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15 জনু 2020 এর হিসেসে 

উমেিয 

COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্া চলাকালীন ররেট্র্যাসকর লাইসেন্সধারী ো ফ্যাঞ্চাইজড অপাসরটর, তাসের লাইসেন্সধারী 
কর্মী এেং অনয রেসকাসনা লাইসেন্সধারী েযহিসক ররেট্র্যাক পুনরায় র ালার ের্মসয় COVID-19 এর প্রােরু্ভ াে রেসক 
োেধানতা েংক্রান্ত হেহধ-হনসেধ প্রোন করার জনয এই অন্তেভতী হনসেভ হিকা ("ররহেং এর জনয COVID-19 এর অন্তেভতী 
হনসেভ হিকা") ততহর িসয়সে। এই হনসেভ হিকার উসেসিয, "ররহেং কােভক্রর্ম" র্মাসন র াড়সেৌসড়র প্রস্তুহত এেং পহরচালনার জনয 
গৃিীত েকল কােভক্রর্ম োর উপর একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ো ফ্র্যাঞ্চাইজড ররেট্র্যাসক পহর-হর্মউচুসয়ল রেটিং অফ্ার করা িয়।  

এই হনসেভ হিকাগুহল রকেলর্মাত্র নযযনতর্ম আেহিযকতা এেং রে রকাসনা ররেট্র্যাসকর লাইসেন্সধারী ো ফ্র্যাঞ্চাইহজ পহরচালক 
অহতহরি েতকভ তা এেং হনসেধাজ্ঞা জাহর করসত পাসরন। এই হনসেভ হিকা রেসটর পুনরায় চাল ুিওয়ার হিতীয় পেভাসয়র 
ের্ময় েেভাহধক পহরহচত জনস্বাসস্থ্যর অনুিীলসনর উপর হর্হি কসর ততহর করা, এেং রে েহলসলর উপর এই হনসেভ হিকা 
হর্হি কসর তা  ন  ন পহরেহতভ ত িসত পাসর এেং িসয় োসক। োয়েদ্ধ পক্ষ – হনসচ েংজ্ঞাহয়ত অনুোয়ী –ররহেং 
েংক্রান্ত েে স্থ্ানীয়, রেট এেং রফ্ডাসরল প্রসয়াজনীয়তা পালন করার জনয োয়েদ্ধ। োয়েদ্ধ পক্ষ এই প্রসয়াজনীয়তায় 
রেসকাসনা িালনাগােকরসণর োসে েঙ্গত োকার জনয োয়েদ্ধ, রেইোসে ররহেং কােভক্রর্ম পহরচালনা এেং/অেো োইসটর 
হনরাপিা পহরকল্পনার র্মসধয তা অন্তরু্ভ ি করার জনযও োয়েদ্ধ োকসে। 

পটভূরে 

7ই র্মাচভ , 2020 তাহরস , গর্নভর অযানু্ড্র এর্ম. কুওসর্মা COVID-19 এর পহরসপ্রহক্ষসত একটি জরুহর অেস্থ্া র ােণা কসর 
হনেভািী আসেি 202 জাহর কসরন। ের্মগ্র হনউইয়কভ  জসুড় COVID-19 এর কহর্মউহনটি ট্র্ান্সহর্মিন  সটসে। আসরা েহড়সয় 
পড়া হ্রাে করসত, রে াসন েম্ভে, েযহিসের র্মসধয অেিযই অন্তত 6 ফু্সটর োর্মাহজক েযরত্ব েজায় রা সত িসে।  

20 র্মাচভ  2020 তাহরস  গর্নভর কুওসর্মা হনেভািী আসেি 202.6 জাহর কসরন, োসত ের্মস্ত রগৌণ েযেোগুহলসক েপ্তসরর 
েপ্তর র্মধযস্থ্ কর্মীসের কাজকর্মভসক েন্ধ রা ার হনসেভি রেওয়া িয়। অতযােিযকীয় েযেো, রের্াসে এম্পায়ার রেট 
রডসর্লপসর্মন্ট কসপভাসরিন (Empire State Development Corporation, ESD) হনসেভ হিকা িারা েংজ্ঞাহয়ত করা িসয়সে, 
রেগুহলর পহরচালনহেহধ েিরীসর উপহস্থ্হতর হনসেধাজ্ঞার িতভ ােলীর আওতার র্মসধয রা া িয়হন হকন্তু হনউ ইয়কভ  রেট 
হডপাটভ সর্মন্ট অে রিলে (Department of Health, DOH) িারা জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপে কাসজর পহরসেি 
েজায় রা ার জনয প্রসয়াজনীয় পহরচালনহেহধ এেং হনসেভিােলী রর্মসন চলসত িসে এেং েত রেহি েম্ভে োর্মাহজক েযরত্ব 
েজায় রা াসত েঢৃ়র্াসে অনুসরাধ করা িসয়সে।  

12 এহপ্রল, 2020 তাহরস , গর্নভর কুওসর্মা ের্মস্ত অতযােিযকীয় েযেোয়ীক প্রহতষ্ঠানসক তার কর্মীসের, োরা কর্মভস্থ্সল 
উপহস্থ্ত আসেন, হেনার্মযসলয তাসের র্মুস র আচ্ছােন, ো তাসের কাসজর ের্ময় জনোধারণ ো গ্রািকসের েসঙ্গ েরােহর 
েংসোগ  টার ের্ময় অেিযই েযেিার করসত িসে, তা প্রোন করসত হনেভািী আসেি 202.16 জাহর কসরহেসলন।  

https://www.governor.ny.gov/news/no-202-declaring-disaster-emergency-state-new-york
https://www.governor.ny.gov/news/no-2026-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://esd.ny.gov/guidance-executive-order-2026
https://www.governor.ny.gov/news/no-20216-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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15 এহপ্রল 2020 তাহরস  গর্নভর কুওসর্মা হনেভািী আসেি 202.17 জাহর কসরসেন ো েইু েেসরর রেহি েয়েী এেং 
হচহকৎোগতর্াসে র্মুস র আেরণ েিন করসত েক্ষর্ম েকলসক একটি েেভজনীন স্থ্াসন এেং ে ন োর্মাহজক েযরত্ব েজায় 
রা া েম্ভে নয়, ো ে ন োর্মাহজক েরুত্ব েজায় রা সেন না, ত ন তাসের নাক ও র্মু  একটি র্মাস্ক অেো কাপসড়র 
ততহর র্মুস র আেরণ হেসয় ঢাকার জনয হনসেভি রেয়।  

16 এহপ্রল 2020 তাহরস  গর্নভর কুওসর্মা হনেভািী আসেি 202.18  জাহর কসরন ো েরকারী এেং রেেরকারী পহরেিণ 
ো অনযানয র্াড়ার পহরেিণ েযেিার করা েইু েেসরর রেহি েয়সের এেং হচহকৎোগতর্াসে একটি র্মুস র আেরণ েিণ 
করসত েক্ষর্ম েকল র্মানুেসক অেিযই রকান োত্রার ের্ময় তাসের নাক এেং র্মুস র উপর একটি র্মাস্ক অেো র্মুস র 
আেরণ পরার হনসেভি রেয়। এোড়াও েরকাহর ো রেেরকাহর পহরেিসনর রে রকান পহরচালক ো চালকসক একটি র্মুস র 
আেরণ ো র্মাস্ক ো তাসের নাক এেং র্মু  রঢসক রাস , টা পরার হনসেভি রেয় ে ন রতর্মন রকান গাহড়সত রকান োত্রী 
োসক। েযেোহয়ক প্রহতষ্ঠাসনর পহরচালক/র্মাহলকসের, র্মুস র আেরণ ো র্মাসস্কর আেহিযকতা না রর্মসন চলা েযহিেগভসক 
প্রসেি করসত না রেওয়ার অহধকার প্রোন কসর গর্নভর কুওসর্মা, 29 রি রর্ম, 2020 তাহরস  হনেভািী আসেি 202.34 
জাহর কসরসেন। 

26রি এহপ্রল, 2020 তাহরস  গর্নভর কুওসর্মা র ােণা কসরন রে তেয-পহরচাহলত, আঞ্চহলক হেসেেসণ পেভায় হর্হিসত 
হনউইয়সকভ  হিল্প এেং েযেো পুনরায় র ালার েযাপাসর পেভায় হর্হিক েহৃির্হঙ্গ গ্রিণ করা িসে।  

4 রর্ম 2020 তাহরস  গর্নভর েযেস্থ্া কসরন রে নতুন COVID-19 েংক্রর্মণ জনোস্থ্ পহরসেো লক্ষণ হর্হিক পরীক্ষা 
এেং কন্টাক্ট রট্র্হেং েি জনস্বাসস্থ্যর হেহর্ন্ন হেক র্মাোয় ররস  আঞ্চহলক হেসেেণটি করা িসে।  

11 রর্ম, 2020-এ, গর্নভর কুওসর্মা র ােণা কসরন রে, হনউ ইয়সকভ র রেি হকেু অঞ্চসল 15 রর্ম, 2020-এর প্রের্ম পেভায় 
শুরু িসে, ো উপলর্য আঞ্চহলক রর্মহট্র্ক্স এেং েযচসকর উপর হর্হি কসর। 29 রি রর্ম, 2020 তাহরস , গর্নভর কুওসর্মা 
র ােণা কসরসেন রে রেসটর হেহর্ন্ন অঞ্চসল হরওসপহনংসয়র হিতীয় পেভায় শুরু িসে, এেং র্াইরােটি হকর্াসে প্রহতসরাধ 
করা রেসত পাসর তা অনেরত পেভসেক্ষণ করার জনয হনউ ইয়কভ োেী, েরকারী কর্মভকতভ া এেং হেসিেজ্ঞসের জনয রাসজযর 
হেসৃ্তত রডটা েংগ্রসির প্রসচিাসক একহত্রত করসত একটি নতুন প্রারহম্ভক েতকীকরণ ডযািসোডভ  োস্তোয়ন েযেিার করার 
কোও র ােণা কসরসেন। 11 ই জনু, 2020 তাহরস , গর্নভর কুওসর্মা, জনু র্মাসের 12 তাহরস  হনউ ইয়সকভ র রেি হকেু 
অঞ্চসল হরওসপহনংসয়র হিতীয় পেভায় আরম্ভ িসে েসল র ােণা কসরসেন। 

হনম্নহলহ ত র্মান োড়াও, অতযােিযক এেং অনােিযক উর্য় েযেো স্বাস্থ্য হের্াগ (Department of Health, DOH) 
এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপে কর্মভ পহরসেি েজায় রা ার জনয হনসেভিনা ও আসেি রর্মসন চলসত িসে। 

