COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায় রজম এবং রিটনেস সসন্টানিি
জেয অন্তবব র্তীকালীে রেনদব রিক
এই েরিটি পড়া হনয় সগনল আপরে রেনে র্তা রেরির্ত কিনর্ত পািনবে।
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উনেিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া চলাকালীন রজম এবং রিটননস সসন্টানিি মারলক/অপানিটি এবং তানেি কমযচািী,
ঠিকাোি এবং রবনেতানেি COVID-19 এি প্রােুর্যাব সেনক সাবধানতা সংোন্ত রবরধ-রননেধ প্রোন কিাি জনয এই
অন্তবযতী রননেয রিকা ("রজম এবং রিটননস সসন্টানিি জনয COVID-19 এি অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা") ততরি হন়েনে।
রেউ ইয়নকবি সকল অঞ্চনলি রজম এবং রিটনেস সসন্টানিি জেয সসামবাি, 24 আগস্ট 2020 র্তারিনে এই রেনদব রিকা
কার্ব কি হনব। র্রদও, রেউ ইয়কব রসটিি বাইনিি কাউরন্টি প্রধাে রেবব াহী (অিব াৎ, কাউরন্ট রেবব াহী, প্রিাসক,
মযানেজাি, অিবা, র্রদ রেবব ারের্ত আইে পরিষনদি অধীনে কাজ কনি র্তাহনল এই ধিনেি আইে পরিষনদি
সেয়ািমযাে) অিবা রেউ ইয়কব রসটিি সময়ি র্তানদি এেরর্তয়ানিি মনধয কার্ব কি র্তারিে স্থ্রগর্ত কিাি রসদ্ধান্ত রেনর্ত
পানিে পিবর্তী একটি র্তারিে পর্ব ন্ত রকন্তু র্তা 2 সসনেম্বি, 2020 র্তারিনেি পি হনর্ত পািনব ো। একবাি কার্ব কি হনল
এই ধিনেি সুরবধা এোনে সমরির্ত প্রনয়াজেীয়র্তা অেুর্ায়ী পুেিায় েুলনর্ত পানি; র্রদও, রেউ ইয়কব রসটিি বাইনিি
কাউরন্টি প্রধাে রেবব াহী (অিব াৎ, কাউরন্ট রেবব াহী, প্রিাসক, মযানেজাি, অিবা, র্রদ রেবব ারের্ত আইে পরিষনদি
অধীনে কাজ কনি র্তাহনল এই ধিনেি আইে পরিষনদি সেয়ািমযাে) অিবা রেউ ইয়কব রসটিি সময়ি র্তানদি
এেরর্তয়ানিি মনধয ইেন াি গ্রুপ রিটনেস এবং অযাকুয়াটিক ক্লানসি অেুমরর্ত ো সদওয়াি রসদ্ধান্ত রেনর্ত পানিে,এবং
এগুরলি পুেিায় সোলা একটি পিবর্তী সময় পর্ব ন্ত স্থ্রগর্ত কিনর্ত পানিে। এই রননেয রিকাগুরল রিটননস কার্যকলাপ এবং
স্থ্াননি সেনে প্রনর্াজয, র্াি মনধয িন়েনে, রকন্তু তানতই সীমাবদ্ধ ন়ে, স্বতন্ত্র, সহানটল, আবারসক, এবং অরিস রজম এবং
রিটননস সসন্টাি, রজম এবং উচ্চরিো প্ররতষ্ঠাননি রিটননস সসন্টাি, সর্াগবযা়োম/পীলাত/বযানি স্টু রিও, বরসং/রককবরসং
রজম, রিটননস বুট কযাম্প, েসরিট বা অনযানয প্লান়োনমরিক বস, এবং অনযানয েলগত রিটননস ক্লাসসমূহ (সর্মন
রিন, সিার়েং, নাচ)। আবারসক এবং সহানটল রজম এবং রিটননস সসন্টানি অবিযই কমী োকনত হনব র্ানত এই
রননেয রিকা সমনন চলা রনরিত কিা র্া়ে। এই অন্তবযতী রননেয রিকা পরিবতয ন সানপে সর্নহতু সস্টট প্রােরমকর্ানব স্থ্ানী়ে
স্বাস্থ্য রবর্ানগি সানে ঘরনষ্ঠর্ানব কাজ কিনব এই রননেয রিকাসহ রজম এবং রিটননস সসন্টানিি মারলক/অপানিটিনেি সমনন
চলা পর্যনবেণ কিাি জনয, পরিেিযন সহ, এবং রজম এবং রিটননস সসন্টানিি সানে সংরিষ্ট জনস্বানস্থ্যি অবস্থ্া রনরূপণ
কিনব, COVID-19 এি রবস্তানি সকানরূপ পরিবতয ন আনে রক না তা সহ।
রজম বা রিটননস সসন্টানি অনুরষ্ঠত েীডা এবং রবননােন কার্যেমনক অবিযই "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি
সম়ে েীডা ও রবননােননি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা" (Interim Guidance for Sports and Recreation During
the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসিণ কিনত হনব; র্রেও, র্রে প্রন়োজনী়েতাি মনধয সকান পােযকয
োনক, তাহনল আনিা সাম্প্ররতক রননেয রিকা প্রনর্াজয হনব। রজম বা রিটননস সসন্টানি োকা সুইরমং পুল কার্যেমনক অবিযই
"COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে পুল এবং রবননােনমূলক অযাকু়োটিক সে গ্রাউনেি জনয অন্তবযতীকালীন
রননেয রিকা" (Interim Guidance for Pools and Recreational Aquatic Spray Grounds During the COVID-19
Public Health Emergency) অনুসিণ কিনত হনব; র্রেও, র্রে প্রন়োজনী়েতাি মনধয সকান পােযকয োনক, তাহনল
আনিা সাম্প্ররতক রননেয রিকা প্রনর্াজয হনব। রজম বা রিটননস সসন্টানিি সানে সংরিষ্ট খুচিা সোকানগুনলানক অবিযই স্বাস্থ্য
অরধেপ্তনিি (Department of Helath, DOH) বরণযত খুচিা রবে়ে রননেয রিকা অনুসিণ কিনত হনব "COVID-19
গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া চলাকালীন অপরিহার্য এবং রিতী়ে পর্যান়েি খুচিা বযবসার়েক কার্যেনমি জনয অন্তবযতীকালীন

রননেয রিকা" (Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19
Public Health Emergency)। রজম বা রিটননস সসন্টানি অবরস্থ্ত সিস্টু নিন্ট এবং বািগুরলনক অবিযই DOH এি
"COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া চলাকালীন সম়ে খােয পরিনেবারেি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা" (Interim
Guidance for Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency)-সত সেও়ো রননেয রিকা অনুসিণ
কিনত হনব। অরিস রর্রিক কার্যকলাপগুরলনক অবিযই "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি পরিরস্থ্রতনত অরিস-রর্রিক কানজি
জনয অন্তবযতীকালীন রননেয িনা" (Interim Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health
Emergency) অনুর্া়েী কার্য পরিচালনা কিনত হনব। রজম বা রিটননস সসন্টানি অবরস্থ্ত রিশু পরিচর্যা সকন্দ্রগুনলানক
অবিযই "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া চলাকালীন রিশু পরিচর্যা এবং সি কযাম্প সপ্রাগ্রানমি জনয অন্তবযতীকালীন
রননেয রিকা" (Interim Guidance for Child Care and Day Camp Programs During the COVID-19 Public
Health Emergency) এবং রননেয রিকা়ে বরণযত নূযনতম মান পূিণ হনল তনবই পুনিা়ে খুলনত হনব। এই রননেয িনাগুরল,
রনউ ই়েকয সস্টট স্বাস্থ্য েপ্তনিি (Department of Health, DOH) "COVID-19 জনস্বানস্থ্যি সংকটকালীন পরিরস্থ্রতনত
সপিাোি সখলাধুলাি প্ররিেণ সকন্দ্রগুরলি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয িনা" (Interim Guidance for Professional Sports
Training Facilities During the COVID-19 Public Health Emergency) িািা উরিরখত সপিাোি সখলাধুলাি
প্ররিেণ সকন্দ্রগুরলনত প্রনর্াজয ন়ে।
এই রননেয রিকাগুরল সকবলমাে নূযনতম আবরিযকতা এবং রজম বা রিটননস সসন্টানিি মারলক/অপানিটি অরতরিক্ত সতকয তা
এবং রননেধাজ্ঞা জারি কিনত পানিন। এই রননেয রিকাগুরল প্রকািনাি সম়ে সবযারধক পরিরচত গণস্বাস্থ্য অনুিীলননি উপি
রর্রি কনি, এবং সর্ই নরেি উপি রনর্য ি কনি এই রননেয রিকা ততরি হন়েনে তা প্রা়েিই পরিবতয ন হনত পানি এবং
পরিবতয ন হন়ে োনক। ো়েবদ্ধ পে – রননচ সংজ্ঞার়েত অনুর্া়েী – রজম বা রিটননস সসন্টাি পরিনেবা সংোন্ত সব
স্থ্ানী়ে, সস্টট এবং সিিানিল প্রন়োজনী়েতা পালন কিাি জনয ো়েবদ্ধ। ো়েবদ্ধ পে এই প্রন়োজনী়েতা়ে সর্নকাননা
হালনাগােকিনণি সানে সঙ্গত োকাি জনয ো়েবদ্ধ, সসইসানে রজম বা রিটননস সসন্টাি পরিনেবা কার্যেনমি এবং/অেবা
সাইনটি রনিাপিা পরিকল্পনা মনধয তা অন্তর্ুয ক্ত কিাি জনযও ো়েবদ্ধ োকনব।
পটভূ রম
7ই মাচয, 2020 তারিনখ, গর্নযি অযান্ড্রু এম. কুওনমা COVID-19 এি পরিনপ্ররেনত একটি জরুরি অবস্থ্া সঘােণা কনি
রনবযাহী আনেি 202 জারি কনিন। সমগ্র রনউই়েকয জুনড COVID-19 এি করমউরনটি িান্সরমিন ঘনটনে। আনিা েরডন়ে
পডা হ্রাস কিনত, সর্খানন সম্ভব, বযরক্তনেি মনধয অবিযই অন্তত 6 িু নটি সামারজক েূিত্ব বজা়ে িাখনত হনব।
20 মাচয 2020 তারিনখ গর্নযি কুওনমা রনবযাহী আনেি 202.6 জারি কনিন, র্ানত সমস্ত সগৌণ বযবসাগুরলনক েপ্তনিি
েপ্তি মধযস্থ্ কমীনেি কাজকমযনক বন্ধ িাখাি রননেয ি সেও়ো হ়ে। অতযাবিযক বযবসা, সর্মন এম্পা়োি সস্টট
সিনর্লপনমন্ট কনপযানিিন (Empire State Development Corporation, ESD) এি রননেয রিকা িািা সংজ্ঞার়েত, এই
সিিীনি উপরস্থ্রত সংোন্ত সীমাবদ্ধতাি অধীন রেল না, রকন্তু, তানেি DOHিািা জারি কিা একটি পরিষ্কাি এবং
রনিাপে কময পরিনবি বজা়ে িাখাি জনয রননেয িনা ও আনেি সমনন চলাি জনয রননেয ি কিা হ়ে, এবং েৃঢ়র্ানব র্তটা
সামারজক েূিত্ব বযবস্থ্া বজা়ে িাখাি জনয আহ্বান জানাননা হ়ে।
12ই এরপ্রল, 2020 তারিনখ, গর্নযি কুওনমা সমসস্ত অতযাবিযকী়ে বযবসা়েীক প্ররতষ্ঠাননক তাি কমীনেি, র্ািা কমযস্থ্নল
উপরস্থ্ত আনে, রবনামূনলয তানেি মুনখি আচ্ছােন, র্া তানেি কানজি সম়ে জনসাধািণ বা গ্রাহকনেি সনঙ্গ সিাসরি
সংনর্াগ ঘটাি সম়ে অবিযই বযবহাি কিনত হনব, তা প্রোন কিনত রনবযাহী আনেি 202.16 জারি কনিরেনলন। 15
এরপ্রল 2020 তারিনখ গর্নযি কুওনমা রনবযাহী আনেি 202.17 জারি কনিনেন র্া েুই বেনিি সবরি ব়েসী এবং
রচরকৎসাগতর্ানব মুনখি আবিণ সহন কিনত সেম সকলনক একটি সবযজনীন স্থ্ানন এবং র্খন সামারজক েূিত্ব বজা়ে
িাখা সম্ভব ন়ে, বা র্খন সামারজক েুিত্ব বজা়ে িাখনেন না, তখন তানেি নাক ও মুখ একটি মাস্ক অেবা কাপনডি
ততরি মুনখি আবিণ রেন়ে ঢাকাি জনয রননেয ি সে়ে। 16 এরপ্রল 2020 তারিনখ গর্নযি কুওনমা রনবযাহী আনেি 202.18
জারি কনিন র্া সিকািী এবং সবসিকািী পরিবহণ বা অনযানয র্াডাি পরিবহণ বযবহাি কিা েুই বেনিি সবরি
ব়েনসি এবং রচরকৎসাগতর্ানব একটি মুনখি আবিণ সহণ কিনত সেম সকল মানুেনক অবিযই সকান র্াোি সম়ে
তানেি নাক এবং মুনখি উপি একটি মাস্ক অেবা মুখাবিণ পিাি রননেয ি সে়ে। এোডাও সিকারি বা সবসিকারি
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পরিবহননি সর্ সকান পরিচালক বা চালকনক একটি মুনখি আবিণ বা মাস্ক র্া তানেি নাক এবং মুখ সঢনক িানখ, টা
পিাি রননেয ি সে়ে র্খন সতমন সকান গারডনত সকান র্ােী োনক। বযবসার়েক প্ররতষ্ঠাননি পরিচালক/মারলকনেি, মুনখি
আবিণ বা মানস্কি আবরিযকতা না সমনন চলা বযরক্তবগযনক প্রনবি কিনত না সেও়োি অরধকাি প্রোন কনি গর্নযি
কুওনমা, 29 সি সম, 2020 তারিনখ রনবযাহী আনেি 202.34 জারি কনিনেন।
26সি এরপ্রল, 2020 তারিনখ গর্নযি কুওনমা সঘােণা কনিন সর্ তেয-পরিচারলত, আঞ্চরলক রবনিেনণ পর্যা়ে রর্রিনত
রনউই়েনকয রিল্প এবং বযবসা পুনিা়ে সখালাি বযাপানি পর্যা়ে রর্রিক েৃরষ্টর্রঙ্গ গ্রহণ কিা হনব। 4 সম 2020 তারিনখ
গর্নযি বযবস্থ্া কনিন সর্ নতু ন COVID-19 সংেমণ জনসাস্থ্ পরিনেবা লেণ রর্রিক পিীো এবং কন্টাক্ট সিরসং সহ
জনস্বানস্থ্যি রবরর্ন্ন রেক মাো়ে সিনখ আঞ্চরলক রবনিেণটি কিা হনব। 11 সম, 2020-এ, গর্নযি কুওনমা সঘােণা
কনিন সর্, রনউ ই়েনকয ি সবি রকেু অঞ্চনল 15 সম, 2020-এি প্রেম পর্যা়ে শুরু হনব, র্া উপলর্য আঞ্চরলক সমরিস
এবং সূচনকি উপি রর্রি কনি। 29 সি সম, 2020 তারিনখ, গর্নযি কুওনমা সঘােণা কনিনেন সর্ সস্টনটি রবরর্ন্ন
অঞ্চনল রিওনপরনংন়েি রিতী়ে পর্যা়ে শুরু হনব, এবং র্াইিাসটি রকর্ানব প্ররতনিাধ কিা সর্নত পানি তা অনবিত
পর্যনবেণ কিাি জনয রনউ ই়েকয বাসী, সিকািী কমযকতয া এবং রবনিেজ্ঞনেি জনয িানজযি রবস্তৃ ত সিটা সংগ্রনহি প্রনচষ্টানক
একরেত কিনত একটি নতু ন প্রািরম্ভক সতকীকিণ িযািনবািয বাস্তবা়েন বযবহাি কিাি কোও সঘােণা কনিনেন। 11 জুন
2020, গর্নযি কুওনমা সঘােণা কনিন সর্ 12 জুন 2020 তারিনখ রনউ ই়েনকয ি সবি রকেু অঞ্চনল পুনিা়ে সখালাি
তৃ তী়ে পর্যা়ে আিম্ভ হনব। 24 জুন, 2020 তারিনখ গর্নযি কুন়োনমা সঘােণা কনিন সর্ সস্টনটি সবি কন়েকটি অঞ্চল
26 জুন, 2020 সেনক পুনিা়ে সখালাি চতু েয পর্যান়ে প্রনবি কিনত র্ানচ্ছ। জুলাই 20, 2020 নাগাে, রনউ ই়েকয রসটি
সহ রনউ ই়েনকয ি সব অঞ্চল, সস্টনটি পুনিা়ে সখালাি চতু েয পর্যান়ে সপৌৌঁনেনে।
রনম্নরলরখত মানগুরল োডাও, বযবসাগুরলনক স্বাস্থ্য রবর্াগ (Department of Health, DOH) এি জারি কিা পরিচ্ছন্ন
এবং রনিাপে কময পরিনবি বজা়ে িাখাি রননেয িনা ও আনেি সমনন চলা অবযাহত িাখনত হনব।
অনুগ্রহ কনি লেয করুন সর্, রনউ ই়েকয সস্টট িািা ইসুয কিা অনযানয পরিচালনারবরধ সেনক এই নরেনত উনিখ কিা
পরিচালনা রবরধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররতক রননেয রিকা প্রন়োগ কিা হনব।
রেউ ইয়কব সস্টনট রজম এবং রিটনেস সসন্টািসমূনহি জেয দারয়ত্বিীল অপানিিনেি মাে
আনমরিকানস উইে রিজারবরলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), সসন্টাসয িি রিরজজ কনেল
অযাে রপ্রনর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্া়েিননমন্ট সপ্রানটকিন এনজরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মারকয ন র্ুক্তিানেি শ্রম রবর্ানগি অকুনপিনাল সসিটি অযাে সহলে
অযািরমরননেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নূযনতম িানজযি মান,
এবং প্রনর্াজয সিিানিল িতয াবলী, তনব তাি মনধযই সীমাবদ্ধ ন়ে, এগুরল না পূিণ কনি সকাননা রজম এবং রিটননস
সসন্টাি পরিচারলত হনত পািনব না।
এই রননেয রিকাি মনধয োকা সস্টনটি মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে পরিচারলত সকল রজম এবং
রিটননস সসন্টাি পরিনেবাি সেনে প্রনর্াজয র্তেণ না সস্টট কতৃয ক বারতল বা সংনিাধন কিা হ়ে। রজম এবং রিটননস
সসন্টাি/কার্যেনমি অপানিটি, অেবা অপানিটি কতৃয ক রনরেয ষ্ট কিা অনয সকানও পে (উর়্েনেনে, "ো়েবদ্ধ পে")
এই মানেণ্ড পূিনণি জনয ো়েবদ্ধ োকনবন।
রনম্নরলরখত রননেয রিকা রতনটি পৃেক সশ্ররণ রঘনি সংগঠিত হ়ে: মানুে, স্থ্ান, এবং প্ররে়ো।

