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রিওপের িং
র উ ইয়র্ক
ধর্মীয় এবিং অপযেরিরিয়়া
সিংি়ায েরিপেব়া

এই নির্দে নিকা দাফি এবং কনিটাল সেবা েহ েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য েিার্বর্ির সের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েিয়, েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য সেবার্ক েম্পনকে ত্ সেট এবং
সফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়ত্ার স সকাি পনরবত্ে র্ির োর্ে হালিাগাদ োকর্ত্ হর্ব এবং এই পনরবত্ে িগুর্লা
ত্ার্দর কা েক্রর্ি অন্তর্ভে ক্ত করর্ত্ হর্ব। এই নির্দে নিকা সকাি নবদযিাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, সেট, এবং
সফডার্রল আইি, নিয়িকািভি এবং িাি প্রনত্স্থ্াপি করার উর্ের্িয িয়।

অত্ে়াবশ্ের্
শ়্ািীরির্ দূিত্ব

সুে়ারিশ্র্ৃত্ সপবক ়াত্তর্ম চচক়া

স সকার্িা ধিীয় বা অর্ন্তযনিনক্রয়া েংক্রান্ত পনরর্ষবায়,
জ্িেিাগি/উপনস্থ্নত্ নির্নার্ক্তর ির্ধয েীিাবদ্ধ রাখভি:
•
প োয় 1 অঞ্চর্ল, নর্ত্র্র বা বাইর্র েঙ্ঘটিত্ স সকার্িা
পনরর্ষবার জ্িয 10 জ্র্ির সবনি িয়।
•
প োয় 2 এবং 3 অঞ্চলগুনলর্ত্, নর্ত্র্র েঙ্ঘটিত্ পনরর্ষবাগুনলর
জ্িয একটি নিনদে ি এলাকায় েবোনধক ত্জ্ি োকর্ত্ পার্রি
ত্ার 25% এর সবনি িয়; অেবা বাইর্র েঙ্ঘটিত্
পনরর্ষবাগুনলর জ্িয 25 জ্র্ির সবনি িয়।
•
প োয় 4 অঞ্চলগুনলর্ত্, নর্ত্র্র েঙ্ঘটিত্ পনরর্ষবাগুনলর জ্িয
একটি নিনদে ি এলাকায় েবোনধক ত্জ্ি োকর্ত্ পার্রি ত্ার
33% এর সবনি িয়; অেবা বাইর্র েঙ্ঘটিত্ পনরর্ষবাগুনলর
জ্িয 50 জ্র্ির সবনি িয়।
•
নদ বযবহার্রর জ্িয পৃেক র্বি পাওয়া ায়, দায়বদ্ধ
পে 1ি প োর্য়র আওত্ার্ভ ক্ত অঞ্চলগুনলর জ্িয একই
েির্য় পৃেক র্বর্ি 10 জ্র্ির একানধক দল োকর্ত্
পারর্ব; অেবা 2য় এবং 3য় প োর্য়র আওত্ার্ভ ক্ত
অঞ্চলগুনলর জ্িয একই েির্য় পৃেক র্বর্ি ের্বোচ্চ
ত্ জ্ি োকর্ত্ পার্রি ত্ার 25%; এবং 4েে প োর্য়র
আওয়ার্ভ ক্ত অঞ্চলগুনলর্ত্ একই েিয় আলাদা র্বিগুনলর্ত্
েবোনধক ত্জ্ি োকর্ত্ পার্রি ত্ার 33% বযনক্ত
োকর্ত্ পারর্বি, ত্েণ প েন্ত র্বিগুর্লার প্রর্বিদ্বার
এবং প্রস্থ্ািদ্বার নিনদে ি এবং পৃেক োর্ক এবং দলগুনলর
ির্ধয স াগার্ াগ িা হয়।
েবেিয় েকল বযনক্তর ির্ধয অন্তত্ 6 ফভ ট বযবধাি রাখর্ত্ হর্ব,
নদ িা নিরাপত্তা বা িূল কাজ্টি করার জ্িয কি বযবধার্ি
োকর্ত্ হয় (স িি পলনবয়ানরং) বা বযনক্তবগে একই পনরবার্রর
েদেয হি। নদও, স সকার্িা গাি করার কয়া েকলার্পর জ্িয
বযনক্তবর্গের ির্ধয, অনত্নরক্ত েভরোিূলক বযবস্থ্া োর্পর্ে, অবিযই
12 ফভ র্টর একটি বযবধাি রাখর্ত্ হর্ব।
স সকার্িা েির্য়, এর্ক অপর্রর 6 ফভ র্টর ির্ধয আো (বা গাি
করর্ল 12 ফভ ট) স সকার্িা কিেচারী, সস্বচ্ছার্েবক, এবং/অেবা
উপনস্থ্ত্ োকা বযনক্তবগের্ক অবিযই একটি স্বীকৃ ত্ িভর্খর আবরণ
পরর্ত্ হর্ব, নদ িা ত্ারা একই পনরবার্রর েদেয হি।

