হেয়ার হেলুন এবং ব়াবব ়ার শপের জনয অন্তবব র্তীক়ালীন ননপদব নশক়া
COVID-19 জন স্ব়াস্থ্য েঙ্কপের েময
আেনন এই ননিটি েপর আেনন নীপে নননির্ত করপর্ত ে়াপরন।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উপেশয
COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযার েময় হিয়ার েোলন এেং োেবারশপগুহলর জনে এই অন্তেবর্তীকালীন হনসদব হশকা
(“হিয়ার েোলন এেং োেবারশপগুহলর জনে অন্তেবর্তীকালীন COVID-19 হনসদব হশকা”) তর্তহর করা িসয়সে যাসর্ত হিয়ার
েোলন এেং োেবারশপগুহল পুনরায় হ ালার পর হিয়ার েোলন এেং োেবারশসপর মাহলক/পহরচালক এেং র্তাসদর কমী
এেং ঠিকাদারসদর মসযে COVID-19 েহ়িসয় প়িা হেসক রক্ষা করার জনে ের্তকব র্তা প্রদান করা যায়।
এই হনসদব হশকা শুযুমাত্র চু সলর পহরসেো েেেো, হযমন হিয়ার েোলন, োেবারশপ, এেং অনোনে অনুরূপ চু সলর পহরসেো
েেেোর হক্ষসত্র প্রসযাজে। এই হনসদব হশকা হনইল েোলন, ট্োট্ু পালবার, ো অনে েেহিগর্ত যত্ন পহরসেো ো কাযবকলাপ যা
চু ল কাট্ার োসে েম্পহকব র্ত নয়, র্তাসদর হক্ষসত্র প্রসযাজে নয়, যাসর্ত অন্তর্ুব ি রসয়সে হকন্তু েীমােদ্ধ নয়: দাহ়ি োাঁট্া,
নাসকর চু ল োাঁট্া, হেহশয়াল, মোহনহকউর/হপহিহকউর, হমকআপ করা, হেহিং, ট্ু ইহজং, ো ওয়াহসং।
এই হনসদব হশকাগুহল হকেলমাত্র নযেনর্তম প্রসয়াজনীয়র্তা এেং হনসয়াগকর্তবা অহর্তহরি ের্তকব র্তা এেং হনসেযাজ্ঞা জাহর করসর্ত
পাসরন। এই হনসদব হশকা রাসজের পুনরায় চালু িওয়ার হির্তীয় পযবাসয়র েময় েেবাহযক পহরহচর্ত জনস্বাসযের অনুশীলসনর
উপর হর্হি কসর তর্তহর করা, এেং হয দহলসলর উপর এই হনসদব হশকা হর্হি কসর র্তা ঘন ঘন পহরেহর্তবর্ত িসর্ত পাসর এেং
িসয় োসক। দায়েদ্ধ পক্ষগুহল - হযমন নীসচ েংজ্ঞাহয়র্ত করা িসয়সে – হিয়ার েোলন এেং োেবারশপগুহলর োসে
েম্পহকব র্ত েকল যানীয়, রাসজের এেং যুিরাষ্ট্রীয় প্রসয়াজনীয়র্তা হমসন চলার জনে দায়ী। এো়িাও দায়েদ্ধ পক্ষগুহল এই
প্রসয়াজনীয়র্তার হয হকাসনা আপসিসট্র োসে ের্তবমান োকার জনে দায়ী, হেই োসে হয হকাসনা হিয়ার েোলন এেং
োেবারশসপর কাযবক্রম হনরাপিা পহরকল্পনায় এগুহল অন্তর্ুব ি করার জনে।
েেভূ নম
7ই মাচব, 2020 র্তাহরস , গর্নবর অোন্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসর্ত একটি জরুহর অেযা হঘােণা কসর
হনেবািী আসদশ 202 জাহর কসরহেসলন। েমগ্র হনউইয়কব জুস়ি COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমশন ঘসট্সে। আসরা
েহ়িসয় প়িা হ্রাে করসর্ত, হয াসন েম্ভে, েেহিসদর মসযে অেশেই অন্তর্ত েয় েু সট্র োমাহজক দযরত্ব েজায় রা সর্ত িসে।
19 মাচব, 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা হনেবািী আসদশ 202.7 জাহর করসলন, যার অযীসন েকল োেবারশপ, হিয়ার
েোলন, ট্োট্ু ো হপয়াহেবং পালবার এেং এইরূপ েেহিগর্ত যত্ন পহরসেোহদসক পরের্তী হনাটিশ না পাওয়া পযবন্ত জনগসণর
জনে র্তাসদর দরজা েন্ধ রা ার হনসদব শ হদওয়া িয়। এই হনেবািী আসদশ হনই হট্কহনহশয়ান, কেসমসট্ালহজস্ট এেং
এেসেটিহশয়ান, এেং ইসলসরালাইহেে, এেং হলজার অপোরণ পহরসেোহদর হক্ষসত্রও প্রসযাজে। এই হনেবািী আসদশ জাহর
করা িসয়হেল কারণ এই পহরসেোগুহল েম্পাদন করার েময় োমাহজক দযরত্ব েজায় রা া েম্ভে িয় না।
20 মাচব 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা হনেবািী আসদশ 202.6 জাহর কসরন, যাসর্ত েমস্ত হগৌণ েেেোগুহলসক দপ্তসরর
দপ্তর মযেয কমীসদর কাজকমবসক েন্ধ রা ার হনসদব শ হদওয়া িয়। অর্তোেশেকীয় েেেো, ঠিক হযর্াসে এম্পায়ার হস্টট্
হিসর্লপসমন্ট কসপবাসরশন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসদব হশকা অনুযায়ী, পহরচালনহেহয

েেহিগর্ত হনসেযাজ্ঞার শর্তবােলীর মসযে প্রসযাজে নয় হকন্তু হনউ ইয়কব হস্টট্ হিপাট্বসমন্ট অে হিলে (Department of
Health, DOH) িারা জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ কাসজর পহরসেশ েজায় রা ার জনে প্রসয়াজনীয় পহরচালনহেহয
এেং হনসদব শােলী হমসন চলসর্ত িসে এেং যর্ত হেহশ েম্ভেে োমাহজক দযরত্ব েজায় রা াসর্ত দৃঢ় অনুসরায করা িসয়সে।
12ই এহপ্রল, 2020 র্তাহরস , গর্নবর কুওসমা েমস্ত অর্তোেশেকীয় েেেোয়ীক প্রহর্তষ্ঠানসক র্তার কমীসদর, যারা কমবযসল
উপহযর্ত আসেন, র্তাসদর হেনামযসলে মুস র আচ্ছাদন প্রদান করসর্ত িসে, যা র্তাসদর কাসজর েময় জনোযারণ ো
গ্রািকসদর েসে েরােহর েংসযাগ ঘট্ার েময় অেশেই েেেিার করসর্ত িসে, এই মসমব হনেবািী আসদশ 202.16 জাহর
কসরসেন। 15 এহপ্রল 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা হনেবািী আসদশ 202.17 জাহর কসরসেন যা দুই েেসরর হেহশ েয়েী
এেং হচহকৎোগর্তর্াসে মুস র আেরণ েিন করসর্ত েক্ষম েকলসক একটি েেবজনীন যাসন এেং য ন োমাহজক দযরত্ব
েজায় রা া েম্ভে নয়, ো য ন োমাহজক দুরত্ব েজায় রা সেন না, র্ত ন র্তাসদর নাক ও মু একটি মাস্ক অেো
কাপস়ির তর্তহর মুস র আেরণ হদসয় ঢাকার জনে হনসদব শ হদয়। 16 এহপ্রল 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা হনেবািী আসদশ
202.18 জাহর কসরন যা েরকারী এেং হেেরকারী পহরেিণ ো অনোনে র্া়িার পহরেিণ েেেিার করা দুই েেসরর
হেহশ েয়সের এেং হচহকৎোগর্তর্াসে একটি মুস র আেরণ েিণ করসর্ত েক্ষম েকল মানুেসক অেশেই হকান যাত্রার
েময় র্তাসদর নাক এেং মুস র উপর একটি মাস্ক অেো মুস র আেরণ পরার হনসদব শ হদয়। এো়িাও েরকাহর ো
হেেরকাহর পহরেিসনর হয হকান পহরচালক ো চালকসক একটি মুস র আেরণ ো মাস্ক যা র্তাসদর নাক এেং মু হঢসক
রাস , ট্া পরার হনসদব শ হদয় য ন হর্তমন হকান গাহ়িসর্ত হকান যাত্রী োসক। 29 হম 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা
হনেবািী আসদশ 202.34 জাহর কসরন, যা েেেোর পহরচালক/মাহলকসদর হেই েে মানুসের প্রসেশাহযকার প্রর্তোিার করার
অহযকার অনুসমাদন কসর, যারা মু হঢসক রা া ো মাস্ক েংক্রান্ত োযেোযকর্তা হমসন চলসর্ত েেেব িন।
26হশ এহপ্রল, 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা হঘােণা কসরন হয র্তেে-পহরচাহলর্ত, আঞ্চহলক হেসেেসণ োিাসযে পযবায়
হর্হিসর্ত হনউইয়সকব হশল্প এেং েেেো পুনরায় হ ালার েোপাসর পযবায় হর্হিক দৃহির্হে গ্রিণ করা িসে। 4 হম 2020
র্তাহরস গর্নবর েেেযা কসরন হয নর্তুন COVID-19 েংক্রমণ জনস্বাযে পহরসেো লক্ষণ হর্হিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট
হট্রহেং েি জনস্বাসযের হেহর্ন্ন হদক মাোয় হরস আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে। 11 হম, 2020-এ, গর্নবর
কুওসমা হঘােণা কসরন হয, হনউ ইয়সকব র হেশ হকেু অঞ্চসল 15 হম, 2020-এর প্রেম পযবায় শুরু িসে, যা করা িসে
উপলর্ে আঞ্চহলক হমহট্রস এেং েযচসকর উপর হর্হি কসর। 29 এ হম 2020 র্তাহরস গর্নবর কুওসমা হঘােণা করসলন
হয রাসজের হেহর্ন্ন অঞ্চসল পুনরায় চালু িওয়ার হির্তীয় পযবায় শুরু করা িসে, এেং একটি নর্তুন প্রারহম্ভক ের্তকীকরণ
িোশসোিব েেেিার করার হঘােণা করসলন যা হনউ ইয়কব োেীসদর, েরকারী কমবকর্তবা, এেং হেসশেজ্ঞসদর জনে রাসজের
হেস্তৃ র্ত র্তেে েংগ্রসির প্রসচিাসক একহত্রর্ত করসে যাসর্ত হনরাপসদ পুনরায় চালু িওয়া হনহির্ত করার জনে পযবসেক্ষণ করা
যায় র্াইরােটি হকর্াসে েংেরণ করা হযসর্ত পাসর।
য ন অঞ্চলগুসলাসক হির্তীয় পযবাসয় যাওয়ার অনুমহর্ত হদওয়া িসে, র্ত ন হিয়ার েোলন এেং োেবারশপগুসলা পুনরায়
হ ালার অনুমহর্ত হদওয়া িসে যর্তক্ষণ র্তারা অনুসমাহদর্ত মান অনুেরণ করসে এেং েেেোর জনে হনরাপিা পহরকল্পনা
েম্পন্ন কসরসে এেং হেগুসলা েেেোর যাসন প্রদহশবর্ত কসরসে।
হনম্নহলহ র্ত মানগুহল ো়িাও, েেেোগুহলসক স্বাযে হের্াগ (Department of Health, DOH) এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন
এেং হনরাপদ কমব পহরসেশ েজায় রা ার হনসদব শনা ও আসদশ হমসন চলা অেোির্ত রা সর্ত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষে করুন হয, হনউ ইয়কব হস্টট্ িারা ইেুে করা অনোনে পহরচালনাহেহয হেসক এই নহেসর্ত উসে
পহরচালনা হেহয পৃেক, অহযক োম্প্রহর্তক হনসদব হশকা প্রসয়াগ করা িসে।

