গণপরিবহন সংক্রান্ত কার্য কলাপগুরলি জনয অভ্যন্তিীণ রনর্দয রিকা
COVID-19 জনস্বার্যযি সংকটকালীন পরিরযরির্ি
আপরন এই নরিটি পর্ি আপরন নীর্ে রনরিি কির্ি পার্িন।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

সূেনা
আসরোিী এেং কর্মচোরীর হনরোপত্তো হনউ ইয়কম স্টেসের শীর্ম অগ্রোহিকোর। আসরোিী এেং কর্মচোরীর হনরোপত্তোর েিোয়তোর
জনয, যোনেোিন পহরচোলকসের একটি েহুর্ুখী পদ্ধহত হনসয়োহজত করসে িসে যোর র্সিয থোকসে: র্োস্ক এেং র্ুসখর আেরণ
পরো েোিযতোর্ূলক করো, হনয়হর্ত পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ স্টরোসেোকল েম্পন্ন করো, স্টযখোসন েম্ভে স্টেখোসন পহরসর্েো
েৃহদ্ধ করো, কর্মচোরী এেং যোত্রীসের র্সিয েংসযোগ নুযনতর্ করোর জনয নীহত এেং েযেস্থো কোযমকর করো (স্টযর্ন েোসে
হপছসনর েরজো হেসয় ওঠোনোর্ো করো, স্টেসন নগে অথম েংগ্রি করো স্থহগত রোখো, স্টযখোসন েম্ভে েোর্োহজক েূরত্ব েজোয়
রোখো), এেং স্টযখোসন েম্ভে স্টেখোসন তোসের কর্মচোরীসের জনয কোসজর নর্নীয় ের্য় এেং কোসজর হেনগুসলো আগুহপছু
কসর স্টেওয়ো। হেসশর্, স্থোনীয় পহরহস্থহত এসজহি এেং এক অঞ্চল অনুযোয়ী আলোেো িসত পোসর।
উপরন্তু, আর্োসের গণপহরেিন স্টনেওয়োসকম র চোহিেো এেং িরসনর জনয ের্স্ত যোত্রোপসথ এেং েেের্য় েোর্োহজক েূরত্ব
েজোয় রোখো েম্ভে নোও িসত পোসর। ফলস্বরূপ,যোনেোিন পহরচোলকসের েহুর্ুখী েযেস্থোর কথো ভোেো এেং কোযমকর করো
এেং আসরোিীসের র্োস্ক পসর, অতযোেশযক যোতোয়োসতর র্সিয েফরসক েীহর্ত স্টরসখ েো েফসরর ের্সয়র েোর্ঞ্জেয হেিোন
কসর, গোহি েো একটি স্টেসনর কোর্রোর কর্ ভীি থোকো জোয়গোয় েসর হগসয়, েুপোহরশকৃ ত েযহক্তগত স্বোস্থযহেহি অনুশীলন
কসর, এই হনসেম হশকোয় এেং স্টেসের ইেুয করো অনযোনয হনসেম হশকোয় হস্থরীকৃ ত েংহিষ্ট পেসেপগুহল স্টর্সন চসল হনসজসের
এেং অনযোনযসের েুরহেত রোখসত হনসজ স্টথসক েোহয়ত্ব স্টনওয়োেো গুরুত্বপুণম।
উর্েিয
COVID-19 জনস্বোস্থয েম্পহকম ত জরুহর পহরহস্থহতর ের্য়, এই গণপহরেিন েংক্রোন্ত কোযমকলোপগুহলর জনয অভযন্তরীণ
হনসেম হশকোটি ("গণপহরেিন েংক্রোন্ত কোযমকলোপগুহলর জনয অভযন্তরীণ COVID-19 হনসেম হশকো") গণপহরেিসনর
র্োহলক/পহরচোলক এেং তোসের কর্মচোরী, ঠিকোেোর, এেং আসরোিীসের COVID-19 এর হেস্তোর রহতসরোসি েিোয়তো করোর
েতকম তোগুহল রেোন করোর জনয ততহর করো িসয়সছ।
এই হনসেম হশকোগুহল স্টকেলর্োত্র নূযনতর্ রসয়োজনীয়তো এেং হনসয়োগকতম ো অহতহরক্ত েতকম তো এেং হনসর্িোজ্ঞো জোহর করসত
পোসরন। এই হনসেম হশকোগুহল রকোশনোর ের্য় জনস্বোসস্থযর জনয স্টয অভযোে েো চচমোগুহল েেসথসক ভোসলো েসল জোনো স্টগসছ
তোর ওপর হভহত্ত কসর করো িসয়সছ, এেং এই হনসেম হশকোগুহল স্টয নহথ হভহত্তক তো ঘনঘন পহরেহতম ত িসত পোসর েো িয়।
েোয়েদ্ধ পেগণ এেং আসরোিী - হনসচ স্টযভোসে েংজ্ঞোহয়ত করো িসয়সছ - গণপহরেিন েংক্রোন্ত কোযমকলোসপর েোসথ
েম্পহকম ত ের্স্ত স্থোনীয়, স্টেে এেং যুক্তরোষ্ট্রীয় আেহশযকতোগুহল স্টর্সন চলোর জনয তকহফয়তসযোগয। েোয়েদ্ধ পেগণ এই
আেশযকতোগুহলর স্টয স্টকোসনো আপসেে িসল স্টে হের্সয় অেগত থোকো, স্টেইেোসথ স্টয স্টকোসনো গণপহরেিন েংক্রোন্ত
কোযমকলোপ এেং/অথেো েোইসের হনরোপত্তো পহরকল্পনোসত স্টেগুহল অন্তভুম ক্ত করোর জনযও তকহফয়তসযোগয।
পটভ্ূ রি

