COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি খেলাধুলা এবং
রবস্থ্নাদস্থ্নর জনে অন্তবব িীকালীন রনস্থ্দবশনা
এই নরিটি পড়া হস্থ্ে খেস্থ্ল আপরন রনস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি পারস্থ্বন।
18 জুন 2020 পর্যন্ত

উস্থ্েশে
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি জনে এই অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকা ("খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদস্থ্নর জনে
অন্তর্যিীকালীন COVID-19 রনস্থ্দযিনা") তিরর করা হস্থ়্েস্থ্ে র্াস্থ্ি খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদস্থ্নর র্ের্সার়েক
প্ররিষ্ঠান/লীগ/সংযাগুরলর মারলক/পররচালক এর্ং িাস্থ্দর কমযচারী, খসইসাস্থ্ে আগি র্েরি/খে়োর/দিযকস্থ্দর মস্থ্ধে
COVID-19 ের়িস্থ়্ে প়িা খেস্থ্ক রক্ষা করার জনে সিকয িা প্রদান করা র্া়ে।
এই রনস্থ্দবশনা খেটবোপী অনুস্থ্ ারদি এম্পাোর খেট খেস্থ্েলপস্থ্ ন্ট কস্থ্পবাস্থ্রশন (ESD) দ্বারা রনধযাররি আউটস্থ্ ার,
কম ঝুুঁ রকপূর্য রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যক্রস্থ্মর জনে অরর্লস্থ্ে কার্যকর:
• খটরনস;
• খমাটর দ্বারা চারলি ন়ে এমন খর্াস্থ্টর র্ের্হার এর্ং ভা়িা, খর্মন খরা খর্াট, কা়োক, কোস্থ্নার়ে;
• রমরনস্থ়্েচার (রমরন) গলফ ো়িা, অঞ্চলটির মস্থ্ধে র্িয মাস্থ্ন খর্ রনস্থ্েধাজ্ঞা আস্থ্ে িা সাস্থ্পস্থ্ক্ষ গলফ এর্ং
খরস্থ্েস, োদে এর্ং েুচস্থ্রা পররস্থ্ের্া সহ গলফ এর্ং ড্রাইরভং খরেগুরল;
• র্ো রমন্টন, খরস্থ্কটর্স্থ্লর মস্থ্িা খরস্থ্কট খগমস;
• হসযশু, খর্ারক, রর্ন র্োগ টস, খক্রাকুস্থ়্েস্থ্টর মস্থ্িা, টস/খর্াল খগম;
• র স্ক গলফ এর্ং খেইসর্ী এর মস্থ্িা ফ্লার়েং র স্ক খগমস;
• িাস্থ্ফলস্থ্র্া য ;
• রজপ লাইরনং;
• এরর়োল খরাপ খকাস্থ্সযস এর মস্থ্িা খরাপ খকাস্থ্সযস;
• র্োটিং খকস্থ্জস;
• শুটিং খরস্থ্েস; এর্ং
• সাুঁিাস্থ্রর ক্লাস এর্ং সাুঁিাস্থ্রর রনস্থ্দযি।
এিদ্বারা বরণব ি অনোনে স স্ত খেলাধুলা এবং রবস্থ্নাদন ূলক কার্ব কলাস্থ্পর জনে, এই রনস্থ্দবশনাটি, খেস্থ্টর
ররওস্থ্পরনংস্থ্ের 3 ে পর্ব াস্থ্ে খপ ৌঁছাস্থ্না বা অরিক্র কস্থ্র র্াওো অঞ্চলগুরলস্থ্ি 6 ই জুলাই, 2020 খি কার্ব কর হস্থ্ব। 6 ই
জুলাই, 2020 এর মস্থ্ধে 3 ়ে পর্যাস্থ়্ে না খপ ুঁোস্থ্না অঞ্চলগুরল খসই অঞ্চল 3 ়ে পর্যাস্থ়্ে না খপ ুঁোস্থ্না পর্যন্ত ESD দ্বারা
রনধযাররি খেট জুস্থ়্ি অনুস্থ্মারদি আউটস্থ্ ার, কম ঝুুঁ রকর রর্স্থ্নাদন মূলক কার্যকলাপগুরলর মস্থ্ধেই শুধুমাত্র সীমার্দ্ধ
োকস্থ্র্।
এই রনস্থ্দযিনাগুরল ইনস্থ্ ার এর্ং আউটস্থ্ ার খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদন, খসইসাস্থ্ে সংগঠিি এর্ং অসংগঠিি খেলাধুলা ও
রর্স্থ্নাদন সহ, অ-খপিাদার এর্ং নন-করলরজস্থ়্েট খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপ (খর্মন, ই়েুে খপাটযস) এর
খক্ষস্থ্ত্র প্রস্থ্র্াজে।
এই রনস্থ্দযিনাগুরল রজম, রফটস্থ্নস খসন্টার, প্ররিক্ষর্ খকন্দ্র, এর্ং অনোনে সংরিষ্ট খফরসরলটিগুরলর দ্বারা সম্পন্ন করা
আউটস্থ্ ার খপাটযস এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলর খক্ষস্থ্ত্রও প্রস্থ্র্াজে। র্রদও, রজম, রফটস্থ্নস খসন্টার, এর্ং অনোনে

