COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায়
রিরিয়া প্রািাকশনেি জেয ন্তবব র্তীকালীে রেনদব রশকা

আপোি এই েরিটি পড়া হনয় প্গনল, আপরে রেনে র্তা রেরির্ত কিনর্ত পািনবে।
23 জুন, 2020 পর্যন্ত

উনেশয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্া চলাকালীন রিল্ম, টেরলরিশন, রিউরজক এবং অনযানয রিরিয়া টরািাকশন বযবসাি
িারলক এবং িযাননজাি এবং তানেি কিী, ঠিকাোি এবং রবনেতানেি COVID-19 এি রােুিযাব টেনক সাবধানতা
সংোন্ত রবরধ-রননেধ রোন কিাি জনয এই অন্তবযতী রননেয রশকা ("রিরিয়া টরািাকশননি জনয COVID-19 এি অন্তবযতী
রননেয রশকা") ততরি হনয়নে।
এই রননেয রশকাি উনেনশয, "রিরিয়া টরািাকশন কার্যেি" টিাশন রপকচাি, রিউরজক টেরলরিশন এবং রিরিং
টরািাকশননি টসনে, টলানকশনন, টিকরিযং সাইনে বা টরািাকশন সাইনে পরিচারলত সকল কার্যেিনক টবাঝায়।
রিরিয়া টরািাকশন কার্যেনি রবরিন্ন অপানিশন জর়িত োনক এবং রিরিয়া টরািাকশন বযবসাি িারলক/অপানিেিনেি
রাসরিক রশল্প-রনরেয ষ্ট স্বাস্থ্য রবিানগি (DOH) রননেয রশকা টেখা উরচত, টর্খানন রনর্াজয। রবনশে কনি, "COVID-19
গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সিয় অরিস রিরিক কানজি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim Guidance for OfficeBased Work during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী অরিনস টর্ টকান কার্যেি পরিচালনা
কিনত হনব; "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সিয় রনিযাণ কানজি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim
Guidance for Construction Activities during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী টর্নকাননা
রনিযাণ কাজ কিনত হনব; "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সিয় টহয়াি সযালন এবং বািবািশনপি জনয
অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim Guidance for Hair Salons and Barbershops during the COVID-19 Public
Health Emergency) এবং "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সিয় বযরিগত র্ত্ন পরিনেবাি জনয অন্তবযতীকালীন
রননেয রশকা" (Interim Guidance for Personal Care Services during the COVID-19 Public Health Emergency)
অনুর্ায়ী র্োেনি চু ল এবং টিকআপ সম্পরকয ত টর্ টকান কার্যেি পরিচালনা কিনত হনব; "COVID-19 গণস্বাস্থ্য
জরুরি অবস্থ্াি সিয় িু ি সারিয নসি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim Guidance for Food Services during
the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী টর্নকাননা খােয সংোন্ত কাজ পরিচালনা কিনত হনব; এবং
"COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সিয় রিনয়ল এনেে টসবাি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim Guidance
for Real Estate Services during the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ায়ী টলানকশন বা রপার্টয
স্কাউর্টং সংোন্ত টর্নকাননা রিনয়ল এনেে কাজেি পরিচালনা কিনত হনব।
এই রননেয রশকাগুরল টকবলিাত্র নযযনতি আবরশযকতা এবং টর্ টকাননা রিরিয়া টরািাকশন বযবসাি িারলক/িযাননজাি
অরতরিি সতকয তা এবং রননেধাজ্ঞা জারি কিনত পানিন। এই রননেয রশকাগুরল রকাশনাি সিয় সবযারধক পরিরচত গণস্বাস্থ্য
অনুশীলননি উপি রিরি কনি, এবং টর্ই নরেি উপি রনিয ি কনি এই রননেয রশকা ততরি হনয়নে তা রায়শই পরিবতয ন
হনত পানি এবং পরিবতয ন হনয় োনক। োয়বদ্ধ পক্ষ – রননচ সংজ্ঞারয়ত অনুর্ায়ী – রিরিয়া টরািাকশন সংোন্ত সব
স্থ্ানীয়, টেে এবং টিিানিল রনয়াজনীয়তা পালন কিাি জনয োয়বদ্ধ। োয়বদ্ধ পক্ষ এই রনয়াজনীয়তায় টর্নকাননা
হালনাগােকিনণি সানে সিত োকাি জনয োয়বদ্ধ, টসইসানে রিরিয়া টরািাকশন কার্যেি পরিচালনা এবং/অেবা
সাইনেি রনিাপিা পরিকল্পনাি িনধয তা অন্তিুয ি কিাি জনযও োয়বদ্ধ োকনব।

পটভূ রি
7ই িাচয, 2020 তারিনখ, গিনযি অযান্ড্রু এি. কুওনিা COVID-19 এি পরিনররক্ষনত একর্ট জরুরি অবস্থ্া ট ােণা কনি
রনবযাহী আনেশ 202 জারি কনিন। সিগ্র রনউইয়কয জুন়ি COVID-19 এি করিউরনর্ট ট্রান্সরিশন নেনে। আনিা ের়িনয়
প়িা হ্রাস কিনত, টর্খানন সম্ভব, বযরিনেি িনধয অবশযই অন্তত 6 িু নেি সািারজক েযিত্ব বজায় িাখনত হনব।
20 িাচয 2020 তারিনখ গিনযি কুওনিা রনবযাহী আনেশ 202.6 জারি কনিন, র্ানত সিস্ত টগৌণ বযবসাগুরলনক েপ্তনিি
েপ্তি িধযস্থ্ কিীনেি কাজকিযনক বন্ধ িাখাি রননেয শ টেওয়া হয়। অতযাবশযক বযবসা, টর্িন সাম্রাজয িাজয উন্নয়ন
কনপযানিশন (Empire State Development Corporation, ESD) এি রননেয রশকা দ্বািা সংজ্ঞারয়ত, এই সীিাবদ্ধতাি
অধীন রেল না, রকন্তু, তানেি স্বাস্থ্য রবিাগ (Department of Health, DOH) দ্বািা জারি কিা একর্ট পরিষ্কাি এবং
রনিাপে কিয পরিনবশ বজায় িাখাি জনয রননেয শনা ও আনেশ টিনন চলাি জনয রননেয শ কিা হয়, এবং েৃঢ়িানব
সািারজক েযিত্ব বযবস্থ্া বজায় িাখাি জনয আহ্বান জানাননা হয়।
12ই এররল, 2020 তারিনখ, গিনযি কুওনিা সিস্ত অতযাবশযকীয় বযবসায়ীক ররতষ্ঠাননক তাি কিীনেি, র্ািা কিযস্থ্নল
উপরস্থ্ত আনেন, রবনািযনলয তানেি িুনখি আচ্ছােন, র্া তানেি কানজি সিয় জনসাধািণ বা গ্রাহকনেি সনি সিাসরি
সংনর্াগ োি সিয় অবশযই বযবহাি কিনত হনব, তা রোন কিনত রনবযাহী আনেশ 202.16 জারি কনিরেনলন। 15
এররল 2020 তারিনখ গিনযি কুওনিা রনবযাহী আনেশ 202.17 জারি কনিনেন র্া েুই বেনিি টবরশ বয়সী এবং
রচরকৎসাগতিানব িুনখি আবিণ সহন কিনত সক্ষি সকলনক একর্ট সবযজনীন স্থ্ানন এবং র্খন সািারজক েযিত্ব বজায়
িাখা সম্ভব নয়, বা র্খন সািারজক েুিত্ব বজায় িাখনেন না, তখন তানেি নাক ও িুখ একর্ট িাস্ক অেবা কাপন়িি
ততরি িুনখি আবিণ রেনয় ঢাকাি জনয রননেয শ টেয়। 16 এররল 2020 তারিনখ গিনযি কুওনিা রনবযাহী আনেশ 202.18
জারি কনিন র্া সিকািী এবং টবসিকািী পরিবহণ বা অনযানয িা়িাি পরিবহণ বযবহাি কিা েুই বেনিি টবরশ
বয়নসি এবং রচরকৎসাগতিানব একর্ট িুনখি আবিণ সহণ কিনত সক্ষি সকল িানুেনক অবশযই টকান র্াত্রাি সিয়
তানেি নাক এবং িুনখি উপি একর্ট িাস্ক অেবা িুনখি আবিণ পিাি রননেয শ টেয়। এো়িাও সিকারি বা টবসিকারি
পরিবহননি টর্ টকান পরিচালক বা চালকনক একর্ট িুনখি আবিণ বা িাস্ক র্া তানেি নাক এবং িুখ টঢনক িানখ, ো
পিাি রননেয শ টেয় র্খন টতিন টকান গার়িনত টকান র্াত্রী োনক। 29 টি 2020 তারিনখ গিনযি কুওনিা রনবযাহী আনেশ
202.34 জারি কনিন, র্া বযবসাি পরিচালক/িারলকনেি টসই সব িানুনেি রনবশারধকাি রতযাহাি কিাি অরধকাি
অনুনিােন কনি, র্ািা িুখ টঢনক িাখা বা িাস্ক সংোন্ত বাধযবাধকতা টিনন চলনত বযেয হন।
26টশ এররল, 2020 তারিনখ গিনযি কুওনিা ট ােণা কনিন টর্ তেয-পরিচারলত, আঞ্চরলক রবনেেনণ পর্যায় রিরিনত
রনউইয়নকয রশল্প এবং বযবসা পুনিায় টখালাি বযাপানি পর্যায় রিরিক েৃরষ্টিরি গ্রহণ কিা হনব। 4 টি 2020 তারিনখ
গিনযি বযবস্থ্া কনিন টর্ নতু ন COVID-19 সংেিণ জনসাস্থ্ পরিনেবা লক্ষণ রিরিক পিীক্ষা এবং কন্টাক্ট টট্ররসং সহ
জনস্বানস্থ্যি রবরিন্ন রেক িাোয় টিনখ আঞ্চরলক রবনেেণর্ট কিা হনব। 11 টি, 2020-এ, গিনযি কুওনিা ট ােণা কনিন _
রনউ ইয়নকয ি টবশ রকেু অঞ্চনল 15 টি, 2020-এি রেি পর্যায় শুরু হনব, র্া উপলিয আঞ্চরলক টিরট্রক্স এবং সযচনকি
উপি রিরি কনি। 29 টি, 2020 তারিনখ, গিনযি কুওনিা ট ােণা কনিনেন টর্ টেনেি রবরিন্ন অঞ্চনল পুনিায় টখালাি
রদ্বতীয় পর্যায় শুরু হনব, এবং িাইিাসর্ট রকিানব ররতনিাধ কিা টর্নত পানি তা অনবিত পর্যনবক্ষণ কিাি জনয রনউ
ইয়কয বাসী, সিকািী কিযকতয া এবং রবনশেজ্ঞনেি জনয িানজযি রবস্তৃ ত টিো সংগ্রনহি রনচষ্টানক একরত্রত কিনত একর্ট
নতু ন রািরম্ভক সতকীকিণ িযাশনবািয বাস্তবায়ন বযবহাি কিাি কোও ট ােণা কনিনেন। 11 জুন 2020, গিনযি
কুওনিা ট ােণা কনিন টর্ 12 জুন 2020 তারিনখ রনউ ইয়নকয ি টবশ রকেু অঞ্চনল পুনিায় টখালাি তৃ তীয় পর্যায় আিম্ভ
হনব।
রনম্নরলরখত িানগুরল ো়িাও, রিরিয়া টরািাকশন বযবসাগুরলনক স্বাস্থ্য রবিাগ (Department of Health, DOH) এি
জারি কিা পরিচ্ছন্ন এবং রনিাপে কিয পরিনবশ বজায় িাখাি রননেয শনা ও টর্নকাননা রনর্াজয আনেশ টিনন চলা অবযাহত
িাখনত হনব।
অনুগ্রহ কনি লক্ষয করুন টর্, রনউ ইয়কয টেে দ্বািা ইসুয কিা অনযানয পরিচালনারবরধ টেনক এই নরেনত উনেখ কিা
পরিচালনা রবরধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররতক রননেয রশকা রনয়াগ কিা হনব।

