানা), োহজবকযাল র্াস্ক, N95 যরেহপসরের এেং যেে হিল্ড।

•

র্ুসখর আেরেগুহল অেিযই পহরষ্কার করসত এেং ে লাসত িসে এেং যিয়ার করা োসে না। অনুগ্রি কসর কাপসের
র্ুখােরে এেং অনযানয ধ্রসনর PPE েম্পসকব অহতহরক্ত তসথযর জনয যরাগ হনয়ন্ত্রে ও প্রহতসরাধ্ যকন্দ্র (CDC)
এর হনস ব হিকা য খুন, একইোসথ তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনস ব িােলী।
o

•

লক্ষয রাখসেন যে, যেেে যক্ষসত্র কাসজর প্রকৃ হতর কারসে েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ হিোসে উচ্চ র্াত্রার
েুরক্ষা প্রসয়াজন িয় যেেে যক্ষসত্র কাপে, হডেসপাসজেল র্ুখােরে কর্বসক্ষসত্রর কােবকলাসপর জনয র্ুখ আেরে
হিোসে গ্রিেসোগয নয়। উ ািরেস্বরূপ, N95 যরহিসরেরগুহল হচরাচহরতর্াসে হনহ ব ি খুচসরা েযেোহয়ক
কােবকলাপগুহলর জনয প্রসয়াজন িসল, যকাসনা কাপে ো োহেসত ততহর র্াস্ক যেখাসন পেবাপ্ত িত না। ায়েদ্ধ
পক্ষগুহলসক এই ধ্রসনর হনরাপিা েরঞ্জাসর্র জনয যপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থয প্রিােন (OSHA) র্ান যর্সন
চলসত িসে।

ায়েদ্ধ পক্ষগেসক অেিযই কর্বচারীস র তাস র হনজস্ব স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরে েযেিার করার অনুর্হত হ সত িসে
হকন্তু কর্বচারীরা তাস র হনসজর র্ুসখর আেরে েরেরাি করসত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনস ব হিকা কর্ীস র
তাস র েযহক্তগত র্াহলকানাধ্ীন অহতহরক্ত প্রহতরক্ষার্যলক আেরে (যের্ন োহজবকাল র্াস্ক, N95 যরহিসরের, ো
যেে হিল্ড) পরা যথসক প্রহতসরাধ্ করসে না, অথো অনযথায় েহ
ায়েদ্ধ পক্ষ অনুোয়ী তাস র কাসজর প্রকৃ হতর
কারসে কর্ীস র আসরা যেহি হনরাপিার্যলক েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) েযেিাসরর প্রসয়াজন িয়।
হনসয়াগকতব াস র েকল প্রসোজয যপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থয প্রিােন (OSHA) র্ান যর্সন চলসত িসে।
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•

ায়েদ্ধ পক্ষস র েন্ত্রপাহত, যরহজোর এেং গাহের র্সতা হজহনেগুহল র্াগ করার পািাপাহি র্াগ করা পৃষ্ঠতসলর
িিব েীহর্ত করসত েযেস্থা হনসত িসে; অথো কর্ীরা েখন যিয়ার করা োর্গ্রীর অথো প্রায়ই িিব করা
পৃষ্ঠতসলর েংিসিব আেসে তখন তাস র গ্লার্ে (েযেোর উপেুক্ত অথো হচহকৎোগতর্াসে) পসর থাকসত িসে;
অথো েংিসিব আোর আসগ এেং পসর কর্ীস র িাত েযাহনোইজ ো ধ্ুসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই হনহিত করসত িসে যে যকান খা য পেয োর্লাসনার ের্য় গ্লার্ে পহরধ্ান করা িয়।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই PPE - োর র্সধ্য র্ুখ আেরে অন্তর্ুব ক্ত, হকন্তু েীর্ােদ্ধ নয়- হকর্াসে েথােথ র্াসে
রাখা োয়, খুসল যনওয়া োয়, পহরষ্কার করা িয় (যের্ন প্রসোজয), এেং যেসল য ওয়া োয় যেই হেেসয় কর্ীস র
প্রহিক্ষে হ সত িসে।

