নিউ ই কত
পুিরো খুলয়ছ
নিয় োগকর্তো ও কর্ত চোরীয়ের জিয
বোনিনজযক র্োছ ধরোর পনরয়েবো এবং
ভোড়োর জলযোি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের সকে বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবা এবং ভাডার যেযাি সংক্রান্ত
নক্রয়াকোর্পর ক্ষের্ে প্রর্যাযি যার্দর পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ছ, ক্ষসই সার্ে রাযি যুর্ড
বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবাসমূহ ক্ষযগুনে পূর্বে অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিুমনি ক্ষপর্য়নছে
COVID-19 যিস্বার্যির যরুরী অবযার সময়, বানিনযিক মাছ ধরা পনরর্েবা এবং যাহায ভাডা
সংক্রান্ত কাযেক্রর্মর সকে মানেক/পনরচােকর্দর, বানিনযিক মাছ ধরা কাযেক্রম সপর্নকে ি রাযি
এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই
পনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্যাযি যািীয়, রাযি,
এবং ক্ষেডারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়

অর্যোবিযক
িোরীনরক েূরত্ব

সুপোনরিকৃর্ সয়বত োত্তর্ চচতো

কমীর্দর মর্ধি দূরত্ব 6 েু ট নিনিি করুি, যনদ িা নিরাপত্তা
বা মূে কাযেকোর্পর যিি একটি সংনেপ্ত দূরত্ব প্রর্য়াযি হয়
ক্ষয ক্ষকার্িা সময় কমীরা য ি পরস্পর্রর ক্ষের্ক 6 েু র্টর কম
দূর্রর্ত্ব োকর্বি, ি ি িার্দর অবিিই একটি গ্রহির্যাগি মুর্ র
আবরি পরর্ি হর্ব
ক্ষয ক্ষকার্িা কায যা অভিন্তর্র ঘটর্ছ, িার যিি সুপারভাইসরর্দর
বাদ নদর্য় 1 যি কমী প্রনি 250 বগেেুট পনরসর বরাে করর্ি
হর্ব, যনদ িা অনিনরক্ত বিনক্তগি সুরোর বিবযা বাস্তবানয়ি করা
হয় (ক্ষযমি, সব সমর্য়র যিি মুর্ র আবরি)।
যনদ ক্ষছাট যায়গা (ক্ষযমি নেেট, হর্য়স্ট) একানধক বিনক্ত
দ্বারা দ ে করা হয়, িাহর্ে অনধগ্রহি সর্বোচ্চ ধারি েমিার
50% এর মর্ধি রা ুি
মািুর্ের অিাবিিক যমার্য়ি যিটা সম্ভব সীনমি করা
নপক-আপ এবং ক্ষডনেভানরর যিি নিনদে ষ্ট এোকা যাপি করুি,
সম্ভাবি ক্ষের্ে কন্টাক্ট সীনমি করুি
ক্ষরস্টরুম ও ক্ষেকরুর্মর মি ক্ষছাট যায়গাগুনের্ি সুষ্ঠ সামানযক
দূরত্ব বযায় রা ার যিি যোযে সাইর্িয এবং নসর্স্টর্মর
(ক্ষযমি, দ ে করা োকর্ে িার নচনিিকরি) মাধির্ম দ ে
করা সীনমি করুি

