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15 জনু 2020 এর হিসেসে  

উষেশয 

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্া চলাকালীন েযহিগত যত্ন পহরসেো েযেোর মাহলক/অপাসরটর এেং তাসের কমমচারী 
এেং ঠিকাোরসের COVID-19 এর প্রােরু্ম াে থেসক োেধানতা েংক্রান্ত হেহধ-হনসেধ প্রোন করার জনয এই অন্তেমতী 
হনসেম হিকা ("েযহিগত যত্ন পহরসেোর জনয COVID-19 এর অন্তেমতী হনসেম হিকা") ততহর িস়েসে।  

এই হনসেম হিকা চুল েযতীত অনযানয েযহিগত যত্ন েযেো এেং পহরসেোর থেসে প্রসযাজয, যার মসধয রস়েসে টযাটু এেং 
থ াোঁড়াসনা েুহেধা, থেৌন্দযম েৃহি থেোোনকারী, মযাসেজ থেরাহপ, স্পা, কেসমসটালহজ, নখ হেহিষ্টতা, ইউহর্ এেং নন-
ইউহর্ টযাহনং, অেো ও়োহসং। এই হনসেম হিকা থকান চুল েম্পহকম ত েযহিগত যত্ন পহরসেোর (থযমন চুল কাটা, রঙ ো 
স্টাইহলং) এর থেসে প্রসযাজয ন়ে, যা হনউ ই়েকম  থস্টট হিপাটম সমন্ট অ  থিল্ে (DOH) "COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরী 
অেস্থ্ার েম়ে থি়োর থেলুন এেং োরোরিসপর জনয অন্তেমতীকালীন হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Hair Salons 
and Barbershops during the COVID-19 Public Health Emergency) এর মসধয পাও়ো যাসে। 

এই হনসেম হিকাগুহল থকেলমাে নযযনতম প্রস়োজনী়েতা এেং হনস়োগকতম া অহতহরি েতকম তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসত 
পাসরন। এই হনসেম হিকাগুহল প্রকািনার েম়ে েেমাহধক পহরহচত গণস্বাস্থ্য অনুিীলসনর উপর হর্হি কসর, এেং থযই নহের 
উপর হনর্ম র কসর এই হনসেম হিকা ততহর িস়েসে তা প্রা়েিই পহরেতম ন িসত পাসর এেং পহরেতম ন িস়ে োসক। ো়েেি পে 
– হনসচ েংজ্ঞাহ়েত অনুযা়েী – েযহিগত যত্ন েযেো েংক্রান্ত েে স্থ্ানী়ে, থস্টট এেং থ িাসরল প্রস়োজনী়েতা পালন 
করার জনয ো়েেি। ো়েেি পে এই প্রস়োজনী়েতা়ে থযসকাসনা িালনাগােকরসণর োসে েঙ্গত োকার জনয ো়েেি, 
থেইোসে েযহিগত যত্ন েযেো/পহরসেো কাযমক্রসমর হনরাপিা পহরকল্পনা মসধয তা অন্তরু্ম ি করার জনযও ো়েেি 
োকসে। 

পটভূরি 

7ই মাচম , 2020 তাহরসখ, গর্নমর অযানু্ড্র এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহেসত একটি জরুহর অেস্থ্া থ ােণা কসর 
হনেমািী আসেি 202 জাহর কসরহেসলন। েমগ্র হনউই়েকম  জসুড় COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমিন  সটসে। আসরা 
েহড়স়ে পড়া হ্রাে করসত, থযখাসন েম্ভে, েযহিসের মসধয অেিযই অন্তত 6  ুসটর োমাহজক েযরত্ব েজা়ে রাখসত িসে। 

19 মাচম  2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.7জাহর কসরন, যাসত োরোর িপ, থি়োর েযালন, টযাটু ো 
হপ়োহেমং পালমার এেং েম্পহকম ত েযহিগত যত্ন পহরসেোসক পরেতী হনসেমি না আো পযমন্ত কাজকমম েন্ধ রাখার হনসেমি 
থেও়ো ি়ে। হনেমািী আসেি থনইল থটকহনহি়োন, কেসমসটালহজস্ট এেং এেসেটিহি়োন, এেং ইসলসরালাইহেে, এেং থলজার 
অপোরণ থেোর থেসে প্রসযাজয। হনেমািী আসেি জাহর করা িস়েহেল কারণ োমাহজক েযরত্ব েজা়ে রাখার েম়ে এই 
পহরসেোগুহল েম্পােন করা েম্ভে হেল না। 

20 মাচম  2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.6 জাহর কসরন, যাসত েমস্ত থগৌণ েযেোগুহলসক েপ্তসরর 
েপ্তর মধযস্থ্ কমীসের কাজকমমসক েন্ধ রাখার হনসেমি থেও়ো ি়ে। অতযােিযক েযেো, থযমন োম্রাজয রাজয উন্ন়েন 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/HairSalonsAndBarbershopMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/HairSalonsAndBarbershopMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/no-202-declaring-disaster-emergency-state-new-york
https://www.governor.ny.gov/news/no-2027-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-2026-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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কসপমাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসেম হিকা দ্বারা েংজ্ঞাহ়েত, এই েীমােিতার 
অধীন হেল না, হকন্তু, DOH দ্বারা জাহর করা একটি পহরষ্কার এেং হনরাপে কমম পহরসেি েজা়ে রাখার জনয হনসেমিনা 
ও আসেি থমসন চলার জনয হনসেমি করা ি়ে, এেং েঢৃ়র্াসে োমাহজক েযরত্ব েযেস্থ্া েজা়ে রাখার জনয আহ্বান জানাসনা 
ি়ে।  

12ই এহপ্রল, 2020 তাহরসখ, গর্নমর কুওসমা েমেস্ত অতযােিযকী়ে েযেো়েীক প্রহতষ্ঠানসক তার কমীসের, যারা কমমস্থ্সল 
উপহস্থ্ত আসে, হেনামযসলয তাসের মুসখর আচ্ছােন, যা তাসের কাসজর েম়ে জনোধারণ ো গ্রািকসের েসঙ্গ েরােহর 
েংসযাগ  টার েম়ে অেিযই েযেিার করসত িসে, তা প্রোন করসত হনেমািী আসেি 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15 
এহপ্রল 2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.17 জাহর কসরসেন যা েইু েেসরর থেহি ে়েেী এেং 
হচহকৎোগতর্াসে মুসখর আেরণ েিন করসত েেম েকলসক একটি েেমজনীন স্থ্াসন এেং যখন োমাহজক েযরত্ব েজা়ে 
রাখা েম্ভে ন়ে, ো যখন োমাহজক েরুত্ব েজা়ে রাখসেন না, তখন তাসের নাক ও মুখ একটি মাস্ক অেো কাপসড়র 
ততহর মুসখর আেরণ হেস়ে ঢাকার জনয হনসেমি থে়ে। 16 এহপ্রল 2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা হনেমািী আসেি 202.18 
জাহর কসরন যা েরকারী এেং থেেরকারী পহরেিণ ো অনযানয র্াড়ার পহরেিণ েযেিার করা েইু েেসরর থেহি 
ে়েসের এেং হচহকৎোগতর্াসে একটি মুসখর আেরণ েিণ করসত েেম েকল মানুেসক অেিযই থকান যাোর েম়ে 
তাসের নাক এেং মুসখর উপর একটি মাস্ক অেো মুসখর আেরণ পরার হনসেমি থে়ে। এোড়াও েরকাহর ো থেেরকাহর 
পহরেিসনর থয থকান পহরচালক ো চালকসক একটি মুসখর আেরণ ো মাস্ক যা তাসের নাক এেং মুখ থঢসক রাসখ, টা 
পরার হনসেমি থে়ে যখন থতমন থকান গাহড়সত থকান যােী োসক। 29 থম, 2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা হনেমািী 
আসেি 202.34 জাহর কসরন, যা েযেো অপাসরটর/মাহলকসের যারা মুখ না থঢসক ো মুখােরণ ো মাসস্কর 
প্রস়োজনী়েতা থমসন চলসত েযেম ি়ে তাসের ঢুকসত োধা হেসত অনুসমােন থে়ে।  

26থি এহপ্রল, 2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা থ ােণা কসরন থয তেয-পহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেেসণ পযমা়ে হর্হিসত 
হনউই়েসকম  হিল্প এেং েযেো পুনরা়ে থখালার েযাপাসর পযমা়ে হর্হিক েহৃষ্টর্হঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 থম 2020 তাহরসখ 
গর্নমর েযেস্থ্া কসরন থয নতুন COVID-19 েংক্রমণ জনোস্থ্ পহরসেো লেণ হর্হিক পরীো এেং কন্টাক্ট থট্রহেং েি 
জনস্বাসস্থ্যর হেহর্ন্ন হেক মাো়ে থরসখ আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে। 11 থম, 2020-এ, গর্নমর কুওসমা থ ােণা 
কসরন থয, হনউ ই়েসকম র থেি হকেু অঞ্চসল 15 থম, 2020-এর প্রেম পযমা়ে শুরু িসে, যা উপলর্য আঞ্চহলক থমহট্রস 
এেং েযচসকর উপর হর্হি কসর। 29 থম, 2020 তাহরসখ গর্নমর কুওসমা থ ােণা কসরন থয থস্টসটর হেহর্ন্ন অঞ্চসল 
পুনরা়ে থখালার হদ্বতী়ে পযমা়ে শুরু িসে এেং একটি নতুন প্রারহম্ভক েতকীকরণ িযািসোিম  োস্তো়েন করার থ ােণা 
কসরসেন যা হনউ ই়েকম োেীসের েরকারী কমমকতম া এেং হেসিেজ্ঞসের জনয থস্টসটর হেসৃ্তত থিটা েংগ্রসির প্রসচষ্টাসক 
একহেত করসে যাসত হনরাপসে পুনরা়ে থখালা হনহিত করার জনয র্াইরােটি হকর্াসে েংেরণ করা থযসত পাসর তা 
চলমান হর্হিসত পযমসেেণ করা যা়ে। 11 জনু, 2020, তাহরসখ গর্নমর কুওসমা থ ােণা কসরন থয হনউ ই়েসকম র থেি 
হকেু অঞ্চসল পুনরা়ে থখালার তৃতী়ে পযমা়ে আরম্ভ িসে। 

