COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুর্ি পর্ির্স্থ্র্তি সময়
র্সননমা হনেি জনয অন্তর্ি তীকােীন র্ননদি র্িকা
আপনাি এই নর্িটি পড়া হনয় গেনে, আপর্ন র্ননে তা র্নর্িত কিনত পািনর্ন।
19 অক্টোবর 2020 তোররক্ের রিক্েক্ব
েভনি নিি র্নর্ি াহী আনদি অনুযায়ী, র্সননমা হে 23 অনটার্ি, 2020, শুক্রর্াি,পযি ন্ত র্ন্ধ র্িে, যাি পনি র্নউ ইয়কি
র্সটিি র্াইনিি কাউর্িগুনোনত গযখানন COVID-19 ইর্তর্ােক হাি 14 র্দননি গিার্েিং েনড় 2% এি র্ননে আনি এর্িং
র্তিমানন গকান ক্লাস্টাি গজান গনই, গসখানকাি র্সননমা হেগুর্ে এই র্ননদি র্িকা অনুসানি খুেনত পানি। COVID-19
সিংক্রমনেি হাি এর্িং ক্লাস্টাি গজান সম্পনকি তনিযি জনয, যিাক্রনম র্নউ ইয়কি ফিওয়ার্ি ইর্তর্ােক ফোফে
অনুযায়ী কাউর্ি র্যািনর্ার্ি এর্িং র্নউ ইয়নকিি ক্লাস্টাি অযাকিন ইর্নর্িনয়টিভ সম্পর্কিত এম্পায়াি গস্টট
গর্নভেপনমি (Empire State Development, ESD) োইনর্ন্স গদখুন।
উনেিয
COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্ো চলোকোলীন রেক্নমো িক্লর মোরলক/অপোক্রটর এবং তোক্ের কমমচোরী, ঠিকোেোর,
রবক্েতো এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের COVID-19 এর প্রোেুর্মোব থেক্ক েোবধোনতো েংেোন্ত রবরধ-রনক্ষধ প্রেোন করোর জনয এই
অন্তবমতী রনক্েম রিকো ("রেক্নমো িক্লর জনয COVID-19 এর অন্তবমতীকোলীন রনক্েম রিকো") ততরর িক়্েক্ে।
এই রনক্েম রিকোটি চোলনো করোর অনুমরতপ্রোপ্ত েকল রেক্নমো িক্লর থেক্ে প্রক্ োজয। থ থকোন রেক্নমো িক্ল অবরস্থ্ত
থরস্টু ক্রন্ট, বোর এবং/অেবো কনক্েিনক্ক অবিযই রনউ ই়েকম থস্টট রিপোটমক্মন্ট অফ থিল্ে (Department of Health,
DOH) এর "COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর েম়ে েোেয থেবোর জনয অন্তবমতীকোলীন রনক্েম রিকো" (Interim
Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) রনক্েম রিকো অনুেরণ করক্ত
িক্ব। রেও, প্রক়্েোজনী়েতোর মক্ধয থকোন পোেমকয েোকক্ল, আক্রো েোম্প্ররতক রনক্েম রিকো প্রক্ োজয িক্ব। অরফে রর্রিক
কো মকলোপগুরলক্ক অবিযই "COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুরর পরররস্থ্রতক্ত অরফে-রর্রিক কোক্জর জনয অন্তবমতীকোলীন
রনক্েম িনো" (Interim Guidance for Office-Based Work during the COVID-19 Public Health Emergency)
অনু ো়েী কো ম পররচোলনো করক্ত িক্ব। এই রনক্েম রিকো ড্রোইর্-ইন রেক্নমো রেক়্েটোর, লোইর্ পোরফরমযোন্স, বো পোরফররমং
আটমে থর্নুযর থেক্ে প্রক্ োজয ন়ে।
এই রনক্েম রিকোগুরল থকবলমোে নযযনতম আবরিযকতো এবং রেক্নমো িক্লর মোরলক/অপোক্রটর অরতররক্ত েতকম তো এবং
রনক্ষধোজ্ঞো জোরর করক্ত পোক্রন। এই রনক্েম রিকোগুরল প্রকোিনোর েম়ে েবমোরধক পরররচত জনস্বোক্স্থ্যর অর্যোক্ের উপর রর্রি
করো, এবং থ নরের উপর রনর্ম র কক্র এই রনক্েম রিকো ততরর িক়্েক্ে তো প্রো়েিই পররবরতম ত িক্ত পোক্র এবং পররবরতম ত
িক়্ে েোক্ক। েো়েবদ্ধ পে - রনক্চ থ র্োক্ব েংজ্ঞোর়েত করো িক়্েক্ে - রেক্নমো িল অপোক্রিন েম্পরকম ত েকল স্থ্োনী়ে,
থস্টট এবং ুক্তরোষ্ট্রী়ে আবরিযকতো থমক্ন চলোর জনয েো়েবদ্ধ। এেোডোও েো়েবদ্ধ পে এই প্রক়্েোজনী়েতোর থ থকোক্নো
আপক্িক্টর েোক্ে বতম মোন েোকোর জনয েো়েী, থেই েোক্ে থ থকোক্নো রেক্নমো িল কো মেম এবং/অেবো েোইট রনরোপিো
পররকল্পনো়ে এগুরল অন্তর্ুম ক্ত করোর জনয।
পটভূ র্ম

7ই মোচম, 2020 তোররক্ে, গর্নমর অযোন্ড্রু এম. কুওক্মো COVID-19 এর পররক্প্ররেক্ত একটি জরুরর অবস্থ্ো থ োষণো কক্র
রনবমোিী আক্েি 202 জোরর কক্রন। েমগ্র রনউই়েকম জুক্ড COVID-19 এর করমউরনটি ট্রোন্সরমিন ক্টক্ে। আক্রো েরডক়্ে
পডো হ্রোে করক্ত, থ েোক্ন েম্ভব, বযরক্তক্ের মক্ধয অবিযই অন্তত 6 ফু ক্টর েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেক্ত িক্ব।
20 মোচম 2020 তোররক্ে গর্নমর কুওক্মো রনবমোিী আক্েি 202.6 জোরর কক্রন, োক্ত েমস্ত থগৌণ বযবেোগুরলক্ক েপ্তক্রর
েপ্তর মধযস্থ্ কমীক্ের কোজকমমক্ক বন্ধ রোেোর রনক্েম ি থেও়েো ি়ে। অতযোবিযক বযবেো, থ মন এম্পো়েোর থস্টট
থিক্র্লপক্মন্ট কক্পমোক্রিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর রনক্েম রিকো দ্বোরো েংজ্ঞোর়েত, এই
েীমোবদ্ধতোর অধীন রেল নো, রকন্তু, তোক্ের স্বোস্থ্য রবর্োগ (Department of Health, DOH) দ্বোরো জোরর করো একটি
পররষ্কোর এবং রনরোপে কমম পররক্বি বজো়ে রোেোর জনয রনক্েম িনো ও আক্েি থমক্ন চলোর জনয রনক্েম ি করো ি়ে, এবং
তটো েম্ভব েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেো েরনবমন্ধ অনুক্রোধ জোনোক্নো ি়ে।
12ই এরপ্রল, 2020 তোররক্ে, গর্নমর কুওক্মো েমস্ত অতযোবিযকী়ে বযবেো়েীক প্ররতষ্ঠোনক্ক তোর কমীক্ের, োরো কমমস্থ্ক্ল
উপরস্থ্ত আক্েন, তোক্ের রবনোমযক্লয মুক্ের আচ্ছোেন প্রেোন করক্ত িক্ব, ো তোক্ের কোক্জর েম়ে জনেোধোরণ বো
গ্রোিকক্ের েক্ে েরোেরর েংক্ োগ টোর েম়ে অবিযই বযবিোর করক্ত িক্ব, এই মক্মম রনবমোিী আক্েি 202.16 জোরর
কক্ররেক্লন। 15 এরপ্রল 2020 তোররক্ে গর্নমর কুওক্মো রনবমোিী আক্েি 202.17 জোরর কক্রক্েন ো েুই বেক্রর থবরি
ব়েেী এবং রচরকৎেোগতর্োক্ব মুক্ের আবরণ েিণ করক্ত েেম েকলক্ক একটি েবমজনীন স্থ্োক্ন এবং েন েোমোরজক
েযরত্ব বজো়ে রোেো েম্ভব ন়ে, বো েন েোমোরজক েুরত্ব বজো়ে রোেক্েন নো, তেন তোক্ের নোক ও মুে একটি মোস্ক
অেবো কোপক্ডর ততরর মুক্ের আবরণ রেক়্ে ঢোকোর জনয রনক্েম ি থে়ে। 16 এরপ্রল 2020 তোররক্ে গর্নমর কুওক্মো রনবমোিী
আক্েি 202.18 জোরর কক্রন ো েরকোরী এবং থবেরকোরী পররবিণ বো অনযোনয র্োডোর পররবিণ বযবিোর করোর েম়ে,
েুই বেক্রর থবরি ব়েক্ের এবং রচরকৎেোগতর্োক্ব একটি মুক্ের আবরণ েিণ করক্ত েেম েকল মোনুষক্ক অবিযই থকোন
োেোর েম়ে তোক্ের নোক এবং মুক্ের উপর একটি মোস্ক অেবো মুক্ের আবরণ পরোর রনক্েম ি থে়ে। এেোডোও েরকোরর
বো থবেরকোরর পররবিক্নর থ থকোন পররচোলক বো চোলকক্ক একটি মুক্ের আবরণ বো মোস্ক ো তোক্ের নোক এবং মুে
থঢক্ক রোক্ে, টো পরোর রনক্েম ি থে়ে েন থতমন থকোন গোরডক্ত থকোন োেী েোক্ক। 29 থম, 2020 তোররক্ে গর্নমর
কুওক্মো রনবমোিী আক্েি 202.34 জোরর কক্রন, ো বযবেো অপোক্রটর/মোরলকক্ের মুে নো থঢক্ক বো মুেোবরণ বো মোক্স্কর
প্রক়্েোজনী়েতো নো থমক্ন চলো বযরক্তবগমক্ের প্রক্বক্ি বোধো থেও়েোর অনুক্মোেন থে়ে।
26থি এরপ্রল, 2020 তোররক্ে গর্নমর কুওক্মো থ োষণো কক্রন থ তেয-পররচোরলত, আঞ্চরলক রবক্েষক্ণ প মো়ে রর্রিক্ত
রনউই়েক্কম রিল্প এবং বযবেো পুনরো়ে থেোলোর বযোপোক্র প মো়ে রর্রিক েৃরির্রে গ্রিণ করো িক্ব। 4 থম 2020 তোররক্ে
গর্নমর বযবস্থ্ো কক্রন থ নতু ন COVID-19 েংেমণ জনেোস্থ্ পররক্ষবো লেণ রর্রিক পরীেো এবং কন্টোট থট্ররেং েি
জনস্বোক্স্থ্যর রবরর্ন্ন রেক মোেো়ে থরক্ে আঞ্চরলক রবক্েষণটি করো িক্ব। 11 থম, 2020-এ, গর্নমর কুওক্মো থ োষণো
কক্রন থ , রনউ ই়েক্কম র থবি রকেু অঞ্চক্ল 15 থম, 2020-এর প্রেম প মো়ে শুরু িক্ব, ো উপলর্য আঞ্চরলক থমরট্রক্স
এবং েযচক্কর উপর রর্রি কক্র। 29 থি থম, 2020 তোররক্ে, গর্নমর কুওক্মো থ োষণো কক্রক্েন থ থস্টক্টর রবরর্ন্ন
অঞ্চক্ল ররওক্পরনংক়্ের রদ্বতী়ে প মো়ে শুরু িক্ব, এবং র্োইরোেটি রকর্োক্ব প্ররতক্রোধ করো থ ক্ত পোক্র তো অনবরত
প মক্বেণ করোর জনয রনউ ই়েকম বোেী, েরকোরী কমমকতম ো এবং রবক্িষজ্ঞক্ের জনয রোক্জযর রবস্তৃ ত থিটো েংগ্রক্ির প্রক্চিোক্ক
একরেত করক্ত একটি নতু ন প্রোররম্ভক েতকীকরণ িযোিক্বোিম বোস্তবো়েন বযবিোর করোর কেোও থ োষণো কক্রক্েন। 11 জুন
2020, গর্নমর কুওক্মো থ োষণো কক্রন থ 12 জুন 2020 তোররক্ে রনউ ই়েক্কম র থবি রকেু অঞ্চক্ল পুনরো়ে থেোলোর
তৃ তী়ে প মো়ে আরম্ভ িক্ব। 24 জুন, 2020 তোররক্ে গর্নমর কুক়্েোক্মো থ োষণো কক্রন থ থস্টক্টর থবি কক়্েকটি অঞ্চল
26 জুন, 2020 থেক্ক পুনরো়ে থেোলোর চতু েম প মোক়্ে প্রক্বি করক্ত োক্চ্ছ। জুলোই 20, 2020 নোগোে, রনউ ই়েকম রেটি
েি রনউ ই়েক্কম র েব অঞ্চল, থস্টক্টর পুনরো়ে থেোলোর চতু েম প মোক়্ে থপৌৌঁক্েক্ে।
6 অক্টোবর, 2020 তোররক্ে গর্নমর কুওক্মো রনউ ই়েক্কম র রকেু এলোকো়ে রচরিত COVID-19 িটস্পট থমোকোক্বলোর জনয
একটি নতু ন ক্লোস্টোর পেক্েপ থ োষণো কক্রন। িীষম জনস্বোস্থ্য রবক্িষজ্ঞক্ের েোক্ে কোজ কক্র, থস্টট এই ক্লোস্টোরগুরলক্ক
আেমণ এবং র্োইরোক্ের আর থকোন রবস্তোর বন্ধ করোর জনয একটি রবজ্ঞোন রর্রিক পদ্ধরত উদ্ভোবন কক্রক্ে, োর মক্ধয
রক়্েক্ে নতু ন রন়েম এবং রবরধরনক্ষধ ো েরোেরর উচ্চ েংেযক COVID থকে েংেরমত এলোকো এবং পোর্শ্মবতী এলোকোর
জনয প্রক্ োজয িক্ব। রনবমোিী আক্েি 202.68 এর অধীক্ন ক্লোস্টোর থজোক্ন রকেু কো মেম রনরষদ্ধ, এবং এই ধরক্নর অঞ্চক্ল
(থরি, ইক়্েক্লো এবং অক্রঞ্জ) থ থকোন অনুক্মোরেত কো মেম অবিযই স্বোস্থ্য অরধেপ্তক্রর রনক্েম রিকো থমক্ন চলক্ত িক্ব। এই
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ক্লোস্টোরগুরলর অবস্থ্োন এবং পররচোলনো রবরধরনক্ষধ েম্পক্কম আপক্িট তক্েযর জনয এম্পো়েোর থস্টট থিক্র্লপক্মন্ট গোইক্িন্স
এবং রনউ ই়েকম ফরও়েোিম ওক়্েবেোইট থেেুন।
রনম্নরলরেত মোনগুরল েোডোও, বযবেোগুরলক্ক স্বোস্থ্য রবর্োগ (Department of Health, DOH) এর জোরর করো পররচ্ছন্ন
এবং রনরোপে কমম পররক্বি বজো়ে রোেোর রনক্েম িনো ও আক্েি থমক্ন চলো অবযোিত রোেক্ত িক্ব।
অনুগ্রি কক্র লেয করুন থ , রনউ ই়েকম থস্টট দ্বোরো ইেুয করো অনযোনয পররচোলনোরবরধ থেক্ক এই নরেক্ত উক্েে করো
পররচোলনো রবরধ পৃেক, অরধক েোম্প্ররতক রনক্েম রিকো প্রক়্েোগ করো িক্ব।

