নিউইযকত
পুির়োয হ ়োল়ো
নিযয়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয হেয়োর
হেলুি এবং ব়োরব়োরশপ নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের হের্ে প্রর্যাজ্য যা েুিরায় হ াোর অিুমনি হদওয়া
ের্য়র্ে। েম্পূর্ে নবস্তানরি জ্ািার জ্িয হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের জ্িয অন্তবেিীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা হদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েময়, েকে হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের বযনিগি যত্ন হেবার্ক েম্পনকে ি হেট
এবং হেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়িার হয হকাি েনরবিে র্ির োর্ে োেিাগাদ োকর্ি ের্ব এবং এই েনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম
অন্তর্ুে ি করর্ি ের্ব। এই নির্দে নিকা হকাি নবদযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, হেট, এবং হেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি
প্রনিস্থ্ােি করার উর্ের্িয িয়।
এই নির্দে নিকা শুধুমাে হেয়ার হেেুি, বারবারিে, এবং অিযািয অিুরূে চু ে হেবা বযবোর হের্ে প্রর্যাজ্য। এই নির্দে নিকা
হিইে হেেুি, টযাটু োেোর, বা অিয হকাি চু ে কাটা বযিীি বযনিগি যত্ন হেবা বা কাযেকোর্ের হের্ে প্রর্যাজ্য িয়, এর
মর্ধয অন্তর্ুে ি নকন্তু েীমাবদ্ধ িয়: দান়ি োাঁটা, িাক োাঁটা, হচোরার হেৌন্দযে বৃনদ্ধ, ি নবনিষ্টিা, টযানিং বা ওয়ানসং।

ব়োধ্যর়্োর্ূলক
শ়োরীনরক েূরত্ব

েুপ়োনরশকৃর্ েযবত ়োত্তর্ চচত়ো

হকার্িা নিনদে ষ্ট স্থ্ার্ি আেিার কমী ও গ্রােকর্দর উেনস্থ্নি অকুর্েনি
েিদ (certificate of occupancy) অিুযায়ী ধারর্ েমিার ের্বোচ্চ
50%-এ েীনমি রা ুি।
নিরােত্তা নকংবা কার্জ্র প্রর্য়াজ্র্ি (হযমি, চু েকাটা) িা ের্ে
দু’জ্ি বযনির মর্ধয 6 েু ট দূরত্ব বজ্ায় রা ি
ু ।
দূরত্ব বজ্ায় রা ার জ্িয হর্ৌি হকাি প্রনিবন্ধকিা িা োকর্ে
গ্রােকরা যার্ি প্রনিষ্ঠার্ির কমী ো়িা বাকী েবার োর্ে 6 েু ট
দূরত্ব বজ্ায় রার্ হেটি নিনিি করুি।
অর্েেমার্ কেটি অবিযই বন্ধ কর্র নদর্ি ের্ব এবং গ্রাের্কর োনর
যিটা েম্ভব এ়িার্ি ের্ব। হযেব গ্রােক হেেুর্ি আের্বি িার্দরর্ক
িৎের্াৎ হেবা হদওয়া েম্ভব িা ের্ে ের্র আোর একটি েময়
জ্ানির্য় নদর্ি ের্ব।
েংকীর্ে জ্ায়গাগুর্োর্ি (হযমি- েক রুম, কযাি হরনজ্োর বোর
জ্ায়গা) একবার্র হকবে একজ্ি বের্ি োরর্ব যনদ-িা েবাই মাস্ক
েনরধাি কর্র। হকার্িা স্থ্ার্ি একানধক বযনি োকর্ে, হেই স্থ্ািটির
ধারর্ েমিার ের্বোচ্চ 50% বযনির্ক োকার অিুর্মাদি নদি।
যোেম্ভব অপ্রর্য়াজ্িীয় কাউর্ক হেেুর্ি আের্ি বারর্ করুি।
নেক-আে এবং হডনের্ানরর জ্িয নিনদে ষ্ট এোকা স্থ্ােি করুি,
েম্ভাবয হের্ে কন্টাক্ট েীনমি করুি।
ের্র্যর িমুিা, োনির হোয়ারা ও ে়িার/মযাগানজ্ি রা ার স্থ্াি
প্রর্ৃ নি অ-গুরুত্বেূর্ে েুনবধাগুর্ো বন্ধ কর্র নদি।