হনম্নহলহখত মান োড়াও, েযেোেমযিসক স্বাস্থ্য হের্াগ (Department of Health, DOH) এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং 
হনরাপে কমম পহরসেি েজা়ে রাখার জনয হনসেমিনা ও আসেি থমসন চলসত িসে। 

অনুগ্রি কসর লেয করুন থয, হনউ ই়েকম  থস্টট দ্বারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ থেসক এই নহেসত উসেখ করা 
পহরচালনা হেহধ পৃেক, অহধক োম্প্রহতক হনসেম হিকা প্রস়োগ করা িসে। 

রন্উ ইয়কব  স্টেষট দারয়ত্বশীল বযরিগত যত্ন পরিষেবাি িান্  

আসমহরকানে উইে হিজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), থেন্টােম  র হিহজজ কসেল 
অযান্ড হপ্রসর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্া়েরনসমন্ট থপ্রাসটকিন এসজহন্স 
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং মাহকম ন যুিরাসের শ্রম হের্াসগর অকুসপিনাল থে টি অযান্ড থিলে 
অযািহমহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনতম মান, তসে 
থেটুকুর মসধয েীমােি ন়ে, তা েি প্রসযাজয থ িাসরল িতম ােলী েসেমাপহর থস্টসটর নযযনতম মান েযতীত থকান েযহিগত 
যত্ন পহরসেো চালাসনা যাসে না এেং েযহিগত যত্ন পহরসেো প্রোন করা যাসে না।  

https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
https://www.governor.ny.gov/news/no-20216-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20217-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20218-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20218-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20234-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20234-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-outlines-phased-plan-re-open-new-york-starting
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-outlines-additional-guidelines-when-regions-can
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-three-regions-new-york-state-ready
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-three-regions-new-york-state-ready
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-city-enter-phase-1-reopening-june-8-and-five-regions-enter
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এই হনসেম হিকার মসধয োকা থস্টসটর মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরী অেস্থ্ার েম়ে পহরচাহলত েকল েযহিগত যত্ন 
েযেো এেং পহরসেোর থেসে প্রসযাজয যতেণ না থস্টট কতৃম ক োহতল ো েংসিাধন করা ি়ে। েযহিগত পহরসেো 
েযেোর অপাসরটর, অেো অপাসরটর কতৃম ক হনহেমষ্ট করা অনয থকানও পে (উর়্েসেসে, "ো়েেি পে") এই মানেণ্ড 
পযরসণর োহ়েত্ব পালন করসে। 

েযহিগত যত্ন েযেোর মাহলকসের হেেযমান স্বাস্থ্য এেং পহরচ্ছন্নতা মান অনুেরণ করার কো স্মরণ কহরস়ে থেও়ো িসচ্ছ 
থযখাসন এই নহেটি আরও কস ার মান প্রোন কসর থেেে থেে েযতীত, থেসেসে এই নহেই হন়েন্ত্রণ কসর। হিপাটম সমন্ট 
অ  থস্টট (Department of State, DOS)এর ওস়েেোইসট েযহিগত যত্ন থেো েম্পহকম ত হকেু হেেযমান মান পাও়ো 
যা়ে। DOH ওস়েেোইসট অহতহরি মান পাও়ো যাসে (থযমন টযাটু করা এেং েহি আটম , ইনসিার টযাহনং)। 

হনম্নহলহখত হনসেম হিকা হতনটি পেৃক থশ্রহণ হ সর েংগঠিত ি়ে: মানুে, স্থ্ান, এেং প্রহক্র়ো। 
 

I. িানু্ে 

A. শািীরিক দিূত্ব 

• ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয োহড়র থর্তসর েম্পাহেত থযসকাসনা কাসজর থেসে, কমী এেং গ্রািক 
উপহস্থ্হত গ্রািসকর েংখযা েি একটি হনহেমষ্ট এলাকার জনয োটিম হ সকট অে অকুপযাহন্স দ্বারা হনধমাহরত েসেমাচ্চ 
জনেংখযার 50%-এর মসধয েীমােি োকসে; গ্রািকসের এসক অপসরর থেসক অন্তত ে়ে  ুট েরুত্ব েজা়ে রাখসত 
িসে, থেো চলাকালীন েম়ে েযতীত, এেং েে থেসে গ্রািকসের থকেল গগ্রিণসযাগয মুখােরণ পহরধান করা েসি 
 যাহেহলটিসত প্রসেি করসত থেও়ো িসে; এেং গ্রািকসের ে়েে অেিযই েুই েেসরর থেহি িসত িসে এেং তারা 
থমহিকযাহল এই ধরসনর মুখােরণ েিয করসত পাসর এেং; 

• ো়েেি পেসক েে েম়ে কমমচারী এেং গ্রািকসের মসধয অন্তত ে়ে  ুট েযরত্ব েজা়ে রাখসত িসে, যহে না 
হনরাপিা ো মযল কাযমকলাসপর জনয একটি স্বল্প েযরসত্বর প্রস়োজন ি়ে (উোিরণস্বরূপ একটি টযাটু ো হপ়োহেমং করা, 
মযাসেজ প্রোন, মযাহনহকউর ো থপহিহকউর, অপাসরটিং থিস্ক অযাপস়েন্টসমন্ট ো কযাি থরহজস্টার)। গ্রািকসের োসে 
হমেহি়ো করার েম়ে কমীসের অেিযই মুখােরণ পরসত িসে (থযমন একটি থেো প্রোন করা, হেল ততহর করা, 
একটি আইসটম থমাড়াসনা) এেং অনয থয থকান েম়ে যখন কমীসের অনয েযহির ে়ে  ুসটর মসধয আেসত িসে। 
যহে অনয থকউ অপ্রতযাহিতর্াসে ে়ে  ুসটর মসধয আসে তািসল কমীসের অেিযই মুখােরণ পরার জনয প্রস্তুত 
োকসত িসে 

o COVID-19 এর জনয গ্রিণসযাগয মুখ আেরসণর মসধয অন্তরু্ম ি হকন্তু এসতই েীমােি ন়ে, কাপড়-হর্হিক মুখ 
আেরণ এেং হিেসপাসজেল মাস্ক যা মুখ এেং নাক উর়্ে থঢসক রাসখ।  

o যহেও, থযেে থেসে োধারণত কাসজর প্রকৃহতর কারসণ েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাোর 
েুরো প্রস়োজন ি়ে থেেে থেসে কাপড়, হিেসপাসজেল, ো অনযানয উপকরসণ ততহর মুখ আেরণ কমমসেসের 
কাযমকলাসপর জনয মুখ আেরণ হিোসে গ্রিণসযাগয ন়ে। ঐ ধরসনর কাযমক্রসমর জনয, হেেযমান হিল্প মাসনর 
অধীসন েযেহৃত N95 থরেহপসরটেম ো অনযানয েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম (Personal Protective 
Equipment, PPE) েযেিার করা অেযিত রাখা উহচত, থযমন OSHA হনসেম হিকা অনুযা়েী েংজ্ঞাহ়েত করা 
ি়ে।  

• ো়েেি পে ও়োকম সস্টিন ও কমমচারীসের েোর এলাকার েংখযা এেং েযেিার পহরেতম ন এেং/অেো েীমােি 
করসত পাসর, যাসত শ্রহমকরা েে হেক থেসক অন্তত ে়ে  ুট েযরত্ব (থযমন পািাপাহি এেং যখন এসক অপসরর 
মুসখামুহখ ি়ে) েজা়ে রাখসত পাসর এেং একজন েযেিাসরর পর পহরষ্কার এেং জীোণুমুি না কসর ও়োকম সস্টিন 
র্াগার্াহগ না কসর।  

https://www.dos.ny.gov/licensing/
https://health.ny.gov/community/body_art/
https://health.ny.gov/environmental/indoors/tanning/
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o ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয গ্রািকসের আেন হেনযাে গ্রািকসের পহরসেো প্রোনকারী 
কমমচারী েযতীত অনয েোর থেসক ে়ে  ুট েযরত্ব েজা়ে রাখার েুসযাগ থে়ে (থযমন টযাটু এেং হপ়োহেমং করা 
ও়োকম সস্টিন, মযাসেজ থটহেল, অেো থেলুন ও়োকম সস্টিনগুহলর একটি অপরটি থেসক ে়ে  ুট েযসর িসত িসে), 
যহে না ও়োকম সস্টিসনর মসধয একটি িারীহরক প্রহতেন্ধকতা ইনস্টল করা ি়ে।  

▪ থযখাসন েম্ভে থেখাসন কমীসের ও়োকম সস্টিন র্াগ করার জনয িারীহরক প্রহতেন্ধকতা ইনস্টল করা 
হেসেচনা করা উহচত (থযমন টযাটু/হপ়োহেমং করা ও়োকম সস্টিন, মযাসেজ থটহেল, ো থেলুন ও়োকম সস্টিসনর 
মসধয) এেং OSHA মান অনুযা়েী।  

▪ িারীহরক প্রহতেন্ধকতার অন্তরু্ম ি িসত পাসর: হেপ পেম া, থেহসগ্লাে ো অনুরূপ উপকরণ, ো অনযানয 
জলসরাধী হের্াজন ো পাটিম িন যা পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করা যা়ে। 

• ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয অযাপস়েন্টসমন্ট থিস্ক ো কযাি থরহজস্টাসরর কমীরা অনযানয কমমচারী এেং 
গ্রািকসের থেসক ে়ে  ুট েযরত্ব েজা়ে রাসখন, যহে না ঐ কমমচারী এেং অনযানয কমমচারী এেং/অেো গ্রািকসের 
মসধয থকান িারীহরক প্রহতেন্ধকতা (থযমন থেহসগ্লাে) োসক, অেো কমমচারী একটি মুখােরণ পসর োসকন; 
এমনহক একটি িারীহরক প্রহতেন্ধকতা োকা েসেও, কমীসের অেিযই একটি মুখােরণ পরসত িসে যখন তারা থকান 
গ্রািসকর োসে হমেহি়ো কসর (উোিরণস্বরূপ একটি হেল গ্রিণ করা) 