এই ধরস্থ্নর খফরসরলটিগুরল িাস্থ্দর অঞ্চস্থ্লর জনে এই মুহূস্থ্িয, অিোর্িেক-ন়ে এমন জমাস্থ়্েস্থ্ির রনস্থ্েধাজ্ঞা অনুর্া়েী
সর্যারধকর্িজন অংিগ্রহর্কারী অনুস্থ্মারদি িার খেস্থ্ক খর্রি অংিগ্রহর্কারীস্থ্ক প্রস্থ্র্স্থ্ির অনুমরি রদস্থ্ি পারস্থ্র্ না। রজম
এর্ং রফটস্থ্নস খসন্টারগুরল সম্পস্থ্কয অরিররি রনস্থ্দযরিকা এই রনস্থ্দযিনাগুরলর পস্থ্র আসস্থ্ে।
এই রনস্থ্দযিনাগুরল, রনউ ই়েকয খেট স্বাযে দপ্তস্থ্রর (Department of Health, DOH) "COVID-19 জনস্বাস্থ্যের
সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি খপিাদার খেলাধুলার প্ররিক্ষর্ খকন্দ্রগুরলর জনে অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযিনা" (Interim Guidance
for Professional Sports Training Facilities During the COVID-19 Public Health Emergency) দ্বারা উরিরেি
খপিাদার খেলাধুলার প্ররিক্ষর্ খকন্দ্রগুরলস্থ্ি প্রস্থ্র্াজে ন়ে।
এই রনস্থ্দযরিকাগুরল খকর্লমাত্র নূেনিম প্রস্থ়্োজনী়েিা এর্ং পররচালক অরিররি সিকয িা এর্ং রনস্থ্েধাজ্ঞা জারর করস্থ্ি
পাস্থ্রন। এই রনস্থ্দযরিকাগুরল প্রকািনার সম়ে জনস্বাস্থ্যের জনে খর্ অভোস র্া চচযাগুরল সর্স্থ্েস্থ্ক ভাস্থ্লা র্স্থ্ল জানা খগস্থ্ে
িার ওপর রভরি কস্থ্র করা হস্থ়্েস্থ্ে, এর্ং এই রনস্থ্দযরিকাগুরল খর্ নরে রভরিক িা ঘনঘন পররর্রিয ি হস্থ্ি পাস্থ্র র্া হ়ে।
দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্ - রনস্থ্চ খর্ভাস্থ্র্ সংজ্ঞার়েি করা হস্থ়্েস্থ্ে - খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাস্থ্পর সাস্থ্ে সম্পরকয ি
সকল যানী়ে, রাস্থ্জের এর্ং র্ুিরাষ্ট্রী়ে প্রস্থ়্োজনী়েিা খমস্থ্ন চলস্থ্ি র্াধে। দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্ এই আর্িেকিাগুরলর খর্
খকাস্থ্না আপস্থ্ ট হস্থ্ল খস রর্েস্থ়্ে অর্গি োকা, খসইসাস্থ্ে খর্ খকাস্থ্না খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপ
এর্ং/অের্া সাইস্থ্টর রনরাপিা পররকল্পনাস্থ্ি খসগুরল অন্তভুয ি করার জনেও তকরফ়েিস্থ্র্াগে।
পটেূ র
7ই মাচয, 2020 িাররস্থ্ে, গভনযর অোন্ড্রু এম. কুওস্থ্মা COVID-19 এর পররস্থ্প্ররক্ষস্থ্ি একটি জরুরর অর্যা খঘাের্া কস্থ্র
রনর্যাহী আস্থ্দি 202 জারর কস্থ্ররেস্থ্লন। সমগ্র রনউই়েকয জুস্থ়্ি COVID-19 এর করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘস্থ্টস্থ্ে। আস্থ্রা
