নিউইয়কে
পুিরায় সোলা
নিম ও নিটর্িস সসন্টার্রর
নির্দে নিকা

এই নির্দে নিকাগুনি নিটর্িস কার্েকিাপ এবং স্থার্ির ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার মর্যয রর়্ের্ে, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ ি়ে, স্বতন্ত্র, ক্ষ ার্টি, আবানসক,
এবং অনিস নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার, নজ্ম এবং উচ্চনিো প্রনতষ্ঠার্ির নিটর্িস ক্ষসন্টার, ক্ষর্াগবযা়োম/পীিাত/বযার্র স্টু নিও, বনসং/
নককবনসং নজ্ম, নিটর্িস বুট কযাম্প, ক্রসনিট বা অিযািয প্লার়্োর্মনিক বস, এবং অিযািয দিগত নিটর্িস ক্লাসসমূ । আবানসক এবং ক্ষ ার্টি
নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র অবিযই কমী থাকর্ত র্ব র্ার্ত এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চিা নিনিত করা র্া়ে। নির্দে নিকা পনরবতে ি সার্পে। "নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।
নিউ ইয়র্কের সকল অঞ্চর্লর নিম এবং নিটর্িস সসন্টার্রর িিয সসামবার, 24 আগস্ট 2020 তানরর্ে এই নির্দে নিকা কার্ে কর হর্ব। নকন্তু,
নিউ ইয়কে নসটির বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর অনধর্ের্ে
কার্ে কর তানরে স্থনগত রাোর নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, নকন্তু বুধবার, 02 সসর্েম্বর 2020 এর পর্র সকাি অবস্থায় িয়; নকন্তু, নিউ ইয়কে নসটির
বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র তার্দর অনধর্ের্ে ইির্ ার গ্রুপ নিটর্িস এবং িলি ক্লাস সের্ক
অে-আউট করার নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর পুিরায় শুরু হওয়া স্থনগত হর্ত পার্র। "নিম এবং নিটর্িস
সসন্টার্রর িিয অন্তবে তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" সদেুি নবিদ তর্েযর িিয।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অবস্থার সম়ে, সকি কম ঝুুঁ নকর বান যক নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর মানিক/পনরচািকর্দর বান যক নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সংক্রান্ত রাজ্য এবং ক্ষিিারাি আবিযকতার ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনরবতে র্ির সার্থ নির্জ্র্দর ািিাগাদ রাখর্ত র্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্িা তার্দর নক্র়োকিার্পর অন্তর্ুে ক্ত করর্ত র্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থািী়ে, রাজ্য, এবং ক্ষিিারাি আইি, নি়েমকািুি এবং
মাি প্রনতস্থাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

বাধযতামূলক
িারীনরক দূরত্ব

সুপানরিকৃত সর্বে াত্তম অিুিীলি

নিনিত করুি ক্ষর্ নজ্ম বা নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর যারণ েমতা
সর্বোচ্চ যারণ েমতার 33% এ ক্ষর্ি সীমাবদ্ধ থার্ক, র্ার অন্তর্ুে ক্ত
র্ব কমেচারী এবং পৃষ্ঠর্পাষকরা, র্ার্দর উর়্ের্কই নজ্ম বা নিটর্িস
ক্ষসন্টার্র প্রর্বর্ির অিুমনত ক্ষদও়ো র্ব ক্ষকবি র্নদ তারা:
•

র্নদ তার্দর ব়েস 2 বের্রর ক্ষবিী ়ে এবং নচনকৎসাগতর্ার্ব
এই যরর্ির আবরণ স য করর্ত সেম ়ে, তা র্ি সব সম়ে
একটি গ্র ণর্র্াগয মুখ আবরণ পরর্ত র্ব; ক্ষর্ সকি বযনক্ত
নচনকৎসাগতর্ার্ব মুর্খর আবরণ স য করর্ত অেম, তারা
সব সম়ে ক্ষিস নিল্ড পরর্বি তা নিনিত করা। নকন্তু, ক্ষরাগ
প্রনতর্রায এবং নি়েন্ত্রণ ক্ষকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) "বতে মার্ি মার্ের একটি [পর্োপ্ত]
নবকল্প ন র্সর্ব ক্ষিস নিল্ড বযব ার্রর সুপানরি কর্র িা।"

•

"স্ক্রীনিং" এর অযীর্ি 6 িং পৃষ্ঠা়ে বনণেত স্বাস্থয নস্ক্রনিং সম্পূণে
এবং পাস করা; এবং

•

প্রর্বি করার পর (অথবা দূরবতীর্ার্ব) সাইি ইি করা,
ক্ষর্াগার্র্াগ ক্ষিনসং প্রর্চষ্টা়ে বযব ার্রর জ্িয তার্দর সম্পূণে
িাম, ঠিকািা এবং ক্ষিাি িম্বর প্রদাি কর্র।
•

সাইি-ইি ক্ষিটার ক্ষরকিে িূযিতম 28 নদর্ির জ্িয
অবিযই বজ্া়ে রাখর্ত র্ব এবং অিুর্রায করর্ি রাজ্য/
স্থািী়ে স্বাস্থয নবর্ার্গর কার্ে উপিব্ধ করর্ত র্ব।

সব সম়ে বযনক্তর্দর মর্যয কমপর্ে 6 িু ট দূরত্ব নিনিত করুি,
র্নদ িা মূি কার্েকিার্পর নিরাপত্তার জ্িয একটি স্বল্প দূরর্ত্বর
প্রর়্োজ্ি ়ে; মূি কার্েকিাপ বযা়োর্মর ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য ি়ে, র্া
সব সম়ে বযনক্তর্দর মর্যয অন্তত 6 িু ট দূরর্ত্বর অিুর্মাদি কর্র।
ও়োকে আউট ক্ষস্টির্ির (ক্ষর্মি কানিেও সরঞ্জাম, মযাট) বযব ার
পনরবতে ি, পুিনবেিযস্ত এবং/অথবা সীমাবদ্ধ করুি র্ার্ত বযনক্তগণ
সব নদক ক্ষথর্ক পরস্পর ক্ষথর্ক 6 িু ট দূরর্ত্ব থার্ক।
স্বল্প পনরসর্রর ক্ষেেগুনির্ত (ক্ষর্মি িকার রুম, ক্ষরস্টরুম, ক্ষেকরুম)
পর্োপ্ত িারীনরক দূরত্ব বজ্া়ে রাখার জ্িয অিুিীিি স্থাপি করুি।
র্নদ স্পটিং বযা়োম ঘর্ট, তা র্ি ক্ষসগুর্িা অবিযই র্তসম্ভব িূযিতম
সমর়্ের মর্যয পনরচািিা করর্ত র্ব (অথোৎ, নিকর্ট দাুঁনির়্ে থাকা
চির্ব িা)।

