খাদ্য পরিষেবাি জন্য অন্তবব র্তী রন্ষদ্ব শন্া COVID-19 গণস্বাস্থ্য সঙ্কষেি সময়
আপরন্ এই ন্রিটি পষি আপরন্ ন্ীষে রন্রির্ত কিষর্ত পাষিন্।
26 জুন 2020 এর হিসেসে

উষেশয
COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযার েময় খাদ্ে পহরসেোর জনে এই অন্তেবর্তীকালীন হনসদ্ব হিকা ("খাদ্ে পহরসেোর
জনে অন্তেবর্তীকালীন COVID-19 হনসদ্ব হিকা") তর্তহর করা িসয়সে যাসর্ত খাদ্ে পহরসেো েেেোর মাহলক/পহরচালক এেং
র্তাসদ্র কমী এেং ঠিকাদ্ারসদ্র মসযে COVID-19 েহ়িসয় প়িা থেসক রক্ষা করার জনে ের্তকব র্তা প্রদ্ান করা যায়।
এই হনসদ্ব হিকা ফু ড ট্রাক এেং অনোনে খাদ্ে জহনর্ত ো়ি েি েকল থরস্টু সরন্ট এেং খাদ্ে পহরসেো প্রহর্তষ্ঠাসনর থক্ষসে
প্রসযাজে। থয েে অঞ্চল পযবায় 1 এ রসয়সে, অেো পযবায় 2 এ থপ ৌঁোসর্ত পাসরহন, থেই যরসনর প্রহর্তষ্ঠান শুযুমাে থেকআউে এেং থডহলভাহরর মাযেসম পহরচালনা করসর্ত পাসর। থয েে অঞ্চল পযবায় 2 এ থপ ৌঁসেসে, থেই যরসনর প্রহর্তষ্ঠান
গ্রািকসদ্র েোর জনে েহিরঙ্গন যাসনর েেেযা করসর্ত পাসর (অেবাৎ অভেন্তরীন ডাইহনং এেং োসরর জায়গাগুহল
গ্রািকসদ্র জনে থখালা যাসে না), যহদ্ গ্রািকরা যোযেভাসে দ্ূসর োকা থেহেসল েেসর্ত পাসরন। পযবায় 1 ও 2 এর
অঞ্চসল অেহযর্ত েেেোয়ীসদ্র জনে েহিরঙ্গন এেং থেক-আউে/থডহলভাহর খাদ্ে পহরসেো েম্পসকব আরও হনসদ্ব হিকার জনে
অনুগ্রি কসর হনউ ইয়কব রাজে স্বাযে হেভাগ (Department of Health, DOH) এর োসে পরামিব করুন "COVID-19
জনস্বাসযের জরুরী অেযার েময় েহিরঙ্গন এেং থেক-আউে/থডহলভাহর খাদ্ে পহরসেোর জনে অন্তেবর্তীকালীন হনসদ্ব হিকা"
(Interim Guidance for Outdoor and Take-Out/Deliver Food Services During the COVID-19 Public Health
Emergency)।
থয েে অঞ্চল পযবায় 3 এ থপ ৌঁসে থগসে, থেখাসন এই যরসনর প্রহর্তষ্ঠান গ্রািকসদ্র জনে অভন্তরীন ো েহিরঙ্গন েোর
েেেযা েি জায়গা খুলসর্ত পাসর, যহদ্ র্তা এই হনসদ্ব হিকা অনুযায়ী িয়, এেং গ্রািসকরা যোযেভাসে দ্ূসর োকা থেহেসল
েেসর্ত পাসরন। উপরন্তু, োসর েোর েেেযা েি থরস্টু সরন্টগুহল প্রাঙ্গন খুলসর্ত পাসর, যহদ্ গ্রািকসদ্র েোর েেেযা োসক
এেং যোযেভাসে দ্ূরত্ব রাখা থযসর্ত পাসর। এই েে জায়গায় থয থকান খাোর এেং/অেো পানীয় গ্রিণ করা শুযুমাে
র্তখনই ঘেসর্ত িসে যখন গ্রািকরা থেহেল ো োর েসপ েসে োসকন।
এই হনসদ্ব হিকাগুহল থকেলমাে নূেনর্তম প্রসয়াজনীয়র্তা এেং হনসয়াগকর্তবা অহর্তহরক্ত ের্তকব র্তা এেং হনসেযাজ্ঞা জাহর করসর্ত
পাসরন। এই হনসদ্ব হিকা প্রকািনার েময় েেবাহযক পহরহচর্ত জনস্বাসযের অনুিীলসনর উপর হভহি কসর তর্তহর করা, এেং
থয দ্হলসলর উপর এই হনসদ্ব হিকা হভহি কসর র্তা ঘন ঘন পহরেহর্তবর্ত িসর্ত পাসর এেং িসয় োসক। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল থযমন নীসচ েংজ্ঞাহয়র্ত করা িসয়সে - খাদ্ে পহরসেোর োসে েম্পহকব র্ত েকল যানীয়, রাসজের এেং যুক্তরাষ্ট্রীয়
প্রসয়াজনীয়র্তা থমসন চলার জনে দ্ায়ী। এো়িাও দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল এই প্রসয়াজনীয়র্তার থয থকাসনা আপসডসের োসে
ের্তবমান োকার জনে দ্ায়ী, থেই োসে থয থকাসনা খাদ্ে পহরসেো কাযবক্রম এেং/অেো োইে হনরাপিা পহরকল্পনায়
এগুহল অন্তভুব ক্ত করার জনে।
থরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায থকন্দ্র (Centers of Disease Control and Prevention), মাহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর খাদ্ে ও ওেুয
প্রিােন (U.S. Food and Drug Administration), এেং মাহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর শ্রম হেভাসগর থপিাগর্ত হনরাপিা ও স্বাযে
প্রিােন (United States Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration) এমন থকাসনা
হরসপােব েম্পসকব েসচর্তন নয় যা পরামিব থদ্য় থয COVID19 েংক্রমণ খাসদ্ের মাযেসম ে়িাসর্ত পাসর। অর্তএে, এই