অনুগ্রি কসর লক্ষয করুন রে, হনউ ইয়কভ  রেট িারা ইেুয করা অনযানয পহরচালনাহেহধ রেসক এই নহেসত উসে  করা 
পহরচালনা হেহধ পৃেক, অহধক োম্প্রহতক হনসেভ হিকা প্রসয়াগ করা িসে। 

রন্উ ইয়কয  রেমট দায়বদ্ধ রির িং কার্যক্রমেি োন্দণ্ড  

আসর্মহরকানে উইে হডজাহেহলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), রেন্টােভ ফ্র হডহজজ কসেল 
অযান্ড হপ্রসর্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ায়রনসর্মন্ট রপ্রাসটকিন এসজহন্স 
(Environmental Protection Agency, EPA) এেং র্মাহকভ ন েুিরাসের শ্রর্ম হের্াসগর অকুসপিনাল রেফ্টি অযান্ড রিলে 
অযাডহর্মহনসেিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযযনতর্ম র্মান, তসে 
রেটুকুর র্মসধয েীর্মােদ্ধ নয়, তা েি প্রসোজয রফ্ডাসরল িতভ ােলী েসেভাপহর নযযনতর্ম রাসজযর র্মান েযতীত রকাসনা ররহেং 
কােভক্রর্ম পহরচাহলত িসত পারসে না।  

এই হনসেভ হিকার র্মসধয োকা রেসটর র্মান COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুহর অেস্থ্ার ের্ময় পহরচাহলত েকল র াড়সেৌড় 
কােভক্রসর্মর রক্ষসত্র প্রসোজয েতক্ষণ না রেট কতৃভ ক োহতল ো েংসিাধন করা িয়। িয় ররেট্র্যাক লাইসেন্সধারী অেো 
ফ্র্যাঞ্চাইহজর েযেস্থ্াপক (উর্য় রক্ষসত্রই, "োয়েদ্ধ পক্ষগণ"), এই র্মানেণ্ডগুহল পযরণ করার জনয োয়েদ্ধ োকসেন।  

https://www.governor.ny.gov/news/no-20217-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20218-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20234-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-outlines-phased-plan-re-open-new-york-starting
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-outlines-additional-guidelines-when-regions-can
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-three-regions-new-york-state-ready
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-city-enter-phase-1-reopening-june-8-and-five-regions-enter
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-five-regions-will-enter-phase-three-reopening-tomorrow
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এই নহেটি এই তসের উপর হনর্ভ র কসর ততহর করা িসয়সে রে রকান রশ্রাতা, র্ি ো র্মাহলকসক রকান ররহেং ো 
প্রহিক্ষণ অনুষ্ঠাসন েরােহর উপহস্থ্ত োকার অনুর্মহত রেওয়া িসে না। োয়েদ্ধ পসক্ষর োহয়ত্ব িসচ্ছ পেভাপ্ত হনরাপিা েযেস্থ্া 
করা োসত রকউ ররেট্র্যাসকর র্মাসে অননুসর্মাহেত প্রসেিাহধকার না পায় এেং ররেট্র্যাসকর োইসর জসড়া িওয়া রলাকজনসক 
হেতাড়ন করার জনয একটি হনরাপিা পহরকল্পনা োস্তোয়ন করা। 

হনর্মনহলহ ত হনসেভ হিকা হতনটি হনহেভি হের্াসগ েংগঠিত করা িসয়সে: র্মানুে, স্থ্ান, এেং প্রহক্রয়াের্মযি 

 
 
I. োনু্ষ 

A. িািীরিক দিূত্ব  

• োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে রে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মীরা লাইসন োাঁহড়সয়, হলফ্ট ো এেকযাসলটর েযেিার কসর, 
অেো েুহেধার চারপাসি  ুসর রেড়াসনার ের্ময় তাসের োসে ভ্রর্মণ না করা অনয েযহি ো েসলর রেসক অন্তত েয় 
ফু্ট েযসর োাঁহড়সয় িারীহরক েযরত্ব অনুিীলন কসর - েতেযর েম্ভে, েহে একটি ররেট্র্যাসক রকান কাসজর জনয অনয 
েযহির েয় ফু্সটর র্মসধয আোর প্রসয়াজন িয়। এই ফ্াংিনগুহল হচহিত করা িসে এেং আক্রান্ত েযহিসের জনয ঝুাঁ হক 
কর্মাসনার জনয একটি রপ্রাসটাকল প্রসয়াগ করা িসে। ে নই রকান েযহির অনয েযহির েয় ফু্সটর র্মসধয আেসত 
িসে, ত ন অন্তত গ্রিণসোগয র্মু ােরণ পরসত িসে। েহে অনয রকউ অপ্রতযাহিতর্াসে েয় ফু্সটর র্মসধয আসে তািসল 
কর্মীসের অেিযই র্মু ােরণ পরার জনয প্রস্তুত োকসত িসে এেং েেের্ময় একটি র্মু ােরণ উপলর্য রা সত িসে।  

o COVID-19 এর জনয স্বীকৃত র্মুস র আেরণগুহলর র্মসধয অন্তরু্ভ ি হকন্তু েীহর্মত নয়, র্মু  এেং নাক উর্য়ই 
ঢাসক এরকর্ম কাপসড়র র্মুস র আেরণ এেং হডজসপাসজসেল র্মাস্কে। 

o েহেও, কাসজর ধরসনর জনয রে াসন োধারণত েযহিগত েুরক্ষার্মযলক েরঞ্জাসর্মর (PPE) একটি উচ্চ র্মাসনর 
েুরক্ষার প্রসয়াজন রেইেে রক্ষসত্র কর্মভসক্ষসত্রর কােভকলাপগুহলর জনয কাপসড়র, হডজসপাসজসেল, ো অনযানয োহড়সত 
ততহর র্মুস র আেরণ স্বীকৃত নয়। রেইের্মস্ত কােভকলাসপর জনয, রপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসেভ হিকা অনুোয়ী েংজ্ঞাহয়ত করা হেেযর্মান 
হিসল্পর র্মানেণ্ড অনুোয়ী N95 ররহিসরটার ো অনযানয PPE েযেিার করা অেযািত রা া উহচত।  

• েতেযর েম্ভে, োয়েদ্ধ পক্ষ হনহেভি ওয়াকভ সেিসনর জনয িারীহরক হেনযাসের েযেস্থ্া করসে োসত েলগুসলার র্মসধয 
েোেে পােভকয হনহিত করা োয়। োয়েদ্ধ পক্ষ েযরত্ব রপ্রাসটাকল হচহিত করসে এেং েকল র্মাহলক এেং 
প্রহিক্ষকসের োধযতার্মযলক রপ্রাসটাকল এেং পদ্ধহত প্রোন করসত পাসর ো এই র্মান অহতক্রর্ম কসর েহে েকল 
লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মভচারীসক তা হলহ তর্াসে প্রোন করা িয়, এই িতভ েিকাসর রে হনসেভ হিকা ের্মসয়র োসে োসে 
হেেহতভ ত িসত পাসর এেং পহরেহতভ ত িসত পাসর হকন্তু কর্মীসের তা রর্মসন চলসত িসে।  

• োয়েদ্ধ পক্ষগণ ওয়াকভ সেিন ও কর্মভচারীর েোর এলাকার েং যা েযেিার পহরেতভ ন এেং/অেো েীর্মােদ্ধ করসত 
পাসর, োসত শ্রহর্মকরা েে হেক রেসক অন্তত েয় ফু্ট (রের্মন-পাসি এেং ে ন এসক অপসরর র্মুস ার্মুহ  িয়) এেং 
েযেিাসরর র্মসধয পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুি না কসর ওয়াকভ সেিন রিয়ার না কসরন। ে ন ওয়াকভ সেিসনর র্মসধয েযরত্ব 
েজায় রা া েম্ভে নয়, োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই র্মু ােরণ েরেরাি করসত িসে এেং/অেো িারীহরক প্রহতেন্ধকতা 
(রের্মন প্লাহেক হিহডং রেয়াল ততহর করসত িসে, র্মু ােরণ েযেিাসরর পহরেসতভ , রে াসন এগুহল োয় ুপ্রোি, 
িীতাতপ হনয়ন্ত্রণ ো রর্হন্টসলিন প্রর্াহেত করসে না)। 

o COVID-19 এর জনয স্বীকৃত র্মুস র আেরণগুহলর র্মসধয অন্তরু্ভ ি হকন্তু েীহর্মত নয়, র্মু  এেং নাক উর্য়ই 
ঢাসক এরকর্ম কাপসড়র র্মুস র আেরণ এেং হডজসপাসজসেল র্মাস্কে।  

o েহে েযেিার করা িয়, তািসল OSHA হনসেভিােলী অনুোয়ী িারীহরক প্রহতেন্ধকতা স্থ্াপন করা উহচত। 

o িারীহরকর্াসে েন্ধসনর হেকল্পসত অন্তরু্ভ ি োকসত পাসর: হেপ পেভ া, রপ্লহক্সগ্লাে অেো েেিৃ উপকরণ, অেো 
অনযানয হনহিদ্র হডর্াইডার অেো পাটিভ িনার। 

https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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• োয়েদ্ধ পক্ষসের রোট জায়গাগুহলর (রের্মন হলফ্ট, গাহড়) েযেিার হনহেদ্ধ করসত িসে োসত একই ের্মসয় এক 
একজসনর রেহি কর্মী েযেিার করসত না পাসরন, েহে না রেই ের্মস্ত জায়গায় েকল েযহি রেই ের্ময় গ্রিণসোগয 
র্মুস র আেরণ পসর োসকন। েহেও, র্মু ােরণ েযেিার করা েসিও জনেং যা এলাকার ো োনোিসনর েসেভাচ্চ 
ক্ষর্মতার 50% অহতক্রর্ম করসত পারসে না, েহে না এটি একটি একক েযেিারকারীর েযেিাসরর জনয হডজাইন করা 
িয়। োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত হনরাপিা রপ্রাসটাকল েজায় ররস  েত রেহি োইসরর োতাে রঢাকার েযেস্থ্া কসর োয় ু
চলাচল েৃহদ্ধ করা (রের্মন জানালা এেং েরজা র ালা)। োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত হলফ্সটর ওসয়টিং এলাকায় ের্মাসেি 
প্রহতসরাধ এেং হলফ্সটর  নত্ব েীহর্মত করার জনয অহতহরি েযেস্থ্া গ্রিণ করা, রের্মন হোঁহড় েযেিার েহক্রয় করা। 

