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িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

এই িনেদ( িশকা, চালনা করার অনমুিত4া5 সকল অভ89রীণ, ি=প এবং আউটেলট মলDিলর EFেG 4েযাজ8। 

গভন$েরর িনব$াহী আেদশ অনযুায়ী, িন5িলিখত িনেদ$ িশকা অনসুাের িনউ ইয়ক$  শহেরর শিপং মল@িল বুধবার, 9ই 
CসেDEর, 2020 Cত পনুরায় খুলেত পাের। সKূণ( িববরেণর "িনউ ইয়ক(  শহের মলDিলর জন8 COVID-19 সKিক( ত 
অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls in New York City) Eদখুন।

COVID-19 জনSােT8র জUরী অবTার সময়, সকল মেলর একক মািলক/মািলকগণ/পিরচালকেদর মল সংXা9 রাজ8 
এবং Eফডারাল 4েয়াজনীয়তার Eয Eকােনা পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং এই পিরবত( নDেলা তােদর 
িXয়াকলােপ অ9ভু( \ করেত হেব। Eকােনা িবদ8মান 4েযাজ8 Tানীয়, রাজ8, এবং Eফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং 
মান 4িতTাপন করা এই িনেদ( িশকার উে]শ8 নয়।

িনউ ইয়ক(  িস*েত িনেয়াগকত( া
ও কম(চারীেদর জন6 মল 
সং9া: িনেদ( িশকা

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম অনশুীলন

শারীিরক দরূ) Eয Eকােনা ভাড়ােটেদর সােথ সম_য় Eরেখ, কমP এবং `াহকেদর 
উপিTিত সেব(াa দখলদািরেbর 50% পয(9 সীমাবf থােক তা 
িনিgত কUন, সকল `াহক সহ, যারা তােদর িনেজেদর 
পF/পিরবার/গৃহেTর অংশ নয় এমন সকল ব8ি\েদর Eথেক 
6 ফুেটর ব8বধান অবশ8ই রাখেবন, এবং সব( EFেG, তােদর 
তখনই মেল এবং তার িভতেরর ব8বসাDিলেত 4েবেশর অনমুিত 
Eদওয়া যােব যিদ তারা এক, `হণেযাগ8 মেুখর আবরণ পেরন 
এবং Eসখােন থাকাকালীন Eসই মেুখর আবরণ সব(Fন পের থােকন; 
যিদ তােদর বয়স 2 বছেরর Eবিশ হয় এবং িচিকৎসাগতভােব Eস, 
সহ8 করেত সFম হয়। 

িনউ ইয়ক(  শহেরর শিপং মলDিলেত ধারণFমতা এবং মখু Eঢেক 
রাখার 4েয়াজনীয়তা Eমেন চলা হয় তা িনিgত করার জন8 মল 
এলাকার বাইেরর 4েবশqারDিলেত অবশ8ই একজন কম(চারীেক 
উপিTত থাকেত হেব।

কম(চারী এবং `াহকেদর মেধ8 6 ফুট দরূb িনিgত কUন, যিদ না 
িনরাপrা বা মলূ কায(কলােপর জন8 Ss দরূেbর 4েয়াজন হয় 
(উদাহরণStপ ক8াশ Eরিজuার পিরচালনা, পণ8 সরােনা)। শিপং 
মেলর িভতের বা শিপং মেল অবিTত ব8বসাDিলেত থাকাকালীন, 
কম(চারী এবং `াহক সহ, সকল ব8ি\েক অবশ8ই সব সময় মেুখর 
আবরণ পরেত হেব।

সেব(াa ধারণFমতার 4েয়াজনীয়তা Eমেন চলা িনিgত করেত শিপং 
মেলর িভতের 4েবশ করা ব8ি\েদর 4বাহ কেঠারভােব পয(েবFণ 
এবং িনয়xণ কUন, এবং সব সময় এই ফ8িসিল,র বত( মান 
ধারণFমতার এক, সyক গণনা বজায় রাখুন।  

সামািজক দরূb, মেুখর আবরণ ব8বহার করা, িনেদ( িশকা Eমেন 
চলা, এবং সমােবেশর সীমাবfতা বলবৎ করার জন8 পয(া5 
কমP/িনরাপrা কমPেদর উপিTিত িনিgত কUন।

