COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় কম ঝুঁ রকপূণণ আউটড াি আটণস এবং রবডোদডেি
জেয অন্তবণ র্তীকালীে রেডদণ রিকা
আপোি এই েরিটি পড়া হডয় গগডল, আপরে রেডে র্তা রেরির্ত কিডর্ত পািডবে।
23 জুন, 2020 পর্যন্ত

উডেিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া চলাকালীন আউটড াি রচরিয়াখানা, ববাটারনকযাল গাড য ন এবং অনযানয সম্পরকয ত
কম ঝুুঁ রকপূণয আউটড াি আটযস এবং রবডনাদন বযবসা এবং প্ররতষ্ঠাডনি মারলক/অপাডিটি এবং তাডদি কমী, ঠিকাদাি,
রবডেতা এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি COVID-19 এি প্রাদুর্যাব বর্থডক সাবধানতা সংোন্ত রবরধ-রনডষধ প্রদান কিাি
জনয এই অন্তবযতী রনডদয রর্কা ("কম ঝুুঁ রকপূণয আউটড াি আটযস এবং রবডনাদডনি জনয COVID-19 এি অন্তবযতী
রনডদয রর্কা") ততরি হডয়ডে।
উপডি বর্মন উডেখ কিা হডয়ডে, এই রনডদয রর্কা রনম্ন ঝুুঁ রকপূণয আউটড াি আটযস এবং রবডনাদন কার্যেডমি বেডে
প্রডর্াজয, র্াি মডধয িডয়ডে আউটড াি রচরিয়াখানা, ববাটারনকযাল গাড য ন, বনচাি পাকয , ঐরতহারসক স্থ্ান এবং সাংস্কৃ রতক
প্ররতষ্ঠান, আউটড াি জাদুঘি, আউটড াি কৃ রষ পর্যটন/কৃ রষ প্রদর্যনী, এবং অনযানয সংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান বা কার্যেম। এই
সব প্ররতষ্ঠাডনি সাডর্থ সংরিষ্ট খুচিা বা উপহাডিি বদাকানগুডলাডক অবর্যই স্বাস্থ্য অরধদপ্তডিি (DOH) বরণযত খুচিা
রবেয় রনডদয রর্কা অনুসিণ কিডত হডব "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় অপরিহার্য এবং রিতীয় পর্যাডয়ি
খুচিা বযবসারয়ক কার্যেডমি জনয অন্তবযতীকালীন রনডদয রর্কা" (Interim Guidance for Essential and Phase II
Retail Business Activities during the COVID-19 Public Health Emergency)। এই রনডদয রর্কা সাডপডে বর্ বকাডনা
ফ্যারসরলটি বা অবস্থ্াডন বিস্টু ডিন্ট এবং বািগুরলডক অবর্যই স্বাস্থ্য রবর্াগ (DOH) এি "COVID-19 জনস্বাডস্থ্যি জরুিী
অবস্থ্া চলাকালীন সময় খাদয পরিডষবারদি জনয অন্তবযতীকালীন রনডদয রর্কা" (Interim Guidance for Food Services
during the COVID-19 Public Health Emergency)-বত বদওয়া রনডদয রর্কা অনুসিণ কিডত হডব। এই রনডদয রর্কা
সাডপডে বর্ডকান সুরবধা বা অবস্থ্াডন অনুরষ্ঠত েীিা বা রবডনাদনমূলক কার্যেমডক অবর্যই DOH এি "COVID-19
গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় েীিা এবং রবডনাদন কার্যেডমি জনয অন্তবযতীকালীন রনডদয রর্কা" (Interim Guidance
for Sports and Recreation during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসিণ কিডত হডব। এই
রনডদয রর্কা ইনড াি জাদুঘি, ঐরতহারসক স্থ্ান, অযাডকায়ারিয়াম, এবং অনযানয সম্পরকয ত রনম্ন-ঝুুঁ রকপূণয ইনড াি আটযস
এবং রবডনাদন কার্যেডমি বেডে প্রডর্াজয নয়, র্াি জনয পৃর্থক DOH রনডদয রর্কা িডয়ডে। পরিডর্ডষ, এই রনডদয রর্কা উচ্চ
ঝুুঁ রকপূণয আউটড াি আটযস এবং রবডনাদন কার্যেম অন্তর্ুয ক্ত কডি না, র্াি মডধয অন্তর্ুয ক্ত, রকন্তু এডতই সীমাবদ্ধ নয়,
জনসাধািডণি রবডনাদডনি স্থ্ান (বর্মন, রবডনাদন পাকয , ওয়াটাি পাকয , কারনযর্াল), কনসাটয, অর্থবা বকান রনরদয ষ্ট
এলাকাি জনয অ-অপরিহার্য সমাডবডর্ি সীমাি অরতরিক্ত পাফ্য িরমং আটযস, র্া এই প্রকার্নাি সমডয় বন্ধ র্থাকডব।
এই রনডদয রর্কাগুরল বকবলমাে নূযনতম প্রডয়াজনীয়তা এবং রনডয়াগকতয া/ অপাডিটি অরতরিক্ত সতকয তা এবং রনডষধাজ্ঞা
জারি কিডত পাডিন। এই রনডদয রর্কাগুরল প্রকার্নাি সময় সবযারধক পরিরচত গণস্বাস্থ্য অনুর্ীলডনি উপি রর্রি কডি, এবং
বর্ই নরর্থি উপি রনর্য ি কডি এই রনডদয রর্কা ততরি হডয়ডে তা প্রায়র্ই পরিবতয ন হডত পাডি এবং পরিবতয ন হডয় র্থাডক।
দায়বদ্ধ পে – রনডচ সংজ্ঞারয়ত অনুর্ায়ী – কম ঝুুঁ রকপূণয আউটড াি আটযস এবং রবডনাদন সংোন্ত সব স্থ্ানীয়, বস্টট
এবং বফ্ াডিল প্রডয়াজনীয়তা পালন কিাি জনয দায়বদ্ধ। দায়বদ্ধ পে এই প্রডয়াজনীয়তায় বর্ডকাডনা হালনাগাদকিডণি
সাডর্থ সঙ্গত র্থাকাি জনয দায়বদ্ধ, বসইসাডর্থ অপাডির্ন কার্যেম পরিচালনা এবং/অর্থবা সাইডটি রনিাপিা পরিকল্পনাি
মডধয তা অন্তর্ুয ক্ত কিাি জনযও দায়বদ্ধ র্থাকডব।

