
 

 

 

 

 

 

COVID -19 জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থ্াি সময় ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কািকিণ 
কার্যকলাপপি জনয অন্তবযতীকালীন রনপদয রিকা 

 
 
আপরন এই নরিটি পপড় রনপে রনরিত কিপত পাপিন। 
 
15 জনু 2020 তারিখ অনুসারি 

উপেিয 

COVID-19 জনস্বাস্থ্য জরুরি সমরে খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কারিি রিোকলারপি জনয এই অন্তববতী রনরদব রিকা 
("খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কারিি রিোকলাপগুরলি জনয অন্তববতী COVID-19 রনরদব রিকা") খুচিা ভাড়া, 
মমিামরতি মারলক/অপারিটিরদি প্রদারনি জনয ততরি কিা হরেরে এবং বারিরজযক ভাড়া এবং তারদি কমবচািী এবং 
ঠিকাদািরদি সতকব তাি সারে COVID-19 এি খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কারিি কাজ চারলরে যাওো বা পুনিাে 
মখালাি জনয সহােতাি জনয ততরি হরেরে।  

এই রনরদব রিকা শুধুমাত্র খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কারিি কাজ মযমন- ইরলকট্ররনক্স মমিামত, সিঞ্জাম ভাড়া, 
মপািাক ভাড়া, লররামযাট, অনযানয মপািাক/কাপড় পরিষ্কাি মসবা এবং আবারসক পরিষ্কাি পরিরেবাি মেরত্র প্ররযাজয। 
এই রনরদব রিকা খুচিা চুল রবেেক পরিরেবাগুরলরত প্ররোগ হে না মযমন চুরলি মসলুন বা নারপরতি মদাকান; সাধািি 
খুচিা রবরিতািা মযমন বইরেি মদাকান, মুরদি মদাকান, বা মপািারকি মদাকান; বা মমাটি গারড় িে, রবিে, ইজািা 
মদওো বা ভাড়া রবেেক বযবসাে। বতব মারন কাববসাইড এবং ইন-মটাি রপকআরপি সারে পরিচারলত খুচিা বযবসাগুরলরক 
যোসম্ভব এটিরক মমরন চলা উরচত। এই পরিরেবাগুরল কীভারব রনিাপরদ পরিচালনা কিরত হে মস সম্পরকব  তরেযি জনয, 
"কাববসাইড এবং ইন-মটাি রপকআপ খুচিা বযবসারেক কাযবিরমি জনয মটরটি অন্তববতীকালীন COVID-19 রনরদব রিকা" 
(Interim COVID-19 Guidance for Curbside and In-Store Pickup Retail Business Activities) মদখুন। 

এই রনরদব রিকাগুরল মকবলমাত্র নযযনতম প্ররোজনীেতা এবং রনরোগকতব া অরতরিক্ত সতকব তা এবং রনরেধাজ্ঞা জারি কিরত 
পারিন। এই রনরদব রিকাগুরল মটরটি পুনিাে মখালাি রিতীে ধারপি সমে জনস্বারস্থ্যি জনয ময অভযাস বা চচব াগুরল 
সবরেরক ভারলা বরল জানা মগরে তাি ওপি রভরি করি কিা হরেরে এবং এই রনরদব রিকাগুরল ময নরে রভরিক তা ঘনঘন 
পরিবরতব ত হরত পারি বা হে। দারেত্বিীল পে এবং আরিাহী - রনরচ মযভারব সংজ্ঞারেত কিা হরেরে - খুচিা ভাড়া, 
মমিামত এবং বযবসারেক কাযবকলারপি সারে সম্পরকব ত সমস্ত স্থ্ানীে, মটট এবং যুক্তিাষ্ট্রীে আবরিযকতাগুরল মমরন চলাি 
জনয দােবদ্ধ। দারেত্বিীল পে এই আবিযকতাগুরলি মযরকারনা আপরডট হরল মস রবেরে অবগত োকা, মসইসারে 
মযরকারনা খুচিা বযবসা সংিান্ত কাযবকলাপ এবং/অেবা সাইরটি রনিাপিা পরিকল্পনারত মসগুরল অন্তভুব ক্ত কিাি জনযও 
তকরিেতরযাগয। 

পটভূরম 

7 মাচব , 2020 তারিরখ, গভনবি অযারু এম. কুওরমা COVID-19 এি পরিরপ্ররেরত একটি জরুরি অবস্থ্া মঘােিা করি 
রনববাহী আরদি 202 জারি করিরেরলন। সমগ্র রনউ ইেকব  জরুড় COVID-19-এি করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘরটরে। আরিা 
েরড়রে পড়া হ্রাস কিরত, মযখারন সম্ভব, বযরক্তরদি মরধয অবিযই অন্তত েে িুরটি সামারজক দযিত্ব বজাে িাখরত হরব। 

20 মাচব  2020 তারিরখ গভনবি কুওরমা রনববাহী আরদি 202.6 জারি করিন, যারত সমস্ত মগৌি বযবসাগুরলরক দপ্তরিি 
দপ্তি মধযস্থ্ কমীরদি কাজকমবরক বন্ধ িাখাি রনরদবি মদওো হে। অতযাবিযকীে বযবসা, ঠিক মযভারব এম্পাোি মটট 
মডরভলপরমন্ট করপবারিিন (Empire State Development Corporation, ESD) রনরদব রিকা িািা সংজ্ঞাবদ্ধ কিা হরেরে, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/CurbsideInStoreRetailMasterGuidance.pdf
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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পরিচালনরবরধ বযরক্তগত রনরেধাজ্ঞাি িতব াবলীি মরধয প্ররযাজয নে রকন্তু রনউ ইেকব  মটট রডপাটব রমন্ট অব মহলে 
(Department of Health, DOH) িািা জারি কিা পরিচ্ছন্ন এবং রনিাপদ কারজি পরিরবি বজাে িাখাি জনয 
প্ররোজনীে পরিচালনরবরধ এবং রনরদবিাবলী মমরন চলরত হরব এবং যত মবরি সম্ভব সামারজক দযিত্ব বজাে িাখরত দঢৃ় 
অনুরিাধ কিা হরেরে।  

12 এরপ্রল, 2020 তারিরখ, গভনবি কুওরমা সমস্ত অতযাবিযকীে বযবসােীক প্ররতষ্ঠানরক তাি কমীরদি, যািা কমবস্থ্রল 
উপরস্থ্ত আরে, রবনামযরলয তারদি মুরখি আবিি, যা তারদি কারজি সমে জনসাধািি বা গ্রাহকরদি সরে সিাসরি 
মযাগারযাগ কিাি সমে অবিযই বযবহাি কিরত হরব, তা প্রদান কিরত রনববাহী আরদি 202.16 জারি করিরেরলন। 15 
এরপ্রল 2020 তারিরখ গভনবি কুওরমা রনববাহী আরদি 202.17 জারি করিরেন, যা দইু বেরিি মবরি বেসী এবং 
রচরকৎসাগতভারব মুরখি আবিি সহয কিরত সেম সকলরক একটি সববজনীন স্থ্ারন এবং যখন সামারজক দযিত্ব বজাে 
িাখা সম্ভব নে, বা যখন সামারজক দিুত্ব বজাে িাখরেন না, তখন তারদি নাক ও মুখ একটি মাস্ক অেবা কাপরড়ি 
ততরি মুরখি আবিি রদরে ঢাকাি জনয রনরদবি মদে। 16 এরপ্রল 2020 তারিরখ গভনবি কুওরমা রনববাহী আরদি 202.18 
জারি করিন যা সিকারি এবং মবসিকারি পরিবহি বা অনযানয ভাড়াি পরিবহি বযবহাি কিা দইু বেরিি মবরি 
বেরসি এবং রচরকৎসাগতভারব একটি মুরখি আবিি সহয কিরত সেম সকলরক অবিযই মকারনা যাত্রাি সমে তারদি 
নাক এবং মুরখএকটি মাস্ক অেবা মুরখি আবিি পিাি রনরদবি মদে। এোড়াও সিকারি বা মবসিকারি পরিবহরনি 
মযরকারনা পরিচালক বা চালকরক একটি মুরখি আবিি বা মাস্ক যা তারদি নাক এবং মুখ মঢরক িারখ, তা পিাি 
রনরদবি মদে যখন গারড়রত যাত্রী োরক। বযবসারেক প্ররতষ্ঠারনি পরিচালক/মারলকরদি, মুরখি আবিি বা মারস্কি 
আবরিযকতা না মমরন চলা বযরক্তবগবরক প্ররবি কিরত না মদওোি অরধকাি প্রদান করি গভনবি কুওরমা, 29 মম, 2020 
তারিরখ রনববাহী আরদি 202.34 জারি করিরেন। 

