
কম-ঝ ুঁ ককর আভ্যন্তরীণ কিল্প এবং 
কবনেোদনের কেন োগকর্ত ো ও কমতচোরীনদর 
জেয কেনদত কিকো

এই নির্দে নিকা সকল আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলার্ের 
ক্ষের্ে প্রর্যাজয যার্দর েুিরায় ক্ষ ালার অ্িুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে। "কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ নিল্প ও নবর্িাদর্ির জিয অ্ন্তবেিী 
COVID-19 এর নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Indoor Arts and Entertainment) ক্ষদ ুি সম্পূণে ির্যযর জিয।

COVID-19 জিস্বার্স্থযর জরুরী অ্বস্থার সময়, সকল আভ্যন্তরীণ যাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট নিয়াকলার্ের মানলক/েনরচালকর্দর কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলাে সংিান্ত রাজয এবং ক্ষেডারাল আবিযকিার ক্ষয ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য হালিাগাদ যাকর্ি 
হর্ব এবং এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর কার্জ অ্ন্তভু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয স্থািীয়, রাজয, এবং ক্ষেডারাল 
আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

কেউ ই কত
প েরো  খ োলো

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

বোধ্যর্োমূলক স পোকরিকৃর্ সনবতোত্তম অে িীলে
িোরীকরক দরূত্ব একটি নিনদেষ্ট এলাকার জিয কমী এবং গ্রাহক/দিেিাযীর্দর উেনস্থনি 

সর্বোচ্চ 25% েযেন্ত সীনমি করুি, ক্ষসই গ্রাহক/দিেিাযীর্দর সনহি, 
যার্দর শুধুমাে ি িই প্রনিষ্ঠার্ি প্রর্বর্ির অ্িুমনি নদর্ি হর্ব যনদ 
িারা একটি গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ ের্র যার্কি, যনদ িারা 
2 বের্রর ক্ষবিী বয়সী হি এবং নচনকৎসাগিভ্ার্ব িা সহয করর্ি 
সেম হি।

নিনিি করুি ক্ষয বযনক্তর্দর (গ্রাহক/দিেিাযী এবং কমেচারী উভ্য়) 
মর্ধয সব সময় অ্ন্তি 6 েুট দরূত্ব বজায় রা া হয়, একই েনরবার্রর 
প্রনিষ্ঠাি েনরদিেিকারী দল বযনির্রর্ক, যনদ িা নিরােত্তা বা মূল 
কাযেকলার্ের জিয স্বল্প দরূর্ত্বর প্রর্য়াজি হয়, ক্ষসর্ের্ে প্রর্িযক বযনক্তর্ক 
অ্বিযই গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ েরর্ি হর্ব।

নিনিি করুি ক্ষয কমীরা য িই গ্রাহক/দিেিাযীর্দর সার্য 
আলােচানরিা করর্বি (ক্ষযমি টিনকট নবনি করা), এবং কমেচারী 
ও গ্রাহক/দিেিাযী সহ সকল বযনক্ত, ক্ষয ক্ষকার্িা সময় অ্িয বযনক্তর 
6 েুট দরূর্ত্বর মর্ধয যাকর্ল, মুর্ র আবরণ ের্র যাকর্বি।

একটি ক্ষোট এলাকায় প্রদিেিীর ক্ষের্ে, সর্বোচ্চ দ র্লর সীমা গণিা 
এবং সামানজক দরূত্ব প্রর্য়াগ করুি।

ধারণ েমিার প্রর্য়াজিীয়িা ক্ষমর্ি চলার জিয প্রনিষ্ঠার্ির অ্নভ্মু ী 
এবং িার নভ্ির্রর ট্রানেক প্রবাহ েযের্বেণ/নিয়ন্ত্রণ করুি, এবং 
প্রর্য়াজি অ্িুযায়ী সমার্বর্ির আকার্রর সীমাবদ্ধিা বলবৎ করার 
জিয কমেচারী/নিরােত্তা কমীর উেনস্থনি বৃনদ্ধ করুি।