7ই র্োচম, 2020 তোহরসখ, গভনমর অযোন্ড্রু এর্. কুওসর্ো COVID-19 এর পহরসরহেসত একটি জরুহর অেস্থো স্টঘোর্ণো কসর
হনেমোিী আসেশ 202 জোহর কসরহছসলন। ের্গ্র হনউইয়কম জুসি COVID-19 এর কহর্উহনটি েোিহর্শন ঘসেসছ। আসরো
ছহিসয় পিো হ্রোে করসত, স্টযখোসন েম্ভে, েযহক্তসের হনসজসের র্সিয অেশযই অন্তত ছয় ফু ে েোর্োহজক েূরত্ব েজোয়
রোখসত িসে।
20 র্োচম 2020 তোহরসখ গভনমর কুওসর্ো হনেমোিী আসেশ 202.6 জোহর কসরন, যোসত ের্স্ত স্টগৌণ েযেেোগুহলসক েপ্তসরর
েপ্তর র্িযস্থ কর্ীসের কোজকর্মসক েন্ধ রোখোর হনসেম শ স্টেওয়ো িয়। অতযোেশযকীয় েযেেো, ঠিক স্টযভোসে এম্পোয়োর স্টেে
স্টেসভলপসর্ন্ট কসপমোসরশন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসেম হশকো অনুযোয়ী, পহরচোলনহেহি
েযহক্তগত হনসর্িোজ্ঞোর শতম োেলীর র্সিয রসযোজয নয় হকন্তু হনউ ইয়কম স্টেে হেপোেমসর্ন্ট অে স্টিলথ (Department of
Health, DOH) দ্বোরো জোহর করো পহরচ্ছন্ন এেং হনরোপে কোসজর পহরসেশ েজোয় রোখোর জনয রসয়োজনীয় পহরচোলনহেহি
এেং হনসেম শোেলী স্টর্সন চলসত িসে এেং যত স্টেহশ েম্ভেে েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখোসত েৃঢ় অনুসরোি করো িসয়সছ।
12ই এহরল, 2020 তোহরসখ, গভনমর কুওসর্ো ের্েস্ত অতযোেশযকীয় েযেেোয়ীক রহতষ্ঠোনসক তোর কর্ীসের, যোরো কর্মস্থসল
উপহস্থত আসছ, হেনোর্ূসলয তোসের র্ুসখর আচ্ছোেন, যো তোসের কোসজর ের্য় জনেোিোরণ েো গ্রোিকসের েসে েরোেহর
েংসযোগ ঘেোর ের্য় অেশযই েযেিোর করসত িসে, তো রেোন করসত হনেমোিী আসেশ 202.16 জোহর কসরহছসলন। 15
এহরল 2020 তোহরসখ গভনমর কুওসর্ো হনেমোিী আসেশ 202.17 জোহর কসরসছন, যো েুই েছসরর স্টেহশ েয়েী এেং
হচহকৎেোগতভোসে র্ুসখর আেরণ েিন করসত েের্ েকলসক একটি েেমজনীন স্থোসন এেং যখন েোর্োহজক েূরত্ব েজোয়
রোখো েম্ভে নয়, েো যখন েোর্োহজক েুরত্ব েজোয় রোখসছন নো, তখন তোসের নোক ও র্ুখ একটি র্োস্ক অথেো কোপসির
ততহর র্ুসখর আেরণ হেসয় ঢোকোর জনয হনসেম শ স্টেয়। 16 এহরল 2020 তোহরসখ গভনমর কুওসর্ো হনেমোিী আসেশ 202.18
জোহর কসরন যো েরকোরী এেং স্টেেরকোরী পহরেিণ েো অনযোনয ভোিোর পহরেিণ েযেিোর করো েুই েছসরর স্টেহশ
েয়সের এেং হচহকৎেোগতভোসে একটি র্ুসখর আেরণ েিণ করসত েের্ েকল র্োনুর্সক অেশযই স্টকোন যোত্রোর ের্য়
তোসের নোক এেং র্ুসখর উপর একটি র্োস্ক অথেো র্ুসখর আেরণ পরোর হনসেম শ স্টেয়। এছোিোও েরকোহর েো স্টেেরকোহর
পহরেিসনর স্টয স্টকোন পহরচোলক েো চোলকসক একটি র্ুসখর আেরণ েো র্োস্ক যো তোসের নোক এেং র্ুখ স্টঢসক রোসখ, েো
পরোর হনসেম শ স্টেয় যখন স্টতর্ন স্টকোন গোহিসত স্টকোন যোত্রী থোসক। 29 স্টর্, 2020 তোহরসখ গভনমর কুওসর্ো হনেমোিী
আসেশ 202.34 জোহর কসরন, যো েযেেো অপোসরের/র্োহলকসের যোরো র্ুখ নো স্টঢসক েো র্ুখোেরণ েো র্োসস্কর
রসয়োজনীয়তো স্টর্সন চলসত েযথম িয় তোসের ঢু কসত েোিো হেসত অনুসর্োেন স্টেয়।
26স্টশ এহরল, 2020 তোহরসখ গভনমর কুওসর্ো স্টঘোর্ণো কসরন স্টয তথয-পহরচোহলত, আঞ্চহলক হেসির্সণ পযমোয় হভহত্তসত
হনউইয়সকম হশল্প এেং েযেেো পুনরোয় স্টখোলোর েযোপোসর পযমোয় হভহত্তক েৃহষ্টভহে গ্রিণ করো িসে। 4 স্টর্ 2020 তোহরসখ
গভনমর েযেস্থো কসরন স্টয নতু ন COVID-19 েংক্রর্ণ জনেোস্থ পহরসর্েো লেণ হভহত্তক পরীেো এেং কন্টোক্ট স্টেহেং েি
জনস্বোসস্থযর হেহভন্ন হেক র্োথোয় স্টরসখ আঞ্চহলক হেসির্ণটি করো িসে। 11 স্টর্, 2020-এ, গভনমর কুওসর্ো স্টঘোর্ণো
কসরন স্টয, হনউ ইয়সকম র স্টেশ হকছু অঞ্চসল 15 স্টর্, 2020-এর রথর্ পযমোয় শুরু িসে, যো উপলভয আঞ্চহলক স্টর্হেক্স
এেং েূচসকর উপর হভহত্ত কসর। 29 স্টশ স্টর্, 2020 তোহরসখ, গভনমর কুওসর্ো স্টঘোর্ণো কসরসছন স্টয স্টেসের হেহভন্ন
অঞ্চসল হরওসপহনংসয়র হদ্বতীয় পযমোয় শুরু িসে, এেং ভোইরোেটি হকভোসে রহতসরোি করো স্টযসত পোসর তো অনেরত
পযমসেেণ করোর জনয হনউ ইয়কম েোেী, েরকোরী কর্মকতম ো এেং হেসশর্জ্ঞসের জনয রোসজযর হেস্তৃ ত স্টেেো েংগ্রসির রসচষ্টোসক
একহত্রত করসত একটি নতু ন রোরহম্ভক েতকীকরণ েযোশসেোেম েোস্তেোয়ন েযেিোর করোর কথোও স্টঘোর্ণো কসরসছন। 11 ই
জুন, 2020 তোহরসখ, গভনমর কুওসর্ো, জুন র্োসের 12 তোহরসখ হনউ ইয়সকম র স্টেশ হকছু অঞ্চসল হরওসপহনংসয়র হদ্বতীয়
পযমোয় আরম্ভ িসে েসল স্টঘোর্ণো কসরসছন।
হনম্নহলহখত র্োনেণ্ডগুহল ছোিোও, পহরচ্ছন্ন এেং হনরোপে কর্ম পহরসেশ েজোয় রোখোর জনয পহরচোলকসের অেশযই স্বোস্থয
হেভোসগর (Department of Health, DOH) জোহর করো হনসেম শনো ও আসেশ স্টর্সন চলো অেযোিত রোখসত িসে।
অনুগ্রি কসর লেয করুন স্টয, হনউ ইয়কম স্টেে দ্বোরো ইেুয করো অনযোনয পহরচোলনোহেহি স্টথসক এই নহথসত উসেখ করো
পহরচোলনো হেহি পৃথক, অহিক েোম্প্রহতক হনসেম হশকো রসয়োগ করো িসে।
রনউ ইয়কয স্টের্ট দায়বদ্ধ গণপরিবহন সংক্রান্ত কার্য কলাপগুরলি জনয িানদণ্ড
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রহতেন্ধকতো যুক্ত আসর্হরকোনসের আইন (Americans with Disabilities Act, ADA), স্টরোগ হনয়ন্ত্রণ ও রহতসরোি স্টকন্দ্র
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), পহরসেশ েংরেণ েংস্থো (Environmental Protection
Agency, EPA) এেং র্োহকম ন যুক্তরোসষ্ট্রর শ্রহর্সকর স্টপশোগত হনরোপত্তো এেং স্বোস্থয পহরচোলনো (Occupational Safety
and Health Administration, OSHA), র্োহকম ন যুক্তরোসষ্ট্রর পহরেিন েপ্তর, হনউ ইয়কম স্টেসের পহরেিন েপ্তসরর
অনুরূপ নূযনতর্ র্োন, তসে স্টেেু কুর র্সিয েীর্োেদ্ধ নয়, তো েি রসযোজয স্টফেোসরল শতম োেলী েসেমোপহর নূযনতর্ রোসজযর
র্োন েযতীত স্টকোসনো গণপহরেিন েংক্রোন্ত কোযমকলোপ পহরচোহলত করো যোসে নো।
COVID-19 জনস্বোস্থয েম্পহকম ত জরুহর পহরহস্থহতর ের্য় কোযমরত ের্স্ত গণপহরেিন
হনসেম হশকোয় থোকো স্টেসের র্োনেণ্ডগুহল স্টেে দ্বোরো েংসশোহিত েো রে নো করো পযমন্ত
পহরসর্েোগুহলর র্োহলক/পহরচোলক, েো র্োহলক/পহরচোলক এর হনসয়োহজত অনয স্টকোসনো
পেগণ"), এই র্োনেণ্ডগুহল পূরণ করোর জনয েোয়েদ্ধ থোকসেন। "আসরোিী" েলসত
স্টকোসনো েযহক্তসক স্টেোঝোসনো িসে।

েংক্রোন্ত কোযমকলোসপর স্টেসত্র এই
রসযোজয থোকসে। গণপহরেিন
পে (উভয় স্টেসত্রই, "েোয়েদ্ধ
গণপহরেিণ েযেস্থো েযেিোরকোরী স্টয

হনর্নহলহখত হনসেম হশকো হতনটি হনহেম ষ্ট হেভোসগ েংগঠিত করো িসয়সছ: র্োনুর্, স্থোন, এেং রহক্রয়োের্ূি

I. িানুষ
A. িািীরিক দূিত্ব
•

শোরীহরক েূরসত্বর আেহশযকতো এেং েুপোহরশগুহলর রসয়োগসযোগযতো হনম্নহলহখত পহরহস্থহতগুহলর ওপর হভহত্ত কসর
আলোেো িসে: (1) গণপহরেিসনর গোহি, েোে, েোেওসয়, স্টেইেোসথ প্ল্যোেফর্ম এেং স্টেশনগুহলর র্সতো েেমজনীন
স্থোনগুহল; এেং (2) পহরেিন েযেস্থোর হনজস্ব েযেিোসরর স্থোনগুহল স্টযর্ন কর্মচোরীসের জোয়গো এেং কর্মচোরীর
গোহিগুহল।

•

যখন েম্ভে এেং র্ূল কোজটির হনরোপত্তোর জনয কর্ েূরসত্ব থোকো রসয়োজন নো িসল (স্টযর্ন স্টফহেহলটি েো
পহরকোঠোসর্ো রেণোসেেণ, গোহির রেণোসেেণ), েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই, কোযমরত কর্মচোরীরো (উেোিরণস্বরপ,
স্টয েকল কর্মচোরীসের েোিোরণ র্োনুসর্র েোসথ স্টযোগোসযোগ করসত িয় নো) যোসত হনসজসের র্সিয অন্তত ছয় ফু ে
েূরত্ব েজোয় রোখসত পোসর তোর জনয যথোেোিয স্টচষ্টো করসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনহিত করসত িসে স্টয েোিোরণ র্োনুসর্র েোসথ স্টয কর্মচোরীসের কোজ করসত িয়,
েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখো যোক েো নো যোক, তোসেরসক অেশযই র্ুসখর আেরণ পরসত িসে।

•

o

COVID-19 এর জনয স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরণগুহলর র্সিয অন্তভুম ক্ত হকন্তু েীহর্ত নয়, র্ুখ এেং নোক উভয়ই
ঢোসক এরকর্ কোপসির র্ুসখর আেরণ এেং হেজসপোসজসেল র্োস্কে।

o

যহেও, কোসজর িরসনর জনয স্টযখোসন েোিোরণত েযহক্তগত েুরেোর্ূলক েরঞ্জোসর্র (PPE) একটি উচ্চ র্োসনর
েুরেোর রসয়োজন স্টেইেে স্টেসত্র কর্মসেসত্রর কোযমকলোপগুহলর জনয কোপসির, হেজসপোসজসেল, েো অনযোনয েোহিসত
ততহর র্ুসখর আেরণ স্বীকৃ ত নয়। স্টেইের্স্ত কোযমকলোসপর জনয, স্টপশোগত হনরোপত্তো এেং স্বোস্থয রশোেন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসেম হশকো অনুযোয়ী েংজ্ঞোহয়ত করো হেেযর্োন
হশসল্পর র্োনেণ্ড অনুযোয়ী N95 স্টরহিসরেোর েো অনযোনয PPE েযেিোর করো অেযোিত রোখো উহচত।

হনেমোিী আসেশ 202.18 এর আেহশযকতো অনুযোয়ী, আসরোিীসের েয়ে েুই েছসরর স্টেহশ িসল এেং শোরীহরকভোসে
একটি র্ুসখর আেরণ েিয করোর েের্তো থোকসল, শোরীহরক েূরত্ব েজোয় রোখো যোক েো নো যোক, েফসরর েম্পূণম
ের্য়, গণপহরেিসনর যোনেোিন এেং েেমজনীন জোয়গোগুহলসত (স্টযর্ন হেহি, প্ল্যোেফর্ম, স্টেশন, েোেওসয়/স্টেসনর
কোর্রো, েোে) আসরোিীসের অেশযই র্ুসখর আেরণ পসর থোকসত িসে।
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o

