NY ফতরায়ার্ড সেফটি প্ল্যান সেমতপ্ল্ে
প্রতিটি ব্যব্সা ব্া সত্তা, যাদের এম্পায়ার স্টেট উন্নয়দের (Empire State Development) অপতরহাযয ব্যব্সা তেদেয শো (Essential Business
Guidance) অপতরহাযয তহসাদব্ তেতেয ষ্ট করা হদয়দে, িাদেরদক একটি তিতিি তেরাপত্তা পতরকল্পো তিতর করদি হদব্ কীভাদব্ িার কর্যদেত্র
COVID-19 তব্স্তার প্রতিদরাধ করদব্। একটি ব্যব্সা সকি শিয পািে করার জেয এই স্টটর্দেট পূরণ করদি পাদর, ব্া িার তেজস্ব তেরাপত্তা
পতরকল্পো অব্িম্বে করদি পাদর। এই পড়রকল্পনা অনুতমাদতনর জনয একটিতেতের েংস্থার কাতে জমা ড়দতে হতব না তকন্তু ব্যব্সার
প্রাঙ্গদণ অব্শযই রািদি হদব্ এব্ং পতরেশযদের স্টেদত্র তেউ ইয়কয স্টেট তিপাটযদর্ন্ট অব্ স্টহিথ (DOH) ব্া স্থােীয় স্বাস্থয ব্া তেরাপত্তা কিতয পদের
কাদে অব্শযই সহজিভয করা আব্শযক।
ব্যব্সা কীভাদব্ তেরাপদে অপাদরট করা যায় স্টস তব্ষদয় আদরা িদথযর জেয ব্যব্সায়ী র্াতিকদের স্টেদটর তশল্প-তেতেয ষ্ট তেদেয শো পািে করদি
হদব্। পুেঃদিািার জেয অেুদর্াতেি অঞ্চি এব্ং স্টেত্রগুতির একটি িাতিকা এব্ং প্রতিটি স্টেদত্রর জেয তব্স্তাতরি তেদেয তশকা, অেুগ্রহ কদর পতরেশযে
করুে: forward.ny.gov। যতে আপোর তশল্প স্টপাে করা তেদেয তশকাদি অন্তভুয ক্ত করা ো হয় তকন্তু আপোর ব্যব্সা অপতরহাযয তহসাদব্
পতরচািো করা হদয়দে, অেুগ্রহ কদর ESD এর অপড়রহার্ড বযবো তেদেয তশকা স্টিয়াি করুে এব্ং এই তেরাপত্তা পতরকল্পোর র্দধয তেদেয শাব্িী
স্টর্দে চিুে।অেুগ্রহ কদর আপোর ব্যব্সা ব্া আপোর ব্যব্সাতয়ক ফাংশদের তেতেয ষ্ট অংদশর জেয স্টকাে তেদেয তশকা প্রদযাজয িা জাোর জেয তেউ
ইয়কয ফদরায়ািয সাইট তেয়তর্ি স্টচক করদি থাকুে এব্ং তেদচ িাতিকাভু ক্ত স্টেদটর এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় তরদসাদসযর সাদথ পরার্শয করুে।

COVID-19 পুনঃখুতে সদওয়ার ড়নরাপত্তা পড়রকল্পনা
বযবোর নাম:
ড়িল্প-কারখানা:
ঠিকানা:
সর্াগাতর্াতগর েথয:
বযবোর মাড়েক/বযবস্থাপক:
র্ড়দ প্রতর্াজয হয় োহতে মানব েম্পদ প্রড়েড়নড়ি এবং সর্াগাতর্াগ েথয:

I. মানুষ
A. িারীড়রক দূরত্ব। কমীতদর িারীড়রক দূরতত্বর প্রতয়াজনীয়ো সমতন চো ড়নড়িে করতে, আপড়ন েম্মে হন সর্
আপড়ন ড়নম্নড়েড়খে কাজ করতবন:



কর্ীদের র্দধয েূরত্ব 6 ফু ট তেতিি করা, যতে তেরাপত্তা ব্া কাদজর কাযযকিাদপর স্টকার ফাংশদের জেয একটি সংতেপ্ত েূরত্ব
প্রদয়াজে ো হদয় থাদক। স্টযদকাদো সর্য় কর্ীরা কর্ কদর 6 ফু দটর কাদে থাকদি কর্ীদের গ্রহণদযাগ্য র্ুদির আব্রণ পরদি হদব্।



যতে ো সব্ েিিোররা র্ুি আব্রণ পদর, িাহদি িুব্ই সীর্াব্দ্ধ স্থাদে একক সর্দয় শুধুর্াত্র একজে ব্যতক্ত পতথকভাদব্ স্টসিাদে
থাকদি পারদব্ে। . ঐ সীর্াব্দ্ধ স্থাে একাতধক ব্যতক্তর েিদি থাকদি, সদব্যাচ্চ ের্িার 50% পূরণ রািা হদব্।

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।



সাধারণি ব্যব্হৃি সাইদট (স্টযর্ে ক্লক ইে/আউট স্টেশে, স্টহিথ তিতেং স্টেশে) এব্ং অেযােয প্রদযাজয স্থাদের স্টেদত্র ব্যব্ধাে
তেতিি কদর 6 ফু ট শোক্ত কদর স্টটপ ব্া তচহ্ন ব্যব্হাদরর র্াধযদর্ সার্াতজক েূরত্ব তচতহ্নিকারী স্টপাে করুে।



যিটা সম্ভব্ ব্যতক্তদের সর্াদব্শ সীতর্ি করুে এব্ং যিেই সম্ভব্ স্টটতি ব্া তভতিও কেফাদরতসং ব্যব্হার করুে। প্রদয়াজেীয়
ইে-পাসযে সর্াদব্শ (স্টযর্ে সভা) স্টিািা, ভাদিা স্টভতন্টদিশে সুতব্ধা আদে এব্ং উপযুক্ত সার্াতজক েূরদত্বর সদঙ্গ ফাাঁকা স্থাদে
অেুতিি করা উতচি।



তপক-আপ এব্ং স্টিতিভাতরর জেয তেতেয ষ্ট এিাকা স্থাপে করুে, সম্ভাব্য স্টেদত্র কন্টাক্ট সীতর্ি করুে।

সাধারণ পতরতস্থতির িাতিকা করুে যা ব্যতক্তর র্দধয 6 ফু ট েূরদত্ব হদি পাদর ো। এ ধরদের পতরতস্থতিদি আপোর কর্ীদের
তেরাপত্তা তেতিি করদি আপতে কী ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়ে করদব্ে?

আপতে কীভাদব্ এই প্রদয়াজেীয়িার (প্রদযাজয তহসাদব্) স্টেদত্র গ্রাহক এব্ং েশযোথীদের র্দধয স্টর্িাদর্শা পতরচািো করদব্ে?

আপতে কীভাদব্ তশল্প-তেতেয ষ্ট শারীতরক সার্াতজক েূরত্ব (স্টযর্ে, তশফট পতরব্িয ে, িাঞ্চ স্টেক) পতরচািো করদব্ে (স্টযর্ে প্রদযাজয)?

II. জায়গা
A. প্রড়েরক্ষামূেক েরঞ্জাম। কমীতদর প্রড়েরক্ষামূেক েরঞ্জাম বযবহাতরর প্রতয়াজনীয়ো সমতন চোর জনয, আপড়ন
েম্মে হন সর্ আপড়ন ড়নম্নড়েড়খে কাজ করতবন:



তেদয়াগ্কারীর কাে স্টথদক কর্যচারীদের তব্োিরদচ একটি গ্রহণদযাগ্য র্ুদির কভার কর্ীদের প্রোে করদি হদব্ এব্ং
প্রতিস্থাপদের স্টেদত্র কভাদরর একটি পযযাপ্ত সরব্রাহ থাকদি হদব্।

র্ুি আব্রণ-এব্ং অেয স্টযদকাদো ব্যতক্তগ্ি সুরোর্ূিক সার্গ্রী (Personal Protective Equipment, PPE)– আপতে
সব্সর্য় কর্ী এব্ং েশযোথীদের জেয পযযাপ্ত সরব্রাহ করদি পারদব্ে িা তেতিি করার জেয- আপোর কী পতরর্াণ প্রদয়াজে
হদব্? কীভাদব্ আপতে এই রসে সংগ্রহ করদব্ে?