`াহকেদর ঘুের Eবড়ােনা এবং অ4েয়াজনীয় সমােবশ িনিষf কUন 
এবং চলাচেলর 4বাহ কেঠারভােব পয(েবFণ করার জন8 এবং
এই ধরেনর সমােবশ এবং ঘুের Eবড়ােনা ব| করেত পয(া5 
কমP/িনরাপrা কমPেদর উপিTিত বজায় রাখুন।

Eযখােন 4েযাজ8 সুিবধাDিল ব| কUন বা পিরবত( ন কUন, যার 
মেধ8 রেয়েছ: 
• শিপং মেলর মেধ8 সাধারণ বসার জায়গাDিল ব| করা।
• িনেজর পিরেবশেনর বার এবং স8াম~ার;
• পািনর Eফায়ারা ব| করা।

ভ8ােল সািভ( স Tিগত করা।

আ9ঃব8ি\গত Eযাগােযাগ এবং সমােবশ কমােত মেলর সময়সীমা 
সম_য় কUন এবং বিধ(ত পির�ার এবং জীবানমু\ুকরণ 4িXয়া 
পিরচালনা করার অনমুিত িদন। 

সব িদক Eথেক 6 ফুট দরূb বজায় রাখার জন8 কােজর জায়গা 
এবং বসার জায়গার ব8বহার পিরবত( ন এবং/অথবা সীমাবf কUন। 

ইে�িরয়র Euােরর জন8 কাব(সাইড িপক-আপ এলাকা িনধ(ারণ কUন।

আলাদা 4েবশপথ ও বিহগ(মন পথ সু��ভােব িচি�ত কUন।

পণ8সাম`ী Eডিলভািরর জন8 �শ(হীন Eডিলভািরর পfিত কায(কর 
কUন, Eযখােন Eডিলভাির করার সময় চালেকরা গািড়র মেধ8ই থােকন। 

`াহকেদরেক �শ(হীন Eপেম� িবকs ব8বহার করেত বা অি`ম অথ( 
পিরেশাধ করেত উৎসািহত কUন।

এক, Eশয়ার করা িব�ামাগাের থাকাকালীন, অথবা Eস, ব8বহার 
করার জন8 অেপFা করার সময়, `াহকরা যােত সামািজক দরূb 
বজায় রাখেত পােরন তা িনিgত করেত সহায়তা করার জন8 
িনয়xেণর পfিতDিল 4েয়াগ কUন। 
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শারীিরক দরূ) 
বজায় রাখা (চলেছ)

`হকেদর িq-মখুী পােয় চলাচল কমােত উপযু\ ব8বTাপনা 4েয়াগ 
কUন, এবং সম� সাব(জনীনভােব ব8ব�ত এলাকাDিল এবং Eযখােন 
লাইন �তির হওয়ার স�াবনা Eবিশ অথবা মানষু জমােয়ত হেত 
পাের এমন সম� এলাকায় (েযমন �ক ইন/আউট Euশন, SাT8 
ি�িনংেয়র Euশন,শিপং মল-মধ8T িকয়�, িব�াম কF) ছয় ফুেটর 
ব8বধান িচি�তকারী দরূেbর মাক( ার এবং দরূb বজায় রাখার সে�ত 
Tাপন কUন। 

Eযাগােযাগ যতটা স�ব সীিমত কের, Eডিলভািরর জন8 িনিদ(� অ�ল 
Tাপন কUন।

ফুড Eকােট(  বসার জায়গা সহ Eযেকােনা অভ89রীণ ডাইিনং এলাকা Eযন 
ব| থােক তা িনিgত কUন; উপর�, শিপং মেলর সম� Eরuুের�, 
ফুড Eকােট( র মেধ8 অবিTত খাদ8 পিরেষবা 4িত�ানDিল সহ, �ধুমাG 
বিহর�ন ডাইিনং এর জন8 পিরচালনা করেত পাের, যিদ তােদর 
জনসাধারেণর জন8 এক, পৃথক বািহ8ক 4েবশqার থােক, এবং তােদর 
অবশ8ই SাT8 িবভাগ (Department of Health)-এর "COVID-19 
জনSােT8র জUরী অবTার সময় বিহর�ন এবং Eটক-আউট/েডিলভাির 
খাদ8 পিরেষবাDিলর জন8 অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা" (Interim Guidance 
for Outdoor and Take-Out/Delivery Food Services During the COVID-19 
Public Health Emergency) অনযুায়ী পিরচালনা করেত হেব।

