COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি
দন্তরিরকৎসার জনে অন্তর্ব িীকালীন রনস্থ্দবরিকা

এই নরিটি পড়া হস্থ্ে গেস্থ্ল আপরন রনস্থ্ি িা রনরিি করস্থ্ি পারস্থ্র্ন।
15 জুন 2020 পর্যন্ত

উস্থ্েিে
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি, দন্তরিরকৎসা ফেরসরলটিগুরল রনর্যারিি এর্ং জরুরর রিরকৎসার জনে
আর্ার খুস্থ্ল ফদওয়া হস্থ্ে র্া পররিালনা করা অর্োহি রাখা হস্থ্ে র্স্থ্ল, এই দন্তরিরকৎসার অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকাটি
("দন্তরিরকৎসার অন্তর্যিীকালীন COVID-19 রনস্থ্দযরিকা") দাাঁস্থ্ির স্বাযে পররির্যা কর্মীস্থ্দর (dental healthcare
personnel, DHCP) COVID-19 এর রর্স্তার প্ররিস্থ্রাস্থ্ে সহায়িা করার সিকয িাগুরল প্রদান করার জনে তিরর করা
হস্থ্য়স্থ্ে। এই রনস্থ্দযরিকা, জরুরর এর্ং জরুরর নয় এর্মন/রনর্যারিি পররির্যা সহ, দাাঁস্থ্ির সর্মস্ত পররির্যার ফেস্থ্ে প্রস্থ্র্াজে।
এই রনস্থ্দযরিকাগুরল ফকর্লর্মাে নযেনির্ম প্রস্থ্য়াজনীয়িা এর্ং রনস্থ্য়াগকিয া অরিররক্ত সিকয িা এর্ং রনস্থ্েোজ্ঞা জারর করস্থ্ি
পাস্থ্রন। এই রনস্থ্দযরিকাগুরল ফেস্থ্টর পর্যায় II ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র সর্ময় জনস্বাস্থ্যের জনে ফর্ অভ্োস র্া িিযাগুরল সর্স্থ্েস্থ্ক
ভ্াস্থ্লা র্স্থ্ল জানা ফগস্থ্ে িার ওপর রভ্রি কস্থ্র করা হস্থ্য়স্থ্ে, এর্ং এই রনস্থ্দযরিকাগুরল ফর্ নরে রভ্রিক িা ঘনঘন
পররর্রিয ি হস্থ্ি পাস্থ্র র্া হয়। দায়র্দ্ধ পেগুরল - রনস্থ্ি ফর্ভ্াস্থ্র্ সংজ্ঞারয়ি করা হস্থ্য়স্থ্ে – দন্তরিরকৎসা ফেরসরলটিগুরল
পররিালনা এর্ং ফরাগীস্থ্দর জরুরর এর্ং জরুরর নয় দাাঁস্থ্ির এর্মন পররির্যা সম্পরকয ি যানীয়, রাস্থ্জের এর্ং র্ুক্তরাষ্ট্রীয়
সকল আর্রিেকিা ফর্মস্থ্ন িলার জনে দায়র্দ্ধ। দায়র্দ্ধ পেগণ এই আর্িেকিাগুরলর ফর্ ফকাস্থ্না আপস্থ্েট হস্থ্ল ফস রর্েস্থ্য়
অর্গি োকা, ফসইসাস্থ্ে ফর্ ফকাস্থ্না অপাস্থ্রিনগি এর্ং রনরাপিা পররকল্পনাস্থ্ি ফসগুরল অন্তভ্ুয ক্ত করার জনেও
তকরেয়িস্থ্র্াগে।
পটভূ রি
7ই র্মািয, 2020 িাররস্থ্খ, গভ্নযর অোন্ড্রু এর্ম. কুওস্থ্র্মা COVID-19 এর পররস্থ্প্ররেস্থ্ি একটি জরুরর অর্যা ফঘােণা কস্থ্র
রনর্যাহী আস্থ্দি 202 জারর কস্থ্ররেস্থ্লন। সর্মগ্র রনউইয়কয জুস্থ্ে COVID-19 এর করর্মউরনটি ট্রান্সরর্মিন ঘস্থ্টস্থ্ে। আস্থ্রা
েরেস্থ্য় পো হ্রাস করস্থ্ি, ফর্খাস্থ্ন সম্ভর্, র্েরক্তস্থ্দর র্মস্থ্েে অর্িেই অন্তি 6 েু স্থ্টর সার্মারজক দযরত্ব র্জায় রাখস্থ্ি হস্থ্র্।
20 র্মািয 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্র্মা রনর্যাহী আস্থ্দি 202.6 জারর কস্থ্রন, র্াস্থ্ি সর্মস্ত ফগৌণ র্ের্সাগুরলস্থ্ক অরেস্থ্সর
র্মস্থ্েে হওয়া কর্মীস্থ্দর কাজকর্মযস্থ্ক র্ন্ধ রাখার রনস্থ্দযি ফদওয়া হয়। অিোর্িেকীয় র্ের্সাসর্মযহ, এম্পায়ার ফেট
ফেস্থ্ভ্লপস্থ্র্মন্ট কস্থ্পযাস্থ্রিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর সংজ্ঞানুর্ায়ী, রনস্থ্দযরিকা, সিরীস্থ্র
উপরযরির রনস্থ্েোজ্ঞার িিয ার্লীর আওিার র্মস্থ্েে রাখা হয়রন রকন্তু রনউ ইয়কয ফেট স্বাযে দপ্তর (Department of
Health, DOH) দ্বারা জারর করা পররেন্ন এর্ং রনরাপদ কাস্থ্জর পররস্থ্র্ি র্জায় রাখার জনে প্রস্থ্য়াজনীয় পররিালনরর্রে
এর্ং রনস্থ্দযিার্লী ফর্মস্থ্ন িলস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং র্িটা সম্ভর্ সার্মারজক দযরত্ব র্জায় রাখার আন্তররক অনুস্থ্রাে করা হস্থ্য়স্থ্ে।
দাাঁস্থ্ির জরুরর রিরকৎসাস্থ্ক একটি অিোর্িেক স্বাযে ফসর্ার কাজ রহস্থ্সস্থ্র্ র্মস্থ্নানীি করা হস্থ্য়স্থ্ে।
12ই এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্খ, গভ্নযর কুওস্থ্র্মা সর্মসস্ত অিোর্িেকীয় র্ের্সায়ীক প্ররিষ্ঠানস্থ্ক িার কর্মীস্থ্দর, র্ারা কর্মযযস্থ্ল
উপরযি আস্থ্ে, রর্নার্মযস্থ্লে িাস্থ্দর র্মুস্থ্খর আোদন, র্া িাস্থ্দর কাস্থ্জর সর্ময় জনসাোরণ র্া গ্রাহকস্থ্দর সস্থ্ে সরাসরর
সংস্থ্র্াগ ঘটার সর্ময় অর্িেই র্ের্হার করস্থ্ি হস্থ্র্, িা প্রদান করস্থ্ি রনর্যাহী আস্থ্দি 202.16 জারর কস্থ্ররেস্থ্লন। 15