• ো়েেি পেসক একই েমস়ে একাহধক েযহির থোট েীমােি স্থ্ান (থযমন কযাি থরহজস্টাসরর থপেসন, এহলসর্টর, 
স্টক রুম) েযেিার হনহেি করা উহচত, যহে না একই েমস়ে এই ধরসনর স্থ্াসনর েকল কমমচারী গ্রিণসযাগয 
মুখােরণ পহরধান কসর। যহেও, জনেংখযা এলাকার েসেমাচ্চ েমতার 50% অহতক্রম করসত পারসে না, যহে না 
এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হিজাইন করা ি়ে। ো়েেি পসের উহচত হনরাপিা থপ্রাসটাকল 
েজা়ে থরসখ যত থেহি োইসরর োতাে থঢাকার েযেস্থ্া কসর ো়ে ুচলাচল েৃহি করা (থযমন জানালা এেং েরজা 
থখালা)। 

• ো়েেি পসের উহচত স্পিমিীন থপসমন্ট অপিন েযেিাসর উৎোহিত করা অেো আসগ অেম প্রোন করা, যখন 
েম্ভে। নগে, থক্রহিট কািম , হরও়োিম  কািম  এেং থমাোইল হির্াইে পহরচালনা নযযনতম করসত িসে, থযখাসন েম্ভে 
(উোিরণস্বরূপ, গ্রািকসের নগসের পহরেসতম ইসলকট্রহনক থপসমসন্টর মাধযসম টিপ থেও়োর েুসযাগ থেও়ো েম্পসকম  
হেসেচনা করুন, একটি টিপ খাম হেসেচনা করুন যা হেসন মাে একোর েযেস্থ্াপনা ি়ে)। 

• ো়েেি পেসক েংকীণম রাস্তা, োরান্দা, ো  াোঁকা জা়েগা়ে তীর হেস়ে থটপ ো হচহ্ন েযেিার কসর হদ্ব-মুখী চলাচল 
কমাসনার েযেস্থ্া রাখসত িসে, এেং োধারণত েযেহৃত এলাকা়ে ো থযেে জা়েগা়ে োধারণত থলাকজন জড় ি়ে 
ো লাইসন োড়া়ে (থযমন োমসনর অযাপস়েন্টসমন্ট থিস্ক/ কযাি থরহজস্টার এলাকা, স্বাস্থ্য পরীো থস্টিন, থেক 
রুম) থেখাসন ে়ে  ুট পর পর েযরসত্বর হচহ্ন হেসত িসে। 

o থযখাসন েম্ভে, পহজিন মাকম ার ো োধার মাধযসম একটি হেসক হনসেমিনামযলক চলাচল এেং ে়ে  ুট েযেধান 
েজা়ে রাখসত উৎোহিত করসত িসে। 

• ো়েেি পে ও়োক-ইন গ্রািক এেং েমাসেি েীহমত করার জনয একটি "শুধুমাে অযাপস়েন্টসমসন্টর মাধযসম" নীহত 
োস্তো়েসনর কো হেসেচনা করসত পাসর। 

• ো়েেি পেসক অেিযই ওস়েটিং রুম েন্ধ করসত িসে এেং লাইন গুসলা যতটা েম্ভে এহড়স়ে চলসত িসে। থয েে 
গ্রািক আসগ থেসক অযাপস়েন্টসমন্ট কসরন তাসের তাসের অযাপস়েন্টসমসন্টর েম়ে পযমন্ত তাসের গাহড়সত ো োইসর 
অন্তত ে়ে  ুট েযসর অসপো করসত েলা উহচত। একইর্াসে, যহে ো়েেি পে এখনই ও়োক-ইন গ্রািকসের থেো 
প্রোন করসত না পাসর, তািসল এই ধরসনর গ্রািকসের একটি অযাপস়েন্টসমসন্টর েম়ে থেও়ো উহচত এেং তাসের 
অযাপস়েন্টসমসন্টর েম়ে পযমন্ত গাহড়সত ো োইসর অন্তত ে়ে  ুট েযসর অসপো করসত েলা উহচত।  

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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o টযাটু এেং হপ়োহেমং করা পালমাসরর উহচত অনলাইসন ো জানালা়ে হিজাইন থপাস্ট করার কো হেসেচনা করা 
যাসত গ্রািকরা েযেো়ে েম়ে েযস়ের পহরমাণ কহমস়ে আনসত পাসর।  

o নসখর হেহিষ্টতা েুহেধার উহচত একাহধক গ্রািক দ্বারা পহরচালনা প্রহতসরাধ করসত থনইল পহলসির থোতল ো 
অনযানয অংিীোহর আইসটম অপোরণ ো েুরহেত করা হনহিত করা।  

• ো়েেি পেসক েযহিগত যত্ন পহরসেোর হর্তসর এেং োইসর হচহ্ন লাগাসত িসে, যা DOH এর COVID-19 হচসহ্নর 
োসে োমঞ্জেযপযণম। ো়েেি পে তাসের কমমসেে ো থেটিং-এর উপর হর্হি কসর হনসজসের কাস্টমাইজি হচহ্ন ততহর 
করসত পাসর, এই ধরসনর হচহ্ন হিপাটম সমসন্টর হচসহ্নর েসঙ্গ েঙ্গহতপযণম িসত িসে। কমীসের হনসম্নাি হেে়েগুহল মসন 
কহরস়ে থেও়োর জনয হচসহ্নর েযেিার করা উহচত: 

o মুখােরণ হেস়ে নাক ও মুখ থঢসক রাখুন। 

o PPE েঠিকর্াসে রাখা এেং যখন প্রস়োজন, তা োহতল করুন। 

o িারীহরক েযরসত্বর হনসেমিােলী থমসন চলুন। 

o COVID-19 এর উপেগম ো েংক্রমসণর প্রহতসেেন করা, এেং হকর্াসে এটি করা উহচত। 

o িাসতর পহরচ্ছন্নতা এেং পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরসণর হনসেম হিকা অনুেরণ করুন। 

o যোযে শ্বাে-প্রশ্বাসের পহরচ্ছন্নতা এেং কাহির হিষ্টাচার অনুেরণ করুন। 

B. আবদ্ধ স্থ্াষন্ সিাষবশ  

• ো়েেি পেগুহলসক অেিযই মানুসের েমাসেি েীহমত করসত িসে (থযমন কমমচারী ের্া, থেক রুম, স্টক রুম) 
যতটা থেহি েম্ভে এেং হর্হিও ো থটহলকন াসরহন্সং এর মসতা অনযানয পিহত েযেিার করা, থরাগ হন়েন্ত্রণ ও 
প্রহতসরাধ থকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর হনসেম হিকা "েযেো ও 
হনস়োগকতম াসের জনয কসরানার্াইরাে থরাগ 2019 (COVID-19) এর জনয পহরকল্পনা এেং প্রহতহক্র়োর অন্তেমতী 
হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19))। যখন হর্হিওকন াসরহন্সং ো থটহলকন াসরহন্সং েম্ভে ি়ে না, তখন োহ়েত্বিীল 
েলগুসলার থখালা, র্ালর্াসে থর্হন্টসলটাসরর মসধয হমটিং করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত থয েযহি এক 
আসরকজসনর মসধয ে়ে  ুট োমাহজক েযরত্ব েজা়ে রাখসে (থযমন থচ়োর োকসল, থচ়োসরর মধযেতী জা়েগা থেসড় 
থেও়ো, কমীসের পযমা়েক্রসম থচ়োসর েেসত িসে)। 

• োহ়েত্বিীল েলগুহলর উহচত েিরীসর অযাপস়েন্টসমসন্টর ইসলকট্রহনক হেকল্প হেসেচনা করা, থযখাসন প্রসযাজয, থযমন 
আ টারসক়োর  সলা-আপ, েমেযা েমাধান ো অনযানয পরামিম। 

• ো়েেি পেসক থোট এলাকা়ে, থযমন হেশ্রামকে এেং থেকরুম-এ পযমাপ্ত োমাহজক েযরসত্বর পালসনর েযেস্থ্া করসত 
িসে, এেং এই ধরসনর এলাকা়ে যখন োমাহজক েযরত্ব রো করা যাসে না, তখন থলাক েমাগম েীমােি রাখার 
জনয হচহ্ন এেং হেসস্টম (থযমন েযেহৃত িসচ্ছ হচহ্ন) েযেিার করসত িসে; এেং 

• ো়েেি পেসক থয থকান জমাস়েসতর েমস়ে (থযমন, হেরহত, েপুুসরর খাোর) োমাহজক েযরত্ব (থযমন, ে়ে  ুট 
জা়েগা) পালন করার জনয কমীসের জনয হেহর্ন্ন হিহিউল হেসত িসে। 

C. কিবষেষেি সরিয়তা 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• ো়েেি পে এমন েে েযহিগত যত্ন থেো প্রোন করসত পারসে না যার কারসণ গ্রািকসের মুখােরণ অপোরণ 
করসত িসত পাসর (থযমন থ ে মযাসেজ, থ হে়োল, থ াোঁট ো নাসকর চারপাসি ও়োহসং, মুসখর টযাটু, মুসখর 
থমকআপ, প্রোধনী থ াোঁট টযাটু, অেো থ াোঁট ো নাক হপ়োহেমং)। 

• েকল েযহিগত যত্ন েুহেধাসক COVID-19 এর জনয কমমসেে প্রস্তুত করার থেসে যোযে OSHA হনসেম হিকা থমসন 
চলা হনহিত করসত িসে। 

