নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের
জিয পেশ়োে়োর ক্রীড়ো প্রনশক্ষণ
পেনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা পেিাদার ক্রীডা দল এবং তার্দর প্রনিক্ষণ পেনিনলটি এবং রাজ্যবযােী পেিযযগুনলর পক্ষর্ে
প্রর্ াজ্য। নবস্তানরত জ্ািার জ্িয রার্জ্যর “পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটির জ্িয অন্তবেতীকালীি
COVID-19 নির্দে নিকা” (Interim COVID-19 Guidance for Professional Sports Training Facilities) পদখযি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অবযার িময়, িকল পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটিগুনলর্ক পেিাদার
ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটি িম্পনকে ত রাজ্য এবং পেডারাল প্রর্য়াজ্িীয়তার প পকার্িা েনরবতে র্ির িার্ে
হালিাগাদ োকর্ত হর্ব এবং এই েনরবতে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ম অন্তেযে ক্ত করর্ত হর্ব। পকার্িা নবদযমাি
প্রর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এবং পেডারাল আইি, নিয়মকািযি এবং মাি প্রনতযােি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োবশযক
শ়োরীনরক েূরত্ব

িুে়োনরশকৃর্ িযবত ়োত্তর্ অিুশীিি

অেযন্তর্র িংঘটিত প পকাি প্রনিক্ষণ, নিনকৎিা বা কার্জ্র জ্িয,
একটি নিনদে ষ্ট এলাকার জ্িয ির্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার 50%-পত
িীমাবদ্ধ রাখযি।
িব িময় 6েয ট দূরত্ব বজ্ার্য় রাখর্ত হর্ব প্রর্তযক বযনক্তর মর্ধয,
মযল কার্জ্র িযরক্ষা বা িম্পাদর্ির জ্িয নদ িা কম দূরর্ত্বর
প্রর্য়াজ্ি হয় (প মি, পখর্লায়াডর্দর জ্িয নিনকৎিা), এবং
িারীনরক নক্রয়াকলার্ে জ্নডত পখর্লায়াডরা িব িমর্য় িামানজ্ক
দূরত্ব বজ্ার্য় রাখর্েি তা নিনিত করর্ত।
প পকািও িমর্য় বযনক্তরা খি এর্ক অের্রর পের্ক 6 েয র্টর কম
দূর্র োর্কি এবং পকািও িারীনরক বাধা োডাই োর্কি (প মি,
পেনিগ্লাি), তখি তার্দর অবিযই গ্রহণর্ াগয মযর্খর আবরণ
েরর্ত হর্ব।
নদ পকািও পখর্লায়াড িারীনরক নক্রয়াকলার্ের ির্ে জ্নডত োর্ক
তখি মযর্খর আবরণগুনল িনরর্য় পেলা হর্য়, পখর্লায়াডরা প
পকার্িা িমর্য় িামানজ্ক দূরত্ব বজ্ায় রাখর্ত োর্র তা ঠিক
রাখার জ্িয ো ে বযবযা গ্রহণ করর্ত হর্ব।
খি একানধক পখর্লায়াড একই ঘর্র িরঞ্জাম বযবহার করর্েি
(প মি, ওয়াকে আউট িরঞ্জাম, নিনকৎিার পটনবল),তখি বযবহৃত
পেনিনলটিগুনল কমের্ক্ষ 12 েয ট দূরর্ত্ব োকর্ত হর্ব। ওয়াকে র্েিি/
পেনিনলটিগুনলর মর্ধয খি দূরত্ব রাখা িম্ভব িা হয়, তখি মযর্খর
আবরণ বা িারীনরক বাধা বযবহার করা জ্রুরী।
খি কমেিারী, পখর্লায়াড এবং টিম োে পেনিনলটির িারোর্ি
েনরবহি ািবাহি বযবহার কর্রি (প মি,গল্ফ কাটে), তখি
প্রর্তযক ািবাহি একক িালকর্দর মর্ধয িীমাবদ্ধ োর্ক, নদ
িা িকল ােী উে যক্ত মযর্খর আবরণ ের্র োর্ক।
প্রর্য়াজ্িীয় রক্ষণার্বক্ষণ কমীরা (প মি, গ্রাউন্ডনকোর)োগ কর্র
ািবাহি বযবহার করর্ত োর্রি, তর্ব িালকর্দর িব িমর্য় মযর্খাি
ও গ্লাে ের্র োকর্ত হর্ব।