পটভূ রম
7ই মাচয, 2020 তারিডখ, গর্নযি অযান্ড্রু এম. কুওডমা COVID-19 এি পরিডপ্ররেডত একটি জরুরি অবস্থ্া বঘাষণা কডি
রনবযাহী আডদর্ 202 জারি কডিরেডলন। সমগ্র রনউইয়কয জুডি COVID-19 এি করমউরনটি ট্রান্সরমর্ন ঘডটডে। আডিা
েরিডয় পিা হ্রাস কিডত, বর্খাডন সম্ভব, বযরক্তডদি মডধয অবর্যই অন্তত 6 ফ্ু ডটি সামারজক দূিত্ব বজায় িাখডত হডব।
20 মাচয 2020 তারিডখ গর্নযি কুওডমা রনবযাহী আডদর্ 202.6 জারি কডিন, র্াডত সমস্ত বগৌণ বযবসাগুরলডক দপ্তডিি
দপ্তি মধযস্থ্ কমীডদি কাজকমযডক বন্ধ িাখাি রনডদয র্ বদওয়া হয়। অতযাবর্যক বযবসা, বর্মন সাম্রাজয িাজয উন্নয়ন
কডপযাডির্ন (Empire State Development Corporation, ESD) এি রনডদয রর্কা িািা সংজ্ঞারয়ত, এই সীমাবদ্ধতাি
অধীন রেল না, রকন্তু, DOH িািা জারি কিা একটি পরিষ্কাি এবং রনিাপদ কময পরিডবর্ বজায় িাখাি জনয রনডদয র্না
ও আডদর্ বমডন চলাি জনয রনডদয র্ কিা হয়, এবং দৃঢ়র্াডব সামারজক দূিত্ব বযবস্থ্া বজায় িাখাি জনয আহ্বান জানাডনা
হয়।
12ই এরপ্রল, 2020 তারিডখ, গর্নযি কুওডমা সমসস্ত অতযাবর্যকীয় বযবসায়ীক প্ররতষ্ঠানডক তাি কমীডদি, র্ািা কমযস্থ্ডল
উপরস্থ্ত আডে, রবনামূডলয তাডদি মুডখি আচ্ছাদন, র্া তাডদি কাডজি সময় জনসাধািণ বা গ্রাহকডদি সডঙ্গ সিাসরি
সংডর্াগ ঘটাি সময় অবর্যই বযবহাি কিডত হডব, তা প্রদান কিডত রনবযাহী আডদর্ 202.16 জারি কডিরেডলন। 15
এরপ্রল 2020 তারিডখ গর্নযি কুওডমা রনবযাহী আডদর্ 202.17 জারি কডিডেন, র্া দুই বেডিি ববরর্ বয়সী এবং
রচরকৎসাগতর্াডব মুডখি আবিণ সহন কিডত সেম সকলডক একটি সবযজনীন স্থ্াডন এবং র্খন সামারজক দূিত্ব বজায়
িাখা সম্ভব নয়, বা র্খন সামারজক দুিত্ব বজায় িাখডেন না, তখন তাডদি নাক ও মুখ একটি মাস্ক অর্থবা কাপডিি
ততরি মুডখি আবিণ রদডয় ঢাকাি জনয রনডদয র্ বদয়। 16 এরপ্রল 2020 তারিডখ গর্নযি কুওডমা রনবযাহী আডদর্ 202.18
জারি কডিন র্া সিকািী এবং ববসিকািী পরিবহণ বা অনযানয র্ািাি পরিবহণ বযবহাি কিা দুই বেডিি ববরর্
বয়ডসি এবং রচরকৎসাগতর্াডব একটি মুডখি আবিণ সহণ কিডত সেম সকল মানুষডক অবর্যই বকান র্াোি সময়
তাডদি নাক এবং মুডখি উপি একটি মাস্ক অর্থবা মুডখি আবিণ পিাি রনডদয র্ বদয়। এোিাও সিকারি বা ববসিকারি
পরিবহডনি বর্ বকান পরিচালক বা চালকডক একটি মুডখি আবিণ বা মাস্ক র্া তাডদি নাক এবং মুখ বঢডক িাডখ, টা
পিাি রনডদয র্ বদয় র্খন বতমন বকান গারিডত বকান র্ােী র্থাডক। 29 বম 2020 তারিডখ গর্নযি কুওডমা রনবযাহী আডদর্
202.34 জারি কডিন, র্া বযবসাি পরিচালক/মারলকডদি বসই সব মানুডষি প্রডবর্ারধকাি প্রতযাহাি কিাি অরধকাি
অনুডমাদন কডি, র্ািা মুখ বঢডক িাখা বা মাস্ক সংোন্ত বাধযবাধকতা বমডন চলডত বযর্থয হন।
26বর্ এরপ্রল, 2020 তারিডখ গর্নযি কুওডমা বঘাষণা কডিন বর্ তর্থয-পরিচারলত, আঞ্চরলক রবডিষডণ পর্যায় রর্রিডত
রনউইয়ডকয রর্ল্প এবং বযবসা পুনিায় বখালাি বযাপাডি পর্যায় রর্রিক দৃরষ্টর্রঙ্গ গ্রহণ কিা হডব। 4 বম 2020 তারিডখ
গর্নযি বযবস্থ্া কডিন বর্ নতু ন COVID-19 সংেমণ জনসাস্থ্ পরিডষবা লেণ রর্রিক পিীো এবং কন্টাক্ট বট্ররসং সহ
জনস্বাডস্থ্যি রবরর্ন্ন রদক মার্থায় বিডখ আঞ্চরলক রবডিষণটি কিা হডব। 11 বম, 2020-এ, গর্নযি কুওডমা বঘাষণা
কডিন বর্, রনউ ইয়ডকয ি ববর্ রকেু অঞ্চডল 15 বম, 2020-এি প্রর্থম পর্যায় শুরু হডব, র্া উপলর্য আঞ্চরলক বমরট্রক্স
এবং সূচডকি উপি রর্রি কডি। 29 বম, 2020 তারিডখ গর্নযি কুওডমা বঘাষণা কডিন বর্ বস্টডটি রবরর্ন্ন অঞ্চডল
পুনিায় বখালাি রিতীয় পর্যায় শুরু হডব এবং একটি নতু ন প্রািরম্ভক সতকীকিণ যার্ডবা য বাস্তবায়ন কিাি বঘাষণা
কডিডেন র্া রনউ ইয়কয বাসীডদি সিকািী কমযকতয া এবং রবডর্ষজ্ঞডদি জনয বস্টডটি রবস্তৃ ত ব টা সংগ্রডহি প্রডচষ্টাডক
একরেত কিডব র্াডত রনিাপডদ পুনিায় বখালা রনরিত কিাি জনয র্াইিাসটি রকর্াডব সংবিণ কিা বর্ডত পাডি তা
চলমান রর্রিডত পর্যডবেণ কিা র্ায়। 11 জুন 2020, গর্নযি কুওডমা বঘাষণা কডিন বর্ 12 জুন 2020 তারিডখ রনউ
ইয়ডকয ি ববর্ রকেু অঞ্চডল পুনিায় বখালাি তৃ তীয় পর্যায় আিম্ভ হডব।
রনম্নরলরখত মানগুরল োিাও, বযবসাগুরলডক স্বাস্থ্য রবর্াগ (Department of Health, DOH) এি জারি কিা পরিচ্ছন্ন
এবং রনিাপদ পরিডবর্ বজায় িাখাি রনডদয র্না ও আডদর্ বমডন চলা অবযাহত িাখডত হডব।
অনুগ্রহ কডি লেয করুন বর্, রনউ ইয়কয বস্টট িািা ইসুয কিা অনযানয পরিচালনারবরধ বর্থডক এই নরর্থডত উডেখ কিা
পরিচালনা রবরধ পৃর্থক, অরধক সাম্প্ররতক রনডদয রর্কা প্রডয়াগ কিা হডব।
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রেউ ইয়কণ গেডট দারয়ত্বিীল রেম্ন-ঝুঁ রক আউটড াি আটণস এবং রবডোদে কার্ণ ক্রডমি মাে
আডমরিকানস উইর্থ র জারবরলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), বসন্টাসয ফ্ি র রজজ কডেল
অযান্ড রপ্রডর্নর্ন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ায়িনডমন্ট বপ্রাডটকর্ন এডজরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মারকয ন র্ুক্তিাডেি শ্রম রবর্াডগি অকুডপর্নাল বসফ্টি অযান্ড বহলর্থ
অযা রমরনডের্ন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নূযনতম মান, তডব
বসটু কুি মডধয সীমাবদ্ধ নয়, তা সহ প্রডর্াজয বফ্ াডিল র্তয াবলী সডবযাপরি বস্টডটি নূযনতম মানদণ্ড পূিণ না কডি
বকাডনা কম ঝুুঁ রকপূণয আউটড াি আটযস এবং রবডনাদন কার্যকলাপ পরিচারলত হডত পািডব না।
এই রনডদয রর্কাি মডধয র্থাকা বস্টডটি মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় পরিচারলত সকল কম ঝুুঁ রকপূণয
আউটড াি আটযস এবং রবডনাদন কার্যেডমি বেডে প্রডর্াজয র্তেণ না বস্টট কতৃয ক বারতল বা সংডর্াধন কিা হয়।
আউটড াি আটযস এবং/অর্থবা রবডনাদন কার্যেডমি মারলক/অপাডিটি, বা আউটড াি আটযস এবং/অর্থবা রবডনাদন
কার্যেডমি মারলক/অপাডিটি িািা রনডয়ারজত অনয বকাডনা পে (উর্য় বেডেই, "দায়বদ্ধ পেগণ") এই মানদণ্ডগুরল
পূিণ কিাি জনয দায়বদ্ধ র্থাকডবন।
অরফ্স রর্রিক কার্যকলাপ (বর্মন রচরিয়াখানাি অরফ্স) এি রনিাপিা রনডদয রর্কা সম্পডকয আিও তডর্থযি জনয, দয়া
কডি "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় অরফ্স রর্রিক কাডজি জনয অন্তবযতীকালীন রনডদয রর্কা" (Interim
Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health Emergency) বদখুন।
রনম্নরলরখত রনডদয রর্কা রতনটি পৃর্থক বশ্ররণ রঘডি সংগঠিত হয়: মানুষ, স্থ্ান, এবং প্ররেয়া।

I. মােষ
ক. িািীরিক দূিত্ব
•

দায়বদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব বর্ কমী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী উপরস্থ্রত বর্ডকান রনরদয ষ্ট সমডয় বকান রনরদয ষ্ট
এলাকাি জনয সডবযাচ্চ দখল বা ধািনেমতাি 33% এি ববরর্ হডব না, র্াডদি বক শুধুমাে প্ররতষ্ঠাডন প্রডবডর্ি
অনুমরত রদডত হডব র্রদ তািা একটি গ্রহণডর্াগয মুখাবিণ পডি র্থাডক, র্রদ পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী দুই বেি বয়ডসি
ববরর্ হয় এবং রচরকৎসাগতর্াডব এই ধিডনি মুখাবিণ সহয কিডত পাডি; এবং
o

•

দায়বদ্ধ পেডক একটি সীরমত ইনড াি ধািণেমতা রনরিত কিডত হডব র্াডত বর্সব পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী
আউটড াি আটযস বা রবডনাদন স্থ্ল, রবশ্রামাগাি(গুরল) বা বপডমন্ট বলাডকর্ন বা বকান জরুরি প্রডয়াজনীয়তায়
প্রডবর্ কিডত বা ববি হডত ইনড াি এলাকা বযবহাি কিডব তািা র্াডত সামারজক দূিত্ব বজায় বিডখ এই
ধিডনি প্রডবর্ এবং বরহগযমন সম্পন্ন কিডত পাডি।

দায়বদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব বর্ কমযচািী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীসহ বযরক্তডদি মডধয অন্তত েয় ফ্ু ট দূিত্ব
বজায় র্থাডক, কই পরিবাি বা পাটিযি সদসয র্ািা আউটড াি আটযস এবং/অর্থবা রবডনাদন স্থ্ল ভ্রমণ কিডেন
তাডদি বযতীত, সব সময়, র্রদ না রনিাপিা বা মূল কার্যকলাডপি জনয সংরেপ্ত দূিডত্বি প্রডয়াজন হয় (বর্মনঃ
কযার্ বিরজস্টাি পরিচালনা, বস্তু সিাডনা এবং উডিালন, এরলডর্টি বযবহাি), বসই বেডে, বযরক্তডক অবর্যই
গ্রহণডর্াগয মুখাবিণ পিডত হডব।
o

পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি সাডর্থ রমর্থরিয়া কিাি সময় কমীডদি অবর্যই গ্রহণডর্াগয মুখাবিণ পিডত হডব
(উদাহিণস্বরূপ, টিডকট রবরে); এবং কমযচািী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীসহ সকল বযরক্তডক অনয বযরক্তি েয়
ফ্ু ডটি মডধয র্থাকাকালীন মুখাবিণ পিডত হডব।
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•

•

o

COVID-19 এি জনয গ্রহণডর্াগয মুখ আবিডণি মডধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এডতই সীমাবদ্ধ নয়, কাপি-রর্রিক মুখ
আবিণ এবং র সডপাডজবল মাস্ক র্া মুখ এবং নাক উর্য় বঢডক িাডখ।

o

র্রদও, বর্সব বেডে সাধািণত কাডজি প্রকৃ রতি কািডণ বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম রহসাডব উচ্চ মাোি
সুিো প্রডয়াজন হয় বসসব বেডে কাপি, র সডপাডজবল, বা অনযানয উপকিডণ ততরি মুখ আবিণ কমযডেডেি
কার্যকলাডপি জনয মুখ আবিণ রহসাডব গ্রহণডর্াগয নয়। বসইসমস্ত কার্যকলাডপি জনয, বপর্াগত রনিাপিা এবং
স্বাস্থ্য প্রর্াসন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) রনডদয রর্কা অনুর্ায়ী সংজ্ঞারয়ত
কিা রবদযমান রর্ডল্পি মানদণ্ড অনুর্ায়ী N95 বিরিডিটাি বা অনযানয PPE বযবহাি কিা অবযাহত িাখা
উরচত।

o

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই কমীডদি মডন করিডয় রদডত হডব বর্ বর্য়ািকৃ ত স্থ্ান এবং সাধািণ পরিরস্থ্রতডত
মুখাবিণ পরিধান কিা প্রডয়াজন (উদাহিণস্বরূপ, একটি প্রদর্যনী ভ্রমণ, একটি সাধািণ স্থ্ান অরতেম কিা)
বর্খাডন নূযনতম েয় ফ্ু ট দূিত্ব সম্ভব নয় অর্থবা র্খন তািা পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি সাডর্থ রমর্থরিয়া কিডব।
র্রদ অনয বকাডনা বযরক্ত অপ্রতযারর্তর্াডব েয় ফ্ু ডটি মডধয চডল আডসন বসই কািডণ কমীডদি বফ্স কর্ারিং
পডি বনওয়াি জনয সদা প্রস্তুত র্থাকডত হডব।