I. মােুষ
A. িািীরিক দূিত্ব

3

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ রজম বা রিটননস সসন্টানিি ধািণেমতা সর্নকান সম়ে সকান
রনরেয ষ্ট এলাকাি জনয সাটিযরিনকট অি অকুপযারন্স িািা রনরেয ষ্ট সনবযাচ্চ ধািণেমতাি 33% এি সবরি হনত পািনব
না, কমযচািী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি অন্তর্ুয ক্ত কনি, র্ানেি উর়্েনকই শুধুমাে রজম বা রিটননস সসন্টানি প্রনবনিি
অনুমরত রেনত হনব র্রে তািা:
o

সব সম়ে গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ পনি; র্রেও রনরিত কিনত হনব সর্ কমী বা পৃষ্ঠনপােনকি ব়েস 2 বেনিি
সবিী এবং রচরকৎসাগতর্ানব সস এই ধিননি আবিণ সহয কিনত সেম।
▪

র্ািা রচরকৎসাগতর্ানব একটি গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ সহয কিনত অেম, ো়েবদ্ধ পেনক রনরিত কিনত হনব
সর্ এই ধিননি বযরক্তিা সব সম়ে সিস রিল্ড পরিধান কনি। রকন্তু, CDC "বতয মানন মানস্কি একটি

[পর্যাপ্ত] রবকল্প রহনসনব সিস রিল্ড বযবহানিি সুপারিি কনি না"।

•

o

14 নং পৃষ্ঠা়ে সসকিন III: প্ররে়ো, সাবনসকিন A: রিরনং এবং সটরস্টং এ বণীত স্বাস্থ্য রিরনং পাস কনি;
এবং

o

সুরবধাটি সত প্রনবি কিাি পি সাইন-ইন (অেবা রিনমাট সচক-ইন এি মাধযনম), কনি সর্াগানর্াগ সিরসং
প্রনচষ্টা়ে বযবহানিি জনয তানেি সম্পূণয নাম, ঠিকানা এবং সিান নম্বি প্রোন কনি।
সাইন-ইন প্ররে়োটি সর্নকান উপান়ে পরিচারলত হনত পানি র্া ো়েবদ্ধ পে উপনিাক্ত সর্াগানর্াগ তেয
সংগ্রহ কিনত প্ররতষ্ঠা কনি, জাি মনধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এনতই সীমাবদ্ধ ন়ে একটি রিরজটাল অযারপ্লনকিন,
বািনকাি রিিাি, সসা়োইপ কািয রিিাি, এবং/অেবা কাগজ িময।

▪

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই 28 রেন ধনি উরিরখত সাইন-ইন তনেযি সিকিয বজা়ে িাখনত হনব এবং
অনুনিাধ কিা হনল সস্টট ও স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্ানগি কানে এই ধিননি তেয উপলর্য কিনত হনব।

ো়েবদ্ধ পনেি রনরিত কিা উরচত সর্ কমী এবং পৃষ্ঠনপােক সহকানি বযরক্তনেি মনধয সব সম়ে অন্তত ে়ে িু ট
েূিত্ব বজা়ে োনক, র্রে না মূল কার্যকলানপি কািনণ স্বল্প েূিনত্বি প্রন়োজন হ়ে (সর্মন চলাচনলি র্ন্ত্রপারত,
এরলনর্টি বযবহাি, সকান রচরকতসাগত জরুরি পরিরস্থ্রতনত সসবা কিা)। মূল কার্যকলাপ বযা়োম কার্যকলানপি
সেনে প্রনর্াজয ন়ে, র্া কিাি সম়ে সবসম়ে বযরক্তি মনধয অন্তত ে়ে িু ট েূিত্ব িাখনত হনব।
o

•

▪

ো়েবদ্ধ পনেি উরচত রি ওন়েট বযা়োম রনরুৎসারহত কিা র্াি জনয একজন িটানিি প্রন়োজন হ়ে। র্রে তা
কিনতই হ়ে, তাহনল মুখ ঢাকা একজন কমযচািীনক উপলর্য োকনত হনব অেবা সর্ পৃষ্ঠনপােক ওজন তু লনেন,
তাি পরিবাি/পনেি একজন সেসযনক োকনত হনব রর্রন মুখাবিণ পনি আনেন তানক উপলর্য োকনত হনব
িট কিাি জনয। উর়্ে সেনেই, সম্ভাবয নূযনতম সমন়েি মনধয িটিং পরিচালনা কিনত হনব (অেযাৎ, সকান
েীঘযস্থ্া়েী বা সামারজকীকিণ ন়ে)।

ো়েবদ্ধ পেনক রনরিত কিনত হনব সর্ কমযচািী এবং পৃষ্ঠনপােকসহ সকল বযরক্তনক সব সম়ে গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ
পরিধান কনি র্খন তািা রজম বা রিটননস সসন্টানি োকনব, র্রে না তািা খা়ে (উোহিণস্বরূপ, একটি রনরেয ষ্ট
এলাকা়ে, সর্মন বযা়োম এলাকা োডা একটি কযানি), মেযপান, অেবা জলজ পরিনবনি (সর্মন, পুল, বযরক্তগত
সগাসল) র্রে তািা েুই বেনিি সবিী ব়েসী হ়ে এবং রচরকৎসাগতর্ানব এই ধিননি আবিণ সহয কিনত সেম
হ়ে।
o

COVID-19 এি জনয গ্রহণনর্াগয মুখাবিনণি মনধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এনতই সীমাবদ্ধ ন়ে, বযা়োম উপনর্াগী
কাপড-রর্রিক মুখ আবিণ এবং রিসনপানজবল মাস্ক র্া মুখ এবং নাক উর়্ে সঢনক িানখ। বযাোনা, বাি,
এবং সগইটাি রজম এবং রিটননস সসন্টানি বযবহানিি জনয গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ ন়ে।

o

র্রেও, কানজি ধিননি জনয সর্খানন সাধািণত বযরক্তগত সুিোমূলক সিঞ্জানমি (Personal Protective
Equipment, PPE) একটি উচ্চ মাননি সুিোি প্রন়োজন সসইসব সেনে কমযনেনেি কার্যকলাপগুরলি জনয
কাপনডি, রিজনপানজনবল, বা বারডনত ততরি অনযানয মুখাবিণ স্বীকৃ ত ন়ে। সসই রে়োকলাপগুরলি জনয,
OSHA রননেয রিকা অনুসানি রবেযমান রিল্প মাননি অধীনন বযবহৃত N95 সিরিনিটি বা অনযানয PPE বযবহাি
কিা চারলন়ে র্াও়ো উরচত।
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o