বযনক্তবর্গের েিরীর্র উপনস্থ্নত্ শুধভিাে প্রর্য়াজ্িীয়
কিেচারী/সস্বচ্ছার্েবকর্দর ির্ধয েীনিত্ রাখভি।
সেিি এবং বোর অঞ্চলগুনলর (সপানডয়াি) বযবহার পনরিাজ্েি
করুি এবং/অেবা েংখযা েীিাবদ্ধ করুি, ার্ত্ কিী েদেয,
সস্বচ্ছার্েবক, এবং উপনস্থ্ত্ বযনক্তরা েব নদর্কই অন্তত্ 6 ফভ ট বযবধাি
রাখর্ত্ পার্রি এবং সেিি বা বোর জ্ায়গাগুনল বযবহার্রর ির্ধয
পনরষ্কার এবং জ্ীবাণভিভক্ত িা কর্র সিয়ার িা কর্রি, নদ িা ত্ারা
একই পনরবার্রর েদেয হি।
বাইর্রর োনর্ে েগুনল (স িি ধিীয় জ্িার্য়র্ত্র জ্িয োনর্ে ে, শুধভিােকবরস্থ্ার্ি অর্ন্তযনিনক্রয়া) স্থ্নগত্ রাখভি এবং/অেবা খি েম্ভব ত্খি
দূরবত্ী পনরর্ষবার নবকল্পগুনল (স িি লাইর্ নিনিং, AM/FM
েম্প্রচার) প্রদাি করুি।
েেিত্া পনরচালিা করর্ত্ উন্নত্ োইি-আপগুনলর প্রস্তাব করুি।
নর্ন্ন পনরবার্রর েদেযর্দর ির্ধয ঘনিষ্ঠ োনন্নধয বা নজ্নিে সিয়ার
করার োর্ে জ্নিত্ চচোগুনল পনরবত্ে ি বা অপোরণ করুি (স িি
জ্ায়গাগুনলর ির্ধয াত্ায়াত্ করার জ্িয একটি গানি বা নলিভনজ্ি
েফর সিয়ার করা, ইর্র্ন্ট বা োনর্ে েটির আর্গ, েিয়, বা পর্র
উপনস্থ্ত্ বযনক্তর্দর খাবার/পািীয় প্রদাি করা)।
ড্রাইর্-ইি োনর্ে ে স্থ্নগত্ রাখভি। নিনিত্ করুি স উপনস্থ্ত্ বযনক্তরা
স গানির্ত্ আের্ ি সেই গানির্ত্ই োর্কি এবং ত্ারা পাদরী,
কিেচারী, বা অিয গানির উপনস্থ্ত্ বযনক্তর্দর োর্ে িারীনরক েংর্ াগ
িা কর্রি; গানিগুনলর্ত্ শুধভিাে একই পনরবার্রর েদেযরা োকর্ত্
পারর্বি, এবং গানিগুনল অবিযই অন্তত্ 6 ফভ ট বযবধার্ি রাখর্ত্ হর্ব
বা নবকল্প পানকে ংর্য়র জ্ায়গা বযবহার করর্ত্ হর্ব।
েরু গনল, হলওর্য়, হলঘর্র, সটপ বা নচহ্ন বযবহার কর্র িভর্খািভনখ
হাাঁটা চলার পে কিাি।

