
রিওপেরিং  
রিউ ইয়র্ক

বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

খাপ্যেি সাপথ সম্পরর্ক ে িয় এমি রিরিপসি 
চাষবাস সম্পরর্ক ে রিপয়াগরািী এবং 
রম্কচািীপ্ি িিযে রিপ ্্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা নিওরেরিি জি্য অিরু�ান্ত নিউ ইয়রকদে ি অঞ্চলগুনলরত খার্্যি সারে সম্পনকদে ত িয় এ�ি 
নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত সকল কারদেকলােগুনলি ক্ষেররে, ক্সইসারে স�গ্র ক্টেরে ক্সই স�স্ত খার্্যি সারে 
সম্পনকদে ত িয় এ�ি নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত কারদেকলাে রা আরে অত্যাবি্যক নিরসরব েনিচানলত 
িওয়াি জি্য অিরু�ান্ত নিল, ক্সগুনলি ক্ষেররে প্রররাজ্য।

COVID-19 োবনলক ক্িলে এ�ািরজনসিি স�য়, স�স্ত কৃনষ নিনতিক ব্যবসাগুনলরক খার্্যি সারে সম্পনকদে ত 
িয় এ�ি নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত কারদেকলাে নবষয়ক ক্টেে এবং রুক্তিাষ্ট্রীয় আবনি্যকতাি ক্র ক্কারিা 
েনিবতদে রিি সারে আে-েু-ক্েে োকরত িরব এবং তার্ি কারদেকলারে ক্সই েনিবতদে িগুনলরক কারদেকি 
কিরত িরব। এই নির দ্ে নিকাটি নব্্য�াি প্রররাজ্য ক্কারিা স্াি্রীয়, ক্টেে, এবং রুক্তিাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবধাি, 
এবং গুণ�ািরক প্রনতস্ানেত কিাি জি্য িয়।

অত্যাবি্যক সুোনিিকৃ সরবদোতি� চচদে া

িাি্রীনিক ্িূত্ব নিিােতিা বা আসল কাজটি কিাি জি্য কািাকানি োকাি প্ররয়াজি িা িরল 
ক�মীর্ি �রধ্য 6 ফুে ্িূত্ব বজায় িাখা নিনচিত করুি।

বতদে �াি কারজি(কাজগুনলি) জি্য শুধু�ারে রার্ি োকরত িরব 
তার্ি িাড়া অি্য কাউরক োকরত িা ন্রয়, ক�দেচাি্রী কারজি 
স�য় অ্যােজাটে করি, কারজ আসাি স�য় আগু নেিু করি, 
A/B টি� ততনি করি, এবং একটি এলাকায় শুধু�ারে একটি টি� 
োকরত োিরব এ�ি স�য়সূনচ ততনি করি, ক�দেচানির্ি জি্য 
অনতনিক্ত জায়ো ততনি করুি। 

রন্ ক্কারিা স�য় ক�মীিা এরক অেরিি ক্েরক 6 ফুরেি ক� ্িূরত্ব োকরল, 
ক�মীর্ি অবি্যই স্্রীকৃত ক্ফস কিানিংগুনল েিরত িরব।

রাতায়ারতি সংক্রীণদে িাস্তা, িলওরয়, বা জায়োগুনলরত ত্রীিনচহ্ন 
লানেরয় উিয় ন্ক ক্েরক িাঁোচলা ক�াি।

ঘরিি নিতরি িওয়া ক্র ক্কারিা কারজি জি্য, একটি ক্ফনসনলটিরত 
আসল কাজগুনল (ক্র�ি সািাই কিাি জায়ো, �জতু এবং খাওয়ারিাি 
অঞ্চলগুনল) নিিাের্ কিরত ক্বনি ক�দেচানি িা লােরল , ক্সই নি্মীষ্ট 
অঞ্চলগুনলরত সাটিদে নফরকে অফ অকুরেনসিি নিধদোনিত সংখ্যা অিরুায়্রী 
সবদোনধক রতজি োকরত োিরবি তাি 50% এি ক্বনি ক�দেচানি রারত িা 
োরকি তা নিনচিত করুি, এই সংখ্যাি �রধ্য সুোিিাইজািরক ক্োণা িরব 
িা এবং ক্সইসারে অনতনিক্ত প্রনতরিাধক ব্যবস্াগুনল (ক্র�ি সবস�য় ক্ফস 
কিানিং) কারদেকি করুি।

