পুনরায় খ ালা
ননউ ইয়র্ক
র্ার্ক সাইড এর্ং ইন-খটার নপর্াপ
ননযয়াগর্র্কাযের এর্ং র্র্ক চারীযের
জনয ুচরা নর্ক্রযয়র ননযেক নির্া

এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্োজ্য ক্ষেগুনি কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক-আি প্রদাি কর্র োর
মর্যয রর়্ের্ে নিউ ই়ের্কে র ক্ষে অঞ্চিগুনির্ক িুিরা়ে ক্ষখািার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্ের্ে, ক্ষসই সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে অিযািয
এিাকাগুনি ক্ষেখার্ি অিনরহােে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অিনরহােে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্েনেি
এব্ং িারা িার্দর ব্যব্সা ব্া িনরর্েব্ার একটি উিাদাি নহসার্ব্ কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক প্রদাি করর্িি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সম়ে, সকি খুচরা নব্র্েিার্দর, খুচরা নব্ের়্ের কােেেম সম্পনকে ি রাজ্য এব্ং
ক্ষেডারাি প্রর়্োজ্িী়েিার ক্ষে ক্ষকার্িা িনরব্িে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ি হর্ব্ এব্ং এই িনরব্িে িগুর্িা িার্দর কােেের্ম
অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব্। ক্ষকার্িা নব্দযমাি প্রর্োজ্য যািী়ে, রাজ্য, এব্ং ক্ষেডারাি আইি, নি়েম এব্ং মাি প্রনিযািি করা
এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

অর্যার্িযর্
িারীনরর্ েূরত্ব

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ অনুিীলন

কমীর্দর মর্যয 6 েু ট দূরত্ব নিনিি করুি, েনদ িা নিরািত্তা ব্া
কার্জ্র মূি োংিি আর্রা কম দূরত্ব প্রর়্োজ্িী়ে কর্র
আর্যন্তর্র সংঘটিি ক্ষে ক্ষকাি কার্জ্র জ্িয, কমীর উিনযনি সীনমি
করুি শুযু ক্ষসই প্রর়্োজ্িী়ে কমীর্দর মর্যয োর্দর প্রর়্োজ্ি কাব্েসাইড
এব্ং ইি-ক্ষটার নিকআি কােেকিাি িনরচািিা করার জ্িয, নকন্তু
িা একটি নিনদে ষ্ট এিাকার সর্ব্োচ্চ যারণ েমিার 50% এর ক্ষব্নি িা
হ়ে ো অকুর্িনি সাটিেনের্কট দ্বারা নিযোনরি করা আর্ে, োর
অন্তর্ুে ক্ত ক্ষসই সকি গ্রাহক োরা একটি অডোর নিক-আি করর্েি
এব্ং োর্দর 6 েু ট ব্যব্যাি ব্জ্া়ে রাখর্ি হর্ব্ অর্িযর ক্ষের্ক অেব্া
একটি গ্রহণর্োেয মুর্খর আব্রণ িরর্ি হর্ব্।
ক্ষে ক্ষকাি সম়ে েখি কমীরা 6 েু র্টর কম দূরর্ত্ব োর্কি
িরস্পর্রর ক্ষের্ক ব্া গ্রাহকর্দর ক্ষের্ক এব্ং একটি িারীনরক ব্াাঁযা
(ক্ষেমি ক্ষেনিগ্লাস) োো, িখি কমীর্দর অব্িযই গ্রহণর্োেয মুর্খর
আব্রণ িরর্ি হর্ব্।
ক্ষোট জ্া়েো (ক্ষেমি নিেট, ক্ষোট টক রুম, কযাি
ক্ষরনজ্টার্রর নিের্ি, সংকীণে ির্ণযর েনি) ক্ষকব্ি একজ্র্ির
দখর্ি োকা উনচি ক্ষকাি এক নিনদে ষ্ট সমর়্ে, েনদ িা সকি
কমেচারী মুর্খর আব্রণ ির্র োর্কি। েনদ একজ্র্ির ক্ষচর়্ে
ক্ষব্নি ব্যনক্ত যাি দখি কর্রি, িাহর্ি উিনযি ব্যনক্তর সংখযা
সব্োনযক যারণেমিার 50% এর নির্চ রাখুি।
মািুর্ের অিাব্িযক জ্মার়্েি েিটা সম্ভব্ সীনমি করা।
নিক-আর্ির এব্ং ক্ষডনির্ানরর জ্িয নিনদে ষ্ট এিাকা যািি করুি
এব্ং ক্ষোোর্োে েি সম্ভব্ সীনমি করুি।
নির়্োেকিে ার্দর অব্িযই কমেচারীর্দর একটি গ্রহণর্োেয মুর্খর
আব্রণ নব্িা খরর্চ প্রদাি করর্ি হর্ব্ এব্ং আব্রর্ণর এক িেোপ্ত
িনরমার্ণর ব্যব্যা কর্র রাখর্ি হর্ব্ েনদ প্রনিযাির্ির প্রর়্োজ্ি
হ়ে, ক্ষসই ক্ষের্ে।
গ্রহণর্োেয মুখ আব্রর্ণর অন্তর্ুে ক্ত নকন্তু কাির্ে সীমাব্দ্ধ ি়ে
(উদাহরণস্বরূি ব্ােীর্ি তিনর ক্ষসিাই করা, কুইক কাট,
ব্যান্ডািা) এব্ং সানজ্েকযাি মাস্ক, েনদ িা কার্জ্র প্রকৃ নির কারর্ণ
আর্রা কর্ ার PPE (উদাহরণস্বরূি N95 ক্ষরনস্পর্রটর, ক্ষেস নিল্ড)
প্রর়্োজ্ি হ়ে।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

