
 

 

 

 
 

COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি মলগুরলর জনে অন্তর্বিীকালীন 
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আপনার এই নরিটি পড়া হস্থ্ে গেস্থ্ল আপরন রনস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি পারস্থ্র্ন। 
 
19 আগস্ট 2020 পর্যন্ত 

েভনবস্থ্রর রনর্বাহী আস্থ্দি অনুযােী, িরপং মলগুরল শুক্রর্ার, 10 জলুাই 2020 পযবন্ত র্ন্ধ িাকস্থ্র্, যখন িরপং মলগুস্থ্লা 
েিুিব পযবাস্থ্ে গপ ৌঁস্থ্েস্থ্ে এমন অঞ্চলগুরলস্থ্ি এর্ং রনম্নরলরখি রনস্থ্দব রিকা গমস্থ্ন েলস্থ্র্ গসখাস্থ্ন গখালা গযস্থ্ি পাস্থ্র। বিশেষ 

কশে, খুচো েবপিং মশেে যর্ যকান অভ্যন্তেীণ সাধােণ অিংে যর্খাশন 100,000 িা তাে যিেী খুচো বিক্রয় স্থান 
েশয়শে বেশেে েনয, তা অিেযই শুক্রিাে, 10 েেুাই 2020 পর্যন্ত েনসাধােশণে েনয িন্ধ োখশত হশি র্খন যেে 4 
অঞ্চশেে েবপিং মেগুশো আিাে খুেশত পাশে; বকন্তু, তাশেে বনেস্ব িাবহযক প্রশিেদ্বাে(সমূহ) োডা যর্ যকান যোকান 

যেে 1 এিিং 2-এ কািযসাইড বপকআশপে মাধযশম কাে কেশত পাশে সাধােণ েবপিং মশেে প্রশিেদ্বাশে িা তাে 
কাোকাবে গ্রাহকশেে ক্রয়কৃত আইশেম সেিোহ কশে এিিং সাধােণ মশেে প্রশিেদ্বাে যেশক পৃেক বনেস্ব িাবহযক 

প্রশিেদ্বাে (যর্মন বিপ মে, অযাঙ্কে যেনযান্ট) আশে, তাো কািযসাইড এিিং যেে 1 এ ইন-যস্টাে বপকাপ এিিং যেে 2 
এে সকে ইন-যস্টাে খুচো বক্রয়াকোপ পবেচােনা কশে। 

উস্থ্েিে 

COVID-19 েনস্বাস্থয সম্পবকয ত েরুবে পবেবস্থবতে সময়, মেগুবেে েনয এই অভ্যন্তেীণ বনশেয বেকাটি ( "মেগুবেে েনয 
অভ্যন্তেীণ COVID-19 বনশেয বেকা") মেগুবেে মাবেক/পবেচােক এিিং তাশেে কমযচােী, ঠিকাোে, বিশক্রতা, এিিং 
যক্রতাশেে COVID-19 এে বিস্তাে প্রবতশোশধ সহায়তা কোে সতকয তাগুবে প্রোন কোে েনয ততবে কো হশয়শে। 

এই বনশেয বেকাটি চােনা কোে অনুমবতপ্রাপ্ত সকে ইনশডাে, বিপ এিিং আউেশেে মেগুবেে যেশে প্রশর্ােয। এই 
বনশেয বেকাটি ওই মেগুবেশত োকা যেসু্টশেন্ট অেিা অনযানয খােয পবেশষিাবে, মুবভ্ বেশয়োে, ভ্াডাে পশণযে খুচশো 
বিশক্রতা অেিা চুে কাোে যসেুন, নখ পবেচর্যাে যসেুন, স্পা, েযােু পােযাে, যেোে যহয়াে বেমুভ্াে অেিা 
ইশেশরাোইবসশসে মশতা িযবিগত পবেচর্যা পবেশষিায় প্রশর্ােয নয়। 

মেগুবেে মশধয োকা খুচো যোকানগুশোশক অিেযই স্বাস্থয েপ্তশেে (DOH) িবণযত "COVID-19 েনস্বাশস্থযে সিংকেকােীন 
পবেবস্থবতশত অতযািেযক এিিং পর্যায় II খুচো িযিসাবয়ক কার্যকোশপে েনয অন্তিযতীকােীন বনশেয বেকা" (Interim Guidance 
for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19 Public Health Emergency) যমশন 
চেশত হশি। মেগুবেে মশধয োকা যেসু্টশেন্ট এিিং খােয পবেশষিাগুবেশক অিেযই স্বাস্থয বিভ্াগ (DOH) এে "COVID-
19 েনস্বাশস্থযে সিংকেকােীন পবেবস্থবতশত খােয সিংক্রান্ত পবেশষিাগুবেে েনয অন্তিযতীকােীন বনশেয বেকা" (Interim Guidance 
for Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency)-যত িবণযত বনশেয বেকা যমশন চেশত হশি। 
মুবভ্ বেশয়োেগুবেশক অিেযই যসই উশেশেয যকাশনা বনশেয বেকা ইসুয কো হশে তা যমশন চেশত হশি (এই প্রকােনাে সময় 
মুবভ্ বেশয়োেগুবেশক যখাোে অনুমবত যেওয়া হয়বন)। মেগুবেে মশধয োকা িযবিগত পবেচর্যা পবেশষিাগুবেশক অিেযই 
স্বাস্থয বিভ্াগ (DOH) এে "COVID-19 েনস্বাশস্থযে সিংকেকােীন পবেবস্থবতশত িযবিগত পবেচর্যাে েনয অন্তিযতীকােীন 
বনশেয বেকা" (Interim Guidance for Personal Care Services during the COVID-19 Public Health Emergency)-
যত িবণযত বনশেয বেকা যমশন চেশত হশি। মেগুবেে মশধয োকা অনযানয িযিসাগুবেশক তাশেে িযিসা সিংক্রান্ত বনশেয বেকা র্বে 
বকেু োশক তা যর্শেশে প্রশর্ােয যসশেশে যমশন চেশত হশি।  
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এই বনশেয বেকাগুবে যকিেমাে নূযনতম প্রশয়ােনীয়তা এিিং যর্ যকাশনা মশেে মাবেক/স্বত্ত্বাবধকােী/অপাশেেে অবতবেি 
সতকয তা িা িবধযত বনশষধাজ্ঞা োবে কেশত পাশেন। এই বনশেয বেকাগুবে প্রকােনাে সময় সিযাবধক পবেবচত েনস্বাশস্থযে 
অভ্যাস বভ্বিক, এিিং যর্ নবেে উপে বনভ্য ে কশে এই বনশেয বেকা ততবে হশয়শে তা প্রায়েই পবেিবতয ত হশত পাশে এিিং 
পবেিবতয ত হশয় োশক। োয়িদ্ধ পেগণ - বনশচ যর্ভ্াশি সিংজ্ঞাবয়ত কো হশয়শে - মে অপাশেেন সম্পবকয ত সকে 
স্থানীয়, যস্টে এিিং র্ুিোষ্ট্রীয় আিবেযকতা যমশন চোে েনয োয়িদ্ধ। োয়িদ্ধ পেগণ এই আিবেযকতাগুবেে যর্শকাশনা 
আপশডে সম্বশন্ধ হােনাগাে োকাে পাোপাবে যর্শকাশনা মে অপাশেেন এিিং/অেিা সাইে বনোপিাে পবেকল্পনায় তা 
কার্যকে কোে েনয তকবেয়তশর্াগয। 

পটভূরম 

7ই মাচয , 2020 তাবেশখ, গভ্নযে অযানু্ড্র এম. কুওশমা COVID-19 এে পবেশপ্রবেশত একটি েরুবে অিস্থা য াষণা কশে 
বনিযাহী আশেে 202 োবে কশেন। সমগ্র বনউইয়কয  েশুড COVID-19 এে কবমউবনটি ট্রান্সবমেন  শেশে। আশো েবডশয় 
পডা হ্রাস কেশত, যর্খাশন সম্ভি, িযবিশেে মশধয অিেযই অন্তত 6 েুশেে সামাবেক েেূত্ব িোয় োখশত হশি। 

20 মাচয , 2020 তাবেশখ গভ্নযে কুওশমা বনিযাহী আশেে 202.6 োবে কশেন, র্াশত সমস্ত যগৌণ িযিসাগুবেশক অবেস 
মধযস্থ কমীশেে কােকময িন্ধ োখাে বনশেযে যেওয়া হয়। অতযািেযক িযিসা, যর্মন এম্পায়াে যস্টে যডশভ্েপশমন্ট 
কশপযাশেেন (Empire State Development Corporation, ESD) এে বনশেয বেকা দ্বাো সিংজ্ঞাবয়ত, এই সীমািদ্ধতাে 
অধীন বেে না, বকন্তু, তাশেে স্বাস্থয বিভ্াগ (Department of Health, DOH) দ্বাো োবে কো একটি পবেষ্কাে এিিং 
বনোপে কময পবেশিে িোয় োখাে েনয বনশেযেনা ও আশেে যমশন চোে েনয বনশেযে কো হয়, এিিং র্তো সম্ভি 
সামাবেক েেূত্ব িোয় োখা সবনিযন্ধ অনুশোধ োনাশনা হয়।  

12ই এবপ্রে, 2020 তাবেশখ, গভ্নযে কুওশমা সমস্ত অতযািেযকীয় িযিসায়ীক প্রবতষ্ঠানশক তাে কমীশেে, র্াো কমযস্থশে 
উপবস্থত আশেন, তাশেে বিনামূশেয মুশখে আচ্ছােন প্রোন কেশত হশি, র্া তাশেে কাশেে সময় েনসাধােণ িা 
গ্রাহকশেে সশে সোসবে সিংশর্াগ  োে সময় অিেযই িযিহাে কেশত হশি, এই মশময বনিযাহী আশেে 202.16 োবে 
কশেবেশেন। 15 এবপ্রে 2020 তাবেশখ গভ্নযে কুওশমা বনিযাহী আশেে 202.17 োবে কশেশেন, র্া েইু িেশেে যিবে 
িয়সী এিিং বচবকৎসাগতভ্াশি মুশখে আিেণ সহন কেশত সেম সকেশক একটি সিযেনীন স্থাশন এিিং র্খন সামাবেক 
েেূত্ব িোয় োখা সম্ভি নয়, িা র্খন সামাবেক েেুত্ব িোয় োখশেন না, তখন তাশেে নাক ও মুখ একটি মাস্ক 
অেিা কাপশডে ততবে মুশখে আিেণ বেশয় ঢাকাে েনয বনশেযে যেয়। 16 এবপ্রে 2020 তাবেশখ গভ্নযে কুওশমা বনিযাহী 
আশেে 202.18 োবে কশেন র্া সেকােী এিিং যিসেকােী পবেিহণ িা অনযানয ভ্াডাে পবেিহণ িযিহাে কো েইু 
িেশেে যিবে িয়শসে এিিং বচবকৎসাগতভ্াশি একটি মুশখে আিেণ সহণ কেশত সেম সকে মানুষশক অিেযই যকান 
র্াোে সময় তাশেে নাক এিিং মুশখে উপে একটি মাস্ক অেিা মুশখে আিেণ পোে বনশেযে যেয়। এোডাও সেকাবে 
িা যিসেকাবে পবেিহশনে যকাশনা গাবডশত যকাশনা র্ােী োকশে নাক এিিং মুখ যঢশক োশখ এমন একটি মুশখে আিেণ 
িা মাস্ক পোে বনশেযে যসই গাবডে যর্ যকাশনা পবেচােক িা চােকশক এটি যেয়। 29 যম, 2020 তাবেশখ গভ্নযে 
কুওশমা বনিযাহী আশেে 202.34 োবে কশেন, র্া িযিসা অপাশেেে/মাবেকশেে মুখ না যঢশক িা মুখািেণ িা মাশস্কে 
প্রশয়ােনীয়তা না যমশন চো িযবিিগযশেে প্রশিশে িাধা যেওয়াে অনুশমােন যেয়। 

