নিউ ই কত
পুির়ো খুলযে
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এই নির্দে নিকাগুনি রাজ্যব্যাপী জ্রুরী এব্ং অিাব্িযক/ইর্িনিভ ককযার সহ সকি দন্ত পনরচর্ো
নিযাকিার্পর কের্ে প্রর্র্াজ্য। দন্ত সংিান্ত স্বাস্থ্য পনরচর্োর কর্মীর্দর (DHCP) করফার্রর্ের র্মর্যয রর্যর্ে
দন্ত নচনকৎসক, কেন্টাি হাইনজ্নিস্ট, কেন্টাি অযানসস্টযান্ট, কেন্টাি িযাব্র্রটনর কটকনিনিযাি, োে এব্ং
প্রনিেণার্থী, চু নিনভনিক কর্মেচারীগণ, এব্ং অিযািয ব্যনিরা র্ারা সরাসনর করাগীর পনরচর্োর সার্র্থ
জ্ন়িত িি, নকন্তু র্ার্দর সংিার্মক এর্জ্র্ন্টর সংস্পর্িে আসার সম্ভাব্িা র্থার্ক, CDC নির্দে নিকা অিুর্াযী।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থ্যর জ্রুরী অব্স্থ্ার সর্ময, সকি দন্ত পনরচর্ো সম্পনকে ত কফনসনিটির র্মানিক/র্মযর্িজ্ারর্দর
রাজ্য এব্ং কফোরাি প্রর্যাজ্িীযতার কর্ ককার্িা পনরব্তে র্ির সার্র্থ হািিাগাদ র্থাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই
পনরব্তে িগুর্িা তার্দর নিযাকিার্প অন্তভুে ি করর্ত হর্ব্। ককার্িা নব্দযর্মাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয, রাজ্য,
এব্ং কফোরাি আইি, নিযর্মকািুি এব্ং র্মাি প্রনতস্থ্াপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয।

অর্য়োবিযক
ি়োরীনরক েূরত্ব

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

কর্মীর্দর র্মর্যয 6 ফু র্টর ব্যব্যাি নিনিত করর্ত হর্ব্, র্নদ িা
সুরো ব্া র্মূি কার্েকিার্পর (কর্র্মি, অযার্সম্বনি িাইি) জ্িয
আর্রা কর্ম ব্যব্যার্ির প্রর্যাজ্ি হয।
প্রর্যাজ্ি অিুর্াযী কর্ ককার্িা অর্পোর স্থ্ার্ির ব্সার জ্াযগায
নব্নযনির্েয জ্ানর করুি, র্ার্ত, ব্যানির্দর র্মর্যয প্রর্তযক নদর্ক
6 ফু র্টর ব্যব্যাি ব্জ্ায রাখা র্ায (কর্র্মি, কচযারগুনির র্মর্যয
দূরত্ব ব্া়িার্িা, একটা কচযার কের়্ি কের়্ি ব্সা)।
করস্টরুর্ম ও কেকরুর্র্মর র্মত কোট জ্াযগাগুনির্ত সুষ্ঠ সার্মানজ্ক দূরত্ব
ব্জ্ায রাখার জ্িয র্র্থার্র্থ সাইর্িজ্ এব্ং নসর্স্টর্র্মর (কর্র্মি, দখি
করা র্থাকর্ি তার নচনিতকরি) র্মাযযর্র্ম দখি করা সীনর্মত করুি।

CDC নির্দে নিকা অিুর্াযী নিম্ননিনখত দাাঁর্তর কার্েকিাপ অিুিীিি করুি
•

নিনিত করুি কর্ সর্মস্ত অব্যব্হৃত কেন্টাি র্ন্ত্রপানতগুনি
সঠিকভার্ব্ ঢাকা এব্ং সনিত রর্যর্ে (কর্র্মি আির্মানর,
ড্রযার, কযানব্র্িট)।

•

এর্মিভার্ব্ করাগীর ঘর স্থ্াপি করুি কর্খার্ি ককব্ি প্রর্যাজ্িীয
জ্ীব্াণুর্মূি সরঞ্জার্ম উপিভয হর্ব্। কর্ ককার্িা সরব্রাহ ব্া
সরঞ্জার্ম র্া উন্মুি নকন্তু ব্যব্হার করা হযনি, তার্ক কিুনেত
ব্র্ি যর্র নির্ত হর্ব্।

