COVID -19 জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় খাদ্যবরির্ভূ ত কৃরি কার্ূ কলাপেি জনয
অন্তবূ তীকালীন রনপদ্ূ রিকা
আেরন এই নরিটি েপে রনপে রনরিত কিপত োিপবন।
15 জুন 2020 তারিখ

উপেিয
COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরি সময়কালে খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি সম্পরকূ ত রিয়াকোলেি জনয এই অন্তবূতীকােীন রনলদ্ূ রিকা
("খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রিি জনয অন্তবূতীকােীন COVID-19 রনলদ্ূ রিকা") খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি সাইলেি মারেক/অোলিেিলদ্ি
এবং তালদ্ি শ্ররমকলদ্ি ও ঠিকাদ্ািলদ্ি বতূ মালন প্রলয়াজনীয় অোলিিনগুরেলক খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি রিয়াকোে েুনিায় চােু
বা প্রসারিত িওয়াি কািলে COVID-19 এি রবস্তাি থেলক িক্ষা কিলত সিায়তা কিাি জনয সতকূ তাি সালে ততরি
কিা িলয়লে। এই অন্তবূতীকােীন রনলদ্ূ রিকা রনম্নরেরখত কার্ূিমগুরেি থক্ষলে প্রলর্াজয, র্াি মলযয িলয়লে তলব সীমাবদ্ধ
নয়: রিনিাউস, নাসূারি, থসাড ফামূস, ইক্যযইন অোলিিন, বনজ ও গালেি বাগান, সিচি প্রােীি র্ত্ন এবং স্থ্ানীয়
কৃ রি উৎোদ্ন এবং প্রদ্িূনী।
এই রনলদ্ূ রিকাগুরে থকবেমাে নভযনতম প্রলয়াজনীয়তা এবং রনলয়াগকতূ া অরতরিক্ত সতকূ তা ও রনলিযাজ্ঞা জারি কিলত
োলিন। এই রনলদ্ূ রিকাগুরে থেলেি েুনিায় থখাোি প্রেম যালেি সময় জনস্বালস্থ্যি জনয থর্ অর্যাস বা চচূাগুরে সবলেলক
র্ালো বলে জানা থগলে তাি ওেি রর্রি কলি কিা িলয়লে, এবং এই রনলদ্ূ রিকাগুরে থর্ নরে রর্রিক তা ঘনঘন
েরিবরতূ ত িলত োলি বা িয়। দ্ায়বদ্ধ েক্ষগে - রনলচি বেূনা রিসালব - খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রিসম্পরকূ ত সমস্ত স্থ্ানীয়,
থেে এবং থফডালিে এি আবরিযকতাগুরে থমলন চোি জনয দ্ায়বদ্ধ। দ্ায়বদ্ধ েক্ষগে এই আবরিযকতাগুরেি আেলডলেি
রবিলয় অবগত োকাি জনয, থসইসালে থকালনা োইকারি বারেজয এবং / বা সাইে সুিক্ষা েরিকল্পনায় এটি অন্তর্ুূ ক্ত
কিাি জনযও দ্ায়বদ্ধ।
েটর্ভ রম
7 মাচূ, 2020 তারিলখ, গর্নূি অযান্ড্রু এম. ক্যওলমা COVID-19 এি েরিলপ্ররক্ষলত একটি জরুরি অবস্থ্া থঘািো কলি
রনবূািী আলদ্ি 202 জারি কলিন। সমি রনউ ইয়কূ জুলে COVID-19 এি করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘলেলে। আলিা েরেলয়
েো হ্রাস কিলত, থর্খালন সম্ভব, বযরক্তলদ্ি মলযয অবিযই অন্তত েয় ফু লেি সামারজক দ্ভিত্ব বজায় িাখলত িলব।

20 মাচূ 2020 তারিলখ গর্নূি ক্যওলমা রনবূািী আলদ্ি 202.6 জারি কলিন, র্ালত সমস্ত থগৌে বযবসাগুরেলক দ্প্তলিি
মযযস্থ্ কমীলদ্ি কাজকমূলক বন্ধ িাখাি রনলদ্ূ ি থদ্ওয়া িয়। অতযাবিযক কাজ, থর্মন এম্পায়াি থেে থডলর্েেলমন্ট
কলেূালিিন (Empire State Development Corporation, ESD) এি রনলদ্ূ রিকা দ্বািা সংজ্ঞারয়ত, এই সীমাবদ্ধতাি
অযীন রেে না, রকন্তু, তালদ্ি স্বাস্থ্য রবর্াগ (Department of Health, DOH) দ্বািা জারি কিা একটি েরিষ্কাি এবং
রনিােদ্ কমূ েরিলবি বজায় িাখাি জনয রনলদ্ূ িনা ও আলদ্ি থমলন চোি জনয রনলদ্ূ ি কিা িয়, এবং দ্ৃঢ়র্ালব
সামারজক দ্ভিত্ব বযবস্থ্া বজায় িাখাি জনয আহ্বান জানালনা িয়।
12 এরপ্রে, 2020 তারিলখ, গর্নূি ক্যওলমা সমস্ত অতযাবিযকীয় বযবসায়ীক প্ররতষ্ঠানলক তাি কমীলদ্ি, র্ািা কমূস্থ্লে
উেরস্থ্ত আলে, রবনামভলেয তালদ্ি মুলখি আচ্ছাদ্ন, র্া তালদ্ি কালজি সময় জনসাযািে বা িািকলদ্ি সলে সিাসরি
থর্াগালর্াগ কিাি সময় অবিযই বযবিাি কিলত িলব, তা প্রদ্ান কিলত রনবূািী আলদ্ি 202.16 জারি কলিরেলেন। 15
এরপ্রে 2020 তারিলখ গর্নূি ক্যওলমা রনবূািী আলদ্ি 202.17 জারি কলিলেন, র্া দ্ুই বেলিি থবরি বয়সী এবং