26যে এবপ্রে, 2020 তাবেশখ গভ্নযে কুওশমা য াষণা কশেন যর্ তেয-পবেচাবেত, আঞ্চবেক বিশেষশণ পর্যায় বভ্বিশত 
বনউইয়শকয  বেল্প এিিং িযিসা পুনোয় যখাোে িযাপাশে পর্যায় বভ্বিক েবৃিভ্বে গ্রহণ কো হশি। 4 যম 2020 তাবেশখ 
গভ্নযে িশেন যর্ আঞ্চবেক বিশেষণটি নতুন COVID-19 সিংক্রমণ েনস্বাস্থয পবেশষিা েেণ বভ্বিক পেীো এিিং কন্টাক্ট 
যট্রবসিং সহ েনস্বাশস্থযে বিবভ্ন্ন বিষয়গুবে বিশিচনা কেশি। 11 যম, 2020-এ, গভ্নযে কুওশমা য াষণা কশেন যর্, বনউ 
ইয়শকয ে যিে বকেু অঞ্চশে 15 যম, 2020-এে প্রেম পর্যায় শুরু হশি, র্া উপেভ্য আঞ্চবেক যমবট্রক্স এিিং সূচশকে উপে 
বভ্বি কশে। 29 যে যম, 2020 তাবেশখ, গভ্নযে কুওশমা য াষণা কশেশেন যর্ যস্টশেে বিবভ্ন্ন অঞ্চশে বেওশপবনিংশয়ে 
বদ্বতীয় পর্যায় শুরু হশি, এিিং ভ্াইোসটি বকভ্াশি প্রবতশোধ কো যর্শত পাশে তা অনিেত পর্যশিেণ কোে েনয বনউ 
ইয়কয িাসী, সেকােী কমযকতয া এিিং বিশেষজ্ঞশেে েনয োশেযে বিসৃ্তত যডো সিংগ্রশহে প্রশচিাশক একবেত কেশত একটি 
নতুন প্রােবম্ভক সতকীকেণ ডযােশিাডয  িাস্তিায়ন িযিহাে কোে কোও য াষণা কশেশেন। 11 েনু গভ্নযে কুওশমা 
য াষণা কশেন যর্ বনউ ইয়শকয ে যিে বকেু অঞ্চশে 12 েনু তাবেশখ পুনোয় যখাোে তৃতীয় পর্যায় শুরু হশি। 24 েনু, 
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2020 তাবেশখ গভ্নযে কুশয়াশমা য াষণা কশেন যর্ যস্টশেে যিে কশয়কটি অঞ্চে 26 েনু, 2020 যেশক পুনোয় যখাোে 
চতুেয পর্যাশয় প্রশিে কেশত চশেশে। 

বনম্নবেবখত মানেণ্ডগুবেে পাোপাবে, িযিসাগুবেশক স্বাস্থয বিভ্াগ (Department of Health, DOH) এে োবে কো 
পবেচ্ছন্ন এিিং বনোপে কময পবেশিে িোয় োখাে বনশেযেনা ও আশেে যমশন চো অিযাহত োখশত হশি। 

অনুগ্রহ কশে েেয করুন যর্, বনউ ইয়কয  যস্টে দ্বাো ইসুয কো অনযানয পবেচােনাবিবধ যেশক এই নবেশত উশেখ কো 
পবেচােনা বিবধ পৃেক, অবধক সাম্প্রবতক বনশেয বেকা প্রশয়াগ কো হশি। 

রনউ ইেকব  গেস্থ্ট দারেত্বিীল ভাস্থ্র্ মল অপাস্থ্রিস্থ্নর মানদণ্ড  

আশমবেকানস উইে বডোবিবেটিে অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), যসন্টাসয েে বডবেে কশেে 
অযান্ড বপ্রশভ্নেন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভ্ায়েনশমন্ট যপ্রাশেকেন এশেবন্স 
(Environmental Protection Agency, EPA) এিিং মাবকয ন র্ুিোশষ্ট্রে শ্রম বিভ্াশগে অকুশপেনাে যসেটি অযান্ড যহেে 
অযাডবমবনশিেন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এে অনুরূপ নূযনতম মান, তশি 
যসেুকুে মশধয সীমািদ্ধ নয়, তা সহ প্রশর্ােয যেডাশেে েতয ািেী সশিযাপবে যস্টশেে নূযনতম মানেণ্ড পূেণ না কশে 
যকাশনা মে অপাশেেন কো র্াশি না।  

এই বনশেয বেকাে মশধয োকা যস্টশেে মানেণ্ডগুবে COVID-19 েনস্বাশস্থযে সিংকেকােীন পবেবস্থবতশত কার্যেত সমস্ত 
মেগুবেে যেশে প্রশর্ােয র্তেণ পর্যন্ত না যস্টে কতৃয ক মুেতুবি িা সিংশোধন কো হয়। মশেে মাবেক/পবেচােক, অেিা 
মাবেক/পবেচােশকে মশনানীত অনয যকাশনা পে (যর্শকাশনা যেশেই, "োয়িদ্ধ পে"), এই মানেণ্ডগুবে পূেশণে েনয 
োয়িদ্ধ োকশিন। 

মেটিে মাবেক/পবেচােক, িা তাশেে মশনানীত িযবি িা সিংস্থা, যর্ যকাশনা সিযেনীন অঞ্চে সিংক্রান্ত মানেণ্ডগুবে 
পূেশণে েনয প্রােবমকভ্াশি োয়িদ্ধ োকশিন। ভ্াডাটিয়া, র্বে মাবেক/পবেচােক না হন, তাশেে েীে যনওয়া 
োয়গা(োয়গাগুবে) সিংক্রান্ত এই মানেণ্ডগুবে পূেশণে েনয প্রােবমকভ্াশি োয়িদ্ধ োকশিন, র্বেনা ভ্াডাটিয়া এিিং 
মাবেক/পবেচােক যসই োয়িদ্ধতাগুবে সম্পশকয  যকাশনা বিকল্প িশদািশস্ত না যপৌৌঁোন (যর্মন যর্ৌে বিবনিং যপ্রাশোকে)।  

অনয যকাশনা ভ্াশি উশেখ না কো োকশে, "কমযচােী" িেশত (1) কমযচােী, ঠিকাোে, এিিং যক্রতা, এিিং (2) 
"কমযচােী এিিং/অেিা বভ্বেেে" িেশত মশেে মাবেক/পবেচােক এিিং তাশেে কমযচােী এিিং/অেিা বভ্বেেেশেে 
যিাঝাশনা হশয়শে। োয়িদ্ধ পেগণশক মশেে মশধয োয়গা েখে কশে োকা ভ্াডাটিয়া স্বত্ত্বাগুবেে সাশে যর্াগাশর্াগ কেশত 
হশি, যর্খাশন প্রশর্ােয যসখাশন এই বনশেয বেকা অনুর্ায়ী চচয াগুবেশক কার্যকে কেশত হশি। এই ধেশনে স্বত্ত্বা এিিং তাশেে 
কমযচােী, ঠিকাোে, এিিং বভ্বেেেশেে সম্পশকয  আশো তশেযে েনয, উপশোি বনশেয বেকাটি যেখুন।  

বনম্নবেবখত বনশেয বেকা বতনটি পেৃক যশ্রণী ব শে গশড উশেশে: মানুষ, স্থান, এিিং প্রবক্রয়া। 
 

I. মানুষ 

A. িারীররক দরূত্ব 

• োয়িদ্ধ পেগণশক, ভ্াডাটিয়াশেে সাশে একশর্াশগ বনবিত কেশত হশি যর্, একটি বনবেযি োয়গায়, কমী সিংখযা এিিং 
যক্রতাশেে উপবস্থবত, যকাশনা অিস্থাশতই, সাটিয বেশকে অে অকুশপবন্সশত উবেবখত সিযাবধক সিংখযাে 50% এে যিবে 
হশত পােশি না, র্াে মশধয যক্রতাো অন্তভু্য ি, যক্রতাো বনকে পে/একই িাবডশত িসিাস কো িযবিিগয/একই 
পবেিাশেে না হশে, সকে পবেবস্থবতশত তাশেে মশধয েয় েুে েেূত্ব িোয় োখশত হশি, তাো একটি স্বীকৃত মুশখে 
আিেণ না পেশে তাশেে যকাশনা অিস্থাশতই মশে এিিং মশেে মশধযকাে িযিসাবয়ক প্রবতষ্ঠানগুবেশত প্রশিশেে অনুমবত 
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যেওয়া হশি না; র্বে যক্রতাটি েইু িেশেে যিবে িয়সী এিিং বচবকৎসাগতভ্াশি যসই ধেশনে আিেণ সহয কেশত 
সেম হন; এিিং 

• কমী এিিং যক্রতাশেে মশধয সিসময় অন্ততপশে েয় েুশেে োেীবেক েেূত্ব িোয় োকশে বকনা তা োয়িদ্ধ পেশেে 
বনবিত কেশত হশি, র্বে না মূে কার্যকোশপে বনোপিাে েনয েেূত্ব কমাশত হয় (যর্মন নগে যেবেস্টাশেে 
পবেচােনা, পণয সোশনা এিিং যতাো)। গ্রাহকশেে সশে আোপচাবেতাে সময় কমীশেে অিেযই গ্রহণশর্াগয মুশখে 
আিেণ পেশত হশি (যর্মন যক্রতাশেে তেয প্রোন কো, যকাশনা ক্রশয়ে েনয বিে িানাশনা ও োকা যনওয়া, হাশত 
যেওয়াে েনয যকাশনা আইশেম যমাডাশনা) এিিং যর্শকাশনা সময় কমীশেে অনয িযবিে যেশক েয় েুে েেূশত্ব োকশত 
হশি। র্বে অনয যকাশনা িযবি অপ্রতযাবেতভ্াশি েয় েুশেে মশধয চশে আশসন যসই েনয কমীশেে মুশখে আিেণ 
পশে যনওয়াে েনয সো প্রস্তুত োকশত হশি। মশে প্রশিে কো যক্রতাশেে অিেযই একটি মুশখে আিেণ পেশত 
হশি। 

o COVID-19 এে েনয স্বীকৃত মুশখে আিেণগুবেে মশধয অন্তভু্য ি বকন্তু সীবমত নয়, মুখ এিিং নাক উভ্য়ই 
ঢাশক এেকম কাপশডে মুশখে আিেণ এিিং বডেশপাশেশিে মাস্কস। 

o র্বেও, যর্সি যেশে সাধােণত কাশেে প্রকৃবতে কােশণ িযবিগত প্রবতেোমূেক সেঞ্জাম বহসাশি উচ্চ মাোে 
সুেো প্রশয়ােন হয় যসসি যেশে কাপড, বডসশপাশেিে, িা অনযানয উপকেশণ ততবে মুখ আিেণ কমযশেশেে 
কার্যকোশপে েনয মুখ আিেণ বহসাশি গ্রহণশর্াগয নয়। যসই বক্রয়াকোপগুবেে েনয, যপোগত বনোপিা ও 
স্বাস্থয প্রোসন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) বনশেয বেকা অনুসাশে সিংজ্ঞাবয়ত 
বিেযমান বেল্প মাশনে অধীশন িযিহৃত N95 যেবস্পশেেে িা অনযানয িযবিগত সুেোমূেক সেঞ্জাম (PPE) 
িযিহাে কো চাবেশয় র্াওয়া উবচত। 

