নিউইয়র্ক
পুিরায় খ ালা
নিযয়াগর্র্কা ও র্র্ক চারীযের জিয
র্ল সংক্রান্ত নিযেক নির্া

পুনরায় খ ালার অনুমতি পাওয়ার পর সকল ইনড ার, তিপ এবং আউটডলট শতপং মডলর খেডে এই তনডদে তশকা প্রডোা্য।
গভিক যরর নির্ক াহী আযেি অিুযায়ী, িনপং র্লগুনল শুক্রর্ার, 10 জুলাই 2020 পযক ন্ত র্ন্ধ থার্যর্, য ি িনপং র্লগুযলা চর্ু থক পযক াযয় খপ ৌঁযেযে
এর্ি অঞ্চলগুনলযর্ এর্ং নিম্ননলন র্ নিযেক নির্া খর্যি চলযর্ খস াযি খ ালা খযযর্ পাযর। তবডশষ কডর, ুচরা শতপং মডলর খো খকান অভ্য।ন্তরীণ
সাধারণ অংশ খো াডন 1,00,000 বা িার খবশী ুচরা তবক্রয় স্থান রডয়ডে তলড্র ্নয।, িা অবশয।ই শুক্রবার, 10 ্ুলাই 2020 পোেন্ত
্নসাধারডণর ্নয। বন্ধ রা ডি হডব ো ন খে্ 4 অঞ্চডলর শতপং মলগুডলা আবার ুলডি পাডর; তকন্তু, িাডদর তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার(সমূহ)
োডা খো খকান খদাকান খে্ 1 এবং 2-এ কাবেসাই তপকআডপর মাধয।ডম কা্ করডি পাডর সাধারণ শতপং মডলর প্রডবশদ্বাডর বা িার কাোকাতে
গ্রাহকডদর ক্রয়কৃ ি আইডটম সরবরাহ কডর এবং সাধারণ মডলর প্রডবশদ্বার খেডক পৃেক তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার (খোমন তিপ মল, অয।াঙ্কর
খটনয।ান্ট) আডে, িারা কাবেসাই এবং খে্ 1 এ ইন-খটার তপকাপ এবং খে্ 2 এর সকল ইন-খটার ুচরা তক্রয়াকলাপ পতরচালনা কডর
"মল সংক্রান্ত অন্তবেিীকালীন COVID-19 তনডদে তশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public Transportation) খদ ুন
COVID-19 ্নস্বাডস্থয।র ্রুরী অবস্থার সময়, সকল মডলর একক মাতলক/মাতলকগণ/পতরচালকডদর মল সংক্রান্ত রা্য। এবং খে ারাল
প্রডয়া্নীয়িার খো খকাডনা পতরবিে ডনর সাডে হালনাগাদ োকডি হডব এবং এই পতরবিে নগুডলা িাডদর তক্রয়াকলাডপ অন্তভ্ুে ক্ত করডি হডব
খকাডনা তবদয।মান প্রডোা্য। স্থানীয়, রা্য।, এবং খে ারাল আইন, তনয়মকানুন এবং মান প্রতিস্থাপন করা এই তনডদে তশকার উডেশয। নয়

র্াধ্যর্ার্ূলর্
িারীনরর্ েূরত্ব

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ চচকা

খো খকান ভ্াডাডটডদর সাডে সমন্বয় খরড , তনতিি করুন খো কমী
এবং গ্রাহকডদর উপতস্থতি সডবোচ্চ দ লদাতরডের 50% এ সীমাবদ্ধ
োডক, গ্রাহক সহ, োারা িাডদর িাৎেতণক পে/পতরবার/গৃহডস্থর
অংশ নন এমন বয।তক্তডদর খেডক 6 েু ডটর বয।বধান অবশয।ই রা ডবন
সবে খেডে, িাডদর অবশয।ই মডল এবং িার তভ্িডরর বয।বসাগুতলডি
প্রডবডশর অনুমতি তদডি হডব োতদ িারা একটি গ্রহণডোাগয। মুড র
আবরণ পডরন; এই শডিে খো িাডদর বয়স 2 বেডরর খবতশ এবং
তচতকৎসাগিভ্াডব একটি মুড র আবরণ সহন করডি সেম
কমেচারী এবং গ্রাহকডদর মডধয। 6 েু ট দূরে তনতিি করুন, োতদ
না তনরাপত্তা বা মূল কাোেকলাডপর ্নয। স্বল্প দূরডের প্রডয়া্ন হয়
(উদাহরণস্বরূপ কয।াশ খরত্টার পতরচালনা, পণয। সরাডনা)। অনয।
বয।তক্তর 6 েু ডটর মডধয। এবং খো খকান সময় ো ন িারা গ্রাহকডদর
সাডে আলাপচাতরিায় তলপ্ত হডবন, ি ন কমীডদর অবশয।ই মুড র
আবরণ পরডি হডব
সডবোচ্চ ধারণ েমিার প্রডয়া্নীয়িা খমডন চলা তনতিি করডি
শতপং মডল ট্রাতেক প্রবাহ পোেডবেণ এবং তনয়ন্ত্রণ করুন, এবং
গ্রাহকডদর একতেি হওয়া বা খ ারা খেরাল করা তনতষদ্ধ করুন
ট্রাতেক প্রবাহ পোেডবেণ করার ্নয। পোোপ্ত কমী/তনরাপত্তা রেীডদর
উপতস্থতি ব্ায় রা ুন এবং তনতিি করুন খো দলগুডলা সামাত্ক
সীমাবদ্ধিা খমডন চডল এবং একতেি না হয়
খো াডন প্রডোা্য। সুতবধাগুতল বন্ধ করুন বা পতরবিে ন করুন,
োার মডধয। রডয়ডে:
•
শতপং মডলর মডধয। সাধারণ বসার ্ায়গাগুতল বন্ধ করা
•
তনড্র পতরডবশডনর বার এবং সয।ামপ্লার;
•
পাতনর খোয়ারা বন্ধ করা

