
মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
শারীিরক
দরূ)

িনি�ত ক�ন 9য 9যেকােনা িসেনমা হেল কমP এবং দশ(কেদর 
উপি~িত সেব(া� ধারণ:মতার 25% এর 9বিশ হেব না যার মেধ2 
কম(চারী এবং পৃ�েপাষকরাও অOভু( v, উভয়েকই lধুমা; িসেনমা 
হেল <েবেশর অনমুিত িদেত হেব যিদ তারা সব সময় একt 
�হণেযাগ2 মেুখর আবরণ পের (খাওয়া বা পান করার সময় 
ছাড়া, 9য সমেয় তােদর বসেত হেব) এবং শত(  অনযুায়ী যিদ 
তারা 2 বছেরর 9বিশ বয়সী হয় এবং িচিকৎসাগতভােব এই 
ধরেনর মখু আবরণ সহ2 করেত স:ম হয়। 

19 অেoাবর, 2020 তািরখ পয(O সেব(া� ধারণ:মতার 25% বা
50 জেনর কম 9যেকােনা �ত� চলি�; 9দখােনা বা <দশ(েনর
স:মতা সীিমত ক�ন।

সকল ব2িvর মেধ2 কমপে: 6 ফুট দরূ� িনি�ত ক�ন, দশ(কেদর 
9:ে; ব2িতNম যারা একই পাt( /পিরবার/পিরবােরর সদস2, সব 
সময়, যিদ না িনরাপ�া বা মলূ কায(কলাপ পিরচালনায় �� দরূ� 
<েয়াজন হয়।

9যখােন কম(চারী এবং দশ(কেদর মেধ2 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা 
স�ব নয়, 9সখােন শারীিরক <িতবqকতা ~াপন ক�ন 
(উদাহরণ��প, ক2াশ 9রিজ|ার, ছাড়, tিকট �হণকারী 
9|শন)।

িনি�ত ক�ন 9য িথেয়টােরর আসন ব2ব~া দশ(কেদর এবং যারা 
একই পাt( /পিরবার/পিরবােরর সদস2 নয় এমন দশ(কেদর মেধ2 
কমপে: 6 ফুট দরূে�র সুেযাগ রেয়েছ, িবেশষ কের: 

• দশ(কেদর সামািজক দরূে�র <েয়াজনীয়তা 9মেন চলা িনি�ত 
করেত হেল <েবেশর আেগ দশ(কেদর জন2 আসন বরা� 
ক�ন।

• একt সািরর মেধ2, সীিমত আসন এমন 9য <েত2ক দশ(কেদর 
মেধ2 অOত 2 আসন খািল রাখা হয় যিদ না িথেয়টাের বসার 
আসন আেছ যােত �াভািবকভােবই আসেনর মেধ2 6 ফুট দরূ� 
বজায় রাখা হেয়েছ।

• অন2ান2 <িতt সািরেত �াভািবকভােব বসার ব2ব~া সীিমত 
ক�ন যিদ না �াভািবকভােব সািরর মেধ2 6 ফুট দরূ� 
বজায় 9রেখ বসার ব2ব~া থােক (উদাহরণ��প, বড় 
িরি{নার)। 

• একবার ি�িনং চাল ুহেল দশ(কেদর বেস থাকেত উৎসািহত 
ক�ন।

�শ(হীন 9পেমu বা অি�ম 9পেমu অপশন ব2ব~া চাল ুক�ন।

বq িবেনাদনমলূক এলাকা এবং িডভাইস,িল (েযমন- আেক( ড 
9গম, ফেটা বথু) বq, িনি�য় রাখা হেয়েছ অথবা অন2থায় 
দশ(কেদর জন2 <েবশেযাগ2 নয়। িশlেদর 9খলার ~ান,িল বq 
ক�ন।

9যখােন স�ব, <িতt সািরেত বেস থাকা �েপর সংখ2া �াস ক�ন 
যখন ব2িvরা িব�ামাগার ব2বহার করেত বা ছাড় এলাকায় 9যেত 
চেল যান।

সামািজক দরূে�র <েয়াজনীয়তা 9মেন চলা িনি�ত করেত এবং 
9যেকােনা অ<েয়াজনীয় িভড় এড়ােত দশ(কেদর িদকিনেদ(শনা 9দওয়ার 
জন2 কমPেদর িনযুv ক�ন। 

9শা/ি�িনং-এর আেগ যত:ণ স�ব িথেয়টাের আেলা �ািলেয় রাখুন 
যােত সামািজক দরূে�র শত( াবিল অনযুায়ী দশ(কগণ বসেত পাের।