• োয়িদ্ধ পেগণ কাশেে এোকা ও কমীে িসাে এোকাে সিংখযা িযিহাে পবেিতয ন এিিং/অেিা সীমািদ্ধ কেশত 
পাশে, র্াশত িযবিিগয সি বেক যেশক অন্তত েয় েুে (যর্মন-পাোপাবে এিিং এশক অপশেে মুশখামুবখ হওয়াে 
সময়) িোয় োখশত পাশেন এিিং িযিহাশেে মাশঝ পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুি না কশে তাশেে োয়গাগুবে যেয়াে 
না কেশত হয়। র্খন কাশেে স্থান অেিা োয়গাে মশধয েেূত্ব স্থাপন সম্ভিপে নয়, তখন োয়িদ্ধ পেশেে যেস 
কভ্াবেিং অেিা িাতাশসে প্রিাহ, তাপ, কুবেিং অেিা িায়ু চোচশে প্রভ্াবিত হশি না এমন এোকাগুবেশত যেস 
কভ্াবেিংশয়ে িেশে প্লাবস্টক বেবডিংশয়ে যেওয়াশেে মশতা োেীবেক িন্ধন প্রোন কেশত হশি এিিং যসগুবে িযিহােও 
কেশত হশি। 

o OSHA বনশেয বেকা অনুর্ায়ী োেীবেক েেূত্ব িোয় োখাে েনয িাধা ততবে কো উবচত। 

o িস্তুগত িাৌঁধাে বিকল্পগুবে অন্তভু্য ি কেশত পাশে: োবে কশে কাো পেয া, যপ্লবক্সগ্লাস িা যসই ধেশনে উপকেণ, 
িা অনযানয অপ্রশিেয বিভ্ােক িা পাটিয েনগুবে।  

• োয়িদ্ধ পেশেে মশেে যেআউেগুবে পাল্টাশনাে েনয উৎসাবহত কো হশচ্ছ র্াশত কমীশেে কাশেে সময় এিিং 
গ্রাহকশেে ব্রাউবেিংশয়ে সময়, কমী এিিং গ্রাহকো সমস্ত অবভ্মুশখ অন্ততপশে েয় েুশেে েেূত্ব িোয় োখশত পাশে, 
র্বে না োেীবেক িন্ধন োখা োশক (যর্মন যপ্লবক্সগ্রাস অেিা কযাে যেবেস্টাশে অিংেগ্রহণ)। 

o োয়িদ্ধ পেগণশক গ্রাহকশেে সশে আোপচাবেতাে সময় কমযচােীশেে মুশখে আিেণ িযিহাে কো অিেযই 
িাধযতামূেক কেশত হশি। োয়িদ্ধ পেো গ্রাহকশেে যকাশনা মুশখে আিেণ োডা মশে প্রশিশেে অনুমবত যেশিন 
না, র্বে তাো বচবকৎসাগতভ্াশি যসটি সহয কোে েমতাসম্পন্ন হন এিিং ে’ুিেশেে যিবে িয়স হয়। 

o এই যেশে, োয়িদ্ধ পেগুবেশক গ্রাহকশেে েনয বপকআপ এিিং/অেিা যডবেভ্াবেে েনয বিকল্প পদ্ধবত িযিস্থা 
কেশত হশি, বনবেযিভ্াশি আিেযক পশণযে অযাশক্সস বনবিত কেশত, এে মশধয সীবমত না হশেও অন্তভু্য ি েশয়শে, 
খােযদ্রিয, ওষুধ এিিং বচবকৎসাে সেঞ্জাম িা প্রশয়ােনীয় বেবনস। 

o োয়িদ্ধ পেশক অিেযই র্োর্ে সামাবেক েেূশত্বে কো বিশিচনা কশে কমযচােী এিিং যক্রতাশেে কাে কোে 
এিিং যকনাকাো কোে পর্যাপ্ত োয়গা সিংেেণ কেশত হশি। 
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o োয়িদ্ধ পেগণশক একমুখী কবেশডাে িা র্াতায়াশয়ে গবে ততবে কোে, অেিা অনয যকাশনা ভ্াশি র্াতায়াশতে 
িশদািস্ত কোে কো বিশিচনা কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক যোে োয়গাগুবেে (যর্মন বেেে, িােরুম, স্টক রুম) িযিহাে বনবষদ্ধ কেশত হশি র্াশত এক 
একেশনে যিবে িযবি িযিহাে কেশত না পাশে, র্বে না যসই সমস্ত োয়গায় সকে িযবিিগয একই সময় গ্রহণশর্াগয 
মুশখে আিেণ পশে োশকন। র্বেও, েনসিংখযা এোকাে সশিযাচ্চ েমতাে 50% অবতক্রম কেশত পােশি না, র্বে না 
এটি একটি একক িযিহােকােীে িযিহাশেে েনয বডোইন কো হয়। োয়িদ্ধ পেশেে বনোপিাে যপ্রাশোকে িোয় 
োখাকােীন সময়, িায় ুচোচশেে িযিস্থা িাডাশত হশি র্াশত সিযাবধক পবেমাশণ িাইশেে িাতাস আসশত পাশে 
(অেযাৎ োনো খুশে োখুন, প্রস্থাশনে েেো যখাো োখুন)। 

• র্খনই উপেভ্য তখনই, স্পেয না কশে যপশমশন্টে বিকল্পগুবে অেিা আশগ যেশক অেয পবেশোধ কোে বিকল্প 
িযিহাশেে েনয োয়িদ্ধ পেশেে উৎসাবহত কেশত হশি। যর্খাশন সম্ভি, যসখাশন নগে অেয, যক্রবডে কাডয , 
পুেস্কাশেে কাডয , এিিং যমািাইে বডভ্াইসগুবে  াৌঁো াটি নুযনতম করুন। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক কবেডে এিিং হশেে োস্তায় তীেবচহ্ন র্ুি যেপ িা প্রতীক িযিহাে কশে যক্রতাশেে উভ্য়মুখী 
হাৌঁো পশেে বভ্ড কমাশত এিিং সমস্ত সাধােণ িযিহৃত চত্বেগুবে এিিং সাধােণত োইন ততবে হশত পাশে অেিা 
যোক েমাশয়ত হশত পাশে এমন যকাশনা চত্বশে (যর্মন ক্লক ইন/আউে যস্টেন, স্বাস্থয বিবনিংশয়ে যস্টেন, মে 
মধযস্থ বকয়স্ক, বিশ্রাম কে) েয় েুে েেূত্ব িোয় োখাে বসগশনে এিিং েেূশত্বে মাকয াে বেশয় উপর্ুি িযিস্থাপনা 
বনশত হশি। 

o যর্খাশন সম্ভি যসখাশন, োয়িদ্ধ পেগণশক একমুখী র্াতায়াতশক উৎসাবহত কেশত মাকয াে অেিা িাৌঁধা োখশত 
হশি। 

• োয়িদ্ধ পেশেে অিেযই সমস্ত সাধােণভ্াশি িযিহৃত চত্বে এিিং সাধােণত োইন ততবে হশত পাশে অেিা যোক 
েমাশয়ত হশত পাশে এমন যকাশনা চত্বশে (যর্মন ক্লক ইন/আউে যস্টেন, স্বাস্থয বিবনিংশয়ে যস্টেন, বিশ্রাশমে কে, 
কযাে যেবেস্টাশেে চত্বে, পশণযে বনকেিতী োয়গাগুবে, গবেগুবেশত) েয় েুে েেূত্ব িোয় োখাে বিষয়টি উশেখ 
কশে বসগশনে এিিং েেূশত্বে মাকয ােগুবে যপাস্ট কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেশেে মশেে বনবেযি স্থাশনে বভ্তশে এিিং িাইশে, DOH COVID-19 এে সাইশনশেে সাশে সামঞ্জসযপূণয 
প্রতীক যপাস্ট কেশত হশি। োয়িদ্ধ পে তাশেে কমযশেে িা যসটিিং-এে উপে বভ্বি কশে বনশেশেে কাস্টমাইেড 
বচহ্ন ততবে কেশত পাশে, এই ধেশনে বচহ্ন বডপােয শমশন্টে বচশহ্নে সশে সেবতপূণয হশত হশি। বনম্নবেবখতগুবে কমী এিিং 
গ্রাহকশেে মশন কবেশয় যেওয়াে েনয বসগশনে িযিহাে কেশত হশি: 

o আপবন অসুস্থ হশে িাবডশতই অিস্থান কেশিন। 

o মুখািেণ বেশয় নাক ও মুখ যঢশক োখুন।  

o PPE সঠিকভ্াশি োখা এিিং র্খন প্রশয়ােন, তা িাবতে কো। 

o োেীবেক েেূশত্বে বনশেযোিেী যমশন চেুন। 

o COVID-19 এে উপসগয িা সিংক্রমশণে প্রবতশিেন কো, এিিং বকভ্াশি এটি কো উবচত। 

o হাশতে স্বাস্থযবিবধ এিিং পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুিকেশণে বনশেয বেকা অনুসেণ করুন। 

o শ্বাস-প্রশ্বাশসে র্োর্ে স্বাস্থযবিবধ এিিং কােিাে বেিাচাে যমশন চো। 

B. আর্দ্ধ যাস্থ্ন সমাস্থ্র্ি  

• োয়িদ্ধ পেগণশক কমীশেে সেেীশে সমশিত হওয়া (যর্মন টিম বমটিিং, স্টক রুম) র্তো সম্ভি সীবমত কেশত 
হশি এিিং যর্খাশন সম্ভি CDC-ে বনশেয বেকা "কশোনাভ্াইোস যোগ 2019 (COVID-19) এে বিরুশদ্ধ পবেকল্পনা 
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এিিং প্রবতবক্রয়াে েনয িযিসা ও বনশয়াগকােীশেে েনয অন্তিযতী বনশেয বেকা" (Interim Guidance for Businesses 
and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুর্ায়ী বভ্বডও িা 
যেবেকনোশেবন্সিং এে মশতা পদ্ধবত িযিহাে কেশত হশি। োয়িদ্ধ পেগণশক কমযচােীশেে সেেীশে উপবস্থত োকা 
বমটিিংগুবে উনু্মি, ভ্ােভ্াশি িায়ু চোচে কশে এমন োয়গায় কেশত হশি এিিং বনবিত কেশত হশি যর্ িযবিিগয 
পেস্পশেে মশধয েয় েুে সামাবেক েেূত্ব িোয় োশখন (যর্মন, যচয়াে োকশে, যচয়াশেে মশধয োয়গা যেশড 
যেওয়া, কমীশেে একটি কশে যচয়াে যেশড িসা) িা র্োর্ে বমশখে আিেণ পশেন। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক যোকেশনে উপবস্থবত সীবমত কশে অেিা অতযািেযক নয় এমন সুশর্াগ-সুবিধা এিিং সাম্প্রোবয়ক 
এোকা র্া র্োর্ে সামাবেক েূেত্ব পােশনে সুশর্াগ যেয় না তা িন্ধ কশে সামাবেক েেূত্ব পােনশক উৎসাবহত 
কেশত হশি। র্বে যখাো োশক, োয়িদ্ধ পেশক অিেযই এই ধেশনে সুবিধাে কাোকাবে সেঞ্জাশমে পাশে হযান্ড 
সযাবনোইোে িা েীিাণুনােক ওয়াইপ সেিোহ কেশত হশি (উোহেণস্বরূপ, যভ্বন্ডিং যমবেন, সাম্প্রোবয়ক কবে 
যস্টেন)। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক বিশ্রামকে এিিং যব্রক রুশমে মশতা যোে চত্বেগুবেশত পর্যাপ্ত সামাবেক েেূশত্বে পােশনে অভ্যাস 
কেশত হশি, এিিং এই ধেশনে এোকায় র্খন সামাবেক েেূত্ব েো কো র্াশি না, তখন যোক সমাগম সীবমত 
োখাে েনয সাইশনে এিিং বসশস্টম (যর্মন িযিহৃত হশচ্ছ িশে বচবহ্নত কো) িযিহাে কেশত হশি; এিিং  

