নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
উচ্চনিক্ষ়ো সংক্র়োন্ত গযেষণ়োর নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনি সংক্রান্ত েযেসার জিয
প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় ফ ািার অিুমনি ফদওয়া হর্য়র্ে, ফসই সার্ে ফসই সকি রাজযেযাপী গর্েষণা
ফেনসনিটিগুনির ফক্ষর্েও প্রর্যাজয যার্দর পূর্েে অপনরহাযে নহর্সর্ে কাজ করার অিুর্মাদি ফদওয়া হর্য়নেি।
নেস্তানরি জািার জিয "উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার অন্তেেিীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Higher Education Research) ফদ ি
ু ।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অেযার সময়, সকি উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনির্ক
উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণা সংক্রান্ত রাজয এেং ফেডারাি প্রর্য়াজিীয়িার ফয ফকার্িা পনরেিে র্ির সার্ে
হািিাগাদ োকর্ি হর্ে এেং এই পনরেিে িগুর্িা িার্দর কার্জ অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ে। ফকার্িা নেদযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এেং ফেডারাি আইি, নিয়মকািুি এেং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োেিযক
ি়োরীনরক েূরত্ব

সুে়োনরিকৃর্ সযেত ়োত্তর্ অিুিীনি

অর্যন্তর্র সংঘটিি ফয ফকার্িা গর্েষণামূিক কাযেক্রর্মর জিয, ফমাট
ফিাকসং যা একটি নিনদে ষ্ট এিাকার জিয দ ি- িংসাপে দ্বারা
নির্োনরি সর্েোচ্চ দ র্ির 50% পযেন্ত সীমােদ্ধ করা হয়।
কমীর্দর মর্র্য সে সময় অন্তি 6 েু ট দূরত্ব েজায় রা র্ি হর্ে,
যনদ িা নিরাপত্তা অেো মূি কাযেকিার্পর জিয কম দূরর্ত্বর
প্রর্য়াজি হয়। য িই ফকার্িা েযনক্তর্ক অিয েযনক্তর 6 েু র্টর
মর্র্য আসর্ি হর্ে, িার্দর অেিযই একটি গ্রহণর্যাগয মু আেরণ
পরর্ি হর্ে।
েযানসনিটির র্ারণক্ষমিা গিিা করার সময় অেিযই গর্েষণার
নেষয় ফয মািুষরা, িার্দর কো নের্েচিা করর্ি হর্ে এেং এই
নির্দে নিকার মর্র্য োকা কমীর্দর জিয সকি দূরত্ব, PPE, এেং
অিযািয প্রর্য়াজিীয়িা ফমর্ি চির্ি হর্ে।
অিযােিযক িয় এমি জিসমাগম (ফযমি কমীর্দর নমটিং) যিটা
সম্ভে সীনমি করুি।
সাইর্ট অপনরহাযে িয় এমি দিেিােীর্দর প্রর্েি নিনষদ্ধ করুি,
যিদূর সম্ভে।