দায়বদ্ধ পেগণ ওয়াকয ডস্টর্ন ও কমযচািীি বসাি এলাকাি সংখযা বযবহাি পরিবতয ন এবং/অর্থবা সীমাবদ্ধ কিডত
পাডি, র্াডত বযরক্তিা সব রদক বর্থডক অন্তত েয় ফ্ু ট (বর্মন-পাডর্ এবং র্খন এডক অপডিি মুডখামুরখ হয়) এবং
বযবহাডিি মডধয পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত না কডি ওয়াকয ডস্টর্ন বর্য়াি না কডিন। র্খন ওয়াকয ডস্টর্ডনি মডধয দূিত্ব
বজায় িাখা সম্ভব নয়, দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই মুখাবিণ সিবিাহ কিডত হডব এবং/অর্থবা র্ািীরিক প্ররতবন্ধকতা
(বর্মন প্লারস্টক রর্রডং বদয়াল ততরি কিডত হডব, বর্খাডন এগুরল বায়ু প্রবাহ, র্ীতাতপ রনয়ন্ত্রণ বা বর্রন্টডলর্ন
প্রর্ারবত কিডব না বা অনযর্াডব বকান স্বাস্থ্য বা রনিাপিা ঝুুঁ রকি সৃরষ্ট কিডব না)।
o

দায়বদ্ধ পডেি উরচত বচক-আউট বিরজস্টাি, তর্থয বুর্থ এবং টিডকট রকয়ডস্ক কমযচািী এবং
পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি মডধয র্ািীরিক প্ররতবন্ধকতা সৃরষ্ট কিা, এবং পৃষ্ঠডপাষকডদি/দর্যনার্থীডদি সাডর্থ কর্থা
বলাি সময় কমীডদি অবর্যই মুখাবিণ পিডত হডব।

o

OSHA রনডদয রর্কা অনুর্ায়ী র্ািীরিক দূিত্ব বজায় িাখাি জনয বাধা ততরি কিা উরচত।

o

র্ািীরিক প্ররতবন্ধকতাি অন্তর্ুয ক্ত হডত পাডি: রেপ পদয া, রকউরবকল, বপ্লরক্সগ্লাস বা অনুরূপ উপকিণ, বা
অনযানয জলডিাধী রবর্াজন বা পাটিযর্ন।

দায়বদ্ধ পেডক একই সমডয় একারধক বযরক্তি বোট সীমাবদ্ধ স্থ্ান (এরলডর্টি, স্টাফ্ রুম, কযার্ বিরজস্টাি)
বযবহাি রনরষদ্ধ কিডত হডব র্রদ না একই সমডয় এই ধিডনি স্থ্াডনি সকল বযরক্ত গ্রহণডর্াগয মুখাবিণ পরিধান
কডি। র্রদও, এমনরক মুডখি আবিণ পডি র্থাকডলও, বসই জায়গায় বা গারিডত সবযারধক র্তজন র্থাকডত পাডিন
তাি 50% এি ববরর্ কখনই র্থাকডত পািডব না, র্রদ না বসটি একজডনি র্থাকাি মডতা কডি র জাইন কিা হডয়
র্থাডক। দায়বদ্ধ পেগণডক রনিাপিাি বপ্রাডটাকলগুরল বমডন চলাি পার্াপারর্ বাইডিি বাতাস র্তটা রর্তডি প্রডবর্
কিাডনা র্ায় তাি বডদাবস্ত (বর্মন জানলা এবং দিজা খুডল িাখা) কডি বায়ু চলাচল বািাডত হডব। দায়বদ্ধ
পেগণ, রলফ্ডটি জনয অডপো কিাি জায়গাগুরলডত জনসমাগম র্াডত না হয় এবং রলফ্ডট র্তজন বর্ডত পািডবন
তাি সংখযা সীরমত কডি, রসরিি বযবহাডিি মডতা, অরতরিক্ত বযবস্থ্া বনডবন।
o

•

র্রদ প্রদর্যনী একটি বোট এলাকায় হয়, প্ররতটি এলাকা বা প্রদর্যনীি জনয সডবযাচ্চ ধািণেমতা অবর্যই গণনা
কিডত হডব এবং সামারজক দূিত্ব রনডদয রর্কাি উপি রর্রি কডি প্রডয়াগ কিডত হডব।

দায়বদ্ধ পেডক সাই ওয়াক, হাুঁটাি জায়গা, বা ফ্াুঁকা জায়গায় তীি রদডয় বটপ বা রচহ্ন বযবহাি কডি রি-মুখী
চলাচল কমাডনাি বযবস্থ্া িাখডত হডব, এবং সাধািণত বযবহৃত এলাকায় বা বর্সব জায়গায় সাধািণত বলাকজন
জি হয় বা লাইডন দািায় (বর্মন টিডকট লাইন, প্রদর্যনীি সামডন, ক্লক ইন-আউট বস্টর্ন, স্বাস্থ্য পিীো বস্টর্ন)
বসখাডন েয় ফ্ু ট পি পি দূিডত্বি রচহ্ন রদডত হডব।
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•

o

বর্খাডনই সম্ভব বসখাডন, একমুখী রর্িডক র্াওয়াি জনয উৎসারহত কিডত মাকয াি অর্থবা বন্ধন িাখুন।

o

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই সাধািণ র্াডব ঘনবসরতপূণয প্রদর্যনীডত েয় ফ্ু ট দূডি দূডি প্রদর্যনী বদখাি জনয এলাকা
রচরহ্নত কিডত হডব।

দায়বদ্ধ পডেি উরচত বর্ বকান সাধািণ আসন এলাকা বন্ধ কিাি কর্থা রবডবচনা কিা বর্খাডন মানুষ অনযডদি
বর্থডক র্র্থার্র্থ সামারজক দূিত্ব বজায় না বিডখ জডিা হডত পাডি। এই ধিডনি জায়গা বখালা র্থাকডল, দায়বদ্ধ
পেডক অবর্যই বসাি জায়গা িদবদল কিডত হডব (বর্মন বচয়াি, বটরবল) র্াডত বযরক্তিা সব রদক বর্থডক অন্তত
েয় ফ্ু ট বযবধাডন র্থাডক (বর্মন পার্াপারর্ এবং এডক অপডিি মুডখামুরখ হওয়াি সময়)।

•

র্খনই উপলর্য তখনই, ির্য না কডি বপডমডন্টি রবকল্পগুরল অর্থবা আডগ বর্থডক অর্থয পরিডর্াধ কিাি রবকল্প
বযবহাডিি জনয দায়বদ্ধ পেডদি উৎসারহত কিডত হডব। বর্খাডন সম্ভব, বসখাডন নগদ অর্থয, বের ট কা য ,
পুিস্কাডিি কা য , এবং বমাবাইল র র্াইসগুরল ঘাুঁটাঘাটি নুযনতম করুন।
o

•

দায়বদ্ধ পডেি উরচত পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি অনলাইডন টিডকট বকনাি জনয উৎসারহত কিা, বর্মনটা প্রডর্াজয
এবং কার্যকি।

দায়বদ্ধ পেডক সািা এলাকা জুডি রচহ্ন লাগাডত হডব, র্া DOH এি COVID-19 রচডহ্নি সাডর্থ সামঞ্জসযপূণয। দায়বদ্ধ
পে তাডদি কমযডেে বা বসটিং-এি উপি রর্রি কডি রনডজডদি কাস্টমাইজ রচহ্ন ততরি কিডত পাডি, এই ধিডনি
রচহ্ন র পাটযডমডন্টি রচডহ্নি সডঙ্গ সঙ্গরতপূণয হডত হডব। বযরক্তডদি রনডম্নাক্ত রবষয়গুরল মডন করিডয় বদওয়াি জনয রচডহ্নি
বযবহাি কিা উরচত:
o

তািা অসুস্থ্ ববাধ কিডল বারিডত র্থাকা।

o

মুখাবিণ রদডয় নাক ও মুখ বঢডক িাখুন।

o

PPE সঠিকর্াডব িাখা এবং র্খন প্রডয়াজন, তা বারতল করুন।

o

র্ািীরিক দূিডত্বি রনডদয র্াবলী বমডন চলুন।

o

COVID-19 এি উপসগয বা সংেমডণি প্ররতডবদন কিা, এবং রকর্াডব এটি কিা উরচত।

o

হাডতি পরিচ্ছন্নতা এবং পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিডণি রনডদয রর্কা অনুসিণ করুন।

o

র্র্থার্র্থ শ্বাস-প্রশ্বাডসি পরিচ্ছন্নতা এবং কারর্ি রর্ষ্টাচাি অনুসিণ করুন।

o

উচ্চ-ঝুুঁ রক রহসাডব মূলযারয়ত প্রদর্যনী বা বস্তু ির্য বা পরিচালনা কিা বর্থডক রবিত র্থাকুন।

খ. আবদ্ধ স্থ্াডে সমাডবি
•

দায়বদ্ধ পেগুরলডক অবর্যই সর্িীডি সমডবত হওয়া সীরমত কিডত হডব (বর্মন কমীডদি রমটিং) সব বচডয় ববর্ী
র্তটা সম্ভব এবং অনযানয পদ্ধরত বর্মন রর্র ও বা বটরলকনফ্াডিরন্সং এি মডতা পদ্ধরত বযবহাি কিা, CDC-ি
রনডদয রর্কা অনুর্ায়ী "বযবসা ও রনডয়াগকািীডদি জনয অন্তবযতী রনডদয রর্কা কডিানার্াইিাস বিাগ 2019 (COVID19) এি রবরুডদ্ধ পরিকল্পনা এবং প্ররতরেয়াি জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019। র্খন রর্র ওকনফ্াডিরন্সং বা বটরলকনফ্াডিরন্সং সম্ভব হয়
না, তখন দারয়ত্বর্ীল দলগুডলাি বখালা, র্ালর্াডব বর্রন্টডলটাডিি মডধয রমটিং কিা উরচত এবং রনরিত কিা উরচত
বর্ বযরক্ত এক আডিকজডনি মডধয েয় ফ্ু ট সামারজক দূিত্ব বজায় িাখডব (বর্মন বচয়াি র্থাকডল, বচয়াডিি
মধযবতী জায়গা বেডি বদওয়া, বযরক্তবগযডক একটা বচয়াি বেডি পডি বচয়াডিবসডত হডব)।