• টযাটু এেং হপ়োহেমং করার েুহেধার জনয: 

o ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয কমীরা প্রহতটি গ্রািক প্রহক্র়োর আসগ হেল করা পযাসকজ থেসক েযচ 
থের করসে। থয থকান হপগসমন্ট, থট্র, হচমটা/ক্ল্যাম্প, হরহেহর্ং টিউে, েহি জসু়েলাহর ো কসন্টইনার পহরষ্কার 
এেং পযসেম অেযেহৃত িও়ো উহচত। থয থকান থস্টনহেল ো থরজার পহরষ্কার, পযসেম অেযেহৃত িসত িসে, এেং 
েযেিাসরর পর অহেলসে থ সল হেসত িসে। টযাটু থমহিন োহস্টক হেস়ে থঢসক রাখসত িসে এেং/অেো প্রহতটি 
গ্রািক প্রহক্র়োর পর পহরষ্কার করা উহচত। একক েযেিাসরর টিউে এেং হগ্রসপর েযেিার উৎোহিত করা ি়ে, 
যহে পুনেমযেিারসযাগয েযেিার করা ি়ে তসে অসটাসক্ল্হর্ং এেং জীোণুমুিকরসণর জনয প্রস্তুতকারসকর হনসেমিনা 
অনুেরণ করা হনহিত। 

o ো়েেি পসের উহচত থকনার আসগ খুচরা পসণযর োসে গ্রািকসের থযাগাসযাগ েীহমত করার কো হেসেচনা 
করা, হেসিে কসর েহি জসু়েলাহর।  

o ো়েেি পেসক অেিযই স্বাস্থ্য এেং হনরাপিার জনয NYSDOH, OSHA এেং CDC হনসেম হিকা অনুেরণ করসত 
িসে। 

• থযেে থেলুন নখ হেসিেজ্ঞ এেং ও়োহসং থেো প্রোন কসর তাসের জনয: 

o ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয মযাহনহকউর এেং থপহিহকউর োে এেং োটি যোযের্াসে পহরষ্কার 
করা ি়ে এেং প্রহতোর েযেিাসরর পর জীোণুমুি করা ি়ে। যহে োসে থজট োসক তািসল তা অেিযই 
হনষ্কািন করসত িসে এেং প্রস্তুতকারসকর হনসেমিনা অনুযা়েী ফ্লাি করসত িসে। এগুহল অেিযই পুঙ্খানুপুঙ্খর্াসে 
ধুস়ে, পহরষ্কার করসত িসে এেং EPA অনুসমাহেত দ্রেণ দ্বারা জীোণুমুি করসত িসে। ো়েেি পে পাহনিীন 
মযাহনহকউর এেং থপহিহকউর হেসেচনা করসত পাসর অেো থপহিহকউর োসে হিেসপাসজেল োহস্টক লাইনার 
েযেিার হেসেচনা করসত পাসর।  

o ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয িাত/পা শুকাসনার থটহেলগুসলা যোযের্াসে পহরষ্কার করা িসে 
এেং প্রসতযক গ্রািসকর েযেিাসরর পসর জীোণুমুি করা িসে। 

o ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয েকল ও়োস কসন্টইনার প্রহতস্থ্াপন ো পহরষ্কার করা িস়েসে এেং 
প্রসতযক গ্রািসকর েযেিাসরর পর জীোণুমুি করা িস়েসে, প্রসতযক গ্রািসকর পসর োহতল করা পহরষ্কার একক 
েযেিাসরর কসন্টইনাসর ও়োস েযেিাসরর কো হেসেচনা করসত িসে। যহে একটি েহু-েযেহৃত কসন্টইনার থেসক 
ও়োস হেতরণ করা ি়ে, ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয অযাহেসকটর েুইোর িুোসনা িসে না। 

o ো়েেি পসের উহচত "থটস্টার" পণয ো রসঙর নমুনা েযেিার হনরুৎোহিত করা, যহে না একক েযেিার 
করা ি়ে, হমশ্রণ ো পসণযর েযাম্পল থনও়োর জনয িাত েযেিার হনরুৎোহিত করা (যহে না পহরচালনার পযসেম 
পহরষ্কার গ্লার্ে পরা ি়ে এেং গ্লার্ে অপোরসণর পর থ সল হেস়ে িাসতর পহরচ্ছন্নতার হন়েম থমসন চলা ি়ে) 
এেং প্রসতযক গ্রািসকর জনয পহরষ্কার স্পযাচুলা েযেিার হনহিত করা উহচত। থযখাসন েম্ভে হিেসপাসজেল োি 
েযেিাসর উৎোহিত করুন।  

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/topics/body_art/more-info.html
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o ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয প্রসতযক নতুন গ্রািক েে নতুন ো পহরষ্কার এেং জীোণুমুি 
পণয থযমন থতা়োসল, আঙ্গসুলর োটি, স্পযাচুলা পাসেন। 

o থযেে থেলুসন চুল েযতীত অনযানয থেো প্রোন কসর ি়ে থেখাসন ো়েেি পেসক অেিযই থেলুসনর স্বাস্থ্য এেং 
হনরাপিার জনয OSHA এর েুপাহরি অনুেরণ করসত িসে এেং থেই োসে োধারণ েযেোহ়েক আইন 19 
NYCRR 160.19, 160.20, 160.21, 160.22 এেং 160.24 এর 27 নং অনুসচ্ছসের পহরচ্ছন্নতা এেং 
েযাহনসটিন প্রস়োজনী়েতা থমসন চলসত িসে। 

o ো়েেি পেসক অেিযই োরোর িসপর স্বাস্থ্য এেং হনরাপিার জনয OSHA এর েুপাহরি অনুেরণ করসত িসে 
এেং থেই োসে োধারণ েযেোহ়েক আইসনর 28 নং অনুসচ্ছসের পহরচ্ছন্নতা এেং েযাহনসটিসনর প্রস়োজনী়েতা 
এেং থেই োসে থস্টসটর েযাহনটাহর থকাি দ্বারা আসরাহপত প্রস়োজনী়েতা অনুেরণ করসত িসে; যা এখাসন 
পাও়ো যাসে। হনউ ই়েকম  িিসরর মসধয পহরচাহলত োরোরিপগুহলসক অেিযই হনউ ই়েকম  হেটি হিপাটম সমন্ট অ  
থিল্ে কতৃম ক জাহর কৃত পহরচ্ছন্নতা এেং েযাহনসটিসনর প্রস়োজনী়েতা থমসন চলসত িসে; যা এখাসন পাও়ো 
যাসে।  

• মযাসেজ থেরাহপ এেং স্পা েুহেধার জনয: 

o ো়েেি পেসক অেিযই মযাসেসজর েম়ে থপ্রান অেস্থ্াসন পহরষ্কার এেং জীোণুমুি মুখােরসণর েযেস্থ্া করসত 
িসে (থযমন মুখ থঢাকাসনার  ুটা েি তুলার োহলি) অেো এই ধরসনর অেস্থ্ান পুসরাপুহর এহড়স়ে চলসত 
িসে। কমীরা যহে মুখােরণ এেং থ ে হিল্ড ো থচাসখর েুরো পহরধান কসর তািসল কমীরা থপ্রান অেস্থ্াসন 
গ্রািকসের মযাসেজ করসত পাসরন। হনহিত করুন থয থপ্রান থেসক পাশ্বম ো েুপাইন পহজিসন পহরেতম ন করার 
েম়ে গ্রািকরা মুখােরণ েযেিার করসেন।  

o ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয প্রহত গ্রািসকর েযেিাসরর পর েমস্ত হলসনন পহরেতম ন করা ি়ে, যা 
ঢাকনা থেও়ো িযাম্পাসরর মসধয েংরহেত ি়ে, এেং পুনেমযেিাসরর আসগ যোযের্াসে পহরষ্কার করা ি়ে।  

o ো়েেি পেসক অেিযই োউনা, হস্টম রুম ো অনয থয থকান থেো েন্ধ করসত িসে যা পহরসেহষ্টত স্থ্াসন 
অনুহষ্ঠত ি়ে থযখাসন োমাহজক েযরত্ব েজা়ে রাখা কঠিন এেং/অেো যোযে মুখােরণ পরা অহনরাপে। 

o ো়েেি পেসক অেিযই প্রহতোর েযেিাসরর পর েকল টযাহনং হেোনা এেং েুে পহরষ্কার এেং জীোণুমুি 
করসত িসে।  

o ো়েেি পেসক একক েযেিাসরর টযাহনং উপকরণ থযমন থচাসখর েুরো, চুসলর কযাপ, পা েুরো, এেং হলপ 
োম েযেিার করসত উৎোহিত করা উহচত। 

• ো়েেি পসের োতাসের েঞ্চালন োড়াসনার জনয েে পাসির কামরার জনয যোযে থর্হন্টসলিসনর েযেস্থ্া করা 
হনহিত করা উহচত। থর্হন্টসলিন েংক্রান্ত েসেমািম অনুিীলসনর উপর CDC হনসেম হিকা থেখুন। 

• ো়েেি পেসক এোড়াও গ্রািকসের পণয ো পহরসেো প্রস়োগ করার েম়ে েম্ভােয েংক্রামক এসরােল উৎপােন 
কমাসত  যাহেহলটিসত থে থোতল েযেিাসরর অনুমহত থেও়ো থেসক হনরুৎোহিত করা ি়ে।  

• ো়েেি পসের উহচত ও়োকম সস্টিন এেং থচ়োসর হিেসপাসজেল কর্ার লাগাসনা এেং প্রহতটি নতুন গ্রািক প্রহক্র়ো ো 
পহরসেোর আসগ নতুন অেযেহৃত কর্ার প্রহতস্থ্াপন করা।  

• ো়েেি পেসক অেিযই আন্তঃেযহিগত থযাগাসযাগ এেং েমাসেি কমাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, থযমন: 

o োইসট যাসের োকা প্রস়োজন শুধুমাে থেই েমস্ত কমমচারীসের জনয েিরীসর উপহস্থ্হত েীহমত করা; 

https://www.dos.ny.gov/licensing/lawbooks/APP-ENH.pdf
https://www.dos.ny.gov/licensing/lawbooks/barber.pdf
https://www.dos.ny.gov/licensing/barber/pdf/SanitaryCodeSign01.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/about/healthcode/health-code-article163.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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o কমমসেসের েম়ে েমন্ব়ে করা; 

o োমাহজক েযরত্ব হনসেম হিকা েজা়ে রাখার জনয অন-োইট কমী হ্রাে করা; 

o হি টিং হিজাইন (উোিরণস্বরূপ A/B েল, আগমন/প্রস্থ্াসনর হেহর্ন্ন েম়ে); এেং/অেো 

o েযাহচং কাযমক্রম, থযখাসন েম্ভে, যাসত কমীরা োমাহজক েযরত্ব থমসন চলসত পাসরন এেং একই েমস়ে িাত 
স্পসিমর েংখযা কমাসত পাসরন (উোিরণস্বরূপ স্টহকং থিল্ফ)।  

o ো়েেি পসের েহধমত পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরণ প্রহক্র়ো েহক্র়ে করার জনয প্রস়োজনী়ে হিোসে েযেোহ়েক 
েম়ে েমন্ব়ে করা উহচত। 