• োয়িদ্ধ পেশেে কমীশেে সময়সূবচ েবডশয় বেশত হশি র্াশত যকাশনা সমাশিশে (যর্মন বিশ্রাশমে সময়) সামাবেক 
েেূত্ব িোয় োখা (অেযাৎ েয় েুে েেূত্ব) হশচ্ছ বকনা তা েেয োখা র্ায়। 

C. কমবস্থ্েস্থ্ের সরক্রেিা 

• োয়িদ্ধ পেশেে বনম্নবেবখত পদ্ধবতগুবেে মাধযশম পােস্পবেক সিংশর্াগ এিিং েনসমাগম কমাশত হশি: 

o কমযশেশেে সময়গুবেে সামঞ্জসযবিধান; 

o সামাবেক েেূশত্বে বনশেয বেকা পােশনে েনয, যর্খাশন উপর্ুি, যসখাশন অন-সাইে কমযচােীে সিংখযা হ্রাস কো; 

o বডোইন অেেিেে কো (উোহেণস্বরূপ A/B েে, আগমন/প্রস্থাশনে বিবভ্ন্ন সময়); 

o সম্ভি হশে, কার্যকোশপে যশ্রণীবিনযাস, র্াশত কমীো োেীবেক েেূত্ব িোয় োখশত পাশে এিিং একই সময় হাত 
বেশয় পণয স্পেয কোে সিংখযা কমাশত পাশে (যর্মন একেন কমী সমস্ত পযাবকিংশয়ে কাে কেশিন এিিং একেন 
বভ্ন্ন কমী যডবেভ্াবেে কাে কেশিন); এিিং/অেিা 

o গ্রাহকশেে বনশেশেে যকনাকাোে বেবনস িযাশগ যনওয়াে েনয উৎসাবহত কেশিন, তশি তা আিেযক নয়। 

• োয়িদ্ধ পেশেে প্রশয়ােন মশতা যকনাকাোে সময় বনয়ন্ত্রণ কেশত হশি র্াশত সম্প্রসাবেত পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুি 
কোে পদ্ধবত সবক্রয় কো র্ায়। 

D. েলােল ও র্ারিজে 

• োয়িদ্ধ পেগণশক সিযাবধক েমতাে আিবেযক েতয যমশন চেশত অিেযই প্রবতষ্ঠাশনে মশধয েনসমাগম বনেীেণ এিিং 
বনয়ন্ত্রণ কেশত হশি। 

o েনসমাগম মবনেে কেশত এিিং গ্রুপগুবেে সামাবেক সমাশিশেে সীমািদ্ধতা যমশন চো সুবনবিত কেশত োয়িদ্ধ 
পেগণশক পর্যাপ্ত কমযচােী িা বনোপিা কমী োখশত হশি।  

o োয়িদ্ধ পেগশণ অিেযই েনসমাগম িা একসাশে েমাশয়ত হওয়া বনবষদ্ধ কেশত হশি এিিং একসাশে েমাশয়ত 
হওয়া িন্ধ কেশত আশো কমযচােী বনশয়াগ কো সহ, পর্যাপ্ত কমযচােী িা বনোপিা কমী োখশত হশি।  
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• সিংশর্াগ র্োসম্ভি সীবমত কেশত োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই বপক-আপ এিিং যডবেভ্াবেগুবেে েনয বনবেযি এোকা 
স্থাপন কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেশেে স্পিভ্াশি বনধযাবেত পৃেক প্রশিে এিিং প্রস্থাশনে পে বেশত হশি, সম্ভি হশে। 

o োয়িদ্ধ পেগণশক যক্রতাশেে, মশেে এিিং যোকানগুবেে িাইশে, চােুষ ইবেত িা মাকয াে িযিহাে সহ, 
োেীবেক েেূত্ব িোয় যেশখ সাবেিদ্ধ কশে োৌঁড কোশনাে িযিস্থা োখশত হশি। 

• পণয যডবেভ্াবেে েনয, োয়িদ্ধ পেশেে স্পেয না কশে একটি যডবেভ্াবে িযিস্থাে িাস্তিায়ন কেশত হশি, যর্খাশন 
যডবেভ্াবে যনওয়াে সময় ড্রাইভ্াে গাবডশত িশস োকশি অেিা যর্খাশন সম্ভি নয় যসখাশন, োয়িদ্ধ পেো 
প্রতযাবেত কার্যকোশপে উপর্ুি গ্রহণশর্াগয PPE প্রোন কেশি র্াে মশধয নূযনতমভ্াশি যডবেভ্াবে প্রবক্রয়া চোকােীন 
সমশয়ে েনয বিনামূশেয যডবেভ্াবেে সাশে েবডত িযবিে েনয একটি মুশখে আিেণ অন্তভু্য ি োশক। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক পণযদ্রশিযে একটি যোড স্থানান্তে (উোাঃ একেন যডবেভ্াবে কোে ড্রাইভ্াশেে যেশক) কোে 
আশগ এিিং পশে অিেযই হাত েীিাণুমুিকেণ কেশত হশি (যর্মন পণয যোড কো শুরু কোে আশগ হাত 
েীিাণুমুি কো; এিিং একিাে সি পণয যোড কো হশয় যগশে, আিাে তাশেে হাত েীিাণুমুি কশে সমাপ্ত কো)।  

• োয়িদ্ধ পেগণশক যোকানগুবেে বভ্তশেে েনয কািযসাইড বপক-আপ বনবেযি কেশত হশি।   

• োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই অনুচে পবেশষিা স্থবগত কেশত হশি।  

• 20 আগস্ট 2020 যেশক কার্যকে, োয়িদ্ধ পেগুবে সীবমত েুড যকাশেয ে িসাে োয়গা খুেশত পাশে; তশি তা 
কেশত পাশে এই েশতয যর্ এই ধেশনে িসাে োয়গা এিিং খােয পবেশষিাে প্রবতষ্ঠানগুবে DOH এে " COVID-19 
েনস্বাশস্থযে সিংকেকােীন পবেবস্থবতশত খােয পবেশষিাে েনয অন্তিযতীকােীন বনশেয বেকা" (Interim Guidance for 
Food Services during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী কাে কশে, িসাে যেবিশেে 
মশধয যর্ যকান প্রশয়ােনীয় িযািধান, গ্রাহকশেে পশেে মশধয সামাবেক েেূত্ব িোয় োখা, এিিং েখেোবেশত্বে সীমা 
র্াে মশধয অন্তভু্য ি। 

• োয়িদ্ধ পেশেে যর্খাশন প্রশর্ােয যসখাশন সুশর্াগ-সুবিধা িন্ধ িা পবেমােয ন কেশত হশি, র্াে মশধয েশয়শে: 

o মশেে মশধয সাধােণ িসাে োয়গাগুবে িন্ধ কো, উপশে প্রেি েুড যকাশেয ে িসাে অঞ্চেগুবে োডা; 

o স্বীয় পবেশিেশনে িাে এিিং সযামপ্লােগুবে িন্ধ কো; এিিং 

o পাবনে যোয়াো িন্ধ কো। 

 
II. জােো 

A. র্াে ুপররশ্রুিকরি এর্ং রর্রডং রসস্থ্েম্ন  

• যর্ সি েবপিং মে 800,000 িগয েুশেে যচশয় িড, তাশেে যেশে োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই বনবিত কেশত হশি 
যর্ বিবডিং এে HVAC বসশস্টশমে পবেশ্রুতকেণ সিশেশক ভ্াশো যেে যেওয়া পবেশ্রুতকেণ িযিস্থা র্া িতয মাশন 
ইনস্টে কো বেল্টাশেে তাক এিিং এয়াে হযান্ডবেিং বসশস্টম বহশসশি, নূযনতম MERV-13, অেিা বেল্প সমতুেয িা 
িৃহিে (উোহেণস্বরূপ, HEPA), যর্মন প্রশর্ােয, এিিং যর্মন প্রতযবয়ত একেন HVAC যেকবনবেয়ান, যপোোে, িা 
সিংস্থা, ASHRAE-ে প্রতযবয়ত যপোোে, প্রতযবয়ত যেশট্রা-কবমেবনিং যপোোে, িা বনউ ইয়শকয ে োইশসন্সকৃত যপোোে 
বিবডিং ইবঞ্জবনয়াে দ্বাো এিিং নবেভু্ি। 
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o োয়িদ্ধ পেগণশক CDC এে সুপাবেেগুবে অনুর্ায়ী অবতবেি যভ্বন্টশেেন এিিং এয়াে বেশেেন বমটিশগেন 
যপ্রাশোকে গ্রহণ কোে কো বিশিচনা কেশত পাশে, বিশেষ কশে 15 িেশেে যিেী িয়সী ভ্িনগুশোে েনয, 
র্াে মশধয েশয়শে: 

▪ যভ্বন্টশেেন যেে এিিং আউেশডাে এয়াে যভ্বন্টশেেন র্তো সম্ভি িাডাশনা; 

▪ বসশস্টম েী য সময় ধশে চেমান োখা (উোহেণস্বরূপ, সম্ভি হশে 24/7); 

▪ চাবহো-বনয়বন্ত্রত যভ্বন্টশেেন বনবিয় কো, যর্খাশন র্ুবিসেত, বকন্তু তাও বসশস্টম িোয় োখা র্া তাো 
িায় ুসেিোহ িৃবদ্ধ কশে (উোহেণস্বরূপ, কনোশেন্স িা বমটিিং রুম); 

▪ সম্ভািয মাোয় পুনাঃসঞ্চােন হ্রাস িা বনমূযে কোে েনয আউেশডাে এয়াে ডযাম্পাে যখাো;  

▪ িায়ুিাবহত ভ্াইোস কণা বনবিয় কোে েনয র্োর্েভ্াশি বডোইন কো এিিং অবতশিগুনী েীিাণু বিবকেণ 
(UVGI) স্থাপশনে কো বিশিচনা কো; 

▪ িাইপাস সীবমত কোে েনয বেল্টাশেে বকনাো বসে কো; এিিং/অেিা 

▪ তাো সঠিকভ্াশি কাে কেশে তা বনবিত কেশত বসশস্টম এিিং বেল্টাে বনয়বমত পবেেেযন কো, এিিং 
বেল্টােগুবে র্োর্েভ্াশি ইনস্টে কো, পবেশষিাে যময়ােকাশে সাবভ্য স কোশনা হয় তা বনবিত কো। 