ওয়াকে র্েির্ির েযেহার পনরেিে ি এেং/অেো সং যা সীমােদ্ধ করুি,
যার্ি কমীরা সে নদক ফের্ক অন্তি 6 েু ট দূরর্ত্ব োর্কি (ফযমি,
পািাপানি র্ার্ে এেং য ি এর্ক অপর্রর মুর্ ামুন হি) এেং
েযেহার্রর মর্যেিী সমর্য় পনরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত িা কর্র ফকার্িা
ওয়াকে র্েিি ফিয়ার িা কর্রি।
একটি নিনদে ষ্ট সমর্য় অেযার্ি োকার জিয প্রর্য়াজি েযনক্তর সং যা
হ্রাস করুি। ফয ার্ি একজি েযনক্ত নিরাপর্দ কাযেকিাপ সম্পন্ন করর্ি
পার্রি ফস ার্ি শুর্ুমাে একজি েযনক্ত পযেন্ত কাযেকিাপ সীনমি করুি
(উদাহরণস্বরূপ পশুর্দর াওয়ার্িার জিয উপনযি একজি েযনক্ত)।
ফয কমীরা এমি নের্িষ সরঞ্জাম পনরচািিা কর্রি যা দূর ফের্ক
নিয়ন্ত্রণ করা ফযর্ি পার্র, িার্দর িা করর্ি উৎসানহি করুি।
একই সমর্য় একজর্ির ফেনি েযনক্তর্ক একটি ফোর্টা জায়গার (ফযমি
নিেট, কমীর্দর ঘর) েযেহার নিনষদ্ধ করুি, যনদ িা ফসই জায়গার
সকি েযনক্ত মুর্ র আেরণ পর্র োর্কি। ওই যার্ি একানর্ক েযনক্ত
োকর্ি, সেোনর্ক যিজি ওই যার্ি োকর্ি পারর্েি িার 50% এর
কম োকুি।
সম্ভে হর্ি কমীর্দর োন়ি ফের্ক কাজ করর্ি উৎসানহি করুি, এেং
কমীর্দর জিয নরটািে-টু -অনেস টিয়ার/ওর্য়র্ তিনর করুি, োংিি,
নিরাপদ পনরেহি এেং দূর ফের্ক কাজ করার ক্ষমিার মর্িা
নেষয়গুনির উপর নর্নত্ত কর্র।
নির্োনরি কাজগুর্িার সময় আগু-নপেু কর্র এেং অনর্কৃ ি অঞ্চিগুনি
নির্দে ি করর্ি নচহ্ন েযেহার কর্র একই অঞ্চর্ি একানর্ক কমীর ফগাষ্ঠী
এেং/অেো দর্ির কাজ করা এন়ির্য় যাি।
সংকীণে আইি,হিওর্য় ো জায়গায় িীর নচহ্ন নদর্য় সর্েি যাপি কর্র
নদ্বমু ী পার্য় চিাচি হ্রাস করা।
অি-সাইট আিাপচানরিা সীনমি করুি (উদাহরণস্বরূপ ফেক রুর্ম
প্রর্েি সীমােদ্ধ করা, আগু-নপেু করা সময়সূচী) এেং চিাচি
(উদাহরণস্বরূপ কমীর্দর যি দূর সম্ভে ওয়াকে র্েির্ির কাোকানে
োকা উনচি)।
অপনরহাযে িয় এমি সুনের্ানদ এেং সাম্প্রদানয়ক এিাকাগুনি েন্ধ করুি
যা জি সমার্েি ফক উৎসানহি কর্র অেো ফেনি স্পিে করা হয়।
য ি সম্ভে ফটনি- ো নর্নডও-কিোর্রনসং েযেহার করুি।
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নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
উচ্চনিক্ষ়ো সংক্র়োন্ত গযেষণ়োর নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনি সংক্রান্ত েযেসার জিয
প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় ফ ািার অিুমনি ফদওয়া হর্য়র্ে, ফসই সার্ে ফসই সকি রাজযেযাপী গর্েষণা
ফেনসনিটিগুনির ফক্ষর্েও প্রর্যাজয যার্দর পূর্েে অপনরহাযে নহর্সর্ে কাজ করার অিুর্মাদি ফদওয়া হর্য়নেি।
নেস্তানরি জািার জিয "উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার অন্তেেিীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Higher Education Research) ফদ ি
ু ।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অেযার সময়, সকি উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনির্ক
উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণা সংক্রান্ত রাজয এেং ফেডারাি প্রর্য়াজিীয়িার ফয ফকার্িা পনরেিে র্ির সার্ে
হািিাগাদ োকর্ি হর্ে এেং এই পনরেিে িগুর্িা িার্দর কার্জ অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ে। ফকার্িা নেদযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এেং ফেডারাি আইি, নিয়মকািুি এেং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োেিযক

সুে়োনরিকৃর্ সযেত ়োত্তর্ অিুিীনি

ি়োরীনরক েূরত্ব
(চনযে)