করা

ননউ ইযকব র়াপজযর হেয়ার হেলুন এবং ব়াবব ়ার শপের দ়ানযত্বশীল অে়াপরশপনর ম়ান
আসমহরকানে উইে হিজাহেহলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), হেন্টােব ের হিহজজ কসেল
অোন্ড হপ্রসর্নশন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ায়রনসমন্ট হপ্রাসট্কশন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকব ন যুিরাসষ্ট্রর শ্রম হের্াসগর অকুসপশনাল হেেটি অোন্ড হিলে
অোিহমহনসেশন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযেনর্তম রাসজের মান,
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এেং প্রসযাজে হেিাসরল শর্তবােলী, র্তসে র্তার মসযেই েীমােদ্ধ নয়, এগুহল না পযরণ কসর হকাসনা হিয়ার হেলুন এেং
োেবার শপ পহরচাহলর্ত িসর্ত পারসে না।
এই হনসদব হশকার মসযে োকা রাসজের মান COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযার েময় পহরচাহলর্ত হিয়ার েোলন এেং
োেবারশপগুহলর হক্ষসত্র প্রসযাজে যর্তক্ষণ না রাজে কর্তৃবক োহর্তল ো েংসশাযন করা িয়। হিয়ার েোলন অেো
োেবারশসপর মাহলক, অেো অনে হকাসনা পক্ষ, হযমন মাহলক িারা মসনানীর্ত (উর্য় হক্ষসত্র, "দায়েদ্ধ পক্ষ"), এই মান
পযরসণর জনে দায়ী োকসেন।
হিয়ার েোলন এেং োেবারশসপর মাহলকসদর হেদেমান স্বাযে এেং েোহনট্াহর মান অনুেরণ করার কো স্মরণ কহরসয়
হদওয়া িয়, েেহর্তক্রম হয াসন এই নহে একটি কস ার মান প্রদান কসর, হেসক্ষসত্র এই নহে হনয়ন্ত্রণ করসে। েোলন
েম্পহকব র্ত হেদেমান মান রাজে হের্াগ (Department of State) এর ওসয়েোইসট্ এ াসন হিক কসর পাওয়া যাসে।
োরোরশপ েম্পহকব র্ত হেদেমান মান হিপাট্বসমন্ট অে হস্টট্ ওসয়েোইসট্ এ াসন হিক কসর পাওয়াযায়।োেবারশপ েম্পহকব র্ত
হেদেমান মান রাজে হের্াগ (Department of State) এর ওসয়েোইসট্ এ াসন হিক কসর পাওয়া যাসে।
হনম্নহলহ র্ত হনসদব হশকাটি হর্তনটি স্বর্তন্ত্র হের্াগ হনসয় েংগঠির্ত়: মানুে, যান এেং প্রহক্রয়ােমযি।

I. ম়ানুষ
A. শ়ারীনরক দূরত্ব
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক হনহির্ত করসর্ত িসে হয হকাসনা হিয়ার েোলন ো েেবারশসপ কমী এেং গ্রািকসদর েি উপহযহর্ত
হযন একটি হনহদব ি অঞ্চসলর জনে দ ল শংোপত্র িারা হনযবাহরর্ত েেবাহযক দ সলর 50% পযবন্ত েীমােদ্ধ োসক, যাসর্ত
গ্রািকরাও অন্তর্ুব ি, যাসদর অনেসদর হেসক েয় েু ট্ দযরত্ব েজায় রা সর্ত িসে, শুযুমাত্র চু ল কাট্ার েময় ো়িা,
এেং,েে হক্ষসত্র, র্তাসদর র্ত নই হিয়ার েোলন ো োেবারশসপ প্রসেশ করার অনুমহর্ত হদওয়া উহচৎ যহদ র্তারা একটি
গ্রিণসযাগে মুস র আেরণ পসর োসকন; যহদ হেই গ্রািক দুই েেসরর হেহশ েয়েী িন এেং হচহকৎোমযলকর্াসে এই
যরসণর আেরণ েিে করসর্ত েক্ষম িন; এেং

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর অেশেই হনহির্ত করা উহচর্ত হয কমী এেং গ্রািকসদর মসযে েেবদা কমপসক্ষ েয় েু ট্ দযরত্ব েজায়
রা া িয়, যহদ না মযল হক্রয়াকলাপটির জনে আরও কম দযরসত্বর প্রসয়াজন িয় (হযমন চল কাট্া, অোপয়ন্টসমন্ট
হিস্ক ো কোশ হরহজস্টার পহরচালনা করা)। কমীরা য নই গ্রািকসদর োসে হমেহিয়ায় জহ়ির্ত িসেন
(উদািরণস্বরূপ, একটি হেক্রয়, হদওয়ার জনে একটি পণে কাগসজ হমা়িাসনা) এেং হয হকাসনা েময় কমীসদর অনে
েেহির েয় েু ট্ দযরসত্বর মসযে আেসর্ত িসে, র্তাসদর অেশেই একটি মুস র আেরণ পসর োকসর্ত িসে। যহদ অনে
হকউ অপ্রর্তোহশর্তর্াসে েয় েু সট্র কাসে চসল আসে র্তািসল কমীসদর অেশেই মু হঢসক রা ার জনে প্রস্তুর্ত োকসর্ত
িসে।
o

COVID-19 এর জনে গ্রিণসযাগে মুস র আেরণগুহলসর্ত কাপ়ি-হর্হিক মুস র আেরণ এেং হনষ্পহিসযাগে
মাস্কগুহল অন্তর্ুব ি যা মু এেং নাক উর্য়ই হঢসক রাস , হকন্তু র্তাসর্ত েীমােদ্ধ নয়।

o

র্তসে, হয কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসণ কমবযাসনর হক্রয়াকলাপগুহলর জনে োযারণর্ত েেহিগর্ত েুরক্ষামযলক েরঞ্জাম
(PPE) এর মাযেসম উচ্চর্তর মাত্রায় েুরক্ষা প্রসয়াজন িয়, হে াসন োযারণর্ত কাপস়ির, হনষ্পহিসযাগে ো ঘসর
তর্তহর অনোনে মুস র আেরণ গ্রিণসযাগে মুস র আেরণ নয়। হেই হক্রয়াকলাপগুহলর জনে, হপশাগর্ত হনরাপিা ও
স্বাযে প্রশােন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদব হশকা অনুোসর েংজ্ঞাহয়র্ত
হেদেমান হশল্প মাসনর অযীসন েেেহৃর্ত N95 হরহিসরট্র ো অনোনে েেহিগর্ত েুরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE)
েেেিার করা চাহলসয় যাওয়া উহচর্ত।
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o

