কম ঝুঁ ককপূর্ণ আভ্যন্তরীর্ কিল্প ও কিনেোদনের জেয অন্তিণ র্তীকোলীে কেনদণ কিকো
COVID-19 জেস্বোনযযর সংকটকোলীে পকরকযকর্তনর্ত

আপেোর এই েকিটি পড়ো হনে গেনল, আপকে কেনে র্তো কেকির্ত করনর্ত পোরনিে।
23 জুন 2020 এর হিসেসে

উনেিয
COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযা চলাকালীন েময় হনম্ন ঝুুঁ হকপূর্ণ অভ্েন্তরীন হিল্প এেং হেসনাদসনর জনে এই
অন্তেণর্তী হনসদণ হিকা ("কম ঝুুঁ হকপূর্ণ অভ্েন্তরীন হিল্প এেং হেসনাদসনর জনে অন্তেণর্তীকালীন COVID-19 হনসদণ হিকা")
অভ্েন্তরীর্ হমউহজয়াম, ঐহর্তিাহেক োইট, অোসকায়াহরয়াম, এেং অনোনে েংহিষ্ট হনম্ন ঝুুঁ হকপূর্ণ হিল্প এেং হেসনাদন
েেেো এেং েংযার মাহলক/পহরচালকসদর এেং র্তাসদর কমী, ঠিকাদার, হেসের্তা এেং গ্রািক/দিণনার্থীসদর জনে COVID19 এর হেস্তার ররাধ করসর্ত ের্তকণ র্তা এেং েুরক্ষা প্রদান করার জনে তর্তহর করা িসয়সে।
উপসর রেমন উসেখ করা িসয়সে, এই হনসদণ হিকঅভ্েন্তরীন হমউহজয়াম, ঐহর্তিাহেক যান, অোসকায়াহরয়াম, এেং অনোনে
েংহিষ্ট প্রহর্তষ্ঠান ো কােণেসমর রক্ষসে প্রসোজে। এই হনসদণ হিকাটি হিল্প গ্োলাহরগুহলর রক্ষসেও প্রসোজে, খুচরা গ্োলাহর
েের্তীর্ত, োসদর অেিেই স্বাযে হেভ্াসগ্র (Department of Health, DOH) "COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযা
চলাকালীন েময় অপহরিােণ এেং পেণায় II-এর খুচরা েেেোহয়ক কােণেসমর জনে অন্তেণর্তীকালীন হনসদণ হিকা" (Interim
Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19 Public Health
Emergency) অনুেরর্ করসর্ত িসে। এই প্রহর্তষ্ঠানগুহলর োসর্থ েংহিষ্ট খুচরা ো উপিাসরর রদাকানগুহলসকও খুচরা
েেেোর হনসদণ হিকা রমসন চলসর্ত িসে। এই হনসদণ হিকা োসপসক্ষ রে রকাসনা ফ্োহেহলটি ো অেযাসন ররস্টু সরন্ট এেং
োরগুহলসক অেিেই স্বাযে হেভ্াগ্ (DOH) এর "COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযা চলাকালীন েময় খাদে
পহরসেোহদর জনে অন্তেণর্তীকালীন হনসদণ হিকা" (Interim Guidance for Food Services during the COVID-19 Public
Health Emergency)-রর্ত রদওয়া হনসদণ হিকা অনুেরর্ করসর্ত িসে। এই হনসদণ হিকা েহিরঙ্গন হমউহজয়াম, হচহ়িয়াখানা,
রোটাহনকোল গ্াসডণন, এেং অনোনে েংহিষ্ট হনম্ন ঝুুঁ হকপূর্ণ েহিরঙ্গন হিল্প এেং হেসনাদন কােণসের জনে প্রসোজে নয়, ো
পৃর্থক স্বাযে হেভ্াগ্ (DOH) এর হনসদণ হিকা োসপসক্ষ। পহরসিসে, এই হনসদণ হিকা উচ্চ ঝুুঁ হকপূর্ণ অভ্েন্তরীন হিল্প এেং
হেসনাদন কােণেমর রক্ষসে প্রসোজে নয়, োর অন্তভ্ুণ ক্ত, জনোধারসর্র হেসনাদসনর যান (রেমন, আসকণ ড, রোহলং
অোহল), কোহেসনা, কনোটণ, হেসনমা হর্থসয়টার, পারফ্হমণং আটণে, ো অনোনে নাটকীয় প্রসোজনা, ো প্রকািনার েময়
েন্ধ র্থাসক, হকন্তু র্তাসর্ত েীমােদ্ধ নয়।
এই হনসদণ হিকাগুহল রকেলমাে নূেনর্তম প্রসয়াজনীয়র্তা এেং মাহলক/পহরচালক অহর্তহরক্ত ের্তকণ র্তা ো েহধণর্ত েীমােদ্ধর্তা
জাহর করসর্ত পাসরন। এই হনসদণ হিকাগুহল প্রকািনার েময় েেণাহধক পহরহচর্ত গ্র্স্বাযে অনুিীলসনর উপর হভ্হি কসর প্রস্তুর্ত
করা, এেং রেই নহর্থর উপর হনভ্ণ র কসর এই হনসদণ হিকা তর্তহর িসয়সে র্তা প্রায়িই পহরের্তণন িসর্ত পাসর এেং পহরের্তণন
িসয় র্থাসক। দায়েদ্ধ পক্ষগুহল - রেমন নীসচ েংজ্ঞাহয়র্ত করা িসয়সে – হনম্ন ঝুুঁ হকপূর্ণ অভ্েন্তরীন হিল্প এেং হেসনাদসনর
কােণেসমর োসর্থ েম্পহকণ র্ত েকল যানীয়, রাসজের এেং েুক্তরাষ্ট্রীয় প্রসয়াজনীয়র্তা রমসন চলার জনে দায়ী। এো়িাও
দায়েদ্ধ পক্ষগুহল এই প্রসয়াজনীয়র্তার রে রকাসনা আপসডসটর োসর্থ িালনাগ্াদ র্থাকার জনে দায়েদ্ধ, রেই োসর্থ রে রকাসনা
হেয়াকলাপ এেং/অর্থো োইট হনরাপিা পহরকল্পনায় এগুহল অন্তভ্ুণ ক্ত করার জনেও।
পটভ্ূ কম