শুধুমাে একই েনরবার বা ের্ের সদসযর্দর জিয গ্রুে টুযর্রর 
অ্িুমনি নদি এবং ক্ষসই সমর্য় সামানজক সমার্বর্ির প্রর্য়াজিীয়িার 
মর্ধয সর্বোচ্চ ধারণ েমিা বজায় ক্ষরর্ , যার মর্ধয কমেচারী এবং 
গ্রাহক/দিেিাযীরাও রর্য়র্েি। 

উচ্চ ঝুুঁ নকেূণে কর্যােকযি সনহি প্রদিেিী বন্ধ করুি (উদাহরণস্বরূে 
ক্ষয ার্ি গ্রাহকর্দর/দিেিাযীর্দর বস্তু স্পিে করা বা েরার প্রর্য়াজি 
হয়)। 

নিশুর্দর ক্ষ লার সরঞ্জাম সনহি ক্ষ লার এলাকা বা প্রদিেিী বন্ধ 
করুি, যনদ িা, যারা একই েনরবার বা ের্ের সদসয িয় এমি 
প্রনিটি নিশু এই ধরর্ির এলাকা/প্রদিেিী বযবহার করার মার্ঝ এমি 
এলাকা/সরঞ্জাম েনরষ্কার, জীবাণুমুক্ত করা যায় এবং সযানিটাইজ 
করা যায়।

ক্ষয ক্ষকার্িা নেকনিক এলাকা এবং ক্ষবঞ্চ 6 েুট দরূর্ত্ব সরাি অ্যবা 
যনদ িার্দর সরার্িা িা যায়, িাহর্ল বন্ধ করুি। 

ওয়াকে র্েির্ির সং যা এবং কমীর্দর বসার এলাকাগুনল সীমাবদ্ধ/
সংর্িাধি করুি, যার্ি কমীরা সব নদক ক্ষযর্ক অ্ন্তি 6 েুট দরূর্ত্ব 
যার্কি (ক্ষযমি, োিাোনি ভ্ার্ব এবং য ি এর্ক অ্ের্রর মুর্ ামুন  
হি) এবং বযবহার্রর মধযবিী সমর্য় েনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত িা 
কর্র ক্ষকার্িা ওয়াকে র্েিি ক্ষিয়ার িা কর্রি। 

ক্ষেিাগি নিরােত্তা ও স্বাস্থয প্রিাসি (OSHA) নির্দে নিকা অ্িুযায়ী 
ক্ষচক-আউট ক্ষরনজোর, িযয প্রদািকারী বুয, এবং টিনকট নকয়র্ে 
কমেচারী এবং গ্রাহকর্দর/দিেিাযীর্দর মর্ধয িারীনরক প্রনিবন্ধকিা 
প্রণয়ি করুি।

অ্িলাইর্ি আগাম টির্কট নকির্ি গ্রাহকর্দর/দিেিাযীর্দর উৎসানহি 
করুি।

নভ্ড় এড়ার্ি টিনকট ইসুয করার সময় েনরদিের্ির জিয নিনদেষ্ট সময় 
বাস্তবায়ি করুি (উদাহরণস্বরূে সমর্য়াের্যাগী প্রর্বিদ্বার/প্রস্থাি)।

সর্বোচ্চ েযোর্য় েৃযক প্রর্বি/প্রস্থাি নিধোরণ করুি।

সামানজক দরূত্ব সর্বোচ্চ করার জিয গ্রাহকর্দর/দিেিাযীর্দর অ্র্েোর 
অ্ঞ্চলগুনলর (ক্ষযমি লাইি, োনকে ং) েুিনবেিযাস করুি।

সংকীণে গনল, হলওর্য় বা িূণয স্থার্ি ক্ষটে অ্যবা িীরনচহ্ন নদর্য় 
সংর্কি স্থােি কর্র নদ্বমু ী োর্য় চলাচল হ্রাস করুি, এবং সমস্ত 
সাধারণভ্ার্ব বযবহৃি অ্ঞ্চলগুনলর্ি এবং ক্ষয ক্ষকার্িা অ্ঞ্চল ক্ষয ার্ি 
মািুর্ের সানরবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবিা ক্ষবিী বা মািুে জমার্য়ি হর্ি 
োর্র (ক্ষযমি টির্কর্টর লাইি, নলের্ট ওঠার লাইি, প্রদিেিীর সামর্ি, 
ক্লক ইি/আউট ক্ষেিি, স্বাস্থয নিনিং ক্ষেিি), ক্ষস ার্ি 6 েুট দরূত্ব 
নচনহ্নি কর্র সংর্কি স্থােি করুি।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