26 এরপ্রল, 2020 তারিরখ গভনবি কুওরমা মঘােিা করিন ময তেয-পরিচারলত, আঞ্চরলক রবরেেরি পযবাে রভরিরত রনউ 
ইেরকব  রিল্প এবং বযবসা পুনিাে মখালাি বযাপারি পযবােিরম দরৃিভরে গ্রহি কিা হরব। 4 মম 2020 তারিরখ গভনবি 
বযবস্থ্া করিন ময নতুন COVID-19 সংিমি জনস্বাস্থ্য পরিরেবা লেি রভরিক পিীো এবং কন্টাক্ট মট্ররসং সহ 
জনস্বারস্থ্যি রবরভন্ন রদক মাোে মিরখ আঞ্চরলক রবরেেিটি কিা হরব। 11 মম, 2020এ, গভনবি কুওরমা মঘােিা 
করিন ময, রনউ ইেরকব ি মবি রকেু অঞ্চরল 15 মম, 2020-এি প্রেম পযবাে শুরু হরব, যা উপলভয আঞ্চরলক মমরট্রক্স 
এবং সযচরকি উপি রভরি করি। 29 মম, 2020 তারিরখ, গভনবি কুওরমা মঘােিা করিরেন ময মটরটি রবরভন্ন অঞ্চরল 
রিওরপরনংরেি রিতীে পযবাে শুরু হরব, এবং ভাইিাসটি কীভারব প্ররতরিাধ কিা মযরত পারি তা অনবিত পযবরবেি 
কিাি জনয রনউ ইেকব বাসী, সিকারি কমবকতব া এবং রবরিেজ্ঞরদি জনয মটরটি রবসৃ্তত মডটা সংগ্ররহি প্ররচিারক একরত্রত 
কিরত একটি নতুন প্রািরম্ভক সতকীকিি ডযািরবাডব  বাস্তবােন বযবহাি কিাি কোও মঘােিা করিরেন। 

রনরচি মান োড়াও, অতযাবিযক এবং অনাবিযক উভে বযবসা স্বাস্থ্য রবভাগ (Department of Health, DOH) এি 
জারি কিা পরিচ্ছন্ন এবং রনিাপদ কমব পরিরবি বজাে িাখাি জনয রনরদবিনা ও আরদি মমরন চলরত হরব। 

অনুগ্রহ করি লেয করুন ময, রনউ ইেকব  মটট িািা ইসুয কিা অনযানয পরিচালনা রবরধ মেরক এই নরেরত উরেখ কিা 
পরিচালনা রবরধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররতক রনরদব রিকা প্ররোগ কিা হরব। 

রনউ ইয়কয  মেপটি দারয়ত্বিীল খুেিা ভাড়া, মমিামত, এবং রিরনং সারভয স কার্যক্রপমি মান  

মকারনা খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কাি মসবা কাযবকলাপ রনম্নরলরখত নযযনতম মটরটি মান এবং প্ররযাজয মিডািাল 
প্ররোজনীেতা পযিি না করি হরত পারি না, যাি অন্তভুব ক্ত, রকন্তু তারতই সীরমত নে, আরমরিকানস উইে রডরজরবরলটিজ 
অযাক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), মিাগ রনেন্ত্রি ও প্ররতরিাধ মকন্দ্র (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), পরিরবি িো সংস্থ্া (Environmental Protection Agency, EPA), এবংইউনাইরটড মটটস 
রডপাটব রমন্ট অব মলবাি (United States Department of Labor)'স অকুরপিনাল মসিটি অযান্ড মহলে অযাডরমরনরেিন 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এি নযযনতম মান পযিি কিা।  

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/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/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
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COVID-19 জনস্বাস্থ্য সম্পরকব ত জরুরি পরিরস্থ্রতি সমে সমস্ত খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কাি মসবা সংিান্ত 
কাযবকলারপি মেরত্র এই রনরদব রিকাে োকা মটরটি মানদণ্ডগুরল মটট িািা সংরিারধত বা িদ না কিা পযবন্ত প্ররযাজয 
োকরব। খুচিা ভাড়া, মমিামত বা পরিষ্কারিি বযবসারেি মারলকানাধীন/অপারিটি বা মারলক / অপারিটি কতৃব ক 
মরনানীত অনয মকারনা পরেি (উভে মেরত্রই, "দারেত্বিীল পে"), এই মানদণ্ডগুরল পযিি কিাি জনয দােবদ্ধ 
োকরবন। 

রনরচি রনরদব রিকা রতনটি রনরদবি রবভারগ সংগঠিত কিা হরেরে: মানুে, স্থ্ান, এবং প্ররিোসমযহ 
 

 
I. মানুষ 

A. িািীরিক দিূত্ব 

• দারেত্বিীল পেরক রনরিত কিরত হরব ময মযরকারনা খুচিা ভাড়া, মমিামত এবং পরিষ্কাি কাযবিরমি জনয, কমী 
এবং গ্রাহকরদি উপরস্থ্রত একটি রনরদবি এলাকাি জনয সরববাচ্চ 50% এি মবরি সীমাবদ্ধ োকরব না, যা গ্রাহকরদি 
অন্তভুব ক্ত, যারদি অনযরদি মেরক েে িুট পৃেকীকিি বজাে িাখরত হরব এবং সব মেরত্রই মকবল মকারনা মদাকারন 
প্ররবরিি অনুমরত মদওো উরচত যরদ তািা গ্রহিরযাগয মিস কভারিং পরি োরক; তরব প্রদি ময গ্রাহক দইু বেরিি 
মবরি বেরসি এবং মমরডকযারল এ জাতীে কভারিং সহয কিরত সেম। কমবচািীগিওগ্রাহকরদি সারে রমেরিো কিাি 
সমে মিস কভারিং বযবহাি কিরব (উদাহিিস্বরূপ একটি মকনাকাটা রিং কিা, একটি আইরটম মমাড়ারনা), 
এমনরক যরদ তািা েে বা তরতারধক িুট বযবধারন োরক; এবং 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই কমবচািী এবং গ্রাহকরদি মরধয অন্তত েে িুট দযিত্ব বজাে িাখরত হরব, যরদ না মযল 
কাযবকলারপি রনিাপিাি জনয একটি স্বল্প দযিরত্বি প্ররোজন হে (উদাহিিস্বরূপ কযাি মিরজটাি, চলন্ত এবং উরিালন 
সিঞ্জাম)। গ্রাহকরদি সারে রমেরিো কিাি সমে কমীরদি অবিযই গ্রহিরযাগয মিস কভারিং পিরত হরব (মযমন 
একটি মকনাকাটা রিং কিা, একটি আইরটম মমাড়ারনা) এবং কমীিা অনয বযরক্তি েে িুরটি মরধয োরকন। যরদ 
অনয মকউ অপ্রতযারিতভারব েে িুরটি মরধয আরস তাহরল কমীরদি অবিযই মুখ মঢরক িাখাি জনয প্রস্তুত োকরত 
হরব। 

o COVID-19 এি জনয স্বীকৃত মুরখি আবিিগুরলি মরধয অন্তভুব ক্ত রকন্তু সীরমত নে, মুখ এবং নাক উভেই 
ঢারক এিকম কাপরড়ি মুরখি আবিি এবং রডজরপারজরবল মাস্কস। 

o যরদও, কারজি ধিরনি জনয মযখারন সাধািিত বযরক্তগত সুিোমযলক সিঞ্জারমি (PPE) একটি উচ্চ মারনি 
সুিোি প্ররোজন মসইসব মেরত্র কমবরেরত্রি কাযবকলাপগুরলি জনয কাপরড়ি, রডজরপারজরবল, বা অনযানয বারড়রত 
ততরি মুরখি আবিি স্বীকৃত নে। মসইসমস্ত কাযবকলারপি জনয, মপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) রনরদব রিকা অনুযােী সংজ্ঞারেত কিা রবদযমান 
রিরল্পি মানদণ্ড অনুযােী N95 মিরিরিটাি বা অনযানয PPE বযবহাি কিা অবযাহত িাখা উরচত। 