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক েরু গহল, িসলর রাস্তা অেো জায়গায় তীরহচি েি রটপ ো প্রতীক েযেিার কসর উর্য়র্মু ী 
িাাঁটা পসের হর্ড় কর্মাসত এেং ের্মস্ত োধারণ েযেহৃত চত্বরগুহল এেং োধারণত লাইন ততহর িসত পাসর অেো 
রলাক জর্মাসয়ত িসত পাসর এর্মন রকাসনা চত্বসর (রের্মন স্বাস্থ্য হিহনংসয়র রেিন) েয় ফু্ট েযরত্ব েজায় রা ার 
োইসনজ এেং েযরসত্বর হচি হেসয় উপেুি েযেস্থ্া হনসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক োরা োইট জসুড় হচি লাগাসত িসে, ো DOH এর COVID-19 হচসির োসে োর্মঞ্জেযপযণভ। োয়েদ্ধ 
পক্ষগণ তাসের কর্মভস্থ্ল হনহেভি হনজস্ব কাসোর্মাইজ করা োইসনজ ততহর করসত পাসরন, হকন্তু রেই োইসনজ েপ্তসরর 
োইসনসজর োসে েংগহতপযণভ িসত িসে। োইসনজ কর্মভচারীসের এগুহল র্মসন কহরসয় রেওয়ার জনয েযেিার করসত িসে: 

o ে ন েয় ফু্ট োর্মাহজক েযরত্ব েজায় রা া োসে না ত ন র্মু ােরণ হেসয় নাক এেং র্মু  রঢসক রা সত িসে। 

o PPE েোেের্াসে েংরক্ষণ করা, এেং ে ন োহতল করসত িসে ত ন োহতল করা। 

o িারীহরক েযরসত্বর হনসেভিীকাগুহল রর্মসন চলা। 

o COVID-19 এর উপেগভ ো েংক্রর্মসণর প্রহতসেেন করা, এেং হকর্াসে এটি করা উহচত। 

o িাসতর স্বাস্থ্যহেহধ এেং পহরষ্কার ও জীোণুর্মুিকরণ হনসেভ হিকাগুহল রর্মসন চলা। 

o শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত েোেে স্বাস্থ্যহেহধ এেং কািোর হিিাচার রর্মসন চলা। 

• েে হচি ইংসরহজ এেং িযাহনি র্াোয় িসে। 

B. আবদ্ধ স্থ্ামন্  োমবি  

• োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই র্মানুসের ের্মাসেি েীহর্মত করসত িসে (রের্মন ট্র্যাক রুর্ম, িাসনভে পযাডক, হফ্ড 
রোসরজ এলাকা) েতটা রেহি েম্ভে এেং হর্হডও ো রটহলকনফ্াসরহন্সং এর র্মসতা অনযানয পদ্ধহত েযেিার করা, 
ররাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ রকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর হনসেভ হিকা 
"েযেো ও হনসয়াগকতভ াসের জনয কসরানার্াইরাে ররাগ 2019 (COVID-19) এর জনয পহরকল্পনা এেং প্রহতহক্রয়ার 
অন্তেভতী হনসেভ হিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))। ে ন হর্হডওকনফ্াসরহন্সং ো রটহলকনফ্াসরহন্সং েম্ভে িয় না, 
ত ন োহয়ত্বিীল েলগুসলার র ালা, র্ালর্াসে রর্হন্টসলটাসরর র্মসধয হর্মটিং করা উহচত এেং হনহিত করা উহচত রে 
েযহি এক আসরকজসনর র্মসধয েয় ফু্ট োর্মাহজক েযরত্ব েজায় রা সে (রের্মন রচয়ার োকসল, রচয়াসরর র্মধযেতী 
জায়গা রেসড় রেওয়া, কর্মীসের পেভায়ক্রসর্ম রচয়াসর েেসত িসে)। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক রোসটা এলাকায়, রের্মন হেশ্রার্মকক্ষ এেং রেকরুর্ম-এ অেিযই েোেে োর্মাহজক েযরসত্বর পালসনর 
েযেস্থ্া করসত িসে, এেং এই ধরসনর এলাকাগুহলসত ে ন োর্মাহজক েযরত্ব রক্ষা করা োসে না, ত ন রলাক ের্মাগর্ম 
েীর্মােদ্ধ রা ার জনয হচি এেং হেসের্ম (রের্মন েযেহৃত িসচ্ছ হচি) েযেিার করসত িসে; এেং 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক রে রকান জর্মাসয়সতর ের্মসয় (রের্মন, কহফ্ হেরহত,  াোর, এেং হিফ্সটর শুরু/রিে) োর্মাহজক 
েযরত্ব (রের্মন, েয় ফু্ট জায়গা) পালন করার জনয কর্মীসের জনয হেহর্ন্ন হিহডউল হেসত িসে।  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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C. কেযমেমেি  রক্রয়র্তা 

• েকল লাইসেন্সধারী এেং আগত কর্মীরা COVID-19 হনরাপিা এেং েযাহনসটিন রপ্রাসটাকসল প্রহিক্ষণ পাসেন এেং 
রেেে েল কর্মী এেং রর্ন্ডরসের োসে  ন  ন েংিসিভ আসে তাসের আরও েেভাঙ্গীণ প্রহিক্ষণ রেওয়া িসে। েকল 
PPE েঠিকর্াসে েযেিার এেং হনষ্পহি কীর্াসে করা োয় তার উপর প্রহিক্ষণ োধযতার্মযলক। লাইসেন্সধারী এেং 
কর্মভচারীরা রে র্াোয় প্রহিক্ষণ েুঝসত পাসর অেিযই রেই র্াোয় প্রহিক্ষণ হেসত িসে। এই ধরসনর ররেট্র্যাক 
অপাসরিন র ালার আসগ অেিযই প্রহিক্ষণ হেসত িসে। 
 

• এই ধরসনর ররেট্র্যাসক আোেসনর ের্মসেত প্রকৃহতর কারসণ, একটি ররেট্র্যাসকর েকল োহেন্দাসক COVID-19 এর 
জনয পরীক্ষা করা িসে, এেং রে রকান ইহতোচক পরীক্ষা রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াগসক জানাসনা িসে। 
হিহনং এেং হরসপাটিভ ং অনুিীলন েম্পসকভ  আরও তসেযর জনয, রেকিন III "প্রহক্রয়া", উপধারা   "ডরহর্মটহর 
অপাসরিন" এেং উপহের্াগ ঙ "হিহনং এেং পরীক্ষা" রে ুন। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই আন্তঃেযহিগত রোগাসোগ এেং ের্মাসেি কর্মাসনার জনয েযেস্থ্া গ্রিণ করসত িসে, রের্মন: 

o কর্মভসক্ষসত্রর হর্তসর উপহস্থ্হত শুধুর্মাত্র আেিযক কর্মীসের র্মসধযই েীহর্মত ররস ; 

o কর্মভসক্ষসত্রর ের্ময় ের্মন্বয় করা; 

o োর্মাহজক েযরসত্বর হনসেভ হিকা পালসনর জনয অন-োইট কর্মভচারীর েং যা হ্রাে করা; 

o হিফ্টিং হডজাইন (উোিরণস্বরূপ A/B েল, আগর্মন/প্রস্থ্াসনর হেহর্ন্ন ের্ময়); 

o রে েে কাসজ োর্মাহজক েযরত্ব েজায় রা া োয় রেগুহলসক রেেে কাসজ োর্মাহজক েযরত্ব েজায় রা া োয় না 
রেগুহলর উপর অগ্রাহধকার রেওয়া; এেং/অেো 

o কাসজর ের্ময়েযহচ হেহর্ন্ন করা এেং ে লকৃত এলাকা হনসেভি করার জনয হচি েযেিার কসর একটি এলাকায় 
কর্মভরত একাহধক কু্র এেং/অেো েল এহড়সয় চলা। 

D. েলােল ও বারণজয 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক োইসট অপহরিােভ নয় এর্মন েিভনােীসের হনহেদ্ধ করসত িসে।  

• োয়েদ্ধ পক্ষসক, েংসোগ েতটা েম্ভে েীহর্মত কসর হপক-আপ এেং রডহলর্াহরর জনয অেিযই হনহেভি এলাকা স্থ্াপন 
করসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক োইসট রোগাসোগ এেং চলাচল েীহর্মত করা উহচত (রের্মন, হিফ্ট রিে িসয় োওয়া কর্মী এেং 
হিফ্ট শুরু করা কর্মীসের জনয পৃেক পৃেক প্রস্থ্ান এেং প্রসেসির েযেস্থ্া) (রের্মন েত রেহি েম্ভে কর্মীসের 
তাসের ওয়াকভ সেিসনর কাোকাহে োকসত িসে)।  

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক একটি িিভিীন রডহলর্াহর হেসের্ম কােভকর করসত িসে, রে াসন রডহলর্াহরর ের্ময় ড্রাইর্াররা 
গাহড়র র্মসধয োকসেন ো, রে াসন রেটা করা েম্ভে নয়, রে াসন োয়েদ্ধ পক্ষগণসক রডহলর্াহর প্রহক্রয়া চলাকালীন 
রডহলর্াহর কর্মীসের অেিযই হেনা রসচ স্বীকৃত র্মুস র আেরণ, গ্লার্ে, এেং পাসয়র জসুতা/কর্াহরং প্রোন করসত 
িসে।  

• হনম্নহলহ ত হিহপং রপ্রাসটাকল পেভসেক্ষণ করা িসে: 
 

o প্রহিক্ষক োরা েতভ র্মাসন আস্তােসল আসেন. ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ড েল এেং কর্মী েি প্রহিক্ষকরা ররহেং রেসক্রটাহরর 
েুিি অনুসর্মােন হনসয় একটি ররেট্র্যাক েম্পহিসত র াড়া আনসত পাসরন। রকান অফ্-প্রপাটিভ  োফ্ ররেট্র্যাক 
েম্পহিসত র াড়ার োসে োসে না। 
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▪ ট্র্ান্সসপাটভ  ইন। ড্রাইর্াররা শুধুর্মাত্র োধারণ ফ্টসকর র্মাধযসর্ম ররেট্র্যাক েম্পহিসত প্রসেি করসত পারসে 
এেং প্রসেসির জনয রপ্রাসটাকল অনুেরণ করসে। েহে হিহনং এর র্মাধযসর্ম হিয়ার করা িয় (উপধারা ঙ 
রে ুন), তািসল র াড়া(গুহল) হনষ্কািন করার জনয পহরেিনসক োসনভ োওয়ার অনুর্মহত রেওয়া িসে। েহে 
ড্রাইর্ারসক হিয়ার না করা িয়, ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ডর োইসর র াড়া আনসলাড করা িসে এেং প্রহিক্ষসকর 
েতভ র্মান অন-ট্র্যাক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মীসের রক্ষণাসেক্ষণ এেং হনয়ন্ত্রসণ রেওয়া িসে। 
 

