শরওর্েশিিং
শিউ ইয়কে
উচ্চ শিক্ষার শির্দে শিকা

এই নির্দে নিকার উর্েিয হর্ে সব ধরর্ির সিরীর্র উপনিত হওয়ার উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠাির্ক সর্বাধি করা, যার মর্ধয
রর্য়র্ে, নকন্তু তার্তই সীনমত িয়, কনমউনিটি এবং জুনিয়র কর্েজ, নবশ্বনবদযােয়, স্নাতক এবং পপিাদার স্কু ে, পমনির্কে
স্কু ে এবং কানরগনর নবদযােয়সমূহ। উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুর্োর্ক অবিযই COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার জিয পুিরায়
প াো এবং পনরচােিার জিয একটি পনরকল্পিা ততনর করর্ত এবং জমা নদর্ত হর্ব। আরও তর্যযর জিয "উচ্চনিক্ষার
প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর জিয অন্তবেতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Higher
Education) এবং "উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর পনরকল্পিার জিয পচকনেস্ট" (Checklist for Higher Education
Institutions Reopening Plans) পদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার সময়, উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির সকে পনরচােক উচ্চনিক্ষা এবং সহায়ক কাযেক্রম সম্পনকে ত
িািীয়, রাজয এবং পেিারাে প্রর্য়াজিীয়তার পয পকাি আপর্ির্ের সর্ে হােিাগাদ যাকার জিয দায়ী। পকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয
িািীয়, রাজয, এবং পেিারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতিাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অত্যাবিযক
িারলশরক দূরত্ব

সুোশরিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিলনি

একই বাসিার্ি যার্ক (অযোৎ, রুমর্মে), এমি পোক বাদ নদর্য়
বযনিবগে য িই এর্ক অপর্রর 6 েু ে দূরর্ের মর্ধয আসর্বি,
তার্দর বাধযতামূেকভার্ব গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ পরর্ত হর্ব।
এই নবনধনির্েধ অিুযায়ী রুমর্মের্দর মর্ধয সামানজক দূরে পমর্ি
চো বা পকাি বযনির বাসিার্ি যাকার সময় মুর্ র আবরণ পরার
প্রর্য়াজি পিই।
িািীয় স্বািয নবভার্গর সার্য পরামিে কর্র নিধোরণ করুি পয,
পযসব নিক্ষাযীরা COVID-19 এর সংস্পর্িে এর্সর্েি বা আক্রান্ত
হর্য়র্েি, তারা পকাযায় যাকর্ব, এবং সামনয়ক পকায়ার্রন্টাইি বা
আইসর্েির্ির প্রর্য়াজিীয়তা উপনিত হর্ে তার্দর তদিনিি চানহদা
(পযমি, াদয, ওেুধপত্র) নকভার্ব পূরণ হর্ব।
িাইনিং হে, গর্বেণা, অনেস কমেিাি, নজম, পনরবহি, ুচরা
পদাকাি, এবং অিযািয কাজকর্মের জিয, পযমিভার্ব প্রর্যাযয,
স্বািযনবভাগ দ্বারা জানর করা – এবং নিউ ইয়কে ের্রায়ািে (New York
Forward) ওর্য়বসাইর্ে উপেব্ধ নিল্প-নিনদে ষ্ট নদকনির্দে ি অিুসরণ
করুি।

নিনিত করুি পয কযাম্পার্স যাকাকােীি সমর্য় কমী এবং নিক্ষাযীরা
সহ সকে বযনিরা যতদূর সম্ভব এবং পেিীকর্ক্ষ বা নমটিং-এ বসার
সময় পরস্পর্রর মর্ধয অন্তত 6 েু র্ের দুরে বজায় রার্ , যনদ িা
সুরক্ষা বা মূে কাযেকোর্পর জিয কাোকানে যাকার প্রর্য়াজি হয়
অযবা যনদ বযানিরা একই বাসিার্ির অন্তগেত হয়।
িাি পনরবতে ি বা পুিঃনবিযাস করুি এবং/অযবা পেণীকক্ষ এবং
অিযািয িার্ির বযবহার সীমাবদ্ধ করুি পয ার্ি োত্র এবং কমেচারীরা
জর্ া হয়, যার্ত বযনিরা সব নদক পযর্ক (পযমি পাি পযর্ক
পার্িএবং এর্ক অপর্রর মুর্ ামুন হওয়ার সময়) কমপর্ক্ষ 6 েু ে
বযবধার্ি যার্ক এবং প্রনত বযবহার্রর মর্ধয পনরষ্কার এবং জীবাণুমুি
িা কর্র পযি সাধারণভার্ব ওয়াকে র্স্টিি বযবহার িা কর্র।

