COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায় বারণরজযক মাছ ধিা পরিষেবা এবং ভাড়ায় চারিত
নেৌযাষেি জেয অন্তবব তীকািীে রেষদব রিকা
আপরে এই েরিটি পষি আপরে েীষচ রেরিত কিষত পাষিে।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উষেিয
COVID-19 পােহিক হিিথ এমারসজহির েময় োহিহজিক মাছ ধরা পহরসেো এেং ফর-িায়ার হেসেিগুহির হেসে এই
অেিন্তরীি হনসদে হিকা ("COVID-19 পােহিক হিিথ এমারসজহির েময় োহিহজিক মাছ ধরা পহরসেো এেং ফর-িায়ার
হেসেিগুহির হেসে অেিন্তরীি হনসদে হিকা") োহিহজিক মাছ ধরা পহরসেো এেং ট্রিার োড়া করা এেং তাসদর কমেচাহর
এেং কন্ট্রাক্টরসদর, মাহিক/চািকসদর COVID-19 এর হেস্তার আটকাসত েিায়তা করসত োেধানতা অেিম্বসনর জনি
ততহর করা িসয়সছ হেসিতু োহিহজিক মাছ ধরা পহরসেো এেং ট্রিার োড়া হদওয়ার কােোেিী তাসদর কােোেিী পুনরায়
শুরু করসে ো েতে মান আেিিক কােোেিীর পসরও প্রোহরত করসে।
এই হনসদে হিকাগুহি হকেিমাে নযিনতম প্রসয়াজনীয়তা এেং হনসয়াগকতে া অহতহরক্ত েতকে তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসত
পাসরন। এই হনসদে হিকা হেসটর পুনরায় চািু িওয়ার হিতীয় পেোসয়র েময় েেোহধক পহরহচত জনস্বাসযির অনুিীিসনর
উপর হেহি কসর ততহর করা, এেং হে দহিসির উপর এই হনসদে হিকা হেহি কসর তা ঘন ঘন পহরেহতে ত িসত পাসর এেং
িসয় থাসক। দায়েদ্ধ পে – হনসচ েংজ্ঞাহয়ত অনুোয়ী – োহিহজিক মাছধরা পহরসেো এেং োড়ায় চাহিত হনৌোন
েংক্রান্ত েে যানীয়, হেট এেং হফডাসরি প্রসয়াজনীয়তা পািন করার জনি দায়েদ্ধ। দায়েদ্ধ পে এই প্রসয়াজনীয়তায়
হেসকাসনা িািনাগাদকরসির োসথ েঙ্গত থাকার জনি দায়েদ্ধ, হেইোসথ োহিহজিক মাছধরা পহরসেো এেং োড়ায় চাহিত
হনৌোন এেং/অথো োইসটর হনরাপিা পহরকল্পনার মসধি তা অন্তেুে ক্ত করার জনিও দায়েদ্ধ থাকসে।
পটভূ রম
7ই মাচে, 2020 তাহরসে, গেনের অিান্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহেসত একটি জরুহর অেযা হঘােিা কসর
হনেোিী আসদি 202 জাহর কসরহছসিন। েমগ্র হনউইয়কে জুসড় COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রািহমিন ঘসটসছ। আসরা
ছহড়সয় পড়া হ্রাে করসত, হেোসন েম্ভে, েিহক্তসদর মসধি অেিিই অন্তত 6 ফু সটর োমাহজক দযরত্ব েজায় রােসত িসে।

20 মাচে 2020 তাহরসে গেনের কুওসমা হনেোিী আসদি 202.6 জাহর কসরন, োসত েমস্ত হগৌি েিেোগুহিসক দপ্তসরর
দপ্তর মধিয কমীসদর কাজকমেসক েন্ধ রাোর হনসদে ি হদওয়া িয়। অতিােিিক েিেো, হেমন োম্রাজি রাজি উন্নয়ন
কসপোসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসদে হিকা িারা েংজ্ঞাহয়ত, এই েীমােদ্ধতার
অধীন হছি না, হকন্তু, তাসদর স্বাযি হেোগ (Department of Health, DOH) িারা জাহর করা একটি পহরষ্কার এেং
হনরাপদ কমে পহরসেি েজায় রাোর জনি হনসদে িনা ও আসদি হমসন চিার জনি হনসদে ি করা িয়, এেং দৃঢ়োসে
োমাহজক দযরত্ব েিেযা েজায় রাোর জনি আহ্বান জানাসনা িয়।
12ই এহপ্রি, 2020 তাহরসে, গেনের কুওসমা েমেস্ত অতিােিিকীয় েিেোয়ীক প্রহতষ্ঠানসক তার কমীসদর, োরা কমেযসি
উপহযত আসছ, হেনামযসিি তাসদর মুসের আচ্ছাদন, ো তাসদর কাসজর েময় জনোধারি ো গ্রািকসদর েসঙ্গ েরােহর
েংসোগ ঘটার েময় অেিিই েিেিার করসত িসে, তা প্রদান করসত হনেোিী আসদি 202.16 জাহর কসরহছসিন। 15
এহপ্রি 2020 তাহরসে গেনের কুওসমা হনেোিী আসদি 202.17 জাহর কসরসছন, ো দুই েছসরর হেহি েয়েী এেং

