জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি
শেষকৃিে পররস্থ্ষবার জনে অন্তবব িী রনস্থ্দবেনা
আপরন এই নরিটি পস্থ্র আপরন নীস্থ্ে রনরিি করস্থ্ি পাস্থ্রন।
20 জুন 2020 এর হিসেসে

উস্থ্েেে
COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি উচ্চ হিক্ষার জনে এই অন্তেবিীকালীন হনসদব হিকা ("উচ্চ হিক্ষার জনে
অন্তেবিীকালীন COVID-19 হনসদব হিকা") তিহর করা িস়েসে যাসি কসলজ, ইউহনভাহেবটি এেং অনোনে উচ্চ হিক্ষার
প্রহিষ্ঠান, এেং িাসদর কর্বচারী,হিক্ষার্থী, হভহজটর, কন্টাক্টর, এেং ভভন্ডরসদর র্সযে COVID-19 েহ়িস়ে প়িা ভর্থসক
েুরহক্ষি র্থাকার েিকব িা প্রদান করা যা়ে।
এই হনসদব হিকাটি উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠাসনর েে যরসনর েিরীসর উপহযহির জনে লক্ষীভূ ি, যার র্সযে অন্তভুব ক্ত হকন্তু েীহর্ি
ন়ে কহর্উহনটি এেং জুহন়ের কসলজ, ইউহনভাহেবটি, গ্র্োজুস়েট এেং প্রসেিনাল স্কু ল, ভর্হিসকল স্কু ল, এেং ভটকহনকোল
স্কু লগুহল। এিদ্বারা েহণবি আেহিেকিাগুহল ভোঝা এেং পূরণ করা হনশ্চ়েিা প্রদাসনর পািাপাহি, উচ্চ হিক্ষা
প্রহিষ্ঠানগুহলসক COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি হরওসপহনং এেং পহরচালনার জনে অেিেই একটি
পহরকল্পনা গস়ি িু লসি িসে। পহরকল্পনাগুহলসক কোম্পাসের ভেকসিাল্ডারসদর োসর্থ হেজহ়িি িও়োসক প্রহিেহলি করসি
িসে, ভেকসিাল্ডারসদর র্সযে অন্তভুব ক্ত হকন্তু েীহর্ি ন়ে, পহরচালক, েোকাহি, কর্ী, হিক্ষার্থী এেং, ভযখাসন উপযুক্ত,
েিসযাগী েংযা (ভযর্ন, ইউহন়েন, অোলুর্হন, এেং/অর্থো কহর্উহনটি-হভহিক গ্রুপগুহল)। হেসিষভাসে, প্রহিটি
প্রহিষ্ঠানসক অেিেই একটি পহরকল্পনা গঠন কসর জর্া হদসি িসে, যা অন্তিপসক্ষ আওিাভু ক্ত করসে:
(1) কোম্পােটির হরওসপহনং,
(2) িারীহরক অেযা র্হনটর করা,
(3) ভাইরােটির েম্ভােে েংক্রর্ণ েংেরণ, এেং
(4) COVID-19 েংক্রর্সণর অিোহযক হেস্তাসর, প্রস়োজন িসল কোম্পাসে েিরীসর এসে ভয কাযবকলাপগুহল
করসি ি়ে, ভেগুহল েন্ধ করা।
ররওস্থ্পরনং, হিক্ষার্থী, েোকাহি, এেং কর্ীর হেসর আো েি, কোম্পাসের কাযবকাহরিাগুহল পুনরা়ে শুরু করার
পহরকল্পনাগুহলসক অন্তভুব ক্ত কসর। অন্তিপসক্ষ, হনম্নহলহখি হেসেচে হেষ়েগুহল অেিেই অন্তভুব ক্ত করসি িসে:
•

ধারণক্ষমিা বা কোপারসটি: ভেহজং এেং হিক্ষার্থী েংখো, কোম্পাসে কিজন েোকাহি এেং কর্ীসক ভেরাসি িসে,
েেবজনীন জা়েগাগুহল এেং র্থাকার িলগুহলসি োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাখার ক্ষর্িা, ভটহেংস়ের েক্ষর্িা, েেহক্তগি
প্রহিরক্ষার্ূলক েরঞ্জাসর্র (PPE) উপলব্ধিা, ভকা়োসরন্টাইন এেং আইসোসলিসনর েক্ষর্িা, যানী়ে হচহকৎোগি
েক্ষর্িা, এেং হনরাপদ যািা়োি েেেযার র্সিা হেষ়েগুহল হেসেচনা করা।

•

PPE: স্বীকৃ ি র্ুসখর আেরণ েংগ্র্ি করা এেং প্রহিষ্ঠাসনর ের্স্ত কর্বচারীসক িা প্রদান করার পহরকল্পনাগুহল গস়ি
িু লুন। প্রহিষ্ঠানটি হিক্ষার্থীসদর র্ুসখর আেরণ ো অনোনে PPE ভদসে হকনা িা হযর করা। ভেট এেং যানী়ে
জনস্বাযে আইন, হেযান, এেং নীহি অনুযা়েী, কর্বচারী, হিক্ষার্থী, এেং কোম্পাসের অনোনে েেহক্তেসগবর জনে ভকান
PPE ভকার্থা়ে এেং কখন প্রস়োজন ভে েম্পসকব োযেোযকিাগুহল গস়ি ভিালা;

•

পরীক্ষা-রনরীক্ষা: হেসর আোর পসর হিক্ষার্থী এেং েোকাহির SARS-CoV-2 হিহনং এেং ভরাগ হনণব়ে পরীক্ষাহনরীক্ষার পহরকল্পনা, হেসিষ কসর েম্প্রহি আন্তজবাহিক ো অসনক দূর ভর্থসক আো ভয ভকাসনা েেহক্তেসগবর জনে,
হেসিষ কসর ভাইরােটির েুদর
ূ প্রোরী কহর্উহনটি ট্রান্সহর্িন িও়ো অঞ্চলগুহলর ভর্থসক আেসল। পহরকল্পনাগুহলসক,
েেহক্তেসগবর পরীক্ষা হনরীক্ষা করা িসে হকনা, কাসদর পরীক্ষা হনরীক্ষা করা িসে, পরীক্ষা হনরীক্ষার হিসকাস়েহন্স,
পরীক্ষা হনরীক্ষার পদ্ধহি, পরীক্ষা হনরীক্ষার েলােলগুসলা জানাসনা, এেং পরীক্ষা হনরীক্ষা না কসর কোম্পাসের
প্রসেিকারীসদর জনে প্রহক্র়োগুহল হনসদব ি করসি িসে। হিক্ষার্থীরা আোর পসর িাসদর পরীক্ষা হনরীক্ষা িও়ো এেং
পরীক্ষার েল ভনসগটিভ না আো পযবন্ত িাসদর ভকা়োসরন্টাইসন রাখা িসে হকনা িা পহরকল্পনাগুহলসক হযর করসি
িসে;

•

আবারসক বসবাস: আোহেক েেোসের পহরকল্পনাগুহলসক যারণক্ষর্িার েীর্ার জনে ভপ্রাসটাকল, পহরষ্করণ এেং
জীোণুর্ুক্তকরণ আসরা উন্নি করা, যর্থাযর্থ োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাখা, োযারণ অঞ্চলগুহলসি স্বীকৃ ি র্ুসখর
আেরণগুহলর েেেিার, অনােিেক জর্াস়েি এেং কাযবকলাপগুহলর ওপর হনসষযাজ্ঞা, অনোনে েেোসের
ভেহেহলটিগুহলসি (ভযর্ন িরসর্টহরগুহল) হিক্ষার্থীসদর েীহর্ি প্রসেিাহযকার, হভহজটরসদর হনসষযাজ্ঞা, ভরাগ প্রহিসরায
ক্ষর্িা কর্ র্থাকা ো অন্তহনবহিি অেুযিা র্থাকা হিক্ষার্থীসদর জনে হেসিষ োেযাসনর েসদােস্ত, আইসোসলিন ো
ভকা়োসরন্টাইসন র্থাকা েেহক্তসদর জনে আলাদা র্থাকার েেেযা, এেং হিক্ষার্থীসদর জনে অনুেরণ করার একটি
পহরর্াহজবি হন়ের্ােলী অন্তভুব ক্ত করসি িসে।

•

কার্ব পররোলনা সংক্রান্ত কার্ব কলাপ: ক্লােগুহল, ভি়োর করা জা়োগাগুহল, এেং কাযবকলাপগুহল হেসর আো এেং
কাযব পহরচালনার (ভযর্ন, ভকান ক্লােগুহল A/B েূহচগুহলর র্সিা হেকল্প েেেযা ো দূরেিী হনসদব িােলীর প্রস্তাে
ভদসে; ভি়োর করা জা়েগাগুহল শুযুর্াত্র অোপস়েন্টসর্ন্ট কসর েেেিার করা, একটি হনহদব ষ্ট ের্স়ে েিরীসর উপহযি
িও়োর কাযবকলাপগুহলসি অংিগ্র্িসণর েংখো েীহর্ি করা) হেহভন্ন পযবাস়ে কীভাসে র্ানানেই করা ভযসি পাসর িা
হযর করা;

•

কার্ব ক্রমগুরল পুনরায় শুরু করা: পহরষ্করণ এেং জীোণুর্ুক্তকরণ, এেং ো়েু চলাচল েেেযা পুনরা়ে শুরু করা,
জসলর েেেযা, এেং প্রস়োজন অনুযা়েী ভেহেহলটির অনোনে র্ুখে েসদােস্তগুহলর র্সিা, হেহল্ডংগুহল হনরাপসদ হরওসপন
করার পহরকল্পনাগুহল কাযবকর করুন;

•

রনয়রমি পাঠক্রম বরির্ভব ি কার্ব কলাপসমভি: োর্াহজক দূরত্ব এেং COVID-19 েংক্রর্সণর হেষ়ে হেসেচনা কসর,
হন়েহর্ি পাঠক্রর্ েহিভূব ি কর্বেহূ চ এেং ভকান কাযবকলাপগুহলসক অনুসর্াহদি করা িসে ভে েম্পসকব নীহির্ালা গস়ি
িু লসি িসে;

•

দুববল জনসংখ্ো: কোম্পাসে দুেবল জনেংখো এেং ভয েকল েেহক্তেগব আোর হেষস়ে স্বচ্ছদে ভোয করসেন না,
িাসদর জনে হিক্ষার্ূলক কাযবকলাসপ হনরাপসদ অংিগ্র্িণ এেং িাসদর উপযুক্ত পহরসেসির েসদােস্ত করার হেষস়ে
ভােনা হচন্তা করসি িসে; এেং

•

পররচ্ছন্নিা, পররষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ: ক্লােরুর্, েেোসের িল,ভরেরুর্, খাও়োর ঘর এেং অনোনে
ভেহেহলটিগুহলর জনে কোম্পাে-জুস়ি পহরষ্করণ এেং জীোণুর্ুক্তকরসণর ভপ্রাসটাকলগুহল যাপন করসি িসে। কোম্পাসের
েকল েেহক্তসদর র্সযে িাি ও শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত স্বাযেহেহয উন্নি করুন।

মরনটররং কোম্পােগুহলসি িারীহরক অেযা ট্রোক করার নীহির্ালাসক অন্তভুব ক্ত কসর। অন্তিপসক্ষ, হনম্নহলহখি হেসেচে
হেষ়েগুহল অেিেই অন্তভুব ক্ত করসি িসে:
•

পরীক্ষা রনরীক্ষার দারয়ত্ব: পরীক্ষা হনরীক্ষার জনে ক্র়ে এেং পহরচালনা, ভেইোসর্থ পরীক্ষা হনরীক্ষা েলােলগুহল
জানাসনার জনে কারা দাহ়েত্বপ্রাপ্ত িাসদর েনাক্ত করুন; পহরকল্পনাগুহলসক, উপেগবগুহল এেং প্রস়োজন িসল, পরীক্ষা
হনরীক্ষা ো়িা িাপর্াত্রা পরীক্ষাগুহলর অহেরি হিহনংস়ের জনে েম্ভােেিার প্রস্তাে হদসি িসে।

