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উতেিয
COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্ো চলোকোলীন রি সুরবধোর মোরলক/অপোক্রটর এবং তোক্ের কমযচোরী, ঠিকোেোর এবং
রবক্েতো এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের COVID-19 এর প্রোেুর্যোব থেক্ক সোবধোনতো সংেোন্ত রবরধ-রনক্ষধ প্রেোন করোর জনয এই
অন্তবযতী রনক্েয রিকো ("রি সুরবধোর জনয COVID-19 এর অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো") ততরর হক়্েক্ে।
এই রনক্েয রিকোগুরল (1) ডোউনরহল, েস কোরি, অেবো সংরিষ্ট রিইং এলোকো বো কোর্যকলোপ, (2) অপোক্রটং সরঞ্জোম,
থর্মন- রি রলফট এবং থটো, এবং/অেবো (3) খোেয ও পোনী়ে থসবো, সরঞ্জোম র্োডো পররক্ষবো এবং রি রনক্েয িনো থসবো
প্রেোক্নর থেক্ে প্রক্র্োজয। এই রনক্েয রিকোর রবধোনগুরল থমক্ন চলো রনরিত করক্ত রি ররক্সোটযগুক্লোক্ত অবিযই কমী েোকক্ত
হক্ব।
রি সুরবধো এবং তোক্ের কোর্যেম/কোর্যকলোক্পর জনয এই রনক্েয রিকো েোডোও, েো়েবদ্ধ পেক্ক - রনক্ে সংজ্ঞোর়েত
অনুর্ো়েী- অবিযই রনউ ই়েকয ফরও়েোডয পুনরো়ে থখোলোর মোধযক্ম রনরেয ষ্ট অপোক্রিন/কোর্যকলোক্পর জনয প্রেত্ত রনক্েয রিকো
উক্েখ এবং অনুসরণ করক্ত হক্ব। থর্ থকোন রি সুরবধো়ে অবরস্থ্ত লজ, থরস্টু ক্রক্ে এবং বোরক্ক অবিযই রনউ ই়েকয
থস্টট রডপোটযক্মে অফ থহল্ে (Department of Health, DOH) এর "COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর সম়ে খোেয
থসবোর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Food Services During the COVID-19 Public
Health Emergency) রনক্েয রিকো অনুসরণ করক্ত হক্ব। রি সুরবধোর সোক্ে সংরিষ্ট খুচরো থেোকোনগুক্লোক্ক অবিযই স্বোস্থ্য
অরধেপ্তক্রর (Department of Helath, DOH) বরণযত খুচরো রবে়ে রনক্েয রিকো অনুসরণ করক্ত হক্ব "COVID-19
গণস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্ো চলোকোলীন অপররহোর্য এবং রিতী়ে পর্যোক়্ের খুচরো বযবসোর়েক কোর্যেক্মর জনয অন্তবযতীকোলীন
রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities during the COVID-19
Public Health Emergency)। অরফস রর্রত্তক কোর্যকলোপগুরলক্ক অবিযই "COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুরর পরররস্থ্রতক্ত
অরফস-রর্রত্তক কোক্জর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয িনো" (Interim Guidance for Office-Based Work during the
COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ো়েী কোর্য পররচোলনো করক্ত হক্ব। রি সুরবধোক্ক অবিযই স্বোস্থ্য
অরধেপ্তক্রর DOH বরণযত রনক্েয রিকো অনুসরণ করক্ত হক্ব "COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্ো চলোকোলীন খুচরো রবে়ে,
র্োডো এবং পররষ্কোর কোর্যেক্মর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Retail Rental, Repair, and
Cleaning Activities During the COVID-19 Public Health Emergency)। র্োতো়েোত রর্রত্তক কোর্যকলোপগুরলক্ক
অবিযই "COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুরর পরররস্থ্রতক্ত গণপররবহন সংেোন্ত কোর্যকলোপগুরলর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয িনো"
(Interim Guidance for Public Transportation Activities During the COVID-19 Public Health Emergency)
অনুর্ো়েী কোর্য পররচোলনো করক্ত হক্ব। থপিোেোরী েীডো প্ররিেণ সুরবধোগুরলক্ক অবিযই DOH এর "COVID-19 জনস্বোস্থ্য
জরুরর অবস্থ্োর সম়ে থপিোেোরী েীডো প্ররিেণ সুরবধোর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for
Professional Sports Training Facilities During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসরণ করক্ত
হক্ব; একইর্োক্ব, থপিোেোর েীডো প্ররতক্র্োরগতোক্কও DOH এর "COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর সম়ে র্ক্ত বো
েিযকরবহীন থপিোেোরী েীডো প্ররতক্র্োরগতোর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Professional
Sports Competition with No Fans or Spectators During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুসরণ
করক্ত হক্ব। অ-থপিোেোরী েীডো এবং রবক্নোেনমূলক কোর্যেক্মর থেক্ে DOH এর "COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর

সম়ে েীডো ও রবক্নোেক্নর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Sports and Recreation During
the COVID-19 Public Health Emergency) এবং রিইং থক এই রনক্েয রিকোর উক্েক্িয কম ঝুুঁ রকপূণয কোর্যকলোপ রহক্সক্ব
রবক্বচনো করো উরচত। রনউ ই়েকয থস্টট িোরো ইসুয করো অনযোনয পররচোলনোরবরধ থেক্ক এই নরেক্ত উক্েখ করো
পররচোলনো রবরধ পৃেক হক্ল, অরধক সোম্প্ররতক রনক্েয রিকো প্রক়্েোগ করো হক্ব।
এই রনক্েয রিকোগুরল থকবলমোে নূযনতম আবরিযকতো এবং রি সুরবধোর মোরলক/অপোক্রটর অরতররক্ত সতকয তো এবং
রনক্ষধোজ্ঞো জোরর করক্ত পোক্রন। এই রনক্েয রিকোগুরল প্রকোিনোর সম়ে সবযোরধক পরররচত জনস্বোক্স্থ্যর অর্যোক্সর উপর রর্রত্ত
করো, এবং থর্ নরের উপর রনর্য র কক্র এই রনক্েয রিকো ততরর হক়্েক্ে তো প্রো়েিই পররবরতয ত হক্ত পোক্র এবং পররবরতয ত
হক়্ে েোক্ক। েো়েবদ্ধ পেগণ - রনক্চ থর্র্োক্ব সংজ্ঞোর়েত করো হক়্েক্ে - রি েুরবধো সম্পরকয ত সকল স্থ্োনী়ে, থস্টট এবং
র্ুক্তরোষ্ট্রী়ে আবরিযকতো থমক্ন চলোর জনয েো়েবদ্ধ। েো়েবদ্ধ পেগুরল এই আবরিযক িক্তয র থর্ক্কোক্নো আপক্ডট সম্বক্ে
হোলনোগোে েোকোর পোিোপোরি থর্ক্কোক্নো রি সুরবধো কোর্যকলোপ এবং/অেবো সোইট রনরোপত্তোর পররকল্পনো়ে তো বোস্তবো়েন
করক্ত বোরধত।
পটভূ রি
7ই মোচয, 2020 তোররক্খ, গর্নযর অযোন্ড্রু এম. কুওক্মো COVID-19 এর পররক্প্ররেক্ত একট জরুরর অবস্থ্ো থ োষণো কক্র
রনবযোহী আক্েি 202 জোরর কক্রন। সমগ্র রনউই়েকয জুক্ড COVID-19 এর করমউরনট ট্রোন্সরমিন ক্টক্ে। আক্রো েরডক়্ে
পডো হ্রোস করক্ত, থর্খোক্ন সম্ভব, বযরক্তক্ের মক্ধয অবিযই অন্তত 6 ফু ক্টর সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখক্ত হক্ব।
20 মোচয 2020 তোররক্খ গর্নযর কুওক্মো রনবযোহী আক্েি 202.6 জোরর কক্রন, র্োক্ত সমস্ত থগৌণ বযবসোগুরলক্ক েপ্তক্রর
েপ্তর মধযস্থ্ কমীক্ের কোজকমযক্ক বে রোখোর রনক্েয ি থেও়েো হ়ে। অতযোবিযক বযবসো, থর্মন এম্পো়েোর থস্টট
থডক্র্লপক্মে কক্পযোক্রিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর রনক্েয রিকো িোরো সংজ্ঞোর়েত, এই
সিরীক্র উপরস্থ্রত সংেোন্ত সীমোবদ্ধতোর অধীন রেল নো, রকন্তু, তোক্ের DOHিোরো জোরর করো একট পররষ্কোর এবং
রনরোপে কময পররক্বি বজো়ে রোখোর জনয রনক্েয িনো ও আক্েি থমক্ন চলোর জনয রনক্েয ি করো হ়ে, এবং েৃঢ়র্োক্ব র্তটো
সোমোরজক েূরত্ব বযবস্থ্ো বজো়ে রোখোর জনয আহ্বোন জোনোক্নো হ়ে।
12ই এরপ্রল, 2020 তোররক্খ, গর্নযর কুওক্মো সমসস্ত অতযোবিযকী়ে বযবসো়েীক প্ররতষ্ঠোনক্ক তোর কমীক্ের, র্োরো কমযস্থ্ক্ল
উপরস্থ্ত আক্ে, রবনোমূক্লয তোক্ের মুক্খর আচ্ছোেন, র্ো তোক্ের কোক্জর সম়ে জনসোধোরণ বো গ্রোহকক্ের সক্ে সরোসরর
সংক্র্োগ টোর সম়ে অবিযই বযবহোর করক্ত হক্ব, তো প্রেোন করক্ত রনবযোহী আক্েি 202.16 জোরর কক্ররেক্লন। 15
এরপ্রল 2020 তোররক্খ গর্নযর কুওক্মো রনবযোহী আক্েি 202.17 জোরর কক্রক্েন র্ো েুই বেক্রর থবরি ব়েসী এবং
রচরকৎসোগতর্োক্ব মুক্খর আবরণ সহন করক্ত সেম সকলক্ক একট সবযজনীন স্থ্োক্ন এবং র্খন সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে
রোখো সম্ভব ন়ে, বো র্খন সোমোরজক েুরত্ব বজো়ে রোখক্েন নো, তখন তোক্ের নোক ও মুখ একট মোি অেবো কোপক্ডর
ততরর মুক্খর আবরণ রেক়্ে ঢোকোর জনয রনক্েয ি থে়ে। 16 এরপ্রল 2020 তোররক্খ গর্নযর কুওক্মো রনবযোহী আক্েি 202.18
জোরর কক্রন র্ো সরকোরী এবং থবসরকোরী পররবহণ বো অনযোনয র্োডোর পররবহণ বযবহোর করো েুই বেক্রর থবরি
ব়েক্সর এবং রচরকৎসোগতর্োক্ব একট মুক্খর আবরণ সহণ করক্ত সেম সকল মোনুষক্ক অবিযই থকোন র্োেোর সম়ে
তোক্ের নোক এবং মুক্খর উপর একট মোি অেবো মুক্খর আবরণ পরোর রনক্েয ি থে়ে। এেোডোও সরকোরর বো থবসরকোরর
পররবহক্নর থর্ থকোন পররচোলক বো চোলকক্ক একট মুক্খর আবরণ বো মোি র্ো তোক্ের নোক এবং মুখ থঢক্ক রোক্খ, টো
পরোর রনক্েয ি থে়ে র্খন থতমন থকোন গোরডক্ত থকোন র্োেী েোক্ক। 29 থম 2020 তোররক্খ গর্নযর কুওক্মো রনবযোহী আক্েি
202.34 জোরর কক্রন, র্ো বযবসোর পররচোলক/মোরলকক্ের থসই সব মোনুক্ষর প্রক্বিোরধকোর প্রতযোহোর করোর অরধকোর
অনুক্মোেন কক্র, র্োরো মুখ থঢক্ক রোখোর বো মোি সংেোন্ত বোধযবোধকতো থমক্ন চলক্ত বযেয হন।
26থি এরপ্রল, 2020 তোররক্খ গর্নযর কুওক্মো থ োষণো কক্রন থর্ তেয-পররচোরলত, আঞ্চরলক রবক্িষক্ণ পর্যো়ে রর্রত্তক্ত
রনউই়েক্কয রিল্প এবং বযবসো পুনরো়ে থখোলোর বযোপোক্র পর্যো়ে রর্রত্তক েৃরষ্টর্রে গ্রহণ করো হক্ব। 4 থম 2020 তোররক্খ
গর্নযর বযবস্থ্ো কক্রন থর্ নতু ন COVID-19 সংেমণ জনসোস্থ্ পররক্ষবো লেণ রর্রত্তক পরীেো এবং কেোট থট্ররসং সহ
জনস্বোক্স্থ্যর রবরর্ন্ন রেক মোেো়ে থরক্খ আঞ্চরলক রবক্িষণট করো হক্ব। 11 থম, 2020-এ, গর্নযর কুওক্মো থ োষণো
কক্রন থর্, রনউ ই়েক্কয র থবি রকেু অঞ্চক্ল 15 থম, 2020-এর প্রেম পর্যো়ে শুরু হক্ব, র্ো উপলর্য আঞ্চরলক থমরট্রক্স
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এবং সূচক্কর উপর রর্রত্ত কক্র। 29 থি থম, 2020 তোররক্খ, গর্নযর কুওক্মো থ োষণো কক্রক্েন থর্ থস্টক্টর রবরর্ন্ন
অঞ্চক্ল ররওক্পরনংক়্ের রিতী়ে পর্যো়ে শুরু হক্ব, এবং র্োইরোসট রকর্োক্ব প্ররতক্রোধ করো থর্ক্ত পোক্র তো অনবরত
পর্যক্বেণ করোর জনয রনউ ই়েকয বোসী, সরকোরী কমযকতয ো এবং রবক্িষজ্ঞক্ের জনয রোক্জযর রবস্তৃ ত থডটো সংগ্রক্হর প্রক্চষ্টোক্ক
একরেত করক্ত একট নতু ন প্রোররম্ভক সতকীকরণ ডযোিক্বোডয বোস্তবো়েন বযবহোর করোর কেোও থ োষণো কক্রক্েন। 11 জুন
2020, গর্নযর কুওক্মো থ োষণো কক্রন থর্ 12 জুন 2020 তোররক্খ রনউ ই়েক্কয র থবি রকেু অঞ্চক্ল পুনরো়ে থখোলোর
তৃ তী়ে পর্যো়ে আরম্ভ হক্ব। 24 জুন, 2020 তোররক্খ গর্নযর কুক়্েোক্মো থ োষণো কক্রন থর্ থস্টক্টর থবি কক়্েকট অঞ্চল
26 জুন, 2020 থেক্ক পুনরো়ে থখোলোর চতু েয পর্যোক়্ে প্রক্বি করক্ত র্োক্চ্ছ। জুলোই 20, 2020 নোগোে, রনউ ই়েকয রসট
সহ রনউ ই়েক্কয র সব অঞ্চল, থস্টক্টর পুনরো়ে থখোলোর চতু েয পর্যোক়্ে থপৌুঁক্েক্ে।
6 অক্টোবর, 2020 তোররক্খ গর্নযর কুওক্মো রনউ ই়েক্কয র রকেু এলোকো়ে রচরিত COVID-19 হটস্পট থমোকোক্বলোর জনয
একট নতু ন ক্লোস্টোর পেক্েপ থ োষণো কক্রন। িীষয জনস্বোস্থ্য রবক্িষজ্ঞক্ের সোক্ে কোজ কক্র, থস্টট এই ক্লোস্টোরগুরলক্ক
আেমণ এবং র্োইরোক্সর আর থকোন রবস্তোর বে করোর জনয একট রবজ্ঞোন রর্রত্তক পদ্ধরত উদ্ভোবন কক্রক্ে, র্োর মক্ধয
রক়্েক্ে নতু ন রন়েম এবং রবরধরনক্ষধ র্ো সরোসরর উচ্চ সংখযক COVID থকস সংেরমত এলোকো এবং পোর্শ্যবতী এলোকোর
জনয প্রক্র্োজয হক্ব। রনবযোহী আক্েি 202.68 এর অধীক্ন ক্লোস্টোর থজোক্ন রকেু কোর্যেম রনরষদ্ধ, এবং এই ধরক্নর অঞ্চক্ল
(থরড, ইক়্েক্লো এবং অক্রঞ্জ) থর্ থকোন অনুক্মোরেত কোর্যেম অবিযই DOH এর রনক্েয রিকো থমক্ন চলক্ত হক্ব। এই
ক্লোস্টোরগুরলর অবস্থ্োন এবং পররচোলনো রবরধরনক্ষধ সম্পক্কয আপক্ডট তক্েযর জনয এম্পো়েোর থস্টট থডক্র্লপক্মে গোইক্ডন্স
এবং রনউ ই়েকয ফরও়েোডয ওক়্েবসোইট থেখুন।
রনেরলরখত মোনগুরল েোডোও, বযবসোগুরলক্ক স্বোস্থ্য রবর্োগ (Department of Health, DOH) এর জোরর করো পররচ্ছন্ন
এবং রনরোপে কময পররক্বি বজো়ে রোখোর রনক্েয িনো ও আক্েি থমক্ন চলো অবযোহত রোখক্ত হক্ব।
রন্উ ইেকব গেতট রি রিতসাটবসিূতহি জন্য দারেত্বিীল অপাতিিতন্ি িান্

