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এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত বি সংক্রান্ত বযবসার জিয প্রর্ াজয ার্দর পুিরায় খ ািার
অিুমনি খদওয়া হর্য়র্ে, খসই সার্ে খসই সকি বি সংক্রান্ত বযবসাসমূহ খ গুনি পূর্বে অপনরহা ে
নহসার্ব কাজ করার অিুমনি খপর্য়নেি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চিাকািীি সমর্য় কাঠ কাটা এবং খচড়াইর্য়র সার্ে ুক্ত
বযাবসাগুনির্ক বিসংক্রান্ত রাজয এবং ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াজিীয়িায় খ খকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে নির্জর্দর
ওয়ানকবহাি রা র্ি হর্ব এবং খসগুনি িার্দর পনরচািিা-প্রনক্রয়ার অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব। খকার্িা
নবদযমাি প্রর্ াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিযাপি করা
এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।
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সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

কমীর্দর মর্যয 6 েু র্টর বযবযাি নিনিি করর্ি হর্ব, নদ িা
সুরক্ষা বা মূি কা েকিার্পর (খ মি, অযার্সম্বনি িাইি) জিয
আর্রা কম বযবযার্ির প্রর্য়াজি হয়।
খ খকার্িা সময় কমীরা
ি পরস্পর্রর খের্ক 6 েু র্টর কম
দূর্রর্ে োকর্বি, ি ি িার্দর অবিযই একটি গ্রহণর্ াগ্য মুর্ র
আবরণ পরর্ি হর্ব।
খ খকার্িা কাজ া অর্যন্তর্র ঘটর্ে, িার জিয সুপারর্াইসরর্দর
বাদ নদর্য় 1 জি কমী প্রনি 250 বগ্েেুট পনরসর বরাে করর্ি
হর্ব, নদ িা অনিনরক্ত বযনক্তগ্ি সুরক্ষার বযবযা
বাস্তবানয়ি করা হয় (খ মি, সব সমর্য়র জিয মুর্ র আবরণ)।
নদ খোট জায়গ্া (খ মি নিেট, হর্য়স্ট) একানযক বযনক্ত
দ্বারা দ ি করা হয়, িাহর্ি অনযগ্রহণ সর্বোচ্চ যারণ ক্ষমিার
50% এর মর্যয রা ুি।

শুযুমাে বিে মাি কার্জর জিয প্রর্য়াজিীয় কমীর্দর প েন্ত
উপনযনি সীনমি করা, কমের্ক্ষর্ের সময় সমন্বয় করা,
প্রর্বি/প্রযার্ির সময় বদি করা, A/B দি তিনর করা,
এবং/অেবা এক সমর্য় একটি এিাকায় শুযুমাে একটি দর্ির
সময়সূচী নিযোরণ করার মাযযর্ম কমীর্দর জিয অনিনরক্ত
জায়গ্া তিনর করা।
6 েু ট দূরে বজায় রা র্ি ওয়াকে র্স্টির্ির নবিযার্স পনরবিে ি
করুি এবং একটি এিাকায় একানযক ক্রু এবং/অেবা দি
কমেরি করা এনড়র্য় চিুি। নদ সম্ভবপর িা হয়, িাহর্ি
মুর্ র আবরণ প্রদাি করুি এবং িা পরা বাযযিামূিক করুি
বা িারীনরক প্রনিবন্ধকিা যাপি করুি (খ মি প্লানস্টক
প্রনিরক্ষার খদওয়াি), OSHA নির্দে নিকা অিু ায়ী, খসই সব
এিাকায় খ ার্ি খসগুনি বায়ু প্রবাহ, িাপ, িীিিীকরণ অেবা
বায়ু চিাচি বযাহি করর্ব িা।

অপনরহা ে িয় এমি কমী-সমার্বি (উদাহরণস্বরূপ নিেট িাইি
আপ, নিরাপত্তার সর্া) িটা সম্ভব সীনমি করুি।