কমীর্দর জ্িয অনিনরক্ত জ্া়েো তিনর করুি শুযুমাে ব্িে মাি
কার্জ্র(কাজ্গুনির) জ্িয প্রর়্োজ্িী়ে কমীর্দর উিনযনি সীনমি
কর্র, একটি দীঘে সম়ে জ্ুর্ে কমেচারী এব্ং গ্রাহকর্দর ট্রানেক
েনের়্ে নদর্ি খুচরা নব্ের়্ের সম়ে সমন্ব়ে কর্র, আেমর্ির/
প্রযার্ির সম়ে আগু-নিেু কর্র, A/B দি তিনর কর্র।
ও়োকে র্স্পস এব্ং কমেচারীর্দর ব্সার জ্া়েোর ব্যব্হার িনরব্িে ি
করুি এব্ং/অেব্া সংখযা সীমাব্দ্ধ করুি োর্ি 6 েু ট দূরত্ব ব্জ্া়ে
োর্ক। েনদ সম্ভব্ িা হ়ে, মুর্খর আব্রণ প্রদাি করুি এব্ং
ব্াযযিামূিক করুি অেব্া িারীনরক ব্াাঁযা যািি করুি (ক্ষেমি,
োনটর্কর নিনল্ডং ও়োি), OSHA নির্দে নিকা অিুো়েী, ক্ষসই সব্
এিাকা়ে ক্ষেখার্ি ক্ষসগুনি ব্া়েু প্রব্াহ, িাি, িীিি, ব্া ক্ষর্নির্িিি
নব্নিি করর্ব্ িা।
নচহ্ন ক্ষিাট কর্র উর্মুখী িার়্ে হাাঁটা ট্রানেক হ্রাস করুি সরু
আইি, হিওর়্ে ব্া জ্া়েো়ে িীর নচহ্ন নদর়্ে।
নিক-আর্ির সম়ে জ্ানির়্ে নদর়্ে গ্রাহকর্দর আেমর্ির সম়ে
আগু-নিেু করুি এব্ং সরাসনর হস্তান্তর এনের়্ে চিুি।
সামানজ্ক দূরত্ব সর্ব্োচ্চ করর্ি গ্রাহকর্দর জ্িয প্রিীোর এিাকার
ব্যব্যা করুি এব্ং িা নিযোনরি করুি (উদাহরণস্বরূি, িাইি,
িানকে ং অঞ্চি), এব্ং একটি স্পিেনব্হীি ক্ষডনির্ানরর ব্যব্যা ব্াস্তব্া়েি
করুি ক্ষেখার্ি গ্রাহকরা ক্ষডনির্ানরর সম়ে োনের্ি োর্কি।
গ্রাহকর্দর স্পিেহীি ক্ষির্মি নব্কল্প ব্যব্হার করর্ি ব্া আর্ে ক্ষের্ক অেে
প্রদাি করর্ি উৎসানহি করুি।
েখি সম্ভব্ ক্ষটনি- ব্া নর্নডও-কিোর্রনিং ব্যব্হার করুি।
প্রর়্োজ্িী়ে সিরীর্র উিনযি হর়্ে করা সমার্ব্ি (ক্ষেমি
সর্া) ক্ষখািা, র্ার্িা ক্ষর্নির্িিি সুনব্যা আর্ে এমি এব্ং
অংিগ্রহণকারীর্দর মর্যয উিেুক্ত সামানজ্ক দূরত্ব সহ োাঁকা
যার্ি অিুনিি করা উনচি।
খুচরা অব্যার্ি অিনরহােে ি়ে এমি দিেিােীর্দর নিনেদ্ধ করুি।
সাযারণি ব্যব্হৃি সাইট এব্ং অিযািয প্রর্োজ্য যার্ির ক্ষের্ে (ক্ষেমি
ক্লক ইি/আউট ক্ষটিি, ক্ষহিে নিনিং ক্ষটিি, কযাি ক্ষরনজ্টার)
ব্যব্যাি নিনিি কর্র 6 েু ট দূরত্ব নচনহ্নি কর্র ক্ষটি ব্া নচহ্ন
ব্যব্হার্রর মাযযর্ম সামানজ্ক দূরর্ত্বর মাকে ার নচনহ্নি করুি।

