COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় আউটড াি এবং টটক-আউট/ট রিভারি ফু
সারভিডসি জন্য অন্তবি র্তীকািীন্ রন্ডদি রিকা
আপরন্ এই ন্রিটি পডি আপরন্ ন্ীডে রন্রির্ত কিডর্ত পাডিন্।
26 জুন 2020 এর হিসেসে

উডেিয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্া চলাকালীন েময় আউটস ার এেং টটক-আউট/ট হলভাহর ফু োহভি সের
মাহলক/অপাসরটর এেং তাসের কমিচারী এেং ঠিকাোরসের COVID-19 এর প্রােুভিাে টেসক োেধানতা েংক্রান্ত হেহধহনসেধ প্রোন করার জনয এই অন্তেিতী হনসেি হিকা ("আউটস ার এেং টটক-আউট/ট হলভাহর ফু োহভি সের জনয
COVID-19 এর অন্তেিতী হনসেি হিকা") ততহর িসয়সে।
এই হনসেি হিকা ফু ট্রাক এেং অনযানয খােয েরেরািকারী েি েকল টরস্টু সরন্ট এেং খােয টেো প্রহতষ্ঠাসনর টেসে
প্রস াজয। ট েে অঞ্চসল এখসনা প িায় 1 এ টপ ৌঁোয়হন ো প িায় 1 এ আসে, টেেে অঞ্চসল, এই ধরসনর প্রহতষ্ঠান
শুধুমাে টটক-আউট এেং ট হলভাহরর মাধযসম পহরচাহলত িসত পারসে। ট েে অঞ্চসল প িায় 2 এ টপ ৌঁসেসে, টেখাসন
এই ধরসনর প্রহতষ্ঠান গ্রািকসের জনয আউটস াসর েোর জায়গা খুলসত পাসর (অেিাৎ ইনস ার াইহনং এেং োর টেে
গ্রািকসের জনয টখালা াসে না), হে গ্রািকরা ো েভাসে েূসর োকা টটহেসল েেসত পাসরন। উপরন্তু, আউটস ার
োর হেটং এলাকা েি টরস্টু সরন্ট খুলসত পারসে, হে গ্রািকসের মসধয ো ে েূরত্ব েজায় রাখা ায়। ট টকান খাোর
এেং/অেো পানীয় গ্রিণ এই োইসরর জায়গায় টটহেল ো োর টসপ ঘটসত িসে।
এই হনসেি হিকাগুহল টকেলমাে নূযনতম প্রসয়াজনীয়তা এেং হনসয়াগকতি া অহতহরক্ত েতকি তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসত
পাসরন। এই হনসেি হিকাগুহল টস্টসটর পুনরায় টখালার হিতীয় প াি সয়র েময় েেিাহধক পহরহচত গণস্বাস্থ্য অনুিীলসনর উপর
হভহি কসর, এেং ট ই নহের উপর হনভি র কসর এই হনসেি হিকা ততহর িসয়সে তা প্রায়িই পহরেতি ন িসত পাসর এেং
পহরেতি ন িসয় োসক। োয়েদ্ধ পে – হনসচ েংজ্ঞাহয়ত অনু ায়ী – আউটস ার এেং টটক-আউট/ট হলভাহর ফু োহভি ে
েংক্রান্ত েে স্থ্ানীয়, টস্টট এেং টফ াসরল প্রসয়াজনীয়তা পালন করার জনয োয়েদ্ধ। োয়েদ্ধ পে এই প্রসয়াজনীয়তায়
ট সকাসনা িালনাগােকরসণর োসে েঙ্গত োকার জনয োয়েদ্ধ, টেইোসে আউটস ার এেং টটক-আউট/ট হলভাহর ফু
োহভি সের কা িক্রসমর এেং/অেো োইসতর হনরাপিা পহরকল্পনা মসধয তা অন্তভুি ক্ত করার জনযও োয়েদ্ধ োকসে।
টেন্টার অফ হ হজজ কসরাল এন্ড হপ্রসভনিন (Centers of Disease Control and Prevention, CDC), ইউএে ফু
অযান্ড ড্রাগ অযা হমহনসেিন (U.S. Food and Drug Administration, FDA) এেং ইউনাইসট টস্টটে হ পাটিসমন্ট
অফ টলোর অকুসপিনাল টেফট এন্ড টিল্ে অযা হমহনসেিন (United States Department of Labor’s Occupational
Safety and Health Administration, OSHA) এমন টকান হরসপাটি েম্পসকি েসচতন নয় া পরামিি টেয় ট COVID19 খাসেযর মাধযসম েংক্রহমত িসত পাসর। অতএে, খােয টেো প্রহতষ্ঠানগুসলার জনয হনউ ইয়কি টস্টট েযাহনটাহর টকা
টমসন চলা এেং এই হনসেি হিকার অংি হিসেসে হচহিত অহতহরক্ত প্রসয়াজনীয়তা COVID-19 এর হেরুসদ্ধ সেষ্ট েুরো
প্রোন করসে েসল আিা করা িসে।
পটভূ রম

7ই মাচি, 2020 তাহরসখ, গভনির অযান্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহেসত একট জরুহর অেস্থ্া টঘােণা কসর
হনেিািী আসেি 202 জাহর কসরন। েমগ্র হনউইয়কি জুসে COVID-19 এর কহমউহনট ট্রান্সহমিন ঘসটসে। আসরা েহেসয়
পো হ্রাে করসত, ট খাসন েম্ভে, েযহক্তসের মসধয অেিযই অন্তত 6 ফু সটর োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখসত িসে।
16 মাচি, 2020 তাহরসখ গভনির কুসয়াসমা হনেিািী আসেি 202.3 জাহর কসরন,
খােয এেং পানীয় খাওয়া হনহেদ্ধ কসর।

া টেিেযাপী খােয ও পানীয় প্রহতষ্ঠাসন

20 মাচি 2020 তাহরসখ গভনির কুওসমা হনেিািী আসেি 202.6 জাহর কসরন, াসত েমস্ত টগ ণ েযেোগুহলসক েপ্তসরর
েপ্তর মধযস্থ্ কমীসের কাজকমিসক েন্ধ রাখার হনসেি ি টেওয়া িয়। অতযােিযকীয় েযেো, ট ভাসে এম্পায়ার টস্টট
ট সভলপসমন্ট কসপিাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) হনসেি হিকা িারা েংজ্ঞাহয়ত করা িসয়সে,
টেগুহলর পহরচালনহেহধ েিরীসর উপহস্থ্হতর হনসেধাজ্ঞার িতি ােলীর আওতার মসধয রাখা িয়হন হকন্তু হনউ ইয়কি টস্টট
হ পাটিসমন্ট অে টিলে (Department of Health, DOH) িারা জাহর করা পহরেন্ন এেং হনরাপে কাসজর পহরসেি
েজায় রাখার জনয প্রসয়াজনীয় পহরচালনহেহধ এেং হনসেি িােলী টমসন চলসত িসে এেং ত টেহি েম্ভে োমাহজক েূরত্ব
েজায় রাখাসত েৃঢ়ভাসে অনুসরাধ করা িসয়সে।
12 এহপ্রল, 2020 তাহরসখ, গভনির কুওসমা েমেস্ত অতযােিযকীয় েযেোয়ীক প্রহতষ্ঠানসক তার কমীসের, ারা কমিস্থ্সল
উপহস্থ্ত আসে, হেনামূসলয তাসের মুসখর আোেন, া তাসের কাসজর েময় জনোধারণ ো গ্রািকসের েসঙ্গ েরােহর
েংস াগ ঘটার েময় অেিযই েযেিার করসত িসে, তা প্রোন করসত হনেিািী আসেি 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15
এহপ্রল 2020 তাহরসখ গভনির কুওসমা হনেিািী আসেি 202.17 জাহর কসরসেন া েুই েেসরর টেহি েয়েী এেং
হচহকৎোগতভাসে মুসখর আেরণ েিন করসত েেম েকলসক একট েেিজনীন স্থ্াসন এেং খন োমাহজক েূরত্ব েজায়
রাখা েম্ভে নয়, ো খন োমাহজক েুরত্ব েজায় রাখসেন না, তখন তাসের নাক ও মুখ একট মাস্ক অেো কাপসের
ততহর মুসখর আেরণ হেসয় ঢাকার জনয হনসেি ি টেয়। 16 এহপ্রল 2020 তাহরসখ গভনির কুওসমা হনেিািী আসেি 202.18
জাহর কসরন া েরকারী এেং টেেরকারী পহরেিণ ো অনযানয ভাোর পহরেিণ েযেিার করা েুই েেসরর টেহি
েয়সের এেং হচহকৎোগতভাসে একট মুসখর আেরণ েিণ করসত েেম েকল মানুেসক অেিযই টকান াোর েময়
তাসের নাক এেং মুসখর উপর একট মাস্ক অেো মুসখর আেরণ পরার হনসেি ি টেয়। এোোও েরকাহর ো টেেরকাহর
পহরেিসনর ট টকান পহরচালক ো চালকসক একট মুসখর আেরণ ো মাস্ক া তাসের নাক এেং মুখ টঢসক রাসখ, টা
পরার হনসেি ি টেয় খন টতমন টকান গাহেসত টকান ােী োসক। 29 টম, 2020 তাহরসখ গভনির কুওসমা হনেিািী
আসেি 202.34 জাহর কসরন, া েযেো অপাসরটর/মাহলকসের ারা মুখ না টঢসক ো মুখােরণ ো মাসস্কর
প্রসয়াজনীয়তা টমসন চলসত েযেি িয় তাসের ঢু কসত োধা হেসত অনুসমােন টেয়।
26টি এহপ্রল, 2020 তাহরসখ গভনির কুওসমা টঘােণা কসরন ট তেয-পহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেেসণ প িায় হভহিসত
হনউইয়সকি হিল্প এেং েযেো পুনরায় টখালার েযাপাসর প িায় হভহিক েৃহষ্টভহঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 টম 2020 তাহরসখ
গভনির েযেস্থ্া কসরন ট নতু ন COVID-19 েংক্রমণ জনোস্থ্ পহরসেো লেণ হভহিক পরীো এেং কন্টাক্ট টট্রহেং েি
জনস্বাসস্থ্যর হেহভন্ন হেক মাোয় টরসখ আঞ্চহলক হেসেেণট করা িসে। 11 টম, 2020-এ, গভনির কুওসমা টঘােণা
কসরন ট , হনউ ইয়সকি র টেি হকেু অঞ্চসল 15 টম, 2020-এর প্রেম প িায় শুরু িসে, া উপলভয আঞ্চহলক টমহট্রক্স
এেং েূচসকর উপর হভহি কসর।
হনম্নহলহখত মান োোও, অতযােিযক এেং অনােিযক উভয় েযেো স্বাস্থ্য হেভাগ (Department of Health, DOH)
এর জাহর করা পহরেন্ন এেং হনরাপে কমি পহরসেি েজায় রাখার জনয হনসেি িনা ও আসেি টমসন চলসত িসে।
অনুগ্রি কসর লেয করুন ট , হনউ ইয়কি টস্টট িারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ টেসক এই নহেসত উসেখ করা
পহরচালনা হেহধ পৃেক, অহধক োম্প্রহতক হনসেি হিকা প্রসয়াগ করা িসে।
রন্উ ইয়কি টেডটি দারয়ত্বিীি আউটড াি এবং টটক-আউট/ট রিভারি ফু