2

রেউ ইয়কব প্েনট দারয়ত্বশীল রিরিয়া প্রািাকশে কার্ব কলানপি িাে
আনিরিকানস উইে রিজারবরলর্টজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), টসন্টাসয িি রিরজজ কনেল
অযান্ড ররনিনশন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনিায়িননিন্ট টরানেকশন এনজরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং িারকয ন র্ুিিানেি শ্রি রবিানগি অকুনপশনাল টসির্ট অযান্ড টহলে
অযািরিরননিশন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নযযনতি িান, তনব
টসেু কুি িনধয সীিাবদ্ধ নয়, তা সহ রনর্াজয টিিানিল শতয াবলী সনবযাপরি টেনেি নযযনতি িানেণ্ড পযিণ না কনি
টকাননা রিরিয়া টরািাকশন কার্যকলাপ পরিচারলত হনত পািনব না।
এই রননেয রশকাি িনধয োকা টেনেি িান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সিয় পরিচারলত সকল রিরিয়া
টরািাকশন কার্যেনিি টক্ষনত্র রনর্াজয র্তক্ষণ না টেে কতৃয ক বারতল বা সংনশাধন কিা হয়। রিরিয়া টরািাকশন
বযবসাি িারলক বা পরিচালক (উিনয়ি টক্ষনত্রই), "োয়বদ্ধ পক্ষ"), এই িানেণ্ডগুরল পযিণ কিাি জনয োয়বদ্ধ
োকনবন। এই রননেয রশকাি উনেনশয, "কিযচািী, কাে, এবং েু" এি িনধয অন্তিুয ি রকন্তু এনতই সীিাবদ্ধ নয় রিরিয়া
টরািাকশন কার্যেনিি সানে জর়িত সকল বযরি, রশল্পী, শ্ররিক, কারিগি, রিউরজরশয়ান, টলখক, পরিচালক, রিজুয়াল
ইনিক্ট, টহয়াি োইরলে, করেউি রিজাইনাি,এবং টিকআপ আর্টযে।
রনম্নরলরখত রননেয রশকা রতনর্ট পৃেক টশ্ররণ র নি সংগঠিত হয়: িানুে, স্থ্ান, এবং ররেয়া।

I. িােুষ
A. শািীরিক দূিত্ব
•

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ বার়িি টিতনি সম্পারেত টর্নকাননা রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা
টলানকশননি টক্ষনত্র, উপরস্থ্ত জনসংখযা সহ একর্ট রনরেয ষ্ট এলাকাি জনয সার্টযরিনকে অব অকুপযারন্স দ্বািা রনধযারিত
সনবযাচ্চ জনসংখযাি 50%-এি িনধয সীিাবদ্ধ োকনব; এবং

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রনরিত কিনত হনব টর্ রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশননি সকল স্থ্ানন (টর্িন,
খাবাি এলাকা, সাধািণ এলাকা, টহারডং এলাকা, টট্রলাি, রিরিও রিনলজ, সিঞ্জাি এলাকা) সকল কিযচািী, কাে
এবং েুনেি িনধয অন্তত েয় িু ে েযিত্ব বজায় োনক; র্রেও রিরিয়া টরািাকশননি সিয় রকেু কানজ অনযানয
বযরিি েয় িু নেি িনধয আসনত হনত পানি (টর্িন, করেউি, চু ল, টিকআপ, শব্দ, রচত্রগ্রহণ, পািয িরিং), োয়বদ্ধ
পক্ষনক অবশযই এই ধিননি কাজ রচরিত কিনত হনব এবং আোন্ত বযরিনেি জনয ঝুুঁ রক কিাননাি জনয একর্ট
টরানোকল বাস্তবায়ন কিনত হনব।
o

•

উপিন্তু, রনিাপিা বা িযল কার্যকলাপ (উোহিণস্বরূপ, চলন্ত সিঞ্জাি, উপকিণ আননলারিং) এি কািনণ
বযরিনক একর্ট স্বল্প েযিনত্বি িনধয োকাি রনয়াজন হনত পানি, টসনক্ষনত্র, বযরিনক অবশযই একর্ট গ্রহণনর্াগয
িুখাবিণ পিনত হনব।

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রনরিত কিনত হনব টর্ সকল কিযচািী, কাে এবং েুিা রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা
অবস্থ্াননি িনধয সব সিয় গ্রহণনর্াগয িুখাবিণ পরিধান কনি, র্রে বযরিি বয়স েুই বেনিি টবশী হয় এবং
রচরকৎসাগতিানব এই ধিননি িুখ টঢনক িাখা সহয কিনত সক্ষি হয়।
o

রশল্পীিা পািিিিযান্স বা রিহাসযানলি সিয় সািরয়কিানব তানেি িুখাবিণ অপসািণ কিনত পানিন, অেবা র্খন
এর্ট চু ল, টিকআপ বা করেউনিি িত একর্ট িযল কার্যকলানপ হস্তনক্ষপ কনি। উপনিাি কার্যেি টশে কনি
রশল্পীনেি অবশযই র্ত দ্রুত সম্ভব িুখাবিণ পিনত হনব।
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•

•

•

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ িুখাবিণ ো়িা রশল্পীনেি কাোকারে োকা সকল কিযচািী, কাে এবং
েুনেি (টর্িন, টহয়াি োইরলে, টিকআপ আর্টযে, করেউি রিজাইনাি, সাউন্ড টেকরনরশয়ান, েু রিও রশক্ষক,
োন্ট টকা-অরিযননেি, টেশাল ইনিক্ট টেকরনরশয়ান) একর্ট গ্রহণনর্াগয িুখাবিণ এবং টচানখি সুিক্ষা টর্িন টিস
রশড, বা গগলস পরিধান কনি, কাোকারে োকাি পুনিা সিয়জুন়ি। সকল কিযচািী, কাে এবং েুনেি এই ধিননি
কিযকানণ্ডি সিয় গ্লািস পিনত হনব অেবা আনগ এবং পনি হানতি পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন কিনত হনব।
o

COVID-19 এি জনয গ্রহণনর্াগয িুখাবিনণি িনধয অন্তিুয ি রকন্তু এনতই সীিাবদ্ধ নয়, কাপ়ি-রিরিক িুখাবিণ
এবং রিসনপানজবল িাস্ক র্া িুখ এবং নাক উিয় টঢনক িানখ।

o

র্রেও, টর্সব টক্ষনত্র সাধািণত কানজি রকৃ রতি কািনণ বযরিগত ররতিক্ষািযলক সিঞ্জাি রহসানব উচ্চ িাত্রাি
সুিক্ষা রনয়াজন হয় টসসব টক্ষনত্র কাপ়ি, রিসনপানজবল, বা অনযানয উপকিনণ ততরি িুখ আবিণ কিযনক্ষনত্রি
কার্যকলানপি জনয িুখ আবিণ রহসানব গ্রহণনর্াগয নয়। টসইসিস্ত কার্যকলানপি জনয, টপশাগত রনিাপিা এবং
স্বাস্থ্য রশাসন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) রননেয রশকা অনুর্ায়ী সংজ্ঞারয়ত
কিা রবেযিান রশনল্পি িানেণ্ড অনুর্ায়ী N95 টিরেনিোি বা অনযানয PPE বযবহাি কিা অবযাহত িাখা
উরচত।

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই ইননিাি এবং আউেনিাি রিরিয়া টরািাকশন
বযরিনেি িনধয কিী, কাে এবং েু-এি সংখযা সীরিত কিনত হনব,
েযিত্ব রননেয রশকা কন ািিানব রনয়াগ কিা হয়। টর্ টকান অরনয়াজনীয়
পরিবাি, অরতরে, েশযনােী) রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা অবস্থ্ানন

