COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্ায় পেশাদািী ক্রীড়া প্ররশক্ষণ সুরবধাি জন্য
অন্তবব র্তীকালীন্ রন্র্দব রশকা

আেরন্ এই ন্রিটি ের্ি আেরন্ ন্ীর্ে রন্রির্ত কির্র্ত োর্িন্।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উর্েশয
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্া চলাকালীন পেশাদার পপার্টে টিসের োহলক এেং েযাসনজার এেং তাসদর প্রহশক্ষণ
েুহেধা/প্রহশক্ষণ পেনুযসক েুনরায় প ালা ো কার্টক্রে চাহলসয় র্াওয়ার েেয় COVID-19 এর প্রাদুেটাে পেসক োেধানতা
েংক্রান্ত হেহধ-হনসেধ প্রদান করার জনয এই অন্তেটতী হনসদট হশকা ("পেশাদারী ক্রীড়া প্রহশক্ষণ েুহেধার জনয COVID-19
এর অন্তেটতী হনসদট হশকা") ততহর িসয়সে।
এই হনসদট হশকাগুহল পকেলোত্র নযযনতে প্রসয়াজনীয়তা এেং হনসয়াগকতট া অহতহরক্ত েতকট তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসত
োসরন। এই হনসদট হশকা রাসজযর েুনরায় চালু িওয়ার হিতীয় ের্টাসয়র েেয় েেটাহধক েহরহচত জনস্বাসস্থ্যর অনুশীলসনর
উের হেহি কসর ততহর করা, এেং পর্ দহলসলর উের এই হনসদট হশকা হেহি কসর তা ঘন ঘন েহরেহতট ত িসত োসর এেং
িসয় োসক। দায়েদ্ধ েক্ষ – হনসচ েংজ্ঞাহয়ত অনুর্ায়ী – ক্রীড়া প্রহশক্ষণ কার্টক্রে েংক্রান্ত েে স্থ্ানীয়, পের্ এেং
পেডাসরল প্রসয়াজনীয়তা োলন করার জনয দায়েদ্ধ। দায়েদ্ধ েক্ষ এই প্রসয়াজনীয়তায় পর্সকাসনা িালনাগাদকরসণর োসে
েঙ্গত োকার জনয দায়েদ্ধ, পেইোসে েহরচালনা এেং/অেো োইসর্র হনরােিা েহরকল্পনার েসধয তা অন্তেুট ক্ত করার
জনযও দায়েদ্ধ োকসে।
েটভূ রি
7ই োচট, 2020 তাহরস , গেনটর অযান্ড্রু এে. কুওসো COVID-19 এর েহরসপ্রহক্ষসত একটি জরুহর অেস্থ্া পঘােণা কসর
হনেটািী আসদশ 202 জাহর কসরহেসলন। েেগ্র হনউইয়কট জুসড় COVID-19 এর কহেউহনটি ট্রান্সহেশন ঘসর্সে। আসরা
েহড়সয় েড়া হ্রাে করসত, পর্ াসন েম্ভে, েযহক্তসদর েসধয অেশযই অন্তত 6 েু সর্র োোহজক দযরত্ব েজায় রা সত িসে।
20 োচট 2020 তাহরস গেনটর কুওসো হনেটািী আসদশ 202.6 জাহর কসরন, র্াসত েেস্ত পগৌণ েযেোগুহলসক দপ্তসরর
দপ্তর েধযস্থ্ কেীসদর কাজকেটসক েন্ধ রা ার হনসদট শ পদওয়া িয়। অতযােশযকীয় েযেো, ঠিক পর্োসে এম্পায়ার পের্
পডসেলেসেন্ট কসেটাসরশন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসদট হশকা অনুর্ায়ী, েহরচালনহেহধ
েযহক্তগত হনসেধাজ্ঞার শতট ােলীর েসধয প্রসর্াজয নয় হকন্তু হনউ ইয়কট পের্ হডোর্টসেন্ট অে পিলে (Department of
Health, DOH) িারা জাহর করা েহরচ্ছন্ন এেং হনরােদ কাসজর েহরসেশ েজায় রা ার জনয প্রসয়াজনীয় েহরচালনহেহধ
এেং হনসদট শােলী পেসন চলসত িসে এেং র্ত পেহশ েম্ভেে োোহজক দযরত্ব েজায় রা াসত দৃঢ় অনুসরাধ করা িসয়সে।
12ই এহপ্রল, 2020 তাহরস , গেনটর কুওসো েেেস্ত অতযােশযকীয় েযেোয়ীক প্রহতষ্ঠানসক তার কেীসদর, র্ারা কেটস্থ্সল
উেহস্থ্ত আসে, হেনােযসলয তাসদর েুস র আচ্ছাদন, র্া তাসদর কাসজর েেয় জনোধারণ ো গ্রািকসদর েসঙ্গ েরােহর
েংসর্াগ ঘর্ার েেয় অেশযই েযেিার করসত িসে, তা প্রদান করসত হনেটািী আসদশ 202.16 জাহর কসরহেসলন। 15
এহপ্রল 2020 তাহরস গেনটর কুওসো হনেটািী আসদশ 202.17 জাহর কসরসেন, র্া দুই েেসরর পেহশ েয়েী এেং
হচহকৎোগতোসে েুস র আেরণ েিন করসত েক্ষে েকলসক একটি েেটজনীন স্থ্াসন এেং র্ ন োোহজক দযরত্ব েজায়
রা া েম্ভে নয়, ো র্ ন োোহজক দুরত্ব েজায় রা সেন না, ত ন তাসদর নাক ও েু একটি োস্ক অেো কােসড়র

ততহর েুস র আেরণ হদসয় ঢাকার জনয হনসদট শ পদয়। 16 এহপ্রল 2020 তাহরস গেনটর কুওসো হনেটািী আসদশ 202.18
জাহর কসরন র্া েরকারী এেং পেেরকারী েহরেিণ ো অনযানয োড়ার েহরেিণ েযেিার করা দুই েেসরর পেহশ
েয়সের এেং হচহকৎোগতোসে একটি েুস র আেরণ েিণ করসত েক্ষে েকল োনুেসক অেশযই পকান র্াত্রার েেয়
তাসদর নাক এেং েুস র উের একটি োস্ক অেো েুস র আেরণ েরার হনসদট শ পদয়। এোড়াও েরকাহর ো পেেরকাহর
েহরেিসনর পর্ পকান েহরচালক ো চালকসক একটি েুস র আেরণ ো োস্ক র্া তাসদর নাক এেং েু পঢসক রাস , র্া
েরার হনসদট শ পদয় র্ ন পতেন পকান গাহড়সত পকান র্াত্রী োসক। েযেোহয়ক প্রহতষ্ঠাসনর েহরচালক/োহলকসদর, েুস র
আেরণ ো োসস্কর আেহশযকতা না পেসন চলা েযহক্তেগটসক প্রসেশ করসত না পদওয়ার অহধকার প্রদান কসর গেনটর
কুওসো, 29 পশ পে, 2020 তাহরস হনেটািী আসদশ 202.34 জাহর কসরসেন।
26পশ এহপ্রল, 2020 তাহরস গেনটর কুওসো পঘােণা কসরন পর্ তেয-েহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেেসণ ের্টায় হেহিসত
হনউইয়সকট হশল্প এেং েযেো েুনরায় প ালার েযাোসর ের্টায় হেহিক দৃহিেহঙ্গ গ্রিণ করা িসে। 4 পে 2020 তাহরস
গেনটর েযেস্থ্া কসরন পর্ নতু ন COVID-19 েংক্রেণ জনোস্থ্ েহরসেো লক্ষণ হেহিক েরীক্ষা এেং কন্টাক্ট পট্রহেং েি
জনস্বাসস্থ্যর হেহেন্ন হদক োোয় পরস আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে। 11 পে, 2020-এ, গেনটর কুওসো পঘােণা
কসরন পর্, হনউ ইয়সকট র পেশ হকেু অঞ্চসল 15 পে, 2020-এর প্রেে ের্টায় শুরু িসে, র্া উেলেয আঞ্চহলক পেহট্রক্স
এেং েযচসকর উের হেহি কসর। 29 পে, 2020 তাহরস , গেনটর কুওসো পঘােণা কসরসেন পর্ পেসর্র হেহেন্ন অঞ্চসল
েুনরায় প ালার হিতীয় ের্টায় শুরু িসে, এেং োইরােটি হকোসে প্রহতসরাধ করা পর্সত োসর তা অনেরত ের্টসেক্ষণ
করার জনয হনউ ইয়কট োেী, েরকারী কেটকতট া এেং হেসশেজ্ঞসদর জনয রাসজযর হেস্তৃ ত পডর্া েংগ্রসির প্রসচিাসক একহত্রত
করসত একটি নতু ন প্রারহম্ভক েতকীকরণ ডযাশসোডট োস্তোয়ন েযেিার করার কোও পঘােণা কসরসেন। 11 ই জুন,
2020 তাহরস , গেনটর কুওসো, জুন োসের 12 তাহরস হনউ ইয়সকট র পেশ হকেু অঞ্চসল হরওসেহনংসয়র হিতীয় ের্টায়
আরম্ভ িসে েসল পঘােণা কসরসেন।
হনম্নহলহ ত োন োড়াও, অতযােশযক এেং অনােশযক উেয় েযেো স্বাস্থ্য হেোগ (Department of Health, DOH)
এর জাহর করা েহরচ্ছন্ন এেং হনরােদ কেট েহরসেশ েজায় রা ার জনয হনসদট শনা ও আসদশ পেসন চলসত িসে।
অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন পর্, হনউ ইয়কট পের্ িারা ইেুয করা অনযানয েহরচালনাহেহধ পেসক এই নহেসত উসে
েহরচালনা হেহধ েৃেক, অহধক োম্প্রহতক হনসদট হশকা প্রসয়াগ করা িসে।

