
নিয় োগকর্ত ো এবং কর্তচোরীয়ের জিয কর্ 
ঝ ুঁ নকর বোনযযক নিল্প ও নবয়িোেি সংক্রোন্ত
নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প এবং নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি  ার্দর ে িরায় ক্ষ ালার অি র্মাদি 
ক্ষদওয়া যর্য়র্ে। এই নির্দে নিকা কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি,  ার অন্তর্ ে ক্ত বানযিক নিনিয়া ািা, 
ক্ষবাটানিকাল গার্ডে ন্স, ক্ষিিার োকে , ঐনিযানসক সাইর্টর রূ্নম এবং সাংসৃ্কনিক প্রনিষ্ঠাি, বানযিক জ্াদ ঘর, বানযিক কৃনি-ে েটি, স্থািীয় কৃনি 
সংক্রান্ত প্রদিেিী; এবং অিিািি সমি লি প্রনিষ্ঠাি/নক্রয়াকলােসমূয। "কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প ও নবর্িাদর্ির জ্িি অন্তবেিী COVID-19 এর 
নির্দে নিকা“(Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Outdoor Arts and Entertainment) ক্ষদ  ি সম্পরূ্ে ির্যির জ্িি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থির জ্রুরী অবস্থার সময়, সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি ক্ষকর্ের মানলক/েনরিালকর্দর বানযিক 
নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত রাজ্ি এবং ক্ষেডারাল আবিিকিার ক্ষ  ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য নির্জ্র্দর যালিাগাদ রা র্ি যর্ব এবং 
এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর নক্রয়াকলার্ের অন্তর্ ে ক্ত করর্ি যর্ব। ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্ াজ্ি স্থািীয়, রাজ্ি, এবং ক্ষেডারাল আইি, 
নিয়মকাি ি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়। এই নির্দে নিকা আর্িন্তরীর্ নিল্প বা নবর্িাদি, জ্াদ ঘর, বা 
বানযিক নবর্িাদি নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি িয়।

নিউই কত
প িরো  খ োলো

বোধ্যর্োর্ূলক স পোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অি িীলি
িোরীনরক েরূত্ব কমী এবং গ্রাযক/দিেিাযীর্দর উেনস্থনি ক্ষ  ক্ষকার্িা নিনদেষ্ট সমর্য় 

একটি নিনদেষ্ট এলাকার জ্িি সর্বোচ্চ 33% ে েন্ত সীনমি করুি, 
গ্রাযক/দিেিাযীর্দর সনযি,  ার্দর শুধ মাে প্রনিষ্ঠার্ি প্রর্বর্ির 
অি মনি নদর্ি যর্ব  নদ িারা একটি গ্রযর্র্ াগি ম র্ র আবরর্ 
ের্র যার্কি,  নদ িারা 2 বের্রর ক্ষবিী বয়সী যি এবং
নিনকৎসাগির্ার্ব িা সযি করর্ি সেম যয়।

একটি অর্িন্তরীর্ ধারর্ েমিা নিনিি করুি,  ার্ি ক্ষ  গ্রাযক/
দিেিাযী  ারা বাইর্রর নিল্প/নবর্িাদি স্থাি, নবশ্রামাগার(গুনল) বা 
অযেপ্রদার্ির অবস্থার্ি প্রর্বি বা বনযগেমি করর্ি অর্িন্তরীর্ এলাকা 
বিবযার করর্ি োর্রি িারা  ার্ি সামানজ্ক দরূত্ব বজ্ায় ক্ষরর্  এই 
ধরর্ির প্রর্বি এবং বনযগেমি সম্পন্ন করর্ি োর্র। 

নিনিি করুি ক্ষ  সব সময় বিনক্তর্দর মর্ধি কমের্ে 6 ে ট দরূত্ব 
বজ্ায় রা া যয়, একই েনরবার বা ের্ের সদসির্দর োিা,  নদ 
িা নিরােত্তা বা মূল কা েকলার্ের জ্িি স্বল্প দরূর্ত্বর প্রর্য়াজ্ি যয় 
(উদাযরর্স্বরূে কিাি ক্ষরনজ্স্টার েনরিালিা করা), ক্ষসর্ের্ে সকল 
বিনক্তর্ক ম র্ র আবরর্ েরর্ি যর্ব। 