স্বল্প পনরসর্রর স্থািগুনির বযব ার নিনষদ্ধ করুি (ক্ষর্মি ক্ষস্টার্রজ্
ক্ষক্লার্সট, সরঞ্জাম ক্ষচকআউট করার এিাকা) একবার্র একজ্র্ির ক্ষবনি
মািুর্ষর। ক্ষকার্িা স্থার্ি একানযক বযনক্ত থাকর্ি, ক্ষসই স্থািটির যারণ
েমতার সর্বোচ্চ 33% বযনক্তর্ক থাকার অিুর্মাদি নদি।
নি ওর়্েট নির়্ে করা বযা়োম র্ার জ্িয একজ্ি স্পটার প্রর়্োজ্ি, তা
নিরুৎসান ত করুি; র্নদ তা করর্তই ়ে, তা র্ি মুখ ঢাকা একজ্ি
কমেচারীর্ক উপির্য থাকর্ত র্ব অথবা ক্ষর্ পৃষ্ঠর্পাষক ওজ্ি তু ির্েি,
তার পনরবার/পর্ের একজ্ি সদসযর্ক থাকর্ত র্ব নর্নি মুর্খর
আবরণ পর্র আর্েি তার্ক উপির্য থাকর্ত র্ব স্পট করার জ্িয।
র্খি অ-ও়োকে আউট সম্পনকে ত অবস্থার্ি (উদা রণস্বরূপ অর্যথেিার
ক্ষিে) দূরত্ব বজ্া়ে রাখা সম্ভব ি়ে, ক্ষসখার্ি অকুর্পিিাি ক্ষসিটি
অযান্ড ক্ষ িথ অযািনমনির্েির্ির (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) নির্দে নিকাঅিুর্া়েী বাুঁযা ক্ষদও়োর সরঞ্জাম
স্থাপি করর্ত র্ব (উদা রণস্বরূপ প্লানস্টক নিনল্ডং প্রাচীর)।
ক্ষিআউট সংর্িাযি করা এবং সরু গনি, ি র়্ে, বা খানি জ্া়েগা়ে
নতর-নচহ্ন নদর়্ে নিমূখী পার়্ে চিা েযানিক হ্রাস করা।
পনরষ্কারর্ার্ব নিনদে ষ্ট, পৃথক প্রর্বিিার এবং প্রস্থাি প্রদাি করুি,
র্তদূর বাস্তবসম্মত ়ে।
স্পিেনব ীি ক্ষচক-ইি এবং ক্ষপর্মন্ট অপিি বাস্তবা়েি করুি এবং
িগদ, ক্ষক্রনিট কািে, ক্ষমম্বারনিপ কািে এবং ক্ষমাবাইি নির্াইর্সর
িািাচািা িূযিতম করুি, ক্ষর্খার্ি সম্ভব।
সাম্প্রদান়েক বাথরুমগুনির্ত কার্েকর করার সর্বোত্তম চচোর মর্যয
অন্তর্ুে ক্ত, নকন্তু তার্ত সীনমত ি়ে ি এগুনি:
•

র্নদ 6 িু ট বযবযাি রাখা সম্ভব িা র্ি, ট়ের্িট এবং নসর্ের
মর্যয বস্তুগত বাুঁযা ইিস্টি করা; এবং

•

ক্ষ ়োর ড্রা়োর্রর পনরবর্তে স্পিেনব ীি কাগর্জ্র ক্ষতা়োর্ির
নির্স্পন্সার বযব ার করা;

কমীর্দর সম়েসূচী আগু-নপেু করা সামানজ্ক দূরত্ব বজ্া়ে রাখার
জ্িয (অথোৎ 6 িু ট বযবযাি) ক্ষকাি কমেচারীর্দর সমার্বর্ির ক্ষের্ে
(ক্ষর্মি কনি পার্ির নবরনত, খাবার, নিিট শুরু/ক্ষিষ ও়ো)।

ক্ষকাি গণ স্নার্ির বযবস্থা বন্ধ করা। স্বতন্ত্র িাও়োর ক্ষখািা থাকর্ত
পার্র, র্নদ ক্ষসগুনি প্রনত বযব ারকারীর বযব ার্রর পর পনরষ্কার
এবং জ্ীবাণুমুক্ত করা ়ে।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

নিউইয়কে
পুিরায় সোলা
নিম ও নিটর্িস সসন্টার্রর
নির্দে নিকা

এই নির্দে নিকাগুনি নিটর্িস কার্েকিাপ এবং স্থার্ির ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার মর্যয রর়্ের্ে, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ ি়ে, স্বতন্ত্র, ক্ষ ার্টি, আবানসক,
এবং অনিস নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার, নজ্ম এবং উচ্চনিো প্রনতষ্ঠার্ির নিটর্িস ক্ষসন্টার, ক্ষর্াগবযা়োম/পীিাত/বযার্র স্টু নিও, বনসং/
নককবনসং নজ্ম, নিটর্িস বুট কযাম্প, ক্রসনিট বা অিযািয প্লার়্োর্মনিক বস, এবং অিযািয দিগত নিটর্িস ক্লাসসমূ । আবানসক এবং ক্ষ ার্টি
নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র অবিযই কমী থাকর্ত র্ব র্ার্ত এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চিা নিনিত করা র্া়ে। নির্দে নিকা পনরবতে ি সার্পে। "নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।
নিউ ইয়র্কের সকল অঞ্চর্লর নিম এবং নিটর্িস সসন্টার্রর িিয সসামবার, 24 আগস্ট 2020 তানরর্ে এই নির্দে নিকা কার্ে কর হর্ব। নকন্তু,
নিউ ইয়কে নসটির বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর অনধর্ের্ে
কার্ে কর তানরে স্থনগত রাোর নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, নকন্তু বুধবার, 02 সসর্েম্বর 2020 এর পর্র সকাি অবস্থায় িয়; নকন্তু, নিউ ইয়কে নসটির
বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র তার্দর অনধর্ের্ে ইির্ ার গ্রুপ নিটর্িস এবং িলি ক্লাস সের্ক
অে-আউট করার নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর পুিরায় শুরু হওয়া স্থনগত হর্ত পার্র। "নিম এবং নিটর্িস
সসন্টার্রর িিয অন্তবে তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" সদেুি নবিদ তর্েযর িিয।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অবস্থার সম়ে, সকি কম ঝুুঁ নকর বান যক নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর মানিক/পনরচািকর্দর বান যক নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সংক্রান্ত রাজ্য এবং ক্ষিিারাি আবিযকতার ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনরবতে র্ির সার্থ নির্জ্র্দর ািিাগাদ রাখর্ত র্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্িা তার্দর নক্র়োকিার্পর অন্তর্ুে ক্ত করর্ত র্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থািী়ে, রাজ্য, এবং ক্ষিিারাি আইি, নি়েমকািুি এবং
মাি প্রনতস্থাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