অিযিীলি কর্ক্ষ পখর্লায়ার্ডর িংখযার্ক প পকািও িময় িীমাবদ্ধ
করুি এবং/অেবা প িংখযক পখর্লায়াড একটি পকাটে বযবহার করর্ত
োর্রি তা িীনমত করুি (প মি, বার্েটবল দর্লর জ্িয প্রনতটি
বার্ির্টর জ্িয একটি কর্র পখর্লায়াড)।
িবেজ্িীি পেতর্রর/ বাইর্রর বিার জ্ায়গাগুর্লা বন্ধ করুি।
একিার্ে একানধক বযনক্তর দ্বারা পোট যাি (প মি নলেট, োে
রুম, লকার রুম) বযবহার পরাধ করুি, নদ িা একই িমর্য়
একই যার্ির িমস্ত বযনক্ত গ্রহণর্ াগয মযর্খর আবরণ ের্র োর্কি।
পরেরুম এবং পিকরুর্মর মর্তা পোর্টা জ্ায়গাগুনলর্ত ে োপ্ত িামানজ্ক
দূরত্ব বজ্ায় রাখার জ্িয অিযিীলিগুনল, এবং পিই ধরর্ির
জ্ায়গাগুনলর্ত িামানজ্ক দূরত্ব বজ্ায় িা রাখা পগর্ল পলাক িমাগম
িীনমত রাখার জ্িয িাইর্িজ্ এবং নির্েম (প মি বযবহার করার
িময় নিনিত করা) প্রর্য়াগ করুি।
পটে বা নিি বযবহার কর্র িামানজ্ক দূরর্ত্বর মাকে ার পোে করুি া
িাধারণোর্ব বযবহৃত এবং অিযািয প্রর্ াজ্য এলাকায় 6 েয র্টর বযবধাি
নির্দে ি কর্র (প মি নলের্টর প্রর্বিদ্বার, এর্ের্লটর, লনব, স্বাযয স্ক্রীনিং
পেিি, ইতযানদ), এবং িংকীণে আইল, হলওর্য় অেবা যার্ি তীর পদওয়া
নিি পোে কর্র উর্োমযখী েদানতক ট্র্যানেক হ্রাি করুি।
পখর্লায়াড এবং কমেিারীর্দর িামানজ্ক দূরত্ব োলি করার জ্িয
িাজ্ার্িা িময়িূিী (উদাহরণস্বরূে নিধোনরত কাজ্/অিযিীলি)।
নিকটয প াগার্ ার্গর িংখযা িীনমত করার জ্িয রক্ষণার্বক্ষণ করার
কমেিারীর্দর পজ্াডা/পোট দর্ল নির্য়াগ করুি।
পখর্লায়াডর্দর আলাদাোর্ব পবাতলজ্াত োিীয় দ্রবয এবং এককবযবহার্রর খাদয িামগ্রী িরবরাহ করুি কম বা পিা-টাি নির্বনদত
যার্ি (উদাহরণস্বরূে একটি নিনদে ষ্ট ঘর্র, একটি পটনবর্ল যাি করা)।
শুধযমাে একজ্ি পখর্লায়ার্ডর প পকাি একটি নিনদে ষ্ট িময় যার্ি
উেনযত োকা উনিত।