হনসদ্ব হিকার অংি হিসেসে হচহির্ত অহর্তহরক্ত প্রসয়াজনীয়র্তার োসে খাদ্ে পহরসেো প্রহর্তষ্ঠানগুসলার জনে হনউ ইয়কব রাসজের
েোহনোহর থকাড থমসন চলা COVID-19 এর হেরুসদ্ধ যসেষ্ট হনরাপিামূলক িসে েসল আিা করা িসে।
পেভূ রম
7ই মাচব, 2020 র্তাহরসখ, গভনবর অোন্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসর্ত একটি জরুহর অেযা থঘােণা কসর
হনেবািী আসদ্ি 202 জাহর কসরন। েমগ্র হনউইয়কব জুস়ি COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমিন ঘসেসে। আসরা েহ়িসয়
প়িা হ্রাে করসর্ত, থযখাসন েম্ভে, েেহক্তসদ্র মসযে অেিেই অন্তর্ত 6 ফু সের োমাহজক দ্ূরত্ব েজায় রাখসর্ত িসে।
16 মাচব 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা হনেবািী আসদ্ি 202.3 জাহর কসরন, যা রাজে জুস়ি আিার এেং পান করার
প্রহর্তষ্ঠানগুহলসর্ত স্বযাসন েসে খাওয়া েীহমর্ত কসর।
20 মাচব 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা হনেবািী আসদ্ি 202.6 জাহর কসরন, যাসর্ত েমস্ত থগ ণ েেেোগুহলসক দ্প্তসরর
হভর্তসর েসে কাজ করা েন্ধ রাখার হনসদ্ব ি থদ্ওয়া িয়। অর্তোেিেক েেেো, থযমন এম্পায়ার থস্টে থডসভলপসমন্ট
কসপবাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসদ্ব হিকা দ্বারা েংজ্ঞাহয়র্ত, এই েিরীসর উপহযহর্ত
েংক্রান্ত েীমােদ্ধর্তার অযীন হেল না, হকন্তু, র্তাসদ্র স্বাযে হেভাগ (Department of Health, DOH) দ্বারা জাহর করা
একটি পহরষ্কার এেং হনরাপদ্ কমব পহরসেি েজায় রাখার জনে হনসদ্ব িনা ও আসদ্ি থমসন চলার জনে হনসদ্ব ি করা িয়,
এেং দ্ৃঢ়ভাসে োমাহজক দ্ূরসত্বর েেেযা েজায় রাখার জনে আহ্বান জানাসনা িয়।
12ই এহপ্রল, 2020 র্তাহরসখ, গভনবর কুওসমা েমস্ত অর্তোেিেকীয় েেেোয়ীক প্রহর্তষ্ঠানসক র্তার কমীসদ্র, যারা কমবযসল
উপহযর্ত আসেন, র্তাসদ্র হেনামূসলে মুসখর আোদ্ন প্রদ্ান করসর্ত িসে, যা র্তাসদ্র কাসজর েময় জনোযারণ ো
গ্রািকসদ্র েসঙ্গ েরােহর েংসযাগ ঘোর েময় অেিেই েেেিার করসর্ত িসে, এই মসমব হনেবািী আসদ্ি 202.16 জাহর
কসরহেসলন। 15 এহপ্রল 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা হনেবািী আসদ্ি 202.17 জাহর কসরসেন যা দ্ুই েেসরর থেহি
েয়েী এেং হচহকৎোগর্তভাসে মুসখর আেরণ েিণ করসর্ত েক্ষম েকলসক একটি েেবজনীন যাসন এেং যখন োমাহজক
দ্ূরত্ব েজায় রাখা েম্ভে নয়, ো যখন োমাহজক দ্ুরত্ব েজায় রাখসেন না, র্তখন র্তাসদ্র নাক ও মুখ একটি মাস্ক
অেো কাপস়ির তর্তহর মুসখর আেরণ হদ্সয় ঢাকার জনে হনসদ্ব ি থদ্য়। 16 এহপ্রল 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা হনেবািী
আসদ্ি 202.18 জাহর কসরন যা েরকারী এেং থেেরকারী পহরেিণ ো অনোনে ভা়িার পহরেিণ েেেিার করার েময়,
দ্ুই েেসরর থেহি েয়সের এেং হচহকৎোগর্তভাসে একটি মুসখর আেরণ েিণ করসর্ত েক্ষম েকল মানুেসক অেিেই থকান
যাোর েময় র্তাসদ্র নাক এেং মুসখর উপর একটি মাস্ক অেো মুসখর আেরণ পরার হনসদ্ব ি থদ্য়। এো়িাও েরকাহর
ো থেেরকাহর পহরেিসনর থয থকান পহরচালক ো চালকসক একটি মুসখর আেরণ ো মাস্ক যা র্তাসদ্র নাক এেং মুখ
থঢসক রাসখ, ো পরার হনসদ্ব ি থদ্য় যখন থর্তমন থকান গাহ়িসর্ত থকান যােী োসক। 29 থম 2020 র্তাহরসখ গভনবর
কুওসমা হনেবািী আসদ্ি 202.34 জাহর কসরন, যা েেেোর পহরচালক/মাহলকসদ্র থেই েে মানুসের প্রসেিাহযকার
প্রর্তোিার করার অহযকার অনুসমাদ্ন কসর, যারা মুখ থঢসক রাখা ো মাস্ক েংক্রান্ত োযেোযকর্তা থমসন চলসর্ত েেেব িন।
26থি এহপ্রল, 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা থঘােণা কসরন থয র্তেে-পহরচাহলর্ত, আঞ্চহলক হেসেেসণ পযবায় হভহিসর্ত
হনউইয়সকব হিল্প এেং েেেো পুনরায় থখালার েোপাসর পযবায় হভহিক দ্ৃহষ্টভহঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 থম 2020 র্তাহরসখ
গভনবর েেেযা কসরন থয নর্তুন COVID-19 েংক্রমণ জনোয পহরসেো লক্ষণ হভহিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট থট্রহেং েি
জনস্বাসযের হেহভন্ন হদ্ক মাোয় থরসখ আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে। 11 থম, 2020-এ, গভনবর কুওসমা থঘােণা
কসরন থয, হনউ ইয়সকব র থেি হকেু অঞ্চসল 15 থম, 2020-এর প্রেম পযবায় শুরু িসে, যা উপলভে আঞ্চহলক থমহট্রক্স
এেং েূচসকর উপর হভহি কসর। 29 থম 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা থঘােণা কসরন থয হনউ ইয়সকব র থেি হকেু
অঞ্চসল পুনরায় থখালার হদ্বর্তীয় পযবায় শুরু িসে। 3 জুন 2020 র্তাহরসখ গভনবর কুওসমা থঘােণাকসরন থয রাসজের জাহর
করা হনসদ্ব হিকা অনুযায়ী পুনরায় থখালার হদ্বর্তীয় পযবাসয় থরস্টু সরসন্ট আউেসডার ডাইহনং অনুসমাহদ্র্ত িসে। 11 জুন গভনবর
কুওসমা থঘােণা কসরন থয হনউ ইয়সকব র থেি হকেু অঞ্চসল 12 জুন র্তাহরসখ পুনরায় থখালার র্তৃর্তীয় পযবায় শুরু িসে।
হনম্নহলহখর্ত মানগুহল ো়িাও, েেেোগুহলসক স্বাযে হেভাগ (Department of Health, DOH) এর জাহর করা পহরেন্ন
এেং হনরাপদ্ কমব পহরসেি েজায় রাখার হনসদ্ব িনা ও আসদ্ি থমসন চলসর্ত িসে।
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অনুগ্রি কসর লক্ষে করুন থয, হনউ ইয়কব থস্টে দ্বারা ইেুে করা অনোনে পহরচালনাহেহয থেসক এই নহেসর্ত উসেখ করা
পহরচালনা হেহয পৃেক, অহযক োম্প্রহর্তক হনসদ্ব হিকা প্রসয়াগ করা িসে।
রন্উ ইয়কব িাষজয দ্ারয়ত্বশীল খাদ্য পরিষেবাি মান্
আসমহরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), থেন্টােব ফর হডহজজ কসেল
অোন্ড হপ্রসভনিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভায়রনসমন্ট থপ্রাসেকিন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর শ্রম হেভাসগর অকুসপিনাল থেফটি অোন্ড থিলে
অোডহমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূেনর্তম রাসজের মান,
র্তসে র্তার মসযেই েীমােদ্ধ নয়, এেং র্তার োসে প্রসযাজে থফডাসরল ির্তবােলী েের্তীর্ত থকাসনা খাদ্ে পহরসেো পহরচাহলর্ত
িসর্ত পারসে না।
এই হনসদ্ব হিকার মসযে োকা রাসজের মান COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযার েময় পহরচাহলর্ত খাদ্ে পহরসেোর
থক্ষসে প্রসযাজে যর্তক্ষণ না রাজে কর্তৃবক োহর্তল ো েংসিাযন করা িয়। খাদ্ে পহরসেো োইসের পহরচালক, অেো অনে
থকান পক্ষ, পহরচালক থযমন মসনানীর্ত করসর্ত পাসরন (উভয় থক্ষসে, "দ্ায়েদ্ধ পক্ষ"), এই মান পূরসণর জনে দ্ায়ী
োকসেন।
হনম্নহলহখর্ত হনসদ্ব হিকাটি হর্তনটি স্বর্তন্ত্র হেভাগ হনসয় েংগঠির্ত়: মানুে, যান এেং প্রহক্রয়ােমূি।

I. মান্ুে
A. শািীরিক দ্ূিত্ব
•

এই হনসদ্ব হিকার উসেসিে “েহিরঙ্গসনর যান” খাদ্ে এেং/ো পানীয় গ্রিন করার জনে হনহদ্ব ষ্ট একটি উন্মুক্ত যান
হিসেসে সংজ্ঞায়িত করা িসয়সে, যার একটি োমহয়ক ো যায়ী আেরণ োকসর্ত পাসর (অওহনং ো োদ্) যহদ্ থেই
আেরসণর অন্তর্ত দ্ুটি থখালা পাি োকসর্ত িসে োর্তাে চলাচসলর জনে। থর্তমন েহিরঙ্গসনর যাসন েকল থেহেল েি
হেে অন্তর্ত েয় ফু ে দ্ূসর োকসর্ত িসে অনে থকান থেহেল, হেে, পোট্রন, ো পাসয় িাৌঁো মানুসের রাস্তা ো কহরসডার
থেসক; হকন্তু থকান োর ো থরস্টু সরন্ট থকান প্বািবের্তী জায়গা (থযমন পাসয় িাৌঁোর পে) েেেিার করসর্ত চান
হনেবািী আসদ্ি 202.38 অনুোসর, যানীয় প্রসযাজে হমউহনহেপাহলটি যহদ্ র্তা অনুসমাদ্ন কসরন র্তািসল পাসয় িাৌঁো
মানুসের রাস্তা ো কহরসডার থেসক থেহেসলর হেকল্প দ্ূরত্ব হযর করসর্ত পাসরন পদ্ব্রসজ চলা মানুসের েংখোর পহরমাণ
হেসেচনা কসর, পাসয় িাৌঁো পসে জায়গা কর্তো োসক, এেং হনষ্প্রসয়াজন হভ়ি এ়িাসনা, ো তেকহল্পকভাসে, যানীয়
হমউহনহেপাহলটি িয়র্ত থেই োর ো থরস্টু সরন্টসক একটি িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা খাৌঁ়িা করসর্ত েলসর্ত পাসরন যার
উচ্চর্তা অন্তর্ত পাৌঁচ ফু ে যখন েয় ফু ে দ্ূরত্ব েজায় রাখা েম্ভে িসে না থেহেল এেং পেচারীসদ্র রাস্তা ো
কহরসডাসরর মসযে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয কমবচারীসদ্র োদ্ হদ্সয়, অভেন্তরীণ যারণক্ষমর্তা থযন একটি
হনহদ্ব ষ্ট অঞ্চসলর জনে দ্খল িংোপে দ্বারা হনযবাহরর্ত েেবাহযক দ্খসলর 50% পযবন্ত েীমােদ্ধ োসক।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর অেিেই হনহির্ত করা উহচর্ত থয কমবচারীসদ্র মসযে েেবদ্া কমপসক্ষ েয় ফু ে দ্ূরত্ব েজায়
রাখা িয়, যহদ্ না মূল হক্রয়াকলাপটির জনে আরও কম দ্ূরসত্বর প্রসয়াজন িয় (থযমন রান্না করা, পহরষ্কার
করা, থেহেল পহরষ্কার করা, রক্ষণাসেক্ষণ)। িারীহরক দ্ূরত্ব হনহেবসিসে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত
করসর্ত িসে থয েমস্ত কমীরা েেবদ্া একটি গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ পসর োসকন। গ্রািকসদ্র েসে োকার েময়
োসদ্, েে েময় অেিেই মুসখর আেরণ পস়ি োকসর্ত িসে; র্তসে, যহদ্ থেই গ্রািক দ্ুই েেসরর থেহি েয়েী িন
এেং হচহকৎোমূলকভাসে এই যরসণর আেরণ েিে করসর্ত েক্ষম িন।
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o