•

পরীক্ষা রনরীক্ষার রিস্থ্কাস্থ্য়রি এবং শরাস্থ্টাকলগুরল: পরীক্ষা হনরীক্ষার হিসকাস়েহন্স এেং পদ্ধহি হনযবারণ করুন যা
কী কারসণ পরীক্ষা করা িসে িার পহরকল্পনা (ভযর্ন উপেগব র্থাকা েেহক্তেগব, ঘহনষ্ঠ োহন্নযে ো কাোকাহে র্থাকা,
আন্তজবাহিক ভ্রর্ণ), ইনফ্লুস়েঞ্জার র্সিা অেুযিার জনে উপেগবগুহলসক েহক্র়েভাসে র্হনটর করসি অিন্দ্র িত্বােযাসনর
জনে পরীক্ষা করার পহরকল্পনা, ভেইোসর্থ গ্রুপ ভটহেংস়ের ভপ্রাসটাকলগুহলসক অন্তভুব ক্ত করসি পাসর।
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•

শ াড়ার রদস্থ্ক সিকবিা রেহ্নগুরল: পহজটিভ ভকেগুহল একটি গ্র্িণসযাগে পযবা়ে োহ়িস়ে ভযসি পারার ভগা়িার হদসক
েিকব িা হচহ্ন হিসেসে কাজ করসে এর্ন র্ানদণ্ডগুহল েংজ্ঞাহ়েি করুন; ভেই র্ানদণ্ডগুহল র্হনটর করার
পদ্ধহি(পদ্ধহিগুহল) েংজ্ঞাহ়েি করুন;

•

শেরসং বা খ্ুুঁস্থ্জ শবর করা: স্বাযে দপ্তর, ব্লুর্োগব হেলানথ্রহপে, জন িপহকন্স ব্লুর্োগব স্কু ল অে পােহলক ভিলর্থ, এেং
ভাইটাল স্ট্র্োসটহজসের র্সযে একটি উসদোগ - হনউ ই়েকব ভেট েংসযাগ খুুঁসজ ভের করার কর্বেূহচর (New York
State Contact Tracing Program) র্াযেসর্ প্রদি ভপ্রাসটাকল, প্রহিক্ষণ, এেং উপা়েগুহল েেেিার কসর ভেট এেং
যানী়ে স্বাযে দপ্তসরর ঘহনষ্ঠ েিসযাহগিা়ে েংসযাগ খুুঁসজ ভের করার পহরকল্পনাগুহল হেসেচনা করুন; এেং

•

রিরনং: কর্বচারী, হিক্ষার্থী, এেং হভহজটরসদর হন়েহর্ি স্বাযে পরীক্ষার জনে পহরকল্পনাগুহল গস়ি িু লুন।

সংবরণ পহজটিভ ো েসদিজনক ভকেগুহলর ভক্ষসত্র কীভাসে প্রহিহক্র়ো জানাসেন িার পহরকল্পনা ভেইোসর্থ প্রহিসরাযক
নীহি এেং চচবাগুহলসক অন্তভুব ক্ত কসর। অন্তিপসক্ষ, হনম্নহলহখি হেসেচে হেষ়েগুহল অেিেই অন্তভুব ক্ত করসি িসে:
•

আইস্থ্সাস্থ্লেন বা পৃিকীকরণ: আোহেক এেং অনাোেী (ভযর্ন প্রসযাজে) উভ়ে উপেগব যুক্ত েেহক্তেগবসক কীভাসে
আইসোসলট করসেন িা হযর করুন। েেহক্তেসগবর আইসোসলিসনর েম্পূনব ের়্েকাসল িারা ভকার্থা়ে র্থাকসেন (ভযর্ন
আোহেক িল, ভিাসটল, োেযান), ভেইোসর্থ খাোর, ওষুয, র্ানহেক, হিক্ষাগি এেং/অর্থো প্রস়োজন অনুযা়েী
অনোনে েিা়েিা েি ভয ের্স্ত েিা়েিা প্রদান করা িসে িা পহরকল্পনাগুহলসক অেিেই হনহদব ষ্ট করসি িসে;

•

শকায়াস্থ্রন্টাইন: োহন্নসযে আো েেহক্তেগবসক (আোহেক এেং অনাোেী), খাোর, ওষুয, র্ানহেক, হিক্ষাগি
এেং/অর্থো প্রস়োজন অনুযা়েী অনোনে েিা়েিা েি ভয ের্স্ত েিা়েিা প্রদান করা িসে ভেই েিা়েিা পদ্ধহি েি,
কীভাসে অনেসদর ভর্থসক দূসর ভকা়োসরন্টাইন করা িসে িা হযর করুন;

•

রনরিি বা সস্থ্েিজনক COVID-19 িওয়া রেক্ষািী: আোহেক প্রহিষ্ঠানগুহলসক পহজটিভ ভটে িও়ো এেং
আইেসলিসন র্থাকা হিক্ষার্থী, যাসদর আসরা উন্নি হচহকৎো পহরচযবা প্রস়োজন, ো যারা ভটসের েলােলগুহলর জনে
অসপক্ষারি, িাসদর র্হনটর ও হচহকৎো পহরচযবা এেং অনোনে হচহকৎো েংক্রান্ত পহরসষোগুহলর প্রদান করার
পহরকল্পনাগুহলসক অন্তভুব ক্ত করসি িসে;

•

পররচ্ছন্নিা, পররষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ: েংস্পসিব আো অঞ্চলগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করার ভকৌিলগুহল
কাযবকর করুন এেং ভেই অঞ্চলগুহল েম্পসকব োহেদাসদর যর্থাযর্থ ভাসে জানান।

•

শর্া াস্থ্র্া : প্রহিষ্ঠানটির ভনও়ো ভপ্রাসটাকল এেং হনরাপিা েেেযাগুহল ভি়োর করার পহরকল্পনাগুহল গস়ি িু লুন।

বন্ধ কস্থ্র শদওয়া কোম্পাসের র্সযে িও়ো কাযবকলাপ এেং অপাসরিনগুহল কর্াসনা এেং/অর্থো কোম্পােটিসক েন্ধ কসর
ভদও়োর জনে অনেোসপক্ষ ঘটনার পহরকল্পনাগুহলসক অন্তভুব ক্ত কসর। অন্তিপসক্ষ, হনম্নহলহখি হেসেচে হেষ়েগুহল অেিেই
অন্তভুব ক্ত করসি িসে:
•

কার্ব পররোলনা সংক্রান্ত কার্ব কলাপ: ভকান অপাসরিনগুহলসক কর্াসনা িসে, েংঘটিি িও়োর েংখো ো োর
কর্াসনা িসে, পহরর্াণ কর্াসনা িসে, ো েন্ধ কসর ভদও়ো িসে এেং ভকান অপাসরিনগুহল দূরেিী ভাসে করা িসে
িা অন্তভুব ক্ত করুন; ক্রর্ান্বস়ে েন্ধ করার প্রহক্র়ো অন্তভুব ক্ত করুন যা পযবা়েক্রহর্ক র্াইলসোন, এেং র্ুখে কর্ীসদর
জহ়িি র্থাকাসক অন্তভুব ক্ত করসি পাসর।

•

বাইস্থ্র র্াওয়া: আোহেক ইউহনভাহেবটিগুহলর জনে, হিক্ষার্থীরা কীভাসে কোম্পাে ভর্থসক যাসেন ভে েম্পসকব পহরকল্পনা
রাখসি িসে। ভয ের্স্ত হিক্ষার্থী অহেলসে চসল ভযসি পারসেন না (ভযর্ন আন্তজবাহিক হিক্ষার্থী) িাসদর জনে
প্রহিষ্ঠানগুহলসক নীহির্ালা হেসেচনা করসি িসে; এেং

•

শর্া াস্থ্র্া : প্রহক্র়োটির র্াযেসর্ অভেন্তরীণভাসে এেং োহিেকভাসে ভযাগাসযাগ করার জনে েুস্পষ্ট পহরকল্পনা গস়ি
িু লুন।