▪ ট্র্ান্সসপাটভ  আউট। প্রহিক্ষকরা অনযানয ররহেং েুহেধায় র াড়া চালাসনার জনয পাোসত পারসেন েহে কর্মীরা 
ররসের জনয র াড়ার োসে না োয় (উোিরণস্বরূপ র াড়াটিসক অেিযই ঐ প্রহিক্ষসকর কর্মভচারী ো অনয 
রকান প্রহিক্ষসকর কাসে পাোসত িসে এেং রেই প্রহিক্ষসকর কর্মভচারীসের রে াসিানা করসত িসে)। র াড়া 
উপসর তাহলকারু্ি পহরহস্থ্হতসত ররেট্র্যাক প্রপাটিভ সত হফ্সর রেসত পাসর। 

 
o প্রহিক্ষকর োরা ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ডর োইসর আসে। রেেে প্রহিক্ষকসক েল রেওয়া িসয়সে তারা ররেট্র্যাক র্মাসে 

র াড়া পাোসত পাসর। োসে আো েকল েযহি শুধুর্মাত্র োধারণ ফ্টসকর র্মাধযসর্ম ররেট্র্যাক েম্পহিসত প্রসেি 
করসত পারসে এেং প্রসেসির জনয রপ্রাসটাকল অনুেরণ করসে। েহে পহরেিন এেং তার োসে োকা কর্মীসের 
ররেট্র্যাসক প্রসেিাহধকার রেওয়া িয়, তািসল র াড়া নাহর্মসয় রেওয়ার জনয পহরেিন এেং েংহেি কর্মীসের োসনভ 
োওয়ার অনুর্মহত রেওয়া িসে। েহে ড্রাইর্ারসক হিয়ার না করা িয়, ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ডর োইসর র াড়া 
আনসলাড করা িসে এেং প্রহিক্ষসকর েতভ র্মান অন-ট্র্যাক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মীসের রক্ষণাসেক্ষণ এেং হনয়ন্ত্রসণ 
রেওয়া িসে। েহে প্রহিক্ষসকর অন-ট্র্যাক কর্মী না োসক, তািসল র াড়াগুসলাসক এই েুহেধায় ঢুকসত রেওয়া িসে 
না। েহে োসে আো কর্মীসের হিয়ার না করা িয়, তািসল তারা ররেট্র্যাক র্মাসে প্রসেিাহধকার রেসক েহঞ্চত 
করা িসে। 
 

o প্রহিক্ষক োরা অংিগ্রিণ কসর চসল োওয়ার জনয আেসেন। রে েে প্রহিক্ষক ররেট্র্যাক েম্পহিসত োকসেন না 
তারা ররসের জনয একটি র াড়া(গুহল) পাোসত পাসরন, হকন্তু তাসের র াড়া এেং লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মীসের 
অেিযই একটি রকায়ারান্টাইন গুোসর্ম রা া আেিযক, েতক্ষণ না কর্মীসের COVID-19 এর জনয পরীক্ষা করা 
িয়। এই র াড়ার োে আো েযহিসের োধারণ জনেং যা রেসক আলাো রা া িসে। েযান্ডাডভ  অযাডহর্মিন 
রপ্রাসটাকসলর র্মাধযসর্ম হিয়ার করা োড়া রকান লাইসেন্সধারী ররেট্র্যাসক প্রসেি করসত পারসে না। 

 
▪ হেকল্প হিসেসে, একটি র াড়া একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রহিক্ষক ো েিকারী প্রহিক্ষসকর কাসে পাোসনা রেসত 

পাসর হেহন েতভ র্মাসন ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ড আসেন োসক উি ররসের জনয আো র াড়া পহরচালনা করসত 
িসে। এই েযেস্থ্াগুহল অেিযই প্রহিক্ষকসের িারা করসত িসে এেং রেট েুয়াডভ  ো হপ্রোইহডং জজসক 
অেিযই এই ধরসনর েযেস্থ্া অনুসর্মােন করসত িসে। 
 

II. জায়গা 

A. প্ররর্তিোেূলক  িঞ্জাে  

• হনহেভি কর্মভসক্ষসত্রর কােভক্রসর্মর জনয প্রসয়াজনীয় রে রকাসনা PPE োড়াও, োয়েদ্ধ পক্ষগণসক অেিযই, ফ্যািন, ো 
অনযোয় স্বীকৃত র্মুস র আেরণ েংগ্রি করসত িসে এেং েকল েযহিসক হেনার্মযসলয তা প্রোন করসত িসে। রকাসনা 
কর্মভচারীর প্রহতস্থ্াপন প্রসয়াজন িসল তা পযরণ করার জনয োয়েদ্ধ পক্ষগসণর কাসে র্মুস র আেরণ, র্মাস্ক এেং 
অনযানয প্রসয়াজনীয় PPE-এর পেভাপ্ত রোগান োকসত িসে। গ্রিণসোগয র্মু ােরসণর র্মসধয অন্তরু্ভ ি োকসে, হকন্তু এর 
র্মসধয েীর্মােদ্ধ নয়, কাপড় (উো: োহড়সত ততহর রেলাই করা কাপড়, কুইক কাটা, েযান্ডানা), োহজভ কযাল র্মাস্ক, 
N95 ররেহপসরটর এেং রফ্ে হিড। এই োধযোধকতার উসেসিয, অশ্বাসরািীরা তাসের কর্মভচারীসের এই প্রসয়াজনীয়তা 
পযরণ করার জনয োয়ী।  
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o েুহেধা পুনরায় র ালার জনয হেসেচনা করার পযসেভ োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই PPE এর জনয একটি হনহেভি উৎে 
রা সত িসে, রেই োসে PPE-এর পেভাপ্ত র্মজেু রা সত িসে। 

• র্মুস র আেরণগুহল অেিযই পহরষ্কার করসত এেং েেলাসত িসে এেং রিয়ার করা োসে না। অনুগ্রি কসর কাপসড়র 
র্মুস র আেরণ এেং অনযানয ধরসনর PPE েম্পহকভ ত অহতহরি তসেযর জনয রেইোসে তা েযেিার এেং পহরষ্কাসরর 
হনসেভিােলীর জনয ররাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ রকন্দ্র (CDC) এর হনসেভ হিকা রে ুন। 

o লক্ষয রা সেন রে, রেেে রক্ষসত্র কাসজর প্রকৃহতর কারসণ েযহিগত প্রহতরক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম হিোসে উচ্চ র্মাত্রার 
েুরক্ষা প্রসয়াজন িয় রেেে রক্ষসত্র কাপড়, হডেসপাসজেল র্মু ােরণ কর্মভসক্ষসত্রর কােভকলাসপর জনয র্মু  আেরণ 
হিোসে গ্রিণসোগয নয়। োয়েদ্ধ পক্ষগণসক এই ধরসনর হনরাপিা েরঞ্জাসর্মর জনয অেিযই রপিাগত হনরাপিা 
এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) এর হনসেভ হিকা রর্মসন চলসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক অেিযই কর্মভচারীসের তাসের হনজস্ব স্বীকৃত র্মুস র আেরণ েযেিার করার অনুর্মহত হেসত িসে 
হকন্তু কর্মভচারীরা তাসের হনসজর র্মুস র আেরণ েরেরাি করসত পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসেভ হিকা কর্মীসের 
তাসের েযহিগত র্মাহলকানাধীন অহতহরি প্রহতরক্ষার্মযলক আেরণ (রের্মন োহজভ কাল র্মাস্ক, N95 ররহিসরটর, ো 
রফ্ে হিড) পরা রেসক প্রহতসরাধ করসে না, অেো অনযোয় েহে োয়েদ্ধ পক্ষ অনুোয়ী তাসের কাসজর প্রকৃহতর 
কারসণ কর্মীসের আসরা রেহি হনরাপিার্মযলক েযহিগত প্রহতরক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম (PPE) েযেিাসরর প্রসয়াজন িয়। 
হনসয়াগকতভ াসের েকল প্রসোজয রপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) র্মান রর্মসন চলসত িসে।  

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক োলহত এেং রিাসজর র্মসতা হজহনেগুহল রিয়ার করা, রেইোসে ররহলং এেং রেড়ার র্মসতা রিয়ার 
করা পৃষ্ঠতলগুহল িিভ করা েীহর্মত করসত িসে; অেো, রিয়ার করা হজহনেগুহলর ো প্রায়িই িিভ করা 
পৃষ্ঠতলগুহলর েংিসিভ আোর ের্ময় কর্মীসের গ্লার্ে (কাসজর প্রসয়াজনীয়তা অনুোয়ী ো রর্মহডসকল) পরা 
োধযতার্মযলক করসত িসে; অেো হনসজসের িাত, েংিসিভ আোর আসগ এেং পসর জীোণুর্মুি করসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক PPE - োর র্মসধয র্মু  আেরণ অন্তরু্ভ ি, হকন্তু েীর্মােদ্ধ নয়- কীর্াসে েোেে র্াসে রা া োয়, 
 ুসল রনওয়া োয়, পহরষ্কার করা িয় (রের্মন প্রসোজয), এেং রফ্সল রেওয়া োয় রেই হেেসয় কর্মভচারীসের প্রহিক্ষণ 
হেসত িসে। 

B. পরিচ্ছন্নর্তা, পরিষ্কাি এবিং জীবাণুেুক্তকিণ 

• প্রােহঙ্গকতা অনুোয়ী, োয়েদ্ধ পক্ষগণসক "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং রেেরকাহর রকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং 
জীোণুর্মুি করার হনসেভ হিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for 
COVID-19), এেং "েহড়সয় পড়া োর্মান" (STOP THE SPREAD) রপাোর েসর্মত CDC এেং DOH এর 
প্রস্তাহেত স্বাস্থ্যহেহধ এেং েযাহনসটিসনর আেহিযক িতভ গুহল রর্মসন চলা িসচ্ছ হকনা তা োয়েদ্ধ পক্ষগণসক হনহিত 
করসত িসে। োয়েদ্ধ পক্ষগণসক অেিযই লগ রর্মনসটন করসত িসে োসত পহরেুরণ ও জীোণুর্মুিকরসণর তাহর , 
ের্ময় এেং পহরচ্ছন্নতার পহরের অন্তরু্ভ ি োকসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই োইসট, প্রহতটি গুোর্ম ো েুহেধায় এেং প্রসয়াজন অনুোয়ী অহতহরি জায়গায় িাসতর 
পহরচ্ছন্নতা রেিন প্রোন এেং রক্ষণাসেক্ষণ করসত িসে, হনম্নরূসপ: 

o িাত রধাওয়ার জনয: োোন, গরর্ম জসলর কল, এেং রফ্লা রেওয়া োয় এরকর্ম কাগসজর রতাওয়াসল। 

o েযাহনটাইজাসরর জনয: অন্তত 60% অযালসকািল ের্মহন্বত রকাসনা অযালসকািল হনর্ভ র িযান্ড েযাহনটাইজার রেই 
ের্মস্ত জায়গার জনয রে াসন িাত রধায়ার েুহেধা উপলব্ধ ো োস্তেেম্মত নাও িসত পাসর। 