খোট যািগুনির্ি (খ মি এনির্র্টর, হর্য়স্ট) এক সমর্য়
শুযুমাে একজি বযনক্ত োকা উনচি, নদ িা সকি উপনযি
বযনক্ত মুর্ র আবরণ পর্র োর্কি।

নপক-আপ এবং খডনির্ানরর জিয নিনদে ষ্ট এিাকা যাপি করুি,
সম্ভাবয খক্ষর্ে কন্টাক্ট সীনমি করুি।

সংকীণে আইি, হিওর্য় বা জায়গ্ায় িীর নচি নদর্য় সংর্কি
যাপি কর্র নদ্বমু ী পার্য় চিাচি হ্রাস করা।

খরস্টরুম ও খেকরুর্মর মি খোট জায়গ্াগুনির্ি সুষ্ঠ সামানজক
দূরে বজায় রা ার জিয ো ে সাইর্িজ এবং নসর্স্টর্মর
(খ মি, দ ি করা োকর্ি িার নচনিিকরি) মাযযর্ম দ ি
করা সীনমি করুি।

সাইর্ট অিাবিযক দিেিােীর্দর প্রর্বি নিনিদ্ধ করুি।
ি সম্ভব খটনি- বা নর্নডও-কিোর্রনসং বযবহার করুি।
প্রর্য়াজিীয় ইি-পাসেি সমার্বি (খ মি সর্া) খ ািা, র্ার্িা
খর্নন্টর্িিি সুনবযা আর্ে এবং উপ ুক্ত সামানজক দূরর্ের সর্ে
োাঁকা যার্ি অিুনষ্ঠি করা উনচি।
কমীর্দর দুপুর্রর াবার বানড় খের্ক আির্ি উৎসানহি করুি
এবং াবার াওয়ার সময় কমীর্দর জিয সামানজক দূরে
বজায় রা ার প োপ্ত জায়গ্া সংরক্ষণ করুি।
সাযারণি বযবহৃি সাইর্ট (খ মি ক্লক ইি/আউট খস্টিি,
খহিে নিনিং খস্টিি) এবং অিযািয প্রর্ াজয যার্ির খক্ষর্ে
বযবযাি নিনিি কর্র 6 েু ট দূরে নচনিি কর্র খটপ বা নচি
বযবহার্রর মাযযর্ম সামানজক দূরর্ের মাকে ার নচনিি করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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নহসার্ব কাজ করার অিুমনি খপর্য়নেি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চিাকািীি সমর্য় কাঠ কাটা এবং খচড়াইর্য়র সার্ে ুক্ত
বযাবসাগুনির্ক বিসংক্রান্ত রাজয এবং ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াজিীয়িায় খ খকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে নির্জর্দর
ওয়ানকবহাি রা র্ি হর্ব এবং খসগুনি িার্দর পনরচািিা-প্রনক্রয়ার অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব। খকার্িা
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কমীর্দর নবিা রর্চ একটি গ্রহণর্ াগ্য মুর্ র আবরণ প্রদাি করর্ি
হর্ব এবং প্রনিযাপর্ির প্রর্য়াজি হর্ি খসই খক্ষর্ে আবরর্ণর একটি
প োপ্ত সরবরাহ োকর্ি হর্ব।
কাপর্ড়র (খ মি বানড়র্ি খসিাই করা, দ্রুি কাটা, রুমাি) এবং
সানজেকাি মাস্ক গ্রহণর্ াগ্য মুর্ র আবরর্ণ অন্তর্ুে ক্ত, নকন্তু িার্ি
সীমাবদ্ধ িয়, নদ িা কার্জর প্রকৃ নির কারর্ণ কর্ঠার বযনক্তগ্ি
প্রনিরক্ষামূিক সরঞ্জাম (PPE) (উদাহরণস্বরূপ N95 খরসনপর্রটর,
খেস নিল্ড) প্রর্য়াজি হয়।
মুর্ র আবরণ বযবহার্রর পর্র পনরষ্কার ও জীবাণুমুক্ত অেবা
পনরবিে ি করর্ি হর্ব, অেবা, ক্ষনিগ্রস্ত বা খিাংরা হর্য় খগ্র্ি
প্রনিযাপি করর্ি হর্ব এবং খসগুনি খিয়ার করা ার্ব িা।