বাধযতামূলক
অি-সাইট
কার্ে কলাপ

সুপানরিকৃত সর্বে াত্তম অিুিীলি

স্থািী়ে স্বাস্থয নবর্ার্গর পনরদিের্ির সম়েসূচী আর্গ, অথবা ক্ষখািার
14 নদর্ির মর্যয নিযোরি করা।
নিটর্িস ক্লাস এবং গ্রুপ বযা়োম কার্েক্রর্মর জ্িয:
•

ক্লাস এবং স্থার্ির জ্িয অযাপর়্েন্টর্মন্ট, নরজ্ার্র্ে িি, দূরবতী
ক্ষচক-ইি, এবং/অথবা অনগ্রম সাইি-আপ বযব ার করুি।

•

অংিগ্র ণকারীর্দর এগুনির মর্যয র্া কম তার্ত সীমাবদ্ধ করুি:
1) ক্ষসই মািুর্ষর সংখযা র্া ক্ষসই স্থাি যারণ করর্ত পার্র র্ার্ত
অন্তত 6 িু ট দূরত্ব বজ্া়ে রাখা র্া়ে বযনক্তগর্ণর মর্যয সব সম়ে;
2) আদিে ক্লার্সর আ়েতর্ির 33% (অথোৎ, ক্ষস্টিি, সাইর্কি বা
অিযািয সরঞ্জাম খানি রাখা); বা
3) ক্ষর্ অঞ্চর্ি নজ্ম বা নিটর্িস ক্ষসন্টার অবনস্থত তার জ্িয
রার্জ্যর সামানজ্ক সমার্বর্ির সীমা িারা অিুর্মানদত বযনক্তর
সংখযা।

বযনক্তগত প্রনিেক/পৃষ্ঠর্পাষকরা মুর্খর আবরণ পর্রি তা নিনিত
করা, র্তদূর সম্ভব 6 িু ট দূরত্ব বজ্া়ে রাখা, এবং বযনক্তগত
আইর্টম ক্ষি়োর িা করা (উদা রণস্বরূপ, ক্ষতা়োর্ি)।

অযাপর়্েন্টর্মন্ট, নরজ্ার্র্ে িি, এবং/অথবা দূরবতী ক্ষচক-ইি বাস্তবা়েি
করা এবং বযব ার করর্ত উৎসান ত করা, নবর্িষ কর্র সদসযপদনর্নত্তক নক্র়োকিার্পর জ্িয, দখি সম্পনকে ত নির্ষযাজ্ঞা ক্ষমর্ি চিার
একটি পদ্ধনত ন র্সর্ব।
নিটর্িস ক্লাস স

আউটর্িার ক্ষস্পর্সর বযব ার উৎসান ত করুি।

পৃষ্ঠর্পাষকর্দর তার্দর নিজ্স্ব সরঞ্জাম (ক্ষর্মি ক্ষর্াগবযা়োর্মর মাদুর,
ার্তর ওজ্ি) আির্ত উৎসান ত করুি।
পৃষ্ঠর্পাষকর্দর তার্দর বযনক্তগত সরঞ্জাম (ক্ষর্মি মাদুর) ক্ষির্বি করার
এবং অিযািয পৃষ্ঠর্পাষকর্দর সরঞ্জাম িািাচািা করা ক্ষথর্ক নবরত
থাকার পরামিে নদি।
ও়োকে -আউট "নিিট" বাস্তবা়েি করুি ক্ষর্খার্ি বযনক্তরা বযা়োর্মর
জ্িয নিনদে ষ্ট সমর়্ের জ্িয সাইি আপ কর্র। যারাবান ক র্ার্ব থাকা
স র্র্াগীর্দর ততনর করা (অথোৎ, একই মািুর্ষর দি প্রনতবার
একসার্থ বযা়োম করা)।
বনযেত পনরষ্কার প্রনক্র়ো সনক্র়ে করর্ত ক্ষর্মি প্রর়্োজ্ি কার্জ্র সম়ে
সমন্ব়ে করুি DOH নির্দে নিকা অিুসার্র।

উচ্চ ঝুুঁ নকপূণে কার্েকিাপ নিনষদ্ধ করা ক্ষর্খার্ি িারীনরক সংস্পিে
এিার্িা র্া়ে িা (ক্ষর্মি মািোি আটে, বনসং)। অনতনরক্ত
নববরর্ণর জ্িয স্বাস্থয নবর্ার্গর (Department Of Health, DOH) এর
ক্রীিা এবং নবর্িাদি নির্দে নিকা (Occupational Safety and Health
Administration) ক্ষদখুি।
বন্ধ ক্ষ া়োিেপুি, সিা, নস্টম রুম, এবং পানির ক্ষিা়োরা করা;
পানির ক্ষবাতি নরনিি ক্ষস্টিি ক্ষখািা থাকর্ত পার্র।
ক্ষর্খার্ি প্রর্র্াজ্য, ক্রীিা ও নবর্িাদি, পুি, খুচরা ক্ষদাকাি, খাদয
পনরর্ষবা, অনিসএবং নিশু পনরচর্োর জ্িয স্বাস্থয নবর্ার্গর (DOH)
নির্দে নিকা অিুসরণ করুি।

এয়ার হযান্ডনলং
নসর্স্টম

ক্ষসন্ট্রাি এ়োর যান্ডনিং নসর্স্টম স ক্ষিনসনিটির জ্িয, ক্ষকন্দ্রী়ে
HVAC নসর্স্টম নিল্টার্রিি বতে মার্ি ইিস্টি করা নিল্টার র ্র্াক
এবং এ়োর যান্ডনিং নসর্স্টর্মর সার্থ সামঞ্জসযপূণে তা নিনিত করা,
িূযিতম MERV-13, অথবা নির্ল্পর সমতু িয বা তার ক্ষচর়্ে ক্ষবনি
(উদা রণস্বরূপ, HEPA), ক্ষর্মি প্রর্র্াজ্য, এবং একটি প্রতযন়েত
ক্ষটকনিনি়োি বা সংস্থা, ASHRAE প্রতযন়েত , ক্ষপিাদার, প্রতযন়েত
ক্ষরর্িা-কনমসনিং ক্ষপিাদার, অথবা নিউ ই়ের্কে র িাইর্সন্সপ্রাপ্ত
ক্ষপিাদার নবনল্ডং ইনঞ্জনি়োর।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