আসরোিীর েয়ে েুই েছসরর স্টেহশ িসল এেং শোরীহরকভোসে একটি র্ুসখর আেরণ েিয করোর ের্তো থোকো
েসত্বও তোসের েফসরর ের্য় একটি র্ুসখর আেরণ নো পরসল, েোয়েদ্ধ পেগণ েযহক্তটিসক রসেশ নোও করসত
হেসত পোসরন েো স্টের কসর হেসত পোসরন।

•

গণপহরেিসন আসরোিীসের, অনযোনয আসরোিী এেং কর্মচোরীসের স্টথসক এেং তোসের ের্গ্র েফসরর ের্য়, পহরেিসনর
েেমজনীন জোয়গোগুহলসত (স্টযর্ন হেহিসত, প্ল্যোেফসর্ম, স্টেশসন, েো টিহকে পোঞ্চ করোর স্টর্হশসনর েোর্সন) এেং
পহরেিসনর যোনেোিনগুহলসত, স্টযখোসন েম্ভে, যথোযথ েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখসত িসে (স্টযর্ন প্ল্যোেফসর্মর েো
স্টেসনর কোর্রোর কর্ ভীিযুক্ত অংসশ চসল যোওয়ো)।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক কোসজর জোয়গো ও কর্মচোরীর েেোর এলোকোর েযেিোর পহরেতম ন এেং/অথেো কোসজর জোয়গোর
এেং কর্মচোরীর েেোর আেন েংখযো েীর্োেদ্ধ করোর কথো হেসেচনো করসত িসে, যোসত কর্মচোরীরো েে হেক স্টথসক
অন্তত ছয় ফু ে (স্টযর্ন, পোশোপোহশ এেং েোর্নোেোর্হন) েযেিোসন থোকসত পোসরন এেং স্টযখোসন েম্ভে, েযেিোসরর
র্সিয পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত নো কসর ওয়োকম স্টেশন স্টশয়োর নো কসরন। ওয়োকম স্টেশন েো জোয়গোগুহলর র্সিয
েূরত্ব েজোয় রোখো েম্ভে নো িসল, েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই র্ুসখর আেরণ রেোন করসত িসে স্টেগুহল েযেিোর করো
েোিযতোর্ূলক করসত িসে েো স্টযখোসন প্ল্োহেসক হেভোজক স্টেওয়োসলর র্সতো েস্তুগত েোাঁিো, েোয়ুরেোি, হিটিং, কুহলং,
েো েোয়ু চলোচসল েোাঁিো েৃহষ্ট করসে নো স্টেখোসন র্ুসখর আেরসণর পহরেসতম স্টেগুহলর েসদোেস্ত করসত িসে।
o

OSHA হনসেম শোেলী অনুযোয়ী শোরীহরক রহতেন্ধকতো স্থোপন করো উহচত।

o

েস্তুগত েোাঁিোর হেকল্পগুহল অন্তভুম ক্ত করসত পোসর: ফোহল কসর কোেো পেম ো, স্টপ্ল্হক্সগ্লোে েো স্টেই িরসনর উপকরণ,
েো অনযোনয অরসেশয হেভোজক েো পোটিমশনগুহল।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক একই ের্সয় একজসনর স্টেহশ কর্মচোরীসক একটি স্টছোসেো জোয়গোর (স্টযর্ন হলফে, কসরোল রুর্,
শুিুর্োত্র কর্মচোরীসের েযেিোর করো গোহি) েযেিোর হনহর্দ্ধ করসত িসে, যহে নো স্টেই ের্য় স্টেই জোয়গো থোকো
েকল কর্মচোরীরো স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরণ পসর থোসকন।

•

হকছু জোয়গোয় েো ভোিো করো গোহিসত জোনলোগুহল েোইসরর িোওয়ো স্টঢোকোর জনয স্টখোলো যোয় নো, এই হের্য়গুহল
র্োথোয় স্টরসখ, হনরোপত্তোর স্টরোসেোকলগুহল অেলম্বন করোর ের্য়, েোয়ু চলোচল েোিোসনোর জনয, েোয়েদ্ধ পেগণসক,
যতেো েম্ভে, েোইসর েোতোে হভতসর রসেশ করোর েযেস্থো করসত িসে। েোয়েদ্ধ পেগণ, হলফসের জনয অসপেো
করোর জোয়গোগুহলসত জনের্োগর্ যোসত নো িয় এেং হলফসে যতজন স্টযসত পোরসেন তোর েংখযো েীহর্ত কসর, হেহির
েযেিোসরর র্সতো, অহতহরক্ত েযেস্থো স্টনসেন।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক, পহরেিসনর স্টেশসনর স্টলআউে, স্টযখোসন েম্ভে িসে, আসরোিীরো যোসত অনয আসরোিী এেং
কর্মচোরীসের স্টথসক েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখসত পোসর তো হনহিত করোর উপসযোগী করসত উৎেোহিত করো িসচ্ছ।
o

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক, স্টেসনর কোর্রো, েোেওসয় কোর, এেং েোসের স্টলআউে, স্টযখোসন েম্ভে িসে, আসরোিীরো যোসত অনয
আসরোিী এেং কর্মচোরীসের স্টথসক েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখসত পোসর তো হনহিত করোর উপসযোগী করসত উৎেোহিত
করো িসচ্ছ।
o

•

গণপহরেিসনর স্টেশনগুহলসত থোকোকোলীন, আসরোিীসের, স্টযখোসন েম্ভে, যথোযথ েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখসত
িসে।

গণপহরেিন েযেিোর করোর ের্য়, আসরোিীসের, স্টযখোসন েম্ভে, যথোযথ েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখসত িসে।

েোয়েদ্ধ পেগণসক, স্টযখোসন েম্ভে গণপহরেিন স্টকসন্দ্রর স্টফহেহলটির স্টলআউেগুহল পহরেতম ন করসত উৎেোহিত করো
িসচ্ছ, যোসত কর্মচোরীরো েে হেসকই হনসজসের র্সিয অন্তত ছয় ফু ে েূরত্ব েজোয় রোখসত পোসরন, েো, েম্ভে িসল,
েস্তুগত েোাঁিো (স্টযর্ন প্ল্োহেসের স্টেওয়োল েো কযোশ স্টরহজেোরগুহলসত পোটিমশন) স্থোপন করসত উৎেোহিত করো িসচ্ছ।
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o

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনহিত করসত িসে স্টয ের্স্ত কর্মচোরী স্টযন আসরোিীসের েোসথ েোকযোলোপ করোর
ের্য় র্ুসখর আেরণ েযেিোর কসরন। েোয়েদ্ধ পেগণ অেশযই, স্টযখোসন েম্ভে িসে (স্টযর্ন, েদ্ধ-উচ্চজনের্োগসর্র অঞ্চল, পুনঃেহিত হফক্সচোর, কর্মচোরীসের হেকল্প কযোশ স্টরহজেোরগুহলর েযেিোর), যথোযথ
েোর্োহজক েূরসত্বর কথো হেসেচনো কসর, কর্মচোরীসের কোজ করোর জনয পযমোপ্ত জোয়গো েংরেণ করসেন।

•

েোয়েদ্ধ পেগণ েরু গহল, িলওসয়, েো খোহল জোয়গোগুহলসত স্টেপ েো তীর হচহ্ন েযেিোর কসর উভয় হেসক পোসয়
স্টিাঁ সে চলো কর্োেোর েযেস্থো হনসত িসে, এেং েকসলর েযেিোর করসত িয় এর্ন অঞ্চলগুহলসত এেং লোইন পসি এর্ন
অঞ্চলগুহলসত েো স্টলোকজন ের্সেত িয় (স্টযর্ন কোসজ আেোর/কোজ স্টথসক যোওয়োর ের্য় হলহপেদ্ধ করোর জোয়গো,
স্বোস্থয পরীেোর স্টকন্দ্রগুহল, স্টেক রুর্, কযোশ স্টরহজেোর অঞ্চল, লকোর রুর্), এর্ন অঞ্চলগুহলসত, স্টযখোসন েম্ভে,
যথোযথ েোর্োহজক েূরসত্বর জোয়গো হচহহ্নত কসর েোইসনজ এেং েূরত্ব হচহহ্নতকোরী স্টপোে করসত িসে।

•

েম্ভে িসল, েোয়েদ্ধ পেগণ, পহরেিন স্টকন্দ্র েো গণপহরেিসনর স্টেসনর কোর্রোয় থোকোকোলীন আসরোিীসের েোর্োহজক
েূরত্ব েজোয় রোখসত উৎেোহিত করোর জনয হনম্নহলহখত েযেস্থোর কথো স্টভসে স্টেখসত পোসরন:

•

o

েস্তুগত েোাঁিো, চোেু র্ ইহেত, স্টযর্ন স্টর্সঝসত আাঁকো হচহ্ন, রঙীন স্টেপ, েো কর্মচোরীসের স্টথসক একটি যথোযথ
েূরত্ব হনসেম শ করসত হচহ্ন েযেিোর করুন;

o

আসরোিীসের র্সিয স্টঘাঁর্োসঘাঁহর্ িওয়োর েম্ভোেনো হ্রোে করসত যোতোয়োসতর স্টেশনগুহলসত পোসয় চলোর জনয একর্ুখী
পথ এেং েোাঁিো ততহর করুন।

o

আসরোিীসের হনসজসের র্সিয যোসত যথোযথ েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখো যোয় এর্ন েযেস্থো কসর এেং অঞ্চলটিসত
অনযসের েোসথ স্টযোগোসযোগ নুযনতর্ কসর, আসরোিীসের অসপেোর অঞ্চলগুহল (স্টযর্ন লোইন, পহরেিসনর জনয
অসপেোর জোয়গোগুহল) েঠিকভোসে েহিত করুন;

o

ের্গ্র পহরেিন েযেেস্থোয় চোহিেো হনয়ন্ত্রণ এেং আসরোিীসের হেভক্ত কসর হেসত আেন েংরেণ েযেস্থো কোযমকর
করুন;

o

আসরোিীসের েোস্তে-ের্সয়র তথয হেন (স্টযর্ন গোিী, স্টেশন েো প্ল্যোেফর্মগুহলসত স্টকর্ন ভীি আসছ
স্টেন/েোে/েোেওসয়র আগর্সনর ের্য়);

o

অপোসরেসরর রসেশ ও রস্থোসনর লোসগোয়ো আেনগুহল েন্ধ করুন;

o

রহতেন্ধকতো যুক্ত েযহক্তেগমসক ছোি হেসয়, রসেশ/রস্থোসনর জনয হপছসনর েরজোর েযেিোর কোযমকর করুন;
এেং/অথেো

o

ভীি িওয়োর েম্ভোেনো হ্রোে করসত চোহলত েোসের, েো স্টেসনর কোর্রোর েংখযো েোিোন, হেসশর্ কসর স্টেহশ
েংখযক/যোতোয়োসতর রুেগুহলসত।

েোয়েদ্ধ পেগুহলসক DOH COVID-19 েংসকসতর েোসথ েোর্ঞ্জেযপূণম হনেশমন স্থোপন করসত িসে। েোয়েদ্ধ পেগণ
তোসের কর্মস্থল হনহেম ষ্ট হনজস্ব কোসেোর্োইজ করো েোইসনজ ততহর করসত পোসরন, হকন্তু স্টেই েোইসনজ েপ্তসরর
েোইসনসজর েোসথ েংগহতপূণম িসত িসে। েোইসনজ কর্মচোরীসের এগুহল র্সন কহরসয় স্টেওয়োর জনয েযেিোর করসত িসে:
o

একটি র্োস্ক েো র্ুসখর আেরন হেসয় তোসের নোক ও র্ুখ ঢোকো।

o

PPE যথোযথভোসে েংরেণ করো, এেং যখন েোহতল করসত িসে তখন েোহতল করো।

o

শোরীহরক েূরসত্বর হনসেম শীকোগুহল স্টর্সন চলো।

o

COVID-19 এর উপেগম েো েংক্রর্সণর রহতসেেন করো, এেং হকভোসে এটি করো উহচত।

o

িোসতর স্বোস্থযহেহি এেং পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্তকরণ হনসেম হশকোগুহল স্টর্সন চলো।

o

শ্বোে রশ্বোে েংক্রোন্ত যথোযথ স্বোস্থযহেহি এেং কোশেোর হশষ্টোচোর স্টর্সন চলো।
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o
•

তোরো অেুস্থ স্টেোি করসল েোহিসত থোকো।

েোইসরর পেগণ, স্টযর্ন করোক্টর েো কনেোলসেন্ট, যোসের পহরেিন পহরচোলকসের কোসজর জোয়গোসতই কোজ করসত
িয় তোসের, পহরচোলসর অনুসর্োেন েোসপসে, অেশযই, স্টেই একই COVID চচমোগুহল স্টর্সন চলসত িসে।

B. আবদ্ধ যার্ন সিার্বি
•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অহফেগুহলর র্সিয েংঘটিত কোযমকলোপগুহলর জনয "COVID-19 জনস্বোসস্থযর জরুহর পহরহস্থহতর
ের্য় অহফে-হভহত্তক কোসজর জনয অভযন্তরীণ হনসেম হশকো" (Interim Guidance for Office-Based Work During
the COVID-19 Public Health Emergency) স্টর্সন চলসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগুহলসক অেশযই র্োনুসর্র ের্োসেশ েীহর্ত করসত িসে (স্টযর্ন কর্মচোরী েভো, স্টেক রুর্, েক রুর্)
যতেো স্টেহশ েম্ভে এেং হভহেও েো স্টেহলকনফোসরহিং এর র্সতো অনযোনয পদ্ধহত েযেিোর করো, স্টরোগ হনয়ন্ত্রণ ও
রহতসরোি স্টকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর হনসেম হশকো "েযেেো ও
হনসয়োগকতম োসের জনয কসরোনোভোইরোে স্টরোগ 2019 (COVID-19) এর জনয পহরকল্পনো এেং রহতহক্রয়োর অন্তেমতী
হনসেম হশকো" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19))। যখন হভহেওকনফোসরহিং েো স্টেহলকনফোসরহিং েম্ভে িয় নো, তখন েোহয়ত্বশীল
েলগুসলোর স্টখোলো, ভোলভোসে স্টভহন্টসলেোসরর র্সিয হর্টিং করো উহচত এেং হনহিত করো উহচত স্টয েম্ভে িসল
একজন অনযজসনর স্টথসক ছয় ফু ে েোর্োহজক েূরত্ব েজোয় রোখসে (স্টযর্ন স্টচয়োর থোকসল, েুটি স্টচয়োসরর র্োসঝ খোহল
জোয়গো রোখো, একটি স্টচয়োর স্টছসি পসরর স্টচয়োসর েেো)। স্টযখোসন েম্ভন েয়, স্টেখোসন েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই
হনহিত করসত িসে স্টয ের্স্ত কর্মচোরী র্ুসখর আেরণ পসরসছন।

•

েোয়েদ্ধ পেসক স্টছোসেো এলোকোয়, স্টযর্ন হেশ্রোর্কে এেং স্টেকরুর্-এ পযমোপ্ত েোর্োহজক েূরসত্বর পোলসনর েযেস্থো
করসত িসে, এেং এই িরসনর এলোকোয় যখন েোর্োহজক েূরত্ব রেো করো যোসে নো, তখন েম্ভে িসল, স্টলোক ের্োগর্
েীর্োেদ্ধ রোখোর জনয হচহ্ন এেং হেসের্ (স্টযর্ন েযেহৃত িসচ্ছ হচহ্ন) েযেিোর করসত িসে। স্টযখোসন েম্ভন নয়,
স্টেখোসন েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনহিত করসত িসে স্টয ের্স্ত কর্মচোরী র্ুসখর আেরণ পসরসছন।

•

েোর্োহজক েূরত্ব (অথমোৎ ছয় ফু ে েূরত্ব) পোলন করোর জনয, স্টযখোসন পহরচোলনগত হেক হেসয় েম্ভে (কহফ স্টেক,
খোওয়োর ের্য়, এেং হশফে শুরু এেং েসন্ধে্র ের্য়), স্টেখোসন েোয়েদ্ধ পেগণসক কর্মচোরীসের ের্য়েূহচ আগুহপছু
কসর হেসত িসে। স্টযখোসন েম্ভন নয়, স্টেখোসন েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনহিত করসত িসে স্টয ের্স্ত কর্মচোরী
র্ুসখর আেরণ পসরসছন।

C. কিয র্ের্েি সরক্রয়িা
•

েোয়েদ্ধ পেগণ কর্মসেসত্র কর্মচোরীসের র্সিয পোরিহরক েংসযোগ এেং জনের্োগর্ হ্রোে করসত হনম্নহলহখত িরসনর
পদ্ধহতগুহলর র্োিযসর্ অেশযই েযেস্থো স্টনসেন:
o

কর্মসেসত্রর হভতসর উপহস্থহত শুিুর্োত্র আেশযক কর্ীসের র্সিযই েীহর্ত স্টরসখ;

o

কর্মচোরী এেং আসরোিীসের যোনেোিন স্টেহশ ের্য়কোে্ল িসর হেস্তৃ ত কসর কর্মসেসত্রর ের্সয়র েোর্ঞ্জেয হেিোন
করো;

o

েোর্োহজক েূরসত্বর হনসেম হশকো পোলসনর জনয অন-েোইে কর্মচোরীর েংখযো হ্রোে করো;

o

হশফটিং হেজোইন (অথমোৎ এ/হে টির্, আআর/যোওয়োর ের্য় আগু হপছু কসর স্টেওয়ো);

o

হনিমোহরত কোজগুসলো হেহেপ্ত কসর এেং অহিকৃ ত অঞ্চলগুহল হনসেম শ করসত হচহ্নগুহল েযেিোর কসর একই অঞ্চসল
একোহিক কর্মচোরী এেং/অথেো েসলর কোজ করো এিোসনো; এেং/অথেো
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o

•

কর্মচোরীসের ঘহনষ্ঠ েোহন্নিয েো কোছোকোহছ আেো এিোসনো নো স্টগসল, কোসজর ের্য় স্টয কর্মচোরীসের েোিোরণ
র্োনুসর্র েোহন্নসিয আেসত িয় নো তোসের জনয র্োস্ক েো র্ুসখর আেরণ পরো আেশযক করো।

েোয়েদ্ধ পেগণসক আসরোিীসের িশমিীন স্টপসর্সন্টর হেকল্প েযেিোর করসত েো যখন এেং স্টযখোসন আসগ স্টথসক
পহরসশোি করোর হেকল্প আসছ তখন তোসের স্টেই হেকল্পটির জনয উৎেোহিত করসত িসে।
o

স্টযখোসন েম্ভে, স্টেখোসন নগে অথম, স্টক্রহেে কোেম, পুরস্কোসরর কোেম, এেং স্টর্োেোইল হেভোইেগুহল ঘোাঁেোঘোটি
নুযনতর্ করুন।

o

আসরোিী এেং েোিোরণ র্োনুসর্র েোহন্নসিয কোজ করো কর্মচোরীসের িোসত নো হেসয় একটি হরহেপ্ট স্টেসত েো
কোউন্টোসরর ওপসর নগে অথম, স্টক্রহেে কোেম স্টরসখ হেসত এেং স্টয স্টকোসনো স্টপন, কোউন্টোর, েো শক্ত পৃষ্ঠতল
রসতযক েযেিোর েো আসরোিীর েোসথ স্টলনসেন করোর র্সিয র্ুসছ হনসত েলুন।