এরপ্রল 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্র্মা রনর্যাহী আস্থ্দি 202.17 জারর কস্থ্রস্থ্েন, র্া দুই র্েস্থ্রর ফর্রি র্য়সী এর্ং
রিরকৎসাগিভ্াস্থ্র্ র্মুস্থ্খর আর্রণ সহন করস্থ্ি সের্ম সকলস্থ্ক একটি সর্যজনীন যাস্থ্ন এর্ং র্খন সার্মারজক দযরত্ব র্জায়
রাখা সম্ভর্ নয়, র্া র্খন সার্মারজক দুরত্ব র্জায় রাখস্থ্েন না, িখন িাস্থ্দর নাক ও র্মুখ একটি র্মাস্ক অের্া কাপস্থ্ের
তিরর র্মুস্থ্খর আর্রণ রদস্থ্য় ঢাকার জনে রনস্থ্দযি ফদয়। 16 এরপ্রল 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্র্মা রনর্যাহী আস্থ্দি 202.18
জারর কস্থ্রন র্া সরকারী এর্ং ফর্সরকারী পররর্হণ র্া অনোনে ভ্াোর পররর্হণ র্ের্হার করা দুই র্েস্থ্রর ফর্রি
র্য়স্থ্সর এর্ং রিরকৎসাগিভ্াস্থ্র্ একটি র্মুস্থ্খর আর্রণ সহণ করস্থ্ি সের্ম সকল র্মানুেস্থ্ক অর্িেই ফকান র্াোর সর্ময়
িাস্থ্দর নাক এর্ং র্মুস্থ্খর উপর একটি র্মাস্ক অের্া র্মুস্থ্খর আর্রণ পরার রনস্থ্দযি ফদয়। এোোও সরকারর র্া ফর্সরকারর
পররর্হস্থ্নর ফর্ ফকান পররিালক র্া িালকস্থ্ক একটি র্মুস্থ্খর আর্রণ র্া র্মাস্ক র্া িাস্থ্দর নাক এর্ং র্মুখ ফঢস্থ্ক রাস্থ্খ, টা
পরার রনস্থ্দযি ফদয় র্খন ফির্মন ফকান গারেস্থ্ি ফকান র্ােী োস্থ্ক। 29 ফর্ম 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্র্মা রনর্যাহী আস্থ্দি
202.34 জারর কস্থ্রন, র্া র্ের্সার পররিালক/র্মারলকস্থ্দর ফসই সর্ র্মানুস্থ্ের প্রস্থ্র্িারেকার প্রিোহার করার অরেকার
অনুস্থ্র্মাদন কস্থ্র, র্ারা র্মুখ ফঢস্থ্ক রাখা র্া র্মাস্ক সংক্রান্ত র্ােের্ােকিা ফর্মস্থ্ন িলস্থ্ি র্েেয হন।
26ফি এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্খ গভ্নযর কুওস্থ্র্মা ফঘােণা কস্থ্রন ফর্ িেে-পররিারলি, আঞ্চরলক রর্স্থ্েেস্থ্ণ পর্যায় রভ্রিস্থ্ি
রনউইয়স্থ্কয রিল্প এর্ং র্ের্সা পুনরায় ফখালার র্োপাস্থ্র পর্যায় রভ্রিক দৃরিভ্রে গ্রহণ করা হস্থ্র্। 4 ফর্ম 2020 িাররস্থ্খ
গভ্নযর র্ের্যা কস্থ্রন ফর্ নিু ন COVID-19 সংক্রর্মণ জনসায পররস্থ্ের্া লেণ রভ্রিক পরীো এর্ং কন্টাক্ট ফট্ররসং সহ
জনস্বাস্থ্যের রর্রভ্ন্ন রদক র্মাোয় ফরস্থ্খ আঞ্চরলক রর্স্থ্েেণটি করা হস্থ্র্। 11 ফর্ম, 2020-এ, গভ্নযর কুওস্থ্র্মা ফঘােণা
কস্থ্রন ফর্, রনউ ইয়স্থ্কযর ফর্ি রকেু অঞ্চস্থ্ল 15 ফর্ম, 2020-এর প্রের্ম পর্যায় শুরু হস্থ্র্, র্া উপলভ্ে আঞ্চরলক ফর্মরট্রক্স
এর্ং সযিস্থ্কর উপর রভ্রি কস্থ্র। 29 ফি ফর্ম, 2020 িাররস্থ্খ, গভ্নযর কুওস্থ্র্মা ফঘােণা কস্থ্রস্থ্েন ফর্ ফেস্থ্টর রর্রভ্ন্ন
অঞ্চস্থ্ল ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র রদ্বিীয় পর্যায় শুরু হস্থ্র্, এর্ং ভ্াইরাসটি রকভ্াস্থ্র্ প্ররিস্থ্রাে করা ফর্স্থ্ি পাস্থ্র িা অনর্রি
পর্যস্থ্র্েণ করার জনে রনউ ইয়কয র্াসী, সরকারী কর্মযকিয া এর্ং রর্স্থ্িেজ্ঞস্থ্দর জনে রাস্থ্জের রর্স্তৃ ি ফেটা সংগ্রস্থ্হর প্রস্থ্িিাস্থ্ক
একরেি করস্থ্ি একটি নিু ন প্রাররম্ভক সিকীকরণ েোিস্থ্র্ােয র্াস্তর্ায়ন র্ের্হার করার কোও ফঘােণা কস্থ্রস্থ্েন। 11 ই
জুন, গভ্নযর কুওস্থ্র্মা ফঘােণা কস্থ্রন ফর্ রনউ ইয়স্থ্কযর ফর্ি রকেু অঞ্চস্থ্ল 12 ই জুস্থ্নর র্মস্থ্েে ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র রদ্বিীয় পর্যায়
আরম্ভ হস্থ্র্।
রনম্নরলরখি র্মানগুরল োোও, র্ের্সাগুরলস্থ্ক স্বাযে দপ্তর (Department of Health, DOH) এর জারর করা পররেন্ন এর্ং
রনরাপদ কর্ময পররস্থ্র্ি র্জায় রাখার রনস্থ্দযিনা ও আস্থ্দি ফর্মস্থ্ন িলা অর্োহি রাখস্থ্ি হস্থ্র্।
অনুগ্রহ কস্থ্র লেে করুন ফর্, রনউ ইয়কয ফেট দ্বারা ইসুে করা অনোনে পররিালনারর্রে ফেস্থ্ক এই নরেস্থ্ি উস্থ্েখ করা
পররিালনা রর্রে পৃেক, অরেক সাম্প্ররিক রনস্থ্দযরিকা প্রস্থ্য়াগ করা হস্থ্র্।
রনউ ইেকব গেস্থ্ট দাের্দ্ধ দন্তরিরকৎসার কার্ব কলাপগুরলর জনে িানদণ্ড
আস্থ্র্মররকানস উইে রেজারর্রলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), ফসন্টাসয ের রেরজজ কস্থ্েল
অোন্ড রপ্রস্থ্ভ্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভ্ায়রনস্থ্র্মন্ট ফপ্রাস্থ্টকিন এস্থ্জরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এর্ং র্মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর শ্রর্ম রর্ভ্াস্থ্গর অকুস্থ্পিনাল ফসেটি অোন্ড ফহলে
অোেরর্মরনস্থ্েিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযেনির্ম র্মান, িস্থ্র্
ফসটু কুর র্মস্থ্েে সীর্মার্দ্ধ নয়, িা সহ প্রস্থ্র্াজে ফেোস্থ্রল িিয ার্লী সস্থ্র্যাপরর নযেনির্ম রাস্থ্জের র্মান র্েিীি দন্তরিরকৎসার
ফকাস্থ্না কার্যকলাপ পররিারলি হস্থ্ি পারস্থ্র্ না।
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি কার্যরি দন্তরিরকৎসার সর্মস্ত কার্যকলাস্থ্পর ফেস্থ্ে এই রনস্থ্দযরিকায় োকা
ফেস্থ্টর র্মানদণ্ডগুরল ফেট দ্বারা সংস্থ্িারেি র্া রদ না করা পর্যন্ত প্রস্থ্র্াজে োকস্থ্র্। দন্তরিরকৎসার ফেরসরলটির
র্মারলক/পররিালক, র্া দন্তরিরকৎসার ফেরসরলটির র্মারলক/পররিালক দ্বারা রনস্থ্য়ারজি অনে ফকাস্থ্না পে (উভ্য় ফেস্থ্েই,
"দায়র্দ্ধ পেগণ") এই র্মানদণ্ডগুরল পযরণ করার জনে দায়র্দ্ধ োকস্থ্র্ন।
"দাাঁস্থ্ির স্বাযেস্থ্সর্া কর্মী (DHCP)" র্লস্থ্ি ফপিাগি ভ্াস্থ্র্ িারীররক উপাদান এর্ং রর্োক্ত সার্মগ্রী, সরঞ্জার্ম, পররস্থ্র্িগি
সারস্থ্েস, জল, র্া র্ািাস সহ, সংক্ররর্মি উপকরণগুরলর সংস্পস্থ্িয এস্থ্স োকস্থ্ি পাস্থ্রন এর্মন সকল ফর্িনস্থ্ভ্াগী এর্ং
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অবর্িরনক কর্মীস্থ্দর অন্তভ্ুয ক্ত কস্থ্র। CDC এর দাাঁস্থ্ির স্বাযে পররির্যা ফসটিংস্থ্স সংক্রর্মণ রনয়ন্ত্রস্থ্ণর জনে রনস্থ্দযরিকা
(Guidelines for Infection Control in Dental Healthcare Settings) অনুর্ায়ীদাাঁস্থ্ির স্বাযে পররির্যা কর্মী (DHCP),
দন্তরিরকৎসক, দাাঁস্থ্ির স্বাযেরর্জ্ঞানী, দাাঁস্থ্ির রিরকৎসার সহকারর, দাাঁস্থ্ির লোর্স্থ্রটরর ফটকরনরিয়ান (অরেস-র্মেেয এর্ং
র্ের্সারয়ক), রিোেী এর্ং রিোেীন র্েরক্ত, িু রক্তর্দ্ধ কর্মী, এর্ং ফরাগীর পররির্যার সাস্থ্ে প্রিেেভ্াস্থ্র্ জরেি না োকা
কর্মী রকন্তু সংক্ররর্মি র্স্তুগুরলর সম্ভার্ে সংস্পস্থ্িয োকা অনোনে র্েরক্তস্থ্ক (ফর্র্মন পররিালন সংক্রান্ত, ক্লাররকোল,
হাউজরকরপং, রেণাস্থ্র্েণ, র্া ফস্বো কর্মী) অন্তভ্ুয ক্ত কস্থ্র।
রনম্নরলরখি রনস্থ্দযরিকা রিনটি পৃেক ফশ্ররণ রঘস্থ্র সংগঠিি হয়: র্মানুে, যান, এর্ং প্ররক্রয়া।

I. িানুষ
A. িারীররক দূরত্ব
•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই, ফরাগী, িার সাস্থ্ে আসা র্েরক্তর্গয, এর্ং কর্মীস্থ্দর র্মস্থ্েে সর্সর্ময় অন্তিপস্থ্ে েয় েু ট
দযরত্ব র্জায় রাখা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্, র্রদ না র্মযল কার্যকলাস্থ্পর রনরাপিার জনে দযরত্ব কর্মাস্থ্ি হয় (ফর্র্মন
ফেন্টাল রভ্রজট এর্ং রিরকৎসার সর্ময় পররির্যার র্স্থ্দার্স্ত করা); এর্ং

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, ফরাগী এর্ং িার সাস্থ্ে আসা র্েরক্তর্স্থ্গযর ফেন্টাল ফেরসরলটিস্থ্ি োকাকালীন সর্সর্ময় র্মুস্থ্খর
আর্রণ পস্থ্র োকা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্, দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা করাস্থ্নার সর্ময় োো।

•

o

COVID-19 এর জনে স্বীকৃ ি র্মুস্থ্খর আর্রস্থ্ণর র্মস্থ্েে অন্তভ্ুয ক্ত রকন্তু ফসগুরলস্থ্িই সীর্মার্দ্ধ নয়, কাপস্থ্ের তিরর
র্মুস্থ্খর আর্রণ এর্ং র্মুখ এর্ং নাক উভ্য় ফঢস্থ্ক রাখা রেসস্থ্পাস্থ্জর্ল র্মাস্ক।

o

কর্মীস্থ্দর জনে প্ররিরোর্মযলক সরঞ্জাস্থ্র্মর আর্রিেকিাগুরল সম্পস্থ্কয আস্থ্রা িস্থ্েের জনে, রর্ভ্াগ II "র্মানুে,"
উপরর্ভ্াগ B "প্ররিরোর্মযলক সরঞ্জার্ম" ফদখুন।

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, র্স্থ্স অস্থ্পো করার জায়গাগুরলস্থ্ি সর্ রদক ফেস্থ্ক েয় েু ট দযরত্ব র্জায় রাখা র্ায় এর্মনভ্াস্থ্র্
পররর্িয ন করস্থ্ি হস্থ্র্ র্া ফসই জায়গাগুরলস্থ্ি প্রস্থ্র্িারেকার সীর্মার্দ্ধ করস্থ্ি হস্থ্র্ (ফর্র্মন ফিয়ারগুরলস্থ্ক র্ের্োস্থ্ন
রাখা, র্েরক্তর্গযস্থ্ক একটি ফিয়ার ফেস্থ্ে র্সস্থ্ি র্লা)।
o

প্রায়িই স্পিয করা ফর্ রজরনসগুরল রনয়রর্মিভ্াস্থ্র্ পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত করা র্াস্থ্র্ না (ফর্র্মন ফখলনা, পরেকা,
ফপন), দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক ফসগুরল সররস্থ্য় ফেলস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক িাস্থ্দর অোপস্থ্য়ন্টস্থ্র্মস্থ্ন্টর রনেযাররি সর্ময় না আসা পর্যন্ত র্াইস্থ্র র্া গারেস্থ্ি অস্থ্পো করার
জনে উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