রচরকৎসাগতর্ালব মুলখি আবিে সিয কিলত সক্ষম সকেলক একটি সবূজনীন স্থ্ালন এবং র্খন সামারজক দ্ভিত্ব বজায়
িাখা সম্ভব নয়, বা র্খন সামারজক দ্ুিত্ব বজায় িাখলেন না, তখন তালদ্ি নাক ও মুখ একটি মাস্ক অেবা কােলেি
ততরি মুলখি আবিে রদ্লয় ঢাকাি জনয রনলদ্ূ ি থদ্য়। 16 এরপ্রে 2020 তারিলখ গর্নূি ক্যওলমা রনবূািী আলদ্ি 202.18
জারি কলিন র্া সিকারি এবং থবসিকারি েরিবিে বা অনযানয র্াোি েরিবিন বযবিাি কিা দ্ুই বেলিি থবরি
বয়লসি এবং রচরকৎসাগতর্ালব একটি মুলখি আবিে সিয কিলত সক্ষম সকেলক অবিযই থকালনা র্াোি সময় তালদ্ি
নাক এবং মুলখি উেি একটি মাস্ক অেবা মুলখি আবিে েিাি রনলদ্ূ ি থদ্য়। এোোও সিকারি বা থবসিকারি
েরিবিলনি থর্লকালনা েরিচােক বা চােকলক একটি মুলখি আবিে বা মাস্ক র্া তালদ্ি নাক এবং মুখ থঢলক িালখ, তা
েিাি রনলদ্ূ ি থদ্য় র্খন গারেলত র্ােী োলক। বযবসারয়ক প্ররতষ্ঠালনি েরিচােক/মারেকলদ্ি, মুলখি আবিে বা মালস্কি
আবরিযকতা না থমলন চো বযরক্তবগূলক প্রলবি কিলত না থদ্ওয়াি অরযকাি প্রদ্ান কলি গর্নূি ক্যওলমা, 29 থম, 2020
তারিলখ রনবূািী আলদ্ি 202.34 জারি কলিলেন।
26 এরপ্রে, 2020 তারিলখ গর্নূি ক্যওলমা থঘািো কলিন থর্ তেয-েরিচারেত, আঞ্চরেক রবলেিলে ের্ূায় রর্রিলত রনউ
ইয়লকূ রিল্প এবং বযবসা েুনিায় থখাোি বযাোলি ের্ূায় রর্রিক দ্ৃরির্রে িিে কিা িলব। 4 থম 2020 তারিলখ গর্নূি
বযবস্থ্া কলিন থর্ নতু ন COVID-19 সংিমে জনসাস্থ্ েরিলিবা েক্ষে রর্রিক েিীক্ষা এবং কন্টাক্ট থট্ররসং সি
জনস্বালস্থ্যি রবরর্ন্ন রদ্ক মাোয় থিলখ আঞ্চরেক রবলেিেটি কিা িলব। 11 থম, 2020 তারিলখ, গর্নূি ক্যওলমা থঘািো
কলিন থর্, রনউ ইয়লকূ ি থবি রকেু অঞ্চলে 15 থম, 2020-এি প্রেম ের্ূায় শুরু িলব, র্া উেের্য আঞ্চরেক থমরট্রক্স
এবং সভচলকি উেি রর্রি কলি।
রনলচি মান োোও, অতযাবিযক এবং অনাবিযক উর্য় বযবসা স্বাস্থ্য রবর্াগ (Department of Health, DOH) এি
জারি কিা েরিচ্ছন্ন এবং রনিােদ্ কমূ েরিলবি বজায় িাখাি জনয রনলদ্ূ িনা ও আলদ্ি থমলন চেলত িলব।
অনুিি কলি েক্ষয করুন থর্, রনউ ইয়কূ থেে দ্বািা ইসুয কিা অনযানয েরিচােনা রবরয থেলক এই নরেলত উলেখ কিা
েরিচােনা রবরয েৃেক, অরযক সাম্প্ররতক রনলদ্ূ রিকা প্রলয়াগ কিা িলব।
রনউ ইয়কূ স্টেপট দ্ায়বদ্ধ খাদ্যবরির্ভূ ত কৃরি মানদ্ণ্ড
আলমরিকানস উইে রডজারবরেটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), থসন্টাসূ ফি রডরজজ কলেে
অযান্ড রপ্রলর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ায়িনলমন্ট থপ্রালেকিন এলজরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মারকূ ন র্ুক্তিালেি শ্রম রবর্ালগি অক্যলেিনাে থসফটি অযান্ড থিেে
অযাডরমরনলেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূে নভযনতম মান, তলব
সীমাবদ্ধ নয়, তা সি প্রলর্াজয থফডালিে িতূ াবেী সলবূােরি নভযনতম িালজযি মান বযতীত থকালনা খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি
কার্ূিম েরিচারেত িলত োিলব না।
COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পরকূ ত জরুরি েরিরস্থ্রতি সময় কার্ূিত সমস্ত মুখয ও থগৌে খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি কার্ূকোলেি
থক্ষলে এই রনলদ্ূ রিকায় োকা থেলেি মানদ্ণ্ডগুরে থেে দ্বািা সংলিারযত বা িদ্ না কিা ের্ূন্ত প্রলর্াজয োকলব।
খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি বযবসালয়ি সম্পরিি মারেক বা অনয থকানও েক্ষ থর্মন সম্পরি মারেক কতৃূ ক মলনানীত িলত োলি
(উর্য় থক্ষলেই, "দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ"), এই মানদ্ণ্ডগুরে েভিে কিাি জনয দ্ায়বদ্ধ োকলবন।
রনলচি রনলদ্ূ রিকা রতনটি রনরদ্ূ ি রবর্ালগ সংগঠিত কিা িলয়লে: মানুি, স্থ্ান, এবং প্ররিয়াসমভি

I. মানুি
A. িািীরিক দ্ভিত্ব

2

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক রনরিত কিলত িলব থর্ বারেি থর্তলি সম্পারদ্ত থর্লকালনা কালজি থক্ষলে, যািেক্ষমতা
সুোির্াইজাি বালদ্ একটি রনরদ্ূ ি এোকাি জনয সাটিূরফলকে অব অক্যেযারন্স দ্বািা রনযূারিত সলবূাচ্চ জনসংখযাি
50%-এি মলযয সীমাবদ্ধ োকলব; র্রদ্ একটি ফযারসরেটিি মভে কাজ কিলত আিও থবরি জনবলেি প্রলয়াজন িয়
(থর্মন- সিঞ্জাম থমিামলতি থদ্াকান, থোলিজ এবং রফড অঞ্চে), তািলে দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অরতরিক্ত প্রিমন
থকৌিে বযবিাি কিলত িলব; এবং

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই রনরিত কিলত িলব থর্ শ্ররমকলদ্ি মলযয সবসময় অন্তত েয় ফু ে দ্ভিত্ব বজায় িাখা
উরচত, র্রদ্ না মভে রিয়াকোলেি সুিক্ষাি স্বল্পতম দ্ভিলত্বি প্রলয়াজন িয় (থর্মন- থর্ৌের্ালব অরতরিক্ত ওজলনি
রজরনসেে েযাক কিা, চাোলনি স্বাক্ষি)। র্খনই কমীলদ্ি অনয বযরক্তি েয় ফু লেি মলযয আসলত িলব, তখন
িিেলর্াগয থফস কর্ারিং অবিযই েিলত িলব। র্রদ্ অনয থকউ অপ্রতযারিতর্ালব েয় ফু লেি মলযয আলস তািলে
কমীলদ্ি অবিযই মুখ থঢলক িাখাি জনয প্রস্তুত োকলত িলব।

•

o

COVID-19 এি জনয স্বীকৃ ত থফস কর্ারিংগুরেি মলযয অন্তর্ুূ ক্ত রকন্তু সীরমত নয়, মুখ এবং নাক উর্য়ই
ঢালক এিকম কােলেি মুলখি আবিে এবং রডজলোলজলবে মাস্ক।

o

র্রদ্ও, কালজি যিলনি জনয থর্খালন সাযািেত বযরক্তগত সুিক্ষামভেক সিঞ্জালমি (PPE) একটি উচ্চ মালনি
সুিক্ষাি প্রলয়াজন থসইসব থক্ষলে কমূলক্ষলেি কার্ূকোেগুরেি জনয কােলেি, রডজলোলজলবে, বা অনযানয বারেলত
ততরি মুলখি আবিে স্বীকৃ ত নয়। থসইসমস্ত কার্ূকোলেি জনয, থেিাগত রনিােিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) রনলদ্ূ রিকা অনুর্ায়ী সংজ্ঞারয়ত কিা রবদ্যমান
রিলল্পি মানদ্ণ্ড অনুর্ায়ী N95 থিরিলিেি বা অনযানয PPE বযবিাি কিা অবযািত িাখা উরচত।