েরােনর চর্ে আো গ্রাের্কর েং যা কমার্ি “হকবে োোৎেূনচর
মাধযর্ম হেবা” প্রদার্ির িীনি চােু করুি।
নবিা এের্য়ন্টর্মর্ন্ট চর্ে আো গ্রাের্কর েং যা কমার্িার মাধযর্ম হকবে
চেনি কার্জ্র জ্িয প্রর্য়াজ্িীয় োের্দর জ্িয বা়িনি জ্ায়গা োাঁকা
করুি, হেেুি ও চু ে কাটার েময়
কমীর্দর োর্ে হযাগার্যার্গ য িই েম্ভব হটনে বা নর্নডও কিোর্রনিং
েদ্ধনি বযবোর করুি। েরােনর কো বো আবিযক ের্ে (হযমিোে নমটিং), িা ের্ি ের্ব হ াো জ্ায়গায় হয ার্ি েযোপ্ত বায়ু
চোচর্ের বযবস্থ্া আর্ে এবং িারীনরক দূরত্ব বজ্ায় রা া েম্ভব।
কমীর্দর বোর স্থ্াি ও আেি নবিযাে 6 েু ট দূরত্ব বজ্ায় রা া যায়
এরূের্ার্ব েংর্িাধি ও/ বা েীনমি করুি।
কমীর্দর বোর স্থ্াির্ক আোদা করর্ি হর্ৌি কাঠার্মা প্রনিস্থ্ােি করুি।
প্রনিষ্ঠার্ির হেআউট েংর্িাধি করুি এবং েরু গনে, েেের্য়, বা
স্থ্ার্ি নির-নচহ্ন নদর্য় নিমূ ী চোচে ক।নমর্য় আিুি।
গ্রােকর্দরর্ক িার্দর নিধোনরি োোৎেূনচর েমর্য়র েূর্বে গান়ির্ি বা
র্বর্ির বাইর্র কমের্ে 6 দূরর্ত্ব অবস্থ্াি করর্ি বেুি।
আোদা প্রর্বিেে ও বনেগেমি েে েুস্পষ্টর্ার্ব নচনহ্নি করুি।
োোৎেূনচ বানির্ের জ্নরমািা িু র্ে নদি বা কনমর্য় আিুি যার্ি
গ্রােকরা অেুস্থ্ হবাধ করর্ে বাোয় োকর্ি োর্র।
গ্রােকর্দরর্ক নডনজ্টাে হের্মন্ট বযবোর্র বা অনগ্রম অেে েনরর্িার্ধ
উৎোনেি করুি।
হেেুি বা চু েকাটার স্থ্ার্ি অপ্রর্য়াজ্িীয় দিেিােী আো নিনিদ্ধ করুি।
েবাই বযবোর কর্র এরূে স্থ্ার্ি 6 েু ট দূরত্ব বজ্ায় রা র্ি হটে বা
োইি বযবোর কর্র িারীনরক দূরত্বেূচক নচহ্ন ঝু োি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউইযকত
পুির়োয হ ়োল়ো
নিযয়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয হেয়োর
হেলুি এবং ব়োরব়োরশপ নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের হের্ে প্রর্যাজ্য যা েুিরায় হ াোর অিুমনি হদওয়া
ের্য়র্ে। েম্পূর্ে নবস্তানরি জ্ািার জ্িয হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের জ্িয অন্তবেিীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা হদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েময়, েকে হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের বযনিগি যত্ন হেবার্ক েম্পনকে ি হেট
এবং হেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়িার হয হকাি েনরবিে র্ির োর্ে োেিাগাদ োকর্ি ের্ব এবং এই েনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম
অন্তর্ুে ি করর্ি ের্ব। এই নির্দে নিকা হকাি নবদযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, হেট, এবং হেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি
প্রনিস্থ্ােি করার উর্ের্িয িয়।
এই নির্দে নিকা শুধুমাে হেয়ার হেেুি, বারবারিে, এবং অিযািয অিুরূে চু ে হেবা বযবোর হের্ে প্রর্যাজ্য। এই নির্দে নিকা
হিইে হেেুি, টযাটু োেোর, বা অিয হকাি চু ে কাটা বযিীি বযনিগি যত্ন হেবা বা কাযেকোর্ের হের্ে প্রর্যাজ্য িয়, এর
মর্ধয অন্তর্ুে ি নকন্তু েীমাবদ্ধ িয়: দান়ি োাঁটা, িাক োাঁটা, হচোরার হেৌন্দযে বৃনদ্ধ, ি নবনিষ্টিা, টযানিং বা ওয়ানসং।