6 ফুে ্িূত্ব বজায় িাখরত এবং একটি অঞ্চরল একানধক ক�দেচাি্রীি 
এবং/অেবা টির�ি কাজ কিা এড়ারত কারজি জায়োগুনলি 
এবং ক�দেচাি্রীি বসাি জায়োগুনলি ব্যবিাি েনিবতদে ি করুি 
এবং/বা সংখ্যা স্রী�াবদ্ধ করুি। সম্ভব িা িরল, ক্ফস কিানিং 
প্র্াি করুি এবং ক্সগুনলি ব্যবিাি অবি্যক করুি বা OSHA 
নির দ্ে নিকা অিরুায়্রী, ক্র জায়োগুনলরত বায়ু প্রবাি, নিটিং, কুনলং, 
বা বায়ু চলাচল ষেনতগ্রস্ত িরব িা, নস জায়োগুনলরত বস্তুেত বাঁধা 
(প্ানটেরকি নবিাজক ক্্ওয়াল) স্ােি করুি।

্ঢ়ৃিারব আবদ্ধ জায়োগুনলরত (ক্র�ি আিষুানগিক সা�গ্র্রী, রন্ত্রোনত, এবং 
আিষুানগিক উেকিণ ও অি্যাি্য নজনিস সংিষেণ কিাি জায়োগুনল, রন্ত্রোনত 
সািাইরয়ি জায়ো, জ্রীবজন্তুি েনিচরদো/খাওয়ারিাি জায়ো, োনড়) এক 
স�রয় শুধু�ারে একজিই োকরত োিরবি, রন্িা ক্সখারি োকা সকরল ক্ফস 
কিানিং েরি োরকি। একজরিি ক্বনি ক্লাক োকরল, জায়োগুনলরত সবদোনধক 
রতজি োকরত োিরবি তাি 50% ক্লাকরক োকাি অি�ুনত ন্ি।

খার্্যি সারে সম্পনকদে ত িয় এ�ি নজনিরসি কৃনষজাত দ্ররব্যি 
সিাসনি নবক্ররয়ি সুনবধাি জি্য নবকল্প েদ্ধনতি কো িাবিু। 
নবকল্প েদ্ধনতগুরলা অিলাইি অেদে াি কিা, বা অি্যাি্য িতুি 
ধিরণি ক্কিাি েদ্ধনতরক অন্তিুদে ক্ত কিরত োরি, ক্রখারি 
গ্র্রীিিাউজ/িাসদোনি োনকদে ং অঞ্চল ক্েরক সংগ্রি কিা রারব। 

সাইরেি সাধািণিারব ব্যবিাি িওয়া বা অি্যাি্য প্রররাজ্য জায়োগুনলরত 
(ক্র�ি জ্রীবজন্তু োকাি জায়ো, স্াস্্য েি্রীষোি জায়োগুনল) 6 ফুে ্িূত্ব 
নির দ্েিকাি্রী ক্েে বা নচহ্ন ব্যবিাি করি সা�ানজক ্িূরত্বি নির দ্েিিা লাোি।

নিনচিত করুি ক্র ইিটেরলিি, ে্যানেং, জনিে, এবং 
ফসল ক্তালাি জি্য প্ররয়াজি এ�ি েনিরষবাগুনল শুধু�ারে 
অ্যােরয়ন্টর�রন্টি �াধ্যর� এবং ক্ক্রতাি সারে ি্ুযিত� সংররাে 
করি সম্পন্ন কিা িয়।