সারভিডসি মান্
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আসমহরকানে উইে হ জাহেহলটজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), টেন্টােি ফর হ হজজ কসরল
অযান্ড হপ্রসভনিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভায়রনসমন্ট টপ্রাসটকিন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকি ন ুক্তরাসের শ্রম হেভাসগর অকুসপিনাল টেফট অযান্ড টিলে
অযা হমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূযনতম মান, তসে
টেটু কুর মসধয েীমােদ্ধ নয়, তা েি প্রস াজয টফ াসরল িতি ােলী েসেিাপহর টস্টসটর নূযনতম মান েযতীত টকান
আউটস ার এেং টটক-আউট/ট হলভাহর ফু োহভি ে চালাসনা াসে না।
এই হনসেি হিকার মসধয োকা টস্টসটর মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরী অেস্থ্ার েময় পহরচাহলত েকল আউটস ার এেং
টটক-আউট/ট হলভাহর ফু োহভি সের টেসে প্রস াজয তেণ না টস্টট কতৃি ক োহতল ো েংসিাধন করা িয়।
আউটস ার ো টটক-আউট/ট হলভাহর ফু োহভি ে োইসটর অপাসরটর, অেো অনয টকান পাটি অপাসরটর িারা
মসনানীত িসত পাসর (উভয় টেসে, "োয়েদ্ধ পে") এই মানেণ্ড পূরসণর োহয়ত্ব পালন করসে।
হনম্নহলহখত হনসেি হিকা হতনট পৃেক টশ্রহণ হঘসর েংগঠিত িয়: মানুে, স্থ্ান, এেং প্রহক্রয়া।

I. মান্ুষ
A. িািীরিক দূিত্ব
•

এই হনসেি হিকার উসেসিয, "আউটড োর জোয়গো" একটি খোদ্য বো পোনীয় গ্রহডের জনয ননর্ধোনরত জোয়গো যোডত একটি
অস্থোয়ী বো স্থোয়ী ছোদ্ (ট মন একটি অস্থোয়ী বো মমৌসুমী আবরে বো োে) তেণ প িন্ত এধরসনর আোেসনর েুই
পাসি োয়ু চলাচসলর জনয টখালা োসক। এই র্রডনর আউটড োর মেডসর মডর্য, আসন নবনিষ্ট সকল মটনবল অনয
ময মকোন মটনবল, আসন, পৃষ্ঠডপোষক বো মকোন পথচোরী বো কনরড োর মথডক কমপডে ছয় ফু ট দ্ূরডে অবনস্থত হডত
হডব; হেও, হে একট োর ো টরস্টু সরন্ট হনেিািী আসেি 202.38 অনুোসর োধারণ এলাকা েযেিার করসত চায়
(ট মন োই ওয়াক), প্রস াজয স্থ্ানীয় হমউহনহেপাহলট হে এধরসনর জায়গা েযেিাসরর অনুমহত টেয়, তািসল তারা
োই ওয়াক েযেিারকারী পেচারীর েংখযা, োই ওয়াসকর জায়গার পহরমাণ এেং অপ্রসয়াজনীয় হভে এোসনার
েমতা হেসেচনা কসর পযাসেজ ো কহরস াসরর পেচারীসের টেসক টটহেসলর েযহতক্রম েূরত্ব হনরধারন করসত পাসর,
অেো এর পহরেসতি , স্থ্ানীয় হমউহনহেপাহলট োর ো টরস্টু সরন্টটসক অন্তত পাৌঁচ ফু ট উচ্চতার একট িারীহরক
প্রহতেন্ধকতা ততহর করসত আেিযকতা হেসত পাসর হে টটহেলগুহল এেং পযাসেসজর ো কহরস াসরর একজন পেচারীর
মাসে েয় ফু সটর েূরত্ব েজায় রাখা না ায়।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই একট ইনস ার ধারণেমতা হনহিত করসত িসে াসত ারা োইসরর আেন,
হেশ্রামাগার(গুহল) ো টপসমন্ট টলাসকিসন প্রসেি করসত ো টের িসত ইনস ার এলাকা েযেিার করসে তারা
োমাহজক েূরত্ব েজায় টরসখ এই ধরসনর প্রসেি এেং েহিগিমন েম্পন্ন করসত পাসর।

াসত

o

োয়েদ্ধ পসের হনহিত করা উহচত ট শ্রহমকসের মসধয েে েময় অন্তত েয় ফু ট েূরত্ব েজায় োসক, হে না
মূল কা িকলাসপর কারসণ স্বল্প েূরসত্বর প্রসয়াজন িয় (ট মন রান্না, পহরষ্কার, টটহেল পহরষ্কার, রেণাসেেণ)।
িারীহরক েূরত্ব াই টিাক না টকন, োয়েদ্ধ পেসক অেিযই েকল কমিচারীর েে েময় একট গ্রিণস াগয
মুখােরণ পহরধান করা হনহিত করসত িসে। পৃষ্ঠসপােকসের েসে োকা োো েে েময় মুখােরণ পরসত িসে;
হেও হনহিত করসত িসে ট পৃষ্ঠসপােসকর েয়ে েুই েেসরর টেিী এেং হচহকৎোগতভাসে টে এই ধরসনর
আেরণ েিয করসত েেম।

o

COVID-19 এর জনয গ্রিণস াগয মুখ আেরসণর মসধয অন্তভুি ক্ত হকন্তু এসতই েীমােদ্ধ নয়, কাপে-হভহিক মুখ
আেরণ এেং হ েসপাসজেল মাস্ক া মুখ এেং নাক উভয় টঢসক রাসখ।

o

হেও, ট েে টেসে োধারণত কাসজর প্রকৃ হতর কারসণ েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাোর
েুরো প্রসয়াজন িয় টেেে টেসে কাপে, হ েসপাসজেল, ো অনযানয উপকরসণ ততহর মুখ আেরণ কমিসেসের
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কা িকলাসপর জনয মুখ আেরণ হিোসে গ্রিণস াগয নয়। টেই হক্রয়াকলাসপর জনয, হেেযমান হিল্প মাসনর অধীসন
N95 টরহেসরটার ো েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম (personal protective equipment, PPE) েযেিার
করা অেযািত রাখা উহচত, ট মন টপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (Occupational Safety and
Health Administration, OSHA) হনসেি হিকা অনু ায়ী েংজ্ঞাহয়ত করা িয়।
•