সিিানিল ADA এবং রনউ ই়েকয সস্টট এবং রসটিি মানবারধকাি আইননি সানে সামঞ্জসযপূণয র্ানব মুখাবিণ
পিাি প্রন়োজনী়েতা প্রন়োগ কিনত হনব, সর্মনটা প্রনর্াজয।

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই উপলর্য ও়োকয আউট সস্টিন এবং বযা়োম সিঞ্জানমি বযবহাি রন়েন্ত্রণ, পুনিা়ে সাজাননা
এবং/অেবা সংখযা পরিবতয ন কিনত হনব (উোহিণস্বরূপ, কারিযও সিঞ্জাম, রি ওন়েট, সাইনকল, মযাট) র্ানত
বযরক্তিা সব রেক সেনক অন্তত ে়ে িু ট বযবধানন োনক (উোহিণস্বরূপ, পািাপারি এবং র্খন এনক অপনিি
মুনখামুরখ হ়ে)।

•

ো়েবদ্ধ পেনক রনরিত কিনত হনব সর্ বযরক্তিা বযবহানিি মনধয পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ এবং োডা র্ন্ত্রপারত
র্াগার্ারগ কিনে না।

•

বযা়োম সম্পরকয ত ন়ে এমন অঞ্চনলি (সর্মন অর্যেযনা সিস্ক) মনধয েূিত্ব বজা়ে িাখা সম্ভব না হনল, ো়েবদ্ধ
পেনক অবিযই বস্তুগত বাৌঁধা বযবহাি কিনত হনব (সর্মন প্লারস্টনকি রবর্াজক সেও়োল) সর্খানন বা়েুপ্রবাহ, রহটিং,
কুরলং, বা বা়েু রনগযমনন বাৌঁধা সৃরষ্ট কিনব না, বা অনয সকাননা র্ানব স্বাস্থ্য বা রনিাপিাি ঝুৌঁ রকি কািণ হনব না।
o

OSHA রননেয রিকা অনুর্া়েী িািীরিক েূিত্ব বজা়ে িাখাি জনয বাধা ততরি কিা উরচত।

o

বস্তুগত বাৌঁধাি রবকল্পগুরল অন্তর্ুয ক্ত কিনত পানি: িারল কনি কাটা পেয া, রকউরবকল ও়োল, সপ্লরসগ্লাস বা সসই
ধিননি উপকিণ, বা অনযানয অপ্রনবিয রবর্াজক বা পাটিযিন।

•

ো়েবদ্ধ পেনক একই সমন়ে একারধক বযরক্তি সোট সীমাবদ্ধ স্থ্ান (সর্মন সস্টানিজ ক্লনজট বা র্ন্ত্রপারত সনও়োি
এলাকা) বযবহাি রনরেদ্ধ কিা উরচত, র্রে না একই সমন়ে এই ধিননি স্থ্াননি সকল কমযচািী গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ
পরিধান কনি। তনব, মুখাবিণ বযবহাি কিা সনেও, ওই স্থ্ানন োকা বযরক্তি সংখযা কখনই স্থ্াননি সবযারধক
ধািণেমতাি 33% এি সবরি হনত পািনব না, র্রে না সসটি একজন বযরক্তি বযবহানিি জনয ততরি কিা হন়ে
োনক।

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রজম বা রিটননস সসন্টাি জুনড, DOHএি COVID-19 সাইনননজি সানে সামঞ্জসযপূণয
সংনকতগুনলা লাগানত হনব। ো়েবদ্ধ পে তানেি কমযনেে বা সসটিং-এি উপি রর্রি কনি রননজনেি কাস্টমাইজি
রচহ্ন ততরি কিনত পানি, এই ধিননি রচহ্ন রিপাটযনমনন্টি রচনহ্নি সনঙ্গ সঙ্গরতপূণয হনত হনব। বযরক্তনেি রননম্নাক্ত
রবে়েগুরল মনন করিন়ে সেও়োি জনয রচনহ্নি বযবহাি কিা উরচত:
o

তািা অসুস্থ্ সবাধ কিনল বারডনত োকা।

o

খাও়ো, পান কিা, অেবা জলজ পরিনবনি (উোহিণস্বরূপ, পুল, বযরক্তগত সগাসল) োডা তানেি নাক এবং
মুখ সব সম়ে মুখ সঢনক িাখা।

o

র্রে তািা সম্প্ররত COVID-19 এি উনিখনর্াগয করমউরনটি সংেমণ িন়েনে এমন একটি সস্টনট রগন়ে োনক,
তাহনল DOH এি ভ্রমণ রননেয রিকা অনুসানি সকা়োনিরন্টন কিনত হনব।

o

PPE সঠিকর্ানব িাখা, পরিষ্কাি কিা এবং র্খন প্রন়োজন, তা বারতল কিা।

o

িািীরিক েূিনত্বি রননেয িীকাগুরল সমনন চলা।

o

COVID-19 এি উপসগয বা সংেমনণি প্ররতনবেন কিা, এবং রকর্ানব এটি কিা উরচত।

o

হানতি পরিচ্ছন্নতা এবং পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিনণি রননেয রিকা অনুসিণ কিা।

o

র্োর্ে শ্বাস-প্রশ্বানসি পরিচ্ছন্নতা এবং কারিি রিষ্টাচাি অনুসিণ কিা।

o

বযবহানিি আনগ এবং পনি জীবাণুনািক ও়োইপস রেন়ে সিঞ্জাম মুনে সিলা।

B. আবদ্ধ স্থ্ানে সমানবি
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•

ো়েবদ্ধ পেগুরলনক অবিযই র্তটা সম্ভব সিিীনি কমী সমানবি সীরমত কিনত হনব (সর্মন কমযচািী সর্া, সেক
রুনম, স্টক রুম) এবং, সিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতনিাধ সকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এি রননেয রিকা "বযবসা ও রনন়োগকতয ানেি জনয কনিানার্াইিাস সিাগ 2019 (COVID-19) এি জনয
পরিকল্পনা এবং প্ররতরে়োি অন্তবযতী রননেয রিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan
and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুর্া়েী রর্রিও বা সটরলকনিানিরন্সং এি
মনতা অনযানয পদ্ধরত বযবহাি কিাি কো রবনবচনা কিনত হনব। র্খন রর্রিওকনিানিরন্সং বা সটরলকনিানিরন্সং
সম্ভব হ়ে না, তখন োর়েত্বিীল েলগুনলাি সখালা, র্ালর্ানব সর্রন্টনলটানিি মনধয রমটিং কিা উরচত এবং রনরিত
কিা উরচত সর্ বযরক্ত এক আনিকজননি মনধয ে়ে িু ট সামারজক েূিত্ব বজা়ে িাখনব (সর্মন সচ়োি োকনল,
সচ়োনিি মধযবতী জা়েগা সেনড সেও়ো, কমীনেিনক একটা সচ়োি সেনড পনিি সচ়োনি বসনত হনব)।

•

ো়েবদ্ধ পেনক সোনটা এলাকা়ে, সর্মন লকাি রুম, রবশ্রামকে এবং সেকরুম-এ অবিযই র্োর্ে সামারজক েূিনত্বি
পালননি বযবস্থ্া কিনত হনব, এবং এই ধিননি এলাকাগুরলনত র্খন সামারজক েূিত্ব িো কিা র্ানব না, তখন
সলাক সমাগম সীমাবদ্ধ িাখাি জনয রচহ্ন এবং রসনস্টম (সর্মন বযবহৃত হনচ্ছ রচহ্ন) বযবহাি কিনত হনব; এবং

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই সর্ সকান সাম্প্রোর়েক িাও়োি বন্ধ কিনত হনব। স্বতন্ত্র িাও়োি সখালা োকনত পানি, র্রে
ো়েবদ্ধ পে রনরিত কনি সর্ সসগুরল প্ররত বযবহািকািীি বযবহানিি পি পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।

•

ো়েবদ্ধ পে সাম্প্রোর়েক বােরুনমি জনয সনবযািম অনুিীলন বাস্তবা়েন কিনত পানি, র্াি মনধয িন়েনে:

•

o

র্রে ে়ে িু ট বযবধান িাখা সম্ভব না হনল, ট়েনলট এবং রসনেি মনধয বস্তুগত বাৌঁধা স্থ্াপন কিা; এবং

o

িিযহীন সাবান এবং কাগনজি সতা়োনল রিসনপনসাি বযবহাি কিা।

ো়েবদ্ধ পেগুরলি উরচৎ র্তেূি সম্ভব তানেি কমীনেি সর্ সকান সমানবনিি জনয সামারজক বযবধান (অেযাৎ ে়ে
িু ট বযবধান) পালন কিাি উনেনিয (সর্মন করি পাননি রবিরত, খাবাি, রিিট শুরু/সিে হও়ো) সম়েসূচী
আগু-রপেু কিা।

C. অে-সাইট কার্ব কলাপ
•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই সখালাি আনগ অেবা সখালাি 14 রেননি মনধয এই সুরবধা পরিেিযননি জনয তানেি স্থ্ানী়ে
স্বাস্থ্য রবর্ানগি সানে সমন্ব়ে সাধন কিনত হনব। স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্াগগুনলা এই সুরবধা পরিেিযন কিনব র্ানত তািা
সমনন চলা রনরিত কিনত পানি।

•

ো়েবদ্ধ পনেি উরচত অযাপন়েন্টনমন্ট, রিজানর্য িন, এবং/অেবা েূিবতী সচক-ইন বাস্তবা়েন কিা এবং বযবহাি
কিনত উৎসারহত কিা, রবনিে কনি সেসযপে-রর্রিক রে়োকলানপি জনয, েখল সম্পরকয ত রননেধাজ্ঞা সমনন চলাি
একটি পদ্ধরত রহনসনব।

•

রিটননস ক্লাস এবং/অেবা বযা়োনমি জনয র্ানত েলগত রমেরি়ো জরডত:
o

এই ধিননি ক্লাস এবং/অেবা কার্যেম বাইনি পরিচালনা কিাি জনয ো়েবদ্ধ পেনক উৎসারহত কিা হ়ে রকন্তু
বাধয ন়ে।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই ক্লাস এবং স্থ্াননি জনয অযাপন়েন্টনমন্ট, রিজানর্য িন, েূিবতী সচক-ইন, এবং/অেবা
অরগ্রম সাইন-আপ বযবহাি কিনত হনব।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রিটননস ক্লাস বা েলগত কার্যেনম অংিগ্রহণকািীনেি সংখযা এগুনলাি মনধয সর্টি কম
তানত সীমাবদ্ধ িাখনত হনব:
(1)সসই মানুনেি সংখযা র্া সসই স্থ্ান ধািণ কিনত পানি র্ানত বযরক্তগনণি মনধয সব সম়ে অন্তত ে়ে িু ট
েূিত্ব বজা়ে িাখা র্া়ে;
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(2)

আেিয ক্লানসি আ়েতননি 33% (অেযাৎ, সস্টিন, সাইনকল বা অনযানয সিঞ্জাম খারল িাখা); বা

(3)
সর্ অঞ্চনল রজম বা রিটননস সসন্টাি অবরস্থ্ত তাি জনয িানজযি সামারজক সমানবনিি সীমা িািা
অনুনমারেত বযরক্তি সংখযা।

•

o

ো়েবদ্ধ পেনক রনরিত কিনত হনব সর্ প্ররিেক(গণ) এবং পৃষ্ঠনপােকসহ বযরক্তিা সব সম়ে এনক অপনিি
মনধয অন্তত ে়ে িু ট েূিত্ব বজা়ে িানখন, এবং উপনিাক্ত প্রন়োজনী়েতাি সানে সামঞ্জসযপূণয মুখাবিণ পরিধান
কিা হ়ে।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ সকান সিঞ্জাম (উোহিণস্বরূপ, সমরিন, িানম্বল) পরিষ্কাি
কিা হ়ে এবং রবরর্ন্ন বযরক্তি বযবহানিি মনধয জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।

o

ো়েবদ্ধ পনেি উরচত পৃষ্ঠনপােকনেি তানেি রনজস্ব বযরক্তগত সিঞ্জাম (উোহিণস্বরূপ, মযাট) আননত উৎসারহত
কিা, তানেি নাম এই ধিননি সিঞ্জানমি উপি সলনবল র্ুক্ত কিা, এবং অনয সকান পৃষ্ঠনপােনকি সিঞ্জাম
পরিচালনা কিা সেনক রবিত োকা।

জলজ বযা়োম ক্লানসি জনয, ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্:
o

অংিগ্রহণকািীি সংখযা এএগুনলাি মনধয সর্টি কম সসটিিঃ
(1)সসই মানুনেি সংখযা র্া সসই স্থ্ান ধািণ কিনত পানি র্ানত বযরক্তগনণি মনধয অন্তত ে়ে িু ট েূিত্ব বজা়ে
িাখা র্া়ে;
(2)