ক্ষকন্দ্রী়ে HVAC নসর্স্টম নিল্টার্রিি িূযিতম MERV-13, অথবা নিল্প
সমতু িয বা তার ক্ষচর়্ে ক্ষবনি (উদা রণস্বরূপ, HEPA) স ক্ষিনসনিটির
জ্িয, CDC এবং ASHARE সুপানরি অিুর্া়েী অনতনরক্ত ক্ষর্নন্টর্িিি
এবং এ়োর নির্েিি প্রিমর্ির ক্ষপ্রার্টাকি গ্র ণ করার কথা নবর্বচিা
করা ক্ষর্র্ত পার্র, নবর্িষ কর্র 15 বের্রর ক্ষবিী ব়েসী র্বর্ির
জ্িয। অনতনরক্ত নবস্তানরত জ্ািার জ্িয "নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর
জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।

SAVE LIVES.

নিউইয়কে
পুিরায় সোলা
নিম ও নিটর্িস সসন্টার্রর
নির্দে নিকা

এই নির্দে নিকাগুনি নিটর্িস কার্েকিাপ এবং স্থার্ির ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার মর্যয রর়্ের্ে, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ ি়ে, স্বতন্ত্র, ক্ষ ার্টি, আবানসক,
এবং অনিস নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার, নজ্ম এবং উচ্চনিো প্রনতষ্ঠার্ির নিটর্িস ক্ষসন্টার, ক্ষর্াগবযা়োম/পীিাত/বযার্র স্টু নিও, বনসং/
নককবনসং নজ্ম, নিটর্িস বুট কযাম্প, ক্রসনিট বা অিযািয প্লার়্োর্মনিক বস, এবং অিযািয দিগত নিটর্িস ক্লাসসমূ । আবানসক এবং ক্ষ ার্টি
নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র অবিযই কমী থাকর্ত র্ব র্ার্ত এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চিা নিনিত করা র্া়ে। নির্দে নিকা পনরবতে ি সার্পে। "নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।
নিউ ইয়র্কের সকল অঞ্চর্লর নিম এবং নিটর্িস সসন্টার্রর িিয সসামবার, 24 আগস্ট 2020 তানরর্ে এই নির্দে নিকা কার্ে কর হর্ব। নকন্তু,
নিউ ইয়কে নসটির বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর অনধর্ের্ে
কার্ে কর তানরে স্থনগত রাোর নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, নকন্তু বুধবার, 02 সসর্েম্বর 2020 এর পর্র সকাি অবস্থায় িয়; নকন্তু, নিউ ইয়কে নসটির
বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র তার্দর অনধর্ের্ে ইির্ ার গ্রুপ নিটর্িস এবং িলি ক্লাস সের্ক
অে-আউট করার নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর পুিরায় শুরু হওয়া স্থনগত হর্ত পার্র। "নিম এবং নিটর্িস
সসন্টার্রর িিয অন্তবে তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" সদেুি নবিদ তর্েযর িিয।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অবস্থার সম়ে, সকি কম ঝুুঁ নকর বান যক নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর মানিক/পনরচািকর্দর বান যক নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সংক্রান্ত রাজ্য এবং ক্ষিিারাি আবিযকতার ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনরবতে র্ির সার্থ নির্জ্র্দর ািিাগাদ রাখর্ত র্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্িা তার্দর নক্র়োকিার্পর অন্তর্ুে ক্ত করর্ত র্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থািী়ে, রাজ্য, এবং ক্ষিিারাি আইি, নি়েমকািুি এবং
মাি প্রনতস্থাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

বাধযতামূলক
এয়ার হযান্ডনলং
নসর্স্টম (চলর্ে)

সুপানরিকৃত সর্বে াত্তম অিুিীলি

ক্ষকন্দ্রী়ে এ়োর যান্ডনিং নসর্স্টম স ক্ষিনসনিটির জ্িয র্া উপর্র
উনিনখত িূযিতম নিল্টার্রির্ির মাো (অথোৎ, MERV-13 বা তার
ক্ষবনি) পনরচািিা করর্ত পার্র িা, তার্দর উনচত একটি প্রতযন়েত
HVAC ক্ষটকনিনি়োি, ক্ষপিাদার, অথবা ক্ষকাম্পানি, ASHRAE-প্রতযন়েত
ক্ষপিাদার, প্রতযন়েত ক্ষরর্িা-কনমিনিং ক্ষপিাদার, অথবা নিউ ই়েকে
িাইর্সন্সপ্রাপ্ত ক্ষপিাদার নবনল্ডং ইনঞ্জনি়োর্রর ক্ষথর্ক সাটিেনির্কট ক্ষিও়ো
এবং িনথর্ু ক্ত করা ক্ষর্ বতে মার্ি ইিস্টি করা নিল্টার র ্র্াক
এবং এ়োর যান্ডনিং নসর্স্টম িূযিতম স্তর্র গরম এবং ঠান্ডা করর্ত
পারর্ব িা র্া তারা অিযথা়ে COVID-19 ম ামানরর জ্িস্বাস্থয
সের্টর আর্গ করর্ত পারর্তি এবং র্নদ ক্ষতমি উচ্চ মাোর
নির্েিি (অথোৎ MERV-13 বা তার ক্ষবনি) ইন্সটি করা ত।
রাজ্য বা স্থািী়ে স্বাস্থয দপ্তর্রর কমেকতে ার্দর পর্োর্িাচিার জ্িয এই
যরর্ির কাগজ্পে রাখুি।
•

ক্ষর্ সব ক্ষিনসনিটির একটি ক্ষকন্দ্রী়ে এ়োর যান্ডনিং নসর্স্টম
আর্ে র্া MERV-13 বা তার ক্ষবনি নিল্টার্রিি ক্ষরটিং পূরণ
করর্ত অেম তার্দর অবিযই CDC এবং ASHRAE সুপানরি
অিুর্া়েী অনতনরক্ত ক্ষর্নন্টর্িিি এবং এ়োর নির্েিি
নমটির্গিি ক্ষপ্রার্টাকি গ্র ণকরর্ত র্ব।
অনতনরক্ত নবস্তানরত
জ্ািার জ্িয "নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয
অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।