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ কমূ এোকা ও কমূচািীি বসাি এোকাি সংখযা বযবিাি েরিবতূ ন এবং/অেবা সীমাবদ্ধ কিলত
োলি, র্ালত শ্ররমকিা সব রদ্ক থেলক অন্তত েয় ফু ে (থর্মন-োলি এবং র্খন এলক অেলিি মুলখামুরখ িয়) এবং
বযবিালিি মলযয েরিষ্কাি এবং জীবােুমুক্ত না কলি কমূ থক্ষে থিয়াি কিলে না। ওয়াকূ থেিন বা জায়গাগুরেি
মলযয দ্ভিত্ব বজায় িাখা সম্ভব না িলে, দ্ারয়ত্বিীে েক্ষগেলক অবিযই মুলখি আবিে প্রদ্ান কিলত িলব থসগুরে
বযবিাি কিা বাযযতামভেক কিলত িলব বা থর্খালন প্লারেলক রবর্াজক থদ্ওয়ালেি মলতা বস্তুগত বাাঁযা, বায়ুপ্রবাি,
রিটিং, ক্যরেং, বা বায়ু চোচলে বাাঁযা সৃরি কিলব না থসখালন মুলখি আবিলেি েরিবলতূ থসগুরেি বলদাবস্ত কিলত
িলব।
o

বযবিাি কিা িলে থেিাগত রনিােিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) রনলদ্ূ রিকা অনুর্ায়ী রফরজকযাে বযারিয়ািগুরে র্োস্থ্ালন িাখা উরচত।

o

রফরজকযাে বযারিয়ালিি রবকল্প (থর্মন- অরফলস বা গুদ্াম জুলে ওয়াকূ লেিলনি মলযয) এি মলযয অন্তর্ুূ ক্ত
োকলত োলি: রেে েদ্ূ া, থপ্লরক্সগ্লাস বা অনুরূে উেকিে, বা অনযানয দ্ুলর্ূ দ্য রবর্াজক বা োটিূিন।

•

দ্ারয়ত্বিীে দ্েগুরেলক একসালে একারযক বযরক্ত দ্বািা থোে জায়গা (থর্মন সিবিাি, সিঞ্জাম এবং েযাক থোলিজ
অঞ্চে, সিঞ্জাম থমিামলতি থদ্াকান, েশু র্ত্ন / রফড অঞ্চে, র্ানবািন) বযবিাি রনরিদ্ধ কিা উরচত র্রদ্ না থসই
সময় িিেলর্াগয থফস কর্ারিং েিা িয়। তলব, থফস কর্ারিং োকা সলেও, স্থ্ানগুরে কখনই স্থ্ান বা র্ানবািলনি
সবূারযক ক্ষমতাি 50% অরতিম কিা উরচত না, র্রদ্ না এটি একক বযবিালিি জনয ততরি কিা িয়। সুিক্ষা
থপ্রালোকে বজায় িাখাি জনয দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি বাইলিি বাতালসি মাযযলম বায়ুচোচেলক সবূারযক েরিমালে বাোলত
িলব (থর্মন- ট্রাক ও কমীলদ্ি প্রলবিেে এবং থর্লকালনা উেের্য জানাো র্তবাি সম্ভব থখাো)। দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ,
রেফলেি জনয অলেক্ষা কিাি জায়গাগুরেলত জনসমাগম র্ালত না িয় এবং রেফলে র্তজন থর্লত োিলবন তাি
সংখযা সীরমত কলি, রসরেি বযবিালিি মলতা, অরতরিক্ত বযবস্থ্া কিলবন।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ সরু গরে, িেওলয়, বা খারে জায়গাগুরেলত থেে বা তীি রচহ্ন বযবিাি কলি উর্য় রদ্লক োলয়
থিাঁ লে চো কমাবাি বযবস্থ্া রনলত িলব, এবং সকলেি বযবিাি কিলত িয় এমন অঞ্চেগুরেলত এবং োইন েলে এমন
অঞ্চেগুরেলত বা থোকজন সমলবত িয় (থর্মন স্থ্ায়ী, স্বাস্থ্য েিীক্ষাি থকন্দ্রগুরে), এমন অঞ্চেগুরেলত, েয় ফু ে
দ্ভিলত্বি জায়গা রচরহ্নত কলি সাইলনজ এবং দ্ভিত্ব রচরহ্নতকািী থোে কিলত িলব।
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•

দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি উরচত থিতা এবং কমূচািীলদ্ি মলযয েয় ফু ে কল াি সামারজক দ্ভিত্ব থমলন বাইলি রবরি কিা
রনরিত কিা। িািকলদ্ি থেরবে বা উরিদ্ প্রদ্িূলনি কাোকারে অরতরিক্ত সময় বযয় কিাি অনুমরত থদ্ওয়া িয়
না।
o

খাদ্যবরির্ভূ ত কৃ রি েেয সিাসরি রবিয় সিজ কিলত অনযানয েদ্ধরত রবলবচনা করুন। রবকল্প অেিনগুরেি
মলযয িীনিাউস / নাসূারি োরকূ ং এোকায় রেকআে সি অনোইন অডূারিং বা অনযানয সৃজনিীে িয়
সমাযান অন্তর্ুূ ক্ত োকলত োলি।

•

দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি রনরিত কিা উরচত থর্ ইনেলেিন, েযারগং, জরিে এবং ফসে কাোি জনয প্রলয়াজনীয় থর্লকালনা
থসবা শুযুমাে অযােলয়ন্টলমন্ট এবং নভযনতম িািক রমেরিয়াি মাযযলম কিা িয়।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক DOH COVID-19 সংলকলতি সালে সামঞ্জসযেভেূ রনদ্িূন স্থ্ােন কিলত িলব। দ্ারয়ত্বিীে েক্ষগে
তালদ্ি কমূস্থ্ে রনরদ্ূ ি রনজস্ব কালোমাইজ কিা সাইলনজ ততরি কিলত োলিন, রকন্তু থসই সাইলনজ দ্প্তলিি
সাইলনলজি সালে সেরতেভেূ িলত িলব। সাইলনজ কমূচািীলদ্ি এগুরে মলন করিলয় থদ্ওয়াি জনয বযবিাি কিলত িলব:
o