হচহকৎোগতোসে মুসের আেরি েিন করসত েেম েকিসক একটি েেেজনীন যাসন এেং েেন োমাহজক দযরত্ব েজায়
রাো েম্ভে নয়, ো েেন োমাহজক দুরত্ব েজায় রােসছন না, তেন তাসদর নাক ও মুে একটি মাস্ক অথো কাপসড়র
ততহর মুসের আেরি হদসয় ঢাকার জনি হনসদে ি হদয়। 16 এহপ্রি 2020 তাহরসে গেনের কুওসমা হনেোিী আসদি 202.18
জাহর কসরন ো েরকারী এেং হেেরকারী পহরেিি ো অনিানি োড়ার পহরেিি েিেিার করা দুই েছসরর হেহি
েয়সের এেং হচহকৎোগতোসে একটি মুসের আেরি েিি করসত েেম েকি মানুেসক অেিিই হকান োোর েময়
তাসদর নাক এেং মুসের উপর একটি মাস্ক অথো মুসের আেরি পরার হনসদে ি হদয়। এছাড়াও েরকাহর ো হেেরকাহর
পহরেিসনর হে হকান পহরচািক ো চািকসক একটি মুসের আেরি ো মাস্ক ো তাসদর নাক এেং মুে হঢসক রাসে, টা
পরার হনসদে ি হদয় েেন হতমন হকান গাহড়সত হকান োেী থাসক। েিেোহয়ক প্রহতষ্ঠাসনর পহরচািক/মাহিকসদর, মুসের
আেরি ো মাসস্কর আেহিিকতা না হমসন চিা েিহক্তেগেসক প্রসেি করসত না হদওয়ার অহধকার প্রদান কসর গেনের
কুওসমা, 29 হি হম, 2020 তাহরসে হনেোিী আসদি 202.34 জাহর কসরসছন।
26 হি এহপ্রি, 2020 তাহরসে, গেনের কুওসমা, তথি-পহরচাহিত, আঞ্চহিক হেসেেসির ওপর হেহি কসর, পেোয়ক্রহমক
োসে, হনউ ইয়সকে হিল্প এেং েিেো পুনরায় হোিার েিাপাসর পেোয়ক্রহমক দৃহিেহঙ্গ গ্রিি করার কথা হঘােিা কসরন। 4
ঠা হম 2020 তাহরসে গেনের েসিসছন হে নতু ন আঞ্চহিক হেসেেি নতু ন COVID-19 েংক্রমি, হেইোসথ স্বাযি হেো
েিেযা, হরাগ হনিেয় করার পরীো, এেং েংসোগ েুুঁসজ হের করা েি জনস্বাসযির হেহেন্ন হদকসক হেসেচনা করসে। 11
হম, 2020-এ, গেনের কুওসমা হঘােিা কসরন হে, উপিেি আঞ্চহিক হমহট্রক্স এেং েযচসকর উপর হেহি কসর হনউ
ইয়সকে র হেি হকছু অঞ্চসি 15 হম, 2020 তাহরসে পুনরায় হোিার প্রথম পেোয় শুরু িসে।
হনম্নহিহেত মান ছাড়াও, অতিােিিক এেং অনােিিক উেয় েিেো স্বাযি হেোগ (Department of Health, DOH)
এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ কমে পহরসেি েজায় রাোর জনি হনসদে িনা ও আসদি হমসন চিসত িসে।
অনুগ্রি কসর িেি করুন হে, হনউ ইয়কে হেট িারা ইেুি করা অনিানি পহরচািনাহেহধ হথসক এই নহথসত উসেে করা
পহরচািনা হেহধ পৃথক, অহধক োম্প্রহতক হনসদে হিকা প্রসয়াগ করা িসে।
রেউ ইয়কব নেষট দারয়ত্বিীি বারণরজযক মাছধিা নেবা এবং ভাড়ায় চারিত নেৌযাে কাযব ক্রষমি মাে
আসমহরকানে উইথ হডজাহেহিটিজ অিাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), হেন্টােে ফর হডহজজ কসন্ট্রি
অিান্ড হপ্রসেনিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনোয়রনসমন্ট হপ্রাসটকিন এসজহি
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকে ন েুক্তরাসের শ্রম হেোসগর অকুসপিনাি হেফটি অিান্ড হিিথ
অিাডহমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযিনতম মান, তসে
হেটু কুর মসধি েীমােদ্ধ নয়, তা েি প্রসোজি হফডাসরি িতে ােিী েসেোপহর নযিনতম রাসজির মান েিতীত হকাসনা
োহিহজিক মাছধরা পহরসেো এেং োড়ায় চাহিত হনৌোন কােেক্রম পহরচাহিত িসত পারসে না।
COVID-19 গিস্বাযি েম্পহকে ত জরুহর পহরহযহতর েময় কােেরত েমস্ত োহিহজিক মাছধরা পহরসেো এেং োড়ায় চাহিত
হনৌোন েংক্রান্ত কােেকিাসপর হেসে এই হনসদে হিকায় থাকা হেসটর মানদণ্ডগুহি হেট িারা েংসিাহধত ো রদ না করা
পেেন্ত প্রসোজি থাকসে। োহিহজিক মাছধরা পহরসেো এেং োড়ায় চাহিত হনৌোন কােেক্রসমর মাহিক, অথো অনি
হকাসনা পে, হেমন মাহিক িারা মসনানীত (উেয় হেসে, "দায়েদ্ধ পেগি"), এই মানদণ্ডগুহি পযরি করার জনি
দায়েদ্ধ থাকসেন।
হনমনহিহেত হনসদে হিকা হতনটি হনহদে ি হেোসগ েংগঠিত করা িসয়সছ: মানুে, যান, এেং প্রহক্রয়ােমযি

I. মােুে
A. িািীরিক দূিত্ব

2

•

দায়েদ্ধ পেসক ইনসডার ফিাহেহিটিসত েম্পন্ন হেসকাসনা কাসজর হেসে প্রহত 250 েগে ফু ট জায়গায় 1 জন কমী
উপহযহত হনহিত করসত িসে এই হিসেসের মসধি েুপারোইজার অন্তেুে ক্ত নয়, েহদ না অহতহরক্ত েিহক্তগত
হনরাপিামযিক েিেযা োস্তোহয়ত িয়; অথো

•

েে কমীসদর মসধি েেেময় অন্ততপসে ছয় ফু সটর িারীহরক দযরত্ব েজায় থাকসছ হক না তা দায়েদ্ধ পেসক হনহিত
করসত িসে, েহদ না মযি কােেকিাসপর হনরাপিার জনি দযরত্ব কমাসত িয়। েেনই কমীসদর অনি েিহক্তর ছয় ফু সটর
মসধি আেসত িসে, তেন গ্রিিসোগি মুোেরি পরসত িসে। েহদ অনি হকাসনা েিহক্ত অপ্রতিাহিতোসে ছয় ফু সটর
মসধি চসি আসেন হেই কারসি কমীসদর হফে কোহরং পসর হনওয়ার জনি েদা প্রস্তুত থাকসত িসে।

•

o

COVID-19 এর জনি স্বীকৃ ত মুসের আেরিগুহির মসধি অন্তেুে ক্ত হকন্তু েীহমত নয়, মুে এেং নাক উেয়ই
ঢাসক এরকম কাপসড়র মুসের আেরি এেং হডজসপাসজসেি মাস্কে।

o

েহদও, কাসজর ধরসনর জনি হেোসন োধারিত েিহক্তগত েুরোমযিক েরঞ্জাসমর (PPE) একটি উচ্চ মাসনর
েুরোর প্রসয়াজন হেইেে হেসে কমেসেসের কােেকিাপগুহির জনি কাপসড়র, হডজসপাসজসেি, ো অনিানি োহড়সত
ততহর মুসের আেরি স্বীকৃ ত নয়। হেইেমস্ত কােেকিাসপর জনি, হপিাগত হনরাপিা এেং স্বাযি প্রিােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদে হিকা অনুোয়ী েংজ্ঞাহয়ত করা হেদিমান
হিসল্পর মানদণ্ড অনুোয়ী N95 হরহিসরটার ো অনিানি PPE েিেিার করা অেিািত রাো উহচত।