•

দায়েদ্ধ
পাসরন,
মুস ামুহ
করসেন
o

•

হিয়ার হেলুন মাহলকসদর অেশেই 19 NYCRR হেকশন 160.11 হমসন চলসর্ত িসে এেং প্রহর্তটি ওয়াকব সস্টশসন
PPE-র (হযমন N-95 ো N-100 হরেহপসরট্র) পযবাপ্ত েরেরাি হনহির্ত করসর্ত িসে।
পক্ষগুহল ওয়াকব হস্টশন ও কমবচারীর েোর এলাকার েেেিার পহরের্তবন এেং/অেো েং ো েীমােদ্ধ করসর্ত
যাসর্ত কমীরা েে হদক হেসক অন্তর্ত েয় েু ট্ দযরসত্ব োসকন (হযমন, পাসশ এেং য ন এসক অপসরর
িন) এেং েেেিাসরর মযেের্তী েমসয় পহরষ্কার এেং জীোণুমুি না কসর হকান ওয়াকব সস্টশন হশয়ার
না।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হনহির্ত করসর্ত িসে হয গ্রািকসদর েোর যান এমনর্াসে আসয়াহজর্ত করা িয় যাসর্ত
পহরসেো প্রদানকারী ো়িা র্তাসদর এসক অপসরর মসযে েেবদা েয় েু সট্র দযরত্ব েজায় োসক (হযমন,
হক্ষৌরকারহদসগর হচয়ারগুহল এসক অপসরর হেসক ৬ েু ট্ দযরসত্ব রা সর্ত িসে, যহদনা উিাসদর মসযে হকাসনা
শারীহরক হে়ি হদওয়া োসক)।
▪

েেহিগর্ত পহরচযবা হক্ষত্রগুহলসর্ত কমবচারীসদর কাজ করার জায়গাগুহল (হযমন, হক্ষৌরকারসদর হচয়ার)
হের্াহজর্ত করার জনে হয াসন েম্ভে হর্ৌহর্তক হে়ি প্রহর্তযাপন করার কো হেসেচনা কসর হদ সর্ত িসে
OSHA হনসদব হশকা অনুযায়ী।

▪

শারীহরক প্রহর্তেন্ধক হেকসল্পর মসযে অন্তর্ুব ি োকসর্ত পাসর: হেপ পদব া, হেহসগ্লাে ো অনুরূপ উপকরণ, ো
অনোনে অসর্ব দে হের্াজক ো পাটিবশন।

▪

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হনহির্ত করসর্ত িসে হয অোপসয়ন্টসমন্ট হিস্ক এেং হচক-আউট্ হরহজস্টাসর,
কমীরা মুস র আেরণ পসর োসকন এেং শারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা যাপন করা িয় হয াসন র্তারা োয়ু প্রোি,
উিাপ, শীর্তলকরণ ো োয়ুচলাচলসক প্রর্াহের্ত করসে না ো অনেোয় স্বাযে ো হনরাপিাসক েম্ভােে দুেবল
করসে না।

হচহকৎোগর্ত ো অনোনে স্বাযে অেযার কারসণ একটি মুস র আেরণ পহরযান করসর্ত অস্বীকার কসর এমন হকান
েেহির কাে হেসক হচহকৎো েংক্রান্ত ো অনোনে িকুসমসন্টশন জনে অনুসরায করা হনহেদ্ধ দায়েদ্ধ পক্ষ্মগুহলর।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর একোসে একাহযক েেহি িারা হোট্ জায়গার (হযমন কোশ হরহজস্টাসরর হপেিসন, হলেসট্, স্টক
রুসম) েেেিার হনহেদ্ধ করা উহচর্ত, যহদ না হে াসন একই েময় উপহযর্ত েমস্ত কমীরা গ্রিণসযাগে মুস র আেরণ
পসর োসকন। হকন্তু দ লকারীর েং ো ক নই যাসনর েেবাহযক যারণক্ষমর্তার 50% অহর্তক্রম করসর্ত পারসে না,
যহদ না হেটি একক দ লকারীর েেেিাসরর জনে তর্তহর করা িসয় োসক। েুরক্ষা হপ্রাসট্াকল েজায় রা ার োসে
দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োইসরর োর্তাসের চলাচল েেবাহযক পহরমাসণ ো়িাসনা উহচর্ত (হযমন জানলা এেং দরজা ুসল
রা া)।

•

য ন েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত িশবহেিীন অেব প্রদাসনর হেকসল্পর েেেিার অেো অহগ্রম অেব প্রদান করা
উৎোহির্ত করা। হয াসন েম্ভে, কোশ, হক্রহিট্ কািব, হরওয়ািব কািব এেং হমাোইল হির্াইসের েেেিার নযেনর্তম
করুন, (উদািরণস্বরূপ, গ্রািকসদর জনে কোসশর েদসল ইসলকট্রহনক হপসমসন্টর মাযেসম টিপ হদওয়ার হেকল্প হেসেচনা
করুন)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েরু গহল, িলওসয় ো োাঁকা জায়গাগুহলসর্ত েযচসকর োিাসযে হট্প ো হচহ্ন েেেিার কসর দুহদসকর পেচলাচল হ্রাে করার জনে েেেযা গ্রিণ করা উহচর্ত, এেং েমস্ত েচরাচর েেেহৃর্ত অঞ্চসল এেং হয হকাসনা
অঞ্চল হয াসন োহরেদ্ধ িওয়ার েম্ভােনা হেশী ো মানুে জমাসয়র্ত িসর্ত পাসর (হযমন অোপসয়ন্টসমসন্টর হিস্ক/কোশ
হরহজস্টার এলাকা, স্বাযে হিহনং হস্টশন, হেক রুম), হে াসন েয় েু সট্র দযরত্ব হচহহ্নর্ত কসর হচহ্ন যাপন করসর্ত
িসে।
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o

হয াসন েম্ভে, যান হনসদব শক অেো হে়ি প্রহর্তযাপন করসর্ত িসে যাসর্ত একমু ী যার্তায়ার্তসক উৎোহির্ত করা
যায়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই োযারসনর িারা েেেহৃর্ত যান এেং লাইসন দাাঁ়িাসর্ত িয় ো হলাকজন জ়ি িয় এমন
যান (হযমন, িক ইন/আউট্ হস্টশন, হিল্ে হিহনং হস্টশন, হেক-রুম, কোশ হরহজস্টার) -এ েয় েু ট্ দযরত্ব
হনসদব শক োইসনজ এেং হচহ্নাহদ লাগাসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক “হকেল পযেবহনযবাহরর্ত েময় হমসন আো”-এর নীহর্তর কো হেসেচনা করসর্ত িসে, যাসর্ত েশরীসর
উপহযর্ত িওয়া গ্রািকসদর েং ো েীমােদ্ধ করা যায়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহল ওসয়টিং রুম েন্ধ করসেন এেং যর্তদযর েম্ভে লাইন হদওয়া আট্কাসেন। হয েে গ্রািক আসগ
হেসক অোপসয়ন্টসমন্ট কসর আেসেন, র্তাসদর অোপসয়ন্টসমসন্টর েময় উপহযর্ত না িওয়া পযবন্ত িয় হনসজসদর গাহ়িসর্তই
অেো েয় েু ট্ দযরত্ব হরস োইসর অসপক্ষা করসর্ত িসে। একইর্াসে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহল অোসপাসয়ন্টসমন্ট ো়িা আো
গ্রািকসদর োসে োসেই পহরসেো হদসর্ত পারসেন না, হেইেে গ্রািকসদর অোসপাসয়ন্টসমন্ট হদসর্ত িসে এেং র্তাসদরও িয়
হনসজর গাহ়িসর্ত নয় োইসর েয় েু ট্ দযরত্ব েজায় হরস অসপক্ষা করসর্ত েলসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হিয়ার হেলুন ো চু ল কাট্াসনার হদাকাসনর হর্র্তসর এেং োইসর DOH COVID-19
োইসনজ েি অনোনে োইসনজ লাগাসর্ত িসে। দায়েদ্ধ পক্ষগুসলা র্তাসদর হনহদব ি কমবসক্ষত্র ো যাসনর জনে হনজস্বকৃ র্ত
েংসকর্ত তর্তহর করসর্ত পাসর, যহদ এই যরসনর েংসকর্ত হের্াসগর েংসকসর্তর োসে োমঞ্জেেপযণব িয়। কমবচারী এেং
গ্রািকসদর এগুহল েম্পসকব স্মরণ কহরসয় হদসর্ত োইসনজ েেেিার করা উহচর্ত:
o