7ই মাচণ, 2020 র্তাহরসখ, গ্ভ্নণর অোন্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসর্ত একটি জরুহর অেযা র াের্া কসর
হনেণািী আসদি 202 জাহর কসরহেসলন। েমগ্র হনউইয়কণ জুস়ি COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমিন সটসে। আসরা
েহ়িসয় প়িা হ্রাে করসর্ত, রেখাসন েম্ভে, েেহক্তসদর মসধে অেিেই অন্তর্ত 6 ফ্ু সটর োমাহজক দূরত্ব েজায় রাখসর্ত িসে।
20 মাচণ 2020 র্তাহরসখ গ্ভ্নণর কুওসমা হনেণািী আসদি 202.6 জাহর কসরন, োসর্ত েমস্ত রগ্ৌর্ েেেোগুহলসক দপ্তসরর
দপ্তর মধেয কমীসদর কাজকমণসক েন্ধ রাখার হনসদণ ি রদওয়া িয়। অর্তোেিেক েেেো, রেমন োম্রাজে রাজে উন্নয়ন
কসপণাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসদণ হিকা দ্বারা েংজ্ঞাহয়র্ত, এই েীমােদ্ধর্তার
অধীন হেল না, হকন্তু, DOH দ্বারা জাহর করা একটি পহরষ্কার এেং হনরাপদ কমণ পহরসেি েজায় রাখার জনে হনসদণ িনা
ও আসদি রমসন চলার জনে হনসদণ ি করা িয়, এেং দৃঢ়ভ্াসে োমাহজক দূরত্ব েেেযা েজায় রাখার জনে আহ্বান জানাসনা
িয়।
12ই এহপ্রল, 2020 র্তাহরসখ, গ্ভ্নণর কুওসমা েমেস্ত অর্তোেিেকীয় েেেোয়ীক প্রহর্তষ্ঠানসক র্তার কমীসদর, োরা কমণযসল
উপহযর্ত আসে, হেনামূসলে র্তাসদর মুসখর আচ্ছাদন, ো র্তাসদর কাসজর েময় জনোধারর্ ো গ্রািকসদর েসঙ্গ েরােহর
েংসোগ্ টার েময় অেিেই েেেিার করসর্ত িসে, র্তা প্রদান করসর্ত হনেণািী আসদি 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15
এহপ্রল 2020 র্তাহরসখ গ্ভ্নণর কুওসমা হনেণািী আসদি 202.17 জাহর কসরসেন, ো দুই েেসরর রেহি েয়েী এেং
হচহকৎোগ্র্তভ্াসে মুসখর আেরর্ েিন করসর্ত েক্ষম েকলসক একটি েেণজনীন যাসন এেং েখন োমাহজক দূরত্ব েজায়
রাখা েম্ভে নয়, ো েখন োমাহজক দুরত্ব েজায় রাখসেন না, র্তখন র্তাসদর নাক ও মুখ একটি মাস্ক অর্থো কাপস়ির
তর্তহর মুসখর আেরর্ হদসয় ঢাকার জনে হনসদণ ি রদয়। 16 এহপ্রল 2020 র্তাহরসখ গ্ভ্নণর কুওসমা হনেণািী আসদি 202.18
জাহর কসরন ো েরকারী এেং রেেরকারী পহরেির্ ো অনোনে ভ্া়িার পহরেির্ েেেিার করা দুই েেসরর রেহি
েয়সের এেং হচহকৎোগ্র্তভ্াসে একটি মুসখর আেরর্ েির্ করসর্ত েক্ষম েকল মানুেসক অেিেই রকান োোর েময়
র্তাসদর নাক এেং মুসখর উপর একটি মাস্ক অর্থো মুসখর আেরর্ পরার হনসদণ ি রদয়। এো়িাও েরকাহর ো রেেরকাহর
পহরেিসনর রে রকান পহরচালক ো চালকসক একটি মুসখর আেরর্ ো মাস্ক ো র্তাসদর নাক এেং মুখ রঢসক রাসখ, টা
পরার হনসদণ ি রদয় েখন রর্তমন রকান গ্াহ়িসর্ত রকান োেী র্থাসক। 29 রম 2020 র্তাহরসখ গ্ভ্নণর কুওসমা হনেণািী আসদি
202.34 জাহর কসরন, ো েেেোর পহরচালক/মাহলকসদর রেই েে মানুসের প্রসেিাহধকার প্রর্তোিার করার অহধকার
অনুসমাদন কসর, োরা মুসখর আেরসর্র ো মাস্ক েংোন্ত োধেোধকর্তা রমসন চলসর্ত েের্থণ িন।
26রি এহপ্রল, 2020 র্তাহরসখ গ্ভ্নণর কুওসমা র াের্া কসরন রে র্তর্থে-পহরচাহলর্ত, আঞ্চহলক হেসিেসর্ পেণায় হভ্হিসর্ত
হনউইয়সকণ হিল্প এেং েেেো পুনরায় রখালার েোপাসর পেণায় হভ্হিক দৃহষ্টভ্হঙ্গ গ্রির্ করা িসে। 4 রম 2020 র্তাহরসখ
গ্ভ্নণর েেেযা কসরন রে নর্তুন COVID-19 েংেমর্ জনোয পহরসেো লক্ষর্ হভ্হিক পরীক্ষা এেং কন্টাক্ট রট্রহেং েি
জনস্বাসযের হেহভ্ন্ন হদক মার্থায় ররসখ আঞ্চহলক হেসিের্টি করা িসে। 11 রম, 2020-এ, গ্ভ্নণর কুওসমা র াের্া
কসরন রে, হনউ ইয়সকণ র রেি হকেু অঞ্চসল 15 রম, 2020-এর প্রর্থম পেণায় শুরু িসে, ো উপলভ্ে আঞ্চহলক রমহট্রক্স
এেং েূচসকর উপর হভ্হি কসর। 29 রম, 2020 র্তাহরসখ গ্ভ্নণর কুওসমা র াের্া কসরন রে রস্টসটর হেহভ্ন্ন অঞ্চসল
পুনরায় রখালার হদ্বর্তীয় পেণায় শুরু িসে এেং একটি নর্তুন প্রারহম্ভক ের্তকীকরর্ ডোিসোডণ েেেিার করার কর্থা র াের্া
কসরসেন ো হনউ ইয়কণ োেীসদর েরকারী কমণকর্তণা এেং হেসিেজ্ঞসদর জনে রস্টসটর হেস্তৃ র্ত রডটা েংগ্রসির প্রসচষ্টাসক
একহের্ত করসে োসর্ত হনরাপসদ পুনরায় রখালা হনহির্ত করার জনে ভ্াইরােটি হকভ্াসে েংেরর্ করা রেসর্ত পাসর র্তা
চলমান হভ্হিসর্ত পেণসেক্ষর্ করা োয়। 11 জুন 2020, গ্ভ্নণর কুওসমা র াের্া কসরন রে 12 জুন 2020 র্তাহরসখ হনউ
ইয়সকণ র রেি হকেু অঞ্চসল পুনরায় রখালার র্তৃর্তীয় পেণায় আরম্ভ িসে।
হনম্নহলহখর্ত মানগুহল ো়িাও, েেেোগুহলসক স্বাযে হেভ্াসগ্র (Department of Health, DOH) জাহর করা পহরচ্ছন্নর্তা
এেং হনরাপদ কমণ পহরসেি েজায় রাখার হনসদণ িনা ও আসদি রমসন চলা অেোির্ত রাখসর্ত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষে করুন রে, হনউ ইয়কণ রস্টট দ্বারা ইেুে করা অনোনে পহরচালনাহেহধ রর্থসক এই নহর্থসর্ত উসেখ করা
পহরচালনা হেহধ পৃর্থক, অহধক োম্প্রহর্তক হনসদণ হিকা প্রসয়াগ্ করা িসে।
কেউ ইেকণ রোনজয দোকেত্বিীল কেম্ন ঝুঁ ককপূর্ণ অভ্যন্তরীর্ কিল্প এিং কিনেোদে কোর্ণ ক্রনমর মোদণ্ড
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রকান কম-ঝুুঁ হকর আভ্েন্তরীর্ হিল্প এেং হেসনাদসনর হেয়াকলাপ হনম্নহলহখর্ত নূেনর্তম রাসজের মান এেং প্রসোজে রফ্ডারাল
প্রসয়াজনীয়র্তা পূরর্ না কসর অনুহষ্ঠর্ত করা োসে না, োর অন্তভ্ুণ ক্ত, হকন্তু র্তাসর্তই েীহমর্ত নয়, আসমহরকানে উইর্থ
হডসজহেহলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), ররাগ্ হনয়ন্ত্রর্ ও প্রহর্তসরাধ রকন্দ্র (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC), পহরসেি েুরক্ষা েংযা (Environmental Protection Agency, EPA),
এেংইউনাইসটড রস্টটে হডপাটণসমন্ট অে রলোর (United States Department of Labor)'ে অকুসপিনাল রেফ্টি অোন্ড
রিলর্থ অোডহমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-র নূেনর্তম মান পূরর্ করা।
এই হনসদণ হিকার মসধে র্থাকা রাসজের মান COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযার চলাকালীন েময় পহরচাহলর্ত হনম্ন
ঝুুঁ হকপূর্ণ অভ্েন্তরীর্ হিল্প এেং হেসনাদসনর রক্ষসে প্রসোজে, ের্তক্ষর্ না রাজে কর্তৃণক োহর্তল ো েংসিাধন করা িয়।
প্রহর্তষ্ঠাসনর মাহলক/পহরচালক, ো প্রহর্তষ্ঠাসনর মাহলক/পহরচালক দ্বারা হনসয়াহজর্ত অনে রকাসনা পক্ষ (উভ্য় রক্ষসেই,
"দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্") এই মানগুহল পূরর্ করার জনে দায়েদ্ধ র্থাকসেন।
অহফ্ে হভ্হিক কােণেম (রেমন হমউহজয়াসমর েোক অহফ্ে) েম্পসকণ হনরাপিা হনসদণ হিকা েম্পসকণ আরও র্তসর্থের জনে,
অনুগ্রি কসর "COVID-19 জনস্বাসযের জরুরী অেযা চলাকালীন েময় অহফ্ে হভ্হিক কাসজর জনে অন্তেণর্তীকালীন
হনসদণ হিকা" (Interim Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health Emergency) এর
োসর্থ পরামিণ করুন।
হনম্নহলহখর্ত হনসদণ হিকা হর্তনটি পৃর্থক রেহর্ হ সর েংগ্ঠির্ত িয়: মানুে, যান, এেং প্রহেয়া।

I. মোেষ
A. িোরীকরক দূরত্ব
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কমী এেং গ্রািক/দিণনার্থীসদর উপহযহর্ত রে রকাসনা হনহদণ ষ্ট েমসয় একটি হনহদণ ষ্ট এলাকার
জনে দখল েংিাপে দ্বারা হনধাহরর্ত েসেণাচ্চ ধারর্ ক্ষমর্তার 25% পেণন্ত েীহমর্ত করসর্ত িসে, গ্রািক/দিণনার্থীসদর
েহির্ত, োসদর শুধুমাে প্রহর্তষ্ঠাসন প্রসেসির অনুমহর্ত হদসর্ত িসে েহদ র্তারা একটি গ্রির্সোগ্ে মুসখর আেরর্ পসর
র্থাসকন, েহদ রেই গ্রািক/দিণনার্থীরা 2 েেসরর রেিী েয়েী িন এেং হচহকৎোগ্র্তভ্াসে র্তা েিে করসর্ত েক্ষম িন;
এেং

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হনহির্ত করসর্ত িসে রে কমী এেং গ্রািক/দিণনার্থী েি েকল েেহক্তসদর মসধে অন্তর্ত েয় ফ্ু ট
দূরত্ব েজায় রাখা িয়, প্রহর্তষ্ঠান পহরদিণনকারী একই পহরোর ো পসক্ষর েদেেরা োসদ, েে েময়, েহদ না
হনরাপিা ো মূল কােণকলাসপর জনে স্বল্প দূরসত্বর প্রসয়াজন িয় (উদািরর্স্বরূপ, কোি ররহজস্টার পহরচালনা করা,
েস্তু রর্তালা এেং েরাসনা, এহলসভ্টর েেেিার করা), রেসক্ষসে েকল েেহক্তসদর অেিেই একটি গ্রির্সোগ্ে মুসখর
আেরর্ পরসর্ত িসে।
o

কমীরা েখনই গ্রািক/দিণনার্থীসদর োসর্থ আলাপচাহরর্তা করসেন (রেমন টিসকট হেহে করা); এেং কমী এেং
গ্রািক/দিণনার্থী েি েকল েেহক্তসদর, রে রকাসনা েময় অনে েেহক্তর েয় ফ্ু ট দূরসত্বর মসধে র্থাকসল, অেিেই
মুসখর আেরর্ পসর র্থাকসর্ত িসে।

o

COVID-19 এর জনে গ্রির্সোগ্ে মুখ আেরসর্র মসধে অন্তভ্ুণ ক্ত হকন্তু এসর্তই েীমােদ্ধ নয়, কাপ়ি-হভ্হিক মুসখর
আেরর্ এেং হনষ্পহিসোগ্ে মাস্ক ো মুখ এেং নাক উভ্য় রঢসক রাসখ।

o

েহদও, রেেে রক্ষসে োধারর্র্ত কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসর্ েেহক্তগ্র্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাোর
েুরক্ষা প্রসয়াজন িয় রেেে রক্ষসে কাপ়ি, হডেসপাসজেল, ো অনোনে উপকরসর্ তর্তহর মুখ আেরর্ কমণসক্ষসের
কােণকলাসপর জনে মুখ আেরর্ হিোসে গ্রির্সোগ্ে নয়। রেই হেয়াকলাপগুহলর জনে, রপিাগ্র্ত হনরাপিা ও
স্বাযে প্রিােন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদণ হিকা অনুোসর েংজ্ঞাহয়র্ত
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হেদেমান হিল্প মাসনর অধীসন েেেহৃর্ত N95 ররহিসরটর ো অনোনে েেহক্তগ্র্ত েুরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE)
েেেিার করা চাহলসয় োওয়া উহচর্ত।
o

•

•

দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্ ওয়াকণ সস্টিন ও কমণচারীর েোর এলাকার েংখো েেেিার পহরের্তণন এেং/অর্থো েীমােদ্ধ করসর্ত
পাসর, োসর্ত েহমকরা েে হদক রর্থসক অন্তর্ত েয় ফ্ু ট (রেমন-পাসি এেং েখন এসক অপসরর মুসখামুহখ িয়) এেং
েেেিাসরর মসধে পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত না কসর ওয়াকণ সস্টিন রিয়ার না কসরন। েখন ওয়াকণ সস্টিসনর মসধে দূরত্ব
েজায় রাখা েম্ভে নয়, র্তখন দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক মুসখর আেরর্ ো িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা (রেমন, মুসখর
আেরসর্র পহরেসর্তণ প্লাহস্টক িীহডং রদওয়াল, রেখাসন র্তারা োয়ু এেং উিাপ, িীর্তহলকরর্, অর্থো োয়ুচলাচলসক
প্রভ্াহের্ত করসে না, অর্থো অের্থায় উপহযর্ত স্বাযেজহনর্ত ো হনরাপিার ঝুুঁ হক) প্রদান ও েেেিার করা োধের্তামূলক
করসর্ত িসে।
o