আন্তঃবয।তক্তগি খোাগাডোাগ এবং সমাডবশ কমাডি মডলর সময়সীমা
সমন্বয় করুন এবং বতধেি পতরষ্কার এবং ্ীবানুমুক্তকরণ প্রতক্রয়া
পতরচালনা করার অনুমতি তদন
সব তদক খেডক 6 েু ট দূরে ব্ায় রা ার ্নয। কাড্র ্ায়গা এবং
বসার ্ায়গার বয।বহার পতরবিে ন এবং/অেবা সীমাবদ্ধ করুন
মডলর খলআউট পতরবিে ন করুন এবং সাধারণি বয।বহৃি (খোমন
ক্লক ইন/আউট খটশন, ইন-মল তকওস্ক, খেকরুডম) এবং অনয।ানয।
প্রডোা্য। স্থাডনর খেডে বয।বধান তনতিি কডর 6 েু ট শনাক্ত কডর খটপ
বা তচহ্ন বয।বহাডরর মাধয।ডম সামাত্ক দূরে মাকে ার খপাট করুন
একমু ী কতরড ার বা আইল তিতর করুন, অেবা অন্ভ্াডব ট্রাতেক
প্রবাহ নিু ন কডর তবন্বস্ত করুন
ইডন্টতরয়র খটাডরর ্নয। কাবেসাই

আলাদা প্রডবশপে ও বতহগেমন পে সুস্পষ্টভ্াডব তচতহ্নি করুন
পণয।সামগ্রী খ তলভ্াতরর ্নয। স্পশেহীন খ তলভ্াতরর পদ্ধতি কাোেকর
করুন, খো াডন খ তলভ্াতর করার সময় চালডকরা গাতডর মডধয।ই
োডকন সম্ভব না হডল, খ তলভ্াতর প্রতক্রয়ার ্নয।, অন্তি, একটি
মুড র আবরণ সহ, স্বীকৃ ি প্রতিরোমূলক সরঞ্জাম প্রদান করুন
গ্রাহকডদরডক স্পশেতবহীন খপডমন্ট বয।বহার করডি বা অতগ্রম অেে
পতরডশাধ করডি উৎসাতহি করুন

ভ্য।াডল সাতভ্ে স স্থতগি করা
খোাগাডোাগ োিটা সম্ভব সীতমি কডর, খ তলভ্াতরর ্নয। তনতদে ষ্ট
অঞ্চল স্থাপন করুন
20 আগট 2020 খেডক কাোেকর, দায়বদ্ধ পেগুতল সীতমি েু
খকাডটের বসার ্ায়গা ুলডি পাডর; িডব িা করডি পাডর এই শডিে
খো এই ধরডনর বসার ্ায়গা এবং াদয। পতরডষবার প্রতিষ্ঠানগুতল
COVID-19 ্নস্বাস্থয। ্রুরী অবস্থার সময় DOH এর াদয।
পতরডষবার ্নয। অন্তবেিীকালীন তনডদে তশকা অনুোায়ী কা্ কডর,
বসার খটতবডলর মডধয। খো খকান প্রডয়া্নীয় বয।াবধান, গ্রাহকডদর
পডের মডধয। সামাত্ক দূরে ব্ায় রা া, এবং দ লদাতরডের সীমা
োার মডধয। অন্তভ্ুে ক্ত

STAY HOME.
WEAR
A MASK.

STOP
SPREAD.
GETTHETESTED.

তপক-আপ এলাকা তনধোরণ করুন

SAVE LIVES.
SAVE
LIVES.
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পুনরায় খ ালার অনুমতি পাওয়ার পর সকল ইনড ার, তিপ এবং আউটডলট শতপং মডলর খেডে এই তনডদে তশকা প্রডোা্য।
গভিক যরর নির্ক াহী আযেি অিুযায়ী, িনপং র্লগুনল শুক্রর্ার, 10 জুলাই 2020 পযক ন্ত র্ন্ধ থার্যর্, য ি িনপং র্লগুযলা চর্ু থক পযক াযয় খপ ৌঁযেযে
এর্ি অঞ্চলগুনলযর্ এর্ং নিম্ননলন র্ নিযেক নির্া খর্যি চলযর্ খস াযি খ ালা খযযর্ পাযর। তবডশষ কডর, ুচরা শতপং মডলর খো খকান অভ্য।ন্তরীণ
সাধারণ অংশ খো াডন 1,00,000 বা িার খবশী ুচরা তবক্রয় স্থান রডয়ডে তলড্র ্নয।, িা অবশয।ই শুক্রবার, 10 ্ুলাই 2020 পোেন্ত
্নসাধারডণর ্নয। বন্ধ রা ডি হডব ো ন খে্ 4 অঞ্চডলর শতপং মলগুডলা আবার ুলডি পাডর; তকন্তু, িাডদর তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার(সমূহ)
োডা খো খকান খদাকান খে্ 1 এবং 2-এ কাবেসাই তপকআডপর মাধয।ডম কা্ করডি পাডর সাধারণ শতপং মডলর প্রডবশদ্বাডর বা িার কাোকাতে
গ্রাহকডদর ক্রয়কৃ ি আইডটম সরবরাহ কডর এবং সাধারণ মডলর প্রডবশদ্বার খেডক পৃেক তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার (খোমন তিপ মল, অয।াঙ্কর
খটনয।ান্ট) আডে, িারা কাবেসাই এবং খে্ 1 এ ইন-খটার তপকাপ এবং খে্ 2 এর সকল ইন-খটার ুচরা তক্রয়াকলাপ পতরচালনা কডর
"মল সংক্রান্ত অন্তবেিীকালীন COVID-19 তনডদে তশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public Transportation) খদ ুন
COVID-19 ্নস্বাডস্থয।র ্রুরী অবস্থার সময়, সকল মডলর একক মাতলক/মাতলকগণ/পতরচালকডদর মল সংক্রান্ত রা্য। এবং খে ারাল
প্রডয়া্নীয়িার খো খকাডনা পতরবিে ডনর সাডে হালনাগাদ োকডি হডব এবং এই পতরবিে নগুডলা িাডদর তক্রয়াকলাডপ অন্তভ্ুে ক্ত করডি হডব
খকাডনা তবদয।মান প্রডোা্য। স্থানীয়, রা্য।, এবং খে ারাল আইন, তনয়মকানুন এবং মান প্রতিস্থাপন করা এই তনডদে তশকার উডেশয। নয়