র্খন েয় ফু ে সামারজক দ্ভিত্ব বজায় িাখা র্ালব না তখন থফস কর্ারিং রদ্লয় তালদ্ি নাক এবং মুখ থঢলক
িাখুন।

o

PPE র্োর্ের্ালব সংিক্ষে কিা এবং র্খন বারতে কিলত িলব তখন বারতে কিা।

o

িািীরিক দ্ভিলত্বি রনলদ্ূ রিকাগুরে থমলন চো।

o

COVID-19 এি উেসগূ বা সংিমলেি প্ররতলবদ্ন কিা এবং কীর্ালব এটি কিা উরচত।

o

িালতি স্বাস্থ্যরবরয এবং েরিষ্কাি ও জীবােুমুক্তকিে রনলদ্ূ রিকাগুরে থমলন চো।

o

শ্বাস প্রশ্বাস সংিান্ত র্োর্ে স্বাস্থ্যরবরয এবং কারি থদ্ওয়াি রিিাচাি থমলন চো।

B. আবদ্ধ স্থ্াপন সমাপবি
•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই সিিীলি সমলবত কিা সীরমত কিলত িলব (থর্মন- রবিরত, রনিােিা রমটিং) সব থচলয়
থবরি র্তো সম্ভব এবং অনযানয েদ্ধরত থর্মন রর্রডও বা থেরেকনফালিরন্সং এি মলতা েদ্ধরত বযবিাি কিা,
CDC-এি রনলদ্ূ রিকা অনুর্ায়ী "বযবসা ও রনলয়াগকািীলদ্ি জনয অন্তবূতী রনলদ্ূ রিকা কলিানার্াইিাস থিাগ 2019
(COVID-19) এি রবরুলদ্ধ েরিকল্পনা এবং প্ররতরিয়াি জনয" (Interim Guidance for Businesses and
Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))। র্খন
রর্রডওকনফালিরন্সং বা থেরেকনফালিরন্সং সম্ভব িয় না, তখন দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক থখাোলমো, র্োর্ে থর্রন্টলেোলিি
মলযয রমটিং কিা উরচত এবং রনরিত কিা উরচত থর্ এক বযরক্ত অনযজলনি মলযয েয় ফু ে সামারজক দ্ভিত্ব বজায়
িাখলব (থর্মন থচয়াি োকলে, থচয়ালিি মযযবতী জায়গা থেলে থদ্ওয়া, কমীলদ্ি ের্ূায়িলম থচয়ালি বসলত িলব)।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক থোে জায়গায়, থর্মন রবশ্রামকক্ষ এবং থেকরুম-এ ের্ূাপ্ত সামারজক দ্ভিলত্বি োেলনি বযবস্থ্া
কিলত িলব, এবং এই যিলনি এোকায় র্খন সামারজক দ্ভিত্ব িক্ষা কিা র্ালব না, তখন থোক সমাগম সীমাবদ্ধ
িাখাি জনয রচহ্ন এবং রসলেম (থর্মন বযবহৃত িলচ্ছ রচহ্ন) বযবিাি কিলত িলব; এবং

•

সামারজক দ্ভিত্ব (অেূাৎ েয় ফু ে দ্ভিত্ব) োেন কিাি জনয, (করফ থেক, খাওয়াি সময়, এবং রিফে শুরু এবং
বলন্ধি সময়), থসখালন দ্ায়বদ্ধ েক্ষগেলক কমূচািীলদ্ি সময়সভরচ আগুরেেু কলি রদ্লত িলব।

C. কমূ পেপেি কার্ূ কলাে
•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ োিিরিক সংলর্াগ এবং জনসমাগম হ্রাস কিলত রনলচি েদ্ধরতগুরেি মাযযলম অবিযই বযবস্থ্া
থনলবন:
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•

o

বযরক্তগতর্ালব উেরস্থ্রত থকবে থসই সমস্ত কমীলদ্ি মলযয সীমাবদ্ধ র্ালদ্ি সাইলে োকা প্রলয়াজন;

o

কমূলক্ষলেি সময় সমন্বয় কিা;

o

সামারজক দ্ভিলত্বি রনলদ্ূ রিকা োেলনি জনয অন-সাইে কমূচািীি সংখযা হ্রাস কিা;

o

রিফটিং রডজাইন (অেূাৎ A/B টিম, আসা/র্াওয়াি সময় েরিবতূ ন কলি থদ্ওয়া);

o

অিারযকাি থদ্ওয়া কাজগুরে র্া সামারজক দ্ভিলত্বি (থর্মন- েশুলক খাওয়ালনা) অনুমরত থদ্য়, তালদ্ি উেি
(থর্মন উদ্যালনি চােকলদ্ি সালে ো দ্ালনি ো ); এবং / অেবা (উদ্ািিেস্বরূে নবীন আলিািীলদ্ি সালে
িাইরডং ো ); এবং/অেবা

o

রনযূারিত কাজগুলো রবরক্ষপ্ত কলি এবং অরযকৃ ত অঞ্চেগুরে রনলদ্ূ ি কিলত রচহ্নগুরে বযবিাি কলি একই অঞ্চলে
একারযক কমূচািী এবং/অেবা দ্লেি কাজ কিা এোলনা।

রবিয়/প্রজনলনি জনয থঘাো এবং অনযানয প্রােী থদ্খা, রিক্ষা থদ্ওয়াি এবং আলিািলেি থঘাো অবিযই বাইলিি
অযালিনা বা অঞ্চলে এবং থকবে অযােলয়ন্টলমলন্টি মাযযলমই কিা উরচত। সমস্ত রমেরিয়া অবিযই বাইলি িওয়া
উরচত এবং িািক ও কমূচািীলদ্ি মলযয েয় ফু লেি সামারজক দ্ভিত্ব কল াির্ালব থমলন চেলত িলব।

D. েলােল ও বারিজয
•

দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি উরচত সাইলে অপ্রলয়াজনীয় অরতরেলদ্ি রনরিদ্ধ কিা।

•

সংলর্াগ র্োসম্ভব সীরমত কিলত দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই রেক-আে এবং থডরের্ারিগুরেি জনয রনরদ্ূ ি এোকা
স্থ্ােন কিলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই একটি িিূিীন রবতিে বযবস্থ্া কার্ূকি কিলত িলব র্াি মাযযলম চােকিা গারে চোি
সময় গারেি কযাবটিলত অবস্থ্ান কিলব বা সম্ভব না িলে, দ্ারয়ত্বিীে দ্েগুরে অবিযই প্রতযারিত রিয়াকোেগুরেলত
উের্ুক্ত িিেলর্াগয PPE সিবিাি কিলত িলব র্ালত সিবিাি কমীলদ্ি অন্তত একটি কােলেি থফস কর্ারিং োলক।
o

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক েেযদ্রলবযি একটি থোড স্থ্ানান্তি (থর্মন- ট্রাকলোড) কিাি আলগ এবং েলি অবিযই িাত
জীবােুমুক্ত কিলত িলব (থর্মন েেয থোড কিলত শুরু কিাি আলগ িাত জীবােুমুক্ত কিা; এবং একবাি সব
েেয থোড কিা িলয়লগলে, আবাি তালদ্ি িাত জীবােুমুক্ত কলি সমাপ্ত কিা)।

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক সাইলে থর্াগালর্াগ এবং চোচে সীরমত কিা উরচত (থর্মন, রিফে থিি িলয় র্াওয়া কমী এবং
রিফে শুরু কিা কমীলদ্ি জনয েৃেক েৃেক প্রস্থ্ান এবং প্রলবলিি বযবস্থ্া) (থর্মন র্ত থবরি সম্ভব কমীলদ্ি
তালদ্ি ওয়াকূ লেিলনি কাোকারে োকলত িলব)।

