নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক
ি়োরীনরক েূরত্ব

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

প্রনতষ্ঠার্ির কমী ও গ্রাহক নমনের্য় উপনস্থ্নত যারর্ েমতার 50%এ সীনমত করুি যারা ক্ষসব্া প্রদার্ির সময় োড়া এব্ং যোযে
মাস্ক পনরযাি কর্র 2 ব্ের্রর ক্ষব্নি ব্য়সী ক্ষকার্িা গ্রাহকর্ক (নযনি
ক্ষমনডর্কে সহয েমতাসম্পন্ন) ক্ষসব্া প্রদার্ির ক্ষের্ে পরষ্পর ক্ষের্ক
অব্িযই 6 েু ট দূরত্ব ব্জ্ায় রা র্ব্ি।
পরষ্পর ক্ষের্ক সব্সময় 6 েু ট দূরত্ব ব্জ্ায় রা া নিনিত করুি,
যনদ িা সুরো নিনিত করর্ত নকংব্া কতে ব্য পাের্ি এর ক্ষচর্য় কম
দূরত্ব আব্িযক হয় (ক্ষযমি, নপয়ানসেং/টযাটু আোঁকা, মযাসাজ্ প্রদাি,
ক্ষমনিনকউর/ ক্ষপনডনকউর করা)। গ্রাহকর্দর ক্ষসব্া প্রদার্ির সময়
(ক্ষযমি- ক্ষকাি নিনদে ষ্ট ক্ষসব্া প্রদাি, ক্ষকিায় সহায়তা করা) এব্ং
ক্ষকার্িা ব্যনির 6 েু ট কাোকানে আসর্েই কমীর্দরর্ক সব্সময়
মাস্ক পনরযাি করর্ত হর্ব্।
আপিার প্রনতষ্ঠার্ি OSHA নির্দে নিকা অিুযায়ী ক্ষর্ৌত প্রনতব্ন্ধকতা
িা োকর্ে নিনিত করুি ক্ষয গ্রাহকর্দর ব্সার স্থ্ার্ি গ্রাহকরা ক্ষসব্া
প্রদািকারী কমী োড়া পরস্পর ক্ষের্ক যার্ত 6 েু ট দূরত্ব ব্জ্ায়
ক্ষরর্ ব্সর্ত পার্র (ক্ষযমি- টযাটু ও নপয়ানসেং করার স্থ্াি, মযাসাজ্
ক্ষটনব্ে, ক্ষসেুর্ির স্থ্ািগুর্ো পরস্পর ক্ষের্ক 6 েু ট দূর্র হর্ত হর্ব্)।
নিনিত করুি ক্ষয এপর্য়ন্টর্মন্ট ক্ষডস্ক/ কযাি ক্ষরনজ্োর্র ব্সা
কমীরা পরস্পর ক্ষের্ক 6 েু ট দূরত্ব ব্জ্ায় রা র্ব্ি, যনদ-িা তার্দর
মর্যয ক্ষকাি ক্ষর্ৌত প্রনতব্ন্ধকতা (ক্ষযমি-ক্ষেনসগ্লাস) োর্ক, অেব্া
কমীরা মাস্ক পর্র োর্ক; তাোড়া, কমীর্দর মার্ে প্রনতব্ন্ধকতার
ক্ষদয়াে োকর্েও তারা য ি গ্রাহকর্দর ক্ষসব্া নদর্ব্ ত ি তার্দরর্ক
অব্িযই মাস্ক পরর্ত হর্ব্।
অর্পো করার কেটি ব্ন্ধ কর্র নদি।
টয়র্েট ও নব্রনত কর্ের মর্তা ক্ষোট কেগুর্োর্ত পযোপ্ত িারীনরক
দূরত্ব ব্জ্ায় রা ার ব্র্ন্দাব্স্ত করুি।
নপকআপ এব্ং ক্ষডনের্ানরর জ্িয নিনদে ষ্ট এোকা স্থ্াপি করুি,
সম্ভাব্য ক্ষের্ে কন্টাক্ট সীনমত করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

