COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায় যানবাহন রবক্রয়,
ইজািা, এবং ভাডাি জনয অন্তবব র্তীকালীন রনর্দব রিকা
আপরন এই নরিটি পর্ি আপরন নীর্ে রনরির্ত কির্র্ত পার্িন।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উর্েিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ায় যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া েংক্রান্ত কাযযকলাসের জনয এই অন্তেযর্তী
হনসদয শনা ("COVID-19 যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া েংক্রান্ত কাযযকলাে েহরচালনার জনয অন্তেযর্তী
হনসদয হশকা") তর্তহর করা িসয়হিল যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া েযেোর মাহলক। অোসরটর এেং র্তাসদর
কমীসদর োেধানর্তা অেলম্বসনর জনয যাসর্ত এই কাযযকলাে েুনরায় খ ালার ের ো চাহলসয় যাওয়াকালীন COVID-19
এর হেস্তার খেসক র্তাসদর রক্ষা করা যায়।
এই হনসদয হশকাগুহল খকেলমাত্র নযযনর্তম প্রসয়াজনীয়র্তা এেং হনসয়াগকর্তযা অহর্তহরক্ত ের্তকয র্তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসর্ত
োসরন। এই হনসদয হশকা রাসজযর েুনরায় চালু িওয়ার হির্তীয় েযযাসয়র েময় েেযাহধক েহরহচর্ত জনস্বাসস্থ্যর অনুশীলসনর
উের হভহি কসর তর্তহর করা, এেং খয দহলসলর উের এই হনসদয হশকা হভহি কসর র্তা ঘন ঘন েহরেহর্তযর্ত িসর্ত োসর এেং
িসয় োসক। দায়েদ্ধ েক্ষ – হনসচ েংজ্ঞাহয়র্ত অনুযায়ী – যানোিন হেক্রয়, ইজারা ো ভাড়া েংক্রান্ত েে স্থ্ানীয়, খেট
এেং খেডাসরল প্রসয়াজনীয়র্তা োলন করার জনয দায়েদ্ধ। দায়েদ্ধ েক্ষ এই প্রসয়াজনীয়র্তায় খযসকাসনা িালনাগাদকরসণর
োসে েঙ্গর্ত োকার জনয দায়েদ্ধ, খেইোসে যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া েযেো এেং/অেো োইসটর হনরােিা
েহরকল্পনার মসধয র্তা অন্তভুয ক্ত করার জনযও দায়েদ্ধ োকসে।
পটভূ রি
7ই মাচয, 2020 র্তাহরস , গভনযর অযান্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর েহরসপ্রহক্ষসর্ত একটি জরুহর অেস্থ্া খঘােণা কসর
হনেযািী আসদশ 202 জাহর কসরহিসলন। েমগ্র হনউইয়কয জুসড় COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমশন ঘসটসি। আসরা
িহড়সয় েড়া হ্রাে করসর্ত, খয াসন েম্ভে, েযহক্তসদর মসধয অেশযই অন্তর্ত 6 েু সটর োমাহজক দযরত্ব েজায় রা সর্ত িসে।
20 মাচয 2020 র্তাহরস গভনযর কুওসমা হনেযািী আসদশ 202.6 জাহর কসরন, যাসর্ত েমস্ত খগৌণ েযেোগুহলসক দপ্তসরর
দপ্তর মধযস্থ্ কমীসদর কাজকমযসক েন্ধ রা ার হনসদয শ খদওয়া িয়। অর্তযােশযকীয় েযেো, ঠিক খযভাসে এম্পায়ার খেট
খডসভলেসমন্ট কসেযাসরশন (Empire State Development Corporation, ESD) িারা েংজ্ঞােদ্ধ করা িসয়সি,
েহরচালনহেহধ েযহক্তগর্ত হনসেধাজ্ঞার শর্তযােলীর মসধয প্রসযাজয নয় হকন্তু হনউ ইয়কয খেট হডোটযসমন্ট অে খিলে
(Department of Health, DOH) িারা জাহর করা েহরচ্ছন্ন এেং হনরােদ কাসজর েহরসেশ েজায় রা ার জনয
প্রসয়াজনীয় েহরচালনহেহধ এেং হনসদয শােলী খমসন চলসর্ত িসে এেং যর্ত খেহশ েম্ভেে োমাহজক দযরত্ব েজায় রা াসর্ত দৃঢ়
অনুসরাধ করা িসয়সি।
12ই এহপ্রল, 2020 র্তাহরস , গভনযর কুওসমা েমেস্ত অর্তযােশযকীয় েযেোয়ীক প্রহর্তষ্ঠানসক র্তার কমীসদর, যারা কমযস্থ্সল
উেহস্থ্র্ত আসি, হেনামযসলয র্তাসদর মুস র আচ্ছাদন, যা র্তাসদর কাসজর েময় জনোধারণ ো গ্রািকসদর েসঙ্গ েরােহর
েংসযাগ ঘটার েময় অেশযই েযেিার করসর্ত িসে, র্তা প্রদান করসর্ত হনেযািী আসদশ 202.16 জাহর কসরহিসলন। 15
এহপ্রল 2020 র্তাহরস গভনযর কুওসমা হনেযািী আসদশ 202.17 জাহর কসরসিন, যা দুই েিসরর খেহশ েয়েী এেং
হচহকৎোগর্তভাসে মুস র আেরণ েিন করসর্ত েক্ষম েকলসক একটি েেযজনীন স্থ্াসন এেং য ন োমাহজক দযরত্ব েজায়

রা া েম্ভে নয়, ো য ন োমাহজক দুরত্ব েজায় রা সিন না, র্ত ন র্তাসদর নাক ও মু একটি মাস্ক অেো কােসড়র
তর্তহর মুস র আেরণ হদসয় ঢাকার জনয হনসদয শ খদয়। 16 এহপ্রল 2020 র্তাহরস গভনযর কুওসমা হনেযািী আসদশ 202.18
জাহর কসরন যা েরকারী এেং খেেরকারী েহরেিণ ো অনযানয ভাড়ার েহরেিণ েযেিার করা দুই েিসরর খেহশ
েয়সের এেং হচহকৎোগর্তভাসে একটি মুস র আেরণ েিণ করসর্ত েক্ষম েকল মানুেসক অেশযই খকান যাত্রার েময়
র্তাসদর নাক এেং মুস র উের একটি মাস্ক অেো মুস র আেরণ েরার হনসদয শ খদয়। এিাড়াও েরকাহর ো খেেরকাহর
েহরেিসনর খয খকান েহরচালক ো চালকসক একটি মুস র আেরণ ো মাস্ক যা র্তাসদর নাক এেং মু খঢসক রাস , টা
েরার হনসদয শ খদয় য ন খর্তমন খকান গাহড়সর্ত খকান যাত্রী োসক। েযেোহয়ক প্রহর্তষ্ঠাসনর েহরচালক/মাহলকসদর, মুস র
আেরণ ো মাসস্কর আেহশযকর্তা না খমসন চলা েযহক্তেগযসক প্রসেশ করসর্ত না খদওয়ার অহধকার প্রদান কসর গভনযর
কুওসমা, 29 খশ খম, 2020 র্তাহরস হনেযািী আসদশ 202.34 জাহর কসরসিন।
26খশ এহপ্রল, 2020 র্তাহরস গভনযর কুওসমা খঘােণা কসরন খয র্তেয-েহরচাহলর্ত, আঞ্চহলক হেসেেসণ েযযায় হভহিসর্ত
হনউইয়সকয হশল্প এেং েযেো েুনরায় খ ালার েযাোসর েযযায় হভহিক দৃহিভহঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 খম 2020 র্তাহরস
গভনযর েযেস্থ্া কসরন খয নর্তুন COVID-19 েংক্রমণ জনোস্থ্ েহরসেো লক্ষণ হভহিক েরীক্ষা এেং কন্টাক্ট খট্রহেং েি
জনস্বাসস্থ্যর হেহভন্ন হদক মাোয় খরস আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে। 11 খম, 2020-এ, গভনযর কুওসমা খঘােণা
কসরন খয, হনউ ইয়সকয র খেশ হকিু অঞ্চসল 15 খম, 2020-এর প্রেম েযযায় শুরু িসে, যা উেলভয আঞ্চহলক খমহট্রক্স
এেং েযচসকর উের হভহি কসর। 29 খশ খম, 2020 র্তাহরস , গভনযর কুওসমা খঘােণা কসরসিন খয খেসটর হেহভন্ন
অঞ্চসল হরওসেহনংসয়র হির্তীয় েযযায় শুরু িসে, এেং ভাইরােটি হকভাসে প্রহর্তসরাধ করা খযসর্ত োসর র্তা অনেরর্ত
েযযসেক্ষণ করার জনয হনউ ইয়কয োেী, েরকারী কমযকর্তযা এেং হেসশেজ্ঞসদর জনয রাসজযর হেস্তৃ র্ত খডটা েংগ্রসির প্রসচিাসক
একহত্রর্ত করসর্ত একটি নর্তুন প্রারহম্ভক ের্তকীকরণ ডযাশসোডয োস্তোয়ন েযেিার করার কোও খঘােণা কসরসিন।
হনম্নহলহ র্ত মান িাড়াও, অর্তযােশযক এেং অনােশযক উভয় যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া েযেোসক স্বাস্থ্য
হেভাগ (Department of Health, DOH) এর জাহর করা েহরচ্ছন্ন এেং হনরােদ কময েহরসেশ েজায় রা ার জনয
হনসদয শনা ও আসদশ খমসন চলসর্ত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন খয, হনউ ইয়কয খেট িারা ইেুয করা অনযানয েহরচালনাহেহধ খেসক এই নহেসর্ত উসে
েহরচালনা হেহধ েৃেক, অহধক োম্প্রহর্তক হনসদয হশকা প্রসয়াগ করা িসে।