র্াধ্যর্ার্ূলর্
এয়ার নিযেিি এর্ং
নর্নডং নসযের্

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ চচকা

পুডরাপুতর বন্ধ কডর খদওয়া একটি ভ্বডন বাতসন্দারা তেডর োাওয়ার
আডগ, একটি সুস্থ এবং তনরাপদ পতরডবশ তনতিি করার ্নয।
একটি তপ্র-তরটানে খচক, কা্ এবং মূলয।ায়ন সম্পন্ন করুন, এই
তসডটমগুতলর মডধয। আডে, তকন্তু এডিই সীতমি নয়, োাতন্ত্রক
বয।বস্থা, পাতনর বয।বস্থা, তলেট এবং HVAC তসডটম
খো সবশতপং মল 800,000 বগে েু ডটর খচডয় বড, িাডদর খেডে
তনতিি করুন তবতডং HVAC তসডটম তেল্টাডরশন উচ্চিম খরট করা
তেডেশডনর সাডে খমডল োা বিে মাডন ইনটল করা তেল্টার র ্োাক
এবং এয়ার হয।ান্ডতলং তসডটম তহডসডব, নূয।নিম MERV-13, অেবা
তশল্প সমিু লয। বা বৃহত্তর (উদাহরণস্বরূপ, HEPA), খোমন প্রডোা্য।,
এবং খোমন প্রিয।তয়ি এক্ন HVAC খটকতনতশয়ান, খপশাদার, বা
সংস্থা, ASHRAE-র প্রিয।তয়ি খপশাদার, প্রিয।তয়ি খরডট্রা-কতমশতনং
খপশাদার, বা তনউ ইয়ডকে র লাইডসন্সকৃ ি খপশাদার তবতডং ইতঞ্জতনয়ার
দ্বারা এবং নতেভ্ু ক্ত
োতদ একটি মল 800,000 বগে েু ডটর খবতশ এবং খসটি একটি
তবতডং HVAC তসডটম তেল্টাডরশন খরটিং পূরণ করডি অেম হয় োা
হল MERV-13 বা িার খচডয় খবশী, িাহডল খসই শতপং মলগুতলডক
অবশয।ই একটি প্রিয।তয়ি HVAC খটকতনতশয়ান, খপশাদার, অেবা
খকাম্পাতন, ASHRAE-প্রিয।তয়ি খপশাদার, প্রিয।তয়ি খরডট্রা-কতমশতনং
খপশাদার, অেবা তনউ ইয়কে লাইডসন্সপ্রাপ্ত খপশাদার তবতডং
প্রডকৌশলীর সাটিেতেডকট োকডি হডব এবং নতেভ্ু ক্ত করডি হডব
খো বিে মাডন ইনটল করা তেল্টার র ্োাক এবং এয়ার হয।ান্ডতলং
তসডটম িাপ এবং শীিলীকরডণর নূয।নিম স্তর সম্পাদন করডি
অেম হডব োা খসটি COVID-19 ্নস্বাস্থয। সঙ্কডটর আডগ করডি
সেম তেল, োতদ খিমন একটি উচ্চ মাোর তেডেশন (অেোৎ,
MERV-13 বা িার খচডয় বড) ইন্সটল করা হি উপরন্তু, শতপং
মলগুতলডক খিমন নতে DOH-খক পোোডলাচনার এবং অনুমদডনর ্নয।
্মা তদডি হডব MERV-11 বা MERV-12 এর কম তেডেশন খরটিং
এ পতরচালনা করার ্নয। অেবা অতিতরক্ত খভ্তন্টডলশন এবং এয়ার
তেডেশন তমটিডগশন খপ্রাডটাকল সহ তকন্তু, সব খেডে, দায়বদ্ধ
পেগুতলডক অবশয।ই একটি তবতডং HVAC তসডটম তেডেশন খরটিং
ব্ায় রা ডি হডব, অন্তি MERV-11 এর
•