B. িরিচ্ছন্নর্তা, িরিষ্কাি এবং জীবাণুেুক্তকিণ
•

•

প্রােহঙ্গকতা অনুোয়ী, "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং যেেরকাহর যকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্ত করার
হনস ব হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এেং "েহেসয় পো থার্ান" (STOP THE SPREAD) যপাোর েসর্ত CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেত স্বাস্থযহেহধ্
এেং েযাহনসেিসনর আেহিযক িতব গুহল যর্সন চলা িসে হকনা তা ায়েদ্ধ পক্ষগেসক হনহিত করসত িসে। ায়েদ্ধ
পক্ষগেসক অেিযই লগ যর্নসেন করসত িসে োসত পহরেুরে ও জীোেুর্ুক্তকরসের তাহরখ, ের্য় এেং পহরেন্নতার
পহরের অন্তর্ুব ক্ত থাকসে।
ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই োইসে িাসতর পহরেন্নতা যেিন েরেরাি এেং রক্ষোসেক্ষে করসত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িাত যধ্াওয়ার জনয: োোন, গরর্ জসলর কল, এেং যেলা য ওয়া োয় এরকর্ কাগসজর যতাওয়াসল।

o

েযাহনোইজাসরর জনয: অন্তত 60% অযালসকািল ের্হন্বত যকাসনা অযালসকািল হনর্ব র িযান্ড েযাহনোইজার যেই
ের্স্ত জায়গার জনয যেখাসন িাত যধ্ায়ার েুহেধ্া উপলব্ধ ো োস্তেেম্মত নাও িসত পাসর।

•

ায়েদ্ধ পক্ষস র িযান্ড েযাহনোইজাসরর জায়গাগুহলর কাসে লক্ষেীয়র্াসে র্য়লা িাত োোন এেং জল হ সয় ধ্ুসত িসে
হচহহ্নত কসর হেগসনজ হ সত িসে; িযান্ড েযাহনোইজার লক্ষেীয়র্াসে র্য়লা িাসত কােবকর িয় না।

•

PPE েি, র্য়লা হজহনেগুসলা যেলার জনয
িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই যিয়ার করা এেং ঘন ঘন িিব করা পৃষ্ঠতসলর জনয েথােথ পহরষ্কার করার এেং
জীোেুর্ুক্তকরসের েরঞ্জার্ প্র ান করসত িসে এেং তাস র কর্ীস র যেই পৃষ্ঠতল েযেিাসরর আসগ এেং পসর
প্রস্তুতকারসকর হনস ব িনা অনুেরে কসর এই েরঞ্জার্ েযেিার করসত উৎোহিত করসত িসে, এেং তারপর িাসতর
পহরেন্নতার স্বাস্থযহেহধ্ অনুেরে করসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগেসকখুচসরা োর্গ্রী স্থানটিসক হনয়হর্তর্াসে পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর িারা
েযেহৃত উচ্চ ঝুাঁ হক েম্পন্ন স্থানগুহলসক আরও হনয়হর্ত পহরষ্কার এেং জীোনুর্ুক্ত করসত িসে। অেিযই খুে র্াসলা
এেং অন্তত প্রসতযক হিেসের পসর, প্রহতহ ন, ো প্রসয়াজন অনুোয়ী আসরা ঘনঘন ক্রর্াগত কসর পহরষ্করে এেং
জীোেুর্ুক্তকরে কসর যেসত িসে। কীর্াসে যেহেহলটিগুহল পহরষ্কার করসেন তার হেি হনস ব িােলীর জনয অনুগ্রি
কসর DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং যেেরকাহর যকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোেুর্ুক্ত করার
হেেসয় অন্তেবতীকালীন হনস ব হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) য খুন।
o

ায়েদ্ধ পক্ষসক জায়গাটির চাহরপাসি অেিযই যেলার জায়গা রাখসত

ায়েদ্ধ পক্ষগেসক যরেরুর্গুহল অেিযই হনয়হর্ত পহরষ্কার ও জীোেুর্ুক্ত করা হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর
পহরর্াসের উপর হনর্ব র কসর হেশ্রার্কক্ষ আসরা ঘন ঘন পহরষ্কার করা উহচত।
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▪

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই হেশ্রার্কসক্ষর ধ্ারে ক্ষর্তা হ্রাে কসর