র্সার জায়গাগুরি্র র্মস্থ্েে দযরত্ব র্জায় রাখা না ফগস্থ্ল, দায়র্দ্ধ পেগণ, (র্ায়ু প্রর্াহ, রহটিং, কুরলং, র্া র্ায়ু
িলািল েরিগ্রস্ত হস্থ্র্ না এর্মন জায়গাগুরলস্থ্ি প্লারেস্থ্কর র্ের্েক ফদওয়াল) র্স্তুগি র্াাঁো কার্যকর করস্থ্ি
পাস্থ্রন।
▪

র্ের্হার করা হস্থ্ল, OSHA রনস্থ্দযরিকা অনুর্ায়ী, র্স্তুগি র্াাঁো যাপন করস্থ্ি হস্থ্র্, ফরাগী এর্ং কর্মীস্থ্দর
র্মস্থ্েে সংস্পিয সীরর্মি করস্থ্ি, রর্স্থ্িে কস্থ্র ররস্থ্সপিস্থ্নর অঞ্চলগুরলস্থ্ি।
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▪

র্স্তুগি র্াাঁোর রর্কল্পগুরল অন্তভ্ুয ক্ত করস্থ্ি পাস্থ্র: োরল কস্থ্র কাটা পদয া, ফপ্লরক্সগ্লাস র্া ফসই েরস্থ্নর
উপকরণ, র্া অনোনে অপ্রস্থ্র্িে রর্ভ্াজক র্া পাটিযিনগুরল।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক রলেস্থ্টর ওস্থ্য়টিং এলাকায় সর্মাস্থ্র্ি প্ররিস্থ্রাে এর্ং রলেস্থ্টর ঘনত্ব সীরর্মি করার জনে, রসাঁরে
র্ের্হার সরক্রয় করার র্মস্থ্িা র্ের্যা গ্রহণ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেস্থ্ক সংকীণয রাস্তা, র্ারাদা, র্া োাঁকা জায়গায় িীর রদস্থ্য় ফটপ র্া রিহ্ন র্ের্হার কস্থ্র রদ্ব-র্মুখী িলািল
কর্মাস্থ্নার র্ের্যা রাখস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং সাোরণি র্ের্হৃি এলাকায় র্া ফর্সর্ জায়গায় সাোরণি ফলাকজন জে হয়
র্া লাইস্থ্ন দাাঁোয় (ফর্র্মন রলেস্থ্টর প্রস্থ্র্িপে, িলন্ত রসরে, লরর্, ফরাগীর ফিক-ইন, ররস্থ্সপিন, স্বাযে পরীোর
জায়গাগুরল, ইিোরদ) ফসখাস্থ্ন েয় েু ট পর পর দযরস্থ্ত্বর রিহ্ন রদস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই স্বাযে রর্ভ্াগ (DOH) এর COVID-19 সাইস্থ্নস্থ্জর সাস্থ্ে সার্মঞ্জসেপযণয রিহ্নগুরল টাঙাস্থ্ি
হস্থ্র্। দায়র্দ্ধ পেগণ িাস্থ্দর কর্মযস্থ্েে র্া ফসটিং-এর উপর রভ্রি কস্থ্র রনস্থ্জস্থ্দর কাের্মাইজে রিহ্ন তিরর করস্থ্ি
পাস্থ্রন, এই েরস্থ্নর রিহ্ন স্বাযে দপ্তস্থ্রর রিস্থ্হ্নর সস্থ্ে সেরিপযণয হস্থ্ি হস্থ্র্। সাইস্থ্নজ DHCP, ফরাগী, এর্ং আগি
র্েরক্তস্থ্দর ফর্গুরল র্মস্থ্ন কররস্থ্য় ফদওয়ার জনে র্ের্হার করস্থ্ি হস্থ্র্:
o

র্মুখার্রণ রদস্থ্য় নাক ও র্মুখ ফঢস্থ্ক রাখুন।

o

র্েরক্তগি প্ররিরোর্মযলক সরঞ্জার্ম (PPE) সঠিকভ্াস্থ্র্ রাখা এর্ং র্খন প্রস্থ্য়াজন, িা র্ারিল করা।

o

িারীররক দযরস্থ্ত্বর রনস্থ্দযিার্লী ফর্মস্থ্ন িলা।

o

COVID-19 এর উপসগয র্া সংক্রর্মস্থ্ণর প্ররিস্থ্র্দন করা, এর্ং রকভ্াস্থ্র্ এটি করা উরিি।

o

হাস্থ্ির স্বাযেরর্রে এর্ং পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্তকরণ রনস্থ্দযরিকাগুরল ফর্মস্থ্ন িলা।

o

শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত র্োর্ে স্বাযেরর্রে এর্ং কাির্ার রিিািার ফর্মস্থ্ন িলা।

B. আর্দ্ধ যাস্থ্ন সিাস্থ্র্ি
•

র্েরক্তর্স্থ্গযর কাোকারে োকা কর্মার্ার জনে, দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক,র্িটা সম্ভর্ কর্ম র্েরক্তস্থ্ক সস্থ্ে রনস্থ্য় আসার জনে
অনুস্থ্রাে করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

উপস্থ্র ফর্রকর্ম উস্থ্েখ করা হস্থ্য়স্থ্ে, দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, অস্থ্পোর জায়াগায় ফলাকজস্থ্নর সংখো সীরর্মি করার
প্রস্থ্িিায়, ফরাগী এর্ং িার সস্থ্ে আসা ফলাকজনস্থ্ক রনস্থ্জস্থ্দর গারেস্থ্ি র্া ঠিক র্মস্থ্ন হস্থ্ল, ফেরন্টরে ফেরসরলটির
র্াইস্থ্র অস্থ্পো করার কো র্লস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং ফেন্টাল রভ্রজট এর্ং রিরকৎসাগুরলর জনে ওভ্ারলোরপং অোপস্থ্য়ন্টস্থ্র্মন্ট
নুেনির্ম করার প্রস্থ্িিা করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগুরলস্থ্ক অর্িেই সিরীস্থ্র সর্মস্থ্র্ি হওয়া সীরর্মি করস্থ্ি হস্থ্র্ (ফর্র্মন কর্মীস্থ্দর রর্মটিং) সর্ ফিস্থ্য় ফর্িী
র্িটা সম্ভর্ এর্ং অনোনে পদ্ধরি ফর্র্মন রভ্রেও র্া ফটরলকনোস্থ্ররন্সং এর র্মস্থ্িা পদ্ধরি র্ের্হার করা, CDC-র
রনস্থ্দযরিকা অনুর্ায়ী "র্ের্সা ও রনস্থ্য়াগকারীস্থ্দর জনে অন্তর্যিী রনস্থ্দযরিকা কস্থ্রানাভ্াইরাস ফরাগ 2019 (COVID19) এর রর্রুস্থ্দ্ধ পররকল্পনা এর্ং প্ররিরক্রয়ার জনে" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019)। র্খন রভ্রেওকনোস্থ্ররন্সং র্া ফটরলকনোস্থ্ররন্সং সম্ভর্ হয়
না, িখন দারয়ত্বিীল দলগুস্থ্লার ফখালা, ভ্ালভ্াস্থ্র্ ফভ্রন্টস্থ্লটাস্থ্রর র্মস্থ্েে রর্মটিং করা উরিি এর্ং রনরিি করা উরিি
ফর্ র্েরক্ত এক আস্থ্রকজস্থ্নর র্মস্থ্েে েয় েু ট সার্মারজক দযরত্ব র্জায় রাখস্থ্র্ (ফর্র্মন ফিয়ার োকস্থ্ল, ফিয়াস্থ্রর
র্মেের্িী জায়গা ফেস্থ্ে ফদওয়া, র্েরক্তর্গযস্থ্ক একটা ফিয়ার ফেস্থ্ে পস্থ্র ফিয়াস্থ্র র্সস্থ্ি হস্থ্র্)।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, CDC রনস্থ্দযরিকা এর্ং OSHA সুপাররিগুরল অনুর্ায়ী, ফকস্থ্ে এস্থ্স পররির্যা করার সম্ভার্না
নুেনির্ম করস্থ্ি জরুরর নয় এর্মন পরার্মিযগুরলর জনে ফর্খাস্থ্ন ঠিক র্মস্থ্ন হস্থ্র্ ফসখাস্থ্ন ফটরল-ফেন্টরের কো রর্স্থ্র্িনা
করস্থ্ি হস্থ্র্।
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•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, ফরেরুর্ম এর্ং ফেকরুস্থ্র্মর র্মস্থ্িা ফোস্থ্টা অঞ্চলগুরলস্থ্ি র্খন সার্মারজক দযরত্ব রো করা র্াস্থ্র্ না,
িখন ফলাক সর্মাগর্ম সীর্মার্দ্ধ রাখার জনে রিহ্ন এর্ং রসস্থ্ের্ম (ফর্র্মন র্ের্হৃি হস্থ্ে র্স্থ্ল রিরহ্নি করা) র্ের্হার
কস্থ্র র্োর্ে সার্মারজক দযরত্ব পালস্থ্নর র্ের্যা করস্থ্ি হস্থ্র্।

C. কিব স্থ্েস্থ্ের সরিেিা
•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক পারস্পররক সংস্থ্র্াগ এর্ং জনসর্মাগর্ম হ্রাস করস্থ্ি রনম্নরলরখি েরস্থ্নর পদ্ধরিগুরলর র্মােেস্থ্র্ম অর্িেই
র্ের্যা রনস্থ্ি হস্থ্র্:
o

সাইস্থ্ট শুেুর্মাে প্রস্থ্য়াজনীয় কর্মযিারীস্থ্দর র্মস্থ্েেই সিরীস্থ্র উপরযরি সীরর্মি করা;

o

কর্মযস্থ্েস্থ্ের সর্ময়গুরলর সার্মঞ্জসেরর্োন;

o

সার্মারজক দযরস্থ্ত্বর রনস্থ্দযরিকা পালস্থ্নর জনে অন-সাইট কর্মযিারীর সংখো হ্রাস করা;

o

রিেটিং রেজাইন (উদাহরণস্বরূপ A/B দল, আগর্মন/প্রযাস্থ্নর রর্রভ্ন্ন সর্ময়)।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, র্িজন ফরাগীস্থ্ক, র্িটা সম্ভর্, র্োর্ে দযরত্ব র্জায় ফরস্থ্খ রনরাপস্থ্দ দাাঁস্থ্ির পররির্যা করা র্াস্থ্র্
িিজন ফরাগীর র্মস্থ্েেই ফসটি সীর্মার্দ্ধ রাখার কো রর্স্থ্র্িনা করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই DHCP এর জনে দাাঁস্থ্ির রিরকৎসাগুরল করার র্মাস্থ্ে ঘর এর্ং সরঞ্জার্মগুরল র্োর্েভ্াস্থ্র্
পররষ্কার করা, রভ্স্থ্জ র্াওয়া PPE গুরল র্দলাস্থ্না, এর্ং রনস্থ্ি ফর্ভ্াস্থ্র্ র্লা হস্থ্য়স্থ্ে ফসভ্াস্থ্র্ হাস্থ্ির স্বাযেরর্রে
পালস্থ্নর জনে পর্যাপ্ত সর্ময় রদস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক CDC এর COVID-19 এর সর্ময় ফেন্টাল ফসটিংস্থ্সর জনে "অন্তর্যিী সংক্রর্মণ প্ররিস্থ্রাে এর্ং
রনয়ন্ত্রস্থ্ণর রনস্থ্দযরিকা" (Interim Infection Prevention and Control Guidance for Dental Settings During the
COVID-19 Response)" অনুর্ায়ী কর্মযস্থ্েস্থ্ের কার্যকলাপগুরল ফর্মস্থ্ন িলা অনুিীলন করস্থ্ি হস্থ্র্।
o