খো সব শতপং মল 800,000 বগে েু ডটর খবতশ এবং MERV-13 বা
িার খচডয় খবতশ একটি তবতডং HVAC তসডটম তেল্টাডরশন খরটিং
পূরণ কডর, এবং 800,000 বগে েু ডটর কম শতপং মডলর ্নয।,
CDC-র সুপাতরশ অনুোায়ী অতিতরক্ত খভ্তন্টডলশন এবং এয়ার তেডেশন
কমাডনার খপ্রাডটাকল গ্রহণ করার কো তবডবচনা করুন, তবডশষ কডর
খো সব ভ্বন 15 খবতশ পুরডনা, োার মডধয। অন্তভ্ুে ক্ত হওয়া উতচিঃ
• খভ্তন্টডলশন খরট এবং আউটড ার এয়ার খভ্তন্টডলশন োিটা
সম্ভব বাডাডনা;
• তসডটম দী ে সময় ধডর চলমান রা া (উদাহরণস্বরূপ, সম্ভব
হডল 24/7);
• চাতহদা-তনয়তন্ত্রি খভ্তন্টডলশন তনতিয় করা, খো াডন োুতক্তসঙ্গি,
তকন্তু িাও তসডটম ব্ায় রা া োা িা্া বায়ু সরবরাহ বৃতদ্ধ
কডর (উদাহরণস্বরূপ, কনোডরন্স বা তমটিং রুম);
• সম্ভাবয। মাোয় পুনঃসঞ্চালন হ্রাস বা তনমূেল করার ্নয।
আউটড ার এয়ার য।াম্পার খ ালা;
• বায়ুবাতহি ভ্াইরাস কণা তনতিয় করার ্নয। োোোেভ্াডব
ত ্াইন করা এবং অতিডবগুনী ্ীবাণু তবতকরণ (UVGI) স্থাপডনর
কো তবডবচনা করা;
• বাইপাস সীতমি করার ্নয। তেল্টাডরর তকনারা তসল করা;
এবং/অেবা
• িারা সঠিকভ্াডব কা্ করডে িা তনতিি করডি তসডটম এবং
তেল্টার তনয়তমি পতরদশেন করা, এবং তেল্টারগুতল োোোেভ্াডব
ইনটল করা, পতরডষবার খময়াদকাডল সাতভ্ে স করাডনা হয় িা
তনতিি করা
(এয়ার তেডেশন এবং তবতডং তসডটম সম্পডকে সুতনতদে ষ্ট তনডদে তশকার
্নয। দয়া কডর খদ ুন "অন্তবেিীকালীন COVID-19 শতপং মডলর ্নয।"
(Interim COVID-19 Guidance for Malls) তনডদে তশকা)।

উপরন্তু, খো সব শতপং মল MERV-13 বা িার খবতশ
তেল্টারডরটিং পূরণ করডি অেম, িাডদর CDC সুপাতরশ
অনুোায়ী অতিতরক্ত খভ্তন্টডলশন এবং এয়ার তেডেশন তমটিডগশন
খপ্রাডটাকল স্থাপন করডি হডব, খো াডন উপোুক্ত, োার মডধয। োকডব:

STAY HOME.
WEAR
A MASK.

STOP
SPREAD.
GETTHETESTED.

SAVE LIVES.
SAVE
LIVES.

নিউইয়র্ক
পুিরায় খ ালা
নিযয়াগর্র্কা ও র্র্ক চারীযের জিয
র্ল সংক্রান্ত নিযেক নির্া

পুনরায় খ ালার অনুমতি পাওয়ার পর সকল ইনড ার, তিপ এবং আউটডলট শতপং মডলর খেডে এই তনডদে তশকা প্রডোা্য।
গভিক যরর নির্ক াহী আযেি অিুযায়ী, িনপং র্লগুনল শুক্রর্ার, 10 জুলাই 2020 পযক ন্ত র্ন্ধ থার্যর্, য ি িনপং র্লগুযলা চর্ু থক পযক াযয় খপ ৌঁযেযে
এর্ি অঞ্চলগুনলযর্ এর্ং নিম্ননলন র্ নিযেক নির্া খর্যি চলযর্ খস াযি খ ালা খযযর্ পাযর। তবডশষ কডর, ুচরা শতপং মডলর খো খকান অভ্য।ন্তরীণ
সাধারণ অংশ খো াডন 1,00,000 বা িার খবশী ুচরা তবক্রয় স্থান রডয়ডে তলড্র ্নয।, িা অবশয।ই শুক্রবার, 10 ্ুলাই 2020 পোেন্ত
্নসাধারডণর ্নয। বন্ধ রা ডি হডব ো ন খে্ 4 অঞ্চডলর শতপং মলগুডলা আবার ুলডি পাডর; তকন্তু, িাডদর তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার(সমূহ)
োডা খো খকান খদাকান খে্ 1 এবং 2-এ কাবেসাই তপকআডপর মাধয।ডম কা্ করডি পাডর সাধারণ শতপং মডলর প্রডবশদ্বাডর বা িার কাোকাতে
গ্রাহকডদর ক্রয়কৃ ি আইডটম সরবরাহ কডর এবং সাধারণ মডলর প্রডবশদ্বার খেডক পৃেক তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার (খোমন তিপ মল, অয।াঙ্কর
খটনয।ান্ট) আডে, িারা কাবেসাই এবং খে্ 1 এ ইন-খটার তপকাপ এবং খে্ 2 এর সকল ইন-খটার ুচরা তক্রয়াকলাপ পতরচালনা কডর
"মল সংক্রান্ত অন্তবেিীকালীন COVID-19 তনডদে তশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public Transportation) খদ ুন
COVID-19 ্নস্বাডস্থয।র ্রুরী অবস্থার সময়, সকল মডলর একক মাতলক/মাতলকগণ/পতরচালকডদর মল সংক্রান্ত রা্য। এবং খে ারাল
প্রডয়া্নীয়িার খো খকাডনা পতরবিে ডনর সাডে হালনাগাদ োকডি হডব এবং এই পতরবিে নগুডলা িাডদর তক্রয়াকলাডপ অন্তভ্ুে ক্ত করডি হডব
খকাডনা তবদয।মান প্রডোা্য। স্থানীয়, রা্য।, এবং খে ারাল আইন, তনয়মকানুন এবং মান প্রতিস্থাপন করা এই তনডদে তশকার উডেশয। নয়