করা

রন্উ ইয়কব পের্ট দারয়ত্বশীল ক্রীড়া প্ররশক্ষণ কার্ব কলার্েি িান্দণ্ড
আসেহরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), পেন্টােট ের হডহজজ কসেল
অযান্ড হপ্রসেনশন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনোয়রনসেন্ট পপ্রাসর্কশন এসজহন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং োহকট ন র্ুক্তরাসের শ্রে হেোসগর অকুসেশনাল পেেটি অযান্ড পিলে
অযাডহেহনসেশন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূে নযযনতে োন, তসে
পের্ু কুর েসধয েীোেদ্ধ নয়, তা েি প্রসর্াজয পেডাসরল শতট ােলী েসেটােহর পেসর্র নযযনতে োনদণ্ড েযরণ না কসর
পকাসনা পেশাদার ক্রীড়া প্রহশক্ষণ কার্টকলাে েহরচাহলত িসত োরসে না।
এই হনসদট হশকার েসধয োকা পেসর্র োন COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ার েেয় েহরচাহলত েকল পেশাদার ক্রীড়া
প্রহশক্ষণ কার্টক্রসের পক্ষসত্র প্রসর্াজয র্তক্ষণ না পের্ কতৃট ক োহতল ো েংসশাধন করা িয়। পেহেহলটির
োহলক/েহরচালক, ো পেহেহলটির োহলক/েহরচালক িারা হনসয়াহজত অনয পকাসনা েক্ষ (উেয় পক্ষসত্রই, "দায়েদ্ধ
েক্ষগণ") এই োনদণ্ডগুহল েযরণ করার জনয দায়েদ্ধ োকসেন।
হনেনহলহ ত হনসদট হশকা হতনটি হনহদট ি হেোসগ েংগঠিত করা িসয়সে: োনুে, স্থ্ান, এেং প্রহক্রয়ােেযি

I. িান্ুষ

2

A. শািীরিক দূিত্ব
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহিত করসত িসে পর্ োহড়র পেতসর েম্পাহদত পর্সকাসনা প্রহশক্ষণ, হচহকৎো ো কাসজর পক্ষসত্র,
উেহস্থ্ত জনেং যা েি একটি হনহদট ি এলাকার জনয োটিটহেসকর্ অে অকুেযাহন্স িারা হনধটাহরত েসেটাচ্চ জনেং যার
50%-এর েসধয েীোেদ্ধ োকসে; এেং

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর হনহিত করা উহচত পর্ েযহক্তসদর েসধয েে েেয় অন্তত েয় েু র্ দযরত্ব েজায় োসক, র্হদ না েযল
কার্টকলাসের কারসণ স্বল্প দযরসত্বর প্রসয়াজন িয় (পর্েন পেয়ারসদর জনয পেহডসকল হট্রর্সেন্ট)। র্ নই পকান েযহক্তর
অনয েযহক্তর েয় েু সর্র েসধয আেসত িসে, ত ন গ্রিণসর্াগয েু ােরণ েরসত িসে। র্হদ অনয পকউ
অপ্রতযাহশতোসে েয় েু সর্র েসধয আসে তািসল েযহক্তসদর অেশযই েু ােরণ েরার জনয প্রস্তুত োকসত িসে।
o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ ত েুস র আেরণগুহলর েসধয অন্তেুট ক্ত হকন্তু েীহেত নয়, েু
ঢাসক এরকে কােসড়র েুস র আেরণ এেং হডজসোসজসেল োস্কে।

এেং নাক উেয়ই

o

র্হদও, কাসজর ধরসনর জনয পর্ াসন োধারণত েযহক্তগত েুরক্ষােযলক েরঞ্জাসের (PPE) একটি উচ্চ োসনর
েুরক্ষার প্রসয়াজন পেইেে পক্ষসত্র কেটসক্ষসত্রর কার্টকলােগুহলর জনয কােসড়র, হডজসোসজসেল, ো অনযানয োহড়সত
ততহর েুস র আেরণ স্বীকৃ ত নয়। পেইেেস্ত কার্টকলাসের জনয, পেশাগত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদট হশকা অনুর্ায়ী েংজ্ঞাহয়ত করা হেদযোন
হশসল্পর োনদণ্ড অনুর্ায়ী N95 পরহপসরর্ার ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযািত রা া উহচত।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচত েযহক্তসদর েসন কহরসয় পদওয়া পর্ তাসদর পশয়ারকৃ ত স্থ্াসন (পর্েন লহে, কহরসডার, হলের্,
োধারণ আউর্সডার পপে) েু ােরণ েরসত িসে র্ ন নযযনতে েয় েু র্ দযরত্ব েম্ভে নয়।

•

র্ ন পকান প সলায়াড় শারীহরক কেটকাসণ্ড হনসয়াহজত োসকন ত ন েু ােরণ অেোরণ করা পর্সত োসর, হকন্তু
শারীহরক কেটকাসণ্ড হনসয়াহজত প সলায়াড়রা র্াসত েে েেয় োোহজক দযরত্ব েজায় রা সত োসর তা হনহিত করার
জনয র্োর্ে েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে। এই েদসক্ষেগুহলসত পর্ পকান েেয় একটি অনুশীলন কসক্ষ উেহস্থ্ত
প সলায়াসড়র েং যার উের হেহধহনসেধ অন্তেুট ক্ত োকসত োসর, অেো পেহয়ং পকার্ট েযেিার করা প সলায়াড়সদর
েং যা েীহেত করসত োসর (পর্েন োসস্কর্েল দসলর জনয প্রহত োসস্কসর্ একজন প সলায়াড়)।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর পর্সকান োধারণ ইনসডার ো আউর্সডার েোর জায়গা েন্ধ করার কো হেসেচনা করা উহচত। এই
ধরসনর জায়গা প ালা োকসল, দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই েোর জায়গা রদেদল করসত িসে (পর্েন পচয়ার, পর্হেল)
র্াসত েযহক্তরা েে হদক পেসক অন্তত েয় েু র্ েযেধাসন োসক (পর্েন োশাোহশ এেং এসক অেসরর েুস ােুহ
িওয়ার েেয়)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষ তাসদর কেী এেং পেয়ারসদর জনয ওয়াকট সেশন এেং েোর জায়গার েং যা এেং েযেিার েহরেতট ন
এেং/অেো েীোেদ্ধ করসত োসর, র্াসত েযহক্তরা েে হদক পেসক অন্তত েয় েু র্ দযরত্ব (পর্েন োশাোহশ এেং
র্ ন এসক অেসরর েুস ােুহ িয়) েজায় রা সত োসর এেং একজন েযেিাসরর ের েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত না
কসর ওয়াকট সেশন োগাোহগ না কসর। র্ ন একাহধক প সলায়াড় একই রুসে েরঞ্জাে েযেিার করসে (পর্েন
ওয়াকট আউর্ েরঞ্জাে, হচহকৎো পর্হেল), েযেিাসরর েুহেধাগুসলা অেশযই কেেসক্ষ োসরা েু র্ দযসর োকসত িসে।
র্ ন ওয়াকট সেশন ো েুহেধাগুহলর েসধয দযরত্ব েজায় রা া েম্ভে নয়, দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই েু ােরণ েরেরাি
করসত িসে এেং/অেো শারীহরক প্রহতেন্ধকতা (পর্েন োহেক হশহডং পদয়াল ততহর করসত িসে, েু ােরণ
েযেিাসরর েহরেসতট , পর্ াসন এগুহল োয়ু প্রোি, শীতাতে হনয়ন্ত্রণ ো পেহন্টসলশন প্রোহেত করসে না)।
o