োয়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে ট আউটস ার ধারণেমতা টটহেসলর েংখযার মসধয েীমােদ্ধ া হনরাপসে এেং
ো েভাসে োজাসনা ট সত পাসর াসত প্রহতট টটহেল অনযট টেসক নূযনতম েয় ফু ট েূসর োসক।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে ট আউটস াসর গ্রািকসের েোর টটহেল েে হেক টেসক নূযনতম েয়
ফু ট িারা পৃেক করা িয়। টটহেসলর মসধয ট খাসন েূরত্ব রাখা েম্ভে নয়, োয়েদ্ধ পেসক অেিযই এই ধরসনর
টটহেসলর মসধয িারীহরক প্রহতেন্ধকতা ততহর করসত িসে। িারীহরক প্রহতেন্ধকতা অেিযই উচ্চতায় অন্তত পাৌঁচ ফু ট
িসত িসে এেং জরুহর এেং/অেো ফায়ার এহক্সট েন্ধ করসত পারসে না।

•

•

o

োয়েদ্ধ পে গ্রািকসের আউটস ার োর এলাকায় েোর অনুমহত হেসত পাসর,
পৃষ্ঠসপােকসের েল) মসধয কমপসে েয় ফু ট েূরত্ব েজায় রাখা ায়।

o

োয়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে ট োর এহরয়ার কমীরা েম্ভে িসল এসক অপসরর এেং/অেো গ্রািকসের
টেসক অন্তত েয় ফু ট েূরত্ব েজায় রাসখ।

োয়েদ্ধ পে একট টটহেসল
পাসর।

একট টটহেসল েো েযহক্তসের অেিযই একই েসলর েেেয িসত িসে হকন্তু হেহভন্ন পহরোসরর েেেয িসত পাসর।

o

োম্প্রোহয়ক টটহেল ট খাসন একাহধক েল একই েে টটহেসল েসে তার অনুমহত টেওয়া
মসধয কমপসে েয় ফু ট েূরত্ব েজায় রাখা ায়।

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে ট
িসে এেং েযেিার করা াসে না।

ইনস ার

াসে

হে উভয় পসের

াইহনং এেং েোর জায়গা গ্রািকসের জনয েন্ধ রাখসত

োয়েদ্ধ পে গ্রািকসের হেশ্রামাগাসর প্রসেিাহধকার হেসত পাসর, হে হেশ্রামাগাসরর জনয অসপো করার েময়
এেং এর হভতসর োকাকালীন োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখা িয়।

োয়েদ্ধ পে ওয়াকি সস্টিন ও কমিচারীসের েোর এলাকার েংখযা এেং েযেিার পহরেতি ন এেং/অেো েীমােদ্ধ
করসত পাসর, াসত শ্রহমকরা েে হেক টেসক অন্তত েয় ফু ট েূরত্ব (ট মন পািাপাহি এেং খন এসক অপসরর
মুসখামুহখ িয়) েজায় রাখসত পাসর এেং একজন েযেিাসরর পর পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না কসর এলাকা
ভাগাভাহগ না কসর। খন োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখা েম্ভে নয় (ট মন হপক-আপ টস্টিন, কযাি টরহজস্টার),
োয়েদ্ধ পে এমন েে এলাকায় িারীহরক প্রহতেন্ধকতা (ট মন প্লাহস্টক হিহডং ওয়াল) ততহর করসত পাসর ট খাসন
এগুহল োয়ু প্রোি, িীতাতপ হনয়ন্ত্রণ ো টভহন্টসলিনসক প্রভাহেত করসে না) এেং জরুহর এেং/অেো ফায়ার
এহক্সট েন্ধ করসে না।
o
o

•

তজন েম্ভে েযহক্তসক েেসত পাসর, ট খাসন প্রহত টটহেসল েসেিাচ্চ 10 জন েযহক্ত েেসত

o

o

•

হে েলগুহলর (অেিাৎ

হে েযেিার করা িয়, তািসল OSHA হনসেি িােলী অনু ায়ী িারীহরক প্রহতেন্ধকতা স্থ্াপন করা উহচত।
িারীহরক প্রহতেন্ধকতার অন্তভুি ক্ত িসত পাসর: হেপ পেি া, টপ্লহক্সগ্লাে ো অনুরূপ উপকরণ, ো অনযানয জলসরাধী
হেভাজন ো পাটিিন।

োয়েদ্ধ পেসক একই েমসয় একাহধক েযহক্তর টোট েীমােদ্ধ স্থ্ান (ট মন হিজ ো টস্টাসরজ রুম) েযেিার হনহেদ্ধ
করা উহচত, হে না একই েমসয় এই ধরসনর স্থ্াসনর েকল কমিচারী গ্রিণস াগয মুখােরণ পহরধান কসর। হেও,
মুখােরণ েযেিার করা েসিও জনেংখযা এলাকার েসেিাচ্চ েমতার 50% অহতক্রম করসত পারসে না, হে না এট
একট একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হ জাইন করা িয়। োয়েদ্ধ পসের উহচত হনরাপিা টপ্রাসটাকল েজায়
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টরসখ ত টেহি োইসরর োতাে টঢাকার েযেস্থ্া কসর োয়ু চলাচল েৃহদ্ধ করা (ট মন জানালা এেং রান্নাঘসরর
েরজা টখালা)।
•

োয়েদ্ধ পেসক েংকীণি রাস্তা, োরান্দা, ো ফাৌঁকা জায়গায় তীর হেসয় টটপ ো হচি েযেিার কসর হি-মুখী চলাচল
কমাসনার েযেস্থ্া রাখসত িসে, এেং োধারণত েযেহৃত এলাকায় ো ট েে জায়গায় োধারণত টলাকজন জে িয়
ো লাইসন োোয় (ট মন ক্লক ইন/আউট টস্টিন, স্বাস্থ্য পরীো টস্টিন, টেক রুম) টেখাসন েয় ফু ট পর পর
েূরসত্বর হচি হেসত িসে।
o

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই েষ্টভাসে েয় ফু ট েযেধাসনর েংসকত হেসত িসে:
▪

অ ি ার, খাোর টতালা, েো, অেো হেশ্রামাগার েযেিার করার জনয অসপো করা গ্রািকসের জনয ট
টকান লাইসন (উোিরণস্বরূপ টটপ েযেিার কসর); এেং

▪

ট

টকান হপক-আপ ো টপসমন্ট এলাকায় (উোিরণস্বরূপ কাউন্টার, টটহেল, টরহজস্টার)।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই গ্রািকসের জনয এেং কমীসের জনয পৃেক প্রসেিিার/প্রস্থ্ানোসরর েযেস্থ্া করসত িসে,
ট খাসন েম্ভে।

•

োয়েদ্ধ পসের উহচত গ্রািকসের তাসের গাহেসত ো োইসর অসপো করসত উৎোহিত করা,
টনওয়া িয় অেো তারা েেসত প্রস্তুত িয়।

•

োয়েদ্ধ পসের উহচত গ্রািকসের অনলাইসন ো টফাসনর মাধযসম হরসমাট অ ি ার হেসত উৎোহিত করা।

•

ট খাসন েম্ভে, োয়েদ্ধ পসের ট াগাস াগহেহিন অ ি ার, অেি প্রোন, ট হলভাহর এেং হপক-আপ এেং/অেো
কােিোই হপক-আপ োস্তোয়সনর েুস াগ টেওয়া উহচত।
o

তেণ না খাোর তু সল

খন ট াগাস াগহেিীন অেি প্রোন েম্ভে নয়, োয়েদ্ধ পসের উহচত হেলসফাসডর েযেিার কমাসনা এেং শুধুমাে
কাগসজর রহেে উপস্থ্াপন করা।

•

োয়েদ্ধ পসের ট েে গ্রািকসের েেসত টেওয়া িসে তাসের েমসয়র আসগ অ ি ার করসত টেওয়ার েুস াগ টেওয়ার
কো হেসেচনা করা উহচত, াসত প্রহতষ্ঠাসন েযয় করা েমসয়র পহরমাণ েীহমত করা ায়।

•

োয়েদ্ধ পেসক োরা োইট জুসে হচি লাগাসত িসে, া DOH এর COVID-19 হচসির োসে োমঞ্জেযপূণি। োয়েদ্ধ
পে তাসের কমিসেে ো টেটং-এর উপর হভহি কসর হনসজসের কাস্টমাইজ হচি ততহর করসত পাসর, এই ধরসনর
হচি হ পাটিসমসন্টর হচসির েসঙ্গ েঙ্গহতপূণি িসত িসে। কমী এেং পৃষ্ঠসপােকসের হনসম্নাক্ত হেেয়গুহল মসন কহরসয়
টেওয়ার জনয হচসির েযেিার করা উহচত:
o