কম-ঝ ুঁ ককর আভ্যন্তরীণ কিল্প এবং 
কবনেোদনের কেন োগকর্ত ো ও কমতচোরীনদর 
জেয কেনদত কিকো

এই নির্দে নিকা সকল আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলার্ের 
ক্ষের্ে প্রর্যাজয যার্দর েুিরায় ক্ষ ালার অ্িুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে। "কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ নিল্প ও নবর্িাদর্ির জিয অ্ন্তবেিী 
COVID-19 এর নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Indoor Arts and Entertainment) ক্ষদ ুি সম্পূণে ির্যযর জিয।

COVID-19 জিস্বার্স্থযর জরুরী অ্বস্থার সময়, সকল আভ্যন্তরীণ যাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট নিয়াকলার্ের মানলক/েনরচালকর্দর কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলাে সংিান্ত রাজয এবং ক্ষেডারাল আবিযকিার ক্ষয ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য হালিাগাদ যাকর্ি 
হর্ব এবং এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর কার্জ অ্ন্তভু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয স্থািীয়, রাজয, এবং ক্ষেডারাল 
আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

কেউ ই কত
প েরো  খ োলো

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

বোধ্যর্োমূলক স পোকরিকৃর্ সনবতোত্তম অে িীলে
িোরীকরক দরূত্ব
(চলনে)

ক্ষয ার্ি উেযুক্ত ক্ষস ার্ি নিল্প-নিনদেষ্ট স্বাযয নবভ্ার্গর (DOH) 

নির্দে নিকা অ্িুযায়ী েনরচালিা করুি।

স রক্ষোর সরঞ্জোম প্রনিষ্ঠার্ি ক্ষকবল গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ েরা গ্রাহকর্দর/
দিেিাযীর্দর প্রর্বি করর্ি ক্ষদওয়া হয় িা নিনিি করুি, 
যনদ িারা দইু বের্রর ক্ষবনি বয়সী হয় ও নচনকৎসাগি 
িা সহয করর্ি োর্রি।

য িই গ্রাহক/দিেিাযীরা সাবেজিীি এলাকায় বা েনরনস্থনির্ি 
যাকর্বি, ক্ষয ার্ি 6 েুট দরূত্ব বজায় রা া কঠিি হর্ি োর্র 
(উদাহরণস্বরূে, েযানসনলটির্ি প্রর্বি/প্রস্থাি করা, কমীর্দর 
আলােচানরিা) এবং য িই িারা এমি বযনক্তর 6 েুর্টর মর্ধয 
যাকর্বি যারা একই েনরবার বা ের্ের সদসয িয়, ি ি ক্ষযি 
িারা মুর্ র আবরণ ের্র যার্কি িা নিনিি করুি।

নিনিি করুি ক্ষয য িই কমীরা অ্িয বযনক্তর েয় েুট এলাকার 
মর্ধয আর্সি, গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরণ েনরধাি করা হয়। যনদ 
অ্িয ক্ষকার্িা বযনক্ত অ্প্রিযানিিভ্ার্ব 6 েুট এলাকার মর্ধয চর্ল 
আর্সি িাহর্ল কমেচারীর্দর অ্বিযই মু  ক্ষের্ক রা ার জিয প্রস্তুি 
যাকর্ি হর্ব।

কমীর্দরর্ক নবিামূর্লয মুর্ র আবরণ নবিরণ করুি, এবং মুর্ র 
আবরণ েযোপ্ত েনরমার্ণ মজিু রা ুি যার্ি বদলার্িার দরকার হর্ল 
িা প্রদাি করা যায়।