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত রচক-আউট ররহজস্টার, র্তর্থে প্রদানকারী েুর্থ এেং টিসকট হকয়সস্ক কমণচারী এেং
গ্রািক/দিণনার্থীসদর মসধে িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা যাপন করা, এেং গ্রািক/দিণনার্থীসদর োসর্থ কসর্থাপকর্থসনর েময়
কমীসদর অেিেই মুসখর আেরর্ পসর র্থাকসর্ত িসে।

o

OSHA হনসদণ হিকা অনুোয়ী িারীহরক দূরত্ব েজায় রাখার জনে িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা তর্তহর করা উহচর্ত।

o

িারীহরক প্রহর্তেন্ধসকর হেকসল্পর মসধে অন্তভ্ুণ ক্ত র্থাকসর্ত পাসর: হেপ পদণ া, রপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরর্, ো
অনোনে অসভ্দেঅসভ্ণ দে হেভ্াজক ো পাটিণিন।

দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক অেিেই একই েমসয় একজসনর রেহি েেহক্ত দ্বারা একটি রোসটা জায়গ্ার (রেমন হলফ্ট, স্টাফ্
রুম, কোি ররহজস্টাসরর হপেসন) েেেিার হনহেদ্ধ করসর্ত িসে, েহদ না রেই জায়গ্ার েকল েেহক্ত মুসখর আেরর্
পসর না র্থাসকন। হকন্তু মুসখর আেরর্ পসর র্থাকসলও, রেই জায়গ্ায় ো গ্াহ়িসর্ত েেণাহধক ের্তজন র্থাকসর্ত পাসরন
র্তার 50% এর রেহি কখনই র্থাকসর্ত পারসে না, েহদ না রেটি একজসনর র্থাকার মসর্তা কসর হডজাইন করা িসয়
র্থাসক। দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক হনরাপিার রপ্রাসটাকলগুহল রমসন চলার পািাপাহি োইসরর োর্তাে ের্তটা হভ্র্তসর প্রসেি
করাসনা োয় র্তার েসদােস্ত (রেমন জানলা এেং দরজা খুসল রাখা) কসর োয়ু চলাচল ো়িাসর্ত িসে। দায়েদ্ধ
পক্ষগ্র্, হলফ্সটর জনে অসপক্ষা করার জায়গ্াগুহলসর্ত জনেমাগ্ম োসর্ত না িয় এেং হলফ্সট ের্তজন রেসর্ত পারসেন
র্তার েংখো েীহমর্ত কসর, হেহ়ির েেেিাসরর মসর্তা, অহর্তহরক্ত েেেযা রনসেন।
o

•

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই কমীসদর মসন কহরসয় হদসর্ত িসে রে রিয়ার করা যান এেং োধারর্ পহরহযহর্তসর্ত
মুসখর আেরর্ প্রসয়াজনীয় (উদািরর্স্বরূপ, একটি প্রদিণনী ভ্রমর্, একটি োেণজনীন যাসন চলাচল করা) রেখাসন
নূেনর্তম েয় ফ্ু ট হেসচ্ছদ েম্ভে নয় অর্থো েখন র্তারা গ্রািক/দিণনার্থীসদর আলাপচাহরর্তা করসেন। েহদ অনে
রকাসনা েেহক্ত অপ্রর্তোহির্তভ্াসে েয় ফ্ু সটর মসধে চসল আসেন র্তািসল কমীসদর মুসখর আেরর্ পসর রনওয়ার জনে
েদা প্রস্তুর্ত র্থাকসর্ত িসে।

েহদ প্রদিণনী একটি রোট এলাকায় িয়, প্রহর্তটি এলাকা ো প্রদিণনীর জনে অেিেই েসেণাচ্চ দখল গ্র্না করসর্ত
িসে এেং র্তা োমাহজক দূরত্ব হনসদণ হিকার উপর হভ্হি কসর প্রসয়াগ্ করসর্ত িসে।

দায়েদ্ধ পক্ষসক েংকীর্ণ রাস্তা, িলওসয়, ো ফ্াুঁকা জায়গ্ায় র্তীর হদসয় রটপ ো হচহ্ন েেেিার কসর উভ্মুখী চলাচল
কমাসনার েেেযা রাখসর্ত িসে, এেং োধারর্র্ত েেেহৃর্ত এলাকায় ো রেেে জায়গ্ায় োধারর্র্ত রলাকজন জ়ি িয়
ো লাইসন দা়িায় (রেমন টিহকসটর লাইন, হলফ্সটর প্রসেি পর্থ, প্রদহিণর্ত েস্তুর োমসন, ক্লক ইন/আউট রস্টিন,
স্বাযে পরীক্ষা রস্টিন) রেখাসন েয় ফ্ু ট দূরত্ব অহভ্হির্ত কসর হচহ্ন হদসর্ত িসে।
o

রেখাসনই েম্ভে রেখাসন, একমুখী চলাচল উৎোহির্ত করসর্ত মাকণ ার অর্থো েন্ধন রাখুন।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই েচরাচরভ্াসে
হচহহ্নর্ত করসর্ত িসে।

নেেহর্তপূর্ণ প্রদিণনীসর্ত, প্রদিণনী রদখার জনে এলাকা েয় ফ্ু ট দূসর

দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক রে রকাসনা োেণজনীন অভ্েন্তরীন ো েহিরঙ্গন েোর জায়গ্া েন্ধ করার কর্থা হেসেচনা করসর্ত
িসে। এই ধরসনর জায়গ্া রখালা র্থাকসল, দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই েোর জায়গ্া পহরের্তণন করসর্ত িসে
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(উদািরর্স্বরূপ, রচয়ার, রটহেল) োসর্ত েেহক্তরা েে হদক রর্থসক অন্তর্ত েয় ফ্ু ট েেেধাসন র্থাসকন (উদািরর্স্বরূপ,
পািাপাহি ভ্াসে এেং েখন এসক অপসরর মুসখামুহখ িন) র্তা হনহির্ত করা োয়।
•

েখনই উপলভ্ে িসে র্তখনই, িিণ না কসর রপসমসন্টর হেকল্পগুহল অর্থো আসগ্ রর্থসক অর্থণ পহরসিাধ করার হেকল্প
েেেিাসরর জনে উৎোি প্রদান করসর্ত িসে দায়েদ্ধ পক্ষসদর। রেখাসন েম্ভে, রেখাসন নগ্দ অর্থণ, রেহডট কাডণ,
পুরস্কাসরর কাডণ, এেং রমাোইল হডভ্াইেগুহল াুঁটা াটি নুেনর্তম করুন।
o

•

েখনই উপলভ্ে র্তখনই, িিণ না কসর রপসমসন্টর হেকল্পগুহল অর্থো আসগ্ রর্থসক অর্থণ পহরসিাধ করার হেকল্প
েেেিাসরর জনে দায়েদ্ধ পক্ষসদর উৎোহির্ত করসর্ত িসে।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বাযে হেভ্াসগ্র COVID-19 োইসনসজর োসর্থ োমঞ্জেেপূর্ণ হচহ্ন টাঙাসর্ত িসে প্রহর্তষ্ঠাসনর েেণে।
দায়েদ্ধ পক্ষরা র্তাসদর কমণসক্ষে ো পহরসেসির উপর হভ্হি কসর হনসজসদর হনজস্বকৃ র্ত োইসনজ তর্তহর করসর্ত পাসরন,
এই িসর্তণ রে এই ধরসনর হচহ্ন রেন হডপাটণসমসন্টর হচসহ্নর েসঙ্গ েঙ্গহর্তপূর্ণ িয়। েেহক্তসদর হনসম্নাক্ত হেেয়গুহল মসন
কহরসয় রদওয়ার জনে হচসহ্নর েেেিার করা উহচর্ত:
o

র্তারা অেুয রোধ করসল োহ়িসর্ত র্থাকা।

o

মুসখর আেরর্ হদসয় নাক ও মুখ রঢসক রাখুন।

o

PPE েঠিকভ্াসে রাখা এেং েখন প্রসয়াজন, র্তা োহর্তল করুন।

o

িারীহরক দূরসত্বর হনসদণ িােলী রমসন চলুন।

o

COVID-19 এর উপেগ্ণ ো েংেমসর্র প্রহর্তসেদন করা, এেং হকভ্াসে এটি করা উহচর্ত।

o

িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা এেং পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্তকরসর্র হনসদণ হিকা অনুেরর্ করুন।

o

ের্থাের্থ শ্বাে-প্রশ্বাসের পহরচ্ছন্নর্তা এেং কাহির হিষ্টাচার অনুেরর্ করুন।

o

উচ্চ-ঝুুঁ হক হিোসে মূলোহয়র্ত প্রদিণনী ো েস্তু িিণ ো পহরচালনা করা রর্থসক হেরর্ত র্থাকুন।

B. আিদ্ধ যোনে সমোনিি
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই েিরীসর েমসের্ত িওয়া েীহমর্ত করসর্ত িসে (রেমন কমীসদর হমটিং) ের্তটা েম্ভে এেং
অনোনে পদ্ধহর্ত রেমন হভ্হডও ো রটহলকনফ্াসরহন্সং এর মসর্তা পদ্ধহর্ত েেেিার করসর্ত িসে, CDC-র হনসদণ হিকা
অনুোয়ী "েেেো ও হনসয়াগ্কারীসদর জনে অন্তেণর্তী হনসদণ হিকা কসরানাভ্াইরাে ররাগ্ 2019 (COVID-19) এর
হেরুসদ্ধ পহরকল্পনা এেং প্রহর্তহেয়ার জনে" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and
Respond to Coronavirus Disease 2019) অনুোয়ী। েখন হভ্হডওকনফ্াসরহন্সং ো রটহলকনফ্াসরহন্সং েম্ভে িয়
না, র্তখন দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত উন্মুক্ত, ভ্াসলাভ্াসে োয়ু চলাচল কসর এমন যাসন হমটিং করা এেং হনহির্ত
করা উহচর্ত রে েেহক্তগ্র্ এসক অপসরর রর্থসক েয় ফ্ু ট োমাহজক দূরত্ব েজায় রাসখন (রেমন রচয়ার র্থাকসল,
রচয়াসরর মাসঝ জায়গ্া রেস়ি রদওয়া, েেহক্তেগ্ণসক একটা রচয়ার রেস়ি পসরর রচয়াসর েোসনা)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত দখলদাহরত্ব েীহমর্ত করা অর্থো োমাহজক দূরসত্বর রপ্রাসটাকসলর জনে অনুসমাদন কসর না
এমন অপ্রসয়াজনীয় েুসোগ্-েুহেধা এেং োম্প্রদাহয়ক এলাকাগুহল েন্ধ কসর োমাহজক দূরত্ব উৎোহির্ত করা। েহদ
রখালা র্থাসক, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই এই ধরসনর েুহেধাহদর কাোকাহে েরঞ্জাসমর পাসি িোন্ড েোহনটাইজার ো
জীোর্ুনািক রুমাল উপলভ্ে করসর্ত িসে (উদািরর্স্বরূপ, রভ্হন্ডং রমহিন, োম্প্রদাহয়ক কহফ্ রস্টিন)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক স্বল্প পহরের এলাকায়, রেমন হেোমকক্ষ এেং রেকরুসম পেণাপ্ত োমাহজক দূরত্ব োসর্ত েজায়
রাখা োয় র্তার েেেযা করসর্ত িসে, এেং এই ধরসনর এলাকায় েখন োমাহজক দূরত্ব রক্ষা করা োসে না, র্তখন
রলাক েমাগ্ম েীমােদ্ধ রাখার জনে োইসনজ এেং হেসস্টম (রেমন েেেহৃর্ত িওয়ার হচহ্ন) েেেিার করসর্ত িসে;
এেং
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o