SAVE LIVES.

পুনরায় খ ালা
ননউ ইয়র্ক
র্ার্ক সাইড এর্ং ইন-খটার নপর্াপ
ননযয়াগর্র্কাযের এর্ং র্র্ক চারীযের
জনয ুচরা নর্ক্রযয়র ননযেক নির্া

এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্োজ্য ক্ষেগুনি কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক-আি প্রদাি কর্র োর
মর্যয রর়্ের্ে নিউ ই়ের্কে র ক্ষে অঞ্চিগুনির্ক িুিরা়ে ক্ষখািার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্ের্ে, ক্ষসই সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে অিযািয
এিাকাগুনি ক্ষেখার্ি অিনরহােে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অিনরহােে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্েনেি
এব্ং িারা িার্দর ব্যব্সা ব্া িনরর্েব্ার একটি উিাদাি নহসার্ব্ কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক প্রদাি করর্িি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সম়ে, সকি খুচরা নব্র্েিার্দর, খুচরা নব্ের়্ের কােেেম সম্পনকে ি রাজ্য এব্ং
ক্ষেডারাি প্রর়্োজ্িী়েিার ক্ষে ক্ষকার্িা িনরব্িে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ি হর্ব্ এব্ং এই িনরব্িে িগুর্িা িার্দর কােেের্ম
অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব্। ক্ষকার্িা নব্দযমাি প্রর্োজ্য যািী়ে, রাজ্য, এব্ং ক্ষেডারাি আইি, নি়েম এব্ং মাি প্রনিযািি করা
এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

অর্যার্িযর্
প্রনর্রক্ষার্ূলর্
সরঞ্জার্

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ অনুিীলন

মুখ আব্রণ িনরষ্কার ব্া ব্যব্হার্রর ির্র ব্া েখি েনিগ্রস্ত ব্া
ম়েিা হর়্ে ো়ে, িা প্রনিযািি করা আব্িযক ক্ষসগুনি ক্ষি়োর
করা োর্ব্ িা, িখি ক্ষসগুর্িা সঠিকর্ার্ব্ সংরেণ ব্া ব্ানিি
করা উনচি।
নজ্নিসিে ক্ষি়োর করা সীনমি করুি (ক্ষেমি ক্ষরনজ্টার) এব্ং
ক্ষি়োর করা িৃিির্ির স্পিে নিরুৎসানহি করুি; অেব্া, েখি
ক্ষি়োর করা ব্স্তু ব্া ঘি ঘি স্পিে করা এিাকার সংস্পর্িের
প্রর়্োজ্ি হর্ি িার্র, িখি গ্লার্স িরুি (ব্ানণজ্য অিুো়েী
ব্া নচনকিসােি); অেব্া, ক্ষোোর্োর্ের আর্ে ও ির্র হাি
জ্ীব্াণুমুক্ত করুি ব্া হাি যুর়্ে ক্ষেিুি।