র্াধ্যর্ার্ূলর্
এয়ার নিযেিি এর্ং
নর্নডং নসযের্
(চলযে)

•
•
•

•
•

•
•

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ চচকা

খভ্তন্টডলশন খরট এবং আউটড ার এয়ার খভ্তন্টডলশন োিটা
সম্ভব বাডাডনা;
তসডটম দী ে সময় ধডর চলমান রা া (উদাহরণস্বরূপ,
সম্ভব হডল 24/7);
চাতহদা-তনয়তন্ত্রি খভ্তন্টডলশন তনতিয় করা, খো াডন
োুতক্তসঙ্গি, তকন্তু িাও তসডটম ব্ায় রা া োা িা্া
বায়ু সরবরাহ বৃতদ্ধ কডর (উদাহরণস্বরূপ, কনোডরন্স
বা তমটিং রুম);
সম্ভাবয। মাোয় পুনঃসঞ্চালন হ্রাস বা তনমূেল করার ্নয।
আউটড ার এয়ার য।াম্পার খ ালা;
বায়ুবাতহি ভ্াইরাস কণা তনতিয় করার ্নয। োোোেভ্াডব
ত ্াইন করা এবং অতিডবগুনী ্ীবাণু তবতকরণ (UVGI)
স্থাপডনর কো তবডবচনা করা;
বাইপাস সীতমি করার ্নয। তেল্টাডরর তকনারা তসল করা;
এবং/অেবা
িারা সঠিকভ্াডব কা্ করডে িা তনতিি করডি তসডটম
এবং তেল্টার তনয়তমি পতরদশেন করা, এবং তেল্টারগুতল
োোোেভ্াডব ইনটল করা, পতরডষবার খময়াদকাডল সাতভ্ে স
করাডনা হয় িা তনতিি করা

800,000 বগে েু ডটর কম মডলর ্নয।, HVAC তসডটম তেডেশন
বিে মাডন ইনটল করা তেল্টার র ্োাক এবং এয়ার হয।ান্ডতলং
তসডটডমর সাডে সামঞ্জসয।পূণে সডবোচ্চ মূলয।াতয়ি তেল্টাডরশন পূরণ কডর
িা তনতিি করুন, নূয।নিমভ্াডব MERV-11, অেবা তশল্প সমিু লয।
বা বৃহত্তর (উদাহরণস্বরূপ, HEPA), তকন্তু আদশেভ্াডব MERV-13,
খোমন প্রডোা্য।, এবং একটি প্রিয।তয়ি HVAC খটকতনতশয়ান, 8
খপশাদার, বা খকাম্পাতন, ASHRAE-প্রিয।তয়ি খপশাদার, প্রিয।তয়ি
খরডট্রা-কতমশতনং খপশাদার, বা তনউ ইয়ডকে র লাইডসন্সতক্রি খপশাদার
তবতডং ইতঞ্জতনয়ার দ্বারা প্রিয।তয়ি

সুরক্ষা উপর্রণ

অনয। মানুষডদর 6 েু ট দুরডের মডধয।
গ্রাহকডদর সাডে আলাপচাতরিার সময়
আবরণ পরডি হডব (উদাহরণস্বরূপ,
সময়, খকনার সময় কয।াশ খরত্টার

োকডল এবং খো খকান সময়
কমীডদর অবশয।ই মুড র
গ্রাহকডদর িেয। প্রদান করার
বয।বহাডরর সময়)।

তনডয়াগকারীর কাে খেডক কমেচারীডদর তবনা রডচ একটি গ্রহণডোাগয।
মুড র কভ্ার কমীডদর প্রদান করডি হডব এবং প্রতিস্থাপডনর খেডে
কভ্াডরর একটি পোোপ্ত সরবরাহ োকডি হডব
স্বীকৃ ি মুড র আবরণগুতলর মডধয। অন্তভ্ুে ক্ত তকন্তু সীতমি নয়,
কাপডডর (খোমন বাতডডি খসলাই করা, খোডটা কডর কাটা,
বান্দানা) এবং সাত্েকাল মাস্ক, োতদ না কাড্র ধরন অনুোায়ী
আডরা কড ার PPE (খোমন N95 খরসতপডরটর, খেস তশড)
আবতশয।ক হয়

STAY HOME.
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A MASK.

STOP
SPREAD.
GETTHETESTED.

SAVE LIVES.
SAVE
LIVES.