র্তাসদর নাক এেং মু

একটি মুস র আেরণ হদসয় হঢসক রা া।

o

েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম, PPE, েঠিকর্াসে রা া এেং য ন প্রসয়াজন, র্তা োহর্তল করা।

o

শারীহরক দযরসত্বর হনসদব শােলী হমসন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগব ো েংক্রমসণর প্রহর্তসেদন করা, এেং হকর্াসে এটি করা উহচর্ত।

o

িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা এেং পহরষ্কার এেং জীোনুমুিকরসণর হনসদব হশকা অনুেরণ করুন।

o

যোযে শ্বাে-প্রশ্বাসের পহরচ্ছন্নর্তা এেং কাহশ েংক্রান্ত হশিাচার অনুেরণ করুন।

B. আবদ্ধ স্থ়্াপন েম়াপবশ
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েশরীসর মানুসের েমাসেশ েীহমর্ত করসর্ত িসে (হযমন কমবচারীসদর ের্া, হেক রুম,
স্টক রুম) যর্তট্া হেহশ েম্ভে এেং হর্হিও ো হট্হলকনোসরহন্সং এর মসর্তা অনোনে পদ্ধহর্ত েেেিার করা য নই
েম্ভে, হরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায হকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর হনসদব হশকা
"েেেো ও হনসয়াগকর্তবাসদর জনে কসরানার্াইরাে হরাগ 2019 (COVID-19) এর জনে পহরকল্পনা এেং প্রহর্তহক্রয়ার
অন্তেবর্তী হনসদব হশকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুযায়ী। য ন হর্হিওকনোসরহন্সং ো হট্হলকনোসরহন্সং েম্ভে িয়
না, র্ত ন দাহয়ত্বশীল দলগুসলার হ ালা, র্ালর্াসে হর্হন্টসলট্াসরর মসযে হমটিং করা উহচর্ত এেং হনহির্ত করা উহচর্ত
হয েেহি এক আসরকজসনর মসযে েয় েু ট্ োমাহজক দযরত্ব েজায় রা সে (হযমন হচয়ার োকসল, হচয়াসরর
মযেের্তী জায়গা হেস়ি হদওয়া, কমীসদর পযবায়ক্রসম হচয়াসর েেসর্ত িসে)।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বল্প পহরের এলাকায়, হযমন হেশ্রামকক্ষ এেং হেকরুম-এ পযবাপ্ত োমাহজক দযরসত্বর পালসনর
েেেযা করসর্ত িসে, এেং এই যরসনর এলাকায় য ন োমাহজক দযরত্ব রক্ষা করা যাসে না, র্ত ন হলাক েমাগম
েীমােদ্ধ রা ার জনে হচহ্ন এেং হেসস্টম (হযমন েেেহৃর্ত িওয়ার হচহ্ন) েেেিার করসর্ত িসে; এেং

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ র্তাসদর কমীসদর উসেসশে হয হকান েমাসেসশর জনে োমাহজক েেেযান (অেবাৎ েয় েু ট্
েেেযান) পালন করার (হযমন হেরহর্তসর্ত যাোর েময়) জনে েময়েযচী আগু-হপেু করা।

C. কমব পেপের েনিযর্ত়া
•

উপসর প্রদি চু সলর পহরসেো েেেোেমযি এেং কাযবকলাসপর েংজ্ঞা অনুযায়ী, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর এমন েকল পহরসেো
প্রদান করা হনহেদ্ধ যা চু ল কাট্া, চু সল রঙ করা ো স্টাইহলং েম্পহকব র্ত নয়; হনহেদ্ধ পহরসেোগুহলর মসযে রসয়সে:
দাহ়ি োাঁট্া, নাসকর চু ল োাঁট্া, হেহশয়াল, নস র পহরসেো, হমকআপ করা, হেহিং, ট্ু ইহজং ো ওয়াহসং, হকন্তু এর
মসযে েীমােদ্ধ নয়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই আন্তঃেেহিগর্ত হযাগাসযাগ এেং েমাসেশ কমাসনার জনে েেেযা গ্রিণ করসর্ত িসে, এমন
পদ্ধহর্তর মাযেসম:

•

o

োইসট্ শুযুমাত্র প্রসয়াজনীয় কমবচারীসদর মসযেই েশরীসর উপহযহর্ত েীহমর্ত করা;

o

কমবসক্ষসত্রর েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক দযরত্ব হনসদব হশকা েজায় রা ার জনে অন-োইট্ কমী হ্রাে করা;

o

হশেটিং হিজাইন (উদািরণস্বরূপ A/B দল, আগমন/প্রযাসনর েময় আগু-হপেু করা); এেং/অেো

o

হশ্রণীেদ্ধ করার হক্রয়াকলাপ, হয াসন েম্ভে, যাসর্ত মানুে োমাহজক দযরত্ব হমসন চলসর্ত পাসর এেং একই েমসয়
েরঞ্জাম িশব করা িাসর্তর েং ো কমাসনা যায় (উদািরণস্বরূপ হশলসে হজহনে রা া)।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত ঘনত্ব হ্রাে করসর্ত এেং েহযবর্ত পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরসনর প্রহক্রয়া েহক্রয় করার
জনে প্রসয়াজন অনুযায়ী েেেোহয়ক েময় েমন্বয় করা।

D. েল়ােল ও ব়ানিজয
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত হিয়ার েোলন ো োেবারশসপ অনােশেক অহর্তহেসদর প্রসেশ হনহেদ্ধ করা।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েসেবাচ্চ যারণক্ষমর্তার প্রসয়াজনীয়র্তা হমসন চলার জনে প্রহর্তষ্ঠাসন ট্রাহেসকর প্রোি
পযবসেক্ষণ এেং হনয়ন্ত্রণ করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হপকআপ এেং হিহলর্াহরর জনে হনহদব ি এলাকা হনহদব ি করসর্ত িসে, যর্তট্া েম্ভে
হযাগাসযাগ েীহমর্ত করসর্ত।

•

হয াসন েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর পহরষ্কারর্াসে পৃেক প্রসেশিার এেং প্রযান প্রদান করা উহচর্ত।

•

পসণের হিহলর্াহরর জনে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর একটি িশবহেিীন হিহলর্াহর েেেযা োস্তোয়ন করা উহচর্ত হয াসন
হিহলর্াহরর েময় চালকরা গাহ়ির হর্র্তসর োসকন অেো, হয াসন েম্ভে নয়, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই প্রর্তোহশর্ত
কাযবক্রসমর জনে হিহলর্াহর কমীসদর হেনা মযসলে গ্রিণসযাগে েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) প্রদান করসর্ত
িসে যার মসযে রসয়সে, নযেনর্তম, হিহলর্াহর প্রহক্রয়ার েময় েেেিাসরর জনে একটি কাপস়ির মুস র আেরণ।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হনহির্ত করসর্ত িসে হয পণেদ্রসেের একটি হলাি যানান্তর (হযমন একজন হিহলর্াহর ড্রাইর্াসরর
হেসক) করার আসগ এেং পসর অেশেই িার্ত জীোণুমুি কসরন কমীরা (হযমন পণে হলাি করসর্ত শুরু করার
আসগ িার্ত জীোণুমুি করা; এেং একোর েে পণে হলাি করা িসয় হগসল, আোর র্তাসদর িার্ত জীোণুমুি কসর
েমাপ্ত করা)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েুহেযােলীগুহল েন্ধ করসর্ত িসে,হয াসন প্রসযাজে,যার মসযে রসয়সে:
o
o
o
o

•

স্ব-হেো োর এেং নমুনাকারকগুহল;
কোসে এেং িাইহনং/হের্াসরজ পহরসেোর এলাকা, হট্কআউট্ ো়িা;
পাহনর হোয়ারা;
মোগাহজন এলাকা।

দায়েদ্ধ পক্ষ্মগুহলর উহচর্ত োহর্তলকরণ হে অপোরণ করা ো র্তা হশহেল করার কো হেসেচনা করা, যাসর্ত র্তারা
অেুয িসয় প়িসল গ্রািকসদর োহ়িসর্ত োকসর্ত উৎোহির্ত করা যায়।

II. জ়াযগ়া
A. প্রনর্তরে়ামূলক েরঞ্জ়াম
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক োযের্তামযলকর্াসে েুহনহির্ত করসর্ত িসে হয েকল কমী হযন মু ােরণ েোেিার কসরন যাসর্ত
নাক এেং মু েম্পযণবরূসপ আেৃর্ত িয় এেং গ্রািকসক েরােহর পহরসেো প্রদান করা (হযমন, চু ল কাট্ার
পহরসেো)-এর েময় হেে শীল্ড ো হনরাপিার চশমা েেেিার কসরন। এো়িাও কমীসদর গ্রািসকর োসে
আলাপচাহরর্তা করা (হযমন, ক্রয়মুলে গননা করা)-এর েময় পরিসরর হেসক েয় েু ট্ ো র্তসর্তাহযক দযরসত্ব োকা
েসেও োযের্তামযলকর্াসে মু ােরণ েেেিার করসর্ত িসে।