একই েির্য় একজ্র্ির সবনি বযনক্তর্ক একটি স ার্টা জ্ায়গার
(স িি নলফট, গানি) বযবহার নিনষদ্ধ করুি, নদ িা সেই
জ্ায়গার েকল বযনক্ত িভর্খর আবরণ পর্র োর্কি। ওই স্থ্ার্ি
একানধক বযনক্ত োকর্ল, েবোনধক ত্জ্ি ওই স্থ্ার্ি োকর্ত্
পারর্বি ত্ার 50% এর কি োকুি।
োনর্ে ে বা প্রােেিার েিয় নর্ন্ন পনরবার্রর েদেযর্দর হাত্ ধরা বা
হাত্ সিলার্িা নিনষদ্ধ করুি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.
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এই নির্দে নিকা দাফি এবং কনিটাল সেবা েহ েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য েিার্বর্ির সের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েিয়, েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য সেবার্ক েম্পনকে ত্ সেট এবং
সফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়ত্ার স সকাি পনরবত্ে র্ির োর্ে হালিাগাদ োকর্ত্ হর্ব এবং এই পনরবত্ে িগুর্লা
ত্ার্দর কা েক্রর্ি অন্তর্ভে ক্ত করর্ত্ হর্ব। এই নির্দে নিকা সকাি নবদযিাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, সেট, এবং
সফডার্রল আইি, নিয়িকািভি এবং িাি প্রনত্স্থ্াপি করার উর্ের্িয িয়।

অত্ে়াবশ্ের্
শ়্ািীরির্ দূিত্ব
(চলপে)

সুে়ারিশ্র্ৃত্ সপবক ়াত্তর্ম চচক়া

স গুনলর্ত্ গাি করার ির্ত্া কা েকলাপ জ্নিত্ (স িি েির্বত্
েংগীত্, একক গাি করা, কযান্টর, বাদয র্ের গ্রুপ) সেগুনল
েীনিত্ করুি, নদিা বযনক্তবর্গের ির্ধয 12 ফভ ট বা অনত্নরক্ত
বযবধাি রাখা িা ায় বা বস্তুগত্ বাঁধাগুনল নিিঃশ্বাে প্রশ্বার্ের
োর্ে নিগেত্ জ্লকণার ট্রান্সনিিি সরাধ করর্ত্ িা পার্র।
নপক আপ এবং সডনলর্ানরগুনলর জ্িয নিনদে ি অঞ্চল ঠিক করুি।

প্ররত্িক্ষ়ার্মূলর্
সিঞ্জ়ার্ম

কিীর্দর নবিাখরর্চ একটি গ্রহণর্ াগয িভর্খর আবরণ প্রদাি করুি
এবং বদলার্িার প্রর্য়াজ্ি হর্ল আবরর্ণর প োপ্ত েক রাখভি।

দার্ির োলা/বক্সগুনল
িাঝখার্ি রাখভি।

স্বীকৃ ত্ িভর্খর আবরর্ণর ির্ধয অন্তর্ভে ক্ত নকন্তু সেগুনলর ির্ধযই
েীিাবদ্ধ িয়, কাপি (উদা: বানির্ত্ তত্নর সেলাই করা কাপি,
স ার্টা কর্র কাটা, বন্দিা), োনজ্েকযাল িাস্ক, এবং সফে নি্।

নগজ্োর সঘরা বোর জ্ায়গা বা সবঞ্চগুনল সের্ক ধিীয় পাঠযগুনল েরাি,
এবং উপােকর্দর ত্ার্দর নির্জ্রটা আির্ত্ উৎোনহত্ করুি।