স্বাস্থ্যনর্নি, পনরষ্কার
র্রা এর্ং
জীর্াণুর্ুক্তর্রণ

ক্ষরাে নি়েন্ত্রণ এব্ং প্রনির্রায ক্ষকন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এব্ং স্বাযয নব্র্াে (Department
of Health, DOH) এর ক্ষদও়ো স্বাযযনব্নয এব্ং জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর
প্র়েজ্িী়েিাগুনি ক্ষমর্ি চিুি এব্ং সাইর্ট িনরস্কার করার িেগুনি
ক্ষমির্টি করুি োর্ি িানরখ, সম়ে, এব্ং িনরস্কার করার
িনরসর িনেব্দ্ধ করা োর্ক।
কমীর্দর জ্িয হার্ির িনরচ্ছন্নিার ক্ষটিি প্রদাি এব্ং রেণার্ব্েণ
করুি, সাব্াি, জ্ি এব্ং কােজ্ ক্ষিা়োর্ি সহ হাি ক্ষযা়োর জ্িয,
এব্ং ক্ষে এিাকা়ে হাি ক্ষযা়ো সম্ভব্ ি়ে অেব্া কােেকর ি়ে,
ক্ষসখার্ি একটি 60% ব্া িার ক্ষব্নি অযাির্কাহি যারণকারী
অযাির্কাহি নর্নত্তক হযান্ড সযানিটাইজ্ার প্রদাি করুি।

ক্ষেরি প্রানপ্ত এব্ং ক্ষেরি িাও়ো ির্ণযর িুিঃনব্ের়্ের জ্িয একটি
িনরকল্পিা প্রস্তুি করুি, অেব্া কমেচারী এব্ং গ্রাহকর্দর নিরািত্তা
নিনিি করর্ি িীনি িনরব্িে ি।
ক্ষেখার্ি সম্ভব্, ব্াইর্রর ব্ািার্সর ক্ষর্নির্িিি ব্াোি
(উদাহরণস্বরূি, জ্ািািা এব্ং দরজ্া খুর্ি ক্ষদও়ো) নিরািত্তা
সংোন্ত সিকে িা ব্জ্া়ে রাখার সার্ে সার্ে।
কমীর্দর ব্ানে ক্ষের্ক দুিুর্রর খাব্ার আির্ি উৎসানহি করুি এব্ং
কমীর্দর জ্িয িেোপ্ত জ্া়েো সংরেণ করুি খাব্ার খাও়োর সম়ে
সামানজ্ক দূরত্ব ব্জ্া়ে রাখার জ্িয।

ক্ষি়োর করা এব্ং ঘি ঘি স্পিে করা িৃিিি ব্যব্হার্রর আর্ে
এব্ং ির্র ব্যব্হার করার জ্িয িনরষ্কার করার এব্ং জ্ীব্াণুিািক
সরঞ্জাম প্রদাি করুি এব্ং িারির হার্ির স্বাযযনব্নয ক্ষমর্ি চির্ি
কমীর্দর উৎসানহি করুি।
ক্ষকাি খাদয িণয িাোচাো করার সম়ে গ্লার্স িনরযাি করা
নিনিি করুি।
একটি র্ার (উদাহরণস্বরূি ট্রাকর্িাড) যািান্তর্রর আর্ে এব্ং
ির্র হাি সযানিটাইজ্ করুি।
অন্তি প্রর্িযকটি নিের্টর ির্র, প্রনিনদি, অেব্া প্রর়্োজ্র্ি িারও
ক্ষব্নিব্ার নি়েনমির্ার্ব্ ক্ষি়োর করা নজ্নিসিে (ক্ষেমি ক্ষরনজ্টার)
এব্ং িৃিিিগুনি এব্ং উচ্চ োিা়োি করা এিাকাগুনি,
ক্ষেমি নব্শ্রামাোর এব্ং সব্েজ্িীি এিাকাগুনি িনরষ্কার এব্ং
জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর কাজ্ িনরচািিা করুি। িনরর্ব্ি সংরেণ সংযা
(EPA ) কিৃে ক COVID-19 এর নব্রুর্দ্ধ কােেকর নহর্সর্ব্ নচনহ্নি
িনরর্ব্ি সংরেণ নব্র্ার্ের (DEC) িণযগুনি ব্যব্হার করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

