
বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
শািীরিক
দিূত্ব

একই দল/ পরিবাি/পরিবারিি সদসয বযতীত কর্মচারি এবং 
পষৃ্ঠরপাষকসহ আগত বযরিরদি র্রযয কর্পরে 6 ফুট দিূত্ব 
বজায় িাখা রিরিত কিাি জিয মর্াট রি ফযারসরলটিি 
যািিের্তা সীরর্ত করুি। কর্ী এবং পষৃ্ঠরপাষকরদি শুযরু্াত্র 
রি ফযারসরলটি এবং সম্পরিরত প্ররবরেি অিরু্রত রদরত হরব 
যরদ তািা:

• সব সর্য় একটি গ্রহণরযাগয র্খু আবিণ পরি, যরদ িা
তািা খাওয়া, পাি কিা (উদাহিণস্বরূপ, একটি রিরদমষ্ট 
এলাকায় বরস), অথবা সরিয়ভারব রিইং-এ রিরয়ারজত 
থারকি, যরদ তারদি বয়স 2 বছরিি মবরে হয় এবং 
রচরকৎসাগতভারব এই যিরিি আবিণ সহয কিরত সের্ 
হি। 

• প্ররবে কিাি পি (অথবা দিূবতীভারব) সাইি ইি কিা, 
কন্ট্র্যাক্ট মেরসং প্ররচষ্টায় বযবহারিি জিয তারদি সম্পূণম 
িার্, ঠিকািা এবং মফাি িম্বি প্রদাি করি। 
ফযারসরলটিগুরলারক অবেযই 28 রদি যরি উরিরখত সাইি-
ইি তরথযি মিকর্ম  বজায় িাখরত হরব এবং অিুরিায কিা 
হরল মেট ও স্থািীয় স্বাস্থয রবভারগি কারছ এই যিরিি 
তথয প্রদাি কিরত হরব। 

• যরদ প্ররযাজয হয় (উদাহিণস্বরূপ কর্মচারি, পষৃ্ঠরপাষকরদি 
রিরদমেিা গ্রহণ), তাহরল একটি দদরিক স্বাস্থয পিীো 
সম্পন্ন করুি এবং পাস করুি, মযর্িটা রিরচ বণমিা কিা 
হরয়রছ। 

মর্ৌসরু্ী অবকােকালীি রদিগুরলারত বাইরিি এলাকাি জিয 
একটি অঞ্চল-রিরদমষ্ট যািণ ের্তাি সীর্া রিযমািণ করুি যারত 
মযরকারিা সর্রয় এলাকায় পষৃ্ঠরপাষকরদি সংখযা কর্ীরদি রিয়ন্ত্রণ 
কিাি ের্তারক রবপন্ন িা করি এবং পষৃ্ঠরপাষকরদি এই 
রিরদম রেকা মর্রি চলাি সের্তারক বযাহত িা করি।

• ফযারসরলটিগুরলরক অবেযই তারদি পবূমবতী মর্ৌসরুর্ি 
বযস্ততর্ রদিগুরলারক রচরিত কিরত হরব, মযর্ি- তারদি 
স্থাি ভ্রর্ণকািী পষৃ্টরপাষকরদি সংখযা অিযুায়ী সংজ্ঞারয়ত 
হরয়রছ এবং মসই রদিগুরলারত জিসর্াগরর্ি ঘিত্ব এবং 
সম্ভাবিা কর্ারিাি জিয কাযমকিী পরিবতম ি গ্রহণ কিরত 
হরব।

কর্ীগণ বযতীত মযরকারিা ইিরর্াি লজ মেরসি র্রযয যািণ 
ের্তা 50% এি মবরে িয়। সর্স্ত বযরিরদিরক মকবলর্াত্র 
তখিই লরজ ঢুকরত মদওয়া হরব যখি তািা যথাযথ র্াি 
পরিযাি কিরব এবং তারদি বয়স 2 বছরিি মবরে ও এ
যিরিি র্াি রচরকৎসাগতভারব পিাি সের্তা িরয়রছ।

শুযরু্াত্র একই দল/পরিবাি/পরিবারিি সদসযরদি ছাডা যরদ িা 
রিিাপিা বা র্লূ কাযমকলারপি জিয একটি স্বল্প দিূরত্বি 
প্ররয়াজি হয় (উদাহিণস্বরূপ, মযরকারিা র্াউি রিয়ািরক 
সাহাযয কিা) তাহরল সব সর্য় প্ররতযক বযরিি র্রযয 6 ফুট 
দিূত্ব বজায় িাখা হয় তা রিরিত করুি।

অবকােকালীি রদিগুরলারত যািণ ের্তা কর্ারত রিম্নরলরখত 
পরিচালিাগত পরিবতম িগুরল রবরবচিা করুি:

• উচ্চ চারহদাসম্পন্ন রদরিি জিয স্বাভারবক/গড রবিরয়ি 75% 
এি মবরে দদরিক টিরকট/মর্ পাস রবিয় সীর্াবদ্ধ করুি;

• শুযরু্াত্র সদসয/রসজি পাসগুরলরক ফযারসরলটি এবং এলাকা 
বযবহারিি অিরু্রত রদি;

• সর্ারবে প্ররতরিারযি জিয জিসর্াগর্ এলাকায় পযমাপ্ত কর্ী 
রিরয়ারজত থাকা রিরিত করুি;

• সর্য় বারডরয় রদরয় পষৃ্টরপাষকরদি মবরে উপরস্থরতি সরুযাগ 
করি রদরত পরিচালিাগত সর্য় প্রসারিত করুি; এবং/অথবা

• যািণ ের্তা হ্রারসি অিযািয বযবস্থা বাস্তবায়ি করুি 
(উদাহিণস্বরূপ, পারকম ং েট/এলাকাি 25% বন্ধ কিা)।

যথাযথ সার্ারজক দিূরত্বি জিয সংরেপ্ত রবিরতরত লরজ সর্য় 
সীরর্ত কিাি জিয দেমিাথীরদি উৎসারহত করুি।

যথাযথ সার্ারজক দিূত্ব সহজ কিরত রবদযর্াি লরজি স্থাি 
(উদাহিণস্বরূপ, অস্থায়ী কাঠারর্া, তাপ সম্বরলত বািান্দা) বরৃদ্ধি 
রবকল্প পদ্ধরত রবরবচিা করুি।