কারজি জায়োি নিতরি ক্লাকজরিি জ�ারয়ত বা নিড় রোসম্ভব স্রীন�ত করুি 
এবং ক্রখারি সম্ভব ক্সখারি ক্েনল-বা নিনেও-কিফারিনসিং ব্যবিাি করুি। 
কারজি জায়োি �রধ্য ক্লাকজরিি জ�ারয়ত ক্রখারি আবি্যক (ক্র�ি ন�টিং) 
ক্সগুনল ক্খালা, উতি� বায়ু চলাচলরুক্ত জায়োয় করুি এবং অংিগ্রিণকাি্রীর্ি 
�রধ্য রোরে সা�ানজক ্িূত্ব বজায় িাখাি ব্যবস্া িাখুি।

ক্ক্রতা এবং ক�দেচাি্রীর্ি �রধ্য 6 ফুে সা�ানজক ্িূত্ব 
কর�ািিারব ক্�রি চরল, বাইরি নবক্রয় করুি। ক্েনবল বা 
োিোলা প্র্িদেরিি জায়োয় ক্ক্রতার্ি অত্যানধক ক্বনি স�য় 
কাোরিাি অি�ুনত ক্্রবি িা।

নবনক্র/প্রজিি, ক্িখারিা, এবং ক্ঘাড়া এবং অি্যাি্য জ্রীবজন্তুর্ি ক্্খা এবং 
িাড়া কিাি জি্য ক্ঘাড়ায় চড়া অবি্যই বাইরিি একটি উর�ারি বা অঞ্চরল 
শুধু�ারে অ্যােরয়ন্টর�ন্ট করিই কিরত িরব, এবং ক্সইস�য় ক্ক্রতা এবং 
ক�দেচানির্ি �রধ্য 6 ফুে সা�ানজক ্িূত্ব কর�ািিারব ক্�রি চলরত িরব।

রখি সম্ভব িরব তখি ক�দেচাি্রীর্ি বানড় ক্েরক কাজ কিাি।
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িাি্রীনিক ্িূত্ব
(চলরি)

ক্লারকর্ি �রধ্য সংররাে রতো সম্ভব স্রীন�ত করি, নেক-আে এবং 
ক্েনলিানিগুনলি জি্য নি্মীষ্ট জায়ো ে�ি করুি। 

সাইরে অিাবি্যক নিনজেির্ি নিনষদ্ধ করুি।

সুিষো�লূক 
সিঞ্া�

নিরয়ােকাি্রীর্ি অবি্যই ক�দেচাি্রীরক নবিা�রূল্য একটি স্্রীকৃত ক্ফস কিানিং 
ন্রত িরব এবং ক্রখারি েনিবতদে ি কিরত িরব ক্সখারি েরদোপ্ত কিানিংরয়ি 
ক্রাোি িাখরত িরব।

স্্রীকৃত ক্ফস কিানিংরয়ি �রধ্য স্রীন�ত িা িরলও অন্তিুদে ক্ত, কােড় (ক্র�ি 
বানড়রত ক্সলাই কিা, দ্রুত েুকরিা কিা, বাঁধি্রী), সানজদে কাল �াস্ক, রন্িা 
কারজি ধিি অিরুায়্রী আরিা কর�াি PPE (ক্র�ি, N95 ক্িসনেরিেসদে এবং 
ক্ফস নিল্ড) প্ররয়াজি িয়।

ব্যবিারিি েরি ক্ফস কিানিংগুনলরক অবি্যই েনিষ্াি কিরত িরব অেবা 
ব্যবিারিি েরি বা িষ্ট িরয় ক্েরল বা নিরজ ক্েরল েরি েনিবতদে ি কিরত 
িরব এবং এগুনল ক্িয়াি কিা রারব িা, এবং রোরেিারব িাখরত িরব বা 
ক্ফরল ন্রত িরব।

