রিওপের িং
র উ ইয়র্ক
অত্যাবশ্যর্ এবিং ের্ক ায় II খুচপিা
বযবসারয়র্ প্ররত্ষ্ঠাপ ি র পয়াগর্ািী
এবিং র্র্ক চািীপেি জ য র পেক রশ্র্া

এই নির্দে নিকাটি স্টের্ের অঞ্চলগুনলর মর্যে নরওর্েনিিং এর ের্োয় II বা তার েরবতী ের্োর্য় থাকা
অতোবিেক িয় এমি সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে, স্টসইসার্থ সম্র  স্টের্ের
সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে প্রর্র্াজ্ে। নবস্তানরত তর্থের জ্িে সাযারণ খুচর্রা
বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির জ্িে COVID-19 অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা স্টদখুি।
COVID-19 জ্িস্বার্যের সিংকেকালীি েনরনযনতর্ত, সমস্ত খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠাির্ক খুচর্রা বেবসানয়ক
কার্েকলার্ের সার্থ সিংর্ুক্ত স্টেে এবিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আবনিেকতার স্টর্ স্টকার্িা েনরবতে র্ির সার্থ আে েু স্টেে
থাকর্ত হর্ব এবিং স্টসই েনরবতে িগুনল তার্দর কার্ের্ের্ে কার্েকর করর্ত হর্ব। এই নির্দে নিকা প্রর্র্াজ্ে স্টকার্িা
যািীয়, স্টেে, এবিং র্ুক্ত্ররাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবযাি, এবিং মািদণ্ডগুনলর্ক প্রনতযােি করার দর্দেশর্িে িয়।

অত্যাবশ্যর্
শ্ািীরির্ েূিত্ব

সুোরিশ্র্ৃত্ সপবক াত্তর্ চচকা

বেনক্তবর্গের মর্যে 6 ফু ে দূরত্ব নিনিত করুি, র্নদ নিরােত্তা বা মূল
কার্েকলার্ের জ্িে একটি তু লিামূলক কম দূরত্ব প্রর্য়াজ্ি িা হয়।
শুযুমাে খুচর্রা বেবসা সম্পাদর্ির জ্িে প্রর্য়াজ্িীয় কমেচারীর্দর মর্যে
আেিার কমেচারীর্দর দেনযনত সীনমত রাখার মর্তা েদ্ধনতগুনলর
মাযের্ম োরস্পনরক সিংর্র্াগ এবিং জ্িসমাগম হ্রাস করুি।
একটি নিনদে ষ্ট অঞ্চর্লর সাটিেনফর্কে অফ অকুর্েনি অিুর্ায়ী সবোনযক
র্তজ্ি স্টসই অঞ্চর্ল থাকর্ত োরর্বি স্টসখার্ি কমেচারী এবিং ্র াহর্কর
দেনযনত 50% এর মর্যে সীমাবদ্ধ রাখুি, তার মর্যে ্র াহকরাও
থাকর্বি, র্ার্দর অবিেই নির্জ্র্দর মর্যে অন্তত 6 ফু ে দূরত্ব
বজ্ায় রাখর্ত হর্ব, এবিং সব স্টের্েই, একটি স্বীকৃ ত মুর্খর
আবরণ েরর্ত হর্ব।
র্নদ স্ট ার্ো জ্ায়গাগুনলর্ত (স্টর্মি নলফে, স্ট ার্ো মজ্ুত ঘর, কোি
স্টরনজ্োর্রর নে র্ি, েণেসাম্র ী নেসর্ের সরু গনল) একজ্র্ির
স্টবনি স্টলাক থার্ক, স্টসখািকার সবোনযক র্তজ্ি স্টসই জ্ায়গায়
থাকর্ত োরর্বি তার সবোনযক সিংখো 50% এর নির্চ রাখুি।
সাযারণত বেবহৃত সাইর্ে (স্টর্মি ক্লক ইি/আদে স্টেিি, স্টহলথ
নিনিিং স্টেিি, স্টেক রুম, কোি স্টরনজ্োর, েণেসাম্র ী নেসর্ের
সরু গনল) এবিং অিোিে প্রর্র্াজ্ে যার্ির স্টের্ে বেবযাি নিনিত
কর্র 6 ফু ে িিাক্ত কর্র স্টেে বা নচহ্ন বেবহার্রর মাযের্ম সামানজ্ক
দূরত্ব নচনহ্নতকারী স্টোে করুি।
অতোবিেক িয় এমি জ্িসমাগম (স্টর্মি নমটিিং) র্তো সম্ভব
সীনমত করুি।
স্টর্াগার্র্াগ র্তো সম্ভব সীনমত কর্র, স্টেনলভানরর জ্িে নিনদে ষ্ট
অঞ্চল যােি করুি।
নফটিিং রুমগুনলর্ত, কমেচারী এবিং ্র াহকর্দর বেবহার্রর জ্িে, হোন্ড
সোনিোইজ্ার সহ র্থার্থ েনরষ্কার করার ও জ্ীবাণুমুক্তকরণ
সাম্র ীর সরবরাহ নিনিত করুি।
স্বীয়-েনরর্বির্ির বার এবিং সোম্পলারগুনল সহ সুর্র্াগ সুনবযাগুনল
বন্ধ করুি।