ব়োধ্যর়্োর্ূলক
েুরক্ষ়ো উপকরণ

েুপ়োনরশকৃর্ েযবত ়োত্তর্ চচত়ো

কমীর্দরর্ক নবিামূর্েয মাস্ক নবিরর্ করুি, এবং মার্স্কর েরবরাে
েযোপ্ত েনরমার্র্ রা ুি যার্ি বদোর্িার দরকার ের্ে বদোর্িা যায়।
গ্রের্র্যাগয মার্স্কর মর্ধয রর্য়র্ে কাের়্ির মাস্ক (হযমি, ঘর্র হেোই
করা, দ্রুি হকর্ট বািার্িা, েনি), োনজ্েকাে মাস্ক, N95
হরেনের্রটর, এবং মুর্ র আচ্ছাদি।

হচক-আউট হরনজ্োর্র, প্লনের্কর নির্ের মর্িা হর্ৌি হদয়াে
বযবোর করুি হযগুর্ো বায়ুপ্রবাে, িাে, িীিিাে বযবস্থ্া, বা
হর্নন্টর্েির্ির নবঘ্ন ঘটার্ব িা।

কমীর্দরর্ক িাক ও মু েম্পূর্েরূর্ে হের্ক যায় এরূম মাস্ক বযবোর
করর্ি ের্ব এবং গ্রােকর্দরর্ক েরােনর হেবা প্রদার্ির েময় মুর্ র
আচ্ছাদি বা েুরো চিমা েনরধাি করর্ি ের্ব।
এো়িা কমীরা য িই গ্রােকর্দর েংস্পর্িে আের্বি (হযমি, কযাি
হরনজ্োর, চু ে কাটা), অবিযই মাস্ক েনরধাি করর্বি, এমিনক
িারা 6 েু ট বা িার হবনি দূরর্ত্ব অবস্থ্াি করর্েও।
হেেুি বা চু েকাটার স্থ্ার্ি হকবে মাস্ক েরা গ্রােকর্দর প্রর্বি
করর্ি হদওয়া ের্ব, এবং যনদ িারা দুই বের্রর হবনি বয়েী
েয় ও হমনডর্কে নবর্বচিা অেরর্ক েেয করর্ি োর্র।
মাস্ক অবিযই েনরষ্কার ও জ্ীবিুমুি ের্ি ের্ব এবং বযবোর্রর ের
বা নের়্ি হগর্ে অেবা ময়ো হের্গ হগর্ে অবিযই বদোর্ি ের্ব;
মাস্ক অর্িযর োর্ে হিয়ার করা যার্ব িা, এবং েঠিকর্ার্ব রা র্ি
ের্ব বা হের্ে নদর্ি ের্ব।
হকার্িা গ্রােকর্ক হেবা হদওয়ার েময় িার েংস্পর্িে আোর েূর্বে ও
ের্র েংনিষ্ট কমীর্ক অবিযই োির্মাজ্া েনরধাি করর্ি ের্ব, অেবা
োি জ্ীবািুমুি করর্ি ের্ব। োির্মাজ্া বযবোর করর্ে, প্রনি
গ্রােকর্ক হেবা হদওয়ার ের হেটি বদোর্ি ের্ব।
কমীর্দরর্ক অবিযই েনরষ্কার নের্ে হোিাক বা গাউি েনরধাি
করর্ি ের্ব।
গ্রােকর্ক েনরধার্ির আচ্ছাদি হদওয়া ের্ে (হযমি- অযাপ্রি, বা
নের্ে হোিাক), হেগুর্ো অবিযই একবার বযবোর্রর ের হের্ে
নদর্ি ের্ব, নকংবা প্রনিবার বযবোর্রর েূর্বে েনরষ্কার ও জ্ীবািুমুি
করর্ি ের্ব।
প্রদত্ত হেবার জ্িয মাস্ক হ াো আবিযক ের্ি োরর্ব িা (হযমিদান়ি হোট করা)।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউইযকত
পুির়োয হ ়োল়ো
নিযয়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয হেয়োর