বস্তু (ক্র�ি সিঞ্া�, ক্�নিি, োনড়) ক্িয়াি কিা স্রীন�ত করুি এবং 
ক্িয়াি কিা সািরফসগুনলরক স্পিদে কিা এনড়রয় চলিু; বা রখি ক্িয়াি কিা 
বস্তুগুনলি সংস্পরিদে োকরবি বা প্রায়িই স্পিদে কিা িয় এ�ি জায়োগুনলরত 
োকরবি, তখি গ্ািস েরুি (ক্র কারজ ক্র�ি প্ররয়াজি বা নচনকৎসােত); 
বা, সংররারেি আরে এবং েরি িাত জ্রীবাণ�ুকু্ত করুি বা ধুি।

স্াস্্যনবনধ এবং 
েনিষ্িণ

ক্িাে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনতরিাধ ক্কন্দ্র (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) এবং স্াস্্য ্প্তি (Department of Health, 
DOH) এি ক্্ওয়া স্াস্্যনবনধ এবং জ্রীবাণ�ুকু্তকিরণি আবনি্যকতাগুনল 
ক্�রি চলিু এবং সাইরে েনিস্কাি কিাি লেগুনল ক্�িরেি করুি রারত 
তানিখ, স�য়, এবং েনিস্কাি কিাি েনিসি িনেবদ্ধ কিা োরক।

ক্রখারি সম্ভব ক্সখারি নিিােতিাি সতকদে তাগুনল বজায় িাখাি 
োিাোনি বাইরিি বাতাস ক্বনি েনি�ারণ নিতরি ক্�াকাি 
ব্যবস্া (জািলা এবং ্িজা খুরল িাখা) করুি।

ক�মীর্ি জি্য ক�দেস্রল িারতি স্াস্্যনবনধ োলরিি সিঞ্া� সিবিাি করুি 
এবং তা ক্�রি চলিু, রাি �রধ্য আরি সাবাি, জল ন্রয় িাত ক্ধায়া, এবং 
কােরজি ক্তায়ারল, ক্সইসারে ক্রখারি িাত ক্ধায়া সম্ভব িয় ক্সখারি 60%  
বা তাি ক্বনি অ্যালরকািল রুক্ত ি্যান্ড স্যানিোইজাি।

ক�দেচাি্রীর্ি বানড় ক্েরক খাবাি আিাি জি্য উৎসানিত করুি 
এবং খাওয়াি স�য় সা�ানজক ্িূত্ব বজায় িাখাি �রতা েরদোপ্ত 
জায়ো িাখুি।

ক্িয়াি কিা এবং প্রায়িই স্পিদে কিা সািরফসগুনল ব্যবিাি কিাি আরে 
েনিস্কাি কিাি/জ্রীবাণ�ুকু্ত কিাি নজনিসগুনল ক�দেচাি্রীর্ি সিবিাি 
করুি এবং ক্সগুনল ব্যবিাি কিরত উৎসানিত করুি, তািেি িারতি 
স্াস্্যনবনধ ক্�রি চলরত বলিু।



রিওপেরিং  
রিউ ইয়র্ক

বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

খাপ্যেি সাপথ সম্পরর্ক ে িয় এমি রিরিপসি 
চাষবাস সম্পরর্ক ে রিপয়াগরািী এবং 
রম্কচািীপ্ি িিযে রিপ ্্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা নিওরেরিি জি্য অিরু�ান্ত নিউ ইয়রকদে ি অঞ্চলগুনলরত খার্্যি সারে সম্পনকদে ত িয় এ�ি 
নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত সকল কারদেকলােগুনলি ক্ষেররে, ক্সইসারে স�গ্র ক্টেরে ক্সই স�স্ত খার্্যি সারে 
সম্পনকদে ত িয় এ�ি নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত কারদেকলাে রা আরে অত্যাবি্যক নিরসরব েনিচানলত 
িওয়াি জি্য অিরু�ান্ত নিল, ক্সগুনলি ক্ষেররে প্রররাজ্য।