র্নউ ইয়কি গস্টনট র্সননমা হেসমূনহি জনয দার্য়ত্বিীে অপানিিননি মান
আক্মররকোনে উইে রিজোরবরলটিজ অযোট (Americans with Disabilities Act, ADA), থেন্টোেম ফর রিরজজ কক্েল
অযোন্ড রপ্রক্র্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ো়েরনক্মন্ট থপ্রোক্টকিন এক্জরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মোরকম ন ুক্তরোক্ষ্ট্রর শ্রম রবর্োক্গর অকুক্পিনোল থেফটি অযোন্ড থিলে
অযোিরমরনক্েিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনতম মোন, তক্ব
থেটু কুর মক্ধয েীমোবদ্ধ ন়ে, তো েি প্রক্ োজয থফিোক্রল িতম োবলী েক্বমোপরর থস্টক্টর নযযনতম মোনেণ্ড পযরণ নো কক্র
থকোক্নো রেক্নমো িল অপোক্রিন করো োক্ব নো।
COVID-19 জনস্বোস্থ্য েম্পরকম ত জরুরর পরররস্থ্রতর েম়ে কো মরত েমস্ত ইনক্িোর রেক্নমো িল েংেোন্ত কো মকলোক্পর থেক্ে
এই রনক্েম রিকো়ে েোকো থস্টক্টর মোনেণ্ডগুরল থস্টট দ্বোরো েংক্িোরধত বো রে নো করো প মন্ত প্রক্ োজয েোকক্ব। রেক্নমো িক্লর
মোরলক/পররচোলক, বো েন্তরচরকৎেোর থফরেরলটির মোরলক/পররচোলক দ্বোরো রনক়্েোরজত অনয থকোক্নো পে (উর়্ে থেক্েই,
"েো়েবদ্ধ পেগণ") এই মোনেণ্ডগুরল পযরণ করোর জনয েো়েবদ্ধ েোকক্বন।
রনম্নরলরেত রনক্েম রিকো রতনটি পৃেক থশ্রণী র ক্র গক্ড উক্েক্ে: মোনুষ, স্থ্োন, এবং প্ররে়েো।

I. মানুষ
A. িািীর্িক দূিত্ব
•

দায়বদ্ধ পক্ষকে নিনিত েরকত হকব যে যোি নিকিমা হকে েমী এবং পৃষ্ঠকপাষকের উপনিনত এেটি নিনদি ষ্ট এোোর
জিয িকবিাচ্চ 25% এর মকযয িীমাবদ্ধ থােকব, েমিচারী এবং পৃষ্ঠকপাষেকদর অন্তর্ভি ক্ত েকর, উর্য়কেই শুযভমাত্র
নিকিমা হকে প্রকবকের অিভমনত নদকত হকব েনদ তারা এেটি গ্রহণকোগ্য মভখাবরণ পনরযাি েকর, (খাদয, পািীয়
গ্রহকণর িময় বাকদ, েখি বকি থােকত হকব), েনদ েমিচারী বা পৃষ্ঠকপাষকের বয়ি দভই বছকরর যবেী হয় এবং
নচনেৎিাগ্তর্াকব এই যরকির আবরণ িহয েরকত িক্ষম হয়।
o

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই 19 অক্টোবর, 2020 প মন্ত েক্বমোচ্চ েেলেোররক্ত্বর 25% বো 50 জক্নর কক্মর মক্ধয
থকোন স্বতন্ত্র চলরচ্চে প্রেিমন বো প্রেিমক্নর েমতো েীরমত করক্ত িক্ব।

েো়েবদ্ধ পেক্ক কমমচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকেি বযরক্তক্ের মক্ধয কমপক্ে 6 ফু ট েযরত্ব বজো়ে েোকো রনরিত করক্ত িক্ব,
োরো একই তোৎেরণক পোটিম বো পররবোক্রর েেেয, তোক্ের বোক্ে, েব েম়ে, রে নো রনরোপিো বো মযল কো মকলোক্পর
জনয কম েযরত্ব প্রক়্েোজন ি়ে (থ মন, টিক্কট বুে পররচোলনো, কনক্েিন স্টযোন্ড পররচোলনো)।
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o

•

•

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক রনরিত করক্ত িক্ব থ কমমচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকেি েকল বযরক্তক্ক েব েম়ে গ্রিণক্ োগয মুক্ের
আবরণ পরক্ত িক্ব, রে নো তোরো েোও়েো বো মেযপোন নো কক্র, থ েমক়্ে তোক্ের বক্ে েোকক্ত িক্ব; রে তোরো
েুই বেক্রর থবিী ব়েেী ি়ে এবং রচরকৎেোগতর্োক্ব এই ধরক্নর আবরণ েিয করক্ত েেম ি়ে। রবক্িষ কক্র,
েনই পৃষ্ঠক্পোষকরো েোক্চ্ছ নো বো পোন করক্ে নো, তোক্ের অবিযই মুে থঢক্ক রোেক্ত িক্ব।
o

COVID-19 এর জনয গ্রিণক্ োগয মুে আবরক্ণর মক্ধয অন্তর্ুম ক্ত রকন্তু এক্তই েীমোবদ্ধ ন়ে, কোপড-রর্রিক মুে
আবরণ এবং রনষ্পরিক্ োগয মোস্ক ো মুে এবং নোক উর়্ে থঢক্ক রোক্ে।

o

রেও, থ েব থেক্ে েোধোরণত কোক্জর প্রকৃ রতর কোরক্ণ বযরক্তগত প্ররতরেোমযলক েরঞ্জোম রিেোক্ব উচ্চ মোেোর
েুরেো প্রক়্েোজন ি়ে থেেব থেক্ে কোপড, রিেক্পোক্জবল, বো অনযোনয উপকরক্ণ ততরর মুে আবরণ কমমক্েক্ের
কো মকলোক্পর জনয মুে আবরণ রিেোক্ব গ্রিণক্ োগয ন়ে। থেই েমস্ত কো মকলোক্পর জনয, থপিোগত রনরোপিো এবং
স্বোস্থ্য প্রিোেন (OSHA) রনক্েম রিকো অনু ো়েী েংজ্ঞোর়েত করো রবেযমোন রিক্ল্পর মোনেণ্ড অনু ো়েী N95
থররস্পক্রটোর বো অনযোনয PPE বযবিোর করো অবযোিত রোেো উরচত।

o

থফিোক্রল ADA এবং রনউ ই়েকম থস্টট এবং রেটির মোনবোরধকোর আইক্নর েোক্ে েোমঞ্জেযপযণম র্োক্ব মুেোবরণ
পরোর প্রক়্েোজনী়েতো প্রক়্েোগ করক্ত িক্ব, থ মনটো প্রক্ োজয।

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত িক্ব থ পৃষ্ঠক্পোষক এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের েক্লর মক্ধয অন্তত ে়ে ফু ট েযক্র
বেোর েুক্ োগ আক্ে োরো একই তোৎেরণক পোটিম/পররবোর/বোরডর েেেয ন়ে। রবক্িষ কক্র, েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই
রনম্নরলরেত আেক্নর প্রক়্েোজনী়েতো গ্রিণ করক্ত িক্ব:
o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রেক়্েটোক্র প্রক্বক্ির আক্গ পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয আেন বরোদ্দ করক্ত িক্ব
পৃষ্ঠক্পোষকরো েোমোরজক েযরক্ত্বর প্রক়্েোজনী়েতো থমক্ন চক্ল।

o

একটি েোররর মক্ধয, েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রেক়্েটোক্রর আেন েীরমত করক্ত িক্ব োক্ত প্ররতটি েক্লর
পৃষ্ঠক্পোষকক্ের মক্ধয অন্তত েুটি আেন েোরল েোক্ক রে নো রেক়্েটোক্র বেোর আেন েোক্ক ো স্বোর্োরবকর্োক্বই
আেক্নর মক্ধয ে়ে ফু ট েযরত্ব অনুক্মোেন কক্র।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই গতোনুগরতক বেোর বযবস্থ্ো়ে এক েোরর পর পর বেোর বযবস্থ্ো়ে েীরমত করক্ত িক্ব
রে নো রেক়্েটোক্র বেোর আেন েোক্ক ো স্বোর্োরবকর্োক্বই েোররর মক্ধয ে়ে ফু ট েযরত্ব অরতেম কক্র
(উেোিরণস্বরূপ, বড ররক্লোইনোর।

o

রিরনং শুরু িক্ল েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই পৃষ্ঠক্পোষকক্ের বক্ে েোকক্ত উৎেোরিত করক্ত িক্ব।

o

থ েোক্ন েম্ভব, েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত প্ররতটি েোররক্ত গ্রুক্পর েংেযো কমোক্নো োক্ত থকোন বযরক্ত রবশ্রোমোগোর
বযবিোর করক্ত বো কনক্েিন এলোকো়ে োও়েোর েম়ে রনকট েোরন্নধয এডোক্নো ো়ে।

োক্ত

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত েোমোরজক েযরক্ত্বর প্রক়্েোজনী়েতো থমক্ন চলো এবং থকোন অপ্রক়্েোজনী়ে েমোক্বি এডোক্নোর জনয
তোক্ের আেক্ন পৃষ্ঠক্পোষকক্ের গোইি করো।
o

•

থ েোক্ন কমমচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের মক্ধয ে়ে ফু ট েযরত্ব েম্ভব ন়ে, থেেোক্ন েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই কমমচোরী
এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের মক্ধয িোরীররক প্ররতবন্ধকতো েৃরি করক্ত িক্ব (থ মন, কযোি থররজস্টোর, টিক্কট রক়েস্ক,
কনক্েিন এবং টিক্কট গ্রিণকোরী থস্টিন)।

েো়েবদ্ধ পেক্ক থিো/রিরনং-এর আক্গ তরেন েম্ভব রেক়্েটোক্র আক্লোরকত থরক্ে থ ক্ত উৎেোরিত করো ি়ে
োক্ত েোমোরজক েযরক্ত্বর প্রক়্েোজনী়েতো অনু ো়েী পৃষ্ঠক্পোষকরো বেক্ত পোক্র।

েো়েবদ্ধ পেগণ কোক্জর এলোকো ও কমীর বেোর এলোকোর েংেযো বযবিোর পররবতম ন এবং/অেবো েীমোবদ্ধ করক্ত
পোক্র, োক্ত বযরক্তবগম েব রেক থেক্ক অন্তত ে়ে ফু ট (থ মন-পোিোপোরি এবং এক্ক অপক্রর মুক্েোমুরে িও়েোর
েম়ে) বজো়ে রোেক্ত পোক্রন এবং বযবিোক্রর মোক্ে পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত নো কক্র তোক্ের জো়েগোগুরল থি়েোর
নো করক্ত ি়ে। েন কোক্জর স্থ্োন অেবো জো়েগোর মক্ধয েযরত্ব বজো়ে রোেো েম্ভব ন়ে, তেন েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক
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থেই েব এলোকো়ে প্লোরস্টক রিরডংক়্ের থেও়েোক্লর মক্তো িোরীররক প্ররতবন্ধকতো স্থ্োপন করক্ত িক্ব, থ েোক্ন থেগুরল
বোতোক্ের প্রবোি, উিোপ, িীতলীকরণ অেবো বো়েু চলোচল প্রর্োরবত করক্ব নো।
o
o