এয়ার িফে7শন 
এবং িবি:ং িসে<ম

পুেরাপুির ব| কের Eদওয়া এক, ভবেন বািস�ারা িফের যাওয়ার 
আেগ, এক, সুT এবং িনরাপদ পিরেবশ িনিgত করার জন8 এক, 
ি4-িরটান( Eচক, কাজ এবং মলূ8ায়ন সK� কUন, এই িসেuমDিলর 
মেধ8 আেছ, িক� এেতই সীিমত নয়, যািxক ব8বTা, পািনর ব8বTা,
িলফট এবং HVAC িসেuম।

Eয সব শিপং মল 800,000 বগ( ফুেটর Eচেয় বড়, তােদর EFেG 
িনিgত কUন িবি�ং HVAC িসেuম িফ�ােরশন উaতম Eরট করা 
িফে�শেনর সােথ Eমেল যা বত( মােন ইনuল করা িফ�ার র ◌্যাক এবং 
এয়ার হ8া�িলং িসেuম িহেসেব, ন8ূনতম MERV-13, অথবা িশs সমতুল8 
বা বহৃrর (উদাহরণStপ, HEPA), Eযমন 4েযাজ8, এবং Eযমন 4ত8িয়ত 
একজন HVAC Eটকিনিশয়ান, Eপশাদার, বা সংTা, ASHRAE-র 4ত8িয়ত 
Eপশাদার, 4ত8িয়ত Eরে�া-কিমশিনং Eপশাদার, বা িনউ ইয়েক( র 
লাইেস�কৃত Eপশাদার িবি�ং ইি�িনয়ার qারা এবং নিথভু\।

যিদ এক, মল 800,000 বগ( ফুেটর Eবিশ এবং Eস, এক, 
িবি�ং HVAC িসেuম িফ�ােরশন Eর,ং পূরণ করেত অFম হয়
যা MERV-13 বা তার Eচেয় Eবশী, Eসই শিপং মলDিলেত অবশ8ই 
একজন 4ত8িয়ত HVAC Eটকিনিশয়ান, Eপশাদার, অথবা EকাKািন, 
ASHRAE-4ত8িয়ত Eপশাদার, 4ত8িয়ত Eরে�া-কিমশিনং Eপশাদার 
থাকেত হেব, একজন অথবা িনউ ইয়ক(  লাইেস�4া5 Eপশাদার িবি�ং 
ইি�িনয়ার qারা 4ত8িয়ত এবং নিথভু\ করেত হেব Eয বত( মােন 
ইনuল করা িফ�ার র 8াক এবং এয়ার হ8া�িলং িসেuম উrাপ এবং 
শীতলীকরেণর ন8ূনতম �র সKাদন করেত অFম হেব যা আেগ িছল 

Eয সব শিপং মল 800,000 বগ( ফুেটর Eবিশ এবং MERV-13 বা 
তার Eচেয় Eবিশ এক, িবি�ং HVAC িসেuম িফ�ােরশন Eর,ং 
পূরণ কের, এবং 800,000 বগ( ফুেটর কম শিপং মেলর জন8, 
CDC-র সুপািরশ অনযুায়ী অিতির\ Eভি�েলশন এবং এয়ার িফে�শন 
কমােনার E4ােটাকল `হণ করার কথা িবেবচনা কUন, িবেশষ কের 
Eয সব ভবন 15 Eবিশ পুরেনা, যার মেধ8 অ9ভু( \:
• Eভি�েলশন Eরট এবং আউটেডার এয়ার Eভি�েলশন যতটা 

স�ব বাড়ােনা;
• িসেuম দীঘ( সময় ধের চলমান রাখা (উদাহরণStপ, স�ব 

হেল 24/7);
• চািহদা-িনয়িxত Eভি�েলশন িনি£য় করা, Eযখােন যুি\স�ত, 

িক� তাও িসেuম বজায় রাখা যা তাজা বায়ু সরবরাহ বিৃf 
কের (উদাহরণStপ, কনফাের� বা িম,ং Uম);

• স�াব8 মাGায় পুনঃস�ালন ¤াস বা িনমূ(ল করার জন8 
আউটেডার এয়ার ড8াKার Eখালা;

• বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনি£য় করার জন8 যথাযথভােব 
িডজাইন করা এবং অিতেবDনী জীবাণ ুিবিকরণ (UVGI) 
Tাপেনর কথা িবেবচনা করা;

• বাইপাস সীিমত করার জন8 িফ�ােরর িকনারা িসল করা; 
এবং/অথবা

• তারা সyকভােব কাজ করেছ তা িনিgত করেত িসেuম এবং 
িফ�ার িনয়িমত পিরদশ(ন করা, এবং িফ�ারDিল যথাযথভােব 
ইনuল করা, পিরেষবার Eময়াদকােল সািভ( স করােনা হয় তা 
িনিgত করা।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html


WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

এই িনেদ( িশকা, চালনা করার অনমুিত4া5 সকল অভ89রীণ, ি=প এবং আউটেলট মলDিলর EFেG 4েযাজ8। 

গভন$েরর িনব$াহী আেদশ অনযুায়ী, িন5িলিখত িনেদ$ িশকা অনসুাের িনউ ইয়ক$  শহেরর শিপং মল@িল বুধবার, 9ই 
CসেDEর, 2020 Cত পনুরায় খুলেত পাের। সKূণ( িববরেণর "িনউ ইয়ক(  শহের মলDিলর জন8 COVID-19 সKিক( ত 
অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls in New York City) Eদখুন।

COVID-19 জনSােT8র জUরী অবTার সময়, সকল মেলর একক মািলক/মািলকগণ/পিরচালকেদর মল সংXা9 রাজ8 
এবং Eফডারাল 4েয়াজনীয়তার Eয Eকােনা পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং এই পিরবত( নDেলা তােদর 
িXয়াকলােপ অ9ভু( \ করেত হেব। Eকােনা িবদ8মান 4েযাজ8 Tানীয়, রাজ8, এবং Eফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং 
মান 4িতTাপন করা এই িনেদ( িশকার উে]শ8 নয়।

িনউ ইয়ক(  িস*েত িনেয়াগকত( া
ও কম(চারীেদর জন6 মল 
সং9া: িনেদ( িশকা

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম অনশুীলন

এয়ার িফে7শন 
এবং িবি:ং িসে<ম
(চলেছ)

অন8থায় COVID-19 জনSােT8র জUরী অবTার আেগ 4দান করেত 
সFম িছল যিদ এই ধরেনর উa মাGার িফে�শন (অথ(াৎ, 
MERV-13 বা তার Eবিশ) ইনuল করা হেয় থােক। উপর�, 
MERV-11 বা MERV-12 এর মেতা কম িফে�শন Eর,ং এ 
অিতির\ Eভি�েলশন এবং এয়ার িফে�শন কমােনার E4ােটাকল 
সহ পিরচালনা করার জন8 শিপং মলDিলেক অবশ8ই SাT8 িবভাগ 
(Department of Health, DOH)এর কােছ পয(ােলাচনা এবং 
অনেুমাদেনর জন8 এই ধরেনর নিথপG জমা করেত হেব। সকল 
EFেGই, দায়বf পFগণেক অবশ8ই অ9ত MERV-11 এর এক, 
িবি�ং HVAC িসেuম িফে�শন Eর,ং বজায় রাখেত হেব।

• উপর�, Eয সব শিপং মল MERV-13 বা তার Eবিশ িফ�ারের,ং 
পূরণ করেত অFম, তােদর CDC সুপািরশ অনযুায়ী অিতির\ 
Eভি�েলশন এবং এয়ার িফে�শন িম,েগশন E4ােটাকল Tাপন 
করেত হেব, Eযখােন উপযু\, যার মেধ8 থাকেব:
• Eভি�েলশন Eরট এবং আউটেডার এয়ার Eভি�েলশন 

যতটা স�ব বাড়ােনা;
• িসেuম দীঘ( সময় ধের চলমান রাখা (উদাহরণStপ, 

স�ব হেল 24/7); 
• চািহদা-িনয়িxত Eভি�েলশন িনি£য় করা, Eযখােন 

যুি\স�ত, িক� তাও িসেuম বজায় রাখা যা তাজা 
বায়ু সরবরাহ বিৃf কের (উদাহরণStপ, কনফাের� 

• বা িম,ং Uম); 
• স�াব8 মাGায় পুনঃস�ালন ¤াস বা িনমূ(ল করার জন8 

আউটেডার এয়ার ড8াKার Eখালা; 
• বায়ুবািহত ভাইরাস কণা িনি£য় করার জন8 যথাযথভােব 

িডজাইন করা এবং অিতেবDনী জীবাণ ুিবিকরণ (UVGI) 
Tাপেনর কথা িবেবচনা করা; 