উিয় কার্যেনিি জনয শুধুিাত্র অপরিহার্য
এবং রনরিত কিনত হনব টর্ সকল সািারজক
কিী এবং েশযনােীি (উোহিণস্বরূপ, বন্ধু ,
রনবশ রনরেদ্ধ কিনত হনব।

o

অরাপ্তবয়স্কনেি টক্ষনত্র সানে আসা রাপ্তবয়নস্কি সংখযা েুইজন রাপ্তবয়নস্কি িনধয সীিাবদ্ধ কিনত হনব
(উোহিণস্বরূপ, 12 NYCRR 186-3.6(a) অনুর্ায়ী একজন অরিিাবক বা িননানীত োরয়ত্বশীল বযরি এবং
রশক্ষক)। পািিিিযান্স বা রিহাসযানলি জনয রনয়াজন ো়িা রশশুনেি টকান রিরিয়া টরািাকশন আইনেি বা
সিঞ্জাি েশয বা পরিচালনা কিা টেনক রবিত িাখা উরচত। োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত অরাপ্তবয়স্কনেি একর্ট
রনিাপে অি-টসে অবস্থ্ানন রননয় র্াওয়া, র্খন সম্ভব, অনযানয কিযচািী, কাে এবং েুনেি সানে তানেি
সংেশয সীরিত কিা।

o

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রনরিত কিনত হনব টর্ রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা অবস্থ্ানন রনবশারধকাি সীরিত
কিাি জনয পর্যাপ্ত রনিাপিা আনে, এবং বাইনি জন়িা হওয়া টর্ কাউনক েত্রিি কিাি জনয একর্ট রনিাপিা
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কিনত হনব।

স্কাউর্টং বা রিরিয়া টরািাকশন টলানকশন টবনে টনওয়াি সিয় োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই সািারজক েযিনত্বি
রনয়াজনীয়তা রবনবচনা কিনত হনব। োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই:
o

রনরিত কিনত হনব টর্ টলানকশনগুরল সাধািণ জনগনণি কাে টেনক সম্পযণযরূনপ সুিরক্ষত কিা র্ায়;

o

সকল কিযনক্ষত্র এবং রবিানগি জনয সািারজক েযিনত্বি রনয়াজনীয়তা টিনন চলাি জনয র্নেষ্ট জায়গা রনরিত
কিনত হনব; এবং

o

র্োর্ে পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিণ এবং পরিচ্ছন্নতাি িান পযিণ কিনত সক্ষি হনত হনব।

োয়বদ্ধ পক্ষগণ ওয়াকয নেশন বসাি এলাকাি সংখযা বযবহাি পরিবতয ন এবং/অেবা সীিাবদ্ধ কিনত পানি, র্ানত
কিী, কাে এবং েু সব রেক টেনক অন্তত েয় িু ে (টর্িন-পানশ এবং র্খন এনক অপনিি িুনখািুরখ হয়) এবং
বযবহানিি িনধয পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি না কনি ওয়াকয নেশন টশয়াি না কনিন। র্খন ওয়াকয নেশননি িনধয েযিত্ব
বজায় িাখা সম্ভব নয়, োয়বদ্ধ পক্ষ শািীরিক ররতবন্ধকতা (টর্িন প্লারেক রশরডং টেয়াল ততরি কিনত হনব,
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টর্খানন এগুরল বায়ু রবাহ, শীতাতপ রনয়ন্ত্রণ বা টিরন্টনলশন রিারবত কিনব না বা অনযিানব টকান স্বাস্থ্য বা
রনিাপিা ঝুুঁ রকি সৃরষ্ট কিনব না) ততরি কিনত পানি।
o

র্রে বযবহাি কিা হয়, তাহনল OSHA রননেয শাবলী অনুর্ায়ী শািীরিক ররতবন্ধকতা স্থ্াপন কিা উরচত।

o

শািীরিক ররতবন্ধকতাি অন্তিুয ি হনত পানি: রিপ পেয া, টপ্লরক্সগ্লাস বা অনুরূপ উপকিণ, বা অনযানয জলনিাধী
রবিাজন বা পার্টযশন।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশননি িনধয রননবরেত কিয অঞ্চল বযবহানি উৎসারহত
কিা এবং এিন একর্ট বযবস্থ্া ররতষ্ঠা কিা র্া একই কিযনক্ষনত্র রবিানগি ওিািলযারপং ররতনিাধ কিা র্ায়। অঞ্চল
এবং উপর্ুি কিযচািী, কাে এবং েুনেি সনাি কিাি সুরবধানেয একর্ট িঙ-টকানিি রসনেি বা অনযানয েৃশযিান
সযচক রবনবচনা করুন।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক একই সিনয় একারধক বযরিি টোে সীিাবদ্ধ স্থ্ান (এরলনিেি, টিকারনকযাল এলাকা, কনোল রুি,
এরির্টং রুি) বযবহাি রনরেদ্ধ কিা উরচত, র্রে না একই সিনয় এই ধিননি স্থ্াননি সকল বযরি গ্রহণনর্াগয
িুখাবিণ পরিধান কনি অেবা র্রে রচত্রধািণ বা পািয িরি। তনব, িুনখি আবিণ বযবহাি কিা সনেও, েখলকািীি
সংখযা কখনই স্থ্াননি সবযারধক ধািণক্ষিতাি 50% অরতেি কিনত পািনব না, র্রে না টসর্ট একক েখলকািীি
বযবহানিি জনয ততরি কিা হনয় োনক। োয়বদ্ধ পক্ষগণনক রনিাপিাি টরানোকলগুরল টিনন চলাি পাশাপারশ বাইনিি
বাতাস র্তো রিতনি রনবশ কিাননা র্ায় তাি বনদাবস্ত (টর্িন জানলা এবং েিজা খুনল িাখা) কনি বায়ু
চলাচল বা়িানত হনব। োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত রলিনেি ওনয়র্টং এলাকায় সিানবশ ররতনিাধ এবং রলিনেি নত্ব
সীরিত কিাি জনয অরতরিি বযবস্থ্া গ্রহণ কিা, টর্িন রসুঁর়ি বযবহাি সরেয় কিা।

•

োয়বদ্ধ পক্ষগণনক সরু গরল, হনলি িাস্তা অেবা জায়গায় তীিরচি সহ টেপ বা রতীক বযবহাি কনি উিয়িুখী
হাুঁো পনেি রি়ি কিানত এবং সিস্ত সাধািণ বযবহৃত চত্বিগুরল এবং সাধািণত লাইন ততরি হনত পানি অেবা
টলাক জিানয়ত হনত পানি এিন টকাননা চত্বনি (টর্িন স্বাস্থ্য রিরনংনয়ি টেশন, খাবাি এলাকা, করেউি টট্রলাি)
েয় িু ে েযিত্ব বজায় িাখাি সাইননজ এবং েযিনত্বি রচি রেনয় উপর্ুি বযবস্থ্া রননত হনব।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত েযিবতী িানব রিরিয়া টরািাকশন কার্যেি পরিচালনা কিা, র্তেযি সম্ভব (উোহিণস্বরূপ,
রির্টং, কারেং, স্কাউর্টং, সম্পােনা)।
o

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত সকল স্কাউর্টং কার্যেি র্ানত িাচুয য়ারল হয়, টর্খানন সম্ভব হয় তা রনরিত কিা। র্রে
বযরিনক বযরিগতিানব ভ্রিণ কিনত হয়, তাহনল োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত টোে টোে েনল স্কাউর্টং কিা রনরিত
কিা, র্ািা সািারজক েযিত্ব বজায় িাখনত পানি, টর্খানন সকল বযরি র্োর্ে িুখাবিণ পনি োনক।

o

োয়বদ্ধ পনক্ষি রনরিত কিা উরচত টর্ কারেং এবং অরিশন েযি টেনক সম্পন্ন কিা হয়, র্তেযি সম্ভব। র্রে
েযিবতীিানব সঞ্চারলত না হয়:
▪

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই টশয়ািকৃ ত পৃষ্ঠ পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিনণি জনয অযাপনয়ন্টনিনন্টি িনধয পর্যাপ্ত
সিয় রোন কিনত হনব।

▪

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত কারেং টলানকশনন আসা রশল্পীিা র্ানত তানেি অরিশননি সিয় পর্যন্ত বযরিগত
র্ানবাহন বা সুরবধাি বাইনি অনপক্ষা কিনত পানিন তা রনরিত কিা।

▪

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত ওনপন কনলি বেনল রনধযারিত সাক্ষাৎকাি টনওয়া।

▪

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত অরিশননি সিয় শািীরিক েযিত্ব বজায় িাখা, এিনরক র্খন একারধক বযরি
একসানে অরিশন রেনচ্ছন তখনও, র্তেযি সম্ভব।

5

▪

•

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রনরিত কিনত হনব টর্ উপনিাি রবধাননি সানে সািঞ্জসযপযণয গ্রহণনর্াগয িুখাবিণ
পরিধান কিা হনয়নে।

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত টর্ টকান সিয় র্ানবাহনন ভ্রিণকািী বযরিি সংখযা সীরিত কিা র্ানত পর্যাপ্ত সািারজক েযিত্ব
বজায় োনক।
o

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত বযরিনক একা গার়ি চালানত এবং বযরিগত পরিবহন বযবহানি উৎসারহত কিা।

o

র্রে একারধক বযরি গার়িনত চন়ি, োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রনরিত কিনত হনব টর্ সকল আনিাহী িুখাবিণ
পরিধান কিনব, এবং বারসদানেি জানালা খুলনত এবং টিরন্টনলশন বা়িানত উৎসারহত কিনব।

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত রশল্পীনেি িনধয রনষ্ঠ বা রনকে টর্াগানর্াগ কিাননাি জনয বযবস্থ্া গ্রহণ কিা, টর্িন রিপ্ট
সংনশাধন কিা অেবা টর্খানন সম্ভব রিরজোল ইনিক্ট বযবহাি কিা।
o

টর্খানন সম্ভব, োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত বযরি (টর্িন, র্ুদ্ধ, নাচ) বা রবশাল জনতাি রনয়াজনীয় েৃনশযি িনধয
েী য রনষ্ঠ বা রনকে টর্াগানর্ানগি েৃশয সীরিত কিা।