• একটি মে 800,000 িগয েুশেে যিবে এিিং যসটি একটি বিবডিং HVAC বসশস্টম বেল্টাশেেন যেটিিং পূেণ কেশত 
অেম হশে, োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই একেন প্রতযবয়ত HVAC যেকবনবেয়ান, যপোোে, অেিা 
যকাম্পাবন,ASHRAE-প্রতযবয়ত যপোোে, প্রতযবয়ত যেশট্রা-কবমেবনিং যপোোে, অেিা বনউ ইয়কয  োইশসন্সপ্রাপ্ত 
যপোোে বিবডিং ইবঞ্জবনয়াশেে যেশক সাটিয বেশকে যনওয়া এিিং নবেভু্ি কো যর্ িতয মাশন ইনস্টে কো বেল্টাে ে 
 ্ র্াক এিিং এয়াে হযান্ডবেিং বসশস্টম নূযনতম স্তশে গেম এিিং োন্ডা কেশত পােশি না র্া তাো অনযোয় COVID-
19 মহামাবেে েনস্বাস্থয সঙ্কশেে আশগ কেশত পােশতন এিিং র্বে যতমন উচ্চ মাোে বেশেেন (অেযাৎ MERV-13 
িা তাে যিবে) ইন্সেে কো হত। উপেন্তু, MERV-11 িা MERV-12 এে কশম অপাশেে কোে েনয োয়িদ্ধ 
পেশক অিেযই স্বাস্থয েপ্তশেে (DOH) পর্যাশোচনাে েনয অবতবেি যভ্বন্টশেেন এিিং এয়াে বেশেেন কমাশনাে 
যপ্রাশোকে সহ এই ধেশনে নবেপে োখশত হশি। সকে যেশেই, োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই অন্তত MERV-11 এে 
একটি বিবডিং HVAC বসশস্টম বেশেেন যেটিিং িোয় োখশত হশি। 

o উপেন্তু, যর্ সকে োয়িদ্ধ পে MERV-13 িা তাে যিবে বেল্টাে যেটিিং পূেণ কেশত অেম, তাশেে CDC 
এে সুপাবেেগুবে অনুর্ায়ী অবতবেি যভ্বন্টশেেন এিিং এয়াে বেশেেন বমটিশগেন যপ্রাশোকে স্থাপন কেশত হশি, 
যর্খাশন উপর্ুি, র্াে মশধয োকশি: 

▪ যভ্বন্টশেেন যেে এিিং আউেশডাে এয়াে যভ্বন্টশেেন র্তো সম্ভি িাডাশনা; 

▪ বসশস্টম েী য সময় ধশে চেমান োখা (উোহেণস্বরূপ, সম্ভি হশে 24/7); 

▪ চাবহো-বনয়বন্ত্রত যভ্বন্টশেেন বনবিয় কো, যর্খাশন র্ুবিসেত, বকন্তু তাও বসশস্টম িোয় োখা র্া তাো 
িায় ুসেিোহ িৃবদ্ধ কশে (উোহেণস্বরূপ, কনোশেন্স িা বমটিিং রুম); 

▪ সম্ভািয মাোয় পুনাঃসঞ্চােন হ্রাস িা বনমূযে কোে েনয আউেশডাে এয়াে ডযাম্পাে যখাো;  

▪ িায়ুিাবহত ভ্াইোস কণা বনবিয় কোে েনয র্োর্েভ্াশি বডোইন কো এিিং অবতশিগুনী েীিাণু বিবকেণ 
(UVGI) স্থাপশনে কো বিশিচনা কো; 

▪ িাইপাস সীবমত কোে েনয বেল্টাশেে বকনাো বসে কো; এিিং/অেিা 

▪ তাো সঠিকভ্াশি কাে কেশে তা বনবিত কেশত বসশস্টম এিিং বেল্টাে বনয়বমত পবেেেযন কো, এিিং 
বেল্টােগুবে র্োর্েভ্াশি ইনস্টে কো, পবেশষিাে যময়ােকাশে সাবভ্য স কোশনা হয় তা বনবিত কো। 
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• যর্ সি মে 800,000 িগয েুশেে যচশয় যোশো, তাশেে যেশে োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই বনবিত কেশত হশি যর্ 
বিবডিং এে HVAC বসশস্টশমে পবেশ্রুতকেণ সিশেশক ভ্াশো যেে যেওয়া পবেশ্রুতকেণ িযিস্থা র্া িতয মাশন ইনস্টে 
কো বেল্টাশেে তাক এিিং এয়াে হযান্ডবেিং বসশস্টম বহশসশি, নূযনতম MERV-11, অেিা বেল্প সমতুেয িা িৃহিে 
(উোহেণস্বরূপ, HEPA), বকন্তু মূেত MERV-13, যর্মন প্রশর্ােয, এিিং যর্মন প্রতযবয়ত একেন HVAC 
যেকবনবেয়ান, যপোোে, িা সিংস্থা,ASHRAE-ে প্রতযবয়ত যপোোে, প্রতযবয়ত যেশট্রা-কবমেবনিং যপোোে, িা বনউ 
ইয়শকয ে োইশসন্সকৃত যপোোে বিবডিং ইবঞ্জবনয়াে দ্বাো এিিং নবেভু্ি। 

o োয়িদ্ধ পেগণশক CDC এে সুপাবেেগুবে, অনুর্ায়ী অবতবেি যভ্বন্টশেেন এিিং এয়াে বেশেেন বমটিশগেন 
যপ্রাশোকে গ্রহণ কোে কো বিশিচনা কেশত পাশে, বিশেষ কশে MERV-13 বেল্টাশেেন যেটিিংশয়ে কম এিিং 
15 িেশেে যিেী পুেশনা বিবডিংগুবেে েনয, র্াে মশধয েশয়শে: 

▪ যভ্বন্টশেেন যেে এিিং আউেশডাে এয়াে যভ্বন্টশেেন র্তো সম্ভি িাডাশনা; 

▪ বসশস্টম েী য সময় ধশে চেমান োখা (উোহেণস্বরূপ, সম্ভি হশে 24/7); 

▪ চাবহো-বনয়বন্ত্রত যভ্বন্টশেেন বনবিয় কো, যর্খাশন র্ুবিসেত, বকন্তু তাও বসশস্টম িোয় োখা র্া তাো 
িায় ুসেিোহ িৃবদ্ধ কশে (উোহেণস্বরূপ, কনোশেন্স িা বমটিিং রুম); 

▪ সম্ভািয মাোয় পুনাঃসঞ্চােন হ্রাস িা বনমূযে কোে েনয আউেশডাে এয়াে ডযাম্পাে যখাো;  

▪ িায়ুিাবহত ভ্াইোস কণা বনবিয় কোে েনয র্োর্েভ্াশি বডোইন কো এিিং অবতশিগুনী েীিাণু বিবকেণ 
(UVGI) স্থাপশনে কো বিশিচনা কো; 

▪ িাইপাস সীবমত কোে েনয বেল্টাশেে বকনাো বসে কো; এিিং/অেিা 

▪ তাো সঠিকভ্াশি কাে কেশে তা বনবিত কেশত বসশস্টম এিিং বেল্টাে বনয়বমত পবেেেযন কো, এিিং 
বেল্টােগুবে র্োর্েভ্াশি ইনস্টে কো, পবেশষিাে যময়ােকাশে সাবভ্য স কোশনা হয় তা বনবিত কো। 

• এশকিাশে িন্ধ োকা একটি বিবডিংশয় যোকেন বেশে আসাে আশগ, একটি স্বাস্থযকে এিিং বনোপে পবেশিে সুবনবিত 
কেশত, োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই বেশে আসাে আশগে পেীো, কাে এিিং মূেযায়নগুবে সম্পূণয কেশত হশি। এই 
বসশস্টমগুবেে মশধয অন্তভু্য ি, বকন্তু সীবমত নয়, যমকাবনকযাে বসশস্টম, ওয়াোে বসশস্টম, বেেে, এিিং HVAC 
বসশস্টমগুবে।  

o র্ন্ত্রপ্তাবতগুবে কতবেন ধশে বনবিয় বেে তাে ওপে বনভ্য ে কশে, যমবেনাবে (যর্মন ভ্াল্ভ্ এিিং সুইচ) 
সঠিকভ্াশি অপাশেে কেশে তা সুবনবিত কেশত োয়িদ্ধ পেগণশক বসশস্টমগুবেশক সতকয  পর্যশিেণ কশে চাোশত 
হশি।  

o েী যবেন িন্ধ োকাে পশে বসশস্টমগুবেশক পুনোয় চাে ুকেশত বনবেযি বসশস্টম অযাক্সশনে প্রশয়ােন হশত পাশে। 
পর্যশিেণ অনুর্ায়ী িন্ধ োকাে যময়াে এিিং অিস্থাে ওপে বভ্বি কশে োয়িদ্ধ পেগণশক এই আইশেমগুবেে 
প্রবতটিে প্রশয়ােনীয়তা বনধযােণ কেশত হশত পাশে।  

o র্োেযতা এিিং প্রশর্ার্যতা অনুর্ায়ী, োয়িদ্ধ পেগণশক যমকআপ/িাইশেে এয়াে বসশস্টশমে বডোইশনে ওপে 
বনভ্য ে কশে অন্তত 24  ণ্টাে েনয বিবডিংটিশক বনমযে িায় ুবেশয় পবেপূণয কেশত হশি।  

o োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই সুবনবিত কেশত হশি যর্ এয়াে বেল্টােগুবে প্রশয়ােন (যর্মন, বিবডিংটি বনমযে িায় ু
বেশয় পবেপূণয কোে পশে) অনুর্ায়ী িেোশনা হশয়শে।  

o োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই সুবনবিত কেশত হশি যর্ কুবেিং োওয়ােগুবে যস্টশেে আিবেযকতা অনুর্ায়ী 
েেণাশিেণ ও মবনেে কো হশয়শে এিিং যর্ যকাশনা িন্ধ ওয়াোে বসশস্টম এিিং/অেিা ওয়াোে বেচাশেে েনয 
োসায়বনক এিিং মাইশক্রািায়াে স্তেগুবে উবেবখত পবেসীমাে মশধয আশে, এিিং যকাশনা বডভ্াইশস েে েশম 
োকশে তা যিে কশে যেওয়া হশয়শে।  
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o প্রশর্ােয হশে, োয়িদ্ধ পেগণশক বিবডিংশয়ে েে পবেচােনা পবেকল্পনা অনুর্ায়ী অিেযই োন্ডা- এিিং গেম-েে 
ফ্লাে কেশত হশি।  

o োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই সুবনবিত কেশত হশি যর্ বিবডিংশয়ে ওয়াোে বসশস্টম ফ্লাে কোে পশে যর্ যকাশনা 
ওয়াোে বেল্টাে প্রশয়ােন অনুর্ায়ী িেোশনা হশয়শে। 

o যর্ সকে বিবডিং পুশোপুবে িন্ধ বেে যসগুবেে েনয, োয়িদ্ধ পেগণশক সুবনবিত কেশত হশি যর্ বেওশপবনিং 
এে আশগ সমস্ত যমকাবনকযাে র্ন্ত্রপাবত এিিং বসশস্টশমে অপাশেেন বেশস্টাে কো হশয়শে।  

B. প্ররিরোমূলক সরঞ্জাম  

• োয়িদ্ধ পেশেে বনবিতভ্াশি যেখশত হশি র্াশত কমীো গ্রাহক অেিা সহকমীশেে যেশক েয় েুশেে মশধয 
োকাকােীন যেস কভ্াবেিং পশে োশক। এমনকী যক্রতাশেে সশে আোপচাবেতাকােীন যর্শকাশনা সময় (যর্মন ক্রশয়ে 
েনয আহ্বান, হাশত যেওয়াে েনয যকাশনা আইশেম যমাডাশনা, বনোপিাে কােশণ পােস্পবেক সিংশর্াগ) কমীশেে 
মুশখে আিেণ পেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক এই বিষয়টি অিেযই বনবিত কেশত হশি যর্ন একটি গ্রহণশর্াগয মুশখে আিেণ পশে োকশেই 
যক্রতাো যকিেমাে মশে এিিং মশেে মশধযে যোকাশন প্রশিশেে অনুমবত পাশিন; তশি এশেশে যক্রতাে িয়স 
ে’ুিেশেে যিবে এিিং বচবকৎসাগতভ্াশি যসই ধেশণে আিেণ সহয কেশত পাশেন বকনা তা বিশিচয। 