• দারেত্বিীল পে কমব এলাকা ও কমবচািীি বসাি এলাকাি সংখযা বযবহাি পরিবতব ন এবং/অেবা সীমাবদ্ধ কিরত 
পারি, যারত কমবচািীিা সব রদক মেরক অন্তত েে িুট (মযমন-পারি এবং যখন এরক অপরিি মুরখামুরখ হে) 
এবং বযবহারিি মরধয পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত না করি কমব মেত্র মিোি কিরে না। ওোকব  মটিনগুরলি মরধয 
দযিত্ব বজাে িাখা সম্ভব না হরল, দােবদ্ধ পেগিরক অবিযই মুরখি আবিি প্রদান কিরত হরব মসগুরল বযবহাি কিা 
বাধযতামযলক কিরত হরব বা মযখারন প্লারটরক রবভাজক মদওোরলি মরতা বস্তুগত বাাঁধা, বােুপ্রবাহ, রহটিং, কুরলং, 
বা বাে ুচলাচরল বাাঁধা সৃরি কিরব না মসখারন মুরখি আবিরিি পরিবরতব মসগুরলি বরদাবস্ত কিরত হরব। 

o বযবহাি কিা হরল OSHA রনরদব রিকা অনুযােী রিরজকযাল বযারিোিগুরল যোস্থ্ারন স্থ্াপন কিা উরচত। 

https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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o বস্তুগত বাাঁধাি রবকল্পগুরল অন্তভুব ক্ত কিরত পারি: িারল করি কাটা পদব া, মপ্লরক্সগ্লাস বা মসই ধিরনি উপকিি, 
বা অনযানয অপ্ররবিয রবভাজক বা পাটিব িনগুরল।  

• দারেত্বিীল পেরক খুচিা রবনযাস পরিবতব ন কিরত উৎসারহত কিা হে যারত কমবচািী এবং গ্রাহকিা সব রদক মেরক 
অন্তত েে িুট দযরি োরকন যখন কমীিা কাজ কিরেন এবং গ্রাহকিা ব্রাউজ কিরেন, যরদ না িািীরিক 
প্ররতবন্ধকতা না োরক (মযমন কযাি মিরজটারি মপ্লরক্সগ্লাস বা পাটিব িন)। 

o দারেত্বিীল পে কমীরদিরক গ্রাহকরদি সারে রমেরিো কিাি সমে অবিযই কাপরড়ি মুরখাি বযবহাি কিরত 
বলরব। দারেত্বিীল পে মুখ না মঢরক গ্রাহকরদি মদাকারন ঢুকরত মদরব না, যরদ মমরডকযারল সহয কিরত পারি, 
এবং তারদি বেস দইু বেরিি মবরি হে। 

o রচরকৎসাগত বা অনযানয স্বাস্থ্য অবস্থ্াি কািরি মুরখি আবিি পরিধান কিরত অস্বীকাি করি এমন গ্রাহরকি 
কাে মেরক রচরকৎসা সংিান্ত বা অনযানয ডকুরমরন্টিন জনয অনুরিাধ কিা দারেত্বিীল দলগুরলি জনয রনরেদ্ধ। 

o দারেত্বিীল পেরক অবিযই কমী এবং গ্রাহকরদি জনয পযবাপ্ত জােগা সংিেি কিরত হরব, যোযে সামারজক 
দযিত্ব রবরবচনা করি; দারেত্বিীল পরেি উরচত একমুখী আইজল ততরি কিা, অনযোে ট্রারিক প্রবাহ পুনরববনযাস 
কিা, অেবা রবকল্প কযাি মিরজটাি বযবহাি কিা। 

• দারেত্বিীল পেরক একই সমরে একজরনি মবরি কমবচািীরক একটি মোট জােগাি (মযমন কযাি মিরজটারিি রপেরন, 
রলিট, টক রুম, ) বযবহাি রনরেদ্ধ কিরত হরব, যরদ না মসই সমে মসই জােগা োকা সকল কমবচািীিা স্বীকৃত 
মুরখি আবিি পরি োরকন। যাইরহাক, দখল কখনই স্থ্ারনি সরববাচ্চ ধািি েমতাি 50% অরতিম কিা উরচত 
নে, যরদ না এটি একটি একক দখলদাি িািা বযবহারিি জনয পরিকল্পনা কিা হে। দারেত্বিীল পরেি উরচত 
রনিাপিা মপ্রারটাকল বজাে িাখাি পািাপারি বাইরিি বাতারসি মাধযরম মভরন্টরলিন বাড়ারনা (মযমন জানালা মখালা, 
দিজা মখালা িাখা)। 

• দারেত্বিীল পরেি উরচত িিবহীন অেব প্রদান বা উপলভয হরল সামরন িওনা হওোি অপিন বযবহাি কিরত 
উৎসারহত কিা। মযখারন সম্ভব, মসখারন নগদ অেব, মিরডট কাডব , পুিস্কারিি কাডব , এবং মমাবাইল রডভাইসগুরল 
ঘাাঁটাঘাটি কম করুন। 

• দারেত্বিীল পে সরু গরল, হলওরে, বা খারল জােগাগুরলরত মটপ বা তীি রচহ্ন বযবহাি করি উভে রদরক পারে 
মহাঁরট চলা কমারনাি বযবস্থ্া রনরত হরব, এবং সকরলি বযবহাি কিরত হে এমন অঞ্চলগুরলরত এবং লাইন ততরি হে 
এমন অঞ্চলগুরলরত বা মলাকজন সমরবত হে (মযমন কারজ আসাি/কাজ মেরক যাওোি সমে রলরপবদ্ধ কিাি 
জােগা, স্বাস্থ্য পিীোি মকন্দ্রগুরল, মব্রক রুম, কযাি মিরজটাি অঞ্চল), এমন অঞ্চলগুরলরত েে িুট দযিরত্বি জােগা 
রচরহ্নত করি সাইরনজ এবং দযিত্ব রচরহ্নতকািী মপাট কিরত হরব। 

o মযখারন সম্ভব, একমুখী ট্রারিকরক উৎসারহত কিাি জনয মাকব াি বা প্ররতবন্ধকতা স্থ্াপন করুন। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই সাধািিভারব বযবহৃত অঞ্চল এবং মযসব অঞ্চরল সাধািিত লাইনগুরল গঠিত হে বা 
মলারকিা জমারেত হরত পারি এমন অঞ্চরল েে িুরটি রচহ্ন এবং দযিত্ব রচহ্ন মপাট কিরত হরব (মযমন ক্লক 
ইন/আউট মটিন, স্বাস্থ্য পিীোি মটিন, মব্রক রুম, কযাি মিরজটাি অঞ্চল, পিযদ্ররবযি কাোকারে,আইসরল)। 

• দারেত্বিীল পরেি উরচত গ্রাহকরদি মসবা (মযমন করম্পউটাি মমিামত, শুষ্ক পরিষ্কাি) শুধুমাত্র অযাপরেন্টরমরন্টি 
মাধযরম, মযখারন বাস্তবসম্মত। 

• দারেত্বিীল পরেি ওরেটিং রুম বন্ধ কিাি কো রবরবচনা কিা উরচত। যতদযি সম্ভব, গ্রাহকরদি এরক অপরিি 
মেরক অন্তত েে িুট দযিত্ব বজাে মিরখ গারড়রত বা বাইরি অরপো কিরত বলা উরচত যতেি না তািা সামারজক 
দযিত্ব বজাে মিরখ মদাকারন ঢুকরত পারি। যািা মদাকারন প্ররবরিি জনয অরপো কিরে তািা এরক অপরিি মেরক 
েে িুট সামারজক দযিত্ব বজাে িাখরত, দারেত্বিীল পরেি উরচত মদাকারনি বাইরি েে িুট জােগা রচরহ্নত কিা 
এবং মমরেি দযিত্ব মাকব াি মপাট কিা যা গ্রাহকরদি দাাঁড়ারনাি জনয গ্রহিরযাগয অবস্থ্ান এবং দযিত্ব রনরদবি করি। 
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• দারেত্বিীল পেরক DOH COVID-19 সংরকরতি সারে সামঞ্জসয মিরখ খুচিা অবস্থ্ারনি রভতরি এবং বাইরি রচহ্নগুরল 
মপাট কিরত হরব। দারেত্বিীল পে তারদি কমবস্থ্ল রনরদবি রনজস্ব কাটমাইজ কিা সাইরনজ ততরি কিরত পারিন, 
রকন্তু মসই সাইরনজ দপ্তরিি সাইরনরজি সারে সংগরতপযিব হরত হরব। কমবচািী এবং গ্রাহকরদি এগুরল মরন করিরে 
মদওোি জনয সাইরনজ বযবহাি কিরত হরব: 

o একটি মিস কভারিং রদরে তারদি নাক ও মুখ ঢাকা।  

o PPE যোযেভারব সংিেি কিা, এবং যখন বারতল কিরত হরব তখন বারতল কিা। 

o িািীরিক দযিরত্বি রনরদব রিকাগুরল মমরন চলা। 

o COVID-19 এি উপসগব বা সংিমরিি প্ররতরবদন কিা, এবং কীভারব এটি কিা উরচত। 

o হারতি স্বাস্থ্যরবরধ এবং পরিষ্কািকিি রনরদব রিকাগুরল মমরন চলা। 

o শ্বাস প্রশ্বাস সংিান্ত যোযে স্বাস্থ্যরবরধ এবং কািবাি রিিাচাি মমরন চলা। 

 