বাযু় প্রবারহি যািা বরৃদ্ধ রিরিত কিরত গরডালা জািালা খলুিু।

আরগ মথরক মকিা টিরকটগুরল মর্ইল করুি এবং টিরকট রবরিি 
সর্য় রভড এডারত পিুিায় মলার্রযাগয টিরকট বযবহাি করুি।

যখি পাওয়া যারব, িগদ, মিরর্ট কার্ম , রলফট টিরকট, রিওয়ার্ম  
কার্ম  এবং মর্াবাইল রর্ভাইস, মযখারি সম্ভব, তখি েেমহীি 
মপরর্ন্ট অপেি বযবহারি উৎসারহত করুি।

রি োটরল:

• সার্ারজক দিূত্ব মর্রি চলারক উৎসারহত কিরত, মটপ, রচি 
বা অিযািয রচি বযবহাি করি উৎসারহত কিাি জিয বযবস্থা 
গ্রহণ করুি।

• রিরিত করুি ময জািালা যতটা সম্ভব মখালা থাকরব। 
• ঘরিষ্ঠ মযাগারযাগ এডারত পযমায় িরর্ক যািায় মবারর্ম ং, 

মলারর্ং এবং আিরলারর্ং রিরিত করুি।
• যতটা সম্ভব প্ররবে/প্রস্থািকালীি সর্রয় পষৃ্ঠরপাষকরদি হযাড 

সযারিটাইজাি প্রদাি করুি।

কারজি স্থাি ও কর্ীরদি বসাি স্থািগুরলাি বযবহাি এর্িভারব 
পিুরবমিযস্ত করুি বা সংখযা করর্রয় মফলিু যারত তারদি র্রযয 6
ফুট দিূত্ব থারক।

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
শািীরিক 
দিূত্ব বজায় িা া 
(চলমাি)

একই দল/ পরিবাি/পরিবারিি সদসয মথরক আসা িয় এর্ি 
রি রলফরটি জিয অরপো এবং রি রলফট কিা বযরিিা যারত 
কর্পরে 6 ফুট দিূত্ব বজায় িাখরত পারিি তা রিরিত 
করুি।

রিরিত করুি ময রলফট অযারটিরর্ন্টিা গরডালা/রলফরটি জিয 
বসাি বযবস্থায় সাহাযয কিরত পারিি, রবরেষ করি যািা 4 বা 
তরতারযক মলারকি থাকাি বযবস্থা করি থারকি।

রিরিত করুি ময গরডালা একই দল/পরিবাি/পরিবারিি 
সদসযরদি জিয সংিরেত; যরদ সার্ারজক দিূত্ব বজায় িাখা 
যায় তাহরল রবরভন্ন দল/পরিবাি/ পরিবাি মথরক 2টি একক 
বা র্াবল ছাডা একটি গরডালাি রবপিীত প্রারন্ত বসরত পারি।

এই ফযারসরলটিি জিয বাস্তবারয়ত টিরকট প্ররিয়াি র্াযযরর্ 
পষৃ্ঠরপাষকরদি অরগ্রর্ টিরকট রকিরত উৎসারহত করুি 
(উদাহিণস্বরূপ, অিলাইি মপাটম াল, পবূমবতী কল, মর্ইল 
অর্ম াি, পবূম-রিযমারিত সর্রয় সিাসরি সংগ্রহ)। 

টিরকট সংগ্রহ এবং অিযািয সরুবযাি অরপের্াি লাইরি 6 ফুট 
বা তাি মবরে দিূত্ব রচরিত কিরত রভজযু়াল রকউ িাখিু।

রিরিত করুি ময রি োটরলি র্রযয যািণ ের্তা এবং 
কাযমির্ স্বাস্থয রবভাগ (DOH)-এি "গণ পরিবহরিি জিয 
অন্তবমতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মর্রি চরল।

• রি োটরলি জিয মপ্রারটাকল বাস্তবায়ি করুি যা 
প্ররতফরলত করি কীভারব তািা পষৃ্ঠরপাষক এবং কর্ীরদি 
সিুরেত িাখাি জিয অরভরযারজত হরব (উদাহিণস্বরূপ, 
একই দল/পরিবাি/পরিবারিি সদসযিা কীভারব একসারথ 
বসরবি, োটরল সার্ারজক দিূত্ব কীভারব ঘটরব এবং োটল 
রেরর্উল অরভরযারজত হরব রক িা)।

গ্রাহকরদি বাই-রর্রিকেিাল ফুট োরফক কর্ারত বযবস্থা গ্রহণ 
করুি। 

মপাষাক পরিবতম ি কে, রবশ্রার্াগাি ও রবিরত করেি র্রতা 
মছাট কেগুরলারত োিীরিক দিূত্ব বজায় িাখাি পযমাপ্ত বরন্দাবস্ত 
করুি।

রিরিত করুি ময সদসযগণ যরদ িা তািা একই 
দল/পরিবাি/পরিবারিি সদসয িা হি মসরেরত্র রি সিঞ্জার্, 
রবরেষ করি মিন্টালস, বযবহারিি আরগ ও পরি মসগুরলা 
ভাগাভারগ কিরছ িা মস বযাপারি রিরিত মহাি।

অকুরপেিাল মসফটি অযাড মহলথ অযার্রর্রিরেেি (Occupational 
Safety and Health Administration, OSHA)-এি রিরদম রেকা 
অিযুায়ী এর্ি স্থারি োিীরিক প্ররতবন্ধকতা স্থাপি করুি মযখারি 
মসগুরল বাযু়প্রবাহ, তাপ অথবা বাযু় চলাচল প্ররিয়া বযাহত কিরব 
িা।

পষৃ্ঠরপাষকরদি জিয সর্য় এবং/অথবা পষৃ্ঠরপাষকরদি রভড বা 
সর্ারবে কর্ারত প্ররবেদ্বারি এবং/অথবা রলফট লাইরি 
পষৃ্টরপাষকরদি জিয েযাগাি টাইর্স।

যতটা সম্ভব পযারোিরদি তারদি রিজস্ব রি সিঞ্জার্ (বটু, রি, 
মহলরর্ট) আিরত উৎসারহত করুি।

রি ভাডাি জিয অযাপরয়ন্টরর্ন্ট বা রিজারভম েি বযবস্থা বযবহাি 
করুি এবং/অথবা অি-র্াউরন্টি কাযমিরর্ি (উদাহিণস্বরূপ, 
পাঠ, জারত) জিয অরগ্রর্ মচক-ইি বযবহাি করুি যারত যািণ 
ের্তাি সীর্াবদ্ধতা মর্রি চলা যায়।