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।



র্ুি আব্রণ পতরষ্কার ব্া ব্যব্হাদরর পদর প্রতিস্থাপে করা আব্শযক ব্া যিে েতিগ্রস্ত ব্া র্য়িা হদয় যায়, যা আর স্টশয়ার করা
োও স্টযদি পাদর, িিে স্টসগুদিা সঠিকভাদব্ সংরেণ ব্া ব্াতিি করা উতচি।

PPE যথাযথ পতরষ্কার, সতঞ্চি এব্ং/অথব্া ব্াতিি করার জেয আপতে কী েীতি ব্াস্তব্ায়ে করদব্ে?



ব্স্তুর অংশীোতর হওয়া সীতর্ি করুে এব্ং অংশীোতর পতিিদির স্পশয তেরুৎসাতহি করুে; অথব্া, যিে অংশীোতর ব্স্তু
ব্া প্রায়শই স্পশয করা এিাকার সংস্পদশযর প্রদয়াজে হদি পাদর, িিে গ্লাভস পদরে (স্টেি-যথাযথ ব্া স্টর্তিকযাি); অথব্া,
স্টযাগ্াদযাদগ্র আদগ্ ও পদর হাি জীব্াণুর্ক্ত
ু করুে ব্া হাি ধুদয় স্টফিুে।

কর্ীদের র্দধয অংশীোতর করা হয় এর্ে সাধারণ ব্স্তুর িাতিকা তিতর করুে। এই ব্স্তুগুতি ব্যব্হার করার সর্য় আপোর
কর্ীদের তেরাপত্তা তেতিি করার জেয আপতে কী কী ব্যব্স্থা ব্াস্তব্ায়ে করদব্ে?

B. পড়রচ্ছন্নো এবং পড়রষ্কার। কমীতদর স্বাস্থযড়বড়ি এবং পড়রচ্ছন্নোর প্রতয়াজনীয়ো সমতন চোর জনয, আপড়ন েম্মে
হন সর্ আপড়ন ড়নম্নড়েড়খে কাজ করতবন:



সরাগ ড়নয়ন্ত্রণ ও প্রড়েতরাি সকন্দ্র (CDC) এব্ং স্বাস্থয ড়বভাগ (DOH) এর স্বাস্থযতব্তধ এব্ং সযাতেদটশে প্রদয়াজেীয়িা স্টর্দে
চিুে এব্ং পতরষ্কাদরর িাতরি, সর্য় এব্ং পতরষ্কাদরর পতরতধসহ পতরষ্কাদরর িগ্/কাযযতব্ব্রণী সাইদট ব্জায় রািুে।

পতরষ্কাদরর কাযযতব্ব্রণী ব্জায় রািার োতয়ত্ব কার হদব্? স্টকাথা কাযযতব্ব্রণী/িগ্ রািা হদব্য়?



কর্ীদের জেয হাদির স্বাস্থযতব্তধ পািদের স্টেশে প্রোে এব্ং রেণাদব্েণ করুে, সাব্াদের সদঙ্গ হযান্ডওয়াতশং সহ, পাতে এব্ং
কাগ্জ স্টিায়াদি সরব্রাহ করুে ব্া স্টয এিাকায় হযান্ডওয়াতশং সম্ভব্ েয় স্টসিাদে একটি 60% ব্া িার স্টব্তশ অযািদকাহি
ধারণকারী অযািদকাহি তভতত্তক হযান্ড সযাতেটাইজার সরব্রাহ করুে।

স্টকাথায় কাদজর অব্স্থাদে আপতে কর্ীদের উপযুক্ত হাদির স্বাস্থযতব্তধ এব্ং/অথব্া সযাতেটাইতজং পদণয প্রদব্শাতধকার প্রোে
করদব্ে এব্ং কীভাদব্ হাদির স্বাস্থযতব্তধ স্টর্দে চিা প্রচার করদব্ে?