•

র্খিই সম্ভব্ এর্রাসি উৎপাদিকারী প্রনিযা সীনর্মত ব্া এ়িার্িার
কচষ্টা করুি (কর্র্মি কেন্টাি হযান্ডনপস, এযার/ওযাটার নসনরঞ্জ,
আল্ট্রাসনিক কেিার এন়ির্য চিুি) এব্ং হার্তর র্ন্ত্রপানত এব্ং
িূযিতর্ম আির্মণাত্মক/র্মর্মোনন্তক পুিরুদ্ধার ককৌিিগুনির্ক
অগ্রানযকার নদি। র্নদ এর্রাসি উৎপাদিকারী প্রনিযার প্রর্যাজ্ি
হয, এক্সর্পাজ্ার কর্মার্ত সতকে তা অব্িম্বি করুি (উদাহরণস্বরূপ
চার হাত দন্ত নচনকৎসা, উচ্চ ইভযাকুইর্যিি সাকিি, কেন্টাি
েযার্ম, এব্ং প্রনিযা সহাযতার জ্িয সীনর্মত কর্মী)।

•

পনরষ্কার কর্থর্ক কিুনেত স্থ্ার্ি পর্োপ্ত ব্াতার্সর আসা-র্াওযার
জ্িয র্র্থার্র্থ ব্াযু-চিাচি ব্যব্স্থ্া ব্জ্ায রাখুি, HVAC কসটাপ
ও র্র্থার্র্থ ব্াযুপনরর্িাযি সম্পনকে ত অনতনরি তর্র্থযর জ্িয
CDC-এর নির্দে নিকা এব্ং OSHA-এর সুপানরি অিুসরণ করুি।

অতযাব্িযক িয এর্মি জ্িসর্মাগর্ম (কর্র্মি নর্মটিং) র্তটা সম্ভব্
সীনর্মত করুি।

র্খিই সম্ভব্, দাাঁর্তর পনরচর্ো এত সংখযক করাগীর্দর পর্েন্ত সীনর্মত
রাখুি, র্ার্দর র্র্থাসম্ভব্ নিরাপর্দ র্র্থার্র্থ দূরর্ত্ব নচনকৎসা করা র্ার্ব্।
সাযারণত ব্যব্হৃত সাইর্ট এব্ং অিযািয প্রর্র্াজ্য স্থ্ার্ির কের্ে (কর্র্মি
কহির্থ নিনিং কস্টিি, কেকরুর্ম, কচক-ইি-এিাকা) 6 ফু র্টর ব্যব্যাি
নিনদে ষ্ট কর্র সার্মানজ্ক দূরর্ত্বর র্মাকে ার কপাস্ট করুি।
করাগীর্দর পরার্মিে নদি র্ার্ত তারা কেন্টাি অযাপর্যন্টর্র্মর্ন্ট তার্দর
সার্র্থ আসা দিেিার্থীর্দর সংখযা র্তটা সম্ভব্ সীনর্মত কর্রি।
দিেিার্থীর্দর তার্দর নিনদে ষ্ট সাোৎকার্রর সর্ময িা আসা পর্েন্ত ব্াইর্র
ব্া র্ািব্াহর্ি অর্পো করর্ত উৎসানহত করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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এই নির্দে নিকাগুনি রাজ্যব্যাপী জ্রুরী এব্ং অিাব্িযক/ইর্িনিভ ককযার সহ সকি দন্ত পনরচর্ো
নিযাকিার্পর কের্ে প্রর্র্াজ্য। দন্ত সংিান্ত স্বাস্থ্য পনরচর্োর কর্মীর্দর (DHCP) করফার্রর্ের র্মর্যয রর্যর্ে
দন্ত নচনকৎসক, কেন্টাি হাইনজ্নিস্ট, কেন্টাি অযানসস্টযান্ট, কেন্টাি িযাব্র্রটনর কটকনিনিযাি, োে এব্ং
প্রনিেণার্থী, চু নিনভনিক কর্মেচারীগণ, এব্ং অিযািয ব্যনিরা র্ারা সরাসনর করাগীর পনরচর্োর সার্র্থ
জ্ন়িত িি, নকন্তু র্ার্দর সংিার্মক এর্জ্র্ন্টর সংস্পর্িে আসার সম্ভাব্িা র্থার্ক, CDC নির্দে নিকা অিুর্াযী।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থ্যর জ্রুরী অব্স্থ্ার সর্ময, সকি দন্ত পনরচর্ো সম্পনকে ত কফনসনিটির র্মানিক/র্মযর্িজ্ারর্দর
রাজ্য এব্ং কফোরাি প্রর্যাজ্িীযতার কর্ ককার্িা পনরব্তে র্ির সার্র্থ হািিাগাদ র্থাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই
পনরব্তে িগুর্িা তার্দর নিযাকিার্প অন্তভুে ি করর্ত হর্ব্। ককার্িা নব্দযর্মাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয, রাজ্য,
এব্ং কফোরাি আইি, নিযর্মকািুি এব্ং র্মাি প্রনতস্থ্াপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয।
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ি়োরীনরক েূরত্ব
(চলযে)
প্রনর্রক্ষ়োর্ূলক
সরঞ্জ়োর্