সার্ারণি েযেহৃি এিাকাগুনির্ি এেং অিযািয এিাকা ফয ার্ি
সমার্ের্ির সম্ভােিা ফেনি (ফযমি ক্লক ইি/আউট ফেিি, িযার্ের
ফেঞ্চ) ফস ার্ি 6 েু ট েযের্াি নচনহ্নি কর্র ফটপ ো নচহ্ন েযেহার্রর
মার্যর্ম সামানজক দূরর্ত্বর মাকে ার নচনহ্নি করুি।
ওয়াকে র্েিি এেং অিযািয সার্ারণ যায়ী কার্জর এিাকার চারপার্ি
6 েু ট দূরর্ত্বর েৃত্ত নচনহ্নি করুি।
িযাে/েযানসনিটি েযেহার্রর সাইি-আপ িীনি োস্তোয়ি করুি।

প্রনর্রক্ষ়োর্ূনক
সরঞ্জ়োর্

কমেচারীর্দর নেিা রর্চ একটি গ্রহণর্যাগয মুর্ র আেরণ প্রদাি
করর্ি হর্ে এেং প্রনিযাপর্ির প্রর্য়াজি হর্ি িার জিয আেরর্ণর
এক পযোপ্ত সরেরাহ োকর্ি হর্ে।
গ্রহণর্যাগয মুর্ র আেরর্ণর মর্র্য অন্তর্ুে ক্ত নকন্তু ফসগুনির মর্র্যই
সীমােদ্ধ িয়, কাপ়ি (ফযমি োন়ির্ি তিনর ফসিাই করা কাপ়ি,
কুইক কাট, েযান্ডািা), সানজেকযাি মাস্ক, এেং ফেস নিল্ড। নকন্তু,
নিষ্পনত্তর্যাগয ো োন়ির্ি তিনর কাপর়্ির মুর্ র আেরণ ফসই সকি
কমের্ক্ষর্ের কাযেকিার্পর জিয গ্রহণর্যাগয িয় ফয ার্ি সার্ারণি
কার্জর প্রকৃ নির কারর্ণ েযনক্তগি প্রনিরক্ষামূিক সরঞ্জাম PPE এর
ফক্ষর্ে উচ্চ মাোর সুরক্ষার প্রর্য়াজি হয় (উদাহরণস্বরূপ যনদ দাহয
পদােে ো রাসায়নিক পদােে নির্য় কাজ করা হয়, িাহর্ি নিনিি
করুি ফয মুর্ র আেরণ ফযি অনি-প্রনির্রার্ক হয়)।
মুর্ র আেরণগুনি পনরষ্কার করুি, েদিাি এেং ফিয়ার করা
নিনষদ্ধ করুি। কাপর়্ির মুর্ র আেরণ এেং অিযািয র্রর্ির
েযনক্তগি প্রনিরক্ষামূিক সরঞ্জাম (PPE) সম্পর্কে অনিনরক্ত ির্েযর
জিয ফরাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনির্রার্ ফকন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এর নির্দে নিকা ফদ ুি, ফসইসার্ে
িা েযেহার এেং পনরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করার নির্দে িােিী ফদ ুি।
নকর্ার্ে PPE পরর্ি, ি
ু র্ি, পনরষ্কার (ফযমি প্রর্যাজয) এেং
োনিি করর্ি হয় ফস নেষর্য় কমীর্দর প্রনিক্ষণ নদি।
যন্ত্রপানি, সরঞ্জাম, ফমনিি, টাচনিি, এেং যািোহর্ির মর্িা
নজনিসগুনি ফিয়ার করার পািাপানি ফিয়ার করা পৃষ্ঠিি স্পিে করা
সীনমি করুি; অেো েযনক্তরা য ি ফিয়ার করা সামগ্রীর অেো
প্রায়ই স্পিে করা পৃষ্ঠির্ির সংস্পর্িে আসর্েি ি ি িার্দর গ্লার্স
(েযেসার উপযুক্ত অেো নচনকৎসাগি) পর্র োকা; অেো সংস্পর্িে
আসার আর্গ এেং পর্র েযনক্তর্দর হাি সযানিটাইজ করা
ো ফর্ায়া আেিযক করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
উচ্চনিক্ষ়ো সংক্র়োন্ত গযেষণ়োর নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনি সংক্রান্ত েযেসার জিয
প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় ফ ািার অিুমনি ফদওয়া হর্য়র্ে, ফসই সার্ে ফসই সকি রাজযেযাপী গর্েষণা
ফেনসনিটিগুনির ফক্ষর্েও প্রর্যাজয যার্দর পূর্েে অপনরহাযে নহর্সর্ে কাজ করার অিুর্মাদি ফদওয়া হর্য়নেি।
নেস্তানরি জািার জিয "উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার অন্তেেিীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Higher Education Research) ফদ ি
ু ।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অেযার সময়, সকি উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনির্ক
উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণা সংক্রান্ত রাজয এেং ফেডারাি প্রর্য়াজিীয়িার ফয ফকার্িা পনরেিে র্ির সার্ে
হািিাগাদ োকর্ি হর্ে এেং এই পনরেিে িগুর্িা িার্দর কার্জ অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ে। ফকার্িা নেদযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এেং ফেডারাি আইি, নিয়মকািুি এেং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োেিযক
স্ব়োস্থ্যনেনি, েনরষ্করণ
এেং জীে়োণুর্ুক্তকরণ