B. আবদ্ধ স্থ্াপন সমাপবি  

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই মানুরেি সমারবি সীরমত কিরত হরব (মযমন কমবচািী সভা, মব্রক রুম, টক রুম) 
যতটা মবরি সম্ভব এবং রভরডও বা মটরলকনিারিরন্সং এি মরতা অনযানয পদ্ধরত বযবহাি কিা, মিাগ রনেন্ত্রি ও 
প্ররতরিাধ মকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এি রনরদব রিকা "বযবসা ও 
রনরোগকতব ারদি জনয করিানাভাইিাস মিাগ 2019 (COVID-19) এি জনয পরিকল্পনা এবং প্ররতরিোি অন্তববতী 
রনরদব রিকা" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19)) বযবহাি কিা। যখন রভরডওকনিারিরন্সং বা মটরলকনিারিরন্সং সম্ভব হে না, 
তখন দারেত্বিীল পেরক মখালারমলা, যোযে মভরন্টরলটারিি মরধয রমটিং কিা উরচত এবং রনরিত কিা উরচত ময 
বযরক্ত একজন আরিক জরনি মরধয েে িুট সামারজক দযিত্ব বজাে িাখরব (মযমন মচোি োকরল, মচোরিি 
মধযবতী জােগা মেরড় মদওো, কমীরদি পযবােিরম মচোরি বসরত হরব)। 

• দারেত্বিীল পেরক আবদ্ধ এলাকাে, মযমন রবশ্রামকে এবং মব্রকরুম-এ পযবাপ্ত সামারজক দযিত্ব বজাি িাখাি বযবস্থ্া 
কিরত হরব, এবং এই ধিরনি এলাকাে যখন সামারজক দযিত্ব িো কিা যারব না, তখন মলাক সমাগম সীমাবদ্ধ 
িাখাি জনয রচহ্ন এবং রসরটম (মযমন বযবহৃত হরচ্ছ রচহ্ন) বযবহাি কিরত হরব; এবং  

• সামারজক দযিত্ব (অেবাৎ েে িুট দযিত্ব) বজাে িাখাি জনয, (মযমনরবিরতি সমে), দারেত্বিীল পেরক 
কমবচািীরদি সমেসযরচ পরিবতব ন করি রদরত হরব। 

C. কমযপেপেি কার্যকলাপ 

• দারেত্বিীল পে পািিরিক সংরযাগ এবং জনসমাগম হ্রাস কিরত রনম্নরলরখত ধিরনি পদ্ধরতগুরলি মাধযরম অবিযই 
বযবস্থ্া মনরবন: 

o বযরক্তগতভারব উপরস্থ্রত মকবল মসই সমস্ত কমীরদি মরধয সীমাবদ্ধ যারদি সাইরট োকা প্ররোজন; 

o কমবরেরত্রি সমে সমন্বে কিা; 

o সামারজক দযিরত্বি রনরদব রিকা পালরনি জনয অন-সাইট কমবচািীি সংখযা হ্রাস কিা; 

o রিিটিং রডজাইন (অেবাৎ A/B টিম, আসা/যাওোি সমে পরিবতব ন করি মদওো); 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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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o বযারচং কাযবিম, মযখারন সম্ভব, যারত কমীিা সামারজক দযিত্ব মমরন চলরত পারি এবং একই সমরে হাত িরিবি 
সংখযা কমারত পারি (উদাহিিস্বরূপ, একবারি একজন কমবচািী সকল মিিত মদওো সিঞ্জাম পরিষ্কাি করি; 
একজন কমবচািী একটি রুরমি পরিষ্কাি মসবা প্রদান করি, অনয কমবচািী একটি রভন্ন রুম পরিষ্কাি করি); 
এবং/অেবা 

o রপকআপ বা মিিত সিঞ্জাম (উদাহিিস্বরূপ মমিামত কৃত সিঞ্জাম)এি জনয, গ্রাহকরদি খুচিা বা মসবা 
অবস্থ্ারন অরপোিত গ্রাহকরদি এড়ারত রপকআরপি জনয সমে অনুমান প্রদান করুন। 

• ঘনত্ব হ্রাস কিরত এবং বরধবত পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্তকিি প্ররিো সেম কিরত জনয দারেত্বিীল দলগুরলি খুচিা 
সমেরক সামঞ্জসয কিা উরচত। 

• ইন-মহাম সারভব স প্রদানকািী বযবসা (মযমন পরিষ্কাি, মমিামত, ইতযারদ) এি জনয, দারেত্বিীল পরেি উরচত 
পরিরেবা প্রদারনি সমরে জানালা সিবিাহ কিা এবং গ্রাহকরদি মুরখাি পিরত এবং সামারজক দযিত্ব রনরদব রিকা মমরন 
চলরত উৎসারহত কিা।  

D. েলােল ও বারণজয 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই সরববাচ্চ েমতাি প্ররোজনীেতা মমরন চলাি জনয প্ররতষ্ঠারন ট্রারিরকি প্রবাহ পযবরবেি 
এবং রনেন্ত্রি কিরত হরব।  

• সংরযাগ যোসম্ভব সীরমত কিরত দারেত্বিীল পেরক অবিযই রপক-আপ এবং মডরলভারিি জনয রনরদবি এলাকা স্থ্াপন 
কিরত হরব। 

• দারেত্বিীল পরেি মযখারন সম্ভব িিভারব রনরদবি, পৃেক প্ররবিিাি এবং প্রস্থ্ান পে সিবিাহ কিা উরচত। 

o রভজযুোল সংরকত বযবহাি সহ িািীরিক দযিত্ব বজাে মিরখ দারেত্বিীল পে অবিযই বাইরি গ্রাহকরদি সারি 
কিাি জনয প্রস্তুত োকরব। 

• পিয (মযমন যন্ত্রাংি, পরিষ্কাি সিঞ্জাম) মডরলভারিি জনয, দারেত্বিীল পরেি একটি িিবহীন মডরলভারি রসরটম 
বাস্তবােন কিা উরচত যাি মাধযরম চালকিা গারড়ি কযারব োরক নতুবা মযখারন সম্ভব নে, দারেত্বিীল পেরক 
অবিযই প্রতযারিত কাযবিরমি জনয গ্রহিরযাগয PPE প্রদান কিরত হরব, নযযনতম, একটি কাপরড়ি মিস কভারিং।  

• দারেত্বিীল পেরক পিযদ্ররবযি একটি মলাড স্থ্ানান্তি (মযমন- একজন মডরলভারি ড্রাইভাি মেরক) কিাি আরগ এবং 
পরি অবিযই কমবচািীরদি হাত জীবািুমুক্ত কিা রনরিত কিরত হরব (মযমন পিয মলাড কিরত শুরু কিাি আরগ 
হাত জীবািুমুক্ত কিা; এবং একবাি সব পিয মলাড কিা হরে মগরল, আবাি তারদি হাত জীবািুমুক্ত করি সমাপ্ত 
কিা)। 

• কাববসাইড এবং ইন-মটাি রপক আপ বযবহাি কিা োড়াও, দারেত্বিীল পরেি উরচত গ্রাহকরদি জনয দযিবতী 
মকনাকাটাি রবকল্প প্রদান কিা, যাি মরধয িরেরে রক্লক এবং সংগ্রহ, মডরলভারি, এবং রপক-আপ। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই রনরিত কিরত হরব ময রিটিং রুরম হযান্ড সযারনটাইজাি সহ কমবচািী এবং গ্রাহকরদি 
বযবহারিি জনয যোযে পরিষ্কািক এবং স্বাস্থ্যকি সিঞ্জাম সিবিাহ কিা হরব; এবং প্ররতটি গ্রাহরকি বযবহারিি পি 
রিটিং রুম পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত কিরত উৎসারহত কিা হে। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই সুরবধা বন্ধ কিরত হরব,মযখারন প্ররযাজয,যাি মরধয িরেরে: 

o স্ব-মসবা বাি এবং সযাম্পলাি; 
o কযারি এবং ডাইরনং/মবভারিজ সারভব স এলাকা, মটকআউট বযতীত; 
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o পারনি েিনা; 
o মযাগারজন এলাকা। 