স্ব়োস্থ্যনবনি, পনরষ্ক়োর
কর়ো, এবং
জীব়োণুর্ুক্তকরণ

খরাগ্ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনির্রায খকন্দ্র (CDC) এবং স্বাযয দপ্তর
(Department of Health, DOH) এর খদওয়া স্বাযযনবনয, পনরষ্করণ এবং
জীবাণুমুক্তকরর্ণর আবিযকিাগুনি খমর্ি চিুি এবং সাইর্ট পনরষ্কার
করার িগ্গুনি রক্ষণার্বক্ষণ করুি ার্ি িানর , সময়, এবং
পনরষ্করর্ণর এবং জীবাণুমুক্তকরর্ণর বযানপ্ত িনেবদ্ধ করা োর্ক।

খ ার্িই সম্ভব, নিরাপত্তা সিকে িা বজায় খরর্ বাইর্রর বািার্সর
চিাচি (খ মি জািািা এবং দরজা খ ািা) বৃনদ্ধ করুি।

কমীর্দর জিয হার্ির স্বাযযনবনয পাির্ির খস্টিি প্রদাি এবং
রক্ষণার্বক্ষণ করুি, সাবার্ির সর্ে জি এবং কাগ্র্জর খিায়ার্ি
সহ হাি খযায়া, আর িার সার্ে একটি 60% বা িার খবনি
অযাির্কাহি যারণকারী অযাির্কাহি নর্নত্তক হযান্ড সযানিটাইজার
সরবরাহ করুি।
খিয়ার করা এবং ঘি ঘি স্পিে করা পৃষ্ঠিি বযবহার্রর আর্গ্
এবং পর্র বযবহার করার জিয পনরষ্কার করার এবং জীবাণুিািক
সরঞ্জাম প্রদাি করুি এবং িারপর হার্ির স্বাযযনবনয খমর্ি চির্ি
কমীর্দর উৎসানহি করুি।
পনরর্বি রক্ষা সংযার (Environmental Protection Agency, EPA)
দ্বারা COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কা েকর নহসার্ব নচনিি পনরর্বি
সংরক্ষণ নবর্াগ্ (Department of Environmental Conservation,
DEC) এর পণয বযবহার কর্র অন্তি প্রনিটি াোর পর্র অেবা
প্রর্য়াজর্ি িারও খবনিবার নিয়নমির্ার্ব খিয়ার করা নজনিিপে
(খ মি সরঞ্জাম, েু নর, খমনিি, ািবাহি) এবং পৃষ্ঠিিগুনি
এবং উচ্চ ািায়াি করা এিাকাগুনি, খ মি নবশ্রামাগ্ার এবং
সবেজিীি এিাকাগুনি পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরর্ণর কাজ
পনরচািিা করুি।
নজনিসপে (খ মি সরঞ্জাম, খিায়ার্ি, াি বাহি) র্াগ্ করা
সীনমি করুি, এবং সাযারণর্ার্ব বযবহৃি পৃষ্ঠিি স্পিে করার্ক
নিরুৎসানহি করুি (পযার্িি, নকপযাড, নরর্মাট); অেবা,
ি
সাযারণর্ার্ব বযবহৃি বস্তু বা প্রায়িই স্পিে করা এিাকার
সংস্পর্িে আসর্বি, ি ি গ্লার্স পরর্বি (খপিার-উপ ক্ত
ু বা
নচনকিসাগ্ি); অেবা, সংস্পর্িের আর্গ্ ও পর্র হস্ত-সাযযনবনয
অিুিীিি করর্বি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

