COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি অিোবশ্েক এবং পর্য ায় II এর
খুচস্থ্রা বেবসারয়ক কার্য কলাস্থ্পর জনে অন্তবয িীকালীন রনস্থ্দযরশ্কা
আপরন এই নরিটি পস্থ্র আপরন নীস্থ্চ রনরিি করস্থ্ি পাস্থ্রন।
15 জুন 2020 এর হিসেসে

উস্থ্েশ্ে
এই COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি অিোেশ্েক এেং পর্যায় II এর খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপর
জনে অন্তেযিীকালীন হনসদয হশ্কাটি ("অিোেশ্েক এেং পর্যায় II এর খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপর অন্তেযিীকালীন
COVID-19 েম্বন্ধীয় হনসদয শ্ােলী") অিোেশ্েক এেং পর্যায় II এর পণ্ে হেক্রয়কারী খুচসরা েেেোর
মাহলক/পহরচালকসদর এেং িাসদর কমী ও ঠিকাদারসদর কার্যকলাপ চাহলসয় র্াওয়ার েময় অথো পুনরায় খখালার েময়
COVID-19 এর ছহ়িসয় প়িার হেরুসে িাসদর েিকয করসি োিার্ে করার জনে প্রদান করা িসয়সছ।
এই হনসদয হশ্কাটি খেট জুস়ি েমস্ত ইন-খোর আেহশ্েক খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপ প্রসর্াজে িয়। এছা়িাও এই
হনসদয হশ্কাটি খেসটর খেই অঞ্চলগুহলর েমস্ত খদাকাসন আেশ্েক নয় এমন খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপ প্রসর্াজে িয়
খর্গুহল পর্যায় II-এ রসয়সছ অথো পরেিীসি পুনরায় খুলসে। এই হনসদয হশ্কাটি খরেু সরন্ট অথো অনোনে খাদে
পহরসেোহদ, ভা়িার পসণ্ের খুচসরা হেসক্রিা অথো চু ল কাটার খেলুন, নখ পহরচর্যার খেলুন, স্পা, টোটু পালযার, খলজার
খিয়ার হরমুভাল অথো ইসলসরালাইহেসের মসিা েেহিগি পহরচর্যা পহরসেোয় প্রসর্াজে নয়।
কার্যহনেযািী আসদশ্ 202.6 অনুর্ায়ী এম্পায়ার খেট খেসভলপসমন্ট (ESD) এর েংজ্ঞায় আেশ্েক েেেো েলসি খোঝায়
খেই েমস্ত েংযা র্া িাসদর প্রদত্ত পহরসেো, িাসদর েম্পাহদি কার্যকলাপ অথো িাসদর কসপযাসরট ো েংযার
পহরকাঠাসমা হনহেযসশ্সে COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি েেহিগিভাসে কমী ছাটাই কার্যকর করা র্াসে
না। আেশ্েক খুচসরা েেেোহয়ক প্রহিষ্ঠানগুহলর মসযে েীহমি না িসলও অন্তভুয ি রসয়সছ েমস্ত খাদে এেং পানীসয়র
খদাকান েসমি মুহদখানার খদাকান; ফামযাহে; কনসভহনসয়ন্স খোর; ফামযােয মাসকয ট; গোে খেশ্ন; এেং িােযওয়োর,
অোপ্লাসয়ন্স এেং হেহডংসয়র হজহনেপসের খদাকান। আসরা িসথের জনে অনুগ্রি কসর ESD এর অিোেশ্েক েেেোর
হনসদয হশ্কা খদখুন।
খেসটর খর্ অঞ্চলগুহল পর্যায় I-এর পুনরায় খখালার আওিায় পসর, খেসেসে আেশ্েক নয় এমন খুচসরা েেেোগুহল
খকেলমাে কােযোইে এেং খদাকাসন খথসক হপক-আপ েেেযা চালাসনার েুসর্াগ খপসয়সছ। এই পহরসেোগুহল কীভাসে
হনরাপদভাসে পহরচালনা করা িসে হেেয়ক িসথের জনে হনউ ইয়কয খেসটর স্বাযে হেভাগ (DOH) এর "কােযোইে
এেং খদাকান খথসক হপকআপ করার খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাপগুহলর জনে COVID-19 েম্বন্ধীয় অন্তেযিীকালীন
হনসদয হশ্কা" খদখুন। পূসেয জাহর করা এই হনসদয হশ্কাটির োসথ েম্পহকয ি কােযোইে এেং খদাকান খথসক হপকআপ েলসি
খোঝায় একজন গ্রািক খফান কসর ো ইন্টারসনসটর মাযেসম হনহদয ষ্ট আইসটসমর(গুহলর) অেযার খদওয়ার পসর, খেই অেযার
খুচসরা হেসক্রিার খদাকান খথসক ো িার কাছাকাহছ খকাসনা যান খথসক েংগ্রি কসর খনন। গ্রািকরা শুযুমাে হনসজসদর
অেযার খনওয়ার জনে োমসনর চত্বসর খর্সি পাসরন; েশ্রীসর হগসয় হনসজর অেযার হদসি অথো ব্রাউজ করসি নয়।
খেসটর খর্ অঞ্চলগুহলসি এখনও পর্যায় I হরওসপহনংসয় খনই, খেখাসন অিোেশ্েক নয় এমন খুচসরা েেেোগুহল শুযুমাে
দূরেিী যান খথসক খফান ো অনলাইসনর মাযেসম খদওয়া অেযারগুহলর জনে েেেো খকন্দ্র খখালা খরসখ একজন মাে কমী
উপহযহিসি কাজ চালাসি পাসর।
এই হনসদয হশ্কাগুহল খকেলমাে নূেনিম প্রসয়াজনীয়িা এেং হনসয়াগকিয া অহিহরি েিকয িা এেং হনসেযাজ্ঞা জাহর করসি
পাসরন। এই হনসদয হশ্কাগুহল ইেুেকরসণ্র েময় েেসচসয় খেহশ্ পহরহচি জনস্বাযে চচযার উপর হনভয র কসর এেং খর্