•

হনহদব ি কমবসক্ষসত্রর কাযবক্রসমর জনে প্রসয়াজনীয় েেহিগর্ত হনরাপিামযলক েরঞ্জাম (PPE) ো়িাও, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক
অেশেই, গ্রিণসযাগে মুস র আেরণ েংগ্রি করসর্ত িসে এেং কমবচারীসদর হেনামযসলে প্রদান করসর্ত িসে কাজ করার
েময়। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর কাসে মুস র আেরণ, মাস্ক এেং অনোনে প্রসয়াজনীয় েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম
(PPE)-এর পযবাপ্ত হযাগান োকা উহচর্ত, যহদ হকাসনা কমবচারীর প্রহর্তযাপন করার প্রসয়াজন িয় ো একজন
অপহরিাযব দশবনােীর র্তা প্রসয়াজন িয়। গ্রিণসযাগে মুস র আেরসণর মসযে অন্তর্ুব ি োকসে, হকন্তু র্তাসর্তই েীমােদ্ধ
নয়, কাপ়ি (হযমন, োহ়িসর্ত হেলাই করা, কুইক কাট্, েোন্ডানা), োহজবকোল মাস্ক, N95 হরহিসরট্র এেং হেে
হেল্ড।

•

মুস র আেরণগুহল েেেিাসরর পর অেশেই পহরষ্কার করসর্ত িসে ো প্রহর্তযাপন করসর্ত িসে এেং কাসরা োসর্তি র্াগ
করা চলসে না। অনুগ্রি কসর কাপস়ির মুস র আেরণ এেং অনোনে যরসনর েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম
(PPE) েম্পসকব অহর্তহরি র্তসেের জনে এেং র্তার োসে র্তা েেেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদব শােলীর জনে হরাগ
হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায হকন্দ্র (CDC) এর হনসদব হশকা হদ ুন।
o

মসন রা সেন হয কাপস়ির মুস র আেরণ ো হনষ্পহিসযাগে মাস্ক হেইেে কমবসক্ষসত্রর কাযবকলাসপর জনে
গ্রিণসযাগে মুস র আেরণ হিোসে হেসেচনা করা িসে না হয াসন মুস র আেরসণর প্রসয়াজনীয়র্তার হক্ষসত্র উচ্চ
মাত্রার েুরক্ষা প্রসয়াজন। উদািরণস্বরূপ, যহদ N95 হরহিসরট্র ঐহর্তিেগর্তর্াসে হকান েেেোহয়ক কাযবকলাসপর
জনে প্রসয়াজন িয়, র্তািসল একটি কাপ়ি ো োহ়িসর্ত তর্তহর মাস্ক যসেি িসে না। এই যরসনর হনরাপিা
েরঞ্জাসমর জনে OSHA-র মান অেশেই হমসন চলসর্ত িসে।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই র্তাসদর কমীসদর হনজস্ব গ্রিণসযাগে মুস র আেরণ েেেিার করার অনুমহর্ত হদসর্ত িসে
হকন্তু র্তাসদর কমীসদর র্তারা হনজস্ব মুস র আেরণ েরেরাি করসর্ত েলসর্ত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসদব হশকা
কমীসদর র্তাসদর েেহিগর্ত মাহলকানাযীন অহর্তহরি প্রহর্তরক্ষামযলক আেরণ (হযমন োহজবকাল মাস্ক, N95
হরহিসরট্র, ো হেে হশল্ড) পরা হেসক প্রহর্তসরায করসে না, অেো অনেোয় যহদ দায়েদ্ধ পক্ষ অনুযায়ী র্তাসদর
কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসণ কমীসদর আসরা হেহশ হনরাপিামযলক েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) েেেিাসরর
প্রসয়াজন িয়। হনসয়াগকর্তবাসদর েকল প্রসযাজে হপশাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রশােন (OSHA) মান হমসন চলসর্ত
িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েস্তু হশয়ার করা, হযমন কাাঁহচ, হে করার হোর্তল, এেং হিপার, এেং হশয়ার করা
পৃষ্ঠর্তল িশব করা েীহমর্ত করার জনে েেেযা গ্রিণ করসর্ত িসে; অেো, হশয়ার করা েস্তু ো ঘন ঘন িশব করা
পৃষ্ঠর্তসলর েংিসশব োকসল কমীসদর জনে গ্লার্ে (োহণজে অনুযায়ী অেো হচহকৎোগর্ত) পসর োকা প্রসয়াজনীয়
করসর্ত িসে; অেো, কমীসদর জনে হযাগাসযাসগর আসগ এেং পসর িার্ত হযায়া ো েোহনট্াইজ করা প্রসয়াজনীয় করসর্ত
িসে।
o

যহদ হশয়ার করা িয়, েেেিাসরর মযেের্তী েমসয় েরঞ্জামগুহল পহরষ্কার করসর্ত িসে এেং জীোনুমুি করসর্ত
িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসক অেশেই PPE - যার মসযে মু আেরণ অন্তর্ুব ি, হকন্তু েীমােদ্ধ নয়- হকর্াসে যোযে র্াসে
রা া যায়, ুসল হনওয়া যায়, পহরষ্কার করা িয় (হযমন প্রসযাজে), এেং হেসল হদওয়া যায় হেই হেেসয় কমীসদর
প্রহশক্ষণ হদসর্ত িসে।

•

হয াসন দায়েদ্ধ পক্ষগুহল একজন গ্রািক হক আেরণ প্রদান করসেন (উদািরণস্বরূপ, চু ল কাট্ার জনে অোপ্রন),
র্তাসদর অেশেই েুহনহির্ত করসর্ত িসে হয হেই েে আেরণ গুহল পহরষ্কার, েদে হযায়া অেো প্রহর্তটি েেেিাসরর
মাসে জীোণুমুি করা অেো হিেসপাসজেল।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েুহনহির্ত করসর্ত িসে হয কমবচারীরা পহরষ্কার স্মক অেো গাউন পরসেন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েুহনহির্ত করসর্ত িসে হয কমবচারীরা হকান গ্রািকসক পহরসেো প্রদান করার েময় গ্লার্ে
েেেিার করসেন অেো েংিসশব আোর আসগ এেং পসর িার্ত যুসচ্ছন ো েোহনট্াইজ করসেন।
o

•

যহদ গ্লার্ে েেেিার করা িয়, র্তািসল প্রহর্তটি অোসপাসয়ন্টসমসন্টর পসর হেগুহলসক হযন অেশেই েদল করা িয়।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই েুহনহির্ত করসর্ত িসে হয প্রসর্তেক গ্রািক মাস্ক অেো কাপস়ির আেরণী েেেিার
করসেন যাসর্ত েম্পযণব মু এেং নাক আেৃর্ত োকসে, যহদ না হেই গ্রািক দুই েেসরর কম েয়েী অেো
হচহকৎোগর্ত র্াসে মু ােরসণ অক্ষম।
o

চু ল কাট্ার পহরসেোর হক্ষসত্র দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক গ্রািকসদর িোসলা আচ্ছা এমন মু আেরণী েেেিার করসর্ত
উৎোহির্ত করসর্ত িসে হযগুহল কাসনর চাহরহদক হেসক ঘুসর আসে, যাসর্ত পহরসেো প্রদান করার েময় হেগুহলসক
ুলসর্ত না িয়। হিয়ার স্টাইহলস্ট ো নাহপসর্তর হকান একটি যাসনর নাগাল পাওয়ার জনে যহদ আেরণীর
একপাশ ুলসর্ত িয় র্তািসল গ্রািকসক োযের্তামযলকর্াসে িার্ত হদসয় আেরণীটি মু এেং নাসকর উপর হচসপ যসর
রা সর্ত িসে।

B. স্ব়াস্থ্যনবনি, েনরচ্ছন্নর্ত়া, এবং জীব়ানুমুক্তকরি
•

প্রােহেকর্তা অনুযায়ী, দায়েদ্ধ পক্ষগণসক অেশেই CDC এেং DOH এর েুপাহরশকৃ র্ত স্বাযেহেহয এেং পহরেিন্নর্তা ও
জীোণুমুিকরণ েংক্রান্ত োযেোযকর্তাগুহল হমসন চলসর্ত িসে, হযমন হেগুহল প্রসযাজে, যার মসযে আসে "COVID-19
এর জনে েরকাহর এেং হেেরকাহর হকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করার হনসদব হশকা" (Guidance for
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Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19), এেং "েহ়িসয় প়িা োমান"
(STOP THE SPREAD) হপাস্টার। দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেশেই হকেু লগ েজায় রা সর্ত িসে যাসর্ত র্তাহর ,
েময় এেং পহরচ্ছন্নর্তা ও জীোণুমুিকরসণর পহরহয অন্তর্ুব ি।
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেশেই োইসট্ িোন্ড িাইহজন হস্টশন প্রদান করসর্ত এেং রক্ষণাসেক্ষণ করসর্ত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িার্ত হযায়ার জনে: োোন, চলমান উষ্ণ পাহন, এেং হনষ্পহিসযাগে কাগসজর হর্তায়াসল।