দায়েদ্ধ পে কাসজর জায়গা এেং/অথো কমেচারীসদর েোর এিাকার েংেিা এেং েিেিার পহরেতে ন এেং/অথো
েীমােদ্ধ করসত পাসর, োসত শ্রহমকরা েে হদক হথসক অন্তত ছয় ফু ট দযরত্ব (হেমন পািাপাহি এেং েেন এসক
অপসরর মুসোমুহে িয়) েজায় রােসত পাসর এেং একজন েিেিাসরর পর পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত না কসর এিাকা
োগাোহগ না কসর। ওয়াকে হেিন ো জায়গাগুহির মসধি দযরত্ব েজায় রাো েম্ভে না িসি, দায়েদ্ধ পেগিসক
অেিিই মুসের আেরি প্রদান করসত িসে হেগুহি েিেিার করা োধিতামযিক করসত িসে ো হেোসন প্লাহেসক
হেোজক হদওয়াসির মসতা েস্তুগত োুঁধা, োয়ুপ্রোি, হিটিং, কুহিং, ো োয়ু চিাচসি োুঁধা েৃহি করসে না হেোসন
মুসের আেরসির পহরেসতে হেগুহির েসদােস্ত করসত িসে।
o

হপিাগত হনরাপিা এেং স্বাযি প্রিােন (OSHA) হনসদে হিকা অনুোয়ী িারীহরক অন্তরায় যাপন করা উহচত।

o

িারীহরক প্রহতেন্ধকতার (অথোৎ, অহফসে ওয়াকে সেিসনর মাঝোসন ো ওয়িারিাউসজ) অন্তেুে ক্ত িসত পাসর:
হেপ পদে া, হপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরি, ো অনিানি জিসরাধী হেোজন ো পাটিেিন।

•

দায়েদ্ধ পেসক একই েমসয় একাহধক েিহক্তর হছাট েীমােদ্ধ যান (হেমন পিি ো েন্ত্রপাহত হোসরজ এিাকা,
োনোিন) েিেিার হনহেদ্ধ করা উহচত, েহদ না একই েমসয় এই ধরসনর যাসনর েকি কমেচারী গ্রিিসোগি
মুোেরি পহরধান কসর। েহদও, মুোেরি েিেিার করা েসিও জনেংেিা এিাকার ো োনোিসনর েসেোচ্চ েমতার
50% অহতক্রম করসত পারসে না, েহদ না এটি একটি একক েিেিারকারীর েিেিাসরর জনি হডজাইন করা িয়।
দায়েদ্ধ পসের উহচত হনরাপিা হপ্রাসটাকি েজায় হরসে েত হেহি োইসরর োতাে হঢাকার েিেযা কসর োয়ু চিাচি
েৃহদ্ধ করা (হেমন জানািা হোিা)। দায়েদ্ধ পেগি, হিফসটর জনি অসপো করার জায়গাগুহিসত জনেমাগম োসত
না িয় এেং হিফসট েতজন হেসত পারসেন তার েংেিা েীহমত কসর, হেহড়র েিেিাসরর মসতা, অহতহরক্ত েিেযা
হনসেন।

•

দায়েদ্ধ পেসক েংকীিে রাস্তা, োরাদা, ো ফাুঁকা জায়গায় তীর হদসয় হটপ ো হচহ্ন েিেিার কসর হি-মুেী চিাচি
কমাসনার েিেযা রােসত িসে, এেং োধারিত েিেহৃত এিাকায় ো হেেে জায়গায় োধারিত হিাকজন জড় িয়
ো িাইসন দাড়ায় (হেমন ক্লক ইন/আউট হেিন, স্বাযি পরীো হেিন) হেোসন ছয় ফু ট পর পর দযরসত্বর হচহ্ন
হদসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসক োরা োইট জুসড় হচহ্ন িাগাসত িসে, ো DOH এর COVID-19 হচসহ্নর োসথ োমঞ্জেিপযিে। দায়েদ্ধ
পেগি তাসদর কমেযি হনহদে ি হনজস্ব কাসোমাইজ করা োইসনজ ততহর করসত পাসরন, হকন্তু হেই োইসনজ দপ্তসরর
োইসনসজর োসথ েংগহতপযিে িসত িসে। োইসনজ কমেচারীসদর এগুহি মসন কহরসয় হদওয়ার জনি েিেিার করসত িসে:
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o

েেন ছয় ফু ট োমাহজক দযরত্ব েজায় রাো োসে না তেন মুোেরি হদসয় নাক এেং মুে হঢসক রােসত িসে।

o

PPE েথােথোসে েংরেি করা, এেং েেন োহতি করসত িসে তেন োহতি করা।

o

িারীহরক দযরসত্বর হনসদে িীকাগুহি হমসন চিা।

o

COVID-19 এর উপেগে ো েংক্রমসির প্রহতসেদন করা, এেং হকোসে এটি করা উহচত।

o

িাসতর স্বাযিহেহধ এেং পহরষ্কার ও জীোিুমুক্তকরি হনসদে হিকাগুহি হমসন চিা।

o

শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত েথােথ স্বাযিহেহধ এেং কািোর হিিাচার হমসন চিা।

B. আবদ্ধ স্থ্াষে েমাষবি
•

দায়েদ্ধ পেগি অেিিই হেতসর হিাকজসনর জমাসয়তসক েথােম্ভে েীমােদ্ধ করসেন (হেমন হেরহত, হনরাপিা
েংক্রান্ত হমটিং) এেং CDC এর হনসদে হিকা "হকাসরানাোইরাে হরাগ 2019 (COVID-19) এর জনি পহরকল্পনা
করসত এেং প্রহতহক্রয়া জানাসত েিেো এেং হনসয়াগকারীসদর জনি অেিন্তরীি হনসদে হিকা" (Interim Guidance for
Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
অনুোয়ী প্রসোজি িসত পাসর এমন অনিানি পদ্ধহতগুহি েিেিার করসেন, হেমন েেন েম্ভে হেহডও ো
হটহিকনফাসরহিং। েেন হেহডওকনফাসরহিং ো হটহিকনফাসরহিং েম্ভে িয় না, তেন দাহয়ত্বিীি দিগুসিার হোিা,
োিোসে হেহন্টসিটাসরর মসধি হমটিং করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত হে েিহক্ত এক আসরকজসনর মসধি ছয়
ফু ট োমাহজক দযরত্ব েজায় রােসে (হেমন হচয়ার থাকসি, হচয়াসরর মধিেতী জায়গা হছসড় হদওয়া, কমীসদর
পেোয়ক্রসম হচয়াসর েেসত িসে)।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই জািাজ এেং হনৌকায় েিরীসর েমাসেি েীমােদ্ধ করসত িসে, হনম্নরূসপ:
o