বতে মাি কাজ্(কাজ্গুনলর) জ্িে শুযুমাে প্রর্য়াজ্িীয় কমেচারীর মর্যে
দেনযনত সীনমত কর্র, কমেচারীর্দর নবভক্ত করর্ত স্টকিাকাোর
সমর্য়র সামঞ্জসে নবযাি কর্র এবিং স্টবনিেণ যর্র খুর্ল স্টরর্খ,
আসা/র্াওয়ার সময় আগুনে ু কর্র, A/B টিম ততনর কর্র,
কমেচারীর্দর জ্িে অনতনরক্ত জ্ায়গা ততনর করুি।
কাজ্ করার জ্ায়গাগুনলর বেবহার েনরবতে ি কর্র এবিং/অথবা কাজ্
করার জ্ায়গাগুনল সীমাবদ্ধ করর্ত হর্ব র্ার্ত কমেচারীর্দর বসার
জ্ায়গাগুনল স্টর্ স্টকার্িা নদর্কই 6 ফু ে বেবযাি রো করর্ত োর্র।
র্নদ সম্ভবের িা হয়, তাহর্ল মুখ আবরণ প্রদাি করুি এবিং তা
েরা বাযেতামূলক করুি বা িারীনরক প্রনতবন্ধকতা যােি করুি
(স্টর্মি োনেক প্রনতরোর স্টদওয়াল), OSHA অিুর্ায়ী, স্টসই সব
এলাকায় স্টর্খার্ি স্টসগুনল বায়ুপ্রবাহ, তাে, অথবা বায়ু চলাচল
বোহত করর্ব িা।
নরর্েল স্টলআদেগুনল েনরবতে ি করুি এবিং সরু গনল, হলওর্য়,
হলঘর্র, স্টেে বা নচহ্ন বেবহার কর্র মুর্খামুনখ হাাঁো চলার েথ
হ্রাস করুি।
স্পষ্টভার্ব নির্য়ানজ্ত, আলাদা প্রর্বি ও প্রযাি দ্বার প্রদাি করুি।
েণেসাম্র ী স্টেনলভানরর জ্িে স্পিেহীি স্টেনলভানরর েদ্ধনত কার্েকর
করুি, স্টর্খার্ি স্টেনলভানর করার সময় চালর্করা গানির মর্যেই
থার্কি। সম্ভব িা হর্ল, স্টেনলভানর প্রনিয়ার জ্িে, অন্তত, একটি
মুর্খর আবরণ সহ, স্বীকৃ ত প্রনতরোমূলক সরঞ্জাম প্রদাি করুি।
বাল্ক-নবর্ির বেবহার যনগত কর্র সাম্র ীর স্পিে করার নবকল্পগুনল
িুেিতম করুি এবিং ্র াহকরা স্টর্গুনল নকির্বি শুযু স্টসগুনলই স্পিে
করর্ত দৎসানহত করুি।
স্টদাকার্ির নভতর্র ্র াহক সিংখো সীনমত করর্ত, নক্লক ও কার্লক্ট,
স্টেনলভানর, এবিং স্টফার্ি স্টকিাকাো সহ, দূরবতী স্টকিাকাোর
নবকল্পগুনল প্রদাি করুি।
র্খি সম্ভব স্টেনল- বা নভনেও-কিফার্রনিিং বেবহার করুি। একটি
নমটিিং করা আবিেক হর্ল, অিংি্র হণকারীর্দর মর্যে র্থার্থ সামানজ্ক
দূরত্ব বজ্ায় স্টরর্খ একটি দন্মুক্ত, দত্তম বায়ু চলাচল র্ুক্ত জ্ায়গায়
তা করর্ত হর্ব।
স্ট ার্ো জ্ায়গাগুনলর্ত (স্টর্মি নলফে, স্ট ার্ো মজ্ুত ঘর, কোি
স্টরনজ্োর্রর নে র্ি, েণেসাম্র ী নেসর্ের সরু গনল) একই সমর্য়
একজ্িই থাকর্ত োরর্বি, র্নদ িা স্টসখার্ি থাকা সকর্ল মুর্খর
আবরণ ের্রি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