• ো়েেি পসের  নত্ব কমাসনার জনয এেং েহধমত পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরণ প্রহক্র়ো েহক্র়ে করার জনয 
প্রস়োজনী়ে হিোসে েযেোহ়েক েম়ে েমন্ব়ে করা উহচত। 

D. েলােল ও বারণজয 

• ো়েেি পের উহচত েযহিগত যত্ন পহরসেো েুহেধা়ে অপ্রস়োজনী়ে অহতহেসের হনহেি করা, থযখাসন েম্ভে। 

• ো়েেি পেসক অেিযই েসেমাচ্চ েমতার প্রস়োজনী়েতা থমসন চলার জনয প্রহতষ্ঠাসন চলাচসলর প্রোি পযমসেেণ এেং 
হন়েন্ত্রণ করসত িসে। 

• ো়েেি পেসক হপক-আপ এেং থিহলর্াহরর জনয হনহেমষ্ট এলাকা স্থ্াপন করসত িসে, েম্ভােয থেসে থযাগাসযাগ 
েীহমত করসত িসে। 

• ো়েেি পের উহচত পহরষ্কারর্াসে হনহেমষ্ট পৃেক প্রসেিদ্বার এেং প্রস্থ্ানদ্বার প্রোন করা, থযখাসন েম্ভে। 

• পণয থেহলর্াহরর জনয ো়েেি পেসক অেিযই একটি স্পিমহেিীন থিহলর্াহর পিহত োস্তো়েন করসত িসে, থযখাসন 
থিহলর্াহর থে়োর েম়ে ড্রাইর্াররা গাহড়র থর্তসর োকসেন অেো, থযখাসন েম্ভে ন়ে, ো়েেি পেসক থিহলর্াহর 
কমীসের জনয হেনামযসলয থিহলর্াহর প্রহক্র়ো চলাকালীন গ্রিণসযাগয PPE প্রোন করসত িসে যার মসধয রস়েসে, 
নযযনতম, একটি কাপসড়র ততহর মুখােরণ।  

• ো়েেি পেগুহলসক পণযদ্রসেযর একটি থলাি স্থ্ানান্তর (উোঃ একজন থিহলর্াহর ড্রাইর্ার থেসক) করার আসগ এেং 
পসর অেিযই কমীসের কতৃম ক িাত জীোণুমুিকরণ হনহিত করসত িসে (থযমন পণয থলাি করসত শুরু করার 
আসগ িাত জীোণুমুি করা; এেং একোর েে পণয থলাি করা িস়েসগসল, আোর তাসের িাত জীোণুমুি কসর 
েমাপ্ত করা)।  

• ো়েেি পেসক অেিযই েুহেধা েন্ধ করসত িসে, থযখাসন প্রসযাজয, যার মসধয রস়েসে: 

o থেল -োর্ম  োর; 
o পাহনর থ া়োরা;  
o মযাগাহজন এলাকা। 

• ো়েেি পেসক অেিযই কযাস  এেং িাইহনং/থের্াসরজ োহর্ম ে এলাকার জনয থয থকান প্রসযাজয DOH হনসেম হিকা 
থমসন চলসত িসে।  

• ো়েেি পসের উহচত োহতল হ  োহতল ো হিহেল করার কো হেসেচনা করা, যাসত তারা অেুস্থ্ িস়ে পড়সল 
গ্রািকসের োহড়সত োকসত উৎোহিত করসত পাসর। 
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II. জায়গা 

A. প্ররতিোিূলক সিঞ্জাি  

• ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয েকল কমমচারী যোযে PPE পহরধান কসর, যার মসধয রস়েসে 
নযযনতম একটি মুখােরণ যা নাক এেং মুখ থক েম্পযণমর্াসে আেৃত কসর, এেং েরােহর গ্রািকসের থেো প্রোসনর 
েম়ে একটি থ ে হিল্ড ো থে টি চিমা। ে়ে  ুসটর থেহি েযেধাসন োকসলও গ্রািকসের োসে হমেহি়োর েম়ে 
কমীসের অেিযই মুখােরণ পরসত িসে। ো়েেি পসের উহচত কমীসের হিেসপাসজেল গ্লার্ে পরসত োধয করার 
কো হেসেচনা করা থযখাসন মযল কাযমকলাসপর জনয তা উপযুি।  

• ো়েেি পসের অেিযই কমীসের পহরষ্কার অযাপ্রন ো গাউন পরসত োধয করসত িসে। 

• টযাটু এেং হপ়োহেমং করার েুহেধার জনয: 

o ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয েকল কমমচারীরা যোযে PPE পহরধান কসর, যার মসধয 
রস়েসে নযযনতম একটি োহজম কাল মাস্ক যা নাক এেং মুখ থক েম্পযণমর্াসে আেৃত কসর, থচাসখর েুরো (চিমা 
এেং/অেো থ ে হিল্ড) এেং থরাগীসক েরােহর থেো থেও়োর েম়ে হিসস্পাসজেল গ্লার্ে। PPE পরার আসগ 
এেং খুসল থ লার পসর কমীসের অেিযই যোযে িাসতর পহরচ্ছন্নতা েম্পন্ন করসত িসে। 

• ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয েকল গ্রািক মাস্ক ো কাপসড়র মুখােরণ পহরধান কসর যা নাক 
এেং মুখসক পুসরাপুহর থঢসক রাসখ, যহে না গ্রািসকর ে়েে েুই েেসরর কম ি়ে অেো হচহকৎোগতর্াসে এই ধরসনর 
মুখােরণ পহরধান েিয করসত অেম ি়ে; অেো যহে না পহরসেোেমস়ের জনয েরেরািকারী একটি যোযে 
মুখােরণ এেং থ ে হিল্ড ো থচাসখর েুরো উর়্েই পহরধান কসর। হচহকৎোগত ো অনযানয স্বাস্থ্য অেস্থ্ার কারসণ 
একটি মুখােরণ পহরধান করসত অস্বীকার কসর এমন থকান েযহির কাে থেসক হচহকৎো েংক্রান্ত ো অনযানয 
িকুসমসন্টিসনর জনয অনুসরাধ করা হনহেি। 

o হনেমািী আসেি 202.34 অনুযা়েী, ো়েেি পে মুখ থঢসক রাখসত েযেম েযহিসের ঢুকসত হেসত অস্বীকার করসত 
পাসর। 

• হনহেমষ্ট কমমসেসের হক্র়োকলাসপর জনয প্রস়োজনী়ে PPE োড়াও, ো়েেি পেগুহলসক অেিযই গ্রিণসযাগয মুসখর 
আেরণ েংগ্রি করসত, ততহর করসত ো অনযো়ে অজম ন করসত িসে এেং এই ধরসনর আেরণ কমমসেসে োকাকালীন 
কমমচারীসের হেনা মযসলয প্রোন করা উহচত। ো়েেি পেগুহলর কাসে মুখােরণ, মাস্ক এেং অনযানয প্রস়োজনী়ে 
েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম (PPE)-এর পযমাপ্ত থযাগান োকা উহচত, যহে থকাসনা কমমচারীর প্রহতস্থ্াপন 
প্রস়োজন ো একজন প্রস়োজনী়ে েিমনােীর তা প্রস়োজন ি়ে। নখ েংক্রান্ত থেো প্রোনকারী েযেোহ়েক মাহলকসের 
19 NYCRR 16011(c) অনুযা়েী কমমচারীসের জনয অহতহরি PPE প্রোন করসত িসে। 

• মুখােরণ েযেিাসরর পর পহরষ্কার এেং জীোণুমুি ো প্রহতস্থ্াপন করসত িসে এেং র্াগার্াহগ করা যাসে না। 
অনুগ্রি কসর মুখােরণ এেং অনযানয ধরসনর PPE েম্পসকম  অহতহরি তসেযর জনয থরাগ হন়েন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ থকন্দ্র 
(CDC) এর হনসেম হিকা থেখুন, একইোসে তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর হনসেমিােলী। 

o লেয রাখসেন থয, থযেে থেসে কাসজর প্রকৃহতর কারসণ েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম হিোসে উচ্চ মাোর 
েুরো প্রস়োজন ি়ে থেেে থেসে কাপড়, হিেসপাসজেল মুখােরণ কমমসেসের কাযমকলাসপর জনয মুখ আেরণ 
হিোসে গ্রিণসযাগয ন়ে। উোিরণস্বরূপ, যহে হনহেমষ্ট কাযমক্রসমর গতানুগহতক কাসজ N95 থরহস্পসরসট্রর প্রস়োজন 
ি়ে, তািসল একটি কাপড় ো োহড়সত ততহর মাস্ক যসেষ্ট িসে না। এই ধরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসমর জনয 
OSHA মান অেিযই থমসন চলসত িসে। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• ো়েেি পেসক কমীসের হনজস্ব গ্রিণসযাগয মুখােরণ েযেিার করসত অনুমহত হেসত িসে হকন্তু কমীসের তাসের 
হনসজর মুখ আেরণ েরেরাি করসত োধয করসত পারসে না। উপরন্তু, এই হনসেম হিকা কমীসের তাসের েযহিগত 
মাহলকানাধীন অহতহরি প্রহতরোমযলক আেরণ (থযমন োহজম কাল মাস্ক, N95 থরহস্পসরটর, ো থ ে হিল্ড) পরা 
থেসক প্রহতসরাধ করসে না, অেো অনযো়ে যহে ো়েেি পে অনুযা়েী তাসের কাসজর প্রকৃহতর কারসণ কমীসের 
আসরা থেহি হনরাপিামযলক েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম (PPE) েযেিাসরর প্রস়োজন ি়ে। হনস়োগকতম াসের েকল 
প্রসযাজয OSHA হনসেমিনা থমসন চলসত িসে।  