নহথপসের উপর হনসদয হশ্কাগুহল করা িসয় র্া মাসঝমাসঝই পহরেহিয ি িসি পাসর। হনসচর েণ্যনা অনুর্ায়ী - দায়েে
পেরা – এই খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপর োসথ েম্পহকয ি যানীয়, খেট এেং খফোসরসলর েমস্ত প্রসয়াজনীয় শ্িয
খমসন চলসি োযে। দায়েে পেগুহল এই আেহশ্েক শ্সিয র খর্সকাসনা আপসেট েম্বসন্ধ িালনাগাদ থাকার পাশ্াপাহশ্
খর্সকাসনা খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাপ এেং/অথো োইট হনরাপত্তার পহরকল্পনায় িা োস্তোয়ন করসি োহযি।
পটভূ রি
7ই মাচয, 2020 িাহরসখ, গভনযর অোন্ড্রু এম. কুওসমা COVID-19 এর পহরসপ্রহেসি একটি জরুহর অেযা খ ােণ্া কসর
হনেযািী আসদশ্ 202 জাহর কসরন। েমগ্র হনউইয়কয জুস়ি COVID-19 এর কহমউহনটি ট্রান্সহমশ্ন সটসছ। আসরা ছহ়িসয়
প়িা হ্রাে করসি, খর্খাসন েম্ভে, েেহিসদর মসযে অেশ্েই অন্তি 6 ফু সটর োমাহজক দূরত্ব েজায় রাখসি িসে।
20 মাচয 2020 িাহরসখ গভনযর কুওসমা হনেযািী আসদশ্ 202.6 জাহর কসরন, র্াসি েমস্ত খগৌণ্ েেেোগুহলসক দপ্তসরর
দপ্তর মযেয কমীসদর কাজকমযসক েন্ধ রাখার হনসদয শ্ খদওয়া িয়। অিোেশ্েক েেেো, খর্মন োম্রাজে রাজে উন্নয়ন
কসপযাসরশ্ন (Empire State Development Corporation, ESD) এর হনসদয হশ্কা দ্বারা েংজ্ঞাহয়ি, এই েীমােেিার
অযীন হছল না, হকন্তু, িাসদর স্বাযে হেভাগ (Department of Health, DOH) দ্বারা জাহর করা একটি পহরষ্কার এেং
হনরাপদ কময পহরসেশ্ েজায় রাখার জনে হনসদয শ্না ও আসদশ্ খমসন চলার জনে হনসদয শ্ করা িয়, এেং দৃঢ়ভাসে
োমাহজক দূরত্ব েেেযা েজায় রাখার জনে আহ্বান জানাসনা িয়।
12 এহপ্রল, 2020 িাহরসখ, গভনযর কুওসমা েমেস্ত অিোেশ্েকীয় েেেোয়ীক প্রহিষ্ঠানসক িার কমীসদর, র্ারা কমযযসল
উপহযি আসছ, হেনামূসলে িাসদর মুসখর আচ্ছাদন, র্া িাসদর কাসজর েময় জনোযারণ্ ো গ্রািকসদর েসে েরােহর
েংসর্াগ টার েময় অেশ্েই েেেিার করসি িসে, িা প্রদান করসি হনেযািী আসদশ্ 202.16 জাহর কসরহছসলন। 15
এহপ্রল 2020 িাহরসখ গভনযর কুওসমা হনেযািী আসদশ্ 202.17 জাহর কসরসছন, র্া দুই েছসরর খেহশ্ েয়েী এেং
হচহকৎোগিভাসে মুসখর আেরণ্ েিন করসি েেম েকলসক একটি েেযজনীন যাসন এেং র্খন োমাহজক দূরত্ব েজায়
রাখা েম্ভে নয়, ো র্খন োমাহজক দুরত্ব েজায় রাখসছন না, িখন িাসদর নাক ও মুখ একটি মাস্ক অথো কাপস়ির
তিহর মুসখর আেরণ্ হদসয় ঢাকার জনে হনসদয শ্ খদয়। 16 এহপ্রল 2020 িাহরসখ গভনযর কুওসমা হনেযািী আসদশ্ 202.18
জাহর কসরন র্া েরকারী এেং খেেরকারী পহরেিণ্ ো অনোনে ভা়িার পহরেিণ্ েেেিার করা দুই েছসরর খেহশ্
েয়সের এেং হচহকৎোগিভাসে একটি মুসখর আেরণ্ েিণ্ করসি েেম েকল মানুেসক অেশ্েই খকান র্াোর েময়
িাসদর নাক এেং মুসখর উপর একটি মাস্ক অথো মুসখর আেরণ্ পরার হনসদয শ্ খদয়। এছা়িাও েরকাহর ো খেেরকাহর
পহরেিসনর খকাসনা গাহ়িসি খকাসনা র্ােী থাকসল নাক এেং মুখ খঢসক রাসখ এমন একটি মুসখর আেরণ্ ো মাস্ক পরার
হনসদয শ্ খেই গাহ়ির খর্ খকাসনা পহরচালক ো চালকসক এটি খদয়। 29 খম, 2020 িাহরসখ গভনযর কুওসমা হনেযািী
আসদশ্ 202.34 জাহর কসরন, র্া েেেো অপাসরটর/মাহলকসদর র্ারা মুখ না খঢসক ো মুখােরণ্ ো মাসস্কর
প্রসয়াজনীয়িা খমসন চলসি েেথয িয় িাসদর ঢু কসি োযা হদসি অনুসমাদন খদয়।
26খশ্ এহপ্রল, 2020 িাহরসখ গভনযর কুওসমা খ ােণ্া কসরন খর্ িথে-পহরচাহলি, আঞ্চহলক হেসেেসণ্ পর্যায় হভহত্তসি
হনউইয়সকয হশ্ল্প এেং েেেো পুনরায় খখালার েোপাসর পর্যায় হভহত্তক দৃহষ্টভহে গ্রিণ্ করা িসে। 4 খম 2020 িাহরসখ
গভনযর েেেযা কসরন খর্ নিু ন COVID-19 েংক্রমণ্ জনোয পহরসেো লেণ্ হভহত্তক পরীো এেং কন্টাক্ট খট্রহেং েি
জনস্বাসযের হেহভন্ন হদক মাথায় খরসখ আঞ্চহলক হেসেেণ্টি করা িসে। 11 খম, 2020-এ, গভনযর কুওসমা খ ােণ্া
কসরন খর্, হনউ ইয়সকয র খেশ্ হকছু অঞ্চসল 15 খম, 2020-এর প্রথম পর্যায় শুরু িসে, র্া উপলভে আঞ্চহলক খমহট্রক্স
এেং েূচসকর উপর হভহত্ত কসর। 29 খশ্ খম, 2020 িাহরসখ, গভনযর কুওসমা খ ােণ্া কসরসছন খর্ খেসটর হেহভন্ন
অঞ্চসল হরওসপহনংসয়র হদ্বিীয় পর্যায় শুরু িসে, এেং ভাইরােটি হকভাসে প্রহিসরায করা খর্সি পাসর িা অনেরি
পর্যসেেণ্ করার জনে হনউ ইয়কয োেী, েরকারী কমযকিয া এেং হেসশ্েজ্ঞসদর জনে রাসজের হেস্তৃ ি খেটা েংগ্রসির প্রসচষ্টাসক
একহেি করসি একটি নিু ন প্রারহম্ভক েিকীকরণ্ েোশ্সোেয োস্তোয়ন েেেিার করার কথাও খ ােণ্া কসরসছন।
হনম্নহলহখি মান ছা়িাও, অিোেশ্েক এেং অনােশ্েক উভয় েেেো স্বাযে হেভাগ (Department of Health, DOH)
এর জাহর করা পহরচ্ছন্ন এেং হনরাপদ কময পহরসেশ্ েজায় রাখার জনে হনসদয শ্না ও আসদশ্ খমসন চলসি িসে।
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অনুগ্রি কসর লেে করুন খর্, হনউ ইয়কয খেট দ্বারা ইেুে করা অনোনে পহরচালনাহেহয খথসক এই নহথসি উসেখ করা
পহরচালনা হেহয পৃথক, অহযক োম্প্রহিক হনসদয হশ্কা প্রসয়াগ করা িসে।
রনউ ইয়কয স্টেস্থ্ট দায়বদ্ধ অিোবশ্েক এবং পর্য ায় II এর খুচস্থ্রা বেবসারয়ক কার্য কলাপগুরলর িানদণ্ড
খকান ফু টপাসথর যার এেং খদাকাসনর হভির খথসক হপকআপ খুচরা েেেোহয়ক কার্যকলাপ হনম্নহলহখি নূেনিম রাসজের
মান এেং প্রসর্াজে খফোরাল প্রসয়াজনীয়িা পূরণ্ না কসর িসি পাসর না, র্ার অন্তভুয ি, হকন্তু িাসিই েীহমি নয়,
আসমহরকানে উইথ হেসজহেহলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), খরাগ হনয়ন্ত্রণ্ ও প্রহিসরায খকন্দ্র
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), পহরসেশ্ রো েংযা (Environmental Protection
Agency, EPA), এেংইউনাইসটে খেটে হেপাটযসমন্ট অে খলোর (United States Department of Labor)'ে
অকুসপশ্নাল খেফটি অোন্ড খিলথ অোেহমহনসেশ্ন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-র
নূেনিম মান পূরণ্ করা।
এই হনসদয হশ্কায় থাকা খেসটর মানদণ্ডগুহল খেট দ্বারা COVID-19 জনস্বাসযের েংকটকালীন পহরহযহিসি কার্যরি েমস্ত
অিোেশ্েক এেং পর্যায় II খুচরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপর খেসে খেট দ্বারা েংসশ্াহযি ো রদ না করা পর্যন্ত প্রসর্াজে
থাকসে। খুচসরা েেেোর মাহলক/পহরচালক, অথো মাহলক/পহরচালসকর মসনানীি অনে পে (খর্সকাসনা খেসেই,
"দায়েে পেগণ্"), এই মানদণ্ডগুহল পূরণ্ করার জনে দায়েে থাকসেন।
হনমনহলহখি হনসদয হশ্কা হিনটি হনহদয ষ্ট হেভাসগ েংগঠিি করা িসয়সছ: মানুে, যান, এেং প্রহক্রয়ােমূি

I. িানুষ
A. শ্ারীররক দূরত্ব
•

দায়েে পেসদর হনহিি করসি িসে র্াসি খকাসনা অিোেশ্েক এেং পর্যায় II এর খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাসপ,
েেেিারকারীর শ্ংোপসের হনযযারণ্ অনুর্ায়ী একটি হনহদয ষ্ট এলাকায় েেযাহযক েেেিারকারীর েংখো 50% এর কম
থাসক, র্ার মসযে গ্রািকও থাকসেন, িাসদর পরষ্পসরর মসযে ছয় ফু ট দূরত্ব েজায় রাখসি িসে, েমস্ত খেসে,
খকেলমাে আেশ্েক এেং পর্যায় II এর খুচসরা খদাকাসন প্রসেশ্ অনুসমাদনসর্াগে, র্হদ িারা খকাসনা গ্রিণ্সর্াগে মুসখর
আেরণ্ পসরন; িসে, খেসেসে খেই গ্রািসকর েয়ে দু’েছসরর খেহশ্ এেং হচহকৎোগিভাসে খেই যরসনর কভাহরং
েিে করার েমিা আসছ হকনা িা হেচার োসপে; এেং

•

কমী এেং গ্রািকসদর মসযে েেেময় অন্তিপসে ছয় ফু সটর শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় থাকসছ হকনা িা দায়েে পেসদর
হনহিি করসি িসে, র্হদ না মূল কার্যকলাসপর হনরাপত্তার জনে দূরত্ব কমাসি িয় (খর্মন নগদ খরহজোসরর
পহরচালনা, পণ্ে েরাসনা এেং খিালা)। গ্রািকসদর েসে আলাপচাহরিার েময় কমীসদর অেশ্েই গ্রিণ্সর্াগে খফে
কভাহরং পরসি িসে (খর্মন খকাসনা ক্রসয়র জনে হরং কসর োক, িাসি খদওয়ার জনে খকাসনা আইসটম খমা়িাসনা)
এেং খর্সকাসনা েময় কমীসদর <551> অনে</551> েেহির খথসক ছয় ফু ট দূরসত্ব থাকসি িসে। র্হদ অনে খকাসনা
েেহি অপ্রিোহশ্িভাসে ছয় ফু সটর মসযে চসল আসেন খেই কারসণ্ কমীসদর খফে কভাহরং পসর খনওয়ার জনে েদা
প্রস্তুি থাকসি িসে।
o