রিওপের িং
র উ ইয়র্ক
অত্যাবশ্যর্ এবিং ের্ক ায় II খুচপিা
বযবসারয়র্ প্ররত্ষ্ঠাপ ি র পয়াগর্ািী
এবিং র্র্ক চািীপেি জ য র পেক রশ্র্া

এই নির্দে নিকাটি স্টের্ের অঞ্চলগুনলর মর্যে নরওর্েনিিং এর ের্োয় II বা তার েরবতী ের্োর্য় থাকা
অতোবিেক িয় এমি সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে, স্টসইসার্থ সম্র  স্টের্ের
সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে প্রর্র্াজ্ে। নবস্তানরত তর্থের জ্িে সাযারণ খুচর্রা
বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির জ্িে COVID-19 অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা স্টদখুি।
COVID-19 জ্িস্বার্যের সিংকেকালীি েনরনযনতর্ত, সমস্ত খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠাির্ক খুচর্রা বেবসানয়ক
কার্েকলার্ের সার্থ সিংর্ুক্ত স্টেে এবিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আবনিেকতার স্টর্ স্টকার্িা েনরবতে র্ির সার্থ আে েু স্টেে
থাকর্ত হর্ব এবিং স্টসই েনরবতে িগুনল তার্দর কার্ের্ের্ে কার্েকর করর্ত হর্ব। এই নির্দে নিকা প্রর্র্াজ্ে স্টকার্িা
যািীয়, স্টেে, এবিং র্ুক্ত্ররাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবযাি, এবিং মািদণ্ডগুনলর্ক প্রনতযােি করার দর্দেশর্িে িয়।

অত্যাবশ্যর্

সুোরিশ্র্ৃত্ সপবক াত্তর্ চচকা

শ্ািীরির্ েূিত্ব
(চলপে)

্র াহকর্দর স্পিেহীি স্টের্মর্ের নবকল্পগুনল বেবহার করর্ত বা অন্র ম
েনরর্িায করর্ত দৎসানহত করুি।
্র াহকর্দর তার্দর নির্জ্র স্টকিা সাম্র ীগুনল নির্জ্ বোর্গ ভরর্ত
দৎসানহত করুি।
প্রর্তেক ্র াহর্কর বেবহার্রর ের্র নফটিিং রুমগুনল েনরষাি ও
জ্ীবাণুমুক্ত করুি।