ের়িস্থ়্ে প়িা হ্রাস করস্থ্ি, খর্োস্থ্ন সম্ভর্, র্েরিস্থ্দর মস্থ্ধে অর্িেই অন্তি 6 ফু স্থ্টর সামারজক দূরত্ব র্জা়ে রােস্থ্ি হস্থ্র্।
20 মাচয 2020 িাররস্থ্ে গভনযর কুওস্থ্মা রনর্যাহী আস্থ্দি 202.6 জারর কস্থ্রন, র্াস্থ্ি সমস্ত খগ র্ র্ের্সাগুরলস্থ্ক দপ্তস্থ্রর
দপ্তর মধেয কমীস্থ্দর কাজকমযস্থ্ক র্ন্ধ রাোর রনস্থ্দযি খদও়ো হ়ে। অিোর্িেক র্ের্সা, খর্মন এম্পা়োর খেট
খ স্থ্ভলপস্থ্মন্ট কস্থ্পযাস্থ্রিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর রনস্থ্দযরিকা দ্বারা সংজ্ঞার়েি, এই
সিরীস্থ্র উপরযরি সংক্রান্ত সীমার্দ্ধিার অধীন রেল না, রকন্তু, িাস্থ্দর স্বাযে রর্ভাগ (Department of Health, DOH)
দ্বারা জারর করা একটি পররষ্কার এর্ং রনরাপদ কময পররস্থ্র্ি র্জা়ে রাোর জনে রনস্থ্দযিনা ও আস্থ্দি খমস্থ্ন চলার জনে
রনস্থ্দযি করা হ়ে, এর্ং সামারজক দূরত্ব র্জা়ে রাোর জনে আস্থ্দি খদও়ো হস্থ়্েস্থ্ে।
12ই এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্ে, গভনযর কুওস্থ্মা সমস্ত অিোর্িেকী়ে র্ের্সা়েীক প্ররিষ্ঠানস্থ্ক িার কমীস্থ্দর, র্ারা কমযযস্থ্ল
উপরযি আস্থ্েন, িাস্থ্দর রর্নামূস্থ্লে মুস্থ্ের আচ্ছাদন প্রদান করস্থ্ি হস্থ্র্, র্া িাস্থ্দর কাস্থ্জর সম়ে জনসাধারর্ র্া
গ্রাহকস্থ্দর সস্থ্ে সরাসরর সংস্থ্র্াগ ঘটার সম়ে অর্িেই র্ের্হার করস্থ্ি হস্থ্র্, এই মস্থ্ময রনর্যাহী আস্থ্দি 202.16 জারর
কস্থ্রস্থ্েন। 15 এরপ্রল 2020 িাররস্থ্ে গভনযর কুওস্থ্মা রনর্যাহী আস্থ্দি 202.17 জারর কস্থ্রস্থ্েন র্া দুই র্েস্থ্রর খর্রি র়্েসী
এর্ং রচরকৎসাগিভাস্থ্র্ মুস্থ্ের আর্রর্ সহন করস্থ্ি সক্ষম সকলস্থ্ক একটি সর্যজনীন যাস্থ্ন এর্ং র্েন সামারজক দূরত্ব
র্জা়ে রাো সম্ভর্ ন়ে, র্া র্েন সামারজক দুরত্ব র্জা়ে রােস্থ্েন না, িেন িাস্থ্দর নাক ও মুে একটি মাস্ক অের্া
কাপস্থ়্ির তিরর মুস্থ্ের আর্রর্ রদস্থ়্ে ঢাকার জনে রনস্থ্দযি খদ়ে। 16 এরপ্রল 2020 িাররস্থ্ে গভনযর কুওস্থ্মা রনর্যাহী আস্থ্দি
202.18 জারর কস্থ্রন র্া সরকারী এর্ং খর্সরকারী পররর্হর্ র্া অনোনে ভা়িার পররর্হর্ র্ের্হার করা দুই র্েস্থ্রর
খর্রি র়্েস্থ্সর এর্ং রচরকৎসাগিভাস্থ্র্ একটি মুস্থ্ের আর্রর্ সহর্ করস্থ্ি সক্ষম সকল মানুেস্থ্ক অর্িেই খকান র্াত্রার
সম়ে িাস্থ্দর নাক এর্ং মুস্থ্ের উপর একটি মাস্ক অের্া মুস্থ্ের আর্রর্ পরার রনস্থ্দযি খদ়ে। এো়িাও সরকারর র্া