• োহ়েত্বিীল েলগুহলসক অেিযই েস্তুর র্াগার্াহগ েীহমত করার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে (থযমন টযাটু থমহিন, 
থতল, লুহেসকন্ট, োি, থনইল  াইল, হক্ল্পার), এেং থেই োসে র্াগার্াহগ করা পৃষ্ঠতল, র্াগার্াহগ করা েস্তুর 
েংস্পসিম ো প্রা়েিই েযেহৃত পৃষ্ঠতল স্পিম করার েম়ে কমীসের গ্লার্ে (কাজ-উপযুি ো থমহিসকল) পরসত োধয 
করসত িসে; অেো, স্পিম করার আসগ এেং পসর িাত থধা়োর জনয কমীসের োধয করসত িসে।  

o যহে র্াগার্াহগ করা ি়ে, তািসল েরঞ্জাম পহরষ্কার করসত িসে এেং েযেিাসরর পর জীোণুমুি করসত িসে। 

• ো়েেি পেসক অেিযই PPE - যার মসধয মুখ আেরণ অন্তরু্ম ি, হকন্তু েীমােি ন়ে- হকর্াসে যোযে র্াসে 
রাখা যা়ে, খুসল থনও়ো যা়ে, পহরষ্কার করা ি়ে (থযমন প্রসযাজয), এেং থ সল থেও়ো যা়ে থেই হেেস়ে কমীসের 
প্রহিেণ হেসত িসে। পহরধান এেং খুসল থ লার থকৌিল েম্পসকম  CDC হনসেম হিকা থেখুন।  

B. পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুিকিণ 

• প্রােহঙ্গকতা অনুযা়েী, "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং থেেরকাহর থকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করার 
হনসেম হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) 
এেং "েহড়স়ে পড়া োমান" (STOP THE SPREAD) থপাস্টার েসমত CDC এেং DOH এর প্রস্তাহেত স্বাস্থ্যহেহধ 
এেং েযাহনসটিসনর আেহিযক িতম গুহল থমসন চলা িসচ্ছ হকনা তা ো়েেি পেগণসক হনহিত করসত িসে। ো়েেি 
পেসক পহরচ্ছন্নতার লগ েজা়ে রাখসত িসে যাসত তাহরখ, েম়ে এেং পহরচ্ছন্নতার পহরহধ অন্তরু্ম ি। 

• ো়েেি পেসক অেিযই োইসট িাসতর পহরচ্ছন্নতা থস্টিন েরেরাি এেং রেণাসেেণ করসত িসে, হনম্নরূসপ: 

o িাত থধা়োর জনয: োোন, উষ্ণ প্রোহিত পাহন, এেং হিেসপাসজেল কাগসজর থতা়োসল। 

o েযাহনটাইজাসরর জনয: থযেে এলাকা়ে িাত থধা়োর েুহেধা উপলর্য ো োস্তহেক ন়ে থেখাসন একটি 
অযালসকািল হর্হিক িযান্ড েযাহনটাইজার েযেিার করসত িসে যাসত অন্তত 60% অযালসকািল রস়েসে। 

o কমমচারী এেং গ্রািকসের েযেিাসরর জনয ো়েেিপেসক অেিযই েযহিগত যত্ন েুহেধা জসুড় িযান্ড েযাহনটাইজার 
রাখসত িসে।  

o ো়েেি পেসক অেিযই কমীসের প্রসতযক গ্রািকসক থেো প্রোসনর আসগ এেং পসর োোন এেং পাহন হেস়ে িাত 
থধা়োর মাধযসম 20 থেসকন্ড িাত থধা়োর অর্যাে করসত অেো অযালসকািল হর্হিক িযান্ড েযাহনটাইজার 
েযেিার করসত োধয করসত িসে।  

• ো়েেি পসের িযান্ড েযাহনটাইজার থস্টিসনর কাসে োইনসোিম  রাখা উহচত যা হনসেমি কসর থয েিৃযমানর্াসে ম়েলা 
িাত োোন এেং পাহন হেস়ে ধুস়ে থ লা উহচত; িযান্ড েযাহনটাইজার েিৃযমানর্াসে ম়েলা িাসত কাযমকর ন়ে। 

• ো়েেি পসের উহচত PPE েি ম়েলা োমগ্রী থ লার জনয েুহেধার চারপাসি পাসের েযেস্থ্া করা। 

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/PPE-Sequence.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf
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• ো়েেি পেসক র্াগার্াহগ করা এেং প্রা়েিই স্পিম করা পৃষ্ঠতসলর জনয উপযুি পহরচ্ছন্নতার/জীোণুমুিকরণ 
উপকরণ েরেরাি করসত িসে এেং এই পৃষ্ঠতসলর েযেিাসরর আসগ এেং পসর কমীসের িাসতর পহরচ্ছন্নতা েি এই 
উপকরণ েযেিার করসত উত্োহিত করসত িসে।  

• ো়েেি পেগুসলাসক েযহিগত যত্ন পহরসেোটি হন়েহমতর্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করসত িসে এেং অসনসকর 
দ্বারা েযেহৃত উচ্চ ঝুোঁ হক েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক আরও হন়েহমত পহরষ্কার এেং জীোনুমুি করসত িসে। পহরষ্কার এেং 
জীোণুমুিকরণ কস ার এেং চলমান িসত িসে এেং অন্তত প্রহতটি হি সটর পসর, তেহনক, ো প্রস়োজন অনুযা়েী 
আসরা  ন িসত িসে। কীর্াসে থ হেহলটিগুহল পহরষ্কার করসেন তার হেিে হনসেমিােলীর জনয অনুগ্রি কসর DOH 
এর "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং থেেরকাহর থকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুমুি করার হেেস়ে 
অন্তেমতীকালীন হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private 
Facilities for COVID-19) থেখুন। টযাহনং েুহেধা যোযে জীোণুনািক থেসে থনও়োর েম়ে DOH হনসেম হিকা 
অনুেরণ করসত পাসর। 

o ো়েেি পেসক অেিযই হনহিত করসত িসে থয েকল অ-হনষ্পহিসযাগয োমগ্রী (থযমন হপ়োহেমং গান, 
হচমটা/ক্ল্যাম্প, ধাতে োমগ্রী) প্রহতোর েযেিাসরর পর যোযের্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করা ি়ে।  

o ো়েেি পেসক হেশ্রামকে হন়েহমত পহরষ্কার ও জীোণুমুি করা হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর পহরমাসণর 
উপর হনর্ম র কসর হেশ্রামকে আসরা  ন  ন পহরষ্কার করা উহচত।  

▪ থযখাসন েম্ভে থেখাসন ো়েেি পেসক অেিযই হেশ্রামকসের ধারণ েমতা হ্রাে কসর েযরত্ব হেহধমালা পালন 
হনহিত করসত িসে।  

o ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয যন্ত্রপাহত এেং েরঞ্জামগুসলা হন়েহমতর্াসে হনেহন্ধত জীোণুনািক 
েযেিার কসর জীোণুমুি করা ি়ে, যার মসধয অন্তত প্রহত গ্রািসকর জনয পহরষ্কার করা অন্তরু্ম ি। EPA দ্বারা 
COVID-19-এর হেরুসি কাযমকর হিসেসে িনাি িও়ো হনউই়েকম  থস্টসটর পহরসেি েংরেণ েপ্তসরর 
(Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত পণযগুসলার তাহলকা েযেিার করুন। 

o যহে পহরষ্কার ো জীোণুমুিকরণ পণয ো পহরষ্কার এেং জীোণুনািক কাজ হনরাপিা েযািত কসর ো উপাোন 
ো যন্ত্রপাহতর েহত কসর, তািসল ো়েেি পেসক কমীসের েযেিাসরর মধযেতী েমস়ে িাসতর জীোণুমুিকরণ 
এলাকার েযেস্থ্া করসত িসে এেং/অেো তাসের থ সল থেও়ো যা়ে এমন গ্লার্ে েরেরাি করসত িসে 
এেং/অেো এমন যন্ত্রপাহত েযেিারকারী কমীর েংখযা েীহমত করসত িসে। 

• ো়েেি পেসক অেিযই পযণম ও়োকম সস্টিন পহরষ্কার এেং েংক্রমসণর জনয েুটি অযাপস়েন্টসমসন্টর মসধয েম়ে রাখসত 
িসে (উোিরণস্বরূপ 15 হমহনট)। 

• ো়েেি পেসক একজন কমী ো গ্রািসকর COVID-19 িনাি িও়োর থেসে উনু্মি এলাকার পহরষ্কাসরর এেং 
জীোণুমুি করার েযেস্থ্া করসত িসে, এই ধরসনর পহরচ্ছন্নতার অন্তরু্ম ি িসে, অন্তত েে অহধক থলাক চলাচল 
এলাকা এেং উচ্চ-স্পিম পৃষ্ঠতসলর (থযমন থটহেল, িযান্ডসরল, োেরুম, েরজার িাতল) ইতযাহে পহরষ্কার।  

• "আপনার েুহেধােমযি পহরষ্কার এেং জীোণুমুি" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) করার হেহিহে 
(CDC) হনসেম হিকা, যহে থকউ েসন্দিজনক োসক ো হনহিত COVID-19 েংক্রমণ োসক তািসল প্রহক্র়োহনম্নরূপ:  

o থয েযহি অেুস্থ্ তার েযেহৃত এলাকা েন্ধ করুন। 

▪ ো়েেি পেসক অপাসরিন েন্ধ করসত িসে না, যহে তারা েহতগ্রস্ত এলাকা েন্ধ করসত পাসর। 

o এলাকা়ে হেমান োতাে োড়াসনার জনয োইসরর েরজা ও জানালা খুলুন। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://health.ny.gov/regulations/nycrr/title_10/part_72/subpart_72-1.htm
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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o পহরষ্কার ো জীোণুমুি করার আসগ 24  ণ্টা অসপো করুন। যহে 24  ণ্টা েম্ভে না ি়ে, তািসল যতেণ 
েম্ভে অসপো করুন। 

o অেুস্থ্ েযহি দ্বারা েযেহৃত েকল এলাকা থযমন অহ ে, োেরুম, োধারণ এলাকা, এেং র্াগার্াহগ করা 
েরঞ্জাম পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করুন। 

o একোর এলাকা যোযের্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুমুি করা িস়ে থগসল, এটি েযেিাসরর জনয থখালা থযসত 
পাসর। 