সাধািণ ক্লানসি আকানিি 33% ; বা

(3)
সর্ অঞ্চনল রজম বা রিটননস সসন্টাি অবরস্থ্ত তাি জনয িানজযি সামারজক সমানবনিি সীমা িািা
অনুনমারেত বযরক্তি সংখযা।

•

•

o

সি়োিকৃ ত সিঞ্জাম প্ররতটি বযবহানিি পি পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে; এবং

o

DOH এি "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সম়ে পুল এবং রবননােনমূলক জলজ সে গ্রাউনেি জনয
অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা" (Interim Guidance for Pools and Recreational Aquatic Spray Grounds
During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসিণ কিা হ়ে।

রজম বা রিটননস সসন্টানি বযরক্তগত প্ররিেনণি জনয, ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্:
o

পৃষ্ঠনপােক এবং প্ররিেকগণ সব সম়ে মুখাবিণ পরিধান কনিন।

o

পৃষ্ঠনপােক এবং প্ররিেকিা র্তেূি সম্ভব ে়ে িু ট েূিত্ব বজা়ে িানখন, মানঝ মানঝ, সংরেপ্ত সর্াগানর্াগ র্া
একটি স্বাস্থ্য বা রনিাপিা ঝুৌঁ রক সমাকানবলা কিাি জনয ে়ে িু নটি কম হনত পানি (উোহিণস্বরূপ, বযা়োম,
সঠিক িময বা র্রঙ্গ প্রেিযন)। সর্নকাননা সেনেই, এই ঘরনষ্ঠ সর্াগানর্াগ সম্ভাবয নূযনতম সমন়েি মনধয
পরিচালনা কিনত হনব (অেযাৎ, সকান েীঘযস্থ্া়েী বা সামারজকীকিণ ন়ে);

o

পৃষ্ঠনপােক এবং প্ররিেকনেি অবিযই এনক অপনিি সানে বযরক্তগত আইনটম সি়োি কিা রনরেদ্ধ কিনত হনব
(উোহিণস্বরূপ, সতা়োনল); এবং

o

পৃষ্ঠনপােক এবং প্ররিেকনেি অবিযই বযবহানিি মনধয সর্ সকান অংিীোরি সিঞ্জাম পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত
কিনত হনব (উোহিণস্বরূপ, সেরখন়ে সেও়োি পি)।

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই উচ্চ ঝুৌঁ রকপূণয কার্যকলাপ রনরেদ্ধ কিনত হনব সর্খানন িািীরিক সর্াগানর্াগ েমাগত এডাননা
র্ানব না (উোহিণস্বরূপ, মািযাল আটয, বরসং), এবং ক্লানস হানত ধনি সমন্ব়ে রনরুৎসারহত কিা উরচত
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(উোহিণস্বরূপ, সর্াগবযা়োম, রপলাটিস), র্রে না একটি স্বাস্থ্য বা রনিাপিা ঝুৌঁ রক কমাননাি জনয প্রন়োজন হ়ে।
রনরেয ষ্ট কমযকানণ্ডি সানে জরডত ঝুৌঁ রক স্তি সম্পনকয আিও তনেযি জনয DOH এি "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি
অবস্থ্া়ে েীডা ও রবননােননি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা" (Interim Guidance for Sports and Recreation
during the COVID-19 Public Health Emergency) সেখুন, র্া প্রকািনাি সম়ে, "বযরক্ত বা েূিবতী গ্রুপ
প্ররিেণ এবং সংগঠিত সনা/সলা-কন্টযাক্ট গ্রুপ প্ররিেণ" সক উচ্চ ঝুৌঁ রক স্তি রহসানব সীমাবদ্ধ কনি।
•

ো়েবদ্ধ পে ও়োকয -আউট "রিিট" বাস্তবা়েন কিনত পানি সর্খানন বযরক্তিা রনরেয ষ্ট সমন়ে বযা়োনমি জনয সাইন
আপ কনি এবং ধািাবারহক র্ানব কাজ কনি এমন েল গনড সতানল (অেযাৎ প্ররতবাি একই সসট বযরক্ত একসানে
ও়োকয -আউট কনি)।

•

ো়েবদ্ধ পেনেি প্রনর্াজয হনল ঘরনষ্ঠ সুনর্াগ-সুরবধা বন্ধ িাখনত হনব, র্াি মনধয িন়েনে:

•

•

o

ও়োলযপুল, সাউনা, এবং বাষ্প কে;

o

সাম্প্রোর়েক িাও়োি;

o

রজম বা রিটননস সসন্টানিি মনধয সাধািণ বসাি জা়েগা (উোহিণস্বরূপ, অর্যেযনা সিনস্কি কাোকারে
সসািা);

o

পারনি সিা়োিা (র্রেও, পারনি সবাতল রিরিল সস্টিন সখালা োকনত পানি); এবং

o

রননজ পরিনবরিত বাি এবং নমুনা;

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই আন্তিঃবযরক্তগত সর্াগানর্াগ এবং সমানবি কমাননাি জনয বযবস্থ্া গ্রহণ কিনত হনব, সর্মন:
o

কমযনেনেি রর্তনি উপরস্থ্রত শুধুমাে আবিযক কমীনেি মনধযই সীরমত সিনখ;

o

কমযনেনেি সম়েগুরলি সামঞ্জসযরবধান;

o

বাইনিি জা়েগা বযবহানি উৎসারহত কিা, সর্খানন সম্ভব;

o

সামারজক েূিনত্বি রননেয রিকা পালননি জনয অন-সাইট কমযচািীি সংখযা হ্রাস কিা;

o

রিিটিং রিজাইন (উোহিণস্বরূপ A/B েল, আগমন/প্রস্থ্াননি রবরর্ন্ন সম়ে);

o

পৃষ্ঠনপােকনেি মনন করিন়ে সেও়ো র্ানত তািা তানেি ও়োকয আউট রুটিন পরিকল্পনা কিনত পানি, র্ানত তািা
েীঘযস্থ্া়েী সম়ে োকা কমানত পানি;

o

সাইন-আপ নীরত বাস্তবা়েন কিা র্ানত পৃষ্ঠনপােকনেি সমন্ব়েনক উৎসারহত কিা র্া়ে র্ানত তািা ধািাবারহক,
রনরেয ষ্ট সমন়ে কাজ কিনত পানি;

o

সটরলনিান, করপ়োি, রপ্রন্টাি, সিরজস্টাি ইতযারে সাধািণ অরিস সিঞ্জানমি রনিাপে বযবহানিি জনয সপ্রানটাকল
ততরি; এবং/অেবা

o

বযবহাি এবং বদ্ধ সিঞ্জাম সস্টানিনজ িাখাি পি র্োর্ে পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা োডা সি়োিকৃ ত
সিঞ্জাম বযবহাি রনরেদ্ধ কিা।

ো়েবদ্ধ পেগণনক DOH এি রনম্নরলরখত রননেয িনা, অনুর্া়েী, পরিষ্কািকিণ পদ্ধরতগুরল কার্যকি কিনত প্রন়োজন
অনুর্া়েী সমন়েি সামঞ্জসয রবধান কিনত হনব, "COVID-19:স্বাস্থ্য পরিচর্যাি জনয ন়ে এমন সসটিংগুরলি
পরিষ্কািকিণ এবং জীবাণুমুক্তকিনণি জনয সাধািণ রননেয িনা" (General Guidance for Cleaning and
Disinfecting for Non-Health Care Settings)।

D. েলােল ও বারণজয
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•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই প্ররতষ্ঠাননি মনধয রর্নডি প্রবাহ রনিীেণ এবং রন়েন্ত্রণ কিনত হনব র্ানত রনরিত কিা র্া়েিঃ
o

সনবযাচ্চ েমতা এবং সামারজক েূিনত্বি প্রন়োজনী়েতা সমনন চলা; এবং

o

কমযচািী এবং পৃষ্ঠনপােকসহ সকল বযরক্ত সাইন-ইন কনিন এবং একটি স্বাস্থ্য পিীো সম্পন্ন কনিন।

•

ো়েবদ্ধ পেনেি সরু গরল, হনলি িাস্তা অেবা জা়েগা বা রজম সিঞ্জানমি মানঝি জা়েগা়ে তীিরচহ্ন সহ সটপ বা
প্রতীক বযবহাি কনি উর়্েমুখী হাৌঁটা পনেি রর্ড কমানত এবং সমস্ত সাধািণ বযবহৃত চত্বিগুরল এবং সাধািণত
লাইন ততরি হনত পানি অেবা সলাক জমান়েত হনত পানি এমন সকাননা চত্বনি (সর্মন ক্লক ইন/আউট সস্টিন,
স্বাস্থ্য রিরনংন়েি সস্টিন, রবশ্রানমি কে, সিঞ্জাম সনও়োি এলাকা, কযাি সিরজস্টাি এলাকা, লকাি রুম) ে়ে িু ট
েূিত্ব বজা়ে িাখাি রচহ্ন এবং েূিনত্বি মাকয াি রেন়ে উপর্ুক্ত বযবস্থ্াপনা রননত হনব।

•

ো়েবদ্ধ পনেি পরিষ্কাির্ানব রনরেয ষ্ট, পৃেক প্রনবিিাি এবং প্রস্থ্ান প্রোন কিা উরচৎ, র্তেূি বাস্তবসম্মত হ়ে।

•

ো়েবদ্ধ পেনক পৃষ্ঠনপােকনেি জনয প্ররতষ্ঠাননি বাইনি িািীরিক েূিত্ব বজা়ে সিনখ সারিবদ্ধ কনি োৌঁড কিাননাি
বযবস্থ্া িাখনত হনব, র্াি মনধয চােু ে ইরঙ্গত এবং/অেবা সারি রন়েন্ত্রণ র্ন্ত্র (সর্মন স্টানিন, লাইননি েূিত্ব
মাকয াি, তীি রচহ্ন )ইতযারে অন্তর্ুয ক্ত।

•

ো়েবদ্ধ পনেি উরচৎ অনযানয পৃষ্ঠনপােকনেি মনধয সামারজক েূিত্ব বৃরদ্ধ কিাি জনয জনগনণি ওন়েটিং এলাকাি
বযবস্থ্া কিা (সর্মন লাইন, পারকয ং এলাকা) এবং এলাকাি অনযনেি সানে সর্াগানর্াগ কমাননাি বযবস্থ্া কিা।

•

ো়েবদ্ধ পনেি অন-সাইট রমেরি়ো সীরমত কিা উরচত (উোহিণস্বরূপ, সর্ সমস্ত বযরক্ত রজম বা রিটননস সসন্টাি
সেনক চনল র্ানচ্ছন এবং র্ািা প্রনবি কিনেন তানেি জনয পৃেক প্রস্থ্ান এবং প্রনবিিানিি বযবো িাখা) এবং
চলাচল সীরমত কিা উরচৎ s (সর্মন কমীনেি উরচৎ রননজনেি ও়োকয নস্টিননি কানে র্োসম্ভব োকা)।
o

সর্খানন কার্যকি, ো়েবদ্ধ পনেি উরচত (1) রজম বা রিটননস সসন্টানি চলাচল প্রবাহ পরিচালনা কিাি জনয
প্রনবিিানিি সংখযা সীরমত কিা এবং েখল/ধািণেমতাি সীমা পর্যনবেণ কিা এবং (2) অরি রনিাপিা এবং
অনযানয প্রনর্াজয রন়েমকানুন সমনন চলা রনরিত কনি সাইন ইন এবং স্বাস্থ্য পিীোি সুরবধা প্রোন কিা।

•

ো়েবদ্ধ পেক র্তটা সম্ভব সর্াগানর্াগ সীরমত কিনত অবিযই রপকআপ এবং সিরলর্ারিি জনয রনরেয ষ্ট এলাকা
রনরেয ষ্ট কিনত হনব।

•

পণয বা সিঞ্জাম সিরলর্ারিি জনয, ো়েবদ্ধ পেনেি িিয না কনি একটি সিরলর্ারি বযবস্থ্াি বাস্তবা়েন কিনত
হনব, সর্খানন সিরলর্ারি সনও়োি সম়ে ড্রাইর্াি গারডনত বনস োকনব অেবা সর্খানন সম্ভব ন়ে সসখানন, ো়েবদ্ধ
পেিা প্রতযারিত কার্যকলানপি উপর্ুক্ত গ্রহণনর্াগয PPE প্রোন কিনব র্াি মনধয নূযনতমর্ানব সিরলর্ারি প্ররে়ো
চলাকালীন সমন়েি জনয রবনামূনলয সিরলর্ারিি সানে জরডত বযরক্তি জনয একটি মুনখি আবিণ অন্তর্ুয ক্ত োনক।

•

ো়েবদ্ধ পেনক পনণযি একটি সলাি স্থ্ানান্তি (উোিঃ একজন সিরলর্ারি ড্রাইর্াি সেনক) কিাি আনগ এবং পনি
অবিযই কমীনেি কতৃয ক হাত জীবাণুমুক্তকিণ রনরিত কিনত হনব (সর্মন পণয সলাি কিনত শুরু কিাি আনগ
হাত জীবাণুমুক্ত কিা; এবং একবাি সব পণয সলাি কিা হন়ে সগনল, তানেি হাত জীবাণুমুক্ত কনি সমাপ্ত কিা)।