অেনরহা ে িয় এমি িবেজ্িীি এলাকাগুর্লা বন্ধ করুি (প মি,
ড্রাই িিা, নেম রুম, পকাল্ড টাবি, অনির্জ্ি বা ক্রার্য়ার্েরানে
পিম্বার)।
তটা িম্ভব িিরীর্র মািযর্ের জ্মার্য়ত হওয়া িীনমত করুি
(প মি, দলীয় িো, পকানিং নড-নিেি)।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের
জিয পেশ়োে়োর ক্রীড়ো প্রনশক্ষণ
পেনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা পেিাদার ক্রীডা দল এবং তার্দর প্রনিক্ষণ পেনিনলটি এবং রাজ্যবযােী পেিযযগুনলর পক্ষর্ে
প্রর্ াজ্য। নবস্তানরত জ্ািার জ্িয রার্জ্যর “পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটির জ্িয অন্তবেতীকালীি
COVID-19 নির্দে নিকা” (Interim COVID-19 Guidance for Professional Sports Training Facilities) পদখযি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অবযার িময়, িকল পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটিগুনলর্ক পেিাদার
ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটি িম্পনকে ত রাজ্য এবং পেডারাল প্রর্য়াজ্িীয়তার প পকার্িা েনরবতে র্ির িার্ে
হালিাগাদ োকর্ত হর্ব এবং এই েনরবতে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ম অন্তেযে ক্ত করর্ত হর্ব। পকার্িা নবদযমাি
প্রর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এবং পেডারাল আইি, নিয়মকািযি এবং মাি প্রনতযােি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োবশযক
কর্ত যক্ষযের
নক্র ়োকি়োে

িুে়োনরশকৃর্ িযবত ়োত্তর্ অিুশীিি

দলগত েযানিনলটিগুনলর্ত শুধযমাে েৃেক ওয়াকে আউট অিযর্মানদত;
গ্রুে প্রযাকটিি (প মি নস্ক্রর্মজ্, নেক-আে পগমি) নিনেদ্ধ।

পখর্লায়াড এবং কমীর্দর মর্ধয নবনেন্ন প াগার্ ার্গর িংখযা কমার্িার
জ্িয প্রনতটি পখর্লায়ার্ডর প্রনত একজ্ি পকাি/প্রনিক্ষক নির্য়াগ করুি।

প পকাি পকাির্ক িব িময় ে োপ্ত িামানজ্ক দূরত্ব বজ্ায়
রাখর্ত হর্ব।

প িব কা েকলাে িামানজ্ক দূরর্ত্বর জ্িয অিযমনত পদয় তার্দর
অগ্রানধকার নদি (প মি িারীনরক কনন্ডিনিং নড্রল, অশ্বার্রাহি)
প গুর্লা পদয় িা তার্দর েনরবর্তে (প মি ওয়াি অি ওয়াি, 5-3-1)।

অনের্ি প পকাি কমেযার্ির কা েক্রর্মর জ্িয রার্জ্যর "অনেিনেনিক কার্জ্র জ্িয অন্তবেতীকালীি COVID-19 নির্দে নিকা" (Interim
COVID-19 Guidance for Office-Based Work) অিযিরণ করুি।

িতয ি নিয়ম এবং অিযিীলিগুনলর্ক বযাখযা করর্ত েযানিনলটিগুনলর্ত
নের্র আিার আর্গ পখর্লায়াড এবং প্রর্য়াজ্িীয় কমেিারীর্দর জ্িয
দূরবতী নিক্ষামূলক িো েনরিালিা করুি।
অি-িাইট আলােিানরতা (প মি প্রনিক্ষণ পের্ড াওয়া বযনক্তর্দর
জ্িয একটি প্রযািেে নিধোরণ করুি এবং প্রনিক্ষণ শুরু করা
বযনক্তর্দর জ্িয একটি েৃেক প্রর্বিেে) এবং িলার্েরা িীনমত করুি
(উদাহরণস্বরূে পখর্লায়াডর্দর স্বল্পতম প্রর্য়াজ্িীয় িংখযার িযনবধা
বযবহার করা উনিত)।
িযনবধাগুনলর রক্ষণার্বক্ষণ িূযিতম মার্ি বজ্ায় রাখযি া দলগুনলর
প্রর্য়াজ্ি অিযিীলি িালার্িার জ্িয (প মি গলে পকার্িে পকাি বাঙ্কার
পরক িা োকা, মাটির পটনিি পকার্টে নিয়নমত েনরি ো কমার্িা)।