করা

রনউ ইয়কব স্টের্ট দারয়ত্বিীল যানবাহন রবক্রয়, ইজািা, এবং ভাডাি িান
আসমহরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), খেন্টােয ের হডহজজ কসেল
অযান্ড হপ্রসভনশন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভায়রনসমন্ট খপ্রাসটকশন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকয ন যুক্তরাসের শ্রম হেভাসগর অকুসেশনাল খেেটি অযান্ড খিলে
অযাডহমহনসেশন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূে নযযনর্তম মান, র্তসে
খেটু কুর মসধয েীমােদ্ধ নয়, র্তা েি প্রসযাজয খেডাসরল শর্তযােলী েসেযােহর নযযনর্তম রাসজযর মান েযর্তীর্ত খকাসনা
যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া কাযযক্রম েহরচাহলর্ত িসর্ত োরসে না।
এই হনসদয হশকার মসধয োকা খেসটর মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ার েময় েহরচাহলর্ত েকল যানোিন হেক্রয়,
ইজারা এেং ভাড়া কাযযক্রসমর খক্ষসত্র প্রসযাজয যর্তক্ষণ না খেট কর্তৃযক োহর্তল ো েংসশাধন করা িয়। যানোিন হেক্রয়,
ইজারা এেং ভাড়া োইসটর েহরচালক, অেো অনয খকান েক্ষ, েহরচালক খযমন মসনানীর্ত করসর্ত োসরন (উভয়
খক্ষসত্র, "দায়েদ্ধ েক্ষগণ"), এই মানদণ্ডগুহল েযরণ করার জনয দায়েদ্ধ োকসেন।
হনমনহলহ র্ত হনসদয হশকা হর্তনটি হনহদয ি হেভাসগ েংগঠির্ত করা িসয়সি: মানুে, স্থ্ান, এেং প্রহক্রয়ােমযি

I. িানুষ
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A. িািীরিক দূিত্ব
•

দায়েদ্ধ েক্ষসদর হনহির্ত করসর্ত িসে যাসর্ত খকাসনা যানোিন হেক্রয়, ইজারা এেং ভাড়া কাযযকলাসে, েযেিারকারীর
শংোেসত্রর হনধযারণ অনুযায়ী একটি হনহদয ি এলাকায় েেযাহধক েযেিারকারীর েং যা 50% এর কম োসক, যার মসধয
গ্রািকও োকসেন, র্তাসদর েরষ্পসরর মসধয িয় েু ট দযরত্ব েজায় রা সর্ত িসে, েমস্ত খক্ষসত্র, খকেলমাত্র খদাকাসন
প্রসেশ অনুসমাদনসযাগয, যহদ র্তারা খকাসনা গ্রিণসযাগয মু ােরণ েসরন; র্তসে, খেসক্ষসত্র খেই গ্রািসকর েয়ে দু’েিসরর
খেহশ এেং হচহকৎোগর্তভাসে খেই ধরসনর কভাহরং েিয করার ক্ষমর্তা আসি হকনা র্তা হেচার োসেক্ষ; এেং
এিাড়াও কমীসদর গ্রািসকর োসে আলােচাহরর্তা করা (খযমন, ক্রয়মুলয গননা করা)-এর েময় েরস্পসরর খেসক
িয় েু ট ো র্তসর্তাহধক দযরসত্ব োকা েসেও োধযর্তামযলকভাসে মু ােরণ েযেিার করসর্ত িসে; এেং

•

েে েযহক্তর (খযমন কমী এেং গ্রািক) মসধয েেেময় অন্তর্তেসক্ষ িয় েু সটর শারীহরক দযরত্ব েজায় োকসি হক না
র্তা দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহির্ত করসর্ত িসে, যহদ না মযল কাযযকলাসের হনরােিার জনয দযরত্ব কমাসর্ত িয় (খযমন
যানোিসনর খটে ড্রাইভ)। গ্রািকসদর খেো প্রদাসনর েময় (খযমন খকান ক্রসয়র মযলয খনওয়া) এেং খকাসনা
েযহক্তর 6 েু ট কািাকাহি আেসলই কমীসদরসক েেেময় মু ােরণ েহরধান করসর্ত িসে। যহদ অনয খকাসনা েযহক্ত
অপ্রর্তযাহশর্তভাসে িয় েু সটর মসধয চসল আসেন খেই কারসণ কমীসদর খেে কভাহরং েসর খনওয়ার জনয েদা প্রস্তুর্ত
োকসর্ত িসে।

•

o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ র্ত মুস র আেরণগুহলর মসধয অন্তভুয ক্ত হকন্তু েীহমর্ত নয়, মু
ঢাসক এরকম কােসড়র মুস র আেরণ এেং হডজসোসজসেল মাস্কে।

এেং নাক উভয়ই

o

যহদও, কাসজর ধরসনর জনয খয াসন োধারণর্ত েযহক্তগর্ত েুরক্ষামযলক েরঞ্জাসমর (PPE) একটি উচ্চ মাসনর
েুরক্ষার প্রসয়াজন খেইেে খক্ষসত্র কমযসক্ষসত্রর কাযযকলােগুহলর জনয কােসড়র, হডজসোসজসেল, ো অনযানয োহড়সর্ত
তর্তহর মুস র আেরণ স্বীকৃ র্ত নয়। খেইেমস্ত কাযযকলাসের জনয, খেশাগর্ত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদয হশকা অনুযায়ী েংজ্ঞাহয়র্ত করা হেদযমান
হশসল্পর মানদণ্ড অনুযায়ী N95 খরহস্পসরটার ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযাির্ত রা া উহচর্ত।