সরাসনর চর্ে আসা এব্ং জ্মার্য়ত হওয়া গ্রাহর্কর সং যা কমার্ত
“ক্ষকব্ে সাোৎসূনচর মাযযর্ম ক্ষসব্া” প্রদার্ির িীনত চােু করুি।
ক্ষযসব্ গ্রাহক ক্ষসেুর্ি আসর্ব্ি তার্দরর্ক তৎের্াৎ ক্ষসব্া ক্ষদওয়া
সম্ভব্ িা হর্ে পর্র আসার একটি সময় জ্ানির্য় নদর্ত হর্ব্।
গ্রাহকর্দরর্ক তার্দর নিযোনরত সাোৎসূনচর সমর্য়র পূর্ব্ে গানড়র্ত ব্া
ব্যনিগত ক্ষসব্া ক্ষকর্ের ব্াইর্র কমপর্ে 6 দূরর্ত্ব অব্স্থ্াি করর্ত ব্েুি।
ের্ো-আপ ক্ষসব্া প্রদাি, সমসযা সমাযাি, ও অিযািয পরামিে
ক্ষসব্ার জ্িয গ্রাহকর্দর সরাসনর সাোর্তর মাযযর্ম পনরদিের্ির
ব্দর্ে ইর্েকট্রনিক উপার্য় সাোর্তর উপায় নব্র্ব্চিা করুি।
টযাটু ও নপয়ানসেং পােোরগুর্ো তার্দর িকিাসমূহ অিোইর্ি অেব্া
জ্ািাোর ব্াইর্র ক্ষপাে করার নচন্তা করর্ত পার্রি যার্ত কর্র
গ্রাহকরা তার্দর প্রনতষ্ঠার্ি যোসম্ভব্ কম সময় ব্যয় করর্ত হয়।
ির্ র ক্ষসব্া প্রদািকানর প্রনতষ্ঠািগুর্োর্ক ি পনের্ির ক্ষব্াতে ব্া
ক্ষিয়ার করা হয় এমি অিযািয উপকরর্ নডসর্ে ক্ষের্ক সনরর্য় ক্ষেের্ত
হর্ব্ অেব্া নিরাপদ স্থ্ার্ি রা র্ত হর্ব্ যার্ত একানযক গ্রাহক ক্ষসগুর্ো
স্পশ্ন করর্ত িা পার্র।
প্রনতষ্ঠার্ির ক্ষেআউট সংর্িাযি করুি এব্ং সরু গনে, হেহর্য়,
ব্া স্থ্ার্ি নতর-নচহ্ন নদর্য় নিমূ ী চোচে ক।নমর্য় আিুি।
আোদা প্রর্ব্িপে ও ব্নহগেমি পে সুস্পষ্টর্ার্ব্ নচনহ্নত করুি।
কার্জ্র স্থ্াি ও কমীর্দর ব্সার স্থ্ািগুর্োর ব্যব্হার এমির্ার্ব্
পুিনব্েিযস্ত করুি ব্া সং যা কনমর্য় ক্ষেেুি যার্ত কমীরা সব্নদক
ক্ষের্ক পরস্পর ক্ষের্ক 6 েু ট দূরর্ত্ব োর্ক।
সব্াই ব্যব্হার কর্র এরূপ স্থ্ার্ি (ক্ষযমি- এপর্য়ন্টর্মন্ট ক্ষডস্ক/ কযাি
ক্ষরনজ্স্ট্রার্রর সামর্ি) 6 েু ট দূরত্ব ব্জ্ায় রা র্ত ক্ষটপ ব্া সাইি
ব্যব্হার কর্র দূরত্বসূচক নচহ্ন েু োি।
সব্াই মাস্ক পনরযাি িা করর্ে, সংকীর্ে জ্ায়গাগুর্োর্ত (ক্ষযমি- ক্ষোট
েক রুম, কযাি ক্ষরনজ্োর ব্সার জ্ায়গা) একব্ার্র একজ্র্ির ক্ষব্নি
ব্যব্হার নিনেি করুি। ক্ষকার্িা স্থ্ার্ি একানযক ব্যনি োকর্ে, ক্ষসই
স্থ্ািটির যারর্ েমতার সর্ব্োচ্চ 50% ব্যনির্ক োকার অিুর্মাদি নদি।

SAVE LIVES.

নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক
কর্ত যেযের েনি র়্ো

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

ক্ষযসব্ ব্যনিগত ক্ষসব্া প্রদার্ি কমীর্দর মাস্ক ুর্ে ক্ষেের্ত
হয় (ক্ষযমি, ক্ষ ার্ট/ িার্ক নপয়ানসেং, মুর্ মযাসাজ্, ক্ষেনসয়াে,
ক্ষ াট/িার্ক ওর্য়নসং) ক্ষসগুর্ো নিনেি।

টযাটু ও নপয়ানসেং পােোরগুর্োর্ক যা করর্ত হর্ব্:
•

টযাটু ক্ষমনিিগুর্োর্ক োনেক নদর্য় ক্ষের্ক রা র্ত হর্ব্ এব্ং/
অেব্া প্রর্তযর্ক গ্রাহর্কর ব্যব্হার্রর পর পনরষ্কার ও
জ্ীব্ািুমুি করর্ত হর্ব্।

•

ক্ষকিার পূর্ব্ে ুচরা পর্যগুর্োর্ত, নব্র্িে কর্র িরীর্রর গহিা,
গ্রাহর্কর সংস্পিে সীনমত করুি।

টযাটু ও নপয়ানসেং পােোরগুর্োর্ক অব্িযই নিনিত করর্ত হর্ব্ ক্ষয:
•

•

প্রনতটি গ্রাহকর্ক ক্ষসব্া প্রদার্ির পূর্ব্ে সংনিষ্ট কমী নসে
করা পযার্কট ক্ষের্ক সুই ুের্ব্ি। সকে ক্ষেিনসে ব্া
ক্ষরজ্র অব্িযই পনরষ্কার ও িতু ি হর্ত হর্ব্; এব্ং
ব্যব্হার্রর পর সার্ে-সার্ে ক্ষের্ে নদর্ত হর্ব্।
স্বাস্থ্য ও সুরোর জ্িয প্রনমত DOH, OSHA ও CDC
নির্দে নিকাগুর্ো অিুর্মানদত।

