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আপরন্ এই ন্রিটি পয়ে আপরন্ রন্য়ে রন্রির্ত কিয়র্ত পায়িন্। 
 
15 জনু 2020 তারিখ অনুযায়ী 

উয়েিয 

COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পরকি ত জরুরি পরিরস্থ্রতি সময় রিয়য়ল এয়েট সারভি য়সি জনয এই অন্তর্িতীকালীন রনয়দি রিকাটি 
("রিয়য়ল এয়েয়টি জনয অন্তর্িতীকালীন COVID-19 রনয়দি রিকা") ততরি কিা হয়য়য়ে রিয়য়ল এয়েট সসক্টয়িি র্যর্সাি 
মারলক/অপায়িটিয়দি এর্ং তায়দি কমিচািী, রর্য়েতা/দালাল এর্ং ঠিকাদািয়দি COVID-19-এি রর্স্তাি সেয়ক সতকি  
কয়ি িক্ষণায়র্ক্ষয়ণি জনয।  

এই রনয়দি রিকা আর্ারসক সম্পরি র্যর্স্থ্াপনা সিা, রিয়য়ল এয়েট রর্য়েতা/দালাল, রর্রডং ইন্সয়পক্টি, রর্রডং মূলযায়নকািী 
এর্ং সংরিষ্ট কাযিেয়মি সক্ষয়ে প্রয়যাজয। এই রনয়দি রিকা রিয়য়ল এয়েট পরিয়ের্াি জনয রনর্িাহী আয়দি 202.6 অনুযায়ী 
পূয়র্ি জারি কিা োড়াও আয়িা রনয়দি রিকা জারি কয়ি। এই রনয়দি রিকা অরিস সেস দখলকািী সিায়দি সক্ষয়ে প্রয়যাজয 
নয়; আিও তয়েযি জনয সদখুন "অরিস রভরিক কায়জি জনয অন্তর্িতীকালীন COVID-19 রনয়দি রিকা"। এই রনয়দি রিকা 
অনাআর্ারসক/র্ারণরজযক সম্পরি র্যর্স্থ্াপনাি সক্ষয়েও প্রয়যাজয নয়; আিও তয়েযি জনয সদখুন, "র্ারণরজযক রর্রডং 
র্যর্স্থ্াপনাি জনয অন্তর্িতীকালীন COVID-19 রনয়দি রিকা"। যাইয়হাক, যরদ একটি আর্ারসক সম্পরি র্যর্স্থ্াপনা সংস্থ্া 
একই ভর্য়ন অনাআর্ারসক/র্ারণরজযক সম্পরি র্যর্স্থ্াপনাি জনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত হয় এর্ং যরদ আর্ারসক ভাড়ায়ট এর্ং 
র্ারণরজযক ভাড়ায়টিা প্রয়র্িদ্বাি, পারকি ং র্া অনযানয সাধািণ স্থ্ান সিয়াি কয়ি, তাহয়ল সম্পরি র্যর্স্থ্াপনা সিায়ক 
অর্িযই র্ারণরজযক রর্রডং র্যর্স্থ্াপনা খায়তি জনয রনয়দি রিকা পযিায়লাচনা এর্ং রনরিত কিয়ত হয়র্। 

পটভূরি 

এই রনয়দি রিকাগুরল সকর্লমাে নূযনতম প্রয়য়াজনীয়তা এর্ং দারয়ত্বিীল পক্ষ অরতরিক্ত সতকি তা এর্ং রনয়েধাজ্ঞা জারি 
কিয়ত পায়িন। এই রনয়দি রিকাগুরল সেয়টি পুনিায় সখালাি রদ্বতীয় ধায়পি সময় জনস্বায়স্থ্যি জনয সয অভযাস র্া চচি াগুরল 
সর্য়েয়ক ভায়লা র্য়ল জানা সেয়ে তাি ওপি রভরি কয়ি কিা হয়য়য়ে এর্ং এই রনয়দি রিকাগুরল সয নরে রভরিক তা ঘনঘন 
পরির্রতি ত হয়ত পায়ি র্া হয়। দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষেণ - রনয়চ সযভায়র্ সংজ্ঞারয়ত কিা হয়য়য়ে - রিয়য়ল এয়েট সংোন্ত 
কাযিকলায়পি সায়ে সম্পরকি ত সমস্ত স্থ্ানীয়, সেট এর্ং যুক্তিাষ্ট্রীয় আর্রিযকতাগুরল সময়ন চলাি জনয দায়র্দ্ধ। দারয়ত্বপ্রাপ্ত 
পক্ষেণ এই আর্িযকতাগুরলি সযয়কায়না আপয়েট হয়ল সস রর্েয়য় অর্েত োকা, সসইসায়ে সযয়কায়না রিয়য়ল এয়েট 
সংোন্ত কাযিকলাপ এর্ং/অের্া সাইয়টি রনিাপিা পরিকল্পনায়ত সসগুরল অন্তভুি ক্ত কিাি জনযও দায়র্দ্ধ। 

7 মাচি , 2020 তারিয়খ, েভনিি অযানু্ড্র এম. কুওয়মা COVID-19-এি পরিয়প্ররক্ষয়ত একটি জরুরি অর্স্থ্া সঘােণা কয়ি 
রনর্িাহী আয়দি 202 জারি কয়িরেয়লন। সমগ্র রনউ ইয়কি  জয়ুড় COVID-19-এি করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘয়টয়ে। আয়িা 
েরড়য়য় পড়া হ্রাস কিয়ত, সযখায়ন সম্ভর্, র্যরক্তয়দি ময়ধয অর্িযই অন্তত েয় িুয়টি সামারজক দিূত্ব র্জায় িাখয়ত হয়র্। 

20 মাচি  2020 তারিয়খ েভনিি কুওয়মা রনর্িাহী আয়দি 202.6 জারি কয়িন, যায়ত সমস্ত সেৌণ র্যর্সাগুরলয়ক দপ্তয়িি 
দপ্তি মধযস্থ্ কমীয়দি কাজকমিয়ক র্ন্ধ িাখাি রনয়দিি সদওয়া হয়। অতযার্িযকীয় র্যর্সা, ঠিক সযভায়র্ এম্পায়াি সেট 
সেয়ভলপয়মন্ট কয়পিায়িিন (Empire State Development Corporation, ESD) রনয়দি রিকা দ্বািা সংজ্ঞার্দ্ধ কিা হয়য়য়ে, 

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
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পরিচালন রর্রধ র্যরক্তেত রনয়েধাজ্ঞাি িতি ার্লীি ময়ধয প্রয়যাজয নয় রকন্তু রনউ ইয়কি  সেট স্বাস্থ্য দপ্তি (Department of 
Health, DOH) দ্বািা জারি কিা পরিচ্ছন্ন এর্ং রনিাপদ কায়জি পরিয়র্ি র্জায় িাখাি জনয প্রয়য়াজনীয় পরিচালন 
রর্রধ এর্ং রনয়দিিার্লী সময়ন চলয়ত হয়র্ এর্ং যত সর্রি সম্ভর্ সামারজক দিূত্ব র্জায় িাখায়ত দঢৃ় অনুয়িাধ কিা হয়য়য়ে। 
রর্য়িে কয়ি, রিয়য়ল এয়েট সারভি য়সি জনয, এম্পায়াি সেট সেয়ভলপয়মন্ট কতৃি ক জারি কিা রনয়দি রিকায় র্লা হয়য়য়ে: 

12 এরপ্রল, 2020 তারিয়খ, েভনিি কুওয়মা সমস্ত অতযার্িযকীয় র্যর্সারয়ক প্ররতষ্ঠানয়ক তাি কমীয়দি, যািা কমিস্থ্য়ল 
উপরস্থ্ত আয়ে, রর্নামূয়লয তায়দি মুয়খি আচ্ছাদন, যা তায়দি কায়জি সময় জনসাধািণ র্া গ্রাহকয়দি সয়ে সিাসরি 
সংয়যাে ঘটাি সময় অর্িযই র্যর্হাি কিয়ত হয়র্, তা প্রদান কিয়ত রনর্িাহী আয়দি 202.16 জারি কয়িরেয়লন। 15 
এরপ্রল 2020 তারিয়খ েভনিি কুওয়মা রনর্িাহী আয়দি 202.17 জারি কয়িয়েন, যা দইু র্েয়িি সর্রি র্য়সী এর্ং 
রচরকৎসােতভায়র্ মুয়খি আর্িণ র্যর্হাি কিয়ত সক্ষম সকলয়ক একটি সর্িজনীন স্থ্ায়ন এর্ং যখন সামারজক দিূত্ব র্জায় 
িাখা সম্ভর্ নয় র্া যখন সামারজক দিুত্ব র্জায় িাখয়েন না, তখন তায়দি নাক ও মুখ একটি মাস্ক অের্া কাপয়ড়ি 
ততরি মুয়খি আর্িণ রদয়য় ঢাকাি জনয রনয়দিি সদয়। 16 এরপ্রল 2020 তারিয়খ েভনিি কুওয়মা রনর্িাহী আয়দি 202.18 
জারি কয়িন যা সিকারি এর্ং সর্সিকারি পরির্হণ র্া অনযানয ভাড়াি পরির্হণ র্যর্হাি কিা দইু র্েয়িি সর্রি 
র্য়য়সি এর্ং রচরকৎসােতভায়র্ একটি মুয়খি আর্িণ র্যর্হাি কিয়ত সক্ষম সকল মানুেয়ক অর্িযই সযয়কায়না যাোি 
সময় তায়দি নাক এর্ং মুয়খি উপি একটি মাস্ক অের্া মুয়খি আর্িণ পিাি রনয়দিি সদয়। এোড়াও সিকারি র্া 
সর্সিকারি পরির্হয়নি সযয়কায়না পরিচালক র্া চালকয়ক একটি মুয়খি আর্িণ র্া মাস্ক যা তায়দি নাক এর্ং মুখ সঢয়ক 
িায়খ, সসটি পিাি রনয়দিি সদয় যখন সতমন সকায়না োরড়য়ত সকায়না যােী োয়ক। র্যর্সারয়ক প্ররতষ্ঠায়নি 
পরিচালক/মারলকয়দি, মুয়খি আর্িণ র্া মায়স্কি আর্রিযকতা না সময়ন চলা র্যরক্তর্েিয়ক প্রয়র্ি কিয়ত না সদওয়াি 
অরধকাি প্রদান কয়ি েভনিি কুওয়মা, 29 সম, 2020 তারিয়খ রনর্িাহী আয়দি 202.34 জারি কয়িয়েন। 