প্রনর্রক্ষ়োর্ূিক
িরঞ্জ়োর্

কমেিারী, পখর্লায়াড এবং দর্লর কমীর্দর একটি গ্রহণর্ াগয মযর্খর
আবরণ প্রদাি করুি পিই কমেিারী, পখর্লায়াড এবং দর্লর কমীর্দর
নবিা খরর্ি এবং প্রনতযাের্ির পক্ষর্ে আবরর্ণর একটি ে োপ্ত
িরবরাহ রাখযি।
গ্রহণর্ াগয মযর্খর আবরণগুনলর মর্ধয অন্তেযে ক্ত নকন্তু তার্ত িীনমত িয়,
কাের্ডর (প মি বানডর্ত পিলাই করা, কুইক কাট, বযান্ডািা) এবং
িানজ্েকাল মাে, নদ িা কার্জ্র ধরি অিয ায়ী আর্রা কর্ ার PPE
(প মি N95 পরিনের্রটর, পেি নিল্ড) আবিযক হয়।

অেযেেিা এবং নিরােিা পডেগুনলর্ত িারীনরক প্রনতবন্ধকতা ইিেল
করুি।
প্রনতটি দর্লর কমীরা ো ে নিনকৎিা প্রদাি করর্ত োর্রি, খি
কমীর দ্বারা ো ে PPE বযবহার নিনিত করা হয় এবং িারীনরক
প াগার্ াগ তটা িম্ভব ির্বোচ্চ মাোয় কনমর্য় আিার িময়।

কমীর্দর, পখর্লায়াডর্দর, এবং দর্লর কমীর্দর নকোর্ব PPE েরর্ত
হয়, খযলর্ত হয়়, েনরষ্কার করর্ত হয় (প মি প্রর্ াজ্য), এবং
PPE বানতল করর্ত হয় তা নির্য় প্রিীক্ষণ পদওয়া।
নলেট, লনব িহ কমি যািগুনলর্ত এবং প্রনতষ্ঠার্ির িারোর্ি
িলার্েরা করার িময় কমেিারী, পখর্লায়াড এবং দর্লর কমীর্দর
উের্দি নদি মযর্খর আবরণ েরর্ত।
আলাদাোর্ব পবাতলজ্াত োিীয় দ্রবয এবং একক-বযবহার্রর খাদয
িামগ্রী িহ েনকং রুর্মর জ্িয দায়প্রাপ্ত পখর্লায়াড/বযনক্তর্দর
অবিযই প্রর্বর্ির আর্গ এবং ের্র হার্তর স্বাযযনবনধ োলি
করর্ত হর্ব এবং ঘর্র োকাকালীি একটি মাে েরর্ত হর্ব।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের
জিয পেশ়োে়োর ক্রীড়ো প্রনশক্ষণ
পেনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা পেিাদার ক্রীডা দল এবং তার্দর প্রনিক্ষণ পেনিনলটি এবং রাজ্যবযােী পেিযযগুনলর পক্ষর্ে
প্রর্ াজ্য। নবস্তানরত জ্ািার জ্িয রার্জ্যর “পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটির জ্িয অন্তবেতীকালীি
COVID-19 নির্দে নিকা” (Interim COVID-19 Guidance for Professional Sports Training Facilities) পদখযি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অবযার িময়, িকল পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটিগুনলর্ক পেিাদার
ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটি িম্পনকে ত রাজ্য এবং পেডারাল প্রর্য়াজ্িীয়তার প পকার্িা েনরবতে র্ির িার্ে
হালিাগাদ োকর্ত হর্ব এবং এই েনরবতে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ম অন্তেযে ক্ত করর্ত হর্ব। পকার্িা নবদযমাি
প্রর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এবং পেডারাল আইি, নিয়মকািযি এবং মাি প্রনতযােি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োবশযক
স্ব়োস্থ্যনবনি, েনরষ্করণ
এবং জীব়োণুর্ুক্তকরণ