আক্মররকোনস উইে রডজোরবরলটজ অযোট (Americans with Disabilities Act, ADA), থসেোসয ফর রডরজজ কক্িল
অযোন্ড রপ্রক্র্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ো়েরনক্মে থপ্রোক্টকিন এক্জরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এবং মোরকয ন র্ুক্তরোক্ষ্ট্রর শ্রম রবর্োক্গর অকুক্পিনোল থসফট অযোন্ড থহলে
অযোডরমরনক্েিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নূযনতম রোক্জযর মোন,
এবং প্রক্র্োজয থফডোক্রল িতয োবলী, তক্ব তোর মক্ধযই সীমোবদ্ধ ন়ে, এগুরল নো পূরণ কক্র থকোক্নো রজম এবং রি সুরবধো
পররচোরলত হক্ত পোরক্ব নো।
এই রনক্েয রিকোর মক্ধয েোকো থস্টক্টর মোনেণ্ডগুরল COVID-19 জনস্বোক্স্থ্যর সংকটকোলীন পরররস্থ্রতক্ত কোর্যরত সমস্ত রি
সুরবধোর থেক্ে প্রক্র্োজয র্তেণ পর্যন্ত নো থস্টট কতৃয ক মুলতু রব বো সংক্িোধন করো হ়ে। রি সুরবধো বযবসোর অপোক্রটর,
অেবো অপোক্রটর কতৃয ক রনরেয ষ্ট করো অনয থকোনও পে (উর়্েক্েক্ে, "েো়েবদ্ধ পেগুরল"), এই মোনেণ্ডগুরল পূরক্ণর
জনয েো়েবদ্ধ েোকক্বন।
রনেরলরখত রনক্েয রিকো রতনট পৃেক থশ্ররণ র ক্র সংগঠিত হ়ে: মোনুষ, স্থ্োন, এবং প্ররে়েো।

I. িান্ুষ
A. িািীরিক দূিত্ব
•

েো়েবদ্ধ পেক্ক একই েল/ পররবোর/পররবোক্রর সেসয বযতীত কমযচোরর এবং পৃষ্ঠক্পোষকসহ আগত বযরক্তক্ের মক্ধয
কমপক্ে ে়ে ফু ট েূরত্ব বজো়ে রোখো রনরিত করোর জনয থমোট রি ফযোরসরলটর ধোরনেমতো সীরমত করো রনরিত
করক্ত হক্ব। সব থেক্ে, কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের শুধুমোে রি সুরবধো এবং সম্পরত্তক্ত প্রক্বক্ির অনুমরত রেক্ত হক্ব
র্রে তোরো:
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o

সব সম়ে একট গ্রহণক্র্োগয মুখ আবরণ পক্র, র্রে নো তোরো খোও়েো, পোন করো (উেোহরণস্বরূপ, একট রনরেয ষ্ট
এলোকো়ে বক্স থর্মন লজ থরস্টু ক্রে অেবো কযোক্ফ), অেবো সরে়ের্োক্ব রিইং-এ রনক়্েোরজত েোক্কন, র্রে
বযরক্তর ব়েস 2 বেক্রর থবরি হ়ে এবং রচরকৎসোগতর্োক্ব এই ধরক্নর আবরণ সহয করক্ত সেম হন।

o

সুরবধোট থত প্রক্বি করোর পর সোইন-ইন (অেবো ররক্মোট থচক-ইন এর মোধযক্ম), কক্র থর্োগোক্র্োগ থট্ররসং
প্রক্চষ্টো়ে বযবহোক্রর জনয তোক্ের সম্পূণয নোম, ঠিকোনো এবং থফোন নম্বর প্রেোন কক্র; এবং

o

•

▪

সোইন-ইন প্ররে়েোট থর্ক্কোন উপোক়্ে পররচোরলত হক্ত পোক্র র্ো েো়েবদ্ধ পে উপক্রোক্ত থর্োগোক্র্োগ তেয
সংগ্রহ করক্ত প্ররতষ্ঠো কক্র, জোর মক্ধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এক্তই সীমোবদ্ধ ন়ে একট রডরজটোল অযোরিক্কিন,
বোরক্কোড ররডোর, থসো়েোইপ কোডয ররডোর, এবং/অেবো কোগজ ফময।

▪

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই 28 রেন ধক্র উরেরখত সোইন-ইন তক্েযর থরকডয বজো়ে রোখক্ত হক্ব এবং
অনুক্রোধ করো হক্ল থস্টট ও স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োক্গর কোক্ে এই ধরক্নর তেয উপলর্য করক্ত হক্ব।

র্রে বযরক্তর থেক্ে প্রক্র্োজয হ়ে (উেোহরণস্বরূপ কমযচোরর, পৃষ্ঠক্পোষকক্ের রনক্েয িনো গ্রহণ), তোহক্ল একট তেরনক
স্বোস্থ্য পরীেো সম্পন্ন করো এবং পোস করো, থর্মনটো রনক্চ বণযনো করো হক়্েক্ে।

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই থমৌসুমী অবকোিকোলীন রেনগুক্লোক্ত বোইক্রর এলোকোর জনয একট অঞ্চল-রনরেয ষ্ট ধোরণ
েমতোর সীমো রনধযোরণ করুন র্োক্ত থর্ক্কোক্নো সমক়্ে এলোকো়ে পৃষ্ঠক্পোষকক্ের সংখযো কমীক্ের রন়েন্ত্রণ করোর
েমতোক্ক রবপন্ন নো কক্র এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের এই রনক্েয রিকো থমক্ন চলোর সেমতোক্ক বযোহত নো কক্র। রবক্িষ কক্র
েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই তোক্ের পূবযবতী থমৌসুক্মর বযস্ততম রেনগুক্লোক্ক রচরিত করক্ত হক্ব, থর্মন- তোক্ের স্থ্োন
ভ্রমণকোরী পৃষ্টক্পোষকক্ের সংখযো অনুর্ো়েী সংজ্ঞোর়েত হক়্েক্ে এবং থসই রেনগুক্লোক্ত থর্ক্কোক্নো সমক়্ে জনসমোগক্মর
নত্ব এবং সম্ভোবনো কমোক্নোর জনয কোর্যকরী পররবতয ন গ্রহণ করক্ত হক্ব। রপক থড-থত েমতো হ্রোস বোস্তবো়েক্নর
জনয, েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর রনেরলরখত কোর্যকরী পররবতয নগুরল রবক্বচনো করো উরচত:
o
o
o
o
o

•

উচ্চ চোরহেোসম্পন্ন রেক্নর জনয স্বোর্োরবক/গড রবেক়্ের 75% এর থবরি তেরনক টক্কট/থড পোস
রবে়ে সীমোবদ্ধ করো;
শুধুমোে সেসয/রসজন পোসগুরলক্ক ফযোরসরলট এবং এলোকো বযবহোক্রর অনুমরত থেও়েো;
সমোক্বি বো রর্ড প্ররতক্রোক্ধর জনয জনসমোগম এলোকো়ে পর্যোপ্ত কমী রনক়্েোরজত েোকো রনরিত করো;
সম়ে বোরডক়্ে রেক়্ে পৃষ্টক্পোষকক্ের থবরি উপরস্থ্রতর সুক্র্োগ কক্র রেক্ত পররচোলনোগত সম়ে প্রসোররত
করো; এবং/অেবো
ধোরণ েমতো হ্রোক্সর অনযোনয বযবস্থ্ো বোস্তবো়েন করো (উেোহরণস্বরূপ, পোরকয ং স্পট/এলোকোর 25%
বে করো)।

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ থকোন ইনক্ডোর লজ থস্পক্সর মক্ধয েমতো রনরেয ষ্ট স্থ্োন বো এলোকোর
জনয সক্বযোচ্চ 50% এর কক্ম সীমোবদ্ধ েোকক্ব, রবক্িষ কক্র কমযচোরীক্ের বযরতক্রক্ক; র্রে তোরো একট গ্রহণক্র্োগয
মুখ আবরণ পক্র, র্রে বযরক্ত েুই বেক্রর থবিী ব়েসী হ়ে এবং রচরকৎসোগতর্োক্ব এই ধরক্নর আবরণ সহয করক্ত
সেম হ়ে তক্বই সকল বযরক্তক্ক লক্জ প্রক্বক্ির অনুমরত রেক্ত হক্ব।
o

র্তেূর সম্ভব েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই র্ক্েষ্ট ইনক্ডোর ধোরণেমতো রনরিত করক্ত হক্ব র্োক্ত র্োরো বোইক্রর রি
এলোকো, রবশ্রোমোগোর(গুরল) বো থপক্মে থলোক্কিন বো জরুরর থেক্ে প্রক্বি করক্ত বো থবর হক্ত ইনক্ডোর এলোকো
বযবহোর করক্ব তোরো র্োক্ত সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে থরক্খ এই ধরক্নর প্রক্বি এবং বরহগযমন সম্পন্ন করক্ত
পোক্র।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত পৃষ্ঠক্পোষকক্ের লক্জর সম়ে সীরমত সংরেপ্ত রবররতক্ত (উেোহরণস্বরূপ, 15-30
রমরনট) করোর জনয উৎসোরহত করো র্োক্ত র্েোর্ে সোমোরজক েূরক্ত্ব পোলন করো র্ো়ে।

o

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ র্েোর্ে সোমোরজক েূরত্ব সহজ করক্ত রবেযমোন লক্জর স্থ্োন (উেোহরণস্বরূপ, অস্থ্ো়েী
কোঠোক্মো, তোপ সম্বরলত বোরোন্দো ইতযোরে) বৃরদ্ধর রবকল্প পদ্ধরত রবক্বচনো করো।
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•

েো়েবদ্ধ পক্ের রনরিত করো উরচত থর্ কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষক সহকোক্র বযরক্তক্ের মক্ধয সব সম়ে অন্তত ে়ে ফু ট
েূরত্ব বজো়ে েোক্ক, র্রে নো মূল কোর্যকলোক্পর কোরক্ণ স্বল্প েূরক্ত্বর প্রক়্েোজন হ়ে (থর্মন রি চলোচক্লর র্ন্ত্রপোরত,
এরলক্র্টর বযবহোর, থকোন রচরকতসোগত জরুরর পরররস্থ্রতক্ত থসবো করো, একজন পক্র র্োও়েো রি়েোরক্ক সহো়েতো
করো), এর মক্ধয একই পররবোর/পোটযর সেসযরো অন্তর্ুয ক্ত ন়ে।
o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ একই তোৎেরণক পোটয/পররবোর/পররবোর থেক্ক নো আসো বযরক্তরো
রি রলফক্টর অক্পেো করোর সম়ে এবং রি রলফক্ট েোকোকোলীন অন্তত ে়ে ফু ট েূরত্ব বজো়ে রোখক্ত পোক্র,
(উেোহরণস্বরূপ, একট রলফক্ট একট রি বো েুট আসক্নর সোধোরণ তে যয); রবক্িষ কক্র, রনেরলরখতগুরল
র্েোর্ে বসোর বযবস্থ্ো:
▪

এক বো েুই বযরক্তর রলফক্ট একজন

▪

একট রতনজন বযরক্তর রলফক্টর উপর একজন র্রে নো রলফক্ট র্েোর্ে সোমোরজক েূরত্ব থমক্ন বসো র্ো়ে

▪

একট চোর বযরক্তর রলফক্ট রবপরীত প্রোক্ন্ত েুই জন (অেযোৎ, একেম বোক্ম এবং একেম ডোক্ন)

▪

একট ে়ে বযরক্তর রলফক্টর রবপরীত প্রোক্ন্ত (অেযোৎ, একেম বোম এবং একেম ডোক্ন) েুট একক বো
ডোবলস (অেযোৎ, একই েল/পররবোর/পররবোর থেক্ক েুইজন বযরক্ত)

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ রলফট অযোক্টনক্ডেরো গক্ন্ডোলো/রলফক্টর জনয বসোর বযবস্থ্ো়ে
সোহোর্য করক্ত পোক্রন, রবক্িষ কক্র র্োরো চোর বো তক্তোরধক থলোক্কর েোকোর বযবস্থ্ো কক্র েোক্কন।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ থর্ গক্ন্ডোলো একই েল/পররবোর/পররবোক্রর সেসযক্ের জনয
সংররেত; র্রে র্েোর্ে সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখো র্ো়ে তোহক্ল রবরর্ন্ন েল/পররবোর/ পররবোর থেক্ক েুট
একক বো ডোবল েোডো একট গক্ন্ডোলোর রবপরীত প্রোক্ন্ত বসক্ত পোক্র।
▪

•

•

র্তেূর সম্ভব, েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত সব গক্ন্ডোলো জোনোলো থখোলো রোখো র্োক্ত বোতোক্সর প্রবোহ বৃরদ্ধ
পো়ে।

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ পৃষ্ঠক্পোষক/েিযনোেীরো আগোম টক্কট রকনক্ত পোরক্বন, র্োক্ত
তোরো েমতোর সীমো পররচোলনো করক্ত পোক্র এবং ট্রযোক করক্ত পোক্র। েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই এই ফযোরসরলটর
জনয বোস্তবোর়েত টক্কট প্ররে়েোর মোধযক্ম পৃষ্ঠক্পোষকক্ের অরগ্রম টক্কট রকনক্ত উৎসোরহত করুন (উেোহরণস্বরূপ,
অনলোইন থপোটযোল, থমোবোইল অযোরিক্কিন, পূবযবতী কল, থমইল অডযোর, বো পূবয-রনধযোররত সমক়্ে সরোসরর সংগ্রহ)।
র্খন পোও়েো র্োক্ব, েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ নগে, থেরডট কোডয, রলফট টক্কট, ররও়েোডয কোডয এবং থমোবোইল
রডর্োইস, থর্খোক্ন সম্ভব, তখন স্পিযহীন থপক্মে অপিন বযবহোক্র উৎসোরহত করো।
o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই টক্কট রপক-আপ এবং অনযোনয সুরবধোর ওক়্েটং লোইক্ন ে়ে ফু ট বো তোর থবরি েূরত্ব
রচরিত করক্ত রর্জু়েোল রকউ (উেোহরণস্বরূপ, থকোন, মোকয োর, সোইনক্বোডয) রোখক্ত হক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত পুক্রো থমৌসুম জুক্ড তেরনক রর্রত্তক্ত েমতো ট্রযোক করো, প্রক়্েোজন অনুসোক্র টক্কট
রবরে ররহত করো র্োক্ত ধোরণ েমতোর সীমো অনুসরণ করো হ়ে।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত আগোম থকনো টক্কট থমইল করো এবং টক্কট রবরের সম়ে রর্ড এডোক্ত পুনরো়ে
থলোডক্র্োগয /পুনবযযবহোরক্র্োগয টক্কট বযবহোর করো।