•

ো়েবদ্ধ পেি উরচত িিযহীন সচক-ইন এবং সপনমন্ট অপিন বাস্তবা়েন কিা অেবা পৃষ্ঠনপােকনেি িািা বযবহাি
কিাি জনয অরগ্রম সপনমনন্টি রবকল্পগুরল প্রোন কিা, র্খন উপলর্য কিা হ়ে। ো়েবদ্ধ পনেি উরচত নগে টাকা,
সেরিট কািয, সমম্বািরিপ কািয এবং সমাবাইল রির্াইস পরিচালনা কিা সীরমত কিা, সর্খানন সম্ভব।

II. জায়গা
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A. বায়ু বযবস্থ্াপো রসনস্টম
•

সসোল এ়োি হযােরলং রসনস্টম সহ সিরসরলটিি জনয ো়েবদ্ধ পেনক সকন্দ্রী়ে HVAC রসনস্টম রিল্টানিিন বতয মানন
ইনস্টল কিা রিল্টাি িযাক এবং এ়োি হযােরলং রসনস্টনমি সানে সামঞ্জসযপূণয তা রনরিত কিনত হনব, র্া নূযনতম
MERV-13, অেবা রিনল্পি সমতু লয বা তাি সচন়ে সবরি (উোহিণস্বরূপ, HEPA), সর্মন প্রনর্াজয, এবং একটি
প্রতযর়েত সটকরনরি়োন বা সংস্থ্া, অযানমরিকান সসাসাইটি অি রহটিং, সিরিজানিটিং অযাে এ়োি করেিরনং
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)-প্রতযর়েত,

সপিাোি, প্রতযর়েত সিনিা-করমসরনং সপিাোি, অেবা রনউ ই়েনকয ি লাইনসন্সপ্রাপ্ত সপিাোি
রবরল্ডং ইরঞ্জরন়োি হনত হনব।
o

•

ো়েবদ্ধ পে CDC এবং ASHRAE সুপারিি অনুর্া়েী অরতরিক্ত সর্রন্টনলিন এবং এ়োি রিনেিন রমটিনগিন
সপ্রানটাকল গ্রহণ কিাি কো রবনবচনা কিনত পানি, রবনিে কনি 15 বেনিি সবিী ব়েসী র্বনগুনলাি জনয,
র্াি মনধয িন়েনে:
▪

সকন্দ্রী়ে বযবস্থ্াি প্রন়োজনী়ে সিনিা-করমিরনং, সসই সানে প্রন়োজন অনুর্া়েী পিীো, র্ািসাময এবং
সমিামত কিা;

▪

সর্রন্টনলিন সিট এবং আউটনিাি এ়োি সর্রন্টনলিন র্তটা সম্ভব বাডাননা;

▪

েীঘয সম়ে ধনি রসনস্টম চালু িাখা, রবনিে কনি েখলোরিনত্বি আনগ এবং পনি তেরনক কন়েক ঘন্টাি
জনয;

▪

চারহো-রন়েরন্ত্রত সর্রন্টনলিন রনরি়ে কিা, সর্খানন র্ুরক্তসঙ্গত, এবং তাজা বা়েু সিবিাহ বৃরদ্ধ কািী
রসনস্টম িেণানবেণ;

▪

সম্ভাবয মাো়ে পুনিঃসঞ্চালন হ্রাস বা রনমূযল কিাি জনয আউটনিাি এ়োি িযাম্পাি সখালা;

▪

বাইপাস সীরমত কিাি জনয রিল্টানিি রকনািা রসল কিা;

▪

এগুরল সঠিকর্ানব কাজ কিনে তা রনরিত কিনত রসনস্টম এবং রিল্টাি রন়েরমত পরিেিযন কিা, এবং
রিল্টািগুরল র্োর্ের্ানব ইনস্টল কিা, পরিনেবাি সম়োেকানল সারর্য স কিাননা হ়ে তা রনরিত কিা।

▪

বারসন্দানেি রনিাপিা এবং স্বাচ্ছনন্দযি জনয সুনর্াগ সিনখ জানালা সখালা িাখা;

▪

বা়েুবারহত র্াইিাস কণা রনরি়ে কিনত র্োর্ের্ানব রিজাইন কিা এবং অরতনবগুনী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) ) ইনস্টল কিা; এবং/অেবা

▪

বহননর্াগয এ়োি রক্লনাি (উোহিণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহাি কিা, সর্ ইউরনট গুরল
র্োর্ে কমযেমতা স্তনি সনবযাচ্চ বা়েু পরিবতয ন হাি প্রোন কনি এবং েরতকি বাইনপ্রািাক্ট উৎপােন কনি
না।

সকন্দ্রী়ে এ়োি হযােরলং রসনস্টম সহ সিরসরলটিি জনয সর্গুরল উপনি উরিরখত নূযনতম রিল্টানিিননি মাো (অেযাৎ,
MERV-13 বা তাি সবরি) পরিচালনা কিনত পানি না, েযাবদ্ধ পনেি অবিযই উরচৎ একটি প্রতযর়েত HVAC
সটকরনরি়োন, সপিাোি, অেবা সকাম্পারন, ASHRAE-প্রতযর়েত সপিাোি, প্রতযর়েত সিনিা-করমিরনং সপিাোি,
অেবা রনউ ই়েকয লাইনসন্সপ্রাপ্ত সপিাোি রবরল্ডং ইরঞ্জরন়োনিি সেনক সাটিযরিনকট সনও়ো এবং নরের্ু ক্ত কিা সর্
বতয মানন ইনস্টল কিা রিল্টাি ি ্র্াক এবং এ়োি হযােরলং রসনস্টম নূযনতম স্তনি গিম এবং ঠাো কিনত পািনব
না র্া তািা অনযো়ে COVID-19 মহামারিি জনস্বাস্থ্য সেনটি আনগ কিনত পািনতন এবং র্রে সতমন উচ্চ মাোি
রিনেিন (অেযাৎ MERV-13 বা তাি সবরি) ইন্সটল কিা হত। উপিন্তু, আেিযর্ানব MERV-11 বা MERV-12
এি কনম অপানিট কিাি জনয ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই সস্টট বা স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্ানগি কমযকতয ানেি পর্যানলাচনাি
জনয এই ধিননি কাগজপে িাখনত হনব, অরতরিক্ত সর্রন্টনলিন এবং এ়োি রিনেিন কমাননাি সপ্রানটাকল সহ।
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o

•

উপিন্তু, সর্সব ো়েবদ্ধ পনেি িযারসরলটিি একটি সকন্দ্রী়ে এ়োি হযােরলং রসনস্টম আনে র্ািা MERV-13 বা
তাি সবরি রিল্টানিিন সিটিং পূিণ কিনত অেম তানেি CDC এবং ASHRAE সুপারিি প্ররত অরতরিক্ত
সর্রন্টনলিন এবং এ়োি রিল্টানিিন রমটিনলিন সপ্রানটাকল গ্রহণ কিনত হনব, র্াি মনধয িন়েনে:
▪

সকন্দ্রী়ে বযবস্থ্াি প্রন়োজনী়ে সিনিা-করমিরনং, সসই সানে প্রন়োজন অনুর্া়েী পিীো, র্ািসাময এবং
সমিামত কিা;

▪

সর্রন্টনলিন সিট এবং আউটনিাি এ়োি সর্রন্টনলিন র্তটা সম্ভব বাডাননা;

▪

েীঘয সম়ে ধনি রসনস্টম চালু িাখা, রবনিে কনি েখলোরিনত্বি আনগ এবং পনি তেরনক কন়েক ঘন্টাি
জনয;

▪

চারহো-রন়েরন্ত্রত সর্রন্টনলিন রনরি়ে কিা, সর্খানন র্ুরক্তসঙ্গত, এবং তাজা বা়েু সিবিাহ বৃরদ্ধ কািী
রসনস্টম িেণানবেণ;

▪

সম্ভাবয মাো়ে পুনিঃসঞ্চালন হ্রাস বা রনমূযল কিাি জনয আউটনিাি এ়োি িযাম্পাি সখালা;

▪

বাইপাস সীরমত কিাি জনয রিল্টানিি রকনািা রসল কিা;

▪

এগুরল সঠিকর্ানব কাজ কিনে তা রনরিত কিনত রসনস্টম এবং রিল্টাি রন়েরমত পরিেিযন কিা, এবং
রিল্টািগুরল র্োর্ের্ানব ইনস্টল কিা, পরিনেবাি সম়োেকানল সারর্য স কিাননা হ়ে তা রনরিত কিা।

▪

বারসন্দানেি রনিাপিা এবং স্বাচ্ছনন্দযি জনয সুনর্াগ সিনখ জানালা সখালা িাখা;

▪

বা়েুবারহত র্াইিাস কণা রনরি়ে কিনত র্োর্ের্ানব রিজাইন কিা এবং অরতনবগুনী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল কিা; এবং/অেবা

▪

বহননর্াগয এ়োি রক্লনাি (উোহিণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহাি কিা, সর্ ইউরনট গুরল
র্োর্ে কমযেমতা স্তনি সনবযাচ্চ বা়েু পরিবতয ন হাি প্রোন কনি এবং েরতকি বাইনপ্রািাক্ট উৎপােন কনি
না।

সর্ সব ো়েবদ্ধ পনেি িযারসরলটিনত সকন্দ্রী়ে এ়োি হযােরলং রসনস্টম সনই বা পরিচালনা কনি না বা অনযো়ে
রসনস্টমগুরল িেণানবেণ কনি, তানেি অবিযই CDC এবং ASHRAE সুপারিি অনুর্া়েী সর্রন্টনলিন এবং এ়োি
রিনেিন রমটিনগিন সপ্রানটাকল গ্রহণ কিনত হনব।
o

বহননর্াগয এ়োি রক্লনাি (উোহিণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহাি কিা, সর্ ইউরনট গুরল র্োর্ে
কমযেমতা স্তনি সনবযাচ্চ বা়েু পরিবতয ন হাি প্রোন কনি এবং েরতকি বাইনপ্রািাক্ট উৎপােন কনি না।

o

সঠিকর্ানব কাজ কিনে তা রনরিত কিনত সর্নকাননা রুনমি সর্রন্টনলিন রসনস্টম এবং রিল্টাি রন়েরমত
পরিেিযন কিা, এবং রিল্টািগুরল র্োর্ের্ানব ইনস্টল কিা, পরিনেবাি সম়োেকানল সারর্য স কিাননা হ়ে তা
রনরিত কিা।

o

েীঘয সম়ে ধনি সর্নকাননা রুনমি সর্রন্টনলিন রসনস্টম চালু িাখা, রবনিে কনি েখলোরিনত্বি আনগ এবং পনি
তেরনক কন়েক ঘন্টাি জনয;

o

তাজা বা়েু গ্রহণ সনবযাচ্চ কিনত রুম সর্রন্টনলিন রসনস্টম সসটিং কিা, সলা়োি িযান কম গরতনত সসট কিা
এবং বারসন্দানেি সেনক র্তেূি সম্ভব েূনি মুখ কনি সেও়ো;

o

বারসন্দানেি রনিাপিা এবং স্বাচ্ছনন্দযি জনয সুনর্াগ সিনখ জানালা সখালা িাখা;

o

সর্ সকান রসরলং িযান সসট কিা র্ানত বারসন্দানেি সেনক উপনিি রেনক বাতাস টাননত পানি, র্রে প্রনর্াজয
হ়ে;

o

সর্খানন সম্ভব ইননিাি বাতাস এসজনস্টি বেনল জানালা়ে িযাননি অগ্রারধকাি সেও়ো;

11

o

এমন পাখা বযবহাি কিা সেনক রবিত োকা র্া শুধুমাে বাতাস পুনিঃপ্রবাহ কনি অেবা র্োর্ে এসজস্ট
সিবিাহ না কনি শুধুমাে একটি ঘনি বাতাস সে়ে; এবং/অেবা

o

বা়েুবারহত র্াইিাস কণা রনরি়ে কিনত র্োর্ের্ানব রিজাইন কিা এবং অরতনবগুনী জীবাণু রবরকিণ
(UVGI) ইনস্টল কিা;

B. প্ররর্তিক্ষামূলক সিঞ্জাম
•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ কমী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি রজম বা রিটননস সসন্টানি প্রনবনিি
অনুমরত সেও়ো হনব সকবল র্রে তািা একটি গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ পনি োনকন, র্রে কমী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি ব়েস
2 বেনিি সবিী হ়ে এবং তািা রচরকৎসাগতর্ানব এই ধিননি আবিণ সহয কিনত সেম হন।
o

•

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ কমযচািী এবং পৃষ্ঠনপােকসহ সকল বযরক্তনক রনম্নরলরখত বযরতেমসহ
সব সম়ে মুখাবিণ পিনত হনব:
o