ির্ র ও ওর্য়নসং ক্ষসব্া প্রদািকানর ক্ষসেুিগুর্োর্ক অব্িযই নিনিত
করর্ত হর্ব্ ক্ষয:
•

প্রনতব্ার ব্যব্হার্রর পূর্ব্ মযানিনকউর ও ক্ষপনডনকউর ব্াে
ও পােগুর্োর্ক যোযের্ার্ব্ জ্ীব্ািুমুি করর্ত হর্ব্।
এগুর্োর্ক EPA-অিুর্মানদত পিনতর্ত সম্পূর্েরূর্প পনরষ্কার
ও জ্ীব্ািুমুি করর্ত হর্ব্।

•

প্রনতটি গ্রাহর্কর ব্যব্হার্রর পর হাত/পা শুকার্িার
ক্ষটনব্েগুর্োর্ক যোযের্ার্ব্ পনরষ্কার ও জ্ীব্ািুমুি
করর্ত হর্ব্।

•

প্রনতটি গ্রাহর্কর ব্যব্হার্রর পর ওর্য়স কর্ন্টইিারটি হয়
ক্ষের্ে নদর্ত হর্ব্ িতু ব্া পনরষ্কার ও জ্ীব্ািুমুি করর্ত
হর্ব্, এব্ং অযানের্কটরগুর্ো দুজ্ি গ্রাহর্কর জ্িয ব্যব্হার
করা যার্ব্ িা।

•

প্রনতটি িতু ি গ্রাহকর্ক এর্কব্ার্র িতু ি ব্া পনরষ্কার ও
জ্ীব্ািুমুি ক্ষতায়ার্ে, নেঙ্গার ক্ষব্ৌে, স্পযনচউোস নদর্ত
হর্ব্।

•

ক্ষসেুর্ি স্বাস্থ্য ও সুরো সংক্রান্ত OSHA সুপানরিমাো
এব্ং ক্ষজ্িার্রে নব্জ্র্িস ে (General Business Law),
19 NYCRR 160.19, 160.20, 160.21, 160.22 এব্ং
160.24-এর অিুর্েদ 27 অিুসরর্ করর্ত হর্ব্।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

ক্ষযসব্ ক্ষসেুর্ি ির্ র ও ওর্য়নসং ক্ষসব্া প্রদাি করা হয়, ক্ষসগুর্ো যা
করর্ত হর্ব্:
•

পানি-নব্হীি মযানিনকউর ও ক্ষপনডনকউর করার কো
নব্র্ব্চিা করুি অেব্া ক্ষপনডনকউর ব্ার্ে একব্ার ব্যব্হার
উপর্যাগী োনেক োইিার ব্যব্হার করুি।

•

ওর্য়সর্ক প্রনতটি গ্রাহর্কর ব্যব্হার্রর পর ক্ষের্ে ক্ষদওয়া যার্ব্
এমি ক্ষোট-ক্ষোট একক-ব্যব্হার উপর্যাগী কর্ন্টইিার্র োেুি।

•

নব্নর্ন্ন দ্রব্যানদ নমশ্রর্ নকংব্া সযাম্পনেং করার ক্ষের্ে হার্তর
ব্যব্হার নিরুৎসানহত করুি (যনদ িা ব্যব্হার্রর পূর্ব্ে পনরষ্কার
হাতর্মাজ্া পরা হয় এব্ং হাতর্মাজ্া ক্ষ াোর পর হাত র্ার্ো
কর্র ক্ষযায়া হয়); এোড়া পযার্ের্ট রং েড়ার্িার কার্জ্ পনরষ্কার
স্পযানচউো ব্যব্হার নিনিত করুি। য িই সম্ভব্ এককব্যব্হার উপর্যাগী ব্রার্ির ব্যব্হার উৎসানহত করুি।

•

একক-ব্যব্হার উপর্যাগী িা হর্ে “ক্ষটোর” পর্য ব্া রংর্য়র
িমুিার ব্যব্হার নিরুৎসানহত করুি।

মযাসাজ্ ক্ষেরানপ ও স্পা ক্ষসব্া ক্ষদওয়া পােোরগুর্োর্ক যা করর্ত হর্ব্:
•

চেু -সুরো, ক্ষহয়ার কযাপ, পার্য়র সুরো, ও ক্ষ ার্টর ব্ার্মর
ক্ষের্ে একক-ব্যব্হার-উপর্যাগী টযানিং উপকরর্ ব্যব্হারর্ক
উৎসানহত করুি।

নর্ড় এড়ার্ত এব্ং উন্নত পনরেকরর্ এব্ং জ্ীব্ার্ুমুিকরর্ ব্যব্স্থ্া
কাযেকর করর্ত প্রর্য়াজ্ি অিুযায়ী ব্যব্সা পনরচােিা সমর্য় সামঞ্জসয
নব্যাি করুি।

SAVE LIVES.

নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক
কর্ত যেযের েনি র়্ো

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

মযাসাজ্ ক্ষেরানপ ও স্পা ক্ষসব্া ক্ষদওয়া পােোরগুর্োর্ক অব্িযই যা
করর্ত হর্ব্:
•

উপুড় কর্র মযাসাজ্ করার সময় মু মণ্ডে যার্ত পনরষ্কার
ও জ্ীব্ািুমুি কাপর্ড়র উপর োর্ক (ক্ষযমি- সুনত
কাপর্ড় আোনদত ব্ানের্ির কার্ার্র) অেব্া সম্ভব্ হর্ে এ
যরর্ির িারীনরক অব্স্থ্ার্ির মযাসাজ্ এনড়র্য় চেুি। গ্রাহক
যনদ মাস্ক ও মুর্ াি পর্র ব্া চেু সুরো উপকরর্ পর্র
আর্স ক্ষসর্ের্ে সংনিষ্ট কমী গ্রাহকর্ক উপুড় অব্স্থ্ার্ি
মযাসাজ্ করর্ত পারর্ব্ি। গ্রাহক উপুড় অব্স্থ্াি ক্ষের্ক নচৎ
ব্া কাত হওয়ার সময় ক্ষযি মুর্ াি পরা অব্স্থ্ায় োর্ক
তা নিনিত করুি।

•

নিনিত করুি ক্ষয নব্োিার চাদরগুর্ো প্রনত গ্রাহর্কর
ব্যব্হার্রর পর ব্দোর্িা হয় এব্ং যোযের্ার্ব্ ক্ষযায়া হয়,
এব্ং একানযক ব্যব্হার্রর পূর্ব্ে ক্ষসগুর্ো ক্ষযি যোযের্ার্ব্
সংরের্ করা হয়।

•

সিা, নেম ব্াে রুম ব্া এ যরর্ির আব্ি ঘর্র ক্ষসব্া
ক্ষদওয়ার সকে স্থ্াি ব্ন্ধ কর্র নদি কারর্ এরূপ স্থ্ার্ি
িারীনরক দূরত্ব ব্জ্ায় রা া কঠিি এব্ং/ অেব্া যোযে
মাস্ক/মুর্ াি পরা অনিরাপদ।

•

প্রনতব্ার ব্যব্হার্রর পর সব্ টযানিং ক্ষব্ড ও ব্ুে পনরষ্কার
ও জ্ীব্ািুমুি করুি।

প্রনতষ্ঠার্ির নর্তর্র ক্ষে ক্ষব্াতে ব্যব্হার নিরুৎসানহত করুি যার্ত
নব্োি এর্রাসে ততনর হওয়ার সম্ভাব্িা কমার্িা যায়।
সাোৎসূনচ ব্ানতর্ের জ্নরমািা তু র্ে নদি ব্া কনমর্য় আিুি যার্ত
গ্রাহকরা অসুস্থ্ ক্ষব্ায করর্ে ব্াসায় োকর্ত পার্র।
গ্রাহকর্দরর্ক নডনজ্টাে ক্ষপর্মন্ট ব্যব্হার্র ব্া অনগ্রম অেে পনরর্িার্য
উৎসানহত করুি।

াব্ার/পািীয় ক্ষসব্া প্রদার্ির স্থ্ািগুর্োর ক্ষের্ে DOH নির্দে নিকা ক্ষমর্ি
চেুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক
েুরে়ো উপকরণ

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

গ্রাহকর্দরর্ক ক্ষকব্ে ত িই প্রনতষ্ঠার্ি েু কর্ত ক্ষদওয়া হর্ব্ য ি
তারা যোযে মাস্ক পনরযাি করর্ব্ এব্ং তার্দর ব্য়স 2 ব্ের্রর
ক্ষব্নি ও এ যরর্ির মাস্ক ক্ষমনডর্কনে সহিীয়র্ার্ব্ পরর্ত পার্র।

পােোর্র মূে কাজ্গুর্ো সম্পাদর্ি কমীর্দর একব্ার ব্যব্হার উপর্যাগী
হাতর্মাজ্া পরা আব্িযক করুি।