ক্ষর্ সব ক্ষিনসনিটির্ত ক্ষকন্দ্রী়ে এ়োর যান্ডনিং নসর্স্টম ক্ষিই বা
পনরচািিা কর্র িা বা অিযথা়ে নসর্স্টমগুনি রেণার্বেণ কর্র,
তার্দর অবিযই CDC এবং ASHRAE সুপানরি অিুর্া়েী ক্ষর্নন্টর্িিি
এবং এ়োর নির্েিি নমটির্গিি ক্ষপ্রার্টাকি গ্র ণ করর্ত র্ব।
অনতনরক্ত নবস্তানরত জ্ািার জ্িয "নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর
জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।

সুরোর উপকরণ

নিনিত করুি ক্ষর্ কমী এবং পৃষ্ঠর্পাষকর্দর নজ্ম বা নিটর্িস
ক্ষসন্টার্র প্রর্বর্ির অিুমনত ক্ষদও়ো ়ে ক্ষকবি র্নদ তারা একটি
গ্র ণর্র্াগয মুর্খর আবরণ পর্র থার্কি, র্নদ তার্দর ব়েস 2
বের্রর ক্ষবিী ়ে এবং তারা নচনকৎসাগতর্ার্ব এই যরর্ির
আবরণ স য করর্ত সেম ি।
কমী এবং পৃষ্ঠর্পাষক স সকি বযনক্ত, নিম্ননিনখত বযনতক্রমগুনি
বযনতর্রর্ক সব সম়ে মুর্খর আবরণ পনরযাি কর্রি তা নিনিত
করুি:

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

নিউইয়কে
পুিরায় সোলা
নিম ও নিটর্িস সসন্টার্রর
নির্দে নিকা

এই নির্দে নিকাগুনি নিটর্িস কার্েকিাপ এবং স্থার্ির ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার মর্যয রর়্ের্ে, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ ি়ে, স্বতন্ত্র, ক্ষ ার্টি, আবানসক,
এবং অনিস নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার, নজ্ম এবং উচ্চনিো প্রনতষ্ঠার্ির নিটর্িস ক্ষসন্টার, ক্ষর্াগবযা়োম/পীিাত/বযার্র স্টু নিও, বনসং/
নককবনসং নজ্ম, নিটর্িস বুট কযাম্প, ক্রসনিট বা অিযািয প্লার়্োর্মনিক বস, এবং অিযািয দিগত নিটর্িস ক্লাসসমূ । আবানসক এবং ক্ষ ার্টি
নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র অবিযই কমী থাকর্ত র্ব র্ার্ত এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চিা নিনিত করা র্া়ে। নির্দে নিকা পনরবতে ি সার্পে। "নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।
নিউ ইয়র্কের সকল অঞ্চর্লর নিম এবং নিটর্িস সসন্টার্রর িিয সসামবার, 24 আগস্ট 2020 তানরর্ে এই নির্দে নিকা কার্ে কর হর্ব। নকন্তু,
নিউ ইয়কে নসটির বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর অনধর্ের্ে
কার্ে কর তানরে স্থনগত রাোর নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, নকন্তু বুধবার, 02 সসর্েম্বর 2020 এর পর্র সকাি অবস্থায় িয়; নকন্তু, নিউ ইয়কে নসটির
বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র তার্দর অনধর্ের্ে ইির্ ার গ্রুপ নিটর্িস এবং িলি ক্লাস সের্ক
অে-আউট করার নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর পুিরায় শুরু হওয়া স্থনগত হর্ত পার্র। "নিম এবং নিটর্িস
সসন্টার্রর িিয অন্তবে তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" সদেুি নবিদ তর্েযর িিয।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অবস্থার সম়ে, সকি কম ঝুুঁ নকর বান যক নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর মানিক/পনরচািকর্দর বান যক নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সংক্রান্ত রাজ্য এবং ক্ষিিারাি আবিযকতার ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনরবতে র্ির সার্থ নির্জ্র্দর ািিাগাদ রাখর্ত র্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্িা তার্দর নক্র়োকিার্পর অন্তর্ুে ক্ত করর্ত র্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থািী়ে, রাজ্য, এবং ক্ষিিারাি আইি, নি়েমকািুি এবং
মাি প্রনতস্থাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

বাধযতামূলক
প্রনতরোমূলক
সরঞ্জাম (চলর্ে)

সুপানরিকৃত সর্বে াত্তম অিুিীলি

•

খাও়োর বা পাি করার সম়ে বযনক্তর্দর সামন়েকর্ার্ব মুর্খর
আবরণ অপসারণ করার অিুমনত ক্ষদও়ো র্ত পার্র, র্তেণ
তারা অিযর্দর ক্ষথর্ক 6 িু ট দূরত্ব বজ্া়ে রার্খ।

•

মুর্খর আবরণ জ্িজ্ ক্ষসটিংর্স পরা উনচত ি়ে (উদা রণস্বরূপ,
পুি, বযনক্তগত িাও়োর)।

•

নিনিত করুি ক্ষর্ র্ারা নচনকৎসাগতর্ার্ব মুর্খর আবরণ স য
করর্ত অেম, তারা সব সম়ে ক্ষিস নিল্ড পর্রি। নকন্তু, ক্ষরাগ
প্রনতর্রায এবং নি়েন্ত্রণ ক্ষকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC) "বতে মার্ি মার্ের একটি [পর্োপ্ত] নবকল্প
ন র্সর্ব ক্ষিস নিল্ড বযব ার্রর সুপানরি কর্র িা।"