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।



তেয়তর্ি পতরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ক্ত
ু করা চাতিদয় যাে অন্তি প্রতিটি তশফদটর পদর, তেতেক ব্া আদরা প্রায়ই প্রদয়াজে অেুযায়ী
এব্ং ঘেঘে পতরষ্কার এব্ং অংশীোতর ব্স্তু জীব্াণুর্ক্ত
ু রািুে (স্টযর্ে সরঞ্জার্, যন্ত্রপাতি) এব্ং পতিিদির, স্টসইসাদথ উচ্চ োেতজট
এিাকা, স্টযর্ে তব্শ্রার্াগ্ার এব্ং সাধারণ এিাকাও পতরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ক্ত
ু করদি হদব্।

স্টকাে েীতি আপোর কাযযস্থদির এব্ং COVID-19-এর তব্রুদদ্ধ কাযযকর তহদসদব্ তচতহ্নি পণয ব্যব্হার কদর স্টকাে অংশীোতর ব্স্তু
ব্া উপকরদণর তেয়তর্ি পতরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ক্ত
ু করার জেয আপতে ব্াস্তব্ায়ে করদব্ে?

C. সর্াগাতর্াগ। বযবো এবং োর কমীতদর সর্াগাতর্াতগর প্রতয়াজনীয়ো সমতন চোর জনয, আপড়ন েম্মে হন সর্ আপড়ন
ড়নম্নড়েড়খে কাজ করতবন:



সাইদটর চাতরতেদক সাইদেজ স্টপাে কদর কর্ীদের সঠিক পতরচ্ছন্নিা, সার্াতজক েূরত্ব তেয়র্, PPE এর সঠিক ব্যব্হার এব্ং
পতরষ্কার এব্ং জীব্াণুর্ক্ত
ু করার স্টপ্রাদটাকি স্টর্দে চিার জেয সিকয করুে।




আপদিট িথয প্রোে করার জেয কর্ী, েশযোথী এব্ং গ্রাহকদের জেয একটি স্টযাগ্াদযাগ্ পতরকল্পো স্থাপে করুে।
কর্যস্থি ব্া এিাকায় অেযােয ব্যতক্তর সাদথ ঘতেি স্টযাগ্াদযাগ্ থাকদি পাদর, এর্ে শ্রতর্ক এব্ং েশযোথীসহ প্রদিযক ব্যতক্তর
একটি একটাো িগ্-ইে ব্জায় রািুে; উপযুক্ত PPE ব্া কন্টাক্টহীে উপাদয় সঞ্চাতিি হয় এর্ে স্টিতিভাতরদক এই আওিা স্টথদক
ব্াে তেদব্ে; এর্ে গ্রাহকদক ব্াে তেদব্ে, যারা িগ্-ইে করার জেয স্টযাগ্াদযাদগ্র িথয তেদি উৎসাতহি হদি পাদরে তকন্তু িা
করা িাদের জেয ব্াধযিার্ূিক েয়।

স্টকাে কর্যচারী সাইদট প্রদব্শ করা প্রতিটি ব্যতক্তর একটি িগ্ ব্জা রািার োতয়দত্ব থাকদব্ (গ্রাহকদের এব্ং স্টিতিভাতর স্টয উপযুক্ত
PPE ব্যব্হার কদরব্া কন্টাক্টহীে উপাদয় কাজ কদর), এব্ং স্টকাথায় িগ্ রািা হদব্?



যতে স্টকাে কর্ী COVID-19 পতজটিভ হয়, িাহদি তেদয়াগ্কারীদক অতব্িদম্ব স্টেট এব্ং স্থােীয় স্বাস্থয তব্ভাগ্দক অব্তহি করদি
হদব্ এব্ং কন্টাক্ট স্টেতসং প্রদচষ্টায় সহায়িা করদি হদব্, স্টযর্ে কর্ী ব্া েশযকরা যাদের ব্যতক্তর সাদথ ঘতেি স্টযাগ্াদযাগ্ তেি,
িাদের সদঙ্গ সম্ভাব্য পতরতচতির িথয জাোদি হদব্, িদব্ স্টেট এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইে এব্ং প্রতব্ধাে দ্বারা প্রদয়াজেীয়
স্টগ্াপেীয়িা ব্জায় রািার জেয সহদযাতগ্িা করদি হদব্।

যতে স্টকাে কর্ী COVID-19 পতজটিভ হয়,িাহদি স্টকাে কর্যচারী স্টেট এব্ং স্থােীয় স্বাস্থয তব্ভাগ্দক অব্তহি করার োতয়ত্ব
পািে করদব্?