প্ররত্িক্ষার্ূলর্
সিঞ্জার্

নির্য়াগকারীর কা স্টথর্ক কমেচারীর্দর নবিাখরর্চ একটি ্র হণর্র্াগে
মুর্খর কভার কমীর্দর প্রদাি করর্ত হর্ব এবিং প্রনতযাের্ির স্টের্ে
কভার্রর একটি ের্োপ্ত সরবরাহ থাকর্ত হর্ব।
স্বীকৃ ত মুর্খর আবরণগুনলর মর্যে অন্তভুে ক্ত নকন্তু সীনমত িয়,
কাের্ির (স্টর্মি বানির্ত স্টসলাই করা, স্ট ার্ো কর্র কাো,
বান্দািা) এবিং সানজ্েকাল মাস্ক, র্নদ িা কার্জ্র যরি অিুর্ায়ী
আর্রা কর্ ার PPE (স্টর্মি N95 স্টরসনের্রের, স্টফস নিল্ড)
আবনিেক হয়।
মুর্খর আবরণগুনল অবিেই েনরষ্কার করর্ত বা বদলার্ত হর্ব এবিং
স্টিয়ার করা র্ার্ব িা।
মুর্খর আবরণগুনল সহ, PPE কীভার্ব েরর্ত হয়, খুলর্ত হয়,
েনরষ্কার করর্ত হয় এবিং স্টফলর্ত হয় স্টস নবষর্য় নির্য়াগকারীর্দর
অবিেই কমেচারীর্দর প্রনিেণ নদর্ত হর্ব।
স্টচক আদে স্টরনজ্োরগুনলর্ত, কমেচারীর্দর অবিেই মুর্খর আবরণ
েরর্ত হর্ব এবিং নির্য়াগকারীর্দর অবিেই, স্টর্খার্ি বায়ু প্রবাহ,
নহটিিং, কুনলিং, বা বায়ু চলাচল েনত্র স্ত হর্ব িা স্টসখার্ি োনের্কর
বেবযক স্টদওয়ার্লর মর্তা বস্তুগত বাাঁযা কার্েক করর্ত হর্ব।
নজ্নিসেে (স্টর্মি সরঞ্জাম, স্টরনজ্োর, এবিং গানি) স্টিয়ার করা
সীনমত করুি এবিং স্টিয়ার করা েৃষ্ঠতলগুনল স্পিে করর্ত
নিরুৎসানহত করুি; অথবা, র্খি স্টিয়ার করা নজ্নিসগুনল বা
প্রায়িই স্পিে করা জ্ায়গাগুনল সিংস্পর্িে আসর্বি, তখি গ্লাভস
েরুি (কার্জ্র যরি অিুর্ায়ী বা স্টমনের্কল); অথবা, সিংর্র্ার্গর
আর্গ ও ের্র হাত জ্ীবাণুমুক্ত করুি বা যুর্য় স্টফলুি।
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এই নির্দে নিকাটি স্টের্ের অঞ্চলগুনলর মর্যে নরওর্েনিিং এর ের্োয় II বা তার েরবতী ের্োর্য় থাকা
অতোবিেক িয় এমি সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে, স্টসইসার্থ সম্র  স্টের্ের
সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে প্রর্র্াজ্ে। নবস্তানরত তর্থের জ্িে সাযারণ খুচর্রা
বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির জ্িে COVID-19 অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা স্টদখুি।
COVID-19 জ্িস্বার্যের সিংকেকালীি েনরনযনতর্ত, সমস্ত খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠাির্ক খুচর্রা বেবসানয়ক
কার্েকলার্ের সার্থ সিংর্ুক্ত স্টেে এবিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আবনিেকতার স্টর্ স্টকার্িা েনরবতে র্ির সার্থ আে েু স্টেে
থাকর্ত হর্ব এবিং স্টসই েনরবতে িগুনল তার্দর কার্ের্ের্ে কার্েকর করর্ত হর্ব। এই নির্দে নিকা প্রর্র্াজ্ে স্টকার্িা
যািীয়, স্টেে, এবিং র্ুক্ত্ররাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবযাি, এবিং মািদণ্ডগুনলর্ক প্রনতযােি করার দর্দেশর্িে িয়।