সাধারণ আসন এলাকা,িল বq ক�ন (উদাহরণ��প, লিবেত) যা 
িথেয়টােরর মেধ2 9নই। 

9যখােন স�ব, 9সখােন নগদ টাকা, 9Nিডট কাড( , িরওয়াড(  কাড(  
এবং 9মাবাইল িডভাইস,িলর ঘাঁটাঘাt �াস ক�ন।

<েযাজ2 এবং কায(কর িহেসেব অনলাইেন অথবা 9মাবাইল 
অ2াি¡েকশেনর মাধ2েম অি�ম tেকট িকনেত দশ(কেদর উৎসািহত 
ক�ন।

সকল িদকিনেদ(শনা অনসুাের 6 ফুট দরূ� বজায় রাখেত ব2বহার 
িবিধ সংেশাধন ক�ন এবং/অথবা কম(ে:; ও কমPেদর বসার 
জায়গা,িল সীমাব¢ ক�ন। যিদ স�বপর না হয় তাহেল 9পশাগত 
সুর:া এবং �া~2 <শাসন (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA)-এর িনেদ( িশকা অনযুায়ী 9সই সব এলাকায় 
শারীিরক <িতবqকতা ~াপন ক�ন (েযমন- ¡াি|ক <িতর:ার 
9দওয়াল), 9যখােন 9স,িল বায়ু<বাহ, তাপ অথবা বায়ু চলাচল 
<িNয়া ব2াহত করেব না।

9যখােন স�ব, িনিদ(©ভােব পৃথক <েবশªার এবং <~ান পথ িনিদ(©
ক�ন।

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf


মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
শারীিরক 
দরূ) বজায় রাখা 
(চলেছ)

স� আইলস,িলেত (েযমন- িসেনমা হেলর সাির,িলর মােঝ) 
<িতবqকতা, 9টপ বা তীর িচ},িল ব2বহার কের বাই-
িডেরকশনাল ফুট ¬2ািফক �াস করার ব2ব~া রাখুন এবং সব 
সময় ব2বহায( ও <ায়শই িভড় হেত পাের এমন লাইন,িলর পােশ 
6 ফুট দরূ� িবষয়ক সাইেনজ এবং দরূ� িচি}ত িনেদ(শনা 9পা| 
ক�ন।

সামািজক দরূ� বজায় রাখা যােব না এমন 9যেকােনা বসার 
এলাকা,িল বq কের িদন।

খাদ2 সরবরাহ িবষয়ক 9যেকােনা পিরেষবার জন2, �া~2 িবভাগ 
(Department of Health, DOH)-এর "খাদ2 সরবরাহ িবষয়ক 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance 
for Food Services), অনযুায়ী কাজ ক�ন এবং খাদ2/পানীেয়র 
9:ে; িনজ�-েসবা (উদাহরণ��প, মশলা, 9সাডা) বq ক�ন 
এবং অনেুমািদত এলাকায় lধুমা; কমPেদর কতৃ( ক খাদ2/পানীয় 
পিরেবশন করার সুেযাগ রেয়েছ।

ছিব 9দখােনা/ি�িনং 9শষ হওয়ার পের িসেনমা হল,িল সূণ(�েপ 
পির®ার এবং জীবাণমুvু করার সুেযাগ 9দওয়ার জন2 এবং লিবেত 
িভড় করা এড়ােত পুরাতন ছিব 9দখােনার সময়সূিচ।

সেব(া� ধারণ:মতা এবং সামািজক দরূে�র শত( াবিল 9মেন চলা 
িনি�ত করেত ভবেনর িভতের ও বাইের দশ(কেদর িভেড়র মা;া 
পয(েব:েণর পাশাপািশ িনয়�ণ ক�ন । 

দশ(কেদর জেড়া ও সািরব¢ হওয়া িনিষ¢ ক�ন এবংজেড়া ও 
সািরব¢ হওয়া <িতহত করেত পয(া¯ কমP বা িনরাপ�া ব2ব~া 
বজায় রাখুন।

সরু7ামলূক সর9াম িনি�ত ক�ন 9য কমP এবং দশ(কেদর িজম বা িফটেনস 9সuাের 
<েবেশর অনমুিত 9দওয়া হয় 9কবলমা; যিদ তারা একt �হণেযাগ2 
মেুখর আবরণ পের থােকন, যিদ তােদর বয়স 2 বছেরর 9বিশ হয় 
এবং তারা িচিকৎসাগতভােব এই ধরেনর আবরণ সহ2 করেত স:ম 
হন।

িনি�ত ক�ন 9য আগত ব2িvরা 9য সময় তােদর বসেত হেব 9স 
সময় খাওয়া বা পান করার সময় ছাড়া সব সময় মখু 9ঢেক 
রােখ। 