দায়েদ্ধ েক্ষ ওয়াকয সেশন ও কমযচারীসদর েোর এলাকার েং যা এেং েযেিার েহরের্তযন এেং/অেো েীমােদ্ধ
করসর্ত োসর, যাসর্ত শ্রহমকরা েে হদক খেসক অন্তর্ত িয় েু ট দযরত্ব (খযমন োশাোহশ এেং য ন এসক অেসরর
মুস ামুহ িয়) েজায় রা সর্ত োসর এেং একজন েযেিাসরর ের েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না কসর ওয়াকয সেশন
ভাগাভাহগ না কসর। য ন ওয়াকয সেশসনর মসধয দযরত্ব েজায় রা া েম্ভে নয়, দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই মু ােরণ
েরেরাি করসর্ত িসে এেং/অেো শারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা (খযমন প্লাহেক হশহডং খদয়াল তর্তহর করসর্ত িসে,
মু ােরণ েযেিাসরর েহরেসর্তয, খয াসন এগুহল োয়ু প্রোি, শীর্তার্তে হনয়ন্ত্রণ ো খভহন্টসলশন প্রভাহের্ত করসে না)।
o

যহদ েযেিার করা িয়, র্তািসল OSHA হনসদয শােলী অনুযায়ী শারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা স্থ্ােন করা উহচর্ত।

o

শারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তার অন্তভুয ক্ত িসর্ত োসর: হেে েদয া, খপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূে উেকরণ, ো অনযানয জলসরাধী
হেভাজন ো োটিযশন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক শুধুমাত্র অযােসয়ন্টসমসন্টর মাধযসম েহরদশযন, েরীক্ষা ড্রাইভ, এেং/অেো ভাড়া েহরচালনা করসর্ত
গ্রািকসদর উৎোহির্ত করা উহচর্ত।

•

খশারুম এেং ুচসরা েসণযর হেনযাে োল্টাসনার জনয উৎোহির্ত করা িসচ্ছ যাসর্ত কমীসদর কাসজর েময় এেং
গ্রািকসদর ব্রাউহজংসয়র েময়, কমী এেং গ্রািকরা েমস্ত অহভমুস অন্তর্তেসক্ষ িয় েু সটর দযরত্ব েজায় রা সর্ত োসর,
যহদ না শারীহরক প্রহর্তেন্ধকর্তা রা া োসক (খযমন খপ্লহক্সগ্রাে অেো কযাশ খরহজোসর োটিযশন)।
o

গ্রািকসদর েসঙ্গ আলােচাহরর্তার েময় কমীরা মাস্ক অেো কােসড়র খেে কভাহরং েযেিার করসি হকনা র্তা
দায়েদ্ধ েক্ষসদর অেশযই লক্ষয রা সর্ত িসে। দায়েদ্ধ েক্ষরা গ্রািকসদর খকাসনা খেে কভাহরং িাড়া খদাকাসন
প্রসেসশর অনুমহর্ত খদসেন না, যহদ র্তারা হচহকৎোগর্তভাসে খেটি েিয করার ক্ষমর্তােম্পন্ন িন এেং দু’েিসরর
খেহশ েয়ে িয়।
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•

o

দায়েদ্ধ েক্ষ হচহকৎোগর্ত ো অনযানয স্বাস্থ্য অেস্থ্ার কারসণ একটি মুস র আেরণ েহরধান করসর্ত অস্বীকার
কসর এমন খকাসনা েযহক্তর কাি খেসক হচহকৎো েংক্রান্ত ো অনযানয নহেেত্র অনুসরাধ করসর্ত ো চাইসর্ত
োরসেন না।

o

দায়েদ্ধ েক্ষসদর কমী এেং গ্রািসকর কাজ করার এেং খকনাকাটার জনয েযযাপ্ত জায়গা েংরক্ষণ কসর রা সর্ত
িসে, যাসর্ত র্তারা উেযুক্ত েহরমাসণ শারীহরক দযরত্ব েজায় রা সর্ত োসর; দায়েদ্ধ েক্ষসদর এক-মু ী গহল তর্তহর
করার কো হেসেচনা করা উহচর্ত, নয়সর্তা হভসড়র অেস্থ্া েুনরহেনযাে অেো েযযায়ক্রসম কযাশ খরহজোর
েযেিার করসর্ত িসে।

দায়েদ্ধ েক্ষসক একই েমসয় একাহধক েযহক্তর খিাট েীমােদ্ধ স্থ্ান (এহলসভটর, খোসরজ ক্লসজট) েযেিার হনহেদ্ধ
করা উহচর্ত, যহদ না একই েমসয় এই ধরসনর স্থ্াসনর েকল েযহক্ত গ্রিণসযাগয মু ােরণ েহরধান কসর। যহদও,
মু ােরণ েযেিার করা েসিও জনেং যা এলাকার ো যানোিসনর েসেযাচ্চ ক্ষমর্তার 50% অহর্তক্রম করসর্ত োরসে
না, যহদ না এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা িয়। দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত হনরােিা
খপ্রাসটাকল েজায় খরস যর্ত খেহশ োইসরর োর্তাে খঢাকার েযেস্থ্া কসর োয়ু চলাচল েৃহদ্ধ করা (খযমন কসোল
রুসমর দরজা এেং জানালা খ ালা)। দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত ওসয়টিং এলাকায় জমাসয়র্ত প্রহর্তসরাসধর জনয অহর্তহরক্ত
েযেস্থ্া গ্রিণ করা।
o

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত োধারণ স্থ্াসন হিমু ী েদচলাচল কমাসনার জনয েযেস্থ্া খনয়া (খযমন খশারুম, োহকয ং লট,
গযাসরজ) েরু আইল, যানোিন ো স্থ্াসনর মসধয র্তীর েি খটে ো হচহ্ন েযেিার কসর।
o

•

•

খয াসনই েম্ভে খে াসন, একমু ী চলাচসলর জনয হচহ্ন রা ুন।

দায়েদ্ধ েক্ষসক োরা এলাকা জুসড় হচহ্ন লাগাসর্ত িসে, যা DOH এর COVID-19 হচসহ্নর োসে োমঞ্জেযেযণয। দায়েদ্ধ
েক্ষগণ র্তাসদর কমযস্থ্ল হনহদয ি হনজস্ব কাসোমাইজ করা োইসনজ তর্তহর করসর্ত োসরন, হকন্তু খেই োইসনজ দপ্তসরর
োইসনসজর োসে েংগহর্তেযণয িসর্ত িসে। োইসনজ কমযচারীসদর এগুহল মসন কহরসয় খদওয়ার জনয েযেিার করসর্ত িসে:
o

মু ােরণ হদসয় নাক ও মু

o

PPE যোযেভাসে েংরক্ষণ করা, এেং য ন োহর্তল করসর্ত িসে র্ত ন োহর্তল করা।

o

শারীহরক দযরসত্বর হনসদয শীকাগুহল খমসন চলা।

o

COVID-19 এর উেেগয ো েংক্রমসণর প্রহর্তসেদন করা, এেং হকভাসে এটি করা উহচর্ত।

o

িাসর্তর স্বাস্থ্যহেহধ এেং েহরষ্কার ও জীোণুমুক্তকরণ হনসদয হশকাগুহল খমসন চলা।

o

শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত যোযে স্বাস্থ্যহেহধ এেং কাশোর হশিাচার খমসন চলা।

খঢসক রা ুন।

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত েহরষ্কারভাসে হনহদয ি েৃেক প্রসেশিার এেং প্রস্থ্ানিার প্রদান করা।
o

•

একাহধক েযহক্তর প্রসয়াজন এমন গাহড়র েরীক্ষামযলক চালকসদর জনয, েকল েযহক্তসক অেশযই একটি মু ােরণ
েরসর্ত িসে।

দায়েদ্ধ েক্ষসদর গ্রািকসদর জনয প্রহর্তষ্ঠাসনর োইসর শারীহরক দযরত্ব েজায় খরস
েযেস্থ্া রা সর্ত িসে, যার মসধয চাক্ষু ে ইহঙ্গর্ত েযেিার অন্তভুয ক্ত।

োহরেদ্ধ কসর দাাঁড় করাসনার

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচৎ গ্রািকসদর েরীক্ষামযলক ড্রাইভ ো গাহড় ভাড়া না করা েযযন্ত যানোিন স্পশয করা কমাসর্ত
উৎোহির্ত করা উহচর্ত।