অত্যাবশ্যর্
স্বাস্থ্যরবরি, েরিষ্কিণ
এবিং জীবাণুর্ুক্তর্িণ

সুোরিশ্র্ৃত্ সপবক াত্তর্ চচকা

স্টরাগ নিয়ন্ত্রণ এবিং প্রনতর্রায স্টকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) এবিং স্বাযে দপ্তর (Department of Health, DOH) এর
স্টদওয়া স্বাযেনবনয এবিং জ্ীবাণুমুক্তকরর্ণর আবনিেকতাগুনল স্টমর্ি চলুি
এবিং সাইর্ে েনরস্কার করার লগগুনল স্টমির্েি করুি র্ার্ত তানরখ,
সময়, এবিং েনরস্কার করার েনরসর িনথবদ্ধ করা থার্ক।
সাইর্ে হার্তর স্বাযেনবনয োলর্ির নিনদে ষ্ট জ্ায়গা রাখুি এবিং
রেণার্বেণ করুি, সাবার্ির সর্ে হোন্ডওয়ানিিং সহ, জ্ল এবিং
কাগজ্ স্টতায়ার্ল সরবরাহ করুি স্টসইসার্থ স্টর্ অঞ্চর্ল হাত স্টযায়া
সম্ভব িয় স্টসখার্ি একটি 60% বা তার স্টবনি অোলর্কাহল র্ুক্ত
অোলর্কাহল নভনত্তক হোন্ড সোনিোইজ্ার সরবরাহ করুি।
স্টিয়ার করা এবিং প্রায়িই স্পিে করা েৃষ্ঠতলগুনল বেবহার করার
আর্গ ও ের্র, কমেচারীর্দর হার্তর স্বাযেনবনয োলর্ির ের্র, েনরষ্করণ
ও জ্ীবাণুমুক্তকরণ সাম্র ীগুনল বেবহার করর্ত দৎসানহত করুি।

স্টফরত আসা েণেসাম্র ী ্র হণ, েনরষ্কার ও জ্ীবাণুমুক্ত করা,
এবিং েুিনবেির্য়র স্টের্ে একটি েনরকল্পিা ততনর করর্ত হর্ব,
বা কমেচারী এবিং ্র াহকর্দর সুরো সুনিনিত করর্ত িীনতগুনল
েনরমাজ্েি করর্ত হর্ব।
স্টফরত আসা েণেসাম্র ী, বাস্তনবক ভার্ব র্তো সম্ভব, ততো েনরষ্কার
ও জ্ীবাণুমুক্ত করুি।
স্টর্খার্ি সম্ভব, নিরােত্তার সাবযািতাগুনল বজ্ায় রাখার োিাোনি
বাইর্রর বাতাস স্টবনি েনরমার্ণ নভতর্র প্রর্বি করার্িার বর্ন্দাবস্ত
(স্টর্মি দরজ্া বা জ্ািলা খুদর্ল স্টদওয়া) করুি।
কমেচারীর্দর বানি স্টথর্ক খাবার নির্য় আসর্ত দৎসানহত করুি এবিং
খাওয়ার সময় সামানজ্ক দূরত্ব বজ্ায় রাখার জ্িে ের্োপ্ত জ্ায়গা
সিংরেণ করুি।

স্টর্ স্টকার্িা খাদে সাম্র ী িািাচািা করার আর্গ গ্লাভস েরা নিনিত
করুি।
েণেসাম্র ীর একটি ভাণ্ডার স্টলাে করার (স্টর্মি ট্রাকর্লাে) আর্গ
ও ের্র হাত জ্ীবাণুমুক্ত করুি।
নিয়নমত েনরষ্কার এবিং জ্ীবাণুমুক্ত করুি, অন্তত প্রনত নিফর্ে, প্রনত,
বা প্রর্য়াজ্ি অিুর্ায়ী আর্রা ঘিঘি, এবিং স্টিয়ার করা নজ্নিসগুনল
(স্টর্মি স্টরনজ্োরগুনল) এবিং সারর্ফসগুনল, স্টসইসার্থ স্টর্ জ্ায়গাগুনল
নদর্য় স্টবনি র্াতায়াত করা হয়, স্টর্মি স্টের্মে নেভাইস, নেক আে
এর অঞ্চলগুনল, স্টরেরুম, সবেজ্িীি অঞ্চলগুনল েনরর্বি সিংরেণ সিংযা
(Environmental Protection Agency, EPA) দ্বারা COVID-19-এর নবরুর্দ্ধ
কার্েকর নহর্সর্ব িিাক্ত হওয়া নিদইয়কে স্টের্ের েনরর্বি সিংরেণ
দপ্তর্রর (Department of Environmental Conservation, DEC) নিবনন্ধত
তানলকাভু ক্ত সাম্র ীগুনল বেবহার কর্র আর্রা ঘিঘি েনরষ্কার এবিং
জ্ীবাণুমুক্ত করুি।
র্নদ েনরষ্কার বা জ্ীবাণুমুক্ত েণে বা েনরষ্কার এবিং জ্ীবাণুিািক
কাজ্ নিরােত্তা নবনিত কর্র বা দেকরণ বা র্ন্ত্রোনতর অবিনত
হয়, তাহর্ল কমীর্দর হার্তর স্বাযেনবনয োলর্ির জ্ায়গায় অোর্েস
থাকর্ত হর্ব এবিং/অথবা তার্দর নেসর্োর্জ্বল গ্লাভস সরবরাহ
করর্ত হর্ব।
স্টিয়ার করা খাবার ও োিীয় নিনষদ্ধ করুি (স্টর্মি বুর্ফ যাাঁর্চর
খাবার)।
কমেচারী এবিং ্র াহক দভর্য়র বেবহার্রর জ্িে হোন্ড সোনিোইজ্ার
েুর্রা স্টোর্রর নবনভন্ন জ্ায়গায় স্টরর্খ নদর্ত হর্ব।
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এই নির্দে নিকাটি স্টের্ের অঞ্চলগুনলর মর্যে নরওর্েনিিং এর ের্োয় II বা তার েরবতী ের্োর্য় থাকা
অতোবিেক িয় এমি সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে, স্টসইসার্থ সম্র  স্টের্ের
সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে প্রর্র্াজ্ে। নবস্তানরত তর্থের জ্িে সাযারণ খুচর্রা
বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির জ্িে COVID-19 অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা স্টদখুি।
COVID-19 জ্িস্বার্যের সিংকেকালীি েনরনযনতর্ত, সমস্ত খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠাির্ক খুচর্রা বেবসানয়ক
কার্েকলার্ের সার্থ সিংর্ুক্ত স্টেে এবিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আবনিেকতার স্টর্ স্টকার্িা েনরবতে র্ির সার্থ আে েু স্টেে
থাকর্ত হর্ব এবিং স্টসই েনরবতে িগুনল তার্দর কার্ের্ের্ে কার্েকর করর্ত হর্ব। এই নির্দে নিকা প্রর্র্াজ্ে স্টকার্িা
যািীয়, স্টেে, এবিং র্ুক্ত্ররাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবযাি, এবিং মািদণ্ডগুনলর্ক প্রনতযােি করার দর্দেশর্িে িয়।