রনরিি করুন ফর্ সর্মস্ত অর্ের্হৃি সার্মগ্রী এর্ং দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা সম্পরকয ি সরঞ্জার্মগুরল (ফর্র্মন ফক্লাস্থ্সট,
ড্রয়ার, কোরর্স্থ্নট) র্োর্েভ্াস্থ্র্ ঢাকা ফদওয়া এর্ং সংরেণ করা হস্থ্য়স্থ্ে।

o

ফরাগীর ঘরগুরল এর্মনভ্াস্থ্র্ ফসট আপ করুন র্াস্থ্ি শুেুর্মাে প্রস্থ্য়াজনীয় অকার্যকর সরঞ্জার্ম অোস্থ্ক্সসস্থ্র্াগে হয়।
র্াইস্থ্র োকা রকন্তু র্ের্হার না হওয়া ফর্ ফকাস্থ্না সার্মগ্রী র্া সরঞ্জার্ম দযরেি রহস্থ্সস্থ্র্ রর্স্থ্র্িনা করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

ফর্খাস্থ্ন সম্ভর্, অোস্থ্রসল-সৃরিকারী পদ্ধরিগুরল সীরর্মি র্া এোর্ার ফিিা করুন (ফর্র্মন ফেন্টাল হোন্ডরপস,
র্ায়ু/রজররঞ্জ, আলট্রাসরনক ফস্কলার) এরেস্থ্য় িলুন এর্ং হাি রদস্থ্য় র্ের্হার করা সরঞ্জার্ম এর্ং নুেনির্ম
ইনস্থ্ভ্রসভ্/অস্থ্ট্রাস্থ্র্মটিক ফরস্থ্োস্থ্রটিভ্ পদ্ধরিগুরলস্থ্ক অগ্রারেকার রদন। অোস্থ্রসল-সৃরিকারী পদ্ধরিগুরল প্রস্থ্য়াজন
হস্থ্ল, সংস্পিয নুেনির্ম করস্থ্ি সার্োনিা অর্লম্বন করুন (ফর্র্মন ফোর-হোস্থ্ন্ডে ফেরন্টরে, হাই ইভ্োকুস্থ্য়িন
সাক্সন, ফেন্টাল েোর্মস, রিরকৎসার সহায়িার জনে সীরর্মি কর্মী)।

o

পররষ্কার ফেস্থ্ক দযরেি অঞ্চলগুরলস্থ্ি পর্যাপ্ত র্ায়ু িলািল প্রদান করস্থ্ি র্োর্ে র্ায়ু িলািল র্ের্যা র্জায় রাখুন,
HVAC ফসট আপ এর্ং র্োর্ে র্ািাস পররশুদ্ধকণয সম্পস্থ্কয অরিররক্ত রর্িস্থ্দর জনে CDC রনস্থ্দযরিকা এর্ং
OSHA সুপাররিগুরল ফদখুন।

D. র্েরির্স্থ্েবর িলাস্থ্েরা
•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক সাইস্থ্ট পারস্পররক সংস্থ্র্াগ (ফর্র্মন, রিেট ফিে হস্থ্য় র্াওয়া কর্মী এর্ং রিেট শুরু করা
কর্মীস্থ্দর জনে পৃেক পৃেক প্রযান এর্ং প্রস্থ্র্স্থ্ির র্ের্যা) এর্ং িলাস্থ্েরা (ফর্র্মন র্ি ফর্রি সম্ভর্ কর্মীস্থ্দর িাস্থ্দর
ওয়াকয স্থ্েিস্থ্নর কাোকারে োকস্থ্ি হস্থ্র্) সীরর্মি করস্থ্ি হস্থ্র্।
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•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, (1) রর্রডংস্থ্য়র র্মস্থ্েে রভ্রজটরস্থ্দর সংখো পররিালনা করস্থ্ি এর্ং (2) রনস্থ্ির রর্ভ্াগ III
"পদ্ধরিসর্মযহ," উপরর্ভ্াগ A ফি "রিরনং এর্ং ফটরেং," এ ফর্ভ্াস্থ্র্ র্রণযি আস্থ্ে ফসইভ্াস্থ্র্, অরিসংস্থ্র্াগ সম্পরকয ি
রনরাপিার রনয়র্মার্লী ফর্মস্থ্ন, প্রস্থ্র্িপেগুরল সীরর্মি করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

রিরনংস্থ্য়র জনে ফেরসরলটির রভ্িস্থ্র ও র্াইস্থ্র লাইন করার সর্ময়, প্রস্থ্য়াগস্থ্র্াগেিা অনুর্ায়ী, র্েরক্তর্গযস্থ্ক েয় েু স্থ্টর
সার্মারজক দযরত্ব র্জায় রাখার জনে একটি পররকল্পনা গস্থ্ে িু লুন।

II. জােো
A. প্ররিরোিূলক সরঞ্জাি
•

উপস্থ্র ফর্ভ্াস্থ্র্ উস্থ্েখ করা হস্থ্য়স্থ্ে, দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, ফরাগী এর্ং িার সাস্থ্ে আসা র্েরক্তর্গযস্থ্ক, দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা
করাস্থ্নার সর্ময় োো, র্ারক সর্ময় র্মুস্থ্খর আর্রণ পস্থ্র োকা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্। স্বীকৃ ি আর্রণগুরল অন্তিপস্থ্ে
কাপস্থ্ের র্মুস্থ্খর আর্রণ র্া রনরাপস্থ্দ নাক ও র্মুখ ফঢস্থ্ক রাখা সারজযকোল র্মাস্কগুরলস্থ্ক অন্তভ্ুয ক্ত কস্থ্র।
o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, ফরাগীস্থ্দর এর্ং িাস্থ্দর সস্থ্ে আসা সকল র্েরক্তর্গযস্থ্ক র্োর্ে র্মুস্থ্খর আর্রণ পরার পরার্মিয
রদস্থ্ি হস্থ্র্। ফরাগীরা র্োর্ে র্মুস্থ্খর আর্রণ না পস্থ্র ফেন্টাল ফেরসরলটিগুরলস্থ্ি আসস্থ্ল, িাস্থ্দর ফে র্মুস্থ্খর
আর্রস্থ্ণর পর্যাপ্ত ফর্াগান োকস্থ্ল িাস্থ্দর ফসগুরল ফদওয়া র্া ফরাগীস্থ্দর অনে রদন অোপস্থ্য়ন্টস্থ্র্মন্ট রনস্থ্য় র্োর্ে
র্মুস্থ্খর আর্রণ পস্থ্র আসার জনে র্লুন।
▪

কার্যরনর্যাহী আস্থ্দি 202.34 অনুর্ায়ী দায়র্দ্ধ পেগণ, র্মুস্থ্খর আর্রণ না পস্থ্র আসা র্া িাস্থ্দর র্মুস্থ্খর
আর্রণ প্রদান করার পস্থ্রও িা পরস্থ্ি অস্বীকার করস্থ্ল, িাস্থ্দর িস্থ্ল ফর্স্থ্ি র্লস্থ্ি পারস্থ্র্ন।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্, DHCP, ফরাগীস্থ্দর পররির্যা প্রদান করার সর্ময়, দাাঁস্থ্ির ফর্
ফকাস্থ্না রিরকৎসা পদ্ধরি সম্পন্ন করাকালীন অোস্থ্রাসল সৃরি না করা সারজযকোল র্মাস্ক, ফিাস্থ্খর প্ররিরো, গ্লাভ্স,
এর্ং প্ররিরোর্মযলক ফপািকা সহ র্োর্ে OSHA র্মানদণ্ডগুরল অনুর্ায়ী র্োর্ে PPE পস্থ্রস্থ্েন। অোস্থ্রাসল সৃরিকারী
পদ্ধরিগুরলর জনে, পররির্যা প্রদানকারীস্থ্দর একটি র্োর্েভ্াস্থ্র্ র্মানানসই-পরীরেি, NIOSH-সাটিযোস্থ্য়ে,
রেসস্থ্পাস্থ্জস্থ্র্ল N95 র্া উচ্চ-ফরটপ্রাপ্ত ফরসরপস্থ্রটর, ফিাস্থ্খর প্ররিরো, (ফর্র্মন গগলস, ফেস রিড) গ্লাভ্স, এর্ং
গাউন পরস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই ফরাগীস্থ্দর ফদখার আস্থ্গ এর্ং পস্থ্র DHCP PPE ফখালার এর্ং র্দলার্ার জনে নীরির্মালা
গঠন করস্থ্ি হস্থ্র্। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ DHCP PPE পরা এর্ং ফখালার ফেস্থ্ে CDC
এর সুপাররিগুরল অনুসরণ করস্থ্েন এর্ং িা করার জনে উপর্ুক্ত প্ররিেণ ফপস্থ্য়স্থ্েন।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ ফরাগীর পররির্যার সাস্থ্ে সম্পকয না োকা কর্মী ফর্র্মন ক্লাররকোল
কর্মীরা সর্ সর্ময় উপর্ুক্ত র্মুস্থ্খর আর্রণ পস্থ্র োস্থ্কন।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই স্বীকৃ ি র্মুস্থ্খর আর্রণ ও PPE সংগ্রহ করস্থ্ি, তিরর করস্থ্ি র্া অনে ফকাস্থ্না ভ্াস্থ্র্
ফজাগাে করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং ফসই আর্রণগুরল কর্মযস্থ্েস্থ্ে োকাকালীন কর্মযিারীস্থ্দর রর্না র্মযস্থ্লে প্রদান করস্থ্ি হস্থ্র্।
একজন কর্মযিারীর র্দলাস্থ্নার প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল, র্া একজন ফরাগীর প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল, িাস্থ্ক ফদওয়ার জনে র্মুস্থ্খর আর্রণ,
গ্লাভ্স, র্মাস্ক এর্ং অনোনে প্রস্থ্য়াজনীয় PPE এর পর্যাপ্ত সরর্রাহ োকস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ PPE পরা এর্ং ফখালার প্রস্তারর্ি ক্রর্মগুরল সম্পস্থ্কয DHCP
CDC রনস্থ্দযরিকা অনুর্ায়ী রর্স্তাররি রনস্থ্দযিার্লী অনুসরণ কস্থ্রন।
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o

