COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায়
উচ্চরিক্ষা গববষণাি জন্য অন্তবব র্তীকালীন্ রন্বদব রিকা

আপরন্ এই ন্রিটি পবি আপরন্ ন্ীবে রন্রির্ত কিবর্ত পাবিন্।
08 জুন 2020 এর হিসেসে

উবেিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্া চলাকালীন উচ্চহিক্ষা গসেষণা েুহেধােমূসির মাহলক/অপাসরটর এেং তাসের কমমচারী
এেং ঠিকাোরসের গসেষণা েুহেধােমূি পুনরায় খ ালা ো কার্মক্রম চাহলসয় র্াওয়ার েময় COVID-19 এর প্রােুর্মাে
খেসক োেধানতা েংক্রান্ত হেহধ-হনসষধ প্রোন করার জনয এই অন্তেমতী হনসেম হিকা ("উচ্চহিক্ষা গসেষণার জনয COVID19 এর অন্তেমতী হনসেম হিকা") ততহর িসয়সে।
এই হনসেম হিকাগুহল খকেলমাত্র নূযনতম প্রসয়াজনীয়তা এেং হনসয়াগকতম া অহতহরক্ত েতকম তা এেং হনসষধাজ্ঞা জাহর করসত
পাসরন। এই হনসেম হিকাগুহল প্রকািনার েময় েেমাহধক পহরহচত গণস্বাস্থ্য অনুিীলসনর উপর হর্হি কসর ততহর, এেং খর্ই
নহের উপর হনর্ম র কসর এই হনসেম হিকা ততহর িসয়সে তা প্রায়িই পহরেতম ন িসত পাসর এেং পহরেতম ন িসয় োসক।
োয়েদ্ধ পক্ষ – হনসচ েংজ্ঞাহয়ত অনুর্ায়ী – উচ্চহিক্ষা গসেষণা েংক্রান্ত েে স্থ্ানীয়, খেট এেং খেডাসরল প্রসয়াজনীয়তা
পালন করার জনয োয়েদ্ধ। োয়েদ্ধ পক্ষ এই প্রসয়াজনীয়তায় খর্সকাসনা িালনাগােকরসণর োসে েঙ্গত োকার জনয
োয়েদ্ধ, খেইোসে পহরচালনা এেং/অেো োইসটর হনরাপিা পহরকল্পনার মসধয তা অন্তর্ুম ক্ত করার জনযও োয়েদ্ধ
োকসে।
পটভূ রি
7ই মাচম, 2020 তাহরস , গর্নমর অযান্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসত একটি জরুহর অেস্থ্া খ াষণা কসর
হনেমািী আসেি 202 জাহর কসরহেসলন। েমগ্র হনউইয়কম জুসে COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমিন সটসে। আসরা
েহেসয় পো হ্রাে করসত, খর্ াসন েম্ভে, েযহক্তসের মসধয অেিযই অন্তত 6 েু সটর োমাহজক েূরত্ব েজায় রা সত িসে।
20 মাচম 2020 তাহরস গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.6 জাহর কসরন, র্াসত েমস্ত খগৌণ েযেোগুহলসক েপ্তসরর
েপ্তর মধযস্থ্ কমীসের কাজকমমসক েন্ধ রা ার হনসেম ি খেওয়া িয়। অতযােিযকীয় েযেো, ঠিক খর্র্াসে এম্পায়ার খেট
খডসর্লপসমন্ট কসপমাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) দ্বারা েংজ্ঞােদ্ধ করা িসয়সে,
পহরচালনহেহধ েযহক্তগত হনসষধাজ্ঞার িতম ােলীর মসধয প্রসর্াজয নয় হকন্তু হনউ ইয়কম খেট হডপাটমসমন্ট অে খিলে
(Department of Health, DOH) দ্বারা জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপে কাসজর পহরসেি েজায় রা ার জনয
প্রসয়াজনীয় পহরচালনহেহধ এেং হনসেম িােলী খমসন চলসত িসে এেং র্ত খেহি েম্ভেে োমাহজক েূরত্ব েজায় রা াসত েৃঢ়
অনুসরাধ করা িসয়সে।
12ই এহপ্রল, 2020 তাহরস , গর্নমর কুওসমা েমেস্ত অতযােিযকীয় েযেোয়ীক প্রহতষ্ঠানসক তার কমীসের, র্ারা কমমস্থ্সল
উপহস্থ্ত আসে, হেনামূসলয তাসের মুস র আচ্ছােন, র্া তাসের কাসজর েময় জনোধারণ ো গ্রািকসের েসঙ্গ েরােহর
েংসর্াগ টার েময় অেিযই েযেিার করসত িসে, তা প্রোন করসত হনেমািী আসেি 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15
এহপ্রল 2020 তাহরস গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.17 জাহর কসরসেন, র্া েুই েেসরর খেহি েয়েী এেং
হচহকৎোগতর্াসে মুস র আেরণ েিন করসত েক্ষম েকলসক একটি েেমজনীন স্থ্াসন এেং র্ ন োমাহজক েূরত্ব েজায়

রা া েম্ভে নয়, ো র্ ন োমাহজক েুরত্ব েজায় রা সেন না, ত ন তাসের নাক ও মু একটি মাস্ক অেো কাপসের
ততহর মুস র আেরণ হেসয় ঢাকার জনয হনসেম ি খেয়। 16 এহপ্রল 2020 তাহরস গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.18
জাহর কসরন র্া েরকারী এেং খেেরকারী পহরেিণ ো অনযানয র্াোর পহরেিণ েযেিার করা েুই েেসরর খেহি
েয়সের এেং হচহকৎোগতর্াসে একটি মুস র আেরণ েিণ করসত েক্ষম েকল মানুষসক অেিযই খকান র্াত্রার েময়
তাসের নাক এেং মুস র উপর একটি মাস্ক অেো মুস র আেরণ পরার হনসেম ি খেয়। এোোও েরকাহর ো খেেরকাহর
পহরেিসনর খর্ খকান পহরচালক ো চালকসক একটি মুস র আেরণ ো মাস্ক র্া তাসের নাক এেং মু খঢসক রাস , টা
পরার হনসেম ি খেয় র্ ন খতমন খকান গাহেসত খকান র্াত্রী োসক। েযেোহয়ক প্রহতষ্ঠাসনর পহরচালক/মাহলকসের, মুস র
আেরণ ো মাসস্কর আেহিযকতা না খমসন চলা েযহক্তেগমসক প্রসেি করসত না খেওয়ার অহধকার প্রোন কসর গর্নমর
কুওসমা, 29 খি খম, 2020 তাহরস হনেমািী আসেি 202.34 জাহর কসরসেন।
26খি এহপ্রল, 2020 তাহরস গর্নমর কুওসমা খ াষণা কসরন খর্ তেয-পহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেষসণ পর্মায় হর্হিসত
হনউইয়সকম হিল্প এেং েযেো পুনরায় খ ালার েযাপাসর পর্মায় হর্হিক েৃহির্হঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 খম 2020 তাহরস
গর্নমর েযেস্থ্া কসরন খর্ নতু ন COVID-19 েংক্রমণ জনোস্থ্ পহরসষো লক্ষণ হর্হিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট খট্রহেং েি
জনস্বাসস্থ্যর হেহর্ন্ন হেক মাোয় খরস আঞ্চহলক হেসেষণটি করা িসে। 11 খম, 2020-এ, গর্নমর কুওসমা খ াষণা
কসরন খর্, হনউ ইয়সকম র খেি হকেু অঞ্চসল 15 খম, 2020-এর প্রেম পর্মায় শুরু িসে, র্া উপলর্য আঞ্চহলক খমহট্রক্স
এেং েূচসকর উপর হর্হি কসর। 29 খি খম, 2020 তাহরস , গর্নমর কুওসমা খ াষণা কসরসেন খর্ খেসটর হেহর্ন্ন
অঞ্চসল হরওসপহনংসয়র হদ্বতীয় পর্মায় শুরু িসে, এেং র্াইরােটি হকর্াসে প্রহতসরাধ করা খর্সত পাসর তা অনেরত
পর্মসেক্ষণ করার জনয হনউ ইয়কম োেী, েরকারী কমমকতম া এেং হেসিষজ্ঞসের জনয রাসজযর হেস্তৃ ত খডটা েংগ্রসির প্রসচিাসক
একহত্রত করসত একটি নতু ন প্রারহম্ভক েতকীকরণ ডযািসোডম োস্তোয়ন েযেিার করার কোও খ াষণা কসরসেন।
হনম্নহলহ ত মানেণ্ডগুহল োোও, পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপে কমম পহরসেি েজায় রা ার জনয উচ্চহিক্ষা গসেষণা েুহেধার
পহরচালক/অপাসরটরসের অেিযই স্বাস্থ্য হের্াসগর (Department of Health, DOH) জাহর করা হনসেম িনা ও আসেি
খমসন চলা অেযািত রা সত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন খর্, হনউ ইয়কম খেট দ্বারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ খেসক এই নহেসত উসে
পহরচালনা হেহধ পৃেক, অহধক োম্প্রহতক হনসেম হিকা প্রসয়াগ করা িসে।