হেলুি এবং ব়োরব়োরশপ নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের হের্ে প্রর্যাজ্য যা েুিরায় হ াোর অিুমনি হদওয়া
ের্য়র্ে। েম্পূর্ে নবস্তানরি জ্ািার জ্িয হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের জ্িয অন্তবেিীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা হদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েময়, েকে হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের বযনিগি যত্ন হেবার্ক েম্পনকে ি হেট
এবং হেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়িার হয হকাি েনরবিে র্ির োর্ে োেিাগাদ োকর্ি ের্ব এবং এই েনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম
অন্তর্ুে ি করর্ি ের্ব। এই নির্দে নিকা হকাি নবদযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, হেট, এবং হেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি
প্রনিস্থ্ােি করার উর্ের্িয িয়।
এই নির্দে নিকা শুধুমাে হেয়ার হেেুি, বারবারিে, এবং অিযািয অিুরূে চু ে হেবা বযবোর হের্ে প্রর্যাজ্য। এই নির্দে নিকা
হিইে হেেুি, টযাটু োেোর, বা অিয হকাি চু ে কাটা বযিীি বযনিগি যত্ন হেবা বা কাযেকোর্ের হের্ে প্রর্যাজ্য িয়, এর
মর্ধয অন্তর্ুে ি নকন্তু েীমাবদ্ধ িয়: দান়ি োাঁটা, িাক োাঁটা, হচোরার হেৌন্দযে বৃনদ্ধ, ি নবনিষ্টিা, টযানিং বা ওয়ানসং।

ব়োধ্যর়্োর্ূলক
স্ব়োস্থ্যনবনধ্, পনরষ্ক়োরপনরচ্ছন্নর়্ো, ও
জীব়োিুর্ুক্তকরণ

েুপ়োনরশকৃর্ েযবত ়োত্তর্ চচত়ো

হেন্টার ের নডনজ্জ্ কর্রাে এন্ড নপ্রর্র্িিি (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থ্য অনধদপ্তর (Department of
Health, DOH) প্রদত্ত স্বাস্থ্যনবনধ, েনরষ্কার-েনরচ্ছন্নিা, ও জ্ীবািুমুিকরর্
নবনধ হমর্ি চেুি এবং প্রনিষ্ঠার্ি েনরষ্কার-েনরচ্ছন্নিা ও
জ্ীবািুমুিকরর্ কাযেক্রর্মর িানর , েময়, ও েনরনধ নের্ রা ুি।
োি হধায়ার স্থ্াি ঠিক কর্র নদি ও ঠিক মর্িা বযবস্থ্ােিা করুি,
হযমি োি হধায়ার োবাি, োনি, ও কাগর্জ্র টিেুয প্রদাি করা
এবং হয ার্ি োি হধায়ার বযবস্থ্া করা যার্ব িা হে ার্ি 60%
বা িার হবনি এের্কােে-যুি েযান্ড েযানিটাইজ্ার রা ুি।