কমীর্দরর্ক নবিামূর্িয মুর্খর আবরণ প্রদাি করুি, এবং আবরর্ণর
পর্োপ্ত সরবরা বজ্া়ে রাখুি র্ার্ত বদিার্িার দরকার র্ি
বদিার্িা র্া়ে।
গ্র ণর্র্াগয মুখ আবরর্ণর মর্যয অন্তর্ুে ক্ত নকন্তু এর্তই সীমাবদ্ধ ি়ে,
কাপি-নর্নত্তক মুর্খর আবরণ এবং নিষ্পনত্তর্র্াগয মাে র্া মুখ এবং
িাক উর়্ে ক্ষঢর্ক রার্খ এবং বযা়োর্মর জ্িয উপর্ুক্ত। বযান্ডািা,
বাি, এবং ক্ষগইটার নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র বযব ার্রর জ্িয
গ্র ণর্র্াগয মুর্খর আবরণ ি়ে।
CDC-র নির্দে নিকা অিুর্া়েী মুর্খর আবরণ পনরষ্কার করুি, প্রনতস্থাপি
করুি এবং ক্ষি়োর করা নিনষদ্ধ করুি। র্নদ নর্র্জ্ র্া়ে বা ক্ষিাংরা
র়্ে র্া়ে তা র্ি তার্দর মুর্খর আবরণ নি়েনমত পনরষ্কার বা
প্রনতস্থাপি করর্ত কমী এবং পৃষ্ঠর্পাষকর্দর পরামিে নদি।
বস্তুসমূ ক্ষি়োর করা, ক্ষি়োর করা পৃষ্ঠতি স্পিে করা
(ও়োকে আউর্টর সরঞ্জাম বাদ নদর়্ে); বা, কমেচারীর্দর ্ার্স
পরা বাযযতামূিক করা (ক্ষপিার উপর্ুক্ত বা নচনকৎসাগত) ক্ষি়োর
করা বস্তু বা প্রা়েিই স্পিে করা পৃষ্ঠতর্ির সংস্পর্িে আসার সম়ে;
অথবা প্রনতটি সংস্পর্িে আসার আর্গ এবং পর্র কমেচারীর্দর
সযানিটাইজ্ করা বা াত ক্ষযা়ো বাযযতামূিক করা।

পনরচ্ছন্নতা, পনরষ্কার
এবং িীবাণুমুক্তকরণ

ক্ষরাগ নি়েন্ত্রণ এবং প্রনতর্রায ক্ষকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থয দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর ক্ষদও়ো স্বাস্থযনবনয, পনরষ্করণ এবং জ্ীবাণুমুক্তকরর্ণর
আবিযকতাগুনি ক্ষমর্ি চিুি এবং সাইর্ট পনরষ্কার করার িগগুনি
রেণার্বেণ করুি র্ার্ত তানরখ, সম়ে, এবং পনরষ্করর্ণর এবং
জ্ীবাণুমুক্তকরর্ণর পনরসর িনথবদ্ধ করা থার্ক।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

টাচ-নি

যান্ড সযানিটাইজ্ার নির্স্পন্সার ইিস্টি করুি।

PPE স নবনর্ন্ন ম়েিা-আবজ্েিা ক্ষিিার জ্িয নজ্ম বা নিটর্িস
ক্ষসন্টার্রর চারপার্ি ম়েিা ক্ষিিার পাে রাখুি।

SAVE LIVES.

নিউইয়কে
পুিরায় সোলা
এই নির্দে নিকাগুনি নিটর্িস কার্েকিাপ এবং স্থার্ির ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার মর্যয রর়্ের্ে, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ ি়ে, স্বতন্ত্র, ক্ষ ার্টি, আবানসক,
এবং অনিস নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার, নজ্ম এবং উচ্চনিো প্রনতষ্ঠার্ির নিটর্িস ক্ষসন্টার, ক্ষর্াগবযা়োম/পীিাত/বযার্র স্টু নিও, বনসং/
নককবনসং নজ্ম, নিটর্িস বুট কযাম্প, ক্রসনিট বা অিযািয প্লার়্োর্মনিক বস, এবং অিযািয দিগত নিটর্িস ক্লাসসমূ । আবানসক এবং ক্ষ ার্টি
নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র অবিযই কমী থাকর্ত র্ব র্ার্ত এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চিা নিনিত করা র্া়ে। নির্দে নিকা পনরবতে ি সার্পে। "নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।

নিম ও নিটর্িস সসন্টার্রর
নির্দে নিকা

নিউ ইয়র্কের সকল অঞ্চর্লর নিম এবং নিটর্িস সসন্টার্রর িিয সসামবার, 24 আগস্ট 2020 তানরর্ে এই নির্দে নিকা কার্ে কর হর্ব। নকন্তু,
নিউ ইয়কে নসটির বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর অনধর্ের্ে
কার্ে কর তানরে স্থনগত রাোর নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, নকন্তু বুধবার, 02 সসর্েম্বর 2020 এর পর্র সকাি অবস্থায় িয়; নকন্তু, নিউ ইয়কে নসটির
বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র তার্দর অনধর্ের্ে ইির্ ার গ্রুপ নিটর্িস এবং িলি ক্লাস সের্ক
অে-আউট করার নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর পুিরায় শুরু হওয়া স্থনগত হর্ত পার্র। "নিম এবং নিটর্িস
সসন্টার্রর িিয অন্তবে তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" সদেুি নবিদ তর্েযর িিয।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অবস্থার সম়ে, সকি কম ঝুুঁ নকর বান যক নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর মানিক/পনরচািকর্দর বান যক নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সংক্রান্ত রাজ্য এবং ক্ষিিারাি আবিযকতার ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনরবতে র্ির সার্থ নির্জ্র্দর ািিাগাদ রাখর্ত র্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্িা তার্দর নক্র়োকিার্পর অন্তর্ুে ক্ত করর্ত র্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থািী়ে, রাজ্য, এবং ক্ষিিারাি আইি, নি়েমকািুি এবং
মাি প্রনতস্থাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

বাধযতামূলক
স্বাস্থযনবনধ, পনরষ্করণ,
এবং িীবাণুমুক্তকরণ
(চলর্ে)

সুপানরিকৃত সর্বে াত্তম অিুিীলি

ার্তর স্বাস্থযনবনয পাির্ির ক্ষস্টিি প্রদাি এবং রেণার্বেণ করুি
নজ্ম বা নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সবেে, সাবার্ির সর্ে গরম পানি নদর়্ে
াত ক্ষযা়ো স , এবং নিষ্পনত্তর্র্াগয কাগর্জ্র ক্ষতা়োর্ি আর তার
সার্থ ক্ষর্ এিাকা়ে াত ক্ষযা়ো বাস্তব সম্মত ি়ে, ক্ষসখার্ি একটি
60% বা তার ক্ষবনি অযাির্কা ি যারণকারী অযাির্কা ি নর্নত্তক
যান্ড সযানিটাইজ্ার সরবরা করুি (ক্ষর্মি প্রর্বি িার, প্রস্থার্ির
িার, ও়োকে আউট ক্ষস্টির্ির পার্ি)।