 
II. জায়গা 

A. প্ররতিোমূলক সিঞ্জাম  

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই গ্রাহক বা সহকমীরদি েে িুরটি মরধয োকা অবস্থ্াে কমীরদি মিস কভারিং পরিধান 
রনরিত কিরত হরব। গ্রাহকরদি সারে রমেরিো কিাি সমে কমীরদি অবিযই মিস কভাি পিরত হরব (মযমন 
একটি মকনাকাটা রিং কিা, একটি আইরটম মমাড়ারনা), এমনরক যরদ তািা েে বা তাি মবরি িুট দযরি োরক। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই রনরিত কিরত হরব ময গ্রাহকরদি শুধুমাত্র খুচিা মদাকারন প্ররবরিি অনুমরত আরে যরদ 
তািা একটি গ্রহিরযাগয মিস কভাি পরি োরকন; যাইরহাক, প্রদান কিা হরেরে ময গ্রাহরকি বেস দইু বেরিি মবরি 
এবং মমরডকযারল এই ধিরনি কভারিং সহয কিরত সেম। 

• রনরদবি কমবরেরত্রি কাযবিরমি জনয প্ররোজনীে PPE োড়াও, দােবদ্ধ পেগিরক অবিযই, িযািন, বা অনযোে 
স্বীকৃত মুরখি আবিি সংগ্রহ কিরত হরব এবং কমবচািীরদি মযরকারনা মযরলয কমবরেরত্র োকাকালীন এই ধিরনি 
আবিি প্রদান কিরত হরব। দারেত্বিীল পরেি কারে মুরখি আবিি, মাস্ক এবং অনযানয প্ররোজনীে বযরক্তগত 
প্ররতিোমযলক সিঞ্জাম (PPE)-এি পযবাপ্ত মযাগান োকা উরচত, মকারনা কমবচািীি বা দিবনােীি তা প্ররোজন হরত 
পারি। গ্রহিরযাগয মিস কভারিং অন্তভুব ক্ত োকরব, রকন্তু এতটুকুি মরধয সীমাবদ্ধ নে, কাপড় (মযমন- বারড়রত 
ততরি মসলাই কিা কাপড়, কুইক কাটা, বদনা), সারজব কযাল মাস্ক, N95 মিরিরিটি এবং মিস রসল্ড।  

• মুরখি আবিিগুরল অবিযই পরিষ্কাি কিরত এবং বদলারত হরব এবং মিোি কিা যারব না। অনুগ্রহ করি কাপরড়ি 
মুরখি আবিি এবং অনযানয PPE সম্পরকব ত অরতরিক্ত তরেযি জনয মসইসারে তা বযবহাি এবং পরিষ্কারিি 
রনরদবিাবলীি জনয মিাগ রনেন্ত্রি ও প্ররতরিাধ মকন্দ্র (CDC) এি রনরদব রিকা মদখুন। 

o মরন িাখরবন ময কাপরড়ি ততরি মুরখি আবিি বা রডসরপারজবল মাস্ক কমবরেরত্রি কাযবকলারপি জনয গ্রহিরযাগয 
মুরখি আবিি রহরসরব রবরবচনা কিা হরব না যা মুরখি আবিরিি প্ররোজনীেতাি জনয একটি উচ্চ মাত্রাি 
সুিো প্ররোজন। উদাহিিস্বরূপ, যরদ N95 মিরিরিটি ঐরতহযগতভারব রনরদবি পরিষ্কাি কাযবিরমি জনয 
প্ররোজন হে, তরব কাপড় বা বারড়রত ততরি মাস্ক উপযুক্ত হরব না। দারেত্বিীল পেরক এই ধিরনি রনিাপিা 
সিঞ্জারমি জনয মপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) মান মমরন চলরত হরব। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই কমবচািীরদি তারদি রনজস্ব স্বীকৃত মুরখি আবিি বযবহাি কিাি অনুমরত রদরত হরব 
রকন্তু কমবচািীিা তারদি রনরজি মুরখি আবিি সিবিাহ কিরত পািরবন না। উপিন্তু, এই রনরদব রিকা কমীরদি 
তারদি বযরক্তগত মারলকানাধীন অরতরিক্ত প্ররতিোমযলক আবিি (মযমন সারজব কাল মাস্ক, N95 মিরিরিটি, বা 
মিস রিল্ড) পিা মেরক প্ররতরিাধ কিরব না, অেবা অনযোে যরদ দােবদ্ধ পে অনুযােী তারদি কারজি প্রকৃরতি 
কািরি কমীরদি আরিা মবরি রনিাপিামযলক বযরক্তগত প্ররতিোমযলক সিঞ্জাম (PPE) বযবহারিি প্ররোজন হে। 
রনরোগকতব ারদি সকল প্ররযাজয মপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) মান মমরন চলরত হরব।  

• দারেত্বিীল পেরক মমরিনারি, সিঞ্জাম, মিরজটাি, এবং গারড়ি মরতা রজরনসগুরল মিোি কিা, মসইসারে কররাল 
পযারনল, মযরকারনা কীপযাড এি মরতা মিোি কিা পৃষ্ঠতলগুরল িিব কিা সীরমত কিরত হরব; অেবা, মিোি কিা 
রজরনসগুরলি বা প্রােিই িিব কিা পৃষ্ঠতলগুরলি সংিরিব আসাি সমে গ্লাভস (কারজি প্ররোজনীেতা অনুযােী বা 
মমরডরকল); অেবা কমীরদি রনরজরদি হাত এবং মিোি কিা রজরনসগুরল সংিরিব আসাি আরগ এবং পরি 
জীবািুমুক্ত কিরত হরব। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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• দারেত্বিীল পে কমীরদিরক অবিযই প্ররিেি রদরব কীভারব যরোপযুক্তভারব PPE পরিধান, মখালা, পরিষ্কাি (প্ররযাজয 
মেরত্র) এবং বজব ন কিরত হরব, উপযুক্ত মিস কভারিং অন্তভুব ক্ত তরব সীমাবদ্ধ নে। 

• ইন-মহাম সারভব স (মযমন মহাম অযাপ্লারেন্স মমিামত, ইন-মহাম রক্লরনং সারভব স) বযবসাগুরলি জনয, দারেত্বিীল পে 
অবিযই কমীরদিরক গ্রাহরকি েে িুরটি মরধয আসরল মিস কভাি পিরত বলরব। গ্রাহক এবং কমীরদি আবদ্ধ 
জােগাে সব সমে মিস কভাি পিরত উৎসারহত কিা হে।  

o রক্লরনং সারভব স (মযমন- আবারসক পরিষ্কাি) এি জনয, কমীরদিও রডসরপারজবল গ্লাভস পিরত হরব। 

• দারেত্বিীল পরেি উরচত কমীরদি মিোি কিা গারড়রত ভ্রমরিি প্ররোজনীেতা কমারনা।  

o যরদ মকারনা গারড়রত একারধক কমবচািী োরক, তাহরল গারড়ি সকল কমবচািীরক অবিযই মিস কভাি পিরত 
হরব। 

B. স্বাস্থ্যরবরি, পরিষ্কিণ এবং জীবাণুমুক্তকিণ 

• প্রাসরেকতা অনুযােী, "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং মবসিকারি মকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত কিাি 
রনরদব রিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) 
এবং "েরড়রে পড়া োমান" (STOP THE SPREAD) মপাটাি সরমত CDC এবং DOH এি প্রস্তারবত স্বাস্থ্যরবরধ 
এবং সযারনরটিরনি আবরিযক িতব গুরল মমরন চলা হরচ্ছ রক না তা দারেত্বিীল পেরক রনরিত কিরত হরব। দারেত্বিীল 
পেরক অবিযই লগ পরিচালনা কিরত হরব যারত পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্তকিরিি তারিখ, সমে এবং পরিচ্ছন্নতাি 
পরিসি অন্তভুব ক্ত োকরব। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই সাইরট হযান্ড হাইরজন মটিন সিবিাহ এবং িেিারবেি কিরত হরব, রনম্নরূরপ: 

o হাত মধাোি জনয: সাবান, চলমান গিম জল, এবং রনষ্পরিরযাগয কাগরজি মতাোরল। 

o সযারনটাইজারিি জনয: অযালরকাহল রভরিক হযান্ড সযারনটাইজাি মযখারন হাত মধাোি সুরবধা পাওো যাে না বা 
বযবহারিক নাও হরত পারি তাি জনয কমপরে 60% অযালরকাহল িরেরে। 

o দারেত্বিীল পেরক অবিযই কমবচািী এবং গ্রাহকরদি বযবহারিি জনয মদাকান জরুড় হযান্ড সযারনটাইজাি উপলভয 
কিরত হরব; এটি সুরবধাজনক অবস্থ্ারন িাখা উরচত মযমন গ্রাহকরদি জনয প্ররবিিাি এবং কযাি মিরজটাি বা 
মপরমন্ট টারমবনারল। 