র
য ত্ব হেহধ্র্ালা পালন

o

ায়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে যে েরঞ্জার্গুসলা হনয়হর্তর্াসে হনেহন্ধত জীোেুনািক েযেিার কসর
জীোেুর্ুক্ত করা িয়, োর র্সধ্য অন্তত েতোর কর্ীরা কাসজর জায়গা পহরেতব ন করসে ততোর পহরষ্কার করা
অন্তর্ুব ক্ত। EPA িারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কােবকর হিসেসে িনাক্ত িওয়া হনউইয়কব যেসের পহরসেি
েংরক্ষে প্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত পেযগুসলার তাহলকা
েযেিার করুন।

o

েহ পহরষ্কার ো জীোেুর্ুক্তকরে পেয ো পহরষ্কার এেং জীোেুনািক কাজ হনরাপিা েযািত কসর ো উপা ান
ো েন্ত্রপাহতর ক্ষহত কসর, তািসল ায়েদ্ধ পক্ষসক কর্ীস র েযেিাসরর র্ধ্যেতী ের্সয় িাসতর জীোেুর্ুক্তকরে
এলাকার েযেস্থা করসত িসে এেং/অথো তাস র যেসল য ওয়া োয় এর্ন গ্লার্ে েরেরাি করসত িসে
এেং/অথো এর্ন েন্ত্রপাহত েযেিারকারী কর্ীর েংখযা েীহর্ত করসত িসে।

o

একজন কর্ীর COVID-19 পহজটির্ যকে িনাক্ত িসল তার েংিসিব আো এলাকাগুহল পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্ত
করার েযেস্থা ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক করসত িসে, এই ধ্রসনর পহরষ্কার এেং জীোেুনাসির প্রহক্রয়ায়, নযযনতর্পসক্ষ,
েেসথসক অহধ্ক যলাক চলাচল এলাকা এেং যেহি িিব করা িয় এর্ন পৃষ্ঠতল (যের্ন যর্হন্টং যর্হিন,
িযান্ডসরইল, োথরুর্, রজার িাতল) অন্তর্ুব ক্ত করসত িসে।

েহ কাসরার COVID-19 েংক্রর্সের েসদি অথো হনিয়তা থাসক, তািসল, "আপনার প্রহতষ্ঠানসক পহরষ্কার এেং
তার জীোেুর্হু ক্তকরে" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পহকব ত CDC-এর হনস ব হিকাগুহল িল:
o

অেুস্থ েযহক্তর েযেহৃত জায়গাগুহল েন্ধ করুন।
▪

ায়েদ্ধ পক্ষগে েংক্রহর্ত অঞ্চলগুহলসক েন্ধ কসর হ সত পারসল, তাস র কােবকলাপ যে েন্ধ কসর হ সত িসে
তা নয়।

o

এলাকায় হের্ান োতাে োোসনার জনয োইসরর

o

পহরষ্কার ও জীোেুর্ুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা েম্ভে না িসল, েতক্ষে েম্ভে ততক্ষে
অসপক্ষা করুন।

o

অেুস্থ েযহক্ত িারা েযেহৃত েকল এলাকা যের্ন অহেে, োথরুর্, োধ্ারে এলাকা, এেং র্াগার্াহগ করা
েরঞ্জার্ পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্ত করুন।

o

একোর এলাকা েথােথর্াসে জীোেুর্ুক্ত করা িসয় যগসল, যেটি েযেিাসরর জনয যখালা যেসত পাসর।

o

•

যেখাসন েম্ভে যেখাসন
হনহিত করসত িসে।

রজা ও জানালা খুলুন।

▪

যে কর্ীরা যেই অেুস্থ েযহক্তর ঘহনষ্ঠ ো হনকে
অহেলম্ব পসরই কাসজর এলাকায় হেরসত পাসরন।

র
য সত্ব হেসলন না তারা পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্ত িওয়ার

▪

"ঘহনষ্ঠ োহন্নসধ্য ো কাোকাহে আো" েম্পসকব আসরা তসথযর জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রর্ে ো
োহন্নসধ্য আোর পসর েরকাহর এেং যেেরকাহর কর্বচারীস র কাসজ হেসর আো েম্পহকব ত অর্যন্তরীে
হনস ব হিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) য খুন।