3

উচ্চ হিক্ষার প্রহিষ্ঠানগুহল হেহভন্ন যরসনর কাযবকলাসপর োসর্থ েংযুক্ত এেং খাও়োর ঘর, গসেষণা, অহেসের কাসজর
জা়েগা, যািা়োি েেেযা, খুচসরা ভদাকান, এেং অনোনে, ভযর্ন প্রসযাজে িসে, ভেগুহলর জনে - স্বাযে দপ্তর
(Department of Health) প্রদি - এেং হনউ ই়েকব েসরা়োিব (New York Forward)ওস়েেোইসট উপলব্ধ েংহিষ্ট
"হিল্প-হনহদব ষ্ট" হনসদব িনাগুহল উসেখ করসি িসে। হেসিষ কসর, খাও়োর ঘর এেং অনোনে কোম্পাে-র্যেয খাদে
পহরসষোগুহলসক অেিেই "COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি খাদে পহরসষোর জনে অন্তেবিীকালীন
হনসদব িনা" (Interim Guidance for Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুযা়েী
কাযব পহরচালনা করসি িসে। গসেষণার কাযবকলাপগুহলসক অেিেই "COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি
উচ্চ হিক্ষা গসেষণার জনে অন্তেবিীকালীন হনসদব িনা" (Interim Guidance for Higher Education Research during
the COVID-19 Public Health Emergency) অনুযা়েী কাযব পহরচালনা করসি িসে। প্রিােহনক কাযবকলাপগুহলসক
অেিেই "COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি অহেে-হভহিক কাসজর জনে অন্তেবিীকালীন হনসদব িনা"
(Interim Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুযা়েী কাযব
পহরচালনা করসি িসে। প্রহিষ্ঠাসনর চাহলি যািা়োি পহরসষোগুহলসক অেিেই "COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন
পহরহযহিসি গণপহরেিন েংক্রান্ত কাযবকলাপগুহলর জনে অন্তেবিীকালীন হনসদব িনা" (Interim Guidance for Public
Transportation Activities during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুযা়েী কাযব পহরচালনা করসি
িসে। কোম্পাসে েইস়ের ভদাকান এেং অনোনে খুচরা ভদাকানগুহলসক অেিেই "COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন
পহরহযহিসি খুচসরা েেেোহ়েক কাযবকলাসপর জনে অন্তেবিীকালীন হনসদব িনা" (Interim Guidance for Retail Business
Activities during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুযা়েী কাযব পহরচালনা করসি িসে। কোম্পাে
র্যেয হজর্ ও হেটসনে ভেন্টারগুহলসক অেিেই আেন্ন হনসদব িনা অনুযা়েী কাযব পহরচালনা করসি িসে। প্রহিষ্ঠানটি দ্বারা
পহরচাহলি কসলজ-েেন্ধী়ে অোর্থসলটিক্সসক অেিেই আেন্ন হনসদব িনা অনুযা়েী কাযব পহরচালনা করসি িসে।
এই হনসদব হিকাগুহল ভকেলর্াত্র নূেনির্ আেহিেকিা এেং প্রসিেক প্রহিষ্ঠান অহিহরক্ত েিকব িা এেং হনসষযাজ্ঞা জাহর
করসি পাসর। এই হনসদব হিকাগুহল প্রকািনার ের়্ে েেবাহযক পহরহচি গণস্বাযে অনুিীলসনর উপর হভহি কসর, এেং ভযই
নহর্থর উপর হনভব র কসর এই হনসদব হিকা তিহর িস়েসে িা প্রা়েিই পহরেিব ন িসি পাসর এেং পহরেিব ন িস়ে র্থাসক।
দা়েেদ্ধ পক্ষগণ - হনসচ ভযভাসে েংজ্ঞাহ়েি করা িস়েসে - উচ্চ হিক্ষা, এেং আনুষাহিক কাযবকলাসপর োসর্থ েম্পহকব ি
ের্স্ত যানী়ে, ভেট এেং যুক্তরাষ্ট্রী়ে আেহিেকিাগুহল ভর্সন চলার জনে তকহে়েিসযাগে। দা়েেদ্ধ পক্ষগণ এই
আেিেকিাগুহলর ভয ভকাসনা আপসিট িসল ভে হেষস়ে অেগি র্থাকা, ভেইোসর্থ ভয ভকাসনা উচ্চ হিক্ষা েংক্রান্ত কাযবকলাপ
এেং/অর্থো োইসটর হনরাপিা পহরকল্পনাসি ভেগুহল অন্তভুব ক্ত করার জনেও তকহে়েিসযাগে।
পটর্ভ রম
7ই র্াচব, 2020 িাহরসখ, গভনবর অোন্ড্রু এর্. কুওসর্া COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসি একটি জরুহর অেযা ভঘাষণা কসর
হনেবািী আসদি 202 জাহর কসরন। ের্গ্র্ হনউই়েকব জুস়ি COVID-19 এর কহর্উহনটি ট্রান্সহর্িন ঘসটসে। আসরা েহ়িস়ে
প়িা হ্রাে করসি, ভযখাসন েম্ভে, েেহক্তসদর র্সযে অেিেই অন্তি 6 েু সটর োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাখসি িসে।
20 র্াচব 2020 িাহরসখ গভনবর কুওসর্া হনেবািী আসদি 202.6 জাহর কসরন, যাসি ের্স্ত ভগৌণ েেেোগুহলসক দপ্তসরর
দপ্তর র্যেয কর্ীসদর কাজকর্বসক েন্ধ রাখার হনসদব ি ভদও়ো ি়ে। অিোেিেকী়ে েেেো, ভযভাসে এম্পা়োর ভেট
ভিসভলপসর্ন্ট কসপবাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) হনসদব হিকা দ্বারা েংজ্ঞাহ়েি করা িস়েসে,
ভেগুহলর পহরচালনহেহয েিরীসর উপহযহির হনসষযাজ্ঞার িিব ােলীর আওিার র্সযে রাখা ি়েহন হকন্তু হনউ ই়েকব ভেট
হিপাটবসর্ন্ট অে ভিলর্থ (Department of Health, DOH) দ্বারা জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ কাসজর পহরসেি
েজা়ে রাখার জনে প্রস়োজনী়ে পহরচালনহেহয এেং হনসদব িােলী ভর্সন চলসি িসে এেং যি ভেহি েম্ভে োর্াহজক দূরত্ব
েজা়ে রাখাসি দৃঢ়ভাসে অনুসরায করা িস়েসে।
12 এহপ্রল, 2020 িাহরসখ, গভনবর কুওসর্া ের্েস্ত অিোেিেকী়ে েেেো়েীক প্রহিষ্ঠানসক িার কর্ীসদর, যারা কর্বযসল
উপহযি আসে, হেনার্ূসলে িাসদর র্ুসখর আচ্ছাদন, যা িাসদর কাসজর ের়্ে জনোযারণ ো গ্র্ািকসদর েসি েরােহর
েংসযাগ ঘটার ের়্ে অেিেই েেেিার করসি িসে, িা প্রদান করসি হনেবািী আসদি 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15
এহপ্রল 2020 িাহরসখ গভনবর কুওসর্া হনেবািী আসদি 202.17 জাহর কসরসেন যা দুই েেসরর ভেহি ে়েেী এেং
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হচহকৎোগিভাসে র্ুসখর আেরণ েিন করসি েক্ষর্ েকলসক একটি েেবজনীন যাসন এেং যখন োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে
রাখা েম্ভে ন়ে, ো যখন োর্াহজক দুরত্ব েজা়ে রাখসেন না, িখন িাসদর নাক ও র্ুখ একটি র্াস্ক অর্থো কাপস়ির
তিহর র্ুসখর আেরণ হদস়ে ঢাকার জনে হনসদব ি ভদ়ে। 16 এহপ্রল 2020 িাহরসখ গভনবর কুওসর্া হনেবািী আসদি 202.18
জাহর কসরন যা েরকারী এেং ভেেরকারী পহরেিণ ো অনোনে ভা়িার পহরেিণ েেেিার করা দুই েেসরর ভেহি
ে়েসের এেং হচহকৎোগিভাসে একটি র্ুসখর আেরণ েিণ করসি েক্ষর্ েকল র্ানুষসক অেিেই ভকান যাত্রার ের়্ে
িাসদর নাক এেং র্ুসখর উপর একটি র্াস্ক অর্থো র্ুসখর আেরণ পরার হনসদব ি ভদ়ে। এো়িাও েরকাহর ো ভেেরকাহর
পহরেিসনর ভয ভকান পহরচালক ো চালকসক একটি র্ুসখর আেরণ ো র্াস্ক যা িাসদর নাক এেং র্ুখ ভঢসক রাসখ, টা
পরার হনসদব ি ভদ়ে যখন ভির্ন ভকান গাহ়িসি ভকান যাত্রী র্থাসক। 29 ভর্, 2020 িাহরসখ গভনবর কুওসর্া হনেবািী
আসদি 202.34 জাহর কসরন, যা েেেো অপাসরটর/র্াহলকসদর যারা র্ুখ না ভঢসক ো র্ুখােরণ ো র্াসস্কর
প্রস়োজনী়েিা ভর্সন চলসি েের্থব ি়ে িাসদর ঢু কসি োযা হদসি অনুসর্াদন ভদ়ে।
26 ভি এহপ্রল, 2020 িাহরসখ, গভনবর কুওসর্া, ির্থে-পহরচাহলি, আঞ্চহলক হেসিষসণর ওপর হভহি কসর, হনউ ই়েসকব ,
পযবা়েক্রহর্ক ভাসে, হিল্প এেং েেেো পুনরা়ে ভখালার েোপাসর পযবা়েক্রহর্ক দৃহষ্টভহি গ্র্িণ করার কর্থা ভঘাষণা কসরন।
4 ঠা ভর্ 2020 িাহরসখ গভনবর েসলসেন ভয নিু ন আঞ্চহলক হেসিষণ নিু ন COVID-19 েংক্রর্ণ, ভেইোসর্থ স্বাযে
ভেো েেেযা, ভরাগ হনণব়ে করার পরীক্ষা, এেং েংসযাগ খুুঁসজ ভের করা েি জনস্বাসযের হেহভন্ন হদকসক হেসেচনা করসে।
11 ভর্, 2020-এ, গভনবর কুওসর্া ভঘাষণা কসরন ভয, হনউ ই়েসকব র ভেি হকেু অঞ্চসল 15 ভর্, 2020-এর প্রর্থর্ পযবা়ে
শুরু িসে, যা করা িসে উপলভে আঞ্চহলক ভর্হট্রক্স এেং েূচসকর উপর হভহি কসর। 29 ভি ভর্, 2020, গভনবর
কুওসর্া ভঘাষণা কসরন ভয হনউ ই়েসকব র ভেি হকেু অঞ্চসল হরওসপহনংস়ের হদ্বিী়ে পযবা়ে আরম্ভ িসে। 11 ই জুন, গভনবর
কুওসর্া ভঘাষণা কসরন ভয 12 ই জুসনর র্সযে হনউ ই়েসকব র ভেি হকেু অঞ্চসল হরওসপহনংস়ের িৃ িী়ে পযবা়ে আরম্ভ িসে।
হিক্ষার্থী এেং হিক্ষা প্রদানকারীসদর স্বাযে ও হনরাপিা রক্ষা কসর কসলজ, ইউহনভাহেবটি, এেং স্কু ল হিহস্ট্র্ক্টগুহল পুনরা়ে
ভখালার জনে প্রস্তুি িসচ্ছ েসল, হিক্ষাদান এেং হিক্ষা গ্র্িসণ েিা়েিা করার জনে - 8 ই ভর্, 2020 িাহরসখ, গভনবর
কুওসর্া - হিক্ষা প্রদানকারী, হিক্ষার্থী, হপিার্ািা, এেং হিক্ষার ভনিৃ ত্বসদর হনস়ে গঠিি হনউ ই়েকব 'ে হরইর্াহজন এিু সকিন
অোিভাইজহর কাউহন্সল (New York's Reimagine Education Advisory Council) লঞ্চ কসরসেন। এই উপসদষ্টা
পহরষসদর েহিহলি দক্ষিা ও অহভজ্ঞিা, কীভাসে আর্রা হনউ ই়েসকব র োর্হগ্র্ক হিক্ষােেেযাসক িহক্তিালী করা যা়ে ভে
হেষস়ে র্ূল প্রশ্নগুহলর উির ভপসি এেং এই হনসদব িনাটি জানাসি েিা়েিা কসরসে।
হনম্নহলহখি র্ানগুহল ো়িাও, উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলসক স্বাযে হেভাগ (Department of Health, DOH) এর জাহর
করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ কর্ব পহরসেি েজা়ে রাখার হনসদব িনা ও আসদি ভর্সন চলা অেোিি রাখসি িসে।
অনুগ্র্ি কসর লক্ষে করুন ভয, হনউ ই়েকব ভেট দ্বারা ইেুে করা অনোনে পহরচালনাহেহয ভর্থসক এই নহর্থসি উসেখ করা
পহরচালনা হেহয পৃর্থক, অহযক োম্প্রহিক হনসদব হিকা প্রস়োগ করা িসে।
রনউ ইয়কব শেস্থ্ট দায়বদ্ধ উচ্চ রেক্ষা সংক্রান্ত কার্ব কলাপগুরলর জনে মানদণ্ড
আসর্হরকানে উইর্থ হিজাহেহলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), ভেন্টােব ের হিহজজ কসেল
অোন্ড হপ্রসভনিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভা়েরনসর্ন্ট ভপ্রাসটকিন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং র্াহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর শ্রর্ দপ্তসরর অকুসপিনাল ভেেটি অোন্ড ভিলর্থ
অোিহর্হনসস্ট্র্িন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূেনির্ র্ান, িসে
ভেটু কুর র্সযে েীর্ােদ্ধ ন়ে, িা েি প্রসযাজে ভেিাসরল িিব ােলী েসেবাপহর নূেনির্ রাসজের র্ান েেিীি ভকাসনা উচ্চ
হিক্ষার কাযবকলাপ পহরচাহলি িসি পারসে না। COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি কাযবরি ের্স্ত উচ্চ
হিক্ষার কাযবকলাসপর ভক্ষসত্র এই হনসদব িনা়ে র্থাকা ভেসটর র্ানদণ্ডগুহল ভেট দ্বারা েংসিাহযি ো রদ না করা পযবন্ত
প্রসযাজে র্থাকসে।
উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলর প্রার্থহর্ক কাযবহনেবািী/র্াহলক/পহরচালক (ভযর্ন ইউহনভাহেবটির ভপ্রহেসিন্ট), ো
কাযবহনেবািী/র্াহলক/পহরচালসকর দ্বারা র্সনানীি ো হনযুক্ত অনে ভকাসনা পক্ষ (উভ়ে ভক্ষসত্রই "দা়েেদ্ধ পক্ষ") এই
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র্ানদণ্ড পূরসণর দাহ়েত্ব পালন করসে। র্সনানীি না হনযুক্ত পক্ষ উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠাসনর কাযব পহরচালনার জনে দাহ়েত্বপ্রাপ্ত
একজন েেহক্ত ো েেহক্তেসগবর ভগাষ্ঠী িসি পাসর।
উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলসক িাসদর হরওসপহনংস়ের পহরকল্পনাগুহল গঠন করসি েিা়েিা করার জনে হনম্নহলহখি হনসদব িনা
ভদও়ো িস়েসে এেং হিনটি হনহদব ষ্ট হেভাগ জুস়ি েংগঠিি করা িস়েসে: র্ানুষ, যান, এেং পদ্ধহি।

I. মানুষ
A. োরীররক দভরত্ব
•

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হনহশ্চি করসি িসে ভয কর্বচারী এেং হিক্ষার্থী েসর্ি, েেহক্তেসগবর র্সযে কোম্পাসে র্থাকাকালীন
এেং ক্লােরুর্ ভেটিংস়ে েসে র্থাকার ের়্ে,যিটা েম্ভে, অন্তি ে়ে েু সটর একটি দূরত্ব েজা়ে রাখা ি়ে, যহদ না
র্ুখে কাজটির জনে (ভযর্ন েরঞ্জার্ এহদক ওহদক করা, একটি হলেট েেেিার করা, একটি ভলনসদন েম্পাদন
করা) কর্ দূরসত্ব র্থাকসি ি়ে ো েেহক্তেগব একই োেযাসনর োহেদা িন। একই োেযাসন েেোে না করা
(রুর্সর্ট) অনে ভকাসনা েেহক্ত ভকাসনা ের়্ে েেহক্তেসগবর ে়ে েু সটর র্সযে চসল আেসল, অেিেই স্বীকৃ ি র্ুসখর
আেরণ পসর হনসি িসে। যহদ অনে ভকাসনা েেহক্ত অপ্রিোহিিভাসে ে়ে েু সটর র্সযে চসল আসেন ভেই কারসণ
কর্ীসদর ভেে কভাহরং পসর ভনও়োর জনে েদা প্রস্তুি র্থাকসি িসে।
o