োত্র-োত্রীর্দর চানহদা (পযমি ঝুুঁ নকপূণে জিসং যা), প্রযুনিগত ক্ষমতা,
এবং/অযবা ঐনতহানসকভার্ব উচ্চ-ভ্রমর্ণর ঠিক পর্রর সমর্য়র (পযমি
েু টির ভ্রমর্ণর সময় সিরীর্র উপনিত হর্য় করা ক্লাস সীনমত করা)
উপর নভনি কর্র ঐনতহযগত সিরীর্র উপনিত হর্য় এবং দূরবতীভার্ব
আর্য়ানজত ক্লার্সর নমেণ নবর্বচিা করুি, সিরীর্র উপনিনতর ের্ে
হওয়া সমার্বি হ্রাস করার অিযািয উপায়গুনের মর্ধয।
COVID-19 পকস ধরা পরর্ে, কযাম্পাস জুর্ , নবর্িে কর্র আক্রান্ত
এোকাগুনের্ত সামানজক পযাগার্যাগ এবং চোর্েরা সীমাবদ্ধ করার
কযা নবর্বচিা করুি।
কনরর্িারগুনের্ত, অযবা সম্পূণে কযাম্পাস জুর্ পেপ বা নতরনচহ্নযুি
সাইি বযবহার কর্র নদ্বমু ী পার্য় পহুঁ র্ে চো হ্রাস করুি। পিস্ক,
ওয়াকে র্স্টিি এবং সাধারণ এোকার চারপার্ি ৬ েু ে দূরে-নির্দে িক
বৃি নচনহ্নত করুি, পয ার্ি সমার্বি হওয়ার সম্ভাবিা আর্ে (পযমি
োইর্েরী, স্টানি পসন্টার, েি)।
কযাম্পাস-মধযস্ত পকাি পকাি সুনবধা (পযমি োইর্েরী, স্টানি োউঞ্জ,
নবর্িাদিমূেক সুনবধা) সাধারণ জিগর্ণর (অযোৎ, োত্র এবং কমেচারী
িয়) জিয বন্ধ করা হর্ব, তা নিধোরণ করুি, অযবা সাধারণ
জিগর্ণর জিয সীনমত, নিনদে ষ্ট সময় বরাে করুি।
শুধুমাত্র "আমনিত অনতনযর্দর" মর্ধয অনতনযর্দর সীমাবদ্ধ করুি,
যারা সকে নবনডং/কযাম্পাস পপ্রার্োকে পমর্ি চের্বি এবং যার্দর
কযাম্পার্সর নবনডং-এ প্রর্বর্ির জিয নিক্ষাযী/প্রানতষ্ঠানিক পনরচয়পত্র
প্রর্য়াজি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.
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এই নির্দে নিকার উর্েিয হর্ে সব ধরর্ির সিরীর্র উপনিত হওয়ার উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠাির্ক সর্বাধি করা, যার মর্ধয
রর্য়র্ে, নকন্তু তার্তই সীনমত িয়, কনমউনিটি এবং জুনিয়র কর্েজ, নবশ্বনবদযােয়, স্নাতক এবং পপিাদার স্কু ে, পমনির্কে
স্কু ে এবং কানরগনর নবদযােয়সমূহ। উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুর্োর্ক অবিযই COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার জিয পুিরায়
প াো এবং পনরচােিার জিয একটি পনরকল্পিা ততনর করর্ত এবং জমা নদর্ত হর্ব। আরও তর্যযর জিয "উচ্চনিক্ষার
প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর জিয অন্তবেতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Higher
Education) এবং "উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর পনরকল্পিার জিয পচকনেস্ট" (Checklist for Higher Education
Institutions Reopening Plans) পদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার সময়, উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির সকে পনরচােক উচ্চনিক্ষা এবং সহায়ক কাযেক্রম সম্পনকে ত
িািীয়, রাজয এবং পেিারাে প্রর্য়াজিীয়তার পয পকাি আপর্ির্ের সর্ে হােিাগাদ যাকার জিয দায়ী। পকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয
িািীয়, রাজয, এবং পেিারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতিাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অত্যাবিযক

সুোশরিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিলনি

িারলশরক দূরত্ব

চোচর্ের পয এবং ভবিগুনের্ত জিসমার্বি সীনমত করর্ত সময়সূনচ
আগু-নপেু করুি।
নিক্ষাযীর্দর মর্ধয সংক্রমর্ির ঝুুঁ নক কমার্ত নিক্ষাযীর্দর পৃযক পৃযক
দে ততনর করুি (পযমি, A/B সময়সূচী বা পকাসে নবভাজি)।

প্রশত্রক্ষামূনক
সরঞ্জাম

একই বাসিার্ি যার্ক (অযোৎ, রুমর্মে), এমি পোক বাদ নদর্য়
বযনিবগে য িই এর্ক অপর্রর 6 েু ে দূরর্ের মর্ধয আসর্বি,
তার্দর বাধযতামূেকভার্ব গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ পরর্ত হর্ব।
কমী, োত্র এবং দিেিাযীর্দর নের্ে চ া, পেণীকক্ষ বা স্টু র্িন্ট
পসন্টার্র প্রর্বি/প্রিাি, এবং কযাম্পার্স চোচে করার মত
সাধারণভার্ব বযবহৃত এোকায় যাকার সমর্য়, য ি সামানজক
দুরে বজায় রা া কঠীি, মুর্ র আবরণ পর্র যাকর্ত নির্দে ি নদি।

েযাপেপ, পিােবুক, োচনিি, এবং পে ার সরঞ্জার্মর মত
সাধারণভকরুিবযবহৃত বস্তু, পসই স্পিে-হীিন্স পেনবর্ের মত
সাধারণভার্ব বযবহৃত পৃষ্ঠতেগুনের বযবহার সীমাবদ্ধ করার জিয
পনরকল্পিা নিধোরণ করুি।

পয সকে কমেচারী কমের্ক্ষর্ত্র যাকাকােীি সমর্য় নিক্ষাযী বা
জিসাধারর্ণর সার্য সরাসনর আোপচানরতা কর্রি, তার্দর
নবিামূর্েয মুর্ র আবরণ প্রদাি করুি।
কমীর্দর নকভার্ব PPE পরর্ত হয়, ুের্ত হয়়, পনরষ্কার করর্ত হয়
(পযমি প্রর্যাজয), এবং PPE বানতে করর্ত হয় তা নির্য় প্রিীক্ষণ
পদওয়া। অনতনরি তর্যযর জিয CDC নির্দে নিকা পদ ুি।