COVID-19 এর জনে স্বীকৃ ি মুসখর আেরণ্গুহলর মসযে অন্তভুয ি হকন্তু েীহমি নয়, মুখ এেং নাক উভয়ই
ঢাসক এরকম কাপস়ির মুসখর আেরণ্ এেং হেজসপাসজসেল মাস্কে।

o

র্হদও, কাসজর যরসনর জনে খর্খাসন োযারণ্ি েেহিগি েুরোমূলক েরঞ্জাসমর (PPE) একটি উচ্চ মাসনর
েুরোর প্রসয়াজন খেইেে খেসে কমযসেসের কার্যকলাপগুহলর জনে কাপস়ির, হেজসপাসজসেল, ো অনোনে োহ়িসি
তিহর মুসখর আেরণ্ স্বীকৃ ি নয়। খেইেমস্ত কার্যকলাসপর জনে, খপশ্াগি হনরাপত্তা এেং স্বাযে প্রশ্ােন
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(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) হনসদয হশ্কা অনুর্ায়ী েংজ্ঞাহয়ি করা হেদেমান
হশ্সল্পর মানদণ্ড অনুর্ায়ী N95 খরহস্পসরটার ো অনোনে PPE েেেিার করা অেোিি রাখা উহচি।
•

•

দায়েে পেরা কাসজর এলাকা ও কমীর েোর এলাকার েংখো েেেিার পহরেিয ন এেং/অথো েীমােে করসি
পাসর, র্াসি কমীরা েে হদক খথসক অন্তি ছয় ফু ট (খর্মন-পাশ্াপাহশ্ এেং এসক অপসরর মুসখামুহখ িওয়ার েময়)
েজায় রাখসি পাসরন এেং েেেিাসরর মাসঝ পহরষ্কার এেং জীোণ্ুমুি না কসর িাসদর কাসজর যানটি খশ্য়ার না
করসি িয়। র্খন কাসজর যান অথো জায়গার মসযে দূরত্ব যাপন েম্ভেপর নয়, িখন দায়েে পেসদর খফে
কভাহরং অথো োিাসের প্রোি, িাপ, কুহলং অথো োয়ু চলাচসল প্রভাহেি িসে না এমন এলাকাগুহলসি খফে
কভাহরংসয়র েদসল প্লাহেক হশ্হডংসয়র খদওয়াসলর মসিা শ্ারীহরক েন্ধন প্রদান করসি িসে এেং খেগুহল েেেিারও
করসি িসে।
o

OSHA হনসদয হশ্কা অনুর্ায়ী শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় রাখার জনে োযা তিহর করা উহচি।

o

শ্ারীহরকভাসে েন্ধসনর হেকল্পসি অন্তভুয ি থাকসি পাসর: হেপ পদয া, খপ্লহক্সগ্লাে অথো েদৃশ্ উপকরণ্, অথো
অনোনে হনহিদ্র হেভাইোর অথো পাটিযশ্নার।

দায়েে পেসদর খুচসরা পসণ্ের হেনোে পাল্টাসনার জনে উৎোহিি করা িসচ্ছ র্াসি কমীসদর কাসজর েময় এেং
গ্রািকসদর ব্রাউহজংসয়র েময়, কমী এেং গ্রািকরা েমস্ত অহভমুসখ অন্তিপসে ছয় ফু সটর দূরত্ব েজায় রাখসি পাসর,
র্হদ না শ্ারীহরক েন্ধন রাখা থাসক (খর্মন খপ্লহক্সগ্রাে অথো কোশ্ খরহজোসর অংশ্গ্রিণ্)।
o

গ্রািকসদর েসে আলাপচাহরিার েময় কমীরা মাস্ক অথো কাপস়ির খফে কভাহরং েেেিার করসছ হকনা িা
দায়েে পেসদর অেশ্েই লেে রাখসি িসে। দায়েে পেরা গ্রািকসদর খকাসনা খফে কভাহরং ছা়িা খদাকাসন
প্রসেসশ্র অনুমহি খদসেন না, র্হদ িারা হচহকৎোগিভাসে খেটি েিে করার েমিােম্পন্ন িন এেং দু’েছসরর
খেহশ্ েয়ে িয়।

o

দায়েে পে হচহকৎোগি ো অনোনে স্বাযে অেযার কারসণ্ একটি মুসখর আেরণ্ পহরযান করসি অস্বীকার
কসর এমন খকাসনা েেহির কাছ খথসক হচহকৎো েংক্রান্ত ো অনোনে নহথপে অনুসরায করসি ো চাইসি
পারসেন না।

o

এই খেসে, দায়েে পেগুহলসক গ্রািকসদর জনে হপকআপ এেং/অথো খেহলভাহরর জনে হেকল্প পেহি েেেযা
করসি িসে, হনহদয ষ্টভাসে আেশ্েক পসণ্ের অোসক্সে হনহিি করসি, এর মসযে েীহমি না িসলও অন্তভুয ি রসয়সছ,
খাদেদ্রেে, ওেুয এেং হচহকৎোর েরঞ্জাম ো প্রসয়াজনীয় হজহনে।

o

দায়েে পেসদর কমী এেং গ্রািসকর কাজ করার এেং খকনাকাটার জনে পর্যাপ্ত জায়গা েংরেণ্ কসর রাখসি
িসে, র্াসি িারা উপর্ুি পহরমাসণ্ শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় রাখসি পাসর; দায়েে পেসদর এক-মুখী গহল তিহর
করার কথা হেসেচনা করা উহচি, নয়সিা হভস়ির অেযা পুনরহেনোে অথো পর্যায়ক্রসম কোশ্ খরহজোর
েেেিার করসি িসে।

•

দায়েে পেসদর খছাট জায়গাগুহলর (খর্মন কোশ্ খরহজোর, হলফ্ট, ভা়িার সরর হপছসন) েেেিার হনহেে করসি
িসে র্াসি এক একজসনর খেহশ্ েেহি েেেিার করসি না পাসর, র্হদ না খেই েমস্ত জায়গায় েকল েেহি একই
েময় গ্রিণ্সর্াগে খফে কভাহরং পসর থাসকন। িসে, েেেিারকারীসদর েংখো খেই জায়গার েেযাহযক েমিার 50%
এর খেহশ্ অহিক্রম করসি পারসে না, র্হদ না খেটি একজসনর অহযক েেেিার করসি পারসেন না েসল পহরকহল্পি
থাসক। দায়েে পেসদর হনরাপত্তার খপ্রাসটাকল েজায় রাখাকালীন েময়, োয়ু চলাচসলর েেেযা ো়িাসি িসে র্াসি
েেযাহযক পহরমাসণ্ োইসরর োিাে আেসি পাসর (অথযাৎ জানলা খুসল রাখুন, প্রযাসনর দরজা খখালা রাখুন)।

•

র্খনই উপলভে িখনই, স্পশ্য না কসর খপসমসন্টর হেকল্পগুহল অথো আসগ খথসক অথয পহরসশ্ায করার হেকল্প
েেেিাসরর জনে দায়েে পেসদর উৎোহিি করসি িসে। খর্খাসন েম্ভে, খেখাসন নগদ অথয, খক্রহেট কােয,
পুরস্কাসরর কােয, এেং খমাোইল হেভাইেগুহল াাঁটা াটি নুেনিম করুন।
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•

দায়েে পেসদর েরু গহল, িসলর রাস্তা অথো জায়গায় িীরহচহ্ন েি খটপ ো প্রিীক েেেিার কসর গ্রািকসদর
উভয়মুখী িাাঁটা পসথর হভ়ি কমাসি এেং েমস্ত োযারণ্ েেেহৃি চত্বরগুহল এেং োযারণ্ি লাইন তিহর িসি পাসর
অথো খলাক জমাসয়ি িসি পাসর এমন খকাসনা চত্বসর (খর্মন ক্লক ইন/আউট খেশ্ন, স্বাযে হিহনংসয়র খেশ্ন,
হেশ্রাসমর কে, কোশ্ খরহজোসরর চত্বর) ছয় ফু ট দূরত্ব েজায় রাখার হেগসনজ এেং দূরসত্বর মাকয ার হদসয় উপর্ুি
েেেযাপনা হনসি িসে।
o

খর্খাসনই েম্ভে খেখাসন, একমুখী হভ়িসক র্াওয়ার জনে উৎোহিি করসি মাকয ার অথো েন্ধন রাখুন।

•

দায়েে পেসদর অেশ্েই েমস্ত োযারণ্ভাসে েেেহৃি চত্বর এেং োযারণ্ি লাইন তিহর িসি পাসর অথো খলাক
জমাসয়ি িসি পাসর এমন খকাসনা চত্বসর (খর্মন ক্লক ইন/আউট খেশ্ন, স্বাযে হিহনংসয়র খেশ্ন, হেশ্রাসমর কে,
কোশ্ খরহজোসরর চত্বর, পসণ্ের কাছাকাহছ, গহলগুহলসি ইিোহদ) ছয় ফু ট দূরত্ব েজায় রাখার হেেয়টি উসেখ কসর
হেগসনজ এেং দূরসত্বর মাকয ারগুহল খপাে করসি িসে।