• বাইপাস সীিমত করার জন8 িফ�ােরর িকনারা িসল করা; 
এবং/অথবা

• তারা সyকভােব কাজ করেছ তা িনিgত করেত িসেuম 
এবং িফ�ার িনয়িমত পিরদশ(ন করা, এবং িফ�ারDিল 
যথাযথভােব ইনuল করা, পিরেষবার Eময়াদকােল সািভ( স 
করােনা হয় তা িনিgত করা।

800,000 বগ( ফুেটর কম মেলর জন8, HVAC িসেuম িফে�শন 
বত( মােন ইনuল করা িফ�ার র ◌্যাক এবং এয়ার হ8া�িলং 
িসেuেমর সােথ সাম�স8পূণ( সেব(াa মলূ8ািয়ত িফ�ােরশন পূরণ কের
তা িনিgত কUন, ন8ূনতমভােব MERV-11, অথবা িশs সমতুল8 বা 
বহৃrর (উদাহরণStপ, HEPA), িক� আদশ(ভােব MERV-13, Eযমন 
4েযাজ8, এবং এক, 4ত8িয়ত HVAC Eটকিনিশয়ান, 8 Eপশাদার, বা 
EকাKািন, ASHRAE-4ত8িয়ত Eপশাদার, 4ত8িয়ত Eরে�া-কিমশিনং 
Eপশাদার, বা িনউ ইয়েক( র লাইেস�িXত Eপশাদার িবি�ং 
ইি�িনয়ার qারা 4ত8িয়ত।

(এয়ার িফে�শন এবং িবি�ং িসেuম সKেক(  সুিনিদ(� িনেদ( িশকার 
জন8 অনু̀ হ কের “িনউ ইয়ক(  শহের শিপং মলDিলর জন8 COVID-19 
অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা” Eদখুন)।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.icsc.com/uploads/t07-subpage/US-Shopping-Center-Definition-Standard.pdf
https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
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এই িনেদ( িশকা, চালনা করার অনমুিত4া5 সকল অভ89রীণ, ি=প এবং আউটেলট মলDিলর EFেG 4েযাজ8। 
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CসেDEর, 2020 Cত পনুরায় খুলেত পাের। সKূণ( িববরেণর "িনউ ইয়ক(  শহের মলDিলর জন8 COVID-19 সKিক( ত 
অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls in New York City) Eদখুন।

COVID-19 জনSােT8র জUরী অবTার সময়, সকল মেলর একক মািলক/মািলকগণ/পিরচালকেদর মল সংXা9 রাজ8 
এবং Eফডারাল 4েয়াজনীয়তার Eয Eকােনা পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং এই পিরবত( নDেলা তােদর 
িXয়াকলােপ অ9ভু( \ করেত হেব। Eকােনা িবদ8মান 4েযাজ8 Tানীয়, রাজ8, এবং Eফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং 
মান 4িতTাপন করা এই িনেদ( িশকার উে]শ8 নয়।

িনউ ইয়ক(  িস*েত িনেয়াগকত( া
ও কম(চারীেদর জন6 মল 
সং9া: িনেদ( িশকা

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম অনশুীলন

সরু?া উপকরণ িনিgত কUন Eয `াহকেদর �ধুমাG তখনই শিপং মেল এবং শিপং 
মেলর িভতেরর ব8বসাDিলেত 4েবেশর অনমুিত Eদওয়া হয় যিদ 
তারা এক, `হণেযাগ8 মেুখর আবরণ পেরন এবং Eসখােন 
থাকাকালীন Eসই মেুখর আবরণ সব(Fন পের থােকন; যিদ, তােদর 
বয়স 2 বছেরর Eবশী হয় এবং িচিকৎসাগতভােব Eস, সহ8 করেত 
সFম হয়। িনউ ইয়ক(  শহেরর শিপং মলDিলেত অবশ8ই মেলর 
4েবশqারDিলেত পয(া5 কমP উপিTত থাকেত হেব এই 4েয়াজনীয়তা 
বলবৎ করার জন8 এবং
দখলদািরেbর সীমাবfতা পয(েবFণ করার জন8। 

সকল কম(চারীরা সব সময় এক, `হণেযাগ8 মেুখর আবরণ পের 
থােকন তা িনিশত কUন। 

িনেয়াগকারীর কাছ Eথেক কম(চারীেদর িবনাখরেচ এক, `হণেযাগ8 
মেুখর কভার কমPেদর 4দান করেত হেব এবং 4িতTাপেনর EFেG 
কভােরর এক, পয(া5 সরবরাহ থাকেত হেব।