▪ COVID-19 এ আক্রান্ত ো েসন্দির্াজন েযহির েসঙ্গ  হনষ্ঠ থযাগাসযাগ ি়ে হন এমন কমী এেং 
েিমনােীরাা জীোণুমুি করার পপরপরই কমম এলাকা়ে হ সর থযসত পাসরন। 

▪ " হনষ্ঠ ো হনকট" থযাগাসযাগ েম্পসকম  তসেযর জনয "COVID-19 েংক্রমণ ো এসসপাজাসরর পর কাসজ 
হ সর আো েরকাহর ও থেেরকাহর কমমচারীসের জনয অন্তেমতীকালীন হনসেম হিকা" (Interim Guidance for 
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or 
Exposure) থেখুন। 

o অেুস্থ্ েযহির প্রেিমন ো েুহেধা েযেিাসরর পর যহে োত হেসনর থেহি েম়ে অহতোহিত ি়ে, তািসল অহতহরি 
পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরসণর প্রস়োজন থনই, হকন্তু হন়েমমাহ ক পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরণ করা উহচত। 

• র্াগার্াহগ করা েস্তু (থযমন থপসমন্ট হির্াইে), এলাকা, এেং/অেো পৃষ্ঠ (উোিরণস্বরূপ েরজা) েযেিাসরর 
জনয, ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয এই ধরসনর এলাকা এেং েস্তু অন্তত প্রহতহেন পহরষ্কার এেং 
জীোণুমুি করা ি়ে।  

• ো়েেি পেসক অেিযই ও়োকম সস্টিন (থযমন থচ়োর, থিিসরস্ট, ও়োকম  োরস ে, মযাসেজ থটহেল) পহরষ্কার এেং 
প্রসতযক গ্রািসকর েযেিাসরর পর জীোণুমুিকরণ হনহিত করসত িসে। 

• ো়েেি পেসক খাোর ও পানী়ে (থযমন েুস  ধাোঁসচর খাোর) র্াগার্াহগ করা হনহেি করসত িসে, োহড় থেসক 
কমীসের েপুুসরর খাোর আনসত উৎোহিত, এেং খাোর খাও়োর েম়ে োমাহজক েযরত্ব পালন করসত কমীসের জনয 
পযমাপ্ত জা়েগার েযেস্থ্া করসত িসে। 

C. পযবায়িরিকভাষব পনু্িায় শুরু কিা 

• ো়েেি পেসক উৎপােন ো উৎপােন কাযমক্রম স্বার্াহেক পযমাস়ে হ সর আোর আসগ অপাসরিনাল হেে়েগুসলার 
েমেযা েমাধাসনর লসেয পুনরা়ে থখালার কাযমক্রমটি ধাসপ ধাসপ করার জনয উৎোহিত করা িসচ্ছ। ো়েেি পসের 
কমী েংখযা, কমম  ণ্টা, এেং যখন প্রেম খুসল থেও়ো ি়ে যখন উপলর্য গ্রািসকর েংখযা েীহমত করা হেসেচনা 
করা উহচত, যাসত পহরেতম সনর োসে োমঞ্জেয থরসখ অপাসরিন চাহলস়ে যাও়ো যা়ে। 

D. স্টযাগাষযাগ পরিকল্পন্া 

• ো়েেি পেসক তারা থস্টট প্রেি হিল্প হনসেম হিকা পযমাসলাচনা কসরসেন এেং তা েুঝসত থপসরসেন এেং থেগুহলর 
োস্তো়েন হনহিত করসেন থেই হনি়েতা হেসত িসে। 

• ো়েেি পসের উহচত কমী, েিমনােী এেং গ্রািকসের জনয একটি থযাগাসযাগ পহরকল্পনা ততহর করা যাসত প্রসযাজয 
হনসেমিনা, প্রহিেণ, হচহ্ন এেং একটি োমঞ্জেযপযণম উপাস়ে কমীসের তেয েরেরাি করা যা়ে। ো়েেি পে 
ওস়েেসপজ, থটসট এেং ইসমইল গ্রুপ, এেং োমাহজক থযাগাসযাগ মাধযম ততহর হেসেচনা করসত পাসর। 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
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• ো়েেি পসের উহচত থমৌহখক থযাগাসযাগ এেং হচসহ্নর মাধযসম গ্রািকসের PPE এর েযেিার েংক্রান্ত CDC এেং 
DOH এর হনসেম হিকা থমসন চলসত উৎোহিত করা, হেসিে কসর মুখােরণ েযেিার। 

• ো়েেি পসের উহচত েযহিগত যত্ন পহরসেোর হর্তসর এেং োইসর হচসহ্নর েযেস্থ্া করা যাসত গ্রািক এেং কমীসের 
েঠিক স্বাস্থ্যহেহধ, োমাহজক েযরত্ব েজা়ে রাখার হন়েমােলী, েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম (PPE)-এর উপযুি 
েযেিার, এেং পহরষ্কার ও জীোণুকরণ থপ্রাসটাকল থমসন চলসত মসন কহরস়ে থেও়ো থযসত পাসর। 

 

III. প্ররিয়াসিূহ 

A. রিরন্ং এবং পিীো 

 
• থযেে কমীরা গ্রািকসের েরােহর থেো প্রোন কসর তাসের এই ধরসনর থেো প্রোসনর আসগ একটি িা়োগনহস্টক 

পরীোর মাধযসম COVID-19 এর জনয পরীো করার জনয ো়েেি পেসক েঢৃ়র্াসে উৎোহিত করা িসচ্ছ। 
কমীসের প্রহত 14 হেন অন্তর পরীো করা িসে, যতেণ না থয অঞ্চসল েযহিগত যত্ন পহরসেো থস্টসটর পুনরা়ে 
থখালার তৃতী়ে পযমাস়ে রস়েসে এমন এলাকা়ে োকসে। গ্রািকসের েরােহর থেো প্রোনকারী কমমচারীর কাসে থে 
পরীো লার্ কসরসে হক না তা জানসত চাও়োর জনয থজারাসলার্াসে উৎোহিত করা িসচ্ছ। 
 

• ো়েেি পেসক অেিযই কমীসের জনয োধযতামযলক তেহনক স্বাস্থ্য পরীো অনুিীলন োস্তো়েন করসত িসে এেং 
থযখাসন কাযমকর, থর্ন্ডরসের থেসেও, হকন্তু এই ধরসনর হিহনং গ্রািক এেং থিহলর্াহর কমীসের জনয োধযতামযলক 
করা িসে না। 

o হিহনং অনুিীলন েযর থেসক েম্পন্ন করা থযসত পাসর (থযমন থটহলস ান ো ইসলকট্রহনক জহরসপর মাধযসম), 
কমী কাসজর োইসট আোর আসগ, যতটা েম্ভে; অেো োইসট করা থযসত পাসর। 

o হিহনং থিে িও়োর পযসেম এসক অপসরর োসে  হনষ্ঠ ো কাোকাহে থযাগাসযাসগ শ্রহমকসের থমলাসমিা থেসক 
হেরত রাখার জনয হিহনং েমন্ব়ে করা উহচত। 

o অন্তত েে কমীসের এেং থযখাসন েম্ভে, থর্ন্ডরসের হিহনং করসত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েযেিার করসত 
িসে যা হনধমারণ কসর থয কমী ো থর্ন্ডসরর োসে হনসম্নাি  টনা  সটসে হক না: 

(a) থজসনশুসন গত 14 হেসন  হনষ্ঠ ো হনকট েংস্পসিম থেসকসেন এমন কারও েসঙ্গ হযহন COVID-19 এর 
জনয পরীো়ে পহজটির্  ল লার্ কসরসেন ো যার মসধয COVID-19 এর লেণ রস়েসে। 

(b) গত 14 হেসন তার COVID-19 িনাি িস়েসে হক না, অেো 

(c) গত 14 হেসন তার COVID-19 এর থকানও লেণ থেখা হেস়েসে হক না। 

• ো়েেি পে গ্রািকসের স্বাস্থ্য হিন েম্পযণম করসত ো থযাগাসযাসগর তেয হেসত োধয করসত পাসর না হকন্তু গ্রািকসের 
তা করসত উৎোহিত করসত পাসর। ো়েেি পে গ্রািকসের থযাগাসযাসগর তেয প্রোন করার জনয একটি হেকল্প 
প্রোন করসত পাসর যাসত তাসের লগ রাখা থযসত পাসর এেং প্রস়োজসন থযাগাসযাগ করা থযসত পাসর। 

• ো়েেি পসের গ্রািকসের তারা উপেগম মুি তা হনহিত করার জনয থমৌহখক ো হলহখত হনি়েতা প্রোন করসত 
উৎোহিত করা উহচত। 
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• COVID-19 এর োসে েংহেষ্ট উপেগম েম্পসকম  েেমাহধক িালনাগােকৃত তসেযর জনয "কসরানার্াইরাসের লেণ" 
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকম  CDC হনসেম হিকা থেখুন।  

• ো়েেি পেগুহলর উহচত কমীসের জনয এটি আেিযক করা যাসত, যহে এেং যখন উপসরাি থকান প্রসশ্নর প্রহত 
তাসের উিসর পহরেতম ন ি়ে তারা থযন অহেলসে তা প্রকাি কসরন, থযমন যহে তারা উপেগম অনুর্ে করসত শুরু 
কসরন, কাসজর েম়ে ো তার পসর। 

• েম কমমেংস্থ্াসনর েুসযাগ কহমিন (Equal Employment Opportunity Commission) ো DOH এর হনসেম হিকা 
অনুযা়েী তেহনক তাপমাো পরীো করাও িসত পাসর। ো়েেি পে কমীসের স্বাস্থ্য েংক্রান্ত তসেযর থরকিম  রাখসত 
পারসে না (থযমন তাপমাো তেয)। 