•

দায়েে পেসদর খুচসরা পণ্েগুহলর উপর স্পশ্য নূেনিম করার খচষ্টা করসি িসে, হনম্নরূসপ:
o
o

•

হেপুল পহরমাসণ্ আেজযনা এেং হভজা আেজযনার েেেিার েজযন কসর; এেং
গ্রািকসদর খকেলমাে খেই পণ্েগুহল স্পশ্য করার জনে উৎোহিি কসর খর্গুহল িারা হকনসেন (অথযাৎ
আইসটমগুহল পুনরায় িাসক খরসখ খদওয়া এ়িাসি িসে)।

দায়েে পেসদর খুচসরা খদাকাসনর হনহদয ষ্ট যাসনর হভিসর এেং োইসর, DOH COVID-19 এর হেগসনসজর োসথ
োমঞ্জেেপূণ্য প্রিীক খপাে করসি িসে। দায়েে পেগণ্ িাসদর কমযযল হনহদয ষ্ট হনজস্ব কাসোমাইজ করা োইসনজ
তিহর করসি পাসরন, হকন্তু খেই োইসনজ দপ্তসরর োইসনসজর োসথ েংগহিপূণ্য িসি িসে। হনম্নহলহখিগুহল কমী এেং
গ্রািকসদর মসন কহরসয় খদওয়ার জনে হেগসনজ েেেিার করসি িসে:
o

পরষ্পসরর খথসক ছয় ফু ট দূরত্ব েজায় রাখা না খগসল হনসজসদর নাক এেং মুখ খঢসক রাখসি িসে।

o

PPE র্থার্থভাসে েংরেণ্ করা, এেং র্খন োহিল করসি িসে িখন োহিল করা।

o

শ্ারীহরক দূরসত্বর হনসদয শ্ীকাগুহল খমসন চলা।

o

COVID-19 এর উপেগয ো েংক্রমসণ্র প্রহিসেদন করা, এেং হকভাসে এটি করা উহচি।

o

িাসির স্বাযেহেহয এেং পহরষ্কার ও জীোণ্ুমুিকরণ্ হনসদয হশ্কাগুহল খমসন চলা।

o

শ্বাে প্রশ্বাে েংক্রান্ত র্থার্থ স্বাযেহেহয এেং কাশ্োর হশ্ষ্টাচার খমসন চলা।

B. আবদ্ধ যাস্থ্ন সিাস্থ্বশ্
•

দায়েে পেগুহলসক অেশ্েই মানুসের েমাসেশ্ েীহমি করসি িসে (খর্মন কমযচারী েভা, খব্রক রুম, েক রুম)
র্িটা খেহশ্ েম্ভে এেং হভহেও ো খটহলকনফাসরহন্সং এর মসিা অনোনে পেহি েেেিার করা, খরাগ হনয়ন্ত্রণ্ ও
প্রহিসরায খকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর হনসদয হশ্কা "েেেো ও
হনসয়াগকিয াসদর জনে কসরানাভাইরাে খরাগ 2019 (COVID-19) এর জনে পহরকল্পনা এেং প্রহিহক্রয়ার অন্তেযিী
হনসদয হশ্কা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) । র্খন হভহেওকনফাসরহন্সং ো খটহলকনফাসরহন্সং েম্ভে িয় না, িখন দাহয়ত্বশ্ীল
দলগুসলার খখালা, ভালভাসে খভহন্টসলটাসরর মসযে হমটিং করা উহচি এেং হনহিি করা উহচি খর্ েেহি এক
আসরকজসনর মসযে ছয় ফু ট োমাহজক দূরত্ব েজায় রাখসে (খর্মন খচয়ার থাকসল, খচয়াসরর মযেেিী জায়গা খছস়ি
খদওয়া, কমীসদর পর্যায়ক্রসম খচয়াসর েেসি িসে)।
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•

দায়েে পেসদর হেশ্রামকে এেং খব্রক রুসমর মসিা খছাট চত্বরগুহলসি পর্যাপ্ত োমাহজক দূরসত্বর পালসনর অভোে
করসি িসে, এেং এই যরসনর এলাকায় র্খন োমাহজক দূরত্ব রো করা র্াসে না, িখন খলাক েমাগম েীহমি
রাখার জনে োইসনজ এেং হেসেম (খর্মন েেেহৃি িসচ্ছ েসল হচহ্ন) েেেিার করসি িসে; এেং

•

দায়েে পেসদর কমীসদর েময়েূহচ ছহ়িসয় হদসি িসে র্াসি খকাসনা েমাসেসশ্ (খর্মন হেশ্রাসমর েময়) োমাহজক
দূরত্ব েজায় রাখা (অথযাৎ ছয় ফু ট দূরত্ব) িসচ্ছ হকনা িা লেে রাখা র্ায়।

C. কিয স্থ্েস্থ্ের সরিয়িা
•

•

দায়েে পেসদর হনসজসদর মসযে েংসর্াগ এেং আসলাচনা কমাসি হনম্নহলহখি পেহিগুহলর মযে হদসয় েেেযা হনসি
িসে:
o

খকেলমাে খেই কমীসদর মসযে েশ্রীসর উপহযহি েীহমি করসি িসে র্াসদর কমযযাসন থাকা প্রসয়াজন;

o

কমযযাসন কাসজর েময় হনয়ন্ত্রণ্ করসি িসে;

o

োমাহজক দূরসত্বর হনসদয হশ্কা পালসনর জনে অন-োইট কমযচারীর েংখো হ্রাে করা;

o

হশ্ফটিং হেজাইন (অথযাৎ এ/হে টিম, আআর/র্াওয়ার েময় আগু হপছু কসর খদওয়া);

o

েম্ভে িসল, কার্যকলাসপর খশ্রণ্ীহেনোে, র্াসি কমীরা শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় রাখসি পাসর এেং একই েময় িাি
হদসয় পণ্ে স্পশ্য করার েংখো কমাসি পাসর (খর্মন একজন কমী েমস্ত পোহকংসয়র কাজ করসেন এেং একজন
হভন্ন কমী খেহলভাহরর কাজ করসেন); এেং/অথো

o

গ্রািকসদর হনসজসদর খকনাকাটার হজহনে েোসগ খনওয়ার জনে উৎোহিি করসেন, িসে িা আেশ্েক নয়।

দায়েে পেসদর প্রসয়াজন মসিা খকনাকাটার েময় হনয়ন্ত্রণ্ করসি িসে র্াসি েম্প্রোহরি পহরষ্কার এেং জীোণ্ুমুি
করার পেহি েহক্রয় করা র্ায়।

D. চলাচল ও বারিজে
•

দায়েে পেসদর েেযাহযক েমিার আেহশ্েক শ্িয খমসন চলসি অেশ্েই প্রহিষ্ঠাসনর মসযে হভস়ির প্রোি হনরীেণ্
এেং হনয়ন্ত্রণ্ করসি িসে।

•

েংসর্াগ র্থােম্ভে েীহমি করসি দায়েে পেগণ্সক অেশ্েই হপক-আপ এেং খেহলভাহরগুহলর জনে হনহদয ষ্ট এলাকা
যাপন করসি িসে।

•

দায়েে পেসদর স্পষ্টভাসে হনযযাহরি পৃথক প্রসেশ্ এেং প্রযাসনর পথ হদসি িসে, েম্ভে িসল।
o

দায়েে পেসদর প্রহিষ্ঠাসনর োইসর শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় খরসখ োহরেে কসর দাাঁ়ি করাসনার েেেযা গ্রািকসদর
জনে রাখসি িসে, র্ার মসযে চােু ে ইহেি ো মাকয ার েেেিাসরর মাযেমও রসয়সছ।

•

পণ্ে খেহলভাহরর জনে, দায়েে পেসদর স্পশ্য না কসর একটি খেহলভাহর েেেযার োস্তোয়ন করসি িসে, খর্খাসন
খেহলভাহর খনওয়ার েময় ড্রাইভার গাহ়িসি েসে থাকসে অথো খর্খাসন েম্ভে নয় খেখাসন, দায়েে পেরা
প্রিোহশ্ি কার্যকলাসপর উপর্ুি গ্রিণ্সর্াগে PPE প্রদান করসে র্ার মসযে নূেনিমভাসে খেহলভাহর প্রহক্রয়া চলাকালীন
েমসয়র জনে হেনামূসলে খেহলভাহরর োসথ জহ়িি েেহির জনে একটি মুসখর আেরণ্ অন্তভুয ি থাসক।

•

দায়েে পেগুহলসক পণ্েদ্রসেের একটি খলাে যানান্তর (উদাাঃ একজন খেহলভাহর ড্রাইভার খথসক) করার আসগ এেং
পসর অেশ্েই িাি জীোণ্ুমুি করসি িসে (খর্মন পণ্ে খলাে করসি শুরু করার আসগ িাি জীোণ্ুমুি করা; এেং
একোর েে পণ্ে খলাে করা িসয়সগসল, আোর িাসদর িাি জীোণ্ুমুি কসর েমাপ্ত করা)।
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•