•

গ্রািক/দিণনার্থীরা োসর্ত োমাহজক দূরত্ব েজায় রাখসর্ত পাসর, অর্থো একটি রিয়ার করা হেোমাগ্াসর
র্থাকাকালীন, ো েেেিাসরর জনে অসপক্ষা করার েময়, র্তা হনহির্ত করসর্ত দায়েদ্ধ পক্ষগুহল অনোনে হনয়ন্ত্রর্
পদ্ধহর্ত হেসেচনা করসর্ত পাসর।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ র্তাসদর কমীসদর রে রকান েমাসেসির জনে োমাহজক দূরত্ব (অর্থণাৎ েয় ফ্ু ট েেেধান)
পালন করার উসেসিে (রেমন কহফ্ পাসনর হেরহর্ত, খাোর, হিফ্ট শুরু/রিে িওয়া) েময়েূচী আগু-হপেু করা।

C. কমণ নেনের সকক্রের্তো
•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর উহচর্ত পারিহরক েংিসিণ আো এেং হভ়্ি করার জনে েেেযা রনওয়া হনম্নহলহখর্ত পদ্ধহর্তগুহলর
মধে হদসয়:
o

োইসট শুধুমাে প্রসয়াজনীয় কমণচারীসদর মসধেই েিরীসর উপহযহর্ত েীহমর্ত করা;

o

কমণসক্ষসের েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক দূরত্ব হনসদণ হিকা েজায় রাখার জনে অন-োইট কমী হ্রাে করা;

o

হিফ্টিং হডজাইন (উদািরর্স্বরূপ A/B দল, আগ্মন/প্রযাসনর েময় আগু-হপেু করা); এেং/অর্থো

o

রিয়ার করা েরঞ্জাম, রেমন রটহলসফ্ান এেং ররহডও, কহপয়ার, হপ্রন্টার, ররহজস্টার েেেিাসরর মাসঝ োমাহজক
দূরত্ব েজায় রাখার, এেং রিয়ার করা েরঞ্জাম েেেিাসরর মাসঝ পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত করার রপ্রাসটাকল
গ্স়ি রর্তালা।

•

উন্নর্ত পহরষ্করর্ এেং জীোর্ুমুক্তকরর্ পদ্ধহর্তগুহল কােণকর করসর্ত প্রসয়াজন অনুোয়ী েমসয়র োমঞ্জেে হেধান করসর্ত
িসে দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার টিসকট ইেুে করার েময় হনহদণ ষ্ট ভ্রমসর্র েময় োস্তোয়সনর কর্থা হেসেচনা করা উহচর্ত
(উদািরর্স্বরূপ, েমসয়াপসোগ্ী প্রসেি এেং প্রযান) োসর্ত গ্রািক/দিণনার্থীসদর আগ্মন এেং প্রযান হনয়হন্ত্রর্ত করা
োয় এেং হভ়্ি এ়িাসনা োয়।

D. েলোেল ও িোকর্জয
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েেণাহধক ধারর্ ক্ষমর্তার এেং িারীহরক দূরসত্বর প্রজনীয়র্তা রমসন চলসর্ত অেিেই প্রহর্তষ্ঠাসন এেং
প্রদিণনীসর্ত প্রসেি করা এেং র্তার মসধে মানুসের প্রোি হনরীক্ষর্ এেং হনয়ন্ত্রর্ করসর্ত িসে।

•

রেখাসন েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর পহরষ্কারভ্াসে িষ্টভ্াসে পৃর্থক প্রসেিদ্বার এেং প্রযান পর্থ হনহদণ ষ্ট করসর্ত িসে।
o

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক প্রহর্তষ্ঠাসনর োইসর গ্রািক/দিণনার্থীসদর িারীহরক দূরত্ব েজায় ররসখ োহরেদ্ধ কসর দাুঁ়ি
করাসনার েেেযা প্রস্তুর্ত রাখসর্ত িসে, োর মসধে চাক্ষু ে ইহঙ্গর্ত এেং/ো হকয়ুইং কসরাল হডভ্াইসের েেেিার
করা রেসর্ত পাসর (রেমন খুুঁটি, লাইসনর দূরসত্বর মাকণ ার, চীর হচহ্ন)।

•

দায়েদ্ধ পসক্ষর উহচৎ অনোনে গ্রািকসদর মসধে োমাহজক দূরত্ব েৃহদ্ধ করার জনে গ্রািকসদর অসপক্ষার এলাকার
েেেযা করা (রেমন লাইন, পাহকণ ং এলাকা) এেং এলাকার অনেসদর োসর্থ আলাপচাহরর্তা কমাসনার েেেযা করা।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর োইসট পরিসরর আলাপচাহরর্তা (রেমন, প্রহর্তষ্ঠান রর্থসক রের িওয়া েেহক্তসদর এেং .প্রহর্তষ্ঠাসন
প্রসেি করা েেহক্তসদর জনে পৃর্থক প্রযান এেং প্রসেসির েেেযা) এেং চলাচল (রেমন ের্ত দূর েম্ভে কমীসদর
র্তাসদর ওয়াকণ সস্টিসনর কাোকাহে র্থাকা উহচৎ) েীহমর্ত করা উহচৎ।
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o

রেখাসন কােণকর, দায়েদ্ধ পসক্ষগুহলর উহচর্ত প্রসেিদ্বাসরর েংখো েীহমর্ত করা (1) ভ্েসন ট্রাহফ্ক প্রোি
পহরচালনা করার জনে এেং দখলদাহরত্ব/ধারর্ ক্ষমর্তার পেণসেক্ষর্ করার জনে এেং (2) অহি হনরাপিা এেং
অনোনে প্রসোজে হনয়মকানুন রমসন চলা হনহির্ত কসর হনসচ ের্ীর্ত অনুোয়ী স্বাযেজহনর্ত হিহনং এর েুহেধা
প্রদান করা।

o

হিহনংসয়র জনে প্রহর্তষ্ঠাসনর রভ্র্তসর ো োইসর লাইসন দাুঁহ়িসয় র্থাকা অেযায় েয় ফ্ু ট োমাহজক দূরত্ব েজায়
রাখার জনে একটি পহরকল্পনা তর্তহর করুন, রেমন প্রসোজে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর, রোগ্াসোগ্ ের্তটা েম্ভে েীহমর্ত কসর হপক-আপ এেং রডহলভ্াহরর জনে অেিেই হনহদণ ষ্ট এলাকা
যাপন করসর্ত িসে।

•

পর্ে েরেরাসির জনে, দায়েদ্ধ পক্ষসদর িিণ না কসর একটি েরেরাি েেেযা োস্তোয়ন করসর্ত িসে, রেখাসন
েরেরাি করার েময় চালক গ্াহ়িসর্ত েসে র্থাকসেন অর্থো রেখাসন েম্ভে নয় রেখাসন, দায়েদ্ধ পক্ষরা প্রর্তোহির্ত
কােণকলাসপর উপেুক্ত গ্রির্সোগ্ে PPE প্রদান করসে োর মসধে নূেনর্তমভ্াসে রডহলভ্াহর প্রহেয়া চলাকালীন েমসয়র
জনে হেনামূসলে েরেরাসির োসর্থ জহ়ির্ত েেহক্তর জনে একটি মুসখর আেরর্ অন্তভ্ুণ ক্ত র্থাসক।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক হনহির্ত করসর্ত িসে রে পর্েদ্রসেের একটি রলাড যানান্তর (রেমন একজন রডহলভ্াহর ড্রাইভ্াসরর
রর্থসক) করার আসগ্ এেং পসর অেিেই িার্ত জীোর্ুমুক্ত কসরন কমীরা (রেমন পর্ে রলাড করসর্ত শুরু করার
আসগ্ িার্ত জীোর্ুমুক্ত করা; এেং একোর েে পর্ে রলাড করা িসয় রগ্সল, আোর র্তাসদর িার্ত জীোর্ুমুক্ত কসর
েমাপ্ত করা)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত গ্রািক/দিণনার্থীসদর হনষ্পহিসোগ্ে ো একক েেেিাসরর মানহচে, পোম্ফসলট, হনসদণ হিকা
ইর্তোহদ প্রদান করা, েহদ এই ধরসনর আইসটম েেেিার করা িয়; এেং এগুসলা রক হডহজটালভ্াসে েেহক্তগ্র্ত
ইসলকট্রহনক হডভ্াইসে রদখার জনে উপলব্ধ করা, ের্তটা েম্ভে।
o

েহদ একক েেেিাসরর েস্তু েরেরাি করা না োয়, দাহয়ত্বিীল দলগুহলসক অেিেই প্রহর্তটি েেেিাসরর পর
পুনেণেেিারসোগ্ে েস্তু পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত করা হনহির্ত করসর্ত িসে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক িারীহরক মানহচসের েদসল, রেখাসন েম্ভে, রেখাসন হডহজটাল মানহচে উপলব্ধ করসর্ত
(রেমন, রমাোইল রফ্াসন) উৎোহির্ত করা িয়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই গ্রািক/দিণনার্থীসদর ভ্া়িা করা অহডও রিডসেট এেং অনোনে েরঞ্জাম েন্ধ করসর্ত িসে
েহদ না রেগুহল প্রহর্তটি েেেিাসরর পর েঠিকভ্াসে জীোর্ুমুক্ত করা রেসর্ত পাসর, অর্থো গ্রািকরা র্তাসদর হনজস্ব
হডভ্াইে েেেিার করসর্ত পাসরন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই উচ্চ ঝুুঁ হকপূর্ণ কসর্থাপকর্থন েহির্ত প্রদিণনী েন্ধ করসর্ত িসে (উদািরর্স্বরূপ রেখাসন
গ্রািকসদর/দিণনার্থীসদর েস্তু িিণ করা ো পহরধাা্ন করার প্রসয়াজন িয়)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক শুধুমাে একই পহরোর ো পসক্ষর েদেেসদর জনে গ্রুপ টু েসরর অনুমহর্ত হদসর্ত িসে এেং ের্তণমান
োমাহজক েমাসেসির প্রসয়াজনীয়র্তার মসধে েসেণাচ্চ ধারর্ ক্ষমর্তা েজায় ররসখ, োর মসধে কমণচারী এেং
গ্রািক/দিণনার্থীরা উভ্য়ই রসয়সেন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই এগুহল করসর্ত িসে:
o