বারণরজযক নেৌযাে: হনরাপদ অপাসরিসনর জনি প্রসয়াজনীয় নযিনতম েংেিক ক্রু হমম্বাসরর হচসয় হেহি নয়;
েহদও, েেন ছয় ফু ট একটি েথােথ োমাহজক দযরত্ব েজায় রাো েম্ভে নয় তেন েদেিসদর গ্রিিসোগি
মুোেরি পহরধান করসত িসে।

o

অেযােয জাহাজ এবং নেৌকা: ক্রু এেং োেী েিকাসর েসেোচ্চ েংেিক মানুে োরা হনরাপসদ ছয় ফু সটর েথােথ
োমাহজক দযরত্ব েজায় রােসত পাসর, েহদ না েোই একই পহরোসরর েদেি িয়। েহদ এই ধরসনর দযরত্ব েজায়
রাো না োয়, তািসি জািাসজর েকি েিহক্তসক েে েময় গ্রিিসোগি মুোেরি পরসত িসে।

o

ওয়াক-ইে রিরিং গাইড: েিহক্তগত হোগাসোগ কহমসয় আনা এেং োমাহজক দযরত্ব হপ্রাসটাকি, োর মসধি এসক
অপসরর হচসয় ছয় ফু সটর কম দযরসত্ব অেযানকািীন গ্রিিসোগি মুোেরি পহরধান করা অন্তেুে ক্ত ইতিাহদ হমসন
চিা িসি ওয়াক-ইন হফহিং এর অনুমহত রসয়সছ।

•

দায়েধি পেসক অেিিই হনহিত করসত িসে হে োদি হেো েম্বহিত হনৌোনেমুি োদি হেো েিেোেমযসির
নিয়একই স্বাযিএেং হনরাপিা হপ্রাসটাকি হমসন চিসছ।

•

দায়েদ্ধ পেসক েীমােদ্ধ এিাকায়, হেমন োনোিন, হছাট গুদাম, হেশ্রামকে এেং হেকরুম-এ পেোপ্ত োমাহজক
দযরসত্বর পািসনর েিেযা করসত িসে, এেং এই ধরসনর এিাকায় েেন োমাহজক দযরত্ব রো করা োসে না, তেন
হিাক েমাগম েীমােদ্ধ রাোর জনি হচহ্ন এেং হেসেম (হেমন েিেহৃত িসচ্ছ হচহ্ন) েিেিার করসত িসে; এেং

•

দায়েদ্ধ পেসক হে হকান জমাসয়সতর েমসয় (হেমন, কহফ হেরহত, োোর, এেং হিফসটর শুরু/হিে) োমাহজক
দযরত্ব (হেমন, ছয় ফু ট জায়গা) পািন করার জনি কমীসদর জনি হেহেন্ন হিহডউি হদসত িসে।

4

C. কমব ষেষেি েরক্রয়তা
•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই আন্তঃেিহক্তগত হোগাসোগ এেং েমাসেি কমাসনার জনি েিেযা গ্রিি করসত িসে, হেমন:
o

োইসট শুধুমাে প্রসয়াজনীয় কমেচারীসদর মসধিই েিরীসর উপহযহত েীহমত করা;

o

কমেসেসের েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক দযরসত্বর হনসদে হিকা পািসনর জনি অন-োইট কমেচারীর েংেিা হ্রাে করা;

o

হিফটিং হডজাইন (অথোৎ এ/হে টিম, আআর/োওয়ার েময় আগু হপছু কসর হদওয়া);

o

হে েে কাসজ োমাহজক দযরত্ব েজায় রাো োয় হেগুহিসক হেেে কাসজ োমাহজক দযরত্ব েজায় রাো োয় না
হেগুহির উপর অগ্রাহধকার হদওয়া; এেং/অথো

o

কাসজর েময়েযহচ হেহেন্ন করা এেং দেিকৃ ত এিাকা হনসদে ি করার জনি হচহ্ন েিেিার কসর একটি এিাকায়
কমেরত একাহধক ক্রু এেং/অথো দি এহড়সয় চিা।

D. চিাচি ও বারণজয
•

দায়েদ্ধ পেসক োইসট অপহরিােে নয় এমন দিেনাথীসদর হনহেদ্ধ করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসক হপক-আপ এেং হডহিোহরর জনি হনহদে ি এিাকা যাপন করসত িসে, েম্ভােি হেসে হোগাসোগ
েীহমত করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই একটি িিেহেিীন হডহিোহর পদ্ধহত োস্তোয়ন করসত িসে, হেোসন হডহিোহর হদয়ার েময়
চািসকরা োনোিসনর কিাসের হেতসর থাকসেন অথো, হেোসন েম্ভে নয়, দায়েদ্ধ পেসক হডহিোহর কমীসদর জনি
গ্রিিসোগি PPE প্রদান করসত িসে োর মসধি রসয়সছ, নযিনতম, একটি কাপসড়র ততহর মুোেরি।
o

দায়েদ্ধ পেসক পিিদ্রসেির একটি হিাড যানান্তর (উদাঃ একটি ট্রাকসিাড) করার আসগ এেং পসর অেিিই
িাত জীোিুমুক্ত করসত িসে (হেমন পিি হিাড করসত শুরু করার আসগ িাত জীোিুমুক্ত করা; এেং একোর
েে পিি হিাড করা িসয়সগসি, আোর তাসদর িাত জীোিুমুক্ত কসর েমাপ্ত করা)।

•

দায়েদ্ধ পেসক োইসট হোগাসোগ এেং চিাচি েীহমত করা উহচত (হেমন, হিফট হিে িসয় োওয়া কমী এেং
হিফট শুরু করা কমীসদর জনি পৃথক পৃথক প্রযান এেং প্রসেসির েিেযা) (হেমন েত হেহি েম্ভে কমীসদর তাসদর
কমেসেসের কাছাকাহছ থাকসত িসে)।

•

দায়েদ্ধ পে, হেসিে কসর োড়ায় চাহিত হনৌোসনর অপাসরটরসদর জনি, িিেিীন অথে প্রদান হেসেচনা করা উহচত,
হেোসন েম্ভে; এেং েহদ েম্ভে না িয়, প্রহতটি হিনসদসনর পর েিেিাসরর জনি িিান্ড িাইহজন েরেরাি
(উদািরিস্বরূপ িিান্ড েিাহনটাইজার) থাকসত িসে।

II. জায়গা
A. প্ররতিোমূিক েিঞ্জাম
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•

হনহদে ি কমেসেসের কােেক্রসমর জনি প্রসয়াজনীয় PPE ছাড়াও, দায়েদ্ধ পেগিসক অেিিই, ফিািন, ো অনিথায়
স্বীকৃ ত মুসের আেরি েংগ্রি করসত িসে এেং কমেচারীসদর হেসকাসনা মযসিি কমেসেসে থাকাকািীন এই ধরসনর
আেরি প্রদান করত িসে। দায়েদ্ধ পসের কাসছ মুোেরি, মাস্ক এেং অনিানি প্রসয়াজনীয় েিহক্তগত প্রহতরোমযিক
েরঞ্জাম (PPE)-এর পেোপ্ত হোগান থাকা উহচত, েহদ হকাসনা কমেচারীর প্রহতযাপন প্রসয়াজন ো একজন দিেনাথীর
তা প্রসয়াজন িয়। গ্রিিসোগি মুোেরসির মসধি অন্তেুে ক্ত থাকসে, হকন্তু এর মসধি েীমােদ্ধ নয়, কাপড় (উদা:
োহড়সত ততহর হেিাই করা কাপড়, কুইক কাটা, েিান্ডানা), োহজেকিাি মাস্ক, N95 হরেহপসরটর এেং হফে হিল্ড।