D. েলােল ও বারণজয
•

েংসযোগ যথোেম্ভে েীহর্ত করসত েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হপক-আপ এেং স্টেহলভোহরগুহলর জনয হনহেম ষ্ট এলোকো
স্থোপন করসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেসক েোইসে স্টযোগোসযোগ এেং চলোচল েীহর্ত করো উহচত (স্টযর্ন, হশফে স্টশর্ িসয় যোওয়ো কর্ী এেং
হশফে শুরু করো কর্ীসের জনয পৃথক পৃথক রস্থোন এেং রসেসশর েযেস্থো) (স্টযর্ন যত স্টেহশ েম্ভে কর্ীসের তোসের
ওয়োকম সেশসনর কোছোকোহছ থোকসত িসে)।

II. জায়গা
A. প্ররিিোিূলক সিঞ্জাি
•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনেমোিী আসেশ 202.18 স্টর্সন চলো হনহিত করসত িসে যোর জনয গণপহরিসনর গোহিগুহল
পহরচোলনকোরী কর্মচোরীসের যোত্রীরো থোকোকোলীন অেশযই নোক ও র্ুখ ঢোকো একটি র্ুসখর আেরণ েো র্োস্ক পরসত
িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনেমোিী আসেশ 202.18 যো েরকোরী এেং স্টেেরকোরী পহরেিণ েো অনযোনয ভোিোর
পহরেিণ েযেিোর করো েুই েছসরর স্টেহশ েয়সের এেং হচহকৎেোগতভোসে একটি র্ুসখর আেরণ েিণ করসত েের্
েকল র্োনুর্সক অেশযই স্টকোন যোত্রোর ের্য় তোসের নোক এেং র্ুখ ঢোকো একটি র্োস্ক অথেো র্ুসখর আেরণ পরোর
হনসেম শ স্টেয়, স্টেই আেহশযকতোগুসলো আসরোিীসের র্সন কহরসয় স্টেওয়োর জনয যথোযথ েসদোেস্ত করসত িসে।
o

•

েুই েছসরর স্টেহশ েয়সের এেং হচহকৎেোগতভোসে একটি র্ুসখর আেরণ েিণ করসত েের্ স্টয ের্স্ত আসরোিী
হনেমোিী আসেশ 202.18 এ স্টযর্ন েলো িসয়সছ স্টেই অনুযোয়ী েফসরর ের্য় এরকর্ একটি র্ুসখর আেরণ পরোর
হনসেম হশকো অর্োনয করসল তোসক েফর করসত নোও স্টেওয়ো িসত পোসর েো স্টের কসর স্টেওয়ো িসত পোসর।

হনহেম ষ্ট কর্মসেসত্রর কোযমক্রসর্র জনয রসয়োজনীয় PPE ছোিোও, েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই, ফযোশন, েো অনযথোয়
স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরণ েংগ্রি করসত িসে এেং কর্মচোরীসের স্টযসকোসনো র্ূসলয কর্মসেসত্র থোকোকোলীন এই িরসনর
আেরণ রেোন করত িসে। স্টকোসনো কর্মচোরীর র্ুসখর আেরণ, র্োস্ক এেং অনযোনয রসয়োজনীয় PPE পোল্টোসনোর
রসয়োজন িসল, েোয়েদ্ধ পেগুহলর কোসছ স্টেগুহলর পযমোপ্ত স্টযোগোন রোখসত িসে। স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরণগুহল কোপসির
(উেো: েোহিসত ততহর স্টেলোই করো কোপি, স্টছোসেো কসর ফোহল করো, েদনো), েোহজমকযোল র্োস্ক, N95
স্টরেহপসরেরসক অন্তভুম ক্ত করসলও, এগুহলর র্সিযই েীহর্ত নয়, । একটি র্োস্ক েো অনযোনয র্ুসখর আেরসণর েোসথ
স্টফে হশল্ডগুহলও রেোন করসত িসত পোসর।
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•

র্ুসখর আেরণগুহল অেশযই পহরষ্কোর করসত এেং েেলোসত িসে এেং স্টশয়োর করো যোসে নো। অনুগ্রি কসর কোপসির
র্ুখোেরণ এেং অনযোনয িরসনর PPE েম্পসকম অহতহরক্ত তসথযর জনয স্টরোগ হনয়ন্ত্রণ ও রহতসরোি স্টকন্দ্র (CDC)
এর হনসেম হশকো স্টেখুন, একইেোসথ তো েযেিোর এেং পহরষ্কোসরর হনসেম শোেলী।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই কর্মচোরীসের তোসের হনজস্ব স্বীকৃ ত র্ুসখর আেরণ েযেিোর করোর অনুর্হত হেসত িসে
হকন্তু কর্মচোরীরো তোসের হনসজর র্ুসখর আেরণ েরেরোি করসত পোরসেন নো। উপরন্তু, এই হনসেম হশকো কর্ীসের
তোসের েযহক্তগত র্োহলকোনোিীন অহতহরক্ত রহতরেোর্ূলক আেরণ (স্টযর্ন েোহজমকোল র্োস্ক, N95 স্টরহিসরের, েো
স্টফে হশল্ড) পরো স্টথসক রহতসরোি করসে নো, অথেো অনযথোয় যহে েোয়েদ্ধ পে অনুযোয়ী তোসের কোসজর রকৃ হতর
কোরসণ কর্ীসের আসরো স্টেহশ হনরোপত্তোর্ূলক েযহক্তগত রহতরেোর্ূলক েরঞ্জোর্ (PPE) েযেিোসরর রসয়োজন িয়।
হনসয়োগকতম োসের েকল রসযোজয স্টপশোগত হনরোপত্তো এেং স্বোস্থয রশোেন (OSHA) র্োন স্টর্সন চলসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক েরঞ্জোর্, স্টর্হশনোহর, উপকরণ, এেং গোহির র্সতো হজহনেগুহল স্টশয়োর করো, স্টেইেোসথ কসরোল
পযোসনল, স্টয স্টকোসনো কীপযোে এর র্সতো স্টশয়োর করো পৃষ্ঠতলগুহল িশম করো েীহর্ত করসত িসে; অথেো, স্টশয়োর
করো হজহনেগুহলর েো রোয়শই িশম করো পৃষ্ঠতলগুহলর েংিসশম আেোর ের্য় গ্লোভে (কোসজর রসয়োজনীয়তো অনুযোয়ী
েো স্টর্হেসকল); অথেো কর্ীসের হনসজসের িোত এেং স্টশয়োর করো হজহনেগুহল েংিসশম আেোর আসগ এেং পসর
জীেোণুর্ুক্ত করসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক হনহিত করসত িসে স্টয র্য়লোর েযোগ েরোেোর ের্য় েো জঞ্জোল ঘোাঁেোঘোটি েো স্টফলোর ের্য়
কর্মচোরীরো গ্লোভে েো িযোন্ড েযোহনেোইজোর েযেিোর কসরন, এেং তোর পসর িোত স্টিোন েো িযোন্ড েযোহনেোইজোর
েযেিোর কসরন।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই PPE - যোর র্সিয র্ুখ আেরণ অন্তভুম ক্ত, হকন্তু েীর্োেদ্ধ নয়- হকভোসে যথোযথ ভোসে
রোখো যোয়, খুসল স্টনওয়ো যোয়, পহরষ্কোর করো িয় (স্টযর্ন রসযোজয), এেং স্টফসল স্টেওয়ো যোয় স্টেই হের্সয় কর্ীসের
হনসেম শ হেসত িসে।

B. পরিচ্ছন্নিা, পরিষ্কাি এবং জীবাণুিুক্তকিণ
•

রোেহেকতো অনুযোয়ী, "COVID-19 এর জনয েরকোহর এেং স্টেেরকোহর স্টকন্দ্রগুহল পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করোর
হনসেম হশকো" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এেং "ছহিসয় পিো থোর্োন" (STOP THE SPREAD) স্টপোেোর েসর্ত CDC এেং DOH এর রস্তোহেত স্বোস্থযহেহি
এেং েযোহনসেশসনর আেহশযক শতম গুহল স্টর্সন চলো িসচ্ছ হকনো তো েোয়েদ্ধ পেগণসক হনহিত করসত িসে। েোয়েদ্ধ
পেগণসক অেশযই লগ স্টর্নসেন করসত িসে যোসত পহরর্ুরণ ও জীেোণুর্ুক্তকরসণর তোহরখ, ের্য় এেং পহরচ্ছন্নতোর
পহরের অন্তভুম ক্ত থোকসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক, স্টযর্ন েম্ভে িসে স্টেখোসন, েোহর্মনোল এেং স্টেশনগুহলসত হনম্নহলহখত এক েো উভয় িোসতর
স্বোস্থযহেহি পোলসনর েসদোেস্ত রোখসত িসে:
o

িোত স্টিোওয়োর জনয: েোেোন, গরর্ জসলর কল, এেং স্টফলো স্টেওয়ো যোয় এরকর্ কোগসজর স্টতোওয়োসল।

o

িোত জীেোণুর্ুক্ত করসণর জনয: অন্তত 60% অযোলসকোিল যুক্ত িযোন্ড েযোহনেোইজোর।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক, স্টযখোসন েম্ভে, আসরোিীসের, যোতোয়োসতর স্টেশনগুহলসত অন্তত 60% অযোলসকোিল যুক্ত িযোন্ড
েযোহনেোইজোর রেোন করসত িসে। িোত খুে স্টেহশ হভসজ থোকসল, যখন েম্ভে িসে, েোেোন ও জল হেসয় তো
স্টিোওয়োর আেহশযকতো হনসেম শ কসর েোইসনজ েোঙোসত িসে; িোত খুে হভসজ থোকসল িযোন্ড েযোহনেোইজোর কোজ কসর
নো।