B. আবদ্ধ স্থ্ার্ন সিার্বি
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•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক অেশযই েশরীসর েমসের্ত িওয়া েীহমর্ত করসর্ত িসে (খযমন দলগর্ত হমটিং) েে খচসয় খেশী
যর্তটা েম্ভে এেং অনযানয েদ্ধহর্ত খযমন হভহডও ো খটহলকনোসরহন্সং এর মসর্তা েদ্ধহর্ত েযেিার করা, CDC-র
হনসদয হশকা অনুযায়ী "েযেো ও হনসয়াগকারীসদর জনয অন্তেযর্তী হনসদয হশকা কসরানাভাইরাে খরাগ 2019 (COVID19) এর হেরুসদ্ধ েহরকল্পনা এেং প্রহর্তহক্রয়ার জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))। য ন হভহডওকনোসরহন্সং ো
খটহলকনোসরহন্সং েম্ভে িয় না, র্ত ন দাহয়ত্বশীল দলগুসলার খ ালা, ভালভাসে খভহন্টসলটাসরর মসধয হমটিং করা
উহচর্ত এেং হনহির্ত করা উহচর্ত খয েযহক্ত এক আসরকজসনর মসধয িয় েু ট োমাহজক দযরত্ব েজায় রা সে (খযমন
খচয়ার োকসল, খচয়াসরর মধযের্তী জায়গা খিসড় খদওয়া, কমীসদর েযযায়ক্রসম খচয়াসর েেসর্ত িসে)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক েীমােদ্ধ এলাকায়, খযমন গ্রািক খেো ওসয়টিং এলাকা, খরেরুম এেং খব্রকরুম-এ েযযাপ্ত োমাহজক
দযরসত্বর োলসনর েযেস্থ্া করসর্ত িসে, এেং এই ধরসনর এলাকায় য ন োমাহজক দযরত্ব রক্ষা করা যাসে না, র্ত ন
খলাক েমাগম েীমােদ্ধ রা ার জনয হচহ্ন এেং হেসেম (খযমন েযেহৃর্ত িসচ্ছ হচহ্ন) েযেিার করসর্ত িসে; এেং

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক খয খকান জমাসয়সর্তর েমসয় (খযমন, কহে হেরহর্ত, াোর, এেং হশেসটর শুরু/খশে) োমাহজক
দযরত্ব (খযমন, িয় েু ট জায়গা) োলন করার জনয কমীসদর জনয হেহভন্ন হশহডউল হদসর্ত িসে।

C. কিব র্ের্েি সরক্রয়র্তা
•

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই আন্তঃেযহক্তগর্ত খযাগাসযাগ এেং েমাসেশ কমাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসর্ত িসে, খযমন:
o

কমযসক্ষসত্রর হভর্তসর উেহস্থ্হর্ত শুধুমাত্র আেশযক কমীসদর মসধযই েীহমর্ত খরস ;

o

কমযসক্ষসত্রর েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক দযরসত্বর হনসদয হশকা োলসনর জনয অন-োইট কমযচারীর েং যা হ্রাে করা;

o

হশেটিং হডজাইন (উদািরণস্বরূে A/B দল, আগমন/প্রস্থ্াসনর হেহভন্ন েময়)।

দায়েদ্ধ েক্ষসক গ্রািকসদর েঙ্গীহেিীন খটে ড্রাইভ চালাসনার অনুমহর্ত হদসর্ত উৎোহির্ত করা িসচ্ছ।
o

যহদ খকান কমযচারী খটে ড্রাইসভ গ্রািসকর োসে োসকন, র্তািসল কমযচারীসক অেশযই গ্রািসকর কাি খেসক দযরত্ব
হনসয় হেসট েেসর্ত িসে এেং একটি যোযে মু ােরণ েরসর্ত িসে।

o

েম্ভে িসল খটে ড্রাইসভ অনয েযহক্তসদর (খযমন হশশু) েীহমর্ত রা সর্ত গ্রািকসদর উৎোহির্ত করুন।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত কােযোইড হেকআে এেং ড্রে-অসের েুহেধা খদওয়া, খয াসন েম্ভে (উদািরণস্বরূে, গ্রািক
হমেহিয়া িাড়াই ভাড়ার গাহড় খেরর্ত হদসর্ত োসরন)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই হনহির্ত করসর্ত িসে খয ওসয়টিং এলাকায় গ্রািকসদর োমাহজক দযরসত্বর হনয়ম খমসন চলার
েুসযাগ রসয়সি (উদািরণস্বরূে িয় েু ট েযেধাসন েোর জায়গা)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক েদ্ধ জায়গায় খদ া ো ভাড়া করার জনয যানোিসনর েং যা েীহমর্ত করসর্ত (খযমন হডলার
খশারুম, গযাসরজ) এেং খ ালা জায়গায় যানোিন রা সর্ত (খযমন োহকয ং লট) উৎোহির্ত করা িসচ্ছ।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক ইসলকট্রহনক ট্রান্সহমশসনর মাধযসম কাগজেত্র হেহনময় করসর্ত এেং কাযযকর িসল খোন, ইসমইল ো
হভহডও কনোসরসন্সর মাধযসম গ্রািকসদর োসে খযাগাসযাগ করসর্ত উৎোহির্ত করা িসচ্ছ।

•

খয াসন েম্ভে, দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত এমন যানোিসনর ভাড়া এেং েরীক্ষামযলক ড্রাইভ ইেুয করা খেসক হেরর্ত
োকা যা েহরষ্কার করা এেং জীোণুমুক্ত করা কঠিন িসর্ত োসর (খযমন েযাহব্রক হেট)।
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o

খয াসন োস্তেেম্মর্ত নয়, হডেসোসজেল খপ্রাসটকটিভ কভার হেসেচনা করুন যা গাহড়র হনরােদ অোসরশসনর
েুসযাগ হদসে।

D. েলােল ও বারণজয
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক, েংসযাগ যর্তটা েম্ভে েীহমর্ত কসর হেক-আে এেং খডহলভাহরর জনয অেশযই হনহদয ি এলাকা স্থ্ােন
করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক োইসট খযাগাসযাগ এেং চলাচল েীহমর্ত করা উহচর্ত (খযমন, হশেট খশে িসয় যাওয়া কমী এেং
হশেট শুরু করা কমীসদর জনয েৃেক েৃেক প্রস্থ্ান এেং প্রসেসশর েযেস্থ্া) (খযমন যর্ত খেহশ েম্ভে কমীসদর
র্তাসদর ওয়াকয সেশসনর কািাকাহি োকসর্ত িসে)।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত দযরের্তী হমেহিয়াসক যর্তটা েম্ভে উৎোহির্ত করা (খযমন অনলাইন ব্রাউহজং, কােমাইসজশন,
অডযার, কাগজেত্র)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই েুহেধা েন্ধ করসর্ত িসে, যার মসধয রসয়সি:
o

খেলে-োভয োর;

o

খভহন্ডং খমহশন;

o

কযাসে এেং ডাইহনং এলাকা।

II. জায়গা
A. প্ররর্তিোিূলক সিঞ্জাি
•

দায়েদ্ধ েক্ষসদর হনহির্তভাসে খদ সর্ত িসে যাসর্ত কমীরা গ্রািক অেো েিকমীসদর খেসক িয় েু সটর মসধয
োকাকালীন মু ােরণ েসর োসক। এিাড়াও কমীসদর গ্রািসকর োসে আলােচাহরর্তা করা (খযমন, ক্রয়মুলয গননা
করা)-এর েময় মু ােরণ েযেিার করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক এই হেেয়টি অেশযই হনহির্ত করসর্ত িসে খযন একটি গ্রিণসযাগয খেে কভাহরং েসর োকসলই
গ্রািকরা খকেলমাত্র ুচসরা েসণযর খদাকাসন প্রসেসশর অনুমহর্ত োয়; র্তসে এসক্ষসত্র গ্রািসকর েয়ে দু’েিসরর খেহশ এেং
হচহকৎোগর্তভাসে খেই ধরসণর কভাহরং েিয করসর্ত োসরন হকনা র্তা হেসেচয।