26 এরপ্রল, 2020 তারিয়খ েভনিি কুওয়মা সঘােণা কয়িন সয তেয-পরিচারলত, আঞ্চরলক রর্য়িেয়ণ পযিায় রভরিয়ত রনউ 
ইয়য়কি  রিল্প এর্ং র্যর্সা পুনিায় সখালাি র্যাপায়ি পযিায় রভরিক দরৃষ্টভরে গ্রহণ কিা হয়র্। 4 সম 2020 তারিয়খ েভনিি 
র্যর্স্থ্া কয়িন সয নতুন COVID-19 সংেমণ জনস্বাস্থ্য পরিয়ের্া লক্ষণ রভরিক পিীক্ষা এর্ং কন্টাক্ট সট্ররসং সহ 
জনস্বায়স্থ্যি রর্রভন্ন রদক মাোয় সিয়খ আঞ্চরলক রর্য়িেণটি কিা হয়র্। 11 সম, 2020 তারিয়খ েভনিি কুওয়মা সঘােণা 
কয়িন সয, রনউ ইয়য়কি ি সর্ি রকেু অঞ্চয়ল 15 সম, 2020 তারিয়খ প্রেম পযিায় সখালা শুরু হয়র্, যা উপলভয আঞ্চরলক 
সমরট্রক্স এর্ং সূচয়কি উপি রভরি কয়ি। রকেু অরতরিক্ত রিয়য়ল এয়েট কাযিেম রনউ ইয়কি  অঞ্চয়লি ময়ধয অনুরষ্ঠত 
হওয়াি অনুমরত সদওয়া হয় শুধুমাে যখন একটি অঞ্চল তাি পুনঃয়খালাি পরিকল্পনাি রদ্বতীয় পযিায়য় সপৌৌঁোয়। 29 সম, 
2020 তারিয়খ, েভনিি কুওয়মা সঘােণা কয়িয়েন সয সেয়টি রর্রভন্ন অঞ্চয়ল পুনিায় সখালাি রদ্বতীয় পযিায় শুরু হয়র্ 
এর্ং ভাইিাসটি কীভায়র্ প্ররতয়িাধ কিা সযয়ত পায়ি তা প্ররতরনয়ত পযিয়র্ক্ষণ কিাি জনয রনউ ইয়কি র্াসী, সিকারি 
কমিকতি া এর্ং রর্য়িেজ্ঞয়দি জনয সেয়টি রর্সৃ্তত সেটা সংগ্রয়হি প্রয়চষ্টায়ক একরেত কিয়ত একটি নতুন প্রািরম্ভক 
সতকীকিণ েযািয়র্ােি  র্াস্তর্ায়ন র্যর্হাি কিাি কোও সঘােণা কয়িয়েন। 

রনম্নরলরখত মানদণ্ড োড়াও, অতযার্িযক এর্ং অনার্িযক উভয় র্যর্সা DOH-এি জারি কিা পরিচ্ছন্ন এর্ং রনিাপদ 
কমি পরিয়র্ি র্জায় িাখাি জনয রনয়দিিনা ও আয়দি সময়ন চলয়ত হয়র্। 

অনুগ্রহ কয়ি লক্ষয করুন সয, রনউ ইয়কি  সেট দ্বািা ইসুয কিা অনযানয পরিচালনা রর্রধ সেয়ক এই নরেয়ত উয়েখ কিা 
পরিচালনা রর্রধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররতক রনয়দি রিকা প্রয়য়াে কিা হয়র্। 

রন্উ ইেকি  স্টেয়ট দাের্দ্ধ রিয়েল এয়েট সংক্রান্ত কার্িকলাপগুরলি জন্য িান্দণ্ড  

আয়মরিকানস উইে রেজারর্রলটিজ অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), সিাে রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতয়িাধ সকন্দ্র 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনভায়িনয়মন্ট সপ্রায়টকিন এয়জরন্স (Environmental 
Protection Agency, EPA) এর্ং মারকি ন যুক্তিায়ষ্ট্রি শ্রম রর্ভায়েি সপিােত রনিাপিা এর্ং স্বাস্থ্য প্রিাসন 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি অনুরূপ নূযনতম মান, তয়র্ সসটুকুি ময়ধয 
সীমার্দ্ধ নয়, তা সহ প্রয়যাজয সিোয়িল িতি ার্লী সয়র্িাপরি নূযনতম সেয়টি মান র্যতীত রিয়য়ল এয়েট সংোন্ত সকায়না 
কাযিেম পরিচারলত হয়ত পািয়র্ না।  

https://www.governor.ny.gov/news/no-20216-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
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/governor-cuomo-announces-new-york-city-enter-phase-1-reopening-june-8-and-five-regions-enter
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COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পরকি ত জরুরি পরিরস্থ্রতি সময় কাযিিত সমস্ত রিয়য়ল এয়েট সংোন্ত কাযিকলায়পি সক্ষয়ে এই 
রনয়দি রিকায় োকা সেয়টি মানদণ্ডগুরল সেট দ্বািা সংয়িারধত র্া িদ না কিা পযিন্ত প্রয়যাজয োকয়র্। রিয়য়ল এয়েট 
র্যর্সাি পরিচালক/মারলক র্া পরিচালক/মারলয়কি রনয়য়ারজত অনয সকায়না পক্ষ (উভয় সক্ষয়েই, "দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষেণ"), 
এই মানদণ্ডগুরল পূিণ কিাি জনয দায়র্দ্ধ োকয়র্ন। 

উয়েখয, সযখায়ন অনযভায়র্ উয়েখ কিা হয়য়য়ে, সসখায়ন এয়জন্ট, সরাকাি, রর্য়েতা, সার্-কন্ট্রাক্টি এর্ং রর্য়েতায়দি 
সক্ষয়েও প্রয়যাজয হয়র্। 

রনম্নরলরখত রনয়দি রিকা রতনটি রনরদিষ্ট রর্ভায়ে সংেঠিত কিা হয়য়য়ে: মানুে, স্থ্ান এর্ং প্ররেয়াসমূহ 
 

I. িানু্ষ 

A. িািীরিক দিূত্ব 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক অর্িযই রনরিত কিয়ত হয়র্ সয অভযান্তিীণ (সযমন- HVAC িক্ষণায়র্ক্ষণ র্া কমন 
এলাকাগুরল পরিষ্কাি কিা) সযয়কায়না কায়জি সক্ষয়ে, কমী উপরস্থ্রত এর্ং গ্রাহকয়দি একটি রনরদিষ্ট এলাকাি জনয 
সয়র্িাচ্চ 50% র্যর্হায়িি সাটিি রিয়কট দ্বািা রনধিারিত হয়য়য়ে।  

• দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষগুরলয়ক রনরিত কিয়ত হয়র্ সয সর্ সময় শ্ররমকয়দি ময়ধয অন্তত েয় িুট দিূত্ব র্জায় িাখা হয়য়য়ে, 
যরদ না মূল কাযিকলায়পি রনিাপিাি জনয একটি স্বল্প দিূয়ত্বি প্রয়য়াজন হয় (উদাহিণস্বরূপ পরিষ্কািকিণ, 
িক্ষণায়র্ক্ষণ, মূলযায়য়নি জনয পরিমাপকিণ, ইউরনট পরিদিিন)। যখনই সকান র্যরক্তয়ক অনয র্যরক্তি েয় িুয়টি 
ময়ধয আসয়ত হয়র্, ঠিক তখন সঠিকভায়র্ মুখ সঢয়ক িাখয়ত হয়র্। যরদ অনয সকউ অপ্রতযারিতভায়র্ েয় িুয়টি 
ময়ধয আয়স তাহয়ল র্যরক্তয়ক অর্িযই মুখ সঢয়ক িাখাি জনয প্রস্তুত োকয়ত হয়র্। 

o COVID-19-এি জনয স্বীকৃত মুয়খি আর্িণগুরলি ময়ধয অন্তভুি ক্ত রকন্তু সীরমত নয়, মুখ এর্ং নাক উভয়ই 
ঢায়ক এ িকম কাপয়ড়ি মুয়খি আর্িণ এর্ং রেজয়পায়জয়র্ল মাস্কস। 

o যরদও, কায়জি ধিয়নি জনয সযখায়ন সাধািণত র্যরক্তেত সুিক্ষামূলক সিঞ্জায়মি (Personal Protective 
Equipment, PPE) একটি উচ্চ মায়নি সুিক্ষাি প্রয়য়াজন সসইসর্ সক্ষয়ে কমিয়ক্ষয়েি কাযিকলাপগুরলি জনয 
কাপয়ড়ি, রেজয়পায়জয়র্ল র্া অনযানয র্ারড়য়ত ততরি মুয়খি আর্িণ স্বীকৃত নয়। সসই সমস্ত কাযিকলায়পি জনয, 
OSHA-এি রনয়দি রিকা অনুযায়ী সংজ্ঞারয়ত কিা রর্দযমান রিয়ল্পি মানদণ্ড অনুযায়ী N95 সিরেয়িটাি র্া 
অনযানয PPE র্যর্হাি কিা অর্যাহত িাখা উরচত। 

o দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত র্যরক্তয়দিয়ক সিয়ািকৃত স্থ্ায়ন মুয়খি আর্িণ পিাি কো স্মিণ করিয়য় সদওয়া 
(সযমন- লরর্ করিয়োি, রলিট, এপাটি য়মন্ট ইউরনট) রর্য়িে কয়ি যখন নূযনতম েয় িুট র্জায় িাখা সম্ভর্ 
নয়।  

o সযখায়ন সম্ভর্, দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক শুধুমাে র্ারসন্দা এর্ং গ্রাহকয়দি জনয প্রয়র্িদ্বাি/প্রস্থ্ান এর্ং কমীয়দি 
জনয পৃেক প্রয়র্িদ্বাি রনধিািণ কিয়ত হয়র্। 

o দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি সযয়কায়না কমন ইনয়োি র্া আউটয়োি র্সাি জায়ো র্ন্ধ কিাি কো রর্য়র্চনা কিা 
উরচত। এই ধিয়নি জায়ো সখালা োকয়ল, দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অর্িযই র্সাি জায়ো পরির্তি ন কিয়ত হয়র্ 
যায়ত র্যরক্তর্েি (সযমন- কমিচািী এর্ং/অের্া র্ারসন্দািা) সর্ রদক সেয়ক অন্তত েয় িুট র্যর্ধায়ন োয়ক 
(সযমন- পার্শ্ি সেয়ক পািাপারি এর্ং এয়ক অপয়িি মুয়খামুরখ হওয়াি সময়)। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লা কমি এলাকা (অভযেিনা সকন্দ্র) ও কমিচািী র্া গ্রাহয়কি র্সাি এলাকাি (রর্িরত সনওয়াি 
কক্ষ, লাঞ্চ রুম, অয়পক্ষা কিাি কক্ষ, কায়জ আসাি/কাজ সেয়ক যাওয়াি সময় রলরপর্দ্ধ কিাি জায়ো) সংখযাি 
র্যর্হাি পরির্তি ন এর্ং/অের্া সীমার্দ্ধ কিয়ত পায়ি, যায়ত শ্ররমকিা সর্ রদক সেয়ক অন্তত েয় িুট (সযমন-পায়ি 

https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
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এর্ং যখন এয়ক অপয়িি মুয়খামুরখ হয়) এর্ং র্যর্হায়িি ময়ধয পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত না কয়ি কমি সক্ষে সিয়াি 
কিয়ে না। কমিয়ক্ষে র্া জায়োগুরলি ময়ধয দিূত্ব র্জায় িাখা সম্ভর্ না হয়ল, দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষেণয়ক অর্িযই মুয়খি 
আর্িণ প্রদান কিয়ত হয়র্ সসগুরল র্যর্হাি কিা র্াধযতামূলক কিয়ত হয়র্ র্া সযখায়ন প্লারেয়ক রর্ভাজক সদওয়ায়লি 
ময়তা র্স্তুেত র্াৌঁধা, র্ায়ুপ্রর্াহ, রহটিং, কুরলং র্া র্ায় ুচলাচয়ল র্াৌঁধা সৃরষ্ট কিয়র্ না সসখায়ন মুয়খি আর্িয়ণি 
পরির্য়তি সসগুরলি র্য়ন্দার্স্ত কিয়ত হয়র্। 

o OSHA-এি রনয়দি রিকা অনুযায়ী িািীরিক রর্ভাজক স্থ্াপন কিা উরচত। 

o িািীরিক রর্ভাজয়ক রর্কল্পগুরলি ময়ধয অন্তভুি ক্ত োয়কয়ত পায়ি: িারল কয়ি কাটা পদি া, আলাদা সোট কক্ষ, 
সপ্লরক্সগ্লাস র্া সসই ধিয়নি উপকিণ র্া অনযানয প্রয়র্িযহীন রর্ভাজক র্া পাটিি িনগুরল।  

• দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষেণয়ক একই সময়য় একজয়নি সর্রি কমিচািীয়ক একটি সোয়টা জায়োি (সযমন- রলিট, সোয়িজ ও 
সাপ্লাই কক্ষ) র্যর্হাি রনরেদ্ধ কিয়ত হয়র্, যরদ না সসই সময় সসই জায়োয় োকা সকল কমিচািীিা সঠিক মুয়খি 
আর্িণ পয়ি োয়কন। যাইয়হাক, এমনরক মুখ আর্িণ র্যর্হাি সয়েও, দখল কখনই স্থ্ান র্া যানর্াহয়নি সয়র্িাচ্চ 
ধািণ ক্ষমতাি 50% অরতেম কিা উরচত নয়, যরদ না এটি একটি একক দখলদাি দ্বািা র্যর্হায়িি জনয প্রস্তুত 
কিা হয়। দারয়ত্বপ্রাপ্ত দলগুরলি উরচত রনিাপিা সপ্রায়টাকল র্জায় িাখাি সময় র্াইয়িি র্াতায়সি সায়ে সভরন্টয়লিন 
র্াড়ায়না (সযমন- যখন িক্ষণায়র্ক্ষণ কাজ পরিচালনা কিা হয়র্ তখন রসরড়, ভর্য়নি প্রয়র্িদ্বাি র্া পুয়িা ভর্য়নি 
জানালা এর্ং দিজা সখালা িাখা)। দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষেণ, রলিয়টি জনয অয়পক্ষা কিাি জায়োগুরলয়ত জনসমােম 
যায়ত না হয় এর্ং রলিয়ট যতজন সযয়ত পািয়র্ন তাি সংখযা সীরমত কয়ি, রসরড়ি র্যর্হায়িি ময়তা, অরতরিক্ত 
র্যর্স্থ্া সনয়র্ন। 

• দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষেণ সরু েরল, হলওয়য় র্া খারল জায়োগুরলয়ত সটপ র্া তীি রচহ্ন র্যর্হাি কয়ি উভয় রদয়ক পায়য় 
সহৌঁয়ট চলা কমার্াি র্যর্স্থ্া রনয়ত হয়র্ এর্ং সকয়লি র্যর্হাি কিয়ত হয় এমন অঞ্চলগুরলয়ত এর্ং লাইন পয়ড় এমন 
অঞ্চলগুরলয়ত র্া সলাকজন সময়র্ত হয় (সযমন- অভযেিনা সকন্দ্র, স্বাস্থ্য পিীক্ষাি সকন্দ্র), এমন অঞ্চলগুরলয়ত, 
যোযে সামারজক দিূয়ত্বি জায়ো রচরহ্নত কয়ি সাইয়নজ এর্ং দিূত্ব রচরহ্নতকািী সপাে কিয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বপ্রাপ্ত পক্ষগুরলয়ক আর্ারসক র্া র্ারণরজযক ভর্য়নি চািপািজয়ুড় DOH-এি COVID-19 সংয়কয়তি সায়ে 
সামঞ্জসযপূণি রনয়দি রিকাগুয়লা টারিয়য় রদয়ত হয়র্। দারয়ত্বিীল পক্ষেণ তায়দি কমিস্থ্লটি একটি রনরদিষ্ট রনজস্ব কায়োমাইজ 
কিা সাইয়নয়জ রুপান্তি কিয়ত পায়িন তয়র্ সসই সাইয়নজ দপ্তয়িি সাইয়নয়জি সায়ে সংেরতপূণি হয়ত হয়র্। 
কমিচািীয়দি এগুরল ময়ন করিয়য় সদওয়াি জনয সাইয়নজ র্যর্হাি কিয়ত হয়র্: 

o যখন েয় িুট সামারজক দিূত্ব র্জায় িাখা যায়র্ না তখন মুয়খি একটি আচ্ছাদন রদয়য় তায়দি নাক এর্ং মুখ 
সঢয়ক িাখুন। 

o PPE যোযেভায়র্ সংিক্ষণ কিা এর্ং যখন র্ারতল কিয়ত হয়র্ তখন র্ারতল কিা। 

o িািীরিক দিূয়ত্বি রনয়দি রিকাগুরল সময়ন চলা। 

o COVID-19-এি উপসেি র্া সংেময়ণি প্ররতয়র্দন কিা এর্ং কীভায়র্ এগুয়লা কিা উরচত। 

o হায়তি স্বাস্থ্যরর্রধ এর্ং পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্তকিণ রনয়দি রিকাগুরল সময়ন চলা। 

o র্শ্াস প্রর্শ্াস সংোন্ত যোযে স্বাস্থ্যরর্রধ এর্ং কারি সদওয়াি রিষ্টাচাি সময়ন চলা। 

B. আর্দ্ধ যায়ন্ সিায়র্ি  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক অর্িযই স্বিিীয়ি সময়র্ত হওয়া সীরমত কিয়ত হয়র্ (সযমন- রমটিং কনিায়িন্স) সর্ সচয়য় 
সর্রি যতটা সম্ভর্ এর্ং "কয়িানাভাইিাস সিাে 2019 (COVID-19) সমাকায়র্লায় পরিকল্পনা এর্ং প্ররতরেয়াি 
জনয র্যর্সা ও রনয়য়ােকািীয়দি জনয অন্তর্িতীকালীন রনয়দি রিকা" (Interim Guidance for Businesses and 
Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) CDC-এি রনয়দি রিকা 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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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অনুযায়ী অনযানয পদ্ধরত সযমন- রভরেও র্া সটরলকনিায়িরন্সং এি ময়তা পদ্ধরত র্যর্হাি কিয়ত হয়র্। যখন 
রভরেওকনিায়িরন্সং র্া সটরলকনিায়িরন্সং সম্ভর্ হয় না, তখন দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উনু্মক্ত, ভায়লাভায়র্ সরিত 
সভরন্টয়লটায়িি ময়ধয রমটিং কিা উরচত এর্ং রনরিত কিা উরচত সয র্যরক্তর্েি এক আয়িকজয়নি ময়ধয েয় িুট 
সামারজক দিূত্ব র্জায় সিয়খয়ে (সযমন- সচয়াি োকয়ল, সচয়ায়িি মধযর্তী জায়ো সেয়ড় সদওয়া, কমীয়দি 
পযিায়েয়ম সচয়ায়ি র্সয়ত হয়র্)। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষয়ক সোটখায়টা জায়োগুয়লায়ত, সযমন- রর্শ্রামকক্ষ এর্ং রর্িরত সনওয়াি কয়ক্ষ পযিাপ্ত সামারজক দিূত্ব 
র্জায় িাখাি র্যর্স্থ্া কিয়ত হয়র্ এর্ং এই ধিয়নি জায়োগুয়লায়ত যখন সামারজক দিূত্ব িক্ষা কিা যায়র্ না, তখন 
সলাক সমােম সীমার্দ্ধ িাখাি জনয রচহ্ন এর্ং রসয়েম (সযমন- র্যর্হৃত হয়চ্ছ রচহ্ন) র্যর্হাি কিয়ত হয়র্; এর্ং  

• সামারজক দিূত্ব (অেিাৎ েয় িুট দিূত্ব) পালন কিাি জনয, সযখায়ন পরিচালনেত রদক রদয়য় সম্ভর্ (করি সরক, 
খাওয়াি সময় এর্ং রিিট শুরু ও সিয়েি সময়), সসখায়ন দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক কমিচািীয়দি সময়সূরচ পরির্তি ন 
কয়ি রদয়ত হয়র্।  

• অপ্রয়য়াজনীয় কমন এলাকাগুরল (উদাহিণস্বরূপ সেম রুম) পির্তী রনয়দি রিকা জারি না হওয়া পযিন্ত র্ন্ধ োকয়ত 
হয়র্। 