▪ িযান্ড েযাহনটাইজার হডেসপনোর, ে নই েম্ভে িিভিীন, গুরুত্বপযণভ কর্মভচারীসের প্রসেিিার এেং রোগাসোগ 
এলাকায় রা া িসে। জনস্বাস্থ্য হনসেভ হিকা অনুোয়ী েযাহনটাইজার প্রাপযতার  নত্ব হনধভারণ করা িসে। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf
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• োয়েদ্ধ পসক্ষর িযান্ড েযাহনটাইজার রেিসনর কাসে োইনসোডভ  রা া উহচত ো হনসেভি কসর রে েিৃযর্মানর্াসে র্ময়লা 
িাত োোন এেং পাহন হেসয় ধুসয় রফ্লা উহচত; িযান্ড েযাহনটাইজার েিৃযর্মানর্াসে র্ময়লা িাসত কােভকর নয়। 

• োয়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচৎ োইসটর চারপাসি পাত্র রা া োসত হনষ্পহিসোগয র্ময়লা েস্তু রের্মন PPE রফ্সল রেওয়া 
োয়। 

• ঝুাঁ হক কর্মাসত োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই রনা-টাচ হডেসপাজাল হরসেপটযাকল েরেরাি করসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই লাইসেন্সপ্রাপ্ত কর্মীসের হনসেভি হেসত িসে িাত ধুসত অেো ে ন একটি হেঙ্ক পাওয়া োয় না 
ত ন েযাহনটাইজার েযেিার করসত, প্রহত 60 হর্মহনট পর পর (20 রেসকসন্ডর জনয) এেং হনম্নহলহ ত রে রকান 
কােভক্রসর্মর পর: হেশ্রার্মাগার েযেিার, টাইর্মিক ো অনযানয োইন-ইন পদ্ধহত েযেিার করার পর, িাাঁহচ, র্মু  িিভ, 
নাক ঝাড়া, পহরষ্কার করা, ঝাডু় রেওয়া, রর্মাো, ধযর্মপান করা,  াওয়া, পান করা, হেরহতসত োওয়া এেং একটি 
হিফ্ট শুরুর আসগ এেং পসর।  

• োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক অেিযই রিয়ার করা এেং  ন  ন িিভ করা পৃষ্ঠতসলর জনয েোেে পহরষ্কার করার এেং 
জীোণুর্মুিকরসণর েরঞ্জার্ম প্রোন করসত িসে এেং তাসের কর্মীসের রেই পৃষ্ঠতল েযেিাসরর আসগ এেং পসর 
প্রস্তুতকারসকর হনসেভিনা অনুেরণ কসর এই েরঞ্জার্ম েযেিার করসত উৎোহিত করসত িসে, এেং তারপর িাসতর 
পহরচ্ছন্নতার স্বাস্থ্যহেহধ অনুেরণ করসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক স্থ্ানটিসক হনয়হর্মতর্াসে পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুি করসত িসে এেং অসনসকর িারা েযেহৃত উচ্চ 
ঝুাঁ হক েম্পন্ন স্থ্ানগুহলসক আরও হনয়হর্মত পহরষ্কার এেং জীোনুর্মুি করসত িসে। অেিযই  ুে র্াসলা এেং অন্তত 
প্রসতযক হিফ্সটর পসর, প্রহতহেন, ো প্রসয়াজন অনুোয়ী আসরা  ন ন ক্রর্মাগত কসর পহরষ্করণ এেং জীোণুর্মুিকরণ 
কসর রেসত িসে। কীর্াসে রফ্হেহলটিগুহল পহরষ্কার ও জীোণুর্মুি করসেন তার হেিে হনসেভিােলীর জনয অনুগ্রি কসর 
DOH এর "COVID-19 এর জনয েরকাহর এেং রেেরকাহর রকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং জীোণুর্মুি করার হেেসয় 
অন্তেভতীকালীন হনসেভ হিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private 
Facilities for COVID-19) রে ুন। 

o োয়েদ্ধ পক্ষগণসক ররেরুর্মগুহল অেিযই হনয়হর্মত পহরষ্কার ও জীোণুর্মুি করা হনহিত করসত িসে। েযেিাসরর 
হফ্র্সকাসয়হন্সর ওপর হনর্ভ র কসর ররেুর্মগুহল আসরা রেহিোর পহরষ্কার ও জীোণুর্মুি করসত িসত পাসর।  

▪ োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসত রে াসন েম্ভে রে াসন হেশ্রার্ম কসক্ষর ক্ষর্মতা কহর্মসয় েযরত্ব েজায় রা ার হনয়র্ম পালন 
করা িসচ্ছ হকনা তা হনহিত করসত িসে।  

o োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে রে েরঞ্জার্মগুহল হনয়হর্মত র্াসে হনেহন্ধত জীোণুনািক েযেিার কসর 
জীোণুর্মুি করা িয়, োর র্মসধয অন্তরু্ভ ি অন্তত কর্মীরা েতোর কর্মভসক্ষত্র পহরেতভ ন কসর অেো একটি নতুন 
েরঞ্জাসর্ম স্থ্ানান্তর কসর ততোর পহরষ্কার করা। EPA িারা COVID-19-এর হেরুসদ্ধ কােভকর হিসেসে িনাি 
িওয়া হনউইয়কভ  রেসটর পহরসেি েংরক্ষণ েপ্তসরর (Department of Environmental Conservation, DEC) 
হনেহন্ধত তাহলকারু্ি োর্মগ্রীগুহল েযেিার করুন। 

o েহে পহরষ্করণ এেং জীোণুর্মুিকরণ োর্মগ্রীগুহল ো পহরষ্করণ এেং জীোণুর্মুিকরসণর কাজটি হনরাপিার ঝুাঁ হকর 
কারণ িয় ো উপকরণ ো রর্মহিনাহরর র্মান হনম্ন কসর রেয়, তািসল োয়েদ্ধ পক্ষগণসক অেিযই রেই ধরসনর 
রর্মহিনাহরগুহল েযেিাসরর র্মসধয িাসতর স্বাস্থ্যহেহধ পালসনর েসন্দােস্ত করসত িসে এেং/অেো হডজসপাসজসেল 
গ্লার্ে েরেরাি করসত িসে এেং/অেো ওই রর্মহিনাহর েযেিার করা কর্মভচারীর েং যা েীহর্মত করসত িসে। 

o একজন কর্মীর COVID-19 পহজটির্ রকে িনাি িসল তার েংিসিভ আো এলাকাগুহল পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুি 
করার েযেস্থ্া োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক করসত িসে, এই ধরসনর পহরষ্কার এেং জীোণুনাসির প্রহক্রয়ায়, নযযনতর্মপসক্ষ, 
েেভাহধক রলাক চলাচল এলাকা এেং রেহি িিভ করা িয় এর্মন পৃষ্ঠতল (রের্মন হফ্ড রোসরজ হেন, রিাজ 
এেং েসলর েরজা) অন্তরু্ভ ি করসত িসে।  

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
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• েহে কাসরার COVID-19 েংক্রর্মসণর েসন্দি অেো হনিয়তা োসক, তািসল, "আপনার প্রহতষ্ঠানসক পহরষ্কার এেং 
তার জীোণুর্মুিকরণ" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) েম্পহকভ ত CDC-এর হনসেভ হিকাগুহল িল:  

o রে েযহি অেুস্থ্ তার েযেহৃত এলাকা েন্ধ করুন। 

▪ োয়েদ্ধ পক্ষগণ েংক্রহর্মত অঞ্চলগুহলসক েন্ধ কসর হেসত পারসল, তাসের কােভকলাপ রে েন্ধ কসর হেসত িসে 
তা নয়।  

o অঞ্চলটিসত োয় ুচলাচল োড়াসনার জনয রেই অঞ্চসলর োইসরর হেসকর েরজা ও জানালা  ুসল রা ুন। 

o পহরষ্কার ও জীোণুর্মুি করার আসগ 24  ণ্টা অসপক্ষা করুন। 24  ণ্টা েম্ভে না িসল, েতক্ষণ েম্ভে ততক্ষণ 
অসপক্ষা করুন। 

o অেুস্থ্ িওয়া েযহির েযেিার করা ের্মস্ত এলাকা পহরষ্কার কসর জীোণুর্মুি করুন,রের্মন অহফ্ে, োেরুর্ম, 
োধারণ চত্বর এেং রিয়ার করা েন্ত্রপাহত। 

o একোর এলাকাটি উপেুির্াসে জীোণুর্মুি িসয় রগসল, রেটি েযেিাসরর জনয র ালা রেসত পাসর। 

▪ রে কর্মীরা রেই অেুস্থ্ েযহির  হনষ্ঠ ো হনকট েযরসত্ব হেসলন না তারা জীোণুর্মুি িওয়ার অহেলম্ব পসরই 
কাসজ হফ্রসত পাসরন। 

▪ " হনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আো" েম্পসকভ  আসরা তসেযর জনয DOH এর " COVID-19 েংক্রর্মণ ো 
োহন্নসধয আোর পসর েরকাহর এেং রেেরকাহর কর্মভচারীসের কাসজ হফ্সর আো েম্পহকভ ত অর্যন্তরীণ 
হনসেভ হিকা "রে ুন। 

o অেুস্থ্ েযহির প্রেিভন ো েুহেধা েযেিাসরর পর েহে োত হেসনর রেহি ের্ময় অহতোহিত িয়, তািসল অহতহরি 
পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুিকরসণর প্রসয়াজন রনই, হকন্তু হনয়র্মর্মাহফ্ক পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুিকরণ করা উহচত। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক র্াগার্াহগ করা  াোর ও পানীয় (রের্মন েুসফ্ ধাাঁসচর  াোর) হনহেদ্ধ করসত িসে, োহড় রেসক 
কর্মীসের েপুুসরর  াোর আনসত উৎোহিত, এেং  াোর  াওয়ার ের্ময় োর্মাহজক েযরত্ব পালন করসত কর্মীসের জনয 
পেভাপ্ত জায়গার েযেস্থ্া করসত িসে।  