Sীকৃত মেুখর আবরণDিলর মেধ8 অ9ভু( \ িক� সীিমত নয়, কাপেড়র 
(েযমন বািড়েত Eসলাই করা, Eছােটা কের কাটা, বা�ানা) এবং 
সািজ( কাল মা�, যিদ না কােজর ধরন অনযুায়ী আেরা কেঠার PPE 
(েযমন N95 Eরসিপেরটর, Eফস িশ�) আবিশ8ক হয়।

মেুখর আবরণDিল অবশ8ই পির�ার করেত বা বদলােত হেব এবং 
Eশয়ার করা যােব না।

মেুখর আবরণDিল সহ, PPE কীভােব পরেত হয়, খুলেত হয়, 
পির�ার করেত হয় এবং Eফলেত হয় Eস িবষেয় িনেয়াগকারীেদর 
অবশ8ই কম(চারীেদর 4িশFণ িদেত হেব।

িজিনসপG (েযমন সর�াম, Eরিজuার, এবং যানবাহন) Eশয়ার 
করা এবং Eশয়ার করা পৃ�তলDিল �শ( করা সীিমত কUন; 
অথবা, যখন কমPরা Eশয়ার করা িজিনসDিল বা ঘন ঘন �শ( 
করা জায়গাDিলর সং�েশ( আসেবন, তখন তােদর §াভস পরা 
(কােজর ধরন অনযুায়ী বা Eমিডেকল) আবশ8ক কUন; অথবা, 
Eযাগােযােগর আেগ ও পের তােদর হাত জীবাণমু\ু করা বা ধুেয় 
Eফলা E4ায়জনীয় কUন।

Eযেকােনা খাদ8 জাতীয় পণ8 ধরার সময় কমPরা §াভস পের থােকন 
তা িনিgত কUন। 

CাDEিবিধ, পিরHরণ 
এবং জীবাণুমIুকরণ

Eরাগ িনয়xণ এবং 4িতেরাধ Eক¨ (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) এবং SাT8 দ5র (Department of Health, 
DOH) এর Eদওয়া SাT8িবিধ এবং জীবাণমু\ুকরেণর আবিশ8কতাDিল 
Eমেন চলনু এবং সাইেট লগ Eমনেটন কUন যােত তািরখ, সময়, 
এবং পির�ার করার পিরসর নিথবf করা থােক।

শিপং মেলর 4েবশqার, তথ8 িকয়� এবং Eদাকােনর 4েবশqাের হ8া�
স8ািনটাইজার রাখুন। 

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

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


WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

এই িনেদ( িশকা, চালনা করার অনমুিত4া5 সকল অভ89রীণ, ি=প এবং আউটেলট মলDিলর EFেG 4েযাজ8। 

গভন$েরর িনব$াহী আেদশ অনযুায়ী, িন5িলিখত িনেদ$ িশকা অনসুাের িনউ ইয়ক$  শহেরর শিপং মল@িল বুধবার, 9ই 
CসেDEর, 2020 Cত পনুরায় খুলেত পাের। সKূণ( িববরেণর "িনউ ইয়ক(  শহের মলDিলর জন8 COVID-19 সKিক( ত 
অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls in New York City) Eদখুন।

COVID-19 জনSােT8র জUরী অবTার সময়, সকল মেলর একক মািলক/মািলকগণ/পিরচালকেদর মল সংXা9 রাজ8 
এবং Eফডারাল 4েয়াজনীয়তার Eয Eকােনা পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং এই পিরবত( নDেলা তােদর 
িXয়াকলােপ অ9ভু( \ করেত হেব। Eকােনা িবদ8মান 4েযাজ8 Tানীয়, রাজ8, এবং Eফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং 
মান 4িতTাপন করা এই িনেদ( িশকার উে]শ8 নয়।

িনউ ইয়ক(  িস*েত িনেয়াগকত( া
ও কম(চারীেদর জন6 মল 
সং9া: িনেদ( িশকা

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম অনশুীলন

CাDEিবিধ, পিরHরণ 
এবং জীবাণুমIুকরণ
(চলেছ)

হাত Eধায়ার Tান 4দান কUন এবং বজায় রাখুন সাবান, পািন, 
ও কাগেজর Eতায়ােল িদেয় হাত Eধায় সহ, আর তার সােথ Eযখােন 
হাত Eধায়ার ব8বTা Eনই/করা যােব না Eসখােন 60% বা তার 
Eবিশ অ8ালেকাহল-যু\ হ8া� স8ািনটাইজার রাখুন।