দুই েেসরর ভেহি ে়েেী এেং িারীহরকভাসে র্ুসখর আেরণ েিন করসি েক্ষর্ েকলসক স্বীকৃ ি র্ুসখর
আেরণগুহল পরসি িসে।

o

COVID-19 এর জনে স্বীকৃ ি র্ুসখর আেরণগুহল কাপ়ি-হভহিক র্ুসখর আেরণ (ভযর্ন োহ়িসি ভেলাই করা,
োহল কসর কাটা, োদানা), োহজবকাল র্াস্ক, এেং র্ুখ এেং নাক ঢাকা ভেে িীল্ডগুহলসক অন্তভুব ক্ত করসলও
এগুহলর র্সযেই েীর্ােদ্ধ ন়ে।

o

যহদও, কাসজর যরসনর জনে ভযখাসন োযারণি েেহক্তগি েুরক্ষার্ূলক েরঞ্জাসর্র (PPE) একটি উচ্চ র্াসনর
েুরক্ষার প্রস়োজন ভেইেে ভক্ষসত্র কর্বসক্ষসত্রর কাযবকলাপগুহলর জনে কাপস়ির, হিজসপাসজসেল, ো অনোনে োহ়িসি
তিহর র্ুসখর আেরণ স্বীকৃ ি ন়ে। ভেইের্স্ত কাযবকলাসপর জনে, ভপিাগি হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদব হিকা অনুযা়েী েংজ্ঞাহ়েি করা হেদের্ান
হিসল্পর র্ানদণ্ড অনুযা়েী N-95 ভরহস্পসরটার ো অনোনে PPE েেেিার করা অেোিি রাখা উহচি।

o

এই হেযানগুহল রুর্সর্টসদর র্সযে িারীহরক দূরসত্বর আেহিেকিা হিসেসে, ো একজন েেহক্তর োহ়ির হভিসর
র্থাকাকালীন র্ুসখর আেরণগুহল পরার আেহিেকিা েোখো করা যাসে না। এই হনসদব িনার উসেসিে, একই
োেযান ভি়োর করা হিক্ষার্থীসদর (ভযর্ন িরসর্টহর রুর্) একই পহরোসরর েদেে হিসেসে হেসেচনা করসি
িসে।

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক ক্লােরুর্ ও হিক্ষার্থী এেং কর্বচারীসদর ের্সেি িও়োর অনোনে জা়েগাগুসলা পহরেিব ন ো পুনরা়ে
কনহেগার করসি এেং/অর্থো ভেগুহলর েেেিার েীর্ােদ্ধ করসি উৎোহিি করা ি়ে, যাসি েেহক্তেগব েে হদক
ভর্থসক অন্তি ে়ে েু ট (ভযর্ন-পাসি এেং যখন এসক অপসরর র্ুসখার্ুহখ ি়ে) এেং েেেিাসরর র্সযে পহরষ্কার এেং
জীোণুর্ুক্ত না কসর ও়োকব সেিন ভি়োর না কসরন। েেবজনীন অঞ্চলগুহলর র্সযে দূরত্ব েজা়ে রাখা েম্ভে না িসল,
দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই র্ুসখর আেরণ, অর্থো েস্তুগি োুঁযা েেেিার করসি িসে (ভযর্ন, ভযখাসন ো়েুপ্রোি,
হিটিং, কুহলং, ো ো়েু চলাচসল োুঁযা েৃহষ্ট করসে না, ো অনে ভকাসনা ভাসে স্বাযে ো হনরাপিার ঝুুঁ হকর কারণ
িসে না ভেখাসন র্ুসখর আেরসণর পহরেসিব প্লাহেসকর হেভাজক ভদও়োল)।
o

OSHA হনসদব হিকা অনুযা়েী িারীহরক দূরত্ব েজা়ে রাখার জনে োযা তিহর করা উহচি।

o

েস্তুগি োুঁযার হেকল্পগুহল অন্তভুব ক্ত করসি পাসর: োহল কসর কাটা পদব া, হকউহেকাল ও়োল, ভপ্লহক্সগ্লাে ো ভেই
যরসনর উপকরণ, ো অনোনে অপ্রসেিে হেভাজক ো পাটিবিনগুহল।
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•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক একই ের্স়ে একাহযক েেহক্তর ভোট েীর্ােদ্ধ যান (ভযর্ন হলেি, োর্গ্র্ীর রুর্, েোকাহির
অহেেগুহল) েেেিার হনহষদ্ধ করসি িসে, যহদ না একই ের্স়ে এই যরসনর যাসনর েকল কর্বচারী গ্র্িণসযাগে
র্ুখােরণ পহরযান কসরন ো একই োেযাসনর েদেে িন।। িসে, র্ুসখর আেরণ েেেিার করা েসেও, ওই যাসন
র্থাকা েেহক্তর েংখো কখনই যাসনর েেবাহযক যারণক্ষর্িার 50% এর ভেহি িসি পারসে না, যহদ না ভেটি একজন
েেহক্তর েেেিাসরর জনে তিহর করা িস়ে র্থাসক। দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক স্বাযে ও হনরাপিার ভপ্রাসটাকলগুহল ভর্সন চলার
পািাপাহি োইসরর োিাে যিটা হভিসর প্রসেি করাসনা যা়ে িার েসদােস্ত (ভযর্ন জানলা এেং দরজা খুসল
রাখা) কসর ো়েু চলাচল ো়িাসি িসে। দা়েেদ্ধ পক্ষগণ, হলেসটর জনে অসপক্ষা করার জা়েগাগুহলসি জনের্াগর্
যাসি না ি়ে এেং হলেসট যিজন ভযসি পারসেন িার েংখো েীহর্ি কসর, ভযর্ন, হেহ়ি েেেিার কসর, অহিহরক্ত
েেেযা ভনসেন।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক েরু গহল, িসলর রাস্তা অর্থো জা়েগা়ে ভটপ, হচহ্ন ো অনোনে হনসদব িক েেেিার কসর উভ়ের্ুখী
িাুঁটা পসর্থর হভ়ি কর্াসি এেং ের্স্ত োযারণ েেেহৃি চত্বরগুহল এেং োযারণি লাইন তিহর িসি পাসর অর্থো
ভলাক জর্াস়েি িসি পাসর এর্ন ভকাসনা চত্বসর (ভযর্ন কোম্পাে ভেন্টার, লাইসেরী, ক্লােরুর্, খাও়োর ঘর, স্বাযে
পরীক্ষা ভকন্দ্র) ে়ে েু ট দূরত্ব েজা়ে রাখার োইসনজ এেং দূরসত্বর হচহ্ন হদস়ে উপযুক্ত েেেযা হনসি িসে।
o

•

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণ, ভিস্ক, ও়োকব সেিন এেং অনোনে েেবজনীন অঞ্চল ো ভয অঞ্চলগুহলসি জর্াস়েি িও়োর
েম্ভােনা আসে (ভযর্ন লাইসেরী, োহি ভেন্টার, লন) ভেগুহলর চারহদসক ে়ে েু ট দূরত্ব হচহহ্নি করা ভেসে
হনসি পাসরন।

ভকান কোম্পাে-র্যেয ভেহেহলটিগুহল (ভযর্ন, লাইসেরী, োহি লাউঞ্জ, হেসনাদনর্ূলক ভেহেহলটিগুহল) োযারণ
র্ানুসষর (অর্থবাৎ, হিক্ষার্থী ো কর্বচারী নন) জনে েন্ধ র্থাকসে ো োযারণ র্ানুসষর জনে েীহর্ি, হনহদব ষ্ট ের্স়ের
প্রস্তাে ভদসেন িা দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হযর করসি িসে। কোম্পাসে োযারণ র্ানুসষর োসর্থ ভযাগাসযাগ ো
আলাপচাহরিা েীহর্ি করার জনে েুপাহরিকৃ ি চচবাগুহলর র্সযে অন্তভুব ক্ত হকন্তু েীহর্ি ন়ে:
o

হভহজটরসদর শুযুর্াত্র "আর্হিি অহিহর্থেৃসদর" র্সযে েীর্ােদ্ধ করা, যারা কোম্পাে এেং হেহল্ডংস়ের হনহদব ষ্ট
ভপ্রাটকলগুহল ভর্সন চলসেন েসল আিা করা যা়ে; এেং

o

ভয ভকাসনা কোম্পাে-র্যেয হেহল্ডং(হেহল্ডংগুহলসি) প্রসেি করার জনে হিক্ষার্থী/প্রহিষ্ঠাসনর পহরচ়েপত্র
(আইহিগুহল) আেহিেক করা।

যানী়ে স্বাযে দপ্তসরর োসর্থ পরার্িবক্রসর্, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই েনাক্ত করসি িসে ভয COVID-19 এর
োহন্নসযে আো ো েংক্রহর্ি হিক্ষার্থীরা ভকার্থা়ে র্থাকসেন এেং তদনহদন প্রস়োজনী়েিা (ভযর্ন খাোর, ওষুযপত্র)
কীভাসে পূরণ করা িসে যহদ ভকাস়েসরন্টাইন ো আইসোসলিসনর একটি ের়্েকাল প্রস়োজন ি়ে। এই ভেহেহলটিগুহলর
র্সযে অন্তভুব ক্ত, হকন্তু ভেগুহলসিই েীর্ােদ্ধ ন়ে:
o

র্থাকার িলগুহলর োসর্থ আলাদা োর্থরুর্ রাখা, েম্ভে িসল, কোম্পাসে র্থাকা, COVID-19 িস়েসে, িস়েসে েসল
েসদি করা িসচ্ছ, ো োহন্নসযে র্থাকা েেহক্তেসগবর, শুযুর্াত্র আইসোসলিসন ো ভকাস়েসরন্টাইসন র্থাকাকালীন
েেেিাসরর জনে;

o

কাোকাহে ভিাসটলগুহল ভযগুহলসি COVID-19 িস়েসে, িস়েসে েসল েসদি করা িসচ্ছ, ো োহন্নসযে র্থাকা
েেহক্তেসগবর র্থাকার েসদােস্ত করা িস়েসে; এেং/অর্থো

o

হিক্ষার্থীর আলাদা োহ়ি, িাসদর হনরাপসদ োহ়িসি ভপৌুঁোসনার েসদােস্ত করা (অর্থবাৎ েেবজনীন রাস্তা েেেিার
না কসর) এেং অনে েেহক্তেসগবর ভর্থসক আইসোসলট র্থাকসি িাসদর োহ়ি িাসদর জনে হনরাপদ।

o

যানী়ে স্বাযে হেভাগগুহল, িাসদর আইহন কিৃব সত্বর অযীসন, েংক্রর্ন েি ো েংক্রর্সণর েংস্পসিব আো েেহক্তসদর
পযবসেক্ষন এেং যািা়োসির েীর্ােদ্ধিা োস্তো়েন করসি পাসর, যার র্সযে োহ়িসি আইসোসলিান ো
ভকা়োরান্টাইন অন্তভুব ক্ত।

7

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক প্রহিষ্ঠান ো কোম্পাে জুস়ি, স্বাযে হেভাগ (DOH) এর COVID-19 োইসনসজর োসর্থ
োর্ঞ্জেেপূণব েংসকিগুসলা লাগাসি িসে। দা়েেদ্ধ পক্ষ িাসদর কর্বসক্ষত্র ো ভেটিং-এর উপর হভহি কসর হনসজসদর
কাের্াইজি হচহ্ন তিহর করসি পাসর, এই যরসনর হচহ্ন হিপাটবসর্সন্টর হচসহ্নর েসি েিহিপূণব িসি িসে। েেহক্তসদর
হনসম্নাক্ত হেষ়েগুহল র্সন কহরস়ে ভদও়োর জনে হচসহ্নর েেেিার করা উহচি:
o