খর্সরকারর পররর্হস্থ্নর খর্ খকান পররচালক র্া চালকস্থ্ক একটি মুস্থ্ের আর্রর্ র্া মাস্ক র্া িাস্থ্দর নাক এর্ং মুে খঢস্থ্ক
রাস্থ্ে, টা পরার রনস্থ্দযি খদ়ে র্েন খিমন খকান গার়িস্থ্ি খকান র্াত্রী োস্থ্ক। 29 খম, 2020 িাররস্থ্ে গভনযর কুওস্থ্মা
রনর্যাহী আস্থ্দি 202.34 জারর কস্থ্রন, র্া র্ের্সা অপাস্থ্রটর/মারলকস্থ্দর র্ারা মুে না খঢস্থ্ক র্া মুোর্রর্ র্া মাস্থ্স্কর
প্রস্থ়্োজনী়েিা খমস্থ্ন চলস্থ্ি র্েেয হ়ে িাস্থ্দর ঢু কস্থ্ি র্াধা রদস্থ্ি অনুস্থ্মাদন খদ়ে।
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26খি এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্ে গভনযর কুওস্থ্মা খঘাের্া কস্থ্রন খর্ িেে-পররচারলি, আঞ্চরলক রর্স্থ্িেস্থ্র্ পর্যা়ে রভরিস্থ্ি
রনউই়েস্থ্কয রিল্প এর্ং র্ের্সা পুনরা়ে খোলার র্োপাস্থ্র পর্যা়ে রভরিক দৃরষ্টভরে গ্রহর্ করা হস্থ্র্। 4 খম 2020 িাররস্থ্ে
গভনযর র্ের্যা কস্থ্রন খর্ নিু ন COVID-19 সংক্রমর্ জনসায পররস্থ্ের্া লক্ষর্ রভরিক পরীক্ষা এর্ং কন্টাক্ট খট্ররসং সহ
জনস্বাস্থ্যের রর্রভন্ন রদক মাো়ে খরস্থ্ে আঞ্চরলক রর্স্থ্িের্টি করা হস্থ্র্। 11 খম, 2020-এ, গভনযর কুওস্থ্মা খঘাের্া
কস্থ্রন খর্, রনউ ই়েস্থ্কযর খর্ি রকেু অঞ্চস্থ্ল 15 খম, 2020-এর প্রেম পর্যা়ে শুরু হস্থ্র্, র্া উপলভে আঞ্চরলক খমরট্রক্স
এর্ং সূচস্থ্কর উপর রভরি কস্থ্র। 29 খি খম, 2020, গভনযর কুওস্থ্মা খঘাের্া কস্থ্রন খর্ রনউ ই়েস্থ্কযর খর্ি রকেু অঞ্চস্থ্ল
ররওস্থ্পরনংস্থ়্ের রদ্বিী়ে পর্যা়ে আরম্ভ হস্থ্র্। 11 জুন, গভনযর কুওস্থ্মা খঘাের্া কস্থ্রন খর্ রনউ ই়েস্থ্কযর খর্ি রকেু অঞ্চস্থ্ল 12
জুন ররওস্থ্পরনংস্থ়্ের িৃ িী়ে পর্যা়ে আরম্ভ হস্থ্র্।
রনম্নরলরেি মানদণ্ডগুরল ো়িাও, র্ের্সাগুরলস্থ্ক স্বাযে রর্ভাগ DOH এর্ং ESD এর জারর করা পররচ্ছন্ন এর্ং রনরাপদ
কময পররস্থ্র্ি র্জা়ে রাোর রনস্থ্দযিনা ও আস্থ্দি খমস্থ্ন চলা অর্োহি রােস্থ্ি হস্থ্র্।
অনুগ্রহ কস্থ্র লক্ষে করুন খর্, রনউ ই়েকয খেট দ্বারা ইসুে করা অনোনে পররচালনারর্রধ খেস্থ্ক এই নরেস্থ্ি উস্থ্িে করা
পররচালনা রর্রধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররিক রনস্থ্দযরিকা প্রস্থ়্োগ করা হস্থ্র্।
রনউ ইেকব খেস্থ্ট দােবদ্ধ খেলাধুলা এবং রবস্থ্নাদন ূলক কার্ব কলাগুরলর জনে