উপরন্তু, র্িদূর েম্ভে কােযোইে এেং খদাকান খথসক হপকআপ েেেিার করসি, দায়েে পেসদর প্রহিষ্ঠাসন
গ্রািকসদর আো েীহমি করসি হক্লক-অোন্ড-কাসলক্ট, খেহলভাহর, হপক-আপ এেং খফাসনর মাযেসম খকনাকাটার মসিা
দূরেিী যান খথসক খকনাকাটার হেকল্পগুহল গ্রািকসদর হদসি িসে।

•

কমী এেং গ্রািসকর েেেিাসরর জনে হফটিং রুমগুহল িোন্ড েোসনটাইজার েসমি উপর্ুি পহরষ্কার এেং স্বাযেহেহযহর
প্রসয়াজনীয় হজহনে হদসয় েহিি আসছ হকনা িা দায়েে পেসদর হনহিি করসি িসে; এেংপ্রসিেক গ্রািসকর
েেেিাসরর পসর হফটিং রুমগুহল পহরষ্কার কসর জীোণ্ুমুি করার জনে কঠিনভাসে উৎোহিি করসি িসে।

•

দায়েে পেসদর প্রসর্াজে িসল
o
o
o
o

হনষ্ঠ েুসর্াগ-েুহেযা েন্ধ রাখসি িসে, র্ার মসযে রসয়সছ:

হনসজ পহরসেহশ্ি োর এেং নমুনা;
কোসফ এেং োইহনং/পানীয় পহরসেোর চত্বর, খটকআউট এেং খেহলভাহর েেিীি;
জসলর ঝরনা; এেং
মোগাহজসনর এলাকা।

II. জায়গা
A. প্ররিরোিূলক সরঞ্জাি
•

দায়েে পেসদর হনহিিভাসে খদখসি িসে র্াসি কমীরা গ্রািক অথো েিকমীসদর খথসক ছয় ফু সটর মসযে
থাকাকালীন খফে কভাহরং পসর থাসক। এমনকী গ্রািকসদর েসে আলাপচাহরিার এমন খর্সকাসনা েময় (খর্মন
ক্রসয়র জনে আহ্বান, িাসি খদওয়ার জনে খকাসনা আইসটম খমা়িাসনা) কমীসদর খফে কভাহরং পরসি িসে।

•

দায়েে পেগণ্সক এই হেেয়টি অেশ্েই হনহিি করসি িসে খর্ন একটি গ্রিণ্সর্াগে খফে কভাহরং পসর থাকসলই
গ্রািকরা খকেলমাে খুচসরা পসণ্ের খদাকাসন প্রসেসশ্র অনুমহি পায়; িসে এসেসে গ্রািসকর েয়ে দু’েছসরর খেহশ্ এেং
হচহকৎোগিভাসে খেই যরসণ্র কভাহরং েিে করসি পাসরন হকনা িা হেসেচে।

•

হনহদয ষ্ট কমযসেসের হক্রয়াকলাসপর জনে আেহশ্েক PPE এর প্রসয়াজনীয়িা ছা়িাও, দায়েে পেগুহলসক অেশ্েই
গ্রিণ্সর্াগে মুসখর আেরণ্ েংগ্রি করসি, তিহর করসি ো অনেথায় অজযন করসি িসে এেং এই যরসনর আেরণ্
কমযসেসে থাকাকালীন কমযচারীসদর হেনা মূসলে প্রদান করা উহচি। দায়েে পেগুহলর কাসছ মুসখর আেরণ্, মাস্ক
এেং অনোনে প্রসয়াজনীয় PPE এর পর্যাপ্ত খর্াগান থাকা উহচি, র্হদ খকাসনা কমযচারীর প্রহিযাপন প্রসয়াজন ো
একজন প্রসয়াজনীয় োোৎকারীর িা একান্ত প্রসয়াজন িয়। মুখ খঢসক রাখা মসযে অন্তভুয ি থাকসে, হকন্তু এিটু কুর
মসযে েীমােে নয়, কাপ়ি (উদা: োহ়িসি তিহর খেলাই করা কাপ়ি, কুইক কাটা, েন্দনা), োহজযকোল মাস্ক,
N95 খরেপাইসরটর এেং খফে হশ্ড।

•

মুসখর আেরণ্গুহল অেশ্েই পহরষ্কার করসি এেং েদলাসি িসে এেং খশ্য়ার করা র্াসে না। অনুগ্রি কসর কাপস়ির
মুসখর আেরণ্ এেং অনোনে যরসনর PPE েম্পহকয ি অহিহরি িসথের জনে খেইোসথ িা েেেিার এেং পহরষ্কাসরর
হনসদয শ্ােলীর জনে খরাগ হনয়ন্ত্রণ্ ও প্রহিসরায খকন্দ্র (CDC) এর হনসদয হশ্কা খদখুন।
o

মসন রাখসে কাপস়ির মুসখর আেরণ্ অথো হনষ্পহত্তসর্াগে মাস্কগুহল এমন কমযসেসের কার্যকলাসপ মুসখর আেরণ্
হিোসে গ্রিণ্সর্াগে িসে না খর্খাসন খফে কভাহরংসয়র আেহশ্েক শ্সিয র জনে েুরোর অহিহরি মাো
আসরাহপি। উদািরণ্স্বরূপ, N95 খরহস্পসরটরগুহল হচরাচহরিভাসে হনহদয ষ্ট খুচসরা েেেোহয়ক কার্যকলাপগুহলর জনে
প্রসয়াজন িসল, খকাসনা কাপ়ি ো োহ়িসি তিহর মাস্ক খেখাসন পর্যাপ্ত িি না। দায়েে পেগুহলসক এই যরসনর
হনরাপত্তা েরঞ্জাসমর জনে খপশ্াগি হনরাপত্তা এেং স্বাযে প্রশ্ােন (OSHA) মান খমসন চলসি িসে।
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•

দায়েে পেগণ্সক অেশ্েই কমযচারীসদর িাসদর হনজস্ব স্বীকৃ ি মুসখর আেরণ্ েেেিার করার অনুমহি হদসি িসে
হকন্তু কমযচারীরা িাসদর হনসজর মুসখর আেরণ্ েরেরাি করসি পারসেন না। উপরন্তু, এই হনসদয হশ্কা কমীসদর
িাসদর েেহিগি মাহলকানাযীন অহিহরি প্রহিরোমূলক আেরণ্ (খর্মন োহজযকাল মাস্ক, N95 খরহস্পসরটর, ো
খফে হশ্ড) পরা খথসক প্রহিসরায করসে না, অথো অনেথায় র্হদ দায়েে পে অনুর্ায়ী িাসদর কাসজর প্রকৃ হির
কারসণ্ কমীসদর আসরা খেহশ্ হনরাপত্তামূলক েেহিগি প্রহিরোমূলক েরঞ্জাম (PPE) েেেিাসরর প্রসয়াজন িয়।
হনসয়াগকিয াসদর েকল প্রসর্াজে খপশ্াগি হনরাপত্তা এেং স্বাযে প্রশ্ােন (OSHA) মান খমসন চলসি িসে।

•

দায়েে পেসদর র্ন্ত্রপাহি, খরহজোর এেং গাহ়ির মসিা হজহনেগুহল ভাগ করার পাশ্াপাহশ্ ভাগ করা পৃষ্ঠিসলর
স্পশ্য েীহমি করসি েেেযা হনসি িসে; অথো কমীরা র্খন খশ্য়ার করা োমগ্রীর অথো প্রায়ই স্পশ্য করা
পৃষ্ঠিসলর েংস্পসশ্য আেসে িখন িাসদর গ্লাভে (েেেোর উপর্ুি অথো হচহকৎোগিভাসে) পসর থাকসি িসে;
অথো েংস্পসশ্য আোর আসগ এেং পসর কমীসদর িাি েোহনটাইজ ো যুসি িসে।

•

দায়েে পেগুহলসক হনহিি করসি িসে খকাসনা যরসনর খাদেদ্রেে োমলাসনার েময় গ্লাভে পরা আসছ।

•

দায়েে পেগুহলসক অেশ্েই কমীসদর প্রহশ্হেি করসি িসে কীভাসে উপর্ুি উপাসয় PPE পরা, খুসল রাখা, পহরষ্কার
করা (প্রসর্াজে িসল), এেং খফসল খদওয়া িয়, র্ার মসযে েীহমি না িসলও অন্তভুয ি উপর্ুি মুসখর আেরণ্।

B. পররচ্ছন্নিা, পররষ্কার এবং জীবািুিুক্তকরি
•

প্রােহেকিা অনুর্ায়ী, দায়েে পেগণ্সক "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং খেেরকাহর খকন্দ্রগুহল পহরষ্কার এেং
জীোণ্ুমুি করার হনসদয হশ্কা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for
COVID-19), এেং "ছহ়িসয় প়িা থামান" (STOP THE SPREAD) খপাোর েসমি CDC এেং DOH এর
প্রস্তাহেি স্বাযেহেহয এেং েোহনসটশ্সনর আেহশ্েক শ্িয গুহল খমসন চলা িসচ্ছ হকনা িা দায়েে পেগণ্সক হনহিি
করসি িসে। দায়েে পেগণ্সক অেশ্েই লগ খমনসটন করসি িসে র্াসি পহরেুরণ্ ও জীোণ্ুমুিকরসণ্র িাহরখ,
েময় এেং পহরচ্ছন্নিার পহরের অন্তভুয ি থাকসে।