OSHA হনসদট হশকা অনুর্ায়ী শারীহরক দযরত্ব েজায় রা ার জনয োধা ততহর করা উহচত।

o

শারীহরক প্রহতেন্ধকতার অন্তেুট ক্ত িসত োসর: হেে েদট া, হকউহেকল, পেহক্সগ্লাে ো অনুরূে উেকরণ, ো
অনযানয জলসরাধী হেোজন ো োটিটশন।
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•

দায়েদ্ধ েক্ষসক একই েেসয় একাহধক েযহক্তর পোর্ েীোেদ্ধ স্থ্ান (এহলসের্র, োে রুে, লকার রুে) েযেিার
হনহেদ্ধ করা উহচত, র্হদ না একই েেসয় এই ধরসনর স্থ্াসনর েকল েযহক্ত গ্রিণসর্াগয েু ােরণ েহরধান কসর।
র্হদও, েু ােরণ েযেিার করা েসিও জনেং যা এলাকার ো র্ানোিসনর েসেটাচ্চ ক্ষেতার 50% অহতক্রে করসত
োরসে না, র্হদ না এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা িয়। দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচত
হনরােিা পপ্রাসর্াকল েজায় পরস র্ত পেহশ োইসরর োতাে পঢাকার েযেস্থ্া কসর োয়ু চলাচল েৃহদ্ধ করা (পর্েন
জানালা এেং দরজা প ালা)। দায়েদ্ধ েক্ষগণ, হলেসর্র জনয অসেক্ষা করার জায়গাগুহলসত জনেোগে র্াসত না িয়
এেং হলেসর্ র্তজন পর্সত োরসেন তার েং যা েীহেত কসর, হেহড়র েযেিাসরর েসতা, অহতহরক্ত েযেস্থ্া পনসেন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহিত করসত িসে পর্ র্ ন কেটচারী, প সলায়াড় এেং দসলর কেীরা েুহেধার চারোসশ েহরেিন
র্ানোিন েযেিার কসর (পর্েন গলে কার্ট), প্রহতটি গাহড় একক আসরািীসদর েসধয েীোেদ্ধ োসক র্হদ না েকল
আসরািী র্োর্ে েু ােরণ েসর োসক।
o

অতযােশযকীয় রক্ষণাসেক্ষণ কেীসদর (পর্েন গ্রাউন্ডহকোর) েযেহৃত র্ানোিন পশয়ার করা পর্সত োসর র্হদ
আসরািীরা েে েেয় েু ােরণ এেং গ্লােে েসর োসক।
▪

o

ঘহনষ্ঠ ো হনকর্ পর্াগাসর্াসগর েং যা েীহেত করার জনয রক্ষণাসেক্ষণ কেীসদর পজাড়া/পোর্ গ্রুসে হনসয়াগ
করার েুোহরশ করা িসচ্ছ।

েকল র্ানোিন (পর্েন গলে কার্ট, গ্রাউন্ডহকোর র্ানোিন) েযেিাসরর ের এেং অনয পকান েযহক্ত িারা
েযেহৃত িওয়ার আসগ েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক েংকীণট রাস্তা, োরান্দা, ো োাঁকা জায়গায় তীর হদসয় পর্ে ো হচহ্ন েযেিার কসর হি-েু ী চলাচল
কোসনার েযেস্থ্া রা সত িসে, এেং োধারণত েযেহৃত এলাকায় ো পর্েে জায়গায় োধারণত পলাকজন জড় িয়
ো লাইসন দাড়ায় (পর্েন এহলসের্সরর প্রসেশ, এসস্কসলর্র, লহে, ক্লক ইন/আউর্ পেশন, স্বাস্থ্য েরীক্ষা পেশন)
পে াসন েয় েু র্ ের ের দযরসত্বর হচহ্ন হদসত িসে।

•

দায়েদ্ধ
দায়েদ্ধ
দপ্তসরর
েযেিার

েক্ষসক োরা েযাহেহলটি জুসড় হচহ্ন লাগাসত িসে, র্া DOH এর COVID-19 হচসহ্নর োসে োেঞ্জেযেযণট।
েক্ষগণ তাসদর কেটস্থ্ল হনহদট ি হনজস্ব কাসোোইজ করা োইসনজ ততহর করসত োসরন, হকন্তু পেই োইসনজ
োইসনসজর োসে েংগহতেযণট িসত িসে। েযহক্তসদর হনসম্নাক্ত হেেয়গুহল েসন কহরসয় পদওয়ার জনয হচসহ্নর
করা উহচত:

o

েরষ্পসরর পেসক েয় েু র্ দযরত্ব েজায় রা া না পগসল হনসজসদর নাক এেং েু

পঢসক রা সত িসে।

o

PPE র্োর্েোসে েংরক্ষণ করা, এেং র্ ন োহতল করসত িসে ত ন োহতল করা।

o

শারীহরক দযরসত্বর হনসদট শীকাগুহল পেসন চলা।

o

COVID-19 এর উেেগট ো েংক্রেসণর প্রহতসেদন করা, এেং হকোসে এটি করা উহচত।

o

িাসতর স্বাস্থ্যহেহধ এেং েহরষ্কার ও জীোণুেুক্তকরণ হনসদট হশকাগুহল পেসন চলা।

o

শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত র্োর্ে স্বাস্থ্যহেহধ এেং কাশোর হশিাচার পেসন চলা।

B. আবদ্ধ স্থ্ার্ন্ সিার্বশ
•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক অেশযই েশরীসর েেসেত িওয়া েীহেত করসত িসে (পর্েন দলগত হেটিং) েে পচসয় পেশী
র্তর্া েম্ভে এেং অনযানয েদ্ধহত পর্েন হেহডও ো পর্হলকনোসরহন্সং এর েসতা েদ্ধহত েযেিার করা, CDC-র
হনসদট হশকা অনুর্ায়ী "েযেো ও হনসয়াগকারীসদর জনয অন্তেটতী হনসদট হশকা কসরানাোইরাে পরাগ 2019 (COVID19) এর হেরুসদ্ধ েহরকল্পনা এেং প্রহতহক্রয়ার জনয" (Interim Guidance for Businesses and Employers to
Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019। র্ ন হেহডওকনোসরহন্সং ো পর্হলকনোসরহন্সং েম্ভে িয়
না, ত ন দাহয়ত্বশীল দলগুসলার প ালা, োলোসে পেহন্টসলর্াসরর েসধয হেটিং করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত
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পর্ েযহক্ত এক আসরকজসনর েসধয েয় েু র্ োোহজক দযরত্ব েজায় রা সে (পর্েন পচয়ার োকসল, পচয়াসরর
েধযেতী জায়গা পেসড় পদওয়া, েযহক্তেগটসক একর্া পচয়ার পেসড় েসর পচয়াসরেেসত িসে)।
•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচত অপ্রসয়াজনীয় েুসর্াগ-েুহেধা এেং োম্প্রদাহয়ক এলাকা েন্ধ করা র্া েোসেশসক উৎোহিত কসর
অেো উচ্চ পশট এলাকা (পর্েন পেহন্ডং পেহশন, োম্প্রদাহয়ক কহে পেহশন, ক্লাে িাউজ)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষ তাসদর প সলায়াড়সদর েযহক্তগতোসে পোতলজাত োনীয় এেং একক েযেিাসরর াদয োেগ্রী েরেরাি
করসত োসর কে ো পশটহেিীন হনসয়াহজত পপসে (উদািরণস্বরূে, একটি হনহদট ি রুসে, একটি পর্হেসল দযসর দযসর)।
শুধুোত্র একজন প সলায়াড়সক পর্ পকান েেয় একটি জায়গায় উেহস্থ্ত োকসত িসে, এেং রুসে পঢাকার জনয লাইসন
দাাঁহড়সয় োকা পর্ পকান প সলায়াড়সক এসক অেসরর পেসক েয় েু র্ দযরত্ব েজায় রা সত িসে। রুে েুনরায় েজুদ
করার জনয হনসয়াহজত প সলায়াড় এেং েযহক্তসদর অেশযই প্রসেসশর আসগ এেং েসর িাসতর েহরচ্ছন্নতা েম্পন্ন করসত
িসে এেং রুসে োকাকালীন একটি েু ােরণ েরসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক স্বল্প েহরের এলাকায়, পর্েন হেশ্রােকক্ষ এেং লকার রুসে ের্টাপ্ত োোহজক দযরসত্বর োলসনর
েযেস্থ্া করসত িসে, এেং এই ধরসনর এলাকায় র্ ন োোহজক দযরত্ব রক্ষা করা র্াসে না, ত ন পলাক েোগে
েীোেদ্ধ রা ার জনয োইসনজ এেং হেসেে (পর্েন েযেহৃত িওয়ার হচহ্ন) েযেিার করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক পর্ পকান জোসয়সতর েেসয় (পর্েন, কহে হেরহত, াোর, এেং হশেসর্র শুরু/পশে) োোহজক
দযরত্ব (পর্েন, েয় েু র্ জায়গা) োলন করার জনয প সলায়াড় এেং কেীসদর জনয হেহেন্ন হশহডউল হদসত িসে।