নিনিি করুি ক্ষ  কমীরা   িই গ্রাযক/দিেিাযীর্দর সার্য 
আলােিানরিা করর্বি, এবং কমেিারী এবং গ্রাযক/দিেিাযী সয 
সকল বিনক্ত, ক্ষ  ক্ষকার্িা সময় অিি বিনক্তর 6 ে ট দরূর্ত্বর মর্ধি 
যাকর্ল, ম র্ র আবরর্ ের্র যার্কি।

একটি ক্ষোট এলাকায় প্রদিেিীর ক্ষের্ে, সর্বোচ্চ দ র্লর সীমা গর্িা 
এবং সামানজ্ক দরূত্ব প্রর্য়াগ করুি।

ধারর্ েমিার প্রর্য়াজ্িীয়িা ক্ষমর্ি িলার জ্িি সাইর্ট এবং 
প্রদিেিীর স্থার্ি ট্রানেক প্রবায ে ের্বের্/নিয়ন্ত্রর্ করুি, এবং 
প্রর্য়াজ্ি অি  ায়ী সমার্বর্ির আকার্রর সীমাবদ্ধিা বলবৎ করার 
জ্িি কমেিারী/নিরােত্তা কমীর উেনস্থনি বৃনদ্ধ করুি।

শুধ মাে একই েনরবার বা ের্ের সদসির্দর জ্িি গ্রুে ট ির্রর 
অি মনি নদি এবং ক্ষসই সমর্য় সামানজ্ক সমার্বর্ির প্রর্য়াজ্িীয়িার 
মর্ধি সর্বোচ্চ ধারর্ েমিা বজ্ায় ক্ষরর্ ,  ার মর্ধি কমেিারী এবং 
গ্রাযক/দিেিাযীরাও রর্য়র্েি।

উচ্চ ঝ ুঁ নকেূর্ে োরস্পনরক আলােিানরিা সয প্রদিেিী বন্ধ করুি 
(উদাযরর্স্বরূে ক্ষ  ার্ি গ্রাযকর্দর/দিেিাযীর্দর বস্তু স্পিে করা বা 
েরার প্রর্য়াজ্ি যয়)।

ওয়াকে র্স্টির্ির সং িা এবং কমীর্দর বসার এলাকাগুনল সীমাবদ্ধ/
সংর্িাধি করুি,  ার্ি কমীরা সব নদক ক্ষযর্ক অন্তি 6 ে ট দরূর্ত্ব 
যার্কি (ক্ষ মি, োিাোনি র্ার্ব এবং   ি এর্ক অের্রর ম র্ াম ন  
যি) এবং বিবযার্রর মধিবিী সমর্য় েনরষ্কার এবং জ্ীবার্ ম ক্ত িা 
কর্র ক্ষকার্িা ওয়াকে র্স্টিি ক্ষিয়ার িা কর্রি। 

ক্ষেিাগি নিরােত্তা ও স্বাস্থি প্রিাসি (OSHA) নির্দে নিকা অি  ায়ী ক্ষিক-
আউট ক্ষরনজ্স্টার িযি প্রদািকারী ব য, এবং টির্কট নকয়র্স্ক কমেিারী 
এবং গ্রাযকর্দর/দিেিাযীর্দর মর্ধি িারীনরক প্রনিবন্ধকিা প্রর্য়ি করুি।

অিলাইর্ি আগাম টিনকট নকির্ি গ্রাযকর্দর/দিেিাযীর্দর উৎসানযি 
করুি।

নর্ি এিার্ি টিনকট ইস ি করার সময় েনরদিের্ির জ্িি নিনদেষ্ট সময় 
বাস্তবায়ি করুি (উদাযরর্স্বরূে সমর্য়াের্ াগী প্রর্বিদ্বার/প্রস্থাি)।