নিউইয়র্ক
পুিরায় খ ালা
নিযয়াগর্র্কা ও র্র্ক চারীযের জিয
র্ল সংক্রান্ত নিযেক নির্া

পুনরায় খ ালার অনুমতি পাওয়ার পর সকল ইনড ার, তিপ এবং আউটডলট শতপং মডলর খেডে এই তনডদে তশকা প্রডোা্য।
গভিক যরর নির্ক াহী আযেি অিুযায়ী, িনপং র্লগুনল শুক্রর্ার, 10 জুলাই 2020 পযক ন্ত র্ন্ধ থার্যর্, য ি িনপং র্লগুযলা চর্ু থক পযক াযয় খপ ৌঁযেযে
এর্ি অঞ্চলগুনলযর্ এর্ং নিম্ননলন র্ নিযেক নির্া খর্যি চলযর্ খস াযি খ ালা খযযর্ পাযর। তবডশষ কডর, ুচরা শতপং মডলর খো খকান অভ্য।ন্তরীণ
সাধারণ অংশ খো াডন 1,00,000 বা িার খবশী ুচরা তবক্রয় স্থান রডয়ডে তলড্র ্নয।, িা অবশয।ই শুক্রবার, 10 ্ুলাই 2020 পোেন্ত
্নসাধারডণর ্নয। বন্ধ রা ডি হডব ো ন খে্ 4 অঞ্চডলর শতপং মলগুডলা আবার ুলডি পাডর; তকন্তু, িাডদর তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার(সমূহ)
োডা খো খকান খদাকান খে্ 1 এবং 2-এ কাবেসাই তপকআডপর মাধয।ডম কা্ করডি পাডর সাধারণ শতপং মডলর প্রডবশদ্বাডর বা িার কাোকাতে
গ্রাহকডদর ক্রয়কৃ ি আইডটম সরবরাহ কডর এবং সাধারণ মডলর প্রডবশদ্বার খেডক পৃেক তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার (খোমন তিপ মল, অয।াঙ্কর
খটনয।ান্ট) আডে, িারা কাবেসাই এবং খে্ 1 এ ইন-খটার তপকাপ এবং খে্ 2 এর সকল ইন-খটার ুচরা তক্রয়াকলাপ পতরচালনা কডর
"মল সংক্রান্ত অন্তবেিীকালীন COVID-19 তনডদে তশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public Transportation) খদ ুন
COVID-19 ্নস্বাডস্থয।র ্রুরী অবস্থার সময়, সকল মডলর একক মাতলক/মাতলকগণ/পতরচালকডদর মল সংক্রান্ত রা্য। এবং খে ারাল
প্রডয়া্নীয়িার খো খকাডনা পতরবিে ডনর সাডে হালনাগাদ োকডি হডব এবং এই পতরবিে নগুডলা িাডদর তক্রয়াকলাডপ অন্তভ্ুে ক্ত করডি হডব
খকাডনা তবদয।মান প্রডোা্য। স্থানীয়, রা্য।, এবং খে ারাল আইন, তনয়মকানুন এবং মান প্রতিস্থাপন করা এই তনডদে তশকার উডেশয। নয়

র্াধ্যর্ার্ূলর্
সুরক্ষা উপর্রণ
(চলযে)

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ চচকা

মুড র আবরণগুতল অবশয।ই পতরষ্কার করডি বা বদলাডি হডব এবং
খশয়ার করা োাডব না
মুড র আবরণগুতল সহ, PPE কীভ্াডব পরডি হয়, ুলডি হয়,
পতরষ্কার করডি হয় এবং খেলডি হয় খস তবষডয় তনডয়াগকারীডদর
অবশয।ই কমেচারীডদর প্রতশেণ তদডি হডব
ত্তনসপে (খোমন সরঞ্জাম, খরত্টার, এবং গাতড) খশয়ার
করা সীতমি করুন এবং খশয়ার করা পৃষ্ঠিলগুতল স্পশে করডি
তনরুৎসাতহি করুন; অেবা, ো ন খশয়ার করা ত্তনসগুতল বা
প্রায়শই স্পশে করা ্ায়গাগুতল সংস্পডশে আসডবন, ি ন গ্লাভ্স
পরুন (কাড্র ধরন অনুোায়ী বা খমত ডকল); অেবা, সংডোাডগর
আডগ ও পডর হাি ্ীবাণুমুক্ত করুন বা ধুডয় খেলুন
খো খকান

স্বাস্থ্যনর্নধ্, পনরষ্করণ
এর্ং জীর্াণুর্ুক্তর্রণ

াদয। পণয। নাডাচাডার সময় কমীডদর গ্লাভ্স পরডি হডব

খরাগ তনয়ন্ত্রণ এবং প্রতিডরাধ খকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থয। দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর খদওয়া স্বাস্থয।তবতধ এবং ্ীবাণুমুক্তকরডণর আবতশয।কিাগুতল
খমডন চলুন এবং সাইডট লগ খমনডটন করুন োাডি িাতর , সময়,
এবং পতরস্কার করার পতরসর নতেবদ্ধ করা োডক

শতপং মডলর প্রডবশদ্বার, িেয। তকয়স্ক এবং খদাকাডনর প্রডবশদ্বাডর হয।ান্ড
সয।াতনটাই্ার রা ুন