COVID-19 এর জনে গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণগুহলসর্ত কাপ়ি-হভহিক মুসখর আেরণ এেং হনষ্পহিসযাগে
মাস্কগুহল অন্তভুব ক্ত যা মুখ এেং নাক উভয়ই থঢসক রাসখ, হকন্তু র্তাসর্ত েীমােদ্ধ নয়।

o

র্তসে, থয কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসণ কমবযাসনর হক্রয়াকলাপগুহলর জনে োযারণর্ত েেহক্তগর্ত েুরক্ষামূলক েরঞ্জাম
(PPE) এর মাযেসম উচ্চর্তর মাোয় েুরক্ষা প্রসয়াজন িয়, থেখাসন োযারণর্ত কাপস়ির, হনষ্পহিসযাগে ো ঘসর
তর্তহর অনোনে মুসখর আেরণ গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ নয়। থেই হক্রয়াকলাপগুহলর জনে, থপিাগর্ত হনরাপিা ও
স্বাযে প্রিােন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদ্ব হিকা অনুোসর েংজ্ঞাহয়র্ত
হিোসে হেদ্েমান হিল্প মাসনর অযীসন েেেহৃর্ত N95 থরহিসরের ো েেহক্তগর্ত েুরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE)
েেেিার করা চাহলসয় যাওয়া উহচর্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয েহিরঙ্গন যারণক্ষমর্তা এর্ত েংখেক থেহেসলর মসযে েীমােদ্ধ
করা িয় যা হনরাপসদ্ এেং যোযেভাসে েহির্ত করা থযসর্ত পাসর যাসর্ত প্রসর্তেকটি থেহেল অপরগুহলর থেসক নূেনর্তম
েয় ফু ে দ্ূরসত্ব োসক।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয গ্রািকসদ্র েোর জনে অভেন্তরীণ এেং েহিরঙ্গন থেহেলগুহল েে
হদ্ক থেসক কমপসক্ষ েয় ফু ে দ্ূরসত্ব োসক। থযখাসনই থেহেলগুহলর মসযে দ্ূরত্ব রাখা েম্ভে নয়, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক
অেিেই এই যরসণর থেহেলগুহলর মসযে িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা তর্তহর করসর্ত িসে। িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা অেিেই
কমপসক্ষ পাৌঁচ ফু ে উচ্চর্তার িসর্ত িসে এেং জরুরী এেং/অেো আগুসনর প্রযান অেরুদ্ধ করসে না।

•

o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল গ্রািকসদ্র অভেন্তরীণ এেং েহিরঙ্গন োর প্রাঙ্গসণ েোর অনুমহর্ত হদ্সর্ত পাসর, যহদ্ পক্ষগুহলর
(থযমন গ্রািকসদ্র দ্ল) মসযে অন্তর্ত েয় ফু ে দ্ূরত্ব েজায় রাখা যায়।

o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয োর প্রাঙ্গসনর কমীরা, যখন েম্ভে, এসক অপসরর
এেং/অেো গ্রািকসদ্র থেসক কমপসক্ষ েয় ফু ে দ্ূরত্ব েজায় রাখসেন।

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল থেহেসলর যারণক্ষমর্তা অনুোসর একক থেহেসল যর্তজন েম্ভে েেহক্তসক েেসর্ত পাসর, থযখাসন
প্রসর্তেকটি থেহেসল েসেবাচ্চ 10 জন েেহক্ত োকসর্ত পাসরন।
o

একটি থেহেসল েসে োকা েেহক্তসদ্র অেিেই একই দ্সলর েদ্েে িসর্ত িসে হকন্তু র্তারা হেহভন্ন পহরোসরর িসর্ত
পাসরন।

o

োম্প্রদ্াহয়ক থেহেলগুহল থযখাসন একটি ে়ি থেহেসল একাহযক পক্ষ েেসর্ত পাসর, থকেলমাে র্তখনই অনুমহদ্র্ত
যহদ্ পক্ষগুহলর মসযে কমপসক্ষ েয় ফু ে দ্ূরত্ব েজায় রাখা যায়।

•

গ্রািকসদ্র জনে হেশ্রামকক্ষ প্রদ্ান করা দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক গ্রািসকরা হেশ্রামকসক্ষ োকাকালীন এেং র্তার জনে অসপক্ষা
করার েময় অেিেই োমাহজক দ্ূরসত্বর প্রচার করসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক ওয়াকব থস্টিন ও কমবচারীর েোর এলাকার েেেিার পহরের্তবন এেং/অেো েংখো েীমােদ্ধ
করসর্ত পাসর, যাসর্ত শ্রহমকরা েে হদ্ক থেসক অন্তর্ত েয় ফু ে দ্ূরসত্ব োসকন (থযমন, পাসি এেং যখন এসক অপসরর
মুসখামুহখ িন) এেং েেেিাসরর মযেের্তী েমসয় পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না কসর থকান জায়গা থিয়ার করসেন
না। যখন দ্ূরত্ব েজায় রাখা েম্ভে িয় না (থযমন হপক-আপ থস্টিনগুহল, কোি থরহজোরগুহল), দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল
এমন জায়গাগুহলসর্ত িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা (থযমন প্লাহস্টসকর রক্ষক থদ্ওয়াল) যাপন করসর্ত পাসর থযখাসন র্তারা
োয়ু প্রোি, উিাপ, িীর্তলকরণ ো োয়ুচলাচলসক প্রভাহের্ত করসে না এেং জরুরী অেযা এেং/অেো আগুন প্রযান
অেরুদ্ধ করসে না।
o

েেেিার করা িসল, OSHA হনসদ্ব িােলী অনুযায়ী িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা যাপন করা উহচর্ত।

o

িারীহরক প্রহর্তেন্ধক হেকসল্পর মসযে অন্তভুব ক্ত োকসর্ত পাসর: হেপ পদ্ব া, থপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরণ, ো
অনোনে অসভব দ্ে হেভাজক ো পাটিবিন।
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•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর একোসে একাহযক েেহক্ত দ্বারা থোে জায়গার (থযমন হিজার ো থস্টাসরজ রুম) েেেিার
হনহেদ্ধ করা উহচর্ত, যহদ্ না থেখাসন একই েময় েমস্ত কমীরা গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ পসর োসকন। র্তসে, মুসখর
আেরণ েেেিার করা েসেও, দ্খলকারীর েংখো কখনই যাসনর েেবাহযক যারণক্ষমর্তার 50% অহর্তক্রম করসর্ত
পারসে না, যহদ্ না থেটি একক দ্খলকারীর েেেিাসরর জনে তর্তহর করা িসয় োসক। েুরক্ষা থপ্রাসোকল েজায়
রাখার োসে দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োইসরর োর্তাে দ্বারা োয়ুচলাচল েেবাহযক পহরমাসণ ো়িাসনা উহচর্ত (থযমন
রান্নাঘসরর জানলা এেং দ্রজা খুসল থদ্ওয়া)।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েরু গহল, িলওসয় ো ফাৌঁকা জায়গাগুহলসর্ত েূচসকর োিাসযে থেপ ো হচি েেেিার কসর দ্ুহদ্সকর পেচলাচল হ্রাে করার জনে েেেযা গ্রিণ করা উহচর্ত, এেং েমস্ত েচরাচর েেেহৃর্ত অঞ্চসল এেং থয থকাসনা
অঞ্চল থযখাসন োহরেদ্ধ িওয়ার েম্ভােনা থেিী ো মানুে জমাসয়র্ত িসর্ত পাসর (থযমন ক্লক ইন/আউে থস্টিন,
স্বাযে হিহনং থস্টিন, থব্রক রুম), থেখাসন েয় ফু সের দ্ূরত্ব হচহির্ত কসর েংসকর্ত যাপন করসর্ত িসে।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক এই েে যাসন অেিেই েয় ফু সের েেেযাসনর িষ্ট েংসকর্ত হদ্সর্ত িসে:
▪

অডবার করা, খাোর হপক-আপ করা, েোর জনে ো হেশ্রামাগার েেেিাসরর জনে অসপক্ষা করা গ্রািকসদ্র
থকাসনা লাইন (থযমন থেপ ো অনোনে েমান কাযবকর উপায় েেেিার কসর); এেং

▪

থয থকাসনা হপক-আপ ো অেব প্রদ্াসনর যান (থযমন কাউন্টার, থেহেল, থরহজস্টার)।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক গ্রািকসদ্র জনে পৃেক প্রসেি/প্রযান এেং কমীসদ্র জনে পৃেক প্রসেি / প্রযান হনযবারণ করসর্ত
িসে, থযখাসন েম্ভে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক গ্রািকসদ্র র্তাসদ্র গা়িীসর্ত ো োইসর উপযুক্ত োমাহজক দ্ূরত্ব েজায় থরসখ অসপক্ষা করসর্ত
উত্োহির্ত করা উহচর্ত যর্তক্ষণ না খাোর হপক-আসপর জনে প্রস্তুর্ত িয় ো র্তাসদ্র েোর জায়গা প্রস্তুর্ত িয়।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক গ্রািকসদ্র অনলাইসন ো থফাসনর মাযেসম দ্ূরের্তী অডবার থদ্ওয়ার জনে উত্োহির্ত করা উহচর্ত।

•

থযখাসনই েম্ভে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক থযাগাসযাগহেিীন অডবার, অেব প্রদ্ান, থডহলভাহর, এেং হপক-আপ এেং/অেো
কােবোইড হপক-আপ োস্তোয়সনর েেেযা করা উহচর্ত।
o

যখন থযাগাসযাগহেিীন অেব প্রদ্ান করা েম্ভে নয়, র্তখন দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হেলসফাল্ডগুহলর েেেিার হ্রাে
করা এেং থকেল কাগসজর হরহেেগুহল েেেিার করা উহচর্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক প্রহর্তষ্ঠাসন েেয় িওয়া েময় েীমােদ্ধ করার জনে থয গ্রািকরা েেসেন র্তাসদ্র েমসয়র আসগ
অডবার থদ্ওয়ার অনুমহর্ত থদ্ওয়া হেসেচনা করা উহচর্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বাযে হেভাগ এর COVID-19 োইসনসজর োসে োমঞ্জেেপূণব হনদ্িবন যাপন করসর্ত িসে। দ্ায়েদ্ধ
পক্ষগুসলা র্তাসদ্র হনহদ্ব ষ্ট কমবসক্ষে ো যাসনর জনে হনজস্বকৃ র্ত েংসকর্ত তর্তহর করসর্ত পাসর, যহদ্ এই যরসনর েংসকর্ত
হেভাসগর েংসকসর্তর োসে োমঞ্জেেপূণব িয়। কমবচারী এেং পৃষ্ঠসপােকসদ্র এগুহল েম্পসকব স্মরণ কহরসয় হদ্সর্ত োইসনজ
েেেিার করা উহচর্ত:
o