করা

রন্উ ইয়কব স্টেবট দারয়ত্বিীল উচ্চরিক্ষা গববষণাি িান্
আসমহরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), খেন্টােম ের হডহজজ কসেল
অযান্ড হপ্রসর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ায়রনসমন্ট খপ্রাসটকিন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকম ন র্ুক্তরাসের শ্রম হের্াসগর অকুসপিনাল খেেটি অযান্ড খিলে
অযাডহমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূযনতম মান, তসে
খেটু কুর মসধয েীমােদ্ধ নয়, তা েি প্রসর্াজয খেডাসরল িতম ােলী েসেমাপহর নূযনতম রাসজযর মান েযতীত খকাসনা উচ্চ
হিক্ষা গসেষণা কার্মক্রম পহরচাহলত িসত পারসে না।
এই হনসেম হিকার মসধয োকা খেসটর মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ার েময় পহরচাহলত েকল উচ্চহিক্ষা গসেষণা
কার্মক্রসমর খক্ষসত্র প্রসর্াজয র্তক্ষণ না খেট কতৃম ক োহতল ো েংসিাধন করা িয়। গসেষণা খেহেহলটির
মাহলক/পহরচালক, ো গসেষণা খেহেহলটির মাহলক/পহরচালক দ্বারা হনসয়াহজত অনয খকাসনা পক্ষ (উর্য় খক্ষসত্রই,
"োয়েদ্ধ পক্ষ") এই মানেণ্ডগুহল পূরণ করার জনয োয়েদ্ধ োকসেন।
হনমনহলহ ত হনসেম হিকা হতনটি হনহেম ি হের্াসগ েংগঠিত করা িসয়সে: মানুষ, স্থ্ান, এেং প্রহক্রয়ােমূি

I. িান্ুষ

2

A. িািীরিক দূিত্ব
•

োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে খর্ োহের খর্তসর েম্পাহেত খর্সকাসনা কাসজর খক্ষসত্র, উপহস্থ্ত জনেং যা েি
একটি হনহেম ি এলাকার জনয োটিমহেসকট অে অকুপযাহন্স দ্বারা হনধমাহরত েসেমাচ্চ জনেং যার 50%-এর মসধয েীমােদ্ধ
োকসে; এেং

•

েে েযহক্তর মসধয েেেময় অন্ততপসক্ষ েয় েু সটর িারীহরক েূরত্ব েজায় োকসে হক না তা োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত
করসত িসে, র্হে না মূল কার্মকলাসপর হনরাপিার জনয েূরত্ব কমাসত িয়। র্ নই খকান েযহক্তর অনয েযহক্তর েয়
েু সটর মসধয আেসত িসে, ত ন গ্রিণসর্াগয মু ােরণ পরসত িসে। র্হে অনয খকউ অপ্রতযাহিতর্াসে েয় েু সটর মসধয
আসে তািসল েযহক্তসের অেিযই মু ােরণ পরার জনয প্রস্তুত োকসত িসে।

•

o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ ত মুস র আেরণগুহলর মসধয অন্তর্ুম ক্ত হকন্তু েীহমত নয়, মু
ঢাসক এরকম কাপসের মুস র আেরণ এেং হডজসপাসজসেল মাস্কে।

এেং নাক উর্য়ই

o

র্হেও, কাসজর ধরসনর জনয (খর্মন োিয পোেম ো রাোয়হনক হনসয় কাজ, খে াসন অহি হনসরাধক মু ােরণ
পরা হনহিত করসত িসে) খর্ াসন োধারণত েযহক্তগত েুরক্ষামূলক েরঞ্জাসমর (PPE) একটি উচ্চ মাসনর
েুরক্ষার প্রসয়াজন খেইেে খক্ষসত্র কমমসক্ষসত্রর কার্মকলাপগুহলর জনয কাপসের, হডজসপাসজসেল, ো অনযানয োহেসত
ততহর মুস র আেরণ স্বীকৃ ত নয়। খেইেমস্ত কার্মকলাসপর জনয, খপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসেম হিকা অনুর্ায়ী েংজ্ঞাহয়ত করা হেেযমান
হিসল্পর মানেণ্ড অনুর্ায়ী N95 খরহিসরটার ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযািত রা া উহচত।

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর একটি হনহেম ি েমসয় একটি এলাকায় োকা েযহক্তর েং যা কমাসনার জনয নীহত প্রণয়ন করা
উহচত। উোিরণস্বরূপ, খর্ েে কার্মক্রসমর জনয হনরাপসে কার্মক্রম েম্পন্ন করসত শুধুমাত্র একজন েযহক্ত
র্সেি, খেেে খক্ষসত্র োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত শুধুমাত্র একজন েযহক্তর মসধয কার্মকলাপ েীহমত করা
(উোিরণস্বরূপ পশুসের াওয়াসনার জনয খকেল একজন েযহক্তর উপহস্থ্হত)।