•

কঠিন হজহনেগুহলর হনষ্পহত্ত হনহিত করসত েোয়েদ্ধ পেগণসক পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর স্টরোসেোকলগুহল রেোন
করসত িসে।
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•

েোয়েদ্ধ পেগণসক স্টশয়োর এেং ঘনঘন িশম করো পৃষ্ঠতলগুহলর জনয অেশযই যথোযথ পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ
েোর্গ্রী রেোন করসত িসে এেং এই পৃষ্ঠতলগুহল েযেিোসরর আসগ এেং পসর, কর্মচোরীসের, িোসতর স্বোস্থযহেহির পসর,
এই েোর্গ্রীগুহল েযেিোর করসত উৎেোহিত করসত িসে।
o

•

•

েোিোরণ-র্োনুসর্র েোসথ েংযুক্ত পহরেিন েংক্রোন্ত কোযমকলোপ স্টযখোসন স্টশয়োর করো হজহনেপত্র (স্টযর্ন স্টপসর্ন্ট
হেভোইে), অঞ্চল, এেং/অথেো জনেোিোরসণর অযোসক্সেসযোগয অঞ্চলগুহলর (স্টযর্ন েরজো, িযোন্ডসরল) পৃষ্ঠতল
িশম করো জহিত, েোয়েদ্ধ পেগণসক স্টেই অঞ্চল এেং হজহনেগুহল হেসন অন্তত েুেোর পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত
করো হনহিত করসত িসে, েো স্টকোসনো হেকল্প েসদোেস্ত করসত িসে স্টযখোসন হেকল্প েসদোেস্তটি জনস্বোসস্থযর
অনুরূপ েো আসরো উন্নত েুরেো রেোন কসর।

েোয়েদ্ধ পেগুসলোসক খুচসরো েোর্গ্রী স্থোনটিসক হনয়হর্তভোসে পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করসত িসে এেং অসনসকর দ্বোরো
েযেহৃত উচ্চ ঝুাঁ হক েম্পন্ন স্থোনগুহলসক আরও হনয়হর্ত পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করসত িসে। অেশযই খুে ভোসলো
এেং অন্তত রসতযক হশফসের পসর, রহতহেন, েো রসয়োজন অনুযোয়ী আসরো ঘনঘন ক্রর্োগত কসর পহরষ্করণ এেং
জীেোণুর্ুক্তকরণ কসর স্টযসত িসে। কীভোসে স্টফহেহলটিগুহল পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করসেন তোর হেশে হনসেম শোেলীর
জনয অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকোহর এেং স্টেেরকোহর স্টকন্দ্রগুহল পহরষ্কোর করো এেং
জীেোণুর্ুক্ত করোর হের্সয় অন্তেমতীকোলীন হনসেম হশকো" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of
Public and Private Facilities for COVID-19) স্টেখুন।
o

েহক্রয় পহরসর্েোয় থোকো স্টেন, েোে, এেং েোেওসয় কোরগুহল অেশযই রহতহেন, েো স্টেহশ কোযমকর পহরষ্করণ ও
জীেোণুর্ুক্তকরণ েোর্গ্রী েযেিোর করসল কর্ ঘনঘন পহরষ্করণ ও জীেোণুর্ুক্ত করসত িসে।

o

স্টেশন এেং টিহকে পোঞ্চ করোর স্টর্হশন, টিহকে কোেোর স্টর্হশন, িযোন্ডসরসলর--র্সতো খুে স্টেহশ িশম করো
পৃষ্ঠতলগুহল--হেসন েুেোর জীেোণুর্ুক্ত করুন, অথেো আসরো শহক্তশোলী/কোযমকর পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ
দ্রেয েযেিোর করসল কর্ পহরষ্কোর করুন।

o

খুে স্টেহশ িশম করো িয় এর্ন জোয়গোগুহল (টিহি্ে স্টর্হশন, েরজোর িযোসন্ডল) আসরো স্টেহশ েোর পহরষ্কোর ও
জীেোণুর্ুক্ত করোর জনয কর্মচোরী হনসয়োসগর কথো হেসেচনো করুন, অথেো আসরো শহক্তশোলী/কোযমকর পহরষ্কোর
এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ দ্রেয েযেিোর করসল কর্ েোর পহরষ্কোর করুন।

o

হেসশর্ যোতোয়োসতর গোহিগুহল রহতহেন পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করুন, অথেো আসরো শহক্তশোলী/কোযমকর
পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ দ্রেয েযেিোর করসল রহতহেন নো করসলও চলসে।

েোয়েদ্ধ পেগণসক স্টরেরুর্গুহল অেশযই হনয়হর্ত পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করো হনহিত করসত িসে। েযেিোসরর
হিসকোসয়হির ওপর হনভম র কসর স্টরস্ট্রু র্গুহল আসরো স্টেহশেোর পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করসত িসত পোসর।
o

েোয়েদ্ধ পেগণসক, স্টযখোসন েম্ভে, েোইসনজ, অহিকৃ ত থোকোর হচহ্ন, েো অনযোনয পদ্ধহত অেলম্বন কসর
স্টরেরুসর্র জনেংখযো কর্োেোর দ্বোরো েূরসত্বর হনয়র্ পোলন করো হনহিত করসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই নহথভু ক্ত জীেোনূর্ুক্তকরণ েোর্গ্রীগুহল েযেিোর কসর যন্ত্রপোহত ও েরঞ্জোর্ হনয়হর্ত পহরষ্কোর
ও জীেোণুর্ুক্ত করো হনহিত করসত িসে, অন্তত কর্ীসের ওয়োকম স্টেশনগুহলর পহরেতম ন েো একটি নতু ন েরঞ্জোসর্র
স্টেসে পহরেহতম ত িওয়ো েি। EPA দ্বোরো COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কোযমকর হিসেসে শনোক্ত িওয়ো হনউইয়কম স্টেসের
পহরসেশ েংরেণ েপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধত পণযগুসলোর তোহলকো
েযেিোর করুন।

•

যহে পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ েোর্গ্রীগুহল েো পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর কোজটি হনরোপত্তোর ঝুাঁ হকর কোরণ
িয় েো উপকরণ েো স্টর্হশনোহরর র্োন হনম্ন কসর স্টেয়, তোিসল েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই স্টেই িরসনর স্টর্হশনোহরগুহল
েযেিোসরর র্সিয িোসতর স্বোস্থযহেহি পোলসনর েসদোেস্ত করসত িসে এেং/অথেো হেজসপোসজসেল গ্লোভে েরেরোি করসত
িসে এেং/অথেো ওই স্টর্হশনোহর েযেিোর করো কর্মচোরীর েংখযো েীহর্ত করসত িসে।
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•

একজন কর্ী হনহিতভোসে COVID-19 েংক্রহর্ত িসল েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই স্টেই কর্ীর েংিসশম আেো
অঞ্চলগুহল পহরষ্কোর এেং জীেোণুর্ুক্ত করসত িসে, এেং স্টেই পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরসণর র্সিয, অন্তত, স্টয
অঞ্চলগুহল হেসয় খুে স্টেহশ যোতোয়োত করো িয় এেং খুে স্টেহশ িশম করো পৃষ্ঠতল েো েোরসফেগুহলসক (স্টযর্ন
স্টভহন্ডং স্টর্হশন, গণপহরেিসনর যোনেোিনগুহলর িযোন্ডসরল এেং হেে, স্টফহেহলটির িযোন্ডসরল, েোথরুর্ েরজোর কিো)
অন্তভুম ক্ত করসত িসে।

•

উন্নত পহরষ্করণ এেং জীেোণুর্ুক্তকরণ পদ্ধহতগুহল কোযমকর করসত রসয়োজন অনুযোয়ী ের্সয়র েোর্ঞ্জেয হেিোন করসত
িসে।

•

েোয়ু চলোচল েযেস্থো েঠিকভোসে কোজ করসছ হকনো তো হনহিত করসত চসক েোয়ু চলোচল েযেস্থোর েঠিক
কোযমকোহরতো পরীেোর হিসকোসয়হি েোিোসনো হনহিত করসত িসে।
o

•

স্টযখোসন েম্ভে, এেং হনরোপত্তোর স্টরোসেোকলগুহল েজোয় স্টরসখ, স্টেশন এেং স্টরোহলং েকগুহলসত েোয়ু চলোচল
েোিোসনোর কথো হেসেচনো করুন।

স্টকোসনো েযহক্তর COVID-19 আসছ েসল েসদি িসল অথেো হনহিত িসল "আপনোর স্টফহেহলটি পহরষ্কোর করো এেং
জীেোণুর্ুক্ত করো"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর হনসেম হশকো হনম্নরূপ:
o

স্টকোসনো েযহক্তর COVID-19 আসছ েসল েসদি িসল অথেো হনহিত িসল, স্টেই েযহক্তর েযেিোর করো অঞ্চলগুহল
েন্ধ রোখুন।
▪

েোয়েদ্ধ পেগণ েংক্রহর্ত অঞ্চলগুহলসক েন্ধ কসর হেসত পোরসল, তোসের কোযমকলোপ স্টয েন্ধ কসর হেসত িসে
তো নয়।
•