•

রনষ্ঠ বা রনকে টর্াগানর্ানগি সংখযা সীরিত কিনত োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরেয ষ্ট টজা়িা বা টোে েনল িক্ষণানবক্ষণ কিী
রননয়াগ কিনত উৎসারহত কিা হয়, টর্খানন সম্ভব।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক সািা িযারসরলর্ট বা টলানকশন জুন়ি রচি লাগানত হনব, র্া DOH এি COVID-19 রচনিি সানে
সািঞ্জসযপযণয। োয়বদ্ধ পক্ষ তানেি কিযনক্ষত্র বা টসর্টং-এি উপি রিরি কনি রননজনেি কােিাইজি রচি ততরি
কিনত পানি, এই ধিননি রচি রিপােযনিনন্টি রচনিি সনি সিরতপযণয হনত হনব। কিী, কাে এবং েুনেি রননম্নাি
রবেয়গুরল িনন করিনয় টেওয়াি জনয রচনিি বযবহাি কিা উরচত:
o

তািা অসুস্থ্ টবাধ কিনল বার়িনত োকা।

o

িুখাবিণ রেনয় নাক ও িুখ টঢনক িাখুন।

o

PPE সঠিকিানব িাখা এবং র্খন রনয়াজন, তা বারতল করুন।

o

শািীরিক েযিনত্বি রননেয শাবলী টিনন চলুন।

o

COVID-19 এি উপসগয বা সংেিনণি ররতনবেন কিা, এবং রকিানব এর্ট কিা উরচত।

o

হানতি পরিচ্ছন্নতা এবং পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিনণি রননেয রশকা অনুসিণ করুন।

o

র্োর্ে শ্বাস-রশ্বানসি পরিচ্ছন্নতা এবং কারশি রশষ্টাচাি অনুসিণ করুন।

B. আবদ্ধ স্থ্ানে সিানবশ
•

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক অবশযই কিী, কাে এবং েুনেি সশিীনি সিনবত হওয়া সীরিত কিনত হনব (টর্িন
টরািাকশন রির্টং, কারেং, স্কাউর্টং, এরির্টং) সব টচনয় টবশী র্তো সম্ভব এবং অনযানয পদ্ধরত টর্িন রিরিও বা
টেরলকনিানিরন্সং এি িনতা পদ্ধরত বযবহাি কিা, CDC-ি রননেয রশকা অনুর্ায়ী "বযবসা ও রননয়াগকািীনেি জনয
অন্তবযতী রননেয রশকা কনিানািাইিাস টিাগ 2019 (COVID-19) এি রবরুনদ্ধ পরিকল্পনা এবং ররতরেয়াি জনয"
(Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease
2019। র্খন রিরিওকনিানিরন্সং বা টেরলকনিানিরন্সং সম্ভব হয় না, তখন োরয়ত্বশীল েলগুনলাি টখালা, িালিানব
টিরন্টনলোনিি িনধয রির্টং কিা উরচত এবং রনরিত কিা উরচত টর্ বযরি এক আনিকজননি িনধয েয় িু ে
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সািারজক েযিত্ব বজায় িাখনব (টর্িন টচয়াি োকনল, টচয়ানিি িধযবতী জায়গা টেন়ি টেওয়া, বযরিবগযনক একো
টচয়াি টেন়ি পনি টচয়ানিবসনত হনব)।
•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত েখলোরিত্ব সীরিত কিা অেবা অরনয়াজনীয় সুনর্াগ-সুরবধা এবং সাম্প্রোরয়ক এলাকা র্া
র্োর্ে সািারজক েযিত্ব পালননি সুনর্াগ টেয় না তা বন্ধ কনি সািারজক েযিত্ব পালননক উৎসারহত কিা। র্রে
টখালা োনক, োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই এই ধিননি সুরবধাি কাোকারে হযান্ড সযারনোইজাি বা জীবাণুনাশক ওয়াইপ
সিবিাহ কিনত হনব (উোহিণস্বরূপ, টিরন্ডং টিরশন, সাম্প্রোরয়ক করি টেশন)।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক টোনো এলাকায়, টর্িন রবশ্রািকক্ষ এবং টেকরুি-এ অবশযই র্োর্ে সািারজক েযিনত্বি পালননি
বযবস্থ্া কিনত হনব, এবং এই ধিননি এলাকাগুরলনত র্খন সািারজক েযিত্ব িক্ষা কিা র্ানব না, তখন টলাক সিাগি
সীিাবদ্ধ িাখাি জনয রচি এবং রসনেি (টর্িন বযবহৃত হনচ্ছ রচি) বযবহাি কিনত হনব; এবং

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক টর্ টকান জিানয়নতি সিনয় (টর্িন, করি রবিরত, খাবাি, এবং রশিনেি শুরু/টশে) সািারজক
েযিত্ব (টর্িন, েয় িু ে জায়গা) পালন কিাি জনয কিী, কাে এবং েুনেি জনয রবরিন্ন রশরিউল রেনত হনব।

C. কিব নেনেি সরিয়র্তা
•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত টসনেি এক্সট্রানেি সংখযা সীরিত কিা, র্তো সম্ভব।

•

শুধুিাত্র টবতনরাপ্ত কিযচািী, কাে এবং েুনেি রননয় গঠিত না হনল োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই সিাসরি টশ্রাতানেি
রনরেদ্ধ কিনত হনব। কিী, কাে এবং েু 100 জন, বা টশ্রাতা ক্ষিতাি 25% এি একর্ট সিাসরি টশ্রাতা ততরি
কিনত পানি, টর্র্ট কি হয়। সিাসরি টশ্রাতানেি সব রেক টেনক অন্তত েয় িু ে সািারজক েযিত্ব বজায় িাখনত
হনব।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত এক্সট্রা সহ কােনেি, রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশনন র্োসম্ভব "কযানিিা রস্তুত"
রহসানব টপৌুঁোননাি রবেয়র্ট রবনবচনা কিা (উোহিণস্বরূপ, সাইনেি বাইনি চু ল, টিকআপ এবং করেউি সম্পন্ন
কিা অেবা েযিবতী রননেয শনাি িাধযনি)।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি রনরিত কিা উরচত টর্ কিী, কাে এবং েুনেি তানেি রগয়াি এবং সিঞ্জাি (উোহিণস্বরূপ,
কযানিিা, রপ) পর্যায়েনি পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি কিাি জনয সািারেন পর্যাপ্ত সিয় রোন কিা হয়, র্রে
একারধক বযরি এই ধিননি সিঞ্জাি বযবহাি বা পরিচালনা কনি।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত সিস্ত কাগনজি নরেপত্রনক রিরজোল কিাি টচষ্টা কিা (টর্িন, চু রি, রর্ুরি স্কাউে পযানকে,
রিপ্ট, রিউরজক রশে, সাইন-ইন/আউে, েু রলে, কল রশে)। র্রে রিরজোইরজং সম্ভব না হয়, িুরিত উপাোন
বযরিগত বযবহানিি জনয বিাে কিা উরচত এবং কিযচািী, কাে এবং েুনেি িনধয টশয়াি কিা উরচত নয়।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই COVID-19 রনিাপিা, পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিণ টরানোকনলি উপি সকল
কিী, কাে এবং েুনেি ররশক্ষণ গ্রহণ রনরিত কিনত হনব।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই আন্তঃবযরিগত টর্াগানর্াগ এবং সিানবশ কিাননাি জনয বযবস্থ্া গ্রহণ কিনত হনব, টর্িন:
o

টকবলিাত্র টসই কিীনেি িনধয সশিীনি উপরস্থ্রত সীরিত কিনত হনব র্ানেি রিরিয়া টরািাকশন কার্যেনিি
জনয রনয়াজন;

o

কিযনক্ষনত্রি সিয়গুরলি সািঞ্জসযরবধান;

o

সািারজক েযিনত্বি রননেয রশকা পালননি জনয অন-সাইে কিযচািীি সংখযা হ্রাস কিা;

o

রশির্টং রিজাইন (উোহিণস্বরূপ A/B েল, আগিন/রস্থ্াননি রবরিন্ন সিয়);
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o

টর্ কাজগুরলনত সািারজক েযিত্ব পালন কিা সম্ভব টসগুরলনক টর্ কাজগুরলনত পালন কিা সম্ভব নয় তাি টেনক
অগ্রারধকাি টেওয়া; এবং/অেবা

o

রনধযারিত কাজগুনলা রবরক্ষপ্ত কনি এবং অরধকৃ ত অঞ্চলগুরল রননেয শ কিনত রচিগুরল বযবহাি কনি একই অঞ্চনল
একারধক কিযচািী এবং/অেবা েনলি কাজ কিা এ়িাননা।

D. েলােল ও বারণজয
•

োয়বদ্ধ পক্ষগণনক রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশনন টর্াগানর্াগ এবং চলাচল সীরিত কিা উরচত (টর্িন,
রশিে টশে হনয় র্াওয়া কিী এবং রশিে শুরু কিা কিী, কাে এবং েুনেি জনয পৃেক পৃেক রস্থ্ান এবং
রনবনশি বযবস্থ্া) (টর্িন র্ত টবরশ সম্ভব কিী, কাে এবং েুনেি তানেি ওয়াকয নেশননি কাোকারে োকনত
হনব)।
o

টর্খানন কার্যকি, োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত (1) রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশনন কিী, কাে এবং
েুনেি ট্রারিক রবাহ পরিচালনা কিাি জনয রনবশদ্বানিি সংখযা সীরিত কিা এবং েখল/ধািণক্ষিতাি সীিা
পর্যনবক্ষণ কিা এবং (2) অরি রনিাপিা এবং অনযানয রনর্াজয রনয়িকানুন টিনন চলা রনরিত কনি স্বাস্থ্য
পিীক্ষাি সুরবধা রোন কিা।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক কিী, কাে এবং েুনেি রিরনংনয়ি জনয রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশননি টিতনি বা
বাইনি লাইনন োুঁর়িনয় োকা অবস্থ্ায় েয় িু ে সািারজক েযিত্ব বজায় িাখাি জনয একর্ট পরিকল্পনা ততরি কিনত
হনব, টর্িন রনর্াজয।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক, সংনর্াগ র্তো সম্ভব সীরিত কনি রপক-আপ এবং টিরলিারিি জনয অবশযই রনরেয ষ্ট এলাকা স্থ্াপন
কিনত হনব।