•

বস্তুগত বোৌঁধোর রবকল্পগুরল অন্তর্ুম ক্ত করক্ত পোক্র: ফোরল কক্র কোটো পেম ো, রকউরবকল ও়েোল, থপ্লরক্সগ্লোে বো থেই
ধরক্নর উপকরণ, বো অনযোনয অপ্রক্বিয রবর্োজক বো পোটিমিন।

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থেোট জো়েগোগুরলর (থ মন রলফট, স্টোফরুম, কযোি থররজস্টোক্রর রপেক্ন) বযবিোর রনরষদ্ধ করক্ত
িক্ব োক্ত এক একজক্নর থবরি বযরক্ত বযবিোর করক্ত নো পোক্র, রে নো থেই েমস্ত জো়েগো়ে েকল বযরক্তবগম একই
েম়ে গ্রিণক্ োগয মুে আবরণ পক্র েোক্কন। তক্ব, মুক্ের আবরণ বযবিোর করো েক্েও, েেলকোরীর েংেযো কেনই
স্থ্োক্নর েবমোরধক ধোরণেমতোর 25% অরতেম করক্ত পোরক্ব নো, রে নো থেটি একক েেলকোরীর বযবিোক্রর জনয
ততরর করো িক়্ে েোক্ক। েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রনরোপিোর থপ্রোক্টোকলগুরল থমক্ন চলোর পোিোপোরি বোইক্রর বোতোে তটো
রর্তক্র প্রক্বি করোক্নো ো়ে তোর বক্দোবস্ত (থ মন জোনলো এবং েরজো েুক্ল রোেো) কক্র বো়েু চলোচল বোডোক্ত
িক্ব।
o

•

রে বযবিোর করো ি়ে, তোিক্ল OSHA রনক্েম িোবলী অনু ো়েী িোরীররক প্ররতবন্ধকতো স্থ্োপন করো উরচত।

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত রলফক্টর ওক়্েটিং এলোকো়ে েমোক্বি প্ররতক্রোধ এবং রলফক্টর
অরতররক্ত বযবস্থ্ো গ্রিণ করো, থ মন রেৌঁরড বযবিোর েরে়ে করো।

নত্ব েীরমত করোর জনয

েো়েবদ্ধ পেক্ক েংকীণম রোস্তো (থ মন িক্লর েোররর মোক্ে), িলওক়্ে, বো ফোৌঁকো জো়েগো়ে তীর রেক়্ে থটপ বো রচি
বযবিোর কক্র রদ্ব-মুেী চলোচল কমোক্নোর বযবস্থ্ো রোেক্ত িক্ব, এবং েোধোরণত বযবহৃত এলোকো়ে বো থ েব জো়েগো়ে
েোধোরণত থলোকজন জড ি়ে বো লোইক্ন েোডো়ে (থ মন টিক্কট থকনো এবং টিক্কট থনও়েোর লোইন, এরলক্র্টক্রর
থঢোকোর রোস্তো, িক্লর থঢোকোর এবং থবর িও়েোর রোস্তো, লরবক্ত েোকো েোধোরণ বেোর জো়েগো) থেেোক্ন ে়ে ফু ট পর
পর েযরক্ত্বর রচি রেক্ত িক্ব।
o

থ েোক্নই েম্ভব থেেোক্ন, একমুেী রর্ডক্ক

োও়েোর জনয উৎেোরিত করক্ত মোকম োর অেবো বন্ধন রোেুন।

o

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই েোধোরণ নবেরতপযণম এলোকোগুরলক্ত ে়ে ফু ক্টর বযবধোক্নর জনয এলোকো রচরিত
করক্ত িক্ব (উেোিরণস্বরূপ, লরবক্ত েোধোরণ বেোর জো়েগোগুরল)।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত িক্ব থ রবক্নোেনমযলক এলোকো এবং রির্োইে (উেোিরণস্বরূপ, আরক্কি
থগম, ফক্টো বুে) বন্ধ, রনরি়ে করো িক়্েক্ে, অেবো অনযেো়ে পৃষ্ঠক্পোষকক্ের কোক্ে প্রক্বিক্ োগয ন়ে।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত রেক়্েটোর বো রেক়্েটোক্রর মক্ধয ন়ে এমন থ
লরব) বন্ধ করোর কেো রবক্বচনো করো। এই ধরক্নর জো়েগো থেোলো
বযবস্থ্ো়ে (উেোিরণস্বরূপ, থচ়েোর, থটরবল) পররবতম ন করো উরচত,
থেক্ক অন্তত ে়ে ফু ট বযবধোক্ন েোক্কন (উেোিরণস্বরূপ, পোিোপোরি
তো রনরিত করো ো়ে।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রেক্নমো িল জুক্ড স্বোস্থ্য রবর্োগ (Department of Health, DOH) এর COVID-19 েোইক্নক্জর
েোক্ে েোমঞ্জেযপযণম রনেিমন স্থ্োপন করক্ত িক্ব। েো়েবদ্ধ পে তোক্ের কমমক্েে বো থেটিং-এর উপর রর্রি কক্র
রনক্জক্ের কোস্টমোইজি রচি ততরর করক্ত পোক্র, এই ধরক্নর রচি রিপোটমক্মক্ন্টর রচক্ির েক্ে েেরতপযণম িক্ত িক্ব।
বযরক্তক্ের রনক্ম্নোক্ত রবষ়েগুরল মক্ন কররক়্ে থেও়েোর জনয রচক্ির বযবিোর করো উরচত:

থকোন েোধোরণ বেোর এলোকো (উেোিরণস্বরূপ,
েোকক্ল, েো়েবদ্ধ পেগুরলর রেটিং এলোকোর
োক্ত বযরক্ত বো পৃষ্ঠক্পোষকক্ের েল েব রেক
র্োক্ব এবং েন এক্ক অপক্রর মুক্েোমুরে িন)

o

তোরো অেুস্থ্ থবোধ করক্ল বোরডক্ত েোকো।

o

েোবোর েোও়েো, পোন করোর েম়ে বোক্ে েব েম়েএকটি কোপক্ডর মুেোবরণ রেক্ত মুে এবং নোক থঢক্ক রোেক্ত
িক্ব, এবং ঐ েম়ে বক্ে েোকক্ত িক্ব।
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o

রে তোরো েম্প্ররত COVID-19 এর উক্েেক্ োগয করমউরনটি েংেমণ রক়্েক্ে এমন একটি থস্টক্ট বো CDC এর
থলক্র্ল 2 বো 3 এ রক়্েক্ে এমন থেক্ি রগক়্ে েোক্ক, তোিক্ল DOH এর ভ্রমণ রনক্েম রিকো অনুেোক্র থকো়েোক্ররন্টন
করক্ত িক্ব।

o

PPE েঠিকর্োক্ব রোেো এবং

o

িোরীররক েযরক্ত্বর রনক্েম িোবলী থমক্ন চলুন।

o

COVID-19 এর উপেগম বো েংেমক্ণর প্ররতক্বেন করো, এবং রকর্োক্ব এটি করো উরচত।

o

িোক্তর পররচ্ছন্নতো এবং পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরক্ণর রনক্েম রিকো অনুেরণ করো।

o

েন প্রক়্েোজন, তো বোরতল করো।

েো ে র্শ্োে-প্রর্শ্োক্ের পররচ্ছন্নতো এবং কোরির রিিোচোর অনুেরণ করো।

B. আর্দ্ধ স্থ্ানন সমানর্ি
•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই তটো েম্ভব েিরীক্র কমী েমোক্বি েীরমত করক্ত িক্ব (থ মন কমমচোরী ের্ো, থেক
রুক্ম, স্টক রুম) এবং, থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ থকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এর রনক্েম রিকো "বযবেো ও রনক়্েোগকতম োক্ের জনয কক্রোনোর্োইরোে থরোগ 2019 (COVID-19) এর জনয
পররকল্পনো এবং প্ররতরে়েোর অন্তবমতী রনক্েম রিকো" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan
and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) অনু ো়েী রর্রিও বো থটরলকনফোক্ররন্সং এর মক্তো
অনযোনয পদ্ধরত বযবিোর করোর কেো রবক্বচনো করক্ত িক্ব। েন রর্রিওকনফোক্ররন্সং বো থটরলকনফোক্ররন্সং েম্ভব ি়ে
নো, তেন েোর়েত্বিীল েলগুক্লোর থেোলো, র্োলর্োক্ব থর্রন্টক্লটোক্রর মক্ধয রমটিং করো উরচত এবং রনরিত করো উরচত
থ বযরক্ত এক আক্রকজক্নর মক্ধয ে়ে ফু ট েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেক্ব (থ মন থচ়েোর েোকক্ল, থচ়েোক্রর
মধযবতী জো়েগো থেক্ড থেও়েো, বযরক্তবগমক্ক একটো থচ়েোর থেক্ড পক্র থচ়েোক্রবেক্ত িক্ব)।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থলোকজক্নর উপরস্থ্রত েীরমত
এলোকো ো েো ে েোমোরজক েযরত্ব পোলক্নর েুক্
করক্ত িক্ব। রে থেোলো েোক্ক, েো়েবদ্ধ পেক্ক
েযোরনটোইজোর বো জীবোণুনোিক ও়েোইপ েরবরোি
থস্টিন, থেক রুম)।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক থেোট এলোকো়ে, থ মন রবশ্রোমকে এবং থেকরুম-এ প মোপ্ত েোমোরজক েযরক্ত্বর পোলক্নর বযবস্থ্ো করক্ত
িক্ব, এবং এই ধরক্নর এলোকো়ে েন েোমোরজক েযরত্ব রেো করো োক্ব নো, তেন থলোক েমোগম েীমোবদ্ধ রোেোর
জনয রচি এবং রেক্স্টম (থ মন বযবহৃত িক্চ্ছ রচি) বযবিোর করক্ত িক্ব; এবং

•

থ েোক্ন েম্ভব েো়েবদ্ধ পে েোম্প্রেোর়েক বোেরুক্মর জনয েক্বমোিম অনুিীলন বোস্তবো়েন করক্ত পোক্র,
রক়্েক্ে:
o
o

•

কক্র অেবো
োগ থে়ে নো
অবিযই এই
করক্ত িক্ব

অতযোবিযক ন়ে এমন েুক্ োগ-েুরবধো এবং েোম্প্রেোর়েক
তো বন্ধ কক্র েোমোরজক েযরত্ব পোলনক্ক উৎেোরিত
ধরক্নর েুরবধোর কোেোকোরে েরঞ্জোক্মর পোক্ি িযোন্ড
(উেোিরণস্বরূপ, থর্রন্ডং থমরিন, েোম্প্রেোর়েক করফ

োর মক্ধয

রে ে়ে ফু ট বযবধোন রোেো েম্ভব নো িক্ল, ট়েক্লট এবং রেক্ের মক্ধয বস্তুগত বোৌঁধো স্থ্োপন করো; এবং
এ়েোর ড্রো়েোক্রর পররবক্তম স্পিমরবিীন কোগক্জর থতো়েোক্লর রিক্স্পন্সোর বযবিোর করো;

েো়েবদ্ধ পেগুরলর উরচৎ তোক্ের কমীক্ের থ থকোন েমোক্বক্ির জনয েোমোরজক বযবধোন (অেমোৎ ে়ে ফু ট বযবধোন)
পোলন করোর উক্দ্দক্িয (থ মন করফ পোক্নর রবররত, েোবোর, রিফট শুরু/থিষ িও়েো) েম়েেযচী আগু-রপেু করো।

C. কাযি পর্িোেনা সিংক্রান্ত কাযি কোপ
•

েো়েবদ্ধ পেক্ের রনম্নরলরেত পদ্ধরতগুরলর মোধযক্ম পোরস্পররক েংক্ োগ এবং জনেমোগম কমোক্ত িক্ব এই ধরক্ণর
পদ্ধরতগুরলর মোধযক্ম:
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o

থকবলমোে থেই কমীক্ের মক্ধয েিরীক্র উপরস্থ্রত েীরমত করক্ত িক্ব

োক্ের রেক্নমো িক্ল েোকো প্রক়্েোজন;

o

কমমক্েক্ের েম়েগুরলর েোমঞ্জেযরবধোন;

o

েোমোরজক েযরক্ত্বর রনক্েম রিকো পোলক্নর জনয অন-েোইট কমমচোরীর েংেযো হ্রোে করো;

o

রিফটিং রিজোইন (উেোিরণস্বরূপ A/B েল, আগমন/প্রস্থ্োক্নর েম়ে আগু-রপেু করো); এবং/অেবো

o

থটরলক্ফোন, করপ়েোর, রপ্রন্টোর, থররজস্টোর ইতযোরে েোধোরণ অরফে েরঞ্জোক্মর রনরোপে বযবিোক্রর জনয থপ্রোক্টোকল
ততরর;

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রেক্নমো থেেোক্নোর েম়েক্ক রবরর্ন্ন করক্ত িক্ব োক্ত রেক়্েটোরগুক্লো রেণোক্বেণ/রিরনং থিষ
িও়েোর পর পুঙ্খোনুপুঙ্খর্োক্ব পররষ্কোর করো এবং জীবোণুমুক্ত করো ো়ে, এবং লরবক্ত রর্ড এডোক্নো ো়ে।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ের প্রক়্েোজন মক্তো থেোলো েোকোর েম়ে রন়েন্ত্রণ করক্ত িক্ব
করোর পদ্ধরত েরে়ে করো ো়ে।