সুে়োনরিকৃর্ সযেত ়োত্তর্ অিুিীনি

ফরাগ নিয়ন্ত্রণ এেং প্রনির্রার্ ফকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এেং স্বাযয দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর ফদওয়া স্বাযযনেনর্, পনরষ্করণ এেং জীোণুমুক্তকরর্ণর
আেিযকিাগুনি ফমর্ি চিুি এেং সাইর্ট পনরষ্কার করার িগগুনি
েজায় রা ুি যার্ি িানর , সময়, এেং পনরষ্করর্ণর এেং
জীোণুমুক্তকরর্ণর পনরসর িনেেদ্ধ করা োর্ক।

সুরক্ষার পূেেসিকে িাগুর্িা ফমর্ি চিার সময় ফয ার্ি সম্ভে োইর্রর
োয়ু চিাচর্ির েযেযা রা ুি (ফযমি- দরজা ো জািািা ফ ািা
রা া)।

হার্ির স্বাযযনেনর্ পাির্ির ফেিি প্রদাি এেং েজায় রা ুি, সাোি,
েহমাি উষ্ণ গরম পানি এেং নিষ্পনত্তর্যাগয কাগর্জর ফিায়ার্ি নদর্য়
হাি ফর্ায়া সহ, ো ফয এিাকায় হাি ফর্ায়া োস্তে সম্মি িয়,
ফস ার্ি একটি 60% ো িার ফেনি অযাির্কাহি র্ারণকারী
অযাির্কাহি-নর্নত্তক হযান্ড সযানিটাইজার সরেরাহ করুি।
ফিয়ার করা এেং প্রায়িই স্পিে করা পৃষ্ঠিিগুনি েযেহার করার
আর্গ ও পর্র, অংিগ্রহণকারীর্দর হার্ির স্বাযযনেনর্ পাির্ির পর্র,
পনরষ্করণ ও জীোণুমুক্তকরণ সামগ্রীগুনি েযেহার করর্ি উৎসানহি
করুি।
নিনিি করুি ফয যন্ত্রপানি এেং সরঞ্জামগুর্িা নিয়নমির্ার্ে
পনরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা হয়, অন্তি যিোর কমীরা
ওয়াকে র্েিি পনরেিে ি করর্েি, িিোর।
সাইট নিয়নমি পনরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করুি এেং েহু মািুর্ষর
েযেহার করা উচ্চ ঝুুঁ নকপূণে জায়গাগুনি এেং প্রায়িই স্পিে করা
পৃষ্ঠিিগুনি, পনরর্েি সংরক্ষণ সংযা (Environmental Protection
Agency, EPA) দ্বারা COVID-19 এর প্রনির্রার্র্ কাযেকর নহর্সর্ে
নিণীি পনরর্েি সংরক্ষণ নের্ার্গর (Department of Environmental
Conservation, DEC) সামগ্রীগুনি েযেহার কর্র আর্রা ঘিঘি
পনরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করুি।
কর্ ার পনরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরণ প্রনক্রয়া অন্তি প্রনিটি নিের্টর
পর, তদিনিি ো প্রর্য়াজি অিুযায়ী আর্রা ঘি ঘি করর্ি হর্ে।
একজি েযনক্তর COVID-19 আক্রান্ত হওয়ার ঘটিা র্রা পরর্ি
অেিযই িার্দর দ্বারা েযেহৃি এিাকা পনরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত
করার েযেযা করুি, এেং ফসই পনরষ্কার করা এেং জীোণুমুক্তকরর্ণ
অন্তি সকি অনর্ক যািায়ার্ির এিাকা এেং ফেনি স্পিে করা
পৃষ্ঠিিগুনি (ফযমি িযার্ের ফটনেি, নিেট, েযানসনিটির প্রর্েি
দ্বার, েযাজ স্কযািার, নেশ্রাম কর্ক্ষর ফরনিং, সরঞ্জাম, দরজার
হািি) অন্তর্ুে ক্ত হর্ি হর্ে।
ফিয়ার করা
াোর)।