অেুস্থ েযহক্তর পহর িবন ো খুচরা হেক্রয় েুহেধ্া েযেিাসরর পর েহ োত হ সনর যেহি ের্য় অহতোহিত িয়,
তািসল অহতহরক্ত পহরষ্কার এেং জীোেুর্ুক্তকরসের প্রসয়াজন যনই, হকন্তু হনয়র্র্াহেক পহরষ্কার এেং
জীোেুর্ুক্তকরে করা উহচত।

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক যেরত আো পসেযর গ্রিে এেং পুনহেবক্রসয়র যক্ষসত্র হেসিে পহরকল্পনা অথো নীহত পহরেতব ন
করসত িসে োসত কর্বচারীস র েুরক্ষা েুহনহিত করা োয়।
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•

র্াগার্াহগ করা েস্তু (যের্ন যপসর্ন্ট হডর্াইে), এলাকা, এেং/অথো পৃষ্ঠ (উ ািরেস্বরূপ রজা) েযেিাসরর
জনয, ায়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে যে এই ধ্রসনর এলাকা এেং েস্তু অন্তত প্রহতহ ন পহরষ্কার করা িয়।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক র্াগার্াহগ করা খাোর ও পানীয় (যের্ন েুসে ধ্াাঁসচর খাোর) হনহেদ্ধ করসত িসে, োহে যথসক
কর্ীস র প
ু ুসরর খাোর আনসত উৎোহিত, এেং খাোর খাওয়ার ের্য় োর্াহজক র
য ত্ব পালন করসত কর্ীস র জনয
পেবাপ্ত জায়গার েযেস্থা করসত িসে।

C. ির্ব ায়ক্ররেকভামব িুনিায় শুরু কিা
•

ায়েদ্ধ পক্ষগেসক পেবায়ক্রহর্ক-র্াসে কােবকলাপগুহল হরওসপহনংসয়র জনয উৎোহিত করা িয় োসত অপাসরিনগত
ের্েযাগুহল উৎপা ন ো কাজ েম্পহকব ত হক্রয়াকলাপগুহল স্বার্াহেক পেবাসয় হেসর আোর আসগ ের্াধ্ান কসর যনওয়া
োয়। ায়েদ্ধ পসক্ষর কর্ী েংখযা, কর্ব ঘণ্টা, এেং েখন প্রথর্ খুসল য ওয়া িয় েখন উপলর্য গ্রািসকর েংখযা
েীহর্ত করা হেসেচনা করা উহচত, োসত পহরেতব সনর োসথ োর্ঞ্জেয যরসখ অপাসরিন চাহলসয় োওয়া োয়।

D. স্র্াগামর্াগ িরিকল্পনা
•

ায়েদ্ধ পক্ষগেসক হনহিত করসত িসে যে আপহন যেসের-ইেুয করা হিসল্পর হনস ব হিকাটি পেবাসলাচনা কসরসেন এেং
েুসঝসেন, এেং এটিও হনহিত করসত িসে যে আপহন যেগুহল কােবকর করসেন।

•

ায়েদ্ধ পসক্ষর উহচত কর্ী, িবনাথী এেং গ্রািকস র জনয একটি যোগাসোগ পহরকল্পনা ততহর করা োসত প্রসোজয
হনস ব িনা, প্রহিক্ষে, হচহ্ন এেং একটি োর্ঞ্জেযপযেব উপাসয় কর্ীস র তথয েরেরাি করা োয়। ায়েদ্ধ পক্ষ
ওসয়েসপজ, যেক্সে এেং ইসর্ইল গ্রুপ, এেং োর্াহজক যোগাসোগ র্াধ্যর্ ততহর হেসেচনা করসত পাসর।

•

ায়েদ্ধ পক্ষস র PPE েযেিার েম্বসন্ধ CDC এেং DOH এর হনস ব হিকা যর্সন চলার জনয গ্রািকস র উৎোহিত
করসত িসে, হেসিেত যর্ৌহখক কসথাপকথন এেং হেগসনসজর র্ধ্য হ সয়, 6 েু সের িারীহরক র
য ত্ব েজায় রাখা েম্ভে
না িসল যেে কর্াহরংসয়র হেেয়টি।

•

ায়েদ্ধ পসক্ষর উপেুক্ত স্বাস্থযহেহধ্, িারীহরক র
য ত্ব েজায় রাখার হনয়র্, PPE এর উপেুক্ত েযেিার এেং পহরষ্কার
ও জীোেুনাসির যপ্রাসোকলগুহল যর্সন চলার কথা কর্ী এেং গ্রািকস র র্সন কহরসয় হ সত খুচসরা য াকাসনর হর্তসর
এেং োইসর হচহ্ন লাগাসত িসে।