কম(চারীর জন2 িবনামেূল2 একt �হণেযাগ2 মেুখর আবরণ 
কম(চারীেদর <দান ক�ন।

�ীকৃত মেুখর আবরণ,িলর মেধ2 অOভু( v, িক± 9স,িলর মেধ2 
সীমাব¢ নয়, কাপড় (েযমন- বািড়েত ²তির 9সলাই করা কাপড়, 
ফািল কের কাটা, ব2া³ানা), সািজ( ক2াল মা´, N95 9রি�েরটর 
এবং 9ফস িসµ। 

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf


মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
:িতর7ামলূক 
সর9াম (চলেছ))

মেুখর আবরণ,িল অবশ2ই পির®ার করেত বা বদলােত হেব এবং 
9শয়ার করা যােব না। 9রাগ িনয়�ণ ও <িতেরাধ 9ক¶ (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) িনেদ( িশকা পড়ুন।

কীভােব ব2িvগত <িতর:ামলূক সর·াম (Personal Protective 
Equipment, PPE) পরেত, খুলেত, পির®ার করেত (েযমন-
<েযাজ2) এবং ¸ংস করেত হয় তা িনেয় কমPেদর <শী:ণ িদন। 

ব2ব¹ত ºব2ািদর (েযমন- ক2াশ 9রিজ|ার, tিকট ´2ানার, 
tিকট িকয়´) ভাগাভািগ সীিমত করার পাশাপািশ ভাগভািগ কের 
�শ( করা পৃ�তেলর ব2বহার সীমাব¢ ক�ন বা িনেয়ািজত 
কমPব»ৃ যখন ভাগাভািগ করা িজিনসপ; বা <ায়শই �শ(কৃত 
পৃ©তল �শ( কের তখন তােদরেক ¼াভস পরেত হেব বা িনেয়ািজত 
কমPেদর �শ( করার আেগ ও পের হাত জীবাণমুvু কের িনেত 
হেব।

বায়ু পির=তকরণ 
এবং িবিAং িসেBম

9স½াল এয়ার হ2া³িলং িসে|মসহ 9ফিসিলtর জন2, 9ক¶ীয় 
HVAC িসে|ম িফ¾ােরশন বত( মােন ইন|ল করা িফ¾ার র 2াক 
এবং এয়ার হ2া³িলং িসে|েমর সােথ সাম·স2পূণ( সব(ািধক 9রেটড 
পির¿াবণ পূরণ কের তা িনি�ত ক�ন, ন2ূনতম MERV-13 অথবা 
িশে�র সমতুল2 বা তার 9চেয় 9বিশ (েযমন- HEPA), <েযাজ2 এবং 
9যমন- HVAC 9টকিনিশয়ান, 9পশাদার, বা 9কাািনর ªারা একt 
<ত2িয়ত 9টকিনিশয়ান বা সং~া, ASHRAE <ত2িয়ত, 9পশাদার, 
<ত2িয়ত 9রে¬া-কিমসিনং 9পশাদার অথবা িনউ ইয়েক( র 
লাইেসD<া¯ 9পশাদার িবিµং ইি·িনয়ার ªারা <ত2িয়ত।

9ক¶ীয় এয়ার হ2া³িলং িসে|মসহ 9ফিসিলtর জন2 9য,িল উপের 
উিÀিখত ন2ূনতম িফ¾ােরশেনর মা;া (অথ(াৎ, MERV-13 বা তার 
9বিশ) পিরচালনা করেত পাের না, দায়ব¢ পÁ,িলর অবশ2ই 
উিচৎ একt <ত2িয়ত HVAC 9টকিনিশয়ান, 9পশাদার, অথবা 
9কাািন, ASHRAE-<ত2িয়ত 9পশাদার, <ত2িয়ত 9রে¬া-কিমশিনং 
9পশাদার অথবা িনউ ইয়ক(  লাইেসD<া¯ 9পশাদার িবিµং 
ইি·িনয়ােরর 9থেক সাt( িফেকট 9নওয়া এবং নিথভুv করা 9য 
বত( মােন ইন|ল করা িফ¾ার র 2াক িফ¾ােরশন ন2ূনতম Kর 
(েযমন- MERV-13 বা তার 9বিশ) সােথ সাম·স2পূণ( নয় এবং 
এয়ার হ2া³িলং িসে|ম Kের গরম এবং ঠাÃা করেত অ:ম যা 
তারা অন2থায় COVID-19 মহামািরর জন�া~2 সÄেটর আেগ করেত 
পারেতন এবং যিদ 9তমন উ� মা;ার িফেÅশন (অথ(াৎ MERV-13 
বা তার 9বিশ) ইDটল করা হেতা, 9সই 9:ে; করেত পারেতন। 

• অিতিরv 9ভিuেলশন এবং এয়ার িফেÅশন িমtেগশন 
9<ােটাকলসহ একt িনÆ িফেÅশন 9|ট বা ~ানীয় �া~2 
িবভােগর কম(কত( ােদর ªারা পিরচালনা করার জন2 এই ধরেনর 
কাজগপ; রাখেত হেব।