েুরো েূবেেিকে িাগুর্ো হমর্ি চোর েময় েম্ভব ের্ে বাইর্রর বায়ু
চোচর্ের বযবস্থ্া রা ুি (হযমি- দরজ্া বা জ্ািাো হ াো হরর্ )।
কমীর্দর বাো হের্ক াবার আির্ি উৎোনেি করুি এবং িারা
াবার েময় যার্ি িারীনরক দূরত্ব বজ্ায় রা র্ি োর্র হেজ্িয
াবার স্থ্ার্ি েযোপ্ত জ্ায়গা রা ুি।

গ্রােক ও কমীর্দর বযবোর্রর জ্িয চু ে কাটার হেেুি জ্ুর়্ি েযান্ড
েযানিটাইজ্ার রা ুি।
একানধক মািুর্ির বযবোর করা এবং প্রায়িই হোাঁয়া েয় এমিেব
বস্তু বযবোর্রর েূর্বে ও ের্র যার্ি কমীর্দর োি েনরষ্কার রা ার
উেকরর্ রা ুি এবং িার্দরর্ক স্বাস্থ্যনবনধ হমর্ি চের্ি উৎোনেি
করুি।
প্রনিটি গ্রােকর্ক হেবা হদওয়ার আর্গ ও ের্র োবাি ও োনি নদর্য়
20 হের্কন্ড ধর্র োি হধাি।
েনরর্বি েংরের্ অনধদপ্তর (Department of Environmental
Conservation, DEC)-এর প্রদািকৃ ি ের্য বযবোর কর্র হিয়ার কর্র
বযবোর করা েয় এমিেব বস্তু ও উেনরিে এবং প্রায়িই বযবহৃি
যন্ত্র/স্থ্াি হযমি- হের্মন্ট যন্ত্র, টয়র্েট, উন্মুি স্থ্াি প্রর্ৃ নির্ি
প্রনিনদি প্রনি নিের্ট, বা প্রর্য়াজ্ি ের্ে আর্রা ঘিঘি, েনরচ্ছন্নিা
ও জ্ীবিুিািক কাযেক্রম েনরচােিা করুি। ের্যগুর্ো েনরর্বি
েংরের্ েংস্থ্া (Environmental Protection Agency, EPA)
COVID-19-এর নবরুর্দ্ধ কাযেকর নের্ের্ব নচনহ্নি কর্রর্ে।
হিয়ার কর্র বযবোর করার ের্য (হযমি- নিোর, নচরুনি, কাাঁনচ,
উেকরর্) কনমর্য় হেেুি এবং হিয়ার কর্র বযবোর করা স্থ্াি
স্পিে করর্ি নিরুৎোনেি করুি। স্পর্িের েূর্বে োির্মাজ্া েরুি
(আেিার কার্জ্র জ্িয উেযুি অেবা হমনডর্কে োির্মাজ্া)
অেবা োি েনরষ্কার রা ার স্বাস্থ্যনবনধ অিুেরর্ করুি।
প্রনিটি গ্রােকর্ক হেবা হদওয়ার ের েংনিষ্ট স্থ্ািটি ও উেকরর্গুর্ো
(হযমি- ব্রাি, হচয়ার, কাাঁনচ) েনরষ্কার ও জ্ীবািুমুি করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউইযকত
পুির়োয হ ়োল়ো
নিযয়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয হেয়োর
হেলুি এবং ব়োরব়োরশপ নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের হের্ে প্রর্যাজ্য যা েুিরায় হ াোর অিুমনি হদওয়া
ের্য়র্ে। েম্পূর্ে নবস্তানরি জ্ািার জ্িয হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের জ্িয অন্তবেিীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা হদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েময়, েকে হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের বযনিগি যত্ন হেবার্ক েম্পনকে ি হেট
এবং হেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়িার হয হকাি েনরবিে র্ির োর্ে োেিাগাদ োকর্ি ের্ব এবং এই েনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম
অন্তর্ুে ি করর্ি ের্ব। এই নির্দে নিকা হকাি নবদযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, হেট, এবং হেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি
প্রনিস্থ্ােি করার উর্ের্িয িয়।
এই নির্দে নিকা শুধুমাে হেয়ার হেেুি, বারবারিে, এবং অিযািয অিুরূে চু ে হেবা বযবোর হের্ে প্রর্যাজ্য। এই নির্দে নিকা
হিইে হেেুি, টযাটু োেোর, বা অিয হকাি চু ে কাটা বযিীি বযনিগি যত্ন হেবা বা কাযেকোর্ের হের্ে প্রর্যাজ্য িয়, এর
মর্ধয অন্তর্ুে ি নকন্তু েীমাবদ্ধ িয়: দান়ি োাঁটা, িাক োাঁটা, হচোরার হেৌন্দযে বৃনদ্ধ, ি নবনিষ্টিা, টযানিং বা ওয়ানসং।