গ্রহণর্যাগয মুর্ র আবরর্ণর মর্ধয অ্ন্তভু্ে ক্ত নকন্তু ক্ষসগুনলর মর্ধযই 
সীমাবদ্ধ িয়, কােড় (ক্ষযমি বানড়র্ি তিনর ক্ষসলাই করা কােড়, 
কুইক কাট, বযান্ডািা), সানজে কযাল মাে, এবং ক্ষেস নি্।

মুর্ র আবরণ েনরষ্কার, এবং প্রনিস্থােি করুি এবং ভ্াগাভ্ানগ 
নিনেদ্ধ করুি। বযনক্তগি প্রনিরোমূলক সরঞ্জাম (PPE) সম্পর্কে , ক্ষসই 
সার্য বযবহার এবং েনরষ্কার সংিান্ত নির্দেিাবলী সম্পর্কে  ির্যযর জিয 
ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনির্রার্ধর ক্ষকন্দ্র (CDC) নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।

কমীর্দর নকভ্ার্ব PPE েরর্ি হয়,  ুলর্ি হয়়, েনরষ্কার করর্ি হয় 
(ক্ষযমি প্রর্যাজয), এবং PPE বানিল করর্ি হয় িা নির্য় প্রিীেণ 
ক্ষদওয়া।

কমীর্দর মর্ধয নজনিসেে ক্ষিয়ার করার োিাোনি ক্ষিয়ার করা 
েৃষ্ঠিল স্পিে করা সীনমি করুি; অ্যবা বযনক্তরা য ি ক্ষিয়ার 
করা সামগ্রীর অ্যবা প্রায়ই স্পিে করা েৃষ্ঠির্লর সংস্পর্িে আসর্বি 
ি ি িার্দর গ্লাভ্স (ক্ষেিার-উেযুক্ত অ্যবা নচনকৎসাগি) ের্র 
যাকা; অ্যবা ক্ষযাগার্যার্গর আর্গ এবং ের্র বযনক্তর্দর হাি 
সযানিটাইজ করা বা ক্ষধায়া প্রর্য়াজিীয় করুি।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html


কম-ঝ ুঁ ককর আভ্যন্তরীণ কিল্প এবং 
কবনেোদনের কেন োগকর্ত ো ও কমতচোরীনদর 
জেয কেনদত কিকো

এই নির্দে নিকা সকল আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলার্ের 
ক্ষের্ে প্রর্যাজয যার্দর েুিরায় ক্ষ ালার অ্িুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে। "কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ নিল্প ও নবর্িাদর্ির জিয অ্ন্তবেিী 
COVID-19 এর নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Indoor Arts and Entertainment) ক্ষদ ুি সম্পূণে ির্যযর জিয।

COVID-19 জিস্বার্স্থযর জরুরী অ্বস্থার সময়, সকল আভ্যন্তরীণ যাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট নিয়াকলার্ের মানলক/েনরচালকর্দর কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলাে সংিান্ত রাজয এবং ক্ষেডারাল আবিযকিার ক্ষয ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য হালিাগাদ যাকর্ি 
হর্ব এবং এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর কার্জ অ্ন্তভু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয স্থািীয়, রাজয, এবং ক্ষেডারাল 
আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

কেউ ই কত
প েরো  খ োলো

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

বোধ্যর্োমূলক স পোকরিকৃর্ সনবতোত্তম অে িীলে
স্বোস্থ্যকবকধ্, পকরষ্করণ 
এবং জীবোণ ম ক্তকরণ

ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনির্রাধ ক্ষকন্দ্র (CDC) এবং স্বাস্থয দপ্তর
(Department of Health, DOH) এর ক্ষদওয়া স্বাস্থযনবনধ, েনরষ্করণ এবং 
জীবাণুমুক্তকরর্ণর আবনিযকিাগুনল ক্ষমর্ি চলুি এবং সাইর্ট েনরষ্কার 
করার লগগুনল রেণার্বেণ করুি যার্ি িানর , সময়, এবং
েনরষ্করর্ণর এবং জীবাণুমুক্তকরর্ণর েনরসর িনযবদ্ধ করা যার্ক।