9স½াল এয়ার হ2া³িলং িসে|ম এবং MERV-13 (অথবা তার 9বিশ) 
িফেÅেরশন ~াপেনর জন2, CDC এবং ASHRAE সুপািরশ অনযুায়ী 
অিতিরv 9ভিuেলশন এবং এয়ার িফেÅশন িমtেগশন 9<ােটাকল 
�হণ করার কথা িবেবচনা ক�ন, িবেশষ কের 15 বছেরর 9বিশ 
পুরেনা ভবেনর জন2, যার মেধ2 রেয়েছ:

• 9ক¶ীয় ব2ব~ার <েয়াজনীয় 9রে¬া-কিমশিনং, 9সই সােথ 
<েয়াজন অনযুায়ী পরী:া, ভারসাম2 এবং 9মরামত করা;

• 9ভিuেলশন 9রট এবং আউটেডার এয়ার 9ভিuেলশন যতটা 
স�ব বাড়ােনা;

• দীঘ( সময় ধের িসে|ম চাল ুরাখা, িবেশষ কের দখলদািরে�র 
আেগ এবং পের ²দিনক কেয়ক ঘuার জন2;

• চািহদা-িনয়ি�ত 9ভিuেলশন িনি�য় করা, 9যখােন যুিvসÇত 
এবং তাজা বায়ু সরবরাহ বিৃ¢ কারী িসে|ম র:ণােব:ণ;

• 9যখােন স�ব 40-60% এর মেধ2 আেপি:ক আº(তা বজায় 
রাখা;

• স�াব2 মা;ায় পুনঃসÉালন �াস বা িনমূ(ল করার জন2 
আউটেডার এয়ার ড2াার 9খালা;

• বাইপাস সীিমত করার জন2 িফ¾ােরর িকনারা িসল করা;
• এ,িল সÊকভােব কাজ করেছ তা িনি�ত করেত িসে|ম এবং 

িফ¾ার িনয়িমত পিরদশ(ন করা এবং িফ¾ার,িল যথাযথভােব 
ইন|ল করা, পিরেষবার 9ময়াদকােল সািভ( স করােনা হয় তা 
িনি�ত করা।

• বািস»ােদর িনরাপ�া এবং �াËে»2র জন2 সুেযাগ 9রেখ জানালা 
9খালা রাখা;

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
বায়ু পির=তকরণ 
এবং িবিAং িসেBম 
(চলমান)

9যসব ফ2ািসিলtর একt 9ক¶ীয় এয়ার হ2া³িলং িসে|ম আেছ যা 
MERV-13 বা তার 9বিশিফ¾ােরশন 9রtং পূরণ করেত অ:ম 
তােদর অবশ2ই CDC এবং ASHRAE, সুপািরশ অনযুায়ী অিতিরv 
9ভিuেলশন এবং এয়ার িফেÅশন িমtেগশন 9<ােটাকল �হণ করেত 
হেব।

• 9ক¶ীয় ব2ব~ার <েয়াজনীয় 9রে¬া-কিমশিনং, 9সই সােথ 
<েয়াজন অনযুায়ী পরী:া, ভারসাম2 এবং 9মরামত করা;

• 9ভিuেলশন 9রট এবং আউটেডার এয়ার 9ভিuেলশন যতটা 
স�ব বাড়ােনা;

• দীঘ( সময় ধের িসে|ম চাল ুরাখা, িবেশষ কের দখলদািরে�র 
আেগ এবং পের ²দিনক কেয়ক ঘuার জন2;

• চািহদা-িনয়ি�ত 9ভিuেলশন িনি�য় করা এবং িবl¢ বায়ু 
চলাচল বিৃ¢ কের এমন িসে|ম,িল র:ণােব:ণ করা;

• 40-60% এর মেধ2 আেপি:ক আº(তা বজায় রাখা;
• স�াব2 মা;ায় পুনঃসÉালন �াস বা িনমূ(ল করার জন2 

আউটেডার এয়ার ড2াার 9খালা;
• বাইপাস সীিমত করার জন2 িফ¾ােরর িকনারা িসল করা;
• এ,িল সÊকভােব কাজ করেছ তা িনি�ত করেত িসে|ম 

এবং িফ¾ার িনয়িমত পয(েব:ণ করা এবং িফ¾ার,িল 
যথাযথভােব ইন|ল করা, পিরেষবার 9ময়াদকােল সািভ( স 
করােনা হয় তা িনি�ত করা।

• বািস»ােদর িনরাপ�া এবং �াËে»2র জন2 সুেযাগ 9রেখ 
জানালা 9খালা রাখা;

• বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনি�য় করেত যথাযথভােব িডজাইন 
করা এবং অিতেব,নী জীবাণ ুিবিকরণ (Ultraviolet 
Germicidal Irradiation, UVGI) ইন|ল করা এবং/অথবা

• বহনেযাগ2 এয়ার ি{নার (উদাহরণ��প, ²বদ2ুিতক HEPA 
ইউিনট) ব2বহার করা, 9য ইউিনট,িল যথাযথ কম(:মতা 
Kের সেব(া� বায়ু পিরবত( ন হার <দান কের এবং :িতকর 
বাইে<াডাo উৎপাদন কের না।

9যসব িসেনমা হেল 9স½াল এয়ার হ2া³িলং িসে|ম 9নই, 9স,েলােত 
CDC এবং ASHRAE সুপািরশ অনযুায়ী অিতিরv 9ভিuেলশন এবং 
এয়ার িফেÅশন িমtেগশন 9<ােটাকল �হণ ক�ন, যার মেধ2 
রেয়েছ:

• সÊকভােব কাজ করেছ তা িনি�ত করেত 9যেকােনা �েমর 
9ভিuেলশন িসে|ম এবং িফ¾ার িনয়িমত পয(েব:ণ করা 
এবং িফ¾ার,িল যথাযথভােব ইন|ল করা, পিরেষবার 
9ময়াদকােল সািভ( স করােনা হয় তা িনি�ত করা।

• দীঘ( সময় ধের 9যেকােনা �েমর 9ভিuেলশন িসে|ম চাল ু
রাখা, িবেশষ কের দখলদািরে�র আেগ এবং পের ²দিনক 
কেয়ক ঘÌার জন2;

• বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনি�য় করেত যথাযথভােব িডজাইন 
করা এবং অিতেব,নী জীবাণ ুিবিকরণ (Ultraviolet 
Germicidal Irradiation, UVGI) ইন|ল করা; এবং/অথবা

• বহনেযাগ2 এয়ার ি{নার (উদাহরণ��প, ²বদ2ুিতক হাই-
ইিফিসেয়িD পাt( Íেলট এয়ার (high-efficiency particulate air, 
HEPA) ইউিনট) ব2বহার করা, 9য ইউিনট,িলেত যথাযথ 
কম(:মতা Kের সেব(া� বায়ু পিরবত( ন হার <দান কের এবং 
:িতকর বাইে<াডাo উৎপাদন কের না।

সর·াম,িল কতিদন ধের িনি�য় িছল তার উপর িনভ( র কের, 
9মিশনাির (েযমন- ভাÎভ এবং সুইচ) সÊকভােব অপােরট করেছ 
তা িনি�ত করেত িনেয়ািজত প:গণেক িসে|ম,িলেক সতক( তার 
সােথ পয(েব:ণ কের চালােত হেব। 

(িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO অOব(তPকালীন COVID-
19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন)।

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources


মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
বায়ু পির=তকরণ 
এবং িবিAং িসেBম 
(চলমান)

• তাজা বায়ু �হণ সেব(া� করেত �ম 9ভিuেলশন িসে|ম 
9সtং করা, 9Ïায়ার ফ2ান কম গিতেত 9সট করা এবং 
বািস»ােদর 9থেক যতদরূ স�ব দেূর মখু কের 9দওয়া; 

• 9যখােন স�ব 40-60% এর মেধ2 আেপি:ক আº(তা বজায় 
রাখা;

• বািস»ােদর িনরাপ�া এবং �াËে»2র জন2 সুেযাগ 9রেখ 
জানালা 9খালা রাখা;

• 9যেকােনা িসিলং ফ2ান 9সট করা যােত বািস»ােদর 9থেক 
উপেরর িদেক বাতাস টানেত পাের, যিদ <েযাজ2 হয়;

• 9যখােন স�ব ইনেডার বাতাস এÐজে|র বদেল জানালায় 
ফ2ােনর অ�ািধকার 9দওয়া;

• এমন ফ2ান ব2বহার করা 9থেক িবরত থাকা যা lধুমা; 
বাতাস পুনঃ<বাহ কের অথবা যথাযথ িন®াশন ব2ব~া 
সরবরাহ না কের lধুমা; একt ঘের বাতাস 9দয়;

• বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনি�য় করেত যথাযথভােব িডজাইন 
করা এবং অিতেব,নী জীবাণ ুিবিকরণ (Ultraviolet 
Germicidal Irradiation, UVGI) ইন|ল করা এবং/অথবা

• বহনেযাগ2 এয়ার ি{নার (উদাহরণ��প, ²বদ2ুিতক HEPA 
ইউিনট) ব2বহার করা, 9য ইউিনট ,িল যথাযথ কম(:মতা 
Kের সেব(া� বায়ু পিরবত( ন হার <দান কের এবং :িতকর 
বাইে<াডাo উৎপাদন কের না।