III. প্ররক্রয়াসেূহ
A. রিরনং এবং িিীো
•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই োধ্যতার্যলক ত হনক স্বাস্থয পরীক্ষা পদ্ধহত প্রসয়াগ করসত িসে।
o

কর্ীরা খুচরা হেক্রয়সকসন্দ্র হরসপােব করার আসগ, েত র
য েম্ভে হিহনংসয়র েযেস্থা র
য েতী স্থান যথসক করা
যেসত পাসর (যের্ন যেহলসোন ো তে যু হতক ের্ীক্ষা); অথো োইসেও করা যেসত পাসর।

o

হিহনং যিে িওয়ার পযসেব এসক অপসরর োসথ ঘহনষ্ঠ ো হনকে র
য সত্ব থাকা শ্রহর্কস র পরষ্পসরর র্সধ্য একহত্রত
িওয়ার যথসক হেরত রাখার জনয হিহনংসয়র েযেস্থা করা উহচত।

o

অন্তত পসক্ষ েে কর্ী এেং আেিযকীয় িবনাথীস র (হকন্তু গ্রািকস র নয়) হিহনং করসত িসে এেং একটি
প্রশ্নােলী েযেিার করসত িসে ো হনধ্বারে কসর যে কর্ী ো িবনাথীর োসথ হনসম্নাক্ত ঘেনাগুহল ঘসেসে হক না:
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(a)
যজসনশুসন গত 14 হ সনর র্সধ্য COVID-19 এর জনয পরীক্ষায় পহজটির্ েল এসেসে ো োর র্সধ্য
COVID-19 এর উপেগব রসয়সে এর্ন কাসরার ঘহনষ্ঠ ো হনকে েংিসিব যথসকসেন।
(b)

গত 14 হ সন তার COVID-19 িনাক্ত িসয়সে হক না, অথো

(c)

গত 14 হ সন তার COVID-19 এর যকানও লক্ষে য খা হ সয়সে হক না।

•

COVID-19 েংক্রান্ত উপেগবগুহল েম্পসকব েেসথসক আপ েু যডে তসথযর জনয "কসরানার্াইরাসের উপেগবের্যি"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর হনস ব হিকা য খুন।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত কর্ীস র জনয এটি আেিযক করা োসত, েহ এেং েখন উপসরাক্ত যকান প্রসশ্নর প্রহত
তাস র উিসর পহরেতব ন িয় তারা যেন অহেলসম্ব তা প্রকাি কসরন, যের্ন েহ তারা উপেগব অনুর্ে করসত শুরু
কসরন, কাসজর ের্য় ো তার পসর।

•

ের্ কর্বেংস্থাসনর েুসোগ কহর্িন (Equal Employment Opportunity Commission ) ো DOH এর হনস ব হিকা
অনুোয়ী ত হনক তাপর্াত্রা পরীক্ষা করাও িসত পাসর। ায়েদ্ধ পক্ষগেসক কর্বচারীর স্বাস্থয েংক্রান্ত যডোর (যের্ন
তাপর্াত্রার যডো) যরকডব রাখার ওপর হনসেধ্াজ্ঞা রাখা িসয়সে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগেসক অেিযই হনহিত করসত িসে যে, তাপর্াত্রা পরীক্ষা েি, হিহনং কােবকলাপ েম্পা নকারী
যেসকাসনা েযহক্তসক, েম্ভােয েংক্রহর্ত কর্ী ো খুচরা হেক্রয়সকসন্দ্র আো িবনাথীস র েংিসিব আো যথসক েথােথ
র্াসে েুরহক্ষত করা িসয়সে। যে কর্ীরা হিহনং কােবক্রর্ েম্পা ন কসরন তাস র যরাগ হনয়ন্ত্রে ও প্রহতসরাধ্ যকন্দ্র
(CDC), স্বাস্থয হের্াগ (DOH) এেং যপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থয প্রিােন (OSHA) যপ্রাসোকসলর োসথ
পহরহচত কর্বকতব া-হচহহ্নত েযহক্তস র িারা প্রহিহক্ষত িওয়া উহচত।