•

দায়েে পেসদর োইসট িাি খযায়ার জায়গা হদসি িসে এেং িা খদখাসশ্ানা করসি িসে, হনম্নরূসপ:
o

িাি খযাওয়ার জনে: োোন, গরম জসলর কল, এেং খফলা খদওয়া র্ায় এরকম কাগসজর খিাওয়াসল।

o

েোহনটাইজাসরর জনে: অন্তি 60% অোলসকািল েমহিি খকাসনা অোলসকািল হনভয র িোন্ড েোহনটাইজার খেই
েমস্ত জায়গার জনে খর্খাসন িাি খযায়ার েুহেযা উপলব্ধ ো োস্তেেম্মি নাও িসি পাসর।

o

দায়েে পেসদর, কমী এেং গ্রািসকর েেেিাসরর জনে পুসরা খদাকাসন িোন্ড েোহনটাইজার উপলব্ধ রাখসি িসে;
এটি েুহেযাজনক যানগুহলসি রাখসি িসে খর্মন গ্রািকসদর জনে প্রসেশ্ দ্বাসর এেং কোশ্ খরহজোসর অথো
খপসমন্ট টাহমযনাসল।

•

দায়েে পেসদর িোন্ড েোহনটাইজাসরর জায়গাগুহলর কাসছ লেণ্ীয়ভাসে ময়লা িাি োোন এেং জল হদসয় যুসি িসে
হচহহ্নি কসর হেগসনজ হদসি িসে; িোন্ড েোহনটাইজার লেণ্ীয়ভাসে ময়লা িাসি কার্যকর িয় না।

•

PPE েি, হভসজ হজহনেগুসলা খফলার জনে দায়েে পেগণ্সক জায়গাটির চাহরপাসশ্ অেশ্েই খফলার জায়গা রাখসি
িসে।

•

দায়েে পেগণ্সক খশ্য়ার করা এেং প্রায়ই স্পশ্য করা পৃষ্ঠিসলর জনে অেশ্েই উপর্ুি পহরষ্করণ্ এেং জীোণ্ুনাশ্ক
োমগ্রী প্রদান করসি িসে এেং খেই পৃষ্ঠিলগুহল েেেিাসরর আসগ এেং পসর কমীসদর খেই প্রসয়াজনীয় দ্রেে েেেিার,
উৎপাদসকর হনসদয শ্ােলী অনুেরণ্ কসর িারপর িাি পহরষ্কার করার জনে উৎোহিি করসি িসে।

•

দায়েে পেগণ্সকখুচসরা োমগ্রী যানটিসক হনয়হমিভাসে পহরষ্কার এেং জীোণ্ুমুি করসি িসে এেং অসনসকর দ্বারা
েেেহৃি উচ্চ ঝুাঁ হক েম্পন্ন যানগুহলসক আরও হনয়হমি পহরষ্কার এেং জীোনুমুি করসি িসে। অেশ্েই খুে ভাসলা
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এেং অন্তি প্রসিেক হশ্ফসটর পসর, প্রহিহদন, ো প্রসয়াজন অনুর্ায়ী আসরা ন ন ক্রমাগি কসর পহরষ্করণ্ এেং
জীোণ্ুমুিকরণ্ কসর খর্সি িসে। কীভাসে খফহেহলটিগুহল পহরষ্কার এেং জীোণ্ুমুি করসেন িার হেশ্দ হনসদয শ্ােলীর
জনে অনুগ্রি কসর DOH এর "COVID-19 এর জনে েরকাহর এেং খেেরকাহর খকন্দ্রগুহল পহরষ্কার করা এেং
জীোণ্ুমুি করার হেেসয় অন্তেযিীকালীন হনসদয হশ্কা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of
Public and Private Facilities for COVID-19) খদখুন।
o

দায়েে পেগণ্সক খরেরুমগুহল অেশ্েই হনয়হমি পহরষ্কার ও জীোণ্ুমুি করা হনহিি করসি িসে। েেেিাসরর
হিসকাসয়হন্সর ওপর হনভয র কসর খরেু মগুহল আসরা খেহশ্োর পহরষ্কার ও জীোণ্ুমুি করসি িসি পাসর।
▪

দায়েে পেগুহলসি খর্খাসন েম্ভে খেখাসন হেশ্রাম কসের েমিা কহমসয় দূরত্ব েজায় রাখার হনয়ম পালন
করা িসচ্ছ হকনা িা হনহিি করসি িসে।

o

দায়েে পেগুহলসক হনহিি করসি িসে হনেহন্ধি জীোণ্ুনাশ্ক েেেিার কসর হনয়হমিভাসে র্ন্ত্রপাহিগুহল
জীোণ্ুমুি করা িসচ্ছ, অন্তিপসে কমীসদর ন ন পহরেিয ন করা কাসজর খেশ্ন েসমি। EPA দ্বারা COVID19-এর হেরুসে কার্যকর হিসেসে শ্নাি িওয়া হনউইয়কয খেসটর পহরসেশ্ েংরেণ্ দপ্তসরর (Department of
Environmental Conservation, DEC) হনেহন্ধি িাহলকাভু ি োমগ্রীগুহল েেেিার করুন।

o

পহরষ্কার ো জীোণ্ুমুি করার পণ্েগুহল অথো পহরষ্কার ো জীোণ্ুনাসশ্র প্রহক্রয়া হনরাপত্তার ঝুাঁ হক তিহর কসর
অথো উপকরণ্ ো র্ন্ত্রপাহির কমযেমিা কহমসয় হদসল, দায়েে পেসদর হনষ্পহত্তসর্াগে গ্লাভসের েেেিার
এেং/অথো েরেরাসির মাসঝ িাি খযায়ার জায়গায় েেেযা করসি িসে এেং/অথো খেই যরসনর র্ন্ত্রপাহি
েেেিাসর কমী েংখোর েীমােেিা আনসি িসে।

•

একজন কমী ো গ্রািসকর COVID-19 পহজটিভ খকে শ্নাি িসল িার েংস্পসশ্য আো এলাকাগুহল পহরষ্কার এেং
জীোণ্ুমুি করার েেেযা দায়েে পেগুহলসক করসি িসে, এই যরসনর পহরষ্কার এেং জীোণ্ুনাসশ্র প্রহক্রয়ায়,
নূেনিমপসে, েেসথসক অহযক খলাক চলাচল এলাকা এেং খেহশ্ স্পশ্য করা িয় এমন পৃষ্ঠিল (খর্মন খভহন্টং
খমহশ্ন, িোন্ডসরইল, োথরুম, দরজার িািল) অন্তভুয ি করসি িসে।

•

র্হদ কাসরার COVID-19 েংক্রমসণ্র েসন্দি অথো হনিয়িা থাসক, িািসল, "আপনার প্রহিষ্ঠানসক পহরষ্কার এেং
িার জীোণ্ুমি
ু করণ্ (Cleaning and Disinfecting Your Facility)" েম্পহকয ি CDC-এর হনসদয হশ্কাগুহল িল:
o

অেুয েেহির েেেহৃি জায়গাগুহল েন্ধ করুন।
▪

দায়েে পেগণ্ েংক্রহমি অঞ্চলগুহলসক েন্ধ কসর হদসি পারসল, িাসদর কার্যকলাপ খর্ েন্ধ কসর হদসি িসে
িা নয়।

o

এলাকায় হেমান োিাে ো়িাসনার জনে োইসরর দরজা ও জানালা খুলুন।

o

পহরষ্কার ও জীোণ্ুমুি করার আসগ 24
অসপো করুন।

o

অেুয িওয়া েেহির েেেিার করা েমস্ত এলাকা পহরষ্কার কসর জীোণ্ুমুি করুন,খর্মন অহফে, োথরুম,
োযারণ্ চত্বর এেং খশ্য়ার করা র্ন্ত্রপাহি।

o

একোর এলাকাটি উপর্ুিভাসে জীোণ্ুমুি িসয় খগসল, খেটি েেেিাসরর জনে খখালা খর্সি পাসর।
▪
▪

খর্ কমীরা খেই অেুয েেহির
কাসজ হফরসি পাসরন।

ণ্টা অসপো করুন। 24

ণ্টা েম্ভে না িসল, র্িেণ্ েম্ভে িিেণ্

হনষ্ঠ ো হনকট দূরসত্ব হছসলন না িারা জীোণ্ুমুি িওয়ার অহেলম্ব পসরই

" হনষ্ঠ ো কাছাকাহছ" খর্াগাসর্াগ েম্পসকয িসথের জনে DOH এর "COVID-19 েংক্রমণ্ ো এক্সসপাজাসরর
পর কাসজ হফসর আো েরকাহর ও খেেরকাহর কমযচারীসদর জনে অন্তেযিীকালীন হনসদয হশ্কা" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) খদখুন।
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o