োক্ত েম্প্রেোররত পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত

D. েোেে ও র্ার্েজয
•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক েবমোরধক ধোরণেমতো এবং েোমোরজক েযরক্ত্বর প্রক়্েোজনী়েতোগুরলর থমক্ন চলো রনরিত করক্ত
অবিযই রবরডং এবং িলগুরলর রেক্ক এবং এর রর্তক্র জন চলোচক্লর প্রবোিক্ক প মক্বেণ এবং রন়েন্ত্রণ করক্ত িক্ব।
o

লরব এবং রেক্নমো িক্ল জনেমোগম মরনটর করক্ত এবং গ্রুপগুরলর েোমোরজক েমোক্বক্ির েীমোবদ্ধতো থমক্ন চলো
েুরনরিত করক্ত েো়েবদ্ধ পেগণক্ক প মোপ্ত কমমচোরী বো রনরোপিো কমী রোেক্ত িক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগক্ণ অবিযই জনেমোগম বো একেোক্ে জমোক়্েত িও়েো রনরষদ্ধ করক্ত িক্ব এবং একেোক্ে জমোক়্েত
িও়েো বন্ধ করক্ত আক্রো কমমচোরী রনক়্েোগ করো েি, প মোপ্ত কমমচোরী বো রনরোপিো কমী রোেক্ত িক্ব।

•

থ েোক্ন েম্ভব, েো়েবদ্ধ পেগুরলর পররষ্কোরর্োক্ব পৃেক প্রক্বিদ্বোর এবং প্রস্থ্োন পে রনরেম ি করো উরচত।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয প্ররতষ্ঠোক্নর বোইক্র িোরীররক েযরত্ব বজো়ে থরক্ে েোররবদ্ধ কক্র েোৌঁড করোক্নোর
বযবস্থ্ো রোেক্ত িক্ব, োর মক্ধয চোেু ষ ইরেত এবং/অেবো েোরর রন়েন্ত্রণ ন্ত্র (থ মন স্টোনিন, লোইক্নর েযরত্ব
মোকম োর, তীর রচি )ইতযোরে অন্তর্ুম ক্ত।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ অনযোনয পৃষ্ঠক্পোষকক্ের মক্ধয েোমোরজক েযরত্ব বৃরদ্ধ করোর জনয জনগক্ণর ওক়্েটিং এলোকোর
বযবস্থ্ো করো (থ মন লোইন, পোরকম ং এলোকো) এবং এলোকোর অনযক্ের েোক্ে থ োগোক্ োগ কমোক্নোর বযবস্থ্ো করো।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের অন-েোইট আলোপচোররতো েীরমত করো উরচত (উেোিরণস্বরূপ, থ েমস্ত বযরক্ত রেক্নমো িল থেক্ক
চক্ল োক্চ্ছন এবং োরো প্রক্বি করক্েন তোক্ের জনয পৃেক প্রস্থ্োন এবং প্রক্বিদ্বোক্রর বযবস্থ্ো রোেো) এবং চলোচল
েীরমত করো উরচৎ (থ মন কমীক্ের উরচৎ রনক্জক্ের ও়েোকম ক্স্টিক্নর কোক্ে েোেম্ভব েোকো)।

•

o

থ েোক্ন েম্ভব, েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত (1) রেক্নমো িক্ল বো র্বক্ন ট্রোরফক প্রবোি পররচোলনো করোর জনয
প্রক্বিদ্বোক্রর েংেযো েীরমত করো এবং েেল/ধোরণেমতোর েীমো প মক্বেণ করো এবং (2) অরি রনরোপিো এবং
অনযোনয প্রক্ োজয রন়েমকোনুন থমক্ন চলো রনরিত কক্র রনক্চ বণীত অনু ো়েী স্বোস্থ্য পরীেোর েুরবধো প্রেোন করো।

o

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই রিরনংক়্ের জনয রেক্নমো িক্লর থর্তক্র বো বোইক্র েোরর রেক়্ে েোৌঁরডক়্ে েোকো
অবস্থ্ো়ে ে়ে ফু ক্টর েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেক্ত একটি পররকল্পনো ততরর করক্ত িক্ব, থ মন প্রক্ োজয।

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক
করক্ত িক্ব।

তটো েম্ভব থ োগোক্ োগ েীরমত করক্ত অবিযই রপকআপ এবং থিরলর্োররর জনয এলোকো রনরেম ি

7

•

পণয থিরলর্োররর জনয, েো়েবদ্ধ পেক্ের স্পিম নো কক্র একটি থিরলর্োরর বযবস্থ্োর বোস্তবো়েন করক্ত িক্ব, থ েোক্ন
থিরলর্োরর করোর েম়ে ড্রোইর্োর গোরডক্ত বক্ে েোক্কন অেবো থ েোক্ন েম্ভব ন়ে থেেোক্ন, েো়েবদ্ধ পেরো প্রতযোরিত
কো মকলোক্পর উপ ুক্ত গ্রিণক্ োগয PPE প্রেোন করক্ব োর মক্ধয নযযনতমর্োক্ব থিরলর্োরর প্ররে়েো চলোকোলীন েমক়্ের
জনয রবনোমযক্লয থিরলর্োররর েোক্ে জরডত বযরক্তর জনয একটি মুক্ের আবরণ অন্তর্ুম ক্ত েোক্ক।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক পক্ণযর একটি থলোি স্থ্োনোন্তর (থ মন একজন থিরলর্োরর ড্রোইর্োর থেক্ক) করোর আক্গ এবং
পক্র অবিযই কমীক্ের কতৃম ক িোত জীবোণুমুক্তকরণ রনরিত করক্ত িক্ব (থ মন পণয থলোি করক্ত শুরু করোর
আক্গ িোত জীবোণুমুক্ত করো; এবং একবোর েব পণয থলোি করো িক়্ে থগক্ল, তোক্ের িোত জীবোণুমুক্ত কক্র েমোপ্ত
করো)।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই:
o

েোেয থেবো কো মকলোপগুরলক্ক অবিযই DOH এর "COVID-19 জনস্বোক্স্থ্যর েংকটকোলীন পরররস্থ্রতক্ত েোেয
থেবোর জনয অন্তবমতীকোলীন রনক্েম িনো" (Interim Guidance for Food Services during the COVID-19
Public Health Emergency) অনু ো়েী কো ম পররচোলনো করক্ত িক্ব। রেও, থ েোক্নই এই রনক্েম রিকো কক্েোর
মোন প্রক়্েোগ কক্র (উেোিরণস্বরূপ, ধোরণ েমতোর েীমো, মুে থঢক্ক রোেোর প্রক়্েোজনী়েতো), েো়েবদ্ধ পেক্ক
অবিযই এই রনক্েম রিকো থমক্ন চলক্ত িক্ব।
▪

•

উরেরেত রনক্েম রিকো অনু ো়েী, েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই থেলফ-েোররর্ং েোবোর এবং পোনী়ে (উেোিরণস্বরূপ,
করন্ডক্মন্ট, থেোিো) বন্ধ করক্ত িক্ব, এবং শুধুমোে কমমচোরীক্ের কনক্েিন এলোকো়ে েোেয এবং পোনী়ে
পররক্বিন করোর অনুমরত রেক্ত িক্ব।

o

থ ক্কোক্নো বেোর জো়েগো বন্ধ করক্ত িক্ব থ েোক্ন েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেো

o

আরক্কি এবং রবক্নোেনমযলক এলোকো বন্ধ করক্ত িক্ব।

o

রিশুক্ের থেলোর এলোকো বন্ধ করক্ত িক্ব।

োক্ব নো।

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই স্পিমিীন অেম প্রেোন বযবস্থ্ো েরবরোি করক্ত িক্ব অেবো আক্গ থপক্মক্ন্টর েুরবধো রেক্ত িক্ব।
েব থেক্ে েো়েবদ্ধ পেক্ের উরচত নগে টোকো, থেরিট কোিম, থমম্বোররিপ কোিম এবং থমোবোইল রির্োইে পররচোলনো
করো েীরমত করো, থ েোক্ন েম্ভব।
o

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত পৃষ্ঠক্পোষকক্ের অনলোইক্ন অেবো থমোবোইল অযোরপ্লক্কিক্নর মোধযক্ম টিক্কট রকনক্ত
উৎেোরিত করো, েন প্রক্ োজয এবং কো মকর।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই উপক্রোক্ত প্রক়্েোজনী়েতো অনু ো়েী পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয রেক়্েটোক্র আেন বরোদ্দ করক্ত
িক্ব।

II. জায়ো
A. র্ায়ু পর্িশ্রুতকিে এর্িং র্র্র্ডিং র্সনস্টম্ন
•

েো়েবদ্ধ পেক্ের রনরিত করক্ত িক্ব থ নযযনতম MERV-13, অেবো রিক্ল্পর েমতু লয বো তোর থচক়্ে বৃিির
(উেোিরণস্বরূপ, HEPA) HVAC রেক্স্টম রফল্টোক্রিন স্থ্োপন করো বতম মোক্ন ইনস্টল করো রফল্টোর র্
যোক এবং এ়েোর
িযোন্ডরলং রেক্স্টক্মর েোক্ে েোমঞ্জেযপযণম রফল্টোক্রিক্নর েবমোরধক থরট পযরণ কক্র, থ মন প্রক্ োজয এবং একটি প্রতযর়েত
HVAC থটকরনরি়েোন, থপিোেোর বো েংস্থ্ো, ASHRAE-প্রতযর়েত থপিোেোর, প্রতযর়েত থরক্ট্রো-করমেরনং থপিোেোর,
অেবো রনউ ই়েক্কম র লোইক্েন্সপ্রোপ্ত থপিোেোর রবরডংক়্ের ইরঞ্জরন়েোর দ্বোরো প্রতযর়েত এবং নরের্ু ক্তত রিেোক্ব।
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o

•

েো়েবদ্ধ পে CDC এবং ASHRAE েুপোররি অনু ো়েী অরতররক্ত থর্রন্টক্লিন এবং এ়েোর রফক্েিন রমটিক্গিন
থপ্রোক্টোকল গ্রিণ করোর কেো রবক্বচনো করক্ত পোক্র, রবক্িষ কক্র 15 বেক্রর থবিী ব়েেী র্বনগুক্লোর জনয,
োর মক্ধয রক়্েক্ে:
▪

থকন্দ্রী়ে বযবস্থ্োর প্রক়্েোজনী়ে থরক্ট্রো-করমিরনং, থেই েোক্ে প্রক়্েোজন অনু ো়েী পরীেো, র্োরেোময এবং
থমরোমত করো;

▪

থর্রন্টক্লিন থরট এবং আউটক্িোর এ়েোর থর্রন্টক্লিন

▪

েী ম েম়ে ধক্র রেক্স্টম চোলু রোেো, রবক্িষ কক্র েেলেোররক্ত্বর আক্গ এবং পক্র তেরনক কক়্েক
জনয;

▪

চোরিেো-রন়েরন্ত্রত থর্রন্টক্লিন রনরি়ে করো, থ েোক্ন
রেক্স্টম রেণোক্বেণ;

▪

থ েোক্ন েম্ভব 40-60% মক্ধয আক্পরেক আর্দ্মতো বজো়ে রোেো;

▪

েম্ভোবয মোেো়ে পুনঃেঞ্চোলন হ্রোে বো রনমযমল করোর জনয আউটক্িোর এ়েোর িযোম্পোর থেোলো;

▪

বোইপোে েীরমত করোর জনয রফল্টোক্রর রকনোরো রেল করো;

▪

এগুরল েঠিকর্োক্ব কোজ করক্ে তো রনরিত করক্ত রেক্স্টম এবং রফল্টোর রন়েরমত পররেিমন করো, এবং
রফল্টোরগুরল েো ের্োক্ব ইনস্টল করো, পররক্ষবোর থম়েোেকোক্ল েোরর্ম ে করোক্নো ি়ে তো রনরিত করো।

▪

বোরেদোক্ের রনরোপিো এবং স্বোচ্ছক্দযর জনয েুক্ োগ থরক্ে জোনোলো থেোলো রোেো;

▪

বো়েুবোরিত র্োইরোে কণো রনরি়ে করক্ত েো ের্োক্ব রিজোইন করো এবং অরতক্বগুনী জীবোণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করো; এবং/অেবো

▪

বিনক্ োগয এ়েোর রক্লনোর (উেোিরণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবিোর করো, থ ইউরনট গুরল
েো ে কমমেমতো স্তক্র েক্বমোচ্চ বো়েু পররবতম ন িোর প্রেোন কক্র এবং েরতকর বোইক্প্রোিোট উৎপোেন কক্র
নো।