মাস্ক ো মুখােরণ হেসয় নাক ও মুখ টঢসক রাখুন।

o

PPE েঠিকভাসে রাখা এেং

o

িারীহরক েূরসত্বর হনসেি িােলী টমসন চলুন।

o

COVID-19 এর উপেগি ো েংক্রমসণর প্রহতসেেন করা, এেং হকভাসে এট করা উহচত।

o

িাসতর পহরেন্নতা এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরসণর হনসেি হিকা অনুেরণ করুন।

o

খন প্রসয়াজন, তা োহতল করুন।

ো ে শ্বাে-প্রশ্বাসের পহরেন্নতা এেং কাহির হিষ্টাচার অনুেরণ করুন।

B. আবদ্ধ স্থ্াডন্ সমাডবি
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•

োয়েদ্ধ পেগুহলসক অেিযই েিরীসর েমসেত িওয়া েীহমত করসত িসে (ট মন কমীসের হমটং) েে টচসয় টেিী
তটা েম্ভে এেং অনযানয পদ্ধহত ট মন হভহ ও ো টটহলকনফাসরহন্সং এর মসতা পদ্ধহত েযেিার করা, CDC-র
হনসেি হিকা অনু ায়ী "েযেো ও হনসয়াগকারীসের জনয অন্তেিতী হনসেি হিকা কসরানাভাইরাে টরাগ 2019 (COVID19) এর হেরুসদ্ধ পহরকল্পনা এেং প্রহতহক্রয়ার জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019। খন হভহ ওকনফাসরহন্সং ো টটহলকনফাসরহন্সং েম্ভে িয়
না, তখন োহয়ত্বিীল েলগুসলার টখালা, ভালভাসে টভহন্টসলটাসরর মসধয হমটং করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত
ট েযহক্ত এক আসরকজসনর মসধয েয় ফু ট োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখসে (ট মন টচয়ার োকসল, টচয়াসরর
মধযেতী জায়গা টেসে টেওয়া, কমীসের প িায়ক্রসম টচয়াসর েেসত িসে)।

•

োয়েদ্ধ পসের উহচত অপ্রসয়াজনীয় েুস াগ-েুহেধা এেং োম্প্রোহয়ক এলাকা েন্ধ করার কো হেসেচনা করা
েমাসেিসক উৎোহিত কসর অেো উচ্চ েিি এলাকা (ট মন টভহন্ডং টমহিন, োম্প্রোহয়ক কহফ টমহিন)।

•

োয়েদ্ধ পেসক টোট এলাকায়, ট মন হেশ্রামকে এেং টেকরুম-এ প িাপ্ত োমাহজক েূরসত্বর পালসনর েযেস্থ্া করসত
িসে, এেং এই ধরসনর এলাকায় খন োমাহজক েূরত্ব রো করা াসে না, তখন টলাক েমাগম েীমােদ্ধ রাখার
জনয হচি এেং হেসস্টম (ট মন েযেহৃত িসে হচি) েযেিার করসত িসে; এেং
o

•

ফু

ট্রাক পহরচালনাকারী োয়েদ্ধ পসের উহচত

া

োেম্ভে এই ধরসনর অনুিীলন োস্তোয়ন করা।

োয়েদ্ধ পেসক ট টকান জমাসয়সতর েমসয় (ট মন, হেরহত, েুপুসরর খাোর, হিফসটর শুরু/টিে) োমাহজক েূরত্ব
(ট মন, েয় ফু ট জায়গা) পালন করার জনয কমীসের জনয হেহভন্ন হিহ উল হেসত িসে।

C. কমি ডেডেি সরিয়র্তা
•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই আন্তঃেযহক্তগত ট াগাস াগ এেং েমাসেি কমাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, ট মন:
o

াসের োকা প্রসয়াজন শুধুমাে টেই েমস্ত কমিচারীসের জনয েিরীসর উপহস্থ্হত েীহমত করা;

o

কমিসেসের েময় েমন্বয় করা;

o

োমাহজক েূরত্ব হনসেি হিকা েজায় রাখার জনয অন-োইট কমী হ্রাে করা;

o

হিফটং হ জাইন (উোিরণস্বরূপ A/B েল, আগমন/প্রস্থ্াসনর হেহভন্ন েময়);

o

ট েে কাসজ োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখা
টেগুহলর উপর অগ্রাহধকার টেওয়া;

o

কাসজর েময়েুহচ হেহভন্ন করা এেং েখলকৃ ত এলাকা হনসেি ি করার জনয হচি েযেিার কসর একট এলাকায়
কমিরত একাহধক ক্রু এেং/অেো েল এহেসয় চলা; এেং/অেো

o

ভাগ কসর এেং েযাহচং কা িক্রম, ট খাসন েম্ভে,
েমসয় িাত েসিির েংখযা কমাসত পাসরন।

ায় টেগুহলসক ট েে কাসজ োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখা

ায় না

াসত েযহক্তরা োমাহজক েূরত্ব টমসন চলসত পাসরন এেং একই

•

ট খাসন কা ক
ি র, োয়েদ্ধ পসের উহচত খােয প্রস্তুহত কমীসের হিফসটর েময় অনযসের ওয়াকি টস্টিসন পহরেতি ন ো
প্রসেি করা টেসক হনরুৎোহিত করা, হে না তারা ো েভাসে পহরষ্কার করা িয় এেং/অেো জীোণুমুক্ত করা
িয়।

•

োয়েদ্ধ পসের োভি াসরর জনয পৃেক কমিসেে হনধিারণ করা উহচত, ট খাসন েম্ভে। ওভারলযাপ কমাসত োভি ারসের
টরস্টু সরসন্ট হনহেি ষ্ট টজাসন খাোর পহরসেিন করা উহচত।
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•

োয়েদ্ধ পসের উহচত েোর জনয কাস্টমার হরজাসভি িনসক উৎোহিত করা, ট খাসন োস্তেেম্মত,
পহরসেিসনর জনয অসপোরত পৃষ্ঠসপােকসের েমাসেি কহমসয় টেওয়া ায়।
o

াসত েসে েসে

োয়েদ্ধ পে গ্রািকসের হ ভাইে হেসত পারসে না (উোিরণস্বরূপ োজার) ট আেন ো অ ি ার উপলভয
আসে, হে না এই ধরসনর হ ভাইেগুহল পুঙ্খানুপুঙ্খভাসে পহরষ্কার করা িয় এেং প্রহতট েযেিাসরর মসধয
জীোণুমুক্ত করা িয়।
▪

োয়েদ্ধ পেসক একট অ ি ার ো েোর অসপোয় োকা গ্রািকসের োসে ট াগাস াগ করসত পেি ায় হেজ্ঞহপ্ত,
অহ ও টঘােণা, ো টটক্সট োতি া েযেিার করসত উৎোহিত করা িয়।

D. েিােি ও বারণজয
•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই টভন্ডর হপক-আপ এেং ট হলভাহরর জনয হনহেি ষ্ট এলাকা স্থ্াপন করসত িসে, েম্ভােয টেসে
ট াগাস াগ েীহমত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক োইসট ট াগাস াগ এেং চলাচল েীহমত করা উহচত (ট মন, হিফট টিে িসয় াওয়া কমী এেং
হিফট শুরু করা কমীসের জনয পৃেক পৃেক প্রস্থ্ান এেং প্রসেসির েযেস্থ্া) (ট মন ত টেহি েম্ভে কমীসের
তাসের ওয়াকি সস্টিসনর কাোকাহে োকসত িসে)।

•

ট েে হেসক্রতাসের টলাসকিসন আেসত িসে, োয়েদ্ধ পসের উহচত একট েমসয় একট প্রহক্রয়া হনহিত করা,
ট খাসন শুধুমাে একজন হেসক্রতা একোসর একট পণয েরেরাি কসর, কমীরা উচ্চ েিিতল পহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্ত কসর, এেং পরেতী হেসক্রতা প্রাঙ্গসণ প্রসেি করসত পাসর।

•

ট খাসন কা িকর, োয়েদ্ধ পসের উহচত (1) ভেসন ট্রাহফক প্রোি পহরচালনা করার জনয প্রসেিিাসরর েংখযা
েীহমত করা এেং (2) অহি হনরাপিা এেং অনযানয প্রস াজয হনয়মকানুন টমসন চলা হনহিত কসর হনম েণীত
অনু ায়ী স্বাস্থ্য পরীোর েুহেধা প্রোন করা।

•

হিহনংসয়র জনয প্রহতষ্ঠাসনর টভতসর ো োইসর লাইসন োৌঁহেসয় োকা অেস্থ্ায় েয় ফু ট োমাহজক েূরত্ব েজায় রাখার
জনয একট পহরকল্পনা ততহর করুন, ট মন প্রস াজয।