োয়েদ্ধ পক্ষ ওয়াকম সেিসনর (খর্মন লযাে খেঞ্চ) েং যা এেং েযেিার পহরেতম ন এেং/অেো েীমােদ্ধ করসত
পাসর, র্াসত েযহক্তরা েে হেক খেসক অন্তত েয় েু ট েূরত্ব (খর্মন পািাপাহি এেং র্ ন এসক অপসরর মুস ামুহ
িয়) েজায় রা সত পাসর এেং একজন েযেিাসরর পর পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না কসর ওয়াকম সেিন র্াগার্াহগ
না কসর। র্ ন ওয়াকম সেিসনর মসধয েূরত্ব েজায় রা া েম্ভে নয়, োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই মু ােরণ েরেরাি
করসত িসে এেং/অেো িারীহরক প্রহতেন্ধকতা (খর্মন প্লাহেক হিহডং খেয়াল ততহর করসত িসে, মু ােরণ
েযেিাসরর পহরেসতম , খর্ াসন এগুহল োয়ু প্রোি, িীতাতপ হনয়ন্ত্রণ ো খর্হন্টসলিন প্রর্াহেত করসে না)।
o

র্হে েযেিার করা িয়, তািসল OSHA হনসেম িােলী অনুর্ায়ী িারীহরক প্রহতেন্ধকতা স্থ্াপন করা উহচত।

o

িারীহরক প্রহতেন্ধকতার অন্তর্ুম ক্ত িসত পাসর: হেপ পেম া, হকউহেকল, খপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরণ, ো
অনযানয জলসরাধী হের্াজন ো পাটিমিন।

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত খিয়ারকৃ ত ওয়াকম সেিসনর েযেিার (খর্মন "িট-খডস্ক") েযেিার র্োেম্ভে েীহমত করা।
এই ধরসনর ওয়াকম সেিন েযেিাসরর খক্ষসত্র, তাসের অেিযই পহরষ্কার করসত িসে এেং প্রহত োর েযেিাসরর পর
জীোণুমুক্ত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক একই েমসয় একাহধক েযহক্তর খোট েীমােদ্ধ স্থ্ান (এহলসর্টর, োে রুম) েযেিার হনহষদ্ধ করা
উহচত, র্হে না একই েমসয় এই ধরসনর স্থ্াসনর েকল েযহক্ত গ্রিণসর্াগয মু ােরণ পহরধান কসর। র্হেও, মু ােরণ
েযেিার করা েসিও জনেং যা এলাকার ো র্ানোিসনর েসেমাচ্চ ক্ষমতার 50% অহতক্রম করসত পারসে না, র্হে না
এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা িয়। োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত হনরাপিা খপ্রাসটাকল
েজায় খরস র্ত খেহি োইসরর োতাে খঢাকার েযেস্থ্া কসর োয়ু চলাচল েৃহদ্ধ করা (খর্মন জানালা এেং েরজা
খ ালা)। োয়েদ্ধ পক্ষগণ, হলেসটর জনয অসপক্ষা করার জায়গাগুহলসত জনেমাগম র্াসত না িয় এেং হলেসট
র্তজন খর্সত পারসেন তার েং যা েীহমত কসর, হেহের েযেিাসরর মসতা, অহতহরক্ত েযেস্থ্া খনসেন।

3

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক েংকীণম রাস্তা, োরান্দা, ো োাঁকা জায়গায় তীর হেসয় খটপ ো হচহ্ন েযেিার কসর হদ্ব-মু ী চলাচল
কমাসনার েযেস্থ্া রা সত িসে, এেং োধারণত েযেহৃত এলাকায় ো খর্েে জায়গায় োধারণত খলাকজন জে িয়
ো লাইসন োোয় (খর্মন লযাে খেঞ্চ, ক্লক ইন/আউট খেিন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা খেিন, খেক রুম) খে াসন েয় েু ট
পর পর েূরসত্বর হচহ্ন হেসত িসে।
o

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর ওয়াকম সেিন এেং অনযানয োধারণ স্থ্ায়ী কাসজর এলাকার চারপাসি েয় েু ট েূরসত্বর েৃি
হচহহ্নত করা উহচত।

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক DOH COVID-19 েংসকসতর োসে োমঞ্জেযপূণম হনেিমন স্থ্াপন করসত িসে। োয়েদ্ধ পক্ষগণ
তাসের কমমস্থ্ল হনহেম ি হনজস্ব কাসোমাইজ করা োইসনজ ততহর করসত পাসরন, হকন্তু খেই োইসনজ েপ্তসরর
োইসনসজর োসে েংগহতপূণম িসত িসে। েযহক্তসের হনসম্নাক্ত হেষয়গুহল মসন কহরসয় খেওয়ার জনয হচসহ্নর েযেিার করা
উহচত:
o

মু ােরণ হেসয় নাক ও মু

খঢসক রা ুন।

o

PPE র্োর্ের্াসে েংরক্ষণ করা, এেং র্ ন োহতল করসত িসে ত ন োহতল করা।

o

িারীহরক েূরসত্বর হনসেম িীকাগুহল খমসন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগম ো েংক্রমসণর প্রহতসেেন করা, এেং হকর্াসে এটি করা উহচত।

o

িাসতর পহরচ্ছন্নতা এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরসণর হনসেম হিকা অনুেরণ করুন।

o

শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত র্োর্ে স্বাস্থ্যহেহধ এেং কািোর হিিাচার খমসন চলা।

B. আবদ্ধ স্থ্াবন্ সিাববি
•

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই েিরীসর েমসেত িওয়া েীহমত করসত িসে (খর্মন কমীসের হমটিং) েে খচসয় খেিী
র্তটা েম্ভে এেং অনযানয পদ্ধহত খর্মন হর্হডও ো খটহলকনোসরহন্সং এর মসতা পদ্ধহত েযেিার করা, CDC-র
হনসেম হিকা অনুর্ায়ী "েযেো ও হনসয়াগকারীসের জনয অন্তেমতী হনসেম হিকা কসরানার্াইরাে খরাগ 2019 (COVID19) এর হেরুসদ্ধ পহরকল্পনা এেং প্রহতহক্রয়ার জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))। র্ ন হর্হডওকনোসরহন্সং ো
খটহলকনোসরহন্সং েম্ভে িয় না, ত ন োহয়ত্বিীল েলগুসলার খ ালা, র্ালর্াসে খর্হন্টসলটাসরর মসধয হমটিং করা
উহচত এেং হনহিত করা উহচত খর্ েযহক্ত এক আসরকজসনর মসধয েয় েু ট োমাহজক েূরত্ব েজায় রা সে (খর্মন
খচয়াসরর মধযেতী জায়গা খেসে খেওয়া, েযহক্তেগমসক একটা খচয়ার খেসে পসর খচয়াসরেেসত িসে)।

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত খগৌণ় েুসর্াগ-েুহেধা এেং োম্প্রোহয়ক এলাকাগুহল েন্ধ করার কো হেসেচনা করা র্া
েমাসেিসক উৎোহিত কসর অেো খর্গুহল খেহি িিম করা িয়।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বল্প পহরের এলাকায়, খর্মন হেশ্রামকক্ষ এেং খেকরুম-এ পর্মাপ্ত োমাহজক েূরসত্বর পালসনর
েযেস্থ্া করসত িসে, এেং এই ধরসনর এলাকায় র্ ন োমাহজক েূরত্ব রক্ষা করা র্াসে না, ত ন খলাক েমাগম
েীমােদ্ধ রা ার জনয োইসনজ এেং হেসেম (খর্মন েযেহৃত িওয়ার হচহ্ন) েযেিার করসত িসে; এেং