o

েোহনট্াইজাসরর জনে: হয াসন িার্ত হযায়ার েুহেযা পাওয়া যাসে না ো র্তা োস্তেেম্মর্ত নয়, হেইেে এলাকার
জনে একটি অোলসকািল-হর্হিক িোন্ড েোহনট্াইজার, যাসর্ত অন্তর্ত 60% অোলসকািল োসক।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেশেই কমী এেং গ্রািকসদর েেেিাসরর জনে হিয়ার েোলন ো োেবারশপ জুস়ি িোন্ড
েোহনট্াইজার উপলব্ধ করসর্ত িসে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক কমীসদর জনে প্রসর্তেক গ্রািকসক পহরসেো প্রদাসনর আসগ এেং পসর োোন এেং জল হদসয়
20 হেসকসন্ডর জনে িার্ত হযায়ার মাযেসম িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা অনুশীলন আেশেক করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার িোন্ড েোহনট্াইজার হস্টশসনর কাসে েংসকর্ত রা া উহচর্ত যা হনসদব শ কসর হয দৃশেমান হনাংরা
িার্ত োোন এেং জল হদসয় যুসয় হেলা উহচর্ত; িোন্ড েোহনট্াইজার দৃশেমান হনাংরা িাসর্ত কাযবকর নয়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ হিয়ার হেলুন ো োেবার শসপর চারপাসশ পাত্র রা া যাসর্ত হনষ্পহিসযাগে ময়লা েস্তু হযমন
PPE হেসল হদওয়া যায়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হশয়ার করা এেং ঘন ঘন িশব করা পৃষ্ঠর্তসলর জনে যোযে পহরষ্কার করার এেং
জীোণুমুিকরসণর েরঞ্জাম প্রদান করসর্ত িসে এেং র্তাসদর কমীসদর হেই পৃষ্ঠর্তল েেেিাসরর আসগ এেং পসর
প্রস্তুর্তকারসকর হনসদব শনা অনুেরণ কসর এই েরঞ্জাম েেেিার করসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত িসে, এেং র্তারপর িাসর্তর
পহরচ্ছন্নর্তার স্বাযেহেহয অনুেরণ করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক হনয়হমর্তর্াসে হিয়ার হেলুন ো োেবার শপটি পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করসর্ত িসে এেং
অসনসকর িারা েেেহৃর্ত উচ্চ েুাঁ হক েম্পন্ন যানগুহলসক আরও হনয়হমর্ত পহরষ্কার এেং জীোনুমুি করসর্ত িসে।
পহরষ্কার এেং জীোনুমুিকরণ অেশেই কস ার এেং চলমান িসর্ত িসে এেং প্রসয়াজন অনুযায়ী অন্তর্ত প্রহর্তটি হশেট্,
তদহনক ো আসরা ঘন ঘন িসর্ত িসে। কীর্াসে হেহেহলটিগুহল পহরষ্কার করসেন র্তার হেশদ হনসদব শােলীর জনে
অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং হেেরকাহর হকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুমুি
করার হেেসয় অন্তেবর্তীকালীন হনসদব হশকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and
Private Facilities for COVID-19) হদ ুন।
o

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হেশ্রামকক্ষগুহল হনয়হমর্ত পহরষ্কার ও জীোণুমুি করা হনহির্ত করসর্ত িসে।
হেশ্রামাগারগুহল কর্ত ঘন ঘন র্তা েেেহৃর্ত িয় র্তার উপর হনর্ব র কসর আসরা হেহশ োর পহরষ্কার এেং
জীোনুমুি করা উহচৎ।
▪

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হনহির্ত করসর্ত িসে হয হেশ্রামাগাসরর যারণ ক্ষমর্তা কমাসনার জনে োইসনজ,
দ ল করা আসে হকনা র্তার মাকব ার ো অনোনে পদ্ধহর্ত েেেিার কসর োমাহজক দযরসত্বর হেহযমালা হযন
হমসন চলা িয়।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হনহির্ত করসর্ত িসে হয ওয়াকব হস্টশসনর েরঞ্জাম হনয়হমর্ত পহরষ্কার করা িয় এেং
হরহজস্টািব জীোণুনাশক েেেিার কসর জীোণুমুি করা িয়, অন্তর্ত প্রসর্তেক গ্রািসকর মসযে অন্তর্ত একোর কসর।
EPA িারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কাযবকর হিসেসে শনাি িওয়া হনউ ইয়কব হস্টসট্র পহরসেশ েংরক্ষণ
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দপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধর্ত পণেগুসলার র্তাহলকা েেেিার
করুন।
o

যহদ পহরষ্কার ো জীোণুনাশক পণে ো পহরষ্কার ো জীোণুনাশকর্তার কাজ হনরাপিার েুাঁ হক েৃহি কসর অেো
উপাদান ো যন্ত্রপাহর্তর অেনহর্ত ঘট্ায়, র্তািসল দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই িোন্ড িাইহজন হস্টশন যাপন করসর্ত
িসে েেেিাসরর মযেের্তী েমসয়র জনে এেং/অেো হনষ্পহিসযাগে গ্লার্ে এেং/অেো এই যন্ত্রপাহর্ত েেেিার
কসরন এমন কমীসদর েং ো েীহমর্ত করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই পযণব ওয়াকব সস্টশন পহরষ্কাসরর জনে োক্ষাসর্তর েমসয়র মসযে েময় হেস়ি হদসর্ত িসে
(উদািরণস্বরূপ 15 হমহনট্)।

•

একজন কমী অেো গ্রািক COVID-19 এ আক্রান্ত িওয়ার হক্ষসত্র দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই র্তাসদর িারা েেেহৃর্ত
এলাকা পহরষ্কাসরর এেং জীোণুমুি করার েেেযা করসর্ত িসে, এেং হেই পহরষ্কার করা এেং জীোণুমুিকরসণ
কমপসক্ষ েকল অহযক পহরেিসনর এলাকা এেং হেহশ িশব করা পৃষ্ঠর্তল (হযমন হর্হন্ডং হমহশন, হরহলং, োথ্রুম,
দরজার িার্তল) অন্তর্ুব ি িসর্ত িসে।

•

হকাসনা েেহির COVID-19 আসে েসল েসেি িসল অেো হনহির্ত িসল "আপনার হেহেহলটি পহরষ্কার করা এেং
জীোণুমুি করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসদব হশকা হনম্নরূপ:
o

COVID-19 আসে েসল েসেির্াজন ো হনহির্ত েেহির িারা েেেহৃর্ত এলাকাগুহল েন্ধ করা।
▪

o

এলাকায় হেমান োর্তাে ো়িাসনার জনে োইসরর দরজা ও জানালা

o

পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপক্ষা করুন। যহদ 24 ঘণ্টা েম্ভে না িয়, র্তািসল যর্তহদন
েম্ভে অসপক্ষা করুন।

o

COVID-19 আসে েসল েসেির্াজন ো হনহির্ত েেহির িারা েেেহৃর্ত েকল এলাকা পহরষ্কার এেং জীোণুমুি
করুন হযমন অহেে, োেরুম, োযারণ এলাকা, এেং হশয়ার করা েরঞ্জাম।

o

একোর এলাকাটি যোযের্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করা িসয় হগসল, এটি েেেিাসরর জনে পুনরায় হ ালা
হযসর্ত পাসর।

o

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক র্তাসদর কাজকমব েন্ধ করসর্ত িসে না, যহদ র্তারা ক্ষহর্তগ্রস্ত এলাকাগুহল েন্ধ করসর্ত
পাসর।
ুলুন।

▪

COVID-19 আসে েসল েসেি করা িসয়সে অেো হনহির্ত করা িসয়সে এমন েেহির োসে ঘহনষ্ঠ ো
হনকট্ হযাগাসযাগ হনই এমন কমীরা পহরষ্কার এেং জীোনুমি
ু করসণর পর পরই কমবসক্ষসত্র হেসর হযসর্ত
পাসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ ো হনকট্" হযাগাসযাগ েম্পসকব র্তসেের জনে "COVID-19 েংক্রমণ ো এসসপাজাসরর পর কাসজ
হেসর আো েরকাহর ও হেেরকাহর কমবচারীসদর জনে অন্তেবর্তীকালীন হনসদব হশকা" (Interim Guidance for
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) হদ ুন।

যহদ োর্ত হদসনর হেশী েময় অহর্তোহির্ত িয় COVID-19 আসে েসল েসেির্াজন ো হনহির্ত েেহি হেহেহলটি
পহরদশবন করার পর ো েেেিার করার পর়, র্তািসল যানটিসক অহর্তহরি পহরষ্কার করার এেং জীোনুমুি
করার প্রসয়াজন হনই, হকন্তু হনয়মমাহেক পহরষ্কার এেং জীোনুমুি করা অেোির্ত রা া উহচর্ত।

র্াগ কসর েেেিার করা েস্তুগুসলার েোেিার েংক্রান্ত কমবগুহলর হক্ষসত্র দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োযের্তামযলকর্াসে হেইেে
েস্তু এেং যান অন্তর্তঃ হদসন একোর কসর পহরষ্কার ও জীোণুমুি করসর্ত িসে।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োযের্তামযলকর্াসে প্রহর্ত গ্রািসকর মাসে ওয়াকব সস্টশন এেং যন্ত্রাহদ (হযমন, োশ, হচয়ার,
হিিসরস্ট, কাট্ার যন্ত্রাহদ) পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োযের্তামযলকর্াসে েহন্টর্ত াদে এেং পানীয় (হযমন, েুসে)-এর েোেিার েন্ধ করসর্ত িসে,
কমীসদর োহ়িসেসক াোর আনার হক্ষসত্র উৎোহির্ত করসর্ত িসে, োমাহজক দযরত্ব েজায় হরস আিাসরর জনে পযবাপ্ত
পহরের েরাে করসর্ত িসে।