দায়বf পFDেলােক অবশ8ই কমP এবং `াহকেদর ব8বহােরর জন8 
মল Eহয়ার স8ালন বা বাব(ারশপ জেুড় হ8া� স8ািনটাইজার উপল© 
করেত হেব। 

মল িনয়িমতভােব পির�ার এবং জীবাণমু\ু করেত হেব এবং 
অেনেকর qারা ব8ব�ত উa ঝঁুিক সK� TানDিলেক এবং 4ায়শই 
�শ( করা সারেফসDিল আরও ঘনঘন পির�ার এবং জীবানমু\ু 
করেত হেব। পিরেবশ সংরFণ সংTা (Environmental Protection 
Agency, EPA) কতৃ( ক COVID-19 এর িবUেf কায(কর িহেসেব িচি�ত 
পিরেবশ সংরFণ িবভােগর (Department of Environmental 
Conservation, DEC) পণ8 Eদখুন।

পণ8সাম`ীর এক, Eলাড Tানা9র করার (েযমন �াকেলাড) আেগ
ও পের কমPরা যােত হাত জীবাণমু\ু কেরন তা িনিgত কUন।

Jযাগােযাগ িনিgত কUন Eয আপিন Euেটর-ইসু8 করা িশেsর িনেদ( িশকা, 
পয(ােলাচনা কেরেছন এবং বেুঝেছন, এবং এ,ও িনিgত কUন 
Eয আপিন EসDিল কায(কর করেবন।

কমP, দশ(নাথP এবং `াহকেকরেক হালনাগাদ তথ8 4দােনর এক, 
িনভ( রেযাগ8 উপােয় Eযাগােযাগ 4িত�ার পিরকsনা কUন। 

কমP ও `াহকেদর যথাযথ SাT8িবিধ, শারীিরক দরূেbর িনয়ম, 
যথাযথ ব8ি\গত 4িতরFামলূক সর�াম (PPE) ব8বহার, ¬মণ 
পরামশ(মলূক িবিধিনেষধ, এবং পির�তা ও জীবানমু\ুকরণ 
E4ােটাকল Eমেন চলেত ®রণ কিরেয় িদেত শিপং মেলর িভতের 
ও বাইের সংেকত Tাপন কUন।

সহেজই নজের পের এমনভােব সাইেট সKূণ( করা িনরাপrার 
পিরকsনা Eপাu কUন।

িMিনং কমPেদর জন8 এবং Eযখােন স�ব Eসখােন দশ(নাথPেদর জন8 
বাধ8তামলূক 4াত8িহক SাT8জিনত ি�িনেয়র ব8বTা 4েয়াগ কUন, 
িক� এই ধরেণর ি�িনং `াহক বা Eডিলভাির কমPেদর জন8 
বাধ8তামলূক করা যােব না।

মেলর অবTােন িরেপাট(  করার আেগ যতটা স�ব দরূবতP উপােয় 
(েযমন Eটিলেফান বা ইেলক�িনক সমীFার মাধ8েম) ি�িনং কUন।

Eয কমPরা ি�িনং কায(Xম সKাদন কেরন তােদর CDC, DOH এবং 
OSHA E4ােটাকেলর সােথ পিরিচত িনেয়াগকত( ার qারা সনা\ করা 
ব8ি\েদর qারা 4িশিFত হওয়া উিচত।

সম কম(সংTােনর সুেযাগ কিমশন (Equal Employment Opportunity 
Commission) বা DOH এর িনেদ( িশকা অনযুায়ী �দিনক তাপমাGা 
পরীFা করাও হেত পাের।

WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

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


WEAR A MASK. GET TESTED. SAVE LIVES.

িনউইয়ক'
পনুরায় -খালা

এই িনেদ( িশকা, চালনা করার অনমুিত4া5 সকল অভ89রীণ, ি=প এবং আউটেলট মলDিলর EFেG 4েযাজ8। 

গভন$েরর িনব$াহী আেদশ অনযুায়ী, িন5িলিখত িনেদ$ িশকা অনসুাের িনউ ইয়ক$  শহেরর শিপং মল@িল বুধবার, 9ই 
CসেDEর, 2020 Cত পনুরায় খুলেত পাের। সKূণ( িববরেণর "িনউ ইয়ক(  শহের মলDিলর জন8 COVID-19 সKিক( ত 
অ9ব(তPকালীন িনেদ( িশকা" (Interim COVID-19 Guidance for Malls in New York City) Eদখুন।