অত্যাবশ্যর্
যর্াগাপর্াগ

সুোরিশ্র্ৃত্ সপবক াত্তর্ চচকা

নিনিত করুি স্টর্ আেনি স্টের্ের-ইসুে করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি
ের্োর্লাচিা কর্রর্ ি এবিং বুর্ের্ ি, এবিং এটিও নিনিত করুি
স্টর্ আেনি স্টসগুনল কার্েকর করর্বি।

্র াহকর্দর নির্দে িাবলী জ্ািার্ত এবিং মুর্খর আবরণ েরর্ত দৎসানহত
করর্ত স্টসািোল নমনেয়া, স্টমৌনখক বাতে া, এবিং নচহ্নগুনল বেবহার
করুি।

কমীর্দর র্থার্থ স্বাযেনবনয, সামানজ্ক দূরর্ত্বর নিয়মাবলী, PPE এর
সঠিক বেবহার এবিং েনরষ্কার এবিং জ্ীবাণুমুক্ত করার স্টপ্রার্োকল
স্টমর্ি চলার কথা মর্ি কনরর্য় নদর্ত, নরর্েল স্টলার্কিার্ির নভতর্র
ও বাইর্র সাইর্িজ্ স্টোে করুি।

আের্েে তথে প্রদাি করার জ্িে কমেচারী, নভনজ্ের এবিং ্র াহকর্দর
জ্িে একটি স্টর্াগার্র্াগ েনরকল্পিা যােি করুি।

সমস্ত কমীর্ক িতু ি স্টপ্রার্োকলগুনল সম্পর্কে প্রনিেণ নদি এবিং
নিরােত্তা সিংিান্ত নির্দে নিকাগুনল ঘিঘি জ্ািাি।
নিরােত্তার সম্পূণে েনরকল্পিাগুনল সাইর্ের এমি জ্ায়গাগুনলর্ত লাগাি
র্ার্ত সকর্লর স্টচার্খ ের্ি।