C. ের্ব ়াযিনমকভ়াপব েুনর়ায শুরু কর়া
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক পুনরায় হ ালার হক্রয়াকলাপ পযবায়ক্রহমকর্াসে করার জনে উৎোহির্ত করা িয় যাসর্ত উৎপাদন
ো কাজ স্বার্াহেক পযবাসয় হেসর আোর আসগ পহরচালন েংক্রান্ত েমেোর েমাযান করা েম্ভে িয়। দায়েদ্ধ
পক্ষগুহলর উহচর্ত প্রেম পুনরায় হ ালার েময় কমী, কাসজর েময় এেং উপলব্ধ গ্রািসকর েং ো েীহমর্ত করার কো
হেসেচনা করা উহচর্ত যাসর্ত পহরের্তবসনর োসে মাহনসয় হনওয়ার ক্ষমর্তা প্রদান করা যায়।

D. হর়্াগ়াপর়্াগ েনরকল্পন়া
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হনহির্ত করসর্ত িসে হয র্তারা রাসজের জাহর করা হশল্প হনসদব হশকা পযবাসলাচনা কসরসেন
এেং েুেসর্ত হপসরসেন, এেং র্তারা র্তা োস্তোয়ন করসেন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর কমবচারী, হেসক্রর্তা এেং গ্রািকসদর জনে একটি হযাগাসযাগ পহরকল্পনা তর্তহর করা উহচর্ত যা
কমীসদর র্তেে প্রদাসনর জনে প্রসযাজে হনসদব শনা, প্রহশক্ষণ, স্বাক্ষর, এেং একটি েেহর্তপযণব উপায় অন্তর্ুব ি কসর।
দায়েদ্ধ পক্ষগুহল ওসয়ে হপজ, হট্সট্ এেং ইসমইল গ্রুপ এেং হোশাল হমহিয়া উন্নয়ন করার কো হেসেচনা করসর্ত
পাসরন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত োইসনজ ও হমৌহ ক হযাগাসযাসগর মাযেসম গ্রািকসদর PPE- হেসশের্ত মু ােরসণর
েোেিাসরর হক্ষসত্র হেহিহে এেং হিওএইচ-এর হনসদব হশকা হমসন চলসর্ত উৎোহির্ত করা।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত কমী ও গ্রািকসদর েঠিক িাইহজন, োমাহজক দযরত্ব েজায় রা ার হনয়মােলী, PPE-এর
েঠিক েেেিার, এেং পহরষ্কার ও জীোণুমুিকরসনর েঠিক হপ্রাট্কল স্মরণ কহরসয় হদওার জনে হিয়ার হেলুন ো
চু ল কাট্ার হদাকাসনর হর্র্তসর এেং োইসর োইসনজ লাগাসনা।

III. প্রনিয়ােমূে
A. নিননং এবং েরীে়া
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক দৃঢ়র্াসে উৎোহির্ত করা িসচ্ছ হযন র্তারা েুহনহিৎ কসর হয গ্রািকসক েরােহর পহরসেো প্রদান
(হযমন, চু ল কাট্া) করার আসগ র্তাসদর কমীসদর িায়াগহনহস্টক পরীক্ষার মাযেসম COVID-19 পরীক্ষা কসর হনওয়া
িসয়সে। কমীসদর প্রহর্ত 14 হদন অন্তর পরীক্ষা করা িসে, র্তর্তহদন পযবন্ত যর্তহদন হিয়ার হেলুন/চু ল কাট্ার হদাকানটি
হযই যাসন অেহযর্ত, হেটি রাজে হ ালার হির্তীয় পযবাসয়র অন্তর্ুব ি রসয়সে। গ্রািকসদর দৃঢ়র্াসে উৎোহির্ত করা িসচ্ছ
হযন র্তারা হ াাঁজ হনয় হয হযই কমীরা র্তাসদর েরােহর পহরসেো প্রদান করসে, র্তাসদর পরীক্ষা করা িসয়সে হকনা।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই র্তাসদর কমীসদর জনে োযের্তামযলক তদহনক স্বাযে হিহনং এর অনুশীলন োস্তোয়ন করসর্ত
িসে এেং হয াসন কাযবকর, দশবনােীসদর জনেও, হকন্তু এই যরসনর িীহনং গ্রািক এেং হিহলর্াহর কমীসদর জনে
োযের্তামযলক করা িসে না।
o

িীহনং অনুশীলন দযর হেসক েম্পন্ন করা হযসর্ত পাসর (হযমন হট্হলসোন ো ইসলকট্রহনক জহরসপর মাযেসম),
কমী োইসট্ হরসপাট্ব করার আসগ, যর্তদযর েম্ভে; অেো োইসট্ও র্তা করা হযসর্ত পাসর।

o

হিহনং হশে িওয়ার পযসেব এসক অপসরর োসে ঘহনষ্ঠ হযাগাসযাসগ আো হেসক কমীসদর হেরর্ত রা ার জনে
িীহনং এর েমন্বয়োযন করা উহচর্ত।

o

অন্তর্ত পসক্ষ েে কমী এেং দশবনােীসদর হিহনং করসর্ত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েেেিার করসর্ত িসে যা
হনযবারণ কসর হয কমী ো দশবনােীর োসে হনসম্নাি ঘট্নাগুহল ঘসট্সে হক না:
(a) হজসনশুসন গর্ত 14 হদসন ঘহনষ্ঠ ো হনকট্ েংিসশব হেসকসেন এমন কারও েসে হযহন COVID-19 এর
জনে পরীক্ষায় পহজটির্ েল লার্ কসরসেন ো যার মসযে COVID-19 এর লক্ষণ রসয়সে।
(b) গর্ত 14 হদসন COVID-19 এর পরীক্ষায় ইহর্তোচক েল লার্ কসরসেন; এেং/অেো
(c) গর্ত 14 হদসন র্তার COVID-19 এর হকানও লক্ষণ হদ া হদসয়সে হক না।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক র্তাসদর গ্রািকসদর কাে হেসক হমৌহ ক ো হলহ র্ত র্াসে হজসন হনসর্ত উৎোহির্ত করা িসচ্ছ হয
র্তাসদর গ্রািকরা গর্ত 14 হদসন পরীক্ষায় COVID-19 পহেটির্ এসেসে অেো COVID-19-এর উপেগব আসে ো
হেল, গর্ত 14 হদসনর মসযে পরীক্ষায় COVID-19 পহেটির্ এসেেসে, এমন কাসরা েংিসশব এসেসেন হকনা।

•

COVID-19 এর োসে েংহেি উপেগব েম্পসকব েেবাহযক িালনাগাদকৃ র্ত র্তসেের জনে "কসরানার্াইরাসের লক্ষণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকব CDC হনসদব হশকা হদ ুন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত কমীসদর জনে এটি আেশেক করা যাসর্ত, যহদ এেং য ন উপসরাি হকান প্রসশ্নর প্রহর্ত
র্তাসদর উিসর পহরের্তবন িয় র্তারা হযন অহেলসে র্তা প্রকাশ কসরন, হযমন যহদ র্তারা উপেগব অনুর্ে করসর্ত শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো র্তার পসর।

•

মাহকব ন যুিরাসষ্ট্রর েমান কমবেংযাসনর েুসযাসগর কহমশন (U.S. Equal Employment Opportunity Commission)
ো স্বাযে হের্াগ (DOH) এর নীহর্তমালা অনুযায়ী হিহনং প্রশ্নপসত্রর োসে তদহনক র্তাপমাত্রা পরীক্ষা করাও িসর্ত
পাসর। দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক কমীসদর স্বাযে েংক্রান্ত র্তসেের হরকিব (উদািরণস্বরূপ র্তাপমাত্রার র্তেে) রা সর্ত হনহেদ্ধ
করা িসয়সে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হনহির্ত করসর্ত িসে হয র্তাপমাত্রা পরীক্ষণ েি অনোনে হিহনং কাযবক্রম েম্পাদন করা
হকাসনা কমী, হিয়ার েোলন ো োেবারশসপ প্রসেশ করা েম্ভােে েংক্রাহমর্ত কমী অেো দশবনােী িারা েংক্রমণ হেসক
যোযে র্াসে েুরহক্ষর্ত। হয কমীরা হিহনং কাযবক্রম েম্পাদন কসরন র্তাসদর হরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায হকন্দ্র
(CDC), স্বাযে হের্াগ (DOH) এেং হপশাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রশােন (OSHA) হপ্রাসট্াকসলর োসে
পহরহচর্ত কমবকর্তবা-হচহহ্নর্ত েেহিসদর িারা প্রহশহক্ষর্ত িওয়া উহচর্ত।