র্তাসদ্র নাক এেং মুখ একটি মুসখর আেরণ হদ্সয় থঢসক রাখা।

o

েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম, PPE, েঠিকভাসে রাখা এেং যখন প্রসয়াজন, র্তা োহর্তল করা।

o

িারীহরক দ্ূরসত্বর হনসদ্ব িােলী থমসন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগব ো েংক্রমসণর প্রহর্তসেদ্ন করা, এেং হকভাসে এটি করা উহচর্ত।

o

িাসর্তর পহরেন্নর্তা এেং পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্তকরসণর হনসদ্ব হিকা অনুেরণ করুন।

o

যোযে শ্বাে-প্রশ্বাসের পহরেন্নর্তা এেং কাহি েংক্রান্ত হিষ্টাচার অনুেরণ করুন।
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B. আবদ্ধ স্থ্াষন্ সমাষবশ
•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই েিরীসর েমসের্ত িওয়া েীহমর্ত করসর্ত িসে (থযমন কমীসদ্র হমটিং) েে থচসয় থেিী
যর্তো েম্ভে এেং অনোনে পদ্ধহর্ত থযমন হভহডও ো থেহলকনফাসরহন্সং এর মসর্তা পদ্ধহর্ত েেেিার করা, CDC-র
হনসদ্ব হিকা অনুযায়ী "েেেো ও হনসয়াগকারীসদ্র জনে অন্তেবর্তী হনসদ্ব হিকা কসরানাভাইরাে থরাগ 2019 (COVID19) এর হেরুসদ্ধ পহরকল্পনা এেং প্রহর্তহক্রয়ার জনে" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019। যখন হভহডওকনফাসরহন্সং ো থেহলকনফাসরহন্সং েম্ভে িয়
না, র্তখন দ্াহয়ত্বিীল দ্লগুসলার থখালা, ভালভাসে থভহন্টসলোসরর মসযে হমটিং করা উহচর্ত এেং হনহির্ত করা উহচর্ত
থয েেহক্ত এক আসরকজসনর মসযে েয় ফু ে োমাহজক দ্ূরত্ব েজায় রাখসে (থযমন থচয়ার োকসল, থচয়াসরর
মযেের্তী জায়গা থেস়ি থদ্ওয়া, কমীসদ্র পযবায়ক্রসম থচয়াসর েেসর্ত িসে)।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত থগ ণ় েুসযাগ-েুহেযা এেং োম্প্রদ্াহয়ক এলাকাগুহল েন্ধ করার কো হেসেচনা করা যা
েমাসেিসক উৎোহির্ত কসর অেো থযগুহল থেহি িিব করা িয় (থযমন থভহন্ডং থমহিন, োম্প্রদ্াহয়ক কহফ
থমহিন)।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক থোে এলাকাগুহলসর্ত, থযমন হেশ্রামকক্ষ এেং থব্রকরুম-এ পযবাপ্ত োমাহজক দ্ূরসত্বর অনুিীলসনর
েেেযা করসর্ত িসে, এেং এই যরসনর এলাকায় যখন োমাহজক দ্ূরত্ব রক্ষা করা যাসে না, র্তখন থলাক েমাগম
েীমােদ্ধ রাখার জনে োইসনজ এেং হেসস্টম (থযমন দ্খলকৃ র্ত অেযায় োকার েময় ফ্ল্োগ করা) েেেিার করসর্ত
িসে।
o

•

খাদ্ে ট্রাক পহরচালনাকারী দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ এই যরসনর অনুিীলন োস্তোয়ন করা যর্তদ্ূর েম্ভে।

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ র্তাসদ্র কমীসদ্র জনে থয থকান েমাসেসির জনে োমাহজক েেেযান (অেবাৎ েয় ফু ে
েেেযান) পালন করার (থযমন হেরহর্ত, খাোর, হিফে শুরু/থিে িওয়া) েময়েূচী আগু-হপেু করা।

C. কমব ষেষেি সরিয়র্তা
•

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই আন্তঃেেহক্তগর্ত থযাগাসযাগ এেং েমাসেি কমাসনার জনে েেেযা গ্রিণ করসর্ত িসে, এমন
পদ্ধহর্তর মাযেসম:
o

শুযুমাে প্রসয়াজনীয় কমবচারীসদ্র মসযেই েিরীসর উপহযহর্ত েীহমর্ত করা;

o

কমবসক্ষসের েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক দ্ূরত্ব হনসদ্ব হিকা েজায় রাখার জনে অন-োইে কমী হ্রাে করা;

o

হিফটিং হডজাইন (উদ্ািরণস্বরূপ A/B দ্ল, আগমন/প্রযাসনর েময় আগু-হপেু করা);

o

থয েে কাজ যা োমাহজক দ্ূরত্ব েজায় রাখসর্ত থদ্য়, থেগুহলসক থেই েে কাসজর উপর অগ্রাহযকার থদ্ওয়া
থযগুহল র্তা কসর না;

o

একটি এলাকায় কমবরর্ত একাহযক ক্রু এেং/অেো দ্ল এহ়িসয় চলা হনযবাহরর্ত কাসজর েময়েূচী আগু-হপেু করা
এেং দ্খলকৃ র্ত এলাকা হনসদ্ব ি করার জনে হচি েেেিার করা; এেং/অেো

o

থযখাসন েম্ভে হক্রয়াকলাপ হেভাজন এেং েোহচং করা, যাসর্ত মানুে োমাহজক দ্ূরত্ব থমসন চলসর্ত পাসর এেং
একই েমসয় কর্তগুহল িার্ত েরঞ্জাম িিব কসর র্তার েংখো কমানী যায়।

থযখাসন েম্ভে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত খাদ্ে প্রস্তুর্তকারী কমীসদ্র হিফে চলাকালীন অনেসদ্র ওয়াকব থস্টিসন
পহরের্তবন ো প্রসেি না করসর্ত উৎোহির্ত করা, যহদ্ না থেগুহল যোযেভাসে পহরষ্কার করা িয় এেং/অেো
যোযে ভাসে জীোণুমুক্ত করা িয়।
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•

থযখাসন েম্ভে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর োভব াসরর জনে পৃেক কমবসক্ষে হনযবারণ করা উহচর্ত। ওভারলোপ কমাসর্ত োভব াসরর
উহচৎ থরস্টু সরসন্ট হনহদ্ব ষ্ট থজান পহরসেিন করা উহচর্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত েোর জনে কাস্টমার হরজাসভব িনসক উৎোহির্ত করা, থযখাসন র্তা োস্তেেম্মর্ত, অসপক্ষারর্ত
পৃষ্ঠসপােকসদ্র েমাসেি কমাসনার জনে।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর গ্রািকসদ্র েোর জায়গা ো অডবার উপলব্ধ িসয়সে র্তা জানাসনার জনে র্তাসদ্র থকাসনা
হডভাইে (উদ্ািরণস্বরূপ োজার) প্রদ্ান করা উহচর্ত নয়, যহদ্ না থেই যরসনর হডভাইেগুহল প্রহর্তটি
েেেিাসরর পসর পুঙ্খানুপুঙ্খভাসে পহরষ্কার করা িয় এেং জীোণুমুক্ত করা িয়।
▪

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক একটি অডবাসরর ো েোর অসপক্ষায় োকা গ্রািকসদ্র োসে অহডও থঘােণা, থেক্সে
োর্তবা ো হিসন প্রদ্হিবর্ত হেজ্ঞহপ্তর েেেিাসরর মাযেসম থযাগাসযাগ করসর্ত উৎোহির্ত করা িয়।

D. েলােল ও বারণজয
•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হেসক্রর্তা হপকআপ এেং/অেো থডহলভাহরর জনে হনহদ্ব ষ্ট এলাকা যাপন করসর্ত িসে,
যর্তো েম্ভে থযাগাসযাগ েীহমর্ত করসর্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োইসে আলাপচাহরর্তা এেং চলাচল েীহমর্ত করসর্ত িসে (থযমন, হিফে থিে িসয় যাওয়া কমী
এেং হিফে শুরু করা কমীসদ্র জনে পৃেক পৃেক প্রযান এেং প্রসেসির েেেযা) এেং (থযমন যর্ত থেহি েম্ভে
কমীসদ্র র্তাসদ্র ওয়াকব সস্টিসনর কাোকাহে োকসর্ত িসে)।

•

থয েে হেসক্রর্তাসদ্র প্রাঙ্গসণ আো প্রসয়াজন, থেখাসন দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর এক-েময়-একজন প্রহক্রয়া হনহির্ত করা
উহচর্ত, থযখাসন একোসর শুযুমাে একজন হেসক্রর্তা একটি পণে থডহলভার কসরন, কমীরা উচ্চ িিব করা পৃষ্টর্তল
পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত কসরন, এেং র্তারপর পরের্তী হেসক্রর্তা প্রাঙ্গসণ প্রসেি করসর্ত পাসরন।

•

থযখাসন েম্ভে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর প্রসেিদ্বাসরর েংখো েীহমর্ত করা উহচর্ত (1) হেহল্ডং-এ প্রসেিকারী ট্রাহফক প্রোি
পহরচালনা করার জনে এেং (2) অহি হনরাপিা এেং অনোনে প্রসযাজে হনয়ম থমসন চলার পািাপাহি স্বাযে হিহনংএর েুহেযা প্রদ্ান করার জনে।

•

হিহনংসয়র জনে প্রহর্তষ্ঠাসনর থভর্তসর ো োইসর লাইসন দ্াৌঁহ়িসয় োকা অেযায় েয় ফু ে োমাহজক দ্ূরত্ব েজায় রাখার
জনে একটি পহরকল্পনা তর্তহর করুন, থযমন প্রসযাজে।