• ো়েেি পেসক হনহিত করসত িসে থয কমী হিহনং কাযমক্রম েম্পােন করসেন, তাপমাো যাচাই েি, তারা 
েযহিগত যত্ন পহরসেো  যাহেহলটিসত প্রসেি করা েম্ভােয েংক্রামক কমী ো েিমনােীসের এসসপাজার থেসক যোযে 
র্াসে েুরহেত। থয কমীরা হিহনং কাযমক্রম েম্পােন কসরন তাসের থরাগ হন়েন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ থকন্দ্র (CDC), 
স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH) এেং থপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) থপ্রাসটাকসলর োসে পহরহচত 
কমমকতম া-হচহহ্নত েযহিসের দ্বারা প্রহিহেত িও়ো উহচত। 

• হিহনং করা কমীসের জনয কমপসে একটি থ ে মাস্ক েি েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম (PPE) প্রোন করা 
উহচত এেং তাসের তা েযেিার করা উহচত, এেং তাসত গ্লার্ে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি থ ে হিল্ড 
অন্তরু্ম ি িসত পাসর। 

• একজন কমমচারী যার COVID-19 উপেগম থেখা যাসচ্ছ তাসক েযহিগত যত্ন পহরসেো়ে প্রসেি করসত থেও়ো উহচৎ 
ন়ে এেং তাসের পরীোর জনয স্বাস্থ্যসেো প্রোনকারীর োসে থযাগাসযাগ করার জনয হনসেমিােলী হেস়ে োহড়সত 
পা াসত িসে। ো়েেি পেসক অহেলসে স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য হের্াগ ও স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH) থক COVID-19 এ আক্রান্ত 
েযহি েম্পসকম  অেহিত করসত িসে যহে পরীোর  লা ল থরাগ িনাি কসর। ো়েেি পেসক স্বাস্থ্যসেো ও থটহস্টং 
হরসোসেমর তেয হেস়ে কমমচারীসক েরেরাি করসত িসে। 

• COVID-19 এর েসন্দিজনক ো হনহিত েংক্রমসণর পর অেো একজন কমমচারীর েংক্রাহমত েযহির োসে  হনষ্ঠ 
থযাগাসযাগ ো েংস্পসিম আোর পর কমমসেসে হ সর আেসত চাও়ো কমীসের জনয থপ্রাসটাকল এেং নীহত েম্পসকম  
ো়েেি পেগুসলার স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH) এর "COVID-19 েংক্রমণ ো েংক্রমসণর েংস্পসিম আোর পর কাসজ 
হ সর আো েরকাহর ও থেেরকাহর কমমচারীসের জনয অন্তেমতীকালীন হনসেম হিকা" (Interim Guidance for Public 
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) অনুেরণ করা 
উহচৎ।  

• ো়েেি পসের উহচত থযাগাসযাসগর একটি থকন্দ্রী়ে েযহি হনধমারণ করা, যা কাযমকলাপ, অেস্থ্ান, হি ট ো হেন 
দ্বারা পহরেহতম ত িসত পাসর, থয েকল কমমচারীর প্রশ্নপে গ্রিণ এেং যাচাই করার জনয ো়েী, এই ধরসনর 
থযাগাসযাসগর েযহি কমমচারী এেং েিমনােীসের জনয পাটিম  হিসেসে হচহহ্নত করা িস়েসে যাসক তারা পসর COVID-19 
েম্পহকম ত উপেগম অনুর্ে করসে হক না তা জানাসে। 

o েযহিগত যত্ন পহরসেোর জনয হচহহ্নত থযাগাসযাসগর েযহিসক িনাি থকসের েযহিসের কাে থেসক হেজ্ঞহপ্ত 
থপসত এেং েংহেষ্ট পহরষ্কার এেং জীোণুমুিকরণ প্রহক্র়ো শুরু করার জনয প্রস্তুত োকসত িসে। 

• ো়েেি পেসক অেিযই একটি োইট হনরাপিা মহনটর মসনানীত করসত িসে যার োহ়েসত্বর মসধয রস়েসে োইসটর 
হনরাপিা পহরকল্পনার েকল হেক েেমো থমসন চলা হনহিত করা। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
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o যখন একটি িনািকৃত থকসের হেজ্ঞহপ্ত প্রোন করা িসে, থযাগাসযাসগর হচহহ্নত েযহিসক অেিযই িনািকৃত 
থকসের োসে অংিীোহর স্থ্ান েখলকারী েকল প্রর্াহেত েিার োসে থযাগাসযাগ এেং েংহেষ্ট পহরষ্কার এেং 
জীোণুমুিকরণ পিহত গ্রিণ করসত িসে। 

• যতটা েম্ভে, ো়েেি পেগুহলর উহচত এমন েকল কমী ও েিমনােী েি প্রসতযক েযহির একটি লগ েজা়ে রাখা, 
যাসের কাসজর োইট ো এলাকা়ে অনযানয েযহির োসে  হনষ্ঠ থযাগাসযাগ িসত পাসর; থেই েকল থিহলর্াহর োড়া 
যা উপযুি েযহিগত প্রহতরোমযলক েরঞ্জাম (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে মাধযম দ্বারা েঞ্চাহলত ি়ে। লসগ 
থযাগাসযাসগর তেয োকসত িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল যাসত েে পহরহচহত িনাি করা থযসত 
পাসর, খুোঁসজ পাও়ো যা়ে এেং তাসক জানাসনা যা়ে। ো়েেি পেসক স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য হের্াগসক থযাগাসযাগ িনািকরণ 
প্রহক্র়ো়ে োিাযয করসত িসে। 

• ো়েেি পে গ্রািকসের থযাগাসযাসগর তেয প্রোন করার জনয একটি হেকল্প প্রোন করসত পাসর যাসত তাসের লগ 
রাখা থযসত পাসর এেং প্রস়োজসন থযাগাসযাগ করা থযসত পাসর। ো়েেি পে গ্রািকসের থযাগাসযাসগর তেয প্রোন 
করার জনয োধয করসত পারসে না ো থেো থেও়োর পযসেম িনািকরণ তেয চাইসত পারসে না ো এেং 
িনািকরণ তেয প্রস়োজন না িসল তাসের থেো প্রোসন অস্বীকৃহত জানাসত পারসে না। যহেও, ো়েেি পে 
থযাগাসযাসগর তেয প্রোসন গ্রািকসের েঢৃ়র্াসে উৎোহিত করসে। 

B. শন্াি এবং খুুঁষজ স্টবি কিা  

• ো়েেি পেগুহলসক তাসের োইসট থকাসনা কমমচারীর COVID-19 পরীো়ে ইহতোচক  লা ল িস়েসে েসল জানসত 
পারসল অেিযই অহেলসে থস্টট এেং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য হের্াগসক থেই েম্পসকম  অেহিত করসত িসে। 

• একজন কমী, েিমনােী, ো গ্রািক থয েযেো়ে হমেহি়ো়ে হলপ্ত িস়েসে থে পরীো়ে পহজটির্ িসল ো়েেি পেসক 
কমমসেসে েকল থযাগাসযাগ খুোঁসজ থের করার জনয স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য হের্াগসক েিসযাহগতা করসত িসে এেং এই 
 যাহেহলটিসত প্রসেি করা েকল কমী ও গ্রািকসের (থযমন প্রসযাজয) অেহিত করসত িসে, যারা উি কমী ো 
গ্রািসকর COVID- 19 এর লেণগুহল অনুর্ে করসত শুরু করার ো িনাি িও়োর 48  ণ্টা আসগ েযহিগত যত্ন 
পহরসেোর েংস্পসিম এসেসে এর মসধয থযটি আসগ  সট োকুক। থ িাসরল এেং থস্টট আইন এেং প্রহেধান অনুযা়েী 
প্রস়োজন অনুোসর থগাপনী়েতা েজা়ে রাখসত িসে। 

• থস্টট এেং স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য অহধেপ্তর তাসের আইহন েমতােসল গৃি হেহচ্ছন্নতা ো েঙ্গহনসরাধ েি েংক্রহমত ো 
এসসপাজি েযহিসের মহনটহরং ও চলাচসল হেহধহনসেধ োস্তো়েন করসত পাসর।  

• থয েকল েযহিসক েতকম  করা িস়েসে থয তারা COVID-19 এর োসে  হনষ্ঠ ো কাোকাহে থযাগাসযাগ কসরসে, 
এেং থট্রহেং, ট্রযাহকং ো অনযানয পিহতর মাধযসম েতকম  করা িস়েসে, তাসের েতকম  করার েম়ে তাসের 
হনস়োগকতম ার কাসে স্ব-প্রহতসেেন করসত িসে এেং উপসর উহেহখত থপ্রাসটাকল অনুেরণ করসত িসে। 

 

 

 
IV. রন্ষয়াগকতব াি পরিকল্পন্া 

ো়েেি পেসক োইসট লেণী়ের্াসে হনরাপিা পহরকল্পনা প্রেিমন করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার থেসক রোর জনয 
েযেো মাহলক ও অপাসরটরসের গাইিহেক হনসেমিনা থেও়োর জনয থস্টট একটি পুনরা়ে েযেো থখালার হনরাপিা 
পহরকল্পনা থটমসেট উপলর্য কসরসে। 
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অরতরিি রন্িাপত্তা তিয, রন্ষদব রশকা এবং সম্পদ পাওয়া যাষব:  

হনউ ই়েকম  থস্টট স্বাস্থ্য েপ্তসরর নসর্ল কসরানার্াইরাসের (COVID-19) ওস়েেোইট (New York State Department 
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website) 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

মাহকম ন যুিরাসের থরাগ হন়েন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ কসরার্াইরাে (COVID-19) 
ওস়েেোইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

থপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন COVID-19 ওস়েেোইট 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

রন্ষেি রলষে, রন্রিত করুন্ স্টয আপরন্ এই রন্ষদব রশকা অন্ুযায়ী কাজ কিাি বাধ্যবাধ্কতা পষ়েষেন্ এবং 
বুঝষত পািষেন্: 

https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation 

https://coronavirus.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