•

হিহনং করা কর্ীস র জনয কর্পসক্ষ একটি যেে র্াস্ক েি েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) প্র ান করা
উহচত এেং তাস র তা েযেিার করা উহচত, এেং তাসত গ্লার্ে, একটি গাউন, এেং/অথো একটি যেে হিল্ড
অন্তর্ুব ক্ত িসত পাসর।

•

COVID-19 উপেগবগুহলর জনয ইহতোচক পরীহক্ষত িওয়া একজন কর্ীসক কর্বসক্ষসত্র প্রসেি করার অনুর্হ ত য ওয়া
োসে না এেং র্যলযায়ন ও যেহেংসয়র জনয তাস র স্বাস্থযসেো প্র ানকারীর োসথ যোগাসোগ করার হনস ব ি হ সয়
োহে পাঠাসত িসে। ায়েদ্ধ পক্ষসক অহেলসম্ব স্থানীয় স্বাস্থয হের্াগ ও স্বাস্থয হের্াগ (DOH) যক COVID-19 এ
আক্রান্ত েযহক্ত েম্পসকব অেহিত করসত িসে েহ পরীক্ষার েলােল COVID-19 যরাগ িনাক্ত কসর। ায়েদ্ধ
পক্ষগেসক কর্বচারীটিসক স্বাস্থযসেো ও যেহেং হরসোসেবর তথয প্র ান করসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগেসক, যে ের্স্ত কর্বচারী একটি েসদিজনক ো হনহিত COVID-19 যকসের পসর ো যে কর্বচারী
COVID-19 এর েংক্রহর্ত একজন েযহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসধ্য ো কাোকাহে আোর পসর কাসজ আোর যোগ ান
করসত চাইসেন তাস র েম্পসকব যপ্রাসোকল এেং নীহতর্ালার জনয "DOH এর COVID-19 েংক্রর্ে ো োহন্নসধ্য
আোর পসর েরকাহর এেং যেেরকাহর কর্বচারীস র কাসজ হেসর আো েম্পহকব ত অর্যন্তরীে হনস ব হিকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) য খসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই যোগাসোসগর একটি যকন্দ্রীয় হেদু হনধ্বারে করসত িসে, ো কােবকলাপ, অেস্থান, হিেে
ো হ ন িারা পহরেহতব ত িসত পাসর, ো েকল কর্বচারীর প্রশ্নপত্র গ্রিে এেং োচাই করার জনয ায়ী, যেই েযহক্তসক
এই ধ্রসনর যোগাসোগ কর্বচারী এেং িবনাথীস র জনয পক্ষ হিসেসেও হচহহ্নত করা িসয়সে পসর তারা COVID-19
েম্পহকব ত উপেগব অনুর্ে করসল জানাসনার জনয, যের্ন প্রশ্নােলীসত উহেহখত আসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই একটি োইে হনরাপিা র্হনের র্সনানীত করসত িসে োর
হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হ ক েেব া যর্সন চলা হনহিত করা।

াহয়সত্বর র্সধ্য রসয়সে োইসের
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•

েতো েম্ভে, ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত েকল কর্ী ও িবনাথী েি প্রসতযক েযহক্তর একটি লগ েজায় রাখা, োস র
কাসজর োইে ো এলাকায় অনযানয েযহক্তর োসথ ঘহনষ্ঠ যোগাসোগ িসত পাসর; যেই েকল যডহলর্াহর োো ো
উপেুক্ত েযহক্তগত প্রহতরক্ষার্যলক েরঞ্জার্ (PPE) এর োসথ ো কন্টযাক্টসলে র্াধ্যর্ িারা েঞ্চাহলত িয়। লসগ
যোগাসোসগর তথয থাকসত িসে, একজন কর্ী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল োসত েে পহরহচহত িনাক্ত করা যেসত
পাসর, খুাঁসজ পাওয়া োয় এেং তাসক জানাসনা োয়। ায়েদ্ধ পক্ষগেসক অেিযই যেে এেং স্থানীয় স্বাস্থয প্তসরর
েংিিব খুাঁসজ যের করার উস যাগগুহলর োসথ েিসোহগতা করসত িসে।