ইিরর্ারিি যািণ ের্তা কর্ারত ভাডাি সিঞ্জারর্ি জিয বাইরি 
রপ্র-অর্ম াি/রপক-আপ উৎসারহত করুি।

সাযািণভারব বযবহৃত সব এলাকায় এবং মযরকারিা এলাকা মযখারি 
সাযািণত মলাকজি জরডা হরত পারি (মযর্ি মেক রুর্, সিঞ্জার্ 
মচকআউট এলাকা, কযাে মিরজোি এলাকা, লকাি রুর্) এর্ি 
এলাকায় 6 ফুট জায়গা রিরদমে করি সাইিরবার্ম  এবং দিূত্ব রচি 
রদি।

একই দল/পরিবাি/পরিবারিি সদসয মথরক আসা পযারোিরদি গ্রুপ 
রি পাঠ বা কাযমকলারপ যিু হরত উৎসারহত করুি।

মযখারি সম্ভব, সার্ারজক দিূত্ব বজায় িাখা এবং র্খু আচ্ছাদরিি 
প্ররয়াজিীয়তা মর্রি চলাি জিয বযরিগত বা স্বতন্ত্র বযবস্থায় 
প্রাপ্তবয়ি ও রেশুরদি জিয আলাদা পাঠ পরিচালিা করুি।

মযখারি সম্ভব, প্ররবে সংখযা সীর্াবদ্ধ করুি এটি মযরকারিা 
ইিরর্াি রি ফযারসরলটি এলাকায় বা লজ মেরস রভরডি প্রবাহ 
পরিচালিা কিরত সহায়তা করি।

আউটরর্াি ফুর্ সারভম স সিবিারহি এলাকা সম্প্রসািরণি কথা 
রবরবচিা করুি, পাোপারে আউটরর্াি ফুর্ সারভম রস বসাি 
জায়গাগুরলারত খাবাি খাওয়াি সরুযাগ ও খাওয়াি সরুযাগ 
বাডারিাি কথা রবরবচিা করুি, যারত ইিরর্াি এলাকায় রভড 
কর্ারিা যায়। 

পযারোিরদি দিূ মথরক খাদয এবং পািীয় অর্ম াি কিরত উৎসারহত 
করুি এবং আইরটর্গুরল কাউন্টাি মথরক রপক-আরপি বযবস্থা 
করুি।

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
শািীরিক 
দিূত্ব বজায় িা া 
(চলমাি)

বযরিগত এবং গ্রুপ রি উভয় পারঠি জিয:

• যািণ ের্তা েযাক কিাি জিয অযাপরয়ন্টরর্ন্ট, রিজারভম েি, 
দিূবতী মচক-ইি এবং/অথবা অরগ্রর্ সাইি-আপ বযবহাি 
করুি।

• রিরিত করুি ময ক্লাস বা পারঠ অংেগ্রহণকািী 
পৃষ্ঠরপাষকিা একটি দদিরন্দি স্বাস্থয পিীো সম্পন্ন করিরছ, 
মযর্িটা রিরচ বণমিা কিা হরয়রছ, রিরদমেিাি আরগ।

• সদদযগণ যথাযথ সার্ারজক দিূত্ব বজায় িাখরছ এবং 
গ্রহণরযাগয র্ুখ আবিণ পরিযাি কিরছ তা রিরিত করুি। 
র্ারে র্ারে, একটি স্বাস্থয বা রিিাপিা েুুঁ রক মর্াকারবলা 
কিাি জিয সংরেপ্ত মযাগারযাগ অিুরর্ারদত রকন্তু সম্ভাবয 
িূযিতর্ সর্রয়ি র্রযয তা পরিচালিা কিরত হরব।

• রিরদমেক বযতীত প্রাপ্তবয়িরদি পারঠি জিয অংেগ্রহণকািীরদি 
সংখযা 10 বা তাি কর্ এবং রেশুরদি পারঠি জিয
অংেগ্রহণকািীরদি সংখযা 6 বা তাি কর্ মলারকি র্রযয 
সীর্াবদ্ধ িাখুি।

বন্ধ সুরবযা, মযখারি প্ররযাজয, জলঘূরণম, সাউিা এবং বাষ্প 
কেসহ; করর্উরিটিি েিণা; স্ব-মসবা বাি এবং ির্ুিা; 
এবং/অথবা পারিি মফায়ািা।

রিরিত করুি ময মযরকারিা মপোদািী রি প্ররেেণ এবং মিরসং 
এলাকা DOH-এি "মপোদািী িীডা প্ররেেণ ফযারসরলি জিয 
অন্তবমতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" (Interim COVID-19 
Guidance for Professional Sports Training Facilities) বা 
"মযরকারিা ভি ছাডাই মপোদািী িীডা প্ররতরযারগতাি জিয 
অন্তবমতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" (Interim COVID-19 
Guidance for Professional Sports Competitions with No Fans) 
অিুযায়ী পরিচারলত হয়।

যািণ ের্তা এবং দিূত্ব বজারয়ি প্ররয়াজিীয়তা রিরিত কিরত 
সকল রি ফযারসরলটি এলাকায় রভরডি প্রবাহ পযমরবেণ এবং 
রিয়ন্ত্রণ করুি, যাি র্রযয করয়কটি রি লজ, রলফট লাইি এবং 
রি মিন্টাল কাউন্টাি।

• মযরকারিা লাইরি (উদাহিণস্বরূপ, টিরকট রপক-আপ, খাদয 
মসবা) 6 ফুট দিূত্ব রিরদমে কিরত রভজযু়াল সংরকত িাখুি।

DOH-এি "খাদয মসবাি জিয অন্তবমতীকালীি COVID-19 
রিরদম রেকা" (Interim COVID-19 Guidance for Food Services) 
অিুযায়ী মযরকারিা খাদয মসবা পরিচালিা কিা হয় তা রিরিত 
করুি।

রিরিত করুি ময রি ভাডা DOH-এি "খুচরিা ভাডা, মর্িার্ত 
এবং পরিষ্কাি কাযমিরর্ি জিয অন্তবমতীকালীি COVID-19 
রিরদম রেকা" (Interim COVID-19 Guidance for Retail Rental, 
Repair, and Cleaning Activities) অিুযায়ী কাজ করি।

রিরিত করুি ময পযারোি এবং প্ররেেকিা সরবমাচ্চ দিূত্ব বজায় 
িাখরছি, র্ারে র্ারে, সংরেপ্ত মযাগারযাগ (উদাহিণস্বরূপ, রি 
বুরটি উপি েযারপং সাহাযয কিা), যা সম্ভাবয িূযিতর্ সর্রয়ি 
র্রযয পরিচালিা কিরত হরব।