র্মুখার্রণ র্ের্হাস্থ্রর পর পররষ্কার করস্থ্ি হস্থ্র্ র্া র্দলাস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং ফিয়ার করা র্াস্থ্র্ না। PPE রনস্থ্দযিার্লী
এর্ং সস্থ্র্যাির্ম িিযা সম্পরকয ি অরিররক্ত িস্থ্েের জনে অনুগ্রহ কস্থ্র CDC রনস্থ্দযরিকা ফদখুন।

o

ফনাট করস্থ্র্ন ফর্ কাপস্থ্ের তিরর ফেস কভ্াররং র্া রেজস্থ্পাস্থ্জস্থ্র্ল র্মাস্কগুরল র্মুস্থ্খর আর্রস্থ্ণর জনে উচ্চ
পর্যাস্থ্য়র রনরাপিা লাগু করা কর্মযস্থ্েস্থ্ের কার্যকলাপগুরলর জনে স্বীকৃ ি র্মুস্থ্খর আর্রণ রহস্থ্সস্থ্র্ রর্স্থ্র্রিি হস্থ্র্ না।
উদাহরণস্বরূপ, র্রদ রনরদয ি অোস্থ্রাসল সৃরিকারী দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা পদ্ধরির জনে N95 ফরসরপস্থ্রটস্থ্রর প্রস্থ্য়াজন
হয়, িাহস্থ্ল একটি কাপস্থ্ের ফেস র্মাস্ক রদস্থ্য় কাজ িালাস্থ্না র্াস্থ্র্ না। দায়র্দ্ধ পেগুরলস্থ্ক এই েরস্থ্নর
রনরাপিা সরঞ্জাস্থ্র্মর জনে ফপিাগি রনরাপিা এর্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) র্মান ফর্মস্থ্ন িলস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই DHCP ফদর িাস্থ্দর রনজস্ব স্বীকৃ ি র্মুস্থ্খর আর্রণ র্ের্হার করার অনুর্মরি রদস্থ্ি
হস্থ্র্ রকন্তু কর্মযিারীস্থ্দর িাস্থ্দর রনস্থ্জর র্মুস্থ্খর আর্রণ সরর্রাহ করস্থ্ি পারস্থ্র্ন না। উপরন্তু, এই রনস্থ্দযরিকা
কর্মীস্থ্দর িাস্থ্দর র্েরক্তগি র্মারলকানােীন অরিররক্ত প্ররিরোর্মযলক আর্রণ (ফর্র্মন সারজযকাল র্মাস্ক, N95
ফররস্পস্থ্রটর, র্া ফেস রিড) পরা ফেস্থ্ক প্ররিস্থ্রাে করস্থ্র্ না, অের্া অনেোয় র্রদ দায়র্দ্ধ পে অনুর্ায়ী
িাস্থ্দর কাস্থ্জর প্রকৃ রির কারস্থ্ণ কর্মীস্থ্দর আস্থ্রা ফর্রি রনরাপিার্মযলক র্েরক্তগি প্ররিরোর্মযলক সরঞ্জার্ম (PPE)
র্ের্হাস্থ্রর প্রস্থ্য়াজন হয়। রনস্থ্য়াগকিয াস্থ্দর সকল প্রস্থ্র্াজে ফপিাগি রনরাপিা এর্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) র্মান
ফর্মস্থ্ন িলস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, ফেরসরলটিস্থ্ি ফঢাকার/ফর্স্থ্রার্ার আস্থ্গ ফিয়ার করা জায়গাগুরলস্থ্ি ফরাগীস্থ্দর (ফর্র্মন লরর্,
কররের, রলেট) র্োর্ে-র্মুস্থ্খর আর্রণ পরার কোও র্মস্থ্ন কররস্থ্য় রদস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক ফর্রি-স্পিয অঞ্চলগুরল ফেস্থ্ক দযেণ সীরর্মি করস্থ্ি, স্পিযহীন ফপস্থ্র্মন্ট পদ্ধরি, স্পিযহীন
সার্ান/ফিায়াস্থ্ল রেসস্থ্পন্সার, স্পিযহীন র্ময়লা ফেলার পাস্থ্ের র্মস্থ্িা স্পিযহীন সরঞ্জার্ম ইনেল করার র্মস্থ্িা র্ের্যাগুরল
অর্িেই গ্রহণ করস্থ্ি হস্থ্র্।

B. পররচ্ছন্নিা, পররষ্কার এর্ং জীর্াণুিুিকরণ
•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, প্রস্থ্িেক ফরাগীর রভ্রজট র্া রিরকৎসার পস্থ্র "দাাঁস্থ্ির স্বাযে পররির্যার ফসটিংস্থ্স সংক্রর্মণ রনয়ন্ত্রস্থ্ণর
জনে CDC রনস্থ্দযরিকা" (CDC Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings),
"COVID-19 এর জনে সরকারর এর্ং ফর্সরকারর ফকেগুরল পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করার রনস্থ্দযরিকা"
(Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)," এর্ং
প্রস্থ্য়াগস্থ্র্াগেিা অনুর্ায়ী "েরেস্থ্য় পো োর্মান" (STOP THE SPREAD) ফপাোর সস্থ্র্মি CDC এর্ং DOH এর
প্রস্তারর্ি স্বাযেরর্রে এর্ং জীর্াণুর্মুক্তকরস্থ্ণর আর্রিেক িিয গুরল ফর্মস্থ্ন িলা হস্থ্ে রকনা িা দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক রনরিি
করস্থ্ি হস্থ্র্। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই লগ ফর্মনস্থ্টন করস্থ্ি হস্থ্র্ র্াস্থ্ি পররষ্করণ ও জীর্াণুর্মুক্তকরস্থ্ণর িাররখ,
সর্ময় এর্ং পররেন্নিার পররসর অন্তভ্ুয ক্ত োকস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ ফেন্টাল রভ্রজট র্া রিরকৎসার পস্থ্র দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা সংক্রান্ত
অপাস্থ্রটরর সারস্থ্েস পররষ্করণ এর্ং জীর্াণুর্মুক্তকরণ আরম্ভ করার আস্থ্গ র্ািাস ফেস্থ্ক সম্ভার্ে দযরেি ড্রপস্থ্লটগুরল
পরার জনে র্ায়ুর্ারহি কণাগুরলর সৃরি এর্ং আিরণ সম্পস্থ্কয CDC এর রনস্থ্দযরিকা (CDC Guidance on
Generation and Behavior of Airborne Particles) অনুর্ায়ী DHCP অন্তি 15 রর্মরনট অস্থ্পো কস্থ্রন।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ DHCP অন্তি গ্লাভ্স, সারজযকোল র্মাস্ক, এর্ং গগলস র্া ফেস
রিস্থ্ডর র্মস্থ্িা ফিাস্থ্খর প্ররিরো সরঞ্জার্ম পস্থ্র অপাস্থ্রটরর পররষ্কার কস্থ্রন।
o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক সাইস্থ্ট হাি ফোওয়ার জায়গা রদস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং িা রনম্নরূস্থ্প রেণাস্থ্র্েণ করস্থ্ি হস্থ্র্:
▪

হাি ফোওয়ার জনে: সার্ান, গরর্ম জস্থ্লর কল, এর্ং ফেলা ফদওয়া র্ায় এরকর্ম কাগস্থ্জর ফিাওয়াস্থ্ল।
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▪

হাি জীর্াণুর্মুক্ত করার জনে: ফর্খাস্থ্ন হাি ফোয়ার সুরর্ো পাওয়া র্াস্থ্র্ না র্া সম্ভর্ নাও হস্থ্ি পাস্থ্র
ফসইসর্ এলাকার জনে অন্তি 60% অোলস্থ্কাহল র্ুক্ত একটি অোলস্থ্কাহল রভ্রিক হোন্ড সোরনটাইজার।

▪

সর্মগ্র সর্যজনীন অঞ্চলগুরলস্থ্ি (ফর্র্মন লরর্) হোন্ড সোরনটাইজার উপলব্ধ রাখুন। এটা সুরর্োজনক জায়গায়
রাখা উরিি, ফর্র্মন প্রস্থ্র্িদ্বার, প্রযানদ্বার, অস্থ্পোর অঞ্চলগুরল। ফর্খাস্থ্ন সম্ভর্ স্পেীন হোন্ড সোরনটাইজার
রেসস্থ্পন্সার ইনেল করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক হোন্ড সোরনটাইজাস্থ্রর জায়গাগুরলর কাস্থ্ে লেণীয়ভ্াস্থ্র্ ফনাংরা হাি সার্ান এর্ং জল রদস্থ্য় েুস্থ্ি
হস্থ্র্ রিরহ্নি কস্থ্র সাইস্থ্নজ রদস্থ্ি হস্থ্র্; হোন্ড সোরনটাইজার লেণীয়ভ্াস্থ্র্ ফনাংরা হাস্থ্ি কার্যকর হয় না।

•

দায়র্দ্ধ পেগুরলস্থ্ক ফেন্টাল ফেরসরলটির রর্রভ্ন্ন অঞ্চস্থ্ল, PPE সহ, র্ময়লা সার্মগ্রী রনষ্পরির পাে রাখস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক ভ্াগাভ্ারগ করা এর্ং প্রায়িই স্পিয করা পৃষ্ঠিস্থ্লর জনে উপর্ুক্ত পররেন্নিার/জীর্াণুর্মুক্তকরণ
উপকরণ সরর্রাহ করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং এই পৃষ্ঠিস্থ্লর র্ের্হাস্থ্রর আস্থ্গ এর্ং পস্থ্র কর্মীস্থ্দর হাস্থ্ির পররেন্নিা সহ
প্রস্তুিকারস্থ্কর রনস্থ্দযিনা অনুসরণ কস্থ্র এই উপকরণ র্ের্হার করস্থ্ি উত্সারহি করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক ফেরসরলটিটিস্থ্ক রনয়রর্মিভ্াস্থ্র্ পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং অস্থ্নস্থ্কর দ্বারা র্ের্হৃি
উচ্চ েুাঁ রক সম্পন্ন যানগুরলস্থ্ক এর্ং প্রায়িই স্পিয করা সারস্থ্েসগুরল আরও ঘনঘন পররষ্কার এর্ং জীর্ানুর্মুক্ত করস্থ্ি
হস্থ্র্। অর্িেই খুর্ ভ্াস্থ্লা এর্ং অন্তি প্রস্থ্িেক রিেস্থ্টর পস্থ্র, প্ররিরদন, র্া প্রস্থ্য়াজন অনুর্ায়ী আস্থ্রা ঘনঘন ক্রর্মাগি
কস্থ্র পররষ্করণ এর্ং জীর্াণুর্মুক্তকরণ কস্থ্র ফর্স্থ্ি হস্থ্র্। কীভ্াস্থ্র্ ফেরসরলটিগুরল পররষ্কার করস্থ্র্ন িার রর্িদ
রনস্থ্দযিার্লীর জনে অনুগ্রহ কস্থ্র DOH এর "COVID-19 এর জনে সরকারর এর্ং ফর্সরকারর ফকেগুরল পররষ্কার
করা এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করার রর্েস্থ্য় অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকা" (Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) ফদখুন।
o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক ফরেরুর্মগুরল অর্িেই রনয়রর্মি পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত করা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্। র্ের্হাস্থ্রর
রিস্থ্কাস্থ্য়রন্সর ওপর রনভ্য র কস্থ্র ফরেু র্মগুরল আস্থ্রা ফর্রির্ার পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত করস্থ্ি হস্থ্ি পাস্থ্র।
•