•

দায়বদ্ধ পডেি উরচত দখলদারিত্ব সীরমত কিা অর্থবা অপ্রডয়াজনীয় সুডর্াগ-সুরবধা এবং সাম্প্রদারয়ক এলাকা র্া
সামারজক দূিত্ব বপ্রাডটাকডলি জনয অনুডমাদন কডি না তা বন্ধ কডি সামারজক দূিত্ব পালনডক উৎসারহত কিা। র্রদ
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বখালা র্থাডক, দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই এই ধিডনি সুরবধাি কাোকারে সিঞ্জাডমি পাডর্ হযান্ড সযারনটাইজাি বা
জীবাণুনার্ক ওয়াইপ সিবিাহ কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ, বর্রন্ডং বমরর্ন, সাম্প্রদারয়ক করফ্ বস্টর্ন)।
•

দায়বদ্ধ পেগুরলডক স্বল্প পরিসি এলাকায়, বর্মন রবশ্রামকে এবং বেকরুম-এ পর্যাপ্ত সামারজক দূিডত্বি পালডনি
বযবস্থ্া কিডত হডব, এবং এই ধিডনি এলাকায় র্খন সামারজক দূিত্ব িো কিা র্াডব না, তখন বলাক সমাগম
সীমাবদ্ধ িাখাি জনয সাইডনজ এবং রসডস্টম (বর্মন বযবহৃত হওয়াি রচহ্ন) বযবহাি কিডত হডব; এবং
o

•

দায়বদ্ধ পে একটি অংর্ীদারি রবশ্রামাগাডি র্থাকাকালীন পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীিা র্াডত সামারজক দূিত্ব বজায়
িাখডত পাডি তা রনরিত কিডত অনযানয রনয়ন্ত্রণ পদ্ধরত রবডবচনা কিডত পাডি।

দায়বদ্ধ পেগুরলি উরচৎ তাডদি কমীডদি বর্ বকান সমাডবডর্ি জনয সামারজক বযবধান (অর্থযাৎ েয় ফ্ু ট বযবধান)
পালন কিাি উডেডর্য (বর্মন করফ্ পাডনি রবিরত, খাবাি, রর্ফ্ট শুরু/বর্ষ হওয়া) সময়সূচী আগু-রপেু কিা।

C. কমণ ডেডেি সরক্রয়র্তা
•

দায়বদ্ধ পেডদি রনডজডদি মডধয সংডর্াগ এবং আডলাচনা কমাডত রনম্নরলরখত পদ্ধরতগুরলি মধয রদডয় বযবস্থ্া রনডত
হডব:
o

সাইডট শুধুমাে প্রডয়াজনীয় কমযচািীডদি মডধযই সর্িীডি উপরস্থ্রত সীরমত কিা;

o

কমযডেডেি সময় সমন্বয় কিা;

o

সামারজক দূিত্ব রনডদয রর্কা বজায় িাখাি জনয অন-সাইট কমী হ্রাস কিা;

o

রর্ফ্টিং র জাইন (উদাহিণস্বরূপ A/B দল, আগমন/প্রস্থ্াডনি সময় আগু-রপেু কিা); এবং/অর্থবা

o

বর্য়ািকৃ ত সিঞ্জাম, বর্মন বটরলডফ্ান এবং বির ও, করপয়াি, রপ্রন্টাি, বিরজস্টাি, বযবহাডিি সময় সামারজক
দূিত্ব পালডনি বপ্রাডটাকল ততরি করুন এবং বর্য়ািকৃ ত সিঞ্জাম প্ররতবাি বযবহাডিি পি পরিষ্কাি এবং
জীবাণুমুক্ত করুন।

•

দায়বদ্ধ পডেি বরধযত পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ প্ররেয়া সরেয় কিাি জনয প্রডয়াজনীয় রহসাডব বযবসারয়ক সময়
সমন্বয় কিা উরচত।

•

দায়বদ্ধ পডেি টিডকট ইসুয কিাি সময় রনরদয ষ্ট ভ্রমডণি সময় বাস্তবায়ডনি কর্থা রবডবচনা কিা উরচত
(উদাহিণস্বরূপ, সমডয়াপডর্াগী প্রডবর্িাি এবং প্রস্থ্ান) র্াডত পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীিা রবরর্ন্ন সমডয় আগমন এবং
প্রস্থ্ান পাডি এবং রর্ি এিাডত পাডি।

ঘ. েলােল ও বারণজয
•

দায়বদ্ধ পেডক সবযারধক েমতাি আবরর্যক র্তয বমডন চলডত অবর্যই সাইডট এবং প্রদর্যনীডত রর্ডিি প্রবাহ রনিীেণ
এবং রনয়ন্ত্রণ কিডত হডব।

•

বর্খাডন সম্ভব, দায়বদ্ধ পেগুরলি পরিষ্কাির্াডব পৃর্থক প্রডবর্িাি এবং প্রস্থ্ান রচরহ্নত কিা উরচত।
o

•

চােু ষ রনডদয র্না এবং/অর্থবা লাইরনং কডোল র র্াইস (উদাহিণস্বরূপ, স্টযানরচওন, লাইন দূিত্ব মাকয াি, তীি)
বযবহাডিি মাধযডম র্ািীরিক দূিত্ব বজায় বিডখ বাইডি পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি লাইডন দাুঁি কিাডত দায়বদ্ধ
পেডজ অবর্যই প্রস্তুত র্থাকডত হডব।

দায়বদ্ধ পডেি উরচত পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি ওডয়টিং এরিয়া (উদাহিণস্বরূপ, লাইন, পারকয ং এলাকা) পুনরবযনযাস
কিা র্াডত অনযডদি মডধয সামারজক দূিত্ব বািাডনা র্ায় এবং এলাকাি অনযডদি সাডর্থ বর্াগাডর্াগ কমাডনা র্ায়।

6

•

দায়বদ্ধ পেডক সাইডট বর্াগাডর্াগ এবং চলাচল সীরমত কিা উরচত (বর্মন, রর্ফ্ট বর্ষ হডয় র্াওয়া বযরক্ত এবং
রর্ফ্ট শুরু কিা বযরক্তডদি জনয পৃর্থক পৃর্থক প্রস্থ্ান এবং প্রডবডর্ি বযবস্থ্া) (বর্মন র্ত ববরর্ সম্ভব কমীডদি
তাডদি কমযডেডেি কাোকারে র্থাকডত হডব)।
o

বর্খাডন কার্যকি, দায়বদ্ধ পডেি উরচত (1) সাইডট বা র্বডন ট্রারফ্ক প্রবাহ পরিচালনা কিাি জনয
প্রডবর্িাডিি সংখযা সীরমত কিা এবং দখল/ধািণেমতাি সীমা পর্যডবেণ কিা এবং (2) অরি রনিাপিা এবং
অনযানয প্রডর্াজয রনয়মকানুন বমডন চলা রনরিত কডি রনম বণীত অনুর্ায়ী স্বাস্থ্য পিীোি সুরবধা প্রদান কিা।

o

রিরনংডয়ি জনয র্বডনি বর্তডি বা বাইডি লাইডন দাুঁরিডয় র্থাকা অবস্থ্ায় েয় ফ্ু ট সামারজক দূিত্ব বজায়
িাখাি জনয একটি পরিকল্পনা ততরি করুন, বর্মন প্রডর্াজয।

•

দায়বদ্ধ পেডক, সংডর্াগ র্তটা সম্ভব সীরমত কডি রপক-আপ এবং ব রলর্ারিি জনয অবর্যই রনরদয ষ্ট এলাকা স্থ্াপন
কিডত হডব।

•

ব রলর্ারিি জনয, দায়বদ্ধ পেডদি ির্য না কডি একটি ব রলর্ারি বযবস্থ্াি বাস্তবায়ন কিডত হডব, বর্খাডন
ব রলর্ারি বনওয়াি সময় ড্রাইর্াি গারিডত বডস র্থাকডব অর্থবা বর্খাডন সম্ভব নয় বসখাডন, দায়বদ্ধ পেিা
প্রতযারর্ত কার্যকলাডপি উপর্ুক্ত গ্রহণডর্াগয PPE প্রদান কিডব র্াি মডধয নূযনতমর্াডব ব রলর্ারি প্ররেয়া চলাকালীন
সমডয়ি জনয রবনামূডলয ব রলর্ারিি সাডর্থ জরিত বযরক্তি জনয একটি মুডখি আবিণ অন্তর্ুয ক্ত র্থাডক।

•

দায়বদ্ধ পেগুরলডক রনরিত কিডত হডব বর্ পণযদ্রডবযি একটি বলা স্থ্ানান্তি (বর্মন একজন ব রলর্ারি ড্রাইর্াডিি
বর্থডক) কিাি আডগ এবং পডি অবর্যই হাত জীবাণুমুক্ত কডিন কমীিা (বর্মন পণয বলা কিডত শুরু কিাি
আডগ হাত জীবাণুমুক্ত কিা; এবং সব পণয বলা কিা হডয় বগডল, আবাি তাডদি হাত জীবাণুমুক্ত কডি সমাপ্ত
কিা)।

•

দায়বদ্ধ পডেি উরচত পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি র সডপাডজবল বা একক বযবহাডিি মানরচে, রলফ্ডলট, গাই ইতযারদ
প্রদান কিা; এবং এগুডলা র রজটালর্াডব বযরক্তগত ইডলকট্ররনক র র্াইডস বদখাি জনয উপলর্য কিা, র্খন
বাস্তবসম্মত।
o

র্রদ একক বযবহাডিি পণয সিবিাহ কিা না র্ায়, দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই প্ররতটি বযবহাডিি পি
পুনবযযবহািডর্াগয বস্তু পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা রনরিত কিডত হডব।

o

দায়বদ্ধ পেডক বাস্তরবক মানরচডেি বদডল বর্খাডন সম্ভব বসখাডন র রজটাল মানরচে (বর্মন বমাবাইল বফ্াডন)
বযবহাি কিডত উৎসারহত কিা হয়।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি র্ািা কিা অর ও বহ ডসট এবং অনযানয সিঞ্জাম প্রদান বন্ধ কিডত
হডব র্রদ না বসগুরলডক প্ররতবাি বযবহাডিি পি সঠিকর্াডব জীবাণুমুক্ত কিা হয়, অর্থবা পৃষ্ঠডপাষকিা তাডদি রনজস্ব
র র্াইস বযবহাি কিডত পাডি।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই উচ্চ ঝুুঁ রকপূণয রমর্থরিয় প্রদর্যনী বন্ধ কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ, পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি
বস্তু ির্য বা পিাি জনয প্রডয়াজনীয় প্রদর্যনী)।