িুে়োনরশকৃর্ িযবত ়োত্তর্ অিুশীিি

পরাগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রনতর্রাধ পকন্দ্র (CDC) এবং স্বাযয দপ্তর
(Department of Health, DOH) এর পদওয়া স্বাযযনবনধ, েনরষ্করণ
এবং জ্ীবাণযমযক্তকরর্ণর আবিযকতাগুনল পমর্ি িলযি এবং িাইর্ট
েনরষ্কার করার লগ বজ্ায় রাখযি ার্ত তানরখ, িময়, এবং
েনরষ্করর্ণর এবং জ্ীবাণযমযক্তকরর্ণর বযানপ্ত িনেবদ্ধ করা োর্ক।
নজ্নিেেে পিয়ার করা এবং পিয়ার করা েৃষ্ঠতল স্পিে করা িীনমত
করুি ও নিরুৎিানহত করুি; অেবা, খি পিয়ার করা বস্তু বা
প্রায়িই স্পিে করা এলাকাগুনল স্পিে করর্বি তখি গ্লােি ের্রি
(পট্র্ড- ো ে বা নিনকতিাগত); অেবা, প াগার্ ার্গর আর্গ
ও ের্র হাত জ্ীবাণযমযক্ত করুি বা হাত ধযর্য় নিি।

িযরক্ষা পপ্রার্টাকল বজ্ায় পরর্খ বাইর্রর বাতাি দ্বারা বায়যিলািল
িবোনধক েনরমার্ণ বাডাি (প মি জ্ািলা এবং দরজ্া খযর্ল রাখা)।
তার্দর বযবহার করার জ্িয প্রর্য়াজ্িীয় প াগার্ ার্গর েনরমাণ হ্রাি
করর্ত প্রনিক্ষণ প্রনতষ্ঠািগুনলর উোদািিমূহ অনের্ ানজ্ত করুি
(প মি িহজ্োর্ব বল েযিরুদ্ধার্রর জ্িয গলর্ের গতে গুনলর্ক েনতে
কর্র পদওয়া)।