িারা অেুয ভোয করসল োহ়িসি র্থাকা।

o

একটি স্বীকৃ ি র্াস্ক ো র্ুসখর আেরন হদস়ে িাসদর নাক ও র্ুখ ঢাকা।

o

PPE েঠিকভাসে রাখা এেং যখন প্রস়োজন, িা োহিল করুন।

o

িারীহরক দূরসত্বর হনসদব িােলী ভর্সন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগব ো েংক্রর্সণর প্রহিসেদন করা, এেং হকভাসে এটি করা উহচি।

o

িাসির পহরচ্ছন্নিা এেং পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরসণর হনসদব হিকা অনুেরণ করুন।

o

শ্বাে-প্রশ্বাে েংক্রান্ত স্বাযেহেহয এেং কাহির হিষ্টাচার অনুেরণ করুন।

B. আবদ্ধ যাস্থ্ন সমাস্থ্বে
•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণ, CDC এর "কসরানাভাইরাে ভরাগ 2019 (COVID-19) এর প্রহিহক্র়ো়ে েেেোহ়েক প্রহিষ্ঠান এেং
হনস়োগকারীসদর পহরকল্পনার জনে অন্তেবিীকালীন হনসদব িনা" (Interim Guidance for Businesses and Employers
to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুযা়েী, জনের্াগসর্ জনেংখো
কর্াসি েিরীসর জর্াস়েি (ভযর্ন ক্লাে, কনোসরন্স, অহেসের কাসজর ের়্ে) িও়োর পহরেসিব হভহিও ো
ভটহলকনোসরহন্সং ভেসে হনসি পাসরন। যখন হভহিওকনোসরহন্সং ো ভটহলকনোসরহন্সং োঞ্ছনী়ে ো েম্ভেপর ন়ে,
িখন দা়েেদ্ধ পক্ষগণ উন্মুক্ত, উির্ ো়েু চলাচল যুক্ত জা়েগা়ে ক্লাে ো হর্টিং করা ভেসে হনসি পাসরন এেং
হনহশ্চি করসেন ভয েেহক্তগণ পরস্পসরর র্সযে ে়ে েু ট োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাসখন (ভযর্ন, দুটি ভচ়োসরর র্সযে
হকেু টা খাহল জা়েগা ভেস়ি ভদও়ো, কর্ীসদর একটি কসর ভচ়োর ভেস়ি েো)।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অিোেিেক ন়ে এর্ন েুসযাগ েুহেযা এেং জনের্াগর্ িও়ো োযারণ অঞ্চলগুহল ো খুে ভেহি
স্পিব করা হজহনেগুহল (ভযর্ন, হেরহির ের়্ে েেেিার করা অঞ্চল, োযারসণর েেেিাসরর কহে ভর্হিন) েন্ধ
করার কর্থা হেসেচনা করসি িসি পাসর; ো েুসযাগ েুহেযা ো অঞ্চলটি েেেিাসরর আসগ ো পসর েেহক্তেসগবর
েেেিাসরর জনে পহরষ্করণ এেং জীোণুর্ুক্তকরণ োর্গ্র্ী প্রদান করার কর্থা হেসেচনা করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষসক ভোট এলাকা়ে, ভযর্ন হেশ্রার্কক্ষ এেং ভেকরুর্-এ পযবাপ্ত োর্াহজক দূরসত্বর পালসনর েেেযা করসি
িসে, এেং এই যরসনর এলাকা়ে যখন োর্াহজক দূরত্ব রক্ষা করা যাসে না, িখন ভলাক ের্াগর্ েীর্ােদ্ধ রাখার
জনে হচহ্ন এেং হেসের্ (ভযর্ন েেেহৃি িসচ্ছ হচহ্ন) েেেিার করসি িসে; এেং

•

োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাখার জনে দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক কর্বচারীসদর ের়্েেূহচ (ভযর্ন কহে পান করার হেরহি,
ভখসি যাও়োর ের়্ে, এেং হিেট শুরু/ভিসষর ের়্ে) আগুহপেু করার কর্থা হেসেচনা করসি িসে।

C. কার্ব পররোলনা সংক্রান্ত কার্ব কলাপ
•

জনের্াগর্ কর্াসনার হেহভন্ন েেেযার র্সযে, হিক্ষার্থীসদর প্রস়োজনীয়্িা ো চাহিদা ( ভযর্ন দুেবল োত্রেংখো),
প্রযুহক্তগি েক্ষর্িা, এেং/অর্থো অসনক দূর ভর্থসক এসে যারা ক্লাে কসর (ভযর্ন েু টির ের়্ে এসে ক্লাে করা),
এই েে হেষস়ের ওপর হভহি কসর দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হচরাচহরি েিরীসর উপহযি িস়ে ক্লাে করা এেং দূরেিী
ক্লাসের একটি েংহর্শ্রসণর কর্থা হেসেচনা করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষসদর হনসজসদর র্সযে েংসযাগ এেং কোম্পাসে জনের্াগর্ কর্াসি হনম্নহলহখি পদ্ধহিগুহলর র্াযেসর্ েেেযা
হনসি িসে:
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•

o

ভযখাসন েঠিক এেং েম্ভে, ভেখাসন ক্লাে ো কাসজর ের্স়ের োর্ঞ্জেে হেযান করা;

o

ভকেলর্াত্র ভেই কর্ীসদর র্সযে েিরীসর উপহযহি েীহর্ি করসি িসে যাসদর প্রহিষ্ঠাসন র্থাকা আেিেক;

o

োর্াহজক দূরসত্বর হনসদব িনাগুহল ভর্সন চলার জনে কর্ীসদর েিরীসরর উপহযহি কর্াসনা এেং দূর ভর্থসক কাজ
করার কর্ীর েংখো ো়িাসনা;

o

ের়্েেূহচ আগুহপেু করা এেং িাুঁটার পর্থ এেং হেহল্ডংগুহলসি হভ়ি কর্াসি ক্লােগুহলর র্সযে ের়্ে আসরা ভেহি
ভদও়ো;

o

হিক্ষার্থীসদর র্সযে েংস্পিব এেং েংক্রর্সণর ঝুুঁ হক কর্াসি দল ো হেভাগ তিহর করার জনে ক্লাসের েূহচর
হিেটিং হিজাইন (ভযর্ন, A/B েূহচ ো পাঠক্রসর্র হেভাগ)।

COVID-19 ভকে যরা প়িসল, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক কোম্পাে জুস়ি োর্াহজক ভযাগাসযাগ এেং চলাসেরা েীর্ােদ্ধ
করার কর্থা হেসেচনা করসি িসে, হেসিষ কসর েংক্রহর্ি অঞ্চলগুহলসি (ভযর্ন হকেু কাযবকাহরিা েন্ধ রাখা, হকন্তু
এই হেস্তার হন়েিসণ েিা়েিা করার জনে অনেগুহল ভখালা রাখা)।
o

একজন ভযখাসন পহজটিভ পরীহক্ষি িস়েসেন ভেখাসন ের্স্ত ভযাগাসযাগগুহল েনাক্ত করা, হেজ্ঞহপি করা, পরীক্ষা
করা, এেং ো়ি ভদও়ো পযবন্ত দা়েেদ্ধ পক্ষগণ ের্স্ত ক্লাে োর্হ়েকভাসে েরাসনা ভেসে হনসি পাসরন।

D. েলােল ও বারণজে
•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক, েংসযাগযিটা েম্ভে েীহর্ি কসর, অেিেই হপকআপ এেং ভিহলভাহরর জনে হনহদব ষ্ট এলাকা হনহদব ষ্ট
করসি িসে।

•

যিটা েম্ভে, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক োইসটর র্সযে েংসযাসগর েম্ভােনা েীহর্ি করসি িসে (ভযর্ন, কর্বচারীসদর প্রসেি
ও প্রযাসনর পর্থ আলাদা করা,যিটা েম্ভে উভ়ে র্ুখী পর্থ চলাচল েন্ধ করা)।

II. জায় া
A. ররিরক্ষামভলক সরঞ্জাম
•

কর্বসক্ষসত্রর হনহদব ষ্ট কাযবকলাসপর জনে প্রস়োজনী়ে PPE ো়িাও, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই গ্র্িণসযাগে র্ুসখর আেরণ
েংগ্র্ি করসি, তিহর করসি ো অনে ভকাসনা ভাসে ভপসি িসে এেং কাসজর জনে ভয ের্স্ত কর্বচারীসদর, হিক্ষার্থী
এেং োযারণ র্ানুসষর োসর্থ েরােহর েংসযাগ করসি ি়ে, কর্বসক্ষসত্র, িাসদর এই যরসনর আেরণ হেনার্ূসলে প্রদান
করসি িসে।

•

ভকাসনা কর্বচারীর র্ুসখর আেরণ েদলাোর প্রস়োজন িসল িা প্রদান করার জনে দা়েেদ্ধ পক্ষগুহলর কাসে পযবাপ্ত
র্াস্ক এেং অনোনে PPE-এর ভযাগান র্থাকসি িসে। র্ুখ ভঢসক রাখা র্সযে অন্তভুব ক্ত র্থাকসে, হকন্তু এিটু কুর র্সযে
েীর্ােদ্ধ ন়ে, কাপ়ি (উদা: োহ়িসি তিহর ভেলাই করা কাপ়ি, কুইক কাটা, েদনা), োহজবকোল র্াস্ক, N95
ভরেপাইসরটর এেং ভেে হিল্ড।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক িার কর্বচারী, হিক্ষার্থী, এেং হভহজটরসদর উপসদি হদসি িসে ভয েেবজনীন অঞ্চলগুহলসি ো
হলেট, ক্লােরুসর্র প্রসেি/প্রযান পর্থ ো হিক্ষার্থী ভকসন্দ্রর র্সিা ভয েে জা়েগা়ে োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাখা েম্ভে
ন়ে, এেপ্নগ কোম্পাসের আসিপাসি ভে়িাোর ের়্ে র্ুসখর আেরণ পরসি িসে।
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•

র্ুখােরণ েেেিাসরর পর পহরষ্কার ো প্রহিযাপন করসি িসে এেং কখনওই ভি়োর করা যাসে না। অনুগ্র্ি কসর
কাপস়ির র্ুসখর আেরণ এেং অনোনে যরসনর েেহক্তগি প্রহিরক্ষার্ূলক েরঞ্জার্ (PPE) েম্পসকব অহিহরক্ত িসর্থের
জনে এেং িার োসর্থ িা েেেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদব িােলীর জনে ভরাগ হন়েিণ ও প্রহিসরায ভকন্দ্র (CDC)
এর হনসদব হিকা ভদখুন।
o

র্সন রাখসেন ভয কাপস়ির র্ুসখর আেরণ ো হনষ্পহিসযাগে র্াস্ক ভেইেে কর্বসক্ষসত্রর কাযবকলাসপর জনে
গ্র্িণসযাগে র্ুসখর আেরণ হিোসে হেসেচনা করা িসে না ভযখাসন র্ুসখর আেরসণর প্রস়োজনী়েিার ভক্ষসত্র উচ্চ
র্াত্রার েুরক্ষা প্রস়োজন। উদািরণস্বরূপ, N-95 ভরহস্পসরটরগুহল োযারণভাসে হনহদব ষ্ট কাযবকলাপগুহলর জনে
প্রস়োজন, ভকাসনা কাপ়ি ো োহ়িসি তিহর র্াস্ক িার পহরেিব হিসেসে েেেিার করা যাসে না। দা়েেদ্ধ
পক্ষগণসক এই যরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসর্র জনে অেিেই ভপিাগি হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) এর
হনসদব হিকা ভর্সন চলসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই েেহক্তেগবসক হনজস্ব স্বীকৃ ি র্ুসখর আেরণ েেেিার করার অনুর্হি হদসি িসে হকন্তু
িাসদর কর্বচারীরা িাসদর হনসজর র্ুসখর আেরণ েরেরাি করসি পারসেন না। উপরন্তু, কর্বচারীসদর েেহক্তগি
প্রহিরক্ষার্ূলক েরঞ্জার্ (ভযর্ন, োহজবকাল র্াস্ক, N95 ভরেহপসরটর, ো ভেেিীল্ড) হনহদব ষ্ট কাযবকলাসপর জনে
েুরক্ষার নুেনির্ র্ানদণ্ড পূরণ করসল, এই হনসদব িনা িাসদরসক ভেগুহল পরসি োুঁযা ভদ়ে না। কর্বচারীসদর কাসজর
যরন অনুযা়েী দা়েেদ্ধ পক্ষগণ িাসদর আসরা প্রহিরক্ষার্ূলক PPE পরা োযেিার্ূলক করসি পাসরন। হনস়োগকিব াসদর
েকল প্রসযাজে ভপিাগি হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) র্ান ভর্সন চলসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কর্ীসদর প্রহিহক্ষি করসি িসে কীভাসে উপযুক্ত উপাস়ে PPE পরা, খুসল রাখা, পহরষ্কার
করা (প্রসযাজে িসল), এেং ভেসল ভদও়ো ি়ে, যার র্সযে েীহর্ি না িসলও অন্তভুব ক্ত উপযুক্ত র্ুসখর আেরণ।
দা়েেদ্ধ পক্ষগণ কোক্ট্ররসদর PPE প্রদান করসল িাসদরসকও এই প্রহিক্ষসণর আওিাভু ক্ত করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক লোপটপ, ভনাটেুক, টাচহিন, এেং ভলখার েরঞ্জার্, ভেইোসর্থ ভি়োর করা োরসেে, ভযর্ন
কনোসরন্স ভটহেলগুসলার র্সিা হজহনেগুহল ভি়োর করা েীহর্ি করার জনে পহরকল্পনা রাখসি িসে; ো েংসযাসগর
আসগ এেং পসর কর্বচারীসদর িাসির স্বাযেহেহয পালন োযেিার্ূলক করসি িসে।