COVID-19 জনSােT8র জUরী অবTার সময়, সকল মেলর একক মািলক/মািলকগণ/পিরচালকেদর মল সংXা9 রাজ8 
এবং Eফডারাল 4েয়াজনীয়তার Eয Eকােনা পিরবত( েনর সােথ হালনাগাদ থাকেত হেব এবং এই পিরবত( নDেলা তােদর 
িXয়াকলােপ অ9ভু( \ করেত হেব। Eকােনা িবদ8মান 4েযাজ8 Tানীয়, রাজ8, এবং Eফডারাল আইন, িনয়মকাননু এবং 
মান 4িতTাপন করা এই িনেদ( িশকার উে]শ8 নয়।

িনউ ইয়ক(  িস*েত িনেয়াগকত( া
ও কম(চারীেদর জন6 মল 
সং9া: িনেদ( িশকা

বাধ$তামূলক সপুািরশকৃত সেব3া4ম অনশুীলন

িMিনং (চলেছ) �ীিনং এ অবশ8ই ন8ূনতমভােব িজে¯স করেত হেব: (1) গত 14 
িদেন COVID-19 উপসগ(, (2) গত 14 িদেন ইিতবাচক COVID-19 
ডায়াগনিuক পরীFা, (3) গত 14 িদেন িনিgত বা সে�হজনক 
COVID-19 Eকেসর সােথ ঘিন� Eযাগােযাগ; এবং/অথবা (4) গত 
14 িদেন 24 ঘ�ার Eবিশ সময় ধের COVID-19 এর উে±খেযাগ8 
কিমউিন, E²ড সহ এক, রােজ8র মেধ8 ¬মণ কেরেছন। 

COVID-19 এবং Eকায়ারা�াইন 4েয়াজনীয়তা সহ রাজ8Dিলর সেব(াa
হালনাগাদ তেথ8র জন8 DOH ¬মণ উপেদ�া Eদখুন।

COVID-19 উপসগ(Dিলর জন8 ইিতবাচক পরীিFত হওয়া একজন 
কম(চািরেক মেল বা কম(েFেG 4েবশ করার অনমুিদত Eদওয়া যােব 
না এবং মলূ8ায়ন ও Eটিuংেয়র জন8 তােদর SাT8েসবা 4দানকারীর 
সােথ Eযাগােযাগ করার িনেদ(শ িদেয় বািড় পাঠােত হেব।

অিবলে³ রাজ8 এবং Tানীয় SাT8 িবভাগেক Eয Eকান ইিতবাচক 
COVID-19 পরীFার ফলাফল সKেক(  অবিহত কUন এবং SাT8 
িবভােগর Eযাগােযাগ E�িসং 4েচ�ার সােথ সহেযািগতা কUন। 

এক, পিজ,ভ Eকেসর EFেG তার সং�েশ( আসা এলাকাDিল 
পির�ার এবং জীবাণমু\ু করার ব8বTা 4দান কUন, এই ধরেনর 
পির�ার এবং জীবাণনুােশর 4িXয়ায়, ন8ূনতমপেF, সব Eথেক 
অিধক Eলাক চলাচল করা এলাকা এবং Eবিশ �শ( করা হয় এমন 
পৃ�তলDিল (েযমন বাথUম, দরজার হাতল, Eভি�ং Eমিশন) 
অ9ভু( \ করেত হেব।

`াহকেদর এবং যথাযথ PPE পিরধান কের বা �শ(হীন উপােয় সK� 
করা EডিলভািরDিলেক বাদ িদেয় কম(চারী এবং িভিজটররা যােদর 
কােজর সাইট বা অ�েল অন8ান8 ব8ি\েদর সােথ ঘিন� সংেযাগ 
থাকেত পাের বা কাছাকািছ আসেত পােরন, তােদর এক, লগ 
Eমনেটন কUন।

`াহকেদর Eযাগােযােগর তথ8 4দান করার জন8 এক, িবকs 4দান 
কUন যােত তােদর লগ রাখা Eযেত পাের এবং ক�8া´ E�িসেঙর 
জন8 Eযাগােযাগ করা Eযেত পাের, 4েয়াজন হেল।

সে�হভাজন COVID-19, বা িনিgতভােব তােত আXা9 কমP িকংবা 
COVID-19 Eরাগীর ঘিন� সং�েশ( আসা Eকান কমPর আবার কােজ 
Eযাগদােনর E4ােটাকল ও নীিতমালা জানেত DOH এর িনেদ( িশকা,
পড়ুন।

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