•

অপ্রসয়াজনীয় োধারণ এলাকা (পর্েন শুকসনা োউনা, হেে রুে, পকাড র্াে, অহক্সসজন ো ক্রাসয়াসেরাহে পচম্বার)
েন্ধ োকসত িসে।

C. কিব র্ক্ষর্েি সরক্রয়র্তা
•

দলগত েুহেধায় পকেল েযহক্তগত ওয়াকট আউর্ অনুসোহদত; গ্রুে প্রযাকটিে (পর্েন হিসেজ, হেক-আে পগে)
হনহেদ্ধ।

•

পকাহচং িসত োসর, হকন্তু পকাচসদর েে েেয় ের্টাপ্ত োোহজক দযরত্ব েজায় রা সত িসে, এেং দায়েদ্ধ েক্ষসক
প সলায়াড় এেং কেীসদর েসধয হেহেন্ন পর্াগাসর্াসগর েং যা কোসত প সলায়াড় প্রহত একজন পকাচ/প্রহশক্ষক হনসয়াগ
করসত উৎোহিত করা িয়।

•

স্বতন্ত্র দসলর কেীরা প্রসয়াজন অনুোসর হচহকৎো প্রদান করসত োসরন, র্হদ এই ধরসনর কেীরা তাসদর প্রদি
হচহকৎো পেোর জনয প্রসয়াজনীয় র্োর্ে PPE েযেিার কসরন এেং শারীহরক পশটসক েসেটাচ্চ োত্রায় কহেসয় আনা
িয়।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক দৃঢ়োসে েরােশট পদওয়া িয় দসলর প্রহশক্ষসণর জনয প্রসয়াজনীয় েুহেধা রক্ষণাসেক্ষণ নযযনতে করার
জনয (পর্েন গলে পকাসেট পকান োঙ্কার পরক পনই, োটির পর্হনে পকাসর্ট কে ঘন ঘন রক্ষণাসেক্ষণ)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই আন্তঃেযহক্তগত পর্াগাসর্াগ এেং েোসেশ কোসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, পর্েন:
o

শুধুোত্র পেই েে কেটচারীসদর েসধয েশরীসর উেহস্থ্হত েীহেত করা, র্াসদর োইসর্ োকা প্রসয়াজন অেো
েযহক্তগত দসলর েদেয এেং পকাচ র্ারা েযহক্তগত প্রহশক্ষসণর জনয েুহেধা েযেিার করসেন;

o

েুহেধার েেয় েেন্বয় করা;

o

োোহজক দযরসত্বর হনসদট হশকা োলসনর জনয অন-োইর্ কেটচারী এেং প সলায়াসড়র েং যা হ্রাে করা;

o

হশেটিং হডজাইন (অেটাৎ এ/হে টিে, আআর/র্াওয়ার েেয় আগু হেেু কসর পদওয়া);
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o

পর্ েে কাজ (পর্েন হেহজকযাল কহন্ডশহনং হিল, HORSE) করার েেয় োোহজক দযরত্ব োলন করা র্ায়
পেগুহলসক পর্েে কাসজর েেয় োোহজক দযরত্ব োলন করা র্ায় না (এক-এক, 5-3-1) তাসদর উের
অগ্রাহধকার পদওয়া;

o

কাসজর এেং প্রহশক্ষসণর েেয়েুহচ হেহেন্ন করা এেং দ লকৃ ত এলাকা হনসদট শ করার জনয হচহ্ন েযেিার কসর
একটি এলাকায় একাহধক প সলায়াসড়র প্রহশক্ষণ/োে কেীসদর কাজ করা এহড়সয় চলা; এেং/অেো

o

নতু ন হনয়ে এেং অনুশীলন েযা যা করার জনয েুহেধায় হেসর আোর আসগ প সলায়াড় এেং প্রসয়াজনীয়
কেটচারীসদর জনয দযরেতী হশক্ষােযলক েো েহরচালনা করা।

D. েলােল ও বারণজয
•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচৎ োইসর্ অেহরিার্ট নয় এেন দশটনােীসদর হনহেদ্ধ করা, র্তদযর েম্ভে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক, েংসর্াগ র্তর্া েম্ভে েীহেত কসর হেক-আে এেং পডহলোহরর জনয অেশযই হনহদট ি এলাকা স্থ্ােন
করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর অন-োইর্ হেেহিয়া (উদািরণস্বরূে প্রহশক্ষণ পেসড় র্াওয়া েযহক্তসদর জনয একটি প্রস্থ্ানিার এেং
প্রহশক্ষসণর জনয আো েযহক্তসদর জনয েৃেক প্রসেশিার হনধটারণ করা উহচত) এেং চলাচল (উদািরণস্বরূে
প সলায়াড়সদর েেসচসয় কে েং যক প্রসয়াজনীয় েুহেধা েযেিার করা উহচত)) েীহেত করা উহচত।

•

দায়েদ্ধ েসক্ষর উহচত প্রসেশিাসরর েং যা েীহেত করা (1) েেসন দশটনােীসদর প্রোি েহরচালনা করার জনয এেং
(2) স্বাস্থ্য েরীক্ষার েুহেধা প্রদান করা, পর্েনর্া পেকশন III "প্রহক্রয়া", উেধারা এ "হিহনং এেং েরীক্ষা" এ
েণটনা করা িসয়সে।
o

দায়েদ্ধ েক্ষসক হিহনংসয়র জনয প্রহতষ্ঠাসনর পেতসর ো োইসর লাইসন দাাঁহড়সয় োকা অেস্থ্ায় েয় েু র্ োোহজক
দযরত্ব েজায় রা ার জনয একটি েহরকল্পনা ততহর করসত িসে, পর্েন প্রসর্াজয।

II. জায়গা
A. প্ররর্তিক্ষািূলক সিঞ্জাি
•

হনহদট ি কেটসক্ষসত্রর হক্রয়াকলাসের জনয প্রসয়াজনীয় PPE োড়াও, দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক অেশযই গ্রিণসর্াগয েুস র
আেরণ েংগ্রি করসত, ততহর করসত ো অনযোয় অজটন করসত িসে এেং এই ধরসনর আেরণ কেটসক্ষসত্র োকাকালীন
কেটচারী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর হেনােযসলয প্রদান করা উহচত। র্হদ একজন কেীর প্রহতস্থ্ােন প্রসয়াজন
িয় তার জনয েুস র আেরণ, োস্ক এেং অনযানয প্রসয়াজনীয় েযহক্তগত প্রহতরক্ষােযলক েরঞ্জাে (PPE) এর ের্টাপ্ত
েরেরাি িাসত োকা উহচত গ্রিণসর্াগয েুস র আেরসণর েসধয অন্তেুট ক্ত োকসে, হকন্তু তাসতই েীোেদ্ধ নয়, কােড়
(পর্েন, োহড়সত পেলাই করা, কুইক কার্, েযান্ডানা), োহজটকযাল োস্ক, N95 পরহপসরর্র এেং পেে হেড।

•

েুস র আেরণগুহল অেশযই েহরষ্কার করসত এেং েদলাসত িসে এেং পশয়ার করা র্াসে না। অনুগ্রি কসর কােসড়র
েুস র আেরণ এেং অনযানয ধরসনর েযহক্তগত প্রহতরক্ষােযলক েরঞ্জাে (PPE) েম্পসকট অহতহরক্ত তসেযর জনয এেং
তার োসে তা েযেিার এেং েহরষ্কাসরর হনসদট শােলীর জনয পরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ পকন্দ্র (CDC) এর হনসদট হশকা
পদ ুন।
o

লক্ষয রা সেন পর্, পর্েে পক্ষসত্র কাসজর প্রকৃ হতর কারসণ েযহক্তগত প্রহতরক্ষােযলক েরঞ্জাে হিোসে উচ্চ োত্রার
েুরক্ষা প্রসয়াজন িয় পেেে পক্ষসত্র কােড়, হডেসোসজেল েু ােরণ কেটসক্ষসত্রর কার্টকলাসের জনয েু আেরণ
হিোসে গ্রিণসর্াগয নয়। উদািরণস্বরূে, র্হদ হনহদট ি কার্টক্রসের গতানুগহতক কাসজ N95 পরহপসরসট্রর প্রসয়াজন