পযমায়িরর্ক-ভারব কাযমকলাপগুরল পুিিায় মখালাি জিয উৎসারহত 
কিা হয় যারত অপারিেিগত সর্সযাগুরল উৎপাদি বা কাজ 
সম্পরকম ত রিয়াকলাপগুরল স্বাভারবক পযমারয় রফরি আসাি আরগ 
সর্াযাি করি মিওয়া যায়।

• রসজি পাস মহাল্ডাি এবং/অথবা স্থািীয় পযারোিরদি জিয 
প্রাথরর্ক প্ররবোরযকাি অগ্রারযকাি রদি মযরহতু কাযমির্ শুরুি 
রদি এবং সপ্তারহি র্রযয পরিদেমি বৃরদ্ধ পায়।

• মযরকারিা অসুস্থ পযারোিরদি বারডরত থাকরত উৎসারহত কিাি 
জিয টিরকট বারতল এবং রিফাড পরলরসি র্রতা মযরকারিা 
যথাযথ সংরোযিী রবরবচিা করুি।

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ProfessionalSportsTrainingFacilitiesManditoryGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Professional_Sports_Competitions_With_No_Fans_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/retailrental-repair-cleaning-master-guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
এয়াি হ্যান্ডরলিং এবিং 
রবরডিং রসরেম

মসন্ট্র্াল এয়াি হযাডরলং রসরের্যািী রি ফযারসরলটিি জিয,
মকন্দ্রীয় HVAC রসরের্ রফরেেি বতম র্ারি ইিেল কিা 
রফল্টাি ি  ্ যাক এবং এয়াি হযাডরলং রসরেরর্ি সারথ 
সার্ঞ্জসযপূণম তা রিরিত কিা, িযূিতর্ MERV-13, অথবা 
রেরল্পি সর্তুলয বা তাি মচরয় মবরে (উদাহিণস্বরূপ, 
HEPA), মযর্ি প্ররযাজয, এবং একটি প্রতযরয়ত মটকরিরেয়াি 
বা সংস্থা, ASHRAE প্রতযরয়ত , মপোদাি, প্রতযরয়ত 
মিরো-করর্সরিং মপোদাি, অথবা রিউ ইয়রকম ি 
লাইরসন্সপ্রাপ্ত মপোদাি রবরল্ডং ইরঞ্জরিয়াি।

রিউ ইয়কম  রসটিি খাদয মসবা প্ররতষ্ঠাি মযগুরলি মকন্দ্রীয় 
বায়ু বযবস্থাপিা রসরের্ িরয়রছ মযগুরল উপরি উরিরখত 
িযূিতর্ রফল্টারিেরিি র্াত্রা (অথমাৎ, MERV-13 বা তাি 
মবরে) পরিচালিা কিরত পারি িা মসগুরলি জিয, দায়বদ্ধ 
পেরদি অবেযই উরচৎ একটি প্রতযরয়ত HVAC 
মটকরিরেয়াি, মপোদাি, অথবা মকাম্পারি, ASHRAE-
প্রতযরয়ত মপোদাি, প্রতযরয়ত মিরো-করর্েরিং মপোদাি 
অথবা রিউ ইয়রকম ি লাইরসন্সপ্রাপ্ত মপোদাি রবরল্ডং 
ইরঞ্জরিয়ারিি দ্বািা প্রতযয়ি এবং িরথভুি কিরত হরব ময 
বতম র্ারি ইিেল কিা রফল্টাি যমাকটি উপরি উরিরখত 
রফল্টারিেরিি িযূিতর্ স্তরিি সারথ সার্ঞ্জসযপূণম িয় এবং/ 
অথবা এয়াি হযাডরলং রসরের্টি গির্ এবং ঠাণ্ডা কিাি 
িযূিতর্ স্তিটি সম্পাদি কিরত অের্ হরব যা মসটি 
অিযথায় COVID-19 জিস্বারস্থযি জরুরি অবস্থাি আরগ 
কিরত সের্ হরয়রছল যরদ মতর্ি উচ্চ র্াত্রাি রফল্টারিেি 
(অথমাৎ MERV-13 বা তাি মবরে) ইন্সটল কিা থারক। 

• অরতরিি মভরন্টরলেি এবং এয়াি রফরেেি রর্টিরগেি 
মপ্রারটাকলসহ একটি রিম্ন রফরেেি মেট বা স্থািীয় 
স্বাস্থয রবভারগি কর্মকতম ারদি দ্বািা পরিচালিা কিাি 
জিয এই যিরিি কাজগপত্র িাখরত হরব। 

মযসব ফযারসরলটিি একটি মকন্দ্রীয় এয়াি হযাডরলং রসরের্ 
আরছ যা MERV-13 বা তাি মবরে রফল্টারিেি মিটিং 
পূিণ কিরত অের্ তারদি অবেযই CDC এবং ASHRAE
সুপারিে অিযুায়ী অরতরিি মভরন্টরলেি এবং এয়াি 
রফরেেি রর্টিরগেি মপ্রারটাকল গ্রহণ কিরত হরব।

• মকন্দ্রীয় বযবস্থাি প্ররয়াজিীয় মিরো-করর্েরিং, মসই 
সারথ প্ররয়াজি অিযুায়ী পিীো, ভািসার্য এবং 
মর্িার্ত কিা; 

• মভরন্টরলেি মিট এবং আউটরর্াি এয়াি মভরন্টরলেি 
যতটা সম্ভব বাডারিা; 

• দীঘম সর্য় যরি রসরের্ চাল ুিাখা, রবরেষ করি 
দখলদারিরত্বি আরগ এবং পরি দদরিক করয়ক ঘন্টাি 
জিয; 

মসন্ট্র্াল HVAC রসরের্ রফরেেি িযূিতর্ MERV-13, অথবা 
রেল্প সর্তুলয বা তাি মচরয় মবরে ফযারসরলটিি জিয, CDC
এবং ASHRAE সুপারিে অিযুায়ী অরতরিি মভরন্টরলেি এবং 
এয়াি রফরেেি রর্টিরগেি মপ্রারটাকল গ্রহণ কিাি কথা 
রবরবচিা করুি, রবরেষ করি 15 বছরিি মবরে বয়সী বায়ু 
রিয়ন্ত্রণ রসরের্যািী ভবরিি জিয।

• মকন্দ্রীয় বযবস্থাি প্ররয়াজিীয় মিরো-করর্েরিং, মসই সারথ 
প্ররয়াজি অিযুায়ী পিীো, ভািসার্য এবং মর্িার্ত 
কিা;