তটো েম্ভব বোডোক্নো;
ন্টোর

ুরক্তেেত, এবং তোজো বো়েু েরবরোি বৃরদ্ধ কোরী

রেক্নমো িল থ গুরল উপক্র উরেরেত নযযনতম রফল্টোক্রিক্নর মোেো (অেমোৎ, MERV-13 বো তোর থবরি) পররচোলনো
করক্ত পোক্র নো থেগুরলর জনয, েো়েবদ্ধ পেক্ের অবিযই উরচৎ একটি প্রতযর়েত HVAC থটকরনরি়েোন, থপিোেোর,
অেবো থকোম্পোরন, ASHRAE-প্রতযর়েত থপিোেোর, প্রতযর়েত থরক্ট্রো-করমিরনং থপিোেোর, অেবো রনউ ই়েক্কম র
লোইক্েন্সপ্রোপ্ত থপিোেোর রবরডং ইরঞ্জরন়েোক্রর দ্বোরো প্রতয়েন এবং নরের্ু ক্ত করক্ত িক্ব থ বতম মোক্ন ইনস্টল করো
রফল্টোর মোকটি উপক্র উরেরেত রফল্টোক্রিক্নর নযযনতম স্তক্রর (অেমোৎ MERV-13 বো তোর থবরি) েোক্ে
েোমঞ্জেযপযণম ন়ে এবং/ অেবো এ়েোর িযোন্ডরলং রেক্স্টমটি গরম এবং েোন্ডো করোর নুযনতম স্তরটি েম্পোেন করক্ত
অেম িক্ব ো থেটি অনযেো়ে COVID-19 জনস্বোক্স্থ্যর জরুরী অবস্থ্োর আক্গ করক্ত েেম িক়্েরেল রে থতমন
উচ্চ মোেোর রফল্টোক্রিন (অেমোৎ MERV-13 বো তোর থবরি) ইন্সটল করো েোক্ক।
o

উপরন্তু, কম রফক্েিন থরক্ট অপোক্রট করোর জনয েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই থস্টট বো স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োক্গর
কমমকতম োক্ের প মোক্লোচনোর জনয এই ধরক্নর কোগজপে রোেক্ত িক্ব, অরতররক্ত থর্রন্টক্লিন এবং এ়েোর রফক্েিন
কমোক্নোর থপ্রোক্টোকল েি।

o

উপরন্তু, থ েব েো়েবদ্ধ পেক্ের এ়েোর িযোন্ডরলং রেক্স্টম েি ফযোরেরলটি আক্ে ো MERV-13 বো তোর থবরি
রফল্টোক্রিক্নর থরটিং পযরণ করক্ত অেম তোক্ের CDC এবং ASHRAE পরোমিমগুরল অনু ো়েী বোডরত
থর্রন্টক্লিন এবং এ়েোর রফল্টোক্রিন রমটিক্গিন থপ্রোক্টোকলগুরল গ্রিণ করক্ত িক্ব, োর মক্ধয রক়্েক্ে:
▪

থকন্দ্রী়ে বযবস্থ্োর প্রক়্েোজনী়ে থরক্ট্রো-করমিরনং, থেই েোক্ে প্রক়্েোজন অনু ো়েী পরীেো, র্োরেোময এবং
থমরোমত করো;

9

•

▪

থর্রন্টক্লিন থরট এবং আউটক্িোর এ়েোর থর্রন্টক্লিন

তটো েম্ভব বোডোক্নো;

▪

েী ম েম়ে ধক্র রেক্স্টম চোলু রোেো, রবক্িষ কক্র েেলেোররক্ত্বর আক্গ এবং পক্র তেরনক কক়্েক
জনয;

▪

চোরিেো-রন়েরন্ত্রত থর্রন্টক্লিন রনরি়ে করো, থ েোক্ন
রেক্স্টম রেণোক্বেণ;

▪

থ েোক্ন েম্ভব 40-60% মক্ধয আক্পরেক আর্দ্মতো বজো়ে রোেো;

▪

েম্ভোবয মোেো়ে পুনঃেঞ্চোলন হ্রোে বো রনমযমল করোর জনয আউটক্িোর এ়েোর িযোম্পোর থেোলো;

▪

বোইপোে েীরমত করোর জনয রফল্টোক্রর রকনোরো রেল করো;

▪

এগুরল েঠিকর্োক্ব কোজ করক্ে তো রনরিত করক্ত রেক্স্টম এবং রফল্টোর রন়েরমত পররেিমন করো, এবং
রফল্টোরগুরল েো ের্োক্ব ইনস্টল করো, পররক্ষবোর থম়েোেকোক্ল েোরর্ম ে করোক্নো ি়ে তো রনরিত করো।

▪

বোরেদোক্ের রনরোপিো এবং স্বোচ্ছক্দযর জনয েুক্ োগ থরক্ে জোনোলো থেোলো রোেো;

▪

বো়েুবোরিত র্োইরোে কণো রনরি়ে করক্ত েো ের্োক্ব রিজোইন করো এবং অরতক্বগুনী জীবোণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করো; এবং/অেবো

▪

বিনক্ োগয এ়েোর রক্লনোর (উেোিরণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবিোর করো, থ ইউরনট গুরল
েো ে কমমেমতো স্তক্র েক্বমোচ্চ বো়েু পররবতম ন িোর প্রেোন কক্র এবং েরতকর বোইক্প্রোিোট উৎপোেন কক্র
নো।

ন্টোর

ুরক্তেেত, এবং তোজো বো়েু েরবরোি বৃরদ্ধ কোরী

থ েব েো়েবদ্ধ পক্ের রেক্নমো িক্ল থকন্দ্রী়ে এ়েোর িযোন্ডরলং রেক্স্টম থনই, তোক্ের অবিযই CDC এবং ASHRAE
এর েুপোররি অনু ো়েী থর্রন্টক্লিন এবং এ়েোর রফক্েিন রমটিক্গিন থপ্রোক্টোকল গ্রিণ করক্ত িক্ব।
o

েঠিকর্োক্ব কোজ করক্ে তো রনরিত করক্ত থ ক্কোক্নো রুক্মর থর্রন্টক্লিন রেক্স্টম (থ মন উইক্ন্ডো ইউরনট,
ও়েোল ইউরনট) এবং রফল্টোর রন়েরমত পররেিমন করো, এবং রফল্টোরগুরল েো ের্োক্ব ইনস্টল করো, পররক্ষবোর
থম়েোেকোক্ল েোরর্ম ে করোক্নো ি়ে তো রনরিত করো।

o

েী ম েম়ে ধক্র থ ক্কোক্নো রুক্মর থর্রন্টক্লিন রেক্স্টম চোলু রোেো, রবক্িষ কক্র েেলেোররক্ত্বর আক্গ এবং পক্র
তেরনক কক়্েক ন্টোর জনয;

o

তোজো বো়েু গ্রিণ েক্বমোচ্চ করক্ত রুম থর্রন্টক্লিন রেক্স্টম থেটিং করো, থলো়েোর ফযোন কম গরতক্ত থেট করো
এবং বোরেদোক্ের থেক্ক তেযর েম্ভব েযক্র মুে কক্র থেও়েো;

o

থ েোক্ন েম্ভব 40-60% মক্ধয আক্পরেক আর্দ্মতো বজো়ে রোেো;

o

বোরেদোক্ের রনরোপিো এবং স্বোচ্ছক্দযর জনয েুক্ োগ থরক্ে জোনোলো থেোলো রোেো;

o

থ থকোন রেরলং ফযোন থেট করো
ি়ে;

o

থ েোক্ন েম্ভব ইনক্িোর বোতোে এক্সজক্স্টর বেক্ল জোনোলো়ে ফযোক্নর অগ্রোরধকোর থেও়েো;

o

এমন পোেো বযবিোর করো থেক্ক রবরত েোকো ো শুধুমোে বোতোে পুনঃপ্রবোি কক্র অেবো
েরবরোি নো কক্র শুধুমোে একটি ক্র বোতোে থে়ে;

o

বো়েুবোরিত র্োইরোে কণো রনরি়ে করক্ত েো ের্োক্ব রিজোইন করো এবং অরতক্বগুনী জীবোণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করো; এবং/অেবো

o

বিনক্ োগয এ়েোর রক্লনোর (উেোিরণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবিোর করো, থ ইউরনট গুরল েো ে
কমমেমতো স্তক্র েক্বমোচ্চ বো়েু পররবতম ন িোর প্রেোন কক্র এবং েরতকর বোইক্প্রোিোট উৎপোেন কক্র নো।

োক্ত বোরেদোক্ের থেক্ক উপক্রর রেক্ক বোতোে টোনক্ত পোক্র,

রে প্রক্ োজয

েো ে এক্সজস্ট
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•

এক্কবোক্র বন্ধ েোকো একটি রবরডংক়্ে থলোকজন রফক্র আেোর আক্গ, একটি স্বোস্থ্যকর এবং রনরোপে পররক্বি েুরনরিত
করক্ত, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই রফক্র আেোর আক্গর পরীেো, কোজ এবং মযলযো়েনগুরল েম্পযণম করক্ত িক্ব। এই
রেক্স্টমগুরলর মক্ধয অন্তর্ুম ক্ত, রকন্তু েীরমত ন়ে, থমকোরনকযোল রেক্স্টম, ও়েোটোর রেক্স্টম, রলফট, এবং HVAC
রেক্স্টমগুরল।
o

েরঞ্জোমগুরল কতরেন ধক্র রনরি়ে রেল তোর ওপর রনর্ম র কক্র, থমরিনোরর (থ মন র্োল্র্ এবং েুইচ)
েঠিকর্োক্ব অপোক্রট করক্ে তো রনরিত করক্ত েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রেক্স্টমগুরলক্ক েতকম র্োক্ব প মক্বেণ কক্র
চোলোক্ত িক্ব।

o

েী মরেন বন্ধ েোকোর পক্র রেক্স্টমগুরলক্ক পুনরো়ে চোলু করক্ত রনরেম ি রেক্স্টম অযোক্সক্নর প্রক়্েোজন িক্ত পোক্র।
প মক্বেণ অনু ো়েী বন্ধ েোকোর থম়েোে এবং অবস্থ্োর ওপর রর্রি কক্র েো়েবদ্ধ পেগণক্ক এই আইক্টমগুরলর
প্ররতটির প্রক়্েোজনী়েতো রনধমোরণ করক্ত িক্ত পোক্র।

o

েোেমতো এবং প্রক্ ো যতো অনু ো়েী, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থমকআপ/বোইক্রর এ়েোর রেক্স্টক্মর রিজোইক্নর ওপর
রনর্ম র কক্র অন্তত 24 ণ্টোর জনয রবরডংটিক্ক রনমমল বো়েু রেক়্ে পররপযণম করক্ত িক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই েুরনরিত করক্ত িক্ব থ এ়েোর রফল্টোরগুরল প্রক়্েোজন (থ মন, রবরডংটি রনমমল বো়েু
রেক়্ে পররপযণম করোর পক্র) অনু ো়েী বেলোক্নো িক়্েক্ে।

o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই েুরনরিত করক্ত িক্ব থ কুরলং টোও়েোরগুরল থস্টক্টর আবরিযকতো অনু ো়েী
রেণোক্বেণ ও মরনটর করো িক়্েক্ে এবং থ থকোক্নো বন্ধ ও়েোটোর রেক্স্টম এবং/অেবো ও়েোটোর রফচোক্রর জনয
রোেো়েরনক এবং মোইক্েোবো়েোল স্তরগুরল উরেরেত পররেীমোর মক্ধয আক্ে, এবং থকোক্নো রির্োইক্ে জল জক্ম
েোকক্ল তো থবর কক্র থেও়েো িক়্েক্ে।

o

প্রক্ োজয িক্ল, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রবরডংক়্ের জল পররচোলনো পররকল্পনো অনু ো়েী অবিযই েোন্ডো- এবং গরম-জল
ফ্লোি করক্ত িক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই েুরনরিত করক্ত িক্ব থ রবরডংক়্ের ও়েোটোর রেক্স্টম ফ্লোি করোর পক্র থ
ও়েোটোর রফল্টোর প্রক়্েোজন অনু ো়েী বেলোক্নো িক়্েক্ে।

o

থ েকল রবরডং পুক্রোপুরর বন্ধ রেল থেগুরলর জনয, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক েুরনরিত করক্ত িক্ব থ
এর আক্গ েমস্ত থমকোরনকযোল ন্ত্রপোরত এবং রেক্স্টক্মর অপোক্রিন ররক্স্টোর করো িক়্েক্ে।

থকোক্নো

ররওক্পরনং

B. প্রর্তিক্ষামূেক সিঞ্জাম
•

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত িক্ব থ কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের রেক্নমো িক্ল (েবমোেীণ েুরবধো এবং একক
িল উর়্ে থেক্েই) প্রক্বক্ির অনুমরত থেও়েো িক্ব থকবল রে তোরো একটি গ্রিণক্ োগয মুেোবরণ পক্র েোক্কন, রে
কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের ব়েে েুই বেক্রর থবিী ি়ে এবং তোরো রচরকৎেোগতর্োক্ব এই ধরক্নর আবরণ েিয করক্ত
েেম িন।
o

রনবমোিী আক্েি 202.34 অনু ো়েী, েো়েবদ্ধ পে মুে থঢক্ক রোেক্ত বযেম বযরক্তক্ের ঢু কক্ত রেক্ত অস্বীকোর করক্ত
পোক্র।

o

োরো রচরকৎেোগতর্োক্ব একটি গ্রিণক্ োগয মুেোবরণ েিয করক্ত অেম, েো়েবদ্ধ পেক্ক রনরিত করক্ত িক্ব থ
এই ধরক্নর বযরক্তরো েব েম়ে থফে রিড পররধোন কক্র। রকন্তু, CDC "বতম মোক্ন মোক্স্কর একটি [প মোপ্ত]
রবকল্প রিক্েক্ব থফে রিড বযবিোক্রর েুপোররি কক্র নো।"