•

ায়েদ্ধ পক্ষ গ্রািকস র স্বাস্থয হিন েম্পযেব করসত ো যোগাসোসগর তথয হ সত োধ্য করসত পাসর না হকন্তু গ্রািকস র
তা করসত উৎোহিত করসত পাসর। ায়েদ্ধ পক্ষ গ্রািকস র যোগাসোসগর তথয প্র ান করার জনয একটি হেকল্প
প্র ান করসত পাসর োসত তাস র লগ রাখা যেসত পাসর এেং প্রসয়াজসন যোগাসোগ করা যেসত পাসর।

B. িনাক্ত এবং খুুঁমজ স্বি কিা
•

ায়েদ্ধ পক্ষগে, তাস র োইসে যকাসনা কর্বচারীর COVID-19 পরীক্ষায় ইহতোচক েলােল িসয়সে েসল জানসত
পারসল অেিযই অহেলসম্ব যেে ও স্থানীয় স্বাস্থয প্তরসক যে েম্পসকব অেহিত করসত িসে।

•

েযেোর যেহেংসয় কসথাপকথনকারী যকাসনা কর্ী, োক্ষাৎকারী অথো গ্রািসকর েল পহজটির্ এসল, কর্বসক্ষসত্র ের্স্ত
পহরহচহতসক খুাঁসজ োর করা এেং লসগ নার্ যলখা ের্স্ত কর্ীর যেে এেং স্থানীয় স্বাস্থয হের্াসগ জানাসনার জনয
এেং খুচসরা েযেোহয়ক যক্ষসত্র যেই কর্ীর COVID-19 এর উপেগব শুরু িওয়ার অথো পহজটির্ পরীহক্ষত িওয়ার
48 ঘন্টা আসগ প্রসেি কসরহেসলন এর্ন োক্ষাৎকারী/গ্রািকসক (যের্ন প্রসোজয) জানাসনার জনয, যেটি আসগ িসয়
ায়েদ্ধ পক্ষস র যেে এেং স্থানীয় স্বাস্থয হের্াসগর েসঙ্গ েিসোহগতা করসত িসে, তসে যেডাসরল এেং যেে আইন
এেং প্রহেধ্ান অনুোয়ী যগাপনীয়তা েজায় রাখসত িসে।

•

যেে এেং স্থানীয় স্বাস্থয অহধ্ প্তর গৃি হেহেন্নতা ো েঙ্গহনসরাধ্ েি েংক্রহর্ত ো এক্সসপাজড েযহক্তস র র্হনেহরং ও
চলাচসল হেহধ্হনসেধ্ োস্তোয়ন করসত পাসর।

•

যে েযহক্তস র COVID-19 থাকা েযহক্তর ঘহনি ো হনকে েংিসিব এসেসেন েসল েতকব করা িসয়সে, এেং ট্রযাহকং
ো অনয যকাসনা পদ্ধহত অেলম্বন করসত েতকব করা িসয়সে, েতকব িওয়ার পসর তাস র হনসজস র হনসয়াগকতব ার
কাসে হনসজস রই হরসপােব করসত িসে এেং উপসরর উসেহখত যপ্রাসোকল যর্সন চলসত িসে।

IV. রনময়াগকািীি িরিকল্পনাসেূহ
ায়েদ্ধ পক্ষসক োইসে লক্ষেীয়র্াসে হনরাপিা পহরকল্পনা প্র িবন করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার যরাধ্ করসত
পহরকল্পনা গঠসনর জনয যেে, েযেোর র্াহলক এেং পহরচালকস র পথ য খাসত, একটি েযেোর হরওসপহনংসয়র হনরাপিা
পহরকল্পনার যের্সপ্লে উপলব্ধ কসরসে।
রনিািত্তাি আমিা র্তিয, রনমদব রিকা এবং রিমসাসব গুরল এখামন উিলব্ধ:
হনউ ইয়কব যেে স্বাস্থয প্তসরর নসর্ল কসরানার্াইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইে (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
র্াহকব ন েুক্তরাসের যরাগ হনয়ন্ত্রে ও প্রহতসরাধ্ কসরার্াইরাে (COVID-19) ওসয়েোইে
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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যপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থয প্রিােন COVID-19 ওসয়েোইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনমচি রলঙ্কটিমর্ত, রনরির্ত করুন স্র্ আিরন এই রনমদব রিকা অনুর্ায়ী িরিচালনা কিাি জনয আিনাি
দায়বদ্ধর্তা িমেমেন এবং বুমেমেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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