খদাকাসনর হনহদয ষ্ট যাসন আোর অথো েেেিার করার পসর োি হদসনর খেহশ্ েময় অহিোহিি িসয় খগসল,
অহিহরি পহরষ্কার কসর জীোণ্ুমুি করার প্রসয়াজন খনই, িসে হনয়হমি পহরষ্কার এেং জীোণ্ুমুি করার
কাজটি চালু রাখসি িসে।

•

খশ্য়ার করা োমগ্রী (খর্মন কাটয, োসস্কট>, খপসমসন্টর হেভাইে) োমলাসনার োসথ জহ়িি খুচসরা েেেোহয়ক
কার্যকলাসপর জনে, এলাকা (খর্মন হপকআসপর এলাকা) এেং/অথো পৃষ্ঠিল (খর্মন দরজা) এর েেেযাপনার
জনে, খেই এলাকা এেং োমগ্রীগুহল নূেনিমভাসে প্রিেি পহরষ্কার কসর জীোণ্ুমুি করা িয় েসল দায়েে পেসদর
হনহিি করসি িসে।

•

দায়েে পেসদর খফরি খদওয়া পণ্ে গ্রিণ্ এেং পুনরায় হেক্রসয়র জনে একটি পহরকল্পনা তিহর করসি িসে, অথো
নীহিগুহল েংসশ্াযন করসি িসে র্াসি কমী এেং গ্রািকসদর হনরাপত্তা হনহিি করা র্ায়, এর মসযে হকছু েময়কাসলর
জনে হনহদয ষ্ট হকছু আইসটম খফরি খদওয়া েীমােে করা খর্সি পাসর। দায়েে পেসদর খফরি খদওয়া পণ্েগুহল
পহরষ্কা কসর জীোণ্ুমুি করসি িসে, র্িদূর েম্ভে কার্যকরভাসে।

•

দায়েে পেগণ্সক অেশ্েই খাোর এেং পানীয় (খর্মন, োসফট োইসলর খাোর) ভাগ কসর খাওয়া হনহেে করসি
িসে, োহ়ি খথসক লাঞ্চ হনসয় আেসি উৎোহিি করসি িসে, এেং খর্খাসন, েম্ভে, খাোর খাওয়ার েময় োমাহজক
দূরত্ব েজায় রাখার মসিা পর্যাপ্ত জায়গা রাখসি িসে।

C. পর্য ায়িরিকভাস্থ্ব পুনরায় শুরু করা
•

খেই ভাসে োেযজনীন স্বাযে হেেয়ক জরুহর পহরহযহি চলাকালীন েম্পূণ্য েমিায় িারা খুলসি পারসছন না েসল,
উৎপাদন অথো কার্যকলাপ স্বাভাহেক মাোয় হফসর আোর আসগ পহরচালনগি েমেো েমাযাসনর েুসর্াগ হদসয়
দায়েে পেসদর পর্যায়ক্রসম পুনরায় কার্যকলাপ খখালার জনে উৎোহিি করা িয়। দায়েে পেসদর প্রথমোর
পুনরায় খখালার েময় পহরেিয সনর েসে মাহনসয় হনসয় হক্রয়াকলাপ উপলভে কসর খিালার জনে কমী েংখো, কাসজর
েময় এেং গ্রািকসদর েংখর্া েীহমি করার কথা হেসেচনা করসি িসে।

D. স্টর্াগাস্থ্র্াগ পররকল্পনা
•

দায়েে পেগণ্সক হনহিি করসি িসে খর্ আপহন খেসটর-ইেুে করা হশ্সল্পর হনসদয হশ্কাটি পর্যাসলাচনা কসরসছন এেং
েুসঝসছন, এেং এটিও হনহিি করসি িসে খর্ আপহন খেগুহল কার্যকর করসেন।

•

দায়েে পেসদর কমী, োোৎকারী এেং গ্রািকসদর জনে একটি কসথাপকথসনর পহরকল্পনা তিহর করসি িসে র্ার
মসযে প্রসর্াজে হনসদয শ্ােলী, প্রহশ্েণ্, হেগসনজ এেং কমীসদর িথে প্রদাসনর জনে যারাোহিক েেেযাপনা অন্তভুয ি
থাকসে। দায়েে পেরা ওসয়েসপজ, খটক্সট এেং ইসমল গ্রুপ আর খোশ্োল হমহেয়া তিহর করার কথা ভােসি
পাসরন।

•

দায়েে পেসদর PPE েেেিার েম্বসন্ধ CDC এেং DOH এর হনসদয হশ্কা খমসন চলার জনে গ্রািকসদর উৎোহিি
করসি িসে, হেসশ্েি খমৌহখক কসথাপকথন এেং হেগসনসজর মযে হদসয়, 6 ফু সটর শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় রাখা েম্ভে
না িসল খফে কভাহরংসয়র হেেয়টি।

•

দায়েে পেসদর উপর্ুি স্বাযেহেহয, শ্ারীহরক দূরত্ব েজায় রাখার হনয়ম, PPE এর উপর্ুি েেেিার এেং পহরষ্করণ্
ও জীোণ্ুনাসশ্র খপ্রাসটাকলগুহল খমসন চলার কথা কমী এেং গ্রািকসদর মসন কহরসয় হদসি খুচসরা খদাকাসনর হভিসর
এেং োইসর হেগসনজ খপাে করসি িসে।

III. প্ররিয়াসিূহ
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A. রিরনং এবং পরীো
•

দায়েে পেসদর কমীসদর জনে এেং খর্খাসন েম্ভে খেখাসন োোৎকারীসদর জনে োযেিামূলক প্রািেহিক স্বাযে
হিহনসয়র েেেযা োস্তোয়ন করসি িসে, িসে এই যরসণ্র হিহনং গ্রািক এেং খেহলভাহর কমীসদর জনে োযেিামূলক
িসে না।
o

কমীরা কমযসেসে হরসপাটয করার আসগ, র্িদূর েম্ভে হিহনংসয়র েেেযা দূরেিী যান খথসক করা খর্সি পাসর
(খর্মন খটহলসফান ো তেদুেহিক েমীো); অথো োইসটও করা খর্সি পাসর।

o

হিহনং খশ্ে িওয়ার পূসেয এসক অপসরর োসথ হনষ্ঠ ো হনকট দূরসত্ব থাকা শ্রহমকসদর পরষ্পসরর মসযে একহেি
িওয়ার খথসক হেরি রাখার জনে হিহনংসয়র েেেযা করা উহচি।

o

অন্তি েে কমী এেং হভহজটরসদর জনে হিহনং োযেিামূলক করসি িসে, (হকন্তু গ্রািকসদর জনে নয়), এেং
একটি প্রসনাত্তর েেেিার করসি িসে র্া হনযযারণ্ কসর খর্ কমী ো হভহজটরটির োসথ হনসম্নাি টনা সটসছ হক
না:
(a)
খজসনশুসন গি 14 হদসনর মসযে COVID-19 এর জনে পরীোয় পহজটিভ ফল এসেসছ ো র্ার মসযে
COVID-19 এর উপেগয রসয়সছ এমন কাসরার হনষ্ঠ ো হনকট েংস্পসশ্য খথসকসছন।
(b)

গি 14 হদসনর মসযে COVID-19 পরীোর ফল পহজটিভ এসেসছ; এেং/অথো

(c)

গি 14 হদসন িার COVID-19 এর খকানও লেণ্ খদখা হদসয়সছ হক না।

•

COVID-19 এর োসথ েংহেষ্ট উপেগয েম্পসকয েেযাহযক িালনাগাদকৃ ি িসথের জনে "কসরানাভাইরাসের লেণ্"
(Symptoms of Coronavirus) েম্পসকয CDC হনসদয হশ্কা খদখুন।

•

দায়েে পেগুহলর উহচি কমীসদর জনে এটি আেশ্েক করা র্াসি, র্হদ এেং র্খন উপসরাি খকান প্রসনর প্রহি
িাসদর উত্তসর পহরেিয ন িয় িারা খর্ন অহেলসম্ব িা প্রকাশ্ কসরন, খর্মন র্হদ িারা উপেগয অনুভে করসি শুরু
কসরন, কাসজর েময় ো িার পসর।

•

েম কমযেংযাসনর েুসর্াগ কহমশ্ন (Equal Employment Opportunity Commission ) ো DOH এর হনসদয হশ্কা
অনুর্ায়ী তদহনক িাপমাো পরীো করাও িসি পাসর। দায়েে পেগণ্সক কমযচারীর স্বাযে েংক্রান্ত খেটার (খর্মন
িাপমাোর খেটা) খরকেয রাখার ওপর হনসেযাজ্ঞা রাখা িসয়সছ।

•

দায়েে পেসদর হনহিি করসি িসে খর্ িাপমাোর পরীো েি খকাসনা কমী হিহনং করসল, হিহন খুচসরা পণ্ে
হেহক্রর খদাকাসন েম্ভােে েংক্রামক কমীসদর েংস্পসশ্য আোর খথসক আনুমাহনকভাসে েুরহেি। খর্ কমীরা হিহনং
কার্যক্রম েম্পাদন কসরন িাসদর খরাগ হনয়ন্ত্রণ্ ও প্রহিসরায খকন্দ্র (CDC), স্বাযে হেভাগ (DOH) এেং খপশ্াগি
হনরাপত্তা এেং স্বাযে প্রশ্ােন (OSHA) খপ্রাসটাকসলর োসথ পহরহচি কমযকিয া-হচহহ্নি েেহিসদর দ্বারা প্রহশ্হেি িওয়া
উহচি।