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

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত বি সংক্রান্ত বযবসার জিয প্রর্ াজয ার্দর পুিরায় খ ািার
অিুমনি খদওয়া হর্য়র্ে, খসই সার্ে খসই সকি বি সংক্রান্ত বযবসাসমূহ খ গুনি পূর্বে অপনরহা ে
নহসার্ব কাজ করার অিুমনি খপর্য়নেি।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অবযা চিাকািীি সমর্য় কাঠ কাটা এবং খচড়াইর্য়র সার্ে ুক্ত
বযাবসাগুনির্ক বিসংক্রান্ত রাজয এবং ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রর্য়াজিীয়িায় খ খকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে নির্জর্দর
ওয়ানকবহাি রা র্ি হর্ব এবং খসগুনি িার্দর পনরচািিা-প্রনক্রয়ার অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ব। খকার্িা
নবদযমাি প্রর্ াজয যািীয়, রাজয, এবং খেডারাি আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিযাপি করা
এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অর্য়োবিযক
য ়োগ়োয ়োগ

সুপ়োনরিকৃর্ সযবত ়োত্তর্ চচত়ো

নিনিি করুি খ আপনি খস্টর্টর-ইসুয করা নির্ের নির্দে নিকাটি
প োর্িাচিা কর্রর্েি এবং বুর্ের্েি, এবং এটিও নিনিি করুি
খ আপনি খসগুনি কা েকর করর্বি।
সাইর্টর চানরনদর্ক সাইর্িজ খপাস্ট কর্র কমীর্দর সঠিক
পনরচ্ছন্নিা, সামানজক দূরে নিয়ম, PPE এর সঠিক বযবহার এবং
পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করার খপ্রার্টাকি খমর্ি চিার জিয
সিকে করুি।

খসযাসাি নমনডয়া, খমৌন ক কর্োপকেপি, এবং সাইি বযবহার্রর মাযযর্ম
গ্র্িের্রর এনিনকউটির্ অডোর, CDC, এবং DOH এর নির্দে নিকা অিু ায়ী
গ্রাহকর্দর নির্দে ি প্রদাি করুি এবং মুর্ র আবরণ বযাবহার করর্ি
উৎসানহি করুি।
হািিাগ্াদকৃ ি িেয প্রদাি করার জিয কমী, দিেিােী এবং গ্রাহকর্দর
জিয একটি খ াগ্ার্ াগ্ পনরকেিা যাপি করুি।

িিু ি খপ্রার্টাকর্ির নবির্য় সকি কমীর্দর প্রনিক্ষণ নদি এবং
প্রায়ই নিরাপত্তার নির্দে নিকাগুনি সম্পর্কে জািাি।
খকার্িা কমী COVID-19 পরীক্ষায় পনসটির্ হওয়ার কো
জািার্ি িৎক্ষণাৎ রাজয এবং যািীয় সাযয নবর্াগ্গুনির্ক
অবনহি করুি।
সাইর্ট সম্পূণে করা নিরাপত্তা পনরকেিাসমূহ সকর্ির খচার্
এমি জায়গ্ায় িাগ্াি।