প্রনতষ্ঠার্ি ব্যনিনব্র্ের্ির সংখযা কনর্মর্য আিার জ্িয একসর্মর্য র্থাকা
অযাপর্যন্টর্র্মর্ন্টর সংখযা র্তটা সম্ভব্ কনর্মর্য আিুি।
CDC-র নির্দে নিকা এব্ং OSHA-র সুপানরি অিুর্াযী অনফর্সর র্মর্যয
সম্ভাব্য পনরচর্ো কর্মার্িার উর্ের্িয অিাব্িযক আর্িাচিার জ্িয কর্খার্ি
সম্ভব্ কটনি-কেনন্টনি-র নব্কল্পগুনি কব্র্ে নিি।
নিনিত করুি কর্ করাগী এব্ং তার সঙ্গী দিেিার্থীরা কেনন্টিী
প্রনিযার র্মর্যয নদর্য র্াওযার সর্ময ো়িা প্রনতষ্ঠার্ি র্থাকাকািীি
(নিফট, িনব্ এব্ং অর্পোর স্থ্াি সহ) সব্ সর্ময র্মুর্খর আব্রণ
পনরযাি কর্রি। গ্রহণর্র্াগয আব্রর্ণর র্মর্যয রর্যে, িূযিতর্মভার্ব্,
কাপর়্ির র্মুর্খর আব্রণ ব্া সানজ্েকাি র্মাে, র্া নদর্য িাক এব্ং
র্মুখ সুরনেত ভার্ব্ কযর্ক রাখা র্ায।
র্র্র্থষ্ট পনরর্মার্ি প্রর্যাজ্িীয PPE উপিব্ধ রাখুি এব্ং কর্মীর্দর
নব্িার্মূর্িয গ্রহণর্র্াগয ও র্র্থার্র্থ PPE সরব্রাহ করুি।
DHCP-কদর করাগীর্দর পনরচর্ো করার সর্ময OSHA-র র্মাি অিুর্াযী
র্র্থার্র্থ PPE পরর্ত হর্ব্, র্ার র্মর্যয অন্তভুে ি রর্যর্ে সানজ্েকাি র্মাে,
কচার্খর সুরো, গ্লাভস এব্ং প্রনতরোর্মূিক কপািাক, র্খি ককার্িা
দাাঁর্তর প্রনিযা সম্পন্ন করা হয র্া এর্রাসি উৎপাদি কর্র িা।
•

করাগী এব্ং দিেিার্থীর্দর র্র্থার্র্থ র্মুর্খর আব্রণ পরার জ্িয আগার্ম
উপর্দি নদি।
র্নদ করাগীরা র্র্থার্র্থ র্মুর্খর আব্রণ ো়িাই দাাঁর্তর প্রনতষ্ঠার্ি আর্সি,
তাহর্ি তার্দর র্র্থার্র্থ র্মুর্খর আব্রণ সরব্রাহ করুি, অর্থব্া তার্দর
পুিরায সাোর্তর সর্ময নিযোরণ কর্র র্মুর্খর আব্রণ পর্র আব্ার
আসর্ত ব্িুি।
করাগীর্দর র্মর্ি কনরর্য নদি কর্ কফনসনিটির্ত কিযার করা স্থ্ািগুনির্ত
(কর্র্মি, িনব্, কনরর্োর, নিফট) প্রর্ব্ি/প্রস্থ্াি করার আর্গ র্র্থার্র্থ
র্মুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্।
স্পিেহীি র্ন্ত্রপানত ইিস্টি করুি, কর্র্মি কর্াগার্র্াগনব্হীি সাব্াি/
কতাযার্ি নেসর্পিসার এব্ং কর্াগার্র্াগনব্হীি আব্জ্েিার পাে।

এর্রাসি উৎপাদিকারী প্রনিযাগুনির জ্িয প্রদািকারীর্দর
নফট-কটস্ট করা, িযািািাি ইেটিটিউট ফর অকুর্পিিাি
কসফটি অযান্ড কহির্থ (National Institute for Occupational
Safety and Health, NIOSH) দ্বারা অিুর্র্মাদি করা নিষ্পনির্র্াগয
N95 ব্া আর্রা উাঁচু দর্রর করসনপর্রটর, কচার্খর সুরো
(কর্র্মি চির্মা, কফস িীল্ড) গ্লাভস, এব্ং গাউি পরর্ত হর্ব্।