রির িং

স্টর্ সমস্ত কমেচারী অসুয তার্দর অবিেই বানির্ত থাকর্ত হর্ব বা
কার্জ্ আসার ের্র অসুয হর্য় েরর্ল, অনবলর্ে তার্দর বানির্ত
োঠির্য় নদর্ত হর্ব।
বাযেতামূলক স্বাযে নিনিিং অোর্সসর্মে (স্টর্মি প্রশ্নাবলী, তােমাো
স্টচক) বাস্তবায়ি করার আর্গ কমীরা প্রর্তেকনদি এবিং অতোবিেক
নভনজ্েরর্দর জ্িে (নকন্তু ্র াহকর্দর জ্িে িয়) কাজ্ শুরু কর্র
(1) COVID-19 দেসগে গত 14 নদর্ি, (2) গত 14 নদর্ি
ইনতবাচক COVID-19 েরীো, এবিং/অথবা (3) গত 14 নদর্ি
নিনিত বা সর্ন্দহজ্িক COVID-19 মামলা সর্ে ঘনিষ্ঠ স্টর্াগার্র্াগ
মূলোয়ি প্রনতনিয়া প্রনতনদি ের্োর্লাচিা করর্ত হর্ব এবিং এ যরর্ির
ের্োর্লাচিা অবিেই িনথবদ্ধ করর্ত হর্ব।
COVID-19 দেসগেগুনলর জ্িে ইনতবাচক েরীনেত হওয়া একজ্ি
কমেচানরর্ক কমের্ের্ে প্রর্বি করার অিুমনদত স্টদওয়া র্ার্ব িা এবিং
মূলোয়ি ও স্টেনেিংর্য়র জ্িে তার্দর স্বাযের্সবা প্রদািকারীর সার্থ
স্টর্াগার্র্াগ করার নির্দে ি নদর্য় বানি ো ার্ত হর্ব।
একজ্ি কমী, নভনজ্ের, বা ্র াহক নর্নি বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠািটির
সার্থ স্টর্াগার্র্ার্গ ন র্লি, তার COVID-19 স্টেে েনজ্টিভ আসর্ল,
তার্ক, স্টেে এবিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আইি ও নবযার্ির আবনিেকতা
অিুর্ায়ী স্টগােিীয়তা বজ্ায় স্টরর্খ, কমী, নভনজ্ের, এবিং/অথবা
্র াহক (র্নদ েনরনচত হি) র্ারা কমেচারীটি COVID-19 এর
দেসগে স্টবায করর্ত শুরু করার বা স্টেে েনজ্টিভ আসার, স্টর্টি
আর্গ হর্য়র্ , 48 ঘণ্টা আর্গ ওই নরর্েল স্টলার্কির্ি প্রর্বি
কর্রন র্লি তার্দর মর্তা সম্ভাবে সানন্নর্যে আসা বেনক্তর্দর সম্পর্কে
জ্ািার্িা সহ, সিংস্পিে খুাঁর্জ্ স্টবর করার প্রর্চষ্টাগুনলর্ত সহর্র্ানগতা
করর্ত হর্ব।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

নরর্েল স্টলার্কির্ি নরর্োেে করার আর্গ র্তো সম্ভব দূরবতী দোর্য়
(স্টর্মি স্টেনলর্ফাি বা ইর্লকট্রনিক সমীোর মাযের্ম) নিনিিং করুি।
্র াহকর্দর; এবিং র্থার্থ PPE েনরযাি কর্র বা স্পিেহীি দোর্য়
সম্পন্ন করা স্টেনলভানরগুনলর্ক বাদ নদর্য় কমেচারী এবিং নভনজ্েররা
র্ার্দর কার্জ্র সাইে বা অঞ্চর্ল অিোিে বেনক্তর সার্থ ঘনিষ্ঠ সিংর্র্াগ
হর্ত োর্র বা কা াকান আসর্ত হর্ত োর্র, তার্দর একটি লগ
স্টমির্েি করুি।
স্টর্ সমস্ত কমেচারী একটি সর্ন্দহজ্িক বা নিনিত COVID-19 স্টকর্সর
ের্র কার্জ্ আবার স্টর্াগদাি করর্ত চাইর্ ি বা স্টর্ কমেচারী COVID19 এর সিংিনমত একজ্ি বেনক্তর ঘনিষ্ঠ সানন্নর্যে বা কা াকান
এর্সর্ ি তার্দর সম্পর্কে স্টপ্রার্োকল এবিং িীনতমালার জ্িে DOH এর
নির্দে নিকা স্টদখুি।
্র াহকর্দর একটি স্টহলথ নিি সম্পূণে করর্ত এবিং স্টর্াগার্র্ার্গর তথে
নদর্ত দৎসানহত করুি - নকন্তু আবিেক িয় - র্ার্ত তার্দর
নবস্তানরত নলনেবদ্ধ কর্র রাখা হয় এবিং প্রর্য়াজ্ি হর্ল সানন্নযে খুাঁর্জ্
স্টবর করার জ্িে স্টর্াগার্র্াগ করা র্ায়।
কমেচারীরা দেসগে অিুভব করার সার্থ সার্থ তার্দর তা জ্ািার্ত
বলুি, কার্জ্র সমর্য়র বাইর্র হর্লও।
নিিাররা CDC, DOH, এবিং OSHA স্টপ্রার্োকলগুনলর সার্থ েনরনচত
বেনক্তবগে দ্বারা প্রনিনেত হর্ত হর্ব এবিং তার্দরর্ক, নির্য়াগকারীর
স্টদওয়া, অন্তত একটি মুর্খর আবরণ সহ, র্থার্থ PPE েরর্ত হর্ব।