পৃষ্ঠর্পাষকর্দর তার্দর নিজ্স্ব ক্ষতা়োর্ি নির়্ে আসর্ত উৎসান ত করুি।

নজ্ম বা নিটর্িস ক্ষসন্টার নি়েনমত পনরষ্কার ও জ্ীবাণুমুক্ত করুি
এবং বহু মািুর্ষর বযব ার করা উচ্চ ঝুুঁ নকর্ুক্ত জ্া়েগাগুনি পনরর্বি
সংরেণ সংস্থা (Environmental Protection Agency, EPA) িারা
COVID-19 এর প্রনতর্রার্য কার্েকর ন র্সর্ব নিণীত পনরর্বি সংরেণ
দপ্তর্রর (Department of Environmental Conservation, DEC) পণযগুনি
বযব ার কর্র আর্রা ঘিঘি পনরষ্কার ও জ্ীবাণুমুক্ত করুি।
নিনিত করুি ক্ষর্ প্রনতটি বযব ার্রর মর্যয কমেচারী বা
পৃষ্ঠর্পাষকর্দর িারা ক্ষি়োরকৃ ত সরঞ্জাম এবং ক্ষমনিি পনরষ্কার
এবং জ্ীবাণুমুক্ত করা ়ে।
•
ক্ষি়োর করা পৃষ্ঠতি এবং সরঞ্জার্মর জ্িয র্থার্থ পনরষ্কার
এবং জ্ীবািুমুক্তকরর্ণর সরবরা প্রদাি করুি।
•
নিনিত করুি ক্ষর্ বযব ারকারীর্দর বযব ার্রর মর্যয সরঞ্জাম
মুর্ে ক্ষিিার জ্িয পর্োপ্ত কমী উপির্য আর্ে, নকন্তু বযব ার্রর
আর্গ/পর্র সরঞ্জাম মুর্ে ক্ষিিার জ্িয পৃষ্ঠর্পাষকর্দরও প্রর়্োজ্ি
র্ত পার্র।
নিনিত করুি ক্ষর্ র্ািার সরঞ্জাম (উদা রণস্বরূপ, নক্লর্টি জ্ুতা,
ক্ষর্াগবযা়োর্মর মাদুর) পনরষ্কার এবং বযব ার্রর মর্যয জ্ীবাণুমুক্ত
করা ়ে।
িকার রুম এবং নবশ্রামাগার পনরষ্কার করর্ত
করর্ত র্ব অন্তত প্রনত 2 ঘন্টা অন্তর।

র্ব এবং জ্ীবাণুমুক্ত

ক্ষর্ ক্ষকাি ক্ষতা়োর্ি/িনি সানর্ে র্সর জ্িয CDC নির্দে নিকা অিুসরণ
করুি।

সর্াগার্র্াগ

নিনিত করুি ক্ষর্ আপনি ক্ষস্টট-কতৃে ক ইসুযকৃ ত নির্দে িিাবিী
পর্োর্িাচিা কর্রর্েি ও বুর্ঝর্েি, এবং আপনি ক্ষসগুর্িা বাস্তবা়েি
করর্বি।
কমী ও গ্রা করা র্ার্ত র্থার্থ স্বাস্থযনবনয, িারীনরক দূরত্ব মািা,
র্থার্থ PPE বযব ার, এবং পনরচ্ছন্নতা ও জ্ীবািুমুক্তকরণ ক্ষপ্রার্টাকি
ক্ষমর্ি চর্িি ক্ষসটি স্মরণ কনরর়্ে নদর্ত নজ্ম বা নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর
নর্তর্র ও বাইর্র নির্দে িিা সংবনিত ক্ষিাটিি টানির়্ে নদি।
স র্জ্ই দৃনষ্টর্গাচর
করুি।

একটি ক্ষর্াগার্র্াগ পনরকল্পিা উন্ন়েি করুি র্ার মর্যয প্রর্র্াজ্য
নির্দে িিা, প্রনিেণ, সাইর্িজ্ এবং তথয অন্তর্ুে ক্ত। ওর়্েবর্পজ্,
ক্ষটসট এবং ইর্মি গ্রুপ, এবং ক্ষসািযাি নমনি়ো গর্ি ক্ষতািার
কথা নবর্বচিা করুি।

়ে এমির্ার্ব সাইর্ট নিরাপত্তার পনরকল্পিা ক্ষপাস্ট

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

নিউইয়কে
পুিরায় সোলা
নিম ও নিটর্িস সসন্টার্রর
নির্দে নিকা

এই নির্দে নিকাগুনি নিটর্িস কার্েকিাপ এবং স্থার্ির ক্ষের্ে প্রর্র্াজ্য, র্ার মর্যয রর়্ের্ে, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ ি়ে, স্বতন্ত্র, ক্ষ ার্টি, আবানসক,
এবং অনিস নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার, নজ্ম এবং উচ্চনিো প্রনতষ্ঠার্ির নিটর্িস ক্ষসন্টার, ক্ষর্াগবযা়োম/পীিাত/বযার্র স্টু নিও, বনসং/
নককবনসং নজ্ম, নিটর্িস বুট কযাম্প, ক্রসনিট বা অিযািয প্লার়্োর্মনিক বস, এবং অিযািয দিগত নিটর্িস ক্লাসসমূ । আবানসক এবং ক্ষ ার্টি
নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্র অবিযই কমী থাকর্ত র্ব র্ার্ত এই নির্দে নিকা ক্ষমর্ি চিা নিনিত করা র্া়ে। নির্দে নিকা পনরবতে ি সার্পে। "নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর জ্িয অন্তবেতীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Gyms and Fitness Centers) ক্ষদখুি।
নিউ ইয়র্কের সকল অঞ্চর্লর নিম এবং নিটর্িস সসন্টার্রর িিয সসামবার, 24 আগস্ট 2020 তানরর্ে এই নির্দে নিকা কার্ে কর হর্ব। নকন্তু,
নিউ ইয়কে নসটির বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর অনধর্ের্ে
কার্ে কর তানরে স্থনগত রাোর নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, নকন্তু বুধবার, 02 সসর্েম্বর 2020 এর পর্র সকাি অবস্থায় িয়; নকন্তু, নিউ ইয়কে নসটির
বাইর্রর কাউনন্টর প্রধাি নিবে াহী আনধকানরক বা নিউ ইয়কে নসটির সময়র তার্দর অনধর্ের্ে ইির্ ার গ্রুপ নিটর্িস এবং িলি ক্লাস সের্ক
অে-আউট করার নসদ্ধান্ত নির্ত পার্রি, সকাি পরবতী তানরে পর্ে ন্ত তার্দর পুিরায় শুরু হওয়া স্থনগত হর্ত পার্র। "নিম এবং নিটর্িস
সসন্টার্রর িিয অন্তবে তীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" সদেুি নবিদ তর্েযর িিয।
COVID-19 জ্িস্বার্স্থযর জ্রুরী অবস্থার সম়ে, সকি কম ঝুুঁ নকর বান যক নজ্ম এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর মানিক/পনরচািকর্দর বান যক নজ্ম
এবং নিটর্িস ক্ষসন্টার্রর সংক্রান্ত রাজ্য এবং ক্ষিিারাি আবিযকতার ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনরবতে র্ির সার্থ নির্জ্র্দর ািিাগাদ রাখর্ত র্ব এবং এই
পনরবতে িগুর্িা তার্দর নক্র়োকিার্পর অন্তর্ুে ক্ত করর্ত র্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্র্াজ্য স্থািী়ে, রাজ্য, এবং ক্ষিিারাি আইি, নি়েমকািুি এবং
মাি প্রনতস্থাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয ি়ে।