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।

III. প্রড়িয়া
A. ড়িড়নং। বযবো এবং োর কমীতদর প্রড়েরক্ষামূেক েরঞ্জাম প্রতয়াজনীয়ো সমতন চোর ড়নড়িে করতে, আপড়ন
েম্মে হন সর্ আপড়ন ড়নম্নড়েড়খে কাজ করতবন:



কর্ীরা এব্ং অপতরহাযয েশযোথীদের জেয প্রদিযকতেে কাজ শুরু করার আদগ্ ব্াধযিার্ূিক স্বাস্থয তিতেং র্ূিযায়ে (স্টযর্ে প্রশ্নাব্িী,
িাপর্াত্রা পরীো) ব্াস্তব্ায়ে করুে, এগুতি তজজ্ঞাসা কদর - (1) গ্ি 14 তেদে COVID-19 এর উপেগড (2) গ্ি 14 তেদে COVID-19
পতজটিভ পরীো, এব্ং/অথব্া (3) গ্ি 14 তেদে তেতিি ব্া সদেহজেক COVID-19 স্টকদসর সদঙ্গ ঘতেি স্টযাগ্াদযাগ্ আদে তক ো।
র্ূিযায়ে প্রতিতিয়া প্রতিতেে পযযাদিাচো করদি হদব্ এব্ং এ ধরদের পযযাদিাচো অব্শযই েতথব্দ্ধ করদি হদব্।

তেেতেে স্বাস্থয এব্ং তিতেং অেুশীিদের স্টকাে ধরে (গুদিা) আপতে ব্াস্তব্ায়ে করদব্ে? কর্যচারী কাজ ব্া সাইদট যাওয়ার আদগ্
কী তিতেং করা হদব্? িাদের পারফর্য করার োতয়ত্ব স্টক স্টেদব্, আর ঐ সব্ ব্যতক্তদক প্রতশেণ স্টেওয়া হদব্ কীভাদব্?

যতে তিতেং অেসাইদট করা হয়, িাহদি তিতেং অেুশীিদে োতয়ত্বশীি েিগুদিার জেয কিগুদিা PPE িাগ্দব্? কীভাদব্ আপতে
PPE সাোই স্টেদব্ে?

B.আিান্ত এোকায় কন্টাক্ট সেড়েং ও জীবাণুমুক্ত করা। বযবো এবং এর কমীতদর কন্টাক্ট সেড়েং এবং জীবাণুমুক্ত
প্রতয়াজনীয়ো সমতন চেতে, আপড়ন েম্মে হন সর্ আপড়ন ড়নম্নড়েড়খে কাজ করতবন:



একটি পতজটিভ স্টকদসর স্টেদত্র পতরষ্কার, জীব্াণুর্ক্ত
ু , এব্ং কন্টাক্ট স্টেতসংদয়র জেয একটি পতরকল্পো করুে।

একজে কর্যচারী COVID-19 পতজটিভ হদি, কীভাদব্ আপতে প্রদযাজয েূতষি এিাকা পতরষ্কার করদব্ে? COVID-19-এর তব্রুদদ্ধ
কাযযকর তহদসদব্ তচতহ্নি পণয কী যা আপোর প্রদয়াজে হদব্ এব্ং কীভাদব্ আপতে িাদের অজযে করদব্ে?

একজে কর্যচারী COVID-19 পতজটিভ হদি, আপতে কীভাদব্ কর্যস্থদি িার ঘতেি হদয়তেি এর্ে পতরতচতিদক স্টেস করদব্ে?
কীভাদব্ আপতে ঘতেি পতরতচতিদের জাোদব্ে স্টয িারা হয়দিা COVID-19-এ আিান্ত হদয়দে?