• বনবেযি কমযশেশেে বক্রয়াকোশপে েনয আিবেযক PPE এে প্রশয়ােনীয়তা োডাও, োয়িদ্ধ পেগুবেশক অিেযই 
গ্রহণশর্াগয মুশখে আিেণ সিংগ্রহ কেশত, ততবে কেশত িা অনযোয় অেয ন কেশত হশি এিিং এই ধেশনে আিেণ 
কমযশেশে োকাকােীন কমযচােীশেে বিনা মূশেয প্রোন কো উবচত। যকাশনা কমযচােী িা যক্রতাে মুশখে আিেণ 
িেোিাে প্রশয়ােন হশে তা প্রোন কোে েনয োয়িদ্ধ পেগুবেে কাশে মুশখে আিেণ এিিং অনযানয প্রশয়ােনীয় 
PPE-এে পর্যাপ্ত যর্াগান োকশত হশি। স্বীকৃত মুশখে আিেণগুবেে মশধয অন্তভু্য ি, বকন্তু যসগুবেে মশধয সীমািদ্ধ 
নয়, কাপড (উো: িাবডশত ততবে যসোই কো কাপড, োবে কশে কাো, িদনা), সাবেয কযাে মাস্ক, N95 
যেসপাইশেেে এিিং যেস বসড।  

• মুশখে আিেণগুবে অিেযই পবেষ্কাে কেশত এিিং িেোশত হশি এিিং যেয়াে কো র্াশি না। অনুগ্রহ কশে কাপশডে 
মুশখে আিেণ এিিং অনযানয ধেশনে PPE সম্পবকয ত অবতবেি তশেযে েনয যসইসাশে তা িযিহাে এিিং পবেষ্কাশেে 
বনশেযোিেীে েনয যোগ বনয়ন্ত্রণ ও প্রবতশোধ যকন্দ্র (CDC) এে বনশেয বেকা যেখুন। 

o মশন োখশিন যর্ কাপশডে মুশখে আিেণ িা বনষ্পবিশর্াগয মাস্ক যসইসি কমযশেশেে কার্যকোশপে েনয 
গ্রহণশর্াগয মুশখে আিেণ বহসাশি বিশিচনা কো হশি না যর্খাশন মুশখে আিেশণে প্রশয়ােনীয়তাে যেশে উচ্চ 
মাোে সুেো প্রশয়ােন। উোহেণস্বরূপ, N95 যেবস্পশেেেগুবে বচোচবেতভ্াশি বনবেযি খুচশো িযিসাবয়ক 
কার্যকোপগুবেে েনয প্রশয়ােন হশে, যকাশনা কাপড িা িাবডশত ততবে মাস্ক যসখাশন পর্যাপ্ত হত না। োয়িদ্ধ 
পেগুবেশক এই ধেশনে বনোপিা সেঞ্জাশমে েনয যপোগত বনোপিা এিিং স্বাস্থয প্রোসন (OSHA) মান যমশন 
চেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই কমযচােীশেে তাশেে বনেস্ব স্বীকৃত মুশখে আিেণ িযিহাে কোে অনুমবত বেশত হশি 
বকন্তু কমযচােীো তাশেে বনশেে মুশখে আিেণ সেিোহ কেশত পােশিন না। উপেন্তু, এই বনশেয বেকা কমযচােীশেে 
তাশেে বনেস্ব প্রবতেোমূেক মুশখে আিেণগুবে (যর্মন সাবেয কযাে মাস্ক, N95 যেসবপশেেে িা যেস বেড) পেশত 
িাধা যেয় না। কমযচােীশেে কাশেে ধেন অনুর্ায়ী োয়িদ্ধ পেগণশক তাশেে আশো প্রবতেোমূেক PPE পো 
িাধযতামূেক কেশত হশত পাশে। বনশয়াগকতয াশেে সকে প্রশর্ােয যপোগত বনোপিা এিিং স্বাস্থয প্রোসন (OSHA) 
মান যমশন চেশত হশি।  
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• োয়িদ্ধ পেগণশক র্ন্ত্রপাবত, যেবেস্টাে এিিং গাবডে মশতা বেবনসগুবে যেয়াে কোে পাোপাবে যেয়াে কো 
পৃষ্ঠতশেে স্পেয সীবমত কেশত িযিস্থা বনশত হশি; অেিা কমীো র্খন যেয়াে কো সামগ্রীে অেিা প্রায়ই স্পেয 
কো পৃষ্ঠতশেে সিংস্পশেয আসশি তখন তাশেে গ্লাভ্স (িযিসাে অেিা বচবকৎসাগতভ্াশি উপর্ুি) পশে োকশত 
হশি; অেিা সিংস্পশেয আসাে আশগ এিিং পশে কমীশেে হাত েীিাণুমুি কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেগুবেশক বনবিত কেশত হশি যকাশনা ধেশনে খােযদ্রিয সামোশনাে সময় গ্লাভ্স পো আশে। 

• োয়িদ্ধ পেগুবেশক অিেযই কমীশেে প্রবেবেত কেশত হশি কীভ্াশি উপর্ুি উপাশয় PPE পো, খুশে োখা, পবেষ্কাে 
কো (প্রশর্ােয হশে), এিিং যেশে যেওয়া হয়, র্াে মশধয সীবমত না হশেও অন্তভু্য ি উপর্ুি মুশখে আিেণ। 

C. স্বাযেরর্রি, পররচ্ছন্নিা, এর্ং জীর্ানুমুক্তকরি 

• প্রাসবেকতা অনুর্ায়ী, োয়িদ্ধ পেগণশক "COVID-19 এে েনয সেকাবে এিিং যিসেকাবে যকন্দ্রগুবে পবেষ্কাে এিিং 
েীিাণুমুি কোে বনশেয বেকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for 
COVID-19) এিিং "েcেবডশয় পডা োমান" (STOP THE SPREAD) যপাস্টাে সশমত CDC এিিং DOH-এে 
প্রস্তাবিত স্বাস্থযবিবধ এিিং পবেষ্কেণ ও েীিাণুমুিকেশণে আিবেযক েতয গুবে যমশন চো হশচ্ছ বক না তা োবয়ত্বেীে 
পেগণশক বনবিত কেশত হশি। োয়িদ্ধ পেশক েগ িোয় োখশত হশি র্াশত তাবেখ, সময় এিিং পবেচ্ছন্নতাে 
পবেবধ অন্তভু্য ি। 

• োয়িদ্ধ পেশক অিেযই সাইশে হাশতে পবেচ্ছন্নতা যস্টেন সেিোহ এিিং েেণাশিেণ কেশত হশি, বনম্নরূশপ: 

o হাত যধায়াে েনয: সািান, উষ্ণ প্রিাবহত পাবন, এিিং বডসশপাশেিে কাগশেে যতায়াশে। 

o হাত সযাবনোইে কোে েনয: যর্খাশন হাত যধায়াে সুবিধা পাওয়া র্াশি না িা সম্ভি নাও হশত পাশে যসইসি 
এোকাে েনয একটি অযােশকাহে বভ্বিক হযান্ড সযাবনোইোে র্াশত অন্তত 60% অযােশকাহে োশক। 

o কমী এিিং যক্রতাে িযিহাশেে েনয োয়িদ্ধ পেগণশক সমগ্র মশে হযান্ড সযাবনোইোে উপেব্ধ োখশত হশি; এটি 
সুবিধােনক স্থানগুবেশত োখশত হশি যর্মন যক্রতাশেে প্রশিশেে োয়গাগুবেশত, তশেযে বকওস্ক, এিিং যক্রতাশেে 
েনয প্রবতটি যোকাশনে প্রশিে দ্বাশে এিিং কযাে যেবেস্টাশে অেিা যপশমন্ট োবমযনােগুবেশত। োয়িদ্ধ পেগণশক 
অিেযই হযান্ড সযাবনোইোশেে োয়গাগুবেে কাশে খুি যিবে যনািংো হাত সািান এিিং েে বেশয় ধুশত হশি 
বচবহ্নত কো সাইশনে অন্তভু্য ি কেশত হশি; হাত খুি যিবে যনািংো হশয় যগশে হযান্ড সযাবনোইোে কার্যকে হয় 
না। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক যেয়াে কো এিিং প্রায়েই স্পেয কো পৃষ্ঠতশেে েনয উপর্ুি পবেচ্ছন্নতাে/েীিাণুমুিকেণ 
উপকেণ সেিোহ কেশত হশি এিিং এই পৃষ্ঠতশেে িযিহাশেে আশগ এিিং পশে কমীশেে হাশতে পবেচ্ছন্নতা সহ 
প্রস্তুতকােকশেে বনশেযেনা অনুসেণ কশে এই উপকেণ িযিহাে কেশত উৎসাবহত কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক মেটিশক বনয়বমতভ্াশি পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুি কেশত হশি এিিং অশনশকে দ্বাো িযিহৃত উচ্চ 
ঝুৌঁ বক সম্পন্ন স্থানগুবেশক আেও বনয়বমত পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুি কেশত হশি। পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুিকেণ 
পুঙ্খানুপুঙ্খ এিিং অনিেত কেশত োকশত হশি এিিং অন্তত বেশন েিুাে, িা প্রশয়ােন অনুর্ায়ী আশো  ন ন কেশত 
হশি। কীভ্াশি যেবসবেটিগুবে পবেষ্কাে কেশিন তাে বিেে বনশেযোিেীে েনয অনুগ্রহ কশে DOH এে"COVID-19 
এে েনয সেকাবে এিিং যিসেকাবে যকন্দ্রগুবে পবেষ্কাে কো এিিং েীিাণুমুি কোে বিষশয় অন্তিযতীকােীন 
বনশেয বেকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for 
COVID-19) যেখুন। 

o োয়িদ্ধ পেগণশক যেস্টরুমগুবে অিেযই বনয়বমত পবেষ্কাে ও েীিাণুমুি কো সুবনবিত কেশত হশি। 
িযিহাশেে পবেমাশণে উপে বনভ্য ে কশে বিশ্রামকে আশো  ন  ন পবেষ্কাে কো উবচত।  
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▪ যর্খাশন সম্ভি যসখাশন োয়িদ্ধ পেশক অিেযই বচহ্ন, িযিহৃত হশচ্ছ এমন বচহ্ন এিিং অনযানয পদ্ধবতশত 
বিশ্রামকশেে ধােণ েমতা হ্রাস কশে েেূত্ব বিবধমাো পােন বনবিত কেশত হশি।  

o োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই সুবনবিত কেশত হশি যর্ র্ন্ত্রপাবতগুবে, বনিবন্ধত েীিাণুনােক িযিহাে কশে 
বনয়বমতভ্াশি েীিাণুমুি কো হশচ্ছ, অন্ততপশে কমীো র্তিাে ওয়াকয শস্টেনগুবে পবেিতয ন কশে ততিাে 
সশমত। EPA দ্বাো COVID-19-এে বিরুশদ্ধ কার্যকে বহশসশি েনাি হওয়া বনউইয়কয  যস্টশেে পবেশিে সিংেেণ 
েপ্তশেে (Department of Environmental Conservation, DEC) বনিবন্ধত তাবেকাভু্ি সামগ্রীগুবে িযিহাে 
করুন। 

o পবেষ্কাে িা েীিাণুমুি কোে পণযগুবে অেিা পবেষ্কাে িা েীিাণুনাশেে প্রবক্রয়া বনোপিাে ঝুৌঁ বক ততবে কশে 
অেিা উপকেণ িা র্ন্ত্রপাবতে কমযেমতা কবমশয় বেশে, োয়িদ্ধ পেশেে বনষ্পবিশর্াগয গ্লাভ্শসে িযিহাে 
এিিং/অেিা সেিোশহে মাশঝ হাত যধায়াে োয়গায় িযিস্থা কেশত হশি এিিং/অেিা যসই ধেশনে র্ন্ত্রপাবত 
িযিহাশে কমী সিংখযাে সীমািদ্ধতা আনশত হশি। 