STAY HOME.

াোর ও পািীয় নিনষদ্ধ করুি (ফযমি েুর্ে র্াুঁর্চর

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
উচ্চনিক্ষ়ো সংক্র়োন্ত গযেষণ়োর নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনি সংক্রান্ত েযেসার জিয
প্রর্যাজয যার্দর পুিরায় ফ ািার অিুমনি ফদওয়া হর্য়র্ে, ফসই সার্ে ফসই সকি রাজযেযাপী গর্েষণা
ফেনসনিটিগুনির ফক্ষর্েও প্রর্যাজয যার্দর পূর্েে অপনরহাযে নহর্সর্ে কাজ করার অিুর্মাদি ফদওয়া হর্য়নেি।
নেস্তানরি জািার জিয "উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার অন্তেেিীকািীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Higher Education Research) ফদ ি
ু ।
COVID-19 জিস্বার্যযর জরুরী অেযার সময়, সকি উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণার ফেনসনিটিগুনির্ক
উচ্চনিক্ষা সংক্রান্ত গর্েষণা সংক্রান্ত রাজয এেং ফেডারাি প্রর্য়াজিীয়িার ফয ফকার্িা পনরেিে র্ির সার্ে
হািিাগাদ োকর্ি হর্ে এেং এই পনরেিে িগুর্িা িার্দর কার্জ অন্তর্ুে ক্ত করর্ি হর্ে। ফকার্িা নেদযমাি
প্রর্যাজয যািীয়, রাজয, এেং ফেডারাি আইি, নিয়মকািুি এেং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োেিযক
য ়োগ়োয ়োগ

সুে়োনরিকৃর্ সযেত ়োত্তর্ অিুিীনি

নিনিি করুি ফয আপনি রার্জযর জানর করা করা নির্ের
নির্দে নিকাটি পযোর্িাচিা কর্রর্েি এেং েুর্ঝর্েি, এেং এটিও
নিনিি করুি ফয আপনি ফসগুনি কাযেকর করর্েি।

হািিাগাদ িেয প্রদাি করার জিয একটি ফযাগার্যাগ পনরকেিা গর়্ি
িু িুি। ওর্য়ের্পজ তিনর করা এেং ফসািাি নমনডয়া েযেহার করার
কো নের্েচিা করুি।

সাইর্টর চানরনদর্ক সাইর্িজ ফপাে কর্র কমীর্দর সঠিক পনরচ্ছন্নিা,
সামানজক দূরত্ব নিয়ম, PPE এর সঠিক েযেহার এেং পনরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত করার ফপ্রার্টাকি ফমর্ি চিার জিয সিকে করুি।

ফকার্িা অপনরহাযে দিেিােী এই েযানসনিটির্ি প্রর্েি করর্ি িানিকার্ু ক্ত
নকিা িা নির্োরণ করর্ি গর্েষক দর্ির সার্ে সমন্বয় করুি।