B. পররচ্ছন্নিা, পররষ্করণ এবং জীবাণুমুক্তকরণ
•

প্রােহিকিা অনুযা়েী, "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং ভেেরকাহর ভকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করার
হনসদব হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এেং "হেস্তার ভরায করুন" (STOP THE SPREAD) ভপাোর েসর্ি CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেি স্বাযেহেহয
এেং েোহনসটিসনর আেহিেক িিব গুহল ভর্সন চলা িসচ্ছ হকনা িা দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হনহশ্চি করসি িসে। দা়েেদ্ধ
পক্ষগুসলাসক অেিেই হকেু লগ েজা়ে রাখসি িসে যাসি িাহরখ, ের়্ে এেং পহরচ্ছন্নিা ও জীোণুর্ুক্তকরসণর পহরহয
অন্তভুব ক্ত। দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক প্রসিেক যরসনর ভেহেহলটি এেং অহজবি দাহ়েসত্বর জনে পহরষ্করণ এেং জীোণুর্ুক্তকরসণর
হিসকাস়েহন্স হনযবারণ করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হনসম্নাক্ত ভাসে প্রহিষ্ঠাসনর র্সযে িাি ভযা়োর জা়েগা হদসি িসে এেং িা রক্ষণাসেক্ষণ করসি
িসে:
o

িাি ভযা়োর জনে: োোন, চলর্ান উষ্ণ পাহন, এেং হনষ্পহিসযাগে কাগসজর ভিা়োসল।

o

িাি েোহনটাইজ করার জনে: ভযখাসন িাি ভযা়োর েুহেযা পাও়ো যাসে না ো েম্ভে নাও িসি পাসর ভেইেে
এলাকার জনে একটি অোলসকািল হভহিক িোন্ড েোহনটাইজার যাসি অন্তি 60% অোলসকািল র্থাসক।

o

িোন্ডেোহন টাইজার ের্গ্র্ েেবজনীন অঞ্চসল উপলব্ধ রাখুন। এটা েুহেযাজনক জা়েগা়ে রাখা উহচি, ভযর্ন
হেহল্ডংস়ের প্রসেিদ্বার, হরসেপিসনর জা়েগাগুহলসি। ভযখাসন েম্ভে টাচ-হি িোন্ড েোহনটাইজার হিেসপনোর
ইনেল করা উহচি।
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▪ দা়েেদ্ধ পক্ষসদর িোন্ড েোহনটাইজাসরর জা়েগাগুহলর কাসে লক্ষণী়েভাসে র়্েলা িাি োোন এেং জল হদস়ে
যুসি িসে হচহহ্নি কসর হেগসনজ হদসি িসে; িোন্ড েোহনটাইজার লক্ষণী়েভাসে র়্েলা িাসি কাযবকর ি়ে
না।
▪ দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক েেহক্তেগবসক র্সন কহরস়ে হদসি িসে ভয অোলসকািল-হভহিক েোহনটাইজার দািে িসি
পাসর এেং কোম্পাসের হনহদব ষ্ট হকেু অঞ্চসল উপযুক্ত নাও িসি পাসর।
o

•

•

কাগসজর ভিা়োসল এেং PPE েি হেহভন্ন ভনাংরা হজহনেগুহল ভেলার জনে প্রহিষ্ঠানটির আসিপাসি র়্েলা ভেলার
ঝু হ়ি রাখুন।

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক ভি়োর করা এেং প্রা়েিই স্পিব করা পৃষ্ঠিসলর জনে উপযুক্ত পহরচ্ছন্নিার/জীোণুর্ুক্তকরণ
উপকরণ েরেরাি করা ভেসে হনসি িসি পাসর এেং এই পৃষ্ঠিসলর েেেিাসরর আসগ এেং পসর কর্ীসদর (ভয ের্স্ত
কর্বচারী পহরষ্করসণর কাসজ হলপ্ত) িাসির পহরচ্ছন্নিা েি প্রস্তুিকারসকর হনসদব িনা অনুেরণ কসর এই উপকরণ
েেেিার করসি উৎোহিি করসি িসে।
o

একোর েেেিার উপসযাগী টিেুে প্রদান করার কর্থা হেসেচনা করুন যাসি অহযক েেেহৃি যান ো েস্তু
(ভযর্ন, কীসোিব, ভিস্ক, হরসর্াট কসোল) েেেিাসরর আসগ এেং/অর্থো পসর িারা র্ুেসি পাসরন।

o

খুে ভেহি স্পিব িও়ো োরসেেগুহল কর্াসি, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক, ভযখাসন েম্ভে, জসলর কল, আেজবনা ভেলার
পাত্র, এেং কাগসজর ভিা়োসল হনগবর্নকারী যসির র্সিা স্পিব-র্ুক্ত েুহেযাগুহল েোসি িসে।

o

স্পিব-র্ুক্ত েুহেযাগুহল ইনেল করা েম্ভে না িসল, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক, অন্তিপসক্ষ, খুু্ে ভেহি স্পসিবর
োরসেেগুহলর (ভযর্ন আেজবনা ভেলার পাত্র, কাগসজর ভিা়োসল হনগবর্নকারী যি) ভে িোন্ড েোহনটাইজার
উপলব্ধ করসি িসে।

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক ভেহেহলটিগুহলসক হন়েহর্িভাসে পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করসি িসে এেং অসনসকর দ্বারা েেেহৃি
উচ্চ ঝুুঁ হক েম্পন্ন যানগুহলসক এেং প্রা়েিই স্পিব করা োরসেেগুহল আরও ঘনঘন পহরষ্কার এেং জীোনুর্ুক্ত করসি
িসে। পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরণ যর্থাযর্থ এেং চলর্ান িসি িসে এেং অন্তি প্রহিটি হিেসটর পসর, তদহনক, ো
প্রস়োজন অনুযা়েী আসরা ঘনঘন িসি িসে। কীভাসে ভেহেহলটিগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করসেন িার হেিদ
হনসদব িােলীর জনে অনুগ্র্ি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং ভেেরকাহর ভকন্দ্রগুহল পহরষ্কার
করা এেং জীোণুর্ুক্ত করার হেষস়ে অন্তেবিীকালীন হনসদব হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) ভদখুন।
o

দাহ়েত্বিীল দলগুসলাসক হেশ্রার্কক্ষ হন়েহর্ি পহরষ্কার ও জীোণুর্ুক্ত করা হনহশ্চি করসি িসে। েেেিাসরর
পহরর্াসণর উপর হনভব র কসর হেশ্রার্কক্ষ আসরা ঘন ঘন পহরষ্কার করা উহচি।

o

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই হনহশ্চি করসি িসে ভয কর্বচারীসদর দ্বারা েেেহৃি উপকরণ ও েরঞ্জার্গুহল নহর্থভু ক্ত
জীোণুনািকগুহল েেেিার কসর হন়েহর্িভাসে পহরষ্কার ও জীোণুর্ুক্ত করা ি়ে। EPA দ্বারা COVID-19-এর
হেরুসদ্ধ কাযবকর হিসেসে িনাক্ত িও়ো হনউই়েকব ভেসটর পহরসেি েংরক্ষণ দপ্তসরর (Department of
Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধি পণেগুসলার িাহলকা েেেিার করুন। যহদ পহরষ্করণ এেং
জীোণুর্ুক্তকরণ োর্গ্র্ীগুহল ো পহরষ্করণ এেং জীোণুর্ুক্তকরসণর কাজটি হনরাপিার ঝুুঁ হকর কারণ ি়ে ো
উপকরণ ো ভর্হিনাহরর র্ান হনম্ন কসর ভদ়ে, িািসল দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই ভেই যরসনর ভর্হিনাহরগুহল
েেেিাসরর র্সযে িাসির স্বাযেহেহয পালসনর েসদােস্ত করসি িসে এেং/অর্থো হিজসপাসজসেল গ্লাভে েরেরাি
করসি িসে এেং/অর্থো ওই ভর্হিনাহর েেেিার করা কর্বচারীর েংখো েীহর্ি করসি িসে।

o

আোহেক, ভি়োর করা (অর্থবাৎ েেবজনীন) োর্থরুর্গুহলসি কাযবকর করা েসেবাির্ চচবার র্সযে অন্তভুব ক্ত, হকন্তু
েীহর্ি ন়ে:
▪ স্নান করার জা়েগা, ট়েসলট, এেং হেঙ্কগুহলর র্সযে ে়ে েু ট েেেযান রাখা েম্ভে না িসল, ভেগুহলর র্সযে
েস্তুগি োুঁযা ইনেল করা;
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▪ এ়োর ড্রা়োসরর পহরেসিব কাগসজর ভিা়োসলর েেেিার;
▪ ভযখাসন হেহল্ডংটির গঠনশিলী েুসযাগ ভদ়ে, একটি আোহেক িসলর ভফ্লাসর হনহদব ষ্ট ঘসরর ো েেহক্তেসগবর
েেেিাসরর জনে হনহদব ষ্ট েেবজনীন োর্থরুর্, পারস্পহরক েংক্রর্ণ েীহর্ি করসি এেং হভ়ি হন়েিণ করসি
োিাযে করসি পাসর; এেং/অর্থো
▪ েেবজনীন োর্থরুর্গুহলর র্সযে েেহক্তগি হজহনেগুহল েংরক্ষণ করা েীহর্ি করুন, হেসিষ কসর িারা একই
আোেসনর েদেে নন এর্ন েেহক্তেসগবর (ভযর্ন, রুর্সর্ট) দ্বারা ভি়োর করা ি়ে।
o

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক, ভযখাসন েম্ভে, োইসনজ, একটি হনহদব ষ্ট ের্স়ে অহযকৃ ি র্থাকার হচহ্ন, ো অনোনে পদ্ধহি
অেলেন কসর ভরেরুসর্র জনেংখো কর্াোর দ্বারা দূরসত্বর হন়ের্ পালন করা হনহশ্চি করসি িসে।

•

একজন েেহক্ত COVID-19 এ আক্রান্ত িও়োর ভক্ষসত্র দা়েেদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই িাসদর দ্বারা েেেহৃি এলাকা
পহরষ্কাসরর এেং জীোণুর্ুক্ত করার েেেযা করসি িসে, এেং ভেই পহরষ্কার করা এেং জীোণুর্ুক্তকরসণ কর্পসক্ষ খুে
ভেহি যািা়োি করা অঞ্চল এেং ভেহি স্পিব করা োরসেেগুহলসক অন্তভুব ক্ত িসি িসে।

•

ভকাসনা েেহক্তর COVID-19 িস়েসে েসল েসদি িসল অর্থো হনহশ্চি িস়ে র্থাকসল দা়েেদ্ধ পক্ষগণ "আপনার
ভেহেহলটি পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করা" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পসকব CDC এর
হনসম্নাক্ত হনসদব হিকা অনুেরণ করসেন েসল আিা করা ি়ে:
o

COVID-19 এ হনহশ্চিভাসে আক্রান্ত ো আক্রান্ত হিসেসে েসদি করা েেহক্তর েেেহৃি অঞ্চলগুহল েন্ধ কসর
হদন।
▪ দা়েেদ্ধ পক্ষগুহলসক িাসদর কাজকর্ব েন্ধ করসি িসে না, যহদ িারা ক্ষহিগ্র্স্ত এলাকাগুহল েন্ধ করসি
পাসর।

o

এলাকা়ে হের্ান োিাে ো়িাসনার জনে োইসরর দরজা ও জানালা খুলুন।

o

পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপক্ষা করুন। যহদ 24 ঘণ্টা েম্ভে না ি়ে, িািসল যিহদন
েম্ভে অসপক্ষা করুন।

o

ভকাসনা েেহক্তর COVID-19 আসে েসল েসদি িসল অর্থো হনহশ্চি িসল, ভেই েেহক্তর েেেিার করা অঞ্চলগুহল,
ভযর্ন ক্লােরুর্, োর্থরুর্, েকসলর েেেিাসরর ের্স্ত অঞ্চল পহরষ্কার ও জীোণুর্ুক্ত করুন।

o

একোর এলাকা যর্থাযর্থভাসে পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্ত করা িস়ে ভগসল, এটি েেেিাসরর জনে ভখালা ভযসি
পাসর।
▪ COVID-19 আসে েসল েসদি করা িস়েসে অর্থো হনহশ্চি করা িস়েসে এর্ন েেহক্তর োসর্থ ঘহনষ্ঠ ো
হনকট ভযাগাসযাগ ভনই এর্ন েেহক্তেসগবর পহরষ্কার এেং জীোনুর্ুক্তকরসণর পর িারা কর্বসক্ষসত্র হেসর আেসি
ো কোম্পাে-র্যেয কাযবকলাপগুহল আোর শুরু করসি পারসেন।