•

হনহদয ি কমযসক্ষসত্রর কাযযক্রসমর জনয প্রসয়াজনীয় PPE িাড়াও, দায়েদ্ধ েক্ষগণসক অেশযই, েযাশন, ো অনযোয়
স্বীকৃ র্ত মুস র আেরণ েংগ্রি করসর্ত িসে এেং কমযচারীসদর খযসকাসনা মযসলয কমযসক্ষসত্র োকাকালীন এই ধরসনর
আেরণ প্রদান করর্ত িসে। দায়েদ্ধ েসক্ষর কাসি মু ােরণ, এেং অনযানয প্রসয়াজনীয় েযহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক
েরঞ্জাম (PPE)-এর েযযাপ্ত খযাগান োকা উহচর্ত, যহদ খকাসনা কমযচারীর প্রহর্তস্থ্ােন প্রসয়াজন ো একজন দশযনােীর
র্তা প্রসয়াজন িয়। গ্রিণসযাগয মু ােরসণর মসধয অন্তভুয ক্ত োকসে, হকন্তু এর মসধয েীমােদ্ধ নয়, কােড় (উদা:
োহড়সর্ত তর্তহর খেলাই করা কােড়, কুইক কাটা, েযান্ডানা), োহজযকযাল মাস্ক, এেং খেে হশড।
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•

মুস র আেরণগুহল অেশযই েহরষ্কার করসর্ত এেং েদলাসর্ত িসে এেং খশয়ার করা যাসে না। অনুগ্রি কসর কােসড়র
মুস র আেরণ এেং অনযানয ধরসনর PPE েম্পহকয র্ত অহর্তহরক্ত র্তসেযর জনয খেইোসে র্তা েযেিার এেং েহরষ্কাসরর
হনসদয শােলীর জনয খরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরাধ খকন্দ্র (CDC) এর হনসদয হশকা খদ ুন।
o

লক্ষয রা সেন খয, খযেে খক্ষসত্র কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসণ েযহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাত্রার
েুরক্ষা প্রসয়াজন িয় খেেে খক্ষসত্র কােড়, হডেসোসজেল মু ােরণ কমযসক্ষসত্রর কাযযকলাসের জনয মু আেরণ
হিোসে গ্রিণসযাগয নয়। উদািরণস্বরূে, যহদ হনহদয ি যানোিন হেক্রয় ো খমরামর্ত কাযযক্রসমর গর্তানুগহর্তক
কাসজ N95 খরহস্পসরসট্রর প্রসয়াজন িয়, র্তািসল একটি কােড় ো োহড়সর্ত তর্তহর মাস্ক যসেি িসে না। দায়েদ্ধ
েক্ষগুহলসক এই ধরসনর হনরােিা েরঞ্জাসমর জনয খেশাগর্ত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন (OSHA) মান খমসন
চলসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক অেশযই কমযচারীসদর র্তাসদর হনজস্ব স্বীকৃ র্ত মুস র আেরণ েযেিার করার অনুমহর্ত হদসর্ত িসে
হকন্তু কমযচারীরা র্তাসদর হনসজর মুস র আেরণ েরেরাি করসর্ত োরসেন না। উেরন্তু, এই হনসদয হশকা কমীসদর
র্তাসদর েযহক্তগর্ত মাহলকানাধীন অহর্তহরক্ত প্রহর্তরক্ষামযলক আেরণ (খযমন োহজযকাল মাস্ক, ো খেে হশড) েরা
খেসক প্রহর্তসরাধ করসে না, অেো অনযোয় যহদ দায়েদ্ধ েক্ষ অনুযায়ী র্তাসদর কাসজর প্রকৃ হর্তর কারসণ কমীসদর
আসরা খেহশ হনরােিামযলক েযহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) েযেিাসরর প্রসয়াজন িয়। হনসয়াগকর্তযাসদর েকল
প্রসযাজয খেশাগর্ত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন (OSHA) মান খমসন চলসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক যন্ত্রোহর্ত, খটহলসোন, েস্তু, যানোিসনর মসর্তা ভাগাভাহগ করা েস্তু, খেইোসে ইসলকট্রহনক্স, ো চাহের
মসর্তা ভাগাভাহগ করা েৃষ্ঠর্তলগুহল স্পশয করা েীহমর্ত করসর্ত িসে; অেো, ভাগাভাহগ করা হজহনেগুহলর ো প্রায়শই
স্পশয করা েৃষ্ঠর্তলগুহলর েংস্পসশয আোর েময় গ্লাভে (কাসজর প্রসয়াজনীয়র্তা অনুযায়ী ো খমহডসকল); অেো
েযহক্তসদর হনসজসদর িার্ত ভাগাভাহগ করা হজহনেগুহলর েংস্পসশয আোর আসগ এেং েসর জীোণুমুক্ত করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই PPE - যার মসধয মু আেরণ অন্তভুয ক্ত, হকন্তু েীমােদ্ধ নয়- হকভাসে যোযে ভাসে
রা া যায়, ুসল খনওয়া যায়, েহরষ্কার করা িয় (খযমন প্রসযাজয), এেং খেসল খদওয়া যায় খেই হেেসয় কমীসদর
প্রহশক্ষণ হদসর্ত িসে।

B. স্বাস্থ্যরবরি, পরিষ্কিণ এবং জীবাণুিুক্তকিণ
•

প্রােহঙ্গকর্তা অনুযায়ী, দায়েদ্ধ েক্ষগণসক "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং খেেরকাহর খকন্দ্রগুহল েহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত করার হনসদয হশকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19), এেং "িcিহড়সয় েড়া োমান" (STOP THE SPREAD) খোোর েসমর্ত CDC এেং DOH এর
প্রস্তাহের্ত স্বাস্থ্যহেহধ এেং েহরষ্করণ ও জীোণুমুক্তকরসণর আেহশযক শর্তযগুহল খমসন চলা িসচ্ছ হকনা র্তা দায়েদ্ধ
েক্ষগণসক হনহির্ত করসর্ত িসে। দায়েদ্ধ েক্ষগণসক অেশযই লগ খমনসটন করসর্ত িসে যাসর্ত েহরেুরণ ও
জীোণুমুক্তকরসণর র্তাহর , েময় এেং েহরচ্ছন্নর্তার েহরের অন্তভুয ক্ত োকসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসদর োইসট িার্ত খধায়ার জায়গা হদসর্ত িসে এেং র্তা খদ াসশানা করসর্ত িসে, হনম্নরূসে:

•

o

িার্ত খধাওয়ার জনয: োোন, গরম জসলর কল, এেং খেলা খদওয়া যায় এরকম কাগসজর খর্তাওয়াসল।

o

িার্ত েযাহনটাইজ করার জনয: খয াসন িার্ত খধায়ার েুহেধা োওয়া যাসে না ো েম্ভে নাও িসর্ত োসর খেইেে
এলাকার জনয একটি অযালসকািল হভহিক িযান্ড েযাহনটাইজার যাসর্ত অন্তর্ত 60% অযালসকািল োসক।

o

কমযচারী এেং গ্রািক উভসয়র েযেিাসরর জনয িযান্ড েযাহনটাইজার েুসরা এলাকার হেহভন্ন জায়গায় খরস হদসর্ত
িসে। এটা েুহেধাজনক জায়গায় রা া উহচর্ত, খযমন প্রসেশ েসের কাসি এেং খশারুসমর যানোিসনর কাসি।
উচ্চ স্পশয এলাকায় খয াসন েম্ভে স্পশযহেিীন িযান্ড েযাহনটাইজার হডেসেনোর স্থ্াহের্ত করা উহচর্ত।