গুরুত্বপূণম অপোসরশনোল িরসনর হনয়ন্ত্রণ েোওয়োর/স্টকন্দ্রগুহলর জনয, েংক্রহর্ত অঞ্চলগুহল েম্পূণম েন্ধ
কসর স্টেওয়োর রসয়োজন স্টনই; েংক্রহর্ত অঞ্চলটি পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত নো িওয়ো পযমন্ত একজন কর্ী
একটি র্ুসখর আেরণ এেং গ্লোভে পসর গুরুত্বপূণম কোজগুহল চোহলসয় স্টযসত পোসরন।

o

এলোকোয় হের্োন েোতোে েোিোসনোর জনয েোইসরর েরজো ও জোনোলো খুলুন।

o

পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করোর আসগ 24 ঘণ্টো অসপেো করুন। 24 ঘণ্টো েম্ভে নো িসল, যতেণ েম্ভে ততেণ
অসপেো করুন।

o

স্টকোসনো েযহক্তর COVID-19 আসছ েসল েসদি িসল অথেো হনহিত িসল, স্টেই েযহক্তর েযেিোর করো অঞ্চলগুহল,
স্টযর্ন অহফে, েোথরুর্, েকসলর েযেিোসরর অঞ্চলগুহল এেং স্টশয়োর করো যন্ত্রপোহতগুহল পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত
করুন।

o

একেোর অঞ্চলটি যথোযথভোসে পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করো িসয় স্টগসল, স্টেটি েযেিোসরর জনয আেোর খুসল
স্টেওয়ো স্টযসত পোসর।

o

▪

COVID-19 আসছ েসল েসদি করো অথেো হনহিতভোসে েংক্রহর্ত েযহক্তর ঘহনষ্ঠ েোহন্নসিয েো কোছোকোহছ
আসেনহন এর্ন কর্মচোরীরো পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করোর পসর অহেলসম্ব কোসজর জোয়গোয় হফসর আেসত
পোরসেন।

▪

"ঘহনষ্ঠ েো কোছোকোহছ" স্টযোগোসযোগ েম্পসকম তসথযর জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রর্ণ েো
এক্সসপোজোসরর পর কোসজ হফসর আেো েরকোহর ও স্টেেরকোহর কর্মচোরীসের জনয অন্তেমতীকোলীন হনসেম হশকো"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) স্টেখুন।

যহে COVID-19 আসছ েসল েসদি করো অথেো হনহিতভোসে েংক্রহর্ত েযহক্ত েোত হেসনর স্টেহশ এসে থোসকন
েো স্টফহেহলটিটি েযেিোর কসর থোসকন, অহতহরক্ত পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করোর রসয়োজন স্টনই, হকন্তু রুটিন
পহরষ্কোর ও জীেোণুর্ুক্ত করো চোহলসয় স্টযসত িসে।
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•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই খোেোর এেং পোনীয় (স্টযর্ন, েোসফে েোইসলর খোেোর) ভোগ কসর খোওয়ো হনহর্দ্ধ করসত
িসে, েোহি স্টথসক লোঞ্চ হনসয় আেসত উৎেোহিত করসত িসে, এেং স্টযখোসন, েম্ভে, খোেোর খোওয়োর ের্য় েোর্োহজক
েূরত্ব েজোয় রোখোর র্সতো পযমোপ্ত জোয়গো রোখসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক, যখন েম্ভে িসে তখন যতেো েম্ভে িশমিীন েরজোগুহলর েযেিোর েের্ করসত িসে (স্টযর্ন
স্টলোকজনসক িশমিীন েরজোর হেসক হনসেম হশত করো, েো িশমিীন েরজো ইনেল করো--স্টযখোসন েম্ভে)।

C. পর্য ায়ক্ররিকভ্ার্ব পুনিায় শুরু কিা
•

েোয়েদ্ধ পেগণসক পযমোয়ক্রহর্ক-ভোসে কোযমকলোপগুহল হরওসপহনংসয়র জনয উৎেোহিত করো িয় যোসত অপোসরশনগত
ের্েযোগুহল উৎপোেন েো কোজ েম্পহকম ত হক্রয়োকলোপগুহল স্বোভোহেক পযমোসয় হফসর আেোর আসগ ের্োিোন কসর স্টনওয়ো
যোয়। রথর্ হরওসপহনংসয়র ের্য় কতজন কর্মচোরী কোজ করসেন, কোসজর ের্য়কোল, এেং আসরোিীসের েংখযো েীহর্ত
করোর কথো েোয়েদ্ধ পেগণসক হেসেচনো করসত িসে যোসত স্টেই পহরেতম সনর েোসথ েোর্ঞ্জেয রোখোর েের্তো েি
অপোসরশনগুহল রেোন করো যোয়।

D. স্টর্াগার্র্াগ পরিকল্পনা
•

েোয়েদ্ধ পেগণসক হনহিত করসত িসে স্টয আপহন স্টেসের-ইেুয করো হশসল্পর হনসেম হশকোটি পযমোসলোচনো কসরসছন এেং
েুসঝসছন, এেং এটিও হনহিত করসত িসে স্টয আপহন স্টেগুহল কোযমকর করসেন।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক কর্মচোরী এেং আসরোিীসের জনয একটি স্টযোগোসযোগ পহরকল্পনো গসি তু লসত িসে যো রসযোজয
হনসেম শোেলী, রহশেণ, েোইসনজ এেং কর্মচোরীসের তথয রেোসনর একটি অহেচহলত উপোয়সক অন্তভুম ক্ত কসর। েোয়েদ্ধ
পেগণসক ওসয়েসপজ, স্টেক্সে এেং ইসর্ল গ্রুপ, এেং স্টেোশযোল হর্হেয়ো গসি স্টতোলোর কথো হেসেচনো করসত িসে।

•

েম্ভে িসল, েোয়েদ্ধ পেগণসক আগর্সনর ের্য়েূহচ েো ভীসির পহরর্োসণর র্সতো ভ্রর্ণ েংক্রোন্ত র্ুখয তথয জোনোসনোর
জনয ফলরেু স্টযোগোসযোগ পদ্ধহতগুহল েযেিোর করসত িসে।

III. প্ররক্রয়াসিূহ
A. রিরনং এবং পিীো
•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই তোর কর্মচোরীসের রহতহেন েোিযতোর্ূলক স্টিলথ হিহনং কোযমকর করসত িসে হকন্তু স্টেই
হিহনং আসরোিীসের জনয েোিযতোর্ূলক েো স্টকোসনো ভোসে আেহশযক করো যোসে নো।
o

কর্মচোরীরো েোইসে হরসপোেম করোর আসগ, যতখোসন েম্ভে, হিহনংসয়র কোজগুহল েূরেতীভোসে করো স্টযসত পোসর
(স্টযর্ন স্টেহলসফোসন েো ইসলকেহনকভোসে), েো েোইসে করো স্টযসত পোসর।

o

হিহনং স্টশর্ িওয়োর পূসেম কর্মচোরীসের এসক অপসরর েোসথ ঘহনষ্ঠ িওয়ো েো কোছোকোহছ আেো আেকোসত িীহনং
ের্সশ্রণীভু ক্ত করসত িসে। েম্ভে নো িসল, েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনহিত করসত িসে স্টয তোপর্োত্রো র্োপোর
ের্য় ের্স্ত কর্মচোরী র্ুসখর আেরণ এেং গ্লোভে পসরসছন।

o

অন্তত েে কর্ী এেং করোক্টরসের জনয হিহনং েোিযতোর্ূলক করসত িসে, হকন্তু আসরোিীসের জনয নয়, এেং
একটি রশ্নোেলী েযেিোর করসত িসে যো হনিমোরণ কসর স্টয কর্ী েো করোক্টরটির েোসথ হনসম্নোক্ত ঘেনো ঘসেসছ
হক নো:
(a) স্টজসনশুসন গত 14 হেসনর র্সিয COVID-19 এর জনয পরীেোয় পহজটিভ ফল এসেসছ েো যোর র্সিয
COVID-19 এর উপেগম রসয়সছ এর্ন কোসরোর ঘহনষ্ঠ েো হনকে েংিসশম স্টথসকসছন।
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(b) গত 14 হেসনর র্সিয COVID-19 এর জনয ইহতেোচক পরীহেত িসয়সছন; অথেো
(c) গত 14 হেসন তোর COVID-19 এর স্টকোনও লেণ স্টেখো হেসয়সছ হক নো।
•

COVID-19 এর েোসথ েংহিষ্ট উপেগম েম্পসকম েেমোহিক িোলনোগোেকৃ ত তসথযর জনয "কসরোনোভোইরোসের লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকম CDC হনসেম হশকো স্টেখুন।

•

েোয়েদ্ধ পেগুহলর উহচত কর্ীসের জনয এটি আেশযক করো যোসত, যহে এেং যখন উপসরোক্ত স্টকোন রসশ্নর রহত
তোসের উত্তসর পহরেতম ন িয় তোরো স্টযন অহেলসম্ব তো রকোশ কসরন, স্টযর্ন যহে তোরো উপেগম অনুভে করসত শুরু
কসরন, কোসজর ের্য় েো তোর পসর।

•

অপোসরশনগত ভোসে স্টযখোসন েম্ভে, স্টেখোসন েোয়েদ্ধ পেগণসক কর্মচোরীসের জনয েোিযতোর্ূলক তোপর্োত্রো পরীেো
কোযমকর করসত িসে।

•

হিহনংসয়র রসশ্নোত্তসরর পোশোপোহশ, র্োহকম ন যুক্তরোসষ্ট্রর কর্মেংস্থোসনর ের্োন েুসযোগ কহর্শন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) েো DOH এর হনসেম শোেলী অনুযোয়ীও রহতহেন তোপর্োত্রো পরীেো করো
িসত পোসর। েোয়েদ্ধ পেগণসক কর্মচোরীর স্বোস্থয েংক্রোন্ত স্টেেোর (স্টযর্ন তোপর্োত্রোর স্টেেো) স্টরকেম রোখোর ওপর
হনসর্িোজ্ঞো রোখো িসয়সছ।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হনহিত করসত িসে স্টয, তোপর্োত্রো পরীেো েি, হিহনং কোযমকলোপ েম্পোেনকোরী স্টয
স্টকোসনো েযহক্তসক, েম্ভোেয েংক্রহর্ত কর্ী েো েোইসে আেো করোক্টরসের েংিসশম আেো স্টথসক যথোযথ ভোসে েুরহেত
করো িসয়সছ। স্টয কর্ীরো হিহনং কোযমক্রর্ েম্পোেন কসরন তোসের স্টরোগ হনয়ন্ত্রণ ও রহতসরোি স্টকন্দ্র (CDC), স্বোস্থয
হেভোগ (DOH) এেং স্টপশোগত হনরোপত্তো এেং স্বোস্থয রশোেন (OSHA) স্টরোসেোকসলর েোসথ পহরহচত কর্মকতম োহচহহ্নত েযহক্তসের দ্বোরো রহশহেত িওয়ো উহচত।