II. জায়গা
A. প্ররতিোমভলক সিঞ্জাম
•

রনরদ্ূ ি কমূলক্ষলেি কার্ূিলমি জনয প্রলয়াজনীয় PPE োোও, দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই, ফযািন, বা অনযোয়
স্বীকৃ ত মুলখি আবিে সংিি কিলত িলব এবং কমূচািীলদ্ি থর্লকালনা মভলেয কমূলক্ষলে োকাকােীন এই যিলনি
আবিে প্রদ্ান কিত িলব। দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি কালে মুলখি আবিে, মাস্ক এবং অনযানয প্রলয়াজনীয় বযরক্তগত
প্ররতিক্ষামভেক সিঞ্জাম (PPE)-এি ের্ূাপ্ত থর্াগান োকা উরচত, র্রদ্ থকালনা কমূচািীি প্ররতস্থ্ােন প্রলয়াজন বা
একজন দ্িূনােীি তা প্রলয়াজন িয়। িিেলর্াগয থফস কর্ারিং অন্তর্ুূ ক্ত োকলব, রকন্তু এতেু ক্যি মলযয সীমাবদ্ধ নয়,
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কােে (থর্মন- বারেলত ততরি থসোই কিা কােে, ক্যইক কাো, বদনা), সারজূকযাে মাস্ক, N95 থিসোইলিেি
এবং থফস রসল্ড।
•

মুলখি আবিেগুরে অবিযই েরিষ্কাি কিলত এবং বদ্োলত িলব এবং থিয়াি কিা র্ালব না। অনুিি কলি কােলেি
মুলখি আবিে এবং অনযানয যিলনি PPE সম্পরকূ ত অরতরিক্ত তলেযি জনয থসইসালে তা বযবিাি এবং েরিষ্কালিি
রনলদ্ূ িাবেীি জনয থিাগ রনয়ন্ত্রে ও প্ররতলিায থকন্দ্র (CDC) এি রনলদ্ূ রিকা থদ্খুন।
o

মলন িাখলবন থর্ কােলেি থফস কর্ারিং বা রডসলোলজবে মাস্কগুরে কমূলক্ষলেি রিয়াকোেগুরেি জনয
িিেলর্াগয মুখাবিে রিলসলব রবলবরচত িলব না র্া থফস কর্ারিং এি প্রলয়াজনীয়তাি জনয উচ্চতি রডরি সুিক্ষা
আলিাে কলি। উদ্ািিেস্বরূে, র্রদ্ N95 থিসোইলিেি রনরদ্ূ ি োইকারি বযবসারয়ক রিয়াকোলেি জনয
ঐরতিযগতর্ালব আবিযক িয় তলব থকালনা কােে বা বারেলত ততরি মাস্ক উের্ুক্ত নয়। দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক এই
যিলনি রনিােিা সিঞ্জালমি জনয থেিাগত রনিােিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) মান থমলন চেলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই কমূচািীলদ্ি তালদ্ি রনজস্ব স্বীকৃ ত মুলখি আবিে বযবিাি কিাি অনুমরত রদ্লত িলব
রকন্তু কমূচািীিা তালদ্ি রনলজি মুলখি আবিে সিবিাি কিলত োিলবন না। উেিন্তু, এই রনলদ্ূ রিকা কমীলদ্ি
তালদ্ি বযরক্তগত মারেকানাযীন অরতরিক্ত প্ররতিক্ষামভেক আবিে (থর্মন সারজূকাে মাস্ক, N95 থিসোইলিেি, বা
থফস রিল্ড) েিা থেলক প্ররতলিায কিলব না, অেবা অনযোয় র্রদ্ দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ তালদ্ি কালজি যিে অনুর্ায়ী
কমীলদ্ি আলিা থবরি রনিােিামভেক বযরক্তগত প্ররতিক্ষামভেক সিঞ্জাম (PPE) বযবিাি কিলত বাযয কলি।
রনলয়াগকতূ ালদ্ি সকে প্রলর্াজয থেিাগত রনিােিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) মান থমলন চেলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক সিঞ্জাম, থমরিনারি, উেকিে, এবং গারেি মলতা রজরনসগুরে থিয়াি কিা, থসইসালে থেরবে,
থিরেং এবং থবোি মলতা থিয়াি কিা েৃষ্ঠতেগুরে িিূ কিা সীরমত কিলত িলব; অেবা, থিয়াি কিা
রজরনসগুরেি বা প্রায়িই িিূ কিা েৃষ্ঠতেগুরেি সংিলিূ আসাি সময় গ্লার্স (কালজি প্রলয়াজনীয়তা অনুর্ায়ী বা
থমরডলকে); অেবা কমীলদ্ি রনলজলদ্ি িাত সংিলিূ আসাি আলগ এবং েলি জীবােুমুক্ত কিলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই PPE - র্াি মলযয মুখ আবিে অন্তর্ুূ ক্ত, রকন্তু সীমাবদ্ধ নয়- কীর্ালব েিলত িলব,
থখাো র্ায়, েরিষ্কাি কিা িয় (থর্মন প্রলর্াজয), এবং থফলে থদ্ওয়া িয় থসই রবিলয় কমীলদ্ি প্ররিক্ষে রদ্লত িলব।

B. স্বাস্থ্যরবরি, েরিষ্কিি এবং জীবািুমুক্তকিি
•

প্রাসরেকতা অনুর্ায়ী, "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং থবসিকারি থকন্দ্রগুরে েরিষ্কাি এবং জীবােুমুক্ত কিাি
রনলদ্ূ রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এবং "েরেলয় েো োমান" (STOP THE SPREAD) থোোি সলমত CDC এবং DOH এি প্রস্তারবত স্বাস্থ্যরবরয
এবং সযারনলেিলনি আবরিযক িতূ গুরে থমলন চো িলচ্ছ রক না তা দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক রনরিত কিলত িলব। দ্ারয়ত্বিীে
েক্ষলক অবিযই েগ েরিচােনা কিলত িলব র্ালত েরিষ্কাি ও জীবােুমুক্তকিলেি তারিখ, সময় এবং েরিচ্ছন্নতাি
েরিসি অন্তর্ুূ ক্ত োকলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে দ্েগুলোলক অবিযই সাইলে িযান্ড িাইরজন থেিন সিবিাি এবং িক্ষোলবক্ষে কিলত িলব, রনম্নরূলে:

•

o

িাত থযায়াি জনয: সাবান, চেমান গিম জে, এবং রনষ্পরিলর্াগয কাগলজি থতায়ালে।

o

সযারনোইজালিি জনয: অযােলকািে রর্রিক িযান্ড সযারনোইজাি থর্খালন িাত থযায়াি সুরবযা োওয়া র্ায় না বা
বযবিারিক নাও িলত োলি তাি জনয কমেলক্ষ 60% অযােলকািে িলয়লে।

েরিষ্কাি িালতি সযারনোইজাি থেিনগুরেি রনকলে সংলকত স্থ্ােন কিা উরচত র্া রনলদ্ূ ি কিলব থর্ দ্ৃিযমান
অেরিচ্ছন্ন িাত সাবান এবং জে রদ্লয় যুলয় থনওয়া উরচত; িালতি সযারনোইজািটি দ্ৃিযমান ময়ো িালত কার্ূকি
নয়।