হিশুসদর রখলার এলাকা ো রখলার েরঞ্জাম েহির্ত প্রদিণনী েন্ধ করুন, েহদ না, োরা একই পহরোর ো
পসক্ষর েদেে নয় এমন প্রহর্তটি হিশু এই ধরসনর এলাকা/প্রদিণনী েেেিার করার মাসঝ এমন এলাকা/েরঞ্জাম
পহরষ্কার, জীোর্ুমুক্ত করা োয় এেং েোহনটাইজ করা োয়।
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o

রে রকাসনা হপকহনক এলাকা এেং রেঞ্চ েয় ফ্ু ট দূরসত্ব েরান অর্থো েহদ র্তাসদর েরাসনা না োয়, র্তািসল েন্ধ
করসর্ত িসে।

o

প্রসয়াজন অনুোয়ী েমাসেসির আকাসরর েীমােদ্ধর্তা প্রসয়াগ্ করসর্ত কমী ো হনরাপিা কমীসদর উপহযহর্ত েৃহদ্ধ
করসর্ত িসে।

II. জোেেো
A. প্রকর্তরেোমূলক সরঞ্জোম
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক প্রহর্তঠাসন রকেল গ্রির্সোগ্ে মুসখর আেরর্ পরা গ্রািকসদর/দিণনার্থীসদর প্রসেি করসর্ত রদওয়া িয়
র্তা হনহির্ত করুন, েহদ রেই গ্রািক/দিণনার্থীরা দুই েেসরর রেহি েয়েী িন ও হচর্তোগ্র্তভ্াসে এই ধরসনর আেরর্
েিে করসর্ত পাসরন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে েখনই গ্রািক/দিণনার্থীরা োেণজনীন এলাকায় ো পহরহযহর্তসর্ত
র্থাকসেন, রেখাসন েয় ফ্ু ট দূরত্ব েজায় রাখা কঠিন িসর্ত পাসর (উদািরর্স্বরূপ, ফ্োহেহলটিসর্ত প্রসেি/প্রযান করা,
একটি রোট প্রদিণনীর মসধে চলাচ, কমীসদর োসর্থ আলাপচাহরর্তা) এেং েখনই রেই গ্রািক/দিণনার্থীরা এমন েেহক্তর
েয় ফ্ু সটর মসধে র্থাকসেন োরা একই পহরোর ো পসক্ষর েদেে নয়, র্তখন রেন র্তারা মুসখর আেরর্ পসর র্থাসকন;
েহদ রেই গ্রািক/দিণনার্থীরা দুই েেসরর রেহি েয়েী িন ও হচৎোগ্র্তভ্াসে এই ধরসনর আেরর্ েিে করসর্ত েক্ষম।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে রে েখনই কমীরা অনে েেহক্তর েয় ফ্ু ট এলাকার মসধে আসেন,
গ্রির্সোগ্ে মুসখর আেরর্ পহরধান করা িয়। েহদ অনে রকাসনা েেহক্ত অপ্রর্তোহির্তভ্াসে েয় ফ্ু সটর মসধে চসল
আসেন র্তািসল কমীসদর মুসখর আেরর্ পসর রনওয়ার জনে েদা প্রস্তুর্ত র্থাকসর্ত িসে। রে রকাসনা েময়
গ্রািক/দিণনার্থীসদর োসর্থ কসর্থাপকর্তসনর েময় কমীসদর অেিেই মুসখর আেরর্ পরসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার উহচর্ত টিসকট এেং হরসেপিন রডসস্ক িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা যাপন করা, ের্তটা েম্ভে। উপসর
রেমন উসেখ করা িসয়সে, েহদ েেেিার করা িয়, িারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা (রেমন রপ্লহক্সগ্লাে অর্থো রেইরূপ
উপাদানগুহল) রপিাগ্র্ত হনরাপিা ও স্বাযে প্রিােন (OSHA) হনসদণ হিকা অনুোয়ী যাপন করা উহচর্ত।

•

হনহদণ ষ্ট কমণসক্ষসের হেয়াকলাসপর জনে আেহিেক PPE এর প্রসয়াজনীয়র্তা ো়িাও, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই
গ্রির্সোগ্ে মুসখর আেরর্ েংগ্রি করসর্ত, তর্তহর করসর্ত ো অনের্থায় অজণন করসর্ত িসে এেং এই ধরসনর আেরর্
কাসজর েময় কমণচারীসদর হেনামূসলে প্রদান করসর্ত িসে। েহদ একজন কমীর প্রহর্তযাপন প্রসয়াজন িয় র্তার জনে
মুসখর আেরর্, মাস্ক এেং অনোনে প্রসয়াজনীয় েেহক্তগ্র্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) এর পেণাপ্ত েরেরাি িাসর্ত
র্থাকা উহচর্ত গ্রির্সোগ্ে মুসখর আেরসর্র মসধে অন্তভ্ুণ ক্ত র্থাকসে, হকন্তু র্তাসর্তই েীমােদ্ধ নয়, কাপ়ি (রেমন,
োহ়িসর্ত রেলাই করা, কুইক কাট, েোন্ডানা), োহজণকোল মাস্ক, N95 ররহিসরটর এেং রফ্ে হেড।

•

মুসখর আেরর্গুহল েেেিাসরর পর অেিেই পহরষ্কার করসর্ত িসে ো প্রহর্তযাপন করসর্ত িসে এেং কাসরা োসর্তি ভ্াগ্
করা চলসে না। অনুগ্রি কসর কাপস়ির মুসখর আেরর্ এেং অনোনে ধরসনর েেহক্তগ্র্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম
(PPE) েম্পসকণ অহর্তহরক্ত র্তসর্থের জনে এেং র্তার োসর্থ র্তা েেেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসদণ িােলীর জনে ররাগ্
হনয়ন্ত্রর্ ও প্রহর্তসরাধ রকন্দ্র (CDC) এর হনসদণ হিকা রদখুন।
o

লক্ষে করসেন করসেন রে কাপস়ির তর্তহর রফ্ে কভ্াহরং ো হনষ্পহিসোগ্ে মাস্কগুহল গ্রির্সোগ্ে মুসখর আেরর্
হিসেসে হেসেহচর্ত িসে না এমন কমণসক্ষসের কােণকলাপগুহলর জনে ো এক উচ্চ পেণাসয়র হনরাপিার েেেযা লাগু
কসর। উদািরর্স্বরূপ, N95 ররহিসরটর হচরাচহরর্তভ্াসে হনহদণ ষ্ট েেেোহয়ক কােণকলাসপর জনে প্রসয়াজন িসল,
রকাসনা কাপ়ি ো োহ়িসর্ত তর্তহর মাস্ক রেখাসন পেণাপ্ত িসে না। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক এই ধরসনর হনরাপিা
েরঞ্জাসমর জনে রপিাগ্র্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) মান রমসন চলসর্ত িসে।
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o

দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক অেিেই কমণচারীসদর র্তাসদর হনজস্ব স্বীকৃ র্ত মুসখর আেরর্ েেেিার করার অনুমহর্ত হদসর্ত িসে
হকন্তু কমণচারীরা র্তাসদর হনসজর মুসখর আেরর্ েরেরাি করসর্ত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসদণ হিকা কমীসদর
র্তাসদর েেহক্তগ্র্ত মাহলকানাধীন অহর্তহরক্ত প্রহর্তরক্ষামূলক আেরর্ (রেমন োহজণকাল মাস্ক, N95 ররহিসরটর, ো
রফ্ে হিড) পরা রর্থসক প্রহর্তসরাধ করসে না, অর্থো অনের্থায় েহদ দায়েদ্ধ পক্ষরা র্তাসদর কাসজর প্রকৃ হর্তর
কারসর্ কমীসদর আসরা রেহি হনরাপিামূলক েেহক্তগ্র্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) েেেিার করা
োধের্তামূলক কসর। হনসয়াগ্কর্তণাসদর েকল প্রসোজে OSHA হনসদণ িনা রমসন চলসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কমীসদর প্রহিহক্ষর্ত করসর্ত িসে কীভ্াসে উপেুক্ত উপাসয় PPE পরা, খুসল রাখা, পহরষ্কার
করা (প্রসোজে িসল), এেং রফ্সল রদওয়া িয়, োর মসধে েীহমর্ত না িসলও অন্তভ্ুণ ক্ত উপেুক্ত মুসখর আেরর্।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কমীসদর মসধে হজহনেপে রিয়ার করা, রেমন হডভ্াইে এেং েরঞ্জাম, একইোসর্থ রিয়ার
করা পৃষ্ঠর্তল িিণ করা েীহমর্ত করার েেেযা গ্রিন করসর্ত িসে; অর্থো েেহক্তরা েখন রিয়ার করা োমগ্রীর অর্থো
প্রায়ই িিণ করা পৃষ্ঠর্তসলর েংিসিণ আেসেন র্তখন র্তাসদর গ্লাভ্ে (রপিার-উপেুক্ত অর্থো হচহকৎোগ্র্ত) পসর
র্থাকা; অর্থো রোগ্াসোসগ্র আসগ্ এেং পসর কমীসদর এেং গ্রািক/দিণনার্থীসদর িার্ত েোহনটাইজ করা ো রধায়া
প্রসয়াজনীয় করসর্ত িসে।

B. স্বোযযকিকি, পকরষ্করর্ এিং জীিোর্মক্তকরর্
•

রেমন প্রসোজে, "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং রেেরকাহর রকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত করার
হনসদণ হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এেং "েহ়িসয় প়িা র্থামান" (STOP THE SPREAD) রপাস্টার েসমর্ত CDC এেং DOH এর প্রস্তাহের্ত স্বাযেহেহধ
এেং েোহনসটিসনর আেহিেক ির্তণগুহল রমসন চলা িসচ্ছ হকনা র্তা দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক হনহির্ত করসর্ত িসে। দায়েদ্ধ
পক্ষসক লগ্ েজায় রাখসর্ত িসে োসর্ত র্তাহরখ, েময় এেং পহরচ্ছন্নর্তার পহরহধ অন্তভ্ুণ ক্ত।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসক অেিেই োইসট িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তা রস্টিন েরেরাি এেং রক্ষর্াসেক্ষর্ করসর্ত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িার্ত রধায়ার জনে: োোন, উষ্ণ প্রোহির্ত পাহন, এেং হডেসপাসজেল কাগ্সজর রর্তায়াসল।