COVID-19 োবনলক ক্িলে এ�ািরজনসিি স�য়, স�স্ত কৃনষ নিনতিক ব্যবসাগুনলরক খার্্যি সারে সম্পনকদে ত 
িয় এ�ি নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত কারদেকলাে নবষয়ক ক্টেে এবং রুক্তিাষ্ট্রীয় আবনি্যকতাি ক্র ক্কারিা 
েনিবতদে রিি সারে আে-েু-ক্েে োকরত িরব এবং তার্ি কারদেকলারে ক্সই েনিবতদে িগুনলরক কারদেকি 
কিরত িরব। এই নির দ্ে নিকাটি নব্্য�াি প্রররাজ্য ক্কারিা স্াি্রীয়, ক্টেে, এবং রুক্তিাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবধাি, 
এবং গুণ�ািরক প্রনতস্ানেত কিাি জি্য িয়।

অত্যাবি্যক সুোনিিকৃ সরবদোতি� চচদে া

স্াস্্যনবনধ এবং 
েনিষ্িণ (চলরি)

অন্তত প্ররত্যক নিফরেি েরি, প্রনতন্ি, বা প্ররয়াজি অিরুায়্রী, ক্িয়াি 
কিা নজনিস (ক্র�ি সিঞ্া�, ক্�নিি, করট্াল ে্যারিল, ক্রীে্যাে) এবং 
সািরফসগুনল, ক্সইসারে, নবশ্া�কষে এবং সবদেজি্রীি জায়োগুনলি �রতা ক্র 
জায়োগুনলরত বািংবাি রাতায়াত কিা িয় ক্সগুনল আরিা ঘিঘি, নিয়ন�ত 
েনিস্কাি এবং জ্রীবাণ�ুকু্ত করুি।

েনিরবি সুিষো সংস্া (Environmental Protection Agency, EPA) নিণদেয় 
করিরি ক্র েনিরবি সংিষেণ নবিারেি (Department of Environmental 
Conservation, DEC) সা�গ্র্রীগুনল COVID-19 এি নবরুরদ্ধ খুব কারদেকি তাই 
ক্সগুনল ব্যবিাি করি সাইে, ক্িয়াি কিা সািরফস, এবং অি্যাি্য জায়ো, ক্সইসারে 
রন্ত্রোনত ও সিঞ্া� েনিস্কাি এবং জ্রীবাণ�ুকু্ত কিরত িরব।

েনিষ্াি বা জ্রীবাণ�ুকু্ত কিাি সা�গ্র্রীগুনল বা েনিস্কাি বা জ্রীবাণ�ুকু্ত কিাি 
কাজগুনলি ফরল নিিােতিাি ঝঁুনক ততনি িরল বা উেকিণ বা ক্�নিিানিি 
ষেনত কিরল, ব্যবিারিি �রধ্য ক�মীর্ি একটি িাত ক্ধায়াি জায়োয় অ্যারসেস 
োকরত িরব এবং/অেবা নেজরোরজরবল গ্ািস ন্রত িরব। 

ক্িয়াি কিা খাবাি এবং োি্রীয় (ক্র�ি বারফে-ধিরিি খাবাি) নিনষদ্ধ করুি।

ক্রাোররাে নিনচিত করুি ক্র আেনি ক্টেরেি- ইসু্য কিা নিরল্পি নির দ্ে নিকা আেনি 
েরদোলচিা করিরিি এবং বরুঝরিি, এবং আেনি ক্সগুনল কারদেকি করিরিি।

ক�দেচাি্রীর্ি রোরে স্াস্্যনবনধ, সা�ানজক ্িূরত্বি নিয়�াবল্রী, PPE এি 
রোরে ব্যবিাি এবং েনিষ্িণ এবং জ্রীবাণ�ুকু্তকিরণি ক্প্রারোকলগুনল �রি 
কিারিাি জি্য েুরিা সাইরে সাইরিজ লাোি। 