6

িয়, তািসল একটি কােড় ো োহড়সত ততহর োস্ক র্সেি িসে না। দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক এই ধরসনর হনরােিা
েরঞ্জাসের জনয পেশাগত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন (OSHA) োন পেসন চলসত িসে।
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর হনজস্ব গ্রিণসর্াগয েু ােরণ েযেিার করসত অনুেহত হদসত
িসে হকন্তু কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর তাসদর হনসজর েু ােরণ েরেরাি করসত োধয করসত োরসে না।
উেরন্তু, এই হনসদট হশকা কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর তাসদর েযহক্তগত োহলকানাধীন অহতহরক্ত
প্রহতরক্ষােযলক আেরণ (পর্েন োহজটকাল োস্ক, N95 পরহপসরর্র, ো পেে হশড) েরা পেসক প্রহতসরাধ করসে না,
অেো অনযোয় র্হদ দায়েদ্ধ েক্ষ অনুর্ায়ী তাসদর কাসজর প্রকৃ হতর কারসণ কেী এেং ঠিকাদারসদর আসরা পেহশ
হনরােিােযলক েযহক্তগত প্রহতরক্ষােযলক েরঞ্জাে (PPE) েযেিাসরর প্রসয়াজন িয়। হনসয়াগকতট াসদর েকল প্রসর্াজয
পেশাগত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন (OSHA) োন পেসন চলসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই PPE - র্ার েসধয েু ােরণ অন্তেুট ক্ত, হকন্তু েীোেদ্ধ নয়- হকোসে র্োর্ে োসে েরা
র্ায়, ুসল পনওয়া র্ায়, েহরষ্কার করসত িয় (পর্েন প্রসর্াজয), এেং পেসল পদওয়া র্ায় পেই হেেসয় কেী,
প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর প্রহশক্ষণ হদসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর হলের্, লহে েি োধারণ এলাকায় এেং েুহেধার
চারোসশ ভ্রেসণর েেয় েু ােরণ েরসত উেসদশ হদসত িসে।
o

অহেসে পর্ পকান কার্টকলাসের জনয দায়েদ্ধ েসক্ষর অহেে ওয়াকট সপে হনসদট হশকা অনুেরণ করা উহচত।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই হনহিত করসত িসে পর্ কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেরা েয় েু র্ দযরসত্বর েসধয এেং
পকান শারীহরক প্রহতেন্ধকতা োড়াই (উদািরণস্বরূে পেহক্সগ্লাে) এসক অেসরর োসে হেেহিয়া করার েেয়
েু ােরণ েহরধান কসর।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুসলার হরসেেশান এেং হনরােিা পডসস্ক শারীহরক প্রহতেন্ধকতা স্থ্ােন করা উহচত।
o

উেসর পর্েন পেকশন I "োনুে", এর োেসেকশন "শারীহরক দযরত্ব" অংসশ উসে করা িসয়সে, শারীহরক
প্রহতেন্ধকতা (পর্েন পেহক্সগ্লাে ো অনুরূে উোদান) র্া OSHA-র হনসদট হশকা অনুর্ায়ী স্থ্ােন করা উহচত।

o

দায়েদ্ধ েক্ষসক কাে, উেকরণ, এেং র্ানোিসনর েসতা োগাোহগ করা েস্তু, পেইোসে র্াচহিসনর োগাোহগ
করা েৃষ্ঠতলগুহল পশট করা েীহেত করসত িসে; অেো, োগাোহগ করা হজহনেগুহলর ো প্রায়শই পশট করা
েৃষ্ঠতলগুহলর েংপসশট আোর েেয় গ্লােে (কাসজর প্রসয়াজনীয়তা অনুর্ায়ী ো পেহডসকল); অেো েযহক্তসদর
হনসজসদর িাত োগাোহগ করা হজহনেগুহলর েংপসশট আোর আসগ এেং েসর জীোণুেুক্ত করসত িসে।

B. স্বাস্থ্যরবরধ, েরিষ্কিণ এবং জীবাণুিুক্তকিণ
•

প্রােহঙ্গকতা অনুর্ায়ী, দায়েদ্ধ েক্ষগণসক "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং পেেরকাহর পকন্দ্রগুহল েহরষ্কার এেং
জীোণুেুক্ত করার হনসদট হশকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19), এেং "েcেহড়সয় েড়া োোন" (STOP THE SPREAD) পোোর েসেত CDC এেং DOH এর
প্রস্তাহেত স্বাস্থ্যহেহধ এেং েহরষ্করণ ও জীোণুেুক্তকরসণর আেহশযক শতট গুহল পেসন চলা িসচ্ছ হকনা তা দায়েদ্ধ
েক্ষগণসক হনহিত করসত িসে। দায়েদ্ধ েক্ষগণসক অেশযই লগ পেনসর্ন করসত িসে র্াসত েহরেুরণ ও
জীোণুেুক্তকরসণর তাহর , েেয় এেং েহরচ্ছন্নতার েহরের অন্তেুট ক্ত োকসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসদর োইসর্ িাত পধায়ার জায়গা হদসত িসে এেং তা পদ াসশানা করসত িসে, হনম্নরূসে:
o

িাত পধায়ার জনয: োোন, প্রোহিত উষ্ণ োহন, হডেসোসজেল কাগসজর পতায়াসল, এেং একটি লাইনড গারসেজ
কযান।
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o

িাসতর েহরচ্ছন্নতার জনয: পর্েে এলাকায় িাত পধায়ার েুহেধা উেলেয ো োস্তহেক নয় পে াসন একটি
অযালসকািল হেহিক িযান্ড েযাহনর্াইজার েযেিার করসত িসে র্াসত অন্তত 60% অযালসকািল রসয়সে।

o

েেসনর োধারণ এলাকা জুসড় িযান্ড েযাহনর্াইজার উেলেয করুন (উদািরণস্বরূে লহে)। এর্া েুহেধাজনক
জায়গায় রা া উহচত, পর্েন প্রসেশিার, প্রস্থ্ান িার, হলের্, এেং হেহকউহরটি/হরসেপ্সন পডসস্ক। পর্ াসন েম্ভে
পশটহেিীন িযান্ড েযাহনর্াইজার হডেসেনোর স্থ্াহেত করা উহচত।
▪

o

দায়েদ্ধ েসক্ষর িযান্ড েযাহনর্াইজার পেশসনর কাসে োইনসোডট রা া উহচত র্া হনসদট শ কসর পর্
দৃশযোনোসে েয়লা িাত োোন এেং োহন হদসয় ধুসয় পেলা উহচত; িযান্ড েযাহনর্াইজার দৃশযোনোসে
েয়লা িাসত কার্টকর নয়।

েযেহৃত PPE েি হেহেন্ন েয়লা-আেজটনা পেলার জনয েেসনর কাোকাহে েয়লার ঝু হড় রা ুন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক োগাোহগ করা এেং প্রায়শই পশট করা েৃষ্ঠতসলর জনয উের্ুক্ত েহরচ্ছন্নতার/জীোণুেুক্তকরণ
উেকরণ েরেরাি করসত িসে এেং এই েৃষ্ঠতসলর েযেিাসরর আসগ এেং েসর কেী, প সলায়াড় এেং দসলর
োেসদর িাসতর েহরচ্ছন্নতা েি প্রস্তুতকারসকর হনসদট শনা অনুেরণ কসর এই উেকরণ েযেিার করসত উত্োহিত
করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক োইর্সক হনয়হেতোসে েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর িারা েযেহৃত উচ্চ ঝুাঁ হক
েম্পন্ন স্থ্ানগুহল, উচ্চ পশট েৃষ্ঠতল এেং েম্ভােযরূসে পশােণক্ষেতা েম্পন্ন েস্তু (পর্েন কােসড়র ওয়াকট আউর্ েযান্ড,
দহড়) আরও হনয়হেত েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত করসত িসে। েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্তকরণ কস ার এেং চলোন
িসত িসে এেং অন্তত প্রহতটি প্রহশক্ষণ ো ওয়াকট আউসর্র েসর, অন্তত তদহনক, ো প্রসয়াজন অনুর্ায়ী আসরা ঘন িসত
িসে। কীোসে পেহেহলটিগুহল েহরষ্কার ও জীোণুেুক্ত করসেন তার হেশদ হনসদট শােলীর জনয অনুগ্রি কসর DOH এর
"COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং পেেরকাহর পকন্দ্রগুহল েহরষ্কার করা এেং জীোণুেুক্ত করার হেেসয়
অন্তেটতীকালীন হনসদট হশকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) পদ ুন।
o