•

হিহনং করা কমীসদর জনে কমপসে একটি খফে মাস্ক েি PPE প্রদান করসি িসে এেং িাসদর িা েেেিার করসি
িসে, এেং িাসি গ্লাভে, একটি গাউন, এেং/অথো একটি খফে হশ্ড অন্তভুয ি িসি পাসর।

•

খর্ কমীর িীসন COVID-19 এর উপেগযগুহল পহজটিভ এসেসছ িাসদর কমযসেসে প্রসেসশ্র অনুমহি খদওয়া র্াসে না
এেং মূলোয়ন এেং পরীোর জনে হনসজর স্বাযেসেো প্রদানকারীর োসথ খর্াগাসর্াগ করার হনসদয শ্ হদসয় িাসক োহ়ি
পাঠিসয় হদসি িসে। দায়েে পেগণ্সক অহেলসম্ব খেট এেং যানীয় স্বাযে হেভাগসক খকেটি েম্বসন্ধ জানাসি িসে,
র্হদ COVID-19 এর পরীোর ফল পহজটিভ িয়। দায়েে পেগণ্সক কমযচারীটিসক স্বাযেসেো ও খটহেং হরসোসেযর
িথে প্রদান করসি িসে।
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•

দায়েে পসের COVID-19 এর েসন্দিভাজন ো হনহিি খকে ো COVID-19 এ আক্রান্ত েেহির োসথ হনষ্ঠ ো
কাছাকাহছ খর্াগাসর্াসগর পর কাসজ হফসর আেসি চাওয়া কমযচারীসদর েংক্রান্ত খপ্রাসটাকল ো পহলহে জানার জনে
"COVID-19 েংক্রমণ্ ো এক্সসপাজাসরর পর কাসজ হফসর আো েরকাহর ও খেেরকাহর কমযচারীসদর জনে
অন্তেযিীকালীন হনসদয হশ্কা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) খদখা উহচি।

•

দায়েে পেসদর খর্াগাসর্াসগর একটি খকন্দ্রীয় হেন্দু হনযযারণ্ করসি িসে খর্টির কার্যকলাপ, যান, হেফ্ট ো হদন
খভসদ পাথযকে িসি পাসর, খর্টি েমস্ত কমীর প্রনােলী পর্যাসলাচনার জনে গ্রিণ্ এেং প্রিেয়ন করসি দায়েে থাসক,
প্রনােলীসি উসেখ অনুর্ায়ী কমী এেং োোৎকারীসদর মসযে পরেিীসি COVID-19 েম্পহকয ি উপেগয খদখা হদসল
এই যরসণ্র খর্াগাসর্াসগর মাযেসমই িারা পাটিয হিোসে িা হচহহ্নি কসর।

•

দায়েে পেসদর েুরোর হনরীেণ্কারী করার জনে একটি যান হনযযারণ্ করসি িসে র্ার দাহয়সত্বর মসযে যানটির
হনরাপত্তা পহরকল্পনার েমস্ত হদক ক্রমাগি খমসন চলা িসচ্ছ হকনা অন্তভুয ি থাসক।

•

র্িদূর েম্ভে, দায়েে পেসদর েকল কমী ও োোৎকারী েি প্রসিেক েেহির একটি লগ েজায় রাখসি িসে র্ারা
কমযসেসে অথো কাসজর এলাকায় অনে েেহিসদর হনষ্ঠ ো হনকট েংস্পসশ্য আেসি পাসরন; খেই েকল গ্রািক এেং
খেহলভাহরর েেহিসদর োদ হদন র্ারা উপর্ুি PPE েেেিার কসর কাজ কসরন ো স্পশ্যহেিীন মাযেম দ্বারা েঞ্চাহলি
িয়। লসগ খর্াগাসর্াসগর িথে থাকসি িসে, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত িসল র্াসি েে পহরহচহি শ্নাি
করা খর্সি পাসর, খুাঁসজ পাওয়া র্ায় এেং িাসক জানাসনা র্ায়। দায়েে পেগণ্সক অেশ্েই খেট এেং যানীয় স্বাযে
দপ্তসরর েংস্পশ্য খুাঁসজ খের করার উসদোগগুহলর োসথ েিসর্াহগিা করসি িসে।

•

গ্রািকরা একটি স্বাসযের িীন েম্পূণ্য করসে অথো খর্াগাসর্াসগর িথে হদসি িসেই েসল খকাসনা হকছু োযেিামূলক
করসি পাসরন না দায়েে পেরা, িসে গ্রািকসদর খেটি করার জনে উৎোহিি করসি পাসরন। দায়েে পে
খর্াগাসর্াসগর িথে প্রদাসনর জনে গ্রািকসদর একটি হেকল্প প্রদান করসি পাসরন র্াসি িারা লসগ হলসখসি পাসরন এেং
খর্াগাসর্াগ ট্রোক করার জনে খর্াগাসর্াগ করসি পাসরন, প্রসয়াজসন।

B. শ্নাক্ত এবং খুুঁস্থ্জ স্টবর করা
•

দায়েে পেগুহলর োইসট খকাসনা কমযচারীর COVID-19 পরীোয় পহজটিভ ফলাফল িসয়সছ েসল জানসি পারসল
িাসদর অেশ্েই অহেলসম্ব খেট এেং যানীয় স্বাযে হেভাগসক খেই েম্পসকয জানাসি িসে।

•

েেেোর খটহেংসয় কসথাপকথনকারী খকাসনা কমী, োোৎকারী অথো গ্রািসকর ফল পহজটিভ এসল, কমযসেসে েমস্ত
পহরহচহিসক খুাঁসজ োর করা এেং লসগ নাম খলখা েমস্ত কমীর খেট এেং যানীয় স্বাযে হেভাসগ জানাসনার জনে
এেং খুচসরা েেেোহয়ক খেসে খেই কমীর COVID-19 এর উপেগয শুরু িওয়ার অথো পহজটিভ পরীহেি িওয়ার
48 ন্টা আসগ প্রসেশ্ কসরহছসলন এমন োোৎকারী/গ্রািকসক (খর্মন প্রসর্াজে) জানাসনার জনে, খর্টি আসগ িসয়
দায়েে পেসদর খেট এেং যানীয় স্বাযে হেভাসগর েসে েিসর্াহগিা করসি িসে, িসে খফোসরল এেং খেট আইন
এেং প্রহেযান অনুর্ায়ী খগাপনীয়িা েজায় রাখসি িসে।

•

খেট এেং যানীয় স্বাযে হেভাগগুহল েংক্রাহমি অথো েংস্পসশ্য আো েেহির খিাম আইসোসলশ্ন অথো খকায়াসরহন্টন
েসমি হনরীেসণ্র েেেযা োস্তোয়ন করসে এেং গহিহেহয েীহমি করসে।

•

খর্ েেহিসদর COVID-19 থাকা েেহির হনষ্ট ো হনকট েংস্পসশ্য এসেসছন েসল েিকয করা িসয়সছ, এেং ট্রোহকং
ো অনে খকাসনা পেহি অেলম্বন করসি েিকয করা িসয়সছ, েিকয িওয়ার পসর িাসদর হনসজসদর হনসয়াগকিয ার
কাসছ হনসজসদরই হরসপাটয করসি িসে এেং উপসরর উসেহখি খপ্রাসটাকল খমসন চলসি িসে।
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IV. রনস্থ্য়াগকারীর পররকল্পনাসিূহ
দায়েে পেসদর অেশ্েই েম্পূণ্য হনরাপত্তার পহরকল্পনাগুহল কমযসেসের প্রােসন এমনভাসে খপাে করসি িসে র্াসি নজসর
আসে। COVID-19 এর হেস্তার খরায করসি পহরকল্পনা গঠসনর জনে খেট, েেেোর মাহলক এেং পহরচালকসদর পথ
খদখাসি, একটি েেেোর হরওসপহনংসয়র হনরাপত্তা পহরকল্পনার খটমসপ্লট উপলব্ধ কসরসছ।
রনরাপত্তার আস্থ্রা িিে, রনস্থ্দযরশ্কা এবং ররস্থ্সাসয গুরল এখাস্থ্ন উপলব্ধ:
হনউ ইয়কয খেট স্বাযে দপ্তসরর নসভল কসরানাভাইরাসের (COVID-19) ওসয়েোইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মাহকয ন র্ুিরাসের খরাগ হনয়ন্ত্রণ্ ও প্রহিসরায কসরাভাইরাে (COVID-19)
ওসয়েোইটhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
খপশ্াগি হনরাপত্তা এেং স্বাযে প্রশ্ােন COVID-19 ওসয়েোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনস্থ্চর রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন স্টর্ আপরন এই রনস্থ্দযরশ্কা অনুর্ায়ী পররচালনা করার জনে আপনার
দায়বদ্ধিা পস্থ্েস্থ্েন এবং বুস্থ্েস্থ্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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