দায়েদ্ধ েসক্ষর িযান্ড েযাহনটাইজার খেশসনর কাসি োইনসোডয রা া উহচর্ত যা হনসদয শ কসর খয দৃশযমানভাসে ময়লা
িার্ত োোন এেং োহন হদসয় ধুসয় খেলা উহচর্ত; িযান্ড েযাহনটাইজার দৃশযমানভাসে ময়লা িাসর্ত কাযযকর নয়।
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•

PPE েি, হভসজ হজহনেগুসলা খেলার জনয দায়েদ্ধ েক্ষগণসক জায়গাটির চাহরোসশ অেশযই খেলার জায়গা রা সর্ত
িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক অেশযই খশয়ার করা এেং ঘন ঘন স্পশয করা েৃষ্ঠর্তসলর জনয যোযে েহরষ্কার করার এেং
জীোণুমুক্তকরসণর েরঞ্জাম প্রদান করসর্ত িসে এেং র্তাসদর কমীসদর খেই েৃষ্ঠর্তল েযেিাসরর আসগ এেং েসর
প্রস্তুর্তকারসকর হনসদয শনা অনুেরণ কসর এই েরঞ্জাম েযেিার করসর্ত উৎোহির্ত করসর্ত িসে, এেং র্তারের িাসর্তর
েহরচ্ছন্নর্তার স্বাস্থ্যহেহধ অনুেরণ করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক োইটসক হনয়হমর্তভাসে েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসর্ত িসে এেং অসনসকর িারা েযেহৃর্ত উচ্চ ঝুাঁ হক
েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক আরও হনয়হমর্ত েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসর্ত িসে। অেশযই ুে ভাসলা এেং অন্তর্ত প্রসর্তযক
হশেসটর েসর, প্রহর্তহদন, ো প্রসয়াজন অনুযায়ী আসরা ঘনঘন ক্রমাগর্ত কসর েহরষ্করণ এেং জীোণুমুক্তকরণ কসর
খযসর্ত িসে। কীভাসে খেহেহলটিগুহল েহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করসেন র্তার হেশদ হনসদয শােলীর জনয অনুগ্রি কসর
DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং খেেরকাহর খকন্দ্রগুহল েহরষ্কার করা এেং জীোণুমুক্ত করার হেেসয়
অন্তেযর্তীকালীন হনসদয হশকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) খদ ুন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক খরেরুমগুহল অেশযই হনয়হমর্ত েহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করা হনহির্ত করসর্ত িসে। েযেিাসরর
হিসকাসয়হন্সর ওের হনভয র কসর খরেু মগুহল আসরা খেহশোর েহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করসর্ত িসর্ত োসর।
▪

খয াসন েম্ভে খে াসন দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই হচহ্ন, েযেহৃর্ত িসচ্ছ এমন হচহ্ন এেং অনযানয েদ্ধহর্তসর্ত
হেশ্রামকসক্ষর ধারণ ক্ষমর্তা হ্রাে কসর দযরত্ব হেহধমালা োলন হনহির্ত করসর্ত িসে।

o

দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহির্ত করসর্ত িসে খয যানোিন, েরঞ্জামগুহল হনয়হমর্ত ভাসে েহরষ্কার করা িয় এেং হনেহন্ধর্ত
জীোণুনাশক েযেিার কসর জীোণুমুক্ত করা িয়, যার মসধয অন্তভুয ক্ত অন্তর্ত কমীরা যর্তোর ওয়াকয সেশন
েহরের্তযন কসর অেো একটি নর্তুন েরঞ্জাসম স্থ্ানান্তর কসর ো গ্রািক যানোিন েযেিার কসর র্তর্তোর েহরষ্কার
করা। EPA িারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কাযযকর হিসেসে শনাক্ত িওয়া হনউইয়কয খেসটর েহরসেশ েংরক্ষণ
দপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধর্ত র্তাহলকাভু ক্ত োমগ্রীগুহল েযেিার
করুন।

o

যহদ েহরষ্কার ো জীোণুমুক্তকরণ েণয ো েহরষ্কার এেং জীোণুনাশক কাজ হনরােিা েযাির্ত কসর ো উোদান
ো যানোিসনর ক্ষহর্ত কসর, র্তািসল দায়েদ্ধ েক্ষসক কমীসদর েযেিাসরর মধযের্তী েমসয় িাসর্তর জীোণুমুক্তকরণ
এলাকার েযেস্থ্া করসর্ত িসে এেং/অেো র্তাসদর খেসল খদওয়া যায় এমন গ্লাভে েরেরাি করসর্ত িসে
এেং/অেো এমন যন্ত্রোহর্ত ো যানোিন েযেিারকারী কমীর েং যা েীহমর্ত করসর্ত িসে।

o

দায়েদ্ধ েক্ষসক একজন েযহক্তর COVID-19 শনাক্ত িওয়ার খক্ষসত্র উন্মুক্ত এলাকার েহরষ্কাসরর এেং জীোণুমুক্ত
করার েযেস্থ্া করসর্ত িসে, এই ধরসনর েহরচ্ছন্নর্তার অন্তভুয ক্ত িসে, অন্তর্ত েে অহধক খলাক চলাচল এলাকা
এেং উচ্চ-স্পশয েৃষ্ঠর্তসলর (খযমন ভাগাভাহগ করা এলাকা, যানোিন, ইসলকট্রহনক্স, চাহে, খটহলসোন) ইর্তযাহদ
েহরষ্কার।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই যানোিন চালাসনার েরীক্ষা করার আসগ এেং গ্রািক গাহড় খেসক নামার ের প্রহর্তটি
যানোিসনর (অভযন্তরীণ এেং েহিঃস্থ্) এেং চাহে েহরষ্কার করসর্ত িসে।

•

খকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসি েসল েসেি িসল অেো হনহির্ত িসল "আেনার খেহেহলটি েহরষ্কার করা এেং
জীোণুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উের CDC এর হনসদয হশকা হনম্নরূে:
o

খকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসি েসল েসেি িসল অেো হনহির্ত িসল, খেই েযহক্তর েযেিার করা অঞ্চলগুহল
েন্ধ রা ুন।
▪

দায়েদ্ধ েক্ষগণ েংক্রহমর্ত অঞ্চলগুহলসক েন্ধ কসর হদসর্ত োরসল, র্তাসদর কাযযকলাে খয েন্ধ কসর হদসর্ত িসে
র্তা নয়।
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•

o

অঞ্চলটিসর্ত োয়ু চলাচল োড়াসনার জনয খেই অঞ্চসলর োইসরর হদসকর দরজা ও জানালা

o

েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসেক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা েম্ভে না িসল, যর্তক্ষণ েম্ভে
র্তর্তক্ষণ অসেক্ষা করুন।

খকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসি েসল েসেি িসল অেো হনহির্ত িসল, খেই েযহক্তর েযেিার করা অঞ্চলগুহল,
খযমন অহেে, োেরুম, েকসলর েযেিাসরর অঞ্চলগুহল এেং খশয়ার করা যন্ত্রোহর্তগুহল েহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত
করুন।
o

o

•

ুসল রা ুন।

একোর এলাকাটি যোযেভাসে েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা িসয় খগসল, এটি েযেিাসরর জনয েুনরায় খ ালা
খযসর্ত োসর।
▪

COVID-19 আসি েসল েসেি করা িসয়সি অেো হনহির্ত করা িসয়সি এমন েযহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ ো
হনকট খযাগাসযাগ খনই এমন কমীরা েহরষ্কার এেং জীোনুমক্ত
ু করসণর ের েরই কমযসক্ষসত্র হেসর খযসর্ত
োসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয ো কািাকাহি আো" েম্পসকয আসরা র্তসেযর জনয DOH এর " COVID-19 েংক্রমণ ো
োহন্নসধয আোর েসর েরকাহর এেং খেেরকাহর কমযচারীসদর কাসজ হেসর আো েম্পহকয র্ত অভযন্তরীণ
হনসদয হশকা " (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) খদ ুন।