C. কিিয়েয়েি কার্িকলাপ 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণ কমিচািীয়দি ময়ধয পািেরিক সংয়যাে এর্ং জনসমােম হ্রাস কিয়ত রনম্নরলরখত ধিয়নি 
পদ্ধরতগুরলি মাধযয়ম অর্িযই র্যর্স্থ্া সনয়র্ন: 

o কমিয়ক্ষয়েি রভতয়ি উপরস্থ্রত শুধুমাে আর্িযক কমীয়দি ময়ধযই সীরমত সিয়খ; 

o কমিয়ক্ষয়েি কমিঘণ্টা সমন্বয় কিা; 

o সামারজক দিূয়ত্বি রনয়দি রিকা পালয়নি জনয অন-সাইট কমিচািীি সংখযা হ্রাস কিা; 

o রিিটিং রেজাইন (সযমন- A/B দল, কায়জি সময়সূরচ পরির্তি ন কিা যায়ত কমীয়দি দল রনরদিষ্ট সময়য় 
তায়দি সটরর্য়ল র্সয়ত পায়ি, লরর্ এর্ং রলিয়ট রভড় কমায়ত আেমন/প্রস্থ্ায়নি সময় পরির্তি ন কিা হয়);  

o রনধিারিত কাজগুয়লা রর্রক্ষপ্ত কয়ি এর্ং অরধকৃত অঞ্চলগুরল রনয়দিি কিয়ত রচহ্নগুরল র্যর্হাি কয়ি একই অঞ্চয়ল 
একারধক কমিচািী এর্ং/অের্া দয়লি কাজ কিা এড়ায়না; এর্ং 

o রর্ভাজন এর্ং র্যারচং কাযিেম, সযখায়ন সম্ভর্, যায়ত র্যরক্তিা সামারজক দিূত্ব সময়ন চলয়ত পায়ি এর্ং একই 
সময়য় হাত েিি কািী যন্ত্রপারতি সংখযা কমায়ত পায়ি (উদাহিণস্বরূপ একজন কমিচািী েিি কয়ি কাযিেম 
পরিচালনা কয়ি একম সকল রিন ইতযারদ)। 

D. আর্ারসক ইন্-পাসিন্ প্রপাটিি  স্টিা এর্ং সংরিষ্ট কার্িক্রি 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লা সামারজক দিূত্ব এর্ং প্রয়য়াজনীয় PPE সংোন্ত রনিাপিা রনয়দি রিকা সময়ন চলাি সময় ইন-পাসিন 
প্রপাটিি  সিা পরিচালনা কিয়ত পায়ি। রনম্নরলরখত পদয়ক্ষপগুরল অর্িযই অনুসিণ কিয়ত হয়র্: 

o প্রদিিন এর্ং উনু্মক্ত র্ারড় শুধুমাে খারল অর্স্থ্ায় (উদাহিণস্বরূপ, র্তি মান মারলক র্া ইজািাদাি সম্পরিি 
রভতয়ি সনই) র্া িাৌঁকা সম্পরিয়ত অনুমরত সদওয়া হয়র্; 

o সকল প্রদিিনী এর্ং উনু্মক্ত র্ারড়ি জনয, দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত সযয়কায়না সময় একটি সম্পরি 
সদখা র্যরক্তি সংখযা সীরমত কিা। যরদ একারধক পক্ষ (রর্রভন্ন পরির্াি সেয়ক) একই সময়য় একটি 
প্রদিিনীি জনয আয়স, দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত যািা লাইয়ন দাৌঁরড়য়য় আয়ে তায়দি তায়দি সময় 
আসা পযিন্ত অয়পক্ষা কিয়ত উৎসারহত কিা।  
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▪ একটি সয়র্িািম অভযাস রহয়সয়র্, সম্ভর্ হয়ল, প্রদিিয়নি জনয অযাপয়য়ন্টয়মন্ট আয়ে সেয়কই 
রনধিািণ কিা উরচত। 

o দারয়ত্বিীল পক্ষ এর্ং সসই সায়ে সকল র্যরক্তয়ক (সযমন- রর্রডং ইন্সয়পক্টি / মূলয রনধিািণকািী অের্া সম্ভার্য 
সেতা/ইজািাদাি) সর্ সময় একটি মুখ আর্িণ পিয়ত হয়র্ এর্ং দারয়ত্বিীল পক্ষগুরল গ্লাভস এর্ং জতুাি 
আর্িণ পিাি জনয সর্য়ে রনয়ত পায়ি; 

▪ দারয়ত্বিীল পক্ষগুরল প্রয়য়াজন হয়ল সম্ভার্য ভাড়ায়ট এর্ং/অের্া সেতায়দি সিস কভাি এর্ং গ্লাভস প্রদান 
কিা উরচত; 

o সম্পরিয়ত োকাকালীন সময়য় শুধুমাে প্রয়য়াজনীয় পৃষ্ঠ েিি কিাি জনয (উদাহিণস্বরূপ, প্রয়য়াজয়ন হযান্ডয়িল 
উপয়ি/রনয়চ যাওয়া) দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত সম্ভার্য ভাড়ায়ট/সেতায়দি উপয়দি সদওয়া। অনযানয সক্ষে র্া 
পৃষ্ঠ সযমন- কযারর্য়নট, কাউন্টািটপ, যন্ত্রপারত ইতযারদ ভাড়ায়ট/সেতায়দি দ্বািা েিি কিা উরচত নয়।  

o দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক প্ররতটি প্রদিিনীি আয়ে এর্ং পয়ি কমিচািী, রর্য়েতা, এয়জন্ট এর্ং দালালয়দি রনকট 
পরিষ্কাি এর্ং হাই-টাচ সািয়িস (সযমন- হযান্ডয়িল, সোিনর্ ইতযারদ) প্রদিিন রনরিত কিয়ত হয়র্; এর্ং 

o সম্পরিি র্াইয়ি এর্ং রভতয়িি সলাকয়দি সমায়র্ি এড়ায়ত দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অর্িযই প্রদিিনীি সময় 
পরির্তি ন কয়ি রদয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক কমন রর্রডং সুরর্ধা (সযমন- রজম, োয়দি সেক, পুল) না সদখায়ত উৎসারহত কিা হয়। 

o যরদ উপয়ি উরেরখত কমন এলাকাগুরল সদখায়না হয়, দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক অর্িযই রনরিত কিয়ত হয়র্ সয এই 
এলাকাগুয়লা ঘন ঘন পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা হয়য়য়ে এর্ং 6 িুয়টি যোযে সামারজক দূিত্ব সর্ সময় সর্ 
পয়ক্ষি জনয র্জায় িাখা হয়য়য়ে।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত শুধুমাে একটি পক্ষয়ক (সযমন- রর্রডং ইন্সয়পক্টি, র্ারড়ি মূলয রনধিািণকািী, সম্ভার্য 
ভাড়ায়ট/সেতা, িয়টাগ্রািাি, সেজাি) একর্ায়ি সম্পরিি সভতয়ি ঢুকয়ত সদওয়া। যরদ একারধক পক্ষ একই সময়য় 
সম্পরিি রভতয়ি োয়ক, র্যরক্তদ্বয়য়ি ময়ধয সর্ সময় 6 িুট দিূত্ব র্জায় িাখয়ত হয়র্, এর্ং মুখ ঢাকাি সিঞ্জাম 
অর্িযই পিয়ত হয়র্।  

o দারয়ত্বিীল পক্ষ এর্ং সম্ভার্য ভাড়ায়ট/সেতায়দি উৎসারহত কিা হয় যায়ত তািা অল্পর্য়স্ক সেয়লয়ময়য়য়দি র্া 
র্রহিােত অরতরেয়দি সম্পরি প্রদিিনীয়ত না আয়নন, যখন সম্ভর্ হয়, অের্া উপরস্থ্ত রিশুয়দি র্াইয়ি সিয়খ না 
যায়।  

o দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত সম্ভার্য ভাড়ায়ট/ সেতায়দি সায়ে একই োরড়য়ত োরড় চালায়না সেয়ক রর্য়েতা/ 
দালালয়দি সীমার্দ্ধ কিা। যরদ এটি এড়ায়না না যায়, তাহয়ল োরড়ি সর্াি মুয়খ আর্িণ পিয়ত হয়র্ এর্ং 
োরড়ি ঘন ঘন েিি কিা এলাকা পরিষ্কাি কিয়ত হয়র্ এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিয়ত হয়র্। 

• সযখায়ন সম্ভর্ প্রয়য়াজন হয়ল, সর্শ্িীয়ি হাৌঁটাি র্দয়ল রিয়মাট ওয়াকথ্রু পরিচালনা কিয়ত (সযমন- সিকেি /লাইভ 
রভরেও) দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক উৎসারহত কিা হয়।  

E. েলােল ও র্ারিজয 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত সাইয়ট অপ্রয়য়াজনীয় অরতরেয়দি রনরেদ্ধ কিা। 

• সংয়যাে যোসম্ভর্ সীরমত কিয়ত দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই রপক-আপ এর্ং সেরলভারিগুরলি জনয রনরদিষ্ট এলাকা 
স্থ্াপন কিয়ত হয়র্। 

o সযসর্ সক্ষয়ে অতযার্িযকীয় দিিনােীয়দি (সযমন- সার্-কন্ট্রাক্টি র্া রর্য়েতায়দি) চত্বিটিয়ত প্রয়র্ি কিয়ত 
হয়র্, সসয়ক্ষয়ে দারয়ত্বিীল দলগুয়লায়ক রনম্নরলরখতগুরল রর্েয়গুরল রনরিত কিয়ত হয়র্: 

▪ সর্ সময় র্যরক্তদ্বয়য়ি ময়ধয নূযনতম েয় িুট দিূত্ব র্জায় িাখা হয়র্; 
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▪ যরদ অনযয়দি েয় িুয়টি ময়ধয োকয়ত হয় তয়র্ সকল র্যরক্ত মুখ সঢয়ক িাখয়র্; 

▪ সার্-কন্ট্রাক্টি/রর্য়েতা (উদাহিণস্বরূপ লরন্ড্র রুম) দ্বািা পরিদিিন কিা সকল িক্তভায়র্ সঘিা এলাকা 
পরিষ্কাি কিা হয়র্ এর্ং র্যর্হায়িি পি জীর্াণুমুক্ত কিা হয়র্; এর্ং  