সর্বোচ্চ ে োর্য় েৃযক প্রর্বি/প্রস্থাি নিধোরর্ করুি।

স্পিেনবযীি অযেপ্রদাি নবকর্ল্পর বিবযার উৎসানযি করুি।

সামানজ্ক দরূত্ব সর্বোচ্চ করার জ্িি গ্রাযকর্দর/দিেিাযীর্দর অর্েোর 
অঞ্চলগুনলর (ক্ষ মি লাইি, োনকে ং) ে িনবেিিাস করুি।

সাইড ওয়াক, যাটার েয, বা স্থার্ি ক্ষটে অযবা িীর নিহ্ন নদর্য় 
সংর্কি স্থােি কর্র নদ্বম  ী োর্য় িলািল হ্রাস করুি, এবং সমস্ত 
সিরাির বিবহৃি অঞ্চর্ল এবং ক্ষ  ক্ষকার্িা অঞ্চল ক্ষ  ার্ি সানরবদ্ধ 
যওয়ার সম্ভাবিা ক্ষবিী বা মাি ি জ্মার্য়ি যর্ি োর্র (ক্ষ মি 
টিনকর্টর লাইি, প্রদিেিীর সামর্ি, ক্লক ইি/আউট ক্ষস্টিি, স্বাস্থিজ্নিি 
নিনিং ক্ষস্টিি, ইিিানদ), ক্ষস ার্ি 6 ে ট দরূত্ব নিনহ্নি কর্র সংর্কি 
স্থােি করুি।

GETWEAR A MASK. TESTED. SAVE LIVES.GET

https://forward.ny.gov/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


নিয় োগকর্ত ো এবং কর্তচোরীয়ের জিয কর্ 
ঝ ুঁ নকর বোনযযক নিল্প ও নবয়িোেি সংক্রোন্ত
নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প এবং নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি  ার্দর ে িরায় ক্ষ ালার অি র্মাদি 
ক্ষদওয়া যর্য়র্ে। এই নির্দে নিকা কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি,  ার অন্তর্ ে ক্ত বানযিক নিনিয়া ািা, 
ক্ষবাটানিকাল গার্ডে ন্স, ক্ষিিার োকে , ঐনিযানসক সাইর্টর রূ্নম এবং সাংসৃ্কনিক প্রনিষ্ঠাি, বানযিক জ্াদ ঘর, বানযিক কৃনি-ে েটি, স্থািীয় কৃনি 
সংক্রান্ত প্রদিেিী; এবং অিিািি সমি লি প্রনিষ্ঠাি/নক্রয়াকলােসমূয। "কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প ও নবর্িাদর্ির জ্িি অন্তবেিী COVID-19 এর 
নির্দে নিকা“(Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Outdoor Arts and Entertainment) ক্ষদ  ি সম্পরূ্ে ির্যির জ্িি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থির জ্রুরী অবস্থার সময়, সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি ক্ষকর্ের মানলক/েনরিালকর্দর বানযিক 
নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত রাজ্ি এবং ক্ষেডারাল আবিিকিার ক্ষ  ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য নির্জ্র্দর যালিাগাদ রা র্ি যর্ব এবং 
এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর নক্রয়াকলার্ের অন্তর্ ে ক্ত করর্ি যর্ব। ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্ াজ্ি স্থািীয়, রাজ্ি, এবং ক্ষেডারাল আইি, 
নিয়মকাি ি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়। এই নির্দে নিকা আর্িন্তরীর্ নিল্প বা নবর্িাদি, জ্াদ ঘর, বা 
বানযিক নবর্িাদি নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি িয়।

নিউই কত
প িরো  খ োলো

বোধ্যর্োর্ূলক স পোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অি িীলি
িোরীনরক েরূত্ব
(চলয়ে)

নিশুর্দর ক্ষ লার সরঞ্জাম সনযি ক্ষ লার এলাকা বা প্রদিেিী বন্ধ 
করুি,  নদ িা,  ারা একই েনরবার বা ের্ের সদসি িয় এমি 
প্রনিটি নিশু এই ধরর্ির এলাকা/প্রদিেিী বিবযার করার মার্ঝ এমি 
এলাকা/সরঞ্জাম েনরষ্কার, জ্ীবার্ ম ক্ত করা  ায় এবং সিানিটাইজ্ 
করা  ায়।