েো়েবদ্ধ পেক্ক রনরিত করক্ত িক্ব থ কমমচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকেি েকল বযরক্তক্ক েোও়েো বো মেযপোন েোডো েব
েম়ে মুক্ের আবরণ পরক্ত িক্ব, থ েমক়্ে তোক্ের বেক্ত িক্ব।
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•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই থচক-আউট থররজস্টোর, টিক্কট রক়েস্ক, কনক্েিন বো টিক্কট থস্টিক্ন িোরীররক প্ররতবন্ধকতো
স্থ্োপন করক্ত িক্ব, তটো েম্ভব এবং থ েোক্ন েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেো োক্ব নো। উপক্র থ মন উক্েে করো
িক়্েক্ে, িোরীররক প্ররতবন্ধকতো, (থ মন থপ্লরক্সগ্লোে বো অনুরূপ উপোেোন) রে বযবিোর করো ি়ে, তোিক্ল OSHA-র
রনক্েম রিকো অনু ো়েী স্থ্োপন করো উরচত।

•

রনরেম ি কমমক্েক্ের রে়েোকলোক্পর জনয আবরিযক PPE এর প্রক়্েোজনী়েতো েোডোও, েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই
গ্রিণক্ োগয মুক্ের আবরণ েংগ্রি করক্ত, ততরর করক্ত বো অনযেো়ে অজমন করক্ত িক্ব এবং এই ধরক্নর আবরণ
কমমক্েক্ে েোকোকোলীন কমমচোরীক্ের রবনো মযক্লয প্রেোন করো উরচত। থকোক্নো কমমচোরীর মুক্ের আবরণ বেলোবোর
প্রক়্েোজন িক্ল তো প্রেোন করোর জনয েো়েবদ্ধ পেগুরলর কোক্ে প মোপ্ত মোস্ক এবং অনযোনয PPE-এর থ োগোন েোকক্ত
িক্ব। স্বীকৃ ত মুক্ের আবরণগুরলর মক্ধয অন্তর্ুম ক্ত, রকন্তু থেগুরলর মক্ধয েীমোবদ্ধ ন়ে, কোপড (থ মন বোরডক্ত ততরর
থেলোই করো কোপড, ফোরল কক্র কোটো, বযোন্ডোনো), েোরজমকযোল মোস্ক, N95 থররস্পক্রটর এবং থফে রেড।

•

মুক্ের আবরণ বযবিোক্রর পর পররষ্কোর করক্ত বো প্ররতস্থ্োপন করক্ত িক্ব এবং থেগুরল থি়েোর করো োক্ব নো।
অনুগ্রি কক্র কোপক্ডর মুক্ের আবরণ এবং অনযোনয ধরক্নর বযরক্তগত প্ররতরেোমযলক েরঞ্জোম (PPE) েম্পক্কম
অরতররক্ত তক্েযর জনয এবং তোর েোক্ে তো বযবিোর এবং পররষ্কোক্রর রনক্েম িোবলীর জনয থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ
থকন্দ্র (CDC) এর রনক্েম রিকো থেেুন।
o

লেয করক্বন থ কোপক্ডর ততরর থফে কর্োররং বো রনষ্পরিক্ োগয মোস্কগুরল মুক্ের আবরক্ণর জনয উচ্চ প মোক়্ের
রনরোপিো লোগু করো কমমক্েক্ের কো মকলোপগুরলর জনয স্বীকৃ ত মুক্ের আবরণ রিক্েক্ব রবক্বরচত িক্ব নো।
উেোিরণস্বরূপ, N95 থররস্পক্রটরগুরল েোধোরণর্োক্ব রনরেম ি কো মকলোপগুরলর জনয প্রক়্েোজন, থকোক্নো কোপড বো
বোরডক্ত ততরর মোস্ক তোর পররবতম রিক্েক্ব বযবিোর করো োক্ব নো। েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক এই ধরক্নর রনরোপিো
েরঞ্জোক্মর জনয থপিোগত রনরোপিো এবং স্বোস্থ্য প্রিোেন (OSHA) মোন থমক্ন চলক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই কমমচোরীক্ের তোক্ের রনজস্ব স্বীকৃ ত মুক্ের আবরণ বযবিোর করোর অনুমরত রেক্ত িক্ব
রকন্তু কমমচোরীরো তোক্ের রনক্জর মুক্ের আবরণ েরবরোি করক্ত পোরক্বন নো। উপরন্তু, এই রনক্েম রিকো কমমচোরীক্ের
তোক্ের রনজস্ব প্ররতরেোমযলক মুক্ের আবরণগুরল (থ মন েোরজমকযোল মোস্ক, N95 থরেরপক্রটর বো থফে রিড) পরক্ত
বোধো থেক্ব নো। কমমচোরীক্ের কোক্জর ধরন অনু ো়েী েো়েবদ্ধ পেগণক্ক তোক্ের আক্রো প্ররতরেোমযলক PPE পরো
বোধযতোমযলক করক্ত িক্ত পোক্র। রনক়্েোগকতম োক্ের েকল প্রক্ োজয OSHA রনক্েম িনো থমক্ন চলক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই কমীক্ের প্ররিরেত করক্ত িক্ব কীর্োক্ব উপ ুক্ত উপোক়্ে PPE পরো, েুক্ল রোেো, পররষ্কোর
করো (প্রক্ োজয িক্ল), এবং থফক্ল থেও়েো ি়ে, োর মক্ধয েীরমত নো িক্লও অন্তর্ুম ক্ত উপ ুক্ত মুক্ের আবরণ।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক ন্ত্রপোরত, (থ মনঃ থচক আউট থররজস্টোর, টিক্কট স্কযোনোর, টিক্কট রক়েস্ক) ইতযোরের মক্তো
রজরনেগুরল থি়েোর করো এবং পোিোপোরি থি়েোর করো পৃষ্ঠতক্লর স্পিম েীরমত করক্ত বযবস্থ্ো রনক্ত িক্ব; অেবো
কমীরো েন থি়েোর করো েোমগ্রীর অেবো প্রো়েই স্পিম করো পৃষ্ঠতক্লর েংস্পক্িম আেক্ব তেন তোক্ের গ্লোর্ে
(বযবেোর অেবো রচরকৎেোগতর্োক্ব উপ ুক্ত) পক্র েোকক্ত িক্ব; অেবো েংস্পক্িম আেোর আক্গ এবং পক্র কমীক্ের
িোত জীবোণুমুক্ত করক্ত িক্ব।

C. স্বাস্থ্যর্র্র্ি, পর্িচ্ছন্নতা, এর্িং জীর্ানুমুক্তকিে
•

প্রোেরেকতো অনু ো়েী, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক "COVID-19 এর জনয েরকোরর এবং থবেরকোরর থকন্দ্রগুরল পররষ্কোর এবং
জীবোণুমুক্ত করোর রনক্েম রিকো" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19) এবং "েcেরডক়্ে পডো েোমোন" (STOP THE SPREAD) থপোস্টোর েক্মত CDC এবং DOH-এর
প্রস্তোরবত স্বোস্থ্যরবরধ এবং পররষ্করণ ও জীবোণুমুক্তকরক্ণর আবরিযক িতম গুরল থমক্ন চলো িক্চ্ছ রক নো তো েোর়েত্বিীল
পেগণক্ক রনরিত করক্ত িক্ব। েো়েবদ্ধ পেক্ক লগ বজো়ে রোেক্ত িক্ব োক্ত তোররে, েম়ে এবং পররচ্ছন্নতোর
পরররধ অন্তর্ুম ক্ত।
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•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই েোইক্ট িোক্তর পররচ্ছন্নতো থস্টিন েরবরোি এবং রেণোক্বেণ করক্ত িক্ব, রনম্নরূক্প:
o

িোত থধো়েোর জনয: েোবোন, উষ্ণ প্রবোরিত পোরন, এবং রিেক্পোক্জবল কোগক্জর থতো়েোক্ল।

o

িোত েযোরনটোইজ করোর জনয: থ েোক্ন িোত থধো়েোর েুরবধো পোও়েো োক্ব নো বো েম্ভব নোও িক্ত পোক্র থেইেব
এলোকোর জনয একটি অযোলক্কোিল রর্রিক িযোন্ড েযোরনটোইজোর োক্ত অন্তত 60% অযোলক্কোিল েোক্ক।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের বযবিোক্রর জনয রেক্নমো িল জুক্ড িযোন্ড েযোরনটোইজোর
উপলর্য করক্ত িক্ব (উেোিরণস্বরূপ, প্রক্বিদ্বোর, প্রস্থ্োন, এরলক্র্টর, কযোি থররজস্টোর, টিক্কট রক়েস্ক)। থ েোক্ন
েম্ভব স্পিমরবিীন িযোন্ড েযোরনটোইজোর রিেক্পনেোর রোেক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক িযোন্ড েযোরনটোইজোক্রর জো়েগোগুরলর কোক্ে েুব থবরি থনোংরো িোত েোবোন এবং জল রেক়্ে ধুক্ত িক্ব
রচরিত কক্র েোইক্নজ রেক্ত িক্ব; িযোন্ড েযোরনটোইজোর েুব থবরি থনোংরো িোক্ত কো মকর ি়ে নো।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক PPE েি ম়েলো েোমগ্রী রনষ্পরির পোে রেক্নমো িক্লর চোরপোক্ি স্থ্োপন করো উরচৎ।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই থি়েোর করো এবং ন ন স্পিম করো পৃষ্ঠতক্লর (থ মনঃ কযোি থররজস্টোর) জনয
েো ে পররষ্কোর করোর এবং জীবোণুমুক্তকরক্ণর েরঞ্জোম প্রেোন করক্ত িক্ব এবং তোক্ের কমীক্ের থেই পৃষ্ঠতল
বযবিোক্রর আক্গ এবং পক্র প্রস্তুতকোরক্কর রনক্েম িনো অনুেরণ কক্র এই েরঞ্জোম বযবিোর করক্ত উৎেোরিত করক্ত
িক্ব, এবং তোরপর িোক্তর পররচ্ছন্নতোর স্বোস্থ্যরবরধ অনুেরণ করক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রেক্নমো িলক্ক রন়েরমতর্োক্ব পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করক্ত িক্ব এবং অক্নক্কর দ্বোরো বযবহৃত
উচ্চ েুৌঁ রক েম্পন্ন স্থ্োনগুরলক্ক এবং প্রো়েিই স্পিম করো েোরক্ফেগুরল আরও ন ন পররষ্কোর এবং জীবোনুমুক্ত করক্ত
িক্ব। পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরণ পুঙ্খোনুপুঙ্খ এবং অনবরত করক্ত েোকক্ত িক্ব এবং অন্তত প্ররতবোর রেক্নমো
থেেোক্নোর/রিরনং এর পর, বো প্রক়্েোজন অনু ো়েী আক্রো ন ন করক্ত িক্ব। কীর্োক্ব থফরেরলটিগুরল পররষ্কোর
করক্বন তোর রবিে রনক্েম িোবলীর জনয অনুগ্রি কক্র DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকোরর এবং থবেরকোরর
থকন্দ্রগুরল পররষ্কোর করো এবং জীবোণুমুক্ত করোর রবষক়্ে অন্তবমতীকোলীন রনক্েম রিকো" (Interim Guidance for
Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) থেেুন।
o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থরস্টরুমগুরল অবিযই রন়েরমত পররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করো রনরিত করক্ত িক্ব। কত
ন বযবিোর ি়ে তোর উপর রনর্ম র কক্র রবশ্রোমকেগুরল আক্রো ন ন পররষ্কোর করো উরচত।
▪

•

থ েোক্ন েম্ভব থেেোক্ন েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রচি, বযবহৃত িক্চ্ছ এমন রচি এবং অনযোনয পদ্ধরতক্ত
রবশ্রোমকক্ের ধোরণ েমতো হ্রোে কক্র েযরত্ব রবরধমোলো পোলন রনরিত করক্ত িক্ব।

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই রনরিত করক্ত িক্ব থ েরঞ্জোম, ন্ত্রপোরত, এবং উপকরণগুরল থ ন রনবরন্ধত
জীবোণুনোিক বযবিোর কক্র রন়েরমতর্োক্ব পররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করো ি়ে। EPA দ্বোরো COVID-19-এর রবরুক্দ্ধ
কো মকর রিক্েক্ব িনোক্ত িও়েো রনউই়েকম থস্টক্টর পররক্বি েংরেণ েপ্তক্রর (Department of Environmental
Conservation, DEC) রনবরন্ধত পণযগুক্লোর তোরলকো বযবিোর করুন।
o

•

ন

রে পররষ্কোর বো জীবোণুমুক্তকরণ পণয বো পররষ্কোর এবং জীবোণুনোিক কোজ রনরোপিো বযোিত কক্র বো উপোেোন
বো ন্ত্রপোরতর েরত কক্র, তোিক্ল েো়েবদ্ধ পেক্ক কমীক্ের বযবিোক্রর মধযবতী েমক়্ে িোক্তর জীবোণুমুক্তকরণ
এলোকোর বযবস্থ্ো করক্ত িক্ব এবং/অেবো তোক্ের থফক্ল থেও়েো ো়ে এমন গ্লোর্ে েরবরোি করক্ত িক্ব
এবং/অেবো এমন ন্ত্রপোরত বযবিোরকোরী কমীর েংেযো েীরমত করক্ত িক্ব।