• দারেত্বিীল পেরক হযান্ড সযারনটাইজাি মটিনগুরলি রনকরট সংরকত স্থ্াপন কিা উরচত যা রনরদবি কিরব ময দিৃযমান 
অপরিচ্ছন্ন হাত সাবান এবং জল রদরে ধুরে মনওো উরচত; হারতি সযারনটাইজািটি দিৃযমান মেলা হারত কাযবকি 
নে। 

• দারেত্বিীল পরেি উরচতPPE সহ মাটিি সামগ্রী রনষ্পরিি জনযঅবস্থ্ারনি চািপারি অভযেবনা কিা। 

• দারেত্বিীল পেরক মিোি কিা এবং ঘনঘন িিব কিা পৃষ্ঠতলগুরলি জনয অবিযই যোযে পরিষ্কিি এবং 
জীবািুমুক্তকিি সামগ্রী প্রদান কিরত হরব এবং এই পৃষ্ঠতলগুরল বযবহারিি আরগ এবং পরি কমবচািীরদি হারতি 
স্বাস্থ্যরবরধি পরি, এই সামগ্রীগুরল বযবহাি কিরত উৎসারহত কিরত হরব। 

• দারেত্বিীল পেরক খুচিা সামগ্রীি স্থ্ানটিরক রনেরমত পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত কিরত হরব এবং অরনরকি িািা 
বযবহৃত উচ্চ েুাঁ রক সম্পন্ন স্থ্ানগুরলরক আরিা রনেরমত পরিষ্কাি এবং জীবানুমুক্ত কিরত হরব। অবিযই খুব ভারলা 
এবং অন্তত প্ররতযক রিিরটি পরি, প্ররতরদন, বা প্ররোজন অনুযােী আরিা ঘনঘন িমাগত করি পরিষ্কিি এবং 
জীবািুমুক্তকিি করি মযরত হরব। কীভারব মিরসরলটিগুরল পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্ত কিরবন তাি রবিদ রনরদবিাবলীি 
জনয অনুগ্রহ করি DOH এি "COVID-19 এি জনয সিকারি এবং মবসিকারি মকন্দ্রগুরল পরিষ্কাি কিা এবং 

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
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_general_building.pdf
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জীবািুমুক্ত কিাি রবেরে অন্তববতীকালীন রনরদব রিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of 
Public and Private Facilities for COVID-19) মদখুন। 

o দারেত্বিীল পেরক মিটরুমগুরল অবিযই রনেরমত পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্ত কিা রনরিত কিরত হরব। বযবহারিি 
রিরকারেরন্সি ওপি রনভব ি করি মিটরুমগুরল আরিা ঘন ঘন পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্ত কিরত হরত পারি।  

▪ দারেত্বিীল পেরক, মযখারন সম্ভব মিটরুরমি জনসংখযা কমারনাি মাধযরম দযিরত্বি রনেম পালন কিা 
রনরিত কিরত হরব।  

o দারেত্বিীল দলগুরলরক রনরিত কিরত হরব ময রনবরন্ধত জীবািুনািক বযবহাি করি যন্ত্রপারত রনেরমত জীবািুমুক্ত 
কিা হে, অন্তত কমীিা ওোকব রটিন পরিবতব ন কিাি সমে। EPA িািা COVID-19-এি রবরুরদ্ধ কাযবকি 
রহরসরব িনাক্ত হওো রনউ ইেকব  মটরটি পরিরবি সংিেি দপ্তরিি (Department of Environmental 
Conservation, DEC) রনবরন্ধত পিযগুরলাি তারলকা বযবহাি করুন। 

o যরদ পরিষ্কিি এবং জীবািুমুক্তকিি সামগ্রীগুরল বা পরিষ্কিি এবং জীবািুমুক্তকিরিি কাজটি রনিাপিাি েুাঁ রকি 
কািি হে অেবা উপকিি বা সিঞ্জারমি মান রনম্ন করি মদে, তাহরল দারেত্বিীল পেরক অবিযই মসই ধিরনি 
মমরিনারিগুরল বযবহারিি সমে হারতি স্বাস্থ্যরবরধ পালরনি বযবস্থ্া কিরত হরব এবং/অেবা রডজরপারজরবল গ্লাভস 
সিবিাহ কিরত হরব এবং/অেবা এ ধিরনি সিঞ্জাম বযবহাি কিা কমবচািীি সংখযা সীরমত কিরত হরব। 

• দারেত্বিীল পেরক কমবচািী বা গ্রাহরকি COVID-19 িনাক্ত হওোি মেরত্র উনু্মক্ত এলাকা পরিষ্কারিি এবং 
জীবািুমুক্ত কিাি বযবস্থ্া কিরত হরব, এই ধিরনি পরিচ্ছন্নতাি অন্তভুব ক্ত হরব, অন্তত সব অরধক মলাক চলাচরলি 
এলাকা এবং উচ্চ-িিব পৃষ্ঠতল (মযমন- মভরন্ডং মমরিন, হযাররল, বােরুম, মডাি নব) পরিষ্কাি কিা।  

• "আপনাি সুরবধাসমযহ পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) কিাি রসরডরস 
(CDC) রনরদব রিকা, যরদ মকউ সরদহজনক োরক বা রনরিত COVID-19 সংিমি োরক তাহরল প্ররিোরনম্নরূপ:  

o ময বযরক্ত অসুস্থ্ তাি বযবহৃত অঞ্চল বন্ধ করুন। 

▪ দারেত্বিীল পে সংিরমত অঞ্চলগুরল বন্ধ করি রদরত পািরল তারদি কাযবকলাপ ময বন্ধ করি রদরত হরব 
তা নে। 

o অঞ্চলটিরত বাে ুচলাচল বাড়ারনাি জনয মসই অঞ্চরলি বাইরিি রদরকি দিজা ও জানালা খুরল িাখুন। 

o পরিষ্কাি বা জীবািুমুক্ত কিাি আরগ 24 ঘণ্টা অরপো করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভব না হরল, যতেি সম্ভব ততেি 
অরপো করুন। 

o অসুস্থ্ বযরক্ত িািা বযবহৃত সমস্ত অঞ্চল পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত করুন, মযমন- অরিস, বােরুম, সকরলি 
বযবহারিি অঞ্চলগুরল এবং মিোি কিা যন্ত্রপারতগুরল। 

o অঞ্চলটি যোযেভারব জীবািুমুক্ত কিা হরল, মসটি বযবহারিি জনয খুরল মদওো মযরত পারি। 

▪ অসুস্থ্ বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নরধয বা কাোকারে আরসনরন এমন কমবচািীিা জীবািুমুক্ত কিাি পরি অরবলরে 
কারজ রিরি আসরত পািরবন। 

▪ "ঘরনষ্ঠ সারন্নরধয বা কাোকারে আসা" সম্পরকব  আরিা তরেযি জনয DOH এি "COVID-19 সংিমি বা 
সারন্নরধয আসাি পরি সিকারি এবং মবসিকারি কমবচািীরদি কারজ রিরি আসা সম্পরকব ত অভযন্তিীি 
রনরদব রিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following 
COVID-19 Infection or Exposure) মদখুন। 

o অসুস্থ্ বযরক্ত রভরজট কিাি বা মিরসরলটিটি বযবহাি কিাি সাত রদন পাি হরে মগরল, অরতরিক্ত পরিষ্কাি ও 
জীবািুমুক্ত কিাি প্ররোজন মনই, রকন্তু রুটিন অনুযােী পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্ত কিা চারলরে মযরত হরব। 

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://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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• মিোিকৃত বস্তু (মযমন- মপরমন্ট রডভাইস), এলাকা (উদাহিিস্বরূপ রপকআপ এলাকা), এবং/অেবা পৃষ্ঠতল 
(মযমন- দিজা) পরিচালনাি সারে জরড়ত খুচিা কাযবিরমি জনয, দারেত্বিীল পেরক অবিযই রনরিত কিরত হরব 
ময এই ধিরনি অঞ্চল এবং বস্তু প্ররতরদন পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত কিা হে।  

• খুচিা রবরিতারদি জনয ভাড়া বা মমিামত মসবা প্রদারনি জনয সিঞ্জাম বা পিয সিবিাহ (মযমন- িীড়া সিঞ্জাম 
ভাড়া), মকারনা গ্রাহক িািা রপকআপ কিাি আরগ এবং ড্রপ-অি বা পিয মিিত মদওোি পি সিঞ্জাম বা পিয 
পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত কিরত হরব। 

• খুচিা রবরিতারদি জনয যািা পরিষ্কাি মসবা প্রদান করি (মযমন- ইন-মহাম রক্লরনং), সকল সিঞ্জাম (মযমন- 
ভযাকুোম, বালরত) প্ররতযক বযবহাি এবং স্থ্াপরনি মরধয পরিষ্কাি কিরত হরব।  