খাও়ো বা পান কিাি সম়ে বযরক্তবগযনক সামর়েকর্ানব মুখাবিণ অপসািণ কিাি অনুমরত সেও়ো হনত পানি,
র্তেণ তািা অনয বযরক্তনেি সেনক ে়ে িু ট েূিত্ব বজা়ে িানখ।

o

মুখাবিণ জলজ সসটিংনস পিা উরচত ন়ে (উোহিণস্বরূপ, পুল, বযরক্তগত িাও়োি)।

রনরেয ষ্ট কমযনেনেি রে়োকলানপি জনয আবরিযক PPE এি প্রন়োজনী়েতা োডাও, ো়েবদ্ধ পেগুরলনক অবিযই
গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ সংগ্রহ কিনত, ততরি কিনত বা অনযো়ে অজযন কিনত হনব এবং এই ধিননি আবিণ
কমযনেনে োকাকালীন কমযচািীনেি রবনা মূনলয প্রোন কিা উরচত। ো়েবদ্ধ পেগুরলি কানে মুনখি আবিণ, মাস্ক
এবং অনযানয প্রন়োজনী়ে বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE)-এি পর্যাপ্ত সর্াগান োকা উরচত, র্রে সকাননা
কমযচািীি প্ররতস্থ্াপন প্রন়োজন বা একজন পৃষ্ঠনপােনকি তা প্রন়োজন হ়ে।
o

•

•

র্ািা রচরকৎসাগতর্ানব একটি গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ সহয কিনত অেম, ো়েবদ্ধ পেনক রনরিত কিনত হনব সর্
এই ধিননি বযরক্তিা সব সম়ে সিস রিল্ড পরিধান কনি। রকন্তু, CDC "বতয মানন মানস্কি একটি [পর্যাপ্ত]
রবকল্প রহনসনব সিস রিল্ড বযবহানিি সুপারিি কনি না।"

গ্রহণনর্াগয মুখাবিনণি মনধয অন্তর্ুয ক্ত োকনব, রকন্তু এি মনধয সীমাবদ্ধ ন়ে, কাপড (উো: বারডনত ততরি
সসলাই কিা কাপড, কুইক কাটা), সারজযকযাল মাস্ক, এবং N95 সিসরপনিটি র্া বযা়োনমি জনয উপর্ুক্ত।
বযাোনা, বাি, এবং সগইটাি রজম এবং রিটননস সসন্টানি বযবহানিি জনয গ্রহণনর্াগয মুনখি আবিণ ন়ে।

মুখাবিণ বযবহানিি পি পরিষ্কাি বা প্ররতস্থ্াপন কিনত হনব এবং র্াগার্ারগ কিা র্ানব না। অনুগ্রহ কনি কাপনডি
মুখাবিণ এবং অনযানয ধিননি PPE সম্পনকয অরতরিক্ত তনেযি জনয সিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতনিাধ সকন্দ্র (CDC)
এি রননেয রিকা সেখুন, একইসানে তা বযবহাি এবং পরিষ্কানিি রননেয িাবলী।
o

লেয িাখনবন সর্, সর্সব সেনে কানজি প্রকৃ রতি কািনণ বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম রহসানব উচ্চ মাোি
সুিো প্রন়োজন হ়ে সসসব সেনে কাপড, রিসনপানজবল মুখাবিণ কমযনেনেি কার্যকলানপি জনয মুখ আবিণ
রহসানব গ্রহণনর্াগয ন়ে। এই ধিননি রনিাপিা সিঞ্জানমি জনয OSHA মান অবিযই সমনন চলনত হনব।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি পিামিয রেনত হনব র্রে মাস্ক রর্নজ র্া়ে বা ম়েলা হন়ে র্া়ে
তাহনল তানেি মুখাবিণ রন়েরমত পরিষ্কাি বা প্ররতস্থ্াপন কিনত হনব।

ো়েবদ্ধ পেনক কমীনেি রনজস্ব গ্রহণনর্াগয মুখাবিণ বযবহাি কিনত অনুমরত রেনত হনব রকন্তু কমীনেি তানেি
রননজি মুখ আবিণ সিবিাহ কিনত বাধয কিনত পািনব না। উপিন্তু, এই রননেয রিকা কমীনেি তানেি বযরক্তগত
মারলকানাধীন অরতরিক্ত প্ররতিোমূলক আবিণ (সর্মন সারজযকাল মাস্ক, N95 সিরিনিটি, বা সিস রিল্ড) পিা
সেনক প্ররতনিাধ কিনব না, অেবা অনযো়ে র্রে ো়েবদ্ধ পে অনুর্া়েী তানেি কানজি প্রকৃ রতি কািনণ কমীনেি
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আনিা সবরি রনিাপিামূলক বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) বযবহানিি প্রন়োজন হ়ে। রনন়োগকতয ানেি সকল
প্রনর্াজয সপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) মান সমনন চলনত হনব।
•

ো়েবদ্ধ পেগণনক র্ন্ত্রপারতি মনতা রজরনসগুরল সি়োি কিা, সসইসানে সিরলং এবং কযাি সিরজস্টানিি মত সি়োি
কিা পৃষ্ঠতলগুরল (ও়োকয আউট র্ন্ত্রপারত বযারতত) িিয কিা সীরমত কিনত হনব; অেবা, সি়োি কিা
রজরনসগুরলি বা প্রা়েিই িিয কিা পৃষ্ঠতলগুরলি সংিনিয আসাি সম়ে কমীনেি গ্লার্স (কানজি প্রন়োজনী়েতা
অনুর্া়েী বা সমরিনকল) পিা বাধযতামূলক কিনত হনব; অেবা রননজনেি হাত, সংিনিয আসাি আনগ এবং পনি
জীবাণুমুক্ত কিনত হনব।

•

ো়েবদ্ধ পেনক PPE - র্াি মনধয মুখাবিণ অন্তর্ুয ক্ত, রকন্তু সীমাবদ্ধ ন়ে- কীর্ানব র্োর্ে র্ানব িাখা র্া়ে, খুনল
সনও়ো র্া়ে, পরিষ্কাি কিা হ়ে (সর্মন প্রনর্াজয), এবং সিনল সেও়ো র্া়ে সসই রবেন়ে কমযচািীনেি প্ররিেণ রেনত
হনব।

C. স্বাস্থ্যরবরধ, পরিচ্ছন্নর্তা, এবং জীবােুমুক্তকিণ
•

প্রাসরঙ্গকতা অনুর্া়েী, ো়েবদ্ধ পেগণনক অবিযই CDC এবং DOH এি সুপারিিকৃ ত স্বাস্থ্যরবরধ এবং পরিেহন্নতা ও
জীবাণুমুক্তকিণ সংোন্ত বাধযবাধকতাগুরল সমনন চলনত হনব, সর্মন সসগুরল প্রনর্াজয, র্াি মনধয আনে "COVID-19
এি জনয সিকারি এবং সবসিকারি সকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি রননেয রিকা" (Guidance for
Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19), এবং "েরডন়ে পডা োমান"
(STOP THE SPREAD) সপাস্টাি। ো়েবদ্ধ পেনক লগ বজা়ে িাখনত হনব র্ানত তারিখ, সম়ে এবং
পরিচ্ছন্নতাি পরিরধ অন্তর্ুয ক্ত।

•

ো়েবদ্ধ পেগুনলানক অবিযই সাইনট হযাে হাইরজন সস্টিন প্রোন কিনত এবং িেণানবেণ কিনত হনব, রনম্নরূনপ:
o

হাত সধা়োি জনয: সাবান, চলমান উষ্ণ পারন, এবং রনষ্পরিনর্াগয কাগনজি সতা়োনল।

o

হাত সযারনটাইজ কিাি জনয: সর্খানন হাত সধা়োি সুরবধা পাও়ো র্ানব না বা সম্ভব নাও হনত পানি সসইসব
এলাকাি জনয একটি অযালনকাহল রর্রিক হযাে সযারনটাইজাি র্ানত অন্তত 60% অযালনকাহল োনক।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি বযবহানিি জনয রজম বা রিটননস সসন্টাি জুনড হযাে
সযারনটাইজাি উপলর্য কিনত হনব (উোহিণস্বরূপ, প্রনবিিাি, প্রস্থ্ান, অযাপন়েন্টনমন্ট সিস্ক, ও়োকয আউট
সস্টিননি পানি)। সর্খানন সম্ভব িিযরবহীন হযাে সযারনটাইজাি রিসনপনসাি িাখনত হনব।

•

ো়েবদ্ধ পেগণনক হযাে সযারনটাইজানিি জা়েগাগুরলি কানে খুব সবরি সনাংিা হাত সাবান এবং জল রেন়ে ধুনত হনব
রচরহ্নত কনি সাইননজ রেনত হনব; হযাে সযারনটাইজাি খুব সবরি সনাংিা হানত কার্যকি হ়ে না।

•

ো়েবদ্ধ পেগুরলনক PPE সহ ম়েলা সামগ্রী রনষ্পরিি পাে রজম বা রিটননস সসন্টানিি চািপানি স্থ্াপন কিা উরচৎ।

•

োর়েত্বিীল েলগুনলাি উরচত পৃষ্ঠনপােকনেি তানেি রনজস্ব সিঞ্জাম (সর্মন, সতা়োনল, সর্াগবযা়োনমি মযাট, গ্রুপ
ক্লানস বযবহৃত হযাে ওন়েট) আননত উৎসারহত কিা।
o

র্রেও পৃষ্ঠনপােকনেি রনজস্ব সতা়োনল আনা সবনচন়ে র্ানলা অর্যাস, ো়েবদ্ধ পে পৃষ্ঠনপােকনেি সতা়োনল
সিবিাহ কিনত পানি এবং লরন্ড্র সসবা প্রোন কিনত পানি, র্রে তািা CDC রননেয রিকা অনুর্া়েী তা কনি
োনক, র্াি মনধয িন়েনে:
▪

প্রস্তুতকািনকি রননেয িনা অনুর্া়েী, উষ্ণতম উপর্ুক্ত পারন সসটিং বযবহাি কনি আইনটম সধা়ো এবং সম্পূণয
শুকাননা।

▪

সনাংিা লরন্ড্র সামলাননাি সম়ে রিসনপানজবল গ্লার্স পিা।

▪

সনাংিা লরন্ড্র ঝাৌঁকাননা র্ানব না।
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•

•

▪

কাপনডি হযাম্পাি পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত করুন।

▪

গ্লার্স খুনল সিলুন, এবং লরন্ড্র সারর্য স কিাি পি পিই হাত ধুন়ে সিলুন।

ো়েবদ্ধ পেগুনলানক রজম বা রিটননস সসন্টাি রন়েরমতর্ানব পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিনত হনব এবং অনননকি
িািা বযবহৃত উচ্চ ঝুৌঁ রক সম্পন্ন স্থ্ানগুরলনক আিও রন়েরমত পরিষ্কাি এবং জীবানুমুক্ত কিনত হনব। পরিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্তকিণ র্োর্ে এবং চলমান হনত হনব এবং কার্যেম চলা অবস্থ্া়ে ঘন ঘন এবং প্রন়োজন অনুর্া়েী হনত
হনব। কীর্ানব িযারসরলটিগুরল পরিষ্কাি কিনবন তাি রবিে রননেয িাবলীি জনয অনুগ্রহ কনি DOH এি "COVID-19
এি জনয সিকারি এবং সবসিকারি সকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি কিা এবং জীবাণুমুক্ত কিাি রবেন়ে অন্তবযতীকালীন
রননেয রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) সেখুন।
o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ প্ররতবাি বযবহানিি পি কমযচািী বা পৃষ্ঠনপােকনেি িািা
সি়োিকৃ ত সিঞ্জাম এবং সমরিন পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।

o

ো়েবদ্ধ পেনক র্াগার্ারগ কিা এবং প্রা়েিই িিয কিা পৃষ্ঠতল এবং সিঞ্জাম পরিষ্কাি কিাি জনয উপর্ুক্ত
পরিচ্ছন্নতাি/জীবাণুমুক্তকিণ উপকিণ সিবিাহ কিনত হনব এবং এই পৃষ্ঠতনলি বযবহানিি আনগ এবং পনি
পৃষ্ঠনপােকনেি হানতি পরিচ্ছন্নতা সহ প্রস্তুতকািনকি রননেয িনা অনুসিণ কনি এই উপকিণ বযবহাি কিনত
উত্সারহত কিনত হনব।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ বযবহািকািীনেি মনধয সিঞ্জাম "মুনে সিলা" (অেযাৎ, পরিষ্কাি
এবং জীবাণুমুক্ত) কিাি জনয র্নেষ্ট কমী উপলর্য আনে, রকন্তু ো়েবদ্ধ পে প্ররতবাি বযবহানিি আনগ
এবং/বা পনি পৃষ্ঠনপােকনেি সিঞ্জাম "মুনে সিলাি" রন়েম িাখনত পানি।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ র্াডাি সিঞ্জাম (উোহিণস্বরূপ, রক্লনটি জুতা, সর্াগবযা়োনমি
মযাট) পরিষ্কাি কিা এবং বযবহানিি মনধয জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।