• একেন কমী িা গ্রাহশকে COVID-19 পবেটিভ্ যকস েনাি হশে তাে সিংস্পশেয আসা এোকাগুবে পবেষ্কাে এিিং 
েীিাণুমুি কোে িযিস্থা োয়িদ্ধ পেগুবেশক কেশত হশি, এই ধেশনে পবেষ্কাে এিিং েীিাণুনাশেে প্রবক্রয়ায়, 
নূযনতমপশে, সিশেশক অবধক যোক চোচে এোকা এিিং যিবে স্পেয কো হয় এমন পৃষ্ঠতে (যর্মন যভ্বন্টিং 
যমবেন, হযান্ডশেইে, িােরুম, েেোে হাতে) অন্তভু্য ি কেশত হশি।  

• যকাশনা িযবিে COVID-19 আশে িশে সশদহ হশে অেিা বনবিত হশে "আপনাে যেবসবেটি পবেষ্কাে কো এিিং 
েীিাণুমুি কো"ে (Cleaning and Disinfecting Your Facility) সম্পবকয ত CDC এে বনশেয বেকা বনম্নরূপ:  

o COVID-19 এ আক্রান্ত সশদহভ্ােন িযবি িা অসুস্থ িযবি দ্বাো িযিহৃত এোকা িন্ধ কশে বেন। 

▪ োয়িদ্ধ পেগণশক তাশেে কােকময িন্ধ কোে প্রশয়ােন হশি না, র্বে তাো সিংক্রবমত অঞ্চেগুবে িন্ধ 
কশে বেশত পাশেন। 

o এোকায় বিমান িাতাস িাডাশনাে েনয িাইশেে েেো ও োনাো খুেুন। 

o পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুি কোে আশগ 24  ণ্টা অশপো করুন। র্বে 24  ণ্টা সম্ভি না হয়, তাহশে র্তেণ 
সম্ভি অশপো করুন। 

o COVID-19 আশে িশে সশদহভ্ােন িা বনবিত িযবিে দ্বাো িযিহৃত সকে এোকা পবেষ্কাে এিিং েীিাণুমুি 
করুন যর্মন অবেস, িােরুম, সাধােণ এোকা, এিিং যেয়াে কো সেঞ্জাম। 

o একিাে অঞ্চেটি র্োর্েভ্াশি পবেষ্কাে ও েীিাণুমুি কো হশয় যগশে, যসটি িযিহাশেে েনয আিাে খুশে 
যেওয়া যর্শত পাশে। 

▪ COVID-19 আশে িশে সশদহ কো অেিা বনবিতভ্াশি সিংক্রবমত িযবিে  বনষ্ঠ সাবন্নশধয িা কাোকাবে 
আশসনবন এমন কমযচােীো পবেষ্কাে ও েীিাণুমুি কোে পশে অবিেশম্ব কাশেে োয়গায় বেশে আসশত 
পােশিন। 

▪ " বনষ্ঠ িা কাোকাবে" যর্াগাশর্াগ সম্পশকয  তশেযে েনয DOH এে "COVID-19 সিংক্রমণ িা এক্সশপাোশেে 
পে কাশে বেশে আসা সেকাবে ও যিসেকাবে কমযচােীশেে েনয অন্তিযতীকােীন বনশেয বেকা" (Interim 
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection 
or Exposure) যেখুন। 

o র্বে সাত বেশনে যিেী সময় অবতিাবহত হয় COVID-19 আশে িশে সশদহভ্ােন িা বনবিত িযবি যেবসবেটি 
পবেেেযন কোে পে িা িযিহাে কোে পে, তাহশে স্থানটিশক অবতবেি পবেষ্কাে কোে এিিং েীিানুমুি কোে 
প্রশয়ােন যনই, বকন্তু বনয়মমাবেক পবেষ্কাে এিিং েীিানুমুি কো অিযাহত োখা উবচৎ। 
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• যেয়াে কো সামগ্রী (যর্মন িাশস্কে, যপশমশন্টে বডভ্াইস) সামোশনাে সাশে েবডত কার্যকোশপে েনয, এোকা 
(যর্মন বপকআশপে এোকা) এিিং/অেিা পৃষ্ঠতে (যর্মন েেো, োচ-বিন বডশেক্টবেে), এে িযিস্থাপনাে েনয, 
যসই এোকা এিিং সামগ্রীগুবে নূযনতমভ্াশি প্রতযহ েিুাে পবেষ্কাে কশে েীিাণুমুি কো হয় িশে োয়িদ্ধ পেশেে 
বনবিত কেশত হশি।  

• োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই কমযচােীশেে খািাে এিিং পানীয় (যর্মন, িাশেে স্টাইশেে খািাে) ভ্াগ কশে খাওয়া 
বনবষদ্ধ কেশত হশি, িাবড যেশক োঞ্চ বনশয় আসশত উৎসাবহত কেশত হশি, এিিং যর্খাশন, সম্ভি, খািাে খাওয়াে 
সময় সামাবেক েেূত্ব িোয় োখাে মশতা পর্যাপ্ত োয়গা োখশত হশি। 

D. পযবােক্ররমকভাস্থ্র্ পনুরাে শুরু করা 

• োয়িদ্ধ পেগণশক পর্যায়ক্রবমক-ভ্াশি কার্যকোপগুবে বেওশপবনিংশয়ে েনয উৎসাবহত কো হয় র্াশত অপাশেেনগত 
সমসযাগুবে মে সম্পবকয ত বক্রয়াকোপগুবে স্বাভ্াবিক পর্যাশয় বেশে আসাে আশগ সমাধান কশে যনওয়া র্ায়। োয়িদ্ধ 
পেশেে প্রেমিাে পুনোয় যখাোে সময় পবেিতয শনে সশে মাবনশয় বনশয় বক্রয়াকোপ উপেভ্য কশে যতাোে েনয 
কমী সিংখযা, কাশেে সময় এিিং গ্রাহকশেে সিংখযা সীবমত কোে কো বিশিচনা কেশত হশি। 

E. গযাোস্থ্যাে পররকল্পনা 

• োয়িদ্ধ পেগণশক বনবিত কেশত হশি যর্ তাো যস্টশেে-ইসুয কো বেশল্পে বনশেয বেকাটি পর্যাশোচনা কশেশেন এিিং 
িুশঝশেন, এিিং এটিও বনবিত কেশত হশি যর্ তাো যসগুবে কার্যকে কেশিন। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক কমযচােী এিিং যক্রতাশেে েনয একটি যর্াগাশর্াগ পবেকল্পনা গশড তুেশত হশি র্া প্রশর্ােয 
বনশেযোিেী, প্রবেেণ, সাইশনে এিিং কমযচােীশেে তেয প্রোশনে একটি অবিচবেত উপায়শক অন্তভু্য ি কশে। োয়িদ্ধ 
পেগণশক ওশয়িশপে, যেক্সে এিিং ইশমে গ্রুপ, এিিং যসােযাে বমবডয়া গশড যতাোে কো বিশিচনা কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেগণশক মুশখ িশে িা সাইশনশেে মাধযশম, একটি েয় েুশেে সামাবেক েেূত্ব িোয় না োখা র্াওয়াে 
যেশে, PPE, বিশেষ কশে মুশখে আিেণ িযিহাে কো সম্পশকয  যক্রতাশেে CDC এিিং DOH এে বনশেয বেকাগুবে 
যমশন চেশত উৎসাবহত কেশত হশি। 

• োয়িদ্ধ পেশেে উপর্ুি স্বাস্থযবিবধ, োেীবেক েেূত্ব িোয় োখাে বনয়ম, PPE এে উপর্ুি িযিহাে এিিং পবেষ্কেণ 
ও েীিাণুনাশেে যপ্রাশোকেগুবে যমশন চোে কো কমী এিিং গ্রাহকশেে মশন কবেশয় বেশত মশেে বভ্তশে এিিং িাইশে 
বসগশনে যপাস্ট কেশত হশি। 

 

III. প্ররক্রোসমূহ 

A. রিরনং এর্ং গটরেং 

• োয়িদ্ধ পেশেে কমীশেে েনয এিিং যর্খাশন সম্ভি যসখাশন সাোৎকােীশেে েনয িাধযতামূেক প্রাতযবহক স্বাস্থয 
বিবনশয়ে িযিস্থা িাস্তিায়ন কেশত হশি, তশি এই ধেশণে বিবনিং গ্রাহক িা যডবেভ্াবে কমীশেে েনয িাধযতামূেক 
হশি না।  

o কমীো কমযশেশে বেশপােয  কোে আশগ, র্তেেূ সম্ভি বিবনিংশয়ে িযিস্থা েেূিতী স্থান যেশক কো যর্শত পাশে 
(যর্মন যেবেশোন িা তিেযুবতক সমীো); অেিা সাইশেও কো যর্শত পাশে। 

o বিবনিং যেষ হওয়াে পূশিয এশক অপশেে সাশে  বনষ্ঠ িা বনকে েেূশত্ব োকা শ্রবমকশেে পেষ্পশেে মশধয একবেত 
হওয়াে যেশক বিেত োখাে েনয বিবনিংশয়ে িযিস্থা কো উবচত। 
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o অন্তত সি কমী এিিং বভ্বেেেশেে েনয বিবনিং িাধযতামূেক কেশত হশি, (বকন্তু গ্রাহকশেে েনয নয়), এিিং 
একটি প্রশনািে িযিহাে কেশত হশি র্া বনধযােণ কশে যর্ কমী িা বভ্বেেেটিে সাশে বনশম্নাি  েনা  শেশে বক 
না: 

(a) যেশনশুশন গত 14 বেশনে মশধয COVID-19 এে েনয পেীোয় পবেটিভ্ েে এশসশে িা র্াে মশধয 
COVID-19 এে উপসগয েশয়শে এমন কাশোে  বনষ্ঠ িা বনকে সিংস্পশেয যেশকশেন। 

(b) গত 14 বেশনে মশধয COVID-19 পেীোে েে পবেটিভ্ এশসশে; এিিং/অেিা 

(c) গত 14 বেশন তাে COVID-19 এে যকানও েেণ যেখা বেশয়শে বক না। 

• COVID-19 এে সাশে সিংবেি উপসগয সম্পশকয  সিযাবধক হােনাগােকৃত তশেযে েনয "Symptoms of Coronavirus" 
(কশোনাভ্াইোশসে উপসগযগুবে) সম্পশকয  CDC বনশেয বেকা যেখুন।  

• োয়িদ্ধ পেগশণে উবচৎ িযবিিশগযে েনয এটি আিেযক কো র্াশত, র্বে এিিং র্খন উপশোি যকান প্রশনে প্রবত 
তাশেে উিশে পবেিতয ন হয় তাো যর্ন অবিেশম্ব তা প্রকাে কশেন, যর্মন র্বে তাো উপসগয অনুভ্ি কেশত শুরু 
কশেন, কাশেে সময় িা তাে পশে। 

• বিবনিংশয়ে প্রশনািশেে পাোপাবে, মাবকয ন র্ুিোশষ্ট্রে কমযসিংস্থাশনে সমান সুশর্াগ কবমেন (U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission) িা DOH এে বনশেযোিেী অনুর্ায়ীও তাপমাো পেীো কো হশত পাশে। 
োয়িদ্ধ পে কতৃয ক কমীশেে স্বাস্থয তশেযে যেকডয  োখা বনবষদ্ধ (উোহেণস্বরূপ, একেন িযবিে বনবেযি তাপমাোে 
তেয), বকন্তু এমন যেকডয  িোয় োখাে অনুমবত যেওয়া হয় র্া বনবিত কশে যর্ িযবিশক বিন কো হশয়শে এিিং 
এই ধেশনে বিবনিং এে েোেে (উোহেণস্বরূপ, পাস/যেে, বক্লয়াে/বক্লয়াে কো হয়বন)। 