II. জায়গা
A. িান্নাঘি এিাকা
•

কাসজ হফসর আোর আসগ, োয়েদ্ধ পেসক অেিযই একট েুস্থ্ এেং হনরাপে পহরসেি হনহিত করসত রান্নাঘর
েযেস্থ্ার হফসর আো পূেি টচক এেং মূলযায়ন েম্পন্ন করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই রান্নাঘসরর কমীসের েে েময় মুখােরণ পরা হনহিত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পসের উহচত রান্নাঘর পুনহেিনযাে করা
o

াসত েয় ফু ট েূরত্ব েজায় রাখা

ায়,

তেূর েম্ভে।

োয়েদ্ধ পসের উহচত েমসয়র আসগ কাজ করার (ট মন খােয প্রস্তুহত) জনয হেহভন্ন হিফট ততহর করা।

•

তেূর েম্ভে, োয়েদ্ধ পসের উহচত রান্নাঘসরর কমীসের তাসের হিফট জুসে একট হনহেি ষ্ট টস্টিসন হনসয়াহজত করা
(ট মন োলাে ো হগ্রল ো হমষ্টান্ন)।

•

ট খাসন প্রস াজয, োয়েদ্ধ পসের উহচত কমিসেসে এেং এলাকায় মাকি ার স্থ্াপন করা
েূরসত্বর েংসকত টেওয়া ায়।

াসত েে হেক টেসক েয় ফু ট
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•

োয়েদ্ধ পসের উহচত রান্নাঘসরর কমীসের উৎোহিত করা াসত পরেতী েযহক্ত িাত টেসক িাসত আইসটম পাে না
কসর কাউন্টাসর রাসখ াসত পসরর েযহক্ত তু সল হনসত পাসর।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই কমীসের মসধয রান্নাঘসরর েরঞ্জাম (ট মন েু হর, িাৌঁহে, নযাকো/টতায়াসল) ভাগাভাহগ
কমাসত িসে।

B. প্ররর্তিোমূিক সিঞ্জাম
•

হনহেি ষ্ট কমিসেসের হক্রয়াকলাসপর জনয প্রসয়াজনীয় PPE োোও, োয়েদ্ধ পেগুহলসক অেিযই গ্রিণস াগয মুসখর
আেরণ েংগ্রি করসত, ততহর করসত ো অনযোয় অজিন করসত িসে এেং এই ধরসনর আেরণ কমিসেসে োকাকালীন
কমিচারীসের হেনা মূসলয প্রোন করা উহচত। োয়েদ্ধ পেগুহলর কাসে মুসখর আেরণ, মাস্ক এেং অনযানয প্রসয়াজনীয়
েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE)-এর প িাপ্ত ট াগান োকা উহচত, হে টকাসনা কমিচারীর প্রহতস্থ্াপন
প্রসয়াজন ো একজন টভন্ডসরর তা প্রসয়াজন িয়। গ্রিণস াগয মুখােরসণর মসধয অন্তভুি ক্ত োকসে, হকন্তু এর মসধয
েীমােদ্ধ নয়, কাপে (উো: োহেসত ততহর টেলাই করা কাপে, কুইক কাটা, েযান্ডানা), োহজিকযাল মাস্ক, N95
টরেহপসরটর এেং টফে হিড।

•

মুখােরণ েযেিাসরর পর পহরষ্কার ো প্রহতস্থ্াপন করসত িসে এেং ভাগাভাহগ করা াসে না। অনুগ্রি কসর কাপসের
মুখােরণ এেং অনযানয ধরসনর PPE েম্পসকি অহতহরক্ত তসেযর জনয টরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ টকন্দ্র (CDC)
এর হনসেি হিকা টেখুন, একইোসে তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসেি িােলী।
o

লেয রাখসেন ট , ট েে টেসে কাসজর প্রকৃ হতর কারসণ েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাোর
েুরো প্রসয়াজন িয় টেেে টেসে কাপে, হ েসপাসজেল মুখােরণ কমিসেসের কা িকলাসপর জনয মুখ আেরণ
হিোসে গ্রিণস াগয নয়। উোিরণস্বরূপ, হে হনহেি ষ্ট ফু োহভি ে কা িক্রসমর গতানুগহতক কাসজ N95
টরহেসরসট্রর প্রসয়াজন িয়, তািসল একট কাপে ো োহেসত ততহর মাস্ক সেষ্ট িসে না। োয়েদ্ধ পেগুহলসক
এই ধরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসমর জনয টপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) মান টমসন চলসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক কমীসের হনজস্ব গ্রিণস াগয মুখােরণ েযেিার করসত অনুমহত হেসত িসে হকন্তু কমীসের তাসের
হনসজর মুখ আেরণ েরেরাি করসত োধয করসত পারসে না। উপরন্তু, এই হনসেি হিকা কমীসের তাসের েযহক্তগত
মাহলকানাধীন অহতহরক্ত প্রহতরোমূলক আেরণ (ট মন োহজিকাল মাস্ক, N95 টরহেসরটর, ো টফে হিড) পরা
টেসক প্রহতসরাধ করসে না, অেো অনযোয় হে োয়েদ্ধ পে অনু ায়ী তাসের কাসজর প্রকৃ হতর কারসণ কমীসের
আসরা টেহি হনরাপিামূলক েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) েযেিাসরর প্রসয়াজন িয়। হনসয়াগকতি াসের েকল
প্রস াজয টপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) মান টমসন চলসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই েে েময় েে কমীর মুখােরণ পরা হনহিত করসত িসে। োয়েদ্ধ পেসক অেিযই কমীসের
িাসতর পহরেন্নতা অনুিীলন হনহিত করসত িসে এেং টস্টট এেং স্থ্ানীয় েযাহনটাহর টকাস র োসে োমঞ্জেযপূণি খাহল
িাসতর প্রহতেন্ধকতা েযেিার করসত িসে।
হে কমীরা খােয েযতীত প্রস্তুহত কা িক্রসমর েময় গ্লাভে পসর োসকন, তািসল োয়েদ্ধ পেসক অেিযই:

o

o

▪

কমীসের ঘন ঘন গ্লাভে পহরেতি ন হনহিত করসত িসে; এেং

▪

কাজ পহরেতি ন করার েময় কমীসের গ্লাভে পহরেতি ন করসত উৎোহিত করসত িসে (উোিরণস্বরূপ
গ্রািকসের হপ্র-টরাহলং হেলভারওয়যার পহরসেিন করা)।

হে কমীরা গ্লাভে না পসর, তািসল োয়েদ্ধ পেসক অেিযই কমীসের ঘন ঘন িাত টধায়া এেং/অেো তাসের
িাত পহরষ্কার করা হনহিত করসত িসে।
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▪

•

োয়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে ট ট েে কমিচারী টটহেল পহরষ্কার করসেন তারা োোন এেং পাহন
হেসয় িাত ধুসয়সেন এেং হে তারা গ্লাভে পসর োসকন, তািসল তাসের গ্লাভে প্রহতস্থ্াপন করসত িসে,
টটহেল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার আসগ এেং পসর।

োয়েদ্ধ পেগুসলাসক অেিযই শুধুমাে তখনই গ্রািকসের প্রহতষ্ঠাসন প্রসেসির অনুমহত টেওয়া উহচৎ হে তারা একট
গ্রিণস াগয মুসখর আেরণ পসর োসকন; তসে, টেট তখনই প্রস াজয হে টেই গ্রািক েুই েেসরর টেিী েয়েী িন
এেং হচহকৎোগতভাসে এই ধরসনর আেরণ েিয করসত েেম িন।
o

োয়েদ্ধ পসের উহচত টটহেসল েসে না োকা অেস্থ্ায় গ্রািকসের মুখােরণ পরসত োধয করসত িসে (ট মন
হপকআসপর জনয অসপো করা, কাউন্টার ো জানালায় অ ি ার টেওয়া, টটহেসল াওয়া-আো, হেশ্রামাগার টেসক
াওয়া-আো)।

o

একোর েোসনা িসল, োয়েদ্ধ পেসক খাোর না খাওয়ার েময় গ্রািকসের মুখােরণ পরসত উৎোহিত করা
উহচত, হকন্তু োধয করসত পারসে না।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই রান্নাঘসরর েস্তুর, কলম এেং পযা এেং টেই োসে েরজার িাতল, হকপযা এেং
টাচহিসনর মত ভাগাভাহগ করা পৃষ্ঠতসলর ভাগাভাহগ েীহমত করার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, অেো
ভাগাভাহগ করা েস্তুর েংেসিি ো প্রায়িই েযেহৃত পৃষ্ঠতল েিি করার েময় কমীসের গ্লাভে (কাজ-উপ ুক্ত ো
টমহ সকল) পরসত োধয করসত িসে; অেো, েিি করার আসগ এেং পসর িাত টধায়ার জনয কমীসের োধয করসত
িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই PPE - ার মসধয মুখােরণ অন্তভুি ক্ত, হকন্তু েীমােদ্ধ নয়- হকভাসে ো ে ভাসে পরা
ায়, খুসল টনওয়া ায়, পহরষ্কার করসত িয় (ট মন প্রস াজয), এেং টফসল টেওয়া ায় টেই হেেসয় কমীসের
প্রহিেণ হেসত িসে।