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক খর্ খকান জমাসয়সতর েমসয় (খর্মন, কহে হেরহত, াোর, এেং হিেসটর শুরু/খিষ) োমাহজক
েূরত্ব (খর্মন, েয় েু ট জায়গা) পালন করার জনয খর্েে েযহক্ত েুহেধাটি েযেিার করসে তাসের জনয হেহর্ন্ন
হিহডউল হেসত িসে।

C. কিব বক্ষবেি কার্ব কলাপ

4

•

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই আন্তঃেযহক্তগত খর্াগাসর্াগ এেং েমাসেি কমাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, খর্মন:
o

োইসট শুধুমাত্র প্রসয়াজনীয় কমমচারীসের মসধযই েিরীসর উপহস্থ্হত েীহমত করা;

o

এমন গসেষণা কার্মক্রম েীহমত করা/স্থ্হগত করা খর্ াসন েংকীণম স্থ্াসন আন্তঃেযহক্তগত খর্াগাসর্াসগর প্রসয়াজন
িয়।

o

কমমসক্ষসত্রর েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক েূরসত্বর হনসেম হিকা পালসনর জনয অন-োইট কমমচারীর েং যা হ্রাে করা;

o

হিেটিং হডজাইন (অেমাৎ এ/হে টিম, আআর/র্াওয়ার েময় আগু হপেু কসর খেওয়া);

o

লযাে/েযাহেহলটি েযেিাসরর োইন-আপ নীহত োস্তোয়ন;

o

খর্ েে কাসজ োমাহজক েূরত্ব েজায় রা া র্ায় খেগুহলসক খর্েে কাসজ োমাহজক েূরত্ব েজায় রা া র্ায় না
খেগুহলর উপর অগ্রাহধকার খেওয়া; এেং/অেো

o

কাসজর েময়েূহচ হেহর্ন্ন করা এেং ে লকৃ ত এলাকা হনসেম ি করার জনয হচহ্ন েযেিার কসর একটি এলাকায়
কমমরত একাহধক েল ো েযহক্ত এহেসয় চলা।

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত েম্ভে িসল কমীসের োহে খেসক কাজ করসত উৎোহিত করা। োয়েদ্ধ পক্ষ োংিন, হনরাপে
পহরেিন এেং েূর খেসক কাজ করার ক্ষমতার উপর হর্হি কসর কমীসের জনয হরটানম-টু -অহেে টিয়ার ো েল
ততহর করসত পাসর।
o

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত র্ারা হেসিষ েরঞ্জাম পহরচালনা কসর র্া েূর খেসক হনয়ন্ত্রণ করা খর্সত পাসর, তা
চাহলসয় খর্সত কমীসের উৎোহিত করা।

োয়েদ্ধ পক্ষ মানে হেষয় গসেষণার োসে জহেত গসেষণা কার্মক্রসমর অনুমহত হেসত পাসর খর্ াসন ঝুাঁ হক কমাসনা
খর্সত পাসর, এেং গসেষণার হেষয়গুহল র্োর্ে PPE পরসত পাসর এেং োমাহজক েূরসত্বর হনসেম হিকা অনুেরণ
করসত পাসর। েুহেধার ধারণক্ষমতা হনণমসয়র েমসয় অেিযই মানে গসেষণায় অংিগ্রিণকারীসের হেসেচনা করসত িসে
তাসের এই নহেসত উহেহ ত কমীসের জনয েকল েূরত্ব, PPE এেং অনযানয প্রসয়াজনীয়তা খমসন চলসত িসে।

D. েলােল ও বারণজয
•

োয়েদ্ধ পসক্ষর েকল অপ্রসয়াজনীয় ভ্রমণ েীমােদ্ধ করা উহচত।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই োইসট অপহরিার্ম নয় এমন েিমনােীসের হনহষদ্ধ করসত িসে, র্তেূর েম্ভে। শুধুমাত্র
প্রসয়াজনীয় েিমনােীরা এই োইসট প্রসেি করসত পারসে।
o

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত গসেষক েসলর োসে েমন্বয় োধন করা র্াসত খকান অতযােিযকীয় েিমক এই েুহেধায়
প্রসেি করসত পাসর হকনা তা হনধমারণ করা র্ায়।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক, েংসর্াগ র্তটা েম্ভে েীহমত কসর হপক-আপ এেং খডহলর্াহরর জনয অেিযই হনহেম ি এলাকা স্থ্াপন
করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর অন-োইট হমেহিয়া (খর্মন খেক রুসম প্রসেি েীমােদ্ধ করা, হেহর্ন্ন হিহডউল) এেং চলাচল
(উোিরণস্বরূপ কমীসের র্ত খেহি েম্ভে তাসের ওয়াকম সেিসনর কাোকাহে োকা উহচত) েইমােদ্ধ করা উহচৎ

II. জায়গা
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A. প্ররর্তিক্ষািূলক সিঞ্জাি
•

হনহেম ি কমমসক্ষসত্রর হক্রয়াকলাসপর জনয আেহিযক PPE এর প্রসয়াজনীয়তা োোও, োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই
গ্রিণসর্াগয মুস র আেরণ েংগ্রি করসত, ততহর করসত ো অনযোয় অজমন করসত িসে এেং এই ধরসনর আেরণ
কমমসক্ষসত্র োকাকালীন কমমচারীসের হেনা মূসলয প্রোন করা উহচত। র্হে একজন কমীর প্রহতস্থ্াপন প্রসয়াজন িয় ো
েিমনােীর মু ােরণ প্রসয়াজন িয় িসে তার জনয মু ােরণ, মাস্ক এেং অনযানয প্রসয়াজনীয় েযহক্তগত প্রহতরক্ষামূলক
েরঞ্জাম (PPE) এর পর্মাপ্ত েরেরাি িাসত োকা উহচত গ্রিণসর্াগয মু ােরসণর মসধয অন্তর্ুম ক্ত োকসে, হকন্তু এর
মসধয েীমােদ্ধ নয়, কাপে (উো: োহেসত ততহর খেলাই করা কাপে, কুইক কাটা, েযান্ডানা), োহজমকযাল মাস্ক,
N95 খরেহপসরটর এেং খেে হিড।

•

মুস র আেরণগুহল অেিযই পহরষ্কার করসত এেং েেলাসত িসে এেং খিয়ার করা র্াসে না। কাপসের মু ােরণ এেং
অনযানয ধরসনর PPE েম্পসকম অহতহরক্ত তসেযর জনয খরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ খকন্দ্র (CDC) এর হনসেম হিকা
খে ুন, একইোসে তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসেম িােলী।
o