DHCP করাগীর্দর কদখার আর্গ এব্ং পর্র PPE অপসারণ এব্ং
প্রনতস্থ্াপর্ির জ্িয িীনত প্রনতষ্ঠা করুি। DHCPকক অব্িযই CDC-র
সুপানরি কর্মর্ি চির্ত হর্ব্ এব্ং PPE পরা ও কখািার জ্িয অব্িযই
CDC-র সুপানরি কর্মর্ি চির্ত হর্ব্। উদাহরণস্বরূপ, র্খি সম্ভব্ত দূনেত
PPE, কর্র্মি কফস র্মাে ব্া N95 করসনপর্রটর কখািার সর্ময গ্লাভ্স
ো়িা র্মার্ের ব্াইর্রর অংি স্পিে করর্ব্ি িা। PPE ব্যব্হার্রর আর্গ
এব্ং পর্র সব্ সর্ময হার্তর পনরচ্ছন্নতা সম্পাদি করুি।
কর্ সব্ কর্মীর্দর করাগীর পনরচর্োর সার্র্থ র্ুি িি, কর্র্মি, করনণক
কর্মে সংিান্ত কর্মীরা, তার্দরও র্র্থার্র্থ র্মুর্খর আব্রণ পরর্ত হর্ব্
সব্ সর্মর্য।
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এই নির্দে নিকাগুনি রাজ্যব্যাপী জ্রুরী এব্ং অিাব্িযক/ইর্িনিভ ককযার সহ সকি দন্ত পনরচর্ো
নিযাকিার্পর কের্ে প্রর্র্াজ্য। দন্ত সংিান্ত স্বাস্থ্য পনরচর্োর কর্মীর্দর (DHCP) করফার্রর্ের র্মর্যয রর্যর্ে
দন্ত নচনকৎসক, কেন্টাি হাইনজ্নিস্ট, কেন্টাি অযানসস্টযান্ট, কেন্টাি িযাব্র্রটনর কটকনিনিযাি, োে এব্ং
প্রনিেণার্থী, চু নিনভনিক কর্মেচারীগণ, এব্ং অিযািয ব্যনিরা র্ারা সরাসনর করাগীর পনরচর্োর সার্র্থ
জ্ন়িত িি, নকন্তু র্ার্দর সংিার্মক এর্জ্র্ন্টর সংস্পর্িে আসার সম্ভাব্িা র্থার্ক, CDC নির্দে নিকা অিুর্াযী।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থ্যর জ্রুরী অব্স্থ্ার সর্ময, সকি দন্ত পনরচর্ো সম্পনকে ত কফনসনিটির র্মানিক/র্মযর্িজ্ারর্দর
রাজ্য এব্ং কফোরাি প্রর্যাজ্িীযতার কর্ ককার্িা পনরব্তে র্ির সার্র্থ হািিাগাদ র্থাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই
পনরব্তে িগুর্িা তার্দর নিযাকিার্প অন্তভুে ি করর্ত হর্ব্। ককার্িা নব্দযর্মাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয, রাজ্য,
এব্ং কফোরাি আইি, নিযর্মকািুি এব্ং র্মাি প্রনতস্থ্াপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয।

অর্য়োবিযক
স্ব়োস্থ্যনবনি, পনরষ্ক়োর
কর়ো, এবং
জীব়োণুর্ুক্তকরণ

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

করাগ নিযন্ত্রণ এব্ং প্রনতর্রায ককন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এব্ং স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর কদওযা স্বাস্থ্যনব্নয এব্ং জ্ীব্াণুর্মুিকরর্ণর আব্িযকতাগুনি
কর্মর্ি চিুি এব্ং সাইর্ট পনরোর করার িগ ব্জ্ায রাখুি র্ার্ত
তানরখ, সর্ময, এব্ং পনরোর করার ব্যানপ্ত িনর্থব্দ্ধ করা র্থার্ক।
DHCP-কক দাাঁর্তর প্রনিযাকরণ কিে হওযার পর পৃষ্ঠতি পনরষ্কার
ও জ্ীব্াণুর্মুি করার আর্গ অন্তত 15 নর্মনিট অর্পো করর্ত হর্ব্
র্ার্ত সম্ভাব্য সংিার্মক কফাাঁটাগুর্িা ব্াতাস কর্থর্ক র্র্র্থষ্ট পনরর্মার্ণ
পর়্ি র্ায এব্ং CDC গাইর্েে অি কজ্িার্রিি অযান্ড নব্র্হনভওর
অফ এযারর্ব্ািে পাটিেকল্স অিুসরণ কর্র পৃষ্ঠতি পনরষ্কার ও
জ্ীব্াণুর্মুি করর্ত হর্ব্।