B. পরিচ্ছন্নর্তা, পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুক্তকিণ
•

প্রােহঙ্গকতা অনু ায়ী, "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং টেেরকাহর টকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার
হনসেি হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এেং "েহেসয় পো োমান" (STOP THE SPREAD) টপাস্টার েসমত CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেত স্বাস্থ্যহেহধ
এেং েযাহনসটিসনর আেহিযক িতি গুহল টমসন চলা িসে হকনা তা োয়েদ্ধ পেগণসক হনহিত করসত িসে। োয়েদ্ধ
পেসক লগ েজায় রাখসত িসে াসত তাহরখ, েময় এেং পহরেন্নতার পহরহধ অন্তভুি ক্ত।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই োইসট িাসতর পহরেন্নতা টস্টিন েরেরাি এেং রেণাসেেণ করসত িসে, হনম্নরূসপ:
o

িাত টধায়ার জনয: োোন, প্রোহিত উষ্ণ পাহন, হ েসপাসজেল কাগসজর টতায়াসল, এেং একট লাইন
কযান।

গযাসরজ

o

িাসতর পহরেন্নতার জনয: ট েে এলাকায় িাত টধায়ার েুহেধা উপলভয ো োস্তহেক নয় টেখাসন একট
অযালসকািল হভহিক িযান্ড েযাহনটাইজার েযেিার করসত িসে াসত অন্তত 60% অযালসকািল রসয়সে।

o

োয়েদ্ধ পসের উহচত উচ্চ েিি এলাকাজুসে িযান্ড েযাহনটাইজার উপলভয করা (ট মন হেশ্রামাগাসরর োইসর)।
এটা েুহেধাজনক জায়গায় রাখা উহচত, ট মন প্রসেিিার, প্রস্থ্ানিার, কযাহিয়ার। ট খাসন েম্ভে টাচ-হি িযান্ড
েযাহনটাইজার হ েসপনোর ইনস্টল করা উহচত।

o

ফু ট্রাক এেং খােয েরেরাি ট খাসন োয়েদ্ধ পে প্রোিমান পাহনর টস্টিন প্রোন করসত অেম, টেখাসন
কমীসের গ্লাভে পরসত িসে অেো হনয়হমত িযান্ড েযাহনটাইহজং েযেিার করসত িসে এেং টফ াসরল, টস্টট এেং
স্থ্ানীয় খােয পহরচালনা এেং পহরেন্নতার প্রসয়াজনীয়তা টমসন চলসত িসে।
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•

োয়েদ্ধ পসের িযান্ড েযাহনটাইজার টস্টিসনর কাসে োইনসো ি রাখা উহচত া হনসেি ি কসর ট েৃিযমানভাসে ময়লা
িাত োোন এেং পাহন হেসয় ধুসয় টফলা উহচত; িযান্ড েযাহনটাইজার েৃিযমানভাসে ময়লা িাসত কা িকর নয়।

•

PPE েি ময়লা োমগ্রী টফলার জনয েুহেধার চারপাসি পাসের েযেস্থ্া করা।

•

টটক-আউট/ট হলভাহরর জনয, োয়েদ্ধ পেসক অেিযই:
o

খােয এেং/অেো পানীসয়র জনয অসপোরত গ্রািকসের জনয িাসতর পহরেন্নতা টস্টিন প্রোন করসত িসে;

o

কমীসের োোন এেং পাহন হেসয় িাত টধায়া অেো িযান্ড েযাহনটাইজার েযেিার করা হনহিত করসত িসে,
এেং, হে কমীরা গ্লাভে েযেিার কসরন, তািসল হনয়হমতভাসে তা প্রহতস্থ্াপন করসত িসে; এেং

o

হে হপক-আপ/ট হলভাহর ইনস ার/টঘরা জায়গায় োসক, তািসল টভহন্টসলিসনর জনয জানালা এেং/অেো
েরজা টখালা োকা হনহিত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক ভাগাভাহগ করা এেং প্রায়িই েিি করা পৃষ্ঠতসলর জনয উপ ুক্ত পহরেন্নতার/জীোণুমুক্তকরণ
উপকরণ েরেরাি করসত িসে এেং এই পৃষ্ঠতসলর েযেিাসরর আসগ এেং পসর কমীসের িাসতর পহরেন্নতা েি
প্রস্তুতকারসকর হনসেি িনা অনুেরণ কসর এই উপকরণ েযেিার করসত উত্োহিত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেগুসলাসক োইসটর জায়গাসক হনয়হমতভাসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর িারা
েযেহৃত উচ্চ েুৌঁ হক েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক আরও হনয়হমত পহরষ্কার এেং জীোনুমুক্ত করসত িসে। পহরষ্কার এেং
জীোণুমুক্তকরণ কস ার এেং চলমান িসত িসে এেং অন্তত প্রহতট হিফসটর পসর, তেহনক, ো প্রসয়াজন অনু ায়ী
আসরা ঘন িসত িসে। কীভাসে টফহেহলটগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করসেন তার হেিে হনসেি িােলীর জনয
অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং টেেরকাহর টকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুমুক্ত
করার হেেসয় অন্তেিতীকালীন হনসেি হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and
Private Facilities for COVID-19) টেখুন।
o

•

োয়েদ্ধ পেসক হেশ্রামকে হনয়হমত পহরষ্কার ও জীোণুমুক্ত করা হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর পহরমাসণর
উপর হনভি র কসর হেশ্রামকে আসরা ঘন ঘন পহরষ্কার করা উহচত।
▪

ট খাসন েম্ভে টেখাসন োয়েদ্ধ পেসক অেিযই হচি, েযেহৃত িসে এমন হচি এেং অনযানয পদ্ধহতসত
হেশ্রামকসের ধারণ েমতা হ্রাে কসর েূরত্ব হেহধমালা পালন হনহিত করসত িসে।

▪

োয়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে ট েরঞ্জামগুহল হনয়হমত ভাসে পহরষ্কার করা িয় এেং হনেহন্ধত
জীোণুনািক েযেিার কসর জীোণুমুক্ত করা িয়, ার মসধয অন্তভুি ক্ত অন্তত কমীরা তোর ওয়াকি সস্টিন
পহরেতি ন কসর অেো একট নতু ন েরঞ্জাসম স্থ্ানান্তর কসর ততোর পহরষ্কার করা। EPA িারা COVID19-এর হেরুসদ্ধ কা িকর হিসেসে িনাক্ত িওয়া হনউইয়কি টস্টসটর পহরসেি েংরেণ েপ্তসরর (Department
of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত পণযগুসলার তাহলকা েযেিার করুন।

o

হে পহরষ্কার ো জীোণুমুক্তকরণ পণয ো পহরষ্কার এেং জীোণুনািক কাজ হনরাপিা েযািত কসর ো উপাোন
ো ন্ত্রপাহতর েহত কসর, তািসল োয়েদ্ধ পেসক কমীসের েযেিাসরর মধযেতী েমসয় িাসতর জীোণুমুক্তকরণ
এলাকার েযেস্থ্া করসত িসে এেং/অেো তাসের টফসল টেওয়া ায় এমন গ্লাভে েরেরাি করসত িসে
এেং/অেো এমন ন্ত্রপাহত েযেিারকারী কমীর েংখযা েীহমত করসত িসে।

o

োয়েদ্ধ পেসক একজন েযহক্তর COVID-19 িনাক্ত িওয়ার টেসে উন্মুক্ত এলাকার পহরষ্কাসরর এেং জীোণুমুক্ত
করার েযেস্থ্া করসত িসে, এই ধরসনর পহরেন্নতার অন্তভুি ক্ত িসে, অন্তত েে অহধক টলাক চলাচল এলাকা
এেং উচ্চ-েিি পৃষ্ঠতসলর (ট মন ভাগাভাহগ করা েরঞ্জাম, টমহিন, ওয়াকি টস্টিন, হকপযা , টটহলসফান)
ইতযাহে পহরষ্কার।

টকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল "আপনার টফহেহলট পহরষ্কার করা এেং
জীোণুমুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসেি হিকা হনম্নরূপ:
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o

COVID-19 এ আক্রান্ত েসন্দিভাজন েযহক্ত ো অেুস্থ্ েযহক্ত িারা েযেহৃত এলাকা েন্ধ কসর হেন।
▪

আক্রান্ত এলাকা েন্ধ এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা প্রসয়াজন।