ক্ষ  ক্ষকার্িা নেকনিক এলাকা এবং ক্ষবঞ্চ 6 ে ট দরূর্ত্ব সরাি অযবা 
 নদ িার্দর সরার্িা িা  ায়, িাযর্ল বন্ধ করুি।

ক্ষ  ার্ি উে  ক্ত ক্ষস ার্ি নিল্প-নিনদেষ্ট স্বাযি নবর্ার্গর (DOH) 

নির্দে নিকা অি  ায়ী েনরিালিা করুি।

স রক্ষোর সরঞ্জোর্ প্রনিষ্ঠার্ি ক্ষকবল গ্রযর্র্ াগি ম র্ র আবরর্ েরা গ্রাযকর্দর/
দিেিাযীর্দর প্রর্বি করর্ি ক্ষদওয়া যয় িা নিনিি করুি,  নদ 
িারা দ ই বের্রর ক্ষবনি বয়সী যয় ও নিনকৎসাগির্ার্ব িা সযি 
করর্ি োর্রি।

  িই গ্রাযক/দিেিাযীরা সাবেজ্িীি এলাকায় বা েনরনস্থনির্ি 
যাকর্বি, ক্ষ  ার্ি 6 ে ট দরূত্ব বজ্ায় রা া কঠিি যর্ি োর্র 
(উদাযরর্স্বরূে, েিানসনলটির্ি প্রর্বি/প্রস্থাি করা, কমীর্দর 
আলােিানরিা) এবং   িই িারা এমি বিনক্তর 6 ে র্টর মর্ধি 
যাকর্বি  ারা একই েনরবার বা ের্ের সদসি িয়, ি ি ক্ষ ি 
িারা ম র্ র আবরর্ ের্র যার্কি িা নিনিি করুি।

নিনিি করুি ক্ষ    িই কমীরা অিি বিনক্তর েয় ে ট এলাকার 
মর্ধি আর্সি, গ্রযর্র্ াগি ম র্ র আবরর্ েনরধাি করা যয়।  নদ 
অিি ক্ষকার্িা বিনক্ত অপ্রিিানিির্ার্ব 6 ে ট এলাকার মর্ধি ির্ল 
আর্সি িাযর্ল কমেিারীর্দর অবিিই ম   ক্ষের্ক রা ার জ্িি প্রস্তুি 
যাকর্ি যর্ব।

কমীর্দরর্ক নবিামূর্লি ম র্ র আবরর্ নবিরর্ করুি, এবং ম র্ র 
আবরর্ ে োপ্ত েনরমার্র্ মজ্ ি রা  ি  ার্ি বদলার্িার দরকার যর্ল 
িা প্রদাি করা  ায়।

গ্রযর্র্ াগি ম র্ র আবরর্র্র মর্ধি অন্তর্ ে ক্ত নকন্তু ক্ষসগুনলর মর্ধিই 
সীমাবদ্ধ িয়, কােি (ক্ষ মি বানির্ি তিনর ক্ষসলাই করা কােি, 
কুইক কাট, বিান্ডািা), সানজ্ে কিাল মাস্ক, এবং ক্ষেস নি্।