সাইর্ট হার্ির স্বাস্থযনবনধ োলর্ির ক্ষেিি প্রদাি এবং রেণার্বেণ 
করুি, সাবাি, বহমাি উষ্ণ গরম োনি এবং নিষ্পনত্তর্যাগয 
কাগর্জর ক্ষিায়ার্ল নদর্য় হাি ক্ষধায়া সহ, বা ক্ষয এলাকায় হাি 
ক্ষধায়া উেলভ্য/বাস্তব সম্মি িয়, ক্ষস ার্ি একটি 60% বা
িার ক্ষবনি অ্যালর্কাহল ধারণকারী অ্যালর্কাহল-নভ্নত্তক হযান্ড 
সযানিটাইজার প্রদাি করুি।

নবন্ং এ সাবেজিীি এলাকা জরু্ড় হযান্ড সযানিটাইজার উেলব্ধ 
রা ুি (ক্ষযমি প্রদিেিীর আর্িোর্ি)।

ক্ষিয়ার করা এবং ঘি ঘি স্পিে করা েৃষ্ঠির্লর জিয যযাযয 
েনরষ্কার/জীবািুমুক্তকরর্ণর সরঞ্জাম প্রদাি করুি (ক্ষযমি দরজার 
হািল, টির্কট কাউন্টার) এবং কমীর্দর এই সব েৃষ্ঠিলগুনল 
বযবহার্রর আর্গ/ের্র এই সরঞ্জাম বযবহার করর্ি এবং িার 
ের্র হার্ির স্বাস্থযনবনধ অ্িুসরণ করর্ি উৎসানহি করুি।

নিয়নমিভ্ার্ব ভ্বিগুনল েনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করুি এবং অ্র্ির্কর 
দ্বারা বযবহৃি উচ্চ-ঝুুঁ নক সম্পন্ন স্থািগুনলর্ক এবং প্রায়িই স্পিে করা 
হয় এমি এলাকাগুনলর্ক আর্রা নিয়নমি েনরষ্কার এবং জীবািুমুক্ত 
করুি। েনরর্বি সংরেণ সংস্থা (Environmental Protection Agency, 

EPA) কিৃে ক COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কাযেকর নহর্সর্ব নচনহ্নি েনরর্বি 
সংরেণ নবভ্ার্গর (DEC) েণযগুনল বযবহার করুি।

প্রনিটি বযবহার্রর ের সঠিকভ্ার্ব জীবাণুমুক্ত িা করা ক্ষগর্ল গ্রাহক/
দিেিাযীর্দর দ্বারা ক্ষহডর্সট/সরঞ্জাম ধার/ভ্াড়া করা বন্ধ করুি।

যনদ একক বযবহার্রর বস্তু (ক্ষযমি মািনচে) প্রদাি িা করা হয়, 
িাহর্ল নিনিি করুি ক্ষয প্রনিটি বযবহার্রর ের ক্ষযি ক্ষসগুর্লা 
েনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত করা হয়।

একজি বযনক্তর COVID-19 আিান্ত হওয়ার ঘটিা ধরা েরর্ল অ্বিযই 
িার্দর দ্বারা বযবহৃি এলাকা েনরষ্কার্রর এবং জীবাণুমুক্ত করার বযবস্থা 
করুি, এবং ক্ষসই েনরষ্কার করা এবং জীবাণুমুক্তকরর্ণ অ্ন্তি সকল 
অ্নধক যািায়ার্ির এলাকা এবং ক্ষবনি স্পিে করা েৃষ্ঠিলগুনল (ক্ষযমি 
বযাজ েযািার, নবশ্রাম কে, ক্ষরনলং, দরজার হািল, ক্ষভ্নন্ডং ক্ষমনিি, 
সাবেজিীি কনে ক্ষেিি) অ্ন্তভু্ে ক্ত হর্ি হর্ব। সর্েহভ্াজি বা নিনিি 
ক্ষকাি কর্রািা ক্ষরাগী োওয়া ক্ষগর্ল েনরচ্ছন্নিা কার্জর ক্ষের্ে CDC 