ব়োধ্যর়্োর্ূলক
স্ব়োস্থ্যনবনধ্, পনরষ্ক়োরপনরচ্ছন্নর়্ো, ও
জীব়োিুর্ুক্তকরণ
(চলর়্োি)

যনদ েনরচ্ছন্নিার কাজ্ করর্ি নগর্য় বা জ্ীবািুমুি উোদার্ির
মাধযর্ম েুরো ঝুাঁ নক তিনর েয়, অেবা এর ের্ে হকাি উেকরর্,
যন্ত্রোনি েনিগ্রস্ত েয়, হের্ের্ে েংনিষ্ট েনরচ্ছন্নিা কমীর োি
হধায়ার বযবস্থ্া োকর্ি ের্ব ও/ বা একবার বযবোর উের্যাগী
োির্মাজ্া েরবরাে করর্ি ের্ব।
েনরর্িবার স্থ্ািটি েুর্রােুনর েনরষ্কার করার জ্িয দুই জ্ি গ্রােকর্ক
হেবা প্রদার্ির মার্ঝ েযোপ্ত েময় রা ি
ু (হযমি, 15 নমনিট)।
হিয়ার করা
াবার)।

হ ়োগ়োয ়োগ

েুপ়োনরশকৃর্ েযবত ়োত্তর্ চচত়ো

াবার ও োিীয় নিনিদ্ধ করুি (হযমি বুর্ে ধাাঁর্চর

নিনিি করুি হয আেনি হেট-কিৃে ক ইেুযকৃ ি নির্দে িিাবেী
েযোর্োচিা কর্রর্েি ও বুর্ঝর্েি, এবং আেনি হেগুর্ো বাস্তবায়ি
করর্বি।

গর্িের্রর নিবোেী আর্দি, নেনডনে (CDC) ও নডওএইচ (DOH) এর
নির্দে িিা হমািার্বক গ্রােকর্দরর্ক মাস্ক েরার নির্দে িিা নদর্ি োমানজ্ক
মাধযম, হমৌন ক হযাগার্যাগ, এবং হিাটিি বযবোর করুি।

কমী ও গ্রােকরা যার্ি যোযে স্বাস্থ্যনবনধ, িারীনরক দূরত্ব মািা,
যোযে নেনেই (PPE) বযবোর, এবং েনরচ্ছন্নিা ও জ্ীবািুমুিকরর্
হপ্রার্টাকে হমর্ি চর্ে হেটি স্মরর্ কনরর্য় নদর্ি হেেুি বা চু ে
কাটার হদাকার্ির নর্ির্র ও বাইর্র নির্দে িিা েংবনেি হিাটিি
টানির্য় নদি।

আের্ডট িেয প্রদাি করার জ্িয কমী, দিেিােী এবং গ্রােকর্দর জ্িয
একটি হযাগার্যাগ েনরকল্পিা স্থ্ােি করুি।