II. জায়গা
A. িান্নাঘি এলাকা
•

কাসজ হফসর আোর আসগ, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই একটি েুয এেং হনরাপদ্ পহরসেি হনহির্ত করসর্ত রান্নাঘর
েেেযার থফরর্ত আোর পূসেবর একটি পরীক্ষা এেং মূলোয়ন েম্পন্ন করসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয রান্নাঘসরর কমীরা থযন েে েময় থফে কভার পসরন।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত রান্নাঘর পুনহেবনোে করা যাসর্ত েয় ফু ে দ্ূরত্ব েজায় রাখা যায়, যর্তদ্ূর েম্ভে।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত েম্ভে িসল হিফসের েময় আগু-হপেু করা, েমসয়র আসগ কাজ করার জনে (থযমন
খাদ্ে প্রস্তুহর্ত)।
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•

যর্তদ্ূর েম্ভে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হনহির্ত করসর্ত িসে থয রান্নাঘসরর কমীরা র্তাসদ্র পুসরা হিফসের েময় একটি
থস্টিসন হনসয়াহজর্ত োসকন (থযমন েোলাড ো হগ্রল ো থডজােব)।

•

থযখাসন প্রসযাজে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত ওয়াকব থস্টিসন এেং কাসজর এলাকায় মাকব ার যাপন করা থমসেসর্ত থেপ
হদ্সয় যাসর্ত েে হদ্ক থেসক েয় ফু ে দ্ূরত্ব হনসদ্ব ি করা যায়।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত রান্নাঘসরর কমীসদ্র উৎোহির্ত করা যাসর্ত পরের্তী েেহক্তর িাসর্ত হজহনেপে না হদ্সয়
থেগুহল কাউন্টাসর রাখা যাসর্ত পসরর েেহক্ত থেগুহল র্তুসল হনসর্ত পাসরন।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কমীসদ্র মসযে রান্নাঘসরর েরঞ্জাম (থযমন েু হর, িাৌঁহ়ি, নোক়িা/থর্তায়াসল) ভাগাভাহগ
করা কমাসর্ত িসে।

B. প্ররর্তিোমূলক সিঞ্জাম
•

হনহদ্ব ষ্ট কমবসক্ষসের কাযবক্রসমর জনে প্রসয়াজনীয় েেহক্তগর্ত হনরাপিামূলক েরঞ্জাম (PPE) ো়িাও, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক
অেিেই, গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ েংগ্রি করসর্ত িসে এেং কমবচারীসদ্র হেনামূসলে প্রদ্ান করসর্ত িসে কাজ করার
েময়। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর কাসে মুসখর আেরণ, মাস্ক এেং অনোনে প্রসয়াজনীয় েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম
(PPE)-এর পযবাপ্ত থযাগান োকা উহচর্ত, যহদ্ থকাসনা কমবচারীর প্রহর্তযাপসনর প্রসয়াজন িয় ো একজন
েরেরািকারীর যহদ্ প্রসয়াজন িয়। গ্রিণসযাগে মুসখর আেরসণর মসযে অন্তভুব ক্ত োকসে, হকন্তু র্তাসর্তই েীমােদ্ধ নয়,
কাপ়ি (থযমন, োহ়িসর্ত থেলাই করা, কুইক কাে, েোন্ডানা), োহজবকোল মাস্ক, N95 থরহিসরের এেং থফে
হেল্ড।

•

মুসখর আেরণগুহল েেেিাসরর পর অেিেই পহরষ্কার করসর্ত িসে ো প্রহর্তযাপন করসর্ত িসে এেং কাসরা োসর্তি ভাগ
করা চলসে না। অনুগ্রি কসর কাপস়ির মুসখর আেরণ এেং অনোনে যরসনর েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম
(PPE) েম্পসকব অহর্তহরক্ত র্তসেের জনে এেং র্তার োসে র্তা েেেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদ্ব িােলীর জনে থরাগ
হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায থকন্দ্র (CDC) এর হনসদ্ব হিকা থদ্খুন।
o

মসন রাখসেন থয কাপস়ির মুসখর আেরণ ো হনষ্পহিসযাগে মাস্ক থেইেে কমবসক্ষসের কাযবকলাসপর জনে
গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ হিোসে হেসেচনা করা িসে না থযখাসন মুসখর আেরসণর প্রসয়াজনীয়র্তার থক্ষসে উচ্চ
মাোর েুরক্ষা প্রসয়াজন। উদ্ািরণস্বরূপ, যহদ্ N95 থরহিসরের ঐহর্তিেগর্তভাসে থকান হনহদ্ব ষ্ট খাদ্ে থেো
কাযবকলাসপর জনে প্রসয়াজন িয়, একটি কাপ়ি ো োহ়িসর্ত তর্তহর মাস্ক র্তখন যসেষ্ট িসে না। দ্ায়েদ্ধ
পক্ষগুহলসক এই যরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসমর জনে থপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) মান থমসন
চলসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই র্তাসদ্র কমীসদ্র হনজস্ব গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ েেেিার করার অনুমহর্ত হদ্সর্ত িসে
হকন্তু র্তাসদ্র কমীসদ্র হনজস্ব মুসখর আেরণ েরেরাি করসর্ত েলসর্ত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসদ্ব হিকা কমীসদ্র
র্তাসদ্র েেহক্তগর্ত মাহলকানাযীন অহর্তহরক্ত প্রহর্তরক্ষামূলক আেরণ (থযমন োহজবকাল মাস্ক, N95 থরহিসরের, ো
থফে হিল্ড) পরা থেসক হেরর্ত করসে না, অেো অনেোয় যহদ্ দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল র্তাসদ্র কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসণ
কমীসদ্র আসরা থেহি হনরাপিামূলক েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) েেেিার করা োযের্তামূলক কসরন।
হনসয়াগকর্তবাসদ্র েকল প্রসযাজে থপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) মান থমসন চলসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয র্তাসদ্র কমীরা েে েময় মুসখর আেরণ পসর োসকন। দ্ায়েদ্ধ
পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয কমীরা িাসর্তর পহরেন্নর্তা অনুিীলন কসরন এেং রাজে এেং যানীয়
েোহনোহর থকাসডর োসে োমঞ্জেেপূণব খাহল িাসর্তর প্রহর্তেন্ধকর্তা েেেিার করসর্ত িসে।
o

যহদ্ কমীরা অ-খাদ্ে প্রস্তুহর্ত কাযবকলাসপর েময় গ্লাভে পসর োসকন, র্তািসল দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই:
▪

কমীসদ্র ঘন ঘন গ্লাভে প্রহর্তযাপন হনহির্ত করা; এেং
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▪
o

যহদ্ কমীরা গ্লাভে না পসরন, র্তািসল দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই কমীসদ্র ঘন ঘন িার্ত থযায়া এেং/অেো
েোহনোইজ করা হনহির্ত করসর্ত িসে।
▪

•

কাজ পহরের্তবন করার েময় কমীসদ্র গ্লাভে পহরের্তবন করসর্ত উৎোহির্ত করুন (উদ্ািরণস্বরূপ গ্রািকসদ্র
পহরসেিন করা থেসক কাো-চামচ রুমাসল থমা়িা)।

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয কমবচারী থেহেল পহরষ্কার কসরন র্তারা থযন োোন
এেং জল হদ্সয় িার্ত যুসয় থনন এেং যহদ্ র্তারা গ্লাভে পসর োসকন, র্তািসল থেহেল পহরষ্কার করার এেং
জীোণুমুক্ত করার আসগ এেং পসর র্তাসদ্র নর্তুন গ্লাভে পরসর্ত িসে।

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই শুযুমাে র্তখনই গ্রািকসদ্র প্রহর্তষ্ঠাসন প্রসেসির অনুমহর্ত থদ্ওয়া উহচৎ যহদ্ র্তারা একটি
গ্রিণসযাগে মুসখর আেরণ পসর োসকন; র্তসে, থেটি র্তখনই প্রসযাজে যহদ্ থেই গ্রািক দ্ুই েেসরর থেিী েয়েী িন
এেং হচহকৎোগর্তভাসে এই যরসনর আেরণ েিে করসর্ত েক্ষম িন।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত থেহেসল না েো পযবন্ত গ্রািকসদ্র মুসখর আেরণ পসর োকা প্রসয়াজনীয় করা (থযমন
হপকআসপর জনে অসপক্ষা করার েময়, কাউন্টার ো জানালায় অডবার থদ্ওয়ার েময়, থেহেল থেসক/পযবন্ত িাৌঁো,
হেশ্রামাগার থেসক/পযবন্ত িাৌঁো)।

o

থেহেসল েোর পর, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলার গ্রািকসদ্র খাোর এেং/অেো পানীয় না খাওয়ার েময় মুসখর আেরণ
পসর োকসর্ত উৎোহির্ত করা উহচর্ত, হকন্তু র্তা প্রয়জনীয় করা উচর্ত না।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই েস্তু থিয়ার করা েীহমর্ত করার জনে েেেযা গ্রিণ করসর্ত িসে, থযমন রান্নাঘসরর
েরঞ্জাম, কলম এেং থলখার পোড, থেই োসে থিয়ার করা পৃষ্ঠর্তল িিব করা, থযমন দ্রজার িার্তল, কীপোড,
এেং োচহিন; অেো, থিয়ার করা েস্তুর েংিসিব ো ঘন ঘন িিব করা পৃষ্ঠর্তসলর েংিসিব োকসল কমীসদ্র
গ্লাভে (োহনজে অনুযায়ী ো হচহকৎোগর্ত) পরা প্রসয়াজনীয় করা উহচৎ; অেো, কমীসদ্র থযাগাসযাসগর আসগ এেং
পসর িার্ত থযায়া প্রসয়াজনীয় করা উহচৎ।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই র্তাসদ্র কমীসদ্র হকভাসে পযবাপ্তভাসে মুসখর আেরণ েি, হকন্তু র্তাসর্তই েীহমর্ত নয়,
PPE প়িসর্ত, খুসল থফলসর্ত, পহরষ্কার করসর্ত (থযমন প্রসযাজে), এেং র্তার হনষ্পহি করসর্ত িয়, থেই হেেসয়
কমীসদ্র প্রহিক্ষণ হদ্সর্ত িসে।