শুধুমাে বিে মাি কার্যর যিি প্রর্য়াযিীয় কমীর্দর পযেন্ত
উপনযনি সীনমি করা, কমের্ের্ের সময় সমন্বয় করা,
প্রর্বি/প্রযার্ির সময় বদে করা, A/B দে তিনর করা,
এবং/অেবা এক সমর্য় একটি এোকায় শুধুমাে একটি
দর্ের সময়সূচী নিধোরি করার মাধির্ম কমীর্দর যিি
অনিনরক্ত যায়গা তিনর করা
6 েু ট দূরত্ব বযায় রা র্ি ওয়াকে র্স্টির্ির নবিিার্স পনরবিে ি
করুি এবং একটি এোকায় একানধক ক্রু এবং/অেবা দে
কমেরি করা এনডর্য় চেুি যনদ সম্ভবপর িা হয়, িাহর্ে
মুর্ র আবরি প্রদাি করুি এবং িা পরা বাধিিামূেক করুি
বা িারীনরক প্রনিবন্ধকিা যাপি করুি (ক্ষযমি প্লানস্টক
প্রনিরোর ক্ষদওয়াে), OSHA নির্দে নিকা অিুযায়ী, ক্ষসই সব
এোকায় ক্ষয ার্ি ক্ষসগুনে বায়ু প্রবাহ, িাপ, নিিনেকরি
অেবা বায়ু চোচে বিাহি করর্ব িা
সংকীিে আইে, হেওর্য় বা যায়গায় িীর নচি নদর্য় সর্েি
যাপি কর্র নদ্বমু ী পার্য় চোচে হ্রাস করা
ক্ষছাট যািগুনের্ি (ক্ষযমি এনের্ভটর, হর্য়স্ট) এক সমর্য়
শুধুমাে একযি বিনক্ত োকা উনচি, যনদ িা সকে উপনযি
বিনক্ত মুর্ র আবরি পর্র োর্কি
সাইর্ট অিাবিিক দিেিােীেীর্দর প্রর্বি নিনেদ্ধ করুি
য ি সম্ভব ক্ষটনে- বা নভনডও-কিোর্রনসং বিবহার করুি
প্রর্য়াযিীয় ইি-পাসেি সমার্বি (ক্ষযমি সভা) ক্ষ াো, ভার্ো
ক্ষভনন্টর্েিি সুনবধা আর্ছ এবং উপযুক্ত সামানযক দূরর্ত্বর সর্ে
োাঁকা যার্ি অিুনষ্ঠি করা উনচি
সাধারিি বিবহৃি সাইর্ট (ক্ষযমি ক্লক ইি/আউট ক্ষস্টিি,
ক্ষহেে নিনিং ক্ষস্টিি) এবং অিিািি প্রর্যাযি যার্ির ক্ষের্ে
বিবধাি নিনিি কর্র 6 েু ট দূরত্ব নচনিি কর্র ক্ষটপ বা নচি
বিবহার্রর মাধির্ম সামানযক দূরর্ত্বর মাকে ার নচনিি করুি
কমীর্দর দুপুর্রর াবার বানড ক্ষের্ক আির্ি উৎসানহি করুি
এবং াবার াওয়ার সময় কমীর্দর যিি সামানযক দূরত্ব
বযায় রা ার পযোপ্ত যায়গা সংরেি করুি
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SAVE LIVES.

নিউ ই কত
পুিরো খুলয়ছ
নিয় োগকর্তো ও কর্ত চোরীয়ের জিয
বোনিনজযক র্োছ ধরোর পনরয়েবো এবং
ভোড়োর জলযোি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের সকে বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবা এবং ভাডার যেযাি সংক্রান্ত
নক্রয়াকোর্পর ক্ষের্ে প্রর্যাযি যার্দর পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ছ, ক্ষসই সার্ে রাযি যুর্ড
বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবাসমূহ ক্ষযগুনে পূর্বে অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিুমনি ক্ষপর্য়নছে
COVID-19 যিস্বার্যির যরুরী অবযার সময়, বানিনযিক মাছ ধরা পনরর্েবা এবং যাহায ভাডা
সংক্রান্ত কাযেক্রর্মর সকে মানেক/পনরচােকর্দর, বানিনযিক মাছ ধরা কাযেক্রম সপর্নকে ি রাযি
এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই
পনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্যাযি যািীয়, রাযি,
এবং ক্ষেডারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়

অর্যোবিযক
িোরীনরক েূরত্ব
(চলয়ছ)

প্রনর্রক্ষোর্ূলক
সরঞ্জোর্

সুপোনরিকৃর্ সয়বত োত্তর্ চচতো

যাহায এবং ক্ষিৌকায় বিনক্তর্দর সমার্বি সীমাবদ্ধ করুি, নিম্নরূর্প:
•

বানিনযিক যাহায: নিরাপদ পনরচােিার যিি প্রর্য়াযিীয়
িূিিিম সং িক কমীদর্ের সদর্সির ক্ষচর্য় ক্ষবনি িয়; যনদ িা,
ক্ষসই সদসিরা গ্রহির্যাগি মুর্ র আবরি পর্র োর্কি য ি
6 েু র্টর যোযে সামানযক দূরত্ব বযায় রা া সম্ভব িয়