আেরেে িওয়া তে্য প্র্াি কিাি একটি উেরুক্ত উোয় প্র্াি কিরত ক�দেচানি, 
নিনজেি, এবং ক্ারয়ন্টর্ি জি্য একটি ক্রাোররারেি েনিকল্পিা ে�ি করুি। 

ক�মী এবং নিনজেি, রািা কারজি জায়োয় বা এলাকায় অি্যর্ি কািাকানি 
বা সানন্নরধ্য োকরত োরিি তার্ি সি প্ররত্যরকি একটি ধািাবানিক 
লে ক্�িরেি করুি; রোরে PPE রুক্ত বা স্পিদেি্রীি উোয়গুনলরত কিা 
ক্েনলিানিগুনলরক বা্ ন্ি।

প্ররত্যক ক�মীরক িতুি ক্প্রারোকলগুনলরত প্রনিনষেত করুি এবং নিিােতিাি 
নির দ্ে নিকাগুনল প্রায়িই অবনিত করুি।

ক্কারিা ক�মীি COVID-19 ক্েটে েরজটিি িরল, নিরয়ােকাি্রীরক অবি্যই 
অনবলরবে ক্টেে এবং স্াি্রীয় স্াস্্য ্প্তরি তা জািারত িরব এবং ক্টেে এবং 
রুক্তিাষ্ট্রীয় আইি ও নবধাি অিরুায়্রী প্ররয়াজি্রীয় ক্োেি্রীয়তা িষো করি, 
ওই ব্যনক্তি সানন্নরধ্য আসা ক�মী এবং নিনজেরিি �রতা সম্ভাব্য সংররারেি 
ক্িাটিনফরকিি সি, সংররাে খুরঁজ ক্বি কিাি প্ররচষ্টায় সিররানেতা কিরত িরব।

সাইরে নিিােতিাি সমূ্পণদে েনিকল্পিাগুনল লষেণ্রীয়িারব লাোি।



রিওপেরিং  
রিউ ইয়র্ক

বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

খাপ্যেি সাপথ সম্পরর্ক ে িয় এমি রিরিপসি 
চাষবাস সম্পরর্ক ে রিপয়াগরািী এবং 
রম্কচািীপ্ি িিযে রিপ ্্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা নিওরেরিি জি্য অিরু�ান্ত নিউ ইয়রকদে ি অঞ্চলগুনলরত খার্্যি সারে সম্পনকদে ত িয় এ�ি 
নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত সকল কারদেকলােগুনলি ক্ষেররে, ক্সইসারে স�গ্র ক্টেরে ক্সই স�স্ত খার্্যি সারে 
সম্পনকদে ত িয় এ�ি নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত কারদেকলাে রা আরে অত্যাবি্যক নিরসরব েনিচানলত 
িওয়াি জি্য অিরু�ান্ত নিল, ক্সগুনলি ক্ষেররে প্রররাজ্য।

COVID-19 োবনলক ক্িলে এ�ািরজনসিি স�য়, স�স্ত কৃনষ নিনতিক ব্যবসাগুনলরক খার্্যি সারে সম্পনকদে ত 
িয় এ�ি নজনিরসি চাষবাস সম্পনকদে ত কারদেকলাে নবষয়ক ক্টেে এবং রুক্তিাষ্ট্রীয় আবনি্যকতাি ক্র ক্কারিা 
েনিবতদে রিি সারে আে-েু-ক্েে োকরত িরব এবং তার্ি কারদেকলারে ক্সই েনিবতদে িগুনলরক কারদেকি 
কিরত িরব। এই নির দ্ে নিকাটি নব্্য�াি প্রররাজ্য ক্কারিা স্াি্রীয়, ক্টেে, এবং রুক্তিাষ্ট্রীয় আইি, প্রনবধাি, 
এবং গুণ�ািরক প্রনতস্ানেত কিাি জি্য িয়।

অত্যাবি্যক সুোনিিকৃ সরবদোতি� চচদে া

ন্রিনিং অসুস্ িরয় েড়া ক�দেচাি্রীর্ি বানড়রত োকরত িরব বা কারজি স�য় অসুস্ 
িরয় েড়রল বানড়রত নফরি ক্ররত িরব।