িকল ািবাহি (প মি গলে কাটে, গ্রাউন্ডিনকোর ািবাহি)
বযবহার করার ের এবং অিয পকাি বযনক্তর দ্বারা বযবহৃত হওয়ার
আর্গ েনরষ্কার এবং জ্ীবাণযমযক্ত করর্ত হর্ব।
পখর্লায়াড এবং পকার্ির মর্ধয বযনক্তগত িামগ্রী োগ করা নিনেদ্ধ
করুি (প মি পতায়ার্ল, পোিাক।)
হাত পধায়ার পেিি প্রদাি করুি এবং বজ্ায় রাখযি, িাবাি,
োনি, এবং কাগর্জ্র পতায়ার্ল িহ হাত পধায়ার জ্িয, এবং প খার্ি
হাত পধায়া িম্ভব িয় পিখার্ি 60% বা তার পবনি অযালর্কাহলযক্ত হযান্ড িযানিটাইজ্ার প্রদাি করুি।
কমেিারী, পখর্লায়াড এবং দর্লর কমীর্দর োগ করা/ প্রায়িই স্পিে
করা েৃষ্ঠতলগুনল বযবহার্রর আর্গ এবং ের্র েনরষ্কার করার/
জ্ীবাণযমযক্তকরণ িরঞ্জাম বযবহার করর্ত এবং তার ের্র হার্তর
স্বাযযনবনধ পমর্ি িলার জ্িয প্রদাি করুি এবং উৎিাহ নদি।
নিয়নমত েনরষ্কার করা এবং জ্ীবাণযমযক্তকরণ েনরিালিা করুি
অন্তত প্রনতটি নিেট, দদিনিি অেবা আর্রা ঘি ঘি প্রর্য়াজ্ি
অিয ায়ী, এবং অর্িক বযনক্তর্দর দ্বারা বযবহৃত উচ্চ ঝযুঁ নকেূণে
এলাকার, প্রায়িই স্পিে করা েৃষ্ঠতল, এবং িম্ভাবয পিােণকারী
িামগ্রীর জ্িয (প মি কাের্ডর ওয়াকে আউট বযান্ড, দনড)।
খযিরা নবক্রয় পকন্দ্র, োগাোনগ করা েৃষ্ঠতল, এবং অিযািয এলাকা,
এবং িরঞ্জাম েনরষ্কার এবং জ্ীবাণযমযক্তকরণ, নডোটের্মন্ট অব
এিোয়রির্মন্টাল কঞ্জার্েে ির্ির (Department of Environmental
Conservation, DEC) েণয বযবহার করা উনিত, া
এিোয়রির্মন্টাল পপ্রার্টকিি এর্জ্নি (Environmental Protection
Agency, EPA) কতৃে ক COVID-19 এর নবরুর্দ্ধ কা েকর বর্ল িিাক্ত
করা হর্য়র্ে।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের
জিয পেশ়োে়োর ক্রীড়ো প্রনশক্ষণ
পেনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা পেিাদার ক্রীডা দল এবং তার্দর প্রনিক্ষণ পেনিনলটি এবং রাজ্যবযােী পেিযযগুনলর পক্ষর্ে
প্রর্ াজ্য। নবস্তানরত জ্ািার জ্িয রার্জ্যর “পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটির জ্িয অন্তবেতীকালীি
COVID-19 নির্দে নিকা” (Interim COVID-19 Guidance for Professional Sports Training Facilities) পদখযি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অবযার িময়, িকল পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটিগুনলর্ক পেিাদার
ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটি িম্পনকে ত রাজ্য এবং পেডারাল প্রর্য়াজ্িীয়তার প পকার্িা েনরবতে র্ির িার্ে
হালিাগাদ োকর্ত হর্ব এবং এই েনরবতে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ম অন্তেযে ক্ত করর্ত হর্ব। পকার্িা নবদযমাি
প্রর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এবং পেডারাল আইি, নিয়মকািযি এবং মাি প্রনতযােি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োবশযক
প ়োগ়োয ়োগ

িুে়োনরশকৃর্ িযবত ়োত্তর্ অিুশীিি

নিনিত করুি প আেনি রার্জ্যর জ্ানর করা নির্ল্পর নির্দে নিকাটি
ে োর্লািিা কর্রর্েি এবং বযর্ঝর্েি, এবং এটিও নিনিত করুি
প আেনি পিগুনল কা েকর করর্বি।

আের্ডট করা তেয প্রদাি করার জ্িয একটি িামঞ্জিযেূণে উোয়
িহ কমেিারী, পখর্লায়াড এবং দর্লর কমীর্দর জ্িয একটি প াগার্ াগ
েনরকল্পিা যােি করুি।

নবনেন্ন েযানিনলটি জ্যর্ড নিি পোে করুি, DOH COVID-19 িাইর্িজ্
িহ িামঞ্জিযেূণে বযনক্তর্দর তার্দর িাক এবং মযখ পের্ক রাখার কো,
হার্তর স্বাযযনবনধর নির্দে নিকা অিযিরণ করর্ত, COVID-19 এর
উেিগেগুনল জ্ািার্ত করর্ত এবং িারীনরক দূরর্ত্বর নিয়ম পমর্ি
িলার কো স্মরণ কনরর্য় পদয়।

েবর্ি প্রর্বি করার জ্িয প্রতযানিত অেনরহা ে অনতনের্দর একটি
তানলকা পের্ত টিম মযার্িজ্র্মর্ন্টর িার্ে িমন্বয় করুি।