D. রর্াগামর্াগ পরিকল্পন্া 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক তারা রেট প্রেি হিল্প হনসেভ হিকা পেভাসলাচনা কসরসেন এেং তা েুঝসত রপসরসেন এেং রেগুহলর 
োস্তোয়ন হনহিত করসেন রেই হনিয়তা হেসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত লাইসেন্সধারী েযহি এেং রর্ন্ডরসের জনয একটি রোগাসোগ পহরকল্পনা ততহর করা োসত 
প্রসোজয হনসেভিনা, প্রহিক্ষণ, হচি এেং একটি োর্মঞ্জেযপযণভ উপাসয় লাইসেন্সধারী েযহি এেং রর্ন্ডরসের তেয েরেরাি 
করা োয়। োয়েদ্ধ পক্ষ ওসয়েসপজ, রটক্সট এেং ইসর্মইল গ্রুপ, এেং োর্মাহজক রোগাসোগ র্মাধযর্ম ততহর হেসেচনা 
করসত পাসর। 

• োয়েদ্ধ পক্ষ ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ড প্রসেিকারী হেসক্রতাসের কাে রেসক তাসের রোঝাপড়া এেং হনহিতকরসণর েযাপাসর 
োটিভ হফ্সকট চাইসত পাসর োসত তারা রপ্রাসটাকল এেং প্রসয়াজনীয়তা রর্মসন চলসত পাসর। 

 
III. প্ররক্রয়া েূহ 

A. COVID-19 বযবস্থ্াপক  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
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• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই COVID-19 েম্পহকভ ত েকল রপ্রাগ্রার্ম, প্রহিক্ষণ এেং হেহধহনসেধ ের্মন্বসয়র জনয োয়ী 
রোগাসোসগর একটি হেনু্দ হনসয়াগ ো র্মসনানীত করসত িসে, এেং এই ধরসনর েযহিসক অেিযই রগহর্মং কহর্মিন 
কতৃভ ক অনুসর্মাহেত িসত িসে। উি েযহির অেিযই ররেট্র্যাসক অোধ প্রসেিাহধকার োকসত িসে, এ াসন েংজ্ঞাহয়ত 
হিোসে তার কতভ েয পালসনর জনয প্রসয়াজনীয় েীর্মা পেভন্ত। এই েযহি েকল হচহকৎো রপ্রাসটাকল এেং পদ্ধহত 
পেভসেক্ষণ করার োহয়সত্ব োকসেন, হনহিত করুন রে হনম্নহলহ ত েকল ঝুাঁ হক েযেস্থ্াপনা রপ্রাসটাকল অনুেরণ করা 
িসচ্ছ এেং ররেট্র্যাসক কর্মভরত অতযােিযকীয় এেং গুরুত্বপযণভ ররহেং অেকাোসর্মা কর্মীসের োস্তে ের্মসয়র র্মযলযায়ন 
েম্পসকভ  রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াসগর কর্মভকতভ াসের অেহিত করার োহয়ত্ব োকসে। COVID-19 েযেস্থ্াপসকর 
একটি প্রকাহিত ইসর্মইল এেং রর্মাোইল রটহলসফ্ান নম্বর োকসে োসত প্রসয়াজসনর ের্ময় তাৎক্ষহণক রোগাসোগ করা 
োয়। 

B. রি ট্র্যাক গ্রাউমে প্রমবিারিকাি  

• েতটা েম্ভে, এেং োর্মাহজক েযরসত্বর প্রসয়াজনীয়তার োসে োর্মঞ্জেযপযণভ রেসক, োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত ররেট্র্যাক 
গ্রাউসন্ড প্রসেিাহধকার েীহর্মত করা। েহে োয়েদ্ধ পক্ষ হনধভারণ কসর রে এহের একাহধক হেনু্দ অনুকূল, তািসল 
এহের প্রহতটি হেনু্দসত আসলাহচত পযণভ হনয়ন্ত্রণ উপহস্থ্ত োকসে। প্রস্থ্ান শুধুর্মাত্র একটি হেসক িসত িসে, েতেযর 
োস্তেেম্মত িয়। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক শুধুর্মাত্র রেই ের্মস্ত েযহিসের প্রসেসির অনুর্মহত হেসত িসে োরা তেধ রেট ররহেং লাইসেন্স এেং 
ররেট্র্যাক প্রর্মাণপত্রাহে উপস্থ্াপন কসর এেং হনসচ প্রসয়াজনীয় কর্মী হিসেসে হচহিত করা িসয়সে। োয়েদ্ধ পক্ষসক 
অেিযই অনয েকল েযহিসক প্রসেি করসত হেসত অস্বীকার করসত িসে। 

• গ্রযান্ডেযান্ড এেং ররে-েিভন শুধুর্মাত্র ররসের অ ণ্ডতা হনহিত করার জনয প্রসয়াজনীয় োয়েদ্ধ পসক্ষর কর্মীসের র্মসধয 
েীর্মােদ্ধ। রকান পহরহস্থ্হতসত র্মাহলক, প্রহিক্ষক ো েিভকসের গ্রযান্ডেযান্ড রেসক কােভক্রর্ম রে ার অনুর্মহত রেওয়া িসে 
না। 

• োয়েদ্ধ পক্ষ ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ড প্রসেসির জনয প্রসয়াজনীয় েকল কর্মীর একটি তাহলকা স্থ্াপন এেং রক্ষণাসেক্ষণ 
করসে। এই তাহলকাটির প্রহতহেন ততহর করা িসে এেং লাইসেন্সধারী ো হেসক্রতার নার্ম, লাইসেন্স নম্বর, 
হনসয়াগকতভ া, এেং রটহলসফ্ান নম্বর ো ই-রর্মইল ঠিকানা অন্তরু্ভ ি করা িসে। ররেট্র্যাক গ্রাউসন্ড প্রসেিাহধকার 
তাহলকায় োকা েযহিসের র্মসধয েীর্মােদ্ধ োকসে। এই ধরসনর তাহলকার হনরু্ভ লতা েেভাহধক গুরুত্বপযণভ, রেসিতু এটি 
প্রসয়াজন অনুোয়ী, রোগাসোগ রট্র্হেং েম্পােন করসত েযেিার করা িসে।  

• COVID-19 েযেস্থ্াপক একটি তেহনক র্মাোর ওয়াকভ  হলে ততহর এেং রক্ষণাসেক্ষসণর োহয়সত্ব োকসেন। একটি 
হনহিত অহতহরি তাপর্মাত্রার (100.0 হডহগ্র ফ্াসরনিাইসটর উপসর) েযহিসের লাল তাহলকারু্ি করা িসে েতক্ষণ 
না লাইসেন্সধারী র্মাসে হফ্সর আসে এেং প্রসেি রপ্রাসটাকসলর োসে োর্মঞ্জেযপযণভর্াসে প্রসেি করসত পাসর। হিহনং 
পদ্ধহত েম্পসকভ  আরও তসেযর জনয, হনসম্ন উপধারা ঙ, "হিহনং এেং রটহেং" রে ুন। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই অশ্বাসরািী, অপাসরিন, হনয়ন্ত্রক কর্মী এেং েুহেধা রেসক একটি তেহনক র্মাোর হলে 
েংকলন করসত িসে। এটাসত রেই লাইসেন্সধারীর তেয োকসে োসের েুহিেঙ্গতর্াসে একটি হনহেভি হেসন কাজ 
করার জনয হরসপাটভ  করসে েসল প্রতযাহিত। হিহনং পদ্ধহত েম্পসকভ  আরও তসেযর জনয, হনসম্ন উপধারা ঙ, "হিহনং 
এেং রটহেং" রে ুন। 

o অশ্বাসরািী। িেভসর্মনে অযাসোহেসয়িন স্বতন্ত্র প্রহিক্ষক তাহলকা ততহর এেং রক্ষণাসেক্ষসণর োহয়সত্ব োকসে। প্রসতযক 
স্বতন্ত্র প্রহিক্ষক তাসের কর্মীসের তেনহন্দন হিহনং এেং কাসজর জনয তাসের হিয়ার করার োহয়সত্ব োকসেন।  

o অপাসরিন। ররেট্র্যাক রপ্রহেসডন্ট ো তাসের র্মসনানীত েযহি তেনহন্দন প্রসয়াজনীয় কর্মী তাহলকা ততহর এেং 
রক্ষণাসেক্ষসণর োহয়সত্ব োকসেন। ররেট্র্যাসকর প্রহতটি ইউহনট তাসের কর্মীসের তেনহন্দন হিহনং এেং কাসজর 
জনয তাসের হিয়ার করার োহয়ত্ব োকসে। 
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o ররগুসলটহর োফ্। রেট েুয়াডভ  ো হপ্রোইহডং হেচারক তেনহন্দন প্রসয়াজনীয় কর্মী তাহলকা ততহর এেং 
রক্ষণাসেক্ষসণর োহয়সত্ব োকসেন। রেট েুয়াডভ  ো হপ্রোইহডং হেচারক তাসের কর্মীসের তেনহন্দন হিহনং এেং 
কাসজর জনয তাসের হিয়ার করার োহয়সত্ব োকসেন। 

o পহরসেো তেনহন্দন প্রসয়াজনীয় কর্মী/অপাসরিন তাহলকা ততহর ও রক্ষণাসেক্ষসণর োহয়সত্ব োকসেন েুহেধার 
পহরচালক। এর র্মসধয োকসে প্রহতহেন ররেট্র্যাসক প্রসেসির জনয প্রসয়াজনীয় হেসক্রতাসের েনািকরণ। এই 
ধরসনর হেসক্রতাসের র্মসধয রসয়সে েযাহনসটিন োহর্ভ ে, হফ্ড এেং  ড় েরেরািকারী, কীটপতঙ্গ হনয়ন্ত্রণ রেো, 
ইতযাহে। 

o অপহরকহল্পত প্রসেি। অপহরকহল্পত প্রসেিাহধকাসরর জনয প্রসয়াজনীয় কর্মী ো েিার জনয, COVID-19 েযেস্থ্াপক 
েযান্ডাডভ  অযাডহর্মিন রপ্রাসটাকসলর অধীসন জরুহর উসেসিয ো প্রসয়াজনীয় ফ্াংিসনর জনয প্রসেিাহধকার 
অনুসর্মােন করসত পাসরন।  