•

দায়বদ্ধ পেডক শুধুমাে একই পরিবাি বা দডলি সদসযডদি গ্রুপ টু যডিি অনুমরত রদডত হডব, এবং বতয মান সামারজক
সমাডবডর্ি প্রডয়াজনীয়তাি অধীডন সডবযাচ্চ ধািণেমতা বমডন চলডত হডব, কমযচািী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী উর্ডয়ই
এই রহসাডব অন্তর্ুয ক্ত।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই:
o

রর্শুডদি বখলাি সিঞ্জাম বা প্রদর্যনী বন্ধ কিডত হডব, র্রদ না এই ধিডনি এলাকা বা প্রদর্যনী প্ররতটি রর্শু
র্ািা একই পরিবাি বা দডলি সদসয নয় তাডদি বযবহাডিি পি পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিা র্ায়।
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o

বর্ বকান রপকরনক এলাকা এবং ববঞ্চ েয় ফ্ু ট দূডি সরিডয় রনডত হডব অর্থবা র্রদ বসগুরল সিাডনা না র্ায়
তাহডল বন্ধ কডি রদডত হডব।

o

প্রডয়াজন অনুর্ায়ী সমাডবডর্ি আকাডিি সীমাবদ্ধতা প্রডয়াগ কিডত কমী বা রনিাপিা উপরস্থ্রত বৃরদ্ধ কিডত
হডব।

II. জায়গা
A. প্ররর্তিোমূলক সিঞ্জাম
•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই শুধুমাে পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি সুরবধা/সাইডট প্রডবডর্ি অনুমরত রদডত হডব র্রদ তািা একটি
গ্রহণডর্াগয মুখাবিণ পডি র্থাডক; র্রদও রনরিত কিডত হডব বর্ গ্রাহডকি বয়স দুই বেডিি ববর্ী এবং বস
রচরকৎসাগতর্াডব এই ধিডনি আবিণ সহয কিডত সেম।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই রনরিত কিডত হডব বর্ র্খনই পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীিা সাধািণ এলাকায় বা পরিরস্থ্রতডত
র্থাডক বর্খাডন েয় ফ্ু ট দূিত্ব বজায় িাখা কঠিন হডত পাডি (উদাহিণস্বরূপ, প্রদর্যনীডত বঢাকা/ববি হওয়া, একটি
বঘিা বোট প্রদর্যনী অরতেম কিা, কমীডদি সাডর্থ রমর্থরিয়া কিা) এবং র্খনই পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীিা র্খনই এমন
বযরক্তডদি েয় ফ্ু ডটি মডধয র্থাডকন র্ািা তাডদি পরিবাি বা পাটিযি সদসয নয়, তখন তািা মুখাবিণ পরিধান
কডি, র্রদ পৃষ্ঠডপাষক/আগন্তুডকি বয়স দুই বেডিি ববর্ী এবং রচরকৎসাগতর্াডব এই ধিডনি আবিণ সহয কিডত
সেম হয়।

•

দায়বদ্ধ পেডক রনরিত
মুখাবিণ পরিধান কিা
মুখ বঢডক িাখাি জনয
সময় মুখাবিণ বযবহাি

•

দায়বদ্ধ পেগুডলাি টিডকট এবং রিডসপর্ান ব ডস্ক র্ািীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিা উরচত। উপডি বর্মন উডেখ
কিা হডয়ডে, র্ািীরিক প্ররতবন্ধকতা, (বর্মন বপ্লরক্সগ্লাস বা অনুরূপ উপাদান) র্রদ বযবহাি কিা হয়, তাহডল
OSHA-ি রনডদয রর্কা অনুর্ায়ী স্থ্াপন কিা উরচত।

•

রনরদয ষ্ট কমযডেডেি রেয়াকলাডপি জনয আবরর্যক PPE এি প্রডয়াজনীয়তা োিাও, দায়বদ্ধ পেগুরলডক অবর্যই
গ্রহণডর্াগয মুডখি আবিণ সংগ্রহ কিডত, ততরি কিডত বা অনযর্থায় অজযন কিডত হডব এবং এই ধিডনি আবিণ
কমযডেডে র্থাকাকালীন কমযচািীডদি রবনা মূডলয প্রদান কিা উরচত। র্রদ একজন কমীি প্ররতস্থ্াপন প্রডয়াজন হয় তাি
জনয মুডখি আবিণ, মাস্ক এবং অনযানয প্রডয়াজনীয় বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) এি পর্যাপ্ত সিবিাহ
হাডত র্থাকা উরচত গ্রহণডর্াগয মুখাবিডণি মডধয অন্তর্ুয ক্ত র্থাকডব, রকন্তু তাডতই সীমাবদ্ধ নয়, কাপি (বর্মন,
বারিডত বসলাই কিা, কুইক কাট, বযান্ডানা), সারজযকযাল মাস্ক, N95 বিরিডিটি এবং বফ্স রসড।

•

মুডখি আবিণগুরল বযবহাডিি পি অবর্যই পরিষ্কাি কিডত হডব বা প্ররতস্থ্াপন কিডত হডব এবং কাডিা সাডতহ র্াগ
কিা চলডব না। অনুগ্রহ কডি কাপডিি মুডখি আবিণ এবং অনযানয ধিডনি বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম
(PPE) সম্পডকয অরতরিক্ত তডর্থযি জনয এবং বসইসাডর্থ তা বযবহাি এবং পরিষ্কাডিি রনডদয র্াবলীি জনয বিাগ
রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ বকন্দ্র (CDC) এি রনডদয রর্কা বদখুন।
o

কিডত হডব বর্ র্খনই কমীিা অনয বযরক্তি েয় ফ্ু ডটি মডধয আডস, তখন গ্রহণডর্াগয
হয়। র্রদ অনয বকউ অপ্রতযারর্তর্াডব েয় ফ্ু ডটি কাডে চডল আডস তাহডল কমীডদি অবর্যই
প্রস্তুত র্থাকডত হডব। এোিাও কমীডদি পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি সাডর্থ আলাপচারিতা কিাি
কিডত হডব।

বনাট কিডবন বর্ কাপডিি ততরি বফ্স কর্ারিং বা র জডপাডজডবল মাস্কগুরল মুডখি আবিডণি জনয উচ্চ
পর্যাডয়ি রনিাপিা লাগু কিা কমযডেডেি কার্যকলাপগুরলি জনয স্বীকৃ ত মুডখি আবিণ রহডসডব রবডবরচত হডব না।
উদাহিণস্বরূপ, র্রদ রনরদয ষ্ট কার্যেডমি গতানুগরতক কাডজ N95 বিরিডিডট্রি প্রডয়াজন হয়, তাহডল একটি
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কাপি বা বারিডত ততরি মাস্ক র্ডর্থষ্ট হডব না। দায়বদ্ধ পেগুরলডক এই ধিডনি রনিাপিা সিঞ্জাডমি জনয
বপর্াগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রর্াসন (OSHA) মান বমডন চলডত হডব।
o

দায়বদ্ধ পেগণডক অবর্যই কমযচািীডদি তাডদি রনজস্ব স্বীকৃ ত মুডখি আবিণ বযবহাি কিাি অনুমরত রদডত হডব
রকন্তু কমযচািীিা তাডদি রনডজি মুডখি আবিণ সিবিাহ কিডত পািডবন না। উপিন্তু, এই রনডদয রর্কা কমীডদি
তাডদি বযরক্তগত মারলকানাধীন অরতরিক্ত প্ররতিোমূলক আবিণ (বর্মন সারজযকাল মাস্ক, N95 বিরিডিটি, বা
বফ্স রর্ড) পিা বর্থডক প্ররতডিাধ কিডব না, অর্থবা অনযর্থায় র্রদ দায়বদ্ধ পে অনুর্ায়ী তাডদি কাডজি
প্রকৃ রতি (বর্মন প্রদর্যনী িেণাডবেণ, পশুপারখ বযবস্থ্াপনা) কািডণ কমীডদি আডিা ববরর্ রনিাপিামূলক
বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) বযবহাডিি প্রডয়াজন হয়। রনডয়াগকতয াডদি সকল প্রডর্াজয OSHA
রনডদয র্না বমডন চলডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেডক PPE - র্াি মডধয মুখ আবিণ অন্তর্ুয ক্ত, রকন্তু সীমাবদ্ধ নয়- কীর্াডব র্র্থার্র্থ র্াডব িাখা র্ায়,
খুডল বনওয়া র্ায়, পরিষ্কাি কিা হয় (বর্মন প্রডর্াজয), এবং বফ্ডল বদওয়া র্ায় বসই রবষডয় কমযচািীডদি প্ররর্েণ
রদডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেডক কমীডদি মডধয র্ন্ত্রপারত, এবং রজরনসগুরল র্াগার্ারগ কিা কমাডত হডব, পার্াপারর্ র্াগ কিা
পৃষ্ঠতডলি ির্য সীরমত কিডত বযবস্থ্া রনডত হডব; অর্থবা কমী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীিা র্খন বর্য়াি কিা
সামগ্রীি অর্থবা প্রায়ই ির্য কিা পৃষ্ঠতডলি সংিডর্য আসডব তখন তাডদি গ্লার্স (বযবসাি উপর্ুক্ত অর্থবা
রচরকৎসাগতর্াডব) পডি র্থাকডত হডব; অর্থবা সংিডর্য আসাি আডগ এবং পডি কমী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি
হাত সযারনটাইজ বা ধুডত হডব।

খ. পরিচ্ছন্নর্তা, পরিষ্কাি এবং জীবাণমক্তকিণ
•

প্রাসরঙ্গকতা অনুর্ায়ী, "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং ববসিকারি বকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি
রনডদয রর্কা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এবং "েরিডয় পিা র্থামান" (STOP THE SPREAD) বপাস্টাি সডমত CDC এবং DOH এি প্রস্তারবত স্বাস্থ্যরবরধ
এবং সযারনডটর্ডনি আবরর্যক র্তয গুরল বমডন চলা হডচ্ছ রকনা তা দায়বদ্ধ পেগণডক রনরিত কিডত হডব। দায়বদ্ধ
পেডক লগ বজায় িাখডত হডব র্াডত তারিখ, সময় এবং পরিচ্ছন্নতাি পরিরধ অন্তর্ুয ক্ত।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই সাইডট হাডতি পরিচ্ছন্নতা বস্টর্ন সিবিাহ এবং িেণাডবেণ কিডত হডব, রনম্নরূডপ:
o