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক পরেরুেগুহল অেশযই হনয়হেত েহরষ্কার ও জীোণুেুক্ত করা হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর
হিসকাসয়হন্সর ওের হনেট র কসর পরেু েগুহল আসরা পেহশোর েহরষ্কার ও জীোণুেুক্ত করসত িসত োসর।
▪

পর্ াসন েম্ভে পে াসন দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই হচহ্ন, েযেহৃত িসচ্ছ এেন হচহ্ন এেং অনযানয েদ্ধহতসত
হেশ্রােকসক্ষর ধারণ ক্ষেতা হ্রাে কসর দযরত্ব হেহধোলা োলন হনহিত করসত িসে।

o

CDC এর হনসদট হশকা অনুর্ায়ী পধায়া দরকার এেন েণয র্াসত উের্ুক্ত উষ্ণতে োহনসত পধায়া িয় তা দায়েদ্ধ
েক্ষসক হনহিত করসত িসে।

o

দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহিত করসত িসে পর্ েরঞ্জােগুহল হনয়হেত োসে েহরষ্কার করা িয় এেং হনেহন্ধত
জীোণুনাশক েযেিার কসর জীোণুেুক্ত করা িয়, র্ার েসধয অন্তেুট ক্ত অন্তত কেী, প সলায়াড় এেং দসলর
োেরা র্তোর প্রহশক্ষণ েুহেধা ো ওয়াকট সেশন েহরেতট ন কসর অেো একটি নতু ন েরঞ্জাে ো উেকরসণসরসর্
স্থ্ানান্তর কসর ততোর েহরষ্কার করা। EPA িারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কার্টকর হিসেসে শনাক্ত িওয়া
হনউইয়কট পেসর্র েহরসেশ েংরক্ষণ দপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC)
হনেহন্ধত তাহলকােু ক্ত োেগ্রীগুহল েযেিার করুন।

o

র্হদ েহরষ্করণ এেং জীোণুেুক্তকরণ োেগ্রীগুহল ো েহরষ্করণ এেং জীোণুেুক্তকরসণর কাজটি হনরােিার ঝুাঁ হকর
কারণ িয় ো উেকরণ ো পেহশনাহরর োন হনম্ন কসর পদয়, তািসল দায়েদ্ধ েক্ষগণসক অেশযই পেই ধরসনর
পেহশনাহরগুহল েযেিাসরর েসধয িাসতর স্বাস্থ্যহেহধ োলসনর েসন্দােস্ত করসত িসে এেং/অেো হডজসোসজসেল
গ্লােে েরেরাি করসত িসে এেং/অেো ওই পেহশনাহর েযেিার করা কেটচারীর েং যা েীহেত করসত িসে।

o

দায়েদ্ধ েক্ষসক একজন েযহক্তর COVID-19 শনাক্ত িওয়ার পক্ষসত্র উন্মুক্ত এলাকার েহরষ্কাসরর এেং জীোণুেুক্ত
করার েযেস্থ্া করসত িসে, এই ধরসনর েহরচ্ছন্নতার অন্তেুট ক্ত িসে, অন্তত েে অহধক পলাক চলাচল এলাকা
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এেং উচ্চ-পশট েৃষ্ঠতসলর (পর্েন এহলসের্র, লহে, েেসনর প্রসেশিার, েযাজ স্কযানার, পরেরুে, িযান্ডসরল,
দরজার িাতল) ইতযাহদ েহরষ্কার।
•

পকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল "আেনার পেহেহলটি েহরষ্কার করা এেং
জীোণুেুক্ত করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উের CDC এর হনসদট হশকা হনম্নরূে:
o

পকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল, পেই েযহক্তর েযেিার করা অঞ্চলগুহল
েন্ধ রা ুন।আক্রান্ত এলাকা েন্ধ কসর েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত করা প্রসয়াজন।
▪

েযহক্ত িারা েযেহৃত পশয়ারকৃ ত হেহডং পপেও েন্ধ করসত িসে, েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত করসত িসে
(পর্েন হলের্, লহে, োহিযক কেন পপে)।

▪

দায়েদ্ধ েক্ষসক অহেলসম্ব COVID-19 েসন্দিোজন ো হনহিত েযহক্তসদর েম্পসকট তেয েেনটি েযেিার
করা েযহক্তসদর জানাসত িসে এেং পকান োধারণ জায়গা গুসলা েন্ধ করা িসয়সে এেং একোর পেগুসলা
েুনরায় প ালা িসয় পগসলও তাসদর জানাসত িসে।

o

অঞ্চলটিসত োয়ু চলাচল োড়াসনার জনয পেই অঞ্চসলর োইসরর হদসকর দরজা ও জানালা

o

েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্ত করার আসগ 24 ঘণ্টা অসেক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা েম্ভে না িসল, র্তক্ষণ েম্ভে
ততক্ষণ অসেক্ষা করুন।

o

পকাসনা েযহক্তর COVID-19 আসে েসল েসন্দি িসল অেো হনহিত িসল, পেই েযহক্তর েযেিার করা অঞ্চলগুহল,
পর্েন অহেে, োেরুে, েকসলর েযেিাসরর অঞ্চলগুহল এেং পশয়ার করা র্ন্ত্রোহতগুহল েহরষ্কার ও জীোণুেুক্ত
করুন।

o

একোর অঞ্চলটি র্োর্েোসে েহরষ্কার ও জীোণুেুক্ত করা িসয় পগসল, পেটি েযেিাসরর জনয আোর
পদওয়া পর্সত োসর।

o

ুসল রা ুন।

ুসল

▪

COVID-19 এ আক্রান্ত ো েসন্দিোজন েযহক্তর েসঙ্গ ঘহনষ্ঠ পর্াগাসর্াগ িয় হন এেন কেী, প সলায়াড়
এেং দসলর োেরা জীোণুেুক্ত করার েরেরই কেট এলাকায় হেসর পর্সত োসরন।

▪

"ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আো" েম্পসকট আসরা তসেযর জনয DOH এর " COVID-19 েংক্রেণ ো
োহন্নসধয আোর েসর েরকাহর এেং পেেরকাহর কেটচারীসদর কাসজ হেসর আো েম্পহকট ত অেযন্তরীণ
হনসদট হশকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following
COVID-19 Infection or Exposure) পদ ুন।

COVID-19 এ েসন্দিোজন ো হনহিত অেুস্থ্ েযহক্তর প্রদশটন ো েুহেধা েযেিাসরর ের র্হদ োত হদসনর
পেহশ েেয় অহতোহিত িয়, তািসল অহতহরক্ত েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্তকরসণর প্রসয়াজন পনই, হকন্তু
হনয়েোহেক েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্তকরণ করা উহচত।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক োগাোহগ করা াোর ও োনীয় (পর্েন েুসে ধাাঁসচর াোর) হনহেদ্ধ করসত িসে, োহড় পেসক
কেীসদর দুেুসরর াোর আনসত উৎোহিত, এেং াোর াওয়ার েেয় োোহজক দযরত্ব োলন করসত কেীসদর জনয
ের্টাপ্ত জায়গার েযেস্থ্া করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই প সলায়াড় এেং পকাসচর েসধয েযহক্তগত আইসর্ে পশয়ার করা হনহেদ্ধ করসত িসে (পর্েন
পতায়াসল, োনীয় কাে, োহনর পোতল, পোশাক)।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক প্রহশক্ষণ েুহেধার উোদান অহেসর্াহজত করসত উৎোহিত করা িয় র্াসত তাসদর েযেিাসরর জনয
প্রসয়াজনীয় পর্াগাসর্াসগর েহরোণ কোসনা র্ায় (উদািরণস্বরূে গলে পিাল েিসজ েল েুনরুদ্ধাসরর জনয েহতট কসর
পদওয়া)।
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C. ের্ব ায়ক্ররিকভার্ব েুন্িায় প ালা
•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক ের্টায়ক্রহেক-োসে কার্টকলােগুহল হরওসেহনংসয়র জনয উৎোহিত করা িয় র্াসত অোসরশনগত
েেেযাগুহল উৎোদন ো কাজ েম্পহকট ত হক্রয়াকলােগুহল স্বাোহেক ের্টাসয় হেসর আোর আসগ েোধান কসর পনওয়া
র্ায়। দায়েদ্ধ েক্ষসদর প্রেেোর েুনরায় প ালার েেয় েহরেতট সনর েসঙ্গ োহনসয় হনসয় হক্রয়াকলাে উেলেয কসর
পতালার জনয কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর েং যা, কাসজর েেয় েীহেত করার কো হেসেচনা করা
উহচৎ।