6

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ উরচত PPE সি থনাংিা সামিী রনষ্পরিি জনয সাইলেি চািোলি অর্যেূনাজানালনা।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক থিয়াি কিা এবং ঘনঘন িিূ কিা েৃষ্ঠতেগুরেি জনয অবিযই র্োর্ে েরিষ্কিে এবং
জীবােুমুক্তকিে সামিী প্রদ্ান কিলত িলব এবং এই েৃষ্ঠতেগুরে বযবিালিি আলগ এবং েলি, কমূচািীলদ্ি, িালতি
স্বাস্থ্যরবরযি েলি, এই সামিীগুরে উৎোদ্নকািীি রনলদ্ূ িনা অনুর্ায়ী বযবিাি কিলত উৎসারিত কিলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলকফযারসরেটি রনয়রমতর্ালব েরিষ্কাি এবং জীবােুমুক্ত কিলত িলব এবং অলনলকি দ্বািা বযবহৃত উচ্চ
ঝুাঁ রকসম্পন্ন স্থ্ানগুরে আিও রনয়রমত েরিষ্কাি এবং জীবােুমুক্ত কিলত িলব। অবিযই খুব র্ালো এবং অন্তত প্রলতযক
রিফলেি েলি, প্ররতরদ্ন, বা প্রলয়াজন অনুর্ায়ী আলিা ঘনঘন িমাগত কলি েরিষ্কিে এবং জীবােুমুক্তকিে কলি
থর্লত িলব। কীর্ালব থফরসরেটিগুরে েরিষ্কাি ও জীবােুমুক্ত কিলবন তাি রবিদ্ রনলদ্ূ িাবেীি জনয অনুিি কলি
DOH এি "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং থবসিকারি থকন্দ্রগুরে েরিষ্কাি কিা এবং জীবােুমুক্ত কিাি রবিলয়
অন্তবূতীকােীন রনলদ্ূ রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) থদ্খুন।
o

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক থিেরুমগুরে অবিযই রনয়রমত েরিষ্কাি ও জীবােুমুক্ত কিা রনরিত কিলত িলব। বযবিালিি
রিলকালয়রন্সি ওেি রনর্ূ ি কলি থিেু মগুরে আলিা থবরিবাি েরিষ্কাি ও জীবােুমুক্ত কিলত িলত োলি।
▪

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক, থর্খালন সম্ভব থিেরুলমি জনসংখযা কমালনাি মাযযলম দ্ভিলত্বি রনয়ম োেন কিা
রনরিত কিলত িলব।

o

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই নরের্ু ক্ত জীবােুমুক্তকিে সামিীগুরে বযবিাি কলি র্ন্ত্রোরত ও সিঞ্জাম রনয়রমত
জীবােুমুক্ত কিা রনরিত কিলত িলব, অন্তত কমীলদ্ি কালজি জায়গা েরিবতূ ন বা অনয থকালনা কমী এ
জাতীয় সিঞ্জাম বযবিাি কিলেন থসগুরে সি। EPA দ্বািা COVID-19-এি রবরুলদ্ধ কার্ূকি রিলসলব িনাক্ত
িওয়া রনউ ইয়কূ থেলেি েরিলবি সংিক্ষে দ্প্তলিি (Department of Environmental Conservation, DEC)
রনবরন্ধত েেযগুলোি তারেকা বযবিাি করুন।

o

র্রদ্ েরিষ্কিে এবং জীবােুমুক্তকিে সামিীগুরে বা েরিষ্কিে এবং জীবােুমুক্তকিলেি কাজটি রনিােিাি ঝুাঁ রকি
কািে িয় বা উেকিে বা থমরিনারিি মান রনম্ন কলি থদ্য়, তািলে দ্ায়বদ্ধ েক্ষগেলক অবিযই থসই যিলনি
থমরিনারিগুরে বযবিালিি মলযয িালতি স্বাস্থ্যরবরয োেলনি বলদাবস্ত কিলত িলব এবং/অেবা রডজলোলজলবে
গ্লার্স সিবিাি কিলত িলব এবং/অেবা ওই থমরিনারি বযবিাি কিা কমূচািীি সংখযা সীরমত কিলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক একজন কমীি COVID-19 িনাক্ত িওয়াি থক্ষলে উন্মুক্ত এোকা জীবােুমুক্ত কিাি বযবস্থ্া কিলত
িলব, এই যিলনি েরিচ্ছন্নতাি অন্তর্ুূ ক্ত িলব, অন্তত সব অরযক থোক চোচে এোকা এবং উচ্চ-িিূ েৃষ্ঠতলেি
(থর্মন র্াগার্ারগ কিা সিঞ্জাম, থমরিন, ওয়াকূ থেিন, কলোে েযালনে এবং রকেযাড, থেরেলফান) ইতযারদ্
েরিষ্কাি।

•

"আেনাি সুরবযাসমভি েরিষ্কাি এবং জীবােুমুক্ত" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) কিাি রসরডরস
(CDC) রনলদ্ূ রিকা, র্রদ্ থকউ সলদিজনক োলক বা রনরিত COVID-19 সংিমে োলক তািলে প্ররিয়ারনম্নরূে:
o

থর্ বযরক্ত অসুস্থ্ তাি বযবহৃত অঞ্চে বন্ধ করুন।
▪

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক সংিরমত অঞ্চেগুরেলক বন্ধ কলি রদ্লত োিলে, তালদ্ি কার্ূকোে থর্ বন্ধ কলি রদ্লত
িলব তা নয়।

o

অঞ্চেটিলত বায়ু চোচে বাোলনাি জনয থসই অঞ্চলেি বাইলিি রদ্লকি দ্িজা ও জানাো খুলে িাখুন।

o

েরিষ্কাি বা জীবােুমুক্ত কিাি আলগ 24 ঘণ্টা অলেক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভব না িলে, র্তক্ষে সম্ভব ততক্ষে
অলেক্ষা করুন।

o

অসুস্থ্ বযরক্ত দ্বািা বযবহৃত সমস্ত অঞ্চে েরিষ্কাি এবং জীবােুমুক্ত করুন, থর্মন- অরফস, বােরুম, সকলেি
বযবিালিি অঞ্চেগুরে এবং থিয়াি কিা র্ন্ত্রোরতগুরে।
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o

o

•

অঞ্চেটি র্োর্ের্ালব জীবােুমুক্ত কিা িলে, থসটি বযবিালিি জনয খুলে থদ্ওয়া থর্লত োলি।
▪

অসুস্থ্ বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নলযয বা কাোকারে আলসনরন এমন কমূচািীিা জীবােুমুক্ত কিাি েলি অরবেলে
কালজ রফলি আসলত োিলবন।

▪

"ঘরনষ্ঠ সারন্নলযয বা কাোকারে আসা" সম্পলকূ আলিা তলেযি জনয DOH এি " COVID-19 সংিমে বা
সারন্নলযয আসাি েলি সিকারি এবং থবসিকারি কমূচািীলদ্ি কালজ রফলি আসা সম্পরকূ ত অর্যন্তিীে
রনলদ্ূ রিকা " (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) থদ্খুন।

অসুস্থ্ বযরক্ত সাত রদ্লনি থবরি এলস োলকন বা থফরসরেটিটি বযবিাি কলি োলকন, অরতরিক্ত েরিষ্কাি ও
জীবােুমুক্ত কিাি প্রলয়াজন থনই, রকন্তু রুটিন েরিষ্কাি ও জীবােুমুক্ত কিা চারেলয় থর্লত িলব।