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই DOH এর "COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর সম়ে গণপররবহন সংেোন্ত
কোর্যকলোপগুরলর জনয অর্যন্তরীণ রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Public Transportation Activities During
the COVID-19 Public Health Emergency) রনক্েয রিকো থমক্ন চলক্ত হক্ব, র্োর প্রক়্েোজনঅনুর্ো়েী সকল
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আক্রোহীক্ক িোটক্ল সব সম়ে গ্রহণক্র্োগয মুখোবরণ পরক্ত হক্ব (থর্মনঃ থঢোকো, থবর হও়েো, বক্স েোকো) এবং সব
বযরক্তক্ক র্েোর্ে সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখক্ত হক্ব র্রে নো তোরো একই পোটয/পররবোর/বোরডর সেসয হন। েো়েবদ্ধ
পেক্ক অবিযই রি িোটক্লর জনয থপ্রোক্টোকল এবং পদ্ধরত বোস্তবো়েন করক্ত হক্ব র্ো প্ররতফরলত কক্র কীর্োক্ব তোরো
পৃষ্ঠক্পোষক এবং কমীক্ের সুররেত রোখোর জনয অরর্ক্র্োরজত হক্ব (উেোহরণস্বরূপ, একই েল/পররবোর/পররবোক্রর
সেসযরো কীর্োক্ব একসোক্ে বসক্বন, িোটক্ল সোমোরজক েূরত্ব কীর্োক্ব টক্ব এবং িোটল রিরডউল অরর্ক্র্োরজত হক্ব
রক নো)।

•

•

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত রি িোটক্ল সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখক্ত উৎসোরহত করো, থটপ, রচি বো অনযোনয
মোকয োর বযবহোর কক্র সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখো।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ পৃষ্ঠক্পোষকরো ড্রোইর্োক্রর ে়ে ফু ক্টর মক্ধয বসক্ত নো পোক্র
(উেোহরণস্বরূপ, সোমক্নর সোরর বো আসন খোরল রোখো), র্রে নো ড্রোইর্োর এলোকো়ে একট িোরীররক
প্ররতবেকতো র্ো পৃষ্ঠক্পোষক এবং ড্রোইর্োক্রর মক্ধয রবক্চ্ছক্ের অনুমরত থে়ে; র্রেও নো, এই ধরক্নর প্ররতবেকতো
গোরড চোলোক্নোর সম়ে েৃরষ্ট েমতো বোধোগ্রস্ত কক্র বো অনযেো়ে একট রনরোপত্তো ঝুুঁ রক উপস্থ্োপন কক্র।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত িোটল উইক্ন্ডো র্তটো সম্ভব থখোলো রোখো।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত থবোরডযং, থলোরডং এবং আনক্লোরডং রন়েমোনুর্ো়েী সম্পন্ন হও়েো রনরিত করো র্োক্ত
রবরর্ন্ন েল/পররবোর/বোরডর সেসযক্ের মক্ধয রনষ্ঠ থর্োগোক্র্োগ এডোক্নো র্ো়ে।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত িোটক্ল প্রক্বি এবং থবর হও়েো পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয হযোন্ড সযোরনটোইজোর প্রেোন করো।

েো়েবদ্ধ পেক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ কমযচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকসহ সকল বযরক্তক্ক সব সম়ে গ্রহণক্র্োগয মুখোবরণ
পররধোন কক্র র্খন তোরো রি সরবধো়ে েোকক্ব, র্রে নো তোরো খো়ে (উেোহরণস্বরূপ, একট রনরেয ষ্ট এলোকো়ে বসো,
থর্মন একট লজ থরস্টু ক্রে বো একট কযোক্ফ), মেযপোন, অেবো রির়েং করক্ে, র্রে তোরো েুই বেক্রর থবিী ব়েসী
হ়ে এবং রচরকৎসোগতর্োক্ব এই ধরক্নর আবরণ সহয করক্ত সেম হ়ে। থফস কর্োর অবিযই অনয সব সম়ে
পরক্ত হক্ব, র্োর মক্ধয সীমোবদ্ধ ন়ে, রলফট লোইক্ন অক্পেো করো, টক্কট থতোলোর লোইক্ন অক্পেো করো, র্ন্ত্রপোরত
র্োডো করো, সরঞ্জোম লোগোক্নো, লক্জ হোুঁটো এবং অনয থর্ থকোন সুরবধো এলোকো পররভ্রমণ করো।
o

COVID-19 এর জনয গ্রহণক্র্োগয মুখ আবরক্ণর মক্ধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এক্তই সীমোবদ্ধ ন়ে, কোপড-রর্রত্তক মুখ
আবরণ এবং রনষ্পরত্তক্র্োগয মোি র্ো মুখ এবং নোক উর়্ে থঢক্ক রোক্খ।

o

র্রেও, কোক্জর ধরক্নর জনয থর্খোক্ন সোধোরণত বযরক্তগত সুরেোমূলক সরঞ্জোক্মর (Personal Protective
Equipment, PPE) একট উচ্চ মোক্নর সুরেোর প্রক়্েোজন থসইসব থেক্ে কমযক্েক্ের কোর্যকলোপগুরলর জনয
কোপক্ডর, রডজক্পোক্জক্বল, বো বোরডক্ত ততরর অনযোনয মুখোবরণ স্বীকৃ ত ন়ে। থসই রে়েোকলোপগুরলর জনয,
OSHA মোন অনুসোক্র রবেযমোন রিল্প মোক্নর অধীক্ন বযবহৃত N95 থররস্পক্রটর বো অনযোনয PPE বযবহোর করো
চোরলক়্ে র্োও়েো উরচত।

o

থফডোক্রল ADA এবং রনউ ই়েকয থস্টট এবং রসটর মোনবোরধকোর আইক্নর সোক্ে সোমঞ্জসযপূণয র্োক্ব মুখোবরণ
পরোর প্রক়্েোজনী়েতো প্রক়্েোগ করক্ত হক্ব, থর্মনটো প্রক্র্োজয।

েো়েবদ্ধ পেগণ ও়েোকয ক্স্টিন ও কমযচোরীর বসোর এলোকোর সংখযো বযবহোর পররবতয ন এবং/অেবো সীমোবদ্ধ করক্ত
পোক্র, র্োক্ত বযরক্তরো সব রেক থেক্ক অন্তত ে়ে ফু ট (থর্মন-পোক্ি এবং র্খন এক্ক অপক্রর মুক্খোমুরখ হ়ে) এবং
বযবহোক্রর মক্ধয পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত নো কক্র ও়েোকয ক্স্টিন থি়েোর নো কক্রন। ও়েোকয ক্স্টিনগুরলর মক্ধয েূরত্ব
বজো়ে রোখো সম্ভব নো হক্ল (থর্মন অর্যেযনো থডি, র্োডো কোউেোর), েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থসইসব অঞ্চক্ল িোরীররক
পররতবেকতো স্থ্োপন করক্ত হক্ব (থর্মন, িোরস্টক্কর রবর্োজক থেও়েোল) থর্খোক্ন থসগুরল বো়েুপ্রবোহ, তোপ,
িীতলকরণ, বো বো়েু চলোচলক্ক প্রর্োরবত করক্ব নো, বো অনযেো়ে থকোনও স্বোস্থ্যজরনত বো রনরোপত্তোর ঝুুঁ রকর কোরণ
হক্ব নো।
o

র্রে বযবহোর করো হ়ে, তোহক্ল OSHA রনক্েয িোবলী অনুর্ো়েী িোরীররক প্ররতবেকতো স্থ্োপন করো উরচত।
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o

বস্তুগত বোুঁধোর রবকল্পগুরল অন্তর্ুয ক্ত করক্ত পোক্র: ফোরল কক্র কোটো পেয ো, রকউরবকল ও়েোল, থিরক্সগ্লোস বো থসই
ধরক্নর উপকরণ, বো অনযোনয অপ্রক্বিয রবর্োজক বো পোটযিন।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক একই সমক়্ে একোরধক বযরক্ত িোরো থেোট স্থ্োনগুরলর (উেোহরণস্বরূপ, কযোি থররজস্টোক্রর রপেক্ন,
র্ন্ত্রপোরত থচক আউট এলোকো ইতযোরে) বযবহোর রনরষদ্ধ করো উরচৎ, র্রে নো একই সমক়্ে এই ধরক্নর স্থ্োক্ন েোকো
সকল কমীরো গ্রহণক্র্োগয মুক্খর আবরণ পক্র েোক্কন বো তোরো একই পোটয/পররবোক্রর/বোসস্থ্োক্নর সেসয হন।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই গ্রোহকক্ের রিমুখী পে চলোচল কমোক্নোর জনয বযবস্থ্ো গ্রহণ করক্ত হক্ব (উেোহরণস্বরূপ,
থটপ বযবহোর কক্র, তীর রচি, অেবো সংকীণয ও়েোকওক়্ে, হলওক়্ে বো স্থ্োক্ন অনযোনয রচি বযবহোর কক্র)।
o

•

থর্খোক্নই সম্ভব থসখোক্ন, একমুখী রর্ডক্ক র্োও়েোর জনয উৎসোরহত করক্ত মোকয োর অেবো বেন রোখুন।

েো়েবদ্ধ পেক্ক সোরো রি ফযোরসরলট জুক্ড রচি লোগোক্ত হক্ব, র্ো DOH এর COVID-19 রচক্ির সোক্ে সোমঞ্জসযপূণয।
েো়েবদ্ধ পে তোক্ের কমযক্েে বো থসটং-এর উপর রর্রত্ত কক্র রনক্জক্ের কোস্টমোইজড রচি ততরর করক্ত পোক্র, এই
ধরক্নর রচি রডপোটযক্মক্ের রচক্ির সক্ে সেরতপূণয হক্ত হক্ব। বযরক্তক্ের রনক্েোক্ত রবষ়েগুরল মক্ন কররক়্ে থেও়েোর
জনয রচক্ির বযবহোর করো উরচত:
o

তোরো অসুস্থ্ থবোধ করক্ল বোরডক্ত েোকো।

o

খোও়েো, পোন করো, অেবো সরে়ের্োক্ব রির়েং কোর্যেক্ম রলপ্ত েোকো েোডো তোক্ের নোক এবং মুখ সব সম়ে মুখ
থঢক্ক রোখো।

o

র্রে তোরো সম্প্ররত COVID-19 এর উক্েখক্র্োগয করমউরনট সংেমণ রক়্েক্ে এমন একট থস্টক্ট বো CDC এর
থলক্র্ল 2 বো 3 এ রক়্েক্ে এমন থেক্ি রগক়্ে েোক্ক, তোহক্ল DOH এর ভ্রমণ রনক্েয রিকো অনুসোক্র থকো়েোক্ররেন
করক্ত হক্ব।

o

PPE সঠিকর্োক্ব রোখো, পররষ্কোর করো এবং র্খন প্রক়্েোজন, তো বোরতল করো।

o

িোরীররক েূরক্ত্বর রনক্েয িীকোগুরল থমক্ন চলো।

o

COVID-19 এর উপসগয বো সংেমক্ণর প্ররতক্বেন করো, এবং রকর্োক্ব এট করো উরচত।

o

হোক্তর পররচ্ছন্নতো এবং পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরক্ণর রনক্েয রিকো অনুসরণ করো।

o

র্েোর্ে র্শ্োস-প্রর্শ্োক্সর পররচ্ছন্নতো এবং কোরির রিষ্টোচোর অনুসরণ করো।

o

সরঞ্জোম পররষ্কোর রোখো (উেোহরণস্বরূপ, বযবহোক্রর আক্গ এবং পক্র জীবোণুনোিক ও়েোইপস বযবহোর করো)।

B. আিদ্ধ স্থ্াতন্ সিাতিি
•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই র্তটো সম্ভব সিরীক্র কমী সমোক্বি সীরমত করক্ত হক্ব (থর্মন কমযচোরী সর্ো, থেক
রুক্ম, স্টক রুম) এবং, থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ থকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এর রনক্েয রিকো "বযবসো ও রনক়্েোগকতয োক্ের জনয কক্রোনোর্োইরোস থরোগ 2019 (COVID-19) এর জনয
পররকল্পনো এবং প্ররতরে়েোর অন্তবযতী রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Businesses and Employers to Plan
and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অনুর্ো়েী রর্রডও বো থটরলকনফোক্ররন্সং এর
মক্তো অনযোনয পদ্ধরত বযবহোর করোর কেো রবক্বচনো করক্ত হক্ব। র্খন রর্রডওকনফোক্ররন্সং বো থটরলকনফোক্ররন্সং
সম্ভব হ়ে নো, তখন েোর়েত্বিীল েলগুক্লোর থখোলো, র্োলর্োক্ব থর্রেক্লটোক্রর মক্ধয রমটং করো উরচত এবং রনরিত
করো উরচত থর্ বযরক্ত এক আক্রকজক্নর মক্ধয ে়ে ফু ট সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখক্ব (থর্মন থচ়েোক্রর মধযবতী
জো়েগো থেক্ড থেও়েো, কমীক্েরক্ক একটো থচ়েোর থেক্ড পক্রর থচ়েোক্র বসক্ত হক্ব)।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থলোকজক্নর উপরস্থ্রত সীরমত কক্র অেবো অতযোবিযক ন়ে এমন সুক্র্োগ-সুরবধো এবং সোম্প্রেোর়েক
এলোকো র্ো র্েোর্ে সোমোরজক েূরত্ব পোলক্নর সুক্র্োগ থে়ে নো তো বে কক্র সোমোরজক েূরত্ব পোলনক্ক উৎসোরহত

7

করক্ত হক্ব। র্রে থখোলো েোক্ক, েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই এই ধরক্নর সুরবধোর কোেোকোরে সরঞ্জোক্মর পোক্ি হযোন্ড
সযোরনটোইজোর বো জীবোণুনোিক ও়েোইপ সরবরোহ করক্ত হক্ব (উেোহরণস্বরূপ, থর্রন্ডং থমরিন, সোম্প্রেোর়েক করফ
থস্টিন, থেক রুম)।
•

েো়েবদ্ধ পেক্ক থেোক্টো এলোকো়ে, থর্মন থচরঞ্জং রুম, রবশ্রোমকে এবং থেকরুম-এ অবিযই র্েোর্ে সোমোরজক েূরক্ত্বর
পোলক্নর বযবস্থ্ো করক্ত হক্ব, এবং এই ধরক্নর এলোকোগুরলক্ত র্খন সোমোরজক েূরত্ব রেো করো র্োক্ব নো, তখন
থলোক সমোগম সীমোবদ্ধ রোখোর জনয রচি এবং রসক্স্টম (থর্মন বযবহৃত হক্চ্ছ রচি) বযবহোর করক্ত হক্ব; এবং