•

মুসের আেরিগুহি অেিিই পহরষ্কার করসত এেং েদিাসত িসে এেং হিয়ার করা োসে না। অনুগ্রি কসর কাপসড়র
মুোেরি এেং অনিানি ধরসনর PPE েম্পসকে অহতহরক্ত তসথির জনি হরাগ হনয়ন্ত্রি ও প্রহতসরাধ হকন্দ্র (CDC)
এর হনসদে হিকা হদেুন, একইোসথ তা েিেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদে িােিী।
o

িেি রােসেন হে, হেেে হেসে কাসজর প্রকৃ হতর কারসি েিহক্তগত প্রহতরোমযিক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাোর
েুরো প্রসয়াজন িয় হেেে হেসে কাপড়, হডেসপাসজেি মুোেরি কমেসেসের কােেকিাসপর জনি মুে আেরি
হিোসে গ্রিিসোগি নয়। উদািরিস্বরূপ, েহদ হনহদে ি োহিহজিক মাছধরা হেো এেং োড়ায় চাহিত হনৌোসনর
কােেক্রসমর গতানুগহতক কাসজ N95 হরহিসরসট্রর প্রসয়াজন িয়, তািসি একটি কাপড় ো োহড়সত ততহর মাস্ক
েসথি িসে না। দায়েদ্ধ পেগুহিসক এই ধরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসমর জনি হপিাগত হনরাপিা এেং স্বাযি
প্রিােন (OSHA) মান হমসন চিসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেগিসক অেিিই কমেচারীসদর তাসদর হনজস্ব স্বীকৃ ত মুসের আেরি েিেিার করার অনুমহত হদসত িসে
হকন্তু কমেচারীরা তাসদর হনসজর মুসের আেরি েরেরাি করসত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসদে হিকা কমীসদর
তাসদর েিহক্তগত মাহিকানাধীন অহতহরক্ত প্রহতরোমযিক আেরি (হেমন োহজেকাি মাস্ক, N95 হরহিসরটর, ো
হফে হিল্ড) পরা হথসক প্রহতসরাধ করসে না, অথো অনিথায় েহদ দায়েদ্ধ পে অনুোয়ী তাসদর কাসজর প্রকৃ হতর
কারসি কমীসদর আসরা হেহি হনরাপিামযিক েিহক্তগত প্রহতরোমযিক েরঞ্জাম (PPE) েিেিাসরর প্রসয়াজন িয়।
হনসয়াগকতে াসদর েকি প্রসোজি হপিাগত হনরাপিা এেং স্বাযি প্রিােন (OSHA) মান হমসন চিসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই েন্ত্রপাহত, ছু হর, হক্লটে এেং হেই োসথ হরহিং, িিাসচর িাতসির মত োগাোহগ করা
পৃষ্ঠতসির োগাোহগ েীহমত করার জনি েিেযা গ্রিি করসত িসে, অথো োগাোহগ করা েস্তুর েংিসিে ো
প্রায়িই েিেহৃত পৃষ্ঠতি িিে করার েময় কমীসদর গ্লােে (কাজ-উপেুক্ত ো হমহডসকি) পরসত োধি করসত িসে;
অথো, িিে করার আসগ এেং পসর িাত হধায়া ো জীোিুমুক্ত করার জনি কমীসদর োধি করসত িসে।
o

এই ধরসনর েমস্ত এিাকা এেং েস্তু পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত করসত িসে, নযিনতম, তদহনক হেহিসত এেং "উচ্চ
িিে" পৃসষ্ঠর জনি আরও ঘন ঘন পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্তকরি করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই PPE - োর মসধি মুে আেরি অন্তেুে ক্ত, হকন্তু েীমােদ্ধ নয়- হকোসে েথােথ োসে
রাো োয়, েুসি হনওয়া োয়, পহরষ্কার করা িয় (হেমন প্রসোজি), এেং হফসি হদওয়া োয় হেই হেেসয় কমীসদর
প্রহিেি হদসত িসে।

•

েেন ছয় ফু ট োমাহজক দযরত্ব েজায় রাো োসে না তেন োড়ায় চাহিত হনৌোসন থাকা োেীসদর অেিিই েথােথ
মুোেরি েিেিার করসত িসে, েহদ না তাসদর েয়ে হতন েছসরর কম িয় অথো হচহকৎোগতোসে এই ধরসনর
আেরি েিি করসত অেম িয়।

B. স্বাস্থ্যরবরধ, পরিষ্কিণ এবং জীবাণুমুক্তকিণ
•

প্রােহঙ্গকতা অনুোয়ী, "COVID-19 এর জনি েরকাহর এেং হেেরকাহর হকন্দ্রগুহি পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত করার
হনসদে হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এেং "ছহড়সয় পড়া থামান" (STOP THE SPREAD) হপাোর েসমত CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেত স্বাযিহেহধ
এেং েিাহনসটিসনর আেহিিক িতে গুহি হমসন চিা িসচ্ছ হকনা তা দায়েদ্ধ পেগিসক হনহিত করসত িসে। দায়েদ্ধ
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পেগিসক অেিিই িগ হমনসটন করসত িসে োসত পহরেুরি ও জীোিুমুক্তকরসির তাহরে, েময় এেং পহরচ্ছন্নতার
পহরের অন্তেুে ক্ত থাকসে।
•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই প্রহতটি ভ্রমসির শুরুসত এেং হিসে হনৌোসনর েকি এিাকা হনয়হমত পহরষ্কার এেং
জীোিুমুক্ত করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই োইসট িাসতর পহরচ্ছন্নতা হেিন েরেরাি এেং রেিাসেেি করসত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িাত হধাওয়ার জনি: োোন, গরম জসির কি, এেং হফিা হদওয়া োয় এরকম কাগসজর হতাওয়াসি।

o

েিাহনটাইজাসরর জনি: হেেে এিাকায় িাত হধায়ার েুহেধা উপিেি ো োস্তহেক নয় হেোসন একটি
অিািসকািি হেহিক িিান্ড েিাহনটাইজার েিেিার করসত িসে োসত অন্তত 60% অিািসকািি রসয়সছ।

•

দায়েদ্ধ পেসদর িিান্ড েিাহনটাইজাসরর জায়গাগুহির কাসছ িেিীয়োসে ময়িা িাত োোন এেং জি হদসয় ধুসত িসে
হচহহ্নত কসর হেগসনজ হদসত িসে; িিান্ড েিাহনটাইজার িেিীয়োসে ময়িা িাসত কােেকর িয় না।