ম র্ র আবরর্ েনরষ্কার, এবং প্রনিস্থােি করুি এবং র্াগার্ানগ 
নিনিদ্ধ করুি। বিনক্তগি প্রনিরোমূলক সরঞ্জাম (PPE), ক্ষসই সার্য 
বিবযার এবং েনরষ্কার সংক্রান্ত নির্দেিাবলী সম্পর্কে  ির্যির জ্িি 
ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রর্ এবং প্রনির্রার্ধর ক্ষকে (CDC) নির্দে নিকা ক্ষদ  ি।
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নিয় োগকর্ত ো এবং কর্তচোরীয়ের জিয কর্ 
ঝ ুঁ নকর বোনযযক নিল্প ও নবয়িোেি সংক্রোন্ত
নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প এবং নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি  ার্দর ে িরায় ক্ষ ালার অি র্মাদি 
ক্ষদওয়া যর্য়র্ে। এই নির্দে নিকা কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি,  ার অন্তর্ ে ক্ত বানযিক নিনিয়া ািা, 
ক্ষবাটানিকাল গার্ডে ন্স, ক্ষিিার োকে , ঐনিযানসক সাইর্টর রূ্নম এবং সাংসৃ্কনিক প্রনিষ্ঠাি, বানযিক জ্াদ ঘর, বানযিক কৃনি-ে েটি, স্থািীয় কৃনি 
সংক্রান্ত প্রদিেিী; এবং অিিািি সমি লি প্রনিষ্ঠাি/নক্রয়াকলােসমূয। "কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প ও নবর্িাদর্ির জ্িি অন্তবেিী COVID-19 এর 
নির্দে নিকা“(Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Outdoor Arts and Entertainment) ক্ষদ  ি সম্পরূ্ে ির্যির জ্িি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থির জ্রুরী অবস্থার সময়, সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি ক্ষকর্ের মানলক/েনরিালকর্দর বানযিক 
নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত রাজ্ি এবং ক্ষেডারাল আবিিকিার ক্ষ  ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য নির্জ্র্দর যালিাগাদ রা র্ি যর্ব এবং 
এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর নক্রয়াকলার্ের অন্তর্ ে ক্ত করর্ি যর্ব। ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্ াজ্ি স্থািীয়, রাজ্ি, এবং ক্ষেডারাল আইি, 
নিয়মকাি ি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়। এই নির্দে নিকা আর্িন্তরীর্ নিল্প বা নবর্িাদি, জ্াদ ঘর, বা 
বানযিক নবর্িাদি নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি িয়।

নিউই কত
প িরো  খ োলো

বোধ্যর্োর্ূলক স পোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অি িীলি
স রক্ষোর সরঞ্জোর্ 
(চলয়ে)

কমীর্দর মর্ধি নজ্নিসেে ক্ষিয়ার করার োিাোনি ক্ষিয়ার করা 
েৃষ্ঠিল স্পিে করা সীনমি করুি; অযবা বিনক্তরা   ি ক্ষিয়ার 
করা সামগ্রীর অযবা প্রায়ই স্পিে করা েৃষ্ঠির্লর সংস্পর্িে আসর্বি 
ি ি িার্দর গ্লার্স (ক্ষেিার-উে  ক্ত অযবা নিনকৎসাগি) ের্র 
যাকা; অযবা ক্ষ াগার্ ার্গর আর্গ এবং ের্র বিনক্তর্দর যাি 
সিানিটাইজ্ করা বা ক্ষধায়া প্রর্য়াজ্িীয় করুি।

স্বোস্থ্যনবনধ্, পনরষ্কোর-
পনরচ্ছন্নর্ো, ও 
জীবোণূর্ ক্তকরণ 

ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রর্ এবং প্রনির্রাধ ক্ষকে (CDC) এবং স্বাস্থি দপ্তর
(Department of Health, DOH) এর ক্ষদওয়া স্বাস্থিনবনধ, েনরষ্করর্ এবং 
জ্ীবার্ ম ক্তকরর্র্র আবনিিকিাগুনল ক্ষমর্ি িল ি এবং সাইর্ট েনরষ্কার 
করার লগগুনল রের্ার্বের্ করুি  ার্ি িানর , সময়, এবং
েনরষ্করর্র্র এবং জ্ীবার্ ম ক্তকরর্র্র েনরসর িনযবদ্ধ করা যার্ক।

সাইর্ট যার্ির স্বাস্থিনবনধ োলর্ির ক্ষস্টিি প্রদাি এবং রের্ার্বের্ 
করুি, সাবাি, বযমাি উষ্ণ গরম োনি এবং নিষ্পনত্তর্ াগি 
কাগর্জ্র ক্ষিায়ার্ল নদর্য় যাি ক্ষধায়া সয, বা ক্ষ  এলাকায় যাি 
ক্ষধায়া উেলর্ি/বাস্তব সম্মি িয়, ক্ষস ার্ি একটি 60% বা
িার ক্ষবনি অিালর্কাযল ধারর্কারী অিালর্কাযল-নর্নত্তক যিান্ড 
সিানিটাইজ্ার প্রদাি করুি।