•

েো়েবদ্ধ পে সোম্প্রেোর়েক বোেরুক্মর জনয সক্বযোত্তম অনুিীলন বোস্তবো়েন করক্ত পোক্র, র্োর মক্ধয রক়্েক্ে:

•

o

র্রে ে়ে ফু ট বযবধোন রোখো সম্ভব নো হক্ল, ট়েক্লট এবং রসক্ের মক্ধয বস্তুগত বোুঁধো স্থ্োপন করো; এবং

o

এ়েোর ড্রো়েোক্রর পররবক্তয স্পিযরবহীন সোবোন, এবং স্পিযরবহীন কোগক্জর থতো়েোক্ল রডসক্পনসোর বযবহোর।

েো়েবদ্ধ পেগুরলর উরচৎ র্তেূর সম্ভব তোক্ের কমীক্ের থর্ থকোন সমোক্বক্ির জনয সোমোরজক বযবধোন (অেযোৎ ে়ে
ফু ট বযবধোন) পোলন করোর উক্েক্িয (থর্মন করফ পোক্নর রবররত, খোবোর, রিফট শুরু/থিষ হও়েো) সম়েসূচী
আগু-রপেু করো।

C. কার্ব পরিোলন্া সংক্রান্ত কার্ব কলাপ
•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত পৃষ্ঠক্পোষকক্ের তোক্ের রনজস্ব রি সরঞ্জোম (থর্মন, বুট, রি, থহলক্মট ইতযোরে) আনক্ত
উৎসোরহত করো।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলর রি র্োডোর জনয অযোপক়্েেক্মে বো ররজোক্র্য িন, এবং/অেবো অন-মোউক্েন কোর্যেক্মর জনয
অরগ্রম থচকইন (উেোহরণস্বরূপ, রি থলসন, রি থরস) বযবহোর করো উরচত র্োক্ত ধোরণ েমতোর রবরধরনক্ষধ থমক্ন
চলো রনরিত করোর র্ো়ে।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ সেসযগণ র্রে নো তোরো একই েল/পররবোর/বোরডর সেসয নো হন
থসক্েক্ে রি সরঞ্জোম, রবক্িষ কক্র র্োরোর, বযবহোক্রর আক্গ ও পক্র থসগুক্লো র্োগোর্োরগ করক্ে নো।

•

বযরক্তগত এবং গ্রুপ রি উর়্ে থলসক্নর জনয:
o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই ক্লোস এবং স্থ্োক্নর জনয অযোপক়্েেক্মে, ররজোক্র্য িন, েূরবতী থচক-ইন, এবং/অেবো
অরগ্রম সোইন-আপ বযবহোর করক্ত হক্ব র্োক্ত পৃষ্ঠক্পোষকক্ের উপরস্থ্রত টযোক কক্র েমতো রনধযোরণ করো র্ো়ে।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ ক্লোস বো থলসক্ন অংিগ্রহণকোরী পৃষ্ঠক্পোষকরো একট তেনরন্দন
স্বোস্থ্য পরীেো সম্পন্ন কক্রক্ে, থর্মনটো রনক্চ বণযনো করো হক়্েক্ে, রনক্েয িনোর আক্গ।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ প্ররিেকগণ এবং পৃষ্ঠক্পোষকগণ সহ বযরক্তরো র্েোর্ে সোমোরজক
েূরত্ব বজো়ে রোক্খ এবং উপক্রোক্ত প্রক়্েোজনী়েতোর সোক্ে সোমঞ্জসযপূণয গ্রহণক্র্োগয মুখ আবরণ পররধোন কক্র।
▪

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ পৃষ্ঠক্পোষক এবং প্ররিেকরো র্তেূর সম্ভব ে়ে ফু ট েূরত্ব
বজো়ে রোক্খন, মোক্ঝ মোক্ঝ, সংরেপ্ত থর্োগোক্র্োগ র্ো একট স্বোস্থ্য বো রনরোপত্তো ঝুুঁ রক থমোকোক্বলো করোর জনয
ে়ে ফু ক্টর কম হক্ত পোক্র (উেোহরণস্বরূপ, বযো়েোম, সঠিক ফময বো র্রে প্রেিযন)। থর্ক্কোক্নো থেক্েই, এই
রনষ্ঠ থর্োগোক্র্োগ সম্ভোবয নূযনতম সমক়্ের মক্ধয পররচোলনো করক্ত হক্ব (অেযোৎ, থকোন েী যস্থ্ো়েী বো
সোমোরজকীকরণ ন়ে);

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনক্েয িক বযতীত প্রোপ্তব়েিক্ের থলসক্নর জনয অংিগ্রহণকোরীক্ের সংখযো 10 বো তোর
কম এবং রিশুক্ের থলসক্নর জনয অংিগ্রহণকোরীক্ের সংখযো 6 বো তোর কম থলোক্কর মক্ধয সীমোবদ্ধ রোখক্ত
হক্ব।
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•

•

▪

থর্খোক্ন সম্ভব এবং কোর্যকর, েো়েবদ্ধ পেগুরলর উরচত একই েল/পররবোর/পররবোর/বোরডর থেক্ক গ্রুপ
থলসক্ন বো কোর্যেক্ম পৃষ্ঠক্পোষকক্ের উৎসোরহত করো।

▪

থর্খোক্ন সম্ভব, েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখো এবং মুখ আচ্ছোেক্নর প্রক়্েোজনী়েতো থমক্ন
চলোর জনয বযরক্তগত বো স্বতন্ত্র বযবস্থ্ো়ে প্রোপ্তব়েি ও রিশুক্ের জনয আলোেো থলসন পররচোলনো করো।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই পৃষ্ঠক্পোষকক্ের উৎসোরহত করক্ত হক্ব অনয পৃষ্ঠক্পোষক্কর সরঞ্জোম সোমলোক্নো থেক্ক
রবরত েোকক্ত, র্রে নো তোরো একই েল/পররবোর/বোরডর সেসয হ়ে।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ থকোন সরঞ্জোম (উেোহরণস্বরূপ, থি়েোরকৃ ত থপোল, ইতযোরে) রবরর্ন্ন
বযরক্তর বযবহোক্রর মক্ধয পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করো হ়ে, র্রে নো তোরো একই েল/পররবোর/বোরডর সেসয
হ়ে।

েো়েবদ্ধ পেক্ের প্রক্র্োজয হক্ল

রনষ্ঠ সুক্র্োগ-সুরবধো বে রোখক্ত হক্ব, র্োর মক্ধয রক়্েক্ে:

o

ও়েোলযপুল, সোউনো, এবং বোষ্প কে;

o

সোম্প্রেোর়েক িোও়েোর;

o

স্বী়ে পররক্বিক্নর বোর এবং সযোমিোরগুরল বে করো; এবংঅেবো

o

পোরনর থফো়েোরো (র্রেও, পোরনর থবোতল রররফল থস্টিন থখোলো েোকক্ত পোক্র); এবং

েো়েবদ্ধ পেক্ের রনেরলরখত পদ্ধরতগুরলর মোধযক্ম পোরস্পররক সংক্র্োগ এবং জনসমোগম কমোক্ত হক্ব এই ধরক্ণর
পদ্ধরতগুরলর মোধযক্ম:
o

কমযক্েক্ের রর্তক্র উপরস্থ্রত শুধুমোে আবিযক কমীক্ের মক্ধযই সীরমত থরক্খ;

o

কমযক্েক্ের সম়েগুরলর সোমঞ্জসযরবধোন;

o

বোইক্রর জো়েগো বযবহোক্র উৎসোরহত করো, থর্খোক্ন সম্ভব;

o

রিফটং রডজোইন (উেোহরণস্বরূপ A/B েল, আগমন/প্রস্থ্োক্নর রবরর্ন্ন সম়ে);

o

থটরলক্ফোন, করপ়েোর, রপ্রেোর, থররজস্টোর ইতযোরে সোধোরণ অরফস সরঞ্জোক্মর রনরোপে বযবহোক্রর জনয থপ্রোক্টোকল
ততরর; এবং/অেবো

o

অংিীেোরর সরঞ্জোম বযবহোর রনরষদ্ধ, র্রে নো এট সঠিকর্োক্ব পররষ্কোর করো র্ো়ে এবং বযবহোক্রর মক্ধয
জীবোণুমুক্ত করো র্ো়ে।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক DOH এর রনেরলরখত রনক্েয িনো, "সরকোরর এবং থবসরকোরর সুরবধোর জনয অন্তবযতীকোলীন
রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Public and Private Facilities) অনুর্ো়েী পররষ্কোরকরণ পদ্ধরতগুরল কোর্যকর
করক্ত প্রক়্েোজন অনুর্ো়েী সমক়্ের সোমঞ্জসয রবধোন করক্ত হক্ব।

•

থর্খোক্ন সম্ভব এবং বোস্তবসম্মত, েো়েবদ্ধ পেগুরলর উরচত পৃষ্ঠক্পোষকক্ের েূর থেক্ক খোেয এবং পোনী়ে অডযোর করক্ত
উৎসোরহত করো (উেোহরণস্বরূপ, অনলোইন, অযোপ, থফোন), এবং কোউেোর রপক-আক্পর জনয আইক্টম উপলর্য
করো।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লো থপিোেোরী রি প্ররিেণ এবং থররসং এলোকো পররচোলনো করক্ত পোক্র; র্রেও, এই ধরক্নর এলোকো
"COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর সম়ে থপিোেোরী েীডো প্ররিেণ সুরবধোর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো"
(Interim Guidance for Professional Sports Training Facilities During the COVID-19 Public Health
Emergency) বো "COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্ো়ে র্ক্ত েোডো থপিোেোরী েীডো প্ররতক্র্োরগতোর জনয
অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Professional Sports Competitions with No Fans During
the COVID-19 Public Health Emergency), অনুর্ো়েী পররচোরলত হক্ত পোক্র।
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D. েলােল ও িারণজয
•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই সকল রি সুরবধো এলোকো়ে এবং সকল রি সুরবধো এলোকো়ে ট্রোরফক প্রবোহ পর্যক্বেণ এবং
রন়েন্ত্রণ করক্ত হক্ব, র্োর মক্ধয রক়্েক্ে রি লজ, রলফট লোইন, এবং রি থরেোল কোউেোক্র, সক্বযোচ্চ েমতো এবং
সোমোরজক েূরক্ত্বর প্রক়্েোজনী়েতো থমক্ন চলো রনরিত করো।
o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রর্জু়েোল রকউ (উেোহরণস্বরূপ, থকোন, সোইনক্বোডয, মোকয োর) রোখক্ত হক্ব র্োক্ত সকল
সুরবধোর ওক়্েটং লোইক্ন ে়ে ফু ট েূরত্ব রনক্েয ি করো র্ো়ে (উেোহরণস্বরূপ, টক্কট রপক-আপ, খোেয থসবো)।

o

র্তেূর বোস্তবসম্মত, েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত প্রক্বিিোক্র এবং/ অেবো রলফক্টর লোইক্ন পৃষ্ঠক্পোষকক্ের রর্ড
কমোক্ত রবরর্ন্ন সম়ে থেও়েো।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত সব সোধোরণর্োক্ব বযবহৃত এবং থর্ থকোন এলোকো়ে মোনুষ জক্ডো হক্ত পোক্র (থর্মন,
থেক রুম, সরঞ্জোম থচকআউট এলোকো, লকোর রুম) থসখোক্ন ে়ে ফু ক্টর রচি এবং েূরত্ব রচরিত করো।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয প্ররতষ্ঠোক্নর বোইক্র িোরীররক েূরত্ব বজো়ে থরক্খ সোররবদ্ধ কক্র েোুঁড করোক্নোর
বযবস্থ্ো রোখক্ত হক্ব, র্োর মক্ধয চোেু ষ ইরেত এবং/অেবো সোরর রন়েন্ত্রণ র্ন্ত্র (থর্মন স্টোনিন, লোইক্নর েূরত্ব
মোকয োর, তীর রচি )ইতযোরে অন্তর্ুয ক্ত।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ অনযোনয পৃষ্ঠক্পোষকক্ের মক্ধয সোমোরজক েূরত্ব বৃরদ্ধ করোর জনয জনগক্ণর ওক়্েটং এলোকোর
বযবস্থ্ো করো (থর্মন লোইন, পোরকয ং এলোকো) এবং এলোকোর অনয পৃষ্ঠক্পোষক/পোটযর সোক্ে থর্োগোক্র্োগ কমোক্নোর
বযবস্থ্ো করো।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের অন-সোইট আলোপচোররতো সীরমত করো উরচত (উেোহরণস্বরূপ, থর্ সমস্ত বযরক্ত ইনক্ডোর রি
থফরসরলট থেক্ক চক্ল র্োক্চ্ছন এবং র্োরো প্রক্বি করক্েন তোক্ের জনয পৃেক প্রস্থ্োন এবং প্রক্বিিোক্রর বযবস্থ্ো রোখো)
এবং চলোচল সীরমত করো উরচৎ (থর্মন কমীক্ের উরচৎ রনক্জক্ের ও়েোকয ক্স্টিক্নর কোক্ে র্েোসম্ভব েোকো)।
o

থর্খোক্ন কোর্যকর, েো়েবদ্ধ পেগুরলর উরচত প্রক্বিপক্ের সংখযো সীরমত করো র্োক্ত এট থর্ থকোন ইনক্ডোর রি
সুরবধো এলোকো়ে বো লজ থস্পক্স ট্রোরফক প্রবোহ পররচোলনো করক্ত সোহোর্য কক্র এবং েখল/েমতো সীমো
পর্যক্বেক্ণর অনুমরত থে়ে।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক র্তটো সম্ভব থর্োগোক্র্োগ সীরমত করক্ত অবিযই রপকআপ এবং থডরলর্োররর জনয এলোকো রনরেয ষ্ট
করক্ত হক্ব।

•

পণয থডরলর্োররর জনয, েো়েবদ্ধ পেক্ের স্পিয নো কক্র একট থডরলর্োরর বযবস্থ্োর বোস্তবো়েন করক্ত হক্ব, থর্খোক্ন
থডরলর্োরর করোর সম়ে ড্রোইর্োর গোরডক্ত বক্স েোক্কন অেবো থর্খোক্ন সম্ভব ন়ে থসখোক্ন, েো়েবদ্ধ পেরো প্রতযোরিত
কোর্যকলোক্পর উপর্ুক্ত গ্রহণক্র্োগয PPE প্রেোন করক্ব র্োর মক্ধয নূযনতমর্োক্ব থডরলর্োরর প্ররে়েো চলোকোলীন সমক়্ের
জনয রবনোমূক্লয থডরলর্োররর সোক্ে জরডত বযরক্তর জনয একট মুক্খর আবরণ অন্তর্ুয ক্ত েোক্ক।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক পক্ণযর একট থলোড স্থ্োনোন্তর (উেোঃ একজন থডরলর্োরর ড্রোইর্োর থেক্ক) করোর আক্গ এবং পক্র
অবিযই কমীক্ের কতৃয ক হোত জীবোণুমুক্তকরণ রনরিত করক্ত হক্ব (থর্মন পণয থলোড করক্ত শুরু করোর আক্গ
হোত জীবোণুমুক্ত করো; এবং একবোর সব পণয থলোড করো হক়্ে থগক্ল, তোক্ের হোত জীবোণুমুক্ত কক্র সমোপ্ত করো)।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লো আউটক্ডোর এবং ইনক্ডোর ফু ড সোরর্য স এলোকো খুলক্ত পোক্র; র্রে, এই ধরক্নর এলোকো DOH এর
"COVID-19 জনস্বোস্থ্য জরুরর অবস্থ্োর সম়ে খোেয থসবোর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for
Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) অনুর্ো়েী কোজ কক্র, র্োর মক্ধয রক়্েক্ে
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বসোর বযবস্থ্ো সহ থটরবক্লর মক্ধয থর্ থকোন প্রক়্েোজনী়ে রবক্চ্ছে, গ্রোহকক্ের মক্ধয সোমোরজক েূরত্ব এবং সীরমত
ধোরণেমতো।
o