• লরর সারভব স প্রদানকািী বযবসাি জনয (মযমন- লররামযাট, ড্রাই রক্লনাি), দারেত্বিীল পরেি CDC রনরদব রিকা 
অনুসিি কিা উরচত "আপনাি িযারসরলটি পরিষ্কাি কিা এবং জীবািুমুক্ত কিা" (Cleaning and Disinfecting 
Your Facility): 

o আইরটমগুরল উষ্ণতম উপযুক্ত পারন মসটিং মধৌত কিা এবং সম্পযিবরূরপ শুকরনা উরচত। 

o গ্রাহকরদি কাপড় একরত্রত কিরবন না। 

o মনাংিা কাপড় োাঁকারনা উরচত নে। 

o প্ররতযক বযবহারিি পি সিঞ্জামগুরল (মযমন- হযাম্পাি, মস্কল, বযাগ) পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত করুন। 

• লরর মসবা প্রদানকািী বযবসাি জনয, দারেত্বিীল পরেি উরচত গ্রাহকরদি জনয কাপড় লরররত মদওোি জনয একটি 
রনরদবি জােগা রনধবািি কিা । যরদ রনরদবি জােগা ইনরডাি হে, দারেত্বিীল পরেি উরচতপরতযক বযবহারিি পি 
রনরদবি জােগা পরিষ্কাি এবং জীবািুমুক্ত কিা উরচত।  

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই লরর পরিচালনা কিাি পি বা গ্রাহকরদি ভাড়া বা মমিামত কিা সিঞ্জাম বা বারড় 
জীবািুমুক্ত কিাি পি কমবচািীরদি হাত 20 মসরকন্ড ধরি সাবান ও পারন রদরে হাত মধাো রনরিত কিরত হরব। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই খাবাি এবং পানীে (মযমন- বারিট টাইরলি খাবাি) ভাগ করি খাওো রনরেদ্ধ কিরত 
হরব, বারড় মেরক লাঞ্চ রনরে আসরত উৎসারহত কিরত হরব, এবং সম্ভব হরল, খাবাি খাওোি সমে সামারজক দযিত্ব 
বজাে িাখাি মরতা পযবাপ্ত জােগা িাখরত হরব। 

C. পর্যায়ক্রপম পনুিায় মখালা 

• দারেত্বিীল পেরক পযবােিরম কাযবকলাপগুরল চাল ুকিাি জনয উৎসারহত কিা হে যারত অপারিিনগত সমসযাগুরল 
উৎপাদন বা কাজ সম্পরকব ত রিোকলাপগুরল স্বাভারবক পযবারে রিরি আসাি আরগ সমাধান করি মনওো যাে। 
প্রেম রিওরপরনংরেি সমে কতজন কমবচািী কাজ কিরবন, কারজি সমেকাল, এবং আরিাহীরদি সংখযা সীরমত কিাি 
কো দারেত্বিীল পেরক রবরবচনা কিরত হরব যারত মসই পরিবতব রনি সারে সামঞ্জসয িাখাি সেমতা সহ 
অপারিিনগুরল প্রদান কিা যাে। 

D. মর্াগাপর্াগ পরিকল্পনা 

• দারেত্বিীল পেরক রনরিত কিরত হরব ময তািা মটরটি জারি কিা রিরল্পি রনরদব রিকাটি পযবারলাচনা করিরেন ও 
বুরেরেন, এবং এটিও রনরিত কিরত হরব ময তািা মসগুরল কাযবকি কিরবন। 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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• দারেত্বিীল পেরক কমবচািী এবং রভরজটিরদি জনয একটি মযাগারযাগ পরিকল্পনা গরড় তুলরত হরব যা প্ররযাজয 
রনরদবিাবলী, প্ররিেি, সাইরনজ এবং কমবচািীরদি তেয প্রদারনি একটি অরবচরলত উপােরক অন্তভুব ক্ত করি। দারেত্বিীল 
পেরক ওরেবরপজ, মটক্সট ও ইরমল গ্রুপ, এবং মসািযাল রমরডো গরড় মতালাি কো রবরবচনা কিরত হরব। 

• দারেত্বিীল পরেি উরচত গ্রাহকরদি PPE বযবহারিি বযাপারি CDC এবং DOH রনরদব রিকা মমরন চলরত উৎসারহত 
কিা, রবরিে করি মুরখি আবিি, যখন মমৌরখক মযাগারযাগ এবং সাইরনরজি মাধযরম েে িুট সামারজক দযিত্ব 
বজাে িাখা যাে না। 

• দারেত্বিীল পরেি উরচত কমী এবং গ্রাহকরদি যোযে স্বাস্থ্যরবরধ, সামারজক দযিরত্বি রনেম, PPE এি সঠিক 
বযবহাি এবং পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্তকিি মপ্রারটাকল মমরন চলাি কো মরন করিরে মদওোি জনয খুচিা অবস্থ্ারনি 
রভতরি এবং বাইরি রসগরনজ মপাট কিা। 

 
III. প্ররক্রয়াসমূহ 

A. রিরনং এবং মটরেং 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই বাধযতামযলক তদরনক স্বাস্থ্য পিীো পদ্ধরত প্ররোগ কিরত হরব।  

o কমবচািীিা কমবরেরত্র রিরপাটব  কিাি আরগ, যতটা সম্ভব, রিরনংরেি কাজগুরল দযিবতীভারব কিা মযরত পারি 
(মযমন- মটরলরিারন বা ইরলকট্ররনকজরিরপি মাধযরম), বা সাইরট কিা মযরত পারি। 

o রিরনং মিে হওোি পযরবব কমবচািীরদি এরক অপরিি সারে ঘরনষ্ঠ হওো বা কাোকারে আসা মেরক রবিত 
িাখরত িীরনং সমন্বে কিরত হরব। 

o অন্তত সব কমবচািী এবং দিবনােীরদি রিরনং কিরত হরব এবং একটি প্রশ্নাবলী বযবহাি কিরত হরব যা রনধবািি 
করি ময কমবচািী বা দিবনােীি সারে রনরম্নাক্ত ঘটনা ঘরটরে রক না: 

(a) মজরনশুরন গত 14 রদরনি মরধয COVID-19 এি জনয পিীোে পরজটিভ িল এরসরে বা যাি মরধয 
COVID-19 এি উপসগব িরেরে এমন কারিা ঘরনষ্ঠ বা সংিরিব মেরকরেন। 

(b) গত 14 রদরনি মরধয COVID-19 এি জনয ইরতবাচক পিীরেত হরেরেন; এবং/অেবা 

(c) গত 14 রদরন তাি COVID-19 এি মকানও লেি মদখা রদরেরে রক না। 

• COVID-19 সংিান্ত উপসগবগুরল সম্পরকব  সবরেরক আপ টু মডট তরেযি জনয "করিানাভাইিারসি উপসগবসমযহ" এি 
ওপি CDC এি রনরদব রিকা মদখুন।  

• দারেত্বিীল পরেি উরচত কমীরদি জনয এটি আবিযক কিা যারত, যরদ এবং যখন উপরিাক্ত মকারনা প্ররশ্নি প্ররত 
তারদি উিরি পরিবতব ন হে তািা মযন অরবলরে তা প্রকাি করিন, মযমন যরদ তািা উপসগব অনুভব কিরত শুরু 
করিন, কারজি সমে বা তাি পরি। 

• সম কমবসংস্থ্ারনি সুরযাগ করমিন (Equal Employment Opportunity Commission ) বা DOH এি রনরদব রিকা 
অনুযােী তদরনক তাপমাত্রা পিীো কিাও হরত পারি। দারেত্বিীল পেরক কমবচািীি স্বাস্থ্য সংিান্ত মডটাি (মযমন- 
তাপমাত্রাি মডটা) মিকডব  িাখাি ওপি রনরেধাজ্ঞা আরিাপ কিা হরেরে। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই রনরিত কিরত হরব ময, তাপমাত্রা পিীো সহ, রিরনং কাযবকলাপ সম্পাদনকািী মযরকারনা 
বযরক্তরক, সম্ভাবয সংিরমত কমবচািী বা খুচিা অবস্থ্ারন আসা রভরজটিরদি সংিরিব আসা মেরক যোযে ভারব 
সুিরেত কিা হরেরে। রিরনং কাযবিম সম্পাদনকািী কমীগিরক তারদি মিাগ রনন্ত্রি ও প্ররতরিাধ মকন্দ্র (CDC), 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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স্বাস্থ্য রবভাগ (DOH) এবং মপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন (OSHA) মপ্রারটাকরলি সারে পরিরচত 
কমবকতব া-রচরহ্নত বযরক্তরদি িািা প্ররিেেি গ্রহি কিা উরচত। 