•

ফর্খাস্থ্ন সম্ভর্ ফসখাস্থ্ন দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রিহ্ন, র্ের্হৃি হস্থ্ে এর্মন রিহ্ন এর্ং অনোনে পদ্ধরিস্থ্ি
ফরেরুস্থ্র্মর োরণ ের্মিা হ্রাস কস্থ্র দযরস্থ্ত্বর রনয়র্মার্লী পালন রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ র্ন্ত্রপারি ও সরঞ্জার্মগুরল হসরপটাল ফগ্রস্থ্ের জীর্াণুনািক
র্ের্হার কস্থ্র রনয়রর্মিভ্াস্থ্র্ পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত করা হয়। EPA দ্বারা COVID-19-এর রর্রুস্থ্দ্ধ কার্যকর
রহস্থ্সস্থ্র্ িনাক্ত হওয়া OSHA এর সুপাররিগুরল, এর্ং রনউইয়কয ফেস্থ্টর পররস্থ্র্ি সংরেণ দপ্তস্থ্রর (Department
of Environmental Conservation, DEC) রনর্রন্ধি পণেগুস্থ্লার িারলকা ফদখুন।

o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক SARS-CoV-2 এর র্মােেস্থ্র্ম দযরেি ফেন্টাল রেভ্াইসগুরল জীর্াণুর্মুক্ত এর্ং রনর্ীজস্থ্নর জনে
স্বাযেস্থ্সর্া ফেরসরলটিগুরলস্থ্ি জীর্াণুর্মুক্ত এর্ং রনর্ীজস্থ্নর জনে CDC রনস্থ্দযরিকা (CDC Guideline for
Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities), এর্ং দাাঁস্থ্ির স্বাযে পররির্যা ফসটিংস্থ্স সংক্রর্মণ
রনয়ন্ত্রস্থ্ণর রনস্থ্দযরিকা (Guideline for Infection Control in Dental Health Care Settings)ফি ফর্ভ্াস্থ্র্
র্ণযনা করা হস্থ্য়স্থ্ে ফসই অনুর্ায়ী রনয়রর্মি পররষ্করণ ও জীর্াণুর্মুক্তকরস্থ্ণর পদ্ধরিগুরল অনুসরণ করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক একজন র্েরক্তর COVID-19 রনরিি হওয়ার ফেস্থ্ে উন্মুক্ত এলাকার পররষ্কাস্থ্রর এর্ং
জীর্াণুর্মুক্ত করার র্ের্যা করস্থ্ি হস্থ্র্, এই েরস্থ্নর পররেন্নিার অন্তভ্ুয ক্ত হস্থ্র্, অন্তি সর্ অরেক ফলাক িলািল
এলাকা এর্ং উচ্চ-স্পিয পৃষ্ঠিলগুরল (ফর্র্মন রলেট, অস্থ্পোর জায়গা, প্রস্থ্র্িপে, র্োজ স্কোনার, ফরেরুর্মগুরলর
হোন্ডস্থ্রল, দরজার হািল) পররষ্কার।

ফকাস্থ্না র্েরক্তর COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহ হস্থ্ল অের্া রনরিি হস্থ্ল "আপনার ফেরসরলটি পররষ্কার করা এর্ং
জীর্াণুর্মুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর রনস্থ্দযরিকা রনম্নরূপ:
o

ফকাস্থ্না র্েরক্তর COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহ হস্থ্ল অের্া রনরিি হস্থ্ল, ফসই র্েরক্তর র্ের্হার করা অঞ্চলগুরল
র্ন্ধ রাখুন।
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প্রভ্ারর্ি অঞ্চলগুরল র্ন্ধ এর্ং পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত করস্থ্ি হস্থ্র্।

▪

র্েরক্তর র্ের্হৃি রর্রডংস্থ্য়র ফিয়ার করা জায়গাগুরলও অর্িেই র্ন্ধ, পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত কস্থ্র রদস্থ্ি
হস্থ্র্ (ফর্র্মন রলেট, অস্থ্পোর জায়গাগুরল, ফরেরুর্ম)।

▪

ফকাস্থ্না র্েরক্তর COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহ হস্থ্ল অের্া রনরিি হস্থ্ল দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই
অরর্লস্থ্ম্ব রর্রডংস্থ্য় জায়গা দখল কস্থ্র রাখা স্বত্ত্বাগুরলস্থ্ক ফসই র্েরক্তর সম্পস্থ্কয জানাস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং ফকান
জায়গাগুরল র্ন্ধ করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং আর্ার ফখালা হস্থ্র্ িা জানাস্থ্ি হস্থ্র্।

o

এলাকায় রর্র্মান র্ািাস র্াোস্থ্নার জনে র্াইস্থ্রর দরজা ও জানালা খুলুন।

o

পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করার আস্থ্গ 24 ঘণ্টা অস্থ্পো করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভর্ না হস্থ্ল, র্িেণ সম্ভর্
িিেণ অস্থ্পো করুন।

o

ফকাস্থ্না র্েরক্তর COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহ হস্থ্ল অের্া রনরিি হস্থ্ল, ফসই র্েরক্তর র্ের্হার করা অঞ্চলগুরল,
ফর্র্মন অরেস, র্ােরুর্ম, সকস্থ্লর র্ের্হাস্থ্রর অঞ্চলগুরল এর্ং ফিয়ার করা র্ন্ত্রপারিগুরল পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত
করুন।

o

একর্ার অঞ্চলটি র্োর্েভ্াস্থ্র্ পররষ্কার ও জীর্াণুর্মুক্ত করা হস্থ্য় ফগস্থ্ল, ফসটি র্ের্হাস্থ্রর জনে আর্ার খুস্থ্ল
ফদওয়া ফর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

•

▪

▪

COVID-19 এ আক্রান্ত র্া সস্থ্দহভ্াজন র্েরক্তর সস্থ্ে ঘরনষ্ঠ ফর্াগাস্থ্র্াগ হয় রন এর্মন কর্মী এর্ং
দিযনােীরাা জীর্াণুর্মুক্ত করার পপরপরই কর্ময এলাকায় রেস্থ্র ফর্স্থ্ি পাস্থ্রন।

▪

"ঘরনষ্ঠ সারন্নস্থ্েে র্া কাোকারে আসা" সম্পস্থ্কয আস্থ্রা িস্থ্েের জনে DOH এর "COVID-19 সংক্রর্মণ র্া
সারন্নস্থ্েে আসার পস্থ্র সরকারর এর্ং ফর্সরকারর কর্মযিারীস্থ্দর কাস্থ্জ রেস্থ্র আসা সম্পরকয ি অভ্েন্তরীণ
রনস্থ্দযরিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) ফদখুন।

COVID-19 এ সস্থ্দহভ্াজন র্া রনরিি অসুয র্েরক্তর প্রদিযন র্া সুরর্ো র্ের্হাস্থ্রর পর র্রদ সাি রদস্থ্নর
ফর্রি সর্ময় অরির্ারহি হয়, িাহস্থ্ল অরিররক্ত পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্তকরস্থ্ণর প্রস্থ্য়াজন ফনই, রকন্তু
রনয়র্মর্মারেক পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্তকরণ করা উরিি।

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই খার্ার এর্ং পানীয় ভ্াগ কস্থ্র খাওয়া রনরেদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্র্, র্ারে ফেস্থ্ক লাঞ্চ রনস্থ্য়
আসস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং ফর্খাস্থ্ন, সম্ভর্, খার্ার খাওয়ার সর্ময় সার্মারজক দযরত্ব র্জায় রাখার র্মস্থ্িা
পর্যাপ্ত জায়গা রাখস্থ্ি হস্থ্র্।

C. পর্ব ােিরিকভাস্থ্র্ পুনরাে গ ালা
•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক পর্যায়ক্ররর্মক-ভ্াস্থ্র্ কার্যকলাপগুরল ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র জনে উৎসারহি করা হয় র্াস্থ্ি অপাস্থ্রিনগি
সর্মসোগুরল উৎপাদন র্া কাজ সম্পরকয ি রক্রয়াকলাপগুরল স্বাভ্ারর্ক পর্যাস্থ্য় রেস্থ্র আসার আস্থ্গ সর্মাোন কস্থ্র ফনওয়া
র্ায়। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক প্রের্মর্ার পুনরায় ফখালার সর্ময় পররর্িয স্থ্নর সস্থ্ে র্মারনস্থ্য় রনস্থ্য় কার্যকলাপগুরল উপলব্ধ কস্থ্র
ফিালার জনে কর্মী সংখো, কাস্থ্জর সর্ময় এর্ং ফরাগীর অোপস্থ্য়ন্টস্থ্র্মন্ট সীরর্মি করার কো রর্স্থ্র্িনা করস্থ্ি হস্থ্র্।

D. গর্াোস্থ্র্াে পররকল্পনা
•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ আপরন ফেস্থ্টর-ইসুে করা রিস্থ্ল্পর রনস্থ্দযরিকাটি পর্যাস্থ্লািনা কস্থ্রস্থ্েন এর্ং
র্ুস্থ্েস্থ্েন, এর্ং এটিও রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ আপরন ফসগুরল কার্যকর করস্থ্র্ন।
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•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক একটি ফর্াগাস্থ্র্াগ পররকল্পনা গস্থ্ে িু লস্থ্ি হস্থ্র্ র্া প্রস্থ্র্াজে রনস্থ্দযিার্লী, প্ররিেণ, সাইস্থ্নজ এর্ং
র্েরক্তর্গযস্থ্ক িেে প্রদাস্থ্নর একটি অরর্িরলি উপায়স্থ্ক অন্তভ্ুয ক্ত কস্থ্র। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক ওস্থ্য়র্স্থ্পজ, ফটক্সট এর্ং
ইস্থ্র্মল গ্রুপ, এর্ং ফসািোল রর্মরেয়া গস্থ্ে ফিালার কো রর্স্থ্র্িনা করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