হাি খধায়ার স্থান প্রদান করুন এবং ব্ায় রা ুন সাবান, পাতন,
ও কাগড্র খিায়াডল তদডয় হাি খধায় সহ, আর িার সাডে খো াডন
হাি খধায়ার বয।বস্থা খনই/করা োাডব না খস াডন 60% বা িার
খবতশ অয।ালডকাহল-োুক্ত হয।ান্ড সয।াতনটাই্ার রা ুন
দায়বদ্ধ পেগুডলাডক অবশয।ই কমী এবং গ্রাহকডদর বয।বহাডরর ্নয।
মল খহয়ার সয।ালন বা বাবোরশপ ্ুডড হয।ান্ড সয।াতনটাই্ার উপলব্ধ
করডি হডব
মল তনয়তমিভ্াডব পতরষ্কার এবং ্ীবাণুমুক্ত করডি হডব এবং
অডনডকর দ্বারা বয।বহৃি উচ্চ ঝুুঁ তক সম্পন্ন স্থানগুতলডক এবং প্রায়শই
স্পশে করা সারডেসগুতল আরও ন ন পতরষ্কার এবং ্ীবানুমুক্ত
করডি হডব পতরডবশ সংরেণ সংস্থা (Environmental Protection
Agency, EPA) কিৃে ক COVID-19 এর তবরুডদ্ধ কাোেকর তহডসডব
তচতহ্নি পতরডবশ সংরেণ তবভ্াডগর (Department of Environmental
Conservation, DEC) পণয। খদ ুন।
পণয।সামগ্রীর একটি ভ্াণ্ডার খলা
ও পডর হাি ্ীবাণুমুক্ত করুন
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করার (খোমন ট্রাকডলা ) আডগ
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নিউইয়র্ক
পুিরায় খ ালা
নিযয়াগর্র্কা ও র্র্ক চারীযের জিয
র্ল সংক্রান্ত নিযেক নির্া

পুনরায় খ ালার অনুমতি পাওয়ার পর সকল ইনড ার, তিপ এবং আউটডলট শতপং মডলর খেডে এই তনডদে তশকা প্রডোা্য।
গভিক যরর নির্ক াহী আযেি অিুযায়ী, িনপং র্লগুনল শুক্রর্ার, 10 জুলাই 2020 পযক ন্ত র্ন্ধ থার্যর্, য ি িনপং র্লগুযলা চর্ু থক পযক াযয় খপ ৌঁযেযে
এর্ি অঞ্চলগুনলযর্ এর্ং নিম্ননলন র্ নিযেক নির্া খর্যি চলযর্ খস াযি খ ালা খযযর্ পাযর। তবডশষ কডর, ুচরা শতপং মডলর খো খকান অভ্য।ন্তরীণ
সাধারণ অংশ খো াডন 1,00,000 বা িার খবশী ুচরা তবক্রয় স্থান রডয়ডে তলড্র ্নয।, িা অবশয।ই শুক্রবার, 10 ্ুলাই 2020 পোেন্ত
্নসাধারডণর ্নয। বন্ধ রা ডি হডব ো ন খে্ 4 অঞ্চডলর শতপং মলগুডলা আবার ুলডি পাডর; তকন্তু, িাডদর তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার(সমূহ)
োডা খো খকান খদাকান খে্ 1 এবং 2-এ কাবেসাই তপকআডপর মাধয।ডম কা্ করডি পাডর সাধারণ শতপং মডলর প্রডবশদ্বাডর বা িার কাোকাতে
গ্রাহকডদর ক্রয়কৃ ি আইডটম সরবরাহ কডর এবং সাধারণ মডলর প্রডবশদ্বার খেডক পৃেক তন্স্ব বাতহয।ক প্রডবশদ্বার (খোমন তিপ মল, অয।াঙ্কর
খটনয।ান্ট) আডে, িারা কাবেসাই এবং খে্ 1 এ ইন-খটার তপকাপ এবং খে্ 2 এর সকল ইন-খটার ুচরা তক্রয়াকলাপ পতরচালনা কডর
"মল সংক্রান্ত অন্তবেিীকালীন COVID-19 তনডদে তশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Public Transportation) খদ ুন
COVID-19 ্নস্বাডস্থয।র ্রুরী অবস্থার সময়, সকল মডলর একক মাতলক/মাতলকগণ/পতরচালকডদর মল সংক্রান্ত রা্য। এবং খে ারাল
প্রডয়া্নীয়িার খো খকাডনা পতরবিে ডনর সাডে হালনাগাদ োকডি হডব এবং এই পতরবিে নগুডলা িাডদর তক্রয়াকলাডপ অন্তভ্ুে ক্ত করডি হডব
খকাডনা তবদয।মান প্রডোা্য। স্থানীয়, রা্য।, এবং খে ারাল আইন, তনয়মকানুন এবং মান প্রতিস্থাপন করা এই তনডদে তশকার উডেশয। নয়

র্াধ্যর্ার্ূলর্

সুপানরির্ৃর্ সযর্ক াত্তর্ চচকা

স্বাস্থ্যনর্নধ্, পনরষ্করণ
এর্ং জীর্াণুর্ুক্তর্রণ
(চলযে)

ত্তনষপে, (খোমন খরত্টার) এবং িার সাডে খশয়ার করা
পৃষ্ঠিডলর স্পশে সীতমি করডি বয।বস্থা তনডি হডব; অেবা কমীরা
ো ন খশয়ার করা সামগ্রীর অেবা প্রায়ই স্পশে করা পৃষ্ঠিডলর
সংস্পডশে আসডব ি ন িাডদর গ্লাভ্স (বয।বসার উপোুক্ত অেবা
তচতকৎসাগি) পডর োকডি হডব; অেবা সংস্পডশে আসার আডগ
এবং পডর কমীডদর হাি ধুডি হডব

খযাগাযযাগ

তনতিি করুন খো আপতন খটডটর-ইসুয। করা তশডল্পর তনডদে তশকাটি
পোোডলাচনা কডরডেন এবং বুডঝডেন, এবং এটিও তনতিি করুন
খো আপতন খসগুতল কাোেকর করডবন
কমী ও গ্রাহকরা োাডি োোোে স্বাস্থয।তবতধ, শারীতরক দূরে মানা,
োোোে PPE বয।বহার, এবং পতরচ্ছন্নিা ও ্ীবানুমুক্তকরণ খপ্রাডটাকল
খমডন চডলন খসটি স্মরণ কতরডয় তদডি মডলর তভ্িডর ও বাইডর
সাইডন্ খপাট করুন