• মভরন্টরলেি মিট এবং আউটরর্াি এয়াি মভরন্টরলেি 
যতটা সম্ভব বাডারিা;

• দীঘম সর্য় যরি রসরের্ চাল ুিাখা, রবরেষ করি 
দখলদারিরত্বি আরগ এবং পরি দদরিক করয়ক ঘন্টাি 
জিয;

• চারহদা-রিয়রন্ত্রত মভরন্টরলেি রিরিয় কিা, মযখারি 
যুরিসঙ্গত, এবং তাজা বাযু় সিবিাহ বরৃদ্ধ কািী রসরের্ 
িেণারবেণ;

• মযখারি সম্ভব 40-60% র্রযয আরপরেক আর্দ্মতা বজায় 
িাখা;

• সম্ভাবয র্াত্রায় পুিঃসঞ্চালি হ্রাস বা রির্ূমল কিাি জিয 
আউটরর্াি এয়াি র্যাম্পাি মখালা;

• বাইপাস সীরর্ত কিাি জিয রফল্টারিি রকিািা রসল 
কিা;

• এগুরল সঠিকভারব কাজ কিরছ তা রিরিত কিরত 
রসরের্ এবং রফল্টাি রিয়রর্ত পরিদেমি কিা, এবং 
রফল্টািগুরল যথাযথভারব ইিেল কিা, পরিরষবাি 
মর্য়াদকারল সারভম স কিারিা হয় তা রিরিত কিা।

• বারসন্দারদি রিিাপিা এবং স্বাচ্ছরন্দযি জিয সুরযাগ মিরখ 
জািালা মখালা িাখা;

• বায়ুবারহত ভাইিাস কণা রিরিয় কিরত যথাযথভারব 
রর্জাইি কিা এবং অরতরবগুিী জীবাণ ুরবরকিণ 
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইিেল কিা; 
এবং/অথবা

• বহিরযাগয এয়াি রক্লিাি (উদাহিণস্বরূপ, দবদযুরতক 
HEPA ইউরিট) বযবহাি কিা, ময ইউরিট গুরল যথাযথ 
কর্মের্তা স্তরি সরবমাচ্চ বায়ু পরিবতম ি হাি প্রদাি করি 
এবং েরতকি বাইরপ্রার্াক্ট উৎপাদি করি িা।

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-offers-covid-19-building-readiness-reopening-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
এয়াি হ্যান্ডরলিং এবিং 
রবরডিং রসরেম 
(চলমাি)

• চারহদা-রিয়রন্ত্রত মভরন্টরলেি রিরিয় কিা, মযখারি 
যরুিসঙ্গত, এবং তাজা বাযু় সিবিাহ বরৃদ্ধ কািী রসরের্ 
িেণারবেণ; 

• মযখারি সম্ভব 40-60% র্রযয আরপরেক আর্দ্মতা বজায় 
িাখা; 

• সম্ভাবয র্াত্রায় পিুঃসঞ্চালি হ্রাস বা রির্ূমল কিাি জিয 
আউটরর্াি এয়াি র্যাম্পাি মখালা;

• বাইপাস সীরর্ত কিাি জিয রফল্টারিি রকিািা রসল কিা; 
• এগুরল সঠিকভারব কাজ কিরছ তা রিরিত কিরত রসরের্ 

এবং রফল্টাি রিয়রর্ত পরিদেমি কিা, এবং রফল্টািগুরল 
যথাযথভারব ইিেল কিা, পরিরষবাি মর্য়াদকারল সারভম স 
কিারিা হয় তা রিরিত কিা।

• বারসন্দারদি রিিাপিা এবং স্বাচ্ছরন্দযি জিয সরুযাগ মিরখ 
জািালা মখালা িাখা; 

• বাযু়বারহত ভাইিাস কণা রিরিয় কিরত যথাযথভারব 
রর্জাইি কিা এবং অরতরবগুিী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইিেল কিা; 
এবং/অথবা 

• বহিরযাগয এয়াি রক্লিাি (উদাহিণস্বরূপ, দবদযুরতক HEPA 
ইউরিট) বযবহাি কিা, ময ইউরিট গুরল যথাযথ 
কর্মের্তা স্তরি সরবমাচ্চ বাযু় পরিবতম ি হাি প্রদাি করি 
এবং েরতকি বাইরপ্রার্াক্ট উৎপাদি করি িা।

মযসব ফযারসরলটিরত মসন্ট্র্াল এয়াি হযাডরলং রসরের্ মিই, 
মসগুরলারত CDC এবং ASHRAE সপুারিে অিযুায়ী অরতরিি 
মভরন্টরলেি এবং এয়াি রফরেেি রর্টিরগেি মপ্রারটাকল গ্রহণ 
করুি, যাি র্রযয িরয়রছ:  
• সঠিকভারব কাজ কিরছ তা রিরিত কিরত মযরকারিা 

রুরর্ি মভরন্টরলেি রসরের্ (মযর্ি উইরডা ইউরিট, ওয়াল 
ইউরিট) এবং রফল্টাি রিয়রর্ত পরিদেমি কিা, এবং 
রফল্টািগুরল যথাযথভারব ইিেল কিা, পরিরষবাি 
মর্য়াদকারল সারভম স কিারিা হয় তা রিরিত কিা।

• দীঘম সর্য় যরি মযরকারিা রুরর্ি মভরন্টরলেি রসরের্ চাল ু
িাখা, রবরেষ করি দখলদারিরত্বি আরগ এবং পরি দদরিক 
করয়ক ঘন্টাি জিয;

• তাজা বাযু় গ্রহণ সরবমাচ্চ কিরত রুর্ মভরন্টরলেি রসরের্ 
মসটিং কিা, মলায়াি ফযাি কর্ গরতরত মসট কিা এবং 
বারসন্দারদি মথরক যতদিূ সম্ভব দরূি র্খু করি মদওয়া;

• মযখারি সম্ভব 40-60% র্রযয আরপরেক আর্দ্মতা বজায় 
িাখা;

• বারসন্দারদি রিিাপিা এবং স্বাচ্ছরন্দযি জিয সরুযাগ মিরখ 
জািালা মখালা িাখা;

• ময মকাি রসরলং ফযাি মসট কিা যারত বারসন্দারদি মথরক 
উপরিি রদরক বাতাস টািরত পারি, যরদ প্ররযাজয হয়;