ো়েবদ্ধ পেনক লকাি রুম এবং রবশ্রামকে রন়েরমত পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা রনরিত কিনত হনব। লকাি রুম
এবং রবশ্রামকে অন্তত প্ররত েুই ঘণ্টা অন্তি পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিনত হনব, অেবা বযবহানিি ঘননত্বি উপি
রনর্য ি কনি আিও ঘন ঘন।
o

সর্খানন সম্ভব সসখানন ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রচহ্ন, বযবহৃত হনচ্ছ এমন রচহ্ন এবং অনযানয পদ্ধরতনত
রবশ্রামকনেি ধািণ েমতা হ্রাস কনি েূিত্ব রবরধমালা পালন রনরিত কিনত হনব।

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ সি়োিকৃ ত ও়োকয নস্টিন (উোহিণস্বরূপ, সচক-ইন সিস্ক) পরিষ্কাি
কিা এবং রবরর্ন্ন কমযচািীনেি বযবহানিি মনধয জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে।

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ সিঞ্জাম রন়েরমত (উোহিণস্বরূপ, প্রনতযক পৃষ্ঠনপােনকি বযবহানিি
মনধয) সিরজস্টািয জীবাণুনািক বযবহাি কনি পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা হ়ে। EPA িািা COVID-19-এি
রবরুনদ্ধ কার্যকি রহনসনব িনাক্ত হও়ো রনউই়েকয সস্টনটি পরিনবি সংিেণ েপ্তনিি (Department of
Environmental Conservation, DEC) রনবরন্ধত পণযগুনলাি তারলকা বযবহাি করুন।

•

পরিষ্কাি বা জীবাণুমুক্ত কিাি পণযগুরল অেবা পরিষ্কাি বা জীবাণুনানিি প্ররে়ো রনিাপিাি ঝুৌঁ রক ততরি কনি অেবা
উপকিণ বা র্ন্ত্রপারতি কমযেমতা করমন়ে রেনল, ো়েবদ্ধ পেনক এমন র্ন্ত্রপারত বন্ধ কিনত হনব, সিবিানহি মানঝ
হাত সধা়োি জা়েগা়ে বযবস্থ্া কিনত হনব, রনষ্পরিনর্াগয গ্লার্নসি বযবহাি এবং/অেবা সসই ধিননি র্ন্ত্রপারত
বযবহানি কমী সংখযাি সীমাবদ্ধতা আননত হনব।

•

একজন বযরক্ত COVID-19 এ আোন্ত হও়োি সেনে ো়েবদ্ধ পেগুরলনক অবিযই তানেি িািা বযবহৃত এলাকা
পরিষ্কানিি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি বযবস্থ্া কিনত হনব, এবং সসই পরিষ্কাি কিা এবং জীবাণুমুক্তকিনণ কমপনে
সকল অরধক পরিবহননি এলাকা এবং সবরি িিয কিা পৃষ্ঠতল (সর্মন রিটননস জন্ত্রপারি, সমরিন, হযােনিল,
সচক-ইন সিস্ক) অন্তর্ুয ক্ত হনত হনব।
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•

সকাননা বযরক্তি COVID-19 আনে বনল সনন্দহ হনল অেবা রনরিত হনল "আপনাি সিরসরলটি পরিষ্কাি কিা এবং
জীবাণুমুক্ত কিা"ি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDC এি রননেয রিকা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত সনন্দহর্াজন বযরক্ত বা অসুস্থ্ বযরক্ত িািা বযবহৃত এলাকা বন্ধ কনি রেন।
▪

o

এলাকা়ে রবমান বাতাস বাডাননাি জনয বাইনিি েিজা ও জানালা খুলুন।

o

পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি আনগ 24 ঘণ্টা অনপো করুন। র্রে 24 ঘণ্টা সম্ভব না হ়ে, তাহনল র্তেণ
সম্ভব অনপো করুন।

o

সকাননা বযরক্তি COVID-19 আনে বনল সনন্দহ হনল অেবা রনরিত হনল, সসই বযরক্তি বযবহাি কিা অঞ্চলগুরল,
সর্মন বােরুম, সকনলি বযবহানিি অঞ্চলগুরল এবং সি়োি কিা র্ন্ত্রপারতগুরল পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত করুন।

o

একবাি অঞ্চলটি র্োর্ের্ানব পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা হন়ে সগনল, সসটি বযবহানিি জনয আবাি খুনল
সেও়ো সর্নত পানি।

o

•

ো়েবদ্ধ পেনক তানেি কাজকময বন্ধ কিনত হনব না, র্রে তািা েরতগ্রস্ত এলাকাগুরল বন্ধ কিনত পানি।

▪

COVID-19 আনে বনল সনন্দহ কিা হন়েনে অেবা রনরিত কিা হন়েনে এমন বযরক্তি সানে ঘরনষ্ঠ বা
রনকট সর্াগানর্াগ সনই এমন বযরক্তবগয পরিষ্কাি এবং জীবানুমুক্তকিনণি পি পিই এলাকা়ে রিনি সর্নত
পানিন।

▪

"ঘরনষ্ঠ বা রনকট" সর্াগানর্াগ সম্পনকয তনেযি জনয DOH এি "COVID-19 সংেমণ বা এসনপাজানিি
পি কানজ রিনি আসা সিকারি ও সবসিকারি কমযচািীনেি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) সেখুন।

COVID-19 এ সনন্দহর্াজন বা রনরিত অসুস্থ্ বযরক্তি প্রেিযন বা রজম বা রিটননস সসন্টাি বযবহানিি পি
র্রে সাত রেননি সবরি সম়ে অরতবারহত হ়ে, তাহনল অরতরিক্ত পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিনণি প্রন়োজন সনই,
রকন্তু রন়েমমারিক পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা উরচত।

ো়েবদ্ধ পেগণনক কমযচািীনেি মনধয খাবাি এবং পানী়ে (সর্মন, রননজ পরিনবরিত খাবাি এবং পানী়ে) র্াগ
কনি খাও়ো অবিযই রনরেদ্ধ কিনত হনব, কমযচািীনেি বারড সেনক লাঞ্চ রনন়ে আসনত উৎসারহত কিনত হনব, এবং
খাবাি খাও়োি সম়ে সামারজক েূিত্ব বজা়ে িাখাি মনতা পর্যাপ্ত জা়েগা রিজার্য িাখনত হনব।

D. পর্ব ায়ক্ররমকভানব পুেিায় শুরু কিা
•

ো়েবদ্ধ পেনক পুনিা়ে সখালাি রে়োকলাপ পর্যা়েেরমকর্ানব কিাি জনয উৎসারহত কিা হ়ে র্ানত উৎপােন বা
কাজ স্বার্ারবক পর্যান়ে রিনি আসাি আনগ পরিচালন সংোন্ত সমসযাি সমাধান কিা সম্ভব হ়ে। ো়েবদ্ধ পেনক
প্রেমবাি পুনিা়ে সখালাি সম়ে পরিবতয ননি সনঙ্গ মারনন়ে রনন়ে রে়োকলাপ উপলর্য কনি সতালাি জনয কমী
সংখযা, কানজি সম়ে এবং সসবা প্রোন কিা পৃষ্ঠনপােকনেি সংখযা সীরমত কিাি কো রবনবচনা কিনত হনব।

E. সর্াগানর্াগ পরিকল্পো
•

ো়েবদ্ধ পেগুরলনক অবিযই রনরিত কিনত হনব সর্ তািা িানজযি জারি কিা রিল্প রননেয রিকা পর্যানলাচনা কনিনেন
এবং বুঝনত সপনিনেন, এবং তািা তা বাস্তবা়েন কিনবন।

•

ো়েবদ্ধ পেনক কমযচািী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি জনয একটি সর্াগানর্াগ পরিকল্পনা গনড তু লনত হনব র্া প্রনর্াজয
রননেয িাবলী, প্ররিেণ, সাইননজ এবং কমযচািীনেি তেয প্রোননি একটি অরবচরলত উপা়েনক অন্তর্ুয ক্ত কনি। ো়েবদ্ধ
পে ওন়েবনপজ, সটসট এবং ইনমল গ্রুপ, এবং সসািযাল রমরি়ো গনড সতালাি কো রবনবচনা কিনত হনব।
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•

ো়েবদ্ধ পনেি উরচত সাইননজ ও সমৌরখক সর্াগানর্ানগি মাধযনম গ্রাহকনেি PPE- রবনিেত মুখাবিনণি বযাবহানিি
সেনে CDC এবং DOH এি রননেয রিকা সমনন চলনত উৎসারহত কিা।

•

ো়েবদ্ধ পনেি উপর্ুক্ত স্বাস্থ্যরবরধ, িািীরিক েূিত্ব বজা়ে িাখাি রন়েম, PPE এি উপর্ুক্ত বযবহাি এবং পরিষ্কিণ
ও জীবাণুনানিি সপ্রানটাকলগুরল সমনন চলাি কো কমী এবং গ্রাহকনেি মনন করিন়ে রেনত রজম বা রিটননস
সসন্টানিি রর্তনি এবং বাইনি রচহ্ন লাগানত হনব।

III. প্ররক্রয়াসমূহ
A. রিরেং এবং সটরস্টং
•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠনপােকনেি জনয বাধযতামূলক তেরনক স্বাস্থ্য পিীো অনুিীলন বাস্তবা়েন
কিনত হনব এবং সর্খানন কার্যকি, রবনেতা এবং ঠিকাোিনেি সেনেও, রকন্তু এই ধিননি রিরনং সিরলর্ারি
কমীনেি জনয বাধযতামূলক কিা হনব না।

•

বযরক্তবগয রজম বা রিটননস সসন্টানি প্রনবি কিাি আনগ, র্তখানন সম্ভব, রিরনংন়েি কাজগুরল েূিবতীর্ানব কিা
সর্নত পানি (সর্মন সটরলনিানন বা ইনলকিরনকর্ানব), বা সাইনট কিা সর্নত পানি।

•

রিরনং সিে হও়োি পূনবয এনক অপনিি সানে ঘরনষ্ঠ বা রনকট সংিনিয সমলানমিা কিা সেনক কমীনেি রবিত
িাখাি জনয িীরনং এি সমন্ব়েসাধন কিা উরচত।

•

অন্তত সব কমী, পৃষ্ঠনপােক এবং সর্খানন সম্ভব, ঠিকাোি এবং রবনেতানেি রিরনং কিনত হনব এবং একটি
প্রশ্নাবলী বযবহাি কিনত হনব র্া রনধযািণ কনি সর্ বযরক্তি সানে রননম্নাক্ত ঘটনা ঘনটনে রক না:
(a) সজননশুনন গত 14 রেননি মনধয COVID-19 এি জনয পিীো়ে পরজটির্ িল এনসনে বা র্াি মনধয
COVID-19 এি উপসগয িন়েনে এমন কানিাি ঘরনষ্ঠ সংিনিয সেনকনেন;
(b) গত 14 রেননি মনধয COVID-19 এি জনয িা়োগনরস্টক পিীোি মাধযনম পরজটির্ পিীরেত হন়েনেন;
অেবা
(c) গত 14 রেনন তাি COVID-19 এি সকানও লেণ সেখা রেন়েনে রক না। এবং
(d) গত 14 রেনন 24 ঘণ্টািও সবরি সম়ে ধনি COVID-19 এি উনিখনর্াগয করমউরনটি সংেমণ আনে এমন
সস্টনট ভ্রমণ কনিনেন।

•

COVID-19 এি সানে সংরিষ্ট উপসগয সম্পনকয সবযারধক হালনাগােকৃ ত তনেযি জনয "কনিানার্াইিানসি লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পনকয CDC রননেয রিকা সেখুন।

•

COVID-19 এবং সকা়োিান্টাইন প্রন়োজনী়েতা সহ িাজযগুরলি সনবযাচ্চ হালনাগাে তনেযি জনয DOH ভ্রমণ রননেয রিকা
সেখুন।

•

রিরনংন়েি চচযাগুরল অন্তর্ুয ক্ত কনি:
o

জা়েগা এবং র্বননি গঠনপ্রণালী সুনর্াগ রেনল, COVID-19 এি সনন্দহজনক বা রনরিত সকনসি সেনে
প্রর্াবটিনক নুযনতম কিনত রবরল্ডংন়েি প্রনবিিানি বা তাি রনকনট বযরক্তবগযনক রিন করুন।

o

রিরনং এবং/অেবা রবরল্ডংন়ে প্রনবনিি জনয লাইনন োৌঁরিন়ে োকা বযরক্তবগযনক র্োর্ে সামারজক েূিত্ব বজা়ে
িাখাি সুনর্াগ রেন।
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o