খজসন রা ুন, কাসজর ধরসনর জনয (খর্মন োিয পোেম ো রাোয়হনক হনসয় কাজ, খে াসন অহি হনসরাধক
মু ােরণ পরা হনহিত করসত িসে) খর্ াসন োধারণত েযহক্তগত েুরক্ষামূলক েরঞ্জাসমর (PPE) একটি উচ্চ
মাসনর েুরক্ষার প্রসয়াজন খেইেে খক্ষসত্র কমমসক্ষসত্রর কার্মকলাপগুহলর জনয কাপসের, হডজসপাসজসেল, ো অনযানয
োহেসত ততহর মুস র আেরণ স্বীকৃ ত নয়। খেইেমস্ত কার্মকলাসপর জনয, খপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) মান অনুর্ায়ী েংজ্ঞাহয়ত করা হেেযমান
হিসল্পর মানেণ্ড অনুর্ায়ী N95 খরহিসরটার ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযািত রা া উহচত।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক কমী এেং ঠিকাোরসের হনজস্ব গ্রিণসর্াগয মু ােরণ েযেিার করসত অনুমহত হেসত িসে হকন্তু কমী
এেং ঠিকাোরসের তাসের হনসজর মু আেরণ েরেরাি করসত োধয করসত পারসে না। উপরন্তু, এই হনসেম হিকা
কমী এেং ঠিকাোরসের তাসের েযহক্তগত মাহলকানাধীন অহতহরক্ত প্রহতরক্ষামূলক আেরণ (খর্মন োহজমকযাল মাস্ক
ো খেে হিড) পরসত োধা খেসে না। োয়েদ্ধ পসক্ষর কাসজর প্রকৃ হতর কারসণ কমমচারী এেং ঠিকাোরসের আসরা
প্রহতরক্ষামূলক PPE পরার জনয োধয করসত পাসর। হনসয়াগকতম াসের েকল প্রসর্াজয খপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য
প্রিােন (OSHA) মান খমসন চলসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই তাসের কমীসের হকর্াসে পর্মাপ্তর্াসে মুস র আেরণ েি, হকন্তু তাসতই েীহমত নয়,
PPE পেসত, ুসল খেলসত, পহরষ্কার করসত (খর্মন প্রসর্াজয), এেং তার হনষ্পহি করসত িয়, খেই হেষসয়
কমীসের প্রহিক্ষণ হেসত িসে। এই ধরসনর প্রহিক্ষণ ঠিকাোরসের কাসে প্রোহরত করা উহচত র্হে োয়েদ্ধ পক্ষ
ঠিকাোরসের PPE েরেরাি কসর োসক।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই েয় েু ট েূরসত্বর মসধয এেং খকান িারীহরক প্রহতেন্ধকতা োোই (উোিরণস্বরূপ
খপ্লহক্সগ্লাে) এসক অপসরর োসে হমেহিয়া করার েময় মু ােরণ পহরধান করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক েরঞ্জাম, খমহিনাহর, উপকরণ, এেং র্ানোিসনর মসতা র্াগার্াহগ করা েস্তু, খেইোসে টাচহিন ো
র্ন্ত্রপাহতর মসতা র্াগার্াহগ করা পৃষ্ঠতলগুহল িিম করা েীহমত করসত িসে; অেো, র্াগার্াহগ করা হজহনেগুহলর
ো প্রায়িই িিম করা পৃষ্ঠতলগুহলর েংিসিম আোর েময় গ্লার্ে (কাসজর প্রসয়াজনীয়তা অনুর্ায়ী ো খমহডসকল);
অেো েযহক্তসের হনসজসের িাত র্াগার্াহগ করা হজহনেগুহলর েংিসিম আোর আসগ এেং পসর জীোণুমুক্ত করসত
িসে।

B. স্বাস্থ্যরবরি, পরিষ্কিণ এবং জীবাণুিুক্তকিণ
•

প্রােহঙ্গকতা অনুর্ায়ী, "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং খেেরকাহর খকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার
হনসেম হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
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এেং "েহেসয় পো োমান" (STOP THE SPREAD) খপাোর েসমত CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেত স্বাস্থ্যহেহধ
এেং েযাহনসটিসনর আেহিযক িতম গুহল খমসন চলা িসচ্ছ হকনা তা োয়েদ্ধ পক্ষগণসক হনহিত করসত িসে। োয়েদ্ধ
পক্ষসক লগ েজায় রা সত িসে র্াসত তাহর , েময় এেং পহরচ্ছন্নতার পহরহধ অন্তর্ুম ক্ত।
•

োয়েদ্ধ পক্ষসের োইসট িাত খধায়ার জায়গা হেসত িসে এেং তা খে াসিানা করসত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িাত খধায়ার জনয: োোন, প্রোহিত উষ্ণ পাহন, হডেসপাসজেল কাগসজর খতায়াসল, এেং একটি লাইনড গারসেজ
কযান।

o

িাসতর পহরচ্ছন্নতার জনয: খর্েে এলাকায় িাত খধায়ার েুহেধা উপলর্য ো োস্তহেক নয় খে াসন একটি
অযালসকািল হর্হিক িযান্ড েযাহনটাইজার েযেিার করসত িসে র্াসত অন্তত 60% অযালসকািল রসয়সে।

o

পুসরা েুহেধা জুসে িযান্ড েযাহনটাইজার উপলর্য করুন। এটা েুহেধাজনক জায়গায় রা া উহচত, খর্মন
প্রসেিদ্বার, প্রস্থ্ানদ্বার, এেং এহলসর্টর। খর্ াসন েম্ভে টাচ-হি িযান্ড েযাহনটাইজার হডেসপনোর ইনেল করা
উহচত।
▪

o
•

েযেহৃত PPE েি হেহর্ন্ন ময়লা-আেজমনা খেলার জনয েুহেধার কাোকাহে ময়লার ঝু হে রা ুন।

োয়েদ্ধ পক্ষসক র্াগার্াহগ করা এেং প্রায়িই িিম করা পৃষ্ঠতসলর জনয উপর্ুক্ত পহরচ্ছন্নতার/জীোণুমুক্তকরণ
উপকরণ েরেরাি করসত িসে এেং এই পৃষ্ঠতসলর েযেিাসরর আসগ এেং পসর কমীসের িাসতর পহরচ্ছন্নতা েি
প্রস্তুতকারসকর হনসেম িনা অনুেরণ কসর এই উপকরণ েযেিার করসত উত্োহিত করসত িসে।
o

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর িযান্ড েযাহনটাইজার খেিসনর কাসে োইনসোডম রা া উহচত র্া হনসেম ি কসর খর্
েৃিযমানর্াসে ময়লা িাত োোন এেং পাহন হেসয় ধুসয় খেলা উহচত; িযান্ড েযাহনটাইজার েৃিযমানর্াসে
ময়লা িাসত কার্মকর নয়।

উচ্চ-িিম পৃষ্ঠ কমাসত, োয়েদ্ধ পসক্ষর িিম মুক্ত েুহেধা খর্মন পাহনর খোয়ারা, আেজমনা-কযান, এেং
িযান্ড ড্রায়ার ইনেল করা উহচত।