▪ "ঘহনষ্ঠ এেং কাোকাহে" ভযাগাসযাগ েম্পসকব িসর্থের জনে DOH এর "COVID-19 েংক্রর্ণ ো
এক্সসপাজাসরর পর কাসজ হেসর আো েরকাহর ও ভেেরকাহর কর্বচারীসদর জনে অন্তেবিীকালীন হনসদব হিকা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) ভদখুন।
o

•

COVID-19 এ েসদিভাজন ো হনহশ্চি অেুয েেহক্তর প্রদিবন ো েুহেযা েেেিাসরর পর যহদ োি হদসনর
ভেহি ের়্ে অহিোহিি ি়ে, িািসল অহিহরক্ত পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরসণর প্রস়োজন ভনই, হকন্তু
হন়ের্র্াহেক পহরষ্কার এেং জীোণুর্ুক্তকরণ করা উহচি।

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই কর্বচারীসদর র্সযে খাোর এেং পানী়ে (ভযর্ন, োসেট োইসলর খাোর) ভাগ কসর
খাও়ো হনহষদ্ধ করসি িসে, যহদ না েেহক্তেগব একই পহরোসরর েদেে িন এেং খাও়োর ের়্ে কর্বচারীসদর
োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে রাখার র্সিা পযবাপ্ত জা়েগা রাখসি িসে।
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C. পর্ব ায়ক্ররমক ররওস্থ্পরনং
•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই একটি কোম্পাে হনরাপিা পযবসেক্ষক র্সনানীি করসি িসে যার দাহ়েসত্বর র্সযে রস়েসে
উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলর হরওসপহনংস়ের পহরকল্পনার েকল হদক েেবদা ভর্সন চলা হনহশ্চি করা।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক পযবা়েক্রহর্ক-ভাসে কাযবকলাপগুহল হরওসপহনংস়ের জনে উৎোহিি করা ি়ে যাসি অপাসরিনগি
ের্েোগুহল উৎপাদন ো কাজ েম্পহকব ি হক্র়োকলাপগুহল স্বাভাহেক পযবাস়ে হেসর আোর আসগ ের্াযান কসর ভনও়ো
যা়ে। দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক প্রর্থর্োর পুনরা়ে ভখালার ের়্ে পহরেিব সনর েসি র্াহনস়ে হনস়ে হক্র়োকলাপ উপলভে কসর
ভিালার জনে কর্ী েংখো, কাসজর ের়্ে এেং হিক্ষার্থীর েংখো েীহর্ি করার কর্থা হেসেচনা করসি িসে।

D. শর্া াস্থ্র্া

পররকল্পনা

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই হনহশ্চি করসি িসে ভয িারা ভেসটর ইেুে করা হিসল্পর হনসদব িনা পযবাসলাচনা কসরসেন
এেং েুসঝসেন এেং হরওসপহনংস়ের আসগ, অেিেই, হনসচর হনসদব ি র্সিা হরওসপহনংস়ের পহরকল্পনা জর্া হদসি িসে।

•

হরওসপহনংস়ের পহরকল্পনাগু়েহল গঠন করার ের়্ে দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক কোম্পাসের কহর্উহনটি েদেেসদর (ভযর্ন,
কর্বচারী, হিক্ষার্থী, আগ্র্িী েংযাগুহল) জহ়িি করসি িসে। হরওসপহনংস়ের পহরকল্পনাগুহল জহ়িি এেং োর্হগ্র্ক
পহরকল্পনা প্রহক্র়োসি হলপ্ত গ্রুপগুহলসক েনাক্ত করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হিক্ষার্থী, হপিার্ািা ো আইহন অহভভােক, কর্বচারী এেং হভহজটরসদর জনে একটি ভযাগাসযাগ
পহরকল্পনা গস়ি িু লসি িসে যা হরওসপহনং-েংক্রান্ত হনসদব িােলী, প্রহিক্ষণ, োইসনজ এেং েেহক্তেগবসক ির্থে প্রদাসনর
একটি অহেচহলি উপা়েসক অন্তভুব ক্ত কসর। দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক ওস়েেসপজ, ভটক্সট এেং ইসর্ল গ্রুপ, এেং ভোিোল
হর্হি়ো গ্রুপ ো ভপাে গস়ি ভিালার কর্থা হেসেচনা করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক র্ুসখ েসল ো োইসনসজর র্াযেসর্, একটি ে়ে েু সটর োর্াহজক দূরত্ব েজা়ে না রাখা যাও়োর
ভক্ষসত্র, PPE, হেসিষ কসর র্ুসখর আেরণ েেেিার করা েম্পসকব েকল হিক্ষার্থী, কর্বচারী, এেং হভহজটরসদর CDC
এেং DOH এর হনসদব হিকাগুহল ভর্সন চলসি উৎোহিি করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক, হনহশ্চি ভকসের ভক্ষসত্র কাসক েোর আসগ জানাসি িসে িার জনে ভযাগাসযাসগর র্ূল েেহক্ত ো
ের্ন্ব়েকারী র্সনানীি করসি িসে এেং পরেিী ভযাগাসযাসগর জনে কারা দা়েেদ্ধ িা র্সনানীি করসি িসে।
COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহি এেং প্রহিষ্ঠাসনর কাযবকর করা পহরকল্পনাগুহল েম্পসকব
ের্ন্ব়েকারীসদর হিক্ষার্থী এেং কর্বচারীসদর প্রসশ্নর উির ভদও়োর জনে দা়েেেদ্ধ র্থাকসি িসে।
o

েম্ভে িসল, জনস্বাসযের পহরহযহি র্হনটর করার জনে এেং ভযৌর্থভাসে র্হনটর করার ভকৌিলগুহল গস়ি িু লসি,
ের্ন্ব়েকারীসদর যানী়ে স্বাযে দপ্তর এেং অনোনে উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলর োসর্থও ঘহনষ্ঠভাসে কাজ করসি
িসে।

III. ররক্রয়াসমভি
A. রিরনং এবং শটরেং
•

আোহেক উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহল হিক্ষার্থী, েোকাহি, এেং/অর্থো হিক্ষার্থীসদর োসর্থ েংযুক্ত কর্ীরা প্রসেি করার
আসগ ো প্রসেি করার েসি েসি COVID-19 এর জনে িাসদর একটি র্হলহকউলার িা়েসগানহেক ভটে েেেিার
কসর পরীক্ষা করাসনা ভেসে হনসি পাসর।
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o

প্রহিষ্ঠানগুহলসক, অন্তিপসক্ষ, অনে ভেট এেং ভদি ভর্থসক আো হিক্ষার্থীসদর আোর েসি েসি পরীক্ষা করাসনার
েুপাহরি করা ি়ে।

o

অনে ভেট এেং ভদিগুহল ভর্থসক আো েেহক্তেগবসক 7 ভর্থসক 14 হদসনর র্সযে ো উপেগব ভদখা হদসল পুনরা়ে
পরীক্ষা করাই েসেবাির্ চচবা।

o

ভয ের্স্ত েেহক্তেসগবর উপেগবগুহল আসে, হকন্তু COVID-19 ভটসের েলােল ভনসগটিভ এসেসে, অেুয
র্থাকাকালীন িাসদর োহ়িসি ো আইসোসলিসন র্থাকসি িসে এেং অহিহরক্ত ভটহেংস়ের প্রস়োজনী়েিা আসে হকনা
এেং কখন স্বাভাহেক কাযবকলাপ পুনরা়ে শুরু করসি পারসেন ভে েম্পসকব িাসদর স্বাযে ভেো প্রদানকারীর
োসর্থ পরার্িব করসি িসে।

o

আোহেক উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলসি, আগর্সনর পসর হিক্ষার্থীসদর ভটে করাসনা পযবন্ত, এেং ভটসের েলােল
ভনসগটিভ না আো পযবন্ত আলাদা রাখা িসে হকনা িা দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হযর করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক ভজসন রাখসি িসে ভয, CDC এেং DOH এর হনসদব িনা অনুযা়েী, আন্তজবাহিক ভ্রর্সণর পসর,
হিক্ষার্থী ো কর্বচারীসদর ভকাস়েসরন্টাইন করসি িসি পাসর।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক কোম্পাসে ভটহেং হেসের্ ো েক্ষর্ িসল ভেলে-ভটহেং হেসের্ গস়ি ভিালার কর্থা হেসেচনা
করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষসক অেিেই কর্ী, হিক্ষার্থীসদর জনে োযেিার্ূলক হন়েহর্ি স্বাযে পরীক্ষা অনুিীলন কাযবকর করসি িসে
এেং ভযখাসন করা েম্ভে, হভহজটরসদর (ভযর্ন কোম্পাে-র্যেয টু ের গ্রুপগুহল) েূহচেদ্ধ করসি িসে, হকন্তু
ভিহলভাহর কর্ীসদর জনে এই যরসনর হিহনং োযেিার্ূলক করা যাসে না।
o

কোম্পাসে কাজ করার জনে হরসপাটব করা কর্বচারীসদর অেিেই প্রহিহদন হিন করসি িসে।

o

উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহল ভযভাসে হযর করসে, হিক্ষার্থীসদর অেিেই একটি হনহদব ষ্ট ের়্ে অন্তর হিন করসি িসে
হকন্তু প্রহিহদন হিন করার প্রস়োজন ভনই।

o

েেহক্তেগব উচ্চ হিক্ষা েংক্রান্ত কাযবকলাসপ েিরীসর হরসপাটব করার আসগ, হিহনংস়ের েেেযা যিটা েম্ভে দূরেিী
যান ভর্থসক করার েুপাহরি করা ি়ে (ভযর্ন ভটহলসোন ো তেদুেহিন ের্ীক্ষা); অর্থো োইসটও করা ভযসি
পাসর।

o

হিহনং ি়ে একটি হিহজটাল ো োর্না োর্হন প্রসশ্নাির েেেিার কসর েম্পূণব করসি িসে যা হনযবারণ কসর
েেহক্তটি হনম্নহলহখি পহরহযহির েিুখীন িস়েসেন হকনা:
(a)
ভজসনশুসন গি 14 হদসনর র্সযে COVID-19 এর জনে পরীক্ষা়ে পহজটিভ েল এসেসে ো যার র্সযে
COVID-19 এর উপেগব রস়েসে এর্ন কাসরার ঘহনষ্ঠ ো হনকট েংস্পসিব ভর্থসকসেন।
(b)

গি 14 হদসনর র্সযে COVID-19 পরীক্ষার েল পহজটিভ এসেসে; এেং/অর্থো

(c)

গি 14 হদসন িার COVID-19 এর ভকানও লক্ষণ ভদখা হদস়েসে হক না।

•

েক্ষর্ িসল, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক েূহচেহিভূব ি হভহজটরসদর (ভযর্ন, কোম্পাে ভেহেহলটিগুহল েেেিার করার জনে
অনুসর্াহদি োযারণ র্ানুষ) জনে ভিলর্থ হিহনং চচবাগুহল কাযবকর করুন।

•

COVID-19 এর োসর্থ েংহিষ্ট উপেগব েম্পসকব েেবাহযক িালনাগাদকৃ ি িসর্থের জনে "কসরানাভাইরাসের উপেগবের্ূি
(Symptoms of Coronavirus) " েংক্রান্ত CDC এর হনসদব হিকা ভদখুন।
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•