সাইর্টর সাধারর্ এলাকা জ্ র্ি যিান্ড সিানিটাইজ্ার উেলব্ধ করুি 
(ক্ষ মি প্রদিেিীর আর্িোর্ি)। 

নিয়নমির্ার্ব ক্ষেনসনলটিগুনল েনরষ্কার এবং জ্ীবার্ ম ক্ত করুি এবং 
অর্ির্কর দ্বারা বিবহৃি উচ্চ-ঝ ুঁ নক সম্পন্ন স্থািগুনলর্ক এবং প্রায়িই 
স্পিে করা যয় এমি েৃষ্ঠিলগুনলর্ক আর্রা নিয়নমি েনরষ্কার 
এবং জ্ীবাি ম ক্ত করুি। েনরর্বি সংরের্ সংস্থা (Environmental 

Protection Agency, EPA) কিৃে ক COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কা েকর 
নযর্সর্ব নিনহ্নি েনরর্বি সংরের্ নবর্ার্গর (DEC) ের্িগুনল বিবযার 
করুি।

প্রনিটি বিবযার্রর ের সঠিকর্ার্ব জ্ীবার্ ম ক্ত িা করা ক্ষগর্ল গ্রাযক/
দিেিাযীর্দর দ্বারা ক্ষযডর্সট/সরঞ্জাম ধার/র্ািা করা বন্ধ করুি।

 নদ একক বিবযার্রর মািনিে প্রদাি িা করা যয়, িাযর্ল নিনিি 
করুি ক্ষ  প্রনিটি বিবযার্রর ের ক্ষসগুর্লা েনরষ্কার এবং জ্ীবার্ ম ক্ত 
করা যর্ব।

একজ্ি বিনক্তর COVID-19 আক্রান্ত যওয়ার ঘটিা ধরা েরর্ল অবিিই 
িার্দর দ্বারা বিবহৃি এলাকা েনরষ্কার্রর এবং জ্ীবার্ ম ক্ত করার বিবস্থা 
করুি, এবং ক্ষসই েনরষ্কার করা এবং জ্ীবার্ ম ক্তকরর্র্ অন্তি সকল 
অনধক  ািায়ার্ির এলাকা এবং ক্ষবনি স্পিে করা েৃষ্ঠিলগুনল (ক্ষ মি 
বিাজ্ স্কিািার, নবশ্রাম কে, ক্ষরনলং, দরজ্ার যািল, ক্ষর্নন্ডং ক্ষমনিি, 
সাবেজ্িীি কনে ক্ষস্টিি) অন্তর্ ে ক্ত যর্ি যর্ব। সর্েযর্াজ্ি বা নিনিি 
ক্ষকাি কর্রািা ক্ষরাগী োওয়া ক্ষগর্ল েনরচ্ছন্নিা কার্জ্র ক্ষের্ে CDC 

নির্দে নিকা অি সরর্ করুি।

 নদ গ্রাযকরা/দিেিাযীরা মািনিে, েিামর্েট নির্দে নিকা বিবযার কর্রি 
িাযর্ল এই ধরর্ির আইর্টম একক বিবযার্রর জ্িি প্রদাি করুি।