কমীর্দরর্ক নব্িামূর্েয মাস্ক ও সুরো উপকরর্ নব্তরর্ করুি, এব্ং
মার্স্কর সরব্রাহ পযোপ্ত পনরমার্র্ রা ুি যার্ত ব্দোর্িার দরকার
হর্ে ব্দোর্িা যায়।
কমীর্দরর্ক িাক ও মু সম্পূর্েরূর্প ক্ষের্ক যায় এরূম মাস্ক ব্যব্হার
করর্ত হর্ব্ এব্ং গ্রাহকর্দরর্ক সরাসনর ক্ষসব্া প্রদার্ির সময় মুর্ র
আোদি ব্া সুরো চিমা পনরযাি করর্ত হর্ব্।
মু ক্ষের্ক রা া মর্যয অন্তর্ুে ি োকর্ব্, নকন্তু এতটু কুর মর্যয
সীমাব্ি িয়, কাপড় (উদা: ব্ানড়র্ত ততনর ক্ষসোই করা কাপড়,
কুইক কাটা, ব্ন্দিা), সানজ্েকযাে মাস্ক, N95 ক্ষরসপাইর্রটর এব্ং
ক্ষেস নসল্ড।
কমীরা য িই গ্রাহকর্দর সংস্পর্িে আসর্ব্ি, অব্িযই মাস্ক পনরযাি
করর্ব্ি, এমিনক তারা 6 েু ট ব্া তার ক্ষব্নি দূরর্ত্ব অব্স্থ্াি
করর্েও।
টযাটু ও নপয়ানসেং পােোরগুর্োর্ক অব্িযই নিনিত করর্ত হর্ব্
ক্ষয গ্রাহকর্দর সরাসনর ক্ষসব্া প্রদার্ির সময় তার্দর সকে কমী
সানজ্েকাে মাস্ক পরর্ব্ যার মাযযর্ম তার্দর িাক ও মু সম্পূর্েরূর্প
ক্ষের্ক োকর্ব্, এব্ং চেু সুরো (চিমা ও/ব্া মুর্ াি) ও একব্ার
ব্যব্হার উপর্যাগী হাতর্মাো পরর্ব্।
মাস্ক অব্িযই পনরষ্কার ও জ্ীব্িুমুি হর্ত হর্ব্ এব্ং ব্যব্হার্রর পর
ব্া নের্ড় ক্ষগর্ে অেব্া ময়ো ক্ষের্গ ক্ষগর্ে অব্িযই ব্দোর্ত হর্ব্;
মাস্ক অর্িযর সার্ে ক্ষিয়ার করা যার্ব্ িা, এব্ং সঠিকর্ার্ব্ রা র্ত
হর্ব্ ব্া ক্ষের্ে নদর্ত হর্ব্।
ক্ষিয়ার কর্র ব্যব্হার করা হয় এমি উপকরর্র্র ব্যব্হার সীনমত
করুি (ক্ষযমি- টযাটু ক্ষমনিি, ক্ষতে, েুনব্রর্কন্ট, ব্রাি, ক্ষিইে োইে,
নিপারস) এব্ং সাব্েজ্িীয় ব্যব্হার্রর স্থ্ািগুর্ো স্পিে করর্ত
নিরুৎসানহত করুি; অেব্া এযরর্ির ব্স্তু/স্থ্ার্ির সংস্পর্িে আসর্ে
কমীর্দর হাতর্মাজ্া (সঠিক মার্ির ব্া ক্ষমনডর্কে ক্ষগ্রর্ডর) পরা
ব্াযযতামূেক করুি; অেব্া প্রনতটি সংস্পর্িের পর কমীর্দরর্ক
সাব্াি নদর্য় হাত যুর্ত ব্াযয করুি।
PPE পরা ও ুর্ে ক্ষেোর যোযে পিনত সম্পর্কে কমীর্দর প্রনিের্
নদি। CDC guidance পড়ুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক
স্ব়োস্থ্যনব্নধ্, পনরষ্করণ
এব্ং জীব়্োণুর্ুিকরণ

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

ক্ষরাগ নিয়ন্ত্রর্ এব্ং প্রনতর্রায ক্ষকে (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এব্ং স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর ক্ষদওয়া স্বাস্থ্যনব্নয এব্ং জ্ীব্ার্ুমুিকরর্র্র আব্নিযকতাগুনে
ক্ষমর্ি চেুি এব্ং সাইর্ট েগগুনে ক্ষমির্টি করুি যার্ত তানর ,
সময়, এব্ং পনরস্কার করার পনরসর িনেব্ি করা োর্ক।
কমীর্দর জ্িয হার্তর স্বাস্থ্যনব্নয পাের্ির ক্ষেিি প্রদাি এব্ং
রের্ার্ব্ের্ করুি, সাব্ার্ির সর্ঙ্গ হযান্ডওয়ানিং সহ, পানি এব্ং
কাগজ্ ক্ষতায়ার্ে সরব্রাহ করুি ব্া ক্ষয এোকায় হযান্ডওয়ানিং
সম্ভব্ িয় ক্ষস ার্ি একটি 60% ব্া তার ক্ষব্নি অযাের্কাহে-যুি
হযান্ড সযানিটাইজ্ার সরব্রাহ করুি।
গ্রাহক ও কমীর্দর ব্যব্হার্রর জ্িয ব্যনিগত ক্ষসব্া প্রদািকানর
প্রনতষ্ঠাি জ্ুর্ড় হযান্ড সযানিটাইজ্ার রা ুি।
নিনিত করুি ক্ষয প্রনতটি গ্রাহকর্ক ক্ষসব্া ক্ষদওয়ার আর্গ ও
পর্র সাব্াি ও পানি নদর্য় 20 ক্ষসর্কন্ড যর্র হাত ক্ষযাি অেব্া
অযাের্কাহে-যুি হযান্ড সযানিটাইজ্ার ব্যব্হার করর্ব্ি।।