এেকবাের বq থাকা একt িবিµংেয় দশ(ক িফের আসার আেগ, 
একt �া~2কর এবং িনরাপদ পিরেবশ সুিনি�ত করার জন2 
যথাযথ পরী:া, পয(া¯ কাজ এবং মলূ2ায়ন সÑ করেত হেব।

(িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO অOব(তPকালীন 
COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 
9দখুন)।

DাEFিবিধ, পিরIরণ 
এবং জীবাণুমJুকরণ

9রাগ িনয়�ণ এবং <িতেরাধ 9ক¶ (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) এবং �া~2 দ¯র (Department of Health, 
DOH)-এর 9দওয়া �া~2িবিধ, পির®ারকরণ এবং জীবাণমুvুকরেণর 
িনেদ(শনাবিল 9মেন চলনু এবং পির®ার ও জীবাণমুvুকরেণর লগ,িল 
র:ণােব:ণ ক�ন যােত তািরখ, সময় এবং পিরসর নিথব¢ করা 
থােক।

সাইেট হােতর �া~2িবিধ পালেনর জন2 িনিদ(© জায়গা রাখুন এবং 
র:ণােব:ণ ক�ন, সাবােনর সেÇ হ2া³ওয়ািশং সহ, জল এবং 
কাগেজর 9তায়ােল সরবরাহ করার পাশাপািশ 9য অÉেল হাত 9ধায়া 
স�ব নয় 9সখােন একt 60% বা তার 9বিশ অ2ালেকাহল যুv 
অ2ালেকাহল িভি�ক হ2া³ স2ািনটাইজার 9রেখ িদন।

কমP এবং দশ(কেদর ব2বহােরর জন2 িসেনমা হল জেুড় হ2া³ 
স2ািনটাইজার 9রেখ িদন (উদাহরণ��প, <েবশªার/<~ান, ক2াশ 
9রিজ|ার, tেকট 9কিবন)।

হাত 9বিশ ময়লা থাকেল সাবান ও পািন িদেয় তা ধুেত হেব এ 
ধরেনর একt িনেদ(শনা সÒিলত সাইেনজ হ2া³ স2ািনটাইজার রাখা 
~ােন টাঙােত হেব; হাত 9বিশ ময়লা থাকেল হ2া³ স2ািনটাইজার 
কাজ কের না।

ব2ব¹ত PPE-সহ িবিভÑ ময়লা-আবজ( না 9ফলার জন2 িসেনমা হেলর 
কাছাকািছ ময়লার ঝুিড় রাখুন। 

কাপেড়র িসট বা অন2ান2 িসট,িল যা পির®ার এবং জীবাণমুvুকরণ 
করেত আেরা কÊন হেত পাের 9স,িলর উপর িসট কভার রাখুন।

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home


মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
DাEFিবিধ, 
পিরIারকরণ এবং 
জীবাণুমJুকরণ 
(চলেছ)

একািধক মানেুষর ব2বহার করা এবং <ায়শই 9ছাঁয়া হয় এমনসব 
বÔ ব2বহােরর পূেব( ও পের যােত কমPেদর হাত পির®ার রাখার 
উপকরণ রাখুন এবং তােদরেক �া~2িবিধ 9মেন চলেত উৎসািহত 
ক�ন।

িসেনমা হল িনয়িমতভােব পির®ার এবং জীবাণমুvু করেত হেব 
এবং অেনেকর ªারা ব2ব¹ত উ� ঝঁুিক সÑ ~ান,িলেক এবং 
<ায়শই �শ( করা পৃ©তল,িল আেরা ঘনঘন পির®ার এবং 
জীবাণমুvু করেত হেব।

দশ(কগণ ব2বহােরর পর িথেয়টােরর সকল আসন পির®ার এবং 
জীবাণমুvু ক�ন (উদাহরণ��প, 9চয়ার, আম(ের|) । 

COVID-19-এর িব�ে¢ কায(কর িহেসেব পিরেবশ সংর:ণ এেজিD 
(Environmental Protection Agency, EPA) কতৃ( ক �ীকৃত পিরেবশ 
সংর:ণ দ¯র (DEC) -এর সাম�ী ব2বহার কের অবশ2ই 
পির®ারকরণ এবং জীবাণমুvুকরণ সÑ করেত হেব।

িনি�ত ক�ন 9য <েত2কবার ব2বহােরর পর 3-D চশমা,িল 
পির®ার এবং জীবাণমুvু করা হয় যিদ না 9স,েলা ¸ংসেযাগ2 
হয়। 

কমPেদর মেধ2 খাদ2 এবং পানীয় ভাগাভািগ কের 9নওয়া িনিষ¢ 
ক�ন (উদাহরণ��প, িনজ�-পিরেবিশত খাবার এবং পানীয়)।