বাধযতামূলক
নিনিং

সুপানরিকৃত সর্বে াত্তম অিুিীলি

সকি কমী, পৃষ্ঠর্পািক, এবং ক্ষর্খার্ি প্রর্র্াজ্য, ঠিকাদার এবং
ক্ষর্ন্ডরর্দর জ্িযও স্বাস্থয নস্ক্রনিং মূিযা়েি (ক্ষর্মি- প্রশ্নপে পূরণ,
তাপমাো র্াচাই) বাযযতামূিক করুি, তর্ব গ্রা ক ও ক্ষিনির্ানর
কমীর্দর জ্িয এ যরর্ির নস্ক্রনিং বাযযতামূিক করা র্ার্ব িা।
স্ক্রীনিং এ অবিযই িূযিতমর্ার্ব নজ্র্জ্ঞস করর্ত র্ব: (1) গত 14
নদর্ি COVID-19 উপসগে, (2) গত 14 নদর্ি ইনতবাচক COVID-19
িা়োগিনস্টক পরীো, (3) গত 14 নদর্ি নিনিত বা সর্ে জ্িক
COVID-19 ক্ষকর্সর সার্থ ঘনিষ্ঠ ক্ষর্াগার্র্াগ; এবং/অথবা (4) গত
14 নদর্ি 24 ঘন্টার ক্ষবনি সম়ে যর্র COVID-19 এর উর্িখর্র্াগয
কনমউনিটি ক্ষেি স একটি রার্জ্যর মর্যয ভ্রমণ কর্রর্েি।
COVID-19 এবং ক্ষকা়োরান্টাইি প্রর়্োজ্িী়েতা স রাজ্যগুনির সর্বোচ্চ
ািিাগাদ তর্থযর জ্িয DOH ভ্রমণ উপর্দষ্টা ক্ষদখুি।
COVID-19 পনজ্টির্ ও়ো ক্ষকাি কমীর্ক প্রনতষ্ঠার্ি প্রর্বি করার
অিুমনত ক্ষদও়ো উনচত ি়ে এবং ক্ষর্ কমীরা পরীো়ে পনজ্টির্
িি িার্ কর্রর্েি তার্দর অবিযই স্বাস্থযর্সবা প্রদািকানরর সার্থ
ক্ষর্াগার্র্ার্গর নির্দে িিাবিী নদর়্ে বানির্ত পাঠির়্ে ক্ষদও়ো উনচত।

ক্ষিাকজ্ি নজ্ম বা নিটর্িস ক্ষসন্টার্র আসার পূর্বেই ক্ষর্খার্ি সম্ভব দূর
ক্ষথর্ক নস্ক্রনিং করুি (ক্ষর্মি- ক্ষটনির্িাি বা ইর্িকিনিক জ্নরর্পর
মাযযর্ম)।
স্ক্রীনিং ক্ষিষ ও়োর আর্গ বযনক্তগণর্ক এর্ক অপর্রর সার্থ ঘনিষ্ঠ বা
নিকট সংস্পর্িে আসা ক্ষথর্ক নবরত রাখর্ত র্ব।
ক্ষর্ কমীরা নস্ক্রনিং কার্েক্রম সম্পাদি কর্রি তার্দর CDC, DOH এবং
OSHA ক্ষপ্রার্টাকর্ির সার্থ পনরনচত নির়্োগকতে ার িারা সিাক্ত করা
বযনক্তর্দর িারা প্রনিনেত ও়ো উনচত।
মানকে ি িাগনরর্কর সমাি সুর্র্াগ কনমিি (U.S. Equal Opportunity
Commission) বা DOH এর িীনতমািা অিুর্া়েী তদনিক তাপমাো
পরীো করাও র্ত পার্র।
সর্ে র্াজ্ি COVID-19 আক্রান্ত কমী নকংবা COVID-19 ক্ষরাগীর
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্িে আসা ক্ষকাি কমীর ক্ষির কার্জ্ ক্ষর্াগদার্ির ক্ষপ্রার্টাকি
ও িীনতমািা জ্াির্ত DOH নির্দে নিকাটি পিুি।

ক্ষর্ ক্ষকার্িা পনজ্টির্ ক্ষকর্সর ক্ষের্ে অনবির্ম্ব ক্ষস্টট এবং স্থািী়ে
স্বাস্থয দপ্তরর্ক জ্ািাি।
সাইর্টর সুরো পর্ের্বেক ন র্সর্ব একজ্ির্ক দান়েত্ব নদি নর্নি
সাইর্টর সুরো পনরকল্পিার সকি নদক নিরবনচ্ছন্ন র্ার্ব ক্ষমর্ি
চিা র্চ্ছ নকিা তা পর্ের্বেণ করর্বি।
র্থার্থ PPE পনরযাি কর্র বা স্পিে ীি উপার়্ে সম্পন্ন করা
ক্ষিনির্ানরগুনি োিা, কমী ও অনতনথ, এবং ক্ষর্খার্ি সম্ভব ঠিকাদার
এবং ক্ষর্ন্ডর স প্রর্তযক বযনক্তর, র্ার্দর কার্জ্র সাইর্ট বা অঞ্চর্ি
অিযািয বযনক্তর্দর সার্থ নিকট বা ঘনিষ্ঠ সংর্র্াগ র্ত পার্র তার্দর
জ্িয সব সম়ে একটি অবযা ত িগ বজ্া়ে রাখুি। িগটির্ত
অবিযই প্রর্তযক বযনক্তর পূণে িাম, ঠিকািা এবং ক্ষিাি িম্বর
স ক্ষর্াগার্র্ার্গর তথয যারণ করা থাকর্ত র্ব।
28 নদি যর্র উনিনখত সাইি-ইি তর্থযর ক্ষরকিে বজ্া়ে রাখুি
এবং অিুর্রায করা র্ি রাজ্য ও স্থািী়ে স্বাস্থয নবর্ার্গর কার্ে
এই যরর্ির তথয উপিব্ধ করুি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