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।

IV. অনযানয
আপনার বযবোর ড়নড়দড ষ্ট ড়িল্প ড়নতদড ড়িকা সমাকাতবোর ড়কেু েথযেহ,ড়নরাপত্তা পড়রকল্পনা েম্পতকড অড়েড়রক্ত
ড়বস্তাড়রে েথয প্রদান করতে অনুগ্রহ কতর এই জায়গাটি বযবহার করুন।

ড়িল্প-ড়নড়দড ষ্ট ড়নতদড িনার উপর হােনাগাদ থাকতে:
স্টেট দ্বারা স্টয তেদেয তশকা জাতর করা হদচ্ছ, স্টসই তব্ষদয় আপতে হািোগ্াে থাকদব্ে িা তেতিি করদি:



Forward.ny.gov -এ NY ফরওয়ািয ওদয়ব্সাইদটর পরার্শয তেে এব্ং পযযায়িতর্ক তভতত্তদি governor.ny.gov/executiveorders
-এ প্রদযাজয এতিতকউটিভ অিযার ব্া যিেই েিু ে গ্াইদিস পাওয়া যায়, িিেই িা জােুে।

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।

বযবো ও েংস্থার জনয সেে ও র্ুক্তরাষ্ট্রীয় ড়রতোেড
এই তরদসাসয প্রায়শই আপদিট করা হয়, অেুগ্রহ কদর ব্িয র্াে COVID-19-এর জেয জাতর করা স্টেট এব্ং যুক্তরাষ্ট্রীয় তেদেয তশকার
সাদথ হািোগ্াে থাকুে।

সাধারণ িথয
ড়নউ ইয়কড সেে স্বাস্থয ড়বভাগ (DOH)-এর নতভে কতরানাভাইরাতের (COVID-19) ওতয়বোইে
সরাগ ড়নয়ন্ত্রণ ও প্রড়েতরাি সকন্দ্র (CDC)-এর কতরানাভাইরাতের (COVID-19) ওতয়বোইে
সপিাগে ড়নরাপত্তা এবং স্বাস্থয প্রিােন (OSHA) COVID-19 ওতয়বোইে

কর্যদেত্র গ্াইদিস
CDC ড়নতদড ড়িকা বযবো এবং ড়নতয়াগকারীতদর পড়রকল্পনা করতে, প্রস্তুে করতে এবং কতরানাভাইরাে সরাগ
2019-এরজনয োিা ড়দতে
COVID-19-এর জনয কমড স্থতের প্রস্তুড়ে ড়নতয় OSHA গাইতর্ন্স

ব্যতক্তগ্ি সুরোর সরঞ্জার্ (PPE) তেদেয তশকা:
েরকাড়র ও সবেরকাড়র কমড চারীতদর জনয মুখ আবরতণর প্রতয়াজতন ড়নবড াহী আতদি 202.16-সে DOH-এর
অন্তবড েীকােীন ড়নতদড িনা
OSHA বযড়ক্তগে েুরক্ষা েরঞ্জাম

পতরচ্ছন্নিা এব্ং জীব্াণুর্ক্ত
ু করদণর তেদেয তশকা
ড়নউ ইয়কড সেে ড়র্পােডতমন্ট অব এনভায়রনতমন্টাে কনজারতভিন (DEC) ড়নবড়িে COVID-19-এর জনয
জীবাণু নািক
COVID-19-এর জনয েরকাড়র এবং সবেরকাড়র ফযাড়েড়েটিেমূহ পড়রষ্কার ও জীবাণুমক্ত
ু করার জনয DOH-এর
অন্তবড েী ড়নতদড ড়িকা
CDC পড়রষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত ফযাড়েড়েটিজ

তিতেং এব্ং স্টটতেং গ্াইদিস
DOH-এর COVID-19 পরীক্ষা
CDC COVID-19-এর েক্ষণ

বাড়িতে থাকুন।

ড়বস্তার থামান।

জীবন বাাঁচান।