•

টিরলিারিি জনয, োয়বদ্ধ পক্ষনেি েশয না কনি একর্ট টিরলিারি বযবস্থ্াি বাস্তবায়ন কিনত হনব, টর্খানন
টিরলিারি টনওয়াি সিয় ড্রাইিাি গার়িনত বনস োকনব অেবা টর্খানন সম্ভব নয় টসখানন, োয়বদ্ধ পক্ষিা
রতযারশত কার্যকলানপি উপর্ুি গ্রহণনর্াগয PPE রোন কিনব র্াি িনধয নযযনতিিানব টিরলিারি ররেয়া চলাকালীন
সিনয়ি জনয রবনািযনলয টিরলিারিি সানে জর়িত বযরিি জনয একর্ট িুনখি আবিণ অন্তিুয ি োনক।

•

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক রনরিত কিনত হনব টর্ পণযিনবযি একর্ট টলাি স্থ্ানান্তি (টর্িন একজন টিরলিারি ড্রাইিানিি
টেনক) কিাি আনগ এবং পনি অবশযই হাত জীবাণুিুি কনিন কিীিা (টর্িন পণয টলাি কিনত শুরু কিাি
আনগ হাত জীবাণুিুি কিা; এবং সব পণয টলাি কিা হনয় টগনল, আবাি তানেি হাত জীবাণুিুি কনি সিাপ্ত
কিা)।

II. জায়গা
A. ররর্তিোিূলক সিঞ্জাি
•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রনরিত কিনত হনব টর্ সকল কিযচািী, কাে এবং েুিা রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা
অবস্থ্াননি িনধয সব সিয় িুখাবিণ পরিধান কনি, র্রে বযরিি বয়স েুই বেনিি টবশী হয় এবং রচরকৎসাগতিানব
এই ধিননি িুখ টঢনক িাখা সহয কিনত সক্ষি হয়।

•

রশল্পীিা পািিিিযান্স বা রিহাসযানলি সিয় সািরয়কিানব তানেি িুখাবিণ অপসািণ কিনত পানিন, অেবা র্খন
এর্ট চু ল, টিকআপ বা করেউনিি িত একর্ট িযল কার্যকলানপ হস্তনক্ষপ কনি। উপনিাি কার্যেি টশে কনি
রশল্পীনেি অবশযই র্ত দ্রুত সম্ভব িুখাবিণ পিনত হনব।
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o

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ িুখাবিণ ো়িা রশল্পীনেি কাোকারে োকা সকল কিযচািী, কাে এবং
েুনেি (টর্িন, টহয়াি োইরলে, টিকআপ আর্টযে, করেউি রিজাইনাি, সাউন্ড টেকরনরশয়ান, েু রিও
রশক্ষক, োন্ট টকা-অরিযননেি, টেশাল ইনিক্ট টেকরনরশয়ান) একর্ট গ্রহণনর্াগয িুখাবিণ এবং টচানখি সুিক্ষা
টর্িন টিস রশড, বা গগলস পরিধান কনি, কাোকারে োকাি পুনিা সিয়জুন়ি। সকল কিযচািী, কাে এবং
েুনেি এই ধিননি কিযকানণ্ডি সিয় গ্লািস পিনত হনব অেবা আনগ এবং পনি হানতি পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন
কিনত হনব।

•

রনরেয ষ্ট কিযনক্ষনত্রি রেয়াকলানপি জনয রনয়াজনীয় PPE ো়িাও, োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক অবশযই গ্রহণনর্াগয িুনখি
আবিণ সংগ্রহ কিনত, ততরি কিনত বা অনযোয় অজযন কিনত হনব এবং এই ধিননি আবিণ কিযনক্ষনত্র োকাকালীন
কিী, কাে এবং েুনেি রবনা িযনলয রোন কিা উরচত। টকাননা কিী, কাে এবং েু এি ররতস্থ্াপন রনয়াজন হনল
তা পযিণ কিাি জনয োয়বদ্ধ পক্ষগনণি কানে িুনখি আবিণ, িাস্ক এবং অনযানয রনয়াজনীয় PPE-এি পর্যাপ্ত
টর্াগান োকনত হনব।

•

িুখাবিণ বযবহানিি পি পরিষ্কাি বা ররতস্থ্াপন কিনত হনব এবং িাগািারগ কিা র্ানব না। অনুগ্রহ কনি কাপন়িি
িুখাবিণ এবং অনযানয ধিননি PPE সম্পনকয অরতরিি তনেযি জনয টিাগ রনয়ন্ত্রণ ও ররতনিাধ টকন্দ্র (CDC)
এি রননেয রশকা টেখুন, একইসানে তা বযবহাি এবং পরিষ্কানিি রননেয শাবলী।

•

o

টজনন িাখুন, টর্সব টক্ষনত্র সাধািণত কানজি রকৃ রতি কািনণ PPE রহসানব উচ্চ িাত্রাি সুিক্ষা রনয়াজন হয়
টসসব টক্ষনত্র কাপ়ি, রিসনপানজবল, বা অনযানয উপকিনণ ততরি িুখ আবিণ কিযনক্ষনত্রি কার্যকলানপি জনয
িুখাবিণ রহসানব গ্রহণনর্াগয নয়। োয়বদ্ধ পক্ষগণনক এই ধিননি রনিাপিা সিঞ্জানিি জনয অবশযই টপশাগত
রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য রশাসন (OSHA) এি রননেয রশকা টিনন চলনত হনব।

o

োয়বদ্ধ পক্ষনক কিী, কাে এবং েুি রনজস্ব গ্রহণনর্াগয িুখাবিণ বযবহাি কিনত অনুিরত রেনত হনব রকন্তু
কিী, কাে এবং েুনেি তানেি রননজি িুখ আবিণ সিবিাহ কিনত বাধয কিনত পািনব না। উপিন্তু, এই
রননেয রশকা কিী, কাে এবং েুনেি তানেি বযরিগত িারলকানাধীন অরতরিি ররতিক্ষািযলক আবিণ (টর্িন
সারজযকাল িাস্ক, N95 টিরেনিেি, বা টিস রশড) পিা টেনক ররতনিাধ কিনব না, অেবা অনযোয় র্রে
োয়বদ্ধ পক্ষ অনুর্ায়ী তানেি কানজি রকৃ রতি কািনণ কিী, কাে এবং েুনেি আনিা টবরশ রনিাপিািযলক
বযরিগত ররতিক্ষািযলক সিঞ্জাি (PPE) বযবহানিি রনয়াজন হয়। রননয়াগকতয ানেি সকল রনর্াজয টপশাগত
রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য রশাসন (OSHA) িান টিনন চলনত হনব।

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই PPE - র্াি িনধয িুখাবিণ অন্তিুয ি, রকন্তু সীিাবদ্ধ নয়- রকিানব র্োর্ে িানব পিা
র্ায়, খুনল টনওয়া র্ায়, পরিষ্কাি কিনত হয় (টর্িন রনর্াজয), এবং টিনল টেওয়া র্ায় টসই রবেনয় কিী, কাে
এবং েুনেি ররশক্ষণ রেনত হনব।

B. পরিচ্ছন্নর্তা, পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুক্তকিণ
•

রাসরিকতা অনুর্ায়ী, "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং টবসিকারি টকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি কিাি
রননেয রশকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এবং "ের়িনয় প়িা োিান" (STOP THE SPREAD) টপাোি সনিত CDC এবং DOH এি রস্তারবত স্বাস্থ্যরবরধ
এবং সযারননেশননি আবরশযক শতয গুরল টিনন চলা হনচ্ছ রকনা তা োয়বদ্ধ পক্ষগণনক রনরিত কিনত হনব। োয়বদ্ধ
পক্ষনক লগ বজায় িাখনত হনব র্ানত তারিখ, সিয় এবং পরিচ্ছন্নতাি পরিরধ অন্তিুয ি।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনেি রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশনন হাত টধায়াি জায়গা রেনত হনব এবং তা টেখানশানা
কিনত হনব, রনম্নরূনপ:
o

হাত টধায়াি জনয: সাবান, চলিান উষ্ণ পারন, এবং রনষ্পরিনর্াগয কাগনজি টতায়ানল।
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o

হাত সযারনোইজ কিাি জনয: টর্খানন হাত টধায়াি সুরবধা পাওয়া র্ানব না বা সম্ভব নাও হনত পানি টসইসব
এলাকাি জনয একর্ট অযালনকাহল রিরিক হযান্ড সযারনোইজাি র্ানত অন্তত 60% অযালনকাহল োনক।

o

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই সাধািণ এলাকা জুন়ি হযান্ড সযারনোইজাি উপলিয কিনত হনব (উোহিণস্বরূপ,
রনবশদ্বাি, রস্থ্ান, রেশযনী, এবং রনিাপিা/অিযেযনা টিস্ক)। টর্খানন সম্ভব োচ-রি হযান্ড সযারনোইজাি
রিসনপনসাি ইনেল কিা উরচত।

• োয়বদ্ধ পনক্ষি হযান্ড সযারনোইজাি টেশননি কানে সাইননবািয িাখা উরচত র্া রননেয শ কনি টর্ েৃশযিানিানব িয়লা
হাত সাবান এবং পারন রেনয় ধুনয় টিলা উরচত; হযান্ড সযারনোইজাি েৃশযিানিানব িয়লা হানত কার্যকি নয়।
•