সাইরে নিরোেদে  কিাি আরে, রতো সম্ভব, ্িূ ক্েরক (ক্র�ি 
ক্েনলরফারি বা ইরলকট্রনিক স�্রীষো দ্ািা) ন্রিনিং করুি।

ক�দেচাি্রীিা প্ররত্যক ন্ি কাজ শুরু কিাি আরে তার্ি স্াস্্য েি্রীষোি 
অত্যাবি্যক �লূ্যায়ি (ক্র�ি প্রশ্াবল্রী, উষ্ণতা েি্রীষো) কারদেকি করুি 
এবং অত্যাবি্যক নিনজেির্ি জি্য, (1) েত 14 ন্রি COVID-19 
উেসেদেগুনল, (2) েত 14 ন্রি COVID-19 েরজটিি ক্েটে, এবং/অেবা 
(3) েত 14 ন্রি নিনচিত বা সম্ভাব্য COVID-19 ক্করসি ঘনিষ্ঠ সংস্পিদে 
সম্পরকদে  নজজ্াসা করুি।  �লূ্যায়রিি উতিিগুনল অবি্যই প্রনতন্ি েরদোরলাচিা 
কিরত িরব এবং ক্সই েরদোরলাচিাগুনল অবি্যই িনেিুক্ত কিরত িরব।

COVID-19 উেসেদে োকা ক�দেচাি্রীর্ি তার্ি িাি্রীনিক �লূ্যায়ি 
এবং COVID-19 েি্রীষোি জি্য স্াস্্য ক্সবা প্র্ািকাি্রী সারে 
ক্রাোররাে কিাি জি্য অবি্যই বানড় োঠিরয় ন্রত িরব। েরজটিি 
েি্রীনষেত িরল, ক�দেচানি একটি 14-ন্রিি নবনছিন্নকিণ সমূ্পণদে কিাি 
েরিই শুধু�ারে নফরি আসরত োিরবি।

ক্র স�স্ত ক�দেচাি্রীর্ি ক্কারিা উেসেদে ক্িই নকন্তু েত 14 ন্রিি �রধ্য 
েরজটিি েি্রীনষেত িরয়রি তািা একটি 14-ন্রিি নবনছিন্নকিণ সমূ্পণদে 
কিাি েরিই শুধু�ারে কারজ নফরি আসরত োিরবি।

ক্র স�স্ত ক�দেচাি্রী একজি নিনচিত বা সম্ভাব্য COVID-19 সংক্রন�ত 
ব্যনক্তি ঘনিষ্ঠ সংস্পরিদে এরসরিি নকন্তু তাি ক্কারিা উেসেদে ক্িই, তার্ি 
ক্সো নিরয়ােকাি্রীরক জািারত িরব এবং উেসেদে এবং তাে�ারোি 
জি্য নিয়ন�ত েরদেরবষেণ, সবস�য় ক্ফস কিানিং ব্যবিাি কিা, 
এবং রোরে সা�ানজক ্িূত্ব বজায় িাখা সি অনতনিক্ত সাবধািতা 
অবলবেি করি কাজ কিরত োিরবি। বজায় িাখুি। 

ন্রিনিংরয়ি কাজ কিা ক�মীর্ি CDC, DOH, এবং OSHA ক্প্রারোকরলি 
সারে েনিনচত এ�ি নিরয়ােকতদে াি েনিনচত ব্যনক্তর্ি দ্ািা প্রনিষেণ ন্রত 
িরব এবং অন্তত একটি ক্ফস কিানিং সি, রোরে PPE েিরত িরব।

েনিষ্াি কিা, জ্রীবাণ ু�কু্ত কিা, এবং একটি েরজটিি ক্করসি ক্ষেররে সংররাে 
খুরঁজ ক্বি কিাি একটি েনিকল্পিা োকরত িরব।