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই খাবাি এবং োনীয় (থর্মন, বালফে োইলেি খাবাি) র্াগ কলি খাওয়া রনরিদ্ধ কিলত
িলব, বারে থেলক োঞ্চ রনলয় আসলত উৎসারিত কিলত িলব, এবং খাবাি খাওয়াি সময় সামারজক দ্ভিত্ব বজায়
িাখাি মলতা ের্ূাপ্ত জায়গা িাখলত িলব।

C. ের্ূ ায়ক্রপম েুনিায় স্টখালা
•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক ের্ূায়িলম কার্ূকোেগুরে চােু কিাি জনয উৎসারিত কিা িয় র্ালত অোলিিনগত সমসযাগুরে
উৎোদ্ন বা কাজ সম্পরকূ ত রিয়াকোেগুরে স্বার্ারবক ের্ূালয় রফলি আসাি আলগ সমাযান কলি থনওয়া র্ায়।
প্রেম রিওলেরনংলয়ি সময় কতজন কমূচািী কাজ কিলবন, কালজি সময়কাে, এবং িািলকি সংখযা সীরমত কিাি
কো দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক রবলবচনা কিলত িলব র্ালত থসই েরিবতূ লনি সালে সামঞ্জসয িাখাি সক্ষমতা সি
অোলিিনগুরে প্রদ্ান কিা র্ায়।

D. স্টর্াগাপর্াগ েরিকল্পনা
•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক রনরিত কিলত িলব থর্ আেরন থেলেি-ইসুয কিা রিলল্পি রনলদ্ূ রিকাটি ের্ূালোচনা কলিলেন এবং
বুলঝলেন, এবং এটিও রনরিত কিলত িলব থর্ আেরন থসগুরে কার্ূকি কিলবন।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক কমূচািী, রর্রজেি এবং িািকলদ্ি জনয একটি থর্াগালর্াগ েরিকল্পনা গলে তু েলত িলব র্া প্রলর্াজয
রনলদ্ূ িাবেী, প্ররিক্ষে, সাইলনজ এবং কমূচািীলদ্ি তেয প্রদ্ালনি একটি অরবচরেত উোয়লক অন্তর্ুূ ক্ত কলি। দ্ারয়ত্বিীে
েক্ষলক ওলয়বলেজ, থেক্সে এবং ইলমে গ্রুে, এবং থসািযাে রমরডয়া গলে থতাোি কো রবলবচনা কিলত িলব।

III. প্ররক্রয়াসমভি
A. রিরনং এবং স্টটরেং
•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই বাযযতামভেক তদ্রনক স্বাস্থ্য েিীক্ষা েদ্ধরত প্রলয়াগ কিলত িলব।
o

কমূচািীিা ফযারসরেটিলত রিলোেূ কিাি আলগ, র্তখালন সম্ভব, রিরনংলয়ি কাজগুরে দ্ভিবতীর্ালব কিা থর্লত
োলি (থর্মন থেরেলফালন বা ইলেকট্ররনকর্ালব), বা সাইলে কিা থর্লত োলি।

o

রিরনং থিি িওয়াি েভলবূ কমূচািীলদ্ি এলক অেলিি সালে ঘরনষ্ঠ িওয়া বা কাোকারে আসা আেকালত িীরনং
সমন্বয় কিলত িলব।

o

অন্তত সব কমী এবং দ্িূনােীলদ্ি রিরনং কিলত িলব এবং একটি প্রশ্নাবেী বযবিাি কিলত িলব র্া রনযূািে
কলি থর্ কমী বা দ্িূনােীি সালে রনলম্নাক্ত ঘেনা ঘলেলে রক না:
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(a)
থজলনশুলন গত 14 রদ্লনি মলযয COVID-19 এি জনয েিীক্ষায় েরজটির্ ফে এলসলে বা র্াি মলযয
COVID-19 এি উেসগূ িলয়লে এমন কালিাি ঘরনষ্ঠ বা রনকে সংিলিূ থেলকলেন।
(b)

গত 14 রদ্লনি মলযয COVID-19 এি জনয ইরতবাচক েিীরক্ষত িলয়লেন; এবং/অেবা

(c)

গত 14 রদ্লন তাি COVID-19 এি থকালনা েক্ষে থদ্খা রদ্লয়লে রক না।

•

COVID-19 সংিান্ত উেসগূগুরে সম্পলকূ সবলেলক আে েু থডে তলেযি জনয "কলিানার্াইিালসি উেসগূসমভি"
(Symptoms of Coronavirus) এি ওেি CDC এি রনলদ্ূ রিকা থদ্খুন।

•

দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি উরচত কমীলদ্ি জনয এটি আবিযক কিা র্ালত, র্রদ্ এবং র্খন উেলিাক্ত থকালনা প্রলশ্নি প্ররত
তালদ্ি উিলি েরিবতূ ন িয় তািা থর্ন অরবেলে তা প্রকাি কলিন, থর্মন র্রদ্ তািা উেসগূ অনুর্ব কিলত শুরু
কলিন, কালজি সময় বা তাি েলি।

•

সম কমূসংস্থ্ালনি সুলর্াগ করমিন (Equal Employment Opportunity Commission) বা DOH এি রনলদ্ূ রিকা
অনুর্ায়ী তদ্রনক তােমাো েিীক্ষা কিাও িলত োলি। দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক কমূচািীি স্বাস্থ্য সংিান্ত থডোি (থর্মন
তােমাোি থডো) থিকডূ িাখাি ওেি রনলিযাজ্ঞা িাখা িলয়লে।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই রনরিত কিলত িলব থর্, তােমাো েিীক্ষা সি, রিরনং কার্ূকোে সম্পাদ্নকািী থর্
থকালনা বযরক্তলক, সম্ভাবয সংিরমত কমী বা ফযারসরেটিলত আসা রর্রজেিলদ্ি সংিলিূ আসা থেলক র্োর্ে র্ালব
সুিরক্ষত কিা িলয়লে। রিরনং কার্ূিম সম্পাদ্নকািী কমীগেলক তালদ্ি থিাগ রনয়ন্ত্রে ও প্ররতলিায থকন্দ্র (CDC),
স্বাস্থ্য রবর্াগ (DOH) এবং থেিাগত রনিােিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) থপ্রালোকলেি সালে েরিরচত
কমূকতূ া-রচরহ্নত বযরক্তলদ্ি দ্বািা প্ররিক্ষে িিে কিা উরচত।

•

রিরনং কিা কমীলদ্ি জনয কমেলক্ষ একটি থফস মাস্ক সি বযরক্তগত প্ররতিক্ষামভেক সিঞ্জাম (PPE) প্রদ্ান কিা
উরচত এবং তালদ্ি তা বযবিাি কিা উরচত, এবং তালত গ্লার্স, একটি গাউন, এবং/অেবা একটি থফস রিল্ড
অন্তর্ুূ ক্ত িলত োলি।