•

দায়েদ্ধ পসের উহচত PPE েি ময়িা োমগ্রী হফিার জনি েুহেধার/হনৌোসনর চারপাসি পাসের েিেযা করা।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই হিয়ার করা এেং ঘন ঘন িিে করা পৃষ্ঠতসির জনি েথােথ পহরষ্কার করার এেং
জীোিুমুক্তকরসির েরঞ্জাম প্রদান করসত িসে এেং তাসদর কমীসদর হেই পৃষ্ঠতি েিেিাসরর আসগ এেং পসর
প্রস্তুতকারসকর হনসদে িনা অনুেরি কসর এই েরঞ্জাম েিেিার করসত উৎোহিত করসত িসে, এেং তারপর িাসতর
পহরচ্ছন্নতার স্বাযিহেহধ অনুেরি করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেসকসনৌোনসক হনয়হমতোসে পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর িারা েিেহৃত উচ্চ ঝুুঁ হক
েম্পন্ন যানগুহিসক আরও হনয়হমত পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত করসত িসে। পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্তকরি কসঠার
এেং চিমান িসত িসে এেং অন্তত প্রহতটি হট্রসপর পসর, তদহনক, ো প্রসয়াজন অনুোয়ী আসরা ঘন িসত িসে।
কীোসে হফহেহিটিগুহি পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত করসেন তার হেিদ হনসদে িােিীর জনি অনুগ্রি কসর DOH এর
"COVID-19 এর জনি েরকাহর এেং হেেরকাহর হকন্দ্রগুহি পহরষ্কার করা এেং জীোিুমুক্ত করার হেেসয়
অন্তেেতীকািীন হনসদে হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) হদেুন।
o

দায়েদ্ধ পেগিসক হরেরুমগুহি অেিিই হনয়হমত পহরষ্কার ও জীোিুমুক্ত করা হনহিত করসত িসে। েিেিাসরর
হিসকাসয়হির ওপর হনেে র কসর হরেু মগুহি আসরা হেহিোর পহরষ্কার ও জীোিুমুক্ত করসত িসত পাসর।
▪

দায়েদ্ধ পেগুহিসত হেোসন েম্ভে হেোসন হেশ্রাম কসের েমতা কহমসয় দযরত্ব েজায় রাোর হনয়ম পািন
করা িসচ্ছ হকনা তা হনহিত করসত িসে।

o

দায়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে হে েরঞ্জামগুহি হনয়হমত োসে পহরষ্কার করা িয় এেং হনেহন্ধত
জীোিুনািক েিেিার কসর জীোিুমুক্ত করা িয়, োর মসধি অন্তেুে ক্ত অন্তত কমীরা েতোর ওয়াকে সেিন
পহরেতে ন কসর অথো একজন হেন্ন কমী েরঞ্জামটি েিেিার করসি ততোর পহরষ্কার করা। EPA িারা
COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কােেকর হিসেসে িনাক্ত িওয়া হনউ ইয়কে হেসটর পহরসেি েংরেি দপ্তসরর
(Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত পিিগুসিার তাহিকা েিেিার করুন।

o

েহদ পহরষ্করি এেং জীোিুমুক্তকরি োমগ্রীগুহি ো পহরষ্করি এেং জীোিুমুক্তকরসির কাজটি হনরাপিার ঝুুঁ হকর
কারি িয় ো উপকরি ো হমহিনাহরর মান হনম্ন কসর হদয়, তািসি দায়েদ্ধ পেগিসক অেিিই হেই ধরসনর
হমহিনাহরগুহি েিেিাসরর মসধি িাসতর স্বাযিহেহধ পািসনর েসদােস্ত করসত িসে এেং/অথো হডজসপাসজসেি
গ্লােে েরেরাি করসত িসে এেং/অথো ওই হমহিনাহর েিেিার করা কমেচারীর েংেিা েীহমত করসত িসে।
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•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই হপ্রাসটাকি এেং পদ্ধহত প্রিয়ন করসত িসে োসত হকান মাছ ধরার েরঞ্জাম োগাোহগ করা
না িয়, েহদ না এটি পহরষ্কার করা িয় এেং প্রহত োর েিেিাসরর পর জীোিুমুক্ত করা িয়। জাি ো গিাফ
শুধুমাে ক্রু েদেিসদর িারা পহরচাহিত িসত পাসর।

•

একজন কমীর COVID-19 পহজটিে হকে িনাক্ত িসি তার েংিসিে আো এিাকাগুহি পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত
করার েিেযা দায়েদ্ধ পেগুহিসক করসত িসে, এই ধরসনর পহরষ্কার এেং জীোিুনাসির প্রহক্রয়ায়, নযিনতমপসে,
েেোহধক হিাক চিাচি এিাকা এেং হেহি িিে করা িয় এমন পৃষ্ঠতি (হেমন োগাোহগ করা েন্ত্রপাহত,
উপকরি, োনোিন, িিান্ডসরইি, োথরুম) অন্তেুে ক্ত করসত িসে।

•

হকাসনা েিহক্তর COVID-19 আসছ েসি েসদি িসি অথো হনহিত িসি "আপনার হফহেহিটি পহরষ্কার করা এেং
জীোিুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসদে হিকা হনম্নরূপ:
o

হে েিহক্ত অেুয তার েিেহৃত এিাকা েন্ধ করুন।
▪

o

এিাকায় হেমান োতাে োড়াসনার জনি োইসরর দরজা ও জানািা েুিুন।

o

পহরষ্কার ও জীোিুমুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপো করুন। 24 ঘণ্টা েম্ভে না িসি, েতেি েম্ভে ততেি
অসপো করুন।

o

অেুয েিহক্ত িারা েিেহৃত েকি এিাকা হেমন অহফে, োথরুম, োধারি এিাকা, এেং োগাোহগ করা
েরঞ্জাম পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্ত করুন।

o

একোর এিাকাটি উপেুক্তোসে জীোিুমুক্ত িসয় হগসি, হেটি েিেিাসরর জনি হোিা হেসত পাসর।

o

•

দায়েদ্ধ পেগি েংক্রহমত অঞ্চিগুহিসক েন্ধ কসর হদসত পারসি, তাসদর কােেকিাপ হে েন্ধ কসর হদসত িসে
তা নয়।

▪

হে কমীরা হেই অেুয েিহক্তর ঘহনষ্ঠ ো হনকট দযরসত্ব হছসিন না তারা জীোিুমুক্ত িওয়ার অহেিম্ব পসরই
কাসজ হফরসত পাসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ োহন্নসধি ো কাছাকাহছ আো" েম্পসকে আসরা তসথির জনি DOH এর " COVID-19 েংক্রমি ো
োহন্নসধি আোর পসর েরকাহর এেং হেেরকাহর কমেচারীসদর কাসজ হফসর আো েম্পহকে ত অেিন্তরীি
হনসদে হিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) হদেুন।

COVID-19 এ েসদিোজন ো হনহিত অেুয েিহক্তর প্রদিেন ো েুহেধা েিেিাসরর পর েহদ োত হদসনর
হেহি েময় অহতোহিত িয়, তািসি অহতহরক্ত পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্তকরসির প্রসয়াজন হনই, হকন্তু
হনয়মমাহফক পহরষ্কার এেং জীোিুমুক্তকরি করা উহচত।