▪ যন্ত্রপরত এর্ং সিঞ্জাম সিয়াি কিা সীরমত কিা হয়র্। যরদ সিঞ্জাম সিয়াি কিা হয়, কমীয়দি র্যর্হায়িি 
আয়ে সসগুরল পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিা হয়র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষয়ক সাইয়ট সযাোয়যাে এর্ং চলাচল সীরমত কিা উরচত (সযমন, রিিট সিে হয়য় যাওয়া কমী এর্ং 
রিিট শুরু কিা কমীয়দি জনয পৃেক পৃেক প্রস্থ্ান এর্ং প্রয়র্য়িি র্যর্স্থ্া) (সযমন- যত সর্রি সম্ভর্ কমীয়দি 
তায়দি কমিয়ক্ষয়েি কাোকারে োকয়ত হয়র্)।  
 

II. জােগা 

A. প্ররর্তিোিূলক সিঞ্জাি  

• রনরদিষ্ট কমিয়ক্ষয়েি কাযিেয়মি জনয প্রয়য়াজনীয় PPE োড়াও, দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই িযািন র্া অনযোয় 
স্বীকৃত মুয়খি আর্িণ সংগ্রহ কিয়ত হয়র্ এর্ং কমিচািীয়দি সযয়কায়না মূয়লয কমিয়ক্ষয়ে োকাকালীন এই ধিয়নি 
আর্িণ প্রদান কিত হয়র্। দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি কায়ে মুয়খি আর্িণ, মাস্ক এর্ং অনযানয প্রয়য়াজনীয় (PPE)-এি 
পযিাপ্ত সযাোন োকা উরচত, যরদ সকায়না কমিচািীি র্দরল প্রয়য়াজন র্া একজন দিিনােীি তা প্রয়য়াজন হয়। 
সঠিকভায়র্ মুখ সঢয়ক িাখাি ময়ধয অন্তভুি ক্ত োকয়র্, রকন্তু এতটুকুি ময়ধয সীমার্দ্ধ নয়, কাপড় (উদাহিণস্বরুপ 
র্ারড়য়ত ততরি সসলাই কিা কাপড়, কুইক কাটা, র্ন্দনা), সারজি কযাল মাস্ক, N95 সিসপাইয়িটি এর্ং সিস রিড।  

o সেয়টি "অন্তর্িতীকালীন COVID-19 সপিাদািী পরিয়ের্াি জনয রনয়দি রিকা" এ সযমনটি উয়েখ কিা হয়য়য়ে, 
ভাড়ায়টিা তায়দি রনজস্ব কমিচািী এর্ং ঠিকাদািয়দি PPE প্রদায়নি জনয দায়র্দ্ধ োয়ক।  

• মুয়খি আর্িণগুরল অর্িযই পরিষ্কাি কিয়ত এর্ং র্দলায়ত হয়র্ এর্ং সিয়াি কিা যায়র্ না। অনুগ্রহ কয়ি কাপয়ড়ি 
মুয়খি আর্িণ এর্ং অনযানয ধিয়নি PPE সম্পরকি ত অরতরিক্ত তয়েযি জনয সসইসায়ে তা র্যর্হাি এর্ং পরিষ্কায়িি 
রনয়দিিার্লীি জনয সিাে রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতয়িাধ সকন্দ্র (CDC) এি রনয়দি রিকা সদখুন। 

o ময়ন িাখয়র্ন সয কাপয়ড়ি ততরি মুখ আর্িণ র্া রেসয়পায়জর্ল মাস্ক কমিয়ক্ষয়েি কাযিকলায়পি জনয গ্রহণয়যােয 
মুখ আর্িণ রর্য়র্চনা কিা হয়র্ না যা মুখ আর্িণ প্রয়য়াজনীয়তাি জনয একটি উচ্চ মাোি সুিক্ষা আয়িাপ 
কয়ি। উদাহিণস্বরূপ, যরদ N95 র্শ্াস-প্রর্শ্াস ঐরতহযেতভায়র্ রনরদিষ্ট কাযিেয়মি জনয প্রয়য়াজন হয়, একটি 
কাপড় র্া র্ারড়য়ত ততরি মাস্ক যয়েষ্ট হয়র্ না। দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক এই ধিয়নি রনিাপিা সিঞ্জায়মি জনয 
OSHA-এি মান সময়ন চলয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই কমিচািীয়দি তায়দি রনজস্ব সঠিক মায়নি মুয়খি আর্িণ র্যর্হাি কিাি অনুমরত রদয়ত 
হয়র্ রকন্তু কমিচািীয়দিয়ক তায়দি রনয়জি মুয়খি আর্িণ সির্িাহ কিাি প্রয়য়াজন হয়র্ না। উপিন্তু, এই রনয়দি রিকা 
কমীয়দি তায়দি র্যরক্তেত মারলকানাধীন অরতরিক্ত প্ররতিক্ষামূলক আর্িণ (সযমন- সারজি কাল মাস্ক, N95 
সিরেয়িটি র্া সিস রিড) পিা সেয়ক প্ররতয়িাধ কিয়র্ না অের্া অনযোয় যরদ দারয়ত্বিীল পক্ষ অনুযায়ী তায়দি 
কায়জি প্রকৃরতি কািয়ণ কমীয়দি আয়িা সর্রি রনিাপিামূলক PPE র্যর্হায়িি প্রয়য়াজন হয়। রনয়য়ােকতি ায়দি সকল 
প্রয়যাজয OSHA-এি মান সময়ন চলয়ত হয়র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষয়ক অর্িযই PPE - যাি ময়ধয মুখ আর্িণ অন্তভুি ক্ত, রকন্তু সীমার্দ্ধ নয় - সসগুয়লা কীভায়র্ 
যোযে প্ররেয়ায় পিা যায়, খুয়ল সনওয়া যায়, পরিষ্কাি কিা যায় (সযমন প্রয়যাজয) এর্ং সিয়ল সদওয়া যায় সসই 
রর্েয়য় কমীয়দি প্ররিক্ষণ রদয়ত হয়র্। এই ধিয়নি প্ররিক্ষণ ঠিকাদািয়দি কায়ে প্রসারিত কিা উরচত যরদ দারয়ত্বিীল 
পক্ষগুয়লা PPE-সহ ঠিকাদািয়দি সির্িাহ কয়ি োয়ক। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• দারয়ত্বিীল দলগুয়লায়ক অর্িযই কমিচািী, ভাড়ায়ট এর্ং দিিনােীয়দি রলিট, লরর্ সহ কমন এলাকায় মুয়খি আর্িণ 
পিাি পিামিি রদয়ত হয়র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অর্িযই রনরিত কিয়ত হয়র্ সয কমীিা এয়ক অপয়িি সায়ে েয় িুট দিূয়ত্বি ময়ধয এর্ং 
সকায়না িািীরিক প্ররতর্ন্ধকতা োড়াই (সযমন সপ্লরক্সগ্লাস) এয়ক অপয়িি সায়ে রমেরিয়া কিাি সময় মুয়খি আর্িণ 
পরিধান কয়ি। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি অভযেিনা এর্ং রনিাপিা সেয়স্ক িািীরিক রর্ভাজক স্থ্াপন কিা উরচত। 

o উপয়িি ধািা I "জনেণ", উপধািা A "িািীরিক দিূত্ব", িািীরিক রর্ভাজক (সযমন- সপ্লরক্সগ্লাস র্া অনুরূপ 
উপাদান) OSHA রনয়দি রিকা অনুযায়ী স্থ্াপন কিা উরচত।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক সিঞ্জাম, লযাপটপ, সনাটর্ুক, সটরলয়িান, টাচরিন এর্ং সলখাি উপকিয়ণি ময়তা রজরনসগুরল 
সিয়াি কিা, সসইসায়ে সিয়াি কিা পৃষ্ঠতলগুরল েিি কিা সীরমত কিয়ত হয়র্; অের্া, সিয়াি কিা রজরনসগুরলি 
র্া প্রায়িই েিি কিা পৃষ্ঠতলগুরলি সংেয়িি আসাি সময় গ্লাভস (কায়জি প্রয়য়াজনীয়তা অনুযায়ী র্া সমরেয়কল); 
অের্া সংেয়িি আসাি আয়ে এর্ং পয়ি কমীয়দি রনয়জয়দি হাত জীর্াণুমুক্ত কিয়ত হয়র্ র্া ধুয়ত হয়র্। 

C. স্বাযযরর্রি, পরিষ্কািকিি এর্ং জীর্ািুিুক্তকিি 

• প্রাসরেকতা অনুযায়ী, দায়র্দ্ধ পক্ষেণয়ক "COVID-19 এি জনয সিকারি এর্ং সর্সিকারি সকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এর্ং 
জীর্াণুমুক্ত কিাি রনয়দি রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for 
COVID-19) এর্ং "েcেরড়য়য় পড়া োমান" (STOP THE SPREAD) সপাোি সয়মত CDC এর্ং DOH-এি 
প্রস্তারর্ত স্বাস্থ্যরর্রধ এর্ং পরিষ্কিণ ও জীর্াণুমুক্তকিয়ণি আর্রিযক িতি গুরল সময়ন চলা হয়চ্ছ রক না তা দারয়ত্বিীল 
পক্ষেণয়ক রনরিত কিয়ত হয়র্। দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই লে পরিচালনা কিয়ত হয়র্ যায়ত পরিষ্কািকিণ ও 
জীর্াণুমুক্তকিয়ণি তারিখ, সময় এর্ং পরিচ্ছন্নতাি পরিসি অন্তভুি ক্ত োকয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অর্িযই সাইয়ট উরেরখতভায়র্ হযান্ড হাইরজন সেিন সির্িাহ এর্ং িক্ষণায়র্ক্ষণ কিয়ত হয়র্: 

o হাত সধাওয়াি জনয: সার্ান, েিম জয়লি কল এর্ং সিলা সদওয়া যায় এিকম কােয়জি সতাওয়ায়ল। 

o হযান্ড সযারনটাইজায়িি জনয: অন্ততপয়ক্ষ 60% অযালয়কাহল িয়য়য়ে এমন একটি অযালয়কাহল রভরিক হযান্ড 
সযারনটাইজাি সযখায়ন হাত সধায়াি সুরর্ধা পাওয়া যায়র্ না র্া র্যর্হারিক নাও হয়ত পায়ি। 

o অর্স্থ্ান জয়ুড় হযান্ড পযিাপ্ত সযারনটাইজাি রনরিত করুন। এটি সুরর্ধাজনক স্থ্ায়ন িাখা উরচত, সযমন- 
প্রয়র্িদ্বাি, প্রস্থ্ান, রলিট এর্ং রনিাপিা/অভযেিনা সকন্দ্র। সযখায়ন সম্ভর্ েিিহীন হযান্ড সযারনটাইজাি 
রেসয়পনসাি ইনেল কিা উরচত।  