স্বাস্থ্যশবশি, েশরষ্করণ
এবিং জলবাণুমুক্তকরণ

পরাগ নিয়িণ এবং প্রনতর্রাধ পকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এবং স্বািয দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর পদওয়া স্বািযনবনধ, পনরষ্করণ এবং জীবাণুমুিকরর্ণর
আবিযকতাগুনে পমর্ি চেুি এবং সাইর্ে পনরষ্কার করার েগগুনে
বজায় রা ুি যার্ত তানর , সময়, এবং পনরষ্করর্ণর এবং
জীবাণুমুিকরর্ণর পনরসর িনযবদ্ধ করা যার্ক। প্রনতটি প্রনতষ্ঠার্ির
জিয পনরষ্কার ও জীবাণুমুি করার হার নিধোরণ করুি এবং দানয়ে
বরাে করুি।
প্রনতষ্ঠাি জুর্ হার্তর স্বািযনবনধ পাের্ির পস্টিি প্রদাি করুি এবং
বজায় রা ুি, সাবার্ির সর্ে হাত পধায়া সহ, পানি এবং
নিষ্পনির্যাগয কাগর্জর পতায়ার্ে সরবরাহ করুি বা পয এোকায়
হাত পধায়া বাস্তব সম্মত িয় পস ার্ি একটি 60% বা তার পবনি
অযাের্কাহে ধারণকারী অযাের্কাহে নভনিক হযান্ড সযানিোইজার
সরবরাহ করুি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

সাধারণভার্ব বযবহৃত এোকা জুর্ হযান্ড সযানিোইজার উপেব্ধ করাি,
এবং পয ার্ি সম্ভব স্পিেমুি নিসর্পিসার বযবহার করুি।
বযবহৃত PPE সহ নবনভন্ন ময়ো-আবজেিা পেোর জিয প্রনতষ্ঠার্ির
চারপার্ি ময়ো পেোর পাত্র রা ুি।
কমীর্দর একবার বযবহার্রর উপর্যাগী টিসুয প্রদাি করুি, যার্ত তারা
সাধারণভার্ব বযবহৃত বস্তুগুনে (পযমি, কীর্বািে, পিস্ক, নরর্মাে
কর্রাে)-পক বযবহার্রর আর্গ/পর্র মুর্ে নির্ত পার্র।
স্পিে-মুি সুর্যাগসুনবধা (পযমি পানির পোয়ারা, আবজেিা পেোর
জায়গা, কাগর্জর পতায়ার্ে নিসর্পিসার) োগাি।

SAVE LIVES.

শরওর্েশিিং
শিউ ইয়কে
উচ্চ শিক্ষার শির্দে শিকা

এই নির্দে নিকার উর্েিয হর্ে সব ধরর্ির সিরীর্র উপনিত হওয়ার উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠাির্ক সর্বাধি করা, যার মর্ধয
রর্য়র্ে, নকন্তু তার্তই সীনমত িয়, কনমউনিটি এবং জুনিয়র কর্েজ, নবশ্বনবদযােয়, স্নাতক এবং পপিাদার স্কু ে, পমনির্কে
স্কু ে এবং কানরগনর নবদযােয়সমূহ। উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুর্োর্ক অবিযই COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার জিয পুিরায়
প াো এবং পনরচােিার জিয একটি পনরকল্পিা ততনর করর্ত এবং জমা নদর্ত হর্ব। আরও তর্যযর জিয "উচ্চনিক্ষার
প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর জিয অন্তবেতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Higher
Education) এবং "উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর পনরকল্পিার জিয পচকনেস্ট" (Checklist for Higher Education
Institutions Reopening Plans) পদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার সময়, উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির সকে পনরচােক উচ্চনিক্ষা এবং সহায়ক কাযেক্রম সম্পনকে ত
িািীয়, রাজয এবং পেিারাে প্রর্য়াজিীয়তার পয পকাি আপর্ির্ের সর্ে হােিাগাদ যাকার জিয দায়ী। পকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয
িািীয়, রাজয, এবং পেিারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতিাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অত্যাবিযক
স্বাস্থ্যশবশি, েশরষ্করণ,
এবিং জলবাণুমুক্তকরণ
(চনর্ে)

সুোশরিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিলনি

নিয়নমতভার্ব পেনসনেটিগুনে পনরষ্কার এবং জীবাণুমুি করুি এবং
অর্ির্কর দ্বারা বযবহৃত উচ্চ ঝুুঁ নক সম্পন্ন িািগুনের্ক এবং প্রায়িই
স্পিে করা হয় এমি পৃষ্ঠতেগুনের্ক আরও নিয়নমত পনরষ্কার এবং
জীবাণূমুি করুি। পনরর্বি সংরক্ষণ সংিা (Environmental
Protection Agency, EPA) কতৃে ক COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কাযেকর
নহর্সর্ব নচনহ্নত পনরর্বি সংরক্ষণ নবভার্গর (Department of
Environmental Conservation, DEC) পণয পদ ুি।
নবোমকক্ষগুনে নিয়নমত পনরষ্কার ও জীবাণুমুি করা নিনিত করর্ত
হর্ব।
একজি বযনির COVID-19 হর্য়র্ে নিনিত হওয়ার পক্ষর্ত্র উন্মুি
এোকার পনরষ্কার্রর এবং জীবাণুমুি করার বযবিা করর্ত হর্ব,
এবং পসই পনরেন্নতার অন্তভুে ি হর্ব অন্তত সমস্ত অনধক
জিসমাগর্মর এোকাগুনে এবং পবনি স্পিে করা হয় এমি
পৃষ্ঠতেগুনে। CDC-র নির্দে নিকা পদ ুি।

য াগার্ াগ

নিনিত করুি পয আপনি রাজয দ্বারা জানর করা নিল্প সম্পনকে ত
নির্দে নিকাগুনে পযোর্োচিা কর্রর্েি ও বুর্ঝর্েি, এবং পুিরায়
প াোর আর্গ পুিরায় প াোর পনরকল্পিাগুনে জমা নদি।
কমীবৃি এবং নিক্ষাযীর্দর বযবহার্রর জিয স্পষ্টভার্ব সম্পূণে করা
পুিরায় প াোর পনরকল্পিাগুনে োগাি।

আবানসক, সাধারণভার্ব বযবহৃত (পগাষ্ঠীগত) বাযরুমগুনের পক্ষর্ত্র
পেষ্ঠ অিুিীেিগুনের অন্তগেত, নকন্তু তার্তই সীমাবদ্ধ িয়:
•
যনদ 6 েু র্ের বযবধাি বজায় রা া সম্ভব িা হয়, তর্ব
িাওয়ার, েয়র্েে, এবং নসঙ্কগুনের মর্ধয পব বসার্ত হর্ব।
•
এয়ার ড্রায়ার্রর পনরবর্তে কাগর্জর পতায়ার্ে নিসর্পিসার
বযবহার করুি।
•
ভবর্ির িকিা অিুযায়ী পয ার্ি সম্ভব, একটি আবাসর্ির পলার্র
একটি বাযরুমর্ক নিনদে ষ্ট কর্য়কটি ঘর্রর বযবহার্রর জিয বরাে
করুি, যার্ত ক্রস-কন্টযানমর্িিি সীমাবদ্ধ এবং যাতায়ার্তর
সুনবধা করা যায়।
•
পগাষ্ঠী দ্বারা বযবহৃত বাযরুমগুনের্ত বযনিগত নজনির্সর সঞ্চয়
সীনমত করুি।

পুিরায় প াোর পনরকল্পিা করার সময় কযাম্পার্সর সদসয (পযমি,
কমী, নিক্ষাযী, আগ্রহী সংগঠি)-পদর সার্য যুি হি।
পুিরায় প াো-সম্পনকে ত নির্দে নিকা, প্রনিক্ষণ, ও সাইর্িজ সহ নিক্ষাযী,
বাবা-মা অযবা আইিসম্মত অনভভাবক, কমী এবং দিেিাযীর্দর জিয
একটি পযাগার্যাগ বযবিা, এবং নিয়নমত তযয প্রদার্ির একটি সংিাি
গর্ তু েুি।
য ি 6 েু র্ের দূরে বজায় রা া সম্ভব িয়, সকে নিক্ষাযী, কমী
এবং দিেিাযীর্দর পমৌন ক পযাগার্যাগ এবং সাইর্ির্জর মাধযর্ম PPE,
নবর্েিত মুর্ র আবরণ বযবহার সম্পর্কে CDC/DOH-এর নির্দে নিকা
পমর্ি চের্ত উৎসানহত করুি।
ইনতবাচক পকস সিাি হওয়ার পক্ষর্ত্র এবং যারা পরবতী পযাগার্যার্গর
জিয দায়ী হর্বি, পসই পযাগার্যার্গর বা সমন্বয়কারীর্দর পর্য়ন্ট নিনদে ষ্ট
করুি। COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিা এবং প্রনতষ্ঠাি কতৃে ক
ততনর করা পনরকল্পিা সম্পর্কে োত্র ও কমেচারীর্দর প্রর্ের উির
পদওয়ার জিয সমন্বয়কারীরা দায়ী যাকর্বি।
যনদ সম্ভব হয়, সমন্বয়কারীর্দর িািীয় জিস্বািয নবভাগগুনে এবং
অিযািয উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির সার্যও ঘনিষ্ঠভার্ব কাজ করা উনচত
জিস্বার্িযর অবিা পযের্বক্ষণ করার জিয এবং পযৌযভার্ব পযের্বক্ষণ
পকৌিে উন্নয়র্ির জিয।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