নিনিং

পর্ড়

অসুয কমীর্দর বানড়র্ি োকা উনচি অেবা কমের্ক্ষর্ে অসুয হর্ি
বানড় নের্র াওয়া উনচি।
খ সব কমী (1) গ্ি 14 নদর্ি COVID-19 উপসগ্ে সম্পর্কে
জাির্ি খচর্য়র্ে, (2) গ্ি 14 নদর্ি COVID-19 পরীক্ষায়
পনজটির্ যরা পর্ড়র্ে, এবং/অেবা (3) গ্ি 14 নদর্ি COVID19 হওয়া বা সর্েহর্াজি কার্রা ঘনিষ্ট বা নিকট সংস্পর্িে
এর্সর্ে, িার্দর প্রর্িযর্কর জিয স্বাযয পরীক্ষা (খ মি, প্রশ্নপে
পূরণ, িাপমাো াচাই) বাযযিামূিক করুি।
একজি কমী ার্ক COVID-19 উপসর্গ্ের জিয ইনিবাচক নহসার্ব
নিি করা হর্য়র্ে িার্ক প্রাের্ণ প্রর্বি করর্ি অিুমনি খদওয়া
উনচি িয় এবং মূিযায়ি এবং পরীক্ষার জিয স্বাযয পনরচ ো
প্রদািকারীর সার্ে খ াগ্ার্ াগ্ করার নির্দে ি নদর্য় বানড়র্ি পাঠির্য়
খদওয়া উনচি।
অনবির্ম্ব নিনিি পনসটির্ খকস সম্পর্কে রাজয ও যািীয় সাযয
নবর্াগ্গুনির্ক অবগ্ি করুি, এবং খসই বযনক্তক সাযয পনরচ ো
এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত সংযাি সম্পর্কে িেয প্রদাি করুি।
একটি পনজটির্ খকর্সর খক্ষর্ে পনরষ্কার, জীবাণুমুক্ত, এবং কন্টাক্ট
খেনসংর্য়র জিয একটি পনরকেিা করুি।
নিনিং প্রনক্রয়া দ্বারা সংগ্ৃহীি সমস্ত উত্তরগুনি প্রনিনদি প োর্িাচিা
করুি এবং খসই প োর্িাচিার একটি খরকডে বজায় রা ুি। কমীরা
পর্র COVID-19 সংক্রান্ত উপসগ্েগুনি অিুর্ব করর্ি িার্দর সম্পর্কে
জািার্িার জিয খ াগ্ার্ াগ্ করার উর্ের্িয একটি পনরনচনির্ক নিনদে ষ্ট
করর্ি হর্ব, খ মি প্রশ্নাবিীর্ি উনিন ি আর্ে।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

িদূর সম্ভব, কমীরা সাইর্ট আসার আর্গ্ দূরবিীর্ার্ব নিনিং
সম্পাদি করুি (খ মি খটনির্োি বা ইর্িকেনিক জনরর্পর
মাযযর্ম)।
ো ে PPE পনরযাি কর্র বা স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন করা
খডনির্ানরগুনি োড়া, অিযর্দর কাোকানে বা সংস্পর্িে আসর্ি পার্র
এমি প্রর্িযক বযনক্তর প্রনিনদর্ির িনে বজায় রা ুি। গ্রাহক এবং
দিেিােীর্দর িেয প্রদাি করর্ি উৎসানহি করুি নকন্তু, খসটা
বাযযিামূিক করর্বি িা।
নিিারর্দর CDC, DOH এবং OSHA খপ্রার্টাকর্ির সার্ে পনরনচি
বযনক্তর্দর দ্বারা প্রনিক্ষণ খদওয়া উনচি এবং িূযিিমর্ার্ব, একটি
মুর্ র আবরণ সহ ো ে PPE পনরযাি করা উনচি।
নিনিং এমির্ার্ব পনরচািিা করুি, ার্ি নিনিং সম্পূণে হওয়ার
আর্গ্ বযনক্তর্দর কাোকানে বা সংস্পর্িে আসা খের্ক বযহি করা ায়।
COVID-19 সংক্রান্ত উপসগ্েগুনি সম্পর্কে সব খের্ক হািিাগ্াদকৃ ি
ির্েযর জিয "কর্রািার্াইরার্সর উপসগ্েসমূহ" (Symptoms of
Coronavirus) সম্পর্কে CDC এর নির্দে নিকা খদ ুি।
খ সমস্ত কমেচারী একটি সর্েহজিক বা নিনিি COVID-19
খকর্সর পর্র কার্জ আবার খ াগ্দাি করর্ি চাইর্েি বা খ
কমেচারী COVID-19 এর সংক্রনমি একজি বযনক্তর ঘনিষ্ঠ সানন্নর্যয
বা কাোকানে এর্সর্েি িার্দর সম্পর্কে খপ্রার্টাকি এবং িীনিমািার
জিয DOH এর নির্দে নিকা খদ ুি।

SAVE LIVES.