সাইর্ট সম্পূণে করা নিরাপত্তার পনরকেিা সহর্জই ফচার্
জায়গায় ফপাে করুি।

নিনিং

পর্র এমি

সকি কমীর জিয, এেং প্রর্যাজয ফক্ষর্ে নের্ক্রিার্দর জিযও,
স্বাযযজনিি নিনিং মূিযায়ি (ফযমি- প্রশ্নপে পূরণ, িাপমাো
যাচাই) োর্যিামূিক করুি, ির্ে গ্রাহক ও ফডনির্ানর কমীর্দর
জিয এ র্রর্ির নিনিং োর্যিামূিক করা যার্ে িা।
নিনিং অিুিীিি নির্ারি করর্ে একজি কমী অেো গ্রাহক
(1) গি 14 নদর্ি COVID-19 উপসগে অিুর্ে কর্রর্েি নকিা,
(2) গি 14 নদর্ি COVID-19 পরীক্ষায় ইনিোচক র্রা পর়্ির্েি
নকিা, এেং/অেো (3) গি 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া ো
সর্িহর্াজি কার্রা ঘনিষ্ট ো নিকট সংস্পর্িে এর্সর্েি নকিা।
ফয ফকার্িা পনজটির্ COVID-19 ফকর্সর ফক্ষর্ে অনেির্ে ফেট এেং
যািীয় স্বাযয দপ্তরর্ক জািাি।
যনদ িারা পরেিীকার্ি COVID-19 সংক্রান্ত উপসর্গের সম্মু ীি
হি িাহর্ি কমীর্দর িিাক্তকরর্ণর িেয জািার্িার জিয একজি
েযনক্তর্ক নিনদে ষ্ট করর্ি হর্ে, যা প্রশ্নপেটির্ি উর্লেখ করা হর্য়র্ে।

যিদূর সম্ভে, কমীরা ও দিেিােীরা সাইর্ট আসার আর্গ দূরেিী
নিনিং সম্পাদি করুি (ফযমি ফটনির্োি ো ইর্িকট্রনিক জনরর্পর
মার্যর্ম)।
নিনিং সম্পন্ন করার পূর্েে েযনক্তরা যার্ি এর্ক অপর্রর ঘনিষ্ট হর্ি ো
কাোকানে িা আসর্ি পার্রি ফসজিয নিনিং প্রনক্রয়া সমন্বয় করুি।
সম কমেসংযার্ির সুর্যাগ কনমিি (Equal Employment Opportunity
Commission) ো DOH এর নির্দে নিকা অিুযায়ী তদনিক িাপমাো
পরীক্ষা করাও হর্ি পার্র।
ফয কমীরা নিনিং কাযেক্রম সম্পাদি কর্রি িার্দর ফরাগ নিয়ন্ত্রণ ও
প্রনির্রার্ ফকন্দ্র (CDC), স্বাযয নের্াগ (DOH) এেং ফপিাগি নিরাপত্তা
এেং স্বাযয প্রিাসি (OSHA) ফপ্রার্টাকর্ির সার্ে পনরনচি েযনক্তর্দর দ্বারা
প্রনিনক্ষি হওয়া উনচি এেং িার্দর PPE পরা উনচৎ।
সকি কমী ও অনিনে সহ প্রর্িযক েযনক্তর একটি িগ ফমির্টি করুি
যার্দর কার্জর সাইর্ট ো এিাকায় অিযািয েযনক্তর্দর সার্ে নিকট
ফযাগার্যাগ হর্য় োকর্ি পার্র; উপযুক্ত েযনক্তগি প্রনিরক্ষামূিক সরঞ্জাম
(PPE) েযেহার কর্র ো স্পিেহীি উপার্য় করা ফডনির্ানরগুনি ো়িা। যনদ
ফকার্িা কমেচারী ো দিেিােী COVID-19 ফরার্গ আক্রান্ত হি ফসই ফক্ষর্ে
ফযাগার্যাগ সিাক্ত, নচনহ্নি এেং অেনহি করা ফযর্ি পার্র।
ফয সমস্ত কমেচারী একটি সর্িহজিক ো নিনিি COVID-19 ফকর্সর পর্র
কার্জ আোর ফযাগদাি করর্ি চাইর্েি ো ফয কমেচারী COVID-19 এর
সংক্রনমি একজি েযনক্তর ঘনিষ্ঠ সানন্নর্র্য ো কাোকানে এর্সর্েি িার্দর
সম্পর্কে ফপ্রার্টাকি এেং িীনিমািার জিয DOH এর নির্দে নিকা ফদ ুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