B. স্বাস্থ্যরবরি, পরিচ্ছন্নর্তা, এবং জীবান্ুমুক্তকিণ
•

প্রােহঙ্গকর্তা অনুযায়ী, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই CDC এেং DOH এর েুপাহরিকৃ র্ত স্বাযেহেহয এেং পহরেিন্নর্তা ও
জীোণুমুক্তকরণ েংক্রান্ত োযেোযকর্তাগুহল থমসন চলসর্ত িসে, থযমন থেগুহল প্রসযাজে, যার মসযে আসে "COVID-19
এর জনে েরকাহর এেং থেেরকাহর থকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার হনসদ্ব হিকা" (Guidance for
Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19), এেং "েহ়িসয় প়িা োমান"
(STOP THE SPREAD) থপাস্টার। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই হকেু লগ েজায় রাখসর্ত িসে যাসর্ত র্তাহরখ,
েময় এেং পহরেন্নর্তা ও জীোণুমুক্তকরসণর পহরহয অন্তভুব ক্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই োইসে িোন্ড িাইহজন থস্টিন প্রদ্ান করসর্ত এেং রক্ষণাসেক্ষণ করসর্ত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িার্ত থযায়ার জনে: োোন, চলমান িালকা গরম জল, হনষ্পহিসযাগে কাগসজর থর্তায়াসল, এেং একটি লাইহনং
থদ্ওয়া গাসেবজ কোন।

o

িার্ত েোহনোইজ করার জনে: থযখাসন িার্ত থযায়ার েুহেযা পাওয়া যাসে না ো েম্ভে নাও িসর্ত পাসর থেইেে
এলাকার জনে একটি অোলসকািল হভহিক িোন্ড েোহনোইজার যাসর্ত অন্তর্ত 60% অোলসকািল োসক।
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o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত উচ্চ মাোয় িিব করা এলাকাগুহল জুস়ি িোন্ড েোহনোইজার উপলব্ধ করা (থযমন
হেশ্রামাকসক্ষর োইসর)। এো েুহেযাজনক জায়গায় রাখা উহচর্ত, থযমন প্রসেিদ্বার, প্রযান দ্বার, কোহিয়াসর।
থযখাসন েম্ভে িিবহেিীন িোন্ড েোহনোইজার হডেসপনোর যাহপর্ত করা উহচর্ত।

o

খাোসরর ট্রাক এেং োস়ির থক্ষসে থযখাসন দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল চলমান জসলর থস্টিন প্রদ্ান করসর্ত অক্ষম,
থেখাসন কমীসদ্র গ্লাভে পরসর্ত িসে অেো হনয়হমর্ত িোন্ড েোহনোইজার েেেিার করসর্ত িসে এেং যুক্তরাষ্ট্রীয়,
রাজে এেং যানীয় খাদ্ে পহরচালনা এেং পহরেন্নর্তার প্রসয়াজনীয়র্তা থমসন চলসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলার িোন্ড েোহনোইজার থস্টিসনর কাসে েংসকর্ত রাখা উহচর্ত যা হনসদ্ব ি কসর থয দ্ৃিেমান থনাংরা
িার্ত োোন এেং জল হদ্সয় যুসয় থফলা উহচর্ত; িোন্ড েোহনোইজার দ্ৃিেমান থনাংরা িাসর্ত কাযবকর নয়।

•

েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) েি অনোনে থনাংরা পণে হনষ্পহির জনে োইসের চারপাসি পাে রাখা
উহচৎ।

•

থেক-আউে/থডহলভাহরর জনে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই এগুহল করসর্ত িসে:
o

খাদ্ে এেং/অেো পানীসয়র জনে অসপক্ষারর্ত গ্রািকসদ্র জনে িোন্ড িাইহজন থস্টিন প্রদ্ান করা;

o

কমীরা োোন এেং জল হদ্সয় িার্ত যুসেন অেো িোন্ড েোহনোইজার েেেিার করসেন, এেং, যহদ্ কমীরা
গ্লাভে েেেিার কসরন, র্তািসল হনয়হমর্তভাসে থেগুহল পহরের্তবন করসেন র্তা হনহির্ত করা; এেং

o

যহদ্ হপক-আপ/থডহলভাহর অভেন্তরীণ/থঘরা জায়গায় িয়, র্তািসল োয়ুচলাচসলর জনে জানালা এেং/অেো দ্রজা
থখালা োসক র্তা হনহির্ত করা।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই থিয়ার করা এেং ঘন ঘন িিব করা পৃষ্ঠর্তসলর জনে যোযে পহরষ্কার করার এেং
জীোণুমুক্তকরসণর েরঞ্জাম প্রদ্ান করসর্ত িসে এেং র্তাসদ্র কমীসদ্র থেই পৃষ্ঠর্তল েেেিাসরর আসগ এেং পসর
প্রস্তুর্তকারসকর হনসদ্ব িনা অনুেরণ কসর এই েরঞ্জাম েেেিার করসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত িসে, এেং র্তারপর িাসর্তর
পহরেন্নর্তা অনুেরণ করসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক হনয়হমর্তভাসে যানটিসক পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসর্ত িসে এেং অসনসকর দ্বারা েেেহৃর্ত উচ্চ
েুৌঁ হক েম্পন্ন যানগুহলসক আরও হনয়হমর্ত পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত করসর্ত িসে। পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্তকরণ
অেিেই কস ার এেং চলমান িসর্ত িসে এেং প্রসয়াজন অনুযায়ী অন্তর্ত প্রহর্তটি হিফে, তদ্হনক ো আসরা ঘন ঘন
িসর্ত িসে। কীভাসে থফহেহলটিগুহল পহরষ্কার করসেন র্তার হেিদ্ হনসদ্ব িােলীর জনে অনুগ্রি কসর DOH এর
"COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং থেেরকাহর থকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুমুক্ত করার হেেসয়
অন্তেবর্তীকালীন হনসদ্ব হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) থদ্খুন।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হেশ্রামকক্ষগুহল হনয়হমর্ত পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করা হনহির্ত করসর্ত িসে।
হেশ্রামাগারগুহল কর্ত ঘন ঘন র্তা েেেহৃর্ত িয় র্তার উপর হনভব র কসর আসরা থেহি োর পহরষ্কার এেং
জীোনুমুক্ত করা উহচৎ।
▪

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয হেশ্রামাগাসরর যারণ ক্ষমর্তা কমাসনার জনে োইসনজ,
দ্খল করা আসে হকনা র্তার মাকব ার ো অনোনে পদ্ধহর্ত েেেিার কসর োমাহজক দ্ূরসত্বর হেহযমালা থযন
থমসন চলা িয়।

▪

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয েরঞ্জাম এেং যন্ত্রপাহর্তগুহল হনয়হমর্তভাসে পহরষ্কার করা
িয় হনেহন্ধর্ত জীোণুনািক েেেিার কসর, যার মসযে োকসে অন্তর্ত কমীরা যখন ওয়াকব সস্টিন পহরের্তবন
কসরন অেো একটি নর্তুন যন্ত্রপাহর্তর থেসে যান। EPA দ্বারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কাযবকর হিসেসে
িনাক্ত িওয়া হনউইয়কব থস্টসের পহরসেি েংরক্ষণ দ্প্তসরর (Department of Environmental
Conservation, DEC) হনেহন্ধর্ত পণেগুসলার র্তাহলকা েেেিার করুন।
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•

o

যহদ্ পহরষ্কার ো জীোণুনািক পণে ো পহরষ্কার ো জীোণুনািকর্তার কাজ হনরাপিার েুৌঁ হক েৃহষ্ট কসর অেো
উপাদ্ান ো যন্ত্রপাহর্তর অেনহর্ত ঘোয়, র্তািসল দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই িোন্ড িাইহজন থস্টিন যাপন করসর্ত
িসে েেেিাসরর মযেের্তী েমসয়র জনে এেং/অেো হনষ্পহিসযাগে গ্লাভে এেং/অেোএই যন্ত্রপাহর্ত েেেিার কসর
এমন কমীসদ্র েংখো েীহমর্ত করসর্ত িসে।

o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক একজন কমীর COVID-19 িনাক্ত িওয়ার থক্ষসে উন্মুক্ত এলাকার পহরষ্কাসরর এেং
জীোণুমুক্ত করার েেেযা করসর্ত িসে, যার অন্তভুব ক্ত িসে অন্তর্ত পসক্ষ েকল অহযক থলাক চলাচল িয় এমন
এলাকা এেং থেহি-িিব করা িয় এমন পৃষ্ঠর্তল (থযমন ভাগাভাহগ করা যন্ত্রপাহর্ত, েরঞ্জাম, থমহিন, ওয়াকব
থস্টিন, হকপোড, থেহলসফান) ইর্তোহদ্ পহরষ্কার করা।

থকাসনা েেহক্তর COVID-19 আসে েসল েসেি িসল অেো হনহির্ত িসল "আপনার থফহেহলটি পহরষ্কার করা এেং
জীোণুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসদ্ব হিকা হনম্নরূপ:
o

COVID-19 আসে েসল েসেিভাজন ো হনহির্ত েেহক্তর দ্বারা েেেহৃর্ত এলাকাগুহল েন্ধ করা।
▪

প্রভাহের্ত এলাকাগুহল েন্ধ কসর থদ্ওয়া উহচৎ এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা প্রসয়াজন।