ক্ষ  ার্ি সম্ভব, বিনক্তগি ইর্লকট্রনিক নডর্াইর্স ক্ষদ ার জ্িি মািনিে, 
েিামর্েট, নির্দে নিকা ইিিানদ নডনজ্টালর্ার্ব উেলব্ধ করুি। 
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নিয় োগকর্ত ো এবং কর্তচোরীয়ের জিয কর্ 
ঝ ুঁ নকর বোনযযক নিল্প ও নবয়িোেি সংক্রোন্ত
নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকা সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প এবং নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি  ার্দর ে িরায় ক্ষ ালার অি র্মাদি 
ক্ষদওয়া যর্য়র্ে। এই নির্দে নিকা কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি,  ার অন্তর্ ে ক্ত বানযিক নিনিয়া ািা, 
ক্ষবাটানিকাল গার্ডে ন্স, ক্ষিিার োকে , ঐনিযানসক সাইর্টর রূ্নম এবং সাংসৃ্কনিক প্রনিষ্ঠাি, বানযিক জ্াদ ঘর, বানযিক কৃনি-ে েটি, স্থািীয় কৃনি 
সংক্রান্ত প্রদিেিী; এবং অিিািি সমি লি প্রনিষ্ঠাি/নক্রয়াকলােসমূয। "কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প ও নবর্িাদর্ির জ্িি অন্তবেিী COVID-19 এর 
নির্দে নিকা“(Interim COVID-19 Guidance for Low-Risk Outdoor Arts and Entertainment) ক্ষদ  ি সম্পরূ্ে ির্যির জ্িি।

COVID-19 জ্িস্বার্স্থির জ্রুরী অবস্থার সময়, সকল কম ঝ ুঁ নকর বানযিক নিল্প/নবর্িাদি ক্ষকর্ের মানলক/েনরিালকর্দর বানযিক 
নিল্প/নবর্িাদি সংক্রান্ত রাজ্ি এবং ক্ষেডারাল আবিিকিার ক্ষ  ক্ষকার্িা েনরবিে র্ির সার্য নির্জ্র্দর যালিাগাদ রা র্ি যর্ব এবং 
এই েনরবিে িগুর্লা িার্দর নক্রয়াকলার্ের অন্তর্ ে ক্ত করর্ি যর্ব। ক্ষকার্িা নবদিমাি প্রর্ াজ্ি স্থািীয়, রাজ্ি, এবং ক্ষেডারাল আইি, 
নিয়মকাি ি এবং মাি প্রনিস্থােি করা এই নির্দে নিকার উর্েিি িয়। এই নির্দে নিকা আর্িন্তরীর্ নিল্প বা নবর্িাদি, জ্াদ ঘর, বা 
বানযিক নবর্িাদি নক্রয়াকলার্ের ক্ষের্ে প্রর্ াজ্ি িয়।

নিউই কত
প িরো  খ োলো

বোধ্যর্োর্ূলক স পোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অি িীলি

খ োগোয় োগ নিনিি করুি ক্ষ  আেনি ক্ষস্টট-কিৃে ক জ্ানর করা নির্দেিিাবলী 
ে োর্লািিা কর্রর্েি ও ব র্ঝর্েি, এবং আেনি ক্ষসগুর্লা বাস্তবায়ি 
করর্বি।

অবস্থার্ির িানরনদর্ক সাইর্িজ্ ক্ষোস্ট কর্র কমীর্দর সঠিক 
েনরচ্ছন্নিা, সামানজ্ক দরূর্ত্বর নিয়ম, PPE এর সঠিক বিবযার 
এবং েনরষ্কার ও জ্ীবার্ ম ক্ত করার ক্ষপ্রার্টাকল ক্ষমর্ি িলার কযা 
মর্ি কনরর্য় নদি। 

সাইর্ট সবার িজ্র্র েরর্ব এমি র্ার্ব সম্পূর্ে করা স রো 
েনরকল্পিাটি ক্ষোস্ট করুি।

কমেিারী এবং গ্রাযক/দিেিাযীর্দর জ্িি একটি ক্ষ াগার্ াগ েনরকল্পিা 
গর্ি ি ল ি  া প্রর্ াজ্ি প্রনিের্, সাইর্িজ্ এবং কমেিারী এবং গ্রাযক/
দিেিাযীর্দর িযি প্রদার্ির একটি অনবিনলি উোয়র্ক অন্তর্ ে ক্ত কর্র। 