•

েো়েবদ্ধ পক্ের আউটক্ডোর ফু ড সোরর্য স সরবরোক্হর এলোকো সম্প্রসোরক্ণর কেো রবক্বচনো করো উরচৎ, পোিোপোরি
আউটক্ডোর ফু ড সোরর্য ক্স বসোর জো়েগোগুক্লোক্ত খোবোর খোও়েোর সুক্র্োগ ও খোও়েোর সুক্র্োগ বোডোক্নোর কেো
রবক্বচনো করো উরচৎ, র্োক্ত ইনক্ডোর এলোকো়ে রর্ড কমোক্নো র্ো়ে।

েো়েবদ্ধ পেগুক্লো রি থরেোল অপোক্রিন খুলক্ত পোক্র; র্রে, এই ধরক্নর এলোকো DOH এর"COVID-19 জনস্বোস্থ্য
জরুরর অবস্থ্োর সম়ে খুচরো রবে়ে, র্োডো, থমরোমত এবং পররষ্কোর কোর্যেক্মর জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো"
(Interim Guidance for Retail Rental, Repair, and Cleaning Activities During the COVID-19 Public
Health Emergency) অনুর্ো়েী কোজ কক্র।
o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত র্োডোর সরঞ্জোক্মর জনয বোইক্র রপ্র-অডযোর/রপক-আপক্ক উৎসোরহত করো র্োক্ত
ইনক্ডোক্র উপরস্থ্রত কমোক্নো র্ো়ে।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই পৃষ্ঠক্পোষক এবং প্ররিেকক্ের সক্বযোচ্চ েূরত্ব বজো়ে রোখো রনরিত করক্ত হক্ব, মোক্ঝ
মোক্ঝ, সংরেপ্ত থর্োগোক্র্োগ র্ো সরঞ্জোম রফটংস (উেোহরণস্বরূপ, রি বুট পরোর জনয সোহোর্য করোর জনয েূরত্ব
ে়ে ফু ক্টর কোেোকোরে হক্ত পোক্র) রবক্বচনো কক্র থর্ক্ত পোক্র। থর্ক্কোক্নো থেক্েই, এই রনষ্ঠ থর্োগোক্র্োগ সম্ভোবয
নূযনতম সমক়্ের মক্ধয পররচোলনো করক্ত হক্ব (অেযোৎ, থকোন েী যস্থ্ো়েী বো সোমোরজকীকরণ ন়ে);

II. জােগা
A. এোি হযান্ডরলং এিং রিরডং রসতেম্ন
•

থসিোল এ়েোর হযোন্ডরলং রসক্স্টম সহ রি থফরসরলটর জনয েো়েবদ্ধ পেক্ক থকন্দ্রী়ে HVAC রসক্স্টম রফল্টোক্রিন
বতয মোক্ন ইনস্টল করো রফল্টোর র্
যোক এবং এ়েোর হযোন্ডরলং রসক্স্টক্মর সোক্ে সোমঞ্জসযপূণয তো রনরিত করক্ত হক্ব, র্ো
নূযনতম MERV-13, অেবো রিক্ল্পর সমতু লয বো তোর থচক়্ে থবরি (উেোহরণস্বরূপ, HEPA), থর্মন প্রক্র্োজয, এবং
একট প্রতযর়েত থটকরনরি়েোন বো সংস্থ্ো, অযোক্মররকোন থসোসোইট অফ রহটং, থররিজোক্রটং অযোন্ড এ়েোর করন্ডিরনং
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE)-প্রতযর়েত,
থপিোেোর, প্রতযর়েত থরক্ট্রো-করমসরনং থপিোেোর, অেবো রনউ ই়েক্কয র লোইক্সন্সপ্রোপ্ত থপিোেোর রবরডং ইরঞ্জরন়েোর হক্ত
হক্ব।
o

েো়েবদ্ধ পে CDC এবং ASHRAE সুপোররি অনুর্ো়েী অরতররক্ত থর্রেক্লিন এবং এ়েোর রফক্েিন রমটক্গিন
থপ্রোক্টোকল গ্রহণ করোর কেো রবক্বচনো করক্ত পোক্র, রবক্িষ কক্র 15 বেক্রর থবিী ব়েসী র্বনগুক্লোর জনয,
র্োর মক্ধয রক়্েক্ে:
▪

থকন্দ্রী়ে বযবস্থ্োর প্রক়্েোজনী়ে থরক্ট্রো-করমিরনং, থসই সোক্ে প্রক়্েোজন অনুর্ো়েী পরীেো, র্োরসোময এবং
থমরোমত করো;

▪

থর্রেক্লিন থরট এবং আউটক্ডোর এ়েোর থর্রেক্লিন র্তটো সম্ভব বোডোক্নো;

▪

েী য সম়ে ধক্র রসক্স্টম চোলু রোখো, রবক্িষ কক্র েখলেোররক্ত্বর আক্গ এবং পক্র তেরনক কক়্েক
জনয;

▪

চোরহেো-রন়েরন্ত্রত থর্রেক্লিন রনরি়ে করো, থর্খোক্ন র্ুরক্তসেত, এবং তোজো বো়েু সরবরোহ বৃরদ্ধ কোরী
রসক্স্টম রেণোক্বেণ;

েোর
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•

▪

থর্খোক্ন সম্ভব 40-60% মক্ধয আক্পরেক আর্দ্যতো বজো়ে রোখো;

▪

সম্ভোবয মোেো়ে পুনঃসঞ্চোলন হ্রোস বো রনমূযল করোর জনয আউটক্ডোর এ়েোর ডযোম্পোর থখোলো;

▪

বোইপোস সীরমত করোর জনয রফল্টোক্রর রকনোরো রসল করো;

▪

এগুরল সঠিকর্োক্ব কোজ করক্ে তো রনরিত করক্ত রসক্স্টম এবং রফল্টোর রন়েরমত পররেিযন করো, এবং
রফল্টোরগুরল র্েোর্ের্োক্ব ইনস্টল করো, পররক্ষবোর থম়েোেকোক্ল সোরর্য স করোক্নো হ়ে তো রনরিত করো।

▪

বোরসন্দোক্ের রনরোপত্তো এবং স্বোচ্ছক্ন্দযর জনয সুক্র্োগ থরক্খ জোনোলো থখোলো রোখো;

▪

বো়েুবোরহত র্োইরোস কণো রনরি়ে করক্ত র্েোর্ের্োক্ব রডজোইন করো এবং অরতক্বগুনী জীবোণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করো; এবং/অেবো

▪

বহনক্র্োগয এ়েোর রক্লনোর (উেোহরণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহোর করো, থর্ ইউরনট গুরল
র্েোর্ে কমযেমতো স্তক্র সক্বযোচ্চ বো়েু পররবতয ন হোর প্রেোন কক্র এবং েরতকর বোইক্প্রোডোট উৎপোেন কক্র
নো।

রি থফরসরলটসমূহ থর্গুরল উপক্র উরেরখত নূযনতম রফল্টোক্রিক্নর মোেো (অেযোৎ, MERV-13 বো তোর থবরি)
পররচোলনো করক্ত পোক্র নো থসগুরলর জনয, েো়েবদ্ধ পেক্ের অবিযই উরচৎ একট প্রতযর়েত HVAC থটকরনরি়েোন,
থপিোেোর, অেবো থকোম্পোরন, ASHRAE-প্রতযর়েত থপিোেোর, প্রতযর়েত থরক্ট্রো-করমিরনং থপিোেোর, অেবো রনউ
ই়েক্কয র লোইক্সন্সপ্রোপ্ত থপিোেোর রবরডং ইরঞ্জরন়েোক্রর িোরো প্রতয়েন এবং নরের্ু ক্ত করক্ত হক্ব থর্ বতয মোক্ন ইনস্টল
করো রফল্টোর র্যোকট উপক্র উরেরখত রফল্টোক্রিক্নর নূযনতম স্তক্রর (অেযোৎ MERV-13 বো তোর থবরি) সোক্ে
সোমঞ্জসযপূণয ন়ে এবং/ অেবো এ়েোর হযোন্ডরলং রসক্স্টমট গরম এবং ঠোন্ডো করোর নুযনতম স্তরট সম্পোেন করক্ত
অেম হক্ব র্ো থসট অনযেো়ে COVID-19 জনস্বোক্স্থ্যর জরুরী অবস্থ্োর আক্গ করক্ত সেম হক়্েরেল র্রে থতমন
উচ্চ মোেোর রফল্টোক্রিন (অেযোৎ MERV-13 বো তোর থবরি) ইন্সটল করো েোক্ক।
o

উপরন্তু, কম রফক্েিন থরক্ট অপোক্রট করোর জনয েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই থস্টট বো স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োক্গর
কমযকতয োক্ের পর্যোক্লোচনোর জনয এই ধরক্নর কোগজপে রোখক্ত হক্ব, অরতররক্ত থর্রেক্লিন এবং এ়েোর রফক্েিন
কমোক্নোর থপ্রোক্টোকল সহ।

o

উপরন্তু, থর্সব েো়েবদ্ধ পেক্ের এ়েোর হযোন্ডরলং রসক্স্টম সহ ফযোরসরলট আক্ে র্ো MERV-13 বো তোর থবরি
রফল্টোক্রিক্নর থরটং পূরণ করক্ত অেম তোক্ের CDC এবং ASHRAE পরোমিযগুরল অনুর্ো়েী বোডরত
থর্রেক্লিন এবং এ়েোর রফল্টোক্রিন রমটক্গিন থপ্রোক্টোকলগুরল গ্রহণ করক্ত হক্ব, র্োর মক্ধয রক়্েক্ে:
▪

থকন্দ্রী়ে বযবস্থ্োর প্রক়্েোজনী়ে থরক্ট্রো-করমিরনং, থসই সোক্ে প্রক়্েোজন অনুর্ো়েী পরীেো, র্োরসোময এবং
থমরোমত করো;

▪

থর্রেক্লিন থরট এবং আউটক্ডোর এ়েোর থর্রেক্লিন র্তটো সম্ভব বোডোক্নো;

▪

েী য সম়ে ধক্র রসক্স্টম চোলু রোখো, রবক্িষ কক্র েখলেোররক্ত্বর আক্গ এবং পক্র তেরনক কক়্েক
জনয;

▪

চোরহেো-রন়েরন্ত্রত থর্রেক্লিন রনরি়ে করো, থর্খোক্ন র্ুরক্তসেত, এবং তোজো বো়েু সরবরোহ বৃরদ্ধ কোরী
রসক্স্টম রেণোক্বেণ;

▪

থর্খোক্ন সম্ভব 40-60% মক্ধয আক্পরেক আর্দ্যতো বজো়ে রোখো;

▪

সম্ভোবয মোেো়ে পুনঃসঞ্চোলন হ্রোস বো রনমূযল করোর জনয আউটক্ডোর এ়েোর ডযোম্পোর থখোলো;

▪

বোইপোস সীরমত করোর জনয রফল্টোক্রর রকনোরো রসল করো;

▪

এগুরল সঠিকর্োক্ব কোজ করক্ে তো রনরিত করক্ত রসক্স্টম এবং রফল্টোর রন়েরমত পররেিযন করো, এবং
রফল্টোরগুরল র্েোর্ের্োক্ব ইনস্টল করো, পররক্ষবোর থম়েোেকোক্ল সোরর্য স করোক্নো হ়ে তো রনরিত করো।

েোর
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•

•

▪

বোরসন্দোক্ের রনরোপত্তো এবং স্বোচ্ছক্ন্দযর জনয সুক্র্োগ থরক্খ জোনোলো থখোলো রোখো;

▪

বো়েুবোরহত র্োইরোস কণো রনরি়ে করক্ত র্েোর্ের্োক্ব রডজোইন করো এবং অরতক্বগুনী জীবোণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করো; এবং/অেবো

▪

বহনক্র্োগয এ়েোর রক্লনোর (উেোহরণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহোর করো, থর্ ইউরনট গুরল
র্েোর্ে কমযেমতো স্তক্র সক্বযোচ্চ বো়েু পররবতয ন হোর প্রেোন কক্র এবং েরতকর বোইক্প্রোডোট উৎপোেন কক্র
নো।

থর্ সব েো়েবদ্ধ পক্ের রি সুরবধো়ে থকন্দ্রী়ে এ়েোর হযোন্ডরলং রসক্স্টম থনই, তোক্ের অবিযই CDC এবং ASHRAE
এর সুপোররি অনুর্ো়েী থর্রেক্লিন এবং এ়েোর রফক্েিন রমটক্গিন থপ্রোক্টোকল গ্রহণ করক্ত হক্ব।
o

সঠিকর্োক্ব কোজ করক্ে তো রনরিত করক্ত থর্ক্কোক্নো রুক্মর থর্রেক্লিন রসক্স্টম (থর্মন উইক্ন্ডো ইউরনট,
ও়েোল ইউরনট) এবং রফল্টোর রন়েরমত পররেিযন করো, এবং রফল্টোরগুরল র্েোর্ের্োক্ব ইনস্টল করো, পররক্ষবোর
থম়েোেকোক্ল সোরর্য স করোক্নো হ়ে তো রনরিত করো।

o

েী য সম়ে ধক্র থর্ক্কোক্নো রুক্মর থর্রেক্লিন রসক্স্টম চোলু রোখো, রবক্িষ কক্র েখলেোররক্ত্বর আক্গ এবং পক্র
তেরনক কক়্েক েোর জনয;

o

তোজো বো়েু গ্রহণ সক্বযোচ্চ করক্ত রুম থর্রেক্লিন রসক্স্টম থসটং করো, থলো়েোর ফযোন কম গরতক্ত থসট করো
এবং বোরসন্দোক্ের থেক্ক র্তেূর সম্ভব েূক্র মুখ কক্র থেও়েো;

o

থর্খোক্ন সম্ভব 40-60% এর মক্ধয আক্পরেক আর্দ্যতো বজো়ে রোখো;

o

বোরসন্দোক্ের রনরোপত্তো এবং স্বোচ্ছক্ন্দযর জনয সুক্র্োগ থরক্খ জোনোলো থখোলো রোখো;

o

থর্ থকোন রসরলং ফযোন থসট করো র্োক্ত বোরসন্দোক্ের থেক্ক উপক্রর রেক্ক বোতোস টোনক্ত পোক্র, র্রে প্রক্র্োজয
হ়ে;

o

থর্খোক্ন সম্ভব ইনক্ডোর বোতোস এক্সজক্স্টর বেক্ল জোনোলো়ে ফযোক্নর অগ্রোরধকোর থেও়েো;

o

এমন পোখো বযবহোর করো থেক্ক রবরত েোকো র্ো শুধুমোে বোতোস পুনঃপ্রবোহ কক্র অেবো র্েোর্ে এক্সজস্ট
সরবরোহ নো কক্র শুধুমোে একট ক্র বোতোস থে়ে; এবং/অেবো

o

বো়েুবোরহত র্োইরোস কণো রনরি়ে করক্ত র্েোর্ের্োক্ব রডজোইন করো এবং অরতক্বগুনী জীবোণু রবরকরণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইনস্টল করো; এবং/অেবো

o

বহনক্র্োগয এ়েোর রক্লনোর (উেোহরণস্বরূপ, তবেুযরতক HEPA ইউরনট) বযবহোর করো, থর্ ইউরনট গুরল র্েোর্ে
কমযেমতো স্তক্র সক্বযোচ্চ বো়েু পররবতয ন হোর প্রেোন কক্র এবং েরতকর বোইক্প্রোডোট উৎপোেন কক্র নো।