▪

হে ফু ট্রাসকর টকান কমিচারীর COVID-19 আসে েসল েসন্দি করা িয় অেো হনহিত করা িয়,
তািসল পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত না িওয়া প িন্ত ফু ট্রাক েন্ধ কসর হেসত িসে।

o

এলাকায় হেমান োতাে োোসনার জনয োইসরর েরজা ও জানালা খুলুন।

o

পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসপো করুন।
েম্ভে অসপো করুন।

o

COVID-19 এ হনহিতভাসে অেুস্থ্ েযহক্ত িারা েযেহৃত েকল এলাকা ট মন অহফে, োেরুম, োধারণ
এলাকা, এেং ভাগাভাহগ করা েরঞ্জাম পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করুন।

o

একোর এলাকা
পাসর।

o

হে 24 ঘণ্টা েম্ভে না িয়, তািসল

তেণ

ো েভাসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত করা িসয় টগসল, এট েযেিাসরর জনয টখালা ট সত

▪

COVID-19 এ আক্রান্ত ো েসন্দিভাজন েযহক্তর েসঙ্গ ঘহনষ্ঠ ট াগাস াগ িয় হন এমন কমীরা জীোণুমুক্ত
করার পরপরই কমি এলাকায় হফসর ট সত পাসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ ো হনকট" ট াগাস াগ েম্পসকি তসেযর জনয "COVID-19 েংক্রমণ ো এক্সসপাজাসরর পর কাসজ
হফসর আো েরকাহর ও টেেরকাহর কমিচারীসের জনয অন্তেিতীকালীন হনসেি হিকা" (Interim Guidance for
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) টেখুন।

COVID-19 এ েসন্দিভাজন ো হনহিত অেুস্থ্ েযহক্তর প্রেিিন ো েুহেধা েযেিাসরর পর হে োত হেসনর
টেহি েময় অহতোহিত িয়, তািসল অহতহরক্ত পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরসণর প্রসয়াজন টনই, হকন্তু
হনয়মমাহফক পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্তকরণ করা উহচত।

•

োয়েদ্ধ পেসক খাোর ও পানীয় ভাগাভাহগ করা হনহেদ্ধ করসত িসে, োহে টেসক কমীসের েুপুসরর খাোর আনসত
উৎোহিত, এেং খাোর খাওয়ার েময় োমাহজক েূরত্ব পালন করসত কমীসের জনয প িাপ্ত জায়গার েযেস্থ্া করসত
িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে ট গ্রািকসের েরােহর েরেরাি করা েকল মিলা একক েযেিাসরর
হ েসপাসজেল কসন্টইনার ো পুনেিযেিারস াগয কসন্টইনাসর োকসত িসে া হনয়হমতভাসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত
করা িয়, আেিিভাসে প্রহত পসের েযেিাসরর পর।

•

োয়েদ্ধ পসের হনহিত করা উহচত ট অহতহেসের একক েযেিার, কাগজ, হ েসপাসজেল টমনু টেওয়া িয়
এেং/অেো টমনু োো টো ি /চক টো ি /টটহলহভিন/টপ্রাসজক্টসর প্রেহিিত িয়, ট খাসন েম্ভে। হে নন-হ েসপাসজেল
টমনু েযেিার করা িয়, োয়েদ্ধ পেসক অেিযই প্রহতট েসলর েযেিাসরর মসধয টমনু পহরষ্কার এেং জীোণুমুক্ত
করসত িসে।
o

োয়েদ্ধ পসের উহচত গ্রািকসের অনলাইসন টমনু টেখসত উৎোহিত করা (ট মন তাসের হনজস্ব স্মাটিসফান ো
ইসলকট্রহনক হ ভাইসে) ট খাসন েম্ভে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই হপ্র-পযাসকজ হেলভারওয়যার ো হপ্র-টরাল করা হেলভারওয়যার েযেিার করসত িসে।
হেলভারওয়যার অেিযই মাস্ক এেং গ্লাভে পহরধান কসর হপ্র-টরাল করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পে টখালা টু েহপক ো ে েরেরাি করসত পারসে না।

C. পর্ি ায়িরমকভাডব পুন্িায় শুরু কিা
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•

োয়েদ্ধ পেসক উৎপােন ো উৎপােন কা িক্রম স্বাভাহেক প িাসয় হফসর আোর আসগ অপাসরিনাল হেেয়গুসলার
েমেযা েমাধাসনর লসেয পুনরায় টখালার কা িক্রমট ধাসপ ধাসপ করার জনয উৎোহিত করা িসে। োয়েদ্ধ পসের
কমী েংখযা, কমি ঘণ্টা, এেং খন প্রেম খুসল টেওয়া িয় খন উপলভয গ্রািসকর েংখযা েীহমত করা হেসেচনা
করা উহচত, াসত পহরেতি সনর োসে োমঞ্জেয টরসখ অপাসরিন চাহলসয় াওয়া ায়।

D. টর্াগাডর্াগ পরিকল্পন্া
•

োয়েদ্ধ পেসক তারা টস্টট প্রেি হিল্প হনসেি হিকা প িাসলাচনা কসরসেন এেং তা েুেসত টপসরসেন এেং টেগুহলর
োস্তোয়ন হনহিত করসেন টেই হনিয়তা হেসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পসের উহচত কমী, টভন্ডর এেং গ্রািকসের জনয একট ট াগাস াগ পহরকল্পনা ততহর করা াসত প্রস াজয
হনসেি িনা, প্রহিেণ, হচি এেং একট োমঞ্জেযপূণি উপাসয় কমীসের তেয েরেরাি করা ায়। োয়েদ্ধ পে
ওসয়েসপজ, টটক্সট এেং ইসমইল গ্রুপ, এেং োমাহজক ট াগাস াগ মাধযম ততহর হেসেচনা করসত পাসর।

III. প্ররিয়াসমূহ
A. রিরন্ং এবং পিীো
•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই কমীসের জনয োধযতামূলক তেহনক স্বাস্থ্য পরীো অনুিীলন োস্তোয়ন করসত িসে এেং
ট খাসন কা িকর, টভন্ডরসের টেসেও, হকন্তু এই ধরসনর হিহনং গ্রািক এেং ট হলভাহর কমীসের জনয োধযতামূলক
করা িসে না।
o

হিহনং অনুিীলন েূর টেসক েম্পন্ন করা ট সত পাসর (ট মন টটহলসফান ো ইসলকট্রহনক জহরসপর মাধযসম),
কমী োইসট আোর আসগ, তটা েম্ভে; অেো োইসট করা ট সত পাসর।

o

হিহনং টিে িওয়ার পূসেি এসক অপসরর োসে ঘহনষ্ঠ ো কাোকাহে ট াগাস াসগ শ্রহমকসের টমলাসমিা টেসক
হেরত রাখার জনয হিহনং েমন্বয় করা উহচত।

o

অন্তত েে কমীসের এেং ট খাসন েম্ভে, টভন্ডরসের হিহনং করসত িসে এেং একট প্রশ্নােলী েযেিার করসত
িসে া হনধিারণ কসর ট কমী ো টভন্ডসরর োসে হনসম্নাক্ত ঘটনা ঘসটসে হক না:
(a)
টজসনশুসন গত 14 হেসন ঘহনষ্ঠ ো হনকট েংেসিি টেসকসেন এমন কারও েসঙ্গ হ হন
COVID-19 এর জনয পরীোয় পহজটভ ফল লাভ কসরসেন ো ার মসধয COVID-19 এর লেণ
রসয়সে।
(b)

গত 14 হেসন তার COVID-19 িনাক্ত িসয়সে হক না, অেো

(c)

গত 14 হেসন তার COVID-19 এর টকানও লেণ টেখা হেসয়সে হক না।

•

োয়েদ্ধ পে গ্রািকসের স্বাস্থ্য হিন েম্পূণি করসত ো ট াগাস াসগর তেয হেসত োধয করসত পাসর না হকন্তু গ্রািকসের
তা করসত উৎোহিত করসত পাসর। োয়েদ্ধ পে গ্রািকসের ট াগাস াসগর তেয প্রোন করার জনয একট হেকল্প
প্রোন করসত পাসর াসত তাসের লগ রাখা ট সত পাসর এেং প্রসয়াজসন ট াগাস াগ করা ট সত পাসর।

•

COVID-19 এর োসে েংহেষ্ট উপেগি েম্পসকি েেিাহধক িালনাগােকৃ ত তসেযর জনয "কসরানাভাইরাসের লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকি CDC হনসেি হিকা টেখুন।
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•

োয়েদ্ধ পেগুহলর উহচত কমীসের জনয এট আেিযক করা াসত, হে এেং খন উপসরাক্ত টকান প্রসশ্নর প্রহত
তাসের উিসর পহরেতি ন িয় তারা ট ন অহেলসে তা প্রকাি কসরন, ট মন হে তারা উপেগি অনুভে করসত শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো তার পসর।