োয়েদ্ধ পক্ষসক োইটসক হনয়হমতর্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর দ্বারা েযেহৃত উচ্চ ঝুাঁ হক
েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক আরও হনয়হমত পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসত িসে। পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরণ কস ার
এেং চলমান িসত িসে এেং অন্তত প্রহতটি হিেসটর পসর, তেহনক, ো প্রসয়াজন অনুর্ায়ী আসরা ন িসত িসে।
কীর্াসে খেহেহলটিগুহল পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করসেন তার হেিে হনসেম িােলীর জনয অনুগ্রি কসর DOH এর
"COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং খেেরকাহর খকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুমুক্ত করার হেষসয়
অন্তেমতীকালীন হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) খে ুন।
o

োহয়ত্বিীল েলগুসলাসক হেশ্রামকক্ষ হনয়হমত পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করা হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর
হিসকাসয়হন্সর ওপর হনর্ম র কসর খরেু মগুহল আসরা খেহিোর পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করসত িসত পাসর।
•

খর্ াসন েম্ভে খে াসন োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই হচহ্ন, েযেহৃত িসচ্ছ এমন হচহ্ন এেং অনযানয পদ্ধহতসত
হেশ্রামকসক্ষর ধারণ ক্ষমতা হ্রাে কসর েূরত্ব হেহধমালা পালন হনহিত করসত িসে।

o

োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে খর্ েরঞ্জামগুহল হনয়হমত র্াসে পহরষ্কার করা িয় এেং হনেহন্ধত
জীোণুনািক েযেিার কসর জীোণুমুক্ত করা িয়, র্ার মসধয অন্তর্ুম ক্ত অন্তত কমী এেং ঠিকাোসররা র্তোর
ওয়াকম সেিন পহরেতম ন কসর অেো একটি নতু ন েরঞ্জাসম স্থ্ানান্তর কসর ততোর পহরষ্কার করা। EPA দ্বারা
COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কার্মকর হিসেসে িনাক্ত িওয়া হনউইয়কম খেসটর পহরসেি েংরক্ষণ েপ্তসরর
(Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত তাহলকার্ু ক্ত োমগ্রীগুহল েযেিার করুন।

o

র্হে পহরষ্কার ো জীোণুমুক্তকরণ পণয ো পহরষ্কার এেং জীোণুনািক কাজ হনরাপিা েযািত কসর ো উপাোন
ো র্ন্ত্রপাহতর ক্ষহত কসর, তািসল োয়েদ্ধ পক্ষসক কমীসের েযেিাসরর মধযেতী েমসয় িাসতর জীোণুমুক্তকরণ
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এলাকার েযেস্থ্া করসত িসে এেং/অেো তাসের খেসল খেওয়া র্ায় এমন গ্লার্ে েরেরাি করসত িসে
এেং/অেো এমন র্ন্ত্রপাহত েযেিারকারী কমীর েং যা েীহমত করসত িসে।
o

োয়েদ্ধ পক্ষসক একজন েযহক্তর COVID-19 িনাক্ত িওয়ার খক্ষসত্র উন্মুক্ত এলাকার পহরষ্কাসরর এেং জীোণুমুক্ত
করার েযেস্থ্া করসত িসে, এই ধরসনর পহরচ্ছন্নতার অন্তর্ুম ক্ত িসে, অন্তত েে অহধক খলাক চলাচল এলাকা
এেং উচ্চ-িিম পৃষ্ঠতসলর (খর্মন লযাে খটহেল, এহলসর্টর, েুহেধার প্রসেিদ্বার, েযাজ স্কযানার, খরেরুসমর
িযান্ডসরল, র্ন্ত্রপাহত, েরজার িাতল) ইতযাহে পহরষ্কার।

•

খকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল "আপনার খেহেহলটি পহরষ্কার করা এেং
জীোণুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসেম হিকা হনম্নরূপ:

•

খকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল, খেই েযহক্তর েযেিার করা অঞ্চলগুহল েন্ধ
রা ুন।
▪

োয়েদ্ধ পক্ষগণ েংক্রহমত অঞ্চলগুহলসক েন্ধ কসর হেসত পারসল, তাসের কার্মকলাপ খর্ েন্ধ কসর হেসত িসে
তা নয়। প্রর্াহেত এলাকাগুহল েন্ধ কসর খেওয়া উহচৎ এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা প্রসয়াজন।

•

অঞ্চলটিসত োয়ু চলাচল োোসনার জনয খেই অঞ্চসলর োইসরর হেসকর েরজা ও জানালা

•

পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার আসগ 24
অসপক্ষা করুন।

•

খকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল, খেই েযহক্তর েযেিার করা অঞ্চলগুহল,
খর্মন অহেে, োেরুম, েকসলর েযেিাসরর অঞ্চলগুহল এেং খিয়ার করা র্ন্ত্রপাহতগুহল পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত
করুন।

•

একোর এলাকা র্োর্ের্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা িসয় খগসল, এটি েযেিাসরর জনয খ ালা খর্সত পাসর।

o

•

ণ্টা অসপক্ষা করুন। 24

ুসল রা ুন।

ণ্টা েম্ভে না িসল, র্তক্ষণ েম্ভে ততক্ষণ

▪

COVID-19 এ আক্রান্ত ো েসন্দির্াজন েযহক্তর েসঙ্গ হনষ্ঠ খর্াগাসর্াগ িয় হন এমন কমী এেং
েিমনােীরাা জীোণুমুক্ত করার পপরপরই কমম এলাকায় হেসর খর্সত পাসরন।

▪

" হনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আো" েম্পসকম আসরা তসেযর জনয DOH এর " COVID-19 েংক্রমণ ো
োহন্নসধয আোর পসর েরকাহর এেং খেেরকাহর কমমচারীসের কাসজ হেসর আো েম্পহকম ত অর্যন্তরীণ
হনসেম হিকা " (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) খে ুন।

COVID-19 এ েসন্দির্াজন ো হনহিত অেুস্থ্ েযহক্তর প্রেিমন ো েুহেধা েযেিাসরর পর র্হে োত হেসনর
খেহি েময় অহতোহিত িয়, তািসল অহতহরক্ত পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরসণর প্রসয়াজন খনই, হকন্তু
হনয়মমাহেক পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরণ করা উহচত।

োয়েদ্ধ পক্ষসক র্াগার্াহগ করা াোর ও পানীয় (খর্মন েুসে ধাাঁসচর াোর) হনহষদ্ধ করসত িসে, োহে খেসক
কমীসের েুপুসরর াোর আনসত উৎোহিত, এেং াোর াওয়ার েময় োমাহজক েূরত্ব পালন করসত কমীসের জনয
পর্মাপ্ত জায়গার েযেস্থ্া করসত িসে।

C. পর্ব ায়ক্ররিকভাবব পুন্িায় স্ট ালা
•

োয়েদ্ধ পক্ষসক উৎপােন ো উৎপােন কার্মক্রম স্বার্াহেক পর্মাসয় হেসর আোর আসগ অপাসরিনাল হেষয়গুসলার
েমেযা েমাধাসনর লসক্ষয পুনরায় খ ালার কার্মক্রমটি ধাসপ ধাসপ করার জনয উৎোহিত করা িসচ্ছ। োয়েদ্ধ পসক্ষর
কমী েং যা, কমম ণ্টা, এেং র্ ন প্রেম ুসল খেওয়া িয় র্ ন উপলর্য গ্রািসকর েং যা েীহমত করা হেসেচনা
করা উহচত, র্াসত পহরেতম সনর োসে োমঞ্জেয খরস অপাসরিন চাহলসয় র্াওয়া র্ায়।
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D. স্টর্াগাবর্াগ পরিকল্পন্া
•