▪

যহদ্ থকান খাদ্ে ট্রাসকর কমবচারীসক COVID-19 আসে েসল েসেি করা িয় অেো হনহির্ত করা িয়,
র্তািসল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না িওয়া পযবন্ত খাদ্ে ট্রাকটি েন্ধ কসর রাখসর্ত িসে।

o

এলাকায় হেমান োর্তাে ো়িাসনার জনে োইসরর দ্রজা ও জানালা খুলুন।

o

পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপক্ষা করুন। যহদ্ 24 ঘণ্টা েম্ভে না িয়, র্তািসল যর্তহদ্ন
েম্ভে অসপক্ষা করুন।

o

COVID-19 আসে েসল েসেিভাজন ো হনহির্ত েেহক্তর দ্বারা েেেহৃর্ত েকল এলাকা পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত
করুন থযমন অহফে, োেরুম, োযারণ এলাকা, এেং থিয়ার করা েরঞ্জাম।

o

একোর এলাকাটি যোযেভাসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা িসয় থগসল, এটি েেেিাসরর জনে পুনরায় থখালা
থযসর্ত পাসর।

o

▪

COVID-19 আসে েসল েসেি করা িসয়সে অেো হনহির্ত করা িসয়সে এমন েেহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ ো
হনকে থযাগাসযাগ থনই এমন কমীরা পহরষ্কার এেং জীোনুমক্ত
ু করসণর পর পরই কমবসক্ষসে হফসর থযসর্ত
পাসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ ো হনকে" থযাগাসযাগ েম্পসকব র্তসেের জনে "COVID-19 েংক্রমণ ো এক্সসপাজাসরর পর কাসজ
হফসর আো েরকাহর ও থেেরকাহর কমবচারীসদ্র জনে অন্তেবর্তীকালীন হনসদ্ব হিকা" (Interim Guidance for
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) থদ্খুন।

যহদ্ োর্ত হদ্সনর থেিী েময় অহর্তোহির্ত িয় COVID-19 আসে েসল েসেিভাজন ো হনহির্ত েেহক্ত থফহেহলটি
পহরদ্িবন করার পর ো েেেিার করার পর়, র্তািসল যানটিসক অহর্তহরক্ত পহরষ্কার করার এেং জীোনুমুক্ত
করার প্রসয়াজন থনই, হকন্তু হনয়মমাহফক পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত করা অেোির্ত রাখা উহচর্ত।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কমীসদ্র হনসজসদ্র মসযে খাদ্ে এেং পানীয় ভাগাভাহগ করা হনহেদ্ধ করসর্ত িসে, োহ়ি
থেসক দ্ুপুসরর খাোর আনসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত িসে এেং খাোর খাওয়ার েময় োমাহজক েেেযান েজায় রাখার
জনে পযবাপ্ত জায়গা েংরক্ষণ করসর্ত িসে।

•

দ্াহয়ত্বিীল দ্লগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয গ্রািকসদ্র েরােহর েরেরাি করা েকল মিলা একক
েেেিাসরর হডেসপাসজেল কসন্টইনার ো পুনেবেেিারসযাগে কসন্টইনাসর োকসর্ত িসে যা হনয়হমর্তভাসে পহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত করা িয়, আদ্িবভাসে প্রহর্তটি পসক্ষর েেেিাসরর মযেের্তী েমসয়।
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•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর হনহির্ত করা উহচর্ত থয অহর্তহেসদ্র একক েেেিাসরর, কাগসজর, হনষ্পহিসযাগে থমনু এেং/অেো
থমনু োদ্া থোডব/চক থোডব/থেহলহভিন/থপ্রাসজক্টসর প্রদ্হিবর্ত িয়, থযখাসন েম্ভে। যহদ্ হনষ্পহিসযাগে নয় এমন থমনু
েেেিার করা িয়, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই প্রহর্তটি পসক্ষর েেেিাসরর মযেের্তী েমসয় থমনুগুহল পহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত করসর্ত িসে।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত গ্রািকসদ্র অনলাইসন থমনু থদ্খসর্ত উৎোহির্ত করা (থযমন র্তাসদ্র হনজস্ব স্মােবসফান
ো ইসলকট্রহনক হডভাইসে) থযখাসন েম্ভে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই আসগ পোক করা হেলভারওয়োর ো আসগ থেসক থরাল করা হেলভারওয়োর েেেিার
করসর্ত িসে। হেলভারওয়োর অেিেই মাস্ক এেং গ্লাভে পরা অেযায় হপ্র-থরাল করসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর থমা়িাসনা নয় এমন ে এেং েু েহপক েরেরাি করা উহচর্ত নয়।

C. পর্ব ায়িরমকভাষব পুন্িায় শুরু কিা
•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক পুনরায় থখালার হক্রয়াকলাপ পযবায়ক্রহমকভাসে করার জনে উৎোহির্ত করা িয় যাসর্ত উৎপাদ্ন
ো কাজ স্বাভাহেক পযবাসয় হফসর আোর আসগ পহরচালন েংক্রান্ত েমেোর েমাযান করা েম্ভে িয়। দ্ায়েদ্ধ
পক্ষগুহলর উহচর্ত প্রেম পুনরায় থখালার েময় কমী, কাসজর েময় এেং উপলব্ধ গ্রািসকর েংখো েীহমর্ত করার কো
হেসেচনা করা উহচর্ত যাসর্ত পহরের্তবসনর োসে মাহনসয় থনওয়ার ক্ষমর্তা প্রদ্ান করা যায়।

D. যর্াগাষর্াগ পরিকল্পন্া
•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে থয র্তারা রাসজের জাহর করা হিল্প হনসদ্ব হিকা পযবাসলাচনা কসরসেন
এেং েুেসর্ত থপসরসেন, এেং র্তারা র্তা োস্তোয়ন করসেন।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক কমবচারী, হেসক্রর্তা এেং গ্রািকসদ্র জনে একটি থযাগাসযাগ পহরকল্পনা তর্তহর করা উহচর্ত যা
কমীসদ্র র্তেে প্রদ্াসনর জনে প্রসযাজে হনসদ্ব িনা, প্রহিক্ষণ, স্বাক্ষর, এেং একটি েঙ্গহর্তপূণব উপায় অন্তভুব ক্ত কসর।
দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল ওসয়ে থপজ, থেক্সে এেং ইসমইল গ্রুপ এেং থোিাল হমহডয়া উন্নয়ন করার কো হেসেচনা করসর্ত
পাসরন।

III. প্ররিয়াসমূহ
A. রিরন্ং এবং পিীো
•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই র্তাসদ্র কমীসদ্র জনে োযের্তামূলক তদ্হনক স্বাযে হিহনং এর অনুিীলন োস্তোয়ন করসর্ত
িসে এেং থযখাসন কাযবকর, হেসক্রর্তাসদ্র জনেও, হকন্তু এই যরসনর িীহনং গ্রািক এেং থডহলভাহর কমীসদ্র জনে
োযের্তামূলক করা িসে না।
o

িীহনং অনুিীলন দ্ূর থেসক েম্পন্ন করা থযসর্ত পাসর (থযমন থেহলসফান ো ইসলকট্রহনক জহরসপর মাযেসম),
কমী োইসে হরসপােব করার আসগ, যর্তদ্ূর েম্ভে; অেো োইসেও র্তা করা থযসর্ত পাসর।

o

হিহনং থিে িওয়ার পূসেব এসক অপসরর োসে ঘহনষ্ঠ থযাগাসযাসগ আো থেসক কমীসদ্র হেরর্ত রাখার জনে
িীহনং এর েমন্বয়োযন করা উহচর্ত।

o

অন্তর্ত পসক্ষ েে কমী এেং হেসক্রর্তাসদ্র হিহনং োযের্তামূলক করসর্ত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েেেিার করসর্ত
েম্পূণব করসর্ত িসে যা হনযবারণ কসর থয কমী ো হেসক্রর্তার োসে হনসম্নাক্ত ঘেনাগুহল ঘসেসে হক না:
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(a)
থজসনশুসন গর্ত 14 হদ্সন ঘহনষ্ঠ ো হনকে েংিসিব থেসকসেন এমন কারও েসঙ্গ হযহন
COVID-19 এর জনে পরীক্ষায় পহজটিভ ফল লাভ কসরসেন ো যার মসযে COVID-19 এর লক্ষণ
রসয়সে।
(b)

গর্ত 14 হদ্সন COVID-19 এর পরীক্ষায় ইহর্তোচক ফল লাভ কসরসেন; এেং/অেো

(c)

গর্ত 14 হদ্সন র্তার COVID-19 এর থকানও লক্ষণ থদ্খা হদ্সয়সে হক না।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল গ্রািকসদ্র একটি স্বাযেজহনর্ত হিহনং েম্পন্ন করসর্ত অেো থযাগাসযাসগর র্তেে প্রদ্ান করসর্ত োযে
করসর্ত পাসর না হকন্তু গ্রািকসদ্র র্তা করসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত পাসর। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল গ্রািকসদ্র থযাগাসযাসগর র্তেে
প্রদ্ান করার জনে একটি হেকল্প প্রদ্ান করসর্ত পাসরন যাসর্ত প্রসয়াজসন র্তাসদ্র লগ করা থযসর্ত পাসর এেং র্তাসদ্র
োসে থযাগাসযাগ করা থযসর্ত পাসর কন্টোক্ট থট্রহেসের জনে।

•

COVID-19 এর োসে েংহেষ্ট উপেগব েম্পসকব েেবাহযক িালনাগাদ্কৃ র্ত র্তসেের জনে "কসরানাভাইরাসের লক্ষণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকব CDC হনসদ্ব হিকা থদ্খুন।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত কমীসদ্র জনে এটি আেিেক করা যাসর্ত, যহদ্ এেং যখন উপসরাক্ত থকান প্রসশ্নর প্রহর্ত
র্তাসদ্র উিসর পহরের্তবন িয় র্তারা থযন অহেলসে র্তা প্রকাি কসরন, থযমন যহদ্ র্তারা উপেগব অনুভে করসর্ত শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো র্তার পসর।