পুনরায় খ ালা
ননউ ইয়র্ক
র্ার্ক সাইড এর্ং ইন-খটার নপর্াপ
ননযয়াগর্র্কাযের এর্ং র্র্ক চারীযের
জনয ুচরা নর্ক্রযয়র ননযেক নির্া

এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্োজ্য ক্ষেগুনি কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক-আি প্রদাি কর্র োর
মর্যয রর়্ের্ে নিউ ই়ের্কে র ক্ষে অঞ্চিগুনির্ক িুিরা়ে ক্ষখািার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্ের্ে, ক্ষসই সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে অিযািয
এিাকাগুনি ক্ষেখার্ি অিনরহােে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অিনরহােে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্েনেি
এব্ং িারা িার্দর ব্যব্সা ব্া িনরর্েব্ার একটি উিাদাি নহসার্ব্ কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক প্রদাি করর্িি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সম়ে, সকি খুচরা নব্র্েিার্দর, খুচরা নব্ের়্ের কােেেম সম্পনকে ি রাজ্য এব্ং
ক্ষেডারাি প্রর়্োজ্িী়েিার ক্ষে ক্ষকার্িা িনরব্িে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ি হর্ব্ এব্ং এই িনরব্িে িগুর্িা িার্দর কােেের্ম
অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব্। ক্ষকার্িা নব্দযমাি প্রর্োজ্য যািী়ে, রাজ্য, এব্ং ক্ষেডারাি আইি, নি়েম এব্ং মাি প্রনিযািি করা
এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

অর্যার্িযর্

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ অনুিীলন

স্বাস্থ্যনর্নি, পনরষ্কার
র্রা, এর্ং
জীর্াণুর্ুক্তর্রণ
(চলযে)

েনদ িনরষ্কার ব্া জ্ীব্াণুমুক্তকরর্ণর িণযগুনি ব্া িনরষ্কার করা এব্ং
জ্ীব্াণুিাি করার কাজ্ নিরািত্তা নব্িন্ন কর্র ব্া িার্ি উিাদাি ব্া
েন্ত্রিানির অব্িনি ঘটা়ে, িাহর্ি ক্ষসখার্ি ব্যব্হার্রর মার্ে কমীর্দর
জ্িয হার্ির িনরচ্ছন্নিার ক্ষটিি যািি করর্ি হর্ব্ এব্ং/অেব্া
নিষ্পনত্তর্োেয গ্লার্স প্রদাি করর্ি হর্ব্।

খ াগায াগ

নিনিি করুি ক্ষে আিনি ক্ষটর্টর-ইসুয করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি
িেোর্িাচিা কর্রর্েি এব্ং ব্ুর্ের্েি, এব্ং এটিও নিনিি করুি
ক্ষে আিনি ক্ষসগুনি কােেকর করর্ব্ি।

ক্ষি়োর করা খাব্ার ও িািী়ে নিনেদ্ধ করুি (ক্ষেমি ব্ুর্ে যাাঁর্চর
খাব্ার)।

কমীর্দর েোেে স্বাযযনব্নয, সামানজ্ক দূরর্ত্বর নি়েমাব্িী, PPE এর
সঠিক ব্যব্হার এব্ং িনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুমুক্ত করার ক্ষপ্রার্টাকি ক্ষমর্ি
চিার কো মর্ি কনরর়্ে নদর্ি, নরর্টি অব্যার্ির নর্ির্র ও ব্াইর্র
সাইর্িজ্ ক্ষিাট করুি।
িিু ি ক্ষপ্রার্টাকর্ি সকি কমীর্দর প্রনিেণ নদি এব্ং প্রা়েই নিরািত্তা
নির্দে নিকা সম্পর্কে জ্ািাি।

ক্ষসযাসাি নমনড়ো, ক্ষমৌনখক কর্োিকেিি, এব্ং সংর্কি ব্যব্হার্রর
মাযযর্ম গ্রাহকর্দর ক্ষরাে নি়েন্ত্রণ এব্ং প্রনির্রায ক্ষকন্দ্র (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) এব্ং স্বাযয নব্র্াে
(Department of Health, DOH) এর নির্দে নিকা অিুো়েী, অডোর
করা/নিকআি করার নির্দে ি প্রদাি করুি এব্ং েখি 6 েু ট
দূরত্ব ব্জ্া়ে রাখা সম্ভব্ ি়ে, িখি মুর্খর আব্রণ ব্যাব্হার
করর্ি উৎসানহি করুি।
হািিাোদকৃ ি িেয প্রদাি করার জ্িয কমী, দিেিােী এব্ং গ্রাহকর্দর
জ্িয একটি ক্ষোোর্োে িনরকল্পিা যািি করুি।