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই একজন বযরক্তর COVID-19 িনোক্ত িও়েোর থেক্ে উন্মুক্ত এলোকোর পররষ্কোক্রর এবং
জীবোণুমুক্ত করোর বযবস্থ্ো করক্ত িক্ব, এই ধরক্নর পররচ্ছন্নতোর অন্তর্ুম ক্ত িক্ব, অন্তত েবমোরধক, থলোক চলোচল এলোকো
এবং উচ্চ-স্পিম পৃষ্ঠগুরলক্ক (থ মন, রেট, রক়েস্ক, এরলক্র্টোর, থি়েোর করো বস্তু, রবরডং প্রক্বিদ্বোর, বযোজ স্কযোনোর,
রবশ্রোমকে, িযোন্ডক্রল, েরজোর িোতল, থর্রন্ডং থমরিন, েোম্প্রেোর়েক করফ থস্টিনগুরল) ইতযোরে পররষ্কোর করক্ত িক্ব।
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•

থকোক্নো বযরক্তর COVID-19 আক্ে বক্ল েক্দি িক্ল অেবো রনরিত িক্ল "আপনোর থফরেরলটি পররষ্কোর করো এবং
জীবোণুমুক্ত করো"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর রনক্েম রিকো রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আেোন্ত েক্দির্োজন বযরক্ত বো অেুস্থ্ বযরক্ত দ্বোরো বযবহৃত এলোকো বন্ধ কক্র রেন।
▪

েো়েবদ্ধ পেক্ক তোক্ের কোজকমম বন্ধ করক্ত িক্ব নো,

রে তোরো েরতগ্রস্ত এলোকোগুরল বন্ধ করক্ত পোক্র।

o

এলোকো়ে রবমোন বোতোে বোডোক্নোর জনয বোইক্রর েরজো ও জোনোলো েুলুন।

o

পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করোর আক্গ 24
েম্ভব অক্পেো করুন।

o

COVID-19 এ রনরিতর্োক্ব অেুস্থ্ বযরক্ত দ্বোরো বযবহৃত েকল এলোকো থ মন অরফে, বোেরুম, েোধোরণ
এলোকো, এবং র্োগোর্োরগ করো েরঞ্জোম পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করুন।

o

একবোর অঞ্চলটি েো ের্োক্ব পররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করো িক়্ে থগক্ল, থেটি বযবিোক্রর জনয আবোর েুক্ল
থেও়েো থ ক্ত পোক্র।

o

ণ্টো অক্পেো করুন।

রে 24

ণ্টো েম্ভব নো ি়ে, তোিক্ল

তেণ

▪

COVID-19 আক্ে বক্ল েক্দি করো িক়্েক্ে অেবো রনরিত করো িক়্েক্ে এমন বযরক্তর েোক্ে রনষ্ঠ বো
রনকট থ োগোক্ োগ থনই এমন বযরক্তবগম পররষ্কোর এবং জীবোনুমুক্তকরক্ণর পর পরই এলোকো়ে রফক্র থ ক্ত
পোক্রন।

▪

" রনষ্ঠ বো রনকট" থ োগোক্ োগ েম্পক্কম তক্েযর জনয DOH এর "COVID-19 েংেমণ বো এক্সক্পোজোক্রর
পর কোক্জ রফক্র আেো েরকোরর ও থবেরকোরর কমমচোরীক্ের জনয অন্তবমতীকোলীন রনক্েম রিকো" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) থেেুন।

COVID-19 এ েক্দির্োজন বো রনরিত অেুস্থ্ বযরক্তর প্রেিমন বো রেক্নমো িল বযবিোক্রর পর রে েোত রেক্নর
থবরি েম়ে অরতবোরিত ি়ে, তোিক্ল অরতররক্ত পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরক্ণর প্রক়্েোজন থনই, রকন্তু
রন়েমমোরফক পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরণ করো উরচত।

•

র্োগ কক্র বযবিোর করো বস্তুগুক্লোর (থ মনঃ থপক্মন্ট রির্োইে, কযোি থররজস্টোর, টিক্কট রক়েস্ক) বযোবিোর েংেোন্ত
কমমগুরলর থেক্ে েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক বোধযতোমযলকর্োক্ব থেইেব বস্তু এবং স্থ্োন অন্ততঃ রেক্ন একবোর কক্র পররষ্কোর
ও জীবোণুমুক্ত করক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত িক্ব থ
করো িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই পৃষ্ঠক্পোষক বযবিোক্রর পর েকল রেক়্েটোক্রর আেন পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করক্ত িক্ব
(উেোিরণস্বরূপ, থচ়েোর, আমমক্রস্ট, ইতযোরে)।

•

থ েোক্ন েম্ভব েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক কোপক্ডর রেট বো অনযোনয রেটগুরল
কঠিন িক্ত পোক্র, থেগুরলর উপর রেট কর্োর থেও়েো উরচৎ।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক কমমচোরীক্ের মক্ধয েোবোর এবং পোনী়ে (থ মন, রনক্জ পররক্বরিত েোবোর এবং পোনী়ে) র্োগ
কক্র েোও়েো অবিযই রনরষদ্ধ করক্ত িক্ব, কমমচোরীক্ের বোরড থেক্ক েোবোর রনক়্ে আেক্ত উৎেোরিত করক্ত িক্ব,
এবং েোবোর েোও়েোর েম়ে েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে রোেোর মক্তো প মোপ্ত জো়েগো ররজোর্ম রোেক্ত িক্ব।

প্ররতবোর বযবিোক্রর পর রেমোরেক চিমো পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত

ো পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করক্ত আরও

D. পযি ায়ক্রর্মকভানর্ পুনিায় শুরু কিা
•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক প মো়েেরমক-র্োক্ব কো মকলোপগুরল ররওক্পরনংক়্ের জনয উৎেোরিত করো ি়ে োক্ত অপোক্রিনগত
েমেযোগুরল রে়েোকলোপগুরল স্বোর্োরবক প োম ক়্ে রফক্র আেোর আক্গ েমোধোন কক্র থনও়েো ো়ে। েো়েবদ্ধ পেক্ের
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প্রেমবোর পুনরো়ে থেোলোর েম়ে পররবতম ক্নর েক্ে মোরনক়্ে রনক়্ে রে়েোকলোপ উপলর্য কক্র থতোলোর জনয কমী
েংেযো, কোক্জর েম়ে এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের েংেযো েীরমত করোর কেো রবক্বচনো করক্ত িক্ব।
E. গযাোনযাে পর্িকল্পনা
•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রনরিত করক্ত িক্ব থ তোরো থস্টক্টর জোরর করো রিক্ল্পর রনক্েম রিকোটি প মোক্লোচনো কক্রক্েন এবং
বুক্েক্েন, এবং এটিও রনরিত করক্ত িক্ব থ তোরো থেগুরল কো মকর করক্বন।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক কমমচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয একটি থ োগোক্ োগ পররকল্পনো গক্ড তু লক্ত িক্ব ো প্রক্ োজয
রনক্েম িোবলী, প্ররিেণ, েোইক্নজ এবং কমমচোরীক্ের তেয প্রেোক্নর একটি অরবচরলত উপো়েক্ক অন্তর্ুম ক্ত কক্র। েো়েবদ্ধ
পে ওক়্েবক্পজ, থটক্সট এবং ইক্মল গ্রুপ, এবং থেোিযোল রমরি়েো গক্ড থতোলোর কেো রবক্বচনো করক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত েোইক্নজ ও থমৌরেক থ োগোক্ োক্গর মোধযক্ম গ্রোিকক্ের PPE- রবক্িষত মুেোবরক্ণর বযোবিোক্রর
থেক্ে CDC এবং DOH এর রনক্েম রিকো থমক্ন চলক্ত উৎেোরিত করো।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক, বযরক্তবগমক্ক েঠিক পররচ্ছন্নতো, েোমোরজক েযরক্ত্বর রন়েম, PPE এর েঠিক বযবিোর এবং পররষ্কোর
এবং জীবোণুমুক্ত করোর থপ্রোক্টোকল থমক্ন চলোর কেো মক্ন কররক়্ে রেক়্ে রবরডংক়্ের রর্তক্র ও বোইক্র েোইক্নজ থপোস্ট
করক্ত িক্ব।

III. প্রর্ক্রয়াসমূহ
A. র্ির্নিং এর্িং গটর্স্টিং
•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই কমীক্ের জনয বোধযতোমযলক তেরনক স্বোস্থ্য পরীেো অনুিীলন বোস্তবো়েন করক্ত িক্ব এবং
থ েোক্ন কো মকর, রবক্েতো এবং ঠিকোেোরক্ের থেক্েও, রকন্তু এই ধরক্নর রিরনং পৃষ্ঠক্পোষক এবং থিরলর্োরর কমীক্ের
জনয বোধযতোমযলক করো িক্ব নো।
o

কমীরো কমমক্েক্ে ররক্পোটম করোর আক্গ, তেযর েম্ভব রিরনংক়্ের বযবস্থ্ো েযরবতী স্থ্োন থেক্ক করো থ ক্ত পোক্র
(থ মন থটরলক্ফোন বো তবেযরতক েমীেো); অেবো রেক্নমো িক্লও করো থ ক্ত পোক্র।

o

রিরনং থিষ িও়েোর পযক্বম এক্ক অপক্রর েোক্ে রনষ্ঠ বো রনকট েংস্পক্িম থমলোক্মিো করো থেক্ক কমীক্ের রবরত
রোেোর জনয িীরনং এর েমন্ব়েেোধন করো উরচত।

o

অন্তত েব কমী, এবং থ েোক্ন েম্ভব, ঠিকোেোর এবং রবক্েতোক্ের রিরনং করক্ত িক্ব এবং একটি প্রশ্নোবলী
বযবিোর করক্ত িক্ব ো রনধমোরণ কক্র থ বযরক্তর েোক্ে রনক্ম্নোক্ত টনো ক্টক্ে রক নো:
(a) থজক্নশুক্ন গত 14 রেক্নর মক্ধয COVID-19 এর জনয পরীেো়ে পরজটির্ ফল এক্েক্ে বো
COVID-19 এর উপেগম রক়্েক্ে এমন কোক্রোর রনষ্ঠ েংস্পক্িম থেক্কক্েন;

োর মক্ধয

(b) গত 14 রেক্নর মক্ধয COVID-19 এর জনয িো়েোগনরস্টক পরীেোর মোধযক্ম পরজটির্ পরীরেত িক়্েক্েন;
অেবো
(c) গত 14 রেক্ন তোর COVID-19 এর থকোনও লেণ থেেো রেক়্েক্ে রক নো। এবং/অেবো
(d) গত 14 রেক্ন 24 ণ্টোরও থবরি েম়ে ধক্র COVID-19 এর উক্েেক্ োগয করমউরনটি েংেমণ আক্ে এমন
থস্টট বো কোউরন্ট ভ্রমণ কক্রক্েন রক নো।
•

COVID-19 এর েোক্ে েংরেি উপেগম েম্পক্কম েবমোরধক িোলনোগোেকৃ ত তক্েযর জনয "কক্রোনোর্োইরোক্ের লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পক্কম CDC রনক্েম রিকো থেেুন।
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•

COVID-19 এবং থকো়েোরোন্টোইন প্রক়্েোজনী়েতো েি থস্টট এবং কোউরন্টগুরলর েবমক্িষ িোলনোগোে তক্েযর জনয DOH
ভ্রমণ রনক্েম রিকো থেেুন।

•

রিরনংক়্ের চচমোগুরল অন্তর্ুম ক্ত কক্র:

•

o

জো়েগো এবং র্বক্নর গেনপ্রণোলী েুক্ োগ রেক্ল, COVID-19 এর েক্দিজনক বো রনরিত থকক্ের থেক্ে
প্রর্োবটিক্ক নুযনতম করক্ত রবরডংক়্ের প্রক্বিদ্বোক্র বো তোর রনকক্ট বযরক্তবগমক্ক রিন করুন।

o

রিরনং এবং/অেবো রবরডংক়্ে প্রক্বক্ির জনয লোইক্ন েোৌঁরিক়্ে েোকো বযরক্তবগমক্ক
রোেোর েুক্ োগ রেন।

o

থ েব কমী েযরবতীর্োক্ব রিন িক়্েক্েন বো প্রক্বক্ির েম়ে রিন কক্রক্েন শুধুমোে তোক্েরই প্রক্বি করক্ত রেন।

o

রে তোপমোেো পরীেো করো ি়ে, তোিক্ল েম্ভোবয উপেগম ুক্ত বযরক্তবগমক্ক িনোক্ত করক্ত প্রক্বিদ্বোক্র স্পিমিীন
েোমমোল কযোক্মরো বযবিোর করুন এবং একটি পরবতী রিরনং েম্পযণম করক্ত তোক্েরক্ক মোধযরমক রিরনং অঞ্চক্ল
থপ্ররণ করুন। রে েম্ভব নো ি়ে বো েিজেোধয নো ি়ে, তোিক্ল থ োগোক্ োগরবিীন েোক্মমোরমটোর বযবিোর কক্র
তোপমোেো পরীেো করো থ ক্ত পোক্র।

েো ে েোমোরজক েযরত্ব বজো়ে

েো়েবদ্ধ পে থ পৃষ্ঠক্পোষকক্ের একটি স্বোস্থ্য রিরনং েম্পন্ন করক্ত এবং/অেবো থ োগোক্ োগ থট্ররেং এর জনয
থ োগোক্ োগ তেয প্রেোন করক্ত উৎেোরিত করক্ত পোক্র, রকন্তু বোধযতোমযলক করক্ত পোক্র নো।
o