দায়েদ্ধ পেসক োগাোহগ করা োোর ও পানীয় (হেমন েুসফ ধাুঁসচর োোর) হনহেদ্ধ করসত িসে, োহড় হথসক
কমীসদর দুপুসরর োোর আনসত উৎোহিত, এেং োোর োওয়ার েময় োমাহজক দযরত্ব পািন করসত কমীসদর জনি
পেোপ্ত জায়গার েিেযা করসত িসে।

C. পযব ায়ক্ররমকভাষব পুেিায় শুরু কিা
•

দায়েদ্ধ পেগিসক পেোয়ক্রহমক-োসে কােেকিাপগুহি হরওসপহনংসয়র জনি উৎোহিত করা িয় োসত অপাসরিনগত
েমেিাগুহি উৎপাদন ো কাজ েম্পহকে ত হক্রয়াকিাপগুহি স্বাোহেক পেোসয় হফসর আোর আসগ েমাধান কসর হনওয়া
োয়। দায়েদ্ধ পসের কমী েংেিা, কমে ঘণ্টা, এেং েেন প্রথম েুসি হদওয়া িয় েেন উপিেি গ্রািসকর েংেিা
েীহমত করা হেসেচনা করা উহচত, োসত পহরেতে সনর োসথ োমঞ্জেি হরসে অপাসরিন চাহিসয় োওয়া োয়।
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D. নযাগাষযাগ পরিকল্পো
•

দায়েদ্ধ পসের উহচত কমী, দিেনাথী এেং গ্রািকসদর জনি একটি হোগাসোগ পহরকল্পনা ততহর করা োসত প্রসোজি
হনসদে িনা, প্রহিেি, হচহ্ন এেং একটি োমঞ্জেিপযিে উপাসয় কমীসদর তথি েরেরাি করা োয়। দায়েদ্ধ পেরা
ওসয়েসপজ, হটক্সট এেং ইসমি গ্রুপ আর হোিিাি হমহডয়া ততহর করার কথা োেসত পাসরন।

III. প্ররক্রয়ােমূহ
A. রিরেং এবং পিীো
•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই োধিতামযিক তদহনক স্বাযি পরীো পদ্ধহত প্রসয়াগ করসত িসে।
o

কমীরা কমেসেসে হরসপাটে করার আসগ, েতদযর েম্ভে হিহনংসয়র েিেযা দযরেতী যান হথসক করা হেসত পাসর
(হেমন হটহিসফান ো তেদুিহতক েমীো); অথো োইসটও করা হেসত পাসর।

o

হিহনং হিে িওয়ার পযসেে কমেচারীসদর এসক অপসরর োসথ ঘহনষ্ঠ িওয়া ো কাছাকাহছ আো আটকাসত িীহনং
েমসশ্রিীেু ক্ত করসত িসে।

o

অন্তত পসে েে কমী এেং দিেনাথীসদর হিহনং করসত িসে এেং একটি প্রশ্নােিী েিেিার করসত িসে ো
হনধোরি কসর হে কমী ো দিেনাথীর োসথ হনসম্নাক্ত ঘটনাগুহি ঘসটসছ হক না:
(a) হজসনশুসন গত 14 হদসনর মসধি COVID-19 এর জনি পরীোয় পহজটিে ফি এসেসছ ো োর মসধি
COVID-19 এর উপেগে রসয়সছ এমন কাসরার ঘহনষ্ঠ ো হনকট েংিসিে হথসকসছন।
(b) গত 14 হদসন তার COVID-19 িনাক্ত িসয়সছ হক না, অথো
(c) গত 14 হদসন তার COVID-19 এর হকানও িেি হদো হদসয়সছ হক না।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই একই প্রশ্নপসের মানদণ্ড েিেিার কসর োোর আসগ োেী এেং ক্লাসয়ন্টসদর হিন করসত
িসে।
o

োেী এেং ক্লাসয়ন্ট োরা COVID-19 হকসের োসথ হোগাসোসগর জনি ইহতোচক হিোসে িনাক্ত িন, ো োসদর
COVID-19 িনাক্ত িসয়সছ, অথো োসদর COVID-19 এর উপেগে আসছ তাসদর হনৌোসন উঠসত হদসত
অস্বীকার করা িসে।

•

COVID-19 েংক্রান্ত উপেগেগুহি েম্পসকে েেসথসক আপ টু হডট তসথির জনি "কসরানাোইরাসের উপেগেেমযি"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর হনসদে হিকা হদেুন।

•

দায়েদ্ধ পেগুহির উহচত কমীসদর জনি এটি আেিিক করা োসত, েহদ এেং েেন উপসরাক্ত হকান প্রসশ্নর প্রহত
তাসদর উিসর পহরেতে ন িয় তারা হেন অহেিসম্ব তা প্রকাি কসরন, হেমন েহদ তারা উপেগে অনুেে করসত শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো তার পসর।

•

েম কমেেংযাসনর েুসোগ কহমিন (Equal Employment Opportunity Commission ) ো DOH এর হনসদে হিকা
অনুোয়ী তদহনক তাপমাো পরীো করাও িসত পাসর। দায়েদ্ধ পেগিসক কমেচারীর স্বাযি েংক্রান্ত হডটার (হেমন
তাপমাোর হডটা) হরকডে রাোর ওপর হনসেধাজ্ঞা রাো িসয়সছ।

•

দায়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে হে কমী হিহনং কােেক্রম েম্পাদন করসছন, তাপমাো োচাই েি, তারা
েিহক্তগত েত্ন পহরসেো ফিাহেহিটিসত প্রসেি করা েম্ভােি েংক্রামক কমী ো দিেনাথীসদর এক্সসপাজার হথসক েথােথ
োসে েুরহেত। হে কমীরা হিহনং কােেক্রম েম্পাদন কসরন তাসদর হরাগ হনয়ন্ত্রি ও প্রহতসরাধ হকন্দ্র (CDC),
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স্বাযি হেোগ (DOH) এেং হপিাগত হনরাপিা এেং স্বাযি প্রিােন (OSHA) হপ্রাসটাকসির োসথ পহরহচত
কমেকতে া-হচহহ্নত েিহক্তসদর িারা প্রহিহেত িওয়া উহচত।
•

হিহনং করা কমীসদর জনি কমপসে একটি হফে মাস্ক েি েিহক্তগত প্রহতরোমযিক েরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা
উহচত এেং তাসদর তা েিেিার করা উহচত, এেং তাসত গ্লােে, একটি গাউন, এেং/অথো একটি হফে হিল্ড
অন্তেুে ক্ত িসত পাসর।