C. বযাকমেে রকমেন্ এবিং খাদয র বা 

• েযাকসেচ রান্না র এেং  ােয ট্র্াক চালাসনার অনুর্মহত রেওয়া িসে, হকন্তু শুধুর্মাত্র রটকআউট ো রডহলর্াহরর জনয, 
ডাইন-ইসনর জনয নয়।  

o েকল  ােয োহর্ভ সের কর্মীরা গ্লার্ে এেং র্মু ােরণ পহরধান করসে এেং েোেে পহরচ্ছন্নতা এেং  ােয প্রস্তুহত 
অনুিীলসন তাসের প্রহিক্ষণ রেওয়া িসে।  

o  ােয শুধুর্মাত্র "হনসয় চসল োওয়া" হিোসে ক্রসয়র জনয পাওয়া োসে এেং র্মানুেসক রান্না সর জসড়া িসত এেং 
েোর অনুর্মহত রেওয়া িসে না এেং রকান ডাইহনং িল অনুসর্মাহেত িসে না।  

o রে েে কর্মী  ােয পহরচালনা কসর তাসের অেিযই রেট এেং রলাকাল েযাহনটাহর রকাড গাইডলাইন রর্মসন 
চলসত িসে।  

o েকল রান্না র এলাকা এেং  ােয ট্র্াক প্রহতহেন পহরষ্কার এেং জীোণুর্মুি করা িসে এেং  ােয হনরাপিার 
েসেভাির্ম অনুিীলন েেভত্র অনুেরণ করা িসে।  ন  ন িিভ করা পৃষ্ঠ এেং উচ্চ ঝুাঁ হকপযণভ এলাকার পহরষ্কার 
এেং জীোণুর্মুিকরণ কসোর িসত িসে। 

D. ডিরেটরি অপামিিন্ 

•  COVID-19 েযেস্থ্াপক কতৃভ ক েকল েযাকসেচ োহেন্দাসের একটি েম্পযণভ এেং িালনাগােকৃত তাহলকা প্রহতহেন 
রক্ষণাসেক্ষণ এেং আপসডট করা িসে, প্রসয়াজন অনুোয়ী।  হনয়হর্মত অনুসর্মাহেত হেরহতসত, প্রসতযক োহেন্দাসক রনা 
টাচ োসর্মভাহর্মটার হেসয় তাপর্মাত্রা পরীক্ষা করা িসে এেং হিহনং প্রশ্ন করা িসে (উপসর তেহনক হিহনং রে ুন)। রে 
রকউ 100.0° ফ্াসরনিাইসটর উপর তাপর্মাত্রা প্রেিভন করসল রে একটি হিতীয় র্মাোর তাপর্মাত্রা হিহনং পাসেন। 
একজন োহেন্দা োর তাপর্মাত্রা 100.0° ফ্াসরনিাইসটর রেহি িসে অেো অনযোয় COVID-19 এর লক্ষণ প্রেিভন 
করসেন, তাসক েোেে হচহকৎো র্মযলযায়ন এেং েসের হেসক ধাহেত করা িসে। 

• েযাকসেচ েম্প্রোসয়র রে রকান নতুন োহেন্দাসের জনয, নতুন েযহির রেসরালহজক (এহন্টেহড) পরীক্ষা এেং 
আণহেক পরীক্ষা করা িসে এেং েহে এহন্টেহড উপহস্থ্ত না োসক, তািসল েইু েপ্তাসির জনয প্রহতহেন তার তাপর্মাত্রা 
পরীক্ষা করা িসে এেং রেই োসে অনযানয উপেসগভর জনয পরীক্ষা করা িসে। এই েুই েপ্তাসির র্মসধয, তাসের 
োধারণ জনেং যা রেসক পৃেক করা িসে।  

o রেসরালহজক পরীক্ষা এেং পৃেকীকরণ প্রসয়াজনীয়তা ররসে হফ্সর আো ররেট্র্যাসকর একটি ররেট্র্যাক ডরহর্মটহরর 
প্রােহর্মক পুনরায় র ালার রক্ষসত্র প্রসোজয নয়, হকন্তু পসনসরা হেসনর জনয তেহনক পরীক্ষা প্রসয়াজন।  

o রে াসন েম্ভে, নতুন োহেন্দাসের একোসে রা া উহচত এেং হেেযর্মান োহেন্দাসের োসে হর্মশ্রণ এহড়সয় চলা 
উহচত; েহে রকায়ারান্টাইসনর প্রসয়াজন িয়, তািসল একোসে েেোেকারী রোট েল একোসে রকায়ারান্টাইন 

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
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করসত পাসর। রকায়ারান্টাইসন োকা েযহিরা কাজ করসত পাসর, েহে DOH হনসেভ হিকা রর্মসন চলা োয়, হকন্তু 
কাজ না করার ের্ময় তাসের অেিযই রকায়ারান্টাইসন োকসত িসে, এেং েযেস্থ্াপকসের অেিযই এই গ্রুসপর 
জনয  ােয এেং অনযানয প্রসয়াজনীয়তার েযেস্থ্া করসত িসে। 

• ডরহর্মটহরর োহেন্দাসের েোেে োর্মাহজক েযরত্ব েজায় রা া, পহরষ্কার, জীোণুর্মুি, এেং COVID-19 এর েংক্রর্মণ 
প্রহতসরাধ করার জনয প্রসয়াজনীয় হনয়ন্ত্রণগুহল োকা োেস্থ্ান প্রোন করসত িসে। 

o োহেন্দাসের েম্ভােয কু্ষদ্রতর্ম েসল রা া উহচত। 

o রে াসন েম্ভে, হেোনা অন্তত েয় ফু্ট েযসর েযসর োকা উহচত। 

o োইসরর তাপর্মাত্রা েিনিীল িসল, েরজা এেং জানলাগুহল  ুসল হেসয়, েো এেং রিাওয়া, রান্না এেং  াওয়া, 
এেং োেরুর্ম এেং স্নাসনর জায়গাগুহল েি, োেস্থ্াসনর ের্মস্ত জায়গায় োয়ু চলাচল োড়াসত িসে।  

o োধারণ এলাকার জনয েতেযর েম্ভে িারীহরক েযরসত্বর েযেস্থ্া োস্তোয়ন করা উহচত। 

o েহধভত আেজভ না রতালার েযেস্থ্া করা িসে।  

• োরা রকায়ারান্টাইসনর অধীসন আসে তাসের জনয পৃেক হিহপং রকায়াটভ ার এেং পৃেক োেরুর্ম েুহেধা েযেিার করা 
উহচত। েহে এটা েম্ভে না িয়, তািসল রগহর্মং কহর্মিন এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াগসক অেিযই অেহিত করসত িসে। 
রকায়ারান্টাইন এেং/অেো আইসোসলিন রপ্রাসটাকল অনুেরণ করা আেিযক, রের্মনটা প্রসোজয। 

E. রিরন্িং এবিং রটরেিং 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই োধযতার্মযলক তেহনক স্বাস্থ্য পরীক্ষা পদ্ধহত প্রসয়াগ করসত িসে। হিহনং রিে িওয়ার পযসেভ 
কর্মভচারীসের এসক অপসরর োসে  হনষ্ঠ িওয়া ো কাোকাহে আো আটকাসত িীহনং ের্মসশ্রণীরু্ি করসত িসে। 

o কর্মভচারীরা োইসট হরসপাটভ  করার আসগ, েত াসন েম্ভে, হিহনংসয়র কাজগুহল েযরেতীর্াসে করা রেসত পাসর 
(রের্মন রটহলসফ্াসন ো ইসলকট্র্হনকর্াসে), ো োইসট করা রেসত পাসর। 

o হিহনং রিে িওয়ার পযসেভ কর্মভচারীসের এসক অপসরর োসে  হনষ্ঠ িওয়া ো কাোকাহে আো আটকাসত িীহনং 
ের্মসশ্রণীরু্ি করসত িসে। 

o ডরহর্মটহরসত েেোেকারী এেং/ অেো ররেট্র্যাক র্মাসে প্রসেিাহধকার চাওয়া প্রসতযক েযহির একটি প্রশ্নপত্র 
েযেিার কসর হিহনং প্রসয়াজন ো হনধভারণ কসর েযহির হনম্নহলহ ত লক্ষণ আসে হকনা: 

(a) রজসনশুসন গত 14 হেসনর র্মসধয COVID-19 এর জনয পরীক্ষায় পহজটির্ ফ্ল এসেসে ো োর র্মসধয 
COVID-19 এর উপেগভ রসয়সে এর্মন কাসরার  হনষ্ঠ ো হনকট েংিসিভ রেসকসেন। 

(b) গত 14 হেসনর র্মসধয COVID-19 পরীক্ষার ফ্ল পহজটির্ এসেসে; এেং/অেো 

(c) গত 14 হেসন তার COVID-19 এর রকানও লক্ষণ রে া হেসয়সে হক না। 
 

o োরা েম্পযরক হিহনং প্রসশ্নর ইহতোচক োড়া হেসচ্ছন তাসের েম্পহিসত প্রসেসির অনুর্মহত রেওয়া িসে না এেং 
েোেে হচহকৎো রেোর হেসক পহরচাহলত করসত িসে। োসের প্রসেি করসত হেসত করসত অস্বীকৃহত জানাসনা 
িসয়সে তাসের নার্ম পরেতী তেনহন্দন কাসজর তাহলকায় লাল কাহলসত অন্তরু্ভ হির জনয COVID-19 েযেস্থ্াপসকর 
কাসে হরসপাটভ  করসত িসে। 

o এোড়াও হিহনং এ একটি োর্মভাল কযাসর্মরা ো নন-ইনসর্হের্ তাপর্মাত্রা েন্ত্র েযেিার কসর তাপর্মাত্রা পরীক্ষা 
অন্তরু্ভ ি করা উহচত। রে রকউ 100.0 হডহগ্র ফ্াসরনিাইট এর রেহি তাপর্মাত্রা প্রেিভন করসল তাসক একটি 
হিতীয় র্মাোর তাপর্মাত্রা হিহনং এরজনয একটি েযহিগত এলাকায় হনসয় োওয়া িসে। 
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▪ 100.0 হডহগ্র ফ্াসরনিাইট তাপর্মাত্রা হনহিত করা েযহিসের েম্পহিসত প্রসেসির অনুর্মহত রেওয়া িসে না 
এেং েোেে হচহকৎো রেোর হেসক পহরচাহলত করসত িসে।  

▪ ের্ম কর্মভেংস্থ্াসনর েুসোগ কহর্মিন (Equal Employment Opportunity Commission) ো DOH এর 
হনসেভ হিকা অনুোয়ী তেহনক তাপর্মাত্রা পরীক্ষা করসত িসে। োয়েদ্ধ পক্ষগণসক কর্মভচারীর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত 
রডটার (রের্মন তাপর্মাত্রার রডটা) ররকডভ  রা ার ওপর হনসেধাজ্ঞা রা া িসয়সে। 

o োসের প্রসেি করসত হেসত করসত অস্বীকৃহত জানাসনা িসয়সে তাসের নার্ম পরেতী তেনহন্দন কাসজর তাহলকায় 
লাল কাহলসত অন্তরু্ভ হির জনয COVID-19 েযেস্থ্াপসকর কাসে হরসপাটভ  করসত িসে।  

o প্রহতটি র্মাহকভ ন নাগহরসকর ের্মান কর্মভেংস্থ্াসনর েুসোগ কহর্মিন (U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission) ো হডওএইচ (DOH) এর নীহতর্মালা অনুোয়ী তেহনক তাপর্মাত্রা পরীক্ষা করাও িসত পাসর। 
োয়েদ্ধ পক্ষগণসক কর্মভচারীর স্বাস্থ্য েংক্রান্ত রডটার (রের্মন তাপর্মাত্রার রডটা) ররকডভ  রা ার ওপর হনসেধাজ্ঞা 
রা া িসয়সে। 