র্ািা েূিবতীর্ানব রিন হন়েনেন বা প্রনবনিি সম়ে রিন কনিনেন শুধুমাে তানেিই প্রনবি কিনত রেন।

o

র্রে তাপমাো পিীো কিা হ়ে, তাহনল সম্ভাবয উপসগযর্ুক্ত বযরক্তবগযনক িনাক্ত কিনত রবরল্ডংন়েি প্রনবিিানি
িিযহীন োমযাল কযানমিা বযবহাি করুন এবং একটি পিবতী রিরনং সম্পূণয কিনত তানেিনক মাধযরমক রিরনং
অঞ্চনল সপ্রিণ করুন। র্রে সম্ভব না হ়ে বা সহজসাধয না হ়ে, তাহনল সর্াগানর্াগরবহীন োনমযারমটাি বযবহাি
কনি তাপমাো পিীো কিা সর্নত পানি।

•

ো়েবদ্ধ পনেি উরচৎ কমীনেি জনয এটি আবিযক কিা র্ানত, র্রে এবং র্খন উপনিাক্ত সকান প্রনশ্নি প্ররত তানেি
উিনি পরিবতয ন হ়ে তািা সর্ন অরবলনম্ব তা প্রকাি কনিন, সর্মন র্রে তািা উপসগয অনুর্ব কিনত শুরু কনিন,
কানজি সম়ে বা তাি পনি।

•

সম কমযসংস্থ্াননি সুনর্াগ করমিন (Equal Employment Opportunity Commission) বা DOH এি রননেয রিকা
অনুর্া়েী তাপমাো পিীো কিাও হনত পানি। ো়েবদ্ধ পে কতৃয ক কমীনেি স্বাস্থ্য তনেযি সিকিয িাখা রনরেদ্ধ
(উোহিণস্বরূপ, একজন বযরক্তি রনরেয ষ্ট তাপমাোি তেয), রকন্তু এমন সিকিয বজা়ে িাখাি অনুমরত সেও়ো হ়ে
র্া রনরিত কনি সর্ বযরক্তনক রিন কিা হন়েনে এবং এই ধিননি রিরনং এি িলািল (উোহিণস্বরূপ, পাস/সিল,
রক্ল়োি/রক্ল়োি কিা হ়েরন)।

•

ো়েবদ্ধ পেনক রনরিত কিনত হনব সর্ তাপমাো পিীেণ সহ অনযানয রিরনং কার্যেম সম্পােন কিা সকাননা কমী,
রজম বা রিটননস সসন্টানি প্রনবি কিা সম্ভাবয সংোরমত বযরক্তনেি িািা সংেমণ সেনক র্োর্ে র্ানব সুিরেত। সর্
কমীিা রিরনং কার্যেম সম্পােন কনিন তানেি সিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতনিাধ সকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য রবর্াগ (DOH)
এবং সপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) সপ্রানটাকনলি সানে পরিরচত, রনন়োগকতয াি িািা সনাক্ত কিা
বযরক্তনেি িািা প্ররিরেত হও়ো উরচত।

•

রিরনং কিা কমীনেি জনয কমপনে একটি স্বীকৃ ত সিস কর্ারিং বা মাস্ক সহ বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম
(PPE) প্রোন কিা উরচত এবং তানেি তা বযবহাি কিা উরচত, এবং তানত গ্লার্স, একটি গাউন, এবং/অেবা
একটি সিস রিল্ড অন্তর্ুয ক্ত হনত পানি।

•

COVID-19 পরজটির্ হও়ো সকান কমীনক প্ররতষ্ঠানন প্রনবি কিাি অনুমরত সেও়ো উরচত ন়ে এবং সর্ কমীিা
পিীো়ে পরজটির্ িল লার্ কনিনেন তানেি অবিযই স্বাস্থ্যনসবা প্রোনকারিি সানে সর্াগানর্ানগি রননেয িনাবলী রেন়ে
বারডনত পাঠিন়ে সেও়ো উরচত।
o

ো়েবদ্ধ পেনক কমযচািীটিনক েূিবতীর্ানব স্বাস্থ্যনসবা ও সটরস্টং রিনসানসযি তেয প্রোন কিনত হনব।

o

ো়েবদ্ধ পেগুরলনক COVID-19 পিীেনণ সকাননা ইরতবাচক িলািল সম্পনকয অরবলনম্ব িাজয এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য
রবর্াগনক জানানত হনব।

•

ো়েবদ্ধ পনেি COVID-19 এি সনন্দহর্াজন বা রনরিত সকস বা COVID-19 এ আোন্ত বযরক্তি সানে ঘরনষ্ঠ বা
কাোকারে সর্াগানর্ানগি পি কানজ রিনি আসনত চাও়ো কমযচািীনেি সংোন্ত সপ্রানটাকল বা পরলরস জানাি জনয
"COVID-19 সংেমণ বা এসনপাজানিি পি কানজ রিনি আসা সিকারি ও সবসিকারি কমযচািীনেি জনয
অন্তবযতীকালীন রননেয রিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) সেখা উরচত।

•

ো়েবদ্ধ পনেি উরচত সর্াগানর্ানগি একটি সকন্দ্রী়ে বযরক্ত রনধযািণ কিা, র্া কার্যকলাপ, অবস্থ্ান, রিিট বা রেন
িািা পরিবরতয ত হনত পানি, সর্ সকল প্রশ্নপে গ্রহণ এবং র্াচাই কিাি জনয ো়েী, এই ধিননি সর্াগানর্ানগি
বযরক্তনক সবাি জনয রনরেয ষ্ট পাটিয রহনসনব রচরহ্নত কিা হন়েনে র্ানক তািা পনি COVID-19 সম্পরকয ত উপসগয
অনুর্ব কিনে রক না তা জানানব।
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o

রজম বা রিটননস সসন্টানিি জনয রচরহ্নত সর্াগানর্ানগি বযরক্তনক িনাক্ত সকনসি বযরক্তনেি কাে সেনক রবজ্ঞরপ্ত
সপনত এবং সংরিষ্ট পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ প্ররে়ো শুরু কিাি জনয প্রস্তুত োকনত হনব।

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই একটি সাইট রনিাপিা মরনটি মননানীত কিনত হনব র্াি োর়েনত্বি মনধয িন়েনে সাইনটি
রনিাপিা পরিকল্পনাি সকল রেক সবযো সমনন চলা রনরিত কিা।

•

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই র্োর্ে PPE পরিধান কনি বা িিযহীন উপান়ে সম্পন্ন কিা সিরলর্ারিগুরল োডা, কমী ও
পৃষ্ঠনপােক, এবং সর্খানন সম্ভব ঠিকাোি এবং রবনেতা সহ প্রনতযক বযরক্তি, র্ানেি কানজি সাইনট বা অঞ্চনল
অনযানয বযরক্তনেি সানে রনকট বা ঘরনষ্ঠ সংনর্াগ হনত পানি তানেি জনয সব সম়ে একটি অবযাহত লগ বজা়ে
িাখনত হনব। লগটিনত অবিযই প্রনতযক বযরক্তি পূণয নাম, ঠিকানা এবং সিান নম্বি সহ সর্াগানর্াগ তেয ধািণ
কিনত হনব, র্ানত একটি ইরতবাচক COVID-19 সকনসি সেনে সকল সর্াগানর্াগ রচরহ্নত, খুৌঁনজ সবি কিা এবং
অবরহত কিা সর্নত পানি।
o

সাইন-ইন প্ররে়োটি সর্নকান উপান়ে পরিচারলত হনত পানি র্া ো়েবদ্ধ পে উপনিাক্ত সর্াগানর্াগ তেয সংগ্রহ
কিনত প্ররতষ্ঠা কনি, জাি মনধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এনতই সীমাবদ্ধ ন়ে একটি রিরজটাল অযারপ্লনকিন, বািনকাি
রিিাি, সসা়োইপ কািয রিিাি, এবং/অেবা কাগজ িময।

o

ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই 28 রেন ধনি উরিরখত সাইন-ইন তনেযি সিকিয বজা়ে িাখনত হনব এবং অনুনিাধ
কিা হনল িাজয ও স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্ানগি কানে এই ধিননি তেয উপলর্য কিনত হনব।

B. িোক্ত এবং েুুঁনজ সবি কিা
•

ো়েবদ্ধ পে তানেি রজম বা রিটননস সসন্টানি সকাননা বযরক্ত COVID-19 পিীো়ে পরজটির্ িলািল হন়েনে বনল
জাননত পািনল তানেি অবিযই অরবলনম্ব সস্টট এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য রবর্াগনক সসই সম্পনকয জানানত হনব।

•

সটরস্টংন়ে একজন বযরক্ত পরজটির্ হনল, ো়েবদ্ধ পেনক রজম বা রিটননস সসন্টানি ঐ বযরক্তি সংিনিয আসা সকলনক
রচরহ্নত কিাি জনয সস্টট এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য েপ্তনিি সানে সহনর্ারগতা কিনত হনব এবং বযরক্ত প্রেম COVID-19
এি উপসগয সবাধ কিাি বা পরজটির্ সটস্ট হও়োি, এি মনধয সর্টি আনগ হন়েনে, তাি 48 ঘণ্টা আনগ রজম বা
রিটননস সসন্টানি প্রনবি কিা সকল বযরক্তনেি সম্পনকয সস্টট এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য েপ্তিনক অবগত কিনত হনব।
সিিানিল এবং সস্টট আইন এবং প্ররবধান অনুর্া়েী প্রন়োজন অনুসানি সগাপনী়েতা বজা়ে িাখনত হনব।
o

রজম বা রিটননস সসন্টানি োকাকালীন সকান বযরক্তি উপসগয সেখাননাি সেনে, ো়েবদ্ধ পেনক অবিযই
আনিপানিি এলাকাি কমীনেি অেবা র্ািা প্রর্ারবত হন়ে োকনত পানিন তানেি উক্ত বযরক্ত রজম বা রিটননস
সসন্টাি জুনড সকাোর্ সকাো়ে রেনলন সস সম্পনকয তেয অরবলনম্ব জানানত হনব এবং র্রে উক্ত বযরক্ত ইরতবাচক
পিীো কনি োনকন তাহনল তানেি অবরহত কিনত হনব।

•

সস্টট এবং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য অরধেপ্তি তানেি আইরন েমতাবনল গৃহ রবরচ্ছন্নতা বা সঙ্গরননিাধ সহ সংেরমত বা
এসনপাজি বযরক্তনেি মরনটরিং ও চলাচনল রবরধরননেধ বাস্তবা়েন কিনত পানি।

•

সর্ সমস্ত কমযচািীনেি সতকয কনি সেও়ো হন়েনে সর্ তািা একজন COVID-19 সংেরমত বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্ননধয
এনসনেন, এবং রচরহ্নতকিণ, িযারকং বা অনযানয পদ্ধরতগুরলি মাধযনম সতকয কনি সেও়ো কমযচািীনেি, সতকয কনি
সেও়োি সম়ে তা রননজ সেনক তানেি রনন়োগকািীনক রিনপাটয কিনত হনব এবং তািা উপনি উরিরখত সমস্ত
সপ্রানটাকল সমনন চলনবন।

IV. রেনয়াগকািীি পরিকল্পোসমূহ
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ো়েবদ্ধ পেগুরলনক সহনজই সচানখ পনি এমন স্থ্ানন অবিযই কমীনেি জনয সাইনট সম্পূণয কিা রনিাপিাি পরিকল্পনা
সপাস্ট কিনত হনব। COVID-19 রবস্তাি সেনক িো কিনত বযবসাি মারলক এবং পরিচালকনেি উন্নত পরিকল্পনা
উন্ন়েনন গাইি কিাি জনয িাজয একটি বযবসা পুনিা়ে সখালাি রনিাপিা পরিকল্পনাি সটমনপ্লট উপলব্ধ কনিনে।
অরর্তরিক্ত রেিাপত্তা র্তিয, রেনদব রিকা এবং সম্পদ পাওয়া র্ানব এোনে:
ঝুৌঁ রক মূলযা়েন, রবস্তাি হ্রাসকািী আচিণগুরলি প্রচাি, স্বাস্থ্যসম্মত কার্য পরিচালনা এবং পরিনবি বজা়ে িাখা, এবং সকউ
অসুস্থ্ হনল তাি জনয প্রস্তুরত সম্পনকয সাধািণ রননেয িনাি জনয, CDC এি "রজম এবং রিটননস সসন্টানিি মারলক"
(Gym and Fitness Center Employers) সেখুন।
রনউ ই়েকয সস্টট স্বাস্থ্য েপ্তনিি ননর্ল কনিানার্াইিানসি (COVID-19) ওন়েবসাইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকয ন র্ুক্তিানেি সিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতনিাধ কনিার্াইিাস (COVID-19)
ওন়েবসাইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
সপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন COVID-19 ওন়েবসাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রেনেি রলঙ্কটিনর্ত, রেরির্ত করুে সর্ আপরে এই রেনদব রিকা অেুর্ায়ী পরিোলো কিাি জেয আপোি
দায়বদ্ধর্তা পনড়নেে এবং বুনেনেে:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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