ানদণ্ড

খকাস্থ্না খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপ রনম্নরলরেি নূেনিম রাস্থ্জের মান এর্ং প্রস্থ্র্াজে খফ ারাল প্রস্থ়্োজনী়েিা
পূরর্ না কস্থ্র হস্থ্ি পাস্থ্র না, র্ার অন্তভুয ি, রকন্তু িাস্থ্িই সীরমি ন়ে, আস্থ্মররকানস উইে র স্থ্জরর্রলটিজ অোক্ট
(Americans with Disabilities Act, ADA), খরাগ রন়েন্ত্রর্ ও প্ররিস্থ্রাধ খকন্দ্র (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC), পররস্থ্র্ি রক্ষা সংযা (Environmental Protection Agency, EPA), এর্ংইউনাইস্থ্ট খেটস
র পাটযস্থ্মন্ট অর্ খলর্ার (United States Department of Labor)'স অকুস্থ্পিনাল খসফটি অোন্ড খহলে অো রমরনস্থ্েিন
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-র নূেনিম মান পূরর্ করা।
COVID-19 জনস্বাযে সম্পরকয ি জরুরর পরররযরির সম়ে কার্যরি সমস্ত খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাস্থ্পর খক্ষস্থ্ত্র
এই রনস্থ্দযরিকা়ে োকা খেস্থ্টর মানদণ্ডগুরল খেট দ্বারা সংস্থ্িারধি র্া রদ না করা পর্যন্ত প্রস্থ্র্াজে োকস্থ্র্। সংগঠিি
খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদস্থ্নর জনে, খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক র্ের্সা/লীগ, সংযার মারলক/পররচালক, র্া পররচালস্থ্কর
দ্বারা রনস্থ়্োরজি র্া মস্থ্নানীি অনে খকাস্থ্না পক্ষ (উভ়ে খক্ষস্থ্ত্রই "দা়ের্দ্ধ পক্ষ") এই মানদণ্ড পূরস্থ্র্র জনে দা়ের্দ্ধ
োকস্থ্র্ন। অ-সংগঠিি খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদস্থ্নর জনে, র্েরির্গযস্থ্ক এই রনস্থ্দযিনা খমস্থ্ন চলস্থ্ি হস্থ্র্, খর্োস্থ্ন িাস্থ্দর
কার্যকলাস্থ্পর খক্ষস্থ্ত্র এটি প্রস্থ্র্াজে।
রনমনরলরেি রনস্থ্দযরিকা রিনটি রনরদয ষ্ট রর্ভাস্থ্গ সংগঠিি করা হস্থ়্েস্থ্ে: মানুে, যান, এর্ং প্ররক্র়োসমূহ

I.

ানুষ

A. খেলাধুকার খেণীরবনোস
•

খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদস্থ্নর কার্যকলাপগুরলস্থ্ি অংিগ্রহর্ করার ক্ষমিা COVID-19 সংক্রমস্থ্র্র জনে ঝুুঁ রকর একটি
সমন্ব়ে দ্বারা রনধযাররি হ়ে (1) খসই খেলাধুলা র্া রর্স্থ্নাদস্থ্নর কার্যকলাস্থ্পর মস্থ্ধে মজ্জাগিভাস্থ্র্ োকা এর্ং (2)
"খেলাটির ধরর্" (খর্মন র্েরিগি অনুিীলন র্নাম খগম) এর সাস্থ্ে সংর্ুি।
o

খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলস্থ্ক "রনম্ন ঝুুঁ রক," "মাঝারর ঝুুঁ রক," এর্ং "উচ্চ ঝুুঁ রক" রহস্থ্সস্থ্র্
রর্ভি করা হস্থ়্েস্থ্ে।
▪

রনম্ন ঝৌঁু রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলস্থ্ক রনম্নরলরেিভাস্থ্র্ রচরিি করা হ়ে:
•

িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাোর এর্ং/অের্া পৃেকভাস্থ্র্ করার সর্যারধক ক্ষমিা
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•

(1) খি়োর করা সরোমগুরল পিয করা এর়িস্থ়্ে চলা, (2) রর্রভন্ন র্েরি দ্বারা খকাস্থ্না সরোম
র্ের্হার করার মাস্থ্ঝ পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করা, র্া (3) খি়োর করা সরোম আস্থ্দ না র্ের্হার
করার সর্যারধক সক্ষমিা; এর্ং

•

রনম্ন ঝুুঁ রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলর উদাহরর্গুরল অন্তভুয ি কস্থ্র:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

স্বিন্ত্র খদ ়ি,
র্োটিং খকস্থ্জস,
রিকার/শুটিং/আচযারর,
গলফ,
রমরন-গলফ,
খরা খর্াট, কা়োক, কোস্থ্নার়ের মস্থ্িা খমাটর দ্বারা চারলি ন়ে এমন খর্াট,
একক খটরনস,
রক ক্লাইরেং,
একা সাুঁিার কাটা,
স্বিন্ত্র রক্রউ,
ক্রস কারি খদ ়ি,
হসযশু, খর্ারক, রর্ন র্োগ টস এর মস্থ্িা টস/খর্াল খগম,
র স্ক গলফ, রেসরর্র মস্থ্িা ফ্লার়েং র স্ক খগম,
খরাপ খকাস্থ্সযস, এর্ং
িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাো এর্ং/অের্া খি়োর করা সরোমগুরল পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করার
আস্থ্গ খসগুরলর সংপস্থ্িয আসা সীরমি করার সক্ষমিার্ুি অনোনে খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক
কার্যকলাপ।

াঝারর ঝৌঁু রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলস্থ্ক রনম্নরলরেিভাস্থ্র্ রচরিি করা হ়ে:

▪
•

িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাোর এর্ং/অের্া পৃেকভাস্থ্র্ করার সীরমি ক্ষমিা;

•

এগুরলস্থ্ি সীরমি ক্ষমিা: (1) খি়োর করা সরোমগুরল পিয করা এর়িস্থ়্ে চলা, (2) রর্রভন্ন র্েরি
দ্বারা খকাস্থ্না সরোম র্ের্হার করার মাস্থ্ঝ পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করা, র্া (3) খি়োর করা
সরোম আস্থ্দ না র্ের্হার করা; এর্ং

•

মাঝারর ঝুুঁ রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলর উদাহরর্গুরল অন্তভুয ি কস্থ্র:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

খর্সর্ল,
সফটর্ল,
দুজস্থ্নর খটরনস,
র্ো রমন্টন, খরস্থ্কটর্স্থ্লর মস্থ্িা খরস্থ্কট খগমস,
ও়োটার খপাস্থ্লা,
রজমনোরেকস,
রফল্ড হরক,
সংপিয-হীন লোক্রস,
সাুঁিাস্থ্রর ররস্থ্ল,
সকার,
খিস্থ্ল দুই র্া িার খর্রি খরাও়োর র্ুি রক্রউ,
রাফটিং,
খপন্টর্ল, এর্ং
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o

▪

উচ্চ ঝৌঁু রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলস্থ্ক রনম্নরলরেিভাস্থ্র্ রচরিি করা হ়ে:
•

িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাোর এর্ং/অের্া পৃেকভাস্থ্র্ করার নূেনিম ক্ষমিা;

•

নূেনিম ক্ষমিা: (1) খি়োর করা সরোমগুরল পিয করা এর়িস্থ়্ে চলা, (2) রর্রভন্ন র্েরি দ্বারা
খকাস্থ্না সরোম র্ের্হার করার মাস্থ্ঝ পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করা, র্া (3) খি়োর করা সরোম
আস্থ্দ না র্ের্হার করা; এর্ং