o রিয়য়ল এয়েট রর্য়েতায়দি সযয়কায়না সম্পরি পরিদিিয়নি আয়ে এর্ং পয়ি সম্ভার্য গ্রাহকয়দি কায়ে হযান্ড 
সযারনটাইজায়িি র্যর্হাি রনরিত কিয়ত উৎসারহত কিা হয়। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক হযান্ড সযারনটাইজাি সেিয়নি কাোকারে সার্ান ও জল রদয়য় হাত সধাওয়াি আর্রিযকতা 
রনয়দিি কয়ি সাইয়নজ টািায়ত হয়র্; হাত খুর্ রভয়জ োকয়ল হযান্ড সযারনটাইজাি কাজ কয়ি না। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত PPE-সহ পরিতযক্ত সামগ্রীগুরল রেসয়পাজাল কিা জনয ভর্য়নি পায়িই জায়ো রনধিািণ 
কিয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক সিয়াি এর্ং ঘনঘন েিি কিা পৃষ্ঠতলগুরলি জনয অর্িযই যোযে পরিষ্কিণ এর্ং 
জীর্াণুমুক্তকিণ সামগ্রী প্রদান কিয়ত হয়র্ এর্ং উৎপাদন সংোন্ত নীরতমালা অনুসিণ কয়ি এই পৃষ্ঠতলগুরল 
র্যর্হায়িি আয়ে এর্ং পয়ি তায়দি কমিচািীয়দি হায়তি স্বাস্থ্যরর্রধি অনুযায়ী এই সামগ্রীগুরল র্যর্হাি কিয়ত 
উৎসারহত কিয়ত হয়র্। 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf


 

 
 

9 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক সাইটয়ক রনয়রমতভায়র্ পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিয়ত হয়র্ এর্ং অয়নয়কি দ্বািা র্যর্হৃত 
উচ্চ ঝুৌঁ রক সম্পন্ন স্থ্ানগুরলয়ক আিও রনয়রমত পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিয়ত হয়র্। অর্িযই খুর্ ভায়লা এর্ং অন্তত 
প্রয়তযক রিিয়টি পয়ি, প্ররতরদন র্া প্রয়য়াজন অনুযায়ী আয়িা ঘনঘন েমােত কয়ি পরিষ্কািকিণ এর্ং 
জীর্াণুমুক্তকিণ কয়ি সযয়ত হয়র্। কীভায়র্ সিরসরলটিগুরল পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিয়র্ন তাি রর্িদ রনয়দিিার্লীি 
জনয অনুগ্রহ কয়ি DOH এি "COVID-19 এি জনয সিকারি এর্ং সর্সিকারি সকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি কিা এর্ং 
জীর্াণুমুক্ত কিাি রর্েয়য় অন্তর্িতীকালীন রনয়দি রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of 
Public and Private Facilities for COVID-19) সদখুন। 

o দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক রর্শ্রামাোিগুরল অর্িযই রনয়রমত পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা রনরিত কিয়ত হয়র্। 
র্যর্হায়িি রিয়কায়য়রন্সি ওপি রনভি ি কয়ি সিসু্ট্রমগুরল আয়িা সর্রির্াি পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিয়ত হয়ত 
পায়ি।  

▪ দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক, সযখায়ন সম্ভর্, সাইয়নজ, অরধকৃত োকাি রচহ্ন র্া অনযানয পদ্ধরত অর্লম্বন কয়ি 
সিেরুয়মি সলাকসংখযা করময়য় দিূয়ত্বি রনয়ম পালন কিা রনরিত কিয়ত হয়র্।  

o দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই নরেভুক্ত জীর্ানুমুক্তকিণ সামগ্রীগুরল র্যর্হাি কয়ি যন্ত্রপারত ও সিঞ্জাম রনয়রমত 
জীর্াণুমুক্ত কিা রনরিত কিয়ত হয়র্, অন্তত কমীয়দি কমিয়ক্ষেগুরলি পরির্তি ন র্া একটি নতুন সিঞ্জায়মি সসয়ট 
পরির্রতি ত হওয়াসহ। এনভায়িনয়মন্টাল সপ্রায়টকিন এয়জরন্স (Environmental Protection Agency, EPA) 
কতৃি ক প্রকারিত COVID-19-এি রর্রুয়দ্ধ কাযিকি রহয়সয়র্ িনাক্ত হওয়া রনউ ইয়কি  সেয়টি পরিয়র্ি সংিক্ষণ 
দপ্তয়িি (Department of Environmental Conservation, DEC) রনর্রন্ধত পণযগুয়লাি তারলকা সদখুন। 

o যরদ পরিষ্কািকিণ এর্ং জীর্াণুমুক্তকিণ সামগ্রীগুরল র্া পরিষ্কািকিণ এর্ং জীর্াণুমুক্তকিয়ণি কাজটি রনিাপিাি 
ঝুৌঁ রকি কািণ হয় র্া উপকিণ র্া সমরিনারিি মান রনম্ন হয়, তাহয়ল দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই সসই 
ধিয়নি সমরিনারিগুরল র্যর্হায়িি ময়ধয হায়তি স্বাস্থ্যরর্রধ পালয়নি র্য়ন্দার্স্ত কিয়ত হয়র্ এর্ং/অের্া 
রেজয়পায়জয়র্ল গ্লাভস সির্িাহ কিয়ত হয়র্ এর্ং/অের্া সসই সমরিনারি র্যর্হাি কিা কমিচািীি সংখযা সীরমত 
কিয়ত হয়র্।  

o দারয়ত্বিীল পক্ষয়ক একজন কমীি COVID-19 িনাক্ত হওয়াি সক্ষয়ে সংোমণ এলাকাি পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত 
কিাি র্যর্স্থ্া কিয়ত হয়র্, এই ধিয়নি পরিচ্ছন্নতাি অন্তভুি ক্ত হয়র্, অন্তত সর্ অরধক সলাক চলাচল এলাকা 
এর্ং উচ্চ-েিি পৃষ্ঠতল (সযমন- সিঞ্জাম, টাচরিন, রপ্রন্টাসি, কীপযাে, সটরলয়িান, হযান্ড সিইল, দড়জাি 
হাতল) ইতযারদ পরিষ্কাি। 

• সকায়না র্যরক্ত COVID-19-এ আোন্ত র্য়ল সয়ন্দহ হয়ল অের্া রনরিত হয়ল "আপনাি িযারসরলটি পরিষ্কাি কিা এর্ং 
জীর্াণুমুক্ত কিা"-এি (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপি CDCএি রনয়দি রিকা রনম্নরূপ:  

o সকায়না র্যরক্তি COVID-19 আয়ে র্য়ল সয়ন্দহ হয়ল অের্া রনরিত হয়ল, সসই র্যরক্তি র্যর্হাি কিা অঞ্চলগুরল 
র্ন্ধ িাখুন।  

▪ দারয়ত্বিীল পক্ষেণ সংেরমত অঞ্চলগুরলয়ক র্ন্ধ কয়ি রদয়ত পািয়ল, তায়দি কাযিকলাপ সয র্ন্ধ কয়ি রদয়ত 
হয়র্ তা নয়।  

▪ আোন্ত এলাকা র্ন্ধ এর্ং পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা প্রয়য়াজন।  

o অঞ্চলটিয়ত র্ায় ুচলাচল র্াড়ায়নাি জনয সসই অঞ্চয়লি র্াইয়িি রদয়কি দিজা ও জানালা খুয়ল িাখুন। 

o পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিাি আয়ে 24 ঘণ্টা অয়পক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভর্ না হয়ল, যতক্ষণ সম্ভর্ ততক্ষণ 
অয়পক্ষা করুন। 

o সকায়না র্যরক্তি COVID-19 আয়ে র্য়ল সয়ন্দহ হয়ল অের্া রনরিত হয়ল, সসই র্যরক্তি র্যর্হাি কিা অঞ্চলগুরল, 
সযমন অরিস, র্ােরুম, সকয়লি র্যর্হায়িি অঞ্চলগুরল এর্ং সিয়াি কিা যন্ত্রপারতগুরল পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত 
করুন। 

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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o একর্াি অঞ্চলটি যোযেভায়র্ পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা হয়য় সেয়ল, সসটি র্যর্হায়িি জনয আর্াি খুয়ল 
সদওয়া সযয়ত পায়ি। 

▪ COVID-19-এ আোন্ত র্য়ল সয়ন্দহ কিা অের্া রনরিতভায়র্ সংেরমত র্যরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নয়ধয র্া 
কাোকারে আয়সনরন এমন কমিচািীিা পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিাি পয়ি অরর্লয়ম্ব কায়জি জায়োয় রিয়ি 
আসয়ত পািয়র্ন। 

▪ "ঘরনষ্ঠ সারন্নয়ধয র্া কাোকারে আসা" সম্পয়কি  আয়িা তয়েযি জনয DOH-এি " COVID-19 সংেমণ র্া 
সারন্নয়ধয আসাি পয়ি সিকারি এর্ং সর্সিকারি কমিচািীয়দি কায়জ রিয়ি আসা সম্পরকি ত অন্তর্িতীকালীন 
রনয়দি রিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following 
COVID-19 Infection or Exposure) সদখুন। 

o যরদ COVID-19-এ আোন্ত র্য়ল সয়ন্দহ কিা অের্া রনরিতভায়র্ সংেরমত র্যরক্ত সাত রদয়নি সর্রি এয়স 
োয়কন র্া িযারসরলটিটি র্যর্হাি কয়ি োয়কন, অরতরিক্ত পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিাি প্রয়য়াজন সনই, রকন্তু 
রুটিন পরিষ্কাি ও জীর্াণুমুক্ত কিা চারলয়য় সযয়ত হয়র্। 

• কমিচািী এর্ং/অের্া র্ারসন্দায়দি দ্বািা র্যর্হৃত সিয়ািকৃত রর্রডং সেস COVID-19 (সযমন- রলিট, লরর্, 
রর্রডং প্রয়র্িদ্বাি) র্ন্ধ কিয়ত হয়র্ এর্ং দারয়ত্বিীল পক্ষ দ্বািা জীর্াণুমুক্ত কিয়ত হয়র্। কমী COVID-19-এ 
আোন্ত র্য়ল সয়ন্দহ কিা অের্া রনরিতভায়র্ সংেরমত হয়ল দারয়ত্বিীল দলগুয়লায়ক অরর্লয়ম্ব তা জানায়ত হয়র্।  