Kযাগােযাগ িনি�ত ক�ন 9য আপিন 9|েটর-ইসু2 করা িশে�র িনেদ( িশকাt 
পয(ােলাচনা কেরেছন এবং বেুঝেছন এবং এtও িনি�ত ক�ন 9য 
আপিন 9স,িল কায(কর করেবন।

সাইেনজ ও 9মৗিখক 9যাগােযােগর মাধ2েম ব2িvেদর PPE, িবেশষত 
মেুখর আবরেণর ব2াবহােরর 9:ে; CDC এবং DOH এর িনেদ( িশকা 
9মেন চলেত উৎসাহ িদন।

কমP ও দশ(করা 9যন যথাযথ �া~2িবিধ, শারীিরক দরূ� মানা, 
PPE-এর যথাযথ ব2বহার এবং পিরËÑতা ও জীবানমুvুকরণ 
9<ােটাকল 9মেন চেলন 9সt Öরণ কিরেয় িদেত িসেনমা হেলর 
িভতের ও বাইের িনেদ(শনা সংবিলত 9নাtশ টািঙেয় িদন।

সহেজই নজের পের এমনভােব সাইেট সূণ( করা িনরাপ�ার 
পিরক�না 9পা| ক�ন।

কমP ও দশ(কেদর জন2 একt 9যাগােযাগ পিরক�না <ণয়ন ক�ন 
যার মেধ2 <েযাজ2 িনেদ(শনা, <িশ:ণ, সাইেনজ এবং তথ2 অOভু( v। 
ওেয়বেপজ, 9টÐট এবং ইেমল �প এবং 9সাশ2াল িমিডয়া গেড় 
9তালার কথা িবেবচনা ক�ন। 

িNিনং কমP এবং স�ব হেল ক½াoর ও 9ভ³রেদর বাধ2তামলূক �া~2
পরী:া ব2ব~া বাKবায়ন করেত হেব তেব এই ধরেনর �া~2 
পরী:া দশ(ক ও 9ডিলভাির কমPেদর জন2 বাধ2তামলূক করা যােব 
না।

দশ(কগণ িসেনমা হেল িরেপাট(  করার আেগ যতটা স�ব দরূবতP 
উপােয় (েযমন- 9টিলেফান বা ইেলক¬িনক সমী:ার মাধ2েম) ি�িনং 
পিরচালনা ক�ন।

মািক( ন সম-অিধকার কিমশন মািক( ন সমান সুেযাগ কিমশন (U.S. 
Equal Opportunity Commission) বা �া~2 িবভাগ-এর নীিতমালা 
অনযুায়ীও তাপমা;া পরী:া করা হেত পাের। 

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf


মািলক এবং কম*চারীেদর জন2 
িসেসমা হল সং5া6 িনেদ* িশকা

এই িনেদ( িশকা,িল পিরচালনার জন2 অনেুমািদত সকল িসেনমা হেলর 9:ে; <েযাজ2; এই িনেদ( িশকা ?াইভ-ইন িসেনমা হল, 
লাইভ পারফরম2াD বা পারফিম(ং আট( স 9ভন2ুর 9:ে; <েযাজ2 নয়। িবKািরত তেথ2র জন2 "িসেনমা হল সংNাO 
অOব(তPকালীন COVID-19 িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls) 9দখুন।

িসেনমা হল,িল lNবার, 23 অেoাবর, 2020 পয(O বq িছল, 9য সমেয় িনউ ইয়ক(  িসtর বাইেরর কাউিu,েত 
COVID-19 শনােvর হার 14-িদেনর পয(ায় Nিমক গড় 2%-এর িনেচ থাকেব 9সখানকার িসেনমা হল,েলা এবং বত( মােন 
{া|ার 9জান িহেসেব িচি}ত নয় এমন ~ােনর িসেনমা হল,েলা এই িনেদ( িশকা 9মেন পুনরায় চাল ুকরা 9যেত পাের। 

COVID-19 জন�া~2 িবষয়ক জ�ির সময়কােল, সমK মািলক ও পিরচালকেদর 9|ট এবং 9ফডােরেলর শত( াবিলর 9যেকােনা 
পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং 9সই পিরবত( ন,িল তােদর িNয়াকলােপ অOভু( v করেত হেব। 9কােনা 
িবদ2মান <েযাজ2 ~ানীয়, 9|ট এবং 9ফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং মান <িত~াপন করা এই িনেদ( িশকার উে�শ2 নয়।

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম চচ3 া
িNিনং(অবFাহত) �ীিনং এ অবশ2ই ন2ূনতমভােব িজে×স করেত হেব: (1) গত 14 