িিু ি হপ্রার্টাকে ও প্রায়ি নজ্জ্ঞানেি েুরো নির্দে িাবেী েম্পর্কে
েব কমীর্ক প্রনিের্ নদি।
হকাি কমীর COVID-19 ের্য়র্ে নিনিি েওয়া মােই িৎের্াৎ
হেট ও স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য অনধদপ্তরর্ক জ্ািাি।
আেিার প্রনিষ্ঠার্ি েবাই ে়ির্ি োর্র এমির্ার্ব েুর্রা েুরো
েনরকল্পিাটি টািাি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউইযকত
পুির়োয হ ়োল়ো
নিযয়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয হেয়োর
হেলুি এবং ব়োরব়োরশপ নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের হের্ে প্রর্যাজ্য যা েুিরায় হ াোর অিুমনি হদওয়া
ের্য়র্ে। েম্পূর্ে নবস্তানরি জ্ািার জ্িয হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের জ্িয অন্তবেিীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা হদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েময়, েকে হেয়ার হেেুি এবং বারবারির্ের বযনিগি যত্ন হেবার্ক েম্পনকে ি হেট
এবং হেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়িার হয হকাি েনরবিে র্ির োর্ে োেিাগাদ োকর্ি ের্ব এবং এই েনরবিে িগুর্ো িার্দর কাযেক্রর্ম
অন্তর্ুে ি করর্ি ের্ব। এই নির্দে নিকা হকাি নবদযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, হেট, এবং হেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি
প্রনিস্থ্ােি করার উর্ের্িয িয়।
এই নির্দে নিকা শুধুমাে হেয়ার হেেুি, বারবারিে, এবং অিযািয অিুরূে চু ে হেবা বযবোর হের্ে প্রর্যাজ্য। এই নির্দে নিকা
হিইে হেেুি, টযাটু োেোর, বা অিয হকাি চু ে কাটা বযিীি বযনিগি যত্ন হেবা বা কাযেকোর্ের হের্ে প্রর্যাজ্য িয়, এর
মর্ধয অন্তর্ুে ি নকন্তু েীমাবদ্ধ িয়: দান়ি োাঁটা, িাক োাঁটা, হচোরার হেৌন্দযে বৃনদ্ধ, ি নবনিষ্টিা, টযানিং বা ওয়ানসং।

ব়োধ্যর়্োর্ূলক
নিনিং

েুপ়োনরশকৃর্ েযবত ়োত্তর্ চচত়ো

হযেব কমীরা েরােটি গ্রােকর্ক হেবা নদর্য় োর্ক িারা যার্ি
প্রনি 14 নদি েরের COVID-19-এর েরীো করায় হেটি নিনিি
করুি। আেিার হেেুি/ চু েকাটার হদাকািটি যিনদি হেট
েুিরায় হ াোর নিিীয় ধার্ের (Phase II) নির্দে িিার্ু ি োকর্ব
িিনদি এর্ার্ব েরীো চানের্য় হযর্ি ের্ব।
হযেব কমী অেুস্থ্ িারা বাোয় অবস্থ্াি করর্ব অেবা কমেস্থ্র্ে
অেুস্থ্ ের্ে বাোয় নের্র যার্ব।
হযেব কমী (1) গি 14 নদর্ি COVID-19 উেেগে েম্পর্কে জ্াির্ি
হচর্য়র্ে, (2) গি 14 নদর্ি COVID-19 েরীোয় েনজ্টির্ ধরা
ের়্ির্ে, এবং/অেবা (3) গি 14 নদর্ি COVID-19 েওয়া বা
ের্ন্দের্াজ্ি কার্রা ঘনিষ্ট বা নিকট েংস্পর্িে এর্ের্ে, িার্দর
প্রর্িযর্কর জ্িয স্বাস্থ্য েরীো (হযমি, প্রশ্নেে েূরর্, িােমাো
যাচাই) বাধযিামূেক করুি।
COVID-19 েনজ্টির্ েওয়া হকাি কমীর্ক প্রনিষ্ঠার্ি েু কর্ি নদর্বি
িা এবং িার অবস্থ্া মূেযায়ি ও েরীো করার জ্িয িার্ক িার
স্বাস্থ্যর্েবা প্রদািকানরর োর্ে হযাগার্যার্গর নির্দে িিাবেী নদর্য় বাোয়
োঠির্য় নদর্বি।
কার্রা নিনিির্ার্ব কর্রািা ধরা ে়ির্ে িৎের্াৎ হেট ও স্থ্ািীয়
স্বাস্থ্য অনধদপ্তরর্ক জ্ািাি এবং েংনিষ্ট বযনির্ক স্বাস্থ্যর্েবা ও েরীোনিরীোর প্রর্য়াজ্িীয় িেয-উোত্ত ও নদকনির্দে িিা প্রদাি করুি।
একটি েনজ্টির্ হকর্ের হের্ে েনরষ্কার, জ্ীবার্ুমুি, এবং কন্টাক্ট
হেনেংর্য়র জ্িয একটি েনরকল্পিা করুি।
নিনিং প্রনক্রয়ার অংি নের্ের্ব েংগৃেীি েকে উত্তর প্রনিনদি
েযোর্োচিা করুি এবং এ ধরর্ির েযোর্োচিার একটি হরকডে
েংরের্ করুি। েবার জ্রুনর হযাগার্যার্গর িেয েংগ্রে কর্র
রা ুি যার্ি কার্রা মর্ধয প্রশ্নের্ে নির্দে নিি COVID-19 উেেগে
হদ া হগর্ে হযাগার্যাগ করা যায়।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