• যরদ কমন এলাকা র্ন্ধ কয়ি সদওয়া হয় তাহয়ল দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক অর্িযই কমিিত সকল কমিচািী এর্ং 
র্ারসন্দায়দি সনাটিি রদয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক র্ারসন্দা এর্ং/অের্া কমীয়দি অর্িযই সিয়ািকৃত করিি পাে র্া অনযানয খাদয এর্ং পানীয় 
সুরর্ধাি র্যর্হাি রনরেদ্ধ কিয়ত হয়র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই খার্াি এর্ং পানীয় (সযমন, র্ায়িট োইয়লি খার্াি) ভাে কয়ি খাওয়া রনরেদ্ধ 
কিয়ত হয়র্, র্ারড় সেয়ক লাঞ্চ রনয়য় আসয়ত উৎসারহত কিয়ত হয়র্, এর্ং খার্াি খাওয়াি সময় সামারজক দিূত্ব 
র্জায় িাখাি ময়তা পযিাপ্ত জায়ো িাখয়ত হয়র্। 

C. পর্িােক্রয়ি পনু্িাে স্ট ালা 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক ধাপ র্া পযিায় পুনিায় সখালাি জনয উৎসারহত কিা হয় যায়ত পরিচালনােত সমসযাগুরল 
উৎপাদন র্া কাজ সম্পরকি ত রেয়াকলাপগুরল স্বাভারর্ক পযিায়য় রিয়ি আসাি আয়ে সমাধান কয়ি সনওয়া যায়। 
প্রেমর্াি পুনিায় সখালাি সময় কতজন কমিচািী কাজ কিয়র্ন, কায়জি সময়কাল এর্ং আয়িাহীয়দি সংখযা সীরমত 
কিাি কো দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক রর্য়র্চনা কিয়ত হয়র্ যায়ত সসই পরির্তি য়নি সায়ে সামঞ্জসয িাখাি সক্ষমতা সহ 
অপায়িিনগুরল প্রদান কিা যায়। 

D. স্টর্াগায়র্াগ পরিকল্পন্া 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক রনরিত কিয়ত হয়র্ সয আপরন সেয়টি-ইসুয কিা রিয়ল্পি রনয়দি রিকাটি পযিায়লাচনা কয়িয়েন 
এর্ং র্ুয়ঝয়েন এর্ং এটিও রনরিত কিয়ত হয়র্ সয আপরন সসগুরল কাযিকি কিয়র্ন। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক কমিচািী এর্ং আয়িাহীয়দি জনয একটি সযাোয়যাে পরিকল্পনা েয়ড় তুলয়ত হয়র্ যা প্রয়যাজয 
রনয়দিিার্লী, প্ররিক্ষণ, সাইয়নজ এর্ং কমিচািীয়দি তেয প্রদায়নি একটি অরর্চরলত উপায়য়ক অন্তভুি ক্ত কয়ি। দারয়ত্বিীল 
পক্ষেণয়ক ওয়য়র্য়পজ, সটক্সট এর্ং ইয়মইল গ্রুপ এর্ং সসািযাল রমরেয়া েয়ড় সতালাি কো রর্য়র্চনা কিয়ত হয়র্। 

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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• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত গ্রাহকয়দি PPE র্যর্হায়িি র্যাপায়ি CDC এর্ং DOH-এি রনয়দি রিকা সময়ন চলয়ত 
উৎসারহত কিা, রর্য়িে কয়ি মুয়খি আর্িণ যখন 6 িুট সামারজক দিূত্ব র্জায় িাখা যায় না, সমৌরখক সযাোয়যাে 
এর্ং সাইয়নয়জি মাধযয়ম। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণ রিয়টইল অর্স্থ্ায়নি রভতয়ি ও র্ারহয়ি সাইয়নজ সপাে কয়ি কমী ও গ্রাহকয়দি সঠিক পরিচ্ছন্নতা, 
সামারজক দিূত্ব রনয়ম, PPE-এি সঠিক র্যর্হাি এর্ং পরিষ্কাি এর্ং জীর্াণুমুক্ত কিাি সপ্রায়টাকল সময়ন চলাি জনয 
সতকি  কিয়র্ন। 

• সযখায়ন প্রয়যাজয এর্ং যোযে, দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত ভাড়ায়টয়দি সায়ে সমন্বয় সাধন কয়ি ভর্য়ন প্রয়র্ি 
কিাি জনয প্রতযারিত প্রয়য়াজনীয় অরতরেয়দি একটি তারলকা প্রণয়ন কিা।  
 

 

III. প্ররক্রোসিূহ 

A. রিরন্ং এর্ং স্টটরেং 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অর্িযই র্াধযতামূলক তদরনক স্বাস্থ্য পিীক্ষা পদ্ধরত প্রয়য়াে কিয়ত হয়র্।  

o কমিচািীিা সাইয়ট রিয়পাটি  কিাি আয়ে, যতখায়ন সম্ভর্, রিরনংয়য়ি কাজগুরল দিূর্তীভায়র্ কিা সযয়ত পায়ি 
(সযমন সটরলয়িায়ন র্া ইয়লকট্ররনকভায়র্) র্া সাইয়ট কিা সযয়ত পায়ি। 

o রিরনং সিে হওয়াি পূয়র্ি কমিচািীয়দি এয়ক অপয়িি সায়ে ঘরনষ্ঠ হওয়া র্া কাোকারে আসা আটকায়ত রিরনং 
সমন্বয় কিয়ত হয়র্। 

o অন্তত সর্ কমী এর্ং দিিনােীয়দি রিরনং কিয়ত হয়র্ এর্ং একটি চাটি  র্যর্হাি কিয়ত হয়র্ যা রনধিািণ কয়ি 
সয কমী র্া দিিনােীি সায়ে রনয়ম্নাক্ত ঘটনা ঘয়টয়ে রক না: 

(a) সজয়নশুয়ন েত 14 রদয়নি ময়ধয COVID-19 এি জনয পিীক্ষায় ইরতর্াচক িলািল এয়সয়ে র্া যাি 
ময়ধয COVID-19-এি উপসেি িয়য়য়ে এমন কায়িাি ঘরনষ্ঠ র্া রনকট সংেয়িি সেয়কয়েন; 

(b) েত 14 রদয়নি ময়ধয COVID-19-এি জনয ইরতর্াচক পিীরক্ষত হয়য়য়েন; অের্া 

(c) েত 14 রদয়ন তাি COVID-19-এি সকায়না লক্ষণ সদখা রদয়য়য়ে রক না। 

• র্ারসন্দায়দি জনয রিরনংয়য়ি প্রয়য়াজন হয়র্ না:  

o দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লা র্ারসন্দায়দি উৎসারহত কিয়ত পায়ি যরদ তািা COVID-19-এি জনয ইরতর্াচক পিীক্ষা 
কয়ি োয়ক এর্ং/অের্া লক্ষণ সেয়ক োয়ক।  

o যরদ সকায়না র্ারসন্দা প্রকাি কয়ি সয তািা COVID-19 এর্ং/অের্া লক্ষয়ণি জনয ইরতর্াচক পিীক্ষা কয়িয়ে, 
তাহয়ল দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অরর্লয়ম্ব যোযে পরিষ্কাি এর্ং সংেময়ণি সপ্রায়টাকল চাল ুকিয়ত হয়র্।  

• সম্পরি সদখায়নাি উয়েয়িয, দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লাি উরচত: 

o একটি সম্পরিয়ত প্রয়র্ি কিাি আয়ে সেতা/ইজািাদািয়ক রিরনং সংোন্ত প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিা; 

o সকায়না র্যরক্ত তায়দি সম্পরিয়ত প্রয়র্ি কিাি আয়ে রর্য়েতা/ইজািাদাতায়ক রিরনং সংোন্ত প্রশ্ন রজজ্ঞাসা কিা; 

o রর্য়েতা/ইজািাদাতায়ক জানায়ত হয়র্ সয তািা তায়দি সম্পরি পরিদিিয়নি 48 ঘণ্টাি ময়ধয COVID-19-এি 
সকায়না লক্ষণ সদখা সেয়ে রক না এর্ং/র্া ইরতর্াচক পিীরক্ষত হয়য়য়েন রক না; এর্ং 
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o সেতা/ইজািাদািয়ক জানায়ত হয়র্ সয তািা সকায়না সম্পরি পরিদিিয়নি 48 ঘণ্টাি ময়ধয COVID-19-এি 
সকায়না লক্ষণ সদখা সেয়ে রক না এর্ং/র্া ইরতর্াচক পিীরক্ষত হয়য়য়েন রক না।  

• COVID-19 সংোন্ত উপসেিগুরল সম্পয়কি  সর্ সেয়ক সাম্প্ররতকতম তয়েযি জনয "কয়িানাভাইিায়সি উপসেিসমূহ" 
(Symptoms of Coronavirus) এি রর্েয়য় CDC-এি রনয়দি রিকা সদখুন।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত কমীয়দি জনয এটি আর্িযক কিা যায়ত, যরদ এর্ং যখন উপয়িাক্ত সকায়না প্রয়শ্নি প্ররত 
তায়দি উিয়ি পরির্তি ন হয় তািা সযন অরর্লয়ম্ব তা প্রকাি কয়িন, সযমন- যরদ তািা উপসেি অনুভর্ কিয়ত 
শুরু কয়িন, কায়জি সময় র্া তািপয়ি। 

• রিরনংয়য়ি প্রয়শ্নািয়িি পািাপারি, কমিসংস্থ্ায়নি সমান সুয়যাে করমিন (Equal Employment Opportunity 
Commission) র্া DOH-এি রনয়দিিার্লী অনুযায়ীও প্ররতরদন তাপমাো পিীক্ষা কিা হয়ত পায়ি। দারয়ত্বিীল 
পক্ষেণয়ক কমিচািীি স্বাস্থ্য সংোন্ত সেটাি (সযমন- তাপমাোি সেটা) সিকেি  িাখাি উপি রনয়েধাজ্ঞা িাখা 
হয়য়য়ে। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই রনরিত কিয়ত হয়র্ সয, তাপমাো পিীক্ষাসহ, রিরনং কাযিকলাপ সম্পাদনকািী 
সযয়কায়না র্যরক্তয়ক, সম্ভার্য সংেরমত কমী র্া সাইয়ট আসা কন্ট্রাক্টিয়দি সংেয়িি আসা সেয়ক যোযেভায়র্ সুিরক্ষত 
কিা হয়য়য়ে। সয কমীিা রিরনং কাযিেম সম্পাদন কয়িন তায়দি CDC, DOH এর্ং OSHA সপ্রায়টাকয়লি সায়ে 
পরিরচত কমিকতি া-রচরহ্নত র্যরক্তয়দি দ্বািা প্ররিরক্ষত হওয়া উরচত। 