পকাি কমেিারী, পখর্লায়াড এবং দর্লর কমী তার িংযাের্ি COVID-19
েরীক্ষায় েনিটিে হওয়ার কো জ্ািার্ল তৎক্ষণাৎ রাজ্য এবং যািীয়
িাযয নবোগর্ক অবনহত করুি।
কমেযার্ি োকাকালীি পকাি কমেিারী, পখর্লায়াড বা দর্লর কমী
উেিগে প্রদিেি করর্ল, েবর্ি অবযািকারী িকল িত্ত্বার্দর তেয
নদর্য় অনবলর্ম্ব জ্ািাি প বযনক্তটি প্রনতষ্ঠাি জ্যর্ড পকাোয় আর্েি
এবং তার্দর অবহনত করা হর্ব নদ উেিগে প্রদিেি করা কমেিারী,
পখর্লায়াড বা দর্লর কমী েরীক্ষায় েনজ্টিে েল লাে কর্রি।
প বযনক্তর্দর িতকে করা হর্য়র্ে প তারা COVID-19 আক্রান্ত বযনক্তর
ঘনিষ্ট বা নিকট িংস্পর্িে এর্ির্েি এবং পট্র্নিং, ট্র্যানকং অেবা অিয
পকার্িা প্রনক্রয়ার দ্বারা িতকে করা হর্য়র্ে, তার্দর িতকে তার িময়
নির্জ্র্দর নির্য়াগকতে ার কার্ে স্ব-প্রনতর্বদি করা প্রর্য়াজ্ি।
িাইর্ট িহর্জ্ই পিার্খ ের্র এমি যার্ি িম্পূণে করা নিরােিার
েনরকল্পিা পোে করুি।

নিনিং

প িব কমী (1) গত 14 নদর্ি COVID-19 উেিগে িম্পর্কে জ্াির্ত
পির্য়র্েি, (2) গত 14 নদর্ি COVID-19 েরীক্ষায় েনজ্টিে ধরা
ের্ডর্েি, এবং/অেবা (3) গত 14 নদর্ি COVID-19 হওয়া বা
ির্িহোজ্ি কার্রা ঘনিষ্ট বা নিকট িংস্পর্িে এর্ির্েি, তার্দর
প্রর্তযর্কর জ্িয স্বাযয নস্ক্রনিং মূলযায়ি (প মি, প্রশ্নেে েূরণ,
তােমাো ািাই) বাধযতামূলক করুি। উিরগুনল অবিযই
প্রনতনদি ে োর্লািিা এবং িনেবদ্ধ করর্ত হর্ব।
প কমীরা নস্ক্রনিং কা েক্রম িম্পাদি কর্রি তার্দর পরাগ নিয়ন্ত্রণ ও
প্রনতর্রাধ পকন্দ্র (CDC), স্বাযয নবোগ (DOH) এবং পেিাগত নিরােিা
এবং স্বাযয প্রিািি (OSHA) পপ্রার্টাকর্লর িার্ে েনরনিত নির্য়াগকতে া
দ্বারা িিাক্ত করা বযনক্তর্দর দ্বারা প্রনিনক্ষত হওয়া উনিত এবং
িূযিতমোর্ব মযর্খর আবরণ িহ PPE বযবহার করা উনিত।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

প িমস্ত কমেিারী একটি ির্িহজ্িক বা নিনিত COVID-19 পকর্ির ের্র
বা প কমেিারী COVID-19 এর িংক্রনমত একজ্ি বযনক্তর ঘনিষ্ঠ িানন্নর্ধয
বা কাোকানে আিার ের্র কার্জ্ আবার প াগদাি করর্ত িাইর্েি তার্দর
িম্পর্কে পপ্রার্টাকল এবং িীনতমালার জ্িয DOH এর "COVID-19 িংক্রমণ
বা িানন্নর্ধয আিার ের্র িরকানর এবং পবিরকানর কমেিারীর্দর কার্জ্
নের্র আিা িম্পনকে ত অেযন্তরীণ নির্দে নিকা" (Interim Guidance for Public
and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) পদখযি।
কমেিারীর্দর, পখর্লায়াডর্দর এবং দর্লর কমীর্দর জ্িয এটি আবিযক করা
ার্ত, নদ এবং খি উের্রাক্ত পকাি প্রর্শ্নর প্রনত তার্দর উির্র
েনরবতে ি হয় তারা প ি অনবলর্ম্ব তা প্রকাি কর্রি, প মি নদ
তারা উেিগে অিযেব করর্ত শুরু কর্রি, কার্জ্র িময় বা তার ের্র।

SAVE LIVES.