শরওর্েশিিং
শিউ ইয়কে
উচ্চ শিক্ষার শির্দে শিকা

এই নির্দে নিকার উর্েিয হর্ে সব ধরর্ির সিরীর্র উপনিত হওয়ার উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠাির্ক সর্বাধি করা, যার মর্ধয
রর্য়র্ে, নকন্তু তার্তই সীনমত িয়, কনমউনিটি এবং জুনিয়র কর্েজ, নবশ্বনবদযােয়, স্নাতক এবং পপিাদার স্কু ে, পমনির্কে
স্কু ে এবং কানরগনর নবদযােয়সমূহ। উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুর্োর্ক অবিযই COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার জিয পুিরায়
প াো এবং পনরচােিার জিয একটি পনরকল্পিা ততনর করর্ত এবং জমা নদর্ত হর্ব। আরও তর্যযর জিয "উচ্চনিক্ষার
প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর জিয অন্তবেতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Higher
Education) এবং "উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর পনরকল্পিার জিয পচকনেস্ট" (Checklist for Higher Education
Institutions Reopening Plans) পদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার সময়, উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির সকে পনরচােক উচ্চনিক্ষা এবং সহায়ক কাযেক্রম সম্পনকে ত
িািীয়, রাজয এবং পেিারাে প্রর্য়াজিীয়তার পয পকাি আপর্ির্ের সর্ে হােিাগাদ যাকার জিয দায়ী। পকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয
িািীয়, রাজয, এবং পেিারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতিাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অত্যাবিযক
শিশিিং

সুোশরিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিলনি

কমী, নিক্ষাযী, এবং, পয ার্ি সম্ভব, পূবেনিধোনরত সাক্ষাৎকারীর্দর
(পযমি, কযাম্পার্সর ভ্রমর্ণর-দে) জিয বাধযতামূেক স্বািয িীনিং
(পযমি, প্রেপত্র, তাপমাত্রা পরীক্ষা) করর্ত হর্ব, িূযিতমভার্ব
তার্দর এগুনে নজর্েস কর্র: (1) গত 14 নদর্ি COVID-19 এর
পকািও েক্ষণ পদ া নদর্য়র্ে নক িা (2) গত 14 নদর্ি তার
COVID-19 পরীক্ষা ইনতবাচক পাওয়া পগর্ে নক িা, এবং/অযবা
(3) গত 14 নদর্ি ঘনিষ্ঠ বা নিকে সংস্পর্িে পযর্কর্েি এমি
কারও সর্ে যার COVID-19 আর্ে নিনিত বা হর্য় যাকর্ত বর্ে
সর্িহ করা হয়। মূেযায়ি প্রনতনক্রয়া প্রনতনদি পযোর্োচিা করর্ত
হর্ব এবং এ ধরর্ির পযোর্োচিা অবিযই িনযবদ্ধ করর্ত হর্ব।
কযাম্পার্স কাজ করা কমীর্দর বাধযতামূেকভার্ব প্রনতনদি িীনিং
করর্ত হর্ব।
নিক্ষাযীর্দর অবিযই উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠাি দ্বারা নিয়নমত িীনিং
করর্ত হর্ব, নকন্তু প্রনতনদি নিনিং করার প্রর্য়াজি পিই।
পয বযনির্ক COVID-19 এর নিনিং এ পনজটিভ পাওয়া পগর্ে
বা তার উপসগে তার মর্ধয পদ া পগর্ে, তার্ক সার্য সার্য তার
বান র্ত পাঠার্ত হর্ব, অযবা নিনদে ষ্ট পকায়ারান্টাইি বা ইর্সার্েির্ির
জায়গায় পাঠার্ত হর্ব অযবা তার স্বািয মূেযায়র্ির এবং পরীক্ষা
করার বযবিা করর্ত হর্ব।
পয পকার্িা নিনিত পনসটিভ পকর্সর কযা অনবের্ব রাজয এবং
িািীয় রাজয নবভাগগুনের্ক জািাি।
পকাি বযনির পরীক্ষা পনসটিভ আসার পক্ষর্ত্র, নিউ ইয়কে রার্জযর
করযাক্ট পেনসং পপ্রাগ্রার্মর সার্য সামঞ্জসয বজায় পরর্ পসই বযনির
সকে পনরনচতর্দর ুর্জ বার করর্ত িািীয় স্বািয নবভাগগুনের
সার্য পনরকল্পিা ততনর করুি। পগাপিীয়তা অবিযই রাজয
ও পেিারাে আইি ও নবনধ অিুযায়ী বজায় রা র্ত হর্ব।