COVID-19 এর োহন্নসযে ো উপেগবগুহলর জনে পহজটিভ হিন িও়ো ভয ভকাসনা েেহক্তেগবসক অেিেই অহেলসে
োহ়িসি ো িাসদর োেযাসন, ো হনযবাহরি ভকা়োসরন্টাইন ো আইসোসলিসনর জা়েগা়ে স্বাযে র্ূলো়েন এেং
ভটহেংস়ের হনসদব িীকা ো েসদােস্ত েি পাঠাসি িসে। COVID-19 এর পরীক্ষার েল পহজটিভ িসল দা়েেদ্ধ
পক্ষগণসক অেিেই অহেলসে ভকেটি েেসন্ধ ভেট এেং যানী়ে স্বাযে দপ্তরসক জানাসি িসে। প্রসযাজে িসল, দা়েেদ্ধ
পক্ষগণসক, েেহক্তটিসক স্বাযেসেো ও ভটহেং হরসোসেবর ির্থেও েরেরাি করসি িসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক ভযাগাসযাসগর একটি ভকন্দ্রী়ে েেহক্ত হনযবারণ করসি িসে, যা কাযবকলাপ, অেযান, হিেট ো হদন
অনুযা়েী পহরেহিব ি িসি পাসর, ভয েকল প্রশ্নপত্র গ্র্িণ এেং যাচাই করার জনে দা়েী, এই যরসনর ভযাগাসযাসগর
েেহক্তসক েোর জনে হনহদব ষ্ট েেহক্ত হিসেসে হচহহ্নি করা িস়েসে যাসক িারা পসর COVID-19 েম্পহকব ি উপেগব
অনুভে করসে হক না ো COVID-19 এর োহন্নসযে এসেসেন হকনা িা জানাসেন।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগসণর উহচৎ েেহক্তেসগবর জনে এটি আেিেক করা যাসি, যহদ এেং যখন উপসরাক্ত ভকান প্রসশ্নর প্রহি
িাসদর উিসর পহরেিব ন ি়ে িারা ভযন অহেলসে িা প্রকাি কসরন, ভযর্ন যহদ িারা উপেগব অনুভে করসি শুরু
কসরন, কাসজর ের়্ে ো িার পসর।
o

হিহনংস়ের প্রসশ্নািসরর পািাপাহি, র্াহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর কর্বেংযাসনর ের্ান েুসযাগ কহর্িন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ো DOH এর হনসদব িােলী অনুযা়েীও িাপর্াত্রা পরীক্ষা করা িসি
পাসর। দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক কর্বচারীর স্বাযে েংক্রান্ত ভিটার (ভযর্ন একটি হনহদব ষ্ট িাহরসখ এেং ের্স়ে একজন
েেহক্তর হনহদব ষ্ট িাপর্াত্রার ভিটা) ভরকিব রাখা ভর্থসক হনহষদ্ধ করা ি়ে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষসক হনহশ্চি করসি িসে ভয কর্ী হিহনং কাযবক্রর্ েম্পাদন করসেন, িাপর্াত্রা যাচাই েি, িারা
েেহক্তগি পহরচযবা পহরসষোর ভেহেহলটিগুহলসি প্রসেি করা েম্ভােে েংক্রহর্ি কর্বচারী ো হভহজটরসদর োহন্নযে ভর্থসক
যর্থাযর্থ ভাসে েুরহক্ষি। ভয কর্ীরা হিহনং কাযবক্রর্ েম্পাদন কসরন িাসদর ভরাগ হন়েিণ ও প্রহিসরায ভকন্দ্র
(CDC), স্বাযে হেভাগ (DOH) এেং ভপিাগি হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) ভপ্রাসটাকসলর োসর্থ
পহরহচি কর্বকিব া-হচহহ্নি েেহক্তসদর দ্বারা প্রহিহক্ষি িও়ো উহচি।

•

হিহনং করা কর্ীসদর জনে কর্পসক্ষ একটি স্বীকৃ ি ভেে কভাহরং ো র্াস্ক েি েেহক্তগি প্রহিরক্ষার্ূলক েরঞ্জার্
(PPE) প্রদান করা উহচি এেং িাসদর িা েেেিার করা উহচি, এেং িাসি গ্লাভে, একটি গাউন, এেং/অর্থো
একটি ভেে হিল্ড অন্তভুব ক্ত িসি পাসর।

B. েনাক্ত এবং খ্ুুঁস্থ্জ শবর করা
•

কর্বচারী, হিক্ষার্থী, এেং হভহজটর েি, কোম্পাসে একজন েেহক্তর COVID-19 পরীক্ষা়ে পহজটিভ েলােল িস়েসে
েসল জানসি পারসল, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক, অেিেই অহেলসে ভেট এেং যানী়ে স্বাযে হেভাগসক ভেই েম্পসকব জানাসি
িসে।

•

একজন েেহক্ত পহজটিভ পরীহক্ষি িসল, দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই, েেহক্তটির ের্স্ত েংসযাগ খুুঁসজ ভের করসি,
যানী়ে স্বাযে দপ্তসরর োসর্থ হনউ ই়েকব ভেট েংসযাগ খুুঁসজ ভের করার কর্বেূহচর (New York State Contact
Tracing Program) র্াযেসর্ প্রদি ভপ্রাসটাকল, প্রহিক্ষণ এেং েরঞ্জার্গুহল অনুযা়েী পহরকল্পনাগুহল গস়ি িু লসি িসে।
যুক্তরাষ্ট্রী়ে এেং ভেসটর আইন ও হেযান অনুযা়েী অেিেই ভগাপনী়েিা েজা়ে রাখসি িসে। দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক
অেিেই ভেট এেং যানী়ে স্বাযে দপ্তসরর েংস্পিব খুুঁসজ ভের করার, আইসোসলিন, এেং ভকা়োসরন্টাইসনর
উসদোগগুহলর োসর্থ েিসযাহগিা করসি িসে।
o

েম্ভে িসল, কর্বচারী এেং হিক্ষার্থীসদর িরীসরর র্সযে েংসযাগ খুুঁসজ ভের করা এেং ভযাগাসযাসগর প্রহক্র়ো
হস্ট্র্র্লাইন করসি দা়েেদ্ধ পক্ষগণ েংসযাগ খুুঁসজ ভের করার এেং িা ট্রোক করার ভস্বচ্ছার্ূলক প্রযুহক্ত (ভযর্ন
ভর্াোইল অোহপ্লসকিন) এর প্রস্তাে হদসি পাসরন।
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o

ভযখাসন েম্ভে, ভেখাসন কোম্পাে-র্যেয ভলাকজসনর জনে েংসযাগ খুুঁসজ ভের করার প্রসচষ্টাগুহল েম্পন্ন করসি
দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক কর্ী এেং হিক্ষার্থীসদর প্রহিহক্ষি করসি যানী়ে স্বাযে দপ্তসরর োসর্থ েিসযাহগিা করসি িসে।

•

ভেট এেং যানী়ে স্বাযে দপ্তরগুহল COVID-19 েংক্রহর্ি অর্থো েংস্পসিব আো েেহক্তর আইসোসলিন অর্থো
ভকাস়েসরন্টাইন েসর্ি হনরীক্ষসণর েেেযা োস্তো়েন করসে এেং গহিহেহয েীহর্ি করসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই হনহশ্চি করসি িসে ভয, ভয ের্স্ত েেহক্তেগবসক োেযান কসর ভদও়ো িস়েসে ভয িারা
একজন COVID-19 েংক্রহর্ি েেহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসযে ো কাোকাহে এসেসেন, িাসদর জনে হরসপাটিবং পহরকল্পনাগুহল
আসে, এেং ভেই েংস্পসিব আোর হেষ়েটি খুুঁসজ ভের করা, ট্রোহকং ো অনোনে পদ্ধহির র্াযেসর্ িাসদর েিকব কসর
ভদও়ো িস়েসে।

•

দা়েেদ্ধ পক্ষগসণর COVID-19 এর েসদিভাজন ো হনহশ্চি ভকে ো COVID-19 এ আক্রান্ত েেহক্তর োসর্থ ঘহনষ্ঠ
ো কাোকাহে ভযাগাসযাসগর পর কাসজ ো ক্লাসে হেসর আেসি চাও়ো েেহক্তেগব েংক্রান্ত ভপ্রাসটাকল ো পহলহে জানার
জনে "COVID-19 েংক্রর্ণ ো এক্সসপাজাসরর পর কাসজ হেসর আো েরকাহর ও ভেেরকাহর কর্বচারীসদর জনে
অন্তেবিীকালীন হনসদব হিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) ভদখা উহচি।

IV. ররিষ্ঠাস্থ্নর পররকল্পনাসমভি
দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হনসচর হলসঙ্ক অেিেই একটি হনহশ্চিকরণ জর্া করসি িসে ভয িারা এই হনসদব িনাটি পস়িসেন এেং
েুসঝসেন। উপরন্তু, এই হনসদব িনা অনুযা়েী, হরওসপহনং এেং চলসি র্থাকা েংকটকালীন পহরহযহিসি কাযব পহরচালনার জনে
দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক অেিেই পহরকল্পনা(পহরকল্পনাগুহল) তিহর এেং জর্া করসি িসে।
পহরকল্পনাগুহলসক কোম্পাসের ভেকসিাল্ডারসদর োসর্থ জহ়িি িও়ো প্রহিেহলি করসি িসে এেং, এিদ্বারা উহেহখি
নুেনির্ আেহিেকিাগুহল অনুযা়েী িসি িসে, যা আওিাভু ক্ত করসে: (1) কোম্পাসের হরওসপহনং, (2) িারীহরক অেযা
র্হনটর করা, (3) ভাইরােটির েম্ভােে েংক্রর্ণ েংেরণ, এেং (4) COVID-19 েংক্রর্সণর অিোহযক হেস্তাসর,
প্রস়োজন িসল কোম্পাসে েিরীসর এসে ভয কাযবকলাপগুহল করসি ি়ে, ভেগুহল েন্ধ করা। কর্বচারী এেং হিক্ষার্থীসদর
অোসক্সে করার জনে দা়েেদ্ধ পক্ষগণসক হরওসপহনংস়ের েম্পূণব পহরকল্পনাগুহল অেিেই দৃহষ্টসগাচর ি়ে এর্ন জা়েগা়ে
লাগাসি িসে।
শবসরকারী এবং অনোনে অসরকারর উচ্চ রেক্ষা ররিষ্ঠানগুরলভক িাসদর পহরকল্পনাগুহল DOH এর ভে োইল করসি
হনম্নহলহখি ের্ব জর্ার হলঙ্কটি েেেিার করসি িসে। এই হনসদব িনার োসর্থ অনুেহিব িা হনহশ্চি করসি প্রস়োজন অনুযা়েী
DOH এর এই যরসনর উচ্চ হিক্ষা প্রহিষ্ঠানগুহলসক িাসদর পহরকল্পনাগুহল পহরর্াজবন করসি েলসি িসি পাসর।
https://forms.ny.gov/s3/higher-education-reopening
শেট ইউরনর্ারসব টি অফ রনউ ইয়কব (SUNY) এবং রসটি ইউরনর্ারসব টি অফ রনউ ইয়কব (CUNY) ররিষ্ঠানগুরলভক িাসদর
পহরকল্পনাগুহল েংহিষ্ট চোসন্সলসরর অহেসে জর্া করসি িসে এেং উপসরর জর্া করার ের্বটি েেেিার করসি পারসেন
না। SUNY এেং CUNY আহযকাহরকরা প্রহিটি প্রহিষ্ঠাসনর োসর্থ িাসদর জর্া করা পহরকল্পনাগুহলর হেষস়ে েরােহর
ভযাগাসযাগ করসেন।

রনরাপত্তার আস্থ্রা িিে, রনস্থ্দবরেকা এবং ররস্থ্সাসব গুরল এখ্াস্থ্ন উপলব্ধ:
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হনউ ই়েকব ভেট স্বাযে দপ্তসরর নসভল কসরানাভাইরাসের (COVID-19) ওস়েেোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
র্াহকব ন যুক্তরাসষ্ট্রর ভরাগ হন়েিণ ও প্রহিসরায কসরাভাইরাে (COVID-19) ওস়েেোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ভপিাগি হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন COVID-19 ওস়েেোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
আসর্হরকান কসলজ ভিলর্থ অোসোহেস়েিন (American College Health Association) ওস়েেোইট
https://www.acha.org

রনস্থ্ের রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন শর্ আপরন এই রনস্থ্দবরেকা অনুর্ায়ী পররোলনা করার জনে আপনার
দায়বদ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্েন এবং বুস্থ্েস্থ্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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