কর্ ককার্িা ঘি ঘি স্পিে করা ব্স্তু অপসারণ করুি র্া নিযনর্মত
পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্াণুর্মুি করা র্ার্ব্ িা (কর্র্মি কখিিা, র্মযাগানজ্ি,
কির্ম)।
হযান্ড সযানিটাইজ্ার কস্টির্ির কার্ে সাইর্িজ্ র্া নির্দে ি কর্র কর্
দৃিযর্মািভার্ব্ র্মযিা হাত সাব্াি এব্ং জ্ি নদর্য যুর্য কফিা উনচত;
হযান্ড সযানিটাইজ্ার দৃিযর্মািভার্ব্ র্মযিা হার্ত কার্েকর িয।

কর্সব্ কর্মীরা র্ন্ত্রপানত পনরষ্কার কর্রি, তার্দর অন্তত গ্লাভ্স,
সানজ্েকাি র্মাে, এব্ং চির্মা অর্থব্া কফস িীর্ল্ডর র্মত কচার্খর
সুরো পরর্ত হর্ব্।
সাইর্ট হার্তর স্বাস্থ্যনব্নয পাির্ির নিনদে ষ্ট কস্টিি স্থ্াপি করুি এব্ং
রেণার্ব্েণ করুি, সাব্াি, জ্ি, এব্ং কাগর্জ্র কতাযার্ি সহ হাত
কযাযা, কসই সার্র্থ কর্ অির্ি হাত কযাযা সম্ভব্ িয কসখার্ি একটি
60% ব্া তার কব্নি অযাির্কাহি র্ুি অযাির্কাহি-নভনিক হযান্ড
সযানিটাইজ্ার সরব্রাহ করুি।
সাইর্টর সাযারণ এিাকা জ্ুর়্ি হযান্ড সযানিটাইজ্ার উপিব্ধ করুি।
এটা সুনব্যাজ্িক জ্াযগায রাখা উনচত, কর্র্মি প্রর্ব্িদ্বার, প্রস্থ্াি
দ্বার, অর্পোর এিাকাগুনির্ত। কর্খার্ি সম্ভব্ স্পিেনব্হীি হযান্ড
সযানিটাইজ্ার নেসর্পিসার স্থ্ানপত করা উনচত।
নিযনর্মতভার্ব্ কফনসনিটি এব্ং নব্শ্রার্ম কর্ের পনরষ্কার এব্ং
জ্ীব্াণুর্মুি করুি এব্ং অর্ির্কর দ্বারা ব্যব্হৃত উচ্চ ঝুাঁ নক সম্পন্ন
স্থ্ািগুনির্ক আরও নিযনর্মত পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্ািুর্মুি করুি।
নিনিত করুি কর্ সরঞ্জার্ম এব্ং র্ন্ত্রপানত হাসপাতাি কগ্রর্ের
জ্ীব্াণুিািক ব্যব্হার কর্র নিযনর্মত জ্ীব্াণুর্মুি করা হর্চ্ছ। OSHAএর সুপানরিসর্মূহ কদখুি, EPA দ্বারা COVID-19-এর নব্রুর্দ্ধ কার্েকর
নহর্সর্ব্ িিাি হওযা নিউইযকে কস্টর্টর পনরর্ব্ি সংরেণ দপ্তর্রর
(Department of Environmental Conservation, DEC) নিব্নিত
পণযগুর্িার তানিকা, র্া EPA দ্বারা সিািকৃ ত, কসগুনি কদখুি।
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এই নির্দে নিকাগুনি রাজ্যব্যাপী জ্রুরী এব্ং অিাব্িযক/ইর্িনিভ ককযার সহ সকি দন্ত পনরচর্ো
নিযাকিার্পর কের্ে প্রর্র্াজ্য। দন্ত সংিান্ত স্বাস্থ্য পনরচর্োর কর্মীর্দর (DHCP) করফার্রর্ের র্মর্যয রর্যর্ে
দন্ত নচনকৎসক, কেন্টাি হাইনজ্নিস্ট, কেন্টাি অযানসস্টযান্ট, কেন্টাি িযাব্র্রটনর কটকনিনিযাি, োে এব্ং
প্রনিেণার্থী, চু নিনভনিক কর্মেচারীগণ, এব্ং অিযািয ব্যনিরা র্ারা সরাসনর করাগীর পনরচর্োর সার্র্থ
জ্ন়িত িি, নকন্তু র্ার্দর সংিার্মক এর্জ্র্ন্টর সংস্পর্িে আসার সম্ভাব্িা র্থার্ক, CDC নির্দে নিকা অিুর্াযী।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থ্যর জ্রুরী অব্স্থ্ার সর্ময, সকি দন্ত পনরচর্ো সম্পনকে ত কফনসনিটির র্মানিক/র্মযর্িজ্ারর্দর
রাজ্য এব্ং কফোরাি প্রর্যাজ্িীযতার কর্ ককার্িা পনরব্তে র্ির সার্র্থ হািিাগাদ র্থাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই
পনরব্তে িগুর্িা তার্দর নিযাকিার্প অন্তভুে ি করর্ত হর্ব্। ককার্িা নব্দযর্মাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয, রাজ্য,
এব্ং কফোরাি আইি, নিযর্মকািুি এব্ং র্মাি প্রনতস্থ্াপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয।