খি বর্ে আর্ ি ত্খি ািা েবেিয় িভর্খর আবরি পর্র োকর্ত্
হর্ব, নদ পনরবার্রর নিকট েদেয ািা েকর্ল 6 ফভ ট বযবধার্ি
োর্কি। ধিীয় গুরু, পভর্রানহত্, সস্বচ্ছার্েবক, এবং/অেবা উপনস্থ্ত্
বযনক্তবগের্ক অবিযই, হঠাৎ কর্র সকউ 6 ফভ র্টর ির্ধয (স িি
খি বোর নের্টর নদর্ক সহাঁ র্ট ার্চ্ছি) এর্ে পির্ল, একটি িভর্খর
আবরণ পর্র সিওয়ার জ্িয প্রস্তুত্ োকর্ত্ হর্ব।
িভর্খর আবরণগুনল অবিযই পনরষ্কার করর্ত্ এবং বদলার্ত্ হর্ব এবং
সিয়ার করা ার্ব িা। অিভগ্রহ কর্র কাপর্ির িভর্খর আবরণ এবং
অিযািয ধরর্ির বযনক্তগত্ প্রনত্রোিূলক েরঞ্জাি (PPE), সেইোর্ে
ত্া বযবহার এবং পনরষ্কার্রর নির্দে িাবলী েম্পর্কে অনত্নরক্ত ত্র্েযর
জ্িয সরাগ নিয়েণ ও প্রনত্র্রাধ সকন্দ্র (CDC) এর নির্দে নিকা সদখভি।

ো ে দূরত্ব বজ্ায় রাখার সপ্রার্টাকলগুনল সির্ি

নদ েির্বত্ েংগীত্/বাধয ে বাজ্ার্িা দূরত্ব বজ্ায় রাখার নিয়ি
পূরণ কর্র, েদেযর্দর ত্ার্দর নির্জ্র গাউি বানির্ত্ কাচর্ত্ এবং
স খার্ি েম্ভব, ত্ার্দর িত্ভ ি বাদয ে নির্য় আের্ত্ উৎোনহত্ করুি।
বযনক্তবর্গের ির্ধয েংর্ াগ িভযিত্ি করর্ত্ োধারণর্ার্ব ঘনিষ্ঠ েংর্ াগ
প্রর্য়াজ্ি এিি চচোগুনলর পনরবর্ত্ে নিনদে ি নক ভ ধিীয় চচো অবলম্বি
করুি।
পনবে জ্লপাে বা অিযািয জ্ল-েম্পনকে ত্ পনরর্ষবা বা আিভষ্ঠানিক
কা েক্রি খানল করুি।

গাউি বা অিযািয সপািাক প্রদাি করর্ল, নিনিত্ করুি স
বযবহার্রর ির্ধয সেগুনল পনরষ্কার করা এবং কাচা হয়।
PPE গুনল কীর্ার্ব পরর্ত্ হয়, খভলর্ত্ হয়, পনরষ্কার করর্ত্ হয়
(প্রর্ াজ্য হর্ল), এবং সফলর্ত্ হয় সে নবষর্য় কিীর্দর প্রনিেণ নদি।
নজ্নিেগুনল (স িি ধিীয় পাঠয, েংগ্রর্হর োলা) সিয়ার করা
সেইোর্ে সিয়ার করা োরর্ফেগুনল (স িি নগজ্োর সঘরা বোর
জ্ায়গা, েরঞ্জাি, দরজ্া, সরনলং) স্পিে করা েীনিত্ করুি; বা
সিয়ার করা নজ্নিেগুনলর বা প্রায়িই স্পিে করা োরর্ফেগুনলর
েংস্পর্িে আোর েিয় গ্লার্ে পরুি; বা, েংস্পর্িে আোর আর্গ
ও পর্র বযনক্তবগের্ক ত্ার্দর হাত্ জ্ীবাণভিভক্ত করর্ত্ এবং ধভর্ত্ হর্ব।
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এই নির্দে নিকা দাফি এবং কনিটাল সেবা েহ েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য েিার্বর্ির সের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েিয়, েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য সেবার্ক েম্পনকে ত্ সেট এবং
সফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়ত্ার স সকাি পনরবত্ে র্ির োর্ে হালিাগাদ োকর্ত্ হর্ব এবং এই পনরবত্ে িগুর্লা
ত্ার্দর কা েক্রর্ি অন্তর্ভে ক্ত করর্ত্ হর্ব। এই নির্দে নিকা সকাি নবদযিাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, সেট, এবং
সফডার্রল আইি, নিয়িকািভি এবং িাি প্রনত্স্থ্াপি করার উর্ের্িয িয়।