•

অিিািি সকে যাহায এবং ক্ষিৌকা: কমীদে এবং যােী
উভর্য়র মর্ধি নিরাপর্দ 6 েু র্টর যোযে সামানযক দূরত্ব
বযায় রা র্ি পারর্ব এমি সর্বোচ্চ সং িক মািুর্ের ক্ষচর্য়
ক্ষবনি িয়, যনদ িা সবাই একই পনরবার্রর সদসি হয়
যনদ এইরূপ দূরত্ব বযায় রা া িা যায়, যাহার্য োকা
সকে বিনক্তর্দর সব সময় গ্রহির্যাগি মুর্ র আবরি পর্র
োকর্ি হর্ব

•

ওয়াক-ইি মাছ ধরার নির্দে নিকা: এটি অিুর্মানদি, যিেি
পযেন্ত বিনক্তগি ক্ষযাগার্যাগ িূিিিম রা া হয় এবং সামানযক
দূরর্ত্বর ক্ষপ্রার্টাকে, ক্ষযমি য ি বিনক্তরা এর্ক অপর্রর ক্ষের্ক
6 েু র্টর কম দূরত্ব োর্কি ি ি গ্রহির্যাগি মুর্ র আবরি
পর্র োকা, সকে পর্ের দ্বারা ক্ষমর্ি চো হয়।

ক্ষয ার্ি সম্ভব, স্পিেনবহীি অেে প্রদার্ির কো নবর্বচিা করুি;
এবং যনদ সম্ভব িা হয়, প্রনিটি ক্ষেির্দর্ির পর বিবহার্রর যিি
হার্ির পনরছন্নিার সরঞ্জাম (উদাহরিস্বরূপ হিান্ড সিানিটাইযার)
উপেব্ধ রা ুি

কমীর্দর নবিা রর্চ একটি গ্রহির্যাগি মুর্ র আবরি প্রদাি করর্ি
হর্ব এবং প্রনিযাপর্ির প্রর্য়াযি হর্ে ক্ষসই ক্ষের্ে আবরর্ির একটি
পযোপ্ত সরবরাহ োকর্ি হর্ব
কাপর্ডর (ক্ষযমি বানডর্ি ক্ষসোই করা, দ্রুি কাটা, রুমাে) এবং
সানযেকাে মাস্ক গ্রহির্যাগি মুর্ র আবরর্ি অন্তভুে ক্ত, নকন্তু িার্ি
সীমাবদ্ধ িয়, যনদ িা কার্যর প্রকৃ নির কারর্ি কর্ ার বিনক্তগি
প্রনিরোমূেক সরঞ্জাম (PPE) (উদাহরিস্বরূপ N95 ক্ষরসনপর্রটর,
ক্ষেস নিল্ড) প্রর্য়াযি হয়
মাস্ক অবিিই পনরষ্কার ও যীবিুমুক্ত হর্ি হর্ব এবং বিবহার্রর
পর বা নছর্ড ক্ষগর্ে অেবা ময়ো ক্ষের্গ ক্ষগর্ে অবিিই বদোর্ি
হর্ব; মাস্ক অর্িির সার্ে ক্ষিয়ার করা যার্ব িা, এবং সঠিকভার্ব
রা র্ি হর্ব বা ক্ষের্ে নদর্ি হর্ব
ভাডা করা যাহার্য োকা যােীর্দর অবিিই যোযে মুর্ র
আবরি বিবহার করর্ি হর্ব য ি 6 েু র্টর সামানযক দূরত্ব
বযায় রা া যার্ব িা, যনদ িা িার্দর বয়স নিি বছর্রর কম
হয় অেবা নচনকৎসাগিভার্ব এই ধরর্ির আবরি সহি করর্ি
িা পার্রি

STAY HOME.
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SAVE LIVES.

নিউ ই কত
পুিরো খুলয়ছ
নিয় োগকর্তো ও কর্ত চোরীয়ের জিয
বোনিনজযক র্োছ ধরোর পনরয়েবো এবং
ভোড়োর জলযোি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের সকে বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবা এবং ভাডার যেযাি সংক্রান্ত
নক্রয়াকোর্পর ক্ষের্ে প্রর্যাযি যার্দর পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ছ, ক্ষসই সার্ে রাযি যুর্ড
বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবাসমূহ ক্ষযগুনে পূর্বে অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিুমনি ক্ষপর্য়নছে
COVID-19 যিস্বার্যির যরুরী অবযার সময়, বানিনযিক মাছ ধরা পনরর্েবা এবং যাহায ভাডা
সংক্রান্ত কাযেক্রর্মর সকে মানেক/পনরচােকর্দর, বানিনযিক মাছ ধরা কাযেক্রম সপর্নকে ি রাযি
এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই
পনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্যাযি যািীয়, রাযি,
এবং ক্ষেডারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়