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক PPE সহ িয়লা সািগ্রী রনষ্পরিি পাত্র রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশননি চািপানশ
স্থ্াপন কিা উরচৎ।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই টশয়াি কিা এবং ন ন েশয কিা পৃষ্ঠতনলি জনয র্োর্ে পরিষ্কাি কিাি এবং
জীবাণুিুিকিনণি সিঞ্জাি রোন কিনত হনব এবং তানেি কিী, কাে এবং েুনেি টসই পৃষ্ঠতল বযবহানিি আনগ
এবং পনি রস্তুতকািনকি রননেয শনা অনুসিণ কনি এই সিঞ্জাি বযবহাি কিনত উৎসারহত কিনত হনব, এবং তািপি
হানতি পরিচ্ছন্নতাি স্বাস্থ্যরবরধ অনুসিণ কিনত হনব।

•

োরয়ত্বশীল েলগুরলনক অবশযই রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা অবস্থ্ান এবং অননক বযরিি বযবহৃত উচ্চ ঝুুঁ রকপযণয
এলাকাি জনয এবং ন ন েশয কিা পৃনষ্ঠি জনয রনয়রিত পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিণ পরিচালনা কিনত হনব
(টর্িন, েু রিও, টরািাকশন টসে, চু ল এবং টিকআপ টেশন, টট্রলাি, রবিরত এলাকা, খাবাি এলাকা,
র্ানবাহন)। পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিণ কন াি এবং চলিান হনত হনব এবং অন্তত ররতর্ট শুর্টং এি পনি,
তেরনক, বা রনয়াজন অনুর্ায়ী আনিা ন হনত হনব। কীিানব টিরসরলর্টগুরল পরিষ্কাি কিনবন তাি রবশে
রননেয শাবলীি জনয অনুগ্রহ কনি DOH এি" COVID-19 এি জনয সিকারি এবং টবসিকারি টকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি
কিা এবং জীবাণুিুি কিাি রবেনয় অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim Guidance for Cleaning and
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) টেখুন।
o

োয়বদ্ধ পক্ষগণনক টিেরুিগুরল অবশযই রনয়রিত পরিষ্কাি ও জীবাণুিুি কিা রনরিত কিনত হনব। বযবহানিি
রিনকানয়রন্সি ওপি রনিয ি কনি টিিু িগুরল আনিা টবরশবাি পরিষ্কাি ও জীবাণুিুি কিনত হনত পানি।

▪ টর্খানন সম্ভব টসখানন োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই রচি, বযবহৃত হনচ্ছ এিন রচি এবং অনযানয পদ্ধরতনত
রবশ্রািকনক্ষি ধািণ ক্ষিতা হ্রাস কনি েযিত্ব রবরধিালা পালন রনরিত কিনত হনব।

•

o

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ সিস্ত রিরিয়া টরািাকশন সিঞ্জাি এবং উপকিণ (উোহিণস্বরূপ,
টকস, কযানিিা, আইরপস, টলন্স, িরনেি এবং োচরিন, িরল) রনয়রিত পরিষ্কাি এবং রনবরন্ধত জীবাণুনাশক
বযবহাি কনি জীবাণুিুি কিা হয়। EPA দ্বািা COVID-19-এি রবরুনদ্ধ কার্যকি রহনসনব শনাি হওয়া
রনউইয়কয টেনেি পরিনবশ সংিক্ষণ েপ্তনিি (Department of Environmental Conservation, DEC)
রনবরন্ধত পণযগুনলাি তারলকা বযবহাি করুন।

o

র্রে পরিষ্কিণ এবং জীবাণুিুিকিণ সািগ্রীগুরল বা পরিষ্কিণ এবং জীবাণুিুিকিনণি কাজর্ট রনিাপিাি ঝুুঁ রকি
কািণ হয় বা উপকিণ বা টিরশনারিি িান রনম্ন কনি টেয়, তাহনল োয়বদ্ধ পক্ষগণনক অবশযই টসই ধিননি
টিরশনারিগুরল বযবহানিি িনধয হানতি স্বাস্থ্যরবরধ পালননি বনদাবস্ত কিনত হনব এবং/অেবা রিজনপানজনবল
গ্লািস সিবিাহ কিনত হনব এবং/অেবা ওই টিরশনারি বযবহাি কিা বযরিি সংখযা সীরিত কিনত হনব।

োয়বদ্ধ পক্ষনক টকান বযরিি COVID-19 শনাি হওয়াি টক্ষনত্র উন্মুি এলাকাি পরিষ্কানিি এবং জীবাণুিুি কিাি
বযবস্থ্া কিনত হনব, এই ধিননি পরিচ্ছন্নতাি অন্তিুয ি হনব, অন্তত সব অরধক টলাক চলাচল এলাকা এবং উচ্চ-েশয
পৃষ্ঠতনলি (টর্িন িাগািারগ কিা পৃষ্ঠ, র্ানবাহন, হযান্ড টিরলং, হযান্ডল এবং েিজাি হাতল) ইতযারে পরিষ্কাি।
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•

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ সকল রপ, করেউি এবং টসে উপাোন ররতবাি বযবহানিি পি পরিষ্কাি
কিা হয় এবং বযবহানিি িনধয রসল কিা পানত্র সংিরক্ষত কিা হয়।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ করেউি র্োর্েিানব সংগ্রহ এবং পরিষ্কাি কিা হয় এবং ররতবাি
বযবহানিি পি জীবাণুিুি কিা হয়। সব পরিষ্কাি টপাশাক স্বতন্ত্র বযানগ রসল কিা উরচত। পরিষ্কানিি আনগ
বযবহৃত টপাশাক রনিাপনে িজুে কিনত কাে সেসযনেি লরন্ড্র বযাগ সিবিাহ কিাি কো রবনবচনা করুন।

•

টকাননা বযরিি COVID-19 আনে বনল সনদহ হনল অেবা রনরিত হনল "আপনাি টিরসরলর্ট পরিষ্কাি কিা এবং
জীবাণুিুি কিা"ি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDC এি রননেয রশকা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আোন্ত সনদহিাজন বযরি বা অসুস্থ্ বযরি দ্বািা বযবহৃত এলাকা বন্ধ কনি রেন।
▪

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক তানেি কাজকিয বন্ধ কিনত হনব না, র্রে তািা ক্ষরতগ্রস্ত এলাকাগুরল বন্ধ কিনত
পানি।

o

এলাকায় রবিান বাতাস বা়িাননাি জনয বাইনিি েিজা ও জানালা খুলুন।

o

পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি কিাি আনগ 24
সম্ভব অনপক্ষা করুন।

o

COVID-19 আনে বনল সনদহিাজন বা রনরিত বযরিি দ্বািা বযবহৃত সকল এলাকা পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি
করুন টর্িন অরিস, বােরুি, সাধািণ এলাকা, এবং টশয়াি কিা সিঞ্জাি।

o

একবাি এলাকার্ট র্োর্েিানব পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি কিা হনয় টগনল, এর্ট বযবহানিি জনয পুনিায় টখালা
টর্নত পানি।
▪

ণ্টা অনপক্ষা করুন। র্রে 24

ণ্টা সম্ভব না হয়, তাহনল র্তক্ষণ

COVID-19 এ আোন্ত বা সনদহিাজন বযরিি সনি রনষ্ঠ টর্াগানর্াগ হয় রন এিন কিী, কাে এবং
েুিা জীবাণুিুি কিাি পপিপিই কিয এলাকায় রিনি টর্নত পানিন।

▪ " রনষ্ঠ বা কাোকারে" টর্াগানর্াগ সম্পনকয তনেযি জনয DOH এি "COVID-19 সংেিণ বা এক্সনপাজানিি
পি কানজ রিনি আসা সিকারি ও টবসিকারি কিযচািীনেি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) টেখুন।
o

র্রে সাত রেননি টবশী সিয় অরতবারহত হয় COVID-19 আনে বনল সনদহিাজন বা রনরিত বযরি টিরসরলর্ট
পরিেশযন কিাি পি বা বযবহাি কিাি পি়, তাহনল স্থ্ানর্টনক অরতরিি পরিষ্কাি কিাি এবং জীবানুিুি
কিাি রনয়াজন টনই, রকন্তু রনয়িিারিক পরিষ্কাি এবং জীবানুিুি কিা অবযাহত িাখা উরচত।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই বযরি এবং রবিানগি িনধয বস্তু, রগয়াি এবং সিঞ্জাি (টর্িন, টিরিও, কযানিিা সিঞ্জাি
এবং িরল, োন্ট পযাি, উইগ, করেউি) িাগািারগ রনরেদ্ধ কিনত হনব এবং টসই সানে টশয়ািকৃ ত পৃনষ্ঠি েশয,
টর্িন টিরলং এবং েিজাি হাতল; অেবা, টশয়ািকৃ ত বস্তুি সংেনশয বা ন ন েশযকৃত পৃনষ্ঠি সংেনশয োকনল
কিী, কাে এবং েুনেি অবশযই গ্লািস (টট্রি-র্োর্ে বা রচরকৎসা) পিনত হনব; অেবা, েনশযি আনগ এবং পনি
হানতি পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন কিনত কিী, কাে এবং েুনেি অবশযই বাধয কিনত হনব।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত টর্াগানর্ানগি জনয স্বতন্ত্র রিিাইস সিবিাহ কিা (উোহিণস্বরূপ, ওয়ারক-েরক, টিরিও,
িাইনোনিান) টশয়ািকৃ ত রিিাইনসি বযবহাি সীরিত কিাি জনয। এই ধিননি টর্ টকান সিঞ্জাি ইসুয কিাি আনগ
এবং টিিত টেওয়াি আনগ র্োর্েিানব পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি কিা উরচত।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক কিী, কাে এবং েুনেি িনধয খাবাি ও পানীয় িাগািারগ কিা রনরেদ্ধ কিনত হনব, বার়ি টেনক
কিীনেি েুপুনিি খাবাি আননত উৎসারহত, এবং খাবাি খাওয়াি সিয় সািারজক েযিত্ব পালন কিনত কিী, কাে
এবং েুনেি জনয পর্যাপ্ত জায়গাি বযবস্থ্া কিনত হনব।
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•

o

োয়বদ্ধ পক্ষ বুনি-এি িাধযনি খােয টসবা রোন কিনত পানি, র্রে টসগুরল টসলি সারিয ং না হয় এবং তানেি
র্নেষ্ট কিী োনক র্ানত রনরিত কিনত পানি টর্ সাধািণ বস্তুি টকান কিযচািী, কাে বা েু েশয না কনি
(উোহিণস্বরূপ, চািচ, েং পরিনবশন) এবং র্োর্ে সািারজক েযিত্ব বজায় িাখা হয়।

o

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত বযরিি িনধয িাগািারগ সীরিত কিাি জনয রর-পযানকজি কনন্টইনানি খােয এবং পানীয়
সিবিাহ কিাি কো রবনবচনা কিা। র্রে খােয এবং পানীয় সিবিাহ কিা হয়, োয়বদ্ধ পনক্ষি এো়িাও
রনষ্পরিনর্াগয বা বযরিগতিানব টিা়িাননা খােয পাত্র সিবিাহ কিা উরচত।