কার্যক্রর্মগুরল ররওস্থ্পরনং র্া সম্প্রসাররি করার আস্থ্গ দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক কর্মীস্থ্দর নিু ন িিযা এর্ং দারয়ত্বগুরল সম্পস্থ্কয
রিরেি কস্থ্র িু লস্থ্ি সকল DHCP এর জনে একটি প্ররিেস্থ্ণর পররকল্পনা গস্থ্ে িু লস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক র্মুস্থ্খ র্স্থ্ল র্া সাইস্থ্নস্থ্জর র্মােেস্থ্র্ম, একটি েয় েু স্থ্টর সার্মারজক দযরত্ব র্জায় না রাখা র্াওয়ার
ফেস্থ্ে, PPE, রর্স্থ্িে কস্থ্র র্মুস্থ্খর আর্রণ র্ের্হার করা সম্পস্থ্কয র্েরক্তর্গযস্থ্ক CDC এর্ং DOH এর রনস্থ্দযরিকাগুরল
ফর্মস্থ্ন িলস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগুরলর উরিৎ ফেরসরলটির রভ্িস্থ্র এর্ং র্াইস্থ্র সংস্থ্কি প্রদরিযি কস্থ্র কর্মীস্থ্দর সঠিক পররেন্নিা,
সার্মারজক দযরস্থ্ত্বর রনয়র্ম, PPE এর সঠিক র্ের্হার এর্ং পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্ত করার ফপ্রাস্থ্টাকল ফর্মস্থ্ন িলার
জনে স্মরণ কররস্থ্য় ফদওয়া।

III. প্ররিোসিূহ
A. রিরনং এর্ং পরীো
•

DHCP, ফরাগী, এর্ং রভ্রজটরস্থ্দর জনে দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই প্ররিরদন স্বাযে পরীোর িিযাগুরল কার্যকর করস্থ্ি
হস্থ্র্।
o

কর্মযিারী র্া ফরাগী ফেরসরলটিস্থ্ি ররস্থ্পাটয করার আস্থ্গ, র্িটা সম্ভর্, রিরনংস্থ্য়র কাজগুরল দযরর্িীভ্াস্থ্র্ করা
ফর্স্থ্ি পাস্থ্র (ফর্র্মন ফটরলস্থ্োস্থ্ন র্া ইস্থ্লকট্ররনকভ্াস্থ্র্), র্া সাইস্থ্ট করা ফর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

রিরনং ফিে হওয়ার পযস্থ্র্য এস্থ্ক অপস্থ্রর সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ র্া রনকট সংস্পস্থ্িয ফর্মলাস্থ্র্মিা করা ফেস্থ্ক কর্মীস্থ্দর রর্রি
রাখার জনে িীরনং এর সর্মন্বয়সােন করা উরিি।

o

অন্তি সর্মস্ত DHCP, ফরাগী, এর্ং রভ্রজটরস্থ্দর রিরনং আর্রিেক করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং একটি প্রশ্নার্লী র্ের্হার
করস্থ্ি হস্থ্র্ র্া রনেযারণ কস্থ্র ফর্ র্েরক্তর্স্থ্গযর সাস্থ্ে রনস্থ্ম্নাক্ত ঘটনা ঘস্থ্টস্থ্ে রক না:
(a)
ফজস্থ্নশুস্থ্ন গি 14 রদস্থ্ন ঘরনষ্ঠ র্া রনকট সংস্পস্থ্িয ফেস্থ্কস্থ্েন এর্মন কারও সস্থ্ে রর্রন COVID-19 এর
জনে পরীোয় পরজটিভ্ েল লাভ্ কস্থ্রস্থ্েন র্া র্ার র্মস্থ্েে COVID-19 এর লেণ রস্থ্য়স্থ্ে।
(b)

গি 14 রদস্থ্নর র্মস্থ্েে COVID-19 এর জনে ইরির্ািক পরীরেি হস্থ্য়স্থ্েন; এর্ং/অের্া

(c)

গি 14 রদস্থ্ন িার COVID-19 এর ফকানও লেণ ফদখা রদস্থ্য়স্থ্ে রক না।

•

COVID-19 সংক্রান্ত উপসগযগুরল সম্পস্থ্কয সর্স্থ্েস্থ্ক আপ টু ফেট িস্থ্েের জনে "কস্থ্রানাভ্াইরাস্থ্সর উপসগযসর্মযহ"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর রনস্থ্দযরিকা ফদখুন।

•

দায়র্দ্ধ পেগুরলর উরিি DHCP এর জনে এটি আর্িেক করা র্াস্থ্ি, র্রদ এর্ং র্খন উপস্থ্রাক্ত ফকান প্রস্থ্শ্নর প্ররি
িাস্থ্দর উিস্থ্র পররর্িয ন হয় িারা ফর্ন অরর্লস্থ্ম্ব িা প্রকাি কস্থ্রন, ফর্র্মন র্রদ িারা উপসগয অনুভ্র্ করস্থ্ি শুরু
কস্থ্রন, কাস্থ্জর সর্ময় র্া িার পস্থ্র।

•

রিরনংস্থ্য়র প্রস্থ্শ্নািস্থ্রর পািাপারি, র্মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর কর্মযসংযাস্থ্নর সর্মান সুস্থ্র্াগ করর্মিন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) র্া DOH এর রনস্থ্দযিার্লী অনুর্ায়ীও প্ররিরদন িাপর্মাো পরীো করা

10

হস্থ্ি পাস্থ্র। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক কর্মযিারীর স্বাযে সংক্রান্ত ফেটার (ফর্র্মন িাপর্মাোর ফেটা) ফরকেয রাখার ওপর
রনস্থ্েোজ্ঞা রাখা হস্থ্য়স্থ্ে।
•

দায়র্দ্ধ পেগুরলস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ ফর্ িাপর্মাো পরীেণ সহ অনোনে রিরনং কার্যক্রর্ম সম্পাদন করা ফকাস্থ্না
কর্মী, সম্ভার্ে সংক্রারর্মি র্েরক্তর দ্বারা সংক্রর্মণ ফেস্থ্ক র্োর্ে ভ্াস্থ্র্ সুররেি। ফর্ কর্মীরা রিরনং কার্যক্রর্ম সম্পাদন
কস্থ্রন িাস্থ্দর ফরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিস্থ্রাে ফকে (CDC), স্বাযে রর্ভ্াগ (DOH) এর্ং ফপিাগি রনরাপিা এর্ং
স্বাযে প্রিাসন (OSHA) ফপ্রাস্থ্টাকস্থ্লর সাস্থ্ে পরররিি কর্মযকিয া-রিরহ্নি র্েরক্তস্থ্দর দ্বারা প্ররিরেি হওয়া উরিি।

•

রিনারস্থ্দর অন্তি একটি ফেস র্মাস্ক সহ PPE প্রদান করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং িা র্ের্হার করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

একজন র্েরক্তর COID-19 উপসগযগুরলর জনে পরজটিভ্ রিন হওয়ার ফেস্থ্ে সম্ভর্ হস্থ্ল িার এর্ং র্াস্থ্দর জরুরর
রভ্রিস্থ্ি দাাঁস্থ্ির পররির্যার প্রস্থ্য়াজন ফনই িাস্থ্দর দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা পস্থ্র করা হস্থ্র্ র্স্থ্ল সযরিি করস্থ্ি হস্থ্র্। জরুরর
রভ্রিস্থ্ি দাাঁস্থ্ির পররির্যার প্রস্থ্য়াজন হস্থ্ল, CDC এর অন্তর্যিীকালীন সংক্রর্মণ প্ররিস্থ্রাে এর্ং রনয়ন্ত্রস্থ্ণর সুপাররিগুরল
(CDC’s Interim Infection Prevention and Control Recommendations) ফর্মস্থ্ন িলুন র্া ফরাগীটির র্ত্ন
ফনওয়ার র্মস্থ্িা র্োর্ে প্রস্থ্কৌেী রনয়ন্ত্রণগুরল োকা একটি ফেরসরলটিস্থ্ি ফরোর করুন।

•

COVID-19 পরজটিভ্ হওয়া একজন DHCP কর্মযযস্থ্ল ঢু কস্থ্ি ফদওয়া র্াস্থ্র্ না এর্ং র্মযলোয়ন ও পরীো করার জনে
িাস্থ্ক িার স্বাযেস্থ্সর্া প্রদানকাররর সাস্থ্ে ফর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর রনস্থ্দযি রদস্থ্য় র্াসায় পাঠিস্থ্য় রদস্থ্ি হস্থ্র্। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক
অর্িেই অরর্লস্থ্ম্ব ফেট এর্ং যানীয় স্বাযে রর্ভ্াগস্থ্ক ফকসটি সম্বস্থ্ন্ধ জানাস্থ্ি হস্থ্র্, র্রদ COVID-19 এর পরীোর
েল পরজটিভ্ হয়। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, কর্মযিারীটিস্থ্ক স্বাযেস্থ্সর্া ও ফটরেং ররস্থ্সাস্থ্সযর িেে সরর্রাহ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই ফর্ ফকাস্থ্না ইরির্ািক র্া পরজটিভ্ ফকস্থ্সর ফেস্থ্ে অরর্লস্থ্ম্ব ফেট এর্ং যানীয় স্বাযে
দপ্তরস্থ্ক জানাস্থ্ি হস্থ্র্। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক, র্েরক্তটিস্থ্ক স্বাযেস্থ্সর্া ও ফটরেং ররস্থ্সাস্থ্সযর িেে সরর্রাহ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক COVID-19 এর সস্থ্দহভ্াজন র্া রনরিি ফকস র্া COVID-19 এ আক্রান্ত র্েরক্তর সাস্থ্ে DHCP
এর ঘরনষ্ঠ র্া কাোকারে ফর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর পর কাস্থ্জ রেস্থ্র আসস্থ্ি িাওয়া DHCP সংক্রান্ত ফপ্রাস্থ্টাকল র্া নীরি জানার
জনে "COVID-19 সংক্রর্মণ র্া এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর পর কাস্থ্জ রেস্থ্র আসা সরকারর ও ফর্সরকারর কর্মযিারীস্থ্দর জনে
অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) ফদখা উরিি।