কমী, দশেনােী এবং গ্রাহকডকরডক হালনাগাদ িেয। প্রদাডনর একটি
তনভ্ে রডোাগয। উপাডয় খোাগাডোাগ প্রতিষ্ঠার পতরকল্পনা করুন ওডয়বডপ্,
খটক্সট এবং ইডমল গ্রুপ, এবং খসাশয।াল তমত য়া গডড খিালার কো
তবডবচনা করুন

সহড্ই ন্ডর পডর এমনভ্াডব সাইডট সম্পূণে করা তনরাপত্তার
পতরকল্পনা খপাট করুন

নিনিং

বাধয।িামূলক স্বাস্থয। তিতনং অয।াডসসডমন্ট (খোমন প্রশ্নাবলী) কমী
এবং ো ন সম্ভব গ্রাহকডদর ্নয। বাস্তবায়ন করুন (তকন্তু গ্রাহক
বা খ তলভ্াতর কমীডদর ্নয। বাধয।িামূলক করডবন না, (1) গি
14 তদডন িার COVID-19 এর খকানও লেণ খদ া তদডয়ডে তক না
(2) গি 14 তদডন COVID-19 এর পরীোয় পত্টিভ্ েল লাভ্
কডরডেন তক না এবং/অেবা (3) গি 14 তদডন তনতিি বা
সডন্দহ্নক COVID-19 খকডসর সডঙ্গ তনষ্ঠ খোাগাডোাগ সম্পডকে
এডসডেন তক না তিতনং প্রতক্রয়ার অংশ তহডসডব সংগৃহীি সকল
উত্তর প্রতিতদন পোোডলাচনা করুন এবং এ ধরডনর পোোডলাচনার
একটি খরক ে সংরেণ করুন

মডলর অবস্থাডন তরডপাটে করার আডগ োিটা সম্ভব দূরবিী উপাডয়
(খোমন খটতলডোন বা ইডলকট্রতনক সমীোর মাধয।ডম) তিতনং করুন

COVID-19 উপসগেগুতলর ্নয। ইতিবাচক পরীতেি হওয়া এক্ন
কমেচাতরডক কমেডেডে প্রডবশ করার অনুমতদি খদওয়া োাডব না এবং
মূলয।ায়ন ও খটতটংডয়র ্নয। িাডদর স্বাস্থয।ডসবা প্রদানকারীর সাডে
খোাগাডোাগ করার তনডদে শ তদডয় বাতড পা াডি হডব

গ্রাহকডদর (োতদ না িারা অপ্ট-ইন কডরন) এবং োোোে PPE
পতরধান কডর বা স্পশেহীন উপাডয় সম্পন্ন করা খ তলভ্াতরগুতলডক
বাদ তদডয় কমেচারী এবং তভ্ত্টররা, োাডদর কাড্র সাইট বা
অঞ্চডল অনয।ানয। বয।তক্তর সাডে তনষ্ঠ খোাগাডোাগ োকডি পাডর বা
তনকট সংস্পশে োকডি পাডর, িাডদর একটি লগ খমনডটন করুন

অতবলডে রা্য। এবং স্থানীয় স্বাস্থয। তবভ্াগডক খো খকান ইতিবাচক
COVID-19 পরীোর েলােল সম্পডকে অবতহি করুন এবং স্বাস্থয।
তবভ্াডগর খোাগাডোাগ খট্রতসং প্রডচষ্টার সাডে সহডোাতগিা করুন
একটি পত্টিভ্ খকডসর খেডে িার সংস্পডশে আসা এলাকাগুতল
পতরষ্কার এবং ্ীবাণুমুক্ত করার বয।বস্থা প্রদান করুন, এই ধরডনর
পতরষ্কার এবং ্ীবাণুনাডশর প্রতক্রয়ায়, নূয।নিমপডে, সব খেডক
অতধক খলাক চলাচল করা এলাকা এবং খবতশ স্পশে করা হয় এমন
পৃষ্ঠিলগুতল (খোমন বােরুম, দর্ার হািল, খভ্তন্ডং খমতশন)
অন্তভ্ুে ক্ত করডি হডব

STAY HOME.
WEAR
A MASK.

STOP
SPREAD.
GETTHETESTED.

তিনাররা CDC, DOH, এবং OSHA খপ্রাডটাকলগুতলর সাডে পতরতচি
বয।তক্তবগে দ্বারা প্রতশতেি হডি হডব এবং িাডদরডক, তনডয়াগকারীর
খদওয়া, অন্তি একটি মুড র আবরণ সহ, োোোে PPE পরডি হডব
সম কমেসংস্থাডনর সুডোাগ কতমশন (Equal Employment Opportunity
Commission) বা DOH এর তনডদে তশকা অনুোায়ী তদতনক িাপমাো
পরীো করাও হডি পাডর

সডন্দহভ্া্ন COVID-19, বা িাডি আক্রান্ত কমী তকংবা COVID-19
খরাগীর তনষ্ঠ সংস্পডশে আসা খকান কমীর খের কাড্ খোাগদাডনর
খপ্রাডটাকল ও নীতিমালা ্ানডি DOH তনডদে তশকাটি পডুন

SAVE LIVES.
SAVE
LIVES.