অত্ে়াবশ্ের্
স্ব়াস্থ্েরবরধ, েরিষ্কিণ
এবিং জীব়াণুর্মুক্তর্িণ

সুে়ারিশ্র্ৃত্ সপবক ়াত্তর্ম চচক়া

সরাগ নিয়েণ এবং প্রনত্র্রাধ সকন্দ্র (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health,
DOH) এর সদওয়া স্বাস্থ্যনবনধ এবং জ্ীবাণভিভক্তকরর্ণর আবনিযকত্াগুনল
সির্ি চলভি এবং োইর্ট স্বাস্থ্যনবনধ, পনরষ্করণ এবং জ্ীবাণভিভক্তকরর্ণর
লগগুনল সিির্টি করুি ার্ত্ ত্ানরখ, েিয়, এবং পনরস্কার করার
পনরের িনেবদ্ধ করা োর্ক।
োইর্ট হার্ত্র স্বাস্থ্যনবনধ পালর্ির নিনদে ি জ্ায়গা রাখভি এবং
রেণার্বেণ করুি, োবার্ির ের্ে হযান্ডওয়ানিং েহ, জ্ল এবং
কাগজ্ সত্ায়ার্ল েরবরাহ করুি সেইোর্ে স অঞ্চর্ল হাত্ সধায়া
েম্ভব িয় সেখার্ি একটি 60% বা ত্ার সবনি অযালর্কাহল ভক্ত
অযালর্কাহল নর্নত্তক হযান্ড েযানিটাইজ্ার েরবরাহ করুি। জ্ায়গাটির
েবেে হযান্ড েযানিটাইজ্ার রাখর্ত্ হর্ব।
সিয়ার করা এবং প্রায়িই স্পিে করা পৃষ্ঠত্লগুনল বযবহার করার আর্গ
ও পর্র, অংিগ্রহণকারীর্দর হার্ত্র স্বাস্থ্যনবনধ পালর্ির পর্র, পনরষ্করণ
ও জ্ীবাণভিভক্তকরণ োিগ্রীগুনল বযবহার করর্ত্ উৎোনহত্ করুি।
স খার্ি েম্ভব, সরেরুিগুনলর্ত্ সলাক প্রর্বর্ির েংখযা কনির্য় দূরত্ব
বজ্ায় রাখার নিয়িাবলী পালি নিনিত্ করুি।
জ্ায়গা বা সফনেনলটিটি নিয়নিত্ পনরষ্কার ও জ্ীবাণভিভক্ত করুি
এবং বহু িািভর্ষর বযবহার করা উচ্চ ঝভাঁ নক ভক্ত জ্ায়গাগুনল (স িি
সরেরুি) এবং প্রায়িই স্পিে করা োরর্ফেগুনল, পনরর্বি েংরেণ
েংস্থ্া (Environmental Protection Agency, EPA) দ্বারা COVID-19
এর প্রনত্র্রার্ধ কা েকর নহর্ের্ব নিণীত্ পনরর্বি েংরেণ দপ্তর্রর
(Department of Environmental Conservation, DEC) োিগ্রীগুনল
বযবহার কর্র আর্রা ঘিঘি পনরষ্কার ও জ্ীবাণভিভক্ত করুি।
পনরষ্কার বা জ্ীবাণভিভক্ত করার পণযগুনল অেবা পনরষ্কার বা
জ্ীবাণভিার্ির প্রনক্রয়া নিরাপত্তার ঝভাঁ নক তত্নর কর্র অেবা উপকরণ
(স িি ধিীয় হস্তনিনিেত্ বস্তু) এর অবিনত্ ঘটার্ল, হার্ত্র
স্বাস্থ্যনবনধ পালর্ির জ্ায়গা রাখভি, গ্লার্ে েরবরাহ করুি,
এবং/অেবা সেই ধরর্ির উপকরণ স্পিে করা বযনক্তর েংখযা
েীনিত্ করুি।
অর্ন্তযনিনক্রয়া-েংক্রান্ত পনরর্ষবাগুনলর জ্িয, CDC এর নির্দে নিকা
অিভ ায়ী, নিনিত্ বা ের্ন্দহজ্িক COVID-19 বযনক্তর িব
স্পিে করা, আনলেি করা, বা চভ ম্বি করা নিনষদ্ধ করুি।
খাবার ও পািীয়গুনল সিয়ার করা নিনষদ্ধ করুি (স িি
স্ব-পনরর্বনিত্ খাবার এবং পািীয়)।
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এই নির্দে নিকা দাফি এবং কনিটাল সেবা েহ েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য েিার্বর্ির সের্ে প্রর্ াজ্য।
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জ্রুনর অবস্থ্ার েিয়, েকল ধিীয় এবং সিষকৃ ত্য সেবার্ক েম্পনকে ত্ সেট এবং
সফডার্রল প্রর্য়াজ্িীয়ত্ার স সকাি পনরবত্ে র্ির োর্ে হালিাগাদ োকর্ত্ হর্ব এবং এই পনরবত্ে িগুর্লা
ত্ার্দর কা েক্রর্ি অন্তর্ভে ক্ত করর্ত্ হর্ব। এই নির্দে নিকা সকাি নবদযিাি প্রর্ াজ্য স্থ্ািীয়, সেট, এবং
সফডার্রল আইি, নিয়িকািভি এবং িাি প্রনত্স্থ্াপি করার উর্ের্িয িয়।