• রিরনং কিা কমীরদি জনয কমপরে একটি মিস মাস্ক সহ বযরক্তগত প্ররতিোমযলক সিঞ্জাম (PPE) প্রদান কিা 
উরচত এবং তারদি তা বযবহাি কিা উরচত, এবং তারত গ্লাভস, একটি গাউন, এবং/অেবা একটি মিস রিল্ড 
অন্তভুব ক্ত হরত পারি। 

• COVID-19 উপসরগবি জনয ইরতবাচক পিীরেত কমবচািীরক কমবরেরত্র প্ররবরিি অনুমরত মদওো উরচত নে এবং 
মযলযােন ও মটরটংরেি জনয তারদি স্বাস্থ্যরসবা প্রদানকািীি সারে মযাগারযাগ কিাি রনরদবি রদরে বারড় পাঠারত হরব। 
পিীোি িলািল COVID-19 এি জনয ইরতবাচক হরল মস রবেরে দারেত্বিীল পেরক অরবলরে মটস এবং স্থ্ানীে 
স্বাস্থ্য রবভাগরক অবরহত কিরত হরব। দারেত্বিীল পরেি উরচত কমবচািীরক স্বাস্থ্যরসবা এবং মটরটং রিরসাসব সম্পরকব ত 
তেয প্রদান কিা। 

• দারেত্বিীল পেরক, ময সমস্ত কমবচািী COVID-19 এি সরদহজনক বা রনরিত সংিমরিি পরি বা ময কমবচািী 
COVID-19 এ সংিরমত বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নরধয বা কাোকারে আসাি পরি কারজ আবাি মযাগদান কিরত চাইরেন 
তারদি সম্পরকব  মপ্রারটাকল এবং নীরতমালাি জনয "DOH এি COVID-19 সংিমি বা সারন্নরধয আসাি পরি 
সিকারি এবং মবসিকারি কমবচািীরদি কারজ রিরি আসা সম্পরকব ত অভযন্তিীি রনরদব রিকা" (Interim Guidance for 
Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection or Exposure) মিিাি 
কিরত হরব।  

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই মযাগারযারগি একটি মকন্দ্রীে রবদু রনধবািি কিরত হরব, যা কাযবকলাপ, অবস্থ্ান, রিিট 
বা রদন অনুযােী পরিবরতব ত হরত পারি, যা সকল কমবচািীি প্রশ্নপত্র গ্রহি এবং যাচাই কিাি জনয দােী, এই 
ধিরনি মযাগারযাগ কমবচািী এবং দিবনােীরদি জনয পাটিব  রহরসরব রচরহ্নত কিা হরেরে ময তারদি COVID-19 
সম্পরকব ত উপসগব িরেরে রক না, মযমনটি প্রশ্নাবলীরত উরেরখত হরেরে। 

• দারেত্বিীল পেরক অবিযই একজন রনিাপিা উপরদিা রনরোগ কিরত হরব যাি দারেত্বগুরলি মরধয োকরব সাইরটি 
রনিাপিা পরিকল্পনাি সব রবেেগুরল মমরন চলা হরচ্ছ রকনা মস রবেরে নজি িাখা। 

• যতটা সম্ভব, দারেত্বিীল পরেি উরচত এমন সকল কমী ও দিবনােীি একটি লগ বজাে িাখা, যারদি কমবরেরত্র বা 
এলাকাে অনযানয বযরক্তি সারে ঘরনষ্ঠ মযাগারযাগ হরত পারি; মসই সকল মডরলভারি বযতীত যা উপযুক্ত বযরক্তগত 
প্ররতিোমযলক সিঞ্জাম (PPE) এি মাধযরম বা কন্টযাক্টরলস মাধযম িািা সম্পাদন কিা হে। লরগ মযাগারযারগি 
তেয োকরত হরব, একজন কমী COVID-19 এ আিান্ত হরল যারত সব পরিরচরত িনাক্ত কিা মযরত পারি, খুাঁরজ 
পাওো যাে এবং তারক জানারনা যাে। দারেত্বিীল পেরক অবিযই মটট এবং স্থ্ানীে স্বাস্থ্য দপ্তরিি সারে 
মযাগারযারগি রবেরে সহরযারগতা কিরত হরব। 

• গ্রাহকরদি একটি স্বাস্থ্য পিীো সম্পন্ন কিরত অেবা মযাগারযারগি তেয প্রদান কিরত দারেত্বিীল পে বাধয কিরত 
পারি না তরব গ্রাহকরদি তা কিরত উৎসারহত কিরত পারি। দারেত্বিীল পে গ্রাহকরদি মযাগারযারগি তেয প্রদান 
কিাি জনয একটি রবকল্প প্রদান কিরত পারি যারত প্ররোজরন তারদি লগ কিা মযরত পারি এবং মযাগারযাগ কিা 
মযরত পারি। 

B. িনাক্ত এবং খুুঁপজ মবি কিা  

• দারেত্বিীল পে, তারদি সাইরট মকারনা কমবচািীি COVID-19 পিীোে ইরতবাচক িলািল হরেরে বরল জানরত 
পািরল অবিযই অরবলরে মটট ও স্থ্ানীে স্বাস্থ্য দপ্তিরক মস সম্পরকব  অবরহত কিরব। 

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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• একজন কমবচািী, রভরজটিবা গ্রাহরকি মেরত্র রযরন বযবসারেক কািরি রমেরিো করিরেন এবং পিীোে ইরতবাচক 
িনাক্ত হরেরেন, দারেত্বিীল পেরক দারেত্বিীল পেরক কমবরেরত্র সমস্ত মযাগারযারগি সন্ধারনি জনয মটট এবং স্থ্ানীে 
স্বাস্থ্য রবভাগরক সহরযারগতা কিরত হরব এবং লগ কিা ও দিবনােী / গ্রাহকগি (প্ররযাজয মেরত্র) যািা কমবচািীি 
COVID-19 এি লেি অনুভব কিাি 48 ঘণ্টা পযরবব খুচিা অবস্থ্ারন প্ররবি করিরেরলন তারদি সম্পরকব  মটট ও 
স্থ্ানীে স্বাস্থ্য রবভাগরক অবরহত কিরত হরব। 

• মটট ও স্থ্ানীে স্বাস্থ্য দপ্তিগুরল তারদি আইনী কতৃব রত্বি অধীরন বারড়রত আইরসারলিন বা মকাোরিন্টাইন সহ 
সংিরমত বা সারন্নরধয আসা বযরক্তরদি ওপি নজি িাখা এবং তারদি গরতরবরধ সীমাবদ্ধ কিাি রবেেটি কাযবকি 
কিরব। 

• ময সকল বযরক্তরক সতকব  করি মদওো হরেরে ময তািা একজন COVID-19 সংিরমত বযরক্তি ঘরনষ্ঠ সারন্নরধয বা 
কাোকারে এরসরেন, এবং রচরহ্নতকিি, ট্রযারকং বা অনযানয পদ্ধরতগুরলি মাধযরম সতকব  করি মদওো কমবচািীরদি, 
সতকব  করি মদওোি সমে তা রনরজ মেরক তারদি রনরোগকািীরক রিরপাটব  কিরত হরব এবং তািা উপরি উরেরখত 
সমস্ত মপ্রারটাকল মমরন চলরবন। 

 
 
 
IV. রনপয়াগকািীি পরিকল্পনাসমূহ 

দারেত্বিীল পেরক অবিযই কমবরেরত্র সম্পযিব রনিাপিা পরিকল্পনা মপাট কিরত হরব। COVID-19 এি রবস্তাি মিাধ 
কিরত পরিকল্পনা গঠরনি জনয মটট বযবসাি মারলক এবং পরিচালকরদি গাইড কিরত, একটি বযবসাি রিওরপরনংরেি 
রনিাপিা পরিকল্পনাি মটমরপ্লট সিবিাহ করিরে। 

সুিোি আপিা তিয, রনপদয রিকা এবং রিপসাসযগুরল এখাপন উপলভয:  

রনউ ইেকব  মটট স্বাস্থ্য দপ্তরিি নরভল করিানাভাইিারসি (COVID-19) ওরেবসাইট 
https://coronavirus.health.ny.gov/  

মিাগ রনেন্ত্রি ও প্ররতরিাধ করিাভাইিাস (COVID-19) এি ওরেবসাইট 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html  

মপিাগত রনিাপিা এবং স্বাস্থ্য প্রিাসন COVID-19 এি ওরেবসাইট 
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

রনপেি রলঙ্কটিপত, রনরিত করুন মর্ আপরন এই রনপদয রিকা অনুর্ায়ী পরিোলনা কিাি জনয আপনাি 
দায়বদ্ধতা পপড়পেন এবং বপুেপেন: 

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/