নিক্ষাযী, কমী, এবং/অযবা নিক্ষাযীর্দর সম্মু ীি হওয়া কমীর্দর আসার
আর্গ বা আসার সার্য সার্য আণনবক িাইগনিনস্টক পরীক্ষার মাধযর্ম
COVID-19-এর জিয পরীক্ষা করুি। যনদ সম্ভব হয়, আগমর্ির 7 পযর্ক
14 নদি পর, অযবা উপসগে পদ া পদওয়ার পর বযনির্দরর্ক আবার
পরীক্ষা করুি।
•
এটি সুপানরিকৃ ত পয অন্তত পর্ক্ষ অিয রাজয/পদি পযর্ক আসা
িীক্ষাযীর্দর পরীক্ষা করা উনচত।
•
অিয রাজয/পদি পযর্ক আসা বযনির্দর আগমর্ণর 7-14 নদি
পর্র অযবা উপসগে পদ া নদর্ে আবার পরীক্ষা করুি।
•
পযসব বযনির উপসগে পদ া পগর্ে, নকন্তু COVID-19 পরীক্ষার
েোেে পিনগটিভ এর্সর্ে, তার্দর অসুি যাকাকােীি সমর্য়
বান র্ত বা আইর্সার্েির্ি যাকা উনচত, এবং অনতনরি পরীক্ষা
এবং স্বাভানবক কাজকমে শুরু করার পক্ষর্ত্র তার্দর স্বািয
পনরর্েবা প্রদািকরীর পরামিে পিওয়া উনচত।
•
আবাসমূেক উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুনের্ত নিক্ষাযীরা আসার পর
তার্দর পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষার েোেে পির্গটিভ িা আসা
পযেন্ত আোদা রা র্ত হর্ব নকিা, তা নিধোরণ করর্ত হর্ব।
দূরবতী নিনিং সম্পাদি করুি (উদাহরণস্বরূপ পেনের্োর্ির মাধযর্ম
অযবা ইর্েকেনিক জনরর্পর মাধযর্ম) যতদূর সম্ভব।
ক্ষমতািুসার্র, কযাম্পার্স পরীক্ষা-বযবিা বা স্ব-পরীক্ষা-বযবিা গর্
তু ের্ত হর্ব।
নিধোনরত সমর্য়র বাইর্রর দিেিাযীর্দর (পযমি, জিসাধারর্ণর সদসয
যার্দর কযাম্পার্সর সুর্যাগ সুনবধা বযবহার্রর অিুমনত আর্ে) জিয
স্বািয িীনিং-এর বযবিা করর্ত হর্ব।
সম কমেসংিার্ির সুর্যাগ কনমিি (Equal Employment Opportunity
Commission) বা DOH এর নির্দে নিকা অিুযায়ী তদনিক তাপমাত্রা
পরীক্ষা করা হর্ত পার্র।
নিনিং কর্রি যারা তার্দর বযনিগত প্রনতরক্ষামূেক সরঞ্জাম (PPE)
প্রদাি করর্ত হর্ব এবং তার্দর পসগুনে বযবহার করর্ত হর্ব, যার
মর্ধয অন্তভুে ি আর্ে, িূযিতমভার্ব একটি গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ।
কমী এবং োত্র সংগঠর্ির মর্ধয পযাগার্যাগ পেনসং এবং পযাগার্যাগ
প্রনক্রয়া নিমোইি করর্ত ঐনেক কন্টযাক্ট পেনসং এবং েযানকং প্রযুনি
(উদাহরণস্বরূপ পমাবাইে অযানির্কিি) অোর করুি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