•

COVID-19 উপেগেগুহির জনি ইহতোচক পরীহেত িওয়া একজন কমীসক োইট, হেো ো হনৌোসন প্রসেি করার
অনুমহদত হদওয়া োসে না এেং মযিিায়ন ও হটহেংসয়র জনি তাসদর স্বাযিসেো প্রদানকারীর োসথ হোগাসোগ করার
হনসদে ি হদসয় োহড় পাঠাসত িসে। দায়েদ্ধ পেগিসক অেিিই অহেিসম্ব হেট এেং যানীয় স্বাযি হেোগসক হকেটি
েম্বসন্ধ জানাসত িসে, েহদ COVID-19 এর পরীোর ফি পহজটিে িয়। দায়েদ্ধ পেগিসক কমেচারীটিসক স্বাযিসেো
ও হটহেং হরসোসেের তথি প্রদান করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেগিসক, হে েমস্ত কমেচারী একটি েসদিজনক ো হনহিত COVID-19 হকসের পসর ো হে কমেচারী
COVID-19 এর েংক্রহমত একজন েিহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসধি ো কাছাকাহছ আোর পসর কাসজ আোর হোগদান
করসত চাইসছন তাসদর েম্পসকে হপ্রাসটাকি এেং নীহতমািার জনি DOH এর "COVID-19 েংক্রমি ো োহন্নসধি
আোর পসর েরকাহর এেং হেেরকাহর কমেচারীসদর কাসজ হফসর আো েম্পহকে ত অেিন্তরীি হনসদে হিকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) হদেসত িসে।

•

দায়েদ্ধ পেগুহিসক অেিিই হোগাসোসগর একটি হকন্দ্রীয় হেদু হনধোরি করসত িসে, ো কােেকিাপ, অেযান, হিফট
ো হদন িারা পহরেহতে ত িসত পাসর, ো েকি কমেচারীর প্রশ্নপে গ্রিি এেং োচাই করার জনি দায়ী, হেই েিহক্তসক
এই ধরসনর হোগাসোগ কমেচারী এেং দিেনাথীসদর জনি পে হিসেসেও হচহহ্নত করা িসয়সছ পসর তারা COVID-19
েম্পহকে ত উপেগে অনুেে করসি জানাসনার জনি, হেমন প্রশ্নােিীসত উহেহেত আসছ।

•

দায়েদ্ধ পেসক অেিিই একটি োইট হনরাপিা মহনটর মসনানীত করসত িসে োর দাহয়সত্বর মসধি রসয়সছ োইসটর
হনরাপিা পহরকল্পনার েকি হদক েেেদা হমসন চিা হনহিত করা।

•

েতটা েম্ভে, দায়েদ্ধ পেগুহির উহচত েকি কমী ও দিেনাথী েি প্রসতিক েিহক্তর একটি িগ েজায় রাো, োসদর
কাসজর োইট ো এিাকায় অনিানি েিহক্তর োসথ ঘহনষ্ঠ হোগাসোগ িসত পাসর; হেই েকি হডহিোহর ছাড়া ো
উপেুক্ত েিহক্তগত প্রহতরোমযিক েরঞ্জাম (PPE) এর োসথ ো কন্টিাক্টসিে মাধিম িারা েঞ্চাহিত িয়। িসগ
হোগাসোসগর তথি থাকসত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসি োসত েে পহরহচহত িনাক্ত করা হেসত
পাসর, েুুঁসজ পাওয়া োয় এেং তাসক জানাসনা োয়। দায়েদ্ধ পেগিসক অেিিই হেট এেং যানীয় স্বাযি দপ্তসরর
েংিিে েুুঁসজ হের করার উসদিাগগুহির োসথ েিসোহগতা করসত িসে।

B. িোক্ত এবং খুুঁষজ নবি কিা
•

দায়েদ্ধ পে, তাসদর হনৌোন, ফিাহেহিটি ো োইসট হকাসনা ক্রু েদেি ো োেী/ক্লাসয়সন্টর COVID-19 পরীোয়
ইহতোচক ফিাফি িসয়সছ েসি জানসত পারসি অেিিই অহেিসম্ব হেট ও যানীয় স্বাযি দপ্তরসক হে েম্পসকে অেহিত
করসত িসে।

•

একজন কমী, ো দিেনাথী পরীোয় পহজটিে িসি দায়েদ্ধ পেসক কমেসেসে েকি হোগাসোগ েুুঁসজ হের করার জনি
যানীয় স্বাযি হেোগসক েিসোহগতা করসত িসে এেং এই ফিাহেহিটিসত প্রসেি করা েকি কমী ও দিেনাথীসদর
অেহিত করসত িসে, োরা উক্ত কমী COVID- 19 এর িেিগুহি অনুেে করসত শুরু করার ো িনাক্ত িওয়ার
48 ঘণ্টা আসগ েিহক্তগত েত্ন পহরসেোর েংিসিে এসেসছ এর মসধি হেটি আসগ ঘসট থাকুক।
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•

হেট এেং যানীয় স্বাযি হেোগগুহি েংক্রাহমত অথো েংিসিে আো েিহক্তর হিাম আইসোসিিন অথো হকায়াসরহন্টন
েসমত হনরীেসির েিেযা োস্তোয়ন করসে এেং গহতহেহধ েীহমত করসে।

•

হে েিহক্তসদর COVID-19 থাকা েিহক্তর ঘহনি ো হনকট েংিসিে এসেসছন েসি েতকে করা িসয়সছ, এেং ট্রিাহকং
ো অনি হকাসনা পদ্ধহত অেিম্বন করসত েতকে করা িসয়সছ, েতকে িওয়ার পসর তাসদর হনসজসদর হনসয়াগকতে ার
কাসছ হনসজসদরই হরসপাটে করসত িসে এেং উপসরর উসেহেত হপ্রাসটাকি হমসন চিসত িসে।

IV. রেষয়াগকািীি পরিকল্পোেমূহ
দায়েদ্ধ পেসক োইসট িেিীয়োসে হনরাপিা পহরকল্পনা প্রদিেন করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার হরাধ করসত
পহরকল্পনা গঠসনর জনি হেট, েিেোর মাহিক এেং পহরচািকসদর পথ হদোসত, একটি েিেোর হরওসপহনংসয়র হনরাপিা
পহরকল্পনার হটমসপ্লট উপিব্ধ কসরসছ।
রেিাপত্তাি আষিা তিয, রেষদব রিকা এবং রিষোেব গুরি এখাষে উপিব্ধ:
হনউ ইয়কে হেট স্বাযি দপ্তসরর নসেি কসরানাোইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকে ন েুক্তরাসের হরাগ হনয়ন্ত্রি ও প্রহতসরাধ কসরাোইরাে (COVID-19)
ওসয়েোইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
হপিাগত হনরাপিা এেং স্বাযি প্রিােন COVID-19 ওসয়েোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রেষচি রিঙ্কটিষত, রেরিত করুে নয আপরে এই রেষদব রিকা অেুযায়ী পরিচািো কিাি জেয আপোি
দায়বদ্ধতা পষড়ষছে এবং বুষেষছে:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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