•

মাহকি ন ুক্তরাসের েম কমিেংস্থ্াসনর েুস াগ কহমিন (Equal Employment Opportunity Commission ) ো
DOH এর হনসেি হিকা অনু ায়ী তেহনক তাপমাো পরীো করাও িসত পাসর। োয়েদ্ধ পে কমীসের স্বাস্থ্য েংক্রান্ত
তসেযর টরক ি রাখসত পারসে না (ট মন তাপমাো তেয)।

•

োয়েদ্ধ পেসক হনহিত করসত িসে ট কমী হিহনং কা িক্রম েম্পােন করসেন, তাপমাো াচাই েি, তারা োইসট
প্রসেি করা েম্ভােয েংক্রামক কমী ো েিিনােীসের এক্সসপাজার টেসক ো ে ভাসে েুরহেত। ট কমীরা হিহনং
কা িক্রম েম্পােন কসরন তাসের টরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ টকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য হেভাগ (DOH) এেং টপিাগত
হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) টপ্রাসটাকসলর োসে পহরহচত এেং হনসয়াগকতি া-হচহিত েযহক্তসের িারা
প্রহিহেত িওয়া উহচত।

•

হিহনং করা কমীসের জনয কমপসে একট টফে মাস্ক েি েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) প্রোন করা
উহচত এেং তাসের তা েযেিার করা উহচত, এেং তাসত গ্লাভে, একট গাউন, এেং/অেো একট টফে হিড
অন্তভুি ক্ত িসত পাসর।

•

একজন কমিচারী ার COVID-19 উপেগি টেখা াসে তাসক োইসট প্রসেি করসত টেওয়া উহচৎ নয় এেং তাসের
পরীোর জনয স্বাস্থ্যসেো প্রোনকারীর োসে ট াগাস াগ করার জনয হনসেি িােলী হেসয় োহেসত পা াসত িসে। োয়েদ্ধ
পেসক ট সকাসনা িনাক্তকরসণর টেসে অহেলসে স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগ ও স্বাস্থ্য হেভাগ (DOH) টক োইসটর ঠিকানা
হেসত িসে। োয়েদ্ধ পেসক স্বাস্থ্যসেো ও টটহস্টং হরসোসেির তেয হেসয় কমিচারীসক েরেরাি করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই হিহনং প্রহক্রয়া িারা েংগৃিীত েকল কমিচারী এেং হেসক্রতার প্রহতহক্রয়া প্রহতহেন প িাসলাচনা
করসত িসে এেং এই ধরসনর প িাসলাচনার একট টরক ি েজায় রাখসত িসে। হে তারা পরেতীসত COVID-19
েংক্রান্ত উপেসগির েম্মুখীন িয় তািসল োয়েদ্ধ পেসক কমীসের িনাক্তকরসণর তেয জানাসনার জনয একজন েযহক্তসক
হনহেি ষ্ট করসত িসে, া প্রশ্নপেটসত উসেখ করা িসয়সে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই একট োইট হনরাপিা মহনটর মসনানীত করসত িসে
হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হেক েেিো টমসন চলা হনহিত করা।

•

তটা েম্ভে, োয়েদ্ধ পেগুহলর উহচত এমন েকল কমী ও হেসক্রতা েি প্রসতযক েযহক্তর একট লগ েজায় রাখা,
াসের কাসজর োইট ো এলাকায় অনযানয েযহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ ট াগাস াগ িসত পাসর; টেই েকল ট হলভাহর োো
া উপ ুক্ত েযহক্তগত প্রহতরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে মাধযম িারা েঞ্চাহলত িয়। লসগ
ট াগাস াসগর তেয োকসত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল াসত েে পহরহচহত িনাক্ত করা ট সত
পাসর, খুৌঁসজ পাওয়া ায় এেং তাসক জানাসনা ায়। োয়েদ্ধ পেসক স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগসক ট াগাস াগ িনাক্তকরণ
প্রহক্রয়ায় োিা য করসত িসে।
o

•

ার োহয়সত্বর মসধয রসয়সে োইসটর

োয়েদ্ধ পে গ্রািকসের স্বাস্থ্য হিন েম্পূণি করসত ো ট াগাস াসগর তেয হেসত োধয করসত পাসর না হকন্তু
গ্রািকসের তা করসত উৎোহিত করসত পাসর।

COVID-19 এর েসন্দিজনক ো হনহিত েংক্রমসণর পর অেো একজন কমিচারীর েংক্রাহমত েযহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ
ট াগাস াগ ো েংেসিি আোর পর কমিসেসে হফসর আেসত চাওয়া কমীসের জনয টপ্রাসটাকল এেং নীহত েম্পসকি
োয়েদ্ধ পেগুসলার স্বাস্থ্য হেভাগ (DOH) এর "COVID-19 েংক্রমণ ো েংক্রমসণর েংেসিি আোর পর কাসজ
হফসর আো েরকাহর ও টেেরকাহর কমিচারীসের জনয অন্তেিতীকালীন হনসেি হিকা" (Interim Guidance for Public
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) অনুেরণ করা
উহচৎ।
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B. িন্াক্ত এবং খুুঁডজ টবি কিা
•

োয়েদ্ধ পেগুহলসক তাসের োইসট টকাসনা কমিচারীর COVID-19 পরীোয় ইহতোচক ফলাফল িসয়সে েসল জানসত
পারসল অেিযই অহেলসে টস্টট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগসক টেই েম্পসকি অেহিত করসত িসে।

•

োয়েদ্ধ পেসক অেিযই একট োইট হনরাপিা মহনটর মসনানীত করসত িসে
হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হেক েেিো টমসন চলা হনহিত করা।

•

একজন কমী, হেসক্রতা, ো গ্রািক ট েযেোয় হমেহিয়ায় হলপ্ত িসয়সে টে পরীোয় পহজটভ িসল োয়েদ্ধ পেসক
কমিসেসে েকল ট াগাস াগ খুৌঁসজ টের করার জনয স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেভাগসক েিস াহগতা করসত িসে এেং োইসটর
ঠিকানা হেসত িসে এেং এই ফযাহেহলটসত প্রসেি করা েকল কমী ও হেসক্রতা/ গ্রািকসের (ট মন প্রস াজয)
অেহিত করসত িসে, ারা উক্ত কমী ো গ্রািসকর COVID- 19 এর লেণগুহল অনুভে করসত শুরু করার ো
িনাক্ত িওয়ার 48 ঘণ্টা আসগ েযহক্তগত ত্ন পহরসেোর েংেসিি এসেসে এর মসধয ট ট আসগ ঘসট োকুক।
টফ াসরল এেং টস্টট আইন এেং প্রহেধান অনু ায়ী প্রসয়াজন অনুোসর টগাপনীয়তা েজায় রাখসত িসে।

•

স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য অহধেপ্তর তাসের আইহন েমতােসল গৃি হেহেন্নতা ো েঙ্গহনসরাধ েি েংক্রহমত ো এক্সসপাজ
েযহক্তসের মহনটহরং ও চলাচসল হেহধহনসেধ োস্তোয়ন করসত পাসর।

•

ট েকল েযহক্তসক েতকি করা িসয়সে ট তারা COVID-19 এর োসে ঘহনষ্ঠ ো কাোকাহে ট াগাস াগ কসরসে,
এেং টট্রহেং, ট্রযাহকং ো অনযানয পদ্ধহতর মাধযসম েতকি করা িসয়সে, তাসের েতকি করার েময় তাসের
হনসয়াগকতি ার কাসে স্ব-প্রহতসেেন করসত িসে এেং উপসর উহেহখত এেং েণীত টপ্রাসটাকল অনুেরণ করসত িসে।

ার োহয়সত্বর মসধয রসয়সে োইসটর

IV. রন্ডয়াগকর্তিাি পরিকল্পন্া
োয়েদ্ধ পেসক োইসট লেণীয়ভাসে হনরাপিা পহরকল্পনা প্রেিিন করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার টেসক রোর জনয
েযেো মাহলক ও অপাসরটরসের গাই হেক হনসেি িনা টেওয়ার জনয টস্টট একট পুনরায় েযেো টখালার হনরাপিা
পহরকল্পনা টটমসপ্লট উপলভয কসরসে।
অরর্তরিক্ত রন্িাপত্তা র্তিয, রন্ডদি রিকা এবং সম্পদ পাওয়া র্াডব:
হনউ ইয়কি টস্টট স্বাস্থ্য েপ্তসরর নসভল কসরানাভাইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকি ন ুক্তরাসের টরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ কসরাভাইরাে (COVID-19)
ওসয়েোইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
টপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন COVID-19 ওসয়েোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রন্ডেি রিডে, রন্রির্ত করুন্ টর্ আপরন্ এই রন্ডদি রিকা অন্ুর্ায়ী কাজ কিাি বাধ্যবাধ্কর্তা পড়েডেন্ এবং
বুঝডর্ত পািডেন্:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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