ব্ায়ু চোচে ব্ৃনির জ্িয সব্গুর্ো পার্শ্ে কর্ে যোযে ক্ষর্নন্টর্েিি
সুনব্যা স্থ্াপি করা নিনিত করুি। ক্ষর্নন্টর্েিি ব্যব্হার্রর ক্ষসরা
অিুিীের্ির জ্িয, CDC নির্দে িিা পড়ুি।
কার্জ্র স্থ্াি ও ক্ষচয়ারগুর্ো একব্ার ব্যব্হার উপর্যাগী কার্ার নদর্য়
ক্ষের্ক নদি এব্ং প্রনতটি িতু ি গ্রাহকর্ক ক্ষসব্া ক্ষদওয়ার পূর্ব্ে িতু ি,
অব্যব্হৃত কার্ার োগাি।
হাত ক্ষব্নি ময়ো োকর্ে সাব্াি ও পানি নদর্য় তা যুর্ত হর্ব্ এ
যরর্ির একটি নির্দে িিা সবনেত সাইর্িজ্ হযান্ড সযানিটাইজ্ার রা া
স্থ্ার্ি টাঙার্ত হর্ব্; হাত ক্ষব্নি ময়ো োকর্ে হযান্ড সযানিটাইজ্ার
কাজ্ কর্র িা।
ব্যব্হৃত PPE সহ নব্নর্ন্ন ময়ো-আব্জ্েিা ক্ষেোর জ্িয পােোর্রর
কাোকানে ময়োর েু নড় রা ুি।

একানযক মািুর্ের ব্যব্হার করা এব্ং প্রায়িই ক্ষোোঁয়া হয় এমিসব্
ব্স্তু ব্যব্হার্রর পূর্ব্ে ও পর্র যার্ত কমীর্দর হাত পনরষ্কার রা ার
উপকরর্ রা ুি এব্ং তার্দরর্ক স্বাস্থ্যনব্নয ক্ষমর্ি চের্ত উৎসানহত
করুি।
প্রনত নিফ্ট, প্রনত নদি, অেব্া প্রর্য়াজ্ি হর্ে আর্রা ঘিঘির্ার্ব্
নিয়নমত পনরেন্নতা ও জ্ীব্ািুমুি করার কাজ্ পনরচােিা করুি,
এব্ং ক্ষিয়ার করার উপকরর্ ও উচ্চ েুোঁ নকর স্থ্ািগুর্োর্ক আর্রা
ঘিঘি পনরষ্কার/জ্ীব্ািুমুি করুি।
কার্জ্র স্থ্ািগুর্ো (ক্ষযমি- ক্ষচয়ার, মাো রা ার স্থ্াি, কমেস্থ্র্ের
উপনরতে, মযাসাজ্ ক্ষটনব্ে) এব্ং পুিঃব্যব্হার উপর্যাগী
উপকরর্গুর্োর্ক প্রনতটি গ্রাহকর্ক ক্ষসব্া ক্ষদওয়ার পর পনরষ্কার
ও জ্ীব্ািুমুি করা নিনিত করুি।
ব্ারংব্ার ব্যব্হার উপর্যাগী সকে উপকরর্ (ক্ষযমি- নপয়ানসেং
গাি, ক্ষোর্সেপ/িযাম্প, ক্ষমটাে ইমনের্মন্ট) প্রনতব্ার ব্যব্হার ক্ষির্ে
যোযের্ার্ব্ পনরষ্কার ও জ্ীব্ািুমুি করর্ত হর্ব্।
পনরষ্কার এব্ং জ্ীব্ার্ুমুি করার জ্িয, COVID-19 এর ক্ষের্ে কাযেকর
নহর্সর্ব্ পনরর্ব্ি সংরের্ এর্জ্নি (Environmental Protection
Agency, EPA) িারা নির্ীত পনরর্ব্ি সংরের্ দপ্তর্রর (Department
of Environmental Conservation, DEC) সামগ্রী ব্যব্হার করুি।
উপযুি জ্ীব্ািুিািক ব্াোইর্য়র ক্ষের্ে টযানিং পােোরগুর্ো DOH
নির্দে নিকা অিুসরর্ করর্ত পার্র।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

স্ব়োস্থ্যনব্নধ্, পনরষ্ক়োরপনরচ্ছন্নর়্ো, ও
জীব়্োিুর্ুিকরণ
(চলর়্োি)

পনরর্েব্ার স্থ্ািটি পুর্রাপুনর পনরষ্কার করার জ্িয দুই জ্ি গ্রাহকর্ক
ক্ষসব্া প্রদার্ির মার্ে পযোপ্ত সময় রা ি
ু ।

সয়োগ়োযয়োগ

নিনিত করুি ক্ষয আপনি ক্ষেট-কতৃে ক ইসুযকৃ ত নির্দে িিাব্েী
পযোর্োচিা কর্রর্েি ও ব্ুর্ের্েি, এব্ং আপনি ক্ষসগুর্ো ব্াস্তব্ায়ি
করর্ব্ি।