অত্ে়াবশ্ের্
যর়্াগ়াপর়্াগ

সুে়ারিশ্র্ৃত্ সপবক ়াত্তর্ম চচক়া

নিনিত্ করুি স আপনি সেট-কত্ৃে ক ইেভযকৃ ত্ নির্দে িিা
প োর্লাচিা কর্রর্ ি ও বভর্ঝর্ ি, এবং আপনি সেগুর্লা
কা েকর করর্বি।
সফনেনলটির চানরনদর্ক োইর্িজ্ সপাে কর্র বযনক্তবগের্ক েঠিক
স্বাস্থ্যনবনধ, োিানজ্ক দূরর্ত্বর নিয়িাবলী, PPE এর েঠিক বযবহার
এবং পনরষ্কার এবং জ্ীবাণভিভক্ত করার সপ্রার্টাকল সির্ি চলার কো
ির্ি কনরর্য় নদি।

কিেচারী, সস্বচ্ছার্েবক এবং উপােকর্দর জ্িয একটি স াগার্ াগ
পনরকল্পিা গর্ি ত্ভ লর্ত্ হর্ব া প্রর্ াজ্য নির্দে িাবলী, প্রনিেণ, োইর্িজ্
এবং বযনক্তবর্গের ত্েয প্রদার্ির একটি অনবচনলত্ উপায়র্ক অন্তর্ভে ক্ত
কর্র। ওর্য়বর্পজ্, সটক্সট এবং ইর্িল গ্রুপ, এবং সোিযাল নিনডয়া
প্রচারানর্ ািগুনল বযবহার করুি।

নিরাপত্তার েম্পূণে পনরকল্পিাগুনল োইর্টর এিি জ্ায়গাগুনলর্ত্ লাগাি
ার্ত্ েকর্লর সচার্খ পর্ি।

রির িং

কিেচারী, ধিীয় গুরু, এবং সস্বচ্ছার্েবকর্দর (উপনস্থ্ত্ বযনক্তর্দর
জ্িয িয়) জ্িয 1) গত্ 14 নদর্ি COVID-19 উপেগে (2) গত্
14 নদর্ি ইনত্বাচক COVID-19 পরীো, এবং/অেবা (3) গত্
14 নদর্ি নিনিত্ বা ের্ন্দহজ্িক COVID-19 েংক্রনিত্ বযনক্তর ের্ে
ঘনিষ্ঠ স াগার্ াগ েম্পর্কে নজ্জ্ঞাো কর্র বাধযত্ািূলক সহলে নিনিং
অযার্েের্িন্ট (স িি প্রশ্নাবলী, ত্াপিাো সচক) কা েকর করুি।
প্রনত্নক্রয়াগুনল অবিযই প োর্লাচিা করর্ত্ হর্ব এবং এই ধরর্ির
প োর্লাচিা অবিযই িনেবদ্ধ করর্ত্ হর্ব।
COVID-19 উপেগেগুনলর জ্িয ইনত্বাচক পরীনেত্ হওয়া একজ্ি
বযনক্তর্ক জ্িার্য়র্ত্র স্থ্ার্ি প্রর্বি করার অিভিনদত্ সদওয়া ার্ব িা
এবং িূলযায়ি ও সটনেংর্য়র জ্িয ত্ার্দর স্বাস্থ্যর্েবা প্রদািকারীর
োর্ে স াগার্ াগ করার নির্দে ি নদর্য় বানি পাঠির্য় নদর্ত্ হর্ব।
নদ সকাি কিেচারী বা ধিীয় গুরু COVID-19 পনজ্টির্ হি,
ত্াহর্ল অনবলর্ম্ব সেট এবং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্য দপ্তরর্ক অবনহত্ করর্ত্
হর্ব এবং োনন্নধয খভাঁর্জ্ সবর করার প্রর্চিায় েহর্ ানগত্া করর্ত্
হর্ব, স িি কিীর োর্ে স বযনক্তর ঘনিষ্ঠ েংর্ ার্গর েম্ভাবিা
ন ল, ত্ার্দর েম্পর্কে জ্ািার্ত্ হর্ব, ত্র্ব সেট এবং ভক্তরাষ্ট্রীয়
আইি এবং প্রনবধাি অিভ ায়ী প্রর্য়াজ্িীয় সগাপিীয়ত্া বজ্ায়
সরর্খই ত্া করর্ত্ হর্ব।