োয়েদ্ধ পক্ষগণসক হনহিত করসত িসে খর্ আপহন খেসটর-ইেুয করা হিসল্পর হনসেম হিকাটি পর্মাসলাচনা কসরসেন এেং
েুসঝসেন, এেং এটিও হনহিত করসত িসে খর্ আপহন খেগুহল কার্মকর করসেন।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগণসক কমমচারী এেং েিমনােীসের জনয একটি খর্াগাসর্াগ পহরকল্পনা গসে তু লসত িসে র্া প্রসর্াজয
হনসেম িােলী, প্রহিক্ষণ, োইসনজ এেং কমমচারীসের তেয প্রোসনর একটি অহেচহলত উপায়সক অন্তর্ুম ক্ত কসর। োয়েদ্ধ
পক্ষ ওসয়েসপজ, খটক্সট এেং ইসমইল গ্রুপ, এেং োমাহজক খর্াগাসর্াগ মাধযম ততহর হেসেচনা করসত পাসর।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগণসক মুস েসল ো োইসনসজর মাধযসম, একটি েয় েু সটর োমাহজক েূরত্ব েজায় না রা া র্াওয়ার
খক্ষসত্র, PPE, হেসিষ কসর মুস র আেরণ েযেিার করা েম্পসকম েযহক্তেগমসক CDC এেং DOH এর হনসেম হিকাগুহল
খমসন চলসত উৎোহিত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ েযাহেহলটির হর্তসর এেং োইসর েংসকত প্রেহিমত কসর কমীসের েঠিক পহরচ্ছন্নতা,
োমাহজক েূরসত্বর হনয়ম, েযহক্তগত প্রহতরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) এর েঠিক েযেিার এেং পহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত করার খপ্রাসটাকল খমসন চলার জনয স্মরণ কহরসয় খেওয়া।

III. প্ররক্রয়াসিূহ
A. রিরন্ং এবং পিীক্ষা
•

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচৎ কমীসের জনয োধযতামূলক তেহনক স্বাস্থ্য পরীক্ষা অনুিীলন োস্তোয়ন করা এেং খর্ াসন
কার্মকর, খর্ন্ডরসের খক্ষসত্রও, হকন্তু এই ধরসনর হিহনং খডহলর্াহর কমীসের জনয োধযতামূলক করা িসে না।
o

কমী ো েিমনােীরা কমমসক্ষসত্র হরসপাটম করার আসগ, র্তেূর েম্ভে হিহনংসয়র েযেস্থ্া েূরেতী স্থ্ান খেসক করা
খর্সত পাসর (খর্মন খটহলসোন ো তেেুযহতক েমীক্ষা); অেো োইসটও করা খর্সত পাসর।

o

হিহনং খিষ িওয়ার পূসেম এসক অপসরর োসে হনষ্ঠ ো হনকট েংিসিম খমলাসমিা করা খেসক কমী ো
েিমনােীসের হেরত রা ার জনয হিহনং এর েমন্বয় োধন করা উহচত।

o

অন্তত পসক্ষ েে কমী এেং খর্ াসন েম্ভে েিমনােীসের হিহনং করসত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েযেিার করসত
িসে র্া হনধমারণ কসর খর্ কমী ো েিমনােীর োসে হনসম্নাক্ত টনাগুহল সটসে হক না:
(a)
খজসনশুসন গত 14 হেসনর মসধয COVID-19 এর জনয পরীক্ষায় পহজটির্ েল এসেসে ো র্ার মসধয
COVID-19 এর উপেগম রসয়সে এমন কাসরা হনষ্ঠ ো হনকট েংিসিম খেসকসেন হক না।
(b)

গত 14 হেসনর মসধয COVID-19 পরীক্ষার েল পহজটির্ এসেসে; এেং/অেো

(c)

গত 14 হেসন তার COVID-19 এর খকানও লক্ষণ খে া হেসয়সে হক না।

•

COVID-19 েংক্রান্ত উপেগমগুহল েম্পসকম েেসেসক আপ টু খডট তসেযর জনয "কসরানার্াইরাসের উপেগমেমূি" এর
ওপর CDC এর হনসেম হিকা খে ুন।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত কমী এেং েিমনােীসের জনয এটি আেিযক করা র্াসত, র্হে এেং র্ ন উপসরাক্ত খকান
প্রসশ্নর প্রহত তাসের উিসর পহরেতম ন িয় তারা খর্ন অহেলসে তা প্রকাি কসরন, খর্মন র্হে তারা উপেগম অনুর্ে
করসত শুরু কসরন, কাসজর েময় ো তার পসর।
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•

হিহনংসয়র প্রসশ্নািসরর পািাপাহি, মাহকম ন র্ুক্তরাসের কমমেংস্থ্াসনর েমান েুসর্াগ কহমিন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ো DOH এর হনসেম িােলী অনুর্ায়ীও প্রহতহেন তাপমাত্রা পরীক্ষা করা
িসত পাসর। োয়েদ্ধ পক্ষগণসক কমমচারীর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত খডটার (খর্মন তাপমাত্রার খডটা) খরকডম রা ার ওপর
হনসষধাজ্ঞা রা া িসয়সে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে খর্ কমী হিহনং কার্মক্রম েম্পােন করসেন, তাপমাত্রা র্াচাই েি, তারা
েযহক্তগত র্ত্ন পহরসষো েযাহেহলটিসত প্রসেি করা েম্ভােয েংক্রামক কমী, ঠিকাোর ো েিমনােীসের এক্সসপাজার খেসক
র্োর্ে র্াসে েুরহক্ষত। খর্ কমীরা হিহনং কার্মক্রম েম্পােন কসরন তাসের খরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ খকন্দ্র
(CDC), স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH) এেং খপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) খপ্রাসটাকসলর োসে
পহরহচত কমমকতম া-হচহহ্নত েযহক্তসের দ্বারা প্রহিহক্ষত িওয়া উহচত।

•

হিহনং করা কমীসের জনয কমপসক্ষ একটি খেে মাস্ক েি েযহক্তগত প্রহতরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) প্রোন করা
উহচত এেং তাসের তা েযেিার করা উহচত, এেং তাসত গ্লার্ে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি খেে হিড
অন্তর্ুম ক্ত িসত পাসর।