অর্যোবিযক
স্বোস্থ্যনবনধ,
পনরচ্ছন্নর্ো, এবং
জীবোিুর্ুক্তকরি

সুপোনরিকৃর্ সয়বত োত্তর্ চচতো

ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রি এবং প্রনির্রাধ ক্ষকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) এবং স্বাযি দপ্তর (Department of Health, DOH) এর
ক্ষদওয়া স্বাযিনবনধ এবং যীবািুমুক্তকরর্ির আবিিকিাগুনে ক্ষমর্ি চেুি
এবং সাইর্ট পনরষ্কার করার েগ বযায় রা ুি যার্ি িানর , সময়,
এবং পনরস্কার করার বিানপ্ত িনেবদ্ধ করা োর্ক

ক্ষয ার্িই সম্ভব, নিরাপত্তা সিকে িা বযায় ক্ষরর্ বাইর্রর বািার্সর
চোচে (ক্ষযমি যািাো এবং দরযা ক্ষ াো) বৃনদ্ধ করুি

কমীর্দর যিি হার্ির স্বাযিনবনধ পাের্ির ক্ষস্টিি প্রদাি এবং
রেিার্বেি করুি, সাবার্ির সর্ে যে এবং কাগর্যর ক্ষিায়ার্ে
সহ হাি ক্ষধায়া, আর িার সার্ে একটি 60% বা িার ক্ষবনি
অিাের্কাহে ধারিকারী অিাের্কাহে নভনত্তক হিান্ড সিানিটাইযার
সরবরাহ করুি
ক্ষিয়ার করা এবং ঘি ঘি স্পিে করা পৃষ্ঠিে বিবহার্রর আর্গ
এবং পর্র বিবহার করার যিি পনরষ্কার করার এবং যীবািুিািক
সরঞ্জাম প্রদাি করুি এবং িারপর হার্ির স্বাযিনবনধ ক্ষমর্ি চের্ি
কমীর্দর উৎসানহি করুি
পনরর্বি রো সংযার (Environmental Protection Agency, EPA) দ্বারা
COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কাযেকর নহসার্ব নচনিি পনরর্বি সংরেি
নবভাগ (Department of Environmental Conservation, DEC) এর পিি
বিবহার কর্র অন্তি প্রনিটি যাোর পর্র অেবা প্রর্য়াযর্ি িারও
ক্ষবনিবার নিয়নমিভার্ব ক্ষিয়ার করা নযনিসপে (ক্ষযমি সরঞ্জাম,
ছু নর, আংটা) এবং পৃষ্ঠিেগুনে এবং উচ্চ যািায়াি করা
এোকাগুনে, ক্ষযমি নবশ্রামাগার এবং সবেযিীি এোকাগুনে
পনরষ্কার এবং যীবািুমুক্তকরর্ির কায পনরচােিা করুি
প্রনিটি ভ্রমর্ির শুরুর্ি এবং ক্ষির্ে যাহার্যর সকে এোকা
নিয়নমিভার্ব পনরষ্কার এবং যীবািুমুক্ত করুি
ক্ষকার্িা মাছ ধরার সরঞ্জাম যার্ি ক্ষিয়ার করা িা হয়, িা নিনিি
করার যিি ক্ষপ্রার্টাকে এবং প্রনক্রয়া প্রিয়ি করুি, যনদ িা ক্ষসটি
বিবহারকারীর্দর মার্ে পনরষ্কার এবং যীবািুমুক্ত করা হয় ক্ষিট
বা গিাে শুধুমাে কমীদে র্ের সদসির্দর দ্বারা পনরচানেি হর্ি পার্র
নযনিসপে (ক্ষযমি সরঞ্জাম, ক্ষিায়ার্ে, যাি বাহি) ক্ষিয়ার করা
সীনমি করুি, এবং সাধারিভার্ব বিবহৃি পৃষ্ঠিে স্পিে করার্ক
নিরুৎসানহি করুি; অেবা, য ি সাধারিভার্ব বিবহৃি বস্তু বা
প্রায়িই স্পিে করা এোকার সংস্পর্িে আসর্বি, ি ি গ্লাভস পরর্বি
(ক্ষপিার-উপযুক্ত বা নচনকিসাগি); অেবা, সংস্পর্িের আর্গ ও
পর্র হস্ত-সাযিনবনধ অিুিীেি করর্বি
াদি পনরর্েবা প্রদািকারী যাহাযগুনে াদি পনরর্েবা প্রনিষ্ঠার্ির যিি
বেবৎ স্বাযি এবং সুরো ক্ষপ্রার্টাকে ক্ষমর্ি চর্ে িা নিনিি করুি
ক্ষিয়ার করা
াবার)।