এক্কবোক্র বে েোকো একট রবরডংক়্ে থলোকজন রফক্র আসোর আক্গ, একট স্বোস্থ্যকর এবং রনরোপে পররক্বি সুরনরিত
করক্ত, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই রফক্র আসোর আক্গর পরীেো, কোজ এবং মূলযো়েনগুরল সম্পূণয করক্ত হক্ব। এই
রসক্স্টমগুরলর মক্ধয অন্তর্ুয ক্ত, রকন্তু সীরমত ন়ে, থমকোরনকযোল রসক্স্টম, ও়েোটোর রসক্স্টম, রলফট, এবং HVAC
রসক্স্টমগুরল।
o

সরঞ্জোমগুরল কতরেন ধক্র রনরি়ে রেল তোর ওপর রনর্য র কক্র, থমরিনোরর (থর্মন র্োল্র্ এবং সুইচ)
সঠিকর্োক্ব অপোক্রট করক্ে তো রনরিত করক্ত েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রসক্স্টমগুরলক্ক সতকয র্োক্ব পর্যক্বেণ কক্র
চোলোক্ত হক্ব।

o

েী যরেন বে েোকোর পক্র রসক্স্টমগুরলক্ক পুনরো়ে চোলু করক্ত রনরেয ষ্ট রসক্স্টম অযোক্সক্নর প্রক়্েোজন হক্ত পোক্র।
পর্যক্বেণ অনুর্ো়েী বে েোকোর থম়েোে এবং অবস্থ্োর ওপর রর্রত্ত কক্র েো়েবদ্ধ পেগণক্ক এই আইক্টমগুরলর
প্ররতটর প্রক়্েোজনী়েতো রনধযোরণ করক্ত হক্ত পোক্র।
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o

র্েোেযতো এবং প্রক্র্োর্যতো অনুর্ো়েী, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক থমকআপ/বোইক্রর এ়েোর রসক্স্টক্মর রডজোইক্নর ওপর
রনর্য র কক্র অন্তত 24 ণ্টোর জনয রবরডংটক্ক রনমযল বো়েু রেক়্ে পররপূণয করক্ত হক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই সুরনরিত করক্ত হক্ব থর্ এ়েোর রফল্টোরগুরল প্রক়্েোজন (থর্মন, রবরডংট রনমযল বো়েু
রেক়্ে পররপূণয করোর পক্র) অনুর্ো়েী বেলোক্নো হক়্েক্ে।

o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই সুরনরিত করক্ত হক্ব থর্ কুরলং টোও়েোরগুরল থস্টক্টর আবরিযকতো অনুর্ো়েী
রেণোক্বেণ ও মরনটর করো হক়্েক্ে এবং থর্ থকোক্নো বে ও়েোটোর রসক্স্টম এবং/অেবো ও়েোটোর রফচোক্রর জনয
রোসো়েরনক এবং মোইক্েোবো়েোল স্তরগুরল উরেরখত পররসীমোর মক্ধয আক্ে, এবং থকোক্নো রডর্োইক্স জল জক্ম
েোকক্ল তো থবর কক্র থেও়েো হক়্েক্ে।

o

প্রক্র্োজয হক্ল, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রবরডংক়্ের জল পররচোলনো পররকল্পনো অনুর্ো়েী অবিযই ঠোন্ডো- এবং গরম-জল
ফ্লোি করক্ত হক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই সুরনরিত করক্ত হক্ব থর্ রবরডংক়্ের ও়েোটোর রসক্স্টম ফ্লোি করোর পক্র থর্ থকোক্নো
ও়েোটোর রফল্টোর প্রক়্েোজন অনুর্ো়েী বেলোক্নো হক়্েক্ে।

o

থর্ সকল রবরডং পুক্রোপুরর বে রেল থসগুরলর জনয, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক সুরনরিত করক্ত হক্ব থর্ ররওক্পরনং
এর আক্গ সমস্ত থমকোরনকযোল র্ন্ত্রপোরত এবং রসক্স্টক্মর অপোক্রিন ররক্স্টোর করো হক়্েক্ে।

B. প্ররিিক্ষািূলক সিঞ্জাি
•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের রি সুরবধো়ে প্রক্বক্ির অনুমরত থেও়েো হক্ব
থকবল র্রে তোরো একট গ্রহণক্র্োগয মুখোবরণ পক্র েোক্কন, র্রে কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের ব়েস 2 বেক্রর থবিী হ়ে
এবং তোরো রচরকৎসোগতর্োক্ব এই ধরক্নর আবরণ সহয করক্ত সেম হন।
o

•

রনবযোহী আক্েি 202.34 অনুর্ো়েী, েো়েবদ্ধ পে মুখ থঢক্ক রোখক্ত বযেয বযরক্তক্ের ঢু কক্ত রেক্ত অস্বীকোর করক্ত
পোক্র।

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ কমযচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকসহ সকল বযরক্তক্ক রনেরলরখত বযরতেমসহ
সব সম়ে মুখোবরণ পরক্ত হক্ব:
o

খোও়েো বো পোন করোর সম়ে বযরক্তক্ের সোমর়েকর্োক্ব মুক্খর আবরণ অপসোরণ করোর অনুমরত থেও়েো হক্ত
পোক্র, র্তেণ নো তোরো অনযক্ের থেক্ক ে়ে ফু ট েূরত্ব বজো়ে রোক্খ, র্রে নো তোরো একই
েল/পররবোর/পররবোক্রর সেসয হ়ে।

o

পবযত থেক্ক রনক্চ রির়েং করোর সম়ে বযরক্তবগযক্ক সোমর়েকর্োক্ব মুখোবরণ অপসোরণ করোর অনুমরত থেও়েো
হক্ত পোক্র, র্তেণ তোরো অনয বযরক্তক্ের থেক্ক ে়ে ফু ট েূরত্ব বজো়ে রোক্খ।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত থচক-আউট থররজস্টোর, টক্কট রক়েি, েোড বো টক্কট থস্টিক্ন িোরীররক প্ররতবেকতো
স্থ্োপন করো, র্তটো সম্ভব এবং থর্খোক্ন সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখো র্ো়ে নো। উপক্র থর্মন উক্েখ করো হক়্েক্ে,
িোরীররক প্ররতবেকতো, (থর্মন থিরক্সগ্লোস বো অনুরূপ উপোেোন) র্রে বযবহোর করো হ়ে, তোহক্ল OSHA-র
রনক্েয রিকো অনুর্ো়েী স্থ্োপন করো উরচত।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত গ্রহণক্র্োগয মুখোবরণ এবং থকোেো়ে এবং রকর্োক্ব তোক্ের পরক্ত হক্ব তো রনক্েয ি কক্র PPE
রনক্েয রিকো সোইনক্বোডয থপোস্ট করো।

•

রনরেয ষ্ট কমযক্েক্ের রে়েোকলোক্পর জনয আবরিযক PPE এর প্রক়্েোজনী়েতো েোডোও, েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই
গ্রহণক্র্োগয মুক্খর আবরণ সংগ্রহ করক্ত, ততরর করক্ত বো অনযেো়ে অজযন করক্ত হক্ব এবং এই ধরক্নর আবরণ
কমযক্েক্ে েোকোকোলীন কমযচোরীক্ের রবনো মূক্লয প্রেোন করো উরচত। থকোক্নো কমযচোরীর মুক্খর আবরণ বেলোবোর
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প্রক়্েোজন হক্ল তো প্রেোন করোর জনয েো়েবদ্ধ পেগুরলর কোক্ে পর্যোপ্ত মোি এবং অনযোনয PPE-এর থর্োগোন েোকক্ত
হক্ব।
o

•

COVID-19 এর জনয গ্রহণক্র্োগয মুখোবরক্ণর মক্ধয অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু এক্তই সীমোবদ্ধ ন়ে, বযো়েোম উপক্র্োগী
কোপড-রর্রত্তক মুখ আবরণ এবং রডসক্পোক্জবল মোি র্ো মুখ এবং নোক উর়্ে থঢক্ক রোক্খ।

মুক্খর আবরণ বযবহোক্রর পর পররষ্কোর বো প্ররতস্থ্োপন করক্ত হক্ব এবং থি়েোর করো র্োক্ব নো। অনুগ্রহ কক্র
কোপক্ডর মুক্খর আবরণ এবং অনযোনয ধরক্নর বযরক্তগত প্ররতরেোমূলক সরঞ্জোম (PPE) সম্পক্কয অরতররক্ত তক্েযর
জনয এবং থসইসোক্ে তো বযবহোর এবং পররষ্কোক্রর রনক্েয িোবলীর জনয থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ থকন্দ্র (CDC) এর
রনক্েয রিকো থেখুন।
o

লেয রোখক্বন থর্, থর্সব থেক্ে কোক্জর প্রকৃ রতর কোরক্ণ বযরক্তগত প্ররতরেোমূলক সরঞ্জোম রহসোক্ব উচ্চ মোেোর
সুরেো প্রক়্েোজন হ়ে থসসব থেক্ে কোপড, রডসক্পোক্জবল মুখোবরণ কমযক্েক্ের কোর্যকলোক্পর জনয মুখ আবরণ
রহসোক্ব গ্রহণক্র্োগয ন়ে। েোর়েত্বিীল পেগুরলক্ক এই ধরক্নর রনরোপত্তো সরঞ্জোক্মর জনয OSHA-এর মোন থমক্ন
চলক্ত হক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই কমীক্ের পরোমিয রেক্ত হক্ব র্রে মোি রর্ক্জ র্ো়ে বো ম়েলো হক়্ে র্ো়ে তোহক্ল তোক্ের
মুখোবরণ রন়েরমত পররষ্কোর বো প্ররতস্থ্োপন করক্ত।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই তোক্ের কমীক্ের রনজস্ব গ্রহণক্র্োগয মুক্খর আবরণ বযবহোর করোর অনুমরত রেক্ত হক্ব
রকন্তু তোক্ের কমীক্ের তোরো রনজস্ব মুক্খর আবরণ সরবরোহ করক্ত বলক্ত পোরক্বন নো। উপরন্তু, এই রনক্েয রিকো
কমযচোরীক্ের তোক্ের রনজস্ব বোডরত প্ররতরেোমূলক মুক্খর আবরণগুরল (থর্মন সোরজযকযোল মোি, N95 থরসরপক্রটর বো
থফস রিড) পরক্ত বোধো থেক্ব নো। অনযেো়ে কমযচোরীক্ের কোক্জর ধরন অনুর্ো়েী েো়েবদ্ধ পেগণক্ক তোক্ের আক্রো
প্ররতরেোমূলক PPE পরো বোধযতোমূলক করক্ত হক্ত পোক্র। রনক়্েোগকতয োক্ের সকল প্রক্র্োজয OSHA রনক্েয িনো থমক্ন
চলক্ত হক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই কমীক্ের প্ররিরেত করক্ত হক্ব কীর্োক্ব উপর্ুক্ত উপোক়্ে PPE পরো, খুক্ল রোখো, পররষ্কোর
করো (প্রক্র্োজয হক্ল), এবং থফক্ল থেও়েো হ়ে, র্োর মক্ধয সীরমত নো হক্লও অন্তর্ুয ক্ত উপর্ুক্ত মুক্খর আবরণ।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক র্ন্ত্রপোরত, (থর্মনঃ থচক আউট থররজস্টোর, টক্কট িযোনোর, টক্কট রক়েি) ইতযোরের মক্তো
রজরনসগুরল থি়েোর করো এবং পোিোপোরি থি়েোর করো পৃষ্ঠতক্লর স্পিয সীরমত করক্ত বযবস্থ্ো রনক্ত হক্ব; অেবো
কমীরো র্খন থি়েোর করো সোমগ্রীর অেবো প্রো়েই স্পিয করো পৃষ্ঠতক্লর সংস্পক্িয আসক্ব তখন তোক্ের গ্লোর্স
(বযবসোর অেবো রচরকৎসোগতর্োক্ব উপর্ুক্ত) পক্র েোকক্ত হক্ব; অেবো সংস্পক্িয আসোর আক্গ এবং পক্র কমীক্ের
হোত জীবোণুমুক্ত করক্ত হক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই সব রি রলফক্ট চডোর সম়ে পৃষ্ঠক্পোষকক্ের রি গ্লোর্স পরক্ত উৎসোরহত করক্ত হক্ব।

C. স্বাস্থ্যরিরধ, পরিচ্ছন্নিা, এিং জীিান্ুিুক্তকিণ
•

প্রোসরেকতো অনুর্ো়েী, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই CDC এবং DOH এর সুপোররিকৃ ত স্বোস্থ্যরবরধ এবং পররেহন্নতো ও
জীবোণুমুক্তকরণ সংেোন্ত বোধযবোধকতোগুরল থমক্ন চলক্ত হক্ব, থর্মন থসগুরল প্রক্র্োজয, র্োর মক্ধয আক্ে "COVID-19
এর জনয সরকোরর এবং থবসরকোরর থকন্দ্রগুরল পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করোর রনক্েয রিকো" (Guidance for
Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19), এবং "েরডক়্ে পডো েোমোন"
(STOP THE SPREAD) থপোস্টোর। েো়েবদ্ধ পেক্ক লগ বজো়ে রোখক্ত হক্ব র্োক্ত তোররখ, সম়ে এবং
পররচ্ছন্নতোর পরররধ অন্তর্ুয ক্ত।

•

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই সোইক্ট হযোন্ড হোইরজন থস্টিন প্রেোন করক্ত এবং রেণোক্বেণ করক্ত হক্ব, রনেরূক্প:
o

হোত থধো়েোর জনয: সোবোন, চলমোন উষ্ণ পোরন, এবং রনষ্পরত্তক্র্োগয কোগক্জর থতো়েোক্ল।
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o

হোত সযোরনটোইজ করোর জনয: থর্খোক্ন হোত থধো়েোর সুরবধো পোও়েো র্োক্ব নো বো সম্ভব নোও হক্ত পোক্র থসইসব
এলোকোর জনয একট অযোলক্কোহল রর্রত্তক হযোন্ড সযোরনটোইজোর র্োক্ত অন্তত 60% অযোলক্কোহল েোক্ক।

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের বযবহোক্রর জনয রি সুরবধো জুক্ড হযোন্ড সযোরনটোইজোর উপলর্য
করক্ত হক্ব (উেোহরণস্বরূপ, প্রক্বিিোর, প্রস্থ্োন, রি র্োডো কোউেোক্রর কোক্ে, খোেয থসবো এলোকো়ে)। থর্খোক্ন
সম্ভব স্পিযরবহীন হযোন্ড সযোরনটোইজোর রডসক্পনসোর রোখক্ত হক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক হযোন্ড সযোরনটোইজোক্রর জো়েগোগুরলর কোক্ে খুব থবরি থনোংরো হোত সোবোন এবং জল রেক়্ে ধুক্ত হক্ব
রচরিত কক্র সোইক্নজ রেক্ত হক্ব; হযোন্ড সযোরনটোইজোর খুব থবরি থনোংরো হোক্ত কোর্যকর হ়ে নো।