নির্দে নিকা অ্িুসরণ করুি।

যনদ গ্রাহকরা/দিেিাযীরা মািনচে, েযামর্েট নির্দে নিকা বযবহার কর্রি 
িাহর্ল এই ধরর্ির আইর্টম একক বযবহার্রর জিয প্রদাি করুি।

ক্ষয ার্ি সম্ভব, বযনক্তগি ইর্লকট্রনিক নডভ্াইর্স ক্ষদ ার জিয মািনচে, 
েযামর্েট, নির্দে নিকা ইিযানদ নডনজটালভ্ার্ব উেলব্ধ করুি। 

সুরো েূবেসিকে িাগুর্লা ক্ষমর্ি চলার সার্য সার্য সম্ভব হর্ল বাইর্রর বায়ু 
চলাচর্লর বযবস্থা রা ুি (ক্ষযমি- দরজা বা জািালা ক্ষ ালা রা া)।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html


কম-ঝ ুঁ ককর আভ্যন্তরীণ কিল্প এবং 
কবনেোদনের কেন োগকর্ত ো ও কমতচোরীনদর 
জেয কেনদত কিকো

এই নির্দে নিকা সকল আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলার্ের 
ক্ষের্ে প্রর্যাজয যার্দর েুিরায় ক্ষ ালার অ্িুর্মাদি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে। "কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ নিল্প ও নবর্িাদর্ির জিয অ্ন্তবেিী 
COVID-19 এর নির্দে নিকা" (Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Indoor Arts and Entertainment) ক্ষদ ুি সম্পূণে ির্যযর জিয।

COVID-19 জিস্বার্স্থযর জরুরী অ্বস্থার সময়, সকল আভ্যন্তরীণ যাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট নিয়াকলার্ের মানলক/েনরচালকর্দর কম ঝুুঁ নকর আভ্যন্তরীণ জাদঘুর, ঐনিহানসক স্থাি, অ্যার্কায়ানরয়াম, এবং অ্িযািয 
সংনিষ্ট প্রনিষ্ঠাি বা নিয়াকলাে সংিান্ত রাজয এবং ক্ষেডারাল আবিযকিার ক্ষয ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য হালিাগাদ যাকর্ি 
হর্ব এবং এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর কার্জ অ্ন্তভু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদযমাি প্রর্যাজয স্থািীয়, রাজয, এবং ক্ষেডারাল 
আইি, নিয়মকািুি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিয িয়।

কেউ ই কত
প েরো  খ োলো

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

বোধ্যর্োমূলক স পোকরিকৃর্ সনবতোত্তম অে িীলে
খ োগোন োগ নিনিি করুি ক্ষয আেনি ক্ষেট-কিৃে ক জানর করা নির্দে নিকা 

েযোর্লাচিা কর্রর্েি ও বুর্ঝর্েি, এবং আেনি ক্ষসগুর্লা বাস্তবায়ি 
করর্বি।

অ্বস্থার্ির চানরনদর্ক সাইর্িজ ক্ষোে কর্র কমীর্দর সঠিক 
েনরচ্ছন্নিা, সামানজক দরূর্ত্বর নিয়ম, PPE এর সঠিক বযবহার 
এবং েনরষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার ক্ষপ্রার্টাকল ক্ষমর্ি চলার কযা 
মর্ি কনরর্য় নদি। 

সাইর্ট সবার িজর্র েরর্ব এমি ভ্ার্ব সম্পূণে করা সুরো 
েনরকল্পিাটি ক্ষোে করুি।

কমেচারী এবং গ্রাহক/দিেিাযীর্দর জিয একটি ক্ষযাগার্যাগ েনরকল্পিা 
গর্ড় িুলুি যা প্রর্যাজয প্রনিেণ, সাইর্িজ এবং কমেচারী এবং 
গ্রাহক/দিেিাযীর্দর িযয প্রদার্ির একটি অ্নবচনলি উোয়র্ক 
অ্ন্তভু্ে ক্ত কর্র। 