COVID-19 এ েসেিভাজন ো হনহির্ত অেুস্থ্ েযহক্তর প্রদশযন ো েুহেধা েযেিাসরর ের যহদ োর্ত হদসনর
খেহশ েময় অহর্তোহির্ত িয়, র্তািসল অহর্তহরক্ত েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরসণর প্রসয়াজন খনই, হকন্তু
হনয়মমাহেক েহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরণ করা উহচর্ত।

দায়েদ্ধ েক্ষসক ভাগাভাহগ করা াোর ও োনীয় (খযমন েুসে ধাাঁসচর াোর) হনহেদ্ধ করসর্ত িসে, োহড় খেসক
কমীসদর দুেুসরর াোর আনসর্ত উৎোহির্ত, এেং াোর াওয়ার েময় োমাহজক দযরত্ব োলন করসর্ত কমীসদর জনয
েযযাপ্ত জায়গার েযেস্থ্া করসর্ত িসে।

C. পযব ায়ক্ররিকভার্ব পুনিায় স্ট ালা
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক উৎোদন ো উৎোদন কাযযক্রম স্বাভাহেক েযযাসয় হেসর আোর আসগ অোসরশনাল হেেয়গুসলার
েমেযা েমাধাসনর লসক্ষয েুনরায় খ ালার কাযযক্রমটি ধাসে ধাসে করার জনয উৎোহির্ত করা িসচ্ছ। দায়েদ্ধ েসক্ষর
কমী েং যা, কময ঘণ্টা, এেং য ন প্রেম ুসল খদওয়া িয় য ন উেলভয গ্রািসকর েং যা েীহমর্ত করা হেসেচনা
করা উহচর্ত, যাসর্ত েহরের্তযসনর োসে োমঞ্জেয খরস অোসরশন চাহলসয় যাওয়া যায়।

D. স্টযাগার্যাগ পরিকল্পনা
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক র্তারা খেট প্রদি হশল্প হনসদয হশকা েযযাসলাচনা কসরসিন এেং র্তা েুঝসর্ত খেসরসিন এেং খেগুহলর
োস্তোয়ন হনহির্ত করসেন খেই হনিয়র্তা হদসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচর্ত কমী, দশযনােী এেং গ্রািকসদর জনয একটি খযাগাসযাগ েহরকল্পনা তর্তহর করা যাসর্ত প্রসযাজয
হনসদয শনা, প্রহশক্ষণ, হচহ্ন এেং একটি োমঞ্জেযেযণয উোসয় কমীসদর র্তেয েরেরাি করা যায়। দায়েদ্ধ েক্ষ
ওসয়েসেজ, খটক্সট এেং ইসমইল গ্রুে, এেং োমাহজক খযাগাসযাগ মাধযম তর্তহর হেসেচনা করসর্ত োসর।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক PPE হেসশের্ত 6 েু সটর শারীহরক দযরত্ব েজায় রা া েম্ভে না িসল মু ােরসণর েযেিার েম্বসন্ধ
CDC এেং DOH এর হনসদয হশকা খমসন চলার জনয গ্রািকসদর উৎোহির্ত করসর্ত িসে, খমৌহ ক কসোেকেন এেং
হচসহ্নর মধয হদসয়।
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•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উেযুক্ত স্বাস্থ্যহেহধ, শারীহরক দযরত্ব েজায় রা ার হনয়ম, PPE এর উেযুক্ত েযেিার এেং েহরষ্কার
ও জীোণুনাসশর খপ্রাসটাকলগুহল খমসন চলার কো কমী এেং গ্রািকসদর মসন কহরসয় হদসর্ত ভেসনর হভর্তসর এেং
োইসর হচহ্ন লাগাসর্ত িসে।

III. প্ররক্রয়াসিূহ
A. রিরনং এবং পিীো
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই োধযর্তামযলক তদহনক স্বাস্থ্য েরীক্ষা েদ্ধহর্ত প্রসয়াগ করসর্ত িসে।
o

কমযচারীরা োইসট হরসোটয করার আসগ, যর্ত াসন েম্ভে, হিহনংসয়র কাজগুহল দযরের্তীভাসে করা খযসর্ত োসর
(খযমন খটহলসোসন ো ইসলকট্রহনকভাসে), ো োইসট করা খযসর্ত োসর।

o

হিহনং খশে িওয়ার েযসেয এসক অেসরর োসে ঘহনষ্ঠ ো কািাকাহি খযাগাসযাসগ শ্রহমকসদর খমলাসমশা খেসক
হেরর্ত রা ার জনয হিহনং েমন্বয় করা উহচর্ত।

o

অন্তর্ত েসক্ষ েে কমী এেং দশযনােীসদর হিহনং করসর্ত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েযেিার করসর্ত িসে যা
হনধযারণ কসর খয কমী ো দশযনােীর োসে হনসম্নাক্ত ঘটনাগুহল ঘসটসি হক না:
(a)
খজসনশুসন গর্ত 14 হদসনর মসধয COVID-19 এর জনয েরীক্ষায় েহজটিভ েল এসেসি ো যার মসধয
COVID-19 এর উেেগয রসয়সি এমন কাসরার ঘহনষ্ঠ ো হনকট েংস্পসশয খেসকসিন।
(b)

গর্ত 14 হদসনর মসধয COVID-19 েরীক্ষার েল েহজটিভ এসেসি; এেং/অেো

(c)

গর্ত 14 হদসন র্তার COVID-19 এর খকানও লক্ষণ খদ া হদসয়সি হক না।

•

COVID-19 েংক্রান্ত উেেগযগুহল েম্পসকয েেসেসক আে টু খডট র্তসেযর জনয "কসরানাভাইরাসের উেেগযেমযি"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওের CDC এর হনসদয হশকা খদ ুন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলর উহচর্ত কমীসদর জনয এটি আেশযক করা যাসর্ত, যহদ এেং য ন উেসরাক্ত খকান প্রসশ্নর প্রহর্ত
র্তাসদর উিসর েহরের্তযন িয় র্তারা খযন অহেলসম্ব র্তা প্রকাশ কসরন, খযমন যহদ র্তারা উেেগয অনুভে করসর্ত শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো র্তার েসর।

•

হিহনংসয়র প্রসশ্নািসরর োশাোহশ, মাহকয ন যুক্তরাসের কমযেংস্থ্াসনর েমান েুসযাগ কহমশন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ো DOH এর হনসদয শােলী অনুযায়ীও প্রহর্তহদন র্তােমাত্রা েরীক্ষা করা
িসর্ত োসর। দায়েদ্ধ েক্ষগণসক কমযচারীর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত খডটার (খযমন র্তােমাত্রার খডটা) খরকডয রা ার ওের
হনসেধাজ্ঞা রা া িসয়সি।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহির্ত করসর্ত িসে খয কমী হিহনং কাযযক্রম েম্পাদন করসিন, র্তােমাত্রা যাচাই েি, র্তারা োইসট
প্রসেশ করা েম্ভােয েংক্রামক কমী ো দশযনােীসদর এক্সসোজার খেসক যোযে ভাসে েুরহক্ষর্ত। খয কমীরা হিহনং
কাযযক্রম েম্পাদন কসরন র্তাসদর খরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরাধ খকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য হেভাগ (DOH) এেং খেশাগর্ত
হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন (OSHA) খপ্রাসটাকসলর োসে েহরহচর্ত কমযকর্তযা-হচহহ্নর্ত েযহক্তসদর িারা প্রহশহক্ষর্ত িওয়া
উহচর্ত।

•

হিহনং করা কমীসদর জনয কমেসক্ষ একটি খেে মাস্ক েি েযহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা
উহচর্ত এেং র্তাসদর র্তা েযেিার করা উহচর্ত, এেং র্তাসর্ত গ্লাভে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি খেে হশড
অন্তভুয ক্ত িসর্ত োসর।
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•