D. পর্াগার্র্াগ েরিকল্পন্া
•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক হনহিত করসত িসে পর্ আেহন পেসর্র-ইেুয করা হশসল্পর হনসদট হশকাটি ের্টাসলাচনা কসরসেন এেং
েুসঝসেন, এেং এটিও হনহিত করসত িসে পর্ আেহন পেগুহল কার্টকর করসেন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলর কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর জনয একটি পর্াগাসর্াগ েহরকল্পনা ততহর করা উহচত র্া
কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর তেয প্রদাসনর জনয প্রসর্াজয হনসদট শনা, প্রহশক্ষণ, হচহ্ন, এেং একটি েঙ্গহতেযণট
উোয় অন্তেুট ক্ত কসর। দায়েদ্ধ েক্ষ ওসয়েসেজ, পর্ক্সর্ এেং ইসেইল গ্রুে, এেং োোহজক পর্াগাসর্াগ োধযে ততহর
হেসেচনা করসত োসর।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক েুস েসল ো োইসনসজর োধযসে, একটি েয় েু সর্র োোহজক দযরত্ব েজায় না রা া র্াওয়ার
পক্ষসত্র, PPE, হেসশে কসর েুস র আেরণ েযেিার করা েম্পসকট েযহক্তেগটসক CDC এেং DOH এর হনসদট হশকাগুহল
পেসন চলসত উৎোহিত করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক, েযহক্তেগটসক েঠিক েহরচ্ছন্নতা, োোহজক দযরসত্বর হনয়ে, PPE এর েঠিক েযেিার এেং েহরষ্কার
এেং জীোণুেুক্ত করার পপ্রাসর্াকল পেসন চলার কো েসন কহরসয় হদসয় হেহডংসয়র হেতসর ও োইসর োইসনজ পোে
করসত িসে।

•

েেসন প্রসেসশর জনয প্রতযাহশত অতযােশযকীয় অহতহেসদর একটি তাহলকা পেসত দায়েদ্ধ েসক্ষর টিে েযাসনজসেসন্টর
োসে েেন্বয় করা উহচত।

III. প্ররক্রয়াসিূহ
A. রিরন্ং এবং েিীক্ষা
•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই েুহেধায় প্রেেোর হেসর আোর আসগ কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর েরীক্ষা করসত
িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর জনযোধযতােযলক তদহনক স্বাস্থ্য েরীক্ষা অনুশীলন
োস্তোয়ন করসত িসে।
o

কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর কেটসক্ষসত্র হরসোর্ট করার আসগ, র্তদযর েম্ভে হিহনংসয়র েযেস্থ্া দযরেতী
স্থ্ান পেসক করা পর্সত োসর (পর্েন পর্হলসোন ো তেদুযহতক েেীক্ষা); অেো োইসর্ও করা পর্সত োসর।

o

হিহনং পশে িওয়ার েযসেট এসক অেসরর োসে ঘহনষ্ঠ ো কাোকাহে পর্াগাসর্াসগ কেী, প সলায়াড় এেং দসলর
োেসদর পেলাসেশা পেসক হেরত রা ার জনয হিহনং েেন্বয় করা উহচত।
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o

অন্তত েসক্ষ েে কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর হিহনং করসত িসে এেং একটি প্রশ্নােলী েযেিার করসত
িসে র্া হনধটারণ কসর পর্ কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর োসে হনসম্নাক্ত ঘর্নাগুহল ঘসর্সে হক না:
(a)
পজসনশুসন গত 14 হদসনর েসধয COVID-19 এর জনয েরীক্ষায় েহজটিে েল এসেসে ো র্ার েসধয
COVID-19 এর উেেগট রসয়সে এেন কাসরা ঘহনষ্ঠ ো হনকর্ েংপসশট পেসকসেন হক না।

•

(b)

গত 14 হদসনর েসধয COVID-19 এর জনয ইহতোচক েরীহক্ষত িসয়সেন; এেং/অেো

(c)

গত 14 হদসন তার COVID-19 এর পকানও লক্ষণ পদ া হদসয়সে হক না।

হিহনং-এর েুহেধাসেট দায়েদ্ধ েসক্ষর টিে েযাসনজারসদর োসে েেন্বয় োধন করা উহচত। হিহনংসয়র েসেটািে
চচটাগুহল অন্তেুট ক্ত কসর:
o

জায়গা এেং পেহেহলটির গ নপ্রণালী েুসর্াগ হদসল, COVID-19 এর েসন্দিজনক ো হনহিত পকসের পক্ষসত্র
প্রোেটিসক নুযনতে করসত হেহডংসয়র প্রসেশিাসর ো তার হনকসর্ েযহক্তেগটসক হিন করুন।

o

হিহনং এেং/অেো হেহডংসয় প্রসেসশর জনয লাইসন দাাঁহডসয় োকা েযহক্তেগটসক র্োর্ে োোহজক দযরত্ব েজায়
রা ার েুসর্াগ হদন।

o

র্ারা হরসোর্ হিহনং েম্পন্ন কসরসে তাসদর হচহহ্নত করসত োড়াসর্সদর োসে েেন্বয় করুন।

o

র্ারা দযরেতীোসে পর্নযান্টসদর িারা হিন িসয়সেন ো প্রসেসশর েেয় হিন কসরসেন শুধুোত্র তাসদরই প্রসেশ
করসত হদন।

o

েম্ভােয উেেগটর্ুক্ত েযহক্তেগটসক েনাক্ত করসত হেহডংসয়র প্রসেশিাসর পশটিীন োেটাল কযাসেরা েযেিার করুন
এেং একটি েরেতী হিহনং েম্পযণট করসত তাসদরসক োধযহেক হিহনং অঞ্চসল হনসদট হশত করুন।

•

COVID-19 েংক্রান্ত উেেগটগুহল েম্পসকট েেসেসক আে র্ু পডর্ তসেযর জনয "কসরানাোইরাসের উেেগটেেযি"
(Symptoms of Coronavirus) এর ওের CDC এর হনসদট হশকা পদ ুন।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলর উহচত কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর জনয এটি আেশযক করা র্াসত, র্হদ এেং র্ ন
উেসরাক্ত পকান প্রসশ্নর প্রহত তাসদর উিসর েহরেতট ন িয় তারা পর্ন অহেলসম্ব তা প্রকাশ কসরন, পর্েন র্হদ তারা
উেেগট অনুেে করসত শুরু কসরন, কাসজর েেয় ো তার েসর।

•

হিহনংসয়র প্রসশ্নািসরর োশাোহশ, োহকট ন র্ুক্তরাসের কেটেংস্থ্াসনর েোন েুসর্াগ কহেশন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) ো DOH এর হনসদট শােলী অনুর্ায়ীও প্রহতহদন তােোত্রা েরীক্ষা করা
িসত োসর। দায়েদ্ধ েক্ষগণসক কেটচারীর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত পডর্ার (পর্েন তােোত্রার পডর্া) পরকডট রা ার ওের
হনসেধাজ্ঞা রা া িসয়সে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক হনহিত করসত িসে পর্ কেী হিহনং কার্টক্রে েম্পাদন করসেন, তােোত্রা র্াচাই েি, তারা
েযহক্তগত র্ত্ন েহরসেো েযাহেহলটিসত প্রসেশ করা েম্ভােয েংক্রােক কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর
এক্সসোজার পেসক র্োর্ে োসে েুরহক্ষত। পর্ কেীরা হিহনং কার্টক্রে েম্পাদন কসরন তাসদর পরাগ হনয়ন্ত্রণ ও
প্রহতসরাধ পকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য হেোগ (DOH) এেং পেশাগত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন (OSHA)
পপ্রাসর্াকসলর োসে েহরহচত কেটকতট া-হচহহ্নত েযহক্তসদর িারা প্রহশহক্ষত িওয়া উহচত।

•

হিহনং করা কেীসদর জনয কেেসক্ষ একটি পেে োস্ক েি েযহক্তগত প্রহতরক্ষােযলক েরঞ্জাে (PPE) প্রদান করা
উহচত এেং তাসদর তা েযেিার করা উহচত, এেং তাসত গ্লােে, একটি গাউন, এেং/অেো একটি পেে হশড
অন্তেুট ক্ত িসত োসর।
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•