হাত বধায়াি জনয: সাবান, উষ্ণ প্রবারহত পারন, এবং র সডপাডজবল কাগডজি বতায়াডল।

o

হাত সযারনটাইজ কিাি জনয: বর্খাডন হাত বধায়াি সুরবধা পাওয়া র্াডব না বা সম্ভব নাও হডত পাডি বসইসব
এলাকাি জনয একটি অযালডকাহল রর্রিক হযান্ড সযারনটাইজাি র্াডত অন্তত 60% অযালডকাহল র্থাডক।

o

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই সাধািণ এলাকা জুডি হযান্ড সযারনটাইজাি উপলর্য কিডত হডব (উদাহিণস্বরূপ,
প্রডবর্িাি, প্রস্থ্ান, প্রদর্যনী, এবং রনিাপিা/অর্যর্থযনা ব স্ক)। বর্খাডন সম্ভব টাচ-রি হযান্ড সযারনটাইজাি
র সডপনসাি ইনস্টল কিা উরচত।

•

দায়বদ্ধ পেডদি হযান্ড সযারনটাইজাডিি জায়গাগুরলি কাডে লেণীয়র্াডব ময়লা হাত সাবান এবং জল রদডয় ধুডত হডব
রচরহ্নত কডি রসগডনজ রদডত হডব; হযান্ড সযারনটাইজাি লেণীয়র্াডব ময়লা হাডত কার্যকি হয় না।

•

দায়বদ্ধ পডেি উরচত PPE সহ ময়লা সামগ্রী বফ্লাি জনয অবস্থ্ান/ সাইডটি চািপাডর্ পাডেি বযবস্থ্া কিা।

•

দায়বদ্ধ পেগুরলডক অবর্যই বর্য়াি কিা এবং ঘন ঘন ির্য কিা পৃষ্ঠতডলি (দিজাি হাতল, টিডকট কাউন্টাি)
জনয র্র্থার্র্থ পরিষ্কাি কিাি এবং জীবাণুমুক্তকিডণি সিঞ্জাম প্রদান কিডত হডব এবং তাডদি কমীডদি বসই পৃষ্ঠতল
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বযবহাডিি আডগ এবং পডি প্রস্তুতকািডকি রনডদয র্না অনুসিণ কডি এই সিঞ্জাম বযবহাি কিডত উৎসারহত কিডত
হডব, এবং তািপি হাডতি পরিচ্ছন্নতাি স্বাস্থ্যরবরধ অনুসিণ কিডত হডব।
•

দায়বদ্ধ পেডক সাইটডক রনয়রমতর্াডব পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিডত হডব এবং অডনডকি িািা বযবহৃত উচ্চ ঝুুঁ রক
সম্পন্ন স্থ্ানগুরলডক আিও রনয়রমত পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিডত হডব। অবর্যই খুব র্াডলা এবং অন্তত প্রডতযক
রর্ফ্ডটি পডি, প্ররতরদন, বা প্রডয়াজন অনুর্ায়ী আডিা ঘনঘন েমাগত কডি পরিষ্কিণ এবং জীবাণুমুক্তকিণ কডি
বর্ডত হডব। কীর্াডব বফ্রসরলটিগুরল পরিষ্কাি কিডবন তাি রবর্দ রনডদয র্াবলীি জনয অনুগ্রহ কডি DOH এি"
COVID-19 এি জনয সিকারি এবং ববসিকারি বকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি কিা এবং জীবাণুমুক্ত কিাি রবষডয়
অন্তবযতীকালীন রনডদয রর্কা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) বদখুন।
o

দায়বদ্ধ পেগণডক বিস্টরুমগুরল অবর্যই রনয়রমত পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা রনরিত কিডত হডব। বযবহাডিি
রিডকাডয়রন্সি ওপি রনর্য ি কডি বিেু মগুরল আডিা ববরর্বাি পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিডত হডত পাডি।
▪

বর্খাডন সম্ভব বসখাডন দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই রচহ্ন, বযবহৃত হডচ্ছ এমন রচহ্ন এবং অনযানয পদ্ধরতডত
রবশ্রামকডেি ধািণ েমতা হ্রাস কডি দূিত্ব রবরধমালা পালন রনরিত কিডত হডব।

o

দায়বদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব বর্ সিঞ্জামগুরল রনয়রমত র্াডব পরিষ্কাি কিা হয় এবং রনবরন্ধত
জীবাণুনার্ক বযবহাি কডি জীবাণুমুক্ত কিা হয়, র্াি মডধয অন্তর্ুয ক্ত অন্তত কমীিা র্তবাি ওয়াকয ডস্টর্ন
পরিবতয ন কডি অর্থবা একটি নতু ন সিঞ্জাডম স্থ্ানান্তি কডি ততবাি পরিষ্কাি কিা। EPA িািা COVID-19এি রবরুডদ্ধ কার্যকি রহডসডব র্নাক্ত হওয়া রনউইয়কয বস্টডটি পরিডবর্ সংিেণ দপ্তডিি (Department of
Environmental Conservation, DEC) রনবরন্ধত পণযগুডলাি তারলকা বযবহাি করুন।

o

র্রদ পরিষ্কাি বা জীবাণুমুক্তকিণ পণয বা পরিষ্কাি এবং জীবাণুনার্ক কাজ রনিাপিা বযাহত কডি বা উপাদান
বা র্ন্ত্রপারতি েরত কডি, তাহডল দায়বদ্ধ পেডক কমীডদি বযবহাডিি মধযবতী সমডয় হাডতি জীবাণুমুক্তকিণ
এলাকাি বযবস্থ্া কিডত হডব এবং/অর্থবা তাডদি বফ্ডল বদওয়া র্ায় এমন গ্লার্স সিবিাহ কিডত হডব
এবং/অর্থবা এমন র্ন্ত্রপারত বযবহািকািী কমীি সংখযা সীরমত কিডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেডক একজন বযরক্তি COVID-19 র্নাক্ত হওয়াি বেডে উন্মুক্ত এলাকাি পরিষ্কাডিি এবং জীবাণুমুক্ত
কিাি বযবস্থ্া কিডত হডব, এই ধিডনি পরিচ্ছন্নতাি অন্তর্ুয ক্ত হডব, অন্তত সব অরধক বলাক চলাচল এলাকা এবং
উচ্চ-ির্য পৃষ্ঠতডলি (বর্মন এরলডর্টি, র্াগার্ারগ কিা বস্তয, র্বডনি প্রডবর্িাি, বযাজ স্কযানাি, বিস্টরুম,
হযান্ডডিল, দিজাি হাতল, বর্রন্ডং বমরর্ন, সাম্প্রদারয়ক করফ্ বস্টর্ন) ইতযারদ পরিষ্কাি।

•

বকাডনা বযরক্তি COVID-19 আডে বডল সডদহ হডল অর্থবা রনরিত হডল "আপনাি বফ্রসরলটি পরিষ্কাি কিা এবং
জীবাণুমুক্ত কিা"ি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDC এি রনডদয রর্কা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত সডদহর্াজন বযরক্ত বা অসুস্থ্ বযরক্ত িািা বযবহৃত এলাকা বন্ধ কডি রদন।
▪

দায়বদ্ধ পেগুরলডক তাডদি কাজকময বন্ধ কিডত হডব না, র্রদ তািা েরতগ্রস্ত এলাকাগুরল বন্ধ কিডত
পাডি।

o

অঞ্চলটিডত বায়ু চলাচল বািাডনাি জনয বসই অঞ্চডলি বাইডিি রদডকি দিজা ও জানালা খুডল িাখুন।

o

পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত কিাি আডগ 24 ঘণ্টা অডপো করুন। র্রদ 24 ঘণ্টা সম্ভব না হয়, তাহডল র্তরদন
সম্ভব অডপো করুন।

o

COVID-19 আডে বডল সডদহর্াজন বা রনরিত বযরক্তি িািা বযবহৃত সকল এলাকা পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্ত
করুন বর্মন অরফ্স, বার্থরুম, সাধািণ এলাকা, এবং বর্য়াি কিা সিঞ্জাম।

o

একবাি অঞ্চলটি র্র্থার্র্থর্াডব পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিা হডয় বগডল, বসটি বযবহাডিি জনয আবাি খুডল
বদওয়া বর্ডত পাডি।
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o

▪

COVID-19 আডে বডল সডদহ কিা অর্থবা রনরিতর্াডব সংেরমত বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নডধয বা কাোকারে
আডসনরন এমন কমযচািীিা পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত কিাি পডি অরবলডে কাডজি জায়গায় রফ্ডি আসডত
পািডবন।

▪

"ঘরনষ্ঠ বা কাোকারে" বর্াগাডর্াগ সম্পডকয তডর্থযি জনয DOH এি "COVID-19 সংেমণ বা
এক্সডপাজাডিি পি কাডজ রফ্ডি আসা সিকারি ও ববসিকারি কমযচািীডদি জনয অন্তবযতীকালীন রনডদয রর্কা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) বদখুন।

COVID-19 এ সডদহর্াজন বা রনরিত অসুস্থ্ বযরক্তি প্রদর্যন বা সুরবধা বযবহাডিি পি র্রদ সাত রদডনি
ববরর্ সময় অরতবারহত হয়, তাহডল অরতরিক্ত পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিডণি প্রডয়াজন বনই, রকন্তু
রনয়মমারফ্ক পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ কিা উরচত।

•

র্াগ কডি বযবহাি কিা বস্তুগুডলাি বযাবহাি সংোন্ত কমযগুরলি বেডে দায়বদ্ধ পেগুরলডক বাধযতামূলকর্াডব বসইসব
বস্তু এবং স্থ্ান অন্ততঃ রদডন একবাি কডি পরিষ্কাি কিডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই কমযচািী এবং/অর্থবা পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি মডধয বর্য়াি কৃ ত সিঞ্জাম বা বস্তু
উদাহিণস্বরূপ, বির ও, মানরচে) প্ররতবাি বযবহাডিি পি পরিষ্কাি কিা রনরিত কিডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেডক খাবাি ও পানীয় র্াগার্ারগ কিা রনরষদ্ধ কিডত হডব, বারি বর্থডক কমীডদি দুপুডিি খাবাি আনডত
উৎসারহত, এবং খাবাি খাওয়াি সময় সামারজক দূিত্ব পালন কিডত কমীডদি জনয পর্যাপ্ত জায়গাি বযবস্থ্া কিডত
হডব।