SAVE LIVES.

রিওপের িং
র উ ইয়র্ক
অত্যাবশ্যর্ এবিং ের্ক ায় II খুচপিা
বযবসারয়র্ প্ররত্ষ্ঠাপ ি র পয়াগর্ািী
এবিং র্র্ক চািীপেি জ য র পেক রশ্র্া

এই নির্দে নিকাটি স্টের্ের অঞ্চলগুনলর মর্যে নরওর্েনিিং এর ের্োয় II বা তার েরবতী ের্োর্য় থাকা
অতোবিেক িয় এমি সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে, স্টসইসার্থ সম্র  স্টের্ের
সমস্ত ইি-স্টোর খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির স্টের্ে প্রর্র্াজ্ে। নবস্তানরত তর্থের জ্িে সাযারণ খুচর্রা
বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্ির জ্িে COVID-19 অন্তবেতীকালীি নির্দে নিকা স্টদখুি।
COVID-19 জ্িস্বার্যের সিংকেকালীি েনরনযনতর্ত, সমস্ত খুচর্রা বেবসানয়ক প্রনতষ্ঠাির্ক খুচর্রা বেবসানয়ক
কার্েকলার্ের সার্থ সিংর্ুক্ত স্টেে এবিং র্ুক্তরাষ্ট্রীয় আবনিেকতার স্টর্ স্টকার্িা েনরবতে র্ির সার্থ আে েু স্টেে
থাকর্ত হর্ব এবিং স্টসই েনরবতে িগুনল তার্দর কার্ের্ের্ে কার্েকর করর্ত হর্ব। এই নির্দে নিকা প্রর্র্াজ্ে স্টকার্িা
যািীয়, স্টেে, এবিং র্ুক্ত্ররাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবযাি, এবিং মািদণ্ডগুনলর্ক প্রনতযােি করার দর্দেশর্িে িয়।

অত্যাবশ্যর্
রির িং (চলপে)

সুোরিশ্র্ৃত্ সপবক াত্তর্ চচকা

স্টকার্িা কমেচারীর COVID-19 স্টের্ের ফলাফল েনজ্টিভ এর্ল
অনবলর্ে স্টেে ও যািীয় স্বাযে দপ্তর্র জ্ািাি।
সাইর্ে একজ্ি নিরােত্তা ের্ের্বেক নির্য়াগ করুি নর্নি বেবসার
নিরােত্তার েনরকল্পিার অিুবনতে তা নিনিত করর্বি।
একটি েনজ্টিভ স্টকর্সর স্টের্ে তার সিংস্পর্িে আসা এলাকাগুনল
েনরষ্কার এবিং জ্ীবাণুমুক্ত করার বেবযা প্রদাি করুি, এই যরর্ির
েনরষ্কার এবিং জ্ীবাণুিার্ির প্রনিয়ায়, িূেিতমের্ে, সবর্থর্ক অনযক
স্টলাক চলাচল এলাকা এবিং স্টবনি স্পিে করা হয় এমি েৃষ্ঠতল
(স্টর্মি বাথরুম, দরজ্ার হাতল) অন্তভুে ক্ত করর্ত হর্ব।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