• মযখারি সম্ভব ইিরর্াি বাতাস এক্সজরেি বদরল জািালায় 
ফযারিি অগ্রারযকাি মদওয়া;

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
এয়াি হ্যান্ডরলিং এবিং 
রবরডিং রসরেম 
(চলমাি)

• এর্ি পাখা বযবহাি কিা মথরক রবিত থাকা যা শুযরু্াত্র 
বাতাস পিুঃপ্রবাহ করি অথবা যথাযথ এক্সজে সিবিাহ 
িা করি শুযরু্াত্র একটি ঘরি বাতাস মদয়;

• বাযু়বারহত ভাইিাস কণা রিরিয় কিরত যথাযথভারব 
রর্জাইি কিা এবং অরতরবগুিী জীবাণু রবরকিণ
(Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) ইিেল কিা; 
এবং/অথবা

• বহিরযাগয এয়াি রক্লিাি (উদাহিণস্বরূপ, দবদযুরতক HEPA 
ইউরিট) বযবহাি কিা, ময ইউরিট গুরল যথাযথ 
কর্মের্তা স্তরি সরবমাচ্চ বাযু় পরিবতম ি হাি প্রদাি করি 
এবং েরতকি বাইরপ্রার্াক্ট উৎপাদি করি িা।

এরকবারি বন্ধ থাকা একটি রবরল্ডংরয় মলাকজি রফরি আসাি 
আরগ, একটি স্বাস্থযকি এবং রিিাপদ পরিরবে সরুিরিত কিাি 
জিয পিীো, কাজ এবং র্লূযায়ি সম্পূণম কিরত হরব। এই 
রসরের্গুরলি র্রযয অন্তভুম ি, রকন্তু সীরর্ত িয়, মর্কারিকযাল 
রসরের্, ওয়াটাি রসরের্, রলফট, এবং HVAC রসরের্গুরল। 

সম্পূণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয অন্তিবতীকালীি 
COVID-19 রিরদম রেকা" মদখিু।

সিুক্ষামূলক সিঞ্জাম কর্ী এবং পষৃ্ঠরপাষক সহ সকল বযরি, রিম্নরলরখত 
বযরতির্গুরল বযরতরিরক সব সর্য় র্রুখি আবিণ পরিযাি 
করিি তা রিরিত করুি:
• খাওয়া বা পাি কিাি সর্য় বযরিরদি সার্রয়কভারব র্রুখি 

আবিণ অপসািণ কিাি অিরু্রত মদওয়া হরত পারি, 
যতেণ িা তািা অিযরদি মথরক ৬ ফুট দিূত্ব বজায় 
িারখ, যরদ িা তািা একই দল/পরিবাি/পরিবারিি সদসয 
হয়।

• যরদ তািা অিযরদি মথরক ৬ ফুট বজায় িারখ, তাহরল 
পাহারডি রিরচ রি কিাি সর্য় তারদরক সার্রয়কভারব 
র্রুখি আবিণ অপসািণ কিাি অিরু্রত মদওয়া হরত
পারি।

কর্মচািীি জিয রবিা র্রূলয একটি গ্রহণরযাগয র্ুরখি আবিণ 
কর্মচািীরদি প্রদাি করুি।

কীভারব (Personal Protective Equipment, PPE) পিরত, খলুরত, 
পরিষ্কাি কিরত (মযর্ি প্ররযাজয), এবং ধ্বংস কিরত হয় তা 
রিরয় কর্ীরদি প্রেীেণ রদি। 

বযবহৃত র্দ্বযারদি ভাগাভারগ সীরর্ত কিাি পাোপারে ভাগভারগ 
করি েেম কিা পষৃ্ঠতরলি বযবহাি সীর্াবদ্ধ করুি বা 
রিরয়ারজত কর্ীবনৃ্দ যখি ভাগাভারগ কিা রজরিসপত্র বা প্রায়েই 
েেমকৃত পষৃ্টতল েেম করি তখি তারদিরক গ্লাভস পিরত হরব 
বা রিরয়ারজত কর্ীরদি েেম কিাি আরগ ও পরি হাত 
জীবাণুর্িু করি রিরত হরব। 

রলফট চালারিাি সর্য় পষৃ্ঠরপাষকরদি রি গ্লাভস পিরত 
উৎসারহত করুি।

সম্ভাবয এবং মযখারি সার্ারজক দিূত্ব বজায় িাখা যারব িা 
মযর্ি- মচক-আউট মিরজোি, টিরকট রকয়ি, ছাড, অথবা 
টিরকট মেেরি OSHA রিরদম রেকা অিযুায়ী োিীরিক প্ররতবন্ধকতা 
স্থাপি করুি।

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
পরিচ্ছন্নতা, পরিষ্কাি
এবিং জীবাণুমুক্তকিণ

CDC এবং DOH-এি সপুারিেকৃত স্বাস্থযরবরয এবং পরিছন্নতা ও 
জীবাণুর্িুকিণ সংিান্ত বাযযবাযকতাগুরল মর্রি চলরত হরব, 
মযর্ি মসগুরল প্ররযাজয, যাি র্রযয আরছ "COVID-19-এি জিয 
সিকারি এবং মবসিকারি ফযারসরলটিগুরল পরিষ্কাি এবং 
জীবাণুর্িু কিাি রিরদম রেকা" (Guidance for Cleaning and 
Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19), 
এবং "ছরডরয় পডা থার্াি" (STOP THE SPREAD) মপাোি। 
পরিষ্কাি ও জীবাণুর্িুকিরণি লগগুরল পরিচালিা করুি যারত 
তারিখ, সর্য় এবং পরিসি িরথবদ্ধ কিা থারক।

সাইরট হারতি স্বাস্থযরবরয পালরিি জিয রিরদমষ্ট জায়গা িাখিু 
এবং িেণারবেণ করুি:

• হাত মযায়াি জিয: সাবাি, গির্ জল যািা এবং 
রিষ্পরিরযাগয কাগরজি মতায়ারল।

• হাত জীবাণুর্িু কিরণি জিয: অন্তত 60% অযালরকাহল 
যিু হযাড সযারিটাইজাি।

• কর্ী এবং পষৃ্টরপাষকরদি বযবহারিি জিয রি ফযারসরলটি 
জরুড হযাড সযারিটাইজাি িাখরত হরব। 

ফযারসরলটি রিয়রর্তভারব পরিষ্কাি এবং জীবাণুর্িু কিরত হরব 
এবং উচ্চ েুুঁ রক সম্পন্ন স্থািগুরলরক এবং প্রায়েই েেম কিা 
পষৃ্টতলগুরল (মযভারব সম্ভব, রলফট ও গডলাস) আিও ঘিঘি 
পরিষ্কাি এবং জীবািরু্িু কিরত হরব।