o

িার্ত েোহনটাইজ করার জনে: রেখাসন িার্ত রধায়ার েুহেধা পাওয়া োসে না ো েম্ভে নাও িসর্ত পাসর রেইেে
এলাকার জনে একটি অোলসকািল হভ্হিক িোন্ড েোহনটাইজার োসর্ত অন্তর্ত 60% অোলসকািল র্থাসক।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই হেহডং এর োেণজনীন এলাকা জুস়ি িোন্ড েোহনটাইজার উপলব্ধ রাখসর্ত িসে
(উদািরর্স্বরূপ, প্রসেিদ্বার, প্রযান, হলফ্ট, এেং হনরাপিা/হরসেপিন রডস্ক)। রেখাসন েম্ভে টাচ-হি িোন্ড
েোহনটাইজার হডেসপনোর ইনস্টল করা উহচর্ত।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর িোন্ড েোহনটাইজাসরর জায়গ্াগুহলর কাসে লক্ষর্ীয়ভ্াসে ময়লা িার্ত োোন এেং জল হদসয় ধুসর্ত িসে
হচহহ্নর্ত কসর োইন রপাস্ট করসর্ত িসে; িোন্ড েোহনটাইজার লক্ষর্ীয়ভ্াসে ময়লা িাসর্ত কােণকর িয় না।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর উহচর্ত PPE েি ময়লা োমগ্রী হনষ্পহির পাে রফ্হেহলটির চারপাসি যাপন করা।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই রিয়ার করা এেং ন ন িিণ করা পৃষ্ঠর্তসলর জনে ের্থাের্থ পহরষ্কার করার এেং
জীোর্ুমুক্তকরসর্র েরঞ্জাম প্রদান করসর্ত িসে (রেমন দরজার িার্তল, টিহকসটর কাউন্টার) এেং র্তাসদর কমীসদর
রেই পৃষ্ঠর্তল েেেিাসরর আসগ্ এেং পসর প্রস্তুর্তকারসকর হনসদণ িনা অনুেরর্ কসর এই েরঞ্জাম েেেিার করসর্ত
উৎোহির্ত করসর্ত িসে, এেং র্তারপর িাসর্তর পহরচ্ছন্নর্তার স্বাযেহেহধ অনুেরর্ করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর ভ্েনটিসক হনয়হমর্তভ্াসে পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত করসর্ত িসে এেং অসনসকর দ্বারা েেেহৃর্ত উচ্চ
ঝুুঁ হক েম্পন্ন যানগুহলসক এেং ন ন িিণ করা পৃষ্ঠর্তলগুহলসক আরও হনয়হমর্ত পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত করসর্ত
িসে। পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্তকরর্ কসঠার এেং চলমান িসর্ত িসে এেং অন্তর্ত প্রহর্তটি হিফ্সটর পসর, তদহনক, ো
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প্রসয়াজন অনুোয়ী আসরা ন িসর্ত িসে। কীভ্াসে রফ্হেহলটিগুহল পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত করসেন র্তার হেিদ
হনসদণ িােলীর জনে অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং রেেরকাহর রকন্দ্রগুহল পহরষ্কার
করা এেং জীোর্ুমুক্ত করার হেেসয় অন্তেণর্তীকালীন হনসদণ হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) রদখুন।
o

দায়েদ্ধ পক্ষসক হেোমকক্ষ হনয়হমর্ত পহরষ্কার ও জীোর্ুমুক্ত করা হনহির্ত করসর্ত িসে। েেেিাসরর পহরমাসর্র
উপর হনভ্ণ র কসর হেোমকক্ষ আসরা ন ন পহরষ্কার করা উহচর্ত।
▪

রেখাসন েম্ভে রেখাসন দায়েদ্ধ পক্ষসক অেিেই হচহ্ন, েেেহৃর্ত িসচ্ছ এমন হচহ্ন এেং অনোনে পদ্ধহর্তসর্ত
হেোমকসক্ষর ধারর্ ক্ষমর্তা হ্রাে কসর দূরত্ব হেহধমালা পালন হনহির্ত করসর্ত িসে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষসক হনহির্ত করসর্ত িসে রে েরঞ্জামগুহল হনয়হমর্ত ভ্াসে পহরষ্কার করা িয় এেং হনেহন্ধর্ত
জীোর্ুনািক েেেিার কসর জীোর্ুমুক্ত করা িয়, োর মসধে অন্তভ্ুণ ক্ত অন্তর্ত কমীরা ের্তোর ওয়াকণ সস্টিন
পহরের্তণন কসর অর্থো একটি নর্তুন েরঞ্জাসম যানান্তর কসর র্তর্তোর পহরষ্কার করা। EPA দ্বারা COVID-19এর হেরুসদ্ধ কােণকর হিসেসে িনাক্ত িওয়া হনউইয়কণ রস্টসটর পহরসেি েংরক্ষর্ দপ্তসরর (Department of
Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধর্ত পর্েগুসলার র্তাহলকা েেেিার করুন।

o

েহদ পহরষ্কার ো জীোর্ুমুক্তকরর্ পর্ে ো পহরষ্কার এেং জীোর্ুনািক কাজ হনরাপিা েোির্ত কসর ো উপাদান
ো েন্ত্রপাহর্তর ক্ষহর্ত কসর, র্তািসল দায়েদ্ধ পক্ষসক কমীসদর েেেিাসরর মধেের্তী েমসয় িাসর্তর জীোর্ুমুক্তকরর্
এলাকার েেেযা করসর্ত িসে এেং/অর্থো র্তাসদর রফ্সল রদওয়া োয় এমন গ্লাভ্ে েরেরাি করসর্ত িসে
এেং/অর্থো এমন েন্ত্রপাহর্ত েেেিারকারী কমীর েংখো েীহমর্ত করসর্ত িসে।

•

একজন েেহক্তর COVID-19 আোন্ত িওয়ার টনা ধরা পরসল দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই র্তাসদর দ্বারা েেেহৃর্ত
এলাকা পহরষ্কাসরর এেং জীোর্ুমুক্ত করার েেেযা করসর্ত িসে, এেং রেই পহরষ্কার করা এেং জীোর্ুমুক্তকরসর্ অন্তর্ত
েকল অহধক োর্তায়াসর্তর এলাকা এেং রেহি িিণ করা পৃষ্ঠর্তলগুহল (রেমন এহলসভ্টর, হেহডং এর প্রসেিদ্বার,
েোজ স্কোনার, হেোম কক্ষ, ররহলং, দরজার িার্তল, রভ্হন্ডং রমহিন, োেণজনীন কহফ্ রস্টিন) অন্তভ্ুণ ক্ত িসর্ত িসে।

•

রকাসনা েেহক্তর COVID-19 আসে েসল েসদি িসল অর্থো হনহির্ত িসল "আপনার রফ্হেহলটি পহরষ্কার করা এেং
জীোর্ুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসদণ হিকা হনম্নরূপ:
o

COVID-19 আসে েসল েসদিভ্াজন ো হনহির্ত েেহক্তর দ্বারা েেেহৃর্ত এলাকাগুহল েন্ধ করা।
▪

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক র্তাসদর কাজকমণ েন্ধ করসর্ত িসে না, েহদ র্তারা ক্ষহর্তগ্রস্ত এলাকাগুহল েন্ধ করসর্ত
পাসর।

o

এলাকায় হেমান োর্তাে ো়িাসনার জনে োইসরর দরজা ও জানালা খুলুন।

o

পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত করার আসগ্ 24
েম্ভে অসপক্ষা করুন।

o

COVID-19 আসে েসল েসদিভ্াজন ো হনহির্ত েেহক্তর দ্বারা েেেহৃর্ত েকল এলাকা পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্ত
করুন রেমন অহফ্ে, োর্থরুম, োধারর্ এলাকা, এেং রিয়ার করা েরঞ্জাম।

o

একোর অঞ্চলটি ের্থাের্থভ্াসে পহরষ্কার ও জীোর্ুমুক্ত করা িসয় রগ্সল, রেটি েেেিাসরর জনে আোর খুসল
রদওয়া রেসর্ত পাসর।

ণ্টা অসপক্ষা করুন। েহদ 24

ণ্টা েম্ভে না িয়, র্তািসল ের্তক্ষর্

▪

COVID-19 আসে েসল েসদি করা অর্থো হনহির্তভ্াসে েংেহমর্ত েেহক্তর হনষ্ঠ োহন্নসধে ো কাোকাহে
আসেনহন এমন কমণচারীরা পহরষ্কার ও জীোর্ুমুক্ত করার পসর অহেলসে কাসজর জায়গ্ায় হফ্সর আেসর্ত
পারসেন।

▪

" হনষ্ঠ ো কাোকাহে" রোগ্াসোগ্ েম্পসকণ র্তসর্থের জনে DOH এর "COVID-19 েংেমর্ ো
এক্সসপাজাসরর পর কাসজ হফ্সর আো েরকাহর ও রেেরকাহর কমণচারীসদর জনে অন্তেণর্তীকালীন হনসদণ হিকা"
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(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) রদখুন।
o

COVID-19 িসয়সে েসল েসদিভ্াজন ো হনহির্ত অেুয েেহক্তর রফ্হেহলটিসর্ত আো ো েেেিার করার পর েহদ
োর্ত হদসনর রেহি েময় অহর্তোহির্ত িসয় র্থাসক, র্তািসল অহর্তহরক্ত পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্তকরসর্র প্রসয়াজন
রনই, হকন্তু হনয়মমাহফ্ক পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্তকরর্ অেোির্ত রাখা উহচর্ত।

•

ভ্াগ্ কসর েেেিার করা েস্তু (রেমন রপসমন্ট হডভ্াইে) এলাকা, এেং/ো পৃষ্ঠর্তল (রেমন দরজা) েংোন্ত
হেয়াকলাসপর রক্ষসে দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক োধের্তামূলকভ্াসে রেইেে এলাকা এেং েস্তু অন্তর্ত হদসন একোর কসর
পহরষ্কার ও জীোর্ুমুক্ত করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই হনহির্ত করসর্ত িসে রে কমী এেং/অর্থো গ্রািক/দিণনার্থীসদর মসধে রিয়ার করা েরঞ্জাম
ো েস্তু (উদািরর্স্বরূপ, ররহডও, মানহচে) প্রহর্তটি েেেিাসরর পর পহরষ্কার করা িয়।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর অেিেই কমণচারীসদর খাোর ও পানীয় ভ্াগ্াভ্াহগ্ করা হনহেদ্ধ করসর্ত িসে, র্তাসদর োহ়ি রর্থসক
দুপুসরর খাোর আনসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত িসে, এেং খাোর খাওয়ার েময় োমাহজক দূরত্ব পালন করসর্ত কমীসদর
জনে পেণাপ্ত জায়গ্ার েেেযা করসর্ত িসে।

C. পর্ণ োেক্রকমকভ্োনি পেরোে গ োলো
•

দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক পেণায়েহমক-ভ্াসে কােণকলাপগুহল হরওসপহনংসয়র জনে উৎোহির্ত করা িয় োসর্ত অপাসরিনগ্র্ত
েমেোগুহল উৎপাদন ো কাজ েম্পহকণ র্ত হেয়াকলাপগুহল স্বাভ্াহেক পেণাসয় হফ্সর আোর আসগ্ েমাধান কসর রনওয়া
োয়। দায়েদ্ধ পক্ষসদর প্রর্থমোর পুনরায় রখালার েময় পহরের্তণসনর েসঙ্গ মাহনসয় হনসয় হেয়াকলাপ উপলভ্ে কসর
রর্তালার জনে পহরসেো প্রদাসনর জনে উপলভ্ে কমী েংখো, কাসজর েময় এেং গ্রািকসদর/দিণনার্থীসদর েংখো েীহমর্ত
করার কর্থা হেসেচনা করসর্ত িসে।