িদেন COVID-19-এর উপসগ(, (2) গত 14 িদেন পেজtভ COVID-
19 ডায়াগনি|ক পরী:া, (3) গত 14 িদেন িনি�ত বা 
সে»হজনক COVID-19 শনাv হওয়া ব2িvর সােথ ঘিন� 9যাগােযাগ 
এবং/অথবা (4) গত 14 িদেন 24 ঘÌার 9বিশ সময় ধের 
COVID-19-এর উেÀখেযাগ2 কিমউিনt িবKার রেয়েছ এমন 
9কােনাএকt 9|েটর মেধ2 Øমণ কেরেছন িক না। 

COVID-19-এর ব2াপক িবKার রেয়েছ এমন 9|ট ও 9দশ এবং 
9কায়ারাuাইেনর শত( াবিল সিক( ত সেব(া� হালনাগাদকৃত তেথ2র 
জন2 DOH ¬ােভল অ2াডভাজির 9দখুন।

যথাযথ পে:র উিচৎ কমPেদর জন2 এt আবশ2ক করা যােত, যিদ 
এবং যখন উপযু(v 9কােনা <েÙর <িত তােদর উ�ের পিরবত( ন হয় 
তারা 9যন অিবলেÒ তা <কাশ কেরন, 9যমন- যিদ তারা উপসগ( 
অনভুব করেত l� কেরন, কােজর সময় বা তার পের।

COVID-19 উপসগ(,িলর সােথ িমেল যাওয়া 9যেকােনা ব2িvেক 
িসেনমা হেল <েবশ করার অনমুিদত 9দওয়া যােব না এবং মলূ2ায়ন 
ও পরী:ার জন2 তােদর �া~2েসবা <দানকারীর সােথ 9যাগােযাগ 
করার িনেদ(শ িদেয় বািড় পাঠােত হেব।

COVID-19 9টে|র ফলাফল পিজtভ এেল অিবলেÒ তা 9|ট ও 
~ানীয় �া~2 দ¯ের জানান।

সমK 9কায়ােরuাইন পয(ােলাচনা করেত �হণ ও <ত2ায়ন করার 
জন2 দায়ব¢ 9যাগােযােগর একt 9ক¶ীয় িব»ু িনধ(ারণ ক�ন। 

িসেনমা হেল থাকাকালীন 9কােনা ব2িvর উপসগ( 9দখা 9দওয়া মা; 
অবশ2ই পাÚ(বতP এলাকার কমPেদর অথবা যারা অিবলেÒ আNাO
হেয় থাকেত পােরন তােদর 9সই ব2িv িবিµং জেুড় 9কাথায় 
9কাথায় িছেলন 9স সেক(  তথ2 সহ অবিহত করেত হেব এবং 
যিদ উপসগ( সিহত ব2িv পিজtভ পরী:া কের থােকন 9স 
িবষেয়ও তােদর অবিহত করেত হেব।

উৎসািহত ক�ন - িক± আেদশ করেবন না - 9য কu2াo 
9¬িসংেয়র জন2 দশ(কগণ একt �া~2 পরী:া সÑ কের এবং/অথবা
9যাগােযােগর তথ2 <দান কের।

যথাযথ PPE পিরধান কের বা �শ(হীন উপােয় সÑ করা 
9ডিলভাির,িল ও দশ(কগণ ছাড়া, কম(চারী, Êকাদার এবং 9ভ³রসহ 
<েত2ক ব2িv, যােদর িসেনমা হেল অন2ান2 ব2িvেদর সােথ িনকট 
সং�শ( হেয় থাকেত পাের তােদর জন2 একt লগ বজায় রাখুন। লেগ 
9যাগােযােগর তথ2 থাকেত হেব, একজন কমP COVID-19-এ আNাO 
হেল যােত সব পিরিচিত শনাv করা 9যেত পাের, তােদর খুেঁজ পাওয়া 
যায় এবং তােদর জানােনা যায়।

দশ(কেদর একt কu2াo 9¬িসং-এ অÛ-ইন করার একt প¢িত 
<Kাব ক�ন, 9যমন- অনশুীলনেযাগ2 (উদাহরণ��প, অি�ম 
অনলাইেন tেকট 9কনার সময় অÛ-ইন ক�ন)। 

9য কমPরা ি�িনং কায(Nম সাদন কেরন তােদর CDC, DOH এবং 
OSHA 9<ােটাকেলর সােথ পিরিচত িনেয়াগকত( ার ªারা সনাv করা 
ব2িvেদর ªারা <িশি:ত হওয়া উিচত।

সে»হভাজন COVID-19 বা এেত আNাO কমP িকংবা COVID-19 
9রাগীর ঘিন� বা িনকট সং�েশ( আসা 9কােনা কমPর পুনরায় কােজ 
9যাগদােনর 9<ােটাকল ও নীিতমালা জানেত DOH-এর িনেদ( িশকাt
পড়ুন।

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