যনদ ক্ষকার্িা কমীর COVID-19 যরা পর্ড়, ক্ষসর্ের্ে সম্ভাব্য ক্ষযসব্
স্থ্াি সংক্রনমত হর্ত পার্র, ক্ষযমি সব্ার যাতায়র্তর স্থ্ািগুর্ো,
ক্ষব্নি স্পিে করা হয় এরূপ উপনরতে প্রর্ৃ নত পনরষ্কার ও জ্ীব্ািুমুি
করুি। সর্ন্দহর্াজ্ি ব্া নিনিত ক্ষকাি কর্রািা ক্ষরাগী পাওয়া ক্ষগর্ে
পনরেন্নতা কার্জ্র ক্ষের্ে CDC নির্দে নিকা অিুসরর্ করুি।

কমী ও গ্রাহকরা যার্ত যোযে স্বাস্থ্যনব্নয, িারীনরক দূরত্ব মািা,
যোযে নপনপই (PPE) ব্যব্হার, এব্ং পনরেন্নতা ও জ্ীব্ািুমুিকরর্
ক্ষপ্রার্টাকে ক্ষমর্ি চর্ে ক্ষসটি স্মরর্ কনরর্য় নদর্ত ক্ষদাকার্ির নর্তর্র
ও ব্াইর্র নির্দে িিা সংব্নেত ক্ষিাটিি টানঙর্য় নদি।

একটি ক্ষযাগার্যাগ পনরকল্পিা ততনর করুি যার্ত প্রর্যাজ্য সব্ নির্দে িিা,
প্রনিের্, নসগর্িজ্ োকর্ব্, এব্ং সিদপ্রাপ্ত কমীর্দর তেয প্রদার্ির
নির্ে রর্যাগয উপায় উর্ে োকর্ব্। ওর্য়ব্র্পজ্, ক্ষটসট এব্ং ইর্মে
গ্রুপ, এব্ং ক্ষসািযাে নমনডয়া গর্ড় ক্ষতাোর কো নব্র্ব্চিা করুি।

আপিার প্রনতষ্ঠার্ি সব্াই পড়র্ত পার্র এমির্ার্ব্ পুর্রা সুরো
পনরকল্পিাটি টাঙাি।

নিনিং

কমীর্দরর্ক প্রনত 14 নদি পরপর COVID-19-এর পরীো করার্ত
হর্ব্ যার্ত পােোরটি ক্ষয অঞ্চর্ে অব্নস্থ্ত অঞ্চেটি যতনদি ক্ষেট
পুিরায় ক্ষ াোর তৃ তীয় যার্পর (Phase III) নির্দে িিার্ু ি োকর্ব্
ততনদি এর্ার্ব্ পরীো চানের্য় ক্ষযর্ত হর্ব্।
সকে কমীর জ্িয, এব্ং প্রর্যাজ্য ক্ষের্ে ক্ষর্ন্ডরর্দর জ্িযও, স্বাস্থ্য
নিনিং মূেযায়ি (ক্ষযমি- প্রশ্নপে পূরর্, তাপমাো যাচাই)
ব্াযযতামূেক করুি, তর্ব্ গ্রাহক ও ক্ষডনের্ানর কমীর্দর জ্িয
এ যরর্ির নিনিং ব্াযযতামূেক করা যার্ব্ িা।
িূযিপর্ে, নিনিংর্য়র মাযযর্ম যাচাই করা উনচত ক্ষয কমী
ও ক্ষর্ন্ডররা নির্নাি কাজ্গুর্ো করর্েি: (1) গত 14 নদর্ি
COVID-19 উপসগে সম্পর্কে জ্াির্ত ক্ষচর্য়র্ে, (2) গত 14 নদর্ি
COVID-19 পরীোয় পনজ্টির্ যরা পর্ড়র্ে, এব্ং/অেব্া (3) গত
14 নদর্ি COVID-19 হওয়া ব্া সর্ন্দহর্াজ্ি কার্রা ঘনিষ্ট সংস্পর্িে
এর্সর্ে। মূেযায়ি প্রনতনক্রয়া প্রনতনদি পযোর্োচিা করর্ত হর্ব্ এব্ং
এ যরর্ির পযোর্োচিা অব্িযই িনেব্ি করর্ত হর্ব্।
সাইর্টর সুরো পযের্ব্েক নহর্সর্ব্ একজ্ির্ক দানয়ত্ব নদি নযনি
সাইর্টর সুরো পনরকল্পিার সকে নদক নিরব্নেন্ন র্ার্ব্ ক্ষমর্ি
চো হর্ে নকিা তা পযের্ব্ের্ করর্ব্ি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