• COVID-19 েংক্রান্ত উপেগভগুহল েম্পসকভ  েেসেসক আপ টু রডট তসেযর জনয "কসরানার্াইরাসের উপেগভের্মযি" 
(Symptoms of Coronavirus) এর ওপর CDC এর হনসেভ হিকা রে ুন।  

• োয়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত েযহিসের জনয এটি আেিযক করা োসত, েহে এেং ে ন উপসরাি রকান প্রসশ্নর প্রহত 
তাসের উিসর পহরেতভ ন িয় তারা রেন অহেলসম্ব তা প্রকাি কসরন, রের্মন েহে তারা উপেগভ অনুর্ে করসত শুরু 
কসরন, কাসজর ের্ময় ো তার পসর। 

o COVID-19 েযেস্থ্াপকসক অহেলসম্ব জানাসনা িসে এেং উি েযহিসক আলাো করা িসে অেো অহেলসম্ব োহড় 
পাোসনা িসে অেো উপেুি অেস্থ্ায় একটি রকায়ারান্টাইন ডরহর্মটহরসত পাোসনা িসে।  

• োয়েদ্ধ পসক্ষর উহচত েকল কর্মীসক COVID-19 েযেস্থ্াপসকর োসে রোগাসোগ করসত হনসেভি রেওয়া েহে তারা 
রকান েিকর্মীর কাহি, শ্বােকি ো COVID-19 এর অনযানয পহরহচত উপেগভ রে সত পায়। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক হনহিত করসত িসে রে কর্মী হিহনং কােভক্রর্ম েম্পােন করসেন, তাপর্মাত্রা োচাই েি, তারা োইসট 
প্রসেি করা েম্ভােয েংক্রার্মক কর্মী ো েিভনােীসের এক্সসপাজার রেসক েোেে র্াসে েুরহক্ষত। রে কর্মীরা হিহনং 
কােভক্রর্ম েম্পােন কসরন তাসের ররাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ রকন্দ্র (CDC), স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH) এেং রপিাগত 
হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন (OSHA) রপ্রাসটাকসলর োসে পহরহচত হনসয়াগোতা-হচহিত েযহিসের িারা প্রহিহক্ষত 
িওয়া উহচত, এেং  

• কর্মপসক্ষ একটি রফ্ে র্মাস্ক এেং গ্লার্ে েি েযহিগত প্রহতরক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম (PPE) পহরধান করা উহচত এেং 
তাসত একটি গাউন, এেং/অেো একটি রফ্ে হিড অন্তরু্ভ ি িসত পাসর। 

• COVID-19 উপেগভগুহলর জনয ইহতোচক পরীহক্ষত িওয়া একজন েযহিসক কর্মভসক্ষসত্র প্রসেি করার অনুর্মহেত রেওয়া 
োসে না এেং র্মযলযায়ন ও রটহেংসয়র জনয তাসের স্বাস্থ্যসেো প্রোনকারীর োসে রোগাসোগ করার হনসেভি হেসয় 
োহড় পাোসত িসে। োয়েদ্ধ পক্ষসক অহেলসম্ব স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াগ ও স্বাস্থ্য হের্াগ (DOH) রক COVID-19 এ 
আক্রান্ত েযহি েম্পসকভ  অেহিত করসত িসে েহে পরীক্ষার ফ্লাফ্ল COVID-19 ররাগ িনাি কসর। োয়েদ্ধ 
পক্ষগণসক কর্মভচারীটিসক স্বাস্থ্যসেো ও রটহেং হরসোসেভর তেয প্রোন করসত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষগণসক, রে ের্মস্ত কর্মভচারী একটি েসন্দিজনক ো হনহিত COVID-19 রকসের পসর ো রে েযহি 
COVID-19 এর েংক্রহর্মত একজন েযহির  হনষ্ঠ োহন্নসধয ো কাোকাহে আোর পসর কাসজ আোর রোগোন 
করসত চাইসেন তাসের েম্পসকভ  রপ্রাসটাকল এেং নীহতর্মালার জনয DOH এর "COVID-19 েংক্রর্মণ ো োহন্নসধয 
আোর পসর েরকাহর এেং রেেরকাহর কর্মভচারীসের কাসজ হফ্সর আো েম্পহকভ ত অন্তেভতীকালীন হনসেভ হিকা" (Interim 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf
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Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or 
Exposure) রে সত িসে। 

• োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই হিহনং প্রহক্রয়া িারা েংগৃিীত েকল েযহির প্রহতহক্রয়া প্রহতহেন পেভাসলাচনা করসত িসে 
এেং এই ধরসনর পেভাসলাচনার একটি ররকডভ  েজায় রা সত িসে।  

• েতটা েম্ভে, োয়েদ্ধ পক্ষগুহলর উহচত েকল কর্মী ও হেসক্রতা েি প্রসতযক েযহির একটি লগ েজায় রা া, োসের 
কাসজর োইট ো এলাকায় অনযানয েযহির োসে  হনষ্ঠ রোগাসোগ িসত পাসর; রেই েকল রডহলর্াহর োড়া ো 
উপেুি েযহিগত প্রহতরক্ষার্মযলক েরঞ্জার্ম (PPE) এর োসে ো কন্টযাক্টসলে র্মাধযর্ম িারা েঞ্চাহলত িয়। লসগ 
রোগাসোসগর তেয োকসত িসে, একজন কর্মী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল োসত েে পহরহচহত িনাি করা রেসত 
পাসর,  ুাঁসজ পাওয়া োয় এেং তাসক জানাসনা োয়। োয়েদ্ধ পক্ষগণসক অেিযই রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তসরর 
েংিিভ  ুাঁসজ রের করার উসেযাগগুহলর োসে েিসোহগতা করসত িসে। 

• েহে COVID-19 এর একটি আনুর্মাহনক রকে েম্পসকভ  েতকভ  করা িয়, তািসল োয়েদ্ধ পক্ষসক অেিযই রেট এেং 
স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াসগর োসে কাজ করসত িসে এেং েুপাহরিকৃত েোেে পেসক্ষপ অনুেরণ করসত িসে। 

B. িন্াক্ত এবিং খুুঁমজ রবি কিা  

• োয়েদ্ধ পক্ষগুহলসক তাসের োইসট রকাসনা কর্মভচারীর COVID-19 পরীক্ষায় ইহতোচক ফ্লাফ্ল িসয়সে েসল জানসত 
পারসল অেিযই অহেলসম্ব রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াগসক রেই েম্পসকভ  অেহিত করসত িসে। 

• রটহেংসয় রকাসনা কর্মী ো অংিগ্রিণকারী পহজটির্ িসল, োয়েদ্ধ পক্ষগণসক রফ্হেহলটিসত ঐ েযহির েংিসিভ আো 
েকলসক হচহিত করার জনয রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য েপ্তসরর োসে েিসোহগতা করসত িসে এেং কর্মী ো গ্রািসকর 
(প্রসোজয অনুোয়ী) প্রের্ম COVID-19 এর উপেগভ রোধ করার ো পহজটির্ রটে িওয়ার, এর র্মসধয রেটি আসগ 
িসয়সে, তার 48  ণ্টা আসগ োইসট প্রসেি করা েকল কর্মী এেং অংিগ্রিণকারী েম্পসকভ  রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য 
েপ্তরসক অেগত করসত িসে। 

• রেট এেং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য হের্াগগুহল েংক্রাহর্মত অেো েংিসিভ আো েযহির রিার্ম আইসোসলিন অেো রকায়াসরহন্টন 
েসর্মত হনরীক্ষসণর েযেস্থ্া োস্তোয়ন করসে এেং গহতহেহধ েীহর্মত করসে। 

• রে েযহিসের COVID-19 োকা েযহির  হনি ো হনকট েংিসিভ এসেসেন েসল েতকভ  করা িসয়সে, এেং ট্র্যাহকং 
ো অনয রকাসনা পদ্ধহত অেলম্বন করসত েতকভ  করা িসয়সে, েতকভ  িওয়ার পসর তাসের হনসজসের হনসয়াগকতভ ার 
কাসে হনসজসেরই হরসপাটভ  করসত িসে এেং উপসরর উসেহ ত রপ্রাসটাকল রর্মসন চলসত িসে। 

G. ইউরন্য়ন্ রবমবেন্া 

• েহে ইউহনয়নরু্ি কর্মীসের অপাসরিন ো ররেট্র্যাসক েযেো পহরচালনার জনয েযেিার করা িয়, তািসল ইউহনয়সনর 
েেেযসের স্বােভ ও চাহিো েম্পসকভ  ইউহনয়সনর োসে আসলাচনা করা িসে। 
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IV. রন্ময়াগকািীি পরিকল্পন্া েূহ 

োয়েদ্ধ পক্ষসক োইসট লক্ষণীয়র্াসে হনরাপিা পহরকল্পনা প্রেিভন করসত িসে। COVID-19 এর হেস্তার ররাধ করসত 
পহরকল্পনা গেসনর জনয রেট, েযেোর র্মাহলক এেং পহরচালকসের পে রে াসত, একটি েযেোর হরওসপহনংসয়র হনরাপিা 
পহরকল্পনার রটর্মসপ্লট উপলব্ধ কসরসে। 

রন্িাপত্তাি আমিা র্তিয, রন্মদয রিকা এবিং রিম া যগুরল এখামন্ উপলব্ধ:  

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

র্মাহকভ ন েুিরাসের ররাগ হনয়ন্ত্রণ ও প্রহতসরাধ কসরার্াইরাে (COVID-19) ওসয়েোইট 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

রপিাগত হনরাপিা এেং স্বাস্থ্য প্রিােন COVID-19 এর ওসয়েোইট 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

রন্মেি রলঙ্কটিমর্ত, রন্রির্ত করুন্ রর্ আপরন্ এই রন্মদয রিকা অন্ুর্ায়ী পরিোলন্া কিাি জন্য আপন্াি 
দায়বদ্ধর্তা পমেমেন্ এবিং বমুেমেন্: 

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

 

 

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