•

হিহনং করো কর্ীসের জনয কর্পসে একটি স্টফে র্োস্ক েো র্ুসখর আেরণ েি েযহক্তগত রহতরেোর্ূলক েরঞ্জোর্
(PPE) রেোন করসত িসে এেং তোসের স্টেগুহল েযেিোর করসত িসে, এেং তোসত গ্লোভে, একটি গোউন,
এেং/অথেো একটি স্টফে হশল্ড অন্তভুম ক্ত করো স্টযসত পোসর।

•

COVID-19 উপেগমগুহলর জনয ইহতেোচক পরীহেত িওয়ো একজন কর্মচোহরসক েরখোস্ত কসর েো কোসজর জোয়গো
স্টথসক েহরসয় হনসয় স্টযসত িসে এেং র্ূলযোয়ন ও স্টেহেংসয়র জনয তোসের স্বোস্থযসেেো রেোনকোরীর েোসথ স্টযোগোসযোগ
করোর হনসেম শ হেসয় েোহি পোঠোসত িসে। েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই স্টয স্টকোসনো ইহতেোচক েো পহজটিভ স্টকসের স্টেসত্র
অহেলসম্ব স্টেে এেং স্থোনীয় স্বোস্থয েপ্তরসক জোনোসত িসে। েোয়েদ্ধ পেগণসক কর্মচোরীটিসক স্বোস্থযসেেো ও স্টেহেং
হরসেোসেমর তথয রেোন করসত িসে।

•

েোয়েদ্ধ পসের COVID-19 এর েসদিভোজন েো হনহিত স্টকে েো COVID-19 এ আক্রোন্ত েযহক্তর েোসথ ঘহনষ্ঠ েো
কোছোকোহছ স্টযোগোসযোসগর পর কোসজ হফসর আেসত চোওয়ো কর্মচোরীসের েংক্রোন্ত স্টরোসেোকল েো পহলহে জোনোর জনয
"COVID-19 েংক্রর্ণ েো এক্সসপোজোসরর পর কোসজ হফসর আেো েরকোহর ও স্টেেরকোহর কর্মচোরীসের জনয
অন্তেমতীকোলীন হনসেম হশকো" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) স্টেখো উহচত।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই হিহনং দ্বোরো েংগৃিীত ের্স্ত কর্মচোরী এেং করোক্ট্রসের উত্তরগুহল রহতহেন পযমোসলোচনো
করসত িসে এেং স্টেই পযমোসলোচনোর একটি স্টরকেম রোখসত িসে। কর্ীরো পসর COVID-19 েংক্রোন্ত উপেগমগুহল েুঝসত
পোরসল তোসের স্টযোগোসযোগ করোর জনয েোয়েদ্ধ পেগণসক একজন েযহক্তসক হনহেম ষ্ট করসত িসে।
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o

কোসের হিন করো িসয়সছ এেং একজন েযহক্ত স্টেই হিহনংসয় পোে করল নো স্টফল করল, েোয়েদ্ধ পেগণ,
শুিুর্োত্র তোর স্টরকেম রোখসত পোরসেন। েোয়েদ্ধ পেগণ একজন েযহক্তর তোপর্োত্রো েো উপেগমগুহল স্টরকেম করসত
েো তো রোখসত পোরসেন নো।

•

েোয়েদ্ধ পেগণসক একজন হনরোপত্তো উপসেষ্টো হনসয়োগ করসত িসে যোর েোহয়ত্বগুহলর র্সিয থোকসে েোইসের হনরোপত্তো
পহরকল্পনোর (স্টযর্ন হনরোপত্তোর নজরেোরী হিসেসে স্টয েযহক্তসক হনসয়োগ করো িসয়সছ তোর স্টপশোগত স্বোস্থয) েে
হের্য়গুহল অনেরত স্টর্সন চলো িসচ্ছ হকনো স্টে হের্সয় নজর রোখোসক অন্তভুম ক্ত কসর। হনরোপত্তো উপসেষ্টো একোহিক
েোইসের হনয়র্ স্টর্সন চলোর ওপর নজর রোখসত পোসরন।

•

যতেো েম্ভে, েোয়েদ্ধ পেগুহলর উহচত এর্ন েকল কর্ী ও করোক্টর েি রসতযক েযহক্তর একটি লগ েজোয় রোখো,
যোসের কোসজর েোইে েো এলোকোয় অনযোনয েযহক্তর েোসথ ঘহনষ্ঠ স্টযোগোসযোগ িসত পোসর; স্টেই েকল স্টেহলভোহর ছোিো
যো উপযুক্ত েযহক্তগত রহতরেোর্ূলক েরঞ্জোর্ (PPE) এর েোসথ েো কন্টযোক্টসলে র্োিযর্ দ্বোরো েঞ্চোহলত িয়। লসগ
স্টযোগোসযোসগর তথয থোকসত িসে, একজন কর্ী COVID-19 এ আক্রোন্ত িসল যোসত েে পহরহচহত শনোক্ত করো স্টযসত
পোসর, খুাঁসজ পোওয়ো যোয় এেং তোসক জোনোসনো যোয়। েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই স্টেে এেং স্থোনীয় স্বোস্থয েপ্তসরর
েংিশম খুাঁসজ স্টের করোর উসেযোগগুহলর েোসথ েিসযোহগতো করসত িসে।

B. িনাক্ত এবং খুুঁর্জ স্টবি কিা
•

েোয়েদ্ধ পেগণ, তোসের েোইসে স্টকোসনো কর্মচোরীর COVID-19 পরীেোয় ইহতেোচক ফলোফল িসয়সছ েসল জোনসত
পোরসল অেশযই অহেলসম্ব স্টেে ও স্থোনীয় স্বোস্থয েপ্তরসক স্টে েম্পসকম অেহিত করসত িসে।

•

স্টেহেংসয় একজন কর্ী েো করোক্টর পহজটিভ িসল, েোয়েদ্ধ পেগণসক কর্মসেসত্র ঐ েযহক্তর েংিসশম আেো েকলসক
হচহহ্নত করোর জনয স্টেে এেং স্থোনীয় স্বোস্থয েপ্তসরর েোসথ েিসযোহগতো করসত িসে এেং কর্ীটি রথর্ COVID-19
এর উপেগম স্টেোি করোর েো পহজটিভ স্টেে িওয়োর, এর র্সিয স্টযটি আসগ িসয়সছ, তোর 48 ঘণ্টো আসগ েোইসে
রসেশ করো েকল কর্ী এেং করোক্টরসের েম্পসকম স্টেে এেং স্থোনীয় স্বোস্থয েপ্তরসক অেগত করসত িসে। যুক্তরোষ্ট্রীয়
এেং স্টেসের আইন ও হেিোন অনুযোয়ী অেশযই স্টগোপনীয়তো েজোয় রোখসত িসে।

•

স্থোনীয় স্বোস্থয েপ্তরগুহল েোহিসত আইসেোসলশন েো স্টকোয়োসরন্টোইন েি েংক্রহর্ত েো েোহন্নসিয আেো েযহক্তসের ওপর
নজর রোখো এেং তোসের গহতহেহি েীর্োেদ্ধ করোর হের্য়টি কোযমকর করসে।

•

স্টয ের্স্ত কর্মচোরীসের েতকম কসর স্টেওয়ো িসয়সছ স্টয তোরো একজন COVID-19 েংক্রহর্ত েযহক্তর ঘহনষ্ঠ েোহন্নসিয
েো কোছোকোহছ এসেসছন, এেং হচহহ্নতকরণ, েযোহকং েো অনযোনয পদ্ধহতগুহলর র্োিযসর্ েতকম কসর স্টেওয়ো কর্মচোরীসের,
েতকম কসর স্টেওয়োর ের্য় তো হনসজ স্টথসক তোসের হনসয়োগকোরীসক হরসপোেম করসত িসে এেং তোরো উপসর উহেহখত
ের্স্ত স্টরোসেোকল স্টর্সন চলসেন।
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IV. রনর্য়াগকািীি পরিকল্পনাসিূহ
েোয়েদ্ধ পেগণসক অেশযই কর্মচোরীসের জনয েোইসে হনরোপত্তো পহরকল্পনোগুহলর েম্পূণম করো েোরেংসেপ েোঙোসত িসে।
COVID-19 এর হেস্তোর স্টরোি করসত পহরকল্পনো গঠসনর জনয স্টেে, েযেেোর র্োহলক এেং পহরচোলকসের পথ স্টেখোসত,
একটি েযেেোর হরওসপহনংসয়র হনরোপত্তো পহরকল্পনোর স্টের্সপ্ল্ে উপলব্ধ কসরসছ।
রনিাপত্তাি আর্িা িিয, রনর্দয রিকা এবং রির্সাসয গুরল এখার্ন উপলব্ধ:
হনউ ইয়কম স্টেে স্বোস্থয েপ্তসরর নসভল কসরোনোভোইরোসের (COVID-19) ওসয়েেোইে (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
র্োহকম ন যুক্তরোসষ্ট্রর স্টরোগ হনয়ন্ত্রণ ও রহতসরোি কসরোভোইরোে (COVID-19)
ওসয়েেোইেhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
স্টপশোগত হনরোপত্তো এেং স্বোস্থয রশোেন COVID-19 ওসয়েেোইে
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনর্েি রলঙ্কটির্ি, রনরিি করুন স্টর্ আপরন এই রনর্দয রিকা অনুর্ায়ী পরিোলনা কিাি জনয আপনাি
দায়বদ্ধিা পর্ের্েন এবং বুর্ের্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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