হকাি কমী েরােনর গ্রােকর্দর হেবা নদর্ে হে কমী কর্রািা েরীো
কনরর্য়র্ে নকিা হেটি যাচাই কর্র নির্ি েংনিষ্ট গ্রােকর্দর দৃঢ়র্ার্ব
উৎোনেি করা ের্চ্ছ।
গ্রােকর্দরর্ক স্বাস্থ্য েরীো করর্ি নকংবা হযাগার্যার্গর িেয নদর্ি
বাধয করা যার্ব িা নকন্তু গ্রােকরা এটি করর্ি িার্দরর্ক উৎোনেি
করা ের্চ্ছ।
হোকজ্ি আোর েূর্বেই যোেম্ভব দূর হের্ক নিনিং করুি (হযমিহটনের্োি বা ইর্েকেনিক জ্নরর্ের মাধযর্ম)।
হেেুি বা চু েকাটার হদাকার্ি আো প্রনিটি বযনি কার কার েংস্পর্িে
আর্ে হেটির তদনিক েগ নিয়নমির্ার্ব রা ুি; ির্ব নেনেই (PPE) ের্র
আো নকংবা স্পিেেীি উোর্য় করা হডনের্ানরগুর্োর্ক বাদ নদর্বি। এই
ের্গর অংি নের্ের্ব গ্রােক ও েনরদিেকর্দর িেয প্রদার্ি উৎোনেি
করুি, নকন্তু িার্দর বাধয করা যার্ব িা।
নিনিং েম্পন্ন করার েূর্বে হোকজ্ি যার্ি এর্ক অের্রর ঘনিষ্ট বা
কাোকানে েংস্পর্িে িা আের্ি োর্র হেজ্িয নিনিং প্রনক্রয়া েমন্বয়
করুি।
COVID-19 এর উেেগে েংক্রান্ত েবর্চর্য় োেিাগাদ িেয হের্ি "কর্রািা
র্াইরার্ের উেেগেেমূে" িীিেক নেনডনে’র (CDC) নির্দে নিকাটি ে়িুি।
যারা নিনিং েনরচােিা করর্বি িার্দরর্ক CDC, DOH, ও OSHA-এর
হপ্রার্টাকর্ের োর্ে েনরনচি ের্ি ের্ব এবং যোযে নেনেই (PPE),
নকংবা নির্দিের্ে মাস্ক েনরধাি করর্ি ের্ব।
DOH নির্দে নিকাটি হয েমস্ত কমেচারী একটি ের্ন্দেজ্িক বা নিনিি
COVID-19 হকর্ের ের্র কার্জ্ আবার হযাগদাি করর্ি চাইর্েি বা হয
নির্য়াগকারী COVID-19 এর েংক্রনমি একজ্ি বযনির ঘনিষ্ঠ োনন্নর্ধয বা
কাোকানে এর্ের্েি িার্দর জ্িয হপ্রার্টাকে এবং িীনিমাো প্রদাি কর্র।

SAVE LIVES.