D. গর্োেোনর্োে পকরকল্পেো
•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর হনহির্ত করসর্ত িসে রে র্তারা রাসজের জাহর করা হিসল্পর হনসদণ হিকাটি পেণাসলাচনা কসরসেন এেং
েুসঝসেন, এেং র্তারা রেগুহল োস্তোয়ন করসেন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর কমণচারী এেং গ্রািক/দিণনার্থীসদর জনে একটি রোগ্াসোগ্ পহরকল্পনা গ্স়ি র্তুলসর্ত িসে ো প্রসোজে
হনসদণ িােলী, প্রহিক্ষর্, োইসনজ এেং কমণচারীসদর র্তর্থে প্রদাসনর একটি অহেচহলর্ত উপায়সক অন্তভ্ুণ ক্ত করসে। দায়েদ্ধ
পক্ষরা ওসয়েসপজ, রটক্সট এেং ইসমল গ্রুপ, এেং রোিোল হমহডয়া গ্স়ি রর্তালার কর্থা হেসেচনা করসর্ত পাসরন।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর মুসখ েসল ো োইসনসজর মাধেসম, একটি েয় ফ্ু সটর োমাহজক দূরত্ব েজায় না রাখা োওয়ার
রক্ষসে, PPE, হেসিে কসর মুসখর আেরর্ েেেিার করা েম্পসকণ েেহক্তেগ্ণসক CDC এেং DOH এর হনসদণ হিকাগুহল
রমসন চলসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর েেহক্তেগ্ণসক েঠিক পহরচ্ছন্নর্তা, োমাহজক দূরসত্বর হনয়ম, PPE এর েঠিক েেেিার এেং পহরষ্কার
এেং জীোর্ুমুক্ত করার রপ্রাসটাকল রমসন চলার কর্থা মসন কহরসয় হদসয় হেহডংসয়র হভ্র্তসর ও োইসর োইসনজ রপাস্ট
করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর ভ্হেেেসর্ত কন্টাক্ট রট্রহেং এর প্রসয়াজসনর রক্ষসে গ্রািক/দিণনার্থীসদর রোগ্াসোসগ্র র্তর্থে জমা
রদওয়ার হেকল্প প্রদান করা উহচর্ত, হকন্তু গ্রািক/দিণনার্থীসদর র্তা করা োধের্তামূলক করসর্ত পারসে না িসে।
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III. প্রকক্রেোসমূহ
A. কিকেং এিং গটকটং
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই কমীসদর জনে, এেং রেখাসন কােণকর, ঠিকাদার এেং হেসের্তাসদর জনে োধের্তামূলক
তদহনক স্বাযে হিহনং অনুিীলন োস্তোয়ন করসর্ত িসে, হকন্তু এই ধরসনর হিহনং গ্রািক এেং রডহলভ্াহর কমীসদর
জনে োধের্তামূলক করা িসে না।
o

কমণচারীরা ভ্েসন হরসপাটণ করার আসগ্, ের্তদূর েম্ভে হিহনংসয়র েেেযা দূরের্তীভ্াসেকরা রেসর্ত পাসর (রেমন
রটহলসফ্ান ো তেদুেহর্তক েমীক্ষা); অর্থো োইসটও করা রেসর্ত পাসর।

o

হিহনং রিে িওয়ার পূসেণ এসক কমীসদর পরিসরর োসর্থ
জনে হিহনংসয়র েমন্বয়োধন করা উহচর্ত।

o

অন্তর্ত েে কমীসদর এেং রেখাসন েম্ভে, রভ্ন্ডরসদর হিহনং করসর্ত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েেেিার করসর্ত
িসে ো হনধণারর্ কসর রে কমী ো রভ্ন্ডসরর োসর্থ হনসম্নাক্ত টনা সটসে হক না:

হনষ্ঠ ো হনকট রমলাসমিা করা রর্থসক হেরর্ত রাখার

(a)
রজসনশুসন গ্র্ত 14 হদসনর মসধে COVID-19 এর জনে পরীক্ষায় পহজটিভ্ ফ্ল এসেসে ো োর মসধে
COVID-19 এর উপেগ্ণ রসয়সে এমন কাসরার হনষ্ঠ ো হনকট েংিসিণ রর্থসকসেন;
(b)

গ্র্ত 14 হদসনর মসধে COVID-19 এর জনে ইহর্তোচক পরীহক্ষর্ত িসয়সেন; এেং/অর্থো

(c)

গ্র্ত 14 হদসন র্তার COVID-19 এর রকানও লক্ষর্ রদখা হদসয়সে হক না।

•

COVID-19 এর োসর্থ েংহিষ্ট উপেগ্ণ েম্পসকণ েেণাহধক িালনাগ্াদকৃ র্ত র্তসর্থের জনে "কসরানাভ্াইরাসের উপেগ্ণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকণ CDC হনসদণ হিকা রদখুন।

•

হিহনং এর েসেণািম চচণাগুহলসর্ত অন্তভ্ুণ ক্ত:

•

o

জায়গ্া এেং হেহডং এর গ্ঠনপ্রর্ালী েুসোগ্ হদসল, COVID-19 এর েসদিজনক ো হনহির্ত েংেমসর্র রক্ষসে
প্রভ্ােটিসক নুেনর্তম করসর্ত হেহডং এর প্রসেিদ্বাসর ো র্তার হনকসট েেহক্তসদর হিন করুন।

o

হিহনং এেং/অর্থো হেহডংসয় প্রসেসির জনে লাইসন দাুঁহডসয় র্থাকা েেহক্তেগ্ণসক ের্থাের্থ োমাহজক দূরত্ব েজায়
রাখার েুসোগ্ হদন।

o

োসদর দূরের্তীভ্াসে অর্থো প্রসেসির েময় হিন করা িসয়সে, শুধুমাে র্তাসদরই প্রসেি করসর্ত হদন।

o

েহদ র্তাপমাো পরীক্ষা করা িয়, েম্ভােে উপেগ্ণেুক্ত েেহক্তেগ্ণসক েনাক্ত করসর্ত হেহডং এর প্রসেিদ্বাসর
রোগ্াসোগ্হেিীন র্থামণাল কোসমরা েেেিার করুন এেং একটি ফ্সলা-আপ হিহনং েম্পূর্ণ করসর্ত র্তাসদরসক
আনুেহঙ্গক হিহনং অঞ্চসল রেসর্ত হনসদণ হির্ত করুন। েহদ েম্ভে ো কােণকর না িয়, রোগ্াসোগ্হেিীন র্থাসমণাহমটার
েেেিার কসর র্তাপমাো পরীক্ষা করা রেসর্ত পাসর।

দায়েদ্ধ পক্ষগুহল গ্রািকসদরসক স্বাযে পরীক্ষা করসর্ত হকংো রোগ্াসোসগ্র র্তর্থে প্রদান করসর্ত োধে করসর্ত পারসেন না
হকন্তু গ্রািকসদর/দিণনার্থীসদর এটি করসর্ত র্তাসদরসক উৎোহির্ত করসর্ত পাসরন। দায়েদ্ধ পক্ষরা রোগ্াসোসগ্র র্তর্থে
প্রদাসনর জনে গ্রািকসদর একটি হেকল্প প্রদান করসর্ত পাসরন োসর্ত র্তাসদর লগ্ করা রেসর্ত পাসর এেং প্রসয়াজন িসল,
রোগ্াসোগ্ কন্টোক্ট রট্রহেং এর জনে রোগ্াসোগ্ করা রেসর্ত পাসর।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত কমীসদর জনে এটি আেিেক করা োসর্ত, েহদ এেং েখন উপসরাক্ত রকান প্রসশ্নর প্রহর্ত
র্তাসদর উিসর পহরের্তণন িয় র্তারা রেন অহেলসে র্তা প্রকাি কসরন, রেমন েহদ র্তারা উপেগ্ণ অনুভ্ে করসর্ত শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো র্তার পসর।

•

হিহনংসয়র প্রসশ্নািসরর পািাপাহি, মাহকণ ন েুক্তরাসষ্ট্রর কমণেংযাসনর েমান েুসোগ্ কহমিন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ো DOH এর হনসদণ হিকা অনুোয়ী প্রহর্তহদন র্তাপমাোও পরীক্ষা করা
িসর্ত পাসর। দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক কমীসদর স্বাযেজহনর্ত র্তসর্থের ররকডণ রাখা রর্থসক হনহেদ্ধ করা িয় (উদািরর্স্বরূপ,
একজন েেহক্তর হনহদণ ষ্ট র্তাপমাোর র্তর্থে), হকন্তু র্তাসদর এমন ররকডণ েজায় রাখার অনুমহর্ত রদওয়া িয় ো হনহির্ত
কসর রে েেহক্তসক হিন করা িসয়সে এেং এই ধরসনর হিহনং এর ফ্লাফ্ল (উদািরর্স্বরূপ, পাে/রফ্ল, হক্লয়ার
কসরসেন/হক্লয়ার কসরনহন)।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর হনহির্ত করসর্ত িসে রে কমী হিহনং কােণেম েম্পাদন করসেন, র্তাপমাো োচাই েি, র্তারা
রফ্হেহলটিসর্তপ্রসেি করা েম্ভােে েংোমক কমী, ঠিকাদার, হেসের্তা, ো গ্রািক/দিণনার্থীসদর েংিিণ রর্থসক
ের্থাের্থভ্াসে েুরহক্ষর্ত। রে কমীরা হিহনং কােণেম েম্পাদন কসরন র্তাসদর ররাগ্ হনয়ন্ত্রর্ ও প্রহর্তসরাধ রকন্দ্র
(CDC), স্বাযে হেভ্াগ্ (DOH) এেং রপিাগ্র্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন (OSHA) রপ্রাসটাকসলর োসর্থ
পহরহচর্ত, হনসয়াগ্কর্তণার দ্বারা েনাক্ত করা েেহক্তসদর দ্বারা প্রহিহক্ষর্ত িওয়া উহচর্ত।

•

হিহনং করা কমীসদর জনে কমপসক্ষ একটি রফ্ে মাস্ক েি েেহক্তগ্র্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা
উহচর্ত এেং র্তাসদর র্তা েেেিার করা উহচর্ত, এেং র্তাসর্ত গ্লাভ্ে, একটি গ্াউন, এেং/অর্থো একটি রফ্ে হিড
অন্তভ্ুণ ক্ত িসর্ত পাসর।