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত েনাস্থ্ল টেনক টর্ টকান অরনয়াজনীয় সাম্প্রোরয়ক রজরনসপত্র সরিনয় টিলা, টর্িন সংবােপত্র
বা িযাগারজন েযান্ড, এি বেনল অনুনিানধি রিরিনত বযরিগত রবতিণ কিা টর্নত পানি।

C. পর্ব ায়িরিকভানব পুেিায় প্ ালা
•

োয়বদ্ধ পক্ষগণনক পর্যায়েরিক-িানব কার্যকলাপগুরল রিওনপরনংনয়ি জনয উৎসারহত কিা হয় র্ানত অপানিশনগত
সিসযাগুরল টরািাকশন বা কাজ সম্পরকয ত রেয়াকলাপগুরল স্বািারবক পর্যানয় রিনি আসাি আনগ সিাধান কনি
টনওয়া র্ায়। োয়বদ্ধ পক্ষনেি রেিবাি পুনিায় টখালাি সিয় পরিবতয ননি সনি িারননয় রননয় রেয়াকলাপ উপলিয
কনি টতালাি জনয কিী, কাে এবং েুনেি সংখযা, কানজি সিয় সীরিত কিাি কো রবনবচনা কিা উরচৎ।

D. প্র্াগানর্াগ পরিকল্পো
•

োয়বদ্ধ পক্ষনক তািা টেে রেি রশল্প রননেয রশকা পর্যানলাচনা কনিনেন এবং তা বুঝনত টপনিনেন এবং টসগুরলি
বাস্তবায়ন রনরিত কিনবন টসই রনিয়তা রেনত হনব।

•

োয়বদ্ধ পনক্ষি উরচত কিী, কাে এবং েুনেি জনয একর্ট টর্াগানর্াগ পরিকল্পনা ততরি কিা র্ানত রনর্াজয
রননেয শনা, ররশক্ষণ, রচি এবং একর্ট সািঞ্জসযপযণয উপানয় কিী, কাে এবং েুনেি তেয সিবিাহ কিা র্ায়।
োয়বদ্ধ পক্ষ ওনয়বনপজ, টেক্সে এবং ইনিইল গ্রুপ, এবং সািারজক টর্াগানর্াগ িাধযি ততরি রবনবচনা কিনত পানি।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই টিৌরখক টর্াগানর্াগ এবং রচনিি িাধযনি বযরিনেি PPE এি বযবহাি সংোন্ত CDC এবং
DOH এি রননেয রশকা টিনন চলনত উৎসারহত কিা, রবনশে কনি িুখাবিণ বযবহাি।

•

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলি উরচৎ রিরিয়া টরািাকশন িযারসরলর্ট বা টলানকশননি রিতনি এবং বাইনি সংনকত রেরশযত কনি
কিীনেি সঠিক পরিচ্ছন্নতা, সািারজক েযিনত্বি রনয়ি, বযরিগত ররতিক্ষািযলক সিঞ্জাি (PPE) এি সঠিক বযবহাি
এবং পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুি কিাি টরানোকল টিনন চলাি জনয স্মিণ করিনয় টেওয়া।

III. ররিয়াসিূহ
A. রিরেং এবং পিীো
• োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ কিী, কাে এবং েু সেসয, র্ানেি কাজ বা িয রিকায় কাে সেসযনেি সানে
রনষ্ঠ বা রনকে টর্াগানর্াগ জর়িত, তানেি রিরিয়া টরািাকশন কার্যেনি অংশগ্রহনণি আনগ, এবং এি পনি ররত
সপ্তানহ অন্তত একবাি, সাইে বা অবস্থ্াননএকর্ট িায়াগনরেক পিীক্ষাি িাধযনি COVID-19 পিীক্ষা কিা হনয়নে।
• োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই কিী, কাে এবং েুনেি জনয বাধযতািযলক তেরনক স্বাস্থ্য পিীক্ষা অনুশীলন বাস্তবায়ন কিনত
হনব এবং টর্খানন কার্যকি, ঠিকাোি এবং টিন্ডিনেি টক্ষনত্রও, রকন্তু এই ধিননি রিরনং টিরলিারি কিীনেি জনয
বাধযতািযলক কিা হনব না।
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o

বযরি সুরবধা বা টলানকশনন রিনপােয কিাি আনগ, র্তেযি সম্ভব রিরনংনয়ি বযবস্থ্া েযিবতী স্থ্ান টেনক কিা
টর্নত পানি (টর্িন টেরলনিান বা তবেুযরতক সিীক্ষা); অেবা সাইনেও কিা টর্নত পানি।

o

রিরনং টশে হওয়াি পযনবয এনক অপনিি সানে রনষ্ঠ বা রনকে সংেনশয টিলানিশা কিা টেনক কিীনেি রবিত
িাখাি জনয িীরনং এি সিন্বয়সাধন কিা উরচত।

o অন্তত সব কিী, কাে এবং েুনেি এবং টর্খানন সম্ভব, ঠিকাোি এবং রবনেতানেি রিরনং কিনত হনব এবং
একর্ট রশ্নাবলী বযবহাি কিনত হনব র্া রনধযািণ কনি টর্ বযরিি সানে রননম্নাি েনা নেনে রক না:
(a) টজননশুনন গত 14 রেননি িনধয COVID-19 এি জনয পিীক্ষায় পরজর্টি িল এনসনে বা র্াি িনধয
COVID-19 এি উপসগয িনয়নে এিন কানিাি রনষ্ঠ বা রনকে সংেনশয টেনকনেন;
(b) গত 14 রেননি িনধয COVID-19 এি জনয ইরতবাচক পিীরক্ষত হনয়নেন; এবং/অেবা
(c) গত 14 রেনন তাি COVID-19 এি টকানও লক্ষণ টেখা রেনয়নে রক না।
• COVID-19 এি সানে সংরেষ্ট উপসগয সম্পনকয সবযারধক হালনাগােকৃ ত তনেযি জনয "কনিানািাইিানসি লক্ষণ"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পনকয CDC রননেয রশকা টেখুন।
•

রিরনংনয়ি সনবযািি চচযাগুরল অন্তিুয ি কনি:
o

জায়গা এবং টিরসরলর্ট/ টলানকশননি গ নরণালী সুনর্াগ রেনল, COVID-19 এি সনদহজনক বা রনরিত টকনসি
টক্ষনত্র রিাবর্টনক নুযনতি কিনত রবরডংনয়ি রনবশদ্বানি বা তাি রনকনে বযরিবগযনক রিন করুন।

o

রিরনং এবং/অেবা িযারসরলর্ট বা টলানকশনন রনবনশি জনয লাইনন োুঁরিনয় োকা বযরিবগযনক র্োর্ে সািারজক
েযিত্ব বজায় িাখাি সুনর্াগ রেন।

o

টর্সব বযরি েযিবতীিানব রিন হনয়নেন বা রনবনশি সিয় রিন কনিনেন শুধুিাত্র তানেিই রনবশ কিনত রেন।

o

র্রে তাপিাত্রা পিীক্ষা কিা হয়, তাহনল সম্ভাবয উপসগযর্ুি বযরিবগযনক সনাি কিনত রনবশদ্বানি েশযহীন
োিযাল কযানিিা বযবহাি করুন এবং একর্ট পিবতী রিরনং সম্পযণয কিনত তানেিনক িাধযরিক রিরনং অঞ্চনল
রননেয রশত করুন। র্রে সম্ভব না হয়, টর্াগানর্াগরবহীন োনিযারিোি বযবহাি কনি একর্ট তাপিাত্রা পিীক্ষা কিা
টর্নত পানি।

•

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলি উরচত কিী, কাে এবং েুনেি জনয এর্ট আবশযক কিা র্ানত, র্রে এবং র্খন উপনিাি টকান
রনশ্নি ররত তানেি উিনি পরিবতয ন হয় তািা টর্ন অরবলনে তা রকাশ কনিন, টর্িন র্রে তািা উপসগয অনুিব
কিনত শুরু কনিন, কানজি সিয় বা তাি পনি।

•

রিরনংনয়ি রনশ্নািনিি পাশাপারশ, িারকয ন র্ুিিানেি কিযসংস্থ্াননি সিান সুনর্াগ করিশন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) বা DOH এি রননেয শাবলী অনুর্ায়ী তাপিাত্রা পিীক্ষা কিা হনত পানি।
োয়বদ্ধ পক্ষ কিী, কাে এবং েুনেি স্বাস্থ্য তনেযি টিকিয িাখা টেনক রনরেদ্ধ (উোহিণস্বরূপ, একজন বযরিি
রনরেয ষ্ট তাপিাত্রাি তেয), রকন্তু এিন টিকিয বজায় িাখাি অনুিরত পানব র্া রনরিত কনি টর্ বযরিনক রিন কিা
হনয়নে এবং এই ধিননি রিরনং এি িলািল (উোহিণস্বরূপ, পাস/টিল, রিয়াি/রিয়াি কিা হয়রন)।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক রনরিত কিনত হনব টর্ কিী রিরনং কার্যেি সম্পােন কিনেন, তাপিাত্রা র্াচাই সহ, তািা
িযারসরলর্টনত রনবশ কিা সম্ভাবয সংোিক বযরিি এক্সনপাজাি টেনক র্োর্ে িানব সুিরক্ষত। টর্ কিীিা রিরনং
কার্যেি সম্পােন কনিন তানেি টিাগ রনয়ন্ত্রণ ও ররতনিাধ টকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য রবিাগ (DOH) এবং টপশাগত
রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য রশাসন (OSHA) টরানোকনলি সানে পরিরচত, রননয়াগকতয াি দ্বািা সনাি কিা বযরিনেি
দ্বািা ররশরক্ষত হওয়া উরচত।
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•