•

COVID-19 উেসগূগুরেি জনয ইরতবাচক েিীরক্ষত িওয়া একজন কমূচারিলক সাইলে প্রলবলিি অনুমরত থদ্ওয়া র্ালব
না এবং মভেযায়ন ও থেরেংলয়ি জনয তালদ্ি স্বাস্থ্যলসবা প্রদ্ানকািীি সালে থর্াগালর্াগ কিাি রনলদ্ূ ি রদ্লয় বারে
ো ালত িলব। দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অরবেলে থেস এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রবর্াগলক এই রবিলয় অবরিত কিলত িলব র্রদ্
েিীক্ষাি ফোফে COVID-19 এি জনয ইরতবাচক িয়। দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি উরচত কমূচািীলক স্বাস্থ্যলসবা এবং থেরেং
রিলসাসূ সম্পরকূ ত তেয প্রদ্ান কিা।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক, থর্ সমস্ত কমূচািী COVID-19 এি সলদিজনক বা রনরিত সংিমলেি েলি বা থর্ কমূচািী
COVID-19 এ সংিরমত বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নলযয বা কাোকারে আসাি েলি কালজ আবাি থর্াগদ্ান কিলত চাইলেন
তালদ্ি সম্পলকূ থপ্রালোকে এবং নীরতমাোি জনয "DOH এি COVID-19 সংিমে বা সারন্নলযয আসাি েলি
সিকারি এবং থবসিকারি কমূচািীলদ্ি কালজ রফলি আসা সম্পরকূ ত অর্যন্তিীে রনলদ্ূ রিকা" (Interim Guidance for
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) থিফাি
কিলত িলব।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই থর্াগালর্ালগি একটি থকন্দ্রীয় েলয়ন্ট রনযূািে কিলত িলব, র্া রিয়াকোে, অবস্থ্ান, রিফে
বা রদ্ন অনুর্ায়ী েরিবরতূ ত িলত োলি, সমস্ত কমীলদ্ি প্রশ্নেলে প্রাপ্ত ের্ূালোচনা িিে ও সতযারয়ত কিাি জনয
দ্ায়ী, এমন থর্াগালর্াগ সি কমূচািী এবং রর্রজেিলদ্ি জানালনাি জনয দ্ে রিলসলব রচরহ্নত কিা িলয়লে থর্ তালদ্ি
COVID-19 সম্পরকূ ত েক্ষেগুরে আলে রক না, থর্মনটি প্রশ্নাবেীলত উরেরখত িলয়লে।

•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই একজন রনিােিা উেলদ্িা রনলয়াগ কিলত িলব র্াি দ্ারয়ত্বগুরেি মলযয োকলব সাইলেি
রনিােিা েরিকল্পনাি সব রবিয়গুরে থমলন চো িলচ্ছ রকনা থস রবিলয় নজি িাখা।
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•

র্তো সম্ভব, দ্ারয়ত্বিীে েলক্ষি উরচত এমন সকে কমী ও রর্রজেি সি প্রলতযক বযরক্তি একটি েগ বজায় িাখা,
র্ালদ্ি কালজি সাইে বা এোকায় অনযানয বযরক্তি সালে ঘরনষ্ঠ থর্াগালর্াগ িলত োলি; থসই সকে থডরের্ারি োো
র্া উের্ুক্ত বযরক্তগত প্ররতিক্ষামভেক সিঞ্জাম (PPE) এি সালে বা কন্টযাক্টলেস মাযযম দ্বািা সঞ্চারেত িয়। েলগ
থর্াগালর্ালগি তেয োকলত িলব, একজন কমী COVID-19 এ আিান্ত িলে র্ালত সব েরিরচরত িনাক্ত কিা থর্লত
োলি, খুাঁলজ োওয়া র্ায় এবং তালক জানালনা র্ায়। দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই থেে এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দ্প্তলিি
সালে থর্াগালর্ালগি রবিলয় সিলর্ারগতা কিলত িলব।

B. িনাক্ত এবং খুুঁপজ স্টবি কিা
•

দ্ারয়ত্বিীে েক্ষ, তালদ্ি সাইলে থকালনা কমূচািীি COVID-19 েিীক্ষায় ইরতবাচক ফোফে িলয়লে বলে জানলত
োিলে অবিযই অরবেলে থেে ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দ্প্তিলক থস সম্পলকূ অবরিত কিলব।

•

থেরেংলয় একজন কমী বা রর্রজেি েরজটির্ িলে, দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক কমূলক্ষলে ঐ বযরক্তি সংিলিূ আসা সকেলক
রচরহ্নত কিাি জনয থেে এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দ্প্তলিি সালে সিলর্ারগতা কিলত িলব এবং কমীটি প্রেম COVID-19
এি উেসগূ থবায কিাি বা েরজটির্ থেে িওয়াি, এি মলযয থর্টি আলগ িলয়লে, তাি 48 ঘণ্টা আলগ
ফযারসরেটিলত প্রলবি কিা সকে কমী এবং রর্রজেিলদ্ি সম্পলকূ থেে এবং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দ্প্তিলক অবগত কিলত
িলব, তলব থফডালিে এবং থেে আইন ও রবরয অনুসালি থগােনীয়তা বজায় িাখুন।

•

থেে ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দ্প্তিগুরে বারেলত আইলসালেিন বা থকায়ালিন্টাইন সি সংিরমত বা সারন্নলযয আসা বযরক্তলদ্ি
ওেি নজি িাখা এবং তালদ্ি গরতরবরয সীমাবদ্ধ কিাি রবিয়টি কার্ূকি কিলব।

•

থর্ সকে বযরক্তলক সতকূ কলি থদ্ওয়া িলয়লে থর্ তািা একজন COVID-19 সংিরমত বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নলযয বা
কাোকারে এলসলেন, এবং রচরহ্নতকিে, ট্রযারকং বা অনযানয েদ্ধরতগুরেি মাযযলম সতকূ কলি থদ্ওয়া কমূচািীলদ্ি,
সতকূ কলি থদ্ওয়াি সময় তা রনলজ থেলক তালদ্ি রনলয়াগকািীলক রিলোেূ কিলত িলব এবং তািা উেলি উরেরখত
সমস্ত থপ্রালোকে থমলন চেলবন।

IV. রনপয়াগকািীি েরিকল্পনাসমভি
দ্ারয়ত্বিীে েক্ষলক অবিযই সাইলে িির্ালব সম্পভেূ রনিােিা েরিকল্পনা থোে কিলত িলব। COVID-19 এি রবস্তাি
থিায কিলত েরিকল্পনা গ লনি জনয থেে, বযবসাি মারেক এবং েরিচােকলদ্ি গাইড কিলত, একটি বযবসাি
রিওলেরনংলয়ি রনিােিা েরিকল্পনাি থেমলপ্লে সিবিাি কলিলে।
সুিোি আপিা তিয, রনপদ্ূ রিকা এবং রিপসাসূ গুরল এখাপন উেলর্য:
রনউ ইয়কূ থেে স্বাস্থ্য দ্প্তলিি নলর্ে কলিানার্াইিালসি (COVID-19) এি ওলয়বসাইে
https://coronavirus.health.ny.gov/
থিাগ রনয়ন্ত্রে ও প্ররতলিায কলিার্াইিাস (COVID-19) এি ওলয়বসাইে
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থেিাগত রনিােিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন COVID-19 এি ওলয়বসাইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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রনপেি রলঙ্কটিপত, রনরিত করুন স্টর্ আেরন এই রনপদ্ূ রিকা অনুর্ায়ী েরিোলনা কিাি জনয আেনাি
দ্ায়বদ্ধতা েপেপেন এবং বুপেপেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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