COVID-19 উেেগযগুহলর জনয ইহর্তোচক েরীহক্ষর্ত িওয়া একজন কমীসক কমযসক্ষসত্র প্রসেশ করার অনুমহদর্ত খদওয়া
যাসে না এেং মযলযায়ন ও খটহেংসয়র জনয র্তাসদর স্বাস্থ্যসেো প্রদানকারীর োসে খযাগাসযাগ করার হনসদয শ হদসয়
োহড় োঠাসর্ত িসে। দায়েদ্ধ েক্ষসক অহেলসম্ব স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগ ও স্বাস্থ্য হেভাগ (DOH) খক COVID-19 এ
আক্রান্ত েযহক্ত েম্পসকয অেহির্ত করসর্ত িসে যহদ েরীক্ষার েলােল খরাগ শনাক্ত কসর। দায়েদ্ধ েক্ষগণসক
কমযচারীটিসক স্বাস্থ্যসেো ও খটহেং হরসোসেযর র্তেয প্রদান করসর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক, খয েমস্ত কমযচারী একটি েসেিজনক ো হনহির্ত COVID-19 খকসের েসর ো খয কমযচারী
COVID-19 এর েংক্রহমর্ত একজন েযহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয ো কািাকাহি আোর েসর কাসজ আোর খযাগদান
করসর্ত চাইসিন র্তাসদর েম্পসকয খপ্রাসটাকল এেং নীহর্তমালার জনয "DOH এর COVID-19 েংক্রমণ ো োহন্নসধয
আোর েসর েরকাহর এেং খেেরকাহর কমযচারীসদর কাসজ হেসর আো েম্পহকয র্ত অভযন্তরীণ হনসদয হশকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) খদ সর্ত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক অেশযই খযাগাসযাসগর একটি খকন্দ্রীয় হেেু হনধযারণ করসর্ত িসে, যা কাযযকলাে, অেস্থ্ান, হশেট
ো হদন িারা েহরেহর্তযর্ত িসর্ত োসর, যা েকল কমযচারীর প্রশ্নেত্র গ্রিণ এেং যাচাই করার জনয দায়ী, খেই েযহক্তসক
এই ধরসনর খযাগাসযাগ কমযচারী এেং দশযনােীসদর জনয েক্ষ হিসেসেও হচহহ্নর্ত করা িসয়সি েসর র্তারা COVID-19
েম্পহকয র্ত উেেগয অনুভে করসল জানাসনার জনয, খযমন প্রশ্নােলীসর্ত উহেহ র্ত আসি।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসদর েুরক্ষার হনরীক্ষণকারী করার জনয একটি স্থ্ান হনধযারণ করসর্ত িসে যার দাহয়সত্বর মসধয স্থ্ানটির
হনরােিা েহরকল্পনার েমস্ত হদক ক্রমাগর্ত খমসন চলা িসচ্ছ হকনা অন্তভুয ক্ত োসক।

•

যর্তটা েম্ভে, দায়েদ্ধ েক্ষগুহলর উহচর্ত েকল কমী ও দশযনােী েি প্রসর্তযক েযহক্তর একটি লগ েজায় রা া, যাসদর
কাসজর োইট ো এলাকায় অনযানয েযহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ খযাগাসযাগ িসর্ত োসর; খেই েকল খডহলভাহর িাড়া যা
উেযুক্ত েযহক্তগর্ত প্রহর্তরক্ষামযলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে মাধযম িারা েঞ্চাহলর্ত িয়। লসগ
খযাগাসযাসগর র্তেয োকসর্ত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল যাসর্ত েে েহরহচহর্ত শনাক্ত করা খযসর্ত
োসর, ুাঁসজ োওয়া যায় এেং র্তাসক জানাসনা যায়। দায়েদ্ধ েক্ষগণসক অেশযই খেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তসরর
েংস্পশয ুাঁসজ খের করার উসদযাগগুহলর োসে েিসযাহগর্তা করসর্ত িসে।

•

গ্রািকরা একটি স্বাসস্থ্যর িীন েম্পযণয করসে অেো খযাগাসযাসগর র্তেয হদসর্ত িসেই েসল খকাসনা হকিু োধযর্তামযলক
করসর্ত োসরন না দায়েদ্ধ েক্ষরা, র্তসে গ্রািকসদর খেটি করার জনয উৎোহির্ত করসর্ত োসরন। দায়েদ্ধ েক্ষ
খযাগাসযাসগর র্তেয প্রদাসনর জনয গ্রািকসদর একটি হেকল্প প্রদান করসর্ত োসরন যাসর্ত র্তারা লসগ হলস সর্ত োসরন এেং
খযাগাসযাগ ট্রযাক করার জনয খযাগাসযাগ করসর্ত োসরন, প্রসয়াজসন।

B. িনাক্ত এবং ুঁর্ু জ স্টবি কিা
•

দায়েদ্ধ েক্ষগণ, র্তাসদর োইসট খকাসনা কমযচারীর COVID-19 েরীক্ষায় ইহর্তোচক েলােল িসয়সি েসল জানসর্ত
োরসল অেশযই অহেলসম্ব খেট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরসক খে েম্পসকয অেহির্ত করসর্ত িসে।

•

একজন কমী, ো দশযনােী েরীক্ষায় েহজটিভ িসল দায়েদ্ধ েক্ষসক কমযসক্ষসত্র েকল খযাগাসযাগ ুাঁসজ খের করার জনয
স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগসক েিসযাহগর্তা করসর্ত িসে এেং এই োইসট প্রসেশ করা েকল কমী ও দশযনােীসদর অেহির্ত
করসর্ত িসে, যারা উক্ত কমী COVID- 19 এর লক্ষণগুহল অনুভে করসর্ত শুরু করার ো শনাক্ত িওয়ার 48 ঘণ্টা
আসগ েযহক্তগর্ত যত্ন েহরসেোর েংস্পসশয এসেসি এর মসধয খযটি আসগ ঘসট োকুক।

•

খেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগগুহল েংক্রাহমর্ত অেো েংস্পসশয আো েযহক্তর খিাম আইসোসলশন অেো খকায়াসরহন্টন
েসমর্ত হনরীক্ষসণর েযেস্থ্া োস্তোয়ন করসে এেং গহর্তহেহধ েীহমর্ত করসে।
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•

খয েযহক্তসদর COVID-19 োকা েযহক্তর ঘহনি ো হনকট েংস্পসশয এসেসিন েসল ের্তকয করা িসয়সি, এেং ট্রযাহকং
ো অনয খকাসনা েদ্ধহর্ত অেলম্বন করসর্ত ের্তকয করা িসয়সি, ের্তকয িওয়ার েসর র্তাসদর হনসজসদর হনসয়াগকর্তযার
কাসি হনসজসদরই হরসোটয করসর্ত িসে এেং উেসরর উসেহ র্ত খপ্রাসটাকল খমসন চলসর্ত িসে।

IV. রনর্য়াগকািীি পরিকল্পনাসিূহ
দায়েদ্ধ েক্ষসক োইসট লক্ষণীয়ভাসে হনরােিা েহরকল্পনা প্রদশযন করসর্ত িসে। COVID-19 এর হেস্তার খরাধ করসর্ত
েহরকল্পনা গঠসনর জনয খেট, েযেোর মাহলক এেং েহরচালকসদর েে খদ াসর্ত, একটি েযেোর হরওসেহনংসয়র হনরােিা
েহরকল্পনার খটমসপ্লট উেলব্ধ কসরসি।
রনিাপত্তাি আর্িা র্তিয, রনর্দব রিকা এবং রির্সাসব গুরল এ ার্ন উপলব্ধ:
হনউ ইয়কয খেট স্বাস্থ্য দপ্তসরর নসভল কসরানাভাইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকয ন যুক্তরাসের খরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহর্তসরাধ কসরাভাইরাে (COVID-19) ওসয়েোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
খেশাগর্ত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন COVID-19 ওসয়েোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনর্েি রলঙ্কটির্র্ত, রনরির্ত করুন স্টয আপরন এই রনর্দব রিকা অনুযায়ী পরিোলনা কিাি জনয আপনাি
দায়বদ্ধর্তা পর্ডর্েন এবং বুর্ের্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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