C. পর্ণ ায়ক্ররমকভাডব পেিায় গখালা
•

দায়বদ্ধ পেডক উৎপাদন বা উৎপাদন কার্যেম স্বার্ারবক পর্যাডয় রফ্ডি আসাি আডগ অপাডির্নাল রবষয়গুডলাি
সমসযা সমাধাডনি লডেয পুনিায় বখালাি কার্যেমটি ধাডপ ধাডপ কিাি জনয উৎসারহত কিা হডচ্ছ। দায়বদ্ধ পেডদি
প্রর্থমবাি পুনিায় বখালাি সময় পরিবতয ডনি সডঙ্গ মারনডয় রনডয় রেয়াকলাপ উপলর্য কডি বতালাি জনয
পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি সংখযা, কাডজি সময় এবং গ্রাহকডদি সংখযা সীরমত কিাি কর্থা রবডবচনা কিা উরচৎ।

D. গর্াগাডর্াগ পরিকল্পো
•

দায়বদ্ধ পেডক তািা বস্টট প্রদি রর্ল্প রনডদয রর্কা পর্যাডলাচনা কডিডেন এবং তা বুঝডত বপডিডেন এবং বসগুরলি
বাস্তবায়ন রনরিত কিডবন বসই রনিয়তা রদডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেগণডক কমযচািী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি জনয একটি বর্াগাডর্াগ পরিকল্পনা গডি তু লডত হডব র্া
প্রডর্াজয রনডদয র্াবলী, প্ররর্েণ, সাইডনজ এবং কমযচািী এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি তর্থয প্রদাডনি একটি অরবচরলত
উপায়ডক অন্তর্ুয ক্ত কডি। দায়বদ্ধ পে ওডয়বডপজ, বটক্সট এবং ইডমইল গ্রুপ, এবং সামারজক বর্াগাডর্াগ মাধযম ততরি
রবডবচনা কিডত পাডি।

•

দায়বদ্ধ পেগণডক মুডখ বডল বা সাইডনডজি মাধযডম, একটি েয় ফ্ু ডটি সামারজক দূিত্ব বজায় না িাখা র্াওয়াি
বেডে, PPE, রবডর্ষ কডি মুডখি আবিণ বযবহাি কিা সম্পডকয বযরক্তবগযডক CDC এবং DOH এি রনডদয রর্কাগুরল
বমডন চলডত উৎসারহত কিডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেগণডক, বযরক্তবগযডক সঠিক পরিচ্ছন্নতা, সামারজক দূিডত্বি রনয়ম, PPE এি সঠিক বযবহাি এবং পরিষ্কাি
এবং জীবাণুমুক্ত কিাি বপ্রাডটাকল বমডন চলাি কর্থা মডন করিডয় রদডয় রবরডংডয়ি রর্তডি ও বাইডি সাইডনজ বপাস্ট
কিডত হডব।
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•

দায়বদ্ধ পডেি উরচত পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি এই রবকল্প প্রদান কিা, রকন্তু পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদ র্রবষযডত
বর্াগাডর্াডগি প্রডয়াজন হডল বর্াগাডর্াডগি তর্থয জমা রদডত বাধয কিডত পািডব না।

III. প্ররক্রয়াসমূহ
ক. রিরেং এবং পিীো
•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই কমীডদি জনয বাধযতামূলক তদরনক স্বাস্থ্য পিীো অনুর্ীলন বাস্তবায়ন কিডত হডব এবং
বর্খাডন কার্যকি, ঠিকাদাি এবং রবডেতাডদি বেডেও, রকন্তু এই ধিডনি রিরনং গ্রাহক এবং পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদ
জনয বাধযতামূলক কিা হডব না।
o

কমীিা র্বডন রিডপাটয কিাি আডগ, র্তদূি সম্ভব রিরনংডয়ি বযবস্থ্া দূিবতী স্থ্ান বর্থডক কিা বর্ডত পাডি
(বর্মন বটরলডফ্ান বা তবদুযরতক সমীো); অর্থবা সাইডটও কিা বর্ডত পাডি।

o

রিরনং বর্ষ হওয়াি পূডবয এডক অপডিি সাডর্থ ঘরনষ্ঠ বা কাোকারে বর্াগাডর্াডগ শ্ররমকডদি বমলাডমর্া বর্থডক
রবিত িাখাি জনয রিরনং সমন্বয় কিা উরচত।

o

অন্তত সব কমীডদি এবং বর্খাডন সম্ভব, ঠিকাদাি এবং রবডেতাডদি রিরনং কিডত হডব এবং একটি প্রশ্নাবলী
বযবহাি কিডত হডব র্া রনধযািণ কডি বর্ কমী বা ঠিকাদাি বা রবডেতাি সাডর্থ রনডম্নাক্ত ঘটনা ঘডটডে রক না:
(a)
বজডনশুডন গত 14 রদডনি মডধয COVID-19 এি জনয পিীোয় পরজটির্ ফ্ল এডসডে বা র্াি মডধয
COVID-19 এি উপসগয িডয়ডে এমন কাডিাি ঘরনষ্ঠ বা রনকট সংিডর্য বর্থডকডেন;
(b)

গত 14 রদডনি মডধয COVID-19 এি জনয ইরতবাচক পিীরেত হডয়ডেন; এবং/অর্থবা

(c)

গত 14 রদডন তাি COVID-19 এি বকানও লেণ বদখা রদডয়ডে রক না।

•

COVID-19 এি সাডর্থ সংরিষ্ট উপসগয সম্পডকয সবযারধক হালনাগাদকৃ ত তডর্থযি জনয "কডিানার্াইিাডসি লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পডকয CDC রনডদয রর্কা বদখুন।

•

রিরনংডয়ি সডবযািম চচযাগুরল অন্তর্ুয ক্ত কডি:

•

o

জায়গা এবং/ অর্থবা র্বডনি গঠনপ্রণালী সুডর্াগ রদডল, COVID-19 এি সডদহজনক বা রনরিত বকডসি বেডে
প্রর্াবডক নূযনতম কিডত রবরডংডয়ি প্রডবর্িাডি বা তাি রনকডট বযরক্তবগযডক রিন করুন।

o

রিরনং এবং/অর্থবা রবরডংডয় প্রডবডর্ি জনয লাইডন দাুঁর ডয় র্থাকা বযরক্তবগযডক র্র্থার্র্থ সামারজক দূিত্ব বজায়
িাখাি সুডর্াগ রদন।

o

বর্সব কমী দূিবতীর্াডব রিন হডয়ডেন বা প্রডবডর্ি সময় রিন কডিডেন শুধুমাে তাডদিই প্রডবর্ কিডত রদন।

o

র্রদ তাপমাো পিীো কিা হয়, তাহডল সম্ভাবয উপসগযর্ুক্ত বযরক্তবগযডক সনাক্ত কিডত রবরডংডয়ি প্রডবর্িাডি
ির্যহীন র্থামযাল কযাডমিা বযবহাি করুন এবং একটি পিবতী রিরনং সম্পূণয কিডত তাডদিডক মাধযরমক রিরনং
অঞ্চডল রনডদয রর্ত করুন। র্রদ সম্ভব না হয়, বর্াগাডর্াগরবহীন র্থাডমযারমটাি বযবহাি কডি একটি তাপমাো পিীো
কিা বর্ডত পাডি।

দায়বদ্ধ পে পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি স্বাস্থ্য রিন সম্পূণয কিডত বা বর্াগাডর্াডগি তর্থয রদডত বাধয কিডত পাডি না
রকন্তু পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি তা কিডত উৎসারহত কিডত পাডি। দায়বদ্ধ পে পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি বর্াগাডর্াডগি
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তর্থয প্রদান কিাি জনয একটি রবকল্প প্রদান কিডত পাডি র্াডত তাডদি লগ িাখা বর্ডত পাডি এবং প্রডয়াজডন
বর্াগাডর্াগ কিা বর্ডত পাডি।
•

COVID-19 এি সাডর্থ সংরিষ্ট উপসগয সম্পডকয সবযারধক হালনাগাদকৃ ত তডর্থযি জনয "কডিানার্াইিাডসি লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পডকয CDC রনডদয রর্কা বদখুন।

•

দায়বদ্ধ পেগুরলি উরচত কমীডদি জনয এটি আবর্যক কিা র্াডত, র্রদ এবং র্খন উপডিাক্ত বকান প্রডশ্নি প্ররত
তাডদি উিডি পরিবতয ন হয় তািা বর্ন অরবলডে তা প্রকার্ কডিন, বর্মন র্রদ তািা উপসগয অনুর্ব কিডত শুরু
কডিন, কাডজি সময় বা তাি পডি।

•

রিরনংডয়ি প্রডশ্নািডিি পার্াপারর্, মারকয ন র্ুক্তিাডেি কমযসংস্থ্াডনি সমান সুডর্াগ করমর্ন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) বা DOH এি রনডদয র্াবলী অনুর্ায়ী তাপমাো পিীো কিা হডত পাডি।
দায়বদ্ধ পেকমীডদি স্বাস্থ্য তডর্থযি বিক য িাখা বর্থডক রনরষদ্ধ (উদাহিণস্বরূপ, একজন বযরক্তি রনরদয ষ্ট তাপমাোি
তর্থয), রকন্তু এমন বিক য বজায় িাখাি অনুমরত পাডব র্া রনরিত কডি বর্ বযরক্তডক রিন কিা হডয়ডে এবং এই
ধিডনি রিরনং এি ফ্লাফ্ল (উদাহিণস্বরূপ, পাস/বফ্ল, রক্লয়াি/রক্লয়াি কিা হয়রন)।

•

দায়বদ্ধ পেডক রনরিত কিডত হডব বর্ কমী রিরনং কার্যেম সম্পাদন কিডেন, তাপমাো র্াচাই সহ, তািা
বযরক্তগত র্ত্ন পরিডষবা ফ্যারসরলটিডত প্রডবর্ কিা সম্ভাবয সংোমক কমী, ঠিকাদাি বা রবডেতা,
পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি এক্সডপাজাি বর্থডক র্র্থার্র্থ র্াডব সুিরেত। বর্ কমীিা রিরনং কার্যেম সম্পাদন কডিন
তাডদি বিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ বকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য রবর্াগ (DOH) এবং বপর্াগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য
প্রর্াসন (OSHA) বপ্রাডটাকডলি সাডর্থ পরিরচত, রনডয়াগকতয াি িািা সনাক্ত কিা বযরক্তডদি িািা প্ররর্রেত হওয়া
উরচত।