একজন কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োে র্ার COVID-19 উেেগট পদ া র্াসচ্ছ তাসক প্রহশক্ষণ েুহেধায় প্রসেশ
করসত পদওয়া উহচৎ নয় এেং তাসদর েরীক্ষার জনয স্বাস্থ্যসেো প্রদানকারীর োসে পর্াগাসর্াগ করার জনয
হনসদট শােলী হদসয় োহড়সত ো াসত িসে। দায়েদ্ধ েক্ষসক অহেলসম্ব স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেোগ ও স্বাস্থ্য হেোগ (DOH)
পক COVID-19 এ আক্রান্ত েযহক্ত েম্পসকট অেহিত করসত িসে র্হদ েরীক্ষার েলােল COVID-19 পরাগ শনাক্ত
কসর। দায়েদ্ধ েক্ষসক কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসক স্বাস্থ্যসেো ও পর্হেং হরসোসেটর তেয প্রদান করসত
িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগণসক, পর্ েেস্ত কেটচারী একটি েসন্দিজনক ো হনহিত COVID-19 পকসের েসর ো পর্ কেটচারী
COVID-19 এর েংক্রহেত একজন েযহক্তর ঘহনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আোর েসর কাসজ আোর পর্াগদান
করসত চাইসেন তাসদর েম্পসকট পপ্রাসর্াকল এেং নীহতোলার জনয "DOH এর COVID-19 েংক্রেণ ো োহন্নসধয
আোর েসর েরকাহর এেং পেেরকাহর কেটচারীসদর কাসজ হেসর আো েম্পহকট ত অেযন্তরীণ হনসদট হশকা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or
Exposure) পদ সত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই হিহনং প্রহক্রয়া িারা েংগৃিীত েকল কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর প্রহতহক্রয়া
প্রহতহদন ের্টাসলাচনা করসত িসে এেং এই ধরসনর ের্টাসলাচনার একটি পরকডট েজায় রা সত িসে। র্হদ তারা
েরেতীসত COVID-19 েংক্রান্ত উেেসগটর েম্মু ীন িয় তািসল দায়েদ্ধ েক্ষসক কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর
শনাক্তকরসণর তেয জানাসনার জনয একজন েযহক্তসক হনহদট ি করসত িসে, র্া প্রশ্নেত্রটিসত উসে করা িসয়সে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষগুসলাসক অেশযই একজন োইর্ হনরােিা েহনর্র েসনানীত করসত িসে র্ার দাহয়সত্বর েসধয রসয়সে কেী,
প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর জনয োইসর্র হনরােিা েহরকল্পনার েকল হদক পেসন চলা।

•

o

র্ ন একটি শনাক্তকৃ ত পকসের হেজ্ঞহপ্ত প্রদান করা িসে, হনরােিা েহনর্রসক অেশযই শনাক্তকৃ ত পকসের োসে
অংশীদাহর স্থ্ান দ লকারী েকল প্রোহেত েিার োসে পর্াগাসর্াগ এেং েংহেি েহরষ্কার এেং জীোণুেুক্তকরণ
েদ্ধহত গ্রিণ করসত িসে।

o

োইসর্র হনরােিা েহনর্র েকল কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর প্রশ্নেত্র ের্টাসলাচনা করার জনয দায়ী,
এই ধরসনর পর্াগাসর্াগ এোড়াও কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োেসদর জনয পর্াগাসর্াসগর েযহক্ত র্াসক তারা
েসর COVID-19 েম্পহকট ত উেেগট অনুেে করসেন হক না তা জানাসেন, পর্েনটি প্রশ্নেসত্র উহেহ ত রসয়সে।

র্তর্া েম্ভে, দায়েদ্ধ েক্ষগুহলর উহচত এেন েকল কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োে েি প্রসতযক েযহক্তর একটি
লগ েজায় রা া, র্াসদর কাসজর োইর্ ো এলাকায় অনযানয েযহক্তর োসে ঘহনষ্ঠ পর্াগাসর্াগ িসত োসর; পেই েকল
পডহলোহর োড়া র্া উের্ুক্ত েযহক্তগত প্রহতরক্ষােযলক েরঞ্জাে (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে োধযে িারা
েঞ্চাহলত িয়। লসগ পর্াগাসর্াসগর তেয োকসত িসে, একজন কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োে COVID-19 এ
আক্রান্ত িসল র্াসত েে েহরহচহত শনাক্ত করা পর্সত োসর, ুাঁসজ োওয়া র্ায় এেং তাসক জানাসনা র্ায়। দায়েদ্ধ
েক্ষগণসক অেশযই পের্ এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তসরর েংপশট ুাঁসজ পের করার উসদযাগগুহলর োসে েিসর্াহগতা করসত
িসে।

B. শন্াক্ত এবং ুঁর্ু জ পবি কিা
•

দায়েদ্ধ েক্ষগুহলসক তাসদর োইসর্ পকাসনা কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োসের COVID-19 েরীক্ষায় ইহতোচক
েলােল িসয়সে েসল জানসত োরসল অেশযই অহেলসম্ব পের্ এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেোগসক পেই েম্পসকট অেহিত
করসত িসে।

•

দায়েদ্ধ েক্ষসক অেশযই একটি োইর্ হনরােিা েহনর্র েসনানীত করসত িসে র্ার দাহয়সত্বর েসধয রসয়সে োইসর্র
হনরােিা েহরকল্পনার েকল হদক েেটদা পেসন চলা হনহিত করা।
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•

পর্হেংসয় একজন কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োে েহজটিে িসল, দায়েদ্ধ েক্ষগণসক কেটসক্ষসত্র ঐ েযহক্তর েংপসশট
আো েকলসক হচহহ্নত করার জনয প্রসয়াজনীয় পের্ এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তসরর োসে েিসর্াহগতা করসত িসে এেং
কেী ো দশটনােী প্রেে COVID-19 এর উেেগট পোধ করার ো েহজটিে পর্ে িওয়ার, এর েসধয পর্টি আসগ
িসয়সে, তার 48 ঘণ্টা আসগ োইসর্ প্রসেশ করা েকল েযহক্ত েম্পসকট পের্ এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরসক অেগত
করসত িসে। পেডাসরল এেং পের্ আইন এেং প্রহেধান অনুর্ায়ী প্রসয়াজন অনুোসর পগােনীয়তা েজায় রা সত
িসে।
o

কেটসক্ষসত্র োকাকালীন পকান কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োে লক্ষণ প্রদশটন করসল দায়েদ্ধ েক্ষসক অহেলসম্ব
েেসন জায়গা দ লকারী েকল েত্ত্বাসক অেহিত করসত িসে এেং তাসদর জানাসত িসে পর্ এই েযহক্ত েেন
জুসড় পকাোয় আসেন এেং র্হদ লক্ষণ প্রদশটনকারী কেী, প সলায়াড় এেং দসলর োে ইহতোচক েরীক্ষা কসরন
তািসল তাসদর অেহিত করসত িসে।

•

রাজয এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হেোগগুহল, তাসদর আইহন কতৃট সত্বর অধীসন, েংক্রেন েি ো েংক্রেসণর েংপসশট আো
েযহক্তসদর ের্টসেক্ষন এেং র্াতায়াসতর উের েীোেদ্ধতা োস্তোয়ন করসত োসর, র্ার েসধয োহড়সত আইসোসলশান
ো পকায়ারান্টাইন অন্তেুট ক্ত।

•

পর্ েকল েযহক্তসক েতকট করা িসয়সে পর্ তারা COVID-19 এর োসে ঘহনষ্ঠ ো কাোকাহে পর্াগাসর্াগ কসরসে,
এেং পট্রহেং, ট্রযাহকং ো অনযানয েদ্ধহতর োধযসে েতকট করা িসয়সে, তাসদর েতকট করার েেয় তাসদর
হনসয়াগকতট ার কাসে স্ব-প্রহতসেদন করসত িসে এেং উেসর উহেহ ত পপ্রাসর্াকল অনুেরণ করসত িসে।

IV. রন্র্য়াগকািীি েরিকল্পন্াসিূহ
দায়েদ্ধ েক্ষসক োইসর্ লক্ষণীয়োসে হনরােিা েহরকল্পনা প্রদশটন করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার পরাধ করসত
েহরকল্পনা গ সনর জনয পের্, েযেোর োহলক এেং েহরচালকসদর েে পদ াসত, একটি েযেোর হরওসেহনংসয়র হনরােিা
েহরকল্পনার পর্েসের্ উেলব্ধ কসরসে।
রন্িােত্তাি আর্িা র্তিয, রন্র্দব রশকা এবং রির্সাসব গুরল এ ার্ন্ উেলব্ধ:
হনউ ইয়কট পের্ স্বাস্থ্য দপ্তসরর নসেল কসরানাোইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইর্ (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
োহকট ন র্ুক্তরাসের পরাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ কসরাোইরাে (COVID-19) ওসয়েোইর্
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
পেশাগত হনরােিা এেং স্বাস্থ্য প্রশােন COVID-19 ওসয়েোইর্
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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রন্র্েি রলঙ্কটির্র্ত, রন্রির্ত করুন্ পর্ আেরন্ এই রন্র্দব রশকা অন্ুর্ায়ী েরিোলন্া কিাি জন্য আেন্াি
দায়বদ্ধর্তা ের্ড়র্েন্ এবং বুর্ের্েন্:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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