সলাকজ্ি প্রর্বি করার আর্গ ত্টা েম্ভব দূরবত্ী উপার্য় (স িি
সটনলর্ফাি বা ইর্লকট্রনিক েিীোর িাধযর্ি) নিনিং করুি।
নিনিং সিষ হওয়ার আর্গ বযনক্তবর্গের এর্ক অপর্রর োর্ে ঘনিষ্ঠ
র্ার্ব সিলার্িি করা সের্ক নবরত্ রাখার জ্িয সেইর্ার্ব িীনিং
করার পনরকল্পিা করুি।
ারা নিনিং পনরচালিা করর্বি ত্ার্দরর্ক CDC, DOH, ও OSHA-এর
সপ্রার্টাকর্লর োর্ে পনরনচত্ হর্ত্ হর্ব এবং ো ে PPE, নকংবা
নির্দিপর্ে িাস্ক পনরধাি করর্ত্ হর্ব।
েকল কিী ও নর্নজ্টর েহ প্রর্ত্যক বযনক্তর একটি লগ সিির্টি করা,
ার্দর জ্িার্য়র্ত্র জ্ায়গায় বা এলাকায় অিযািয বযনক্তর োর্ে ঘনিষ্ঠ
স াগার্ াগ হর্য় োকর্ত্ পার্র; উপ ভক্ত বযনক্তগত্ প্রনত্রোিূলক েরঞ্জাি
(PPE) বযবহার কর্র বা স্পিেহীি উপার্য় করা সডনলর্ানরগুনল ািা।
লগটির্ত্ উপনস্থ্ত্ বযনক্তর্দর একটি ত্ানলকা রাখার প্রর্য়াজ্ি সিই।
গ্রাহকর্দর একটি সহলে নিি েম্পূণে করর্ত্ এবং স াগার্ ার্গর ত্েয
নদর্ত্ উৎোনহত্ করুি - নকন্তু বাধযত্ািূলক করর্বি িা - ার্ত্
ত্ার্দর নবস্তানরত্ নলনপবদ্ধ কর্র রাখা হয় এবং প্রর্য়াজ্ি হর্ল োনন্নধয
খভাঁর্জ্ সবর করার জ্িয স াগার্ াগ করা ায়।
স েিস্ত কিেচারী একটি ের্ন্দহজ্িক বা নিনিত্ COVID-19 সকর্ের পর্র
বা স কিেচারী COVID-19 এর েংক্রনিত্ একজ্ি বযনক্তর ঘনিষ্ঠ োনন্নর্ধয
বা কা াকান আোর পর্র কার্জ্ আবার স াগদাি করর্ত্ চাইর্ ি ত্ার্দর
েম্পর্কে সপ্রার্টাকল এবং িীনত্িালার জ্িয DOH এর "COVID-19 েংক্রিণ
বা োনন্নর্ধয আোর পর্র েরকানর এবং সবেরকানর কিেচারীর্দর কার্জ্
নফর্র আো েম্পনকে ত্ অর্যন্তরীণ নির্দে নিকা" (Interim Guidance for
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) সদখভি।

STAY HOME.

STOP THE SPREAD.

SAVE LIVES.