•

রিরনং কিা কমীডদি জনয কমপডে একটি বফ্স মাস্ক সহ বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) প্রদান কিা
উরচত এবং তাডদি তা বযবহাি কিা উরচত, এবং তাডত গ্লার্স, একটি গাউন, এবং/অর্থবা একটি বফ্স রর্ড
অন্তর্ুয ক্ত হডত পাডি।

•

একজন কমযচািী, ঠিকাদাি, রবডেতা বা পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী র্াি COVID-19 উপসগয বদখা র্াডচ্ছ তাডক সাইডট
প্রডবর্ কিডত বদওয়া উরচৎ নয় এবং তাডদি পিীোি জনয স্বাস্থ্যডসবা প্রদানকািীি সাডর্থ বর্াগাডর্াগ কিাি জনয
রনডদয র্াবলী রদডয় বারিডত পাঠাডত হডব।
o

দায়বদ্ধ পেডক এমন বযরক্তডক স্বাস্থ্যডসবা ও বটরস্টং রিডসাডসযি তর্থয প্রদান কিডত হডব।

o

দায়বদ্ধ পেগুরলডক COVID-19 পিীেডণ বকাডনা ইরতবাচক ফ্লাফ্ল সম্পডকয অরবলডে িাজয এবং স্থ্ানীয়
স্বাস্থ্য রবর্াগডক জানাডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেগণডক, বর্ সমস্ত কমযচািী একটি সডদহজনক বা রনরিত COVID-19 বকডসি পডি বা বর্ কমযচািী
COVID-19 এি সংেরমত একজন বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নডধয বা কাোকারে আসাি পডি কাডজ আবাি বর্াগদান
কিডত চাইডেন তাডদি সম্পডকয বপ্রাডটাকল এবং নীরতমালাি জনয DOH এি "COVID-19 সংেমণ বা সারন্নডধয
আসাি পডি সিকারি এবং ববসিকারি কমযচািীডদি কাডজ রফ্ডি আসা সম্পরকয ত অর্যন্তিীণ রনডদয রর্কা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) বদখডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই বর্াগাডর্াডগি একটি বকন্দ্রীয় রবদু রনধযািণ কিডত হডব, র্া কার্যকলাপ, অবস্থ্ান, রর্ফ্ট বা
রদন িািা পরিবরতয ত হডত পাডি, র্া সকল কমযচািীি প্রশ্নপে গ্রহণ এবং র্াচাই কিাি জনয দায়ী, বসই বযরক্তডক এই
ধিডনি বর্াগাডর্াগ কমযচািী এবং দর্যনার্থীডদি জনয পে রহডসডবও রচরহ্নত কিা হডয়ডে পডি তািা COVID-19
সম্পরকয ত উপসগয অনুর্ব কিডল জানাডনাি জনয, বর্মন প্রশ্নাবলীডত উরেরখত আডে।

13

o

প্ররতষ্ঠাডনি জনয রচরহ্নত বর্াগাডর্াডগি বযরক্তডক র্নাক্ত বকডসি বযরক্তডদি কাে বর্থডক রবজ্ঞরপ্ত বপডত এবং সংরিষ্ট
পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ প্ররেয়া শুরু কিাি জনয প্রস্তুত র্থাকডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পেগণডক অবর্যই একজন রনিাপিা পর্যডবেক রনডয়াগ কিডত হডব র্াি দারয়ত্বগুরলি মডধয কমী এবং
পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীিা সাইডটি রনিাপিা পরিকল্পনাি সব রবষয়গুরল সবসময় বমডন চলডেন রকনা বস রবষডয় নজি
িাখাডক অন্তর্ুয ক্ত কডি।

•

র্তটা সম্ভব, দায়বদ্ধ পেগুরলি উরচত এমন সকল কমী, ঠিকাদাি ও রবডেতা সহ প্রডতযক বযরক্তি একটি লগ
বজায় িাখা, র্াডদি কাডজি সাইট বা এলাকায় অনযানয বযরক্তি সাডর্থ ঘরনষ্ঠ বর্াগাডর্াগ হডত পাডি; বসই সকল
পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী এবং ব রলর্ারি োিা র্া উপর্ুক্ত বযরক্তগত প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম (PPE) এি সাডর্থ বা
কন্টযাক্টডলস মাধযম িািা সঞ্চারলত হয়। লডগ বর্াগাডর্াডগি তর্থয র্থাকডত হডব, একজন কমী COVID-19 এ আোন্ত
হডল র্াডত সব পরিরচরত র্নাক্ত কিা বর্ডত পাডি, খুুঁডজ পাওয়া র্ায় এবং তাডক জানাডনা র্ায়।
o

•

দায়বদ্ধ পেগণডক অবর্যই বস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তডিি সংির্য খুুঁডজ ববি কিাি উডদযাগগুরলি সাডর্থ
সহডর্ারগতা কিডত হডব।

দায়বদ্ধ পে পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি স্বাস্থ্য রিন সম্পূণয কিডত বা বর্াগাডর্াডগি তর্থয রদডত বাধয কিডত পাডি না
রকন্তু পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি তা কিডত উৎসারহত কিডত পাডি।

B. িোক্ত এবং খুঁডজ গবি কিা
•

দায়বদ্ধ পেগুরলডক তাডদি সুরবধায় বকান কমী বা ঠিকাদাি বা রবডেতাি COVID-19 পিীোয় ইরতবাচক ফ্লাফ্ল
হডয়ডে বডল জানডত পািডল অবর্যই অরবলডে িাজয এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবর্াগডক বসই সম্পডকয অবরহত কিডত হডব।

•

বটরস্টংডয় একজন কমী, ঠিকাদাি, রবডেতা বা পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী পরজটির্ হডল, দায়বদ্ধ পেগণডক কমযডেডে ঐ
বযরক্তি সংিডর্য আসা সকলডক রচরহ্নত কিাি জনয বস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তডিি সাডর্থ সহডর্ারগতা কিডত হডব
এবং বযরক্তটি প্রর্থম COVID-19 এি উপসগয ববাধ কিাি বা পরজটির্ বটস্ট হওয়াি, এি মডধয বর্টি আডগ হডয়ডে,
তাি 48 ঘণ্টা আডগ সাইডট প্রডবর্ কিা সকল কমী, ঠিকাদাি, রবডেতা বা পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থী এবং ব রলর্ারি
কমী (বর্মন প্রডর্াজয) সম্পডকয বস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিডক অবগত কিডত হডব। বফ্ াডিল এবং বস্টট আইন
এবং প্ররবধান অনুর্ায়ী প্রডয়াজন অনুসাডি বগাপনীয়তা বজায় িাখডত হডব।
o

সাইডট র্থাকাকালীন বকান বযরক্তি লেণ বদখাডনাি বেডে, দায়বদ্ধ পেডক অবর্যই পাশ্বযবতী এলাকাি কমযচািীডদি
অর্থবা র্ািা প্রর্ারবত হডয় র্থাকডত পাডিন তাডদি উক্ত বযরক্ত র্বডন বকার্থায় রেডলন বসই তর্থয তৎেণাৎ
অবরহত কিডত হডব, এবং র্রদ বযরক্তি বিাগটি র্নাক্ত হয়, তাহডল তাও অবরহত কিডত হডব।

•

বস্টট এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অরধদপ্তি তাডদি আইরন েমতাবডল গৃহ রবরচ্ছন্নতা বা সঙ্গরনডিাধ সহ সংেরমত বা
এক্সডপাজ বযরক্তডদি মরনটরিং ও চলাচডল রবরধরনডষধ বাস্তবায়ন কিডত পাডি।

•

বর্ সকল বযরক্তডক সতকয কিা হডয়ডে বর্ তািা COVID-19 এি সাডর্থ ঘরনষ্ঠ বা কাোকারে বর্াগাডর্াগ কডিডে,
এবং বট্ররসং, ট্রযারকং বা অনযানয পদ্ধরতি মাধযডম সতকয কিা হডয়ডে, তাডদি সতকয কিাি সময় তাডদি
রনডয়াগকতয াি কাডে স্ব-প্ররতডবদন কিডত হডব এবং উপডি উরেরখত বপ্রাডটাকল অনুসিণ কিডত হডব।

•

দায়বদ্ধ পডেি উরচত পৃষ্ঠডপাষক/দর্যনার্থীডদি জনয বর্াগাডর্াগ র্নাক্তকিণ বপ্রাগ্রাডম অংর্গ্রহডণি একটি পদ্ধরত প্রদান
রবডবচনা কিা, র্া বাস্তবসম্মত (উদাহিণস্বরূপ অনলাইডন টিডকট বকনাি সময় অপ্ট-ইন)।

IV. রেডয়াগকািীি পরিকল্পোসমূহ
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দায়বদ্ধ পেগুরলডক সহডজই বচাডখ পডি এমন স্থ্াডন অবর্যই কমীডদি জনয সাইডট সম্পূণয কিা রনিাপিাি পরিকল্পনা
বপাস্ট কিডত হডব। COVID-19 রবস্তাি বর্থডক িো কিডত বযবসাি মারলক এবং পরিচালকডদি উন্নত পরিকল্পনা
উন্নয়ডন গাই কিাি জনয িাজয একটি বযবসা পুনিায় বখালাি রনিাপিা পরিকল্পনাি বটমডপ্লট উপলব্ধ কডিডে।
অরর্তরিক্ত রেিাপত্তা র্তিয, রেডদণ রিকা এবং সম্পদ পাওয়া র্াডব এখাডে:
রনউ ইয়কয বস্টট স্বাস্থ্য দপ্তডিি নডর্ল কডিানার্াইিাডসি (COVID-19) ওডয়বসাইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকয ন র্ুক্তিাডেি বিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতডিাধ কডিার্াইিাস (COVID-19) ওডয়বসাইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
বপর্াগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রর্াসন COVID-19 ওডয়বসাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রেডেি রলঙ্কটিডর্ত, রেরির্ত করুে গর্ আপরে এই রেডদণ রিকা অের্ায়ী পরিোলো কিাি জেয আপোি
দায়বদ্ধর্তা পডড়ডেে এবং বডঝডেে:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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