অর্য়োবিযক
স্ব়োস্থ্যনবনি,
পনরষ্ক়োর কর়ো, ও
জীব়োিুর্ুক্তকরণ
(চলযে)

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

একজ্ি ব্যনির COVID-19 আিান্ত হওযার ঘটিা যরা পরর্ি
অব্িযই তার্দর দ্বারা ব্যব্হৃত এিাকা পনরষ্কার্রর এব্ং জ্ীব্াণুর্মুি
করার ব্যব্স্থ্া করর্ত হর্ব্, এব্ং কসই পনরষ্কার করা এব্ং
জ্ীব্াণুর্মুিকরর্ণ অন্তত সকি অনযক র্াতাযার্তর এিাকা এব্ং কব্নি
স্পিে করা পৃষ্ঠতিগুনি (কর্র্মি নিফট, অর্পো করার এিাকাগুনি,
প্রর্ব্ি দ্বার, ব্যাজ্ েযািার, নব্শ্রার্ম কে, নব্শ্রার্ম কর্ের করনিং,
দরজ্ার হাতি) অন্তভুে ি হর্ত হর্ব্।
PPE সহ র্মযিা সার্মগ্রী নিষ্পনির পাে কেন্টাি কফনসনিটির চারপার্ি
স্থ্াপি কর্র রাখুি।
ভাগ কর্র কিওযা খাদয এব্ং পািীর্যর ব্যব্হার ব্ি করুি, ব্ান়ি
কর্থর্ক দুপুর্রর খাব্ার নির্য আসর্ত উৎসানহত করুি, এব্ং কর্মীর্দর
খাব্ার সর্ময সার্মানজ্ক দূরত্ব ব্জ্ায রাখার জ্িয পর্োপ্ত জ্াযগা
ব্রাে করুি।

য ়োগ়োয ়োগ

নিনিত করুি কর্ আপনি কস্টর্টর-ইসুয করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি
পর্োর্িাচিা কর্রর্েি এব্ং ব্ুর্ঝর্েি, এব্ং এটিও নিনিত করুি কর্
আপনি কসগুনি কার্েকর করর্ব্ি।

িতু ি COVID-19 সংিান্ত পদর্েপগুনি এব্ং অিুিীিি সম্পর্কে
জ্ািার্িার একটি র্মাযযর্ম নহর্সর্ব্ ওর্যব্পৃষ্ঠা, কটক্সট এব্ং ইর্র্মইি
গ্রুপ এব্ং কসািাি নর্মনেযা উন্নযি করার কর্থা নব্র্ব্চিা করুি।

পুিরায কখািা ব্া কর্মেপনরনয ব্া়িার্িার আর্গ সকি কর্মীর্দর িতু ি
অিুিীিি এব্ং দানযত্ব সম্পর্কে অব্গত করার জ্িয একটি প্রনিেণ
পনরকল্পিা ততনর করুি।

একটি কর্াগার্র্াগ পনরকল্পিা গর়্ি তু িুি, র্ার অন্তগেত র্থাকর্ব্ প্রর্র্াজ্য
নির্দে নিকা, প্রনিেণ, সাইর্িজ্, এব্ং ব্যনির্দর হািিাগাদকৃ ত তর্থয
কদওযার জ্িয একটি উপর্ুি উপায।