•

মাহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর েমান কমবেংযাসনর েুসযাসগর কহমিন (U.S. Equal Employment Opportunity Commission)
ো স্বাযে হেভাগ (DOH) এর নীহর্তমালা অনুযায়ী হিহনং প্রশ্নপসের োসে তদ্হনক র্তাপমাো পরীক্ষা করাও িসর্ত
পাসর। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক কমীসদ্র স্বাযে েংক্রান্ত র্তসেের থরকডব (উদ্ািরণস্বরূপ র্তাপমাোর র্তেে) রাখসর্ত হনহেদ্ধ
করা িসয়সে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হনহির্ত করসর্ত িসে থয র্তাপমাো পরীক্ষণ েি অনোনে হিহনং কাযবক্রম েম্পাদ্ন করা থকাসনা
কমী, োইসে প্রসেি করা েম্ভােে েংক্রাহমর্ত কমবচারী অেো হেসক্রর্তাসদ্র দ্বারা েংক্রমণ থেসক যোযে ভাসে
েুরহক্ষর্ত। থয কমীরা হিহনং কাযবক্রম েম্পাদ্ন কসরন র্তাসদ্র থরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায থকন্দ্র (CDC), স্বাযে
হেভাগ (DOH) এেং থপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) থপ্রাসোকসলর োসে পহরহচর্ত হনসয়াগকর্তবাহচহির্ত েেহক্তসদ্র দ্বারা প্রহিহক্ষর্ত িওয়া উহচর্ত।

•

হিহনং করা কমীসদ্র জনে কমপসক্ষ একটি থফে মাস্ক েি েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) প্রদ্ান করা
উহচর্ত এেং র্তাসদ্র র্তা েেেিার করা উহচর্ত, এেং র্তাসর্ত গ্লাভে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি থফে হিল্ড
অন্তভুব ক্ত িসর্ত পাসর।

•

একজন কমী ো হেসক্রর্তা যাসক COVID-19 উপেসগবর জনে ইহর্তোচক হিোসে হিন করা িসয়সে র্তাসক প্রাঙ্গসণ
প্রসেি করসর্ত অনুমহর্ত থদ্ওয়া উহচর্ত নয় এেং মূলোয়ন এেং পরীক্ষার জনে স্বাযে পহরচযবা প্রদ্ানকারীর োসে
থযাগাসযাগ করার হনসদ্ব ি হদ্সয় োহ়িসর্ত পাঠিসয় থদ্ওয়া উহচর্ত। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক থকাসনা ইহর্তোচক েংক্রমণ
েম্পসকব অহেলসে রাজে এেং থযখাসন োইেটি অেহযর্ত র্তার যানীয় স্বাযে হেভাগসক জানাসর্ত িসে। দ্ায়েদ্ধ
পক্ষগুহলসক স্বাযেসেো ও পরীক্ষা করার েংযানগুহলর েম্পসকব র্তেে কমবচারীসদ্র েরেরাি করসর্ত িসে।

•

COVID-19 এর েসেিজনক ো হনহির্ত েংক্রমসণর পর অেো একজন কমবচারীর েংক্রাহমর্ত েেহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ
থযাগাসযাগ ো েংিসিব আোর পর কমবসক্ষসে হফসর আেসর্ত চাওয়া কমীসদ্র জনে থপ্রাসোকল এেং নীহর্ত েম্পসকব
দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলার স্বাযে হেভাগ (DOH) এর "COVID-19 েংক্রমণ ো েংক্রমসণর েংিসিব আোর পর কাসজ
হফসর আো েরকাহর ও থেেরকাহর কমবচারীসদ্র জনে অন্তেবর্তীকালীন হনসদ্ব হিকা" (Interim Guidance for Public
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) অনুেরণ করা
উহচৎ।
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•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হিহনং প্রহক্রয়া দ্বারা েংগৃিীর্ত েকল কমী এেং হেসক্রর্তার প্রহর্তহক্রয়া প্রহর্তহদ্ন
পযবাসলাচনা করসর্ত িসে এেং এই যরসনর পযবাসলাচনার একটি থরকডব েজায় রাখসর্ত িসে। যহদ্ থকাসনা কমী
পরের্তীকাসল COVID-19 েংক্রান্ত উপেসগবর েম্মুখীন িন র্তািসল দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক থেই কমীসদ্র জনে একটি
থযাগাসযাগসক উপযুক্ত পক্ষ হিোসে িনাক্ত করসর্ত িসে, থযমন প্রশ্নপেটিসর্ত উসেখ করা িসয়সে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই একজন োইে হনরাপিা মহনের মসনানীর্ত করসর্ত িসে যার দ্াহয়সত্বর মসযে রসয়সে
োইসের হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হদ্ক থমসন চলা।

•

যর্তো েম্ভে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত এমন েকল কমী ও দ্িবনােী েি প্রসর্তেক েেহক্তর একটি লগ েজায় রাখা,
যাসদ্র কাসজর োইে ো এলাকায় অনোনে েেহক্তসদ্র োসে ঘহনষ্ঠ থযাগাসযাগ িসর্ত পাসর; থেই েকল গ্রািক ও
থডহলভাহর ো়িা যা উপযুক্ত েেহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসে ো কন্টোক্টসলে মাযেম দ্বারা
েঞ্চাহলর্ত িয়। লসগ থযাগাসযাসগর র্তেে োকসর্ত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল যাসর্ত েে পহরহচহর্ত
িনাক্ত করা থযসর্ত পাসর, খুৌঁসজ পাওয়া যায় এেং র্তাসক জানাসনা যায়। দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই রাজে এেং
যানীয় স্বাযে হেভাসগর থযাগাসযাগ িনাক্তকরণ প্রসচষ্টার োসে েিসযাহগর্তা করসর্ত িসে।
o

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহল গ্রািকসদ্র একটি স্বাযেজহনর্ত হিহনং েম্পন্ন করসর্ত অেো থযাগাসযাসগর র্তেে প্রদ্ান করসর্ত
োযে করসর্ত পাসর না হকন্তু গ্রািকসদ্র র্তা করসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত পাসর।

B. শন্াক্ত এবং খুুঁষজ যবি কিা
•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক র্তাসদ্র োইসে থকাসনা কমবচারীর COVID-19 পরীক্ষায় ইহর্তোচক ফলাফল িসয়সে েসল জানসর্ত
পারসল অেিেই অহেলসে রাজে এেং যানীয় স্বাযে হেভাগসক থেই েম্পসকব অেহির্ত করসর্ত িসে।

•

দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই একজন োইে হনরাপিা মহনের মসনানীর্ত করসর্ত িসে যার দ্াহয়সত্বর মসযে রসয়সে
োইসের হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হদ্ক থমসন চলা।

•

একজন কমী, হেসক্রর্তা ো গ্রািক হযহন েেেোর োসে হমেহিয়ায় জহ়ির্ত িসয়সেন, র্তার পরীক্ষায় ইহর্তোচক
ফলাফসলর থক্ষসে, দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই কমবসক্ষসে েমস্ত থযাগাসযাগ িনাক্তকরসণর জনে রাজে এেং যানীয়
স্বাযে হেভাসগর োসে েিায়র্তা করসর্ত িসে, এেং থযখাসন কমবযান অেহযর্ত থেখাসনর যানীয় স্বাযে হেভাগসক অেিেই
প্রেম েেহক্তর COVID-19 উপেগব থদ্খা থদ্ওয়ার ো ইহর্তোচক পহরক্ষসণর 48 ঘন্টা আসগ পযবন্ত, থযো আসগ িয়,
খাদ্ে পহরসেো যাসন প্রসেি করা েকল হেসক্রর্তা/গ্রািক (থযমন প্রসযাজে) এেং লগ করা েকল কমী েম্পসকব
জানাসর্ত িসে। যুক্তরাষ্ট্রীয় এেং রাসজের আইন এেং হনয়মকানুন অনুযায়ী অেিেই থগাপনীয়র্তা েজায় রাখসর্ত িসে।

•

যানীয় স্বাযে হেভাগগুহল, র্তাসদ্র আইহন কর্তৃবসত্বর অযীসন, েংক্রমন েি ো েংক্রমসণর েংিসিব আো েেহক্তসদ্র
পযবসেক্ষন এেং যার্তায়াসর্তর েীমােদ্ধর্তা োস্তোয়ন করসর্ত পাসর, যার মসযে োহ়িসর্ত আইসোসলিান ো থকায়ারান্টাইন
অন্তভুব ক্ত।

•

থয েকল েেহক্তসক ের্তকব করা িসয়সে থয র্তারা COVID-19 আক্রান্ত েেহক্তর কাোকাহে ো েংিসিব এসেসেন, এেং
যাসদ্র িনাক্তকরণ, ট্রোহকং ো অনোনে পদ্ধহর্তর মাযেসম ের্তকব করা িসয়সে, র্তাসদ্র ের্তকব োর্তবা পাওয়ার োসে োসে
র্তাসদ্র হনসয়াগকর্তবার কাসে স্ব-প্রহর্তসেদ্ন করসর্ত িসে এেং উপসর েহণবর্ত এেং উহেহখর্ত থপ্রাসোকল অনুেরণ করসর্ত
িসে।
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IV. রন্ষয়াগকর্তবাি পরিকল্পন্াসমূহ
দ্ায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েিসজই থচাসখ পসর এমন যাসন অেিেই কমীসদ্র জনে োইসে েম্পূণব করা হনরাপিার পহরকল্পনা
থপাস্ট করসর্ত িসে। COVID-19 হেস্তার থেসক রক্ষা করসর্ত েেেোর মাহলক এেং পহরচালকসদ্র উন্নর্ত পহরকল্পনা
উন্নয়সন গাইড করার জনে রাজে একটি েেেো পুনরায় থখালার হনরাপিা পহরকল্পনার থেমসপ্লে উপলব্ধ কসরসে।
অরর্তরিক্ত রন্িাপত্তা র্তিয, রন্ষদ্ব রশকা এবং সম্পদ্ পাওয়া র্াষব এখাষন্:
হনউ ইয়কব থস্টে স্বাযে দ্প্তসরর নসভল কসরানাভাইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইে (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর থরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায কসরাভাইরাে (COVID-19) ওসয়েোইে
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থপিাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন COVID-19 ওসয়েোইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রন্ষেি রলষঙ্ক, রন্রির্ত করুন্ যর্ আপরন্ এই রন্ষদ্ব রশকা অন্ুর্ায়ী কাজ কিাি বািযবািকর্তা পষ়েষেন্ এবং
বুঝষর্ত পািষেন্:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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