াবার ও পািীয় নিনেদ্ধ করুি (ক্ষযমি বুর্ে ধাাঁর্চর
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নিউ ই কত
পুিরো খুলয়ছ
নিয় োগকর্তো ও কর্ত চোরীয়ের জিয
বোনিনজযক র্োছ ধরোর পনরয়েবো এবং
ভোড়োর জলযোি সংক্রোন্ত নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের সকে বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবা এবং ভাডার যেযাি সংক্রান্ত
নক্রয়াকোর্পর ক্ষের্ে প্রর্যাযি যার্দর পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ছ, ক্ষসই সার্ে রাযি যুর্ড
বানিনযিক মাছ ধরার পনরর্েবাসমূহ ক্ষযগুনে পূর্বে অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিুমনি ক্ষপর্য়নছে
COVID-19 যিস্বার্যির যরুরী অবযার সময়, বানিনযিক মাছ ধরা পনরর্েবা এবং যাহায ভাডা
সংক্রান্ত কাযেক্রর্মর সকে মানেক/পনরচােকর্দর, বানিনযিক মাছ ধরা কাযেক্রম সপর্নকে ি রাযি
এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই
পনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম অন্তভুে ক্ত করর্ি হর্ব ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্যাযি যািীয়, রাযি,
এবং ক্ষেডারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়

অর্যোবিযক
যযোগোয়যোগ

সুপোনরিকৃর্ সয়বত োত্তর্ চচতো

নিনিি করুি ক্ষয আপনি ক্ষস্টর্টর-ইসুি করা নির্ের নির্দে নিকাটি
পযোর্োচিা কর্রর্ছি এবং বুর্ের্ছি, এবং এটিও নিনিি করুি
ক্ষয আপনি ক্ষসগুনে কাযেকর করর্বি
সাইর্টর চানরনদর্ক সাইর্িয ক্ষপাস্ট কর্র কমীর্দর সঠিক
পনরচ্ছন্নিা, সামানযক দূরত্ব নিয়ম, PPE এর সঠিক বিবহার
এবং পনরষ্কার এবং যীবািুমুক্ত করার ক্ষপ্রার্টাকে ক্ষমর্ি চোর
যিি সিকে করুি

ক্ষসিাসাে নমনডয়া, ক্ষমৌন ক কর্োপকেপি, এবং সাইি বিবহার্রর মাধির্ম
গভিের্রর এনিনকউটিভ অডোর, CDC, এবং DOH এর নির্দে নিকা অিুযায়ী
গ্রাহকর্দর নির্দে ি প্রদাি করুি এবং মুর্ র আবরি বিাবহার করর্ি
উৎসানহি করুি
হােিাগাদকৃ ি িেি প্রদাি করার যিি কমী, দিেিােী এবং গ্রাহকর্দর
যিি একটি ক্ষযাগার্যাগ পনরকেিা যাপি করুি

িিু ি ক্ষপ্রার্টাকর্ের নবের্য় সকে কমীর্দর প্রনিেি নদি এবং
প্রায়ই নিরাপত্তার নির্দে নিকাগুনে সপর্র্কে যািাি
সাইর্ট সপর্ূিে করা নিরাপত্তা পনরকেিাসমূহ সকর্ের ক্ষচার্
এমি যায়গায় োগাি।