েনদ একজ্ি কমী, দিেিােী, অেব্া গ্রাহক খুচরা নব্ের়্ের যার্ি
অিযর্দর ঘনিি ব্া নিকটয ক্ষোোর্োর্ে এর্স োর্কি এব্ং COVID-19
িরীো়ে ইনিব্াচক হি, িাহর্ি নির়্োেকারীর্ক অনব্ির্ে রাজ্য এব্ং
যািী়ে স্বাযয নব্র্াের্ক অব্নহি করর্ি হর্ব্ এব্ং কিযাক্ট ক্ষট্রনসং
প্রর্চষ্টা়ে সহা়েিা করর্ি হর্ব্, এব্ং কমী, দিেিােী, এব্ং/অেব্া
গ্রাহকর্দর (েনদ িনরনচি হি)মর্িা সম্ভাব্য িনরনচনির িেয জ্ািার্ি
হর্ব্, োর্দর ক্ষসই ব্যনক্তর সার্ে ঘনিি ব্া নিকটয ক্ষোোর্োে নেি,
একইসার্ে রাজ্য এব্ং েুক্তরাষ্ট্রী়ে আইি এব্ং প্রনব্যাি দ্বারা
প্রর়্োজ্িী়ে ক্ষোিিী়েিা ব্জ্া়ে রাখার জ্িয সহর্োনেিা করর্ি হর্ব্।
সাইর্ট িেণী়ের্ার্ব্ নিরািত্তা িনরকল্পিা প্রদিেি করর্ি হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

পুনরায় খ ালা
ননউ ইয়র্ক
র্ার্ক সাইড এর্ং ইন-খটার নপর্াপ
ননযয়াগর্র্কাযের এর্ং র্র্ক চারীযের
জনয ুচরা নর্ক্রযয়র ননযেক নির্া

এই নির্দে নিকাগুনি সকি খুচরা ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্োজ্য ক্ষেগুনি কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক-আি প্রদাি কর্র োর
মর্যয রর়্ের্ে নিউ ই়ের্কে র ক্ষে অঞ্চিগুনির্ক িুিরা়ে ক্ষখািার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্ের্ে, ক্ষসই সার্ে রাজ্য জ্ুর্ে অিযািয
এিাকাগুনি ক্ষেখার্ি অিনরহােে খুচরা ব্যব্সাগুনির্ক আর্ে অিনরহােে নহসার্ব্ কাজ্ করার অিুমনি ক্ষদও়ো হর়্েনেি
এব্ং িারা িার্দর ব্যব্সা ব্া িনরর্েব্ার একটি উিাদাি নহসার্ব্ কাব্েসাইড এব্ং ইি-ক্ষটার নিক প্রদাি করর্িি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অব্যার সম়ে, সকি খুচরা নব্র্েিার্দর, খুচরা নব্ের়্ের কােেেম সম্পনকে ি রাজ্য এব্ং
ক্ষেডারাি প্রর়্োজ্িী়েিার ক্ষে ক্ষকার্িা িনরব্িে র্ির সার্ে হািিাোদ োকর্ি হর্ব্ এব্ং এই িনরব্িে িগুর্িা িার্দর কােেের্ম
অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব্। ক্ষকার্িা নব্দযমাি প্রর্োজ্য যািী়ে, রাজ্য, এব্ং ক্ষেডারাি আইি, নি়েম এব্ং মাি প্রনিযািি করা
এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