নরওযেনিং
নিউ ই কত
নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ত চ়োরীযের
জিয পেশ়োে়োর ক্রীড়ো প্রনশক্ষণ
পেনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেত নশক়ো

এই নির্দে নিকা পেিাদার ক্রীডা দল এবং তার্দর প্রনিক্ষণ পেনিনলটি এবং রাজ্যবযােী পেিযযগুনলর পক্ষর্ে
প্রর্ াজ্য। নবস্তানরত জ্ািার জ্িয রার্জ্যর “পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটির জ্িয অন্তবেতীকালীি
COVID-19 নির্দে নিকা” (Interim COVID-19 Guidance for Professional Sports Training Facilities) পদখযি।
COVID-19 জ্িস্বার্যযর জ্রুরী অবযার িময়, িকল পেিাদার ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটিগুনলর্ক পেিাদার
ক্রীডা প্রনিক্ষণ পেনিনলটি িম্পনকে ত রাজ্য এবং পেডারাল প্রর্য়াজ্িীয়তার প পকার্িা েনরবতে র্ির িার্ে
হালিাগাদ োকর্ত হর্ব এবং এই েনরবতে িগুর্লা তার্দর কা েক্রর্ম অন্তেযে ক্ত করর্ত হর্ব। পকার্িা নবদযমাি
প্রর্ াজ্য যািীয়, রাজ্য, এবং পেডারাল আইি, নিয়মকািযি এবং মাি প্রনতযােি করা এই নির্দে নিকার
উর্েিয িয়।

অর্য়োবশযক
নিনিং

িুে়োনরশকৃর্ িযবত ়োত্তর্ অিুশীিি

একটি েনজ্টিে পকর্ির পক্ষর্ে েনরষ্কার করার, জ্ীবাণযমযক্ত করার,
এবং কন্টযাক্ট পট্র্নিংর্য়র জ্িয একটি েনরকল্পিা করুি।
নদ তারা েরবতীকার্ল COVID-19 িংক্রান্ত উেির্গের িম্মযখীি হি
তাহর্ল কমীর্দর পখর্লায়াডর্দর এবং দর্লর কমীর্দর জ্িয অবগত
করার জ্িয একটি েক্ষ নহর্ির্ব একটি েনরনিনতর্ক িিাক্ত করা
প মি প্রশ্নেেটির্ত উর্েখ করা হর্য়র্ে।
িাইর্টর িযরক্ষা ে ের্বক্ষক নহর্ির্ব একজ্ির্ক দানয়ত্ব নদি ন নি িাইর্টর
িযরক্ষা েনরকল্পিার িকল নদক নিরবনিন্নোর্ব পমর্ি িলা হর্ি নকিা
তা ে ের্বক্ষণ করর্বি। িাইট মনিটর িকল স্ক্রীনিং প্রশ্নেে গ্রহণ এবং
ে োর্লািিা করা হর্য়র্ে বর্ল ািাই করার জ্িয দায়ী।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

তদূর িম্ভব, কমীরা পখর্লায়াডরা এবং দর্লর কমীরা এর্ি পে ুঁের্িার
আর্গ দূরবতীোর্ব নস্ক্রনিং িম্পাদি করুি (প মি পটনলর্োি বা
ইর্লকট্র্নিক জ্নরর্ের মাধযর্ম)।
ো ে PPE েনরধাি কর্র বা স্পিেহীি উোর্য় িম্পন্ন করা
পডনলোনরগুনল োডা, কমী পখর্লায়াড এবং দর্লর িদিয ার্দর কার্জ্র
িাইর্ট বা অঞ্চর্ল অিযািয বযনক্তর্দর িার্ে নিকট বা ঘনিষ্ঠ িংর্ াগ হর্ত
োর্র তার্দর জ্িয িব িময় একটি অবযাহত লগ বজ্ায় রাখযি।

SAVE LIVES.