•

COVID-19 ইহর্তোচক িওয়া রকাসনা কমী, ঠিকাদার, হেসের্তা, অর্থো গ্রািক/দিণনার্থীসক প্রহর্তষ্ঠাসন প্রসেি করার
অনুমহর্ত রদওয়া োসে না এেং র্তাসদর অেযা মূলোয়ন ও পরীক্ষা করার জনে র্তাসদর স্বাযে পহরচেণা প্রদানকারীর
োসর্থ রোগ্াসোসগ্র হনসদণ িনার োসর্থ োহ়িসর্ত পাঠিসয় হদসর্ত িসে।
o

দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক এইরূপ েেহক্তসদর স্বাযে পহরচেণা ও পরীক্ষসর্র েম্পদ েম্পসকণ র্তর্থে প্রদান করসর্ত িসে।

o

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অহেলসে রাজে ও যানীয় স্বাযে হেভ্াগ্সক COVID-19 এর রকে েম্পসকণ অেহির্ত
করসর্ত িসে েহদ পরীক্ষার ফ্লাফ্ল ইহর্তোচক িয়।

•

COVID-19 এর েসদিজনক ো হনহির্ত েংেমসর্র পর অর্থো একজন কমণচারীর েংোহমর্ত েেহক্তর োসর্থ হনষ্ঠ
রোগ্াসোগ্ ো েংিসিণ আোর পর কমণসক্ষসে হফ্সর আেসর্ত চাওয়া কমীসদর জনে রপ্রাসটাকল এেং নীহর্ত েম্পসকণ
দায়েদ্ধ পক্ষগুসলার স্বাযে হেভ্াগ্ (DOH) এর "COVID-19 েংেমর্ ো েংেমসর্র েংিসিণ আোর পর কাসজ
হফ্সর আো েরকাহর ও রেেরকাহর কমণচারীসদর জনে অন্তেণর্তীকালীন হনসদণ হিকা" (Interim Guidance for Public
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) অনুেরর্ করা
উহচৎ।

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর রোগ্াসোসগ্র একটি রকন্দ্রীয় হেদু হনধণারর্ করসর্ত িসে রেটির কােণকলাপ, যান, হেফ্ট ো হদসনর
উপর হনভ্ণ র কসর হভ্ন্ন িসর্ত পাসর, রেটি েমস্ত কমীর প্রশ্নােলী পেণাসলাচনা গ্রির্ এেং প্রর্তেয়ন করসর্ত দায়েদ্ধ
র্থাকসে, এেং প্রশ্নােলীসর্ত রেমন উসেখ করা আসে, রেই একই পহরহচহর্তসক কমী এেং গ্রািক/দিণনার্থীরা েহদ
পরের্তীকাসল র্তাসদর COVID-19 েম্পহকণ র্ত উপেগ্ণ রদখা রদয়, র্তা জানাসেন।
o

প্রহর্তষ্ঠাসনর জনে হচহহ্নর্ত রোগ্াসোসগ্র েেহক্ত ইহর্তোচক রকসের েেহক্তসদর কাে রর্থসক হেজ্ঞহপ্ত রপসর্ত এেং েংহিষ্ট
পহরষ্কার এেং জীোর্ুমুক্তকরর্ প্রহেয়া শুরু করার জনে প্রস্তুর্ত র্থাকসর্ত িসে।
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•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিেই একজন োইট রেফ্টি মহনটর মসনানীর্ত করসর্ত িসে োর দাহয়সত্বর মসধে রসয়সে োইট
হনরাপিা পহরকল্পনার প্রহর্তটি হদসকর োসর্থ অেোির্তভ্াসে অনুের্তীর্তা েজায় রাখা, কমী এেং গ্রািক/দিণনার্থীসদর
োসর্থ।

•

ের্তটা েম্ভে, দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচর্ত এমন েকল কমী, ঠিকাদার ও হেসের্তা েি প্রসর্তেক েেহক্তর একটি লগ্
েজায় রাখা, োসদর কাসজর োইট ো এলাকায় অনোনে েেহক্তর োসর্থ হনষ্ঠ রোগ্াসোগ্ িসর্ত পাসর; রেই েকল
গ্রািক/দিণনার্থী এেং েরেরাি ো়িা ো উপেুক্ত েেহক্তগ্র্ত প্রহর্তরক্ষামূলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসর্থ ো িিণিীন
মাধেসম েম্পাহদর্ত িয়। লসগ্ রোগ্াসোসগ্র র্তর্থে র্থাকসর্ত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আোন্ত িসল োসর্ত েে
পহরহচহর্ত িনাক্ত করা রেসর্ত পাসর, খুুঁসজ পাওয়া োয় এেং র্তাসদর জানাসনা োয়।
o

•

দায়েদ্ধ পক্ষসদর অেিেই রাজে এেং যানীয় স্বাযে দপ্তসরর রোগ্াসোসগ্ আো েেহক্তসদর খুুঁসজ োর করার
উসদোগ্গুহলর োসর্থ েিসোহগ্র্তা করসর্ত িসে।

গ্রািক/দিণনার্থীরা একটি স্বাসযের হিহনং েম্পূর্ণ করসেন অর্থো রোগ্াসোসগ্র র্তর্থে প্রদান করসেন, এমনটি
োধের্তামূলক করসর্ত পাসরন না দায়েদ্ধ পক্ষরা, র্তসে র্তারা র্তা করার জনে র্তাসদর উৎোহির্ত করসর্ত পাসরন।

B. িেোক্ত এিং ুঁনজ গির করো
•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর োইসট রকাসনা কমণচারী, ঠিকাদার, ো হেসের্তার COVID-19 পরীক্ষায় পহজটিভ্ ফ্লাফ্ল িসয়সে
েসল জানসর্ত পারসল র্তাসদর অেিেই অহেলসে রাজে এেং যানীয় স্বাযে হেভ্াগ্সক রেই েম্পসকণ জানাসর্ত িসে।

•

একজন কমী, ঠিকাদার, হেসের্তা, অর্থো গ্রািক/দিণনার্থী পরীক্ষায় ইহর্তোচক িসল, দায়েদ্ধ পক্ষগ্র্সক প্রহর্তষ্ঠাসন রেই
েেহক্তর েংিসিণ আো েকলসক হচহহ্নর্ত করার জনে রাজে এেং যানীয় স্বাযে হেভ্াসগ্র োসর্থ েিসোহগ্র্তা করসর্ত িসে
এেং রেই কমীর প্রর্থম COVID-19 উপেগ্ণ রদখা রদওয়ার ো ইহর্তোচক পরীক্ষসর্র 48 ন্টা আসগ্ পেণন্ত, রেটা
আসগ্ িয়, োইসট প্রসেি করা েকল কমী ঠিকাদার, হেসের্তা োসদর লগ্ করা িসয়সে, অর্থো গ্রািক/দিণনার্থী এেং
রডহলভ্াহর কমী (রেমন প্রসোজে) েম্পসকণ রাজে এেং যানীয় স্বাযে হেভ্াগ্সক অেগ্র্ত করসর্ত িসে। রফ্ডারাল এেং
রাসজের আইন ও হেধান অনুোয়ী অেিেই রগ্াপনীয়র্তা েজায় রাখসর্ত িসে।
o

প্রহর্তষ্ঠাসন র্থাকাকালীন রকাসনা েেহক্তর উপেগ্ণ রদখা রদওয়ার রক্ষসে, দায়েদ্ধ পক্ষগুসলাসক অেিেই পাশ্বণের্তী
এলাকার কমীসদর অর্থো োরা অহেলসে আোন্ত িসয় র্থাকসর্ত পাসরন র্তাসদর রেই েেহক্ত হেহডং জুস়ি রকার্থায়
রকার্থায় হেসলন রে েম্পসকণ র্তর্থে েি অেহির্ত করসর্ত িসে, এেং েহদ উপেগ্ণ েহির্ত েেহক্ত ইহর্তোচক পরীক্ষা
কসর র্থাসকন রে হেেসয়ও র্তাসদর অেহির্ত করসর্ত িসে।

•

রাজে এেং যানীয় স্বাযে হেভ্াগ্গুহল, র্তাসদর আইহন কর্তৃণসত্বর অধীসন, েংেমন েি ো েংেমসর্র েংিসিণ আো
েেহক্তসদর পেণসেক্ষর্ এেং োর্তায়াসর্তর উপর েীমােদ্ধর্তা োস্তোয়ন করসর্ত পাসরন, োর মসধে োহ়িসর্ত হেহচ্ছন্ন র্থাকা
ো রকায়ারান্টাইন অন্তভ্ুণ ক্ত।

•

রে েকল েেহক্তসক ের্তকণ করা িসয়সে রে র্তারা COVID-19 এর োসর্থ হনষ্ঠ ো কাোকাহে রোগ্াসোগ্ কসরসে,
এেং রট্রহেং, ট্রোহকং ো অনোনে পদ্ধহর্তর মাধেসম ের্তকণ করা িসয়সে, র্তাসদর ের্তকণ করার েময় র্তাসদর
হনসয়াগ্কর্তণার কাসে স্ব-প্রহর্তসেদন করসর্ত িসে এেং উপসর উহেহখর্ত রপ্রাসটাকল অনুেরর্ করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ পক্ষগুহলর গ্রািক/দিণনার্থীসদর জনে একটি কন্টোক্ট রট্রহেং রপ্রাগ্রাসম অংিগ্রির্ করার জনে একটি পদ্ধহর্ত
হেসেচনা করা উহচর্ত, রেমন অনুিীলনসোগ্ে (উদািরর্স্বরূপ, অনলাইসন টিসকট রকনার েময় অংিগ্রির্ করা)।

IV. কেনেোেকোরীর পকরকল্পেোসমূহ
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দায়েদ্ধ পক্ষগুহলসক েিসজই রচাসখ পসর এমন যাসন অেিেই কমীসদর জনে োইসট েম্পূর্ণ করা হনরাপিার পহরকল্পনা
রপাস্ট করসর্ত িসে। COVID-19 হেস্তার রর্থসক রক্ষা করসর্ত েেেোর মাহলক এেং পহরচালকসদর উন্নর্ত পহরকল্পনা
উন্নয়সন গ্াইড করার জনে রাজে একটি েেেো পুনরায় রখালার হনরাপিা পহরকল্পনার রটমসপ্লট উপলব্ধ কসরসে।
অকর্তকরক্ত কেরোপত্তো র্তিয, কেনদণ কিকো এিং সম্পদ পোওেো র্োনি এ োনে:
হনউ ইয়কণ রস্টট স্বাযে দপ্তসরর নসভ্ল কসরানাভ্াইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকণ ন েুক্তরাসষ্ট্রর ররাগ্ হনয়ন্ত্রর্ ও প্রহর্তসরাধ কসরাভ্াইরাে (COVID-19) ওসয়েোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
রপিাগ্র্ত হনরাপিা এেং স্বাযে প্রিােন COVID-19 ওসয়েোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

কেনের কলঙ্কটিনর্ত, কেকির্ত করুে গর্ আপকে এই কেনদণ কিকো অের্োেী পকরেোলেো করোর জেয আপেোর
দোেিদ্ধর্তো সম্পনকণ পনড়নেে এিং িনঝনেে:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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