শরওর্েশিিং
শিউ ইয়কে
উচ্চ শিক্ষার শির্দে শিকা

এই নির্দে নিকার উর্েিয হর্ে সব ধরর্ির সিরীর্র উপনিত হওয়ার উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠাির্ক সর্বাধি করা, যার মর্ধয
রর্য়র্ে, নকন্তু তার্তই সীনমত িয়, কনমউনিটি এবং জুনিয়র কর্েজ, নবশ্বনবদযােয়, স্নাতক এবং পপিাদার স্কু ে, পমনির্কে
স্কু ে এবং কানরগনর নবদযােয়সমূহ। উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুর্োর্ক অবিযই COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার জিয পুিরায়
প াো এবং পনরচােিার জিয একটি পনরকল্পিা ততনর করর্ত এবং জমা নদর্ত হর্ব। আরও তর্যযর জিয "উচ্চনিক্ষার
প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর জিয অন্তবেতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Higher
Education) এবং "উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠািগুনে পুিরায় প াোর পনরকল্পিার জিয পচকনেস্ট" (Checklist for Higher Education
Institutions Reopening Plans) পদ ুি।
COVID-19 জিস্বার্িযর জরুরী অবিার সময়, উচ্চনিক্ষা প্রনতষ্ঠার্ির সকে পনরচােক উচ্চনিক্ষা এবং সহায়ক কাযেক্রম সম্পনকে ত
িািীয়, রাজয এবং পেিারাে প্রর্য়াজিীয়তার পয পকাি আপর্ির্ের সর্ে হােিাগাদ যাকার জিয দায়ী। পকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয
িািীয়, রাজয, এবং পেিারাে আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনতিাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

অত্যাবিযক

সুোশরিকৃত্ সর্বে াত্তম অিুিলনি

শিশিিং (চনমাি)

পয ার্ি সম্ভব, িািীয় স্বািয নবভার্গর সার্য যুি হর্য় কমী এবং
োত্র-োত্রীর্দর কযাম্পার্সর জিসং যার কন্টযাক্ট পেনসং করার জিয
সর্চষ্ট করুি।
পয সমস্ত কমেচারী একটি সর্িহজিক বা নিনিত COVID-19 পকর্সর পর্র
বা নযনি COVID-19 এর সংক্রনমত একজি বযনির ঘনিষ্ঠ সানন্নর্ধয বা
কাোকানে আসার পর্র কার্জ বা ক্লার্স আবার পযাগদাি করর্ত চাইর্েি
তার্দর সম্পর্কে পপ্রার্োকে এবং িীনতমাোর জিয DOH এর "COVID-19
সংক্রমণ বা সানন্নর্ধয আসার পর্র সরকানর এবং পবসরকানর কমেচারীর্দর
কার্জ নের্র আসা সম্পনকে ত অভযন্তরীণ নির্দে নিকা" (Interim Guidance for
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) পদ ুি।

WEAR A MASK.

GET

TESTED.

SAVE LIVES.