•

খর্ েে কমমচারী ো েিমনােীর COVID-19 এর উপেসগমর জনয ইহতোচক হিন কসর, তাসের েুহেধায় প্রসেি
করসত খেওয়া উহচত নয় এেং মূলযায়ন এেং পরীক্ষার জনয তাসের স্বাস্থ্যসেো প্রোনকারীর োসে খর্াগাসর্াগ করার
জনয হনসেম িনা েি োহে পা াসনা উহচত; র্হে কমমচারী ো েিমনােীর হচহকৎো মূলযায়ন ো হচহকৎোর জনয প্রসেি
কসরন (উোিরণস্বরূপ, এই েুহেধায় COVID-19 পরীক্ষা খনওয়ার জনয) তািসল এই নীহত প্রসর্াজয িসে না।
োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক COVID-19 পরীক্ষসণ খকাসনা ইহতোচক েলােল েম্পসকম অহেলসে রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য
হের্াগসক জানাসত িসে। োয়েদ্ধ পক্ষগণসক কমমচারীটিসক স্বাস্থ্যসেো ও খটহেং হরসোসেমর তেয প্রোন করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষগণসক, খর্ েমস্ত কমমচারী একটি েসন্দিজনক ো হনহিত COVID-19 খকসের পসর ো খর্ কমমচারী
COVID-19 এর েংক্রহমত একজন েযহক্তর হনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আোর পসর কাসজ আোর খর্াগোন
করসত চাইসেন তাসের েম্পসকম খপ্রাসটাকল এেং নীহতমালার জনয "DOH এর COVID-19 েংক্রমণ ো োহন্নসধয
আোর পসর েরকাহর এেং খেেরকাহর কমমচারীসের কাসজ হেসর আো েম্পহকম ত অর্যন্তরীণ হনসেম হিকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) খে সত িসে।

•

োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত খর্াগাসর্াসগর একটি খকন্দ্রীয় েযহক্ত হনধমারণ করা, র্া কার্মকলাপ, অেস্থ্ান, হিেট ো হেন
দ্বারা পহরেহতম ত িসত পাসর, খর্ েকল কমমচারীর প্রশ্নপত্র গ্রিণ এেং র্াচাই করার জনয োয়ী, এই ধরসনর
খর্াগাসর্াসগর েযহক্ত কমমচারী এেং েিমনােীসের জনয পাটিম হিসেসে হচহহ্নত করা িসয়সে র্াসক তারা পসর COVID-19
েম্পহকম ত উপেগম অনুর্ে করসে হক না তা জানাসে।
o

উচ্চহিক্ষা গসেষণা েুহেধার জনয হচহহ্নত খর্াগাসর্াসগর েযহক্তসক িনাক্ত খকসের েযহক্তসের কাে খেসক হেজ্ঞহপ্ত
খপসত এেং েংহেি পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরণ প্রহক্রয়া শুরু করার জনয প্রস্তুত োকসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই একটি োইট হনরাপিা মহনটর মসনানীত করসত িসে র্ার োহয়সত্বর মসধয রসয়সে োইসটর
হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হেক েেমো খমসন চলা হনহিত করা।

•

র্তটা েম্ভে, োয়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত এমন েকল কমী ও েিমনােী েি প্রসতযক েযহক্তর একটি লগ েজায় রা া,
র্াসের কাসজর োইট ো এলাকায় অনযানয েযহক্তর োসে হনষ্ঠ খর্াগাসর্াগ িসত পাসর; খেই েকল খডহলর্াহর োো
র্া উপর্ুক্ত েযহক্তগত প্রহতরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে মাধযম দ্বারা েঞ্চাহলত িয়। লসগ
খর্াগাসর্াসগর তেয োকসত িসে, একজন কমী ো েিমনােী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল র্াসত েে পহরহচহত িনাক্ত
করা খর্সত পাসর, ুাঁসজ পাওয়া র্ায় এেং তাসক জানাসনা র্ায়। োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তসরর
েংিিম ুাঁসজ খের করার উসেযাগগুহলর োসে েিসর্াহগতা করসত িসে।
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B. িন্াক্ত এবং ুঁবু জ স্টবি কিা
•

োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক তাসের েুহেধায় খকান কমী ো েিমনােীর COVID-19 পরীক্ষায় ইহতোচক েলােল িসয়সে েসল
জানসত পারসল অেিযই অহেলসে রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াগসক খেই েম্পসকম অেহিত করসত িসে।

•

খটহেংসয় একজন কমী ো েিমনােী পহজটির্ িসল, োয়েদ্ধ পক্ষগণসক কমমসক্ষসত্র ঐ েযহক্তর েংিসিম আো েকলসক
হচহহ্নত করার জনয প্রসয়াজনীয় খেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তসরর োসে েিসর্াহগতা করসত িসে এেং কমী ো
েিমনােী প্রেম COVID-19 এর উপেগম খোধ করার ো পহজটির্ খটে িওয়ার, এর মসধয খর্টি আসগ িসয়সে, তার
48 ণ্টা আসগ োইসট প্রসেি করা েকল েযহক্ত েম্পসকম খেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তরসক অেগত করসত িসে।
খেডাসরল এেং খেট আইন এেং প্রহেধান অনুর্ায়ী প্রসয়াজন অনুোসর খগাপনীয়তা েজায় রা সত িসে।

•

খেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অহধেপ্তর তাসের আইহন ক্ষমতােসল গৃি হেহচ্ছন্নতা ো েঙ্গহনসরাধ েি েংক্রহমত ো
এক্সসপাজড েযহক্তসের মহনটহরং ও চলাচসল হেহধহনসষধ োস্তোয়ন করসত পাসর।

•

খর্ েকল েযহক্তসক েতকম করা িসয়সে খর্ তারা COVID-19 এর োসে হনষ্ঠ ো কাোকাহে খর্াগাসর্াগ কসরসে,
এেং খট্রহেং, ট্রযাহকং ো অনযানয পদ্ধহতর মাধযসম েতকম করা িসয়সে, তাসের েতকম করার েময় তাসের
হনসয়াগকতম ার কাসে স্ব-প্রহতসেেন করসত িসে এেং উপসর উহেহ ত খপ্রাসটাকল অনুেরণ করসত িসে।

IV. রন্বয়াগকািীি পরিকল্পন্াসিূহ
োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েিসজই খচাস পসর এমন স্থ্াসন অেিযই কমীসের জনয োইসট েম্পূণম করা হনরাপিার পহরকল্পনা
খপাে করসত িসে। COVID-19 েহেসয় পো খেসক রক্ষা করার জনয েযেো মাহলক এেং অপাসরটরসের হনসেম িনা
খেোর লসক্ষয খেট একটি েযেো পুনরায় খ ালার হনরাপিা পহরকল্পনা খটমসপ্লট উপলর্য কসরসে, এেং এই ধরসনর
পহরকল্পনা গসেষণা েুহেধার েযেিাসরর জনয অহর্সর্াহজত।
রন্িাপত্তাি আবিা র্তিয, রন্বদব রিকা এবং রিবসাসব গুরল এ াবন্ উপলব্ধ:
হনউ ইয়কম খেট স্বাস্থ্য েপ্তসরর নসর্ল কসরানার্াইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকম ন র্ুক্তরাসের খরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ কসরার্াইরাে (COVID-19) ওসয়েোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
খপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন COVID-19 ওসয়েোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রন্বেি রলঙ্কটিবর্ত, রন্রির্ত করুন্ স্টর্ আপরন্ এই রন্বদব রিকা অন্ুর্ায়ী পরিোলন্া কিাি জন্য আপন্াি
দায়বদ্ধর্তা পবেবেন্ এবং বুবেবেন্:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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