কিকেং কমীর্দর এবং ক্ষয ার্ি সম্ভব, ঠিকাদার এবং নবর্িিার্দর (নকন্তু 
গ্রাহক/দিেিাযীর্দর অ্যবা ক্ষডনলভ্ানর কমীর্দর জিয িা বাধযিামূলক 
করর্বি িা) জিয বাধযিামূলক তদনিক স্বাস্থয নিনিং মূলযায়ি (ক্ষযমি 
প্রশ্নাবলী, িােমাো েরীো) বাস্তবায়ি করুি, কমীরা প্রর্িযকনদি 
কাজ শুরু করার আর্গ এবং অ্েনরহাযে দিেিাযীর্দর জিয, এগুনল 
নজজ্ঞাসা কর্র - (1) গি 14 নদর্ি COVID-19 এর উেসগে, 
(2) গি 14 নদর্ি ইনিবাচক COVID-19 েরীো, এবং/অ্যবা 
(3) গি 14 নদর্ি নিনিি বা সর্েহজিক COVID-19 ক্ষকর্সর
সর্ে ঘনিষ্ঠ ক্ষযাগার্যাগ।  প্রনিনিয়াগুর্লা অ্বিযই েযোর্লাচিা করর্ি 
হর্ব এবং প্রনিনদি িনযভু্ক্ত করর্ি হর্ব।

ক্ষকার্িা কমীর COVID-19 হর্য়র্ে নিনিি হওয়া মােই িৎেণাৎ 
রাজয ও স্থািীয় স্বাস্থয নবভ্াগর্ক জািাি।

সাইর্টর সুরো েযের্বেক নহর্সর্ব একজির্ক দানয়ত্ব নদি নযনি 
সাইর্টর সুরো েনরকল্পিার সকল নদক নিরবনচ্ছন্ন ভ্ার্ব ক্ষমর্ি 
চলা হর্চ্ছ নকিা িা েযের্বেণ করর্বি।

নিনিং ক্ষিে হওয়ার েূর্বে এর্ক অ্ের্রর সার্য ঘনিষ্ঠ বা কাোকানে 
ক্ষযাগার্যাগ করা ক্ষযর্ক কমীর্দর নবরি রা ুি (ক্ষযমি দরূবিীভ্ার্ব 
নিনিং করা)।

ক্ষয কমীরা নিনিং কাযেিম সম্পাদি কর্রি িার্দর ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রণ ও 
প্রনির্রাধ ক্ষকন্দ্র (CDC), স্বাস্থয নবভ্াগ (DOH) এবং ক্ষেিাগি নিরােত্তা 
এবং স্বাস্থয প্রিাসি (OSHA) ক্ষপ্রার্টাকর্লর সার্য েনরনচি বযনক্তর্দর দ্বারা 
প্রনিনেি হওয়া উনচি এবং িার PPE েরা উনচৎ।

মানকে ি সমাি কমেসংস্থার্ির সুর্যাগ কনমিি (U.S. Equal Employment 

Opportunity Commission) বা স্বাস্থয দপ্তর্রর (DOH) িীনিমালা 
অ্িুযায়ী তদনিক িােমাো েরীোও করা হর্ি োর্র। 

কমেচারী, ঠিকাদার এবং নবর্িিা সহ প্রর্িযক বযনক্তর একটি লগ 
বজায় রা ুি, যার্দর কমেস্থার্ি অ্িয বযনক্তর্দর সার্য ঘনিষ্ঠ বা নিকটস্থ 
ক্ষযাগার্যাগ যাকর্ি োর্র।

উৎসানহি করুি - নকন্তু প্রর্য়াজিীয় করর্বি িা - গ্রাহকর্দর/
দিেিাযীর্দর একটি স্বাস্থযজনিি নিনিং সম্পন্ন করর্ি অ্যবা 
ক্ষযাগার্যার্গর িযয প্রদাি করর্ি।

সর্েহভ্াজি COVID-19 আিান্ত কমী নকংবা COVID-19 ক্ষরাগীর 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্িে আসা ক্ষকাি কমীর ক্ষের কার্জ ক্ষযাগদার্ির ক্ষপ্রার্টাকল 
ও িীনিমালা জাির্ি DOH নির্দে নিকাটি েড়ুি।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