কেন্টাি প্রনতষ্ঠাি জ্ুর়্ি DOH COVID-19 সাইর্ির্জ্র সার্র্থ
সার্মঞ্জসযপূণে সাইর্িজ্ িাগাি, র্া ব্যনিনব্র্েির্ক সার্মানজ্ক দূরত্ব
ব্জ্ায রাখা, র্র্থার্র্থ র্মুর্খর আব্রণ পরা, হার্তর সাস্থ্যনব্নয এব্ং
কািার নিষ্টাচার অিুসরণ করা, এব্ং COVID-19-এর উপসগে
র্থাকর্ি তা নরর্পাটে করার কর্থা র্মর্ি কনরর্য কদর্ব্।
ককার্িা DHCP তার প্রনতষ্ঠার্ি COVID-19 পরীোয পনসটিভ হওযার
কর্থা জ্ািার্ি তৎেণাৎ রাজ্য এব্ং স্থ্ািীয সাস্থ্য নব্ভাগগুনির্ক
অব্নহত করুি।
রাজ্য ও স্থ্ািীয স্বাস্থ্য দপ্তর্রর কন্টযাি কেনসং-এর উদযগগুনির সার্র্থ
সহর্র্ানগতানগতা করুি।
কর্মেস্থ্ার্ির প্রাঙ্গর্ি স্পষ্টভার্ব্ সম্পূণে করা সুরোর পনরকল্পিাগুনি
কপাস্ট করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউ ই কত
পুির়ো খুলযে
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের
জিয েন্ত নচনকৎস়ো সংক্র়োন্ত
নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকাগুনি রাজ্যব্যাপী জ্রুরী এব্ং অিাব্িযক/ইর্িনিভ ককযার সহ সকি দন্ত পনরচর্ো
নিযাকিার্পর কের্ে প্রর্র্াজ্য। দন্ত সংিান্ত স্বাস্থ্য পনরচর্োর কর্মীর্দর (DHCP) করফার্রর্ের র্মর্যয রর্যর্ে
দন্ত নচনকৎসক, কেন্টাি হাইনজ্নিস্ট, কেন্টাি অযানসস্টযান্ট, কেন্টাি িযাব্র্রটনর কটকনিনিযাি, োে এব্ং
প্রনিেণার্থী, চু নিনভনিক কর্মেচারীগণ, এব্ং অিযািয ব্যনিরা র্ারা সরাসনর করাগীর পনরচর্োর সার্র্থ
জ্ন়িত িি, নকন্তু র্ার্দর সংিার্মক এর্জ্র্ন্টর সংস্পর্িে আসার সম্ভাব্িা র্থার্ক, CDC নির্দে নিকা অিুর্াযী।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থ্যর জ্রুরী অব্স্থ্ার সর্ময, সকি দন্ত পনরচর্ো সম্পনকে ত কফনসনিটির র্মানিক/র্মযর্িজ্ারর্দর
রাজ্য এব্ং কফোরাি প্রর্যাজ্িীযতার কর্ ককার্িা পনরব্তে র্ির সার্র্থ হািিাগাদ র্থাকর্ত হর্ব্ এব্ং এই
পনরব্তে িগুর্িা তার্দর নিযাকিার্প অন্তভুে ি করর্ত হর্ব্। ককার্িা নব্দযর্মাি প্রর্র্াজ্য স্থ্ািীয, রাজ্য,
এব্ং কফোরাি আইি, নিযর্মকািুি এব্ং র্মাি প্রনতস্থ্াপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয।

অর্য়োবিযক
নিনিং

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

কর্সব্ DHCP-কদর কর্মের্ের্ে আসার পর উপসগে কদখা কদর্ব্ ব্া
র্ারা নদি চিাকািীি অসুস্থ্ হর্য পরর্ব্ি, তার্দর অনব্ির্ম্ব ব্ান়ি
পাঠার্ত হর্ব্।
ব্াযযতার্মূিক স্বাস্থ্য নিনিং অিুিীিি (কর্র্মি, প্রশ্নপে পূরণ,
তাপর্মাো র্াচাই) ব্াস্তব্াযি করুি DHCP, করাগী এব্ং দিেিার্থীর্দর
জ্িয এগুনি নজ্জ্ঞাসা কর্র (1) গত 14 নদর্ি COVID-19 উপসগে
(2) গত 14 নদর্ি ইনতব্াচক COVID-19 পরীো, এব্ং/অর্থব্া
(3) গত 14 নদর্ি COVID-19 হওযা ব্া সর্েহভাজ্ি কার্রা
সার্র্থ ঘনিষ্ট ব্া নিকট সংস্পর্িে আসার দৃষ্টান্ত।

নিনিং-এ COVID-19 উপসগে পনজ্টিভ পাওযা ব্যানির্দর দাাঁর্তর
পনরচর্ো সম্ভব্ হর্ি নব্িনম্বত করা উনচত র্নদ কসই করাগীর জ্রুরী
দন্ত পনরচর্োর প্রর্যাজ্ি িা র্থার্ক। র্নদ জ্রুরী দাাঁর্তর পনরচর্োর
প্রর্যাজ্ি হয, তাহর্ি CDC-র অন্তব্েতীকািীি সংির্মণ প্রনতর্রায এব্ং
নিযন্ত্রণ সংিান্ত সুপানরি কর্মর্ি চিুি অর্থব্া এর্মি একটি কফনসনিটির
কার্ে করফার করর্ত হর্ব্ র্ার্দর কার্ে কসই করাগীর কদখার্িািার জ্িয
র্র্থার্র্থ প্রর্ুনিগত নিযন্ত্রণ আর্ে।