েো়েবদ্ধ পে থ োগোক্ োক্গর তেয প্রেোক্নর জনয পৃষ্ঠক্পোষকক্ের একটি রবকল্প প্রেোন করক্ত পোক্র
রলক্েক্ত পোক্র এবং থ োগোক্ োগ ট্রযোক করোর জনয থ োগোক্ োগ করক্ত পোক্র, প্রক়্েোজক্ন।

োক্ত তোরো লক্গ

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ কমীক্ের জনয এটি আবিযক করো োক্ত, রে এবং েন উপক্রোক্ত থকোন প্রক্শ্নর প্ররত তোক্ের
উিক্র পররবতম ন ি়ে তোরো থ ন অরবলক্ম্ব তো প্রকোি কক্রন, থ মন রে তোরো উপেগম অনুর্ব করক্ত শুরু কক্রন,
কোক্জর েম়ে বো তোর পক্র।

•

রিরনংক়্ের প্রক্শ্নোিক্রর পোিোপোরি, মোরকম ন ুক্তরোক্ষ্ট্রর কমমেংস্থ্োক্নর েমোন েুক্ োগ করমিন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) বো DOH এর রনক্েম িোবলী অনু ো়েীও তোপমোেো পরীেো করো িক্ত পোক্র।
েো়েবদ্ধ পে কতৃম ক কমীক্ের স্বোস্থ্য তক্েযর থরকিম রোেো রনরষদ্ধ (উেোিরণস্বরূপ, একজন বযরক্তর রনরেম ি তোপমোেোর
তেয), রকন্তু এমন থরকিম বজো়ে রোেোর অনুমরত থেও়েো ি়ে ো রনরিত কক্র থ বযরক্তক্ক রিন করো িক়্েক্ে এবং
এই ধরক্নর রিরনং এর ফলোফল (উেোিরণস্বরূপ, পোে/থফল, রক্ল়েোর/রক্ল়েোর করো ি়েরন)।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ের রনরিত করক্ত িক্ব থ তোপমোেোর পরীেো েি থকোক্নো বযরক্ত রিরনং কো মেম েম্পন্ন করক্ল, রতরন
রেক্নমো িক্ল েম্ভোবয েংেোমক বযরক্তক্ের েংস্পক্িম আেোর থেক্ক আনুমোরনকর্োক্ব েুররেত। থ কমীরো রিরনং
কো মেম েম্পোেন কক্রন তোক্ের থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ থকন্দ্র (CDC), স্বোস্থ্য রবর্োগ (DOH) এবং থপিোগত
রনরোপিো এবং স্বোস্থ্য প্রিোেন (OSHA) থপ্রোক্টোকক্লর েোক্ে পরররচত, রনক়্েোগকতম োর দ্বোরো েনোক্ত করো বযরক্তক্ের
দ্বোরো প্ররিরেত িও়েো উরচত।

•

রিরনং করো কমীক্ের জনয কমপক্ে একটি স্বীকৃ ত থফে কর্োররং বো মোস্ক েি বযরক্তগত প্ররতরেোমযলক েরঞ্জোম
(PPE) প্রেোন করো উরচত এবং তোক্ের তো বযবিোর করো উরচত, এবং তোক্ত গ্লোর্ে, একটি গোউন, এবং/অেবো
একটি থফে রিড অন্তর্ুম ক্ত িক্ত পোক্র।

•

COVID-19 উপেগমগুরলর জনয ইরতবোচক পরীরেত িও়েো একজন বযরক্তক্ক রেক্নমো িক্ল প্রক্বি করোর অনুমরেত
থেও়েো োক্ব নো এবং মযলযো়েন ও থটরস্টংক়্ের জনয তোক্ের স্বোস্থ্যক্েবো প্রেোনকোরীর েোক্ে থ োগোক্ োগ করোর রনক্েম ি
রেক়্ে বোরড পোেোক্ত িক্ব।
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o

েো়েবদ্ধ পেক্ক কমমচোরীটিক্ক েযরবতীর্োক্ব স্বোস্থ্যক্েবো ও থটরস্টং ররক্েোক্েমর তেয প্রেোন করক্ত িক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক COVID-19 পরীেক্ণ থকোক্নো ইরতবোচক ফলোফল েম্পক্কম অরবলক্ম্ব রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য
রবর্োগক্ক জোনোক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের COVID-19 এর েক্দির্োজন বো রনরিত থকে বো COVID-19 এ আেোন্ত বযরক্তর েোক্ে রনষ্ঠ বো
কোেোকোরে থ োগোক্ োক্গর পর কোক্জ রফক্র আেক্ত চোও়েো কমমচোরীক্ের েংেোন্ত থপ্রোক্টোকল বো পরলরে জোনোর জনয
"COVID-19 েংেমণ বো এক্সক্পোজোক্রর পর কোক্জ রফক্র আেো েরকোরর ও থবেরকোরর কমমচোরীক্ের জনয
অন্তবমতীকোলীন রনক্েম রিকো" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) থেেো উরচত।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত থ োগোক্ োক্গর একটি থকন্দ্রী়ে বযরক্ত রনধমোরণ করো, ো কো মকলোপ, অবস্থ্োন, রিফট বো রেন
দ্বোরো পররবরতম ত িক্ত পোক্র, থ েকল প্রশ্নপক্ের উির গ্রিণ এবং োচোই করোর জনয েো়েী, এই ধরক্নর
থ োগোক্ োক্গর বযরক্তক্ক েবোর জনয রনরেম ি পোটিম রিক্েক্ব রচরিত করো িক়্েক্ে োক্ক তোরো পক্র COVID-19 েম্পরকম ত
উপেগম অনুর্ব করক্ে রক নো তো জোনোক্ব।
o

রেক্নমো িক্লর জনয রচরিত থ োগোক্ োক্গর বযরক্তক্ক িনোক্ত থকক্ের বযরক্তক্ের কোে থেক্ক রবজ্ঞরপ্ত থপক্ত এবং
েংরেি পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরণ প্ররে়েো শুরু করোর জনয প্রস্তুত েোকক্ত িক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ের একজন েোইক্টর েুরেোর প মক্বেক রনক়্েোগ করক্ত িক্ব োর েোর়েত্বগুরলর মক্ধয স্থ্োনটির রনরোপিো
পররকল্পনোর েমস্ত রেক অ়েোিতর্োক্ব থমক্ন চলো িক্চ্ছ রকনো তো অন্তর্ুম ক্ত।

•

তেযর েম্ভব, েো়েবদ্ধ পেগুরলর েকল কমী, ঠিকোেোর, এবং থর্ন্ডর েি প্রক্তযক বযরক্তর একটি লগ বজো়ে রোেক্ত
িক্ব োরো রেক্নমো িক্ল অনয বযরক্তক্ের রনষ্ঠ বো রনকট েংস্পক্িম আেক্ত পোক্রন; থেই েকল পৃষ্ঠক্পোষক এবং
থিরলর্োররগুরল বোে রেক়্ে থ েোক্ন উপ ুক্ত বযরক্তগত প্ররতরেোমযলক েরঞ্জোম (PPE) বযবিোর করো ি়ে বো
স্পিমরবিীন মোধযম দ্বোরো েঞ্চোরলত ি়ে। লক্গ থ োগোক্ োক্গর তেয েোকক্ত িক্ব, একজন কমী COVID-19 এ আেোন্ত
িক্ল োক্ত েব পরররচরত িনোক্ত করো থ ক্ত পোক্র, তোক্ের েুৌঁক্জ পোও়েো ো়ে এবং তোক্ের জোনোক্নো ো়ে।
o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই থস্টট এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য েপ্তক্রর েংস্পিম েুৌঁক্জ থবর করোর উক্েযোগগুরলর েোক্ে
েিক্ োরগতো করক্ত িক্ব।

B. িনাক্ত এর্িং খুুঁনজ গর্ি কিা
•

কমী, গ্রোিক/রিেোেী, এবং, প্রক্ োজয রিক্েক্ব ঠিকোেোর এবং থর্ন্ডর েি, থ থকোনও বযরক্তর, োর মক্ধয কমী,
পৃষ্ঠক্পোষক এবং প্রক্ োজয থেক্ে ঠিকোেোর এবং রবক্েতো অন্তর্ুম ক্ত, COVID-19 পরীেো়ে ইরতবোচক ফলোফল িক়্েক্ে বক্ল
জোনক্ত পোরক্ল, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক, অবিযই অরবলক্ম্ব রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োগক্ক থেই েম্পক্কম জোনোক্ত িক্ব।

•

একজন বযরক্ত থ রেক্নমো িক্ল রমেরি়েো়ে রলপ্ত রেল থে রে COVID-19 পরীেো়ে ইরতবোচক ি়ে, েো়েবদ্ধ
পেগণক্ক রেক্নমো িক্ল থেই বযরক্তর েংস্পক্িম আেো েকলক্ক রচরিত করোর জনয রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োক্গর
েোক্ে েিক্ োরগতো করক্ত িক্ব এবং থেই কমীর প্রেম COVID-19 এর উপেগম থবোধ করোর বো ইরতবোচক পরররেত
িও়েোর, থ টি আক্গ িক়্েক্ে, তোর 48 ণ্টো আক্গ রেক্নমো িক্ল প্রক্বি করো েকল কমী, ঠিকোেোর, থর্ন্ডর এবং
পৃষ্ঠক্পোষক এবং থিরলর্োরর কমী (প্রক্ োজয থেক্ে) েম্পক্কম রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োগক্ক অবগত করক্ত িক্ব।
থফিোক্রল এবং থস্টক্টর আইন ও রবধোন অনু ো়েী অবিযই থগোপনী়েতো বজো়ে রোেক্ত িক্ব।
o

রেক্নমো িক্ল েোকোকোলীন থকোনও বযরক্তর উপেগম থেেো থেও়েোর থেক্ে, েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই পোর্শ্মবতী
এলোকোর বযরক্তক্ের অেবো োরো অরবলক্ম্ব আেোন্ত িক়্ে েোকক্ত পোক্রন তোক্ের থেই বযরক্ত রেক্নমো িল জুক্ড
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থকোেো়ে থকোেো়ে রেক্লন থে েম্পক্কম তেয েি অবরিত করক্ত িক্ব, এবং
পরীেো কক্র েোক্কন থে রবষক়্েও তোক্ের অবরিত করক্ত িক্ব।

রে উপেগম েরিত বযরক্ত ইরতবোচক

•

রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োগগুরল, তোক্ের আইরন কতৃম ক্ত্বর অধীক্ন, েংেমন েি বো েংেমক্ণর েংস্পক্িম আেো
বযরক্তক্ের প মক্বেন এবং োতো়েোক্তর উপর েীমোবদ্ধতো বোস্তবো়েন করক্ত পোক্র, োর মক্ধয বোরডক্ত আইক্েোক্লিোন
বো থকো়েোরোন্টোইন অন্তর্ুম ক্ত।

•

থ েমস্ত কমমচোরীক্ের েতকম কক্র থেও়েো িক়্েক্ে থ তোরো একজন COVID-19 েংেরমত বযরক্তর রনষ্ঠ েোরন্নক্ধয
বো কোেোকোরে এক্েক্েন, এবং রচরিতকরণ, ট্রযোরকং বো অনযোনয পদ্ধরতগুরলর মোধযক্ম েতকম কক্র থেও়েো কমমচোরীক্ের,
েতকম কক্র থেও়েোর েম়ে তো রনক্জ থেক্ক তোক্ের রনক়্েোগকোরীক্ক ররক্পোটম করক্ত িক্ব এবং তোরো উপক্র উরেরেত
েমস্ত থপ্রোক্টোকল থমক্ন চলক্বন।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলর গ্রোিকক্ের জনয একটি কন্টযোট থট্ররেং থপ্রোগ্রোক্ম অংিগ্রিণ করোর জনয একটি পদ্ধরত রবক্বচনো
করো উরচত, থ মন প্রক্ োজয (থ মন েিরীক্র টিক্কট থকনোর বেক্ল অনলোইক্ন রকনুন)।

IV. র্ননয়ােকািীি পর্িকল্পনাসমূহ
েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক েিক্জই থচোক্ে পক্র এমন স্থ্োক্ন অবিযই কমীক্ের জনয েোইক্ট েম্পযণম করো রনরোপিোর পররকল্পনো
থপোস্ট করক্ত িক্ব। COVID-19 রবস্তোর থেক্ক রেো করক্ত বযবেোর মোরলক এবং পররচোলকক্ের উন্নত পররকল্পনো
উন্ন়েক্ন গোইি করোর জনয রোজয একটি বযবেো পুনরো়ে থেোলোর রনরোপিো পররকল্পনোর থটমক্প্লট উপলব্ধ কক্রক্ে।

অর্তর্িক্ত র্নিাপত্তা তিয, র্ননদি র্িকা এর্িং সম্পদ পাওয়া যানর্ এখানন:
রনউ ই়েকম থস্টট স্বোস্থ্য েপ্তক্রর নক্র্ল কক্রোনোর্োইরোক্ের (COVID-19) ওক়্েবেোইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মোরকম ন ুক্তরোক্ষ্ট্রর থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ কক্রোর্োইরোে (COVID-19) ওক়্েবেোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থপিোগত রনরোপিো এবং স্বোস্থ্য প্রিোেন COVID-19 ওক়্েবেোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

র্ননেি র্েঙ্কটিনত, র্নর্িত করুন গয আপর্ন এই র্ননদি র্িকা অনুযায়ী পর্িোেনা কিাি জনয আপনাি দায়র্দ্ধতা
পনড়নিন এর্িং র্ুনেনিন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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