•

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক PPE সহ ম়েলো সোমগ্রী রনষ্পরত্তর পোে রি থফরসরলটর চোরপোক্ি স্থ্োপন করো উরচৎ।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রি থফরসরলটগুরলক্ক রন়েরমতর্োক্ব পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করক্ত হক্ব এবং অক্নক্কর িোরো
বযবহৃত উচ্চ ঝুুঁ রক সম্পন্ন স্থ্োনগুরলক্ক এবং প্রো়েিই স্পিয করো সোরক্ফসগুরল আরও ন ন পররষ্কোর এবং জীবোনুমুক্ত
করক্ত হক্ব (থর্মন রলফট এক্বোঞ গক্ন্ডোলো, র্খন প্রক্র্োজয)। পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরণ র্েোর্ে এবং চলমোন
হক্ত হক্ব এবং কোর্যেম চলো অবস্থ্ো়ে ন ন এবং প্রক়্েোজন অনুর্ো়েী হক্ত হক্ব। কীর্োক্ব ফযোরসরলটগুরল পররষ্কোর
করক্বন তোর রবিে রনক্েয িোবলীর জনয অনুগ্রহ কক্র DOH এর "COVID-19 এর জনয সরকোরর এবং থবসরকোরর
থকন্দ্রগুরল পররষ্কোর করো এবং জীবোণুমুক্ত করোর রবষক়্ে অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for
Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19) থেখুন।

•

o

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ র্োডোর সরঞ্জোম (থর্মন রি, রি বুট) রন়েরমত
(উেোহরণস্বরূপ, প্রক্তযক পৃষ্ঠক্পোষক্কর বযবহোক্রর মক্ধয) থররজস্টোডয জীবোণুনোিক বযবহোর কক্র পররষ্কোর এবং
জীবোণুমুক্ত করো হ়ে। EPA িোরো COVID-19-এর রবরুক্দ্ধ কোর্যকর রহক্সক্ব িনোক্ত হও়েো রনউই়েকয থস্টক্টর
পররক্বি সংরেণ েপ্তক্রর (Department of Environmental Conservation, DEC) রনবরেত পণযগুক্লোর
তোরলকো বযবহোর করুন।

o

পররষ্কোর বো জীবোণুমুক্ত করোর পণযগুরল অেবো পররষ্কোর বো জীবোণুনোক্ির প্ররে়েো রনরোপত্তোর ঝুুঁ রক ততরর কক্র
অেবো উপকরণ বো র্ন্ত্রপোরতর কমযেমতো করমক়্ে রেক্ল, েো়েবদ্ধ পেক্ক এমন র্ন্ত্রপোরত বে করক্ত হক্ব,
সরবরোক্হর মোক্ঝ হোত থধো়েোর জো়েগো়ে বযবস্থ্ো করক্ত হক্ব, রনষ্পরত্তক্র্োগয গ্লোর্ক্সর বযবহোর এবং/অেবো থসই
ধরক্নর র্ন্ত্রপোরত বযবহোক্র কমী সংখযোর সীমোবদ্ধতো আনক্ত হক্ব।

েো়েবদ্ধ পেক্ক লকোর রুম এবং রবশ্রোমকে রন়েরমত পররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করো রনরিত করক্ত হক্ব। লকোর রুম
এবং রবশ্রোমোগোর অন্তত রেক্ন েুই বোর অেবো বযবহোক্রর নক্ত্বর উপর রনর্য র কক্র আরও ন ন পররষ্কোর এবং
জীবোণুমুক্ত করক্ত হক্ব।
o

থর্খোক্ন সম্ভব থসখোক্ন েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রচি, বযবহৃত হক্চ্ছ এমন রচি এবং অনযোনয পদ্ধরতক্ত
রবশ্রোমকক্ের ধোরণ েমতো হ্রোস কক্র েূরত্ব রবরধমোলো পোলন রনরিত করক্ত হক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই রনরিত করক্ত হক্ব থর্ থি়েোরকৃ ত ও়েোকয ক্স্টিন (উেোহরণস্বরূপ, থচক-ইন থডি) পররষ্কোর
করো এবং রবরর্ন্ন কমযচোরীক্ের বযবহোক্রর মক্ধয জীবোণুমুক্ত করো হ়ে।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ কমী রনক়্েোরজত রোখো র্োক্ের পৃষ্ঠক্পোষক এবং েিযনোেীক্ের কোক্ে েৃিযমোন, রলফট, গক্ন্ডোলো
এবং অনযোনয উচ্চ-স্পিয পৃষ্ঠ পররষ্কোর এবং সংেমক্ণর জনয রনরেয ষ্ট করো হক়্েক্ে।

•

একজন বযরক্ত COVID-19 এ আেোন্ত হও়েোর থেক্ে েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক অবিযই তোক্ের িোরো বযবহৃত এলোকো
পররষ্কোক্রর এবং জীবোণুমুক্ত করোর বযবস্থ্ো করক্ত হক্ব, এবং থসই পররষ্কোর করো এবং জীবোণুমুক্তকরক্ণ কমপক্ে খুব
থবরি র্োতো়েোত করো অঞ্চল এবং থবরি স্পিয করো সোরক্ফসগুরলক্ক অন্তর্ুয ক্ত হক্ত হক্ব।

•

থকোক্নো বযরক্তর COVID-19 আক্ে বক্ল সক্ন্দহ হক্ল অেবো রনরিত হক্ল "আপনোর থফরসরলট পররষ্কোর করো এবং
জীবোণুমুক্ত করো"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর রনক্েয রিকো রনেরূপ:
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o

COVID-19 এ আেোন্ত সক্ন্দহর্োজন বযরক্ত বো অসুস্থ্ বযরক্ত িোরো বযবহৃত এলোকো বে কক্র রেন।
▪

েো়েবদ্ধ পেক্ক তোক্ের কোজকময বে করক্ত হক্ব নো, র্রে তোরো েরতগ্রস্ত এলোকোগুরল বে করক্ত পোক্র।

o

এলোকো়ে রবমোন বোতোস বোডোক্নোর জনয বোইক্রর েরজো ও জোনোলো খুলুন।

o

পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্ত করোর আক্গ 24
সম্ভব অক্পেো করুন।

o

থকোক্নো বযরক্তর COVID-19 আক্ে বক্ল সক্ন্দহ হক্ল অেবো রনরিত হক্ল, থসই বযরক্তর বযবহোর করো অঞ্চলগুরল,
থর্মন বোেরুম, সকক্লর বযবহোক্রর অঞ্চলগুরল এবং থি়েোর করো র্ন্ত্রপোরতগুরল পররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করুন।

o

একবোর অঞ্চলট র্েোর্ের্োক্ব পররষ্কোর ও জীবোণুমুক্ত করো হক়্ে থগক্ল, থসট বযবহোক্রর জনয আবোর খুক্ল
থেও়েো থর্ক্ত পোক্র।

o

ণ্টো অক্পেো করুন। র্রে 24

ণ্টো সম্ভব নো হ়ে, তোহক্ল র্তেণ

▪

COVID-19 আক্ে বক্ল সক্ন্দহ করো হক়্েক্ে অেবো রনরিত করো হক়্েক্ে এমন বযরক্তর সোক্ে রনষ্ঠ বো
রনকট থর্োগোক্র্োগ থনই এমন বযরক্তবগয পররষ্কোর এবং জীবোনুমুক্তকরক্ণর পর পরই এলোকো়ে রফক্র থর্ক্ত
পোক্রন।

▪

" রনষ্ঠ বো রনকট" থর্োগোক্র্োগ সম্পক্কয তক্েযর জনয DOH এর "COVID-19 সংেমণ বো এক্সক্পোজোক্রর
পর কোক্জ রফক্র আসো সরকোরর ও থবসরকোরর কমযচোরীক্ের জনয অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim
Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19 Infection
or Exposure) থেখুন।

র্রে সোত রেক্নর থবিী সম়ে অরতবোরহত হ়ে COVID-19 আক্ে বক্ল সক্ন্দহর্োজন বো রনরিত বযরক্ত রি
থফরসরলট পররেিযন করোর পর বো বযবহোর করোর পর়, তোহক্ল স্থ্োনটক্ক অরতররক্ত পররষ্কোর করোর এবং
জীবোনুমুক্ত করোর প্রক়্েোজন থনই, রকন্তু রন়েমমোরফক পররষ্কোর এবং জীবোনুমুক্ত করো অবযোহত রোখো উরচত।

•

থি়েোর করো বস্তু (উেোহরণস্বরূপ, থপক্মে রডর্োইস), এলোকো (উেোহরণস্বরূপ, বসোর জো়েগো, রবশ্রোমোগোর),
এবং/অেবো পৃষ্টতলগুরলর (উেোহরণস্বরূপ, েরজো, কোউেোর) বযবহোর সংেোন্ত কোর্যেমগুরলর থেক্ে েো়েবদ্ধ
পেগুরলক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ থসইসব এলোকো এবং বস্তু থর্ন কমপক্ে রেক্ন একবোর কক্র পররষ্কোর ও
জীবোণুমুক্ত করো হ়ে।

•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক কমযচোরীক্ের মক্ধয খোবোর এবং পোনী়ে (থর্মন, রনক্জ পররক্বরিত খোবোর এবং পোনী়ে) র্োগ
কক্র খোও়েো অবিযই রনরষদ্ধ করক্ত হক্ব, কমযচোরীক্ের বোরড থেক্ক খোবোর রনক়্ে আসক্ত উৎসোরহত করক্ত হক্ব,
এবং খোবোর খোও়েোর সম়ে সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখোর মক্তো পর্যোপ্ত জো়েগো ররজোর্য রোখক্ত হক্ব।

D. পর্ব ােক্ররিকভাতি পুন্িাে শুরু কিা
•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক পর্যো়েেরমক-র্োক্ব কোর্যকলোপগুরল ররওক্পরনংক়্ের জনয উৎসোরহত করো হ়ে র্োক্ত অপোক্রিনগত
সমসযোগুরল উৎপোেন বো কোজ সম্পরকয ত রে়েোকলোপগুরল স্বোর্োরবক পর্যোক়্ে রফক্র আসোর আক্গ সমোধোন কক্র থনও়েো
র্ো়ে। েো়েবদ্ধ পেক্ক প্রেমবোর পুনরো়ে থখোলোর সম়ে পররবতয ক্নর সক্ে মোরনক়্ে রনক়্ে রে়েোকলোপ উপলর্য কক্র
থতোলোর জনয কমী সংখযো, কোক্জর সম়ে এবং থসবো প্রেোন করো পৃষ্ঠক্পোষকক্ের সংখযো সীরমত করোর কেো রবক্বচনো
করক্ত হক্ব।
o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত রসজন পোস থহোডোর এবং/অেবো স্থ্োনী়ে পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয প্রোেরমক প্রক্বিোরধকোরক্ক
অগ্রোরধকোর থে়েো, কোরণ অপোক্রিক্নর শুরুর রেন এবং সপ্তোক্হর শুরুক্ত পররেিযন বৃরদ্ধ পো়ে।

o

েো়েবদ্ধ পেগুক্লোর উরচত তোক্ের টক্কট বোরতল এবং অেয থফরত নীরতর থর্ থকোন র্েোর্ে সংক্িোধনী
রবক্বচনো করো র্োক্ত থকোন অসুস্থ্ পৃষ্ঠক্পোষকক্ক বোরডক্ত েোকক্ত উৎসোরহত করক্ত পোক্র।
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E. গর্াগাতর্াগ পরিকল্পন্া
•

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক রনরিত করক্ত হক্ব থর্ তোরো থস্টক্টর জোরর করো রিক্ল্পর রনক্েয রিকোট পর্যোক্লোচনো কক্রক্েন এবং
বুক্ঝক্েন, এবং এটও রনরিত করক্ত হক্ব থর্ তোরো থসগুরল কোর্যকর করক্বন।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক কমযচোরী এবং পৃষ্ঠক্পোষকক্ের জনয একট থর্োগোক্র্োগ পররকল্পনো গক্ড তু লক্ত হক্ব র্ো প্রক্র্োজয
রনক্েয িোবলী, প্ররিেণ, সোইক্নজ এবং কমযচোরীক্ের তেয প্রেোক্নর একট অরবচরলত উপো়েক্ক অন্তর্ুয ক্ত কক্র। েো়েবদ্ধ
পে ওক়্েবক্পজ, থটক্সট এবং ইক্মল গ্রুপ, এবং থসোিযোল রমরড়েো গক্ড থতোলোর কেো রবক্বচনো করক্ত হক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত সোইক্নজ ও থমৌরখক থর্োগোক্র্োক্গর মোধযক্ম গ্রোহকক্ের PPE- রবক্িষত মুখোবরক্ণর বযোবহোক্রর
থেক্ে CDC এবং DOH এর রনক্েয রিকো থমক্ন চলক্ত উৎসোরহত করো।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উপর্ুক্ত স্বোস্থ্যরবরধ, িোরীররক েূরত্ব বজো়ে রোখোর রন়েম, PPE এর উপর্ুক্ত বযবহোর এবং পররষ্করণ
ও জীবোণুনোক্ির থপ্রোক্টোকলগুরল থমক্ন চলোর কেো কমী এবং গ্রোহকক্ের মক্ন কররক়্ে রেক্ত রি সুরবধোর রর্তক্র এবং
বোইক্র রচি লোগোক্ত হক্ব।

III. প্ররক্রোসিূহ
A. রিরন্ং এিং গটরেং
•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই কমীক্ের জনয বোধযতোমূলক তেরনক স্বোস্থ্য রিরনং অনুিীলন বোস্তবো়েন করক্ত হক্ব, এবং
থর্খোক্ন অনুিীলনক্র্োগয, ঠিকোেোর এবং রবক্েতো, রকন্তু এই ধরক্নর রিরনং সোধোরণ পৃষ্ঠক্পোষক বো থডরলর্োরর কমীর
জনয বোধযতোমূলক করো হক্ব নো; র্োরো গ্রুপ বো প্রোইক্র্ট প্রোপ্তব়েি বো রিশু রি থলসক্ন বো েলগত কোর্যকলোক্প রলপ্ত
হক্ব, তোক্ের রি সুরবধো়ে থঢোকোর আক্গ এবং থর্ থকোন রনক্েয িনো বো রি কোর্যকলোক্পর আক্গ এই ধরক্নর রিরনং
সম্পন্ন করক্ত হক্ব।

•

বযরক্তবগয রি সুরবধো়ে প্রক্বি করোর আক্গ, র্তেূর সম্ভব, রিরনংক়্ের কোজগুরল েূরবতীর্োক্ব করো থর্ক্ত পোক্র
(থর্মন থটরলক্ফোক্ন বো ইক্লকট্ররনকর্োক্ব), বো সোইক্ট করো থর্ক্ত পোক্র।

•

রিরনং থিষ হও়েোর পূক্বয এক্ক অপক্রর সোক্ে রনষ্ঠ বো রনকট সংস্পক্িয থমলোক্মিো করো থেক্ক কমীক্ের রবরত
রোখোর জনয িীরনং এর সমন্ব়েসোধন করো উরচত।

•

নূযনতমর্োক্ব, একট প্রশ্নপে বযবহোর কক্র রিরনং সম্পন্ন করক্ত হক্ব র্ো রনধযোরণ কক্র থর্ বযরক্ত:
(a) থজক্নশুক্ন গত 14 রেক্নর মক্ধয COVID-19 এর জনয পরীেো়ে পরজটর্ ফল এক্সক্ে বো র্োর মক্ধয
COVID-19 এর উপসগয রক়্েক্ে এমন কোক্রোর রনষ্ঠ সংস্পক্িয থেক্কক্েন;
(b) গত 14 রেক্নর মক্ধয COVID-19 এর জনয ডো়েোগনরস্টক পরীেোর মোধযক্ম পরজটর্ পরীরেত হক়্েক্েন;
অেবো
(c) গত 14 রেক্ন তোর COVID-19 এর থকোনও লেণ থেখো রেক়্েক্ে রক নো। এবং/অেবো
(d) গত 14 রেক্ন 24 ণ্টোরও থবরি সম়ে ধক্র COVID-19 এর উক্েখক্র্োগয করমউরনট সংেমণ আক্ে এমন
থস্টট বো কোউরে ভ্রমণ কক্রক্েন রক নো।