অর্যার্িযর্
নিননং

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ অনুিীলন

ক্ষক সব্ কমীরা অসুয িার্দর ব্ানের্ি োকা উনচি অেব্া েনদ
কমেযর্ি অসুয হর়্ে ির্রি িাহর্ি িার্দর ব্ানে নের্র োও়ো উনচি।
ব্াযযিামূিক স্বাযয নিনিং মূিযা়েি (ক্ষেমি প্রশ্নাব্িী, িািমাো
িরীো করা) ব্াস্তব্া়েি করুি কমীরা কাজ্ শুরু করার আর্ে
এব্ং অিনরহােে অনিনের্দর জ্িয (নকন্তু গ্রাহকর্দর জ্িয ি়ে)
ক্ষেখার্ি িার্দর নজ্জ্ঞাসা করা হর্ব্, (1) েি 14 নদর্ি COVID-19
এর উিসেে সম্পর্কে নজ্র্জ্ঞস করর্ি হর্ব্, (2) েি 14 নদর্ি
ইনিব্াচক COVID-19 িরীো, এব্ং/অেব্া (3) েি 14 নদর্ি
নিনিি ব্া সর্েহর্াজ্ি COVID-19 ক্ষকর্সর সার্ে ঘনিি ব্া নিকট
সংস্পিে। মূিযা়ের্ির প্রনিনে়ো প্রনি নদি িেোর্িাচিা করর্ি হর্ব্
এব্ং এ যরর্ির িেোর্িাচিা অব্িযই িনেব্দ্ধ করর্ি হর্ব্।
িনরষ্কার করার এব্ং জ্ীব্ািুমক্ত করার এব্ং ইনিব্াচক ক্ষকর্সর
ক্ষের্ে িনরনচনির্ক খুাঁর্জ্ ব্ার করার একটি িনরকল্পিা োকর্ি হর্ব্।
ক্ষে কমীরা নিনিং কােেেম সম্পাদি কর্রি িার্দর ক্ষরাে নি়েন্ত্রণ ও
প্রনির্রায ক্ষকন্দ্র (CDC), স্বাযয নব্র্াে (DOH) এব্ং ক্ষিিােি নিরািত্তা
এব্ং স্বাযয প্রিাসি (OSHA) ক্ষপ্রার্টাকর্ির সার্ে িনরনচি ব্যনক্তর্দর
দ্বারা প্রনিনেি হও়ো উনচি এব্ং িার PPE িরা উনচৎ।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

েিটা সম্ভব্ দূরব্িীর্ার্ব্ নিনিং সম্পাদি করুি (ক্ষেমি
ক্ষটনির্োর্ির মাযযর্ম অেব্া ইর্িকট্রনিক সমীোর মাযযর্ম),
খুচরা নব্র্েিার্দর অব্যার্ি নরর্িাটে করার আর্ে।
গ্রাহকর্দর উৎসানহি করুি - নকন্তু িার্দর জ্িয ব্াযযিামূিক
করর্ব্ি িা একটি স্বাযয নিনিং সম্পূণে করার জ্িয এব্ং
ক্ষোোর্োর্ের িেয প্রদাি করার জ্িয োর্ি িার্দর িে করা ো়ে
এব্ং প্রর়্োজ্ি হর্ি, িার্দর সার্ে ক্ষোোর্োে করা ক্ষের্ি িার্র।
ক্ষে সমস্ত কমেচারী একটি সর্েহজ্িক ব্া নিনিি COVID-19
ক্ষকর্সর ির্র কার্জ্ আব্ার ক্ষোেদাি করর্ি চাইর্েি ব্া ক্ষে
কমেচারী COVID-19 সংেনমি একজ্ি ব্যনক্তর ঘনিি সানন্নর্যয
ব্া কাোকানে এর্সর্েি িার্দর সম্পর্কে ক্ষপ্রার্টাকি এব্ং িীনিমািার
জ্িয DOH এর নির্দে নিকা ক্ষদখুি।
প্রর্িযক ব্যনক্তর একটি অব্নচ্ছন্ন িে ব্জ্া়ে রাখুি, োর্ি ক্ষসই
সকি কমী এব্ং দিেিােী অন্তর্ুে ক্ত, োর্দর কমেযার্ি ব্া অঞ্চর্ি
অিয ব্যনক্তর সার্ে ঘনিষ্ট অেব্া নিকটয ক্ষোোর্োে হর্ি িার্র;
গ্রাহকর্দর ব্যিীি; এব্ং েোেে ব্যনক্তেি প্রনিরোমূিক সরঞ্জাম
(PPE) িনরযাি কর্র ব্া স্পিেহীি মাযযর্ম সম্পন্ন করা
ক্ষডনির্ানরগুনির্ক ব্াদ নদর়্ে।

SAVE LIVES.