নিনিং

পর্ড

অসুয কমীর্দর বানডর্ি োকা উনচি অেবা কমের্ের্ে অসুয হর্ে
বানড নের্র যাওয়া উনচি
ক্ষযসব কমী (1) গি 14 নদর্ি COVID-19 উপসগে সপর্র্কে যাির্ি
ক্ষচর্য়র্ছ, (2) গি 14 নদর্ি COVID-19 পরীোয় পনযটিভ ধরা
পর্ডর্ছ, এবং/অেবা (3) গি 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া বা
সর্েহভাযি কার্রা ঘনিষ্ট বা নিকট সংস্পর্িে এর্সর্ছ, িার্দর
প্রর্িির্কর যিি স্বাযি পরীো (ক্ষযমি, প্রশ্নপে পূরি, িাপমাো
যাচাই) বাধিিামূেক করুি
একযি কমী যার্ক COVID-19 উপসর্গের যিি ইনিবাচক নহসার্ব
নিি করা হর্য়র্ছ িার্ক প্রাের্ি প্রর্বি করর্ি অিুমনি ক্ষদওয়া
উনচি িয় এবং মূেিায়ি এবং পরীোর যিি স্বাযি পনরচযো
প্রদািকারীর সার্ে ক্ষযাগার্যাগ করার নির্দে ি নদর্য় বানডর্ি পাঠির্য়
ক্ষদওয়া উনচি
অনবের্ে নিনিি পনসটিভ ক্ষকস সপর্র্কে রাযি ও যািীয় সাযি
নবভাগগুনের্ক অবগি করুি, এবং ক্ষসই বিনক্তক সাযি পনরচযো
এবং পরীো সংক্রান্ত সংযাি সপর্র্কে িেি প্রদাি করুি
একটি পনযটিভ ক্ষকর্সর ক্ষের্ে পনরষ্কার, যীবািুমুক্ত, এবং কন্টাক্ট
ক্ষেনসংর্য়র যিি একটি পনরকেিা করুি
নিনিং প্রনক্রয়া দ্বারা সংগৃহীি সমস্ত উত্তরগুনে প্রনিনদি পযোর্োচিা
করুি এবং ক্ষসই পযোর্োচিার একটি ক্ষরকডে বযায় রা ুি কমীরা
পর্র COVID-19 সংক্রান্ত উপসগেগুনে অিুভব করর্ে িার্দর সপর্র্কে
যািার্িার যিি ক্ষযাগার্যাগ করার উর্ের্িি একটি পনরনচনির্ক নিনদে ষ্ট
করর্ি হর্ব, ক্ষযমি প্রশ্নাবেীর্ি উনিন ি আর্ছ
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যিদূর সম্ভব, কমীরা সাইর্ট আসার আর্গ দূরবিীভার্ব নিনিং
সপর্াদি করুি (ক্ষযমি ক্ষটনের্োি বা ইর্েকেনিক যনরর্পর
মাধির্ম)।
যোযে PPE পনরধাি কর্র বা স্পিেহীি উপার্য় সপর্ন্ন করা
ক্ষডনেভানরগুনে ছাডা, অিির্দর কাছাকানছ বা সংস্পর্িে আসর্ি
পার্র এমি প্রর্িিক বিনক্তর প্রনিনদর্ির িনে বযায় রা ুি গ্রাহক
এবং দিেিােীর্দর িেি প্রদাি করর্ি উৎসানহি করুি নকন্তু,
ক্ষসটা বাধিিামূেক করর্বি িা এই ের্গর অংি নহর্সর্ব
নিনিং এমিভার্ব পনরচােিা করুি, যার্ি নিনিং সপর্ূিে হওয়ার
আর্গ বিনক্তর্দর কাছাকানছ আসা বা সংস্পর্িে আসা ক্ষের্ক বিহি
করা যায়
COVID-19 সংক্রান্ত উপসগেগুনে সপর্র্কে সব ক্ষের্ক হােিাগাদকৃ ি
ির্েির যিি "কর্রািাভাইরার্সর উপসগেসমূহ" (Symptoms of
Coronavirus) সপর্র্কে CDC এর নির্দে নিকা ক্ষদ ুি
নিিারর্দর CDC, DOH এবং OSHA ক্ষপ্রার্টাকর্ের সার্ে পনরনচি
বিনক্তর্দর দ্বারা প্রনিেি ক্ষদওয়া উনচি এবং িূিিিমভার্ব, একটি
মুর্ র আবরি সহ যোযে PPE পনরধাি করা উনচি
ক্ষয সমস্ত কমেচারী একটি সর্েহযিক বা নিনিি COVID-19
ক্ষকর্সর পর্র কার্য আবার ক্ষযাগদাি করর্ি চাইর্ছি বা ক্ষয
কমেচারী COVID-19 সংক্রনমি একযি বিনক্তর ঘনিষ্ঠ সানন্নর্ধি
বা কাছাকানছ এর্সর্ছি িার্দর সপর্র্কে ক্ষপ্রার্টাকে এবং িীনিমাোর
যিি DOH এর নির্দে নিকা ক্ষদ ুি

SAVE LIVES.