রিরিত করুি ময ভাডাি সিঞ্জার্ (উদাহিণস্বরূপ, রি, রি 
বটু) রিয়রর্ত (অথমাৎ প্ররতযক পষৃ্ঠরপাষরকি র্রযয) NYS-এ 
রিবরন্ধত এবং EPA কতৃম ক COVID-19-এি রবরুরদ্ধ কাযমকি 
রহরসরব রচরিত কিা পণয বযবহাি করি পরিষ্কাি এবং 
জীবাণুর্িু কিা হয়।

লকাি রুর্ এবং রবশ্রার্াগাি অন্তত রদরি দইু বাি অথবা 
বযবহারিি ঘিরত্বি উপি রিভম ি করি আিও ঘি ঘি পরিষ্কাি 
এবং জীবাণুর্িু কিরত হরব।

মযখারি সম্ভব মসখারি রিরয়ারজত পেরক অবেযই রচি, বযবহৃত 
হরচ্ছ এর্ি রচি এবং অিযািয পদ্ধরতরত রবশ্রার্করেি যািণ 
ের্তা হ্রাস করি দিূত্ব রবরযর্ালা পালি রিরিত কিরত হরব।

রিরিত করুি ময মেয়াি কিা ওয়াকম রেেিগুরল (মযর্ি 
মকজ) রভন্ন কর্মচািীরদি দ্বািা প্ররতবাি বযবহারিি র্ারে 
পরিষ্কাি এবং জীবাণুর্িুকিণ কিা হয়। 

রিরিত করুি ময মেয়ািকৃত বস্তু (উদাহিণস্বরূপ, মপরর্ন্ট 
রর্ভাইস), এলাকা (উদাহিণস্বরূপ, বসাি এলাকা), 
এবং/অথবা পষৃ্ঠতলগুরল প্ররতরদি পরিষ্কাি/ জীবাণুর্িু কিা 
হয়, িযূিতর্ ভারব।

মযখারি সম্ভব েেমরবহীি হযাড সযারিটাইজাি রর্সরপিসাি িাখরত 
হরব।

হাত মবরে র্য়লা থাকরল সাবাি ও পারি রদরয় তা যরুত হরব এ 
যিরিি একটি রিরদমেিা সম্বরলত সাইরিজ হযাড সযারিটাইজাি 
িাখা স্থারি টাঙারত হরব; হাত মবরে র্য়লা থাকরল হযাড 
সযারিটাইজাি কাজ করি িা।

বযবহৃত PPE সহ রবরভন্ন র্য়লা-আবজম িা মফলাি জিয
ফযারসরলটিি কাছাকারছ র্য়লাি েুরড িাখিু।

কর্ী রিরয়ারজত িাখিু যািা পষৃ্ঠরপাষক এবং দেমিাথীরদি কারছ 
দেৃযর্াি, রলফট, গরডালা এবং অিযািয উচ্চ-েেম পষৃ্ঠ পরিষ্কাি 
এবং সংির্রণি জিয রিরদমষ্ট কিা হরয়রছ। 

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/08/interim-guidance-public-and-private-facilities_1.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/13067_coronavirus_protectyourself_poster_042020.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
খ াগার াগ রিরিত করুি ময আপরি মেরটি জারি কিা রিরদমেিাবলী 

পযমারলাচিা করিরছি ও বরুেরছি এবং আপরি মসগুরলা 
বাস্তবায়ি কিরবি।

সাইরিজ ও মর্ৌরখক মযাগারযারগি র্াযযরর্ বযরিরদি PPE, 
রবরেষত র্রুখি আবিরণি বযাবহারিি মেরত্র CDC এবং DOH এি 
রিরদম রেকা মর্রি চলরত উৎসাহ রদি।

কর্ী ও পষৃ্টরপাষকিা যারত যথাযথ স্বাস্থযরবরয, োিীরিক দিূত্ব 
র্ািা, যথাযথ PPE বযবহাি এবং পরিচ্ছন্নতা ও জীবািরু্িুকিণ 
মপ্রারটাকল মর্রি চরলি মসটি স্মিণ করিরয় রদরত রি 
ফযারসরলটিি রভতরি ও বাইরি রিরদমেিা সংবরলত মিাটিে 
টারঙরয় রদি। 

একটি মযাগারযাগ পরিকল্পিা উন্নয়ি করুি যাি র্রযয প্ররযাজয 
রিরদমেিা, প্ররেেণ, সাইরিজ এবং তথয অন্তভুম ি। ওরয়বরপজ, 
মটক্সট এবং ইরর্ল গ্রুপ, এবং মসােযাল রর্রর্য়া গরড মতালাি 
কথা রবরবচিা করুি।

রিরিিং কর্ীরদি জিয এবং মযখারি সম্ভব মসখারি কন্ট্র্াক্টি ও 
মভডিরদি জিয বাযযতার্লূক প্রাতযরহক স্বাস্থযজরিত রিরিংরয়ি 
বযবস্থা রিরিত করুি, রকন্তু এই যিরিি রিরিং গ্রাহক বা 
মর্রলভারি কর্ীরদি জিয বাযযতার্লূক কিা যারব িা।

• শুযরু্াত্র পষৃ্ঠরপাষকরদি ছাডা যািা গ্রুপ বা প্রাইরভট 
অযার্াল্ট অথবা চাইল্ড রি পাঠ বা দলগত কাযমকলারপ 
রিরয়ারজত থারকি, তারদি রি ফযারসরলটিরত মঢাকাি আরগ 
এবং মযরকারিা রিরদমেিা বা রি কাযমকলারপি আরগ এই 
যিরিি রিরিং সম্পন্ন কিরত হরব।

িযূিতর্ একটি প্রশ্নপত্র বযবহাি করি রিরিং সম্পন্ন কিরত 
হরব, যরদ বযরিি জািা থারক: (a) গত 14 রদি যরি যািা 
COVID-19-এি উপসগম পিীো করিরছ বা তাি উপসগম পিীো 
করিরছ তারদি সারথ মজরিশুরি মযাগারযাগ িরয়রছ; (b) গত 14 
রদরি র্ায়াগিরেক পিীোি র্াযযরর্ COVID-19 এি জিয 
ইরতবাচক পিীো কিা হরয়রছ; (c) গত 14 রদরি মকারিা উপসগম 
মদখা রদরয়রছ; এবং/অথবা (d) গত 14 রদরি 24 ঘণ্টাি মবরে 
এ ভাইিাস ছরডরয় পডা মকারিা মেট বা মদরেি করর্উরিটিরত 
ভ্রর্ণ করিরছি।