• রিরনং কিা কমীয়দি জনয কমপয়ক্ষ একটি সিস মাস্ক সহ PPE প্রদান কিা উরচত এর্ং তায়দি তা র্যর্হাি কিা 
উরচত এর্ং তায়ত গ্লাভস, একটি োউন এর্ং/অের্া একটি সিস রিড অন্তভুি ক্ত হয়ত পায়ি। 

• COVID-19 উপসেিগুরলি জনয ইরতর্াচক পিীরক্ষত হওয়া একজন কমিচারিয়ক কমিয়ক্ষয়ে ঢুকয়ত সদওয়া যায়র্ না এর্ং 
মূলযায়ন ও সটরেংয়য়ি জনয তায়দি স্বাস্থ্যয়সর্া প্রদানকািীি সায়ে সযাোয়যাে কিাি রনয়দিি রদয়য় র্ারড় পাঠায়ত হয়র্। 
দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অরর্লয়ম্ব সেট এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য রর্ভােয়ক এই রর্েয়য় অর্রহত কিয়ত হয়র্ যরদ পিীক্ষাি 
িলািল COVID-19-এি জনয ইরতর্াচক হয়। দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক কমিচািীটিয়ক স্বাস্থ্যয়সর্া ও সটরেং রিয়সায়সিি 
তেয প্রদান কিয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক, সয সমস্ত কমিচািী একটি সয়ন্দহজনক র্া রনরিত COVID-19 সকয়সি পয়ি র্া সয কমিচািী 
COVID-19-এি সংেরমত একজন র্যরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নয়ধয র্া কাোকারে আসাি পয়ি কায়জ আর্াি সযােদান 
কিয়ত চাইয়েন তায়দি সম্পয়কি  সপ্রায়টাকল এর্ং নীরতমালাি জনয "DOH-এি COVID-19 সংেমণ র্া সারন্নয়ধয 
আসাি পয়ি সিকারি এর্ং সর্সিকারি কমিচািীয়দি কায়জ রিয়ি আসা সম্পরকি ত অন্তর্িতীকালীন রনয়দি রিকা" (Interim 
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or 
Exposure) সদখয়ত হয়র্।  

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক অর্িযই সযাোয়যায়েি একটি সকন্দ্রীয় রর্নু্দ রনধিািণ কিয়ত হয়র্, যা কাযিকলাপ, অর্স্থ্ান, 
রিিট র্া রদন দ্বািা পরির্রতি ত হয়ত পায়ি, যা সকল কমিচািীি প্রশ্নপে গ্রহণ এর্ং যাচাই কিাি জনয দায়ী, এই 
ধিয়নি সযাোয়যাে কমিচািী এর্ং দিিনােীয়দি জনয পাটিি  রহয়সয়র্ রচরহ্নত কিা হয়য়য়ে সয তািা পয়ি COVID-19 
সম্পরকি ত উপসেি অনুভর্ কিয়ে রক না, 

• একজন রনিাপিা উপয়দষ্টা রনয়য়াে করুন যাি দারয়ত্বগুরলি ময়ধয োকয়র্ সাইয়টি রনিাপিা পরিকল্পনাি সর্ 
রর্েয়গুরল সময়ন চলা হয়চ্ছ রক না সস রর্েয়য় নজি িাখা। 

• যতটা সম্ভর্, দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলি উরচত এমন সকল কমী ও রভরজটি সহ প্রয়তযক র্যরক্তি একটি লে র্জায় 
িাখা, যায়দি কায়জি সাইট র্া এলাকায় অনযানয র্যরক্তি সায়ে ঘরনষ্ঠ সযাোয়যাে হয়ত পায়ি; সসই সকল সেরলভারি 
োড়া যা উপযুক্ত PPE পয়ি র্া েিিহীন মাধযম দ্বািা সঞ্চারলত হয়। লয়ে সযাোয়যায়েি তেয োকয়ত হয়র্, একজন 

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


 

 
 

13 

কমী COVID-19-এ আোন্ত হয়ল যায়ত সর্ পরিরচরত িনাক্ত কিা সযয়ত পায়ি, খুৌঁয়জ পাওয়া যায় এর্ং তায়ক 
জানায়না যায়। দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক অর্িযই সেট এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তয়িি সংেিি খুৌঁয়জ সর্ি কিাি 
উয়দযােগুরলি সায়ে সহয়যারেতা কিয়ত হয়র্। 

• দারয়ত্বিীল পক্ষগুরলয়ক অর্িযই সযাোয়যায়েি একটি সকন্দ্রীয় রর্নু্দ রনধিািণ কিয়ত হয়র্, যা কাযিকলাপ, অর্স্থ্ান, 
রিিট র্া রদন দ্বািা পরির্রতি ত হয়ত পায়ি, যা সকল কমিচািীি প্রশ্নপে গ্রহণ এর্ং যাচাই কিাি জনয দায়ী, এই 
ধিয়নি সযাোয়যাে কমিচািী, কন্ট্রাক্টি এর্ং দিিনােীয়দি জনয পাটিি  রহয়সয়র্ রচরহ্নত কিা হয়য়য়ে সয তািা পয়ি 
COVID-19 সম্পরকি ত উপসেি অনুভর্ কিয়ে রক না। 

B. িন্াক্ত এর্ং  ুুঁয়জ স্টর্ি কিা  

• দারয়ত্বিীল পক্ষেণ, তায়দি সাইয়ট সকায়না কমিচািীি COVID-19 পিীক্ষায় ইরতর্াচক িলািল হয়য়য়ে র্য়ল জানয়ত 
পািয়ল অর্িযই অরর্লয়ম্ব সেট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিয়ক সস সম্পয়কি  অর্রহত কিয়ত হয়র্। 

• সটরেংয়য় একজন কমী র্া রভরজটি পরজটিভ হয়ল, প্রয়য়াজয়ন দারয়ত্বিীল পক্ষেণয়ক কমিয়ক্ষয়ে ঐ র্যরক্তি সংেয়িি 
আসা সকলয়ক রচরহ্নত কিাি জনয ভর্য়নি রনকটস্ত সেট এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তয়িি সায়ে সহয়যারেতা কিয়ত হয়র্ 
এর্ং কমীটি প্রেম COVID-19-এি উপসেি সর্াধ কিাি র্া পরজটিভ সটে হওয়াি, এি ময়ধয সযটি আয়ে হয়য়য়ে, 
তাি 48 ঘণ্টা আয়ে সাইয়ট প্রয়র্ি কিা সকল কমী এর্ং রভরজটিয়দি সম্পয়কি  সেট এর্ং স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিয়ক 
অর্েত কিয়ত হয়র্। যুক্তিাষ্ট্রীয় এর্ং সেয়টি আইন ও রর্ধান অনুযায়ী অর্িযই সোপনীয়তা র্জায় িাখয়ত হয়র্। 

o কমিয়ক্ষয়ে োকাকালীন সকান কমিচািী র্া রভরজটয়িি উপসেি সদখা রদয়ল, দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অরর্লয়ম্ব 
যোযে রর্রডং মযায়নজািয়দি অর্রহত কিয়ত হয়র্ সয র্যরক্তটি ভর্য়নি সকাোয় সকাোয় রেয়য়য়ে এর্ং র্যরক্তটি 
ইরতর্াচক হয়ল তায়ক িয়লা-আয়প িাখয়ত হয়র্। 

• সেট ও স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তিগুরল র্ারড়য়ত আইয়সায়লিন র্া সকায়ায়িন্টাইন সহ সংেরমত র্া সারন্নয়ধয আসা র্যরক্তয়দি 
উপি নজি িাখা এর্ং তায়দি েরতরর্রধ সীমার্দ্ধ কিাি রর্েয়টি কাযিকি কিয়র্। 

• সয সমস্ত র্যরক্তয়দি সতকি  কয়ি সদওয়া হয়য়য়ে সয তািা একজন COVID-19 সংেরমত র্যরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নয়ধয র্া 
কাোকারে এয়সয়েন এর্ং রচরহ্নতকিণ, ট্রযারকং র্া অনযানয পদ্ধরতগুরলি মাধযয়ম সতকি  কয়ি সদওয়া কমিচািীয়দি, 
সতকি  কয়ি সদওয়াি সময় তা রনয়জ সেয়ক তায়দি রনয়য়ােকািীয়ক রিয়পাটি  কিয়ত হয়র্ এর্ং তািা উপয়ি উরেরখত 
সমস্ত সপ্রায়টাকল সময়ন চলয়র্ন। 

 
IV. রন্য়োগকািীি পরিকল্পন্াসিূহ 

দারয়ত্বিীল পক্ষগুয়লায়ক অর্িযই সাইয়ট সম্পূণি রনিাপিা পরিকল্পনা সপাে কিয়ত হয়র্। COVID-19-এি রর্স্তাি সিাধ 
কিয়ত পরিকল্পনা েঠয়নি জনয সেট, র্যর্সাি মারলক এর্ং পরিচালকয়দি পে সদখায়ত, একটি র্যর্সাি রনিাপিা 
পরিকল্পনাি সটময়প্লট প্রকাি কয়িয়ে। 

রন্িাপত্তাি আয়িা র্তিয, রন্য়দি রিকা এর্ং রিয়সাসিগুরল এ ায়ন্ পাওো র্ায়র্:  

রনউ ইয়কি  সেট স্বাস্থ্য দপ্তয়িি নয়ভল কয়িানাভাইিাস (COVID-19)-এি ওয়য়র্সাইট 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

মারকি ন যুক্তিায়ষ্ট্রি সিাে রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতয়িাধ কয়িাভাইিাস (COVID-19)-এি ওয়য়র্সাইট 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

https://coronavirus.health.ny.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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সপিােত রনিাপিা এর্ং স্বাস্থ্য প্রিাসন COVID-19-এি ওয়য়র্সাইট 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

রন্য়েি রলঙ্কটিয়র্ত, রন্রির্ত করুন্ স্টর্ আপরন্ এই রন্য়দি রিকা অন্ুর্ােী পরিোলন্া কিাি জন্য আপন্াি 
দারেত্বগুয়লা পয়েয়েন্ এর্ং র্ুয়েয়েন্: 

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

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