নিনিং কমীর্দর এবং ক্ষ  ার্ি সম্ভব, ঠিকাদার এবং নবর্ক্রিার্দর (নকন্তু 
গ্রাযক/দিেিাযীর্দর অযবা ক্ষডনলর্ানর কমীর্দর জ্িি িা বাধিিামূলক 
করর্বি িা) জ্িি বাধিিামূলক তদনিক স্বাস্থি নিনিং মূলিায়ি (ক্ষ মি 
প্রশ্নাবলী, িােমাো েরীো) বাস্তবায়ি করুি, কমীরা প্রর্িিকনদি 
কাজ্ শুরু করার আর্গ এবং অেনরযা ে দিেিাযীর্দর জ্িি, এগুনল 
নজ্জ্ঞাসা কর্র - (1) গি 14 নদর্ি COVID-19 এর উেসগে, 
(2) গি 14 নদর্ি ইনিবািক COVID-19 েরীো, এবং/অযবা 
(3) গি 14 নদর্ি নিনিি বা সর্েযজ্িক COVID-19 ক্ষকর্সর
সর্ে ঘনিষ্ঠ ক্ষ াগার্ াগ।  প্রনিনক্রয়াগুর্লা অবিিই ে োর্লািিা 
করর্ি যর্ব এবং প্রনিনদি িনযর্ ক্ত করর্ি যর্ব।

ক্ষকার্িা কমীর COVID-19 যর্য়র্ে নিনিি যওয়া মােই িৎের্াৎ 
রাজ্ি ও স্থািীয় স্বাস্থি নবর্াগর্ক জ্ািাি।

সাইর্টর স রো ে ের্বেক নযর্সর্ব একজ্ির্ক দানয়ত্ব নদি ন নি 
সাইর্টর স রো েনরকল্পিার সকল নদক নিরবনচ্ছন্ন র্ার্ব ক্ষমর্ি 
িলা যর্চ্ছ নকিা িা ে ের্বের্ করর্বি। 

নিনিং ক্ষিি যওয়ার েূর্বে এর্ক অের্রর সার্য ঘনিষ্ঠ বা কাোকানে 
ক্ষ াগার্ াগ করা ক্ষযর্ক কমীর্দর নবরি রা  ি (ক্ষ মি দরূবিীর্ার্ব 
নিনিং করা)।

ক্ষ  কমীরা নিনিং কা েক্রম সম্পাদি কর্রি িার্দর ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রর্ ও 
প্রনির্রাধ ক্ষকে (CDC), স্বাস্থি নবর্াগ (DOH) এবং ক্ষেিাগি নিরােত্তা 
এবং স্বাস্থি প্রিাসি (OSHA) ক্ষপ্রার্টাকর্লর সার্য েনরনিি বিনক্তর্দর দ্বারা 
প্রনিনেি যওয়া উনিি এবং িার PPE েরা উনিৎ।

মানকে ি সমাি কমেসংস্থার্ির স র্ াগ কনমিি (U.S. Equal Employment 

Opportunity Commission) বা স্বাস্থি দপ্তর্রর (DOH) িীনিমালা 
অি  ায়ী তদনিক িােমাো েরীোও করা যর্ি োর্র। 

কমেিারী, ঠিকাদার এবং নবর্ক্রিা সয প্রর্িিক বিনক্তর একটি লগ 
বজ্ায় রা  ি,  ার্দর কমেস্থার্ি অিি বিনক্তর্দর সার্য ঘনিষ্ঠ বা নিকটস্থ 
ক্ষ াগার্ াগ যাকর্ি োর্র।

উৎসানযি করুি - নকন্তু প্রর্য়াজ্িীয় করর্বি িা - গ্রাযকর্দর/
দিেিাযীর্দর একটি স্বাস্থিজ্নিি নিনিং সম্পন্ন করর্ি অযবা 
ক্ষ াগার্ ার্গর িযি প্রদাি করর্ি।

সর্েযর্াজ্ি COVID-19 আক্রান্ত কমী নকংবা COVID-19 ক্ষরাগীর 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্িে আসা ক্ষকাি কমীর ক্ষের কার্জ্ ক্ষ াগদার্ির ক্ষপ্রার্টাকল 
ও িীনিমালা জ্াির্ি DOH নির্দে নিকাটি েি ি।

WEAR A MASK. TESTED. SAVE LIVES.GET

https://forward.ny.gov/
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