•

হিহনং করা কমীসদর জনে কমপসক্ষ একটি হেে মাস্ক েি েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা
উহচর্ত এেং র্তাসদর র্তা েেেিার করা উহচর্ত, এেং র্তাসর্ত গ্লার্ে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি হেে হশল্ড
অন্তর্ুব ি িসর্ত পাসর।
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•

একজন কমী যাসক COVID-19 উপেসগবর জনে ইহর্তোচক হিোসে হিন করা িসয়সে র্তাসক প্রােসণ প্রসেশ করসর্ত
অনুমহর্ত হদওয়া উহচর্ত নয় এেং মযলোয়ন এেং পরীক্ষার জনে স্বাযে পহরচযবা প্রদানকারীর োসে হযাগাসযাগ করার
হনসদব শ হদসয় োহ়িসর্ত পাঠিসয় হদওয়া উহচর্ত। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক COVID-19 পরীক্ষসণ হকাসনা ইহর্তোচক েলােল
েম্পসকব অহেলসে রাজে এেং যানীয় স্বাযে হের্াগসক জানাসর্ত িসে। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বাযেসেো ও পরীক্ষা করার
েংযানগুহলর েম্পসকব র্তেে কমবচারীসদর েরেরাি করসর্ত িসে।

•

COVID-19 এর েসেিজনক ো হনহির্ত েংক্রমসণর পর অেো একজন কমবচারীর েংক্রাহমর্ত েেহির োসে ঘহনষ্ঠ
হযাগাসযাগ ো েংিসশব আোর পর কমবসক্ষসত্র হেসর আেসর্ত চাওয়া কমীসদর জনে হপ্রাসট্াকল এেং নীহর্ত েম্পসকব
দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার স্বাযে হের্াগ (DOH) এর "COVID-19 েংক্রমণ ো েংক্রমসণর েংিসশব আোর পর কাসজ
হেসর আো েরকাহর ও হেেরকাহর কমবচারীসদর জনে অন্তেবর্তীকালীন হনসদব হশকা" (Interim Guidance for Public
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) অনুেরণ করা
উহচৎ।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই হযাগাসযাসগর একটি হকন্দ্রীয় হেেু হনযবারণ করসর্ত িসে, যা কাযবকলাপ, অেযান, হশেট্
ো হদন িারা পহরেহর্তবর্ত িসর্ত পাসর, যা েকল কমবচারীর প্রশ্নপত্র গ্রিণ এেং যাচাই করার জনে দায়ী, হেই েেহিসক
এই যরসনর হযাগাসযাগ কমবচারী এেং দশবনােীসদর জনে পক্ষ হিসেসেও হচহহ্নর্ত করা িসয়সে পসর র্তারা COVID-19
েম্পহকব র্ত উপেগব অনুর্ে করসল জানাসনার জনে, হযমন প্রশ্নােলীসর্ত উহেহ র্ত আসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেশেই একজন োইট্ হনরাপিা মহনট্র মসনানীর্ত করসর্ত িসে যার দাহয়সত্বর মসযে রসয়সে
অেোির্তর্াসে োইসট্র হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হদক হমসন চলা।

•

যর্তট্া েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত েকল কমী ও দশবনােী েি প্রসর্তেক েেহির একটি লগ েজায় রা া, যাসদর
কাসজর োইট্ ো এলাকায় অনোনে েেহির োসে ঘহনষ্ঠ হযাগাসযাগ িসর্ত পাসর; হেই েকল হিহলর্াহর ো়িা যা
উপযুি েেহিগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসে ো কন্টোক্টসলে মাযেম িারা েঞ্চাহলর্ত িয়। লসগ
হযাগাসযাসগর র্তেে োকসর্ত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল যাসর্ত েে পহরহচহর্ত শনাি করা হযসর্ত
পাসর, ুাঁসজ পাওয়া যায় এেং র্তাসক জানাসনা যায়। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেশেই রাজে এেং যানীয় স্বাযে হের্াসগর
হযাগাসযাগ শনািকরণ প্রসচিার োসে েিসযাহগর্তা করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহল নাম এেং হযাগাসযাসগর র্তেে েি গ্রািকসদর একটি নহে তর্তহর এেং রক্ষণাসেক্ষণ করসে যাসর্ত
প্রসয়াজসন কন্টোক্ট হট্রহেং এর জনে র্তাসদর োসে হযাগাসযাগ করা হযসর্ত পাসর। দায়েদ্ধ পক্ষগুহল এইযরসনর নহেসর্ত
গ্রািকসদর হনসজসদর নাম এেং হযাগাসযাসগর র্তেে প্রদান করসর্ত র্ীেণর্াসে উৎোহির্ত করসে, হকন্তু র্তা করসর্ত
হকাসনার্াসেই োযে করসে না, এেং র্তারা গ্রািসকর হেসক হকান পহরচয় প্রমান চাইসেনা, গ্রািক হেইেে র্তেে প্রদান
করসর্ত না চাইসল র্তাসদর পহরসেো হদসর্ত অস্বীকার করসে না।

B. শন়াক্ত এবং খুুঁপজ হবর কর়া
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক র্তাসদর োইসট্ হকাসনা কমবচারীর COVID-19 পরীক্ষায় ইহর্তোচক েলােল িসয়সে েসল জানসর্ত
পারসল অেশেই অহেলসে রাজে এেং যানীয় স্বাযে হের্াগসক হেই েম্পসকব অেহির্ত করসর্ত িসে।

•

একজন কমী, দশবনােী ো গ্রািক হযহন েেেোর োসে হমেহিয়ায় জহ়ির্ত িসয়সেন, র্তার পরীক্ষায় ইহর্তোচক
েলােসলর হক্ষসত্র, দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেশেই কমবসক্ষসত্র েমস্ত হযাগাসযাগ শনািকরসণর জনে রাজে এেং যানীয়
স্বাযে হের্াসগর োসে েিায়র্তা করসর্ত িসে, এেং হয াসন কমবযান অেহযর্ত হে াসনর যানীয় স্বাযে হের্াগসক অেশেই
প্রেম েেহির COVID-19 উপেগব হদ া হদওয়ার ো ইহর্তোচক পহরক্ষসণর 48 ঘন্টা আসগ পযবন্ত, হযট্া আসগ িয়,
হিয়রা েোলন অেো োেবারশসপ প্রসেশ করা েকল দশবনােী/গ্রািক (হযমন প্রসযাজে) এেং লগ করা েকল কমী
েম্পসকব জানাসর্ত িসে, হকন্তু যুিরাষ্ট্রীয় এেং রাসজের আইন এেং হনয়মকানুন অনুযায়ী হগাপনীয়র্তা েজায় রা সর্ত
িসে।
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•

রাজে এেং যানীয় স্বাযে হের্াগগুহল েংক্রাহমর্ত ো েংক্রমসণর েংিসশব আো েেহিসদর পযবসেক্ষন এেং যার্তায়াসর্তর
েীমােদ্ধর্তা োস্তোয়ন করসে, যার মসযে োহ়িসর্ত আলাদা োকা ো হকায়ারান্টাইন অন্তর্ুব ি।

•

হয েকল েেহিসক ের্তকব করা িসয়সে হয র্তারা COVID-19 আক্রান্ত েেহির কাোকাহে ো েংিসশব এসেসেন, এেং
যাসদর শনািকরণ, ট্রোহকং ো অনোনে পদ্ধহর্তর মাযেসম ের্তকব করা িসয়সে, র্তাসদর ের্তকব োর্তবা পাওয়ার োসে োসে
র্তাসদর হনসয়াগকর্তবার কাসে স্ব-প্রহর্তসেদন করসর্ত িসে এেং উপসর েহণবর্ত এেং উহেহ র্ত হপ্রাসট্াকল অনুেরণ করসর্ত
িসে।

IV. ননপয়াগকর্তব়ার েনরকল্পন়ােমূে
দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েিসজই হচাস পসর এমন যাসন অেশেই োইসট্ েম্পযণব করা হনরাপিার পহরকল্পনা হপাস্ট করসর্ত িসে।
COVID-19 হেস্তার হেসক রক্ষা করসর্ত েেেোর মাহলক এেং পহরচালকসদর উন্নর্ত পহরকল্পনা উন্নয়সন গাইি করার জনে
রাজে একটি েেেো পুনরায় হ ালার হনরাপিা পহরকল্পনার হট্মসেট্ উপলব্ধ কসরসে।
অনর্তনরক্ত ননর়ােত্ত়া র্তিয, ননপদব নশক়া এবং েম্পদ ে়াওয়া র়্াপব এখ়াপন:
হনউ ইয়কব হস্টট্ স্বাযে দপ্তসরর নসর্ল কসরানার্াইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট্ (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকব ন যুিরাসষ্ট্রর হরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরায কসরার্াইরাে (COVID-19)
ওসয়েোইট্https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
হপশাগর্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রশােন COVID-19 ওসয়েোইট্
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

ননপের নলপঙ্ক, নননির্ত করুন হর্ আেনন এই ননপদব নশক়া অনুর়্াযী ক়াজ কর়ার ব়ািযব়ািকর্ত়া েপ়েপেন এবং
বুঝপর্ত ে়ারপেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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