COVID-19-এি বযাপক রবস্তাি িরয়রছ এর্ি মেট ও মদে এবং 
মকায়ািান্টাইরিি েতম াবরল সম্পরকম ত সরবমাচ্চ হালিাগাদকৃত 
তরথযি জিয DOH োরভল অযার্ভাজরি মদখিু।

রিরয়ারজত কর্ীরদি যরদ প্রশ্নাবলীরত তারদি প্ররতরিয়াগুরল 
পরিবরতম ত হয়, ততেরণ তা প্রকাে কিা প্ররয়াজি, মযর্ি-
যরদ তািা কারজি সর্য়কারল বা এি বাইরি লেণগুরল প্রকাে 
পায়।

আিান্ত হওয়া মকারিা কর্ীরক ফযারসরলটিরত প্ররবে কিাি 
অিরু্রত মদওয়া উরচত িয় এবং ময কর্ীিা পিীোয় পরজটিভ 
ফল লাভ করিরছি তারদি অবেযই স্বাস্থযরসবা প্রদািকািীি সারথ 
মযাগারযারগি রিরদমেিাবলী রদরয় বারডরত পাঠিরয় মদওয়া উরচত।

বযরিবগম ফযারসরলটিরত রিরপাটম  কিাি আরগ যতটা সম্ভব দিূবতী 
উপারয় রিরিং পরিচালিা করুি।

িীরিং মেষ হওয়াি আরগ বযরিগণরক এরক অপরিি সারথ ঘরিষ্ঠ 
বা রিকট সংেরেম আসা মথরক রবিত িাখরত হরব।

সর্ কর্মসংস্থারিি সরুযাগ করর্েি (Equal Employment 
Opportunity Commission) বা DOH এি রিরদম রেকা অিযুায়ী
দদরিক তাপর্াত্রা পিীো কিাও হরত পারি।

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf


বাধ্যতামূলক সপুারিশকৃত সরববাত্তম চচব া
রিরিিং (চলমাি) রিরিং পরিচালিাকািী মযরকারিা কর্ী রি ফযারসরলটিি রভতরি 

প্ররবেকািী সম্ভাবয সংিার্ক কর্ীরদি সংেেম মথরক 
যথাযথভারব সিুরেত িরয়রছ তা রিরিত করুি। 

ময মকারিা পরজটিভ মকরসি মেরত্র অরবলরম্ব মেট এবং স্থািীয় 
স্বাস্থয দপ্তিরক জািাি।

সর্স্ত মকায়ারিরন্টি পযমারলাচিা কিরত গ্রহণ ও প্রতযায়ি কিাি 
জিয দায়বদ্ধ মযাগারযারগি একটি মকন্দ্রীয় রবন্দ ুরিযমািণ 
করুি। এই যিরিি মযাগারযাগ বযরিরক জািারিাি জিয দল 
রহরসরব রচরিত কিা হরয়রছ ময তারদি লেণ িরয়রছ রক িা।

যথাযথ PPE পরিযাি করি বা েেমহীি উপারয় সম্পন্ন কিা 
মর্রলভারিগুরল ছাডা, কর্ী ও পষৃ্টরপাষক এবং মযখারি সম্ভব 
কন্ট্র্াক্টি এবং মভডি সহ প্ররতযক বযরিি, যারদি কারজি 
সাইরট বা অঞ্চরল অিযািয বযরিরদি সারথ ঘরিষ্ঠ সংরযাগ হরত 
পারি তারদি সবাি জিয সব সর্য় একটি অবযাহত সাইি-ইি 
লগ (মযর্ি- সাইি-ইি মর্টা) বজায় িাখিু। 

• লগটিরত অবেযই প্ররতযক বযরিি পণূম িার্, ঠিকািা এবং 
মফাি িম্বি সহ মযাগারযারগি তথয থাকরত হরব, যারত 
একটি ইরতবাচক COVID-19 মকরসি মেরত্র সকল 
মযাগারযাগ রচরিত, খুুঁরজ মবি কিা এবং অবরহত কিা 
মযরত পারি।

রি ফযারসরলটি মটরেং পরজটিভ পিীোয় অংেগ্রহণকািী 
মযরকারিা বযরিি মেরত্র, কন্টযাক্ট মেরসং এি জিয প্ররয়াজি 
অিযুায়ী মেট এবং স্থািীয় স্বাস্থয রবভাগরক সহরযারগতা করুি। 

রিউ ইয়কব
পিুিায় খ ালা

এই রিরদম রেকাগুরল (1) র্াউিরহল, িস কারন্ট্র্, অথবা সংরিষ্ট রিইং এলাকা বা কাযমকলাপ, (2) 
অপারিটিং সিঞ্জার্, মযর্ি- রি রলফট এবং মটা, এবং/অথবা (3) খাদয ও পািীয় মসবা, সিঞ্জার্ ভাডা 
পরিরষবা এবং রি রিরদমেিা মসবা প্রদারিি মেরত্র প্ররযাজয। এই রিরদম রেকাি রবযািগুরল মর্রি চলা রিরিত 
কিরত রি রিরসাটম গুরলারত অবেযই কর্ী থাকরত হরব। সমূ্পণম রববিরণি জিয "রি ফযারসরলটিি জিয 
অন্তিবতীকালীি COVID-19 রিরদম রেকা" মদখুি। 

COVID-19 জিস্বাস্থয জরুরি সর্য়কারল, রি ফযারসরলটিি সর্স্ত র্ারলক/অপারিটিরদি রি ফযারসরলটি 
রবষয়ক মেট এবং মফর্ারিল প্ররয়াজিীয়তাি মযরকারিা পরিবতম রিি সারথ হালিাগাদ থাকরত হরব এবং মসই 
পরিবতম িগুরল তারদি রিয়াকলারপ অন্তভুম ি কিরত হরব। মকারিা রবদযর্াি প্ররযাজয স্থািীয়, িাজয, এবং 
মফর্ািাল আইি, রিয়র্কািুি এবং র্াি প্ররতস্থাপি কিা এই রিরদম রেকাি উরেেয িয়।

নিয ়োগকর্ত়ো ও কর্ তচ়োরীযের জিয

নি ফ্য়োনিনিটি িংক্র়োন্ত নিযেতনিক়ো

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ski_Facilities_Master_Guidelines.pdf