ক্ষযসব্ কমী সরাসনর ঘনিষ্ট সংস্পর্িে গ্রাহকর্দর ক্ষসব্া নদর্ে তারা
এ যরর্ির ক্ষসব্া ক্ষদওয়ার পূর্ব্ে ডায়াগিনেক পরীোর মাযযর্ম
COVID-19-এর পরীো কনরর্য়র্েি ক্ষসটি নিনিত করুি।
ক্ষকাি কমী গ্রাহকর্দর ক্ষসব্া নদর্ে ক্ষস কমী কর্রািা পরীো কনরর্য়র্ে
নকিা ক্ষসটি যাচাই কর্র নির্ত সংনিষ্ট গ্রাহকর্দর দৃঢ়র্ার্ব্ উৎসানহত
করা হর্ে।
ক্ষোকজ্ি আসার পূর্ব্েই ক্ষয ার্ি সম্ভব্ দূর ক্ষের্ক নিনিং করুি
(ক্ষযমি- ক্ষটনের্োি ব্া ইর্েকট্রনিক জ্নরর্পর মাযযর্ম)।
নিিারর্দরর্ক নির্য়াগকতে া-কতৃে ক সিািকৃ ত ব্যনির্দর মাযযর্ম প্রনিের্
নদর্ত হর্ব্ যারা CDC, DOH, ও OSHA-এর ক্ষপ্রার্টাকর্ের সার্ে পনরনচত
হর্ত হর্ব্ এব্ং যোযে নপনপই (PPE) পনরযাি করর্ব্।
কমী, দিেিােীসহ কমেস্থ্র্ে আসা প্রর্তযক ব্যনির েগ রা র্েি যার্ত
কর্র ক্ষকার্িা ব্যনি COVID-19 আক্রান্ত হর্ে কমেস্থ্র্ে পরস্পর্রর
সংস্পর্িে আসা সকের্ক নচনহ্নত করা যায়, অিুসরর্ করা যায়, এব্ং
অব্নহত করা যায়; এ েগ ক্ষের্ক যোযে PPE পরা গ্রাহক/ক্ষডনেব্ানর
কমীর্দর ব্াদ নদর্ত হর্ব্।

SAVE LIVES.

নিউই কত
পুির়ো স ়োল়ো
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের জিয
ব্যনিগর্ যত্ন সেব়্ো নিযেত নিক়ো

এই নির্দে নিকা নিউ ইয়কে অঞ্চর্ের ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য ক্ষযগুনে পুিরায় ক্ষ াোর অিুমনত ক্ষদওয়া
হর্য়র্ে। সম্পূর্ে নব্ব্রর্র্র জ্িয "ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim COVID-19
Guidance for Personal Care Services) ক্ষদ ুি।
COVID-19 গর্স্বাস্থ্য জ্রুনর অব্স্থ্ার সময়, ব্যনিগত যত্ন ক্ষসব্ার্ক সম্পনকে ত ক্ষেট এব্ং ক্ষেডার্রে প্রর্য়াজ্িীয়তার ক্ষয ক্ষকাি
পনরব্তে র্ির সার্ে হােিাগাদ োকর্ত হর্ব্ এব্ং এই পনরব্তে িগুর্ো তার্দর কাযেক্রর্ম অন্তর্ুে ি করর্ত হর্ব্। এই নির্দে নিকা
ক্ষকাি নব্দযমাি প্রর্যাজ্য স্থ্ািীয়, ক্ষেট, এব্ং ক্ষেডার্রে আইি, নিয়মকািুি এব্ং মাি প্রনতস্থ্াপি করার উর্্র্িয িয়।
এই নির্দে নিকা চু ে ব্যতীত অিযািয ব্যনিগত যত্ন ব্যব্সা এব্ং পনরর্েব্ার ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য, যার মর্যয রর্য়র্ে টযাটু এব্ং
ক্ষোোঁড়ার্িা সুনব্যা, ক্ষসৌন্দযে ব্ৃনি ক্ষসব্াদািকারী, মযার্সজ্ ক্ষেরানপ, স্পা, কসর্মর্টােনজ্, ি নব্নিষ্টতা, ইউনর্ এব্ং িিইউনর্ টযানিং, অেব্া ওয়ানসং। এই নির্দে নিকা ক্ষকাি চু ে সম্পনকে ত ব্যনিগত যত্ন পনরর্েব্ার (ক্ষযমি চু ে কাটা, রঙ,
ব্া োইনেং) ক্ষের্ে প্রর্যাজ্য িয়, যা "ক্ষহয়ার ক্ষসেুি এব্ং ব্ারব্ারির্পর জ্িয অন্তব্েতীকােীি COVID-19 নির্দে নিকা"
(Interim COVID-19 Guidance for Hair Salons and Barbershops) এ সর্বাযি করা হয়।

ব়্োধ্যর়্োর্ূলক

েুপ়োনরিকৃর্ েযব্ত ়োত্তর্ চচত়ো

নিনিং (চলর়্োি)

গ্রাহকর্দরর্ক স্বাস্থ্য নিনিং েরম পূরর্/ ক্ষযাগার্যাগ তেয প্রদাি করর্ত
উৎসানহত করুি যার্ত কর্র প্রর্য়াজ্ি হর্ে তার্দরর্ক েগর্ূ ি করা
যায় ব্া কন্টাক্ট ক্ষট্রনসংর্য়র জ্িয ক্ষযাগার্যাগ করা যায়। তর্ব্ তার্দরর্ক
এটি করর্ত ব্াযয করা যার্ব্ িা।
সর্ন্দহর্াজ্ি COVID-19 আক্রান্ত কমী নকংব্া COVID-19 ক্ষরাগীর
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্িে আসা ক্ষকাি কমীর ক্ষের কার্জ্ ক্ষযাগদার্ির ক্ষপ্রার্টাকে
ও িীনতমাো জ্াির্ত DOH নির্দে নিকাটি পড়ুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