•

দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই রিরনং দ্বারা সংগৃহীি সর্মস্ত উিরগুরল প্ররিরদন পর্যাস্থ্লািনা করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং ফসই
পর্যাস্থ্লািনার একটি ফরকেয রাখস্থ্ি হস্থ্র্। র্েরক্তর্গয পস্থ্র COVID-19 সংক্রান্ত উপসগযগুরল র্ুেস্থ্ি পারস্থ্ল িাস্থ্দর
ফর্াগাস্থ্র্াগ করার জনে দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক একজন র্েরক্তস্থ্ক রনরদয ি করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পেস্থ্দর সুরোর রনরীেণকারী করার জনে একটি যান রনেযারণ করস্থ্ি হস্থ্র্ র্ার দারয়স্থ্ত্বর র্মস্থ্েে যানটির
রনরাপিা পররকল্পনার সর্মস্ত রদক ক্রর্মাগি ফর্মস্থ্ন িলা হস্থ্ে রকনা অন্তভ্ুয ক্ত োস্থ্ক।

•

র্িটা সম্ভর্, দায়র্দ্ধ পেগুরলর উরিি সকল DHCP ও রভ্রজটরস্থ্দর, র্াস্থ্দর কাস্থ্জর ফেরসরলটিস্থ্ি অনোনে র্েরক্তর
সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ ফর্াগাস্থ্র্াগ হস্থ্ি পাস্থ্র, িাস্থ্দর প্ররিরদস্থ্নর একটি লগ রাখা; ফসই সকল ফেরলভ্ারর োো র্া উপর্ুক্ত
PPE এর সাস্থ্ে র্া স্পিযহীন উপাস্থ্য় সম্পন্ন হয়। লগগুরলস্থ্ি ফর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে োকস্থ্ি হস্থ্র্, একজন র্েরক্ত
COVID-19 এ আক্রান্ত হস্থ্ল র্াস্থ্ি সর্ পরররিরি িনাক্ত করা ফর্স্থ্ি পাস্থ্র, খুাঁস্থ্জ পাওয়া র্ায় এর্ং িাস্থ্ক জানাস্থ্না
র্ায়। দায়র্দ্ধ পেগণ উৎসারহি করস্থ্র্ন রকন্তু ফরাগী এর্ং রভ্রজটরস্থ্দর িেে এই লস্থ্গর অংি হওয়া র্ােেিার্মযলক
নয়। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক অর্িেই ফেট এর্ং যানীয় স্বাযে দপ্তস্থ্রর সংস্পিয খুাঁস্থ্জ ফর্র করার উস্থ্দোগগুরলর সাস্থ্ে
সহস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দায়র্দ্ধ পস্থ্ের উরিি ফর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর একটি ফকেীয় র্েরক্ত রনেযারণ করা, র্া কার্যকলাপ, অর্যান, রিেট র্া রদন
দ্বারা পররর্রিয ি হস্থ্ি পাস্থ্র, ফর্ সকল প্রশ্নপে গ্রহণ এর্ং র্ািাই করার জনে দায়ী, এই েরস্থ্নর ফর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর
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র্েরক্তস্থ্ক সর্ার জনে রনরদয ি পাটিয রহস্থ্সস্থ্র্ রিরহ্নি করা হস্থ্য়স্থ্ে র্াস্থ্ক িারা পস্থ্র COVID-19 সম্পরকয ি উপসগয
অনুভ্র্ করস্থ্ে রক না িা জানাস্থ্র্।
o

ফেরসরলটিটির িনাক্তকৃ ি সংস্থ্র্াগ ফকেস্থ্ক পরজটিভ্ ফকসগুরলর জনে র্েরক্তর্স্থ্গযর ফেস্থ্ক রর্জ্ঞরপ্তগুরল ফপস্থ্ি এর্ং
সংরেি পররষ্কার এর্ং জীর্াণুর্মুক্তকরণ প্ররক্রয়া শুরু করার জনে প্রস্তুি োকস্থ্ি হস্থ্র্।

B. িনাি এর্ং ুঁস্থ্ু জ গর্র করা
•

দায়র্দ্ধ পেগস্থ্ণর ফেরসরলটিস্থ্ি একজন DHCP COVID-19 পরীোয় পরজটিভ্ েলােল হস্থ্য়স্থ্ে র্স্থ্ল জানস্থ্ি পারা
ফগস্থ্ল িাস্থ্দর অর্িেই অরর্লস্থ্ম্ব ফেট এর্ং যানীয় স্বাযে রর্ভ্াগস্থ্ক ফসই সম্পস্থ্কয জানাস্থ্ি হস্থ্র্। দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক
অর্িেই DHCP, ফরাগী, র্া রভ্রজটরস্থ্দর ফেস্থ্ক পরজটিি ফকসগুরলর ররস্থ্পাটয পাওয়ার জনে, এর্ং পস্থ্র িা জানাস্থ্নার
জনে প্রস্তুি োকস্থ্ি হস্থ্র্।

•

ফটরেংস্থ্য় একজন DHCP, ফরাগী, র্া রভ্রজটস্থ্রর ফটে পরজটিভ্ হস্থ্ল, দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক কর্মযস্থ্েস্থ্ে ঐ র্েরক্তর
সংস্পস্থ্িয আসা সকলস্থ্ক রিরহ্নি করার প্রস্থ্য়াজনীয়িা রহস্থ্সস্থ্র্, ওই ফেরসরলটিটি ফর্খাস্থ্ন অর্রযি ফসখানকার ফেট
এর্ং যানীয় স্বাযে দপ্তস্থ্রর সাস্থ্ে সহস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং র্েরক্তটি প্রের্ম COVID-19 এর উপসগয ফর্াে করার
র্া পরজটিভ্ ফটে হওয়ার, এর র্মস্থ্েে ফর্টি আস্থ্গ হস্থ্য়স্থ্ে, িার 48 ঘণ্টা আস্থ্গ ফেরসরলটিস্থ্ি প্রস্থ্র্ি করা সকল
র্েরক্তর্স্থ্গযর সম্পস্থ্কয ফেট এর্ং যানীয় স্বাযে দপ্তরস্থ্ক অর্গি করস্থ্ি হস্থ্র্। র্ুক্তরাষ্ট্রীয় এর্ং ফেস্থ্টর আইন ও রর্োন
অনুর্ায়ী অর্িেই ফগাপনীয়িা র্জায় রাখস্থ্ি হস্থ্র্।

•

রাজে এর্ং যানীয় স্বাযে রর্ভ্াগগুরল, িাস্থ্দর আইরন কিৃয স্থ্ত্বর অেীস্থ্ন, সংক্রর্মন সহ র্া সংক্রর্মস্থ্ণর সংস্পস্থ্িয আসা
র্েরক্তস্থ্দর পর্যস্থ্র্েন এর্ং র্ািায়াস্থ্ির উপর সীর্মার্দ্ধিা র্াস্তর্ায়ন করস্থ্ি পাস্থ্র, র্ার র্মস্থ্েে র্ারেস্থ্ি আইস্থ্সাস্থ্লিান
র্া ফকায়ারান্টাইন অন্তভ্ুয ক্ত।

•

ফর্ সর্মস্ত র্েরক্তর্গযস্থ্ক সিকয কস্থ্র ফদওয়া হস্থ্য়স্থ্ে ফর্ িারা একজন COVID-19 সংক্ররর্মি র্েরক্তর ঘরনষ্ঠ সারন্নস্থ্েে র্া
কাোকারে এস্থ্সস্থ্েন, এর্ং রিরহ্নিকরণ, ট্রোরকং র্া অনোনে পদ্ধরিগুরলর র্মােেস্থ্র্ম সিকয কস্থ্র ফদওয়া কর্মযিারীস্থ্দর,
সিকয কস্থ্র ফদওয়ার সর্ময় িা রনস্থ্জ ফেস্থ্ক িাস্থ্দর রনস্থ্য়াগকারীস্থ্ক ররস্থ্পাটয করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং িারা উপস্থ্র উরেরখি
সর্মস্ত ফপ্রাস্থ্টাকল ফর্মস্থ্ন িলস্থ্র্ন।

IV. রনস্থ্োেকারীর পররকল্পনাসিূহ
দায়র্দ্ধ পেগণস্থ্ক রনরাপিার সম্পযণয পররকল্পনাগুরল কর্মযস্থ্েস্থ্ের ফপ্ররর্মস্থ্সস্থ্স এর্মন জায়গাগুরলস্থ্ি লাগাস্থ্ি হস্থ্র্ র্াস্থ্ি সকস্থ্লর
ফিাস্থ্খ পস্থ্ে। COVID-19 এর রর্স্তার ফরাে করস্থ্ি পররকল্পনা গঠস্থ্নর জনে এর্ং ফসই পররকল্পনাগুরল দাাঁস্থ্ির রিরকৎসার
ফেরসরলটিগুরলর র্ের্হাস্থ্রর ফেস্থ্ে র্মানানসই করা জনে, ফেট, র্ের্সার র্মারলক এর্ং পররিালকস্থ্দর পে ফদখাস্থ্ি, একটি
র্ের্সার ররওস্থ্পরনংস্থ্য়র রনরাপিা পররকল্পনার ফটর্মস্থ্প্লট উপলব্ধ কস্থ্রস্থ্ে।
রনরাপত্তার অরিররি িিে, রনস্থ্দবরিকা এর্ং ররস্থ্সাসব গুরল এ াস্থ্ন উপলব্ধ:
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রনউ ইয়কয ফেট স্বাযে দপ্তস্থ্রর নস্থ্ভ্ল কস্থ্রানাভ্াইরাস্থ্সর (COVID-19) ওস্থ্য়র্সাইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
র্মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর ফরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিস্থ্রাে কস্থ্রাভ্াইরাস (COVID-19)
ওস্থ্য়র্সাইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ফপিাগি রনরাপিা এর্ং স্বাযে প্রিাসন COVID-19 ওস্থ্য়র্সাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
দাাঁস্থ্ির রিরকৎসা কর্মী এর্ং কর্মযিারীস্থ্দর জনে ফপিাগি সুরো এর্ং স্বাযে পররিালনার সুপাররিগুরল (Occupational
Safety and Health Administration Recommendations for Dental Workers and Employees)
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/dentistry.html
আস্থ্র্মররকান ফেন্টাল অোস্থ্সারসস্থ্য়িন: কাস্থ্জ রেস্থ্র আসা - অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকার টু লরকট
https://success.ada.org/~/media/CPS/Files/Open%20Files/ADA_Return_to_Work_Toolkit.pdf

রনস্থ্ির রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন গর্ আপরন এই রনস্থ্দবরিকা অনুর্ােী পররিালনা করার জনে আপনার
দাের্দ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্েন এর্ং র্ুস্থ্েস্থ্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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