• োয়িদ্ধ পেশেে বনবিত কেশত হশি যর্ তাপমাোে পেীো সহ যকাশনা কমী বিবনিং কেশে, বতবন মশে সম্ভািয 
সিংক্রামক কমীশেে সিংস্পশেয আসাে যেশক আনুমাবনকভ্াশি সুেবেত। যর্ কমীো বিবনিং কার্যক্রম সম্পােন কশেন 
তাশেে যোগ বনয়ন্ত্রণ ও প্রবতশোধ যকন্দ্র (CDC), স্বাস্থয বিভ্াগ (DOH) এিিং যপোগত বনোপিা এিিং স্বাস্থয 
প্রোসন (OSHA) যপ্রাশোকশেে সাশে পবেবচত, বনশয়াগকতয াে দ্বাো সনাি কো িযবিশেে দ্বাো প্রবেবেত হওয়া 
উবচত। 

• বিবনিং কো কমীশেে েনয কমপশে একটি যেস মাস্ক সহ PPE প্রোন কেশত হশি এিিং তাশেে তা িযিহাে কেশত 
হশি, এিিং তাশত গ্লাভ্স, একটি গাউন, এিিং/অেিা একটি যেস বেড অন্তভু্য ি হশত পাশে। 

• COVID-19 উপসগযগুবেে েনয ইবতিাচক পেীবেত হওয়া একেন িযবিশক কমযশেশে প্রশিে কোে অনুমবেত যেওয়া 
র্াশি না এিিং মূেযায়ন ও যেবস্টিংশয়ে েনয তাশেে স্বাস্থযশসিা প্রোনকােীে সাশে যর্াগাশর্াগ কোে বনশেযে বেশয় 
িাবড পাোশত হশি।  

o োয়িদ্ধ পেগণশক যসই িযবিশক স্বাস্থযশসিা ও যেবস্টিং বেশসাশসযে তেয প্রোন কেশত হশি।  

o োয়িদ্ধ পেগণশক অবিেশম্ব যস্টে এিিং স্থানীয় স্বাস্থয বিভ্াগশক যকসটি সম্বশন্ধ োনাশত হশি, র্বে COVID-19 
এে পেীোে েে পবেটিভ্ হয়।  

• োয়িদ্ধ পশেে COVID-19 এে সশদহভ্ােন িা বনবিত যকস িা COVID-19 এ আক্রান্ত িযবিে সাশে  বনষ্ঠ িা 
কাোকাবে যর্াগাশর্াশগে পে কাশে বেশে আসশত চাওয়া কমযচােীশেে সিংক্রান্ত যপ্রাশোকে িা পবেবস োনাে েনয 
DOH এে "COVID-19 সিংক্রমণ িা এক্সশপাোশেে পে কাশে বেশে আসা সেকাবে ও যিসেকাবে কমযচােীশেে েনয 
অন্তিযতীকােীন বনশেয বেকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work 
Following COVID-19 Infection or Exposure) যেখশত হশি। 
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• োয়িদ্ধ পশেে উবচত যর্াগাশর্াশগে একটি যকন্দ্রীয় িযবি বনধযােণ কো, র্া কার্যকোপ, অিস্থান, বেেে িা বেন 
দ্বাো পবেিবতয ত হশত পাশে, যর্ সকে প্রনপে গ্রহণ এিিং র্াচাই কোে েনয োয়ী, এই ধেশনে যর্াগাশর্াশগে 
িযবিশক সিাে েনয বনবেযি পাটিয  বহশসশি বচবহ্নত কো হশয়শে র্াশক তাো পশে COVID-19 সম্পবকয ত উপসগয 
অনুভ্ি কেশে বক না তা োনাশি। 

o োয়িদ্ধ পেগণ এিিং ভ্াডাটিয়াগণ একটি বিকল্প বিবনিংশয়ে িশদািশস্ত সম্মত হশে যর্খাশন োয়িদ্ধ পেগণ 
ভ্াডাটিয়াশেে হশয় বিন কেশিন, তখন োয়িদ্ধ পেগণ বিবনিং প্রবক্রয়াে একটি যেকডয  েেণাশিেশণে েনয 
োয়িদ্ধ োকশিন। কমযচােীে স্বাশস্থযে যডোে যেকডয  (যর্মন একেন িযবিে বনবেযি তাপমাোে যডো) 
েেণাশিেণ কো বনবষদ্ধ; তেনবদন বভ্বিশত শুধুমাে যর্ যেকডয  েেণাশিেণ কেশত হশি তা হে বিন কো 
ওই িযবিিশগযে বিবনিং প্রবক্রয়া সম্পবকয ত যডো এিিং বিবনিং প্রবক্রয়ায় অকৃতকার্য হওয়া যকাশনা কমযচােী িা 
বভ্বেেেশক প্রশিোবধকাে মঞু্জে কো হয়বন তাে বনবিতকেশণে যেকডয ।  

• োয়িদ্ধ পেশেে সাইশেে সুেোে একেনপর্যশিেক বনশয়াগ কেশত হশি র্াে োবয়ত্বগুবেে মশধয স্থানটিে বনোপিা 
পবেকল্পনাে সমস্ত বেক অনিেত যমশন চো হশচ্ছ বকনা তা অন্তভু্য ি। 

• র্তেেূ সম্ভি, োয়িদ্ধ পেশেে কমযচােী ও বভ্বেটিে সহ প্রশতযক িযবিে একটি েগ িোয় োখশত হশি র্াো 
কমযশেশে অেিা কাশেে এোকায় অনয িযবিশেে  বনষ্ঠ িা বনকে সিংস্পশেয আসশত পাশেন; যসই সকে গ্রাহক এিিং 
যডবেভ্াবেে িযবিশেে িাে বেন র্াো উপর্ুি PPE িযিহাে কশে কাে কশেন িা স্পেযবিহীন মাধযম দ্বাো সঞ্চাবেত 
হয়। েশগ যর্াগাশর্াশগে তেয োকশত হশি, একেন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত হশে র্াশত সি পবেবচবত েনাি 
কো যর্শত পাশে, খুৌঁশে পাওয়া র্ায় এিিং তাশক োনাশনা র্ায়। োয়িদ্ধ পেগণশক অিেযই যস্টে এিিং স্থানীয় স্বাস্থয 
েপ্তশেে সিংস্পেয খুৌঁশে যিে কোে উশেযাগগুবেে সাশে সহশর্াবগতা কেশত হশি। 

• গ্রাহকো একটি স্বাশস্থযে িীন সম্পূণয কেশি অেিা যর্াগাশর্াশগে তেয বেশত হশিই িশে যকাশনা বকেু িাধযতামূেক 
কেশত পাশেন না োয়িদ্ধ পেো, তশি গ্রাহকশেে যসটি কোে েনয উৎসাবহত কেশত পাশেন। োয়িদ্ধ পে 
যর্াগাশর্াশগে তেয প্রোশনে েনয গ্রাহকশেে একটি বিকল্প প্রোন কেশত পাশেন র্াশত তাো েশগ বেশখশত পাশেন এিিং 
যর্াগাশর্াগ ট্রযাক কোে েনয যর্াগাশর্াগ কেশত পাশেন, প্রশয়ােশন। 

B. িনাক্ত এর্ং খুৌঁস্থ্জ গর্র করা  

• োয়িদ্ধ পেগুবেে সাইশে যকাশনা কমযচােীে COVID-19 পেীোয় পবেটিভ্ েোেে হশয়শে িশে োনশত পােশে 
তাশেে অিেযই অবিেশম্ব যস্টে এিিং িযিসাস্থশেে স্থানীয় স্বাস্থয বিভ্াগশক যসই সম্পশকয  োনাশত হশি। 

• িযিসাে যেবস্টিংশয় কশোপকেনকােী যকাশনা কমী িা যক্রতাে যেশস্টে েে পবেটিভ্ এশে, কমযশেশে সমস্ত পবেবচবতশক 
খুৌঁশে িাে কো এিিং েশগ নাম যেখা সমস্ত কমীে যস্টে এিিং স্থানীয় স্বাস্থয বিভ্াশগ োনাশনাে েনয এিিং মশে যসই 
কমীে COVID-19 এে উপসগয শুরু হওয়াে অেিা পবেটিভ্ পেীবেত হওয়াে 48  ন্টা আশগ মশে প্রশিে 
কশেবেশেন এমন বভ্বেেে/যক্রতাশক (প্রশয়াগশর্াগযতা অনুর্ায়ী) োনাশনাে েনয, যর্টি আশগ হশয় োয়িদ্ধ পেশেে 
যস্টে এিিং স্থানীয় স্বাস্থয বিভ্াশগে সশে সহশর্াবগতা কেশত হশি, তশি যেডাশেে এিিং যস্টে আইন এিিং প্রবিধান 
অনুর্ায়ী যগাপনীয়তা িোয় োখশত হশি। 

• যস্টে এিিং স্থানীয় স্বাস্থয বিভ্াগগুবে সিংক্রাবমত অেিা সিংস্পশেয আসা িযবিে যহাম আইশসাশেেন অেিা যকায়াশেবন্টন 
সশমত বনেীেশণে িযিস্থা িাস্তিায়ন কেশি এিিং গবতবিবধ সীবমত কেশি। 

• যর্ িযবিশেে COVID-19 োকা িযবিে  বনি িা বনকে সিংস্পশেয এশসশেন িশে সতকয  কো হশয়শে, এিিং ট্রযাবকিং 
িা অনয যকাশনা পদ্ধবত অিেম্বন কেশত সতকয  কো হশয়শে, সতকয  হওয়াে পশে তাশেে বনশেশেে বনশয়াগকতয াে 
কাশে বনশেশেেই বেশপােয  কেশত হশি এিিং উপশেে উশেবখত যপ্রাশোকে যমশন চেশত হশি। 
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IV. রনস্থ্োেকারীর পররকল্পনাসমূহ 

োয়িদ্ধ পেগুবেশক সহশেই যচাশখ পশে এমন স্থাশন অিেযই কমীশেে েনয সাইশে সম্পূণয কো বনোপিাে পবেকল্পনা 
যপাস্ট কেশত হশি। COVID-19 বিস্তাে যেশক েো কেশত িযিসাে মাবেক এিিং পবেচােকশেে উন্নত পবেকল্পনা 
উন্নয়শন গাইড কোে েনয োেয একটি িযিসা পুনোয় যখাোে বনোপিা পবেকল্পনাে যেমশপ্লে উপেব্ধ কশেশে। 

অরিররক্ত রনরাপত্তা িিে, রনস্থ্দব রিকা এর্ং সম্পদ পাওো যাস্থ্র্ এখাস্থ্ন:  

বনউ ইয়কয  যস্টে স্বাস্থয েপ্তশেে নশভ্ে কশোনাভ্াইোশসে (COVID-19) ওশয়িসাইে 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

মাবকয ন র্ুিোশষ্ট্রে যোগ বনয়ন্ত্রণ ও প্রবতশোধ কশোভ্াইোস (COVID-19) 
ওশয়িসাইেhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

যপোগত বনোপিা এিিং স্বাস্থয প্রোসন COVID-19 ওশয়িসাইে 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

রনস্থ্ের রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন গয আপরন এই রনস্থ্দব রিকা অনুযােী পররোলনা করার জনে আপনার 
দাের্দ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্েন এর্ং র্সু্থ্েস্থ্েন: 

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation 