রিরনং কিা কিীনেি জনয কিপনক্ষ একর্ট টিস িাস্ক সহ বযরিগত ররতিক্ষািযলক সিঞ্জাি (PPE) রোন কিা
উরচত এবং তানেি তা বযবহাি কিা উরচত, এবং তানত গ্লািস, একর্ট গাউন, এবং/অেবা একর্ট টিস রশড
অন্তিুয ি হনত পানি।

•

একজন কিী, কাে এবং েু বা রবনেতা র্াি COVID-19 উপসগয টেখা র্ানচ্ছ তানক রিরিয়া টরািাকশন
িযারসরলর্ট বা টলানকশনন রনবশ কিনত টেওয়া উরচৎ নয় এবং তানেি পিীক্ষাি জনয স্বাস্থ্যনসবা রোনকািীি সানে
টর্াগানর্াগ কিাি জনয রননেয শাবলী রেনয় বার়িনত পা ানত হনব।
o

োয়বদ্ধ পক্ষনক এিন বযরিনক স্বাস্থ্যনসবা ও টেরেং রিনসানসযি তেয রোন কিনত হনব।

o

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক COVID-19 পিীক্ষনণ টকাননা ইরতবাচক িলািল সম্পনকয অরবলনে িাজয এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য
রবিাগনক জানানত হনব।

•

COVID-19 এি সনদহজনক বা রনরিত সংেিনণি পি অেবা একজন বযরিি সংোরিত বযরিি সানে রনষ্ঠ
টর্াগানর্াগ বা সংেনশয আসাি পি কিযনক্ষনত্র রিনি আসনত চাওয়া বযরিনেি জনয টরানোকল এবং নীরত সম্পনকয
োয়বদ্ধ পক্ষগুনলাি স্বাস্থ্য রবিাগ (DOH) এি "COVID-19 সংেিণ বা সংেিনণি সংেনশয আসাি পি কানজ
রিনি আসা সিকারি ও টবসিকারি কিযচািীনেি জনয অন্তবযতীকালীন রননেয রশকা" (Interim Guidance for Public
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) অনুসিণ কিা
উরচৎ।

•

োয়বদ্ধ পক্ষগুনলানক টর্াগানর্ানগি জনয একর্ট টকন্দ্র রনধযািণ কিনত হনব, র্া ররত কার্যকলাপ, অবস্থ্ান, রশিে বা
রেননি জনয আলাো হনত পানি, টর্ কিী, কাে এবং েুনেি রশ্নপত্র পর্যানলাচনা এবং পিীক্ষা কিাি জনয োয়ী,
এবং র্রে টকাননা কিী, কাে এবং েু পিবতীকানল COVID-19 সংোন্ত উপসনগযি সম্মুখীন হন তাহনল তা
জানাননাি জনয টসই বযরিনক উপর্ুি পক্ষ রহসানব শনাি কিনত হনব, টর্িন রশ্নপত্রর্টনত উনেখ কিা হনয়নে।
o

রচরিত টর্াগানর্ানগি বযরিনক শনাি টকনসি বযরিনেি কাে টেনক রবজ্ঞরপ্ত টপনত এবং সংরেষ্ট পরিষ্কাি এবং
জীবাণুিুিকিণ ররেয়া শুরু কিাি জনয রস্তুত োকনত হনব।

•

োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই একর্ট সাইে রনিাপিা িরনেি িননানীত কিনত হনব র্াি োরয়নত্বি িনধয িনয়নে সকল
বযরিি সাইনেি রনিাপিা পরিকল্পনাি সকল রেক সবযো টিনন চলা রনরিত কিা।

•

র্তো সম্ভব, োয়বদ্ধ পক্ষগুরলি উরচত এিন সকল কিী, কাে এবং েু, কোক্টি এবং রবনেতা সহ রনতযক
বযরিি একর্ট লগ বজায় িাখা, র্ানেি রিরিয়া টরািাকশন িযারসরলর্ট বা টলানকশনন অনযানয বযরিি সানে রনষ্ঠ
টর্াগানর্াগ হনত পানি; টসই সকল টিরলিারি ো়িা র্া উপর্ুি বযরিগত ররতিক্ষািযলক সিঞ্জাি (PPE) এি সানে
বা কন্টযাক্টনলস িাধযি দ্বািা সঞ্চারলত হয়। লনগ টর্াগানর্ানগি তেয োকনত হনব, একজন বযরি COVID-19 এ
আোন্ত হনল র্ানত সব পরিরচরত শনাি কিা টর্নত পানি, খুুঁনজ পাওয়া র্ায় এবং তানক জানাননা র্ায়।
o

োয়বদ্ধ পক্ষনক স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবিাগনক টর্াগানর্াগ শনািকিণ ররেয়ায় সাহার্য কিনত হনব।

B. শোক্ত এবং ুঁনু জ প্বি কিা
•

োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক তানেি রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশনন টকান বযরিি COVID-19 পিীক্ষায় ইরতবাচক
িলািল হনয়নে বনল জাননত পািনল অবশযই অরবলনে িাজয এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবিাগনক টসই সম্পনকয অবরহত
কিনত হনব।

•

টেরেংনয় একজন কিী, কাে এবং েু বা কোক্টি পরজর্টি হনল, োয়বদ্ধ পক্ষগণনক কিযনক্ষনত্র ঐ বযরিি সংেনশয
আসা সকলনক রচরিত কিাি জনয টেে এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তনিি সানে সহনর্ারগতা কিনত হনব (রনর্াজয
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অনুর্ায়ী) এবং উি বযরি রেি COVID-19 এি উপসগয টবাধ কিাি বা পরজর্টি টেে হওয়াি, এি িনধয টর্র্ট
আনগ হনয়নে, তাি 48 ণ্টা আনগ রিরিয়া টরািাকশন সুরবধা বা টলানকশনন রনবশ কিা সকল কিী, কাে এবং
েু এবং কোক্টিনেি সম্পনকয টেে এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তিনক অবগত কিনত হনব। টিিানিল এবং টেে আইন
এবং ররবধান অনুর্ায়ী রনয়াজন অনুসানি টগাপনীয়তা বজায় িাখনত হনব।
o

সাইনে োকাকালীন টকান বযরিি লক্ষণ টেখাননাি টক্ষনত্র, োয়বদ্ধ পক্ষনক অবশযই পাশ্বযবতী এলাকাি কিযচািীনেি
অেবা র্ািা রিারবত হনয় োকনত পানিন তানেি উি বযরি িবনন টকাোয় রেনলন টসই তেয তৎক্ষণাৎ
অবরহত কিনত হনব, এবং র্রে বযরিি টিাগর্ট শনাি হয়, তাহনল তাও অবরহত কিনত হনব।

•

টেে এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবিাগগুরল সংোরিত অেবা সংেনশয আসা বযরিি টহাি আইনসানলশন অেবা টকায়ানিরন্টন
সনিত রনিীক্ষনণি বযবস্থ্া বাস্তবায়ন কিনব এবং গরতরবরধ সীরিত কিনব।

•

টর্ সিস্ত বযরিবগযনক সতকয কনি টেওয়া হনয়নে টর্ তািা একজন COVID-19 সংেরিত বযরিি রনষ্ঠ সারন্ননধয বা
কাোকারে এনসনেন, এবং রচরিতকিণ, ট্রযারকং বা অনযানয পদ্ধরতগুরলি িাধযনি সতকয কনি টেওয়া কিযচািীনেি,
সতকয কনি টেওয়াি সিয় তা রননজ টেনক তানেি রননয়াগকািীনক রিনপােয কিনত হনব এবং তািা উপনি উরেরখত
সিস্ত টরানোকল টিনন চলনবন।

IV. রেনয়াগকািীি পরিকল্পোসিূহ
োয়বদ্ধ পক্ষগুরলনক সহনজই টচানখ পনি এিন স্থ্ানন অবশযই কিীনেি জনয সাইে বা টলানকশনন সম্পযণয কিা রনিাপিাি
পরিকল্পনা টপাে কিনত হনব। COVID-19 এি রবস্তাি টিাধ কিনত পরিকল্পনা গ ননি জনয টেে, বযবসাি িারলক
এবং পরিচালকনেি পে টেখানত, একর্ট বযবসাি রিওনপরনংনয়ি রনিাপিা পরিকল্পনাি টেিনপ্লে উপলব্ধ কনিনে।
রেিাপত্তাি আনিা র্তিয, রেনদব রশকা এবং রিনসাসব গুরল এ ানে উপলব্ধ:
রনউ ইয়কয টেে স্বাস্থ্য েপ্তনিি ননিল কনিানািাইিানসি (COVID-19) ওনয়বসাইে (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
িারকয ন র্ুিিানেি টিাগ রনয়ন্ত্রণ ও ররতনিাধ কনিািাইিাস (COVID-19) ওনয়বসাইে
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
টপশাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য রশাসন (Occupational Safety and Health Administration) COVID-19 এি
ওনয়বসাইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রেনেি রলঙ্কটিনর্ত, রেরির্ত করুে প্র্ আপরে এই রেনদব রশকা অেুর্ায়ী পরিোলো কিাি জেয আপোি
দায়বদ্ধর্তা পনড়নেে এবং বুনেনেে:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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