অনব্ির্ম্ব নিনিত পনসটিভ ককস সম্পর্কে রাজ্য ও স্থ্ািীয সাস্থ্য
নব্ভাগগুনির্ক অব্গত করুি, এব্ং কসই ব্যনিক স্বাস্থ্য পনরচর্ো
এব্ং পরীো সংিান্ত সংস্থ্াি সম্পর্কে তর্থয প্রদাি করুি।

দাযব্দ্ধ পেগুনির্ক অব্িযই কর্াগার্র্ার্গর একটি ককন্দ্রীয নব্েু নিযোরণ
করর্ত হর্ব্, র্া কার্েকিাপ, অব্স্থ্াি, নিফট ব্া নদি নব্র্ির্ে
পনরব্নতে ত হর্ত পার্র, র্া সকি কর্মেচারীর প্রশ্নপে গ্রহণ এব্ং র্াচাই
করার জ্িয দাযী, কসই পনরনচতর্ক নিনদে ষ্ট করর্ত হর্ব্ র্ার্ত কর্মীরা
পর্র COVID-19 সংিান্ত উপসগেগুনি অিুভব্ করর্ি তার্দর সম্পর্কে
জ্ািার্িার জ্িয কসই পনরনচনতর সার্র্থ কর্াগার্র্াগ করর্ত পার্র।

নিনিং প্রনিযা দ্বারা সংগৃহীত সর্মস্ত উিরগুনি প্রনতনদি পর্োর্িাচিা
করুি এব্ং কসই পর্োর্িাচিার একটি করকেে ব্জ্ায রাখুি। কর্মীরা
পর্র COVID-19 সংিান্ত উপসগেগুনি অিুভব্ করর্ি তার্দর সম্পর্কে
জ্ািার্িার জ্িয কর্াগার্র্াগ করার উর্ের্িয একটি পনরনচনতর্ক নিনদে ষ্ট
করর্ত হর্ব্, কর্র্মি প্রশ্নাব্িীর্ত উনিনখত আর্ে।

র্র্থার্র্থ PPE পনরযাি কর্র ব্া স্পিেহীি উপার্য সম্পন্ন করা
কেনিভানরগুনি ো়িা, অিযর্দর নিকট ব্া ঘনিষ্ঠ সংস্পিে র্থাকর্ত পার্র
এর্মি প্রর্তযক DHCP এব্ং অনতনর্থর্দর প্রনতনদর্ির িনর্থ ব্জ্ায রাখুি।
করাগী এব্ং দিেিার্থীর্দর তর্থয প্রদাি করর্ত উৎসানহত করুি নকন্তু,
কসটা ব্াযযতার্মূিক করর্ব্ি িা এই ির্গর অংি নহর্সর্ব্।
র্তটা সম্ভব্ দূরত্ব ব্জ্ায করর্খ নিনিং প্রনিযা সম্পন্ন করুি (কর্র্মি,
কটনির্ফাি ব্া তব্দুযনতি সর্মীো র্মাযযর্র্ম) র্তটা সম্ভব্।
DHCP-কদর অনব্ির্ম্ব জ্ািার্ত ব্িুি কর্ তারা উপসর্গের সম্মুখীি হর্ত
শুরু কর্রি নকিা, কার্জ্র সর্মর্যর ব্াইর্রও।
COVID-19 সংিান্ত উপসগেগুনি সম্পর্কে সব্ কর্থর্ক হািিাগাদকৃ ত
তর্র্থযর জ্িয "কর্রািাভাইরার্সর উপসগেসর্মূহ" (Symptoms of
Coronavirus) সম্পর্কে CDC এর নির্দে নিকা কদখুি।
কর্ সর্মস্ত কর্মেচারী একটি সর্েহজ্িক ব্া নিনিত COVID-19 ককর্সর পর্র
কার্জ্ আব্ার কর্াগদাি করর্ত চাইর্েি ব্া কর্ কর্মেচারী COVID-19 এর
সংিনর্মত একজ্ি ব্যনির ঘনিষ্ঠ সানন্নর্যয ব্া কাোকানে এর্সর্েি তার্দর
সম্পর্কে কপ্রার্টাকি এব্ং িীনতর্মািার জ্িয DOH এর নির্দে নিকা কদখুি।
নিিারর্দর CDC, DOH, এব্ং OSHA কপ্রার্টাকিগুনির সার্র্থ পনরনচত
ব্যনিব্গে দ্বারা প্রনিনেত হর্ত হর্ব্ এব্ং তার্দরর্ক, নির্যাগকারীর
কদওযা, অন্তত একটি র্মুর্খর আব্রণ সহ, র্র্থার্র্থ PPE পরর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