•

COVID-19 এর সোক্ে সংরিষ্ট উপসগয সম্পক্কয সবযোরধক হোলনোগোেকৃ ত তক্েযর জনয "কক্রোনোর্োইরোক্সর লেণ"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পক্কয CDC রনক্েয রিকো থেখুন।
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•

COVID-19 এবং থকো়েোরোেোইন প্রক়্েোজনী়েতো সহ থস্টট এবং কোউরেগুরলর সবযক্িষ হোলনোগোে তক্েযর জনয DOH
ভ্রমণ রনক্েয রিকো থেখুন।

•

রিরনংক়্ের চচযোগুরল অন্তর্ুয ক্ত কক্র:
o

জো়েগো এবং র্বক্নর গঠনপ্রণোলী সুক্র্োগ রেক্ল, COVID-19 এর সক্ন্দহজনক বো রনরিত থকক্সর থেক্ে
প্রর্োবটক্ক নুযনতম করক্ত রবরডংক়্ের প্রক্বিিোক্র বো তোর রনকক্ট কমীক্ের রিন করুন।

o

রিরনং এবং/অেবো রবরডংক়্ে প্রক্বক্ির জনয লোইক্ন েোুঁরডক়্ে েোকো কমীক্ক র্েোর্ে সোমোরজক েূরত্ব বজো়ে রোখোর
সুক্র্োগ রেন।

o

থর্সব কমী েূরবতীর্োক্ব রিন হক়্েক্েন বো প্রক্বক্ির সম়ে রিন কক্রক্েন শুধুমোে তোক্েরই প্রক্বি করক্ত রেন।

o

র্রে তোপমোেো পরীেো করো হ়ে, তোহক্ল সম্ভোবয উপসগযর্ুক্ত কমীক্ের িনোক্ত করক্ত রবরডংক়্ের প্রক্বিিোক্র
স্পিযহীন েোমযোল কযোক্মরো বযবহোর করুন এবং একট পরবতী রিরনং সম্পূণয করক্ত তোক্েরক্ক মোধযরমক রিরনং
অঞ্চক্ল থপ্ররণ করুন। র্রে সম্ভব নো হ়ে বো সহজসোধয নো হ়ে, তোহক্ল থর্োগোক্র্োগরবহীন েোক্মযোরমটোর বযবহোর
কক্র তোপমোেো পরীেো করো থর্ক্ত পোক্র।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচৎ কমীক্ের জনয এট আবিযক করো র্োক্ত, র্রে এবং র্খন উপক্রোক্ত থকোন প্রক্শ্নর প্ররত তোক্ের
উত্তক্র পররবতয ন হ়ে তোরো থর্ন অরবলক্ম্ব তো প্রকোি কক্রন, থর্মন র্রে তোরো উপসগয অনুর্ব করক্ত শুরু কক্রন,
কোক্জর সম়ে বো তোর পক্র।

•

সম কমযসংস্থ্োক্নর সুক্র্োগ করমিন (Equal Employment Opportunity Commission) বো DOH এর রনক্েয রিকো
অনুর্ো়েী তোপমোেো পরীেো করোও হক্ত পোক্র। েো়েবদ্ধ পে কতৃয ক কমীক্ের স্বোস্থ্য তক্েযর থরকডয রোখো রনরষদ্ধ
(উেোহরণস্বরূপ, একজন বযরক্তর রনরেয ষ্ট তোপমোেোর তেয), রকন্তু এমন থরকডয বজো়ে রোখোর অনুমরত থেও়েো হ়ে
র্ো রনরিত কক্র থর্ বযরক্তক্ক রিন করো হক়্েক্ে এবং এই ধরক্নর রিরনং এর ফলোফল (উেোহরণস্বরূপ, পোস/থফল,
রক্ল়েোর/রক্ল়েোর করো হ়েরন)।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ের রনরিত করক্ত হক্ব থর্ তোপমোেোর পরীেো সহ থকোক্নো কমী রিরনং করক্ল, রতরন রি সুরবধো়ে
সম্ভোবয সংেোমক কমীক্ের সংস্পক্িয আসোর থেক্ক আনুমোরনকর্োক্ব সুররেত। থর্ কমীরো রিরনং কোর্যেম সম্পোেন
কক্রন তোক্ের থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ থকন্দ্র (CDC), স্বোস্থ্য রবর্োগ (DOH) এবং থপিোগত রনরোপত্তো এবং
স্বোস্থ্য প্রিোসন (OSHA) থপ্রোক্টোকক্লর সোক্ে পরররচত, রনক়্েোগকতয োর িোরো সনোক্ত করো বযরক্তক্ের িোরো প্ররিরেত
হও়েো উরচত।

•

রিরনং করো কমীক্ের জনয কমপক্ে একট স্বীকৃ ত থফস কর্োররং সহ বযরক্তগত প্ররতরেোমূলক সরঞ্জোম (PPE)
প্রেোন করো উরচত এবং তোক্ের তো বযবহোর করো উরচত, এবং তোক্ত গ্লোর্স, একট গোউন, এবং/অেবো একট
থফস রিড অন্তর্ুয ক্ত হক্ত পোক্র।

•

COVID-19 পরজটর্ হও়েো থকোন কমীক্ক প্ররতষ্ঠোক্ন প্রক্বি করোর অনুমরত থেও়েো উরচত ন়ে এবং থর্ কমীরো
পরীেো়ে পরজটর্ ফল লোর্ কক্রক্েন তোক্ের অবিযই স্বোস্থ্যক্সবো প্রেোনকোররর সোক্ে থর্োগোক্র্োক্গর রনক্েয িনোবলী রেক়্ে
বোরডক্ত পোঠিক়্ে থেও়েো উরচত।
o

েো়েবদ্ধ পেক্ক কমযচোরীটক্ক েূরবতীর্োক্ব স্বোস্থ্যক্সবো ও থটরস্টং ররক্সোক্সযর তেয প্রেোন করক্ত হক্ব।

o

েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক COVID-19 পরীেক্ণ থকোক্নো ইরতবোচক ফলোফল সম্পক্কয অরবলক্ম্ব রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য
রবর্োগক্ক জোনোক্ত হক্ব।
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•

েো়েবদ্ধ পক্ের COVID-19 এর সক্ন্দহর্োজন বো রনরিত থকস বো COVID-19 এ আেোন্ত বযরক্তর সোক্ে রনষ্ঠ বো
কোেোকোরে থর্োগোক্র্োক্গর পর কোক্জ রফক্র আসক্ত চোও়েো কমযচোরীক্ের সংেোন্ত থপ্রোক্টোকল বো পরলরস জোনোর জনয
"COVID-19 সংেমণ বো এক্সক্পোজোক্রর পর কোক্জ রফক্র আসো সরকোরর ও থবসরকোরর কমযচোরীক্ের জনয
অন্তবযতীকোলীন রনক্েয রিকো" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) থেখো উরচত।

•

েো়েবদ্ধ পক্ের উরচত থর্োগোক্র্োক্গর একট থকন্দ্রী়ে বযরক্ত রনধযোরণ করো, র্ো কোর্যকলোপ, অবস্থ্োন, রিফট বো রেন
িোরো পররবরতয ত হক্ত পোক্র, থর্ সকল প্রশ্নপে গ্রহণ এবং র্োচোই করোর জনয েো়েী, এই ধরক্নর থর্োগোক্র্োক্গর
বযরক্তক্ক সবোর জনয রনরেয ষ্ট পোটয রহক্সক্ব রচরিত করো হক়্েক্ে র্োক্ক তোরো পক্র COVID-19 সম্পরকয ত উপসগয
অনুর্ব করক্ে রক নো তো জোনোক্ব।
o

রি সুরবধোর জনয রচরিত থর্োগোক্র্োক্গর বযরক্তক্ক িনোক্ত থকক্সর বযরক্তক্ের কোে থেক্ক রবজ্ঞরপ্ত থপক্ত এবং
সংরিষ্ট পররষ্কোর এবং জীবোণুমুক্তকরণ প্ররে়েো শুরু করোর জনয প্রস্তুত েোকক্ত হক্ব।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ের একজন সোইক্টর সুরেোর পর্যক্বেক রনক়্েোগ করক্ত হক্ব র্োর েোর়েত্বগুরলর মক্ধয স্থ্োনটর রনরোপত্তো
পররকল্পনোর সমস্ত রেক অ়েোহতর্োক্ব থমক্ন চলো হক্চ্ছ রকনো তো অন্তর্ুয ক্ত।

•

েো়েবদ্ধ পেক্ক অবিযই র্েোর্ে PPE পররধোন কক্র বো স্পিযহীন উপোক়্ে সম্পন্ন করো থডরলর্োররগুরল েোডো, কমী ও
পৃষ্ঠক্পোষক, এবং থর্খোক্ন সম্ভব ঠিকোেোর এবং রবক্েতো সহ প্রক্তযক বযরক্তর, র্োক্ের কোক্জর সোইক্ট বো অঞ্চক্ল
অনযোনয বযরক্তক্ের সোক্ে রনকট বো রনষ্ঠ সংক্র্োগ হক্ত পোক্র তোক্ের জনয সব সম়ে একট অবযোহত সোইন ইন লগ
(অেযোৎ, সোইন ইক্নর তেয) বজো়ে রোখক্ত হক্ব।
o

•

লগটক্ত অবিযই প্রক্তযক বযরক্তর পূণয নোম, ঠিকোনো এবং থফোন নম্বর সহ থর্োগোক্র্োগ তেয ধোরণ করক্ত হক্ব,
র্োক্ত একট ইরতবোচক COVID-19 থকক্সর থেক্ে সকল থর্োগোক্র্োগ রচরিত, খুুঁক্জ থবর করো এবং অবরহত করো
থর্ক্ত পোক্র।

েো়েবদ্ধ পেগণক্ক অবিযই থস্টট এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য েপ্তক্রর সংস্পিয খুুঁক্জ থবর করোর উক্েযোগগুরলর সোক্ে সহক্র্োরগতো
করক্ত হক্ব।

B. িন্াক্ত এিং খুুঁতজ গিি কিা
•

রি সুরবধো়ে থকোন বযরক্ত, কমী, পৃষ্ঠক্পোষক, ঠিকোেোর এবং থর্ন্ডর সহ, থর্ থকোনও বযরক্তর COVID-19 পরীেো়ে
ইরতবোচক ফলোফল হক়্েক্ে বক্ল জোনক্ত পোরক্ল, েো়েবদ্ধ পেগণক্ক, অবিযই অরবলক্ম্ব রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য
রবর্োগক্ক থসই সম্পক্কয জোনোক্ত হক্ব।

•

থটরস্টংক়্ে একজন বযরক্ত পরজটর্ হক্ল, েো়েবদ্ধ পেক্ক রি সুরবধো়েঐ বযরক্তর সংস্পক্িয আসো সকলক্ক রচরিত করোর
জনয থস্টট এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য েপ্তক্রর সোক্ে সহক্র্োরগতো করক্ত হক্ব এবং বযরক্ত প্রেম COVID-19 এর উপসগয
থবোধ করোর বো পরজটর্ থটস্ট হও়েোর, এর মক্ধয থর্ট আক্গ হক়্েক্ে, তোর 48 ণ্টো আক্গ রি সুরবধো়ে প্রক্বি
করো সকল বযরক্তক্ের সম্পক্কয থস্টট এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য েপ্তরক্ক অবগত করক্ত হক্ব। থফডোক্রল এবং থস্টক্টর আইন
ও রবধোন অনুর্ো়েী অবিযই থগোপনী়েতো বজো়ে রোখক্ত হক্ব।
o

রি থফরসরলটক্ত েোকোকোলীন থকোনও বযরক্তর উপসগয থেখো থেও়েোর থেক্ে, েো়েবদ্ধ পেগুক্লোক্ক অবিযই
পোর্শ্যবতী এলোকোর বযরক্তক্ের অেবো র্োরো অরবলক্ম্ব আেোন্ত হক়্ে েোকক্ত পোক্রন তোক্ের থসই বযরক্ত রবরডং জুক্ড
থকোেো়ে থকোেো়ে রেক্লন থস সম্পক্কয তেয সহ অবরহত করক্ত হক্ব, এবং র্রে উপসগয সরহত বযরক্ত ইরতবোচক
পরীেো কক্র েোক্কন থস রবষক়্েও তোক্ের অবরহত করক্ত হক্ব।
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•

রোজয এবং স্থ্োনী়ে স্বোস্থ্য রবর্োগগুরল, তোক্ের আইরন কতৃয ক্ত্বর অধীক্ন, সংেমন সহ বো সংেমক্ণর সংস্পক্িয আসো
বযরক্তক্ের পর্যক্বেন এবং র্োতো়েোক্তর উপর সীমোবদ্ধতো বোস্তবো়েন করক্ত পোক্র, র্োর মক্ধয বোরডক্ত আইক্সোক্লিোন
বো থকো়েোরোেোইন অন্তর্ুয ক্ত।

•

থর্ সমস্ত কমযচোরীক্ের সতকয কক্র থেও়েো হক়্েক্ে থর্ তোরো একজন COVID-19 সংেরমত বযরক্তর রনষ্ঠ সোরন্নক্ধয
এক্সক্েন, এবং রচরিতকরণ, ট্রযোরকং বো অনযোনয পদ্ধরতগুরলর মোধযক্ম সতকয কক্র থেও়েো কমযচোরীক্ের, সতকয কক্র
থেও়েোর সম়ে তো রনক্জ থেক্ক তোক্ের রনক়্েোগকোরীক্ক ররক্পোটয করক্ত হক্ব এবং তোরো উপক্র উরেরখত সমস্ত
থপ্রোক্টোকল থমক্ন চলক্বন।

IV. রন্তোগকািীি পরিকল্পন্াসিূহ
েো়েবদ্ধ পেগুরলক্ক সহক্জই থচোক্খ পক্র এমন স্থ্োক্ন অবিযই কমীক্ের জনয সোইক্ট সম্পূণয করো রনরোপত্তোর পররকল্পনো
থপোস্ট করক্ত হক্ব। COVID-19 রবস্তোর থেক্ক রেো করক্ত বযবসোর মোরলক এবং পররচোলকক্ের উন্নত পররকল্পনো
উন্ন়েক্ন গোইড করোর জনয রোজয একট বযবসো পুনরো়ে থখোলোর রনরোপত্তো পররকল্পনোর থটমক্িট উপলব্ধ কক্রক্ে।
অরিরিক্ত রন্িাপত্তা িিয, রন্তদব রিকা এিং সম্পদ পাওো র্াতি এখাতন্:
রনউ ই়েকয থস্টট স্বোস্থ্য েপ্তক্রর নক্র্ল কক্রোনোর্োইরোক্সর (COVID-19) ওক়্েবসোইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মোরকয ন র্ুক্তরোক্ষ্ট্রর থরোগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতক্রোধ কক্রোর্োইরোস (COVID-19) ওক়্েবসোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
থপিোগত রনরোপত্তো এবং স্বোস্থ্য প্রিোসন COVID-19 ওক়্েবসোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রন্তেি রলঙ্কটিতি, রন্রিি করুন্ গর্ আপরন্ এই রন্তদব রিকা অন্ুর্ােী পরিোলন্া কিাি জন্য আপন্াি
দােিদ্ধিা পতড়তেন্ এিং িুতেতেন্:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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