•

উচ্চ ঝুুঁ রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলর উদাহরর্গুরল অন্তভুয ি কস্থ্র:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাো এর্ং/অের্া খি়োর করা সরোমগুরল পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করার
আস্থ্গ খসগুরলর সংপস্থ্িয আসা সীরমি করার সক্ষমিার্ুি অনোনে খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক
কার্যকলাপ।

ফু টর্ল,
কুরস্ত,
আইস হরক,
রাগরর্,
র্াস্থ্স্কটর্ল,
কন্টাক্ট লোক্রস,
ভরলর্ল,
প্ররিস্থ্র্ারগিামূলক রচ়োর ও গ্রুপ োন্স, এর্ং
িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাো এর্ং/অের্া খি়োর করা সরোমগুরল পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করার
আস্থ্গ খসগুরলর সংপস্থ্িয আসা সীরমি করার সক্ষমিার্ুি অনোনে খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক
কার্যকলাপ।

"খেলার ধরন" এর ঝুুঁ রক সাধারর্ভাস্থ্র্ সর্যরনম্ন খেস্থ্ক সর্যারধস্থ্কর রনম্নরলরেি পররসস্থ্র সংজ্ঞার়েি করা র্া়ে:
▪

একক র্া দূরর্িী গ্রুপ প্ররিক্ষর্ র্া কার্যকলাপ (খর্মন, র্াস্থ্স্কটর্ল শুটিং রড্রল, গলফ, রক ক্লাইরেং),

▪

সংগঠিি রর্না/কম-কন্টোক্ট দলগি প্ররিক্ষর্ (উদাহরর্স্বরূপ ক্রী়িা রিরর্র এর্ং রক্লরনক),

▪

প্ররিস্থ্র্ারগিামূলক দলর্দ্ধ অনুিীলন,

▪

খেলা, রমট, মোচ, রিস্থ্মজ (উদাহরর্স্বরূপ সংগঠিি রলগ, রপক-আপ খপাটযস), এর্ং

▪

ভ্রমর্ প্রস্থ়্োজন এমন একারধক খগম, রমট, মোচ, র্া রিস্থ্মস্থ্জর প্ররিস্থ্র্ারগিামূলক টু নযাস্থ্মন্ট।

•

অরর্লস্থ্ে কার্যকর হও়ো এর্ং এই রনস্থ্দযিনা অনুর্া়েী, এই উপস্থ্রাি খেটও়োই অনুস্থ্মারদি আউটস্থ্ ার, রনম্নঝুুঁ রকর রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপ, ESD দ্বারা খর্ভাস্থ্র্ রনধযারর্ করা হস্থ়্েস্থ্ে, সর্ ধরস্থ্নর খেলা়ে প্নগিী হস্থ্ি পাস্থ্র,
ভ্রমর্ প্রস্থ়্োজন এমন প্ররিস্থ্র্ারগিামূলক টু নযাস্থ্মন্টগুরল ো়িা।

•

খেস্থ্টর ররওস্থ্পরনংস্থ়্ের 3 ়ে পর্যাস্থ়্ে খপ ুঁোস্থ্না র্া অরিক্রম করা অঞ্চলগুরলস্থ্ি জুলাই 6, 2020 খেস্থ্ক কার্যকর হস্থ়্ে
এর্ং রনস্থ্দযিনা খমস্থ্ন, অংিগ্রহর্কারীরা ভ্রমর্ প্রস্থ়্োজন এমন প্ররিস্থ্র্ারগিামূলক টু নযাস্থ্মন্টগুরল ো়িা, রনম্ন এর্ং মাঝারর
ঝুুঁ রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাস্থ্পর অংিগ্রহর্কারীরা সর্ ধরস্থ্নর খেলা়ে অংিগ্রহর্ করস্থ্ি পারস্থ্র্ন।
উচ্চ ঝুুঁ রকর খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাস্থ্পর অংিগ্রহর্কারীরা শুধুমাত্র একক র্া দূরর্িী গ্রুপ প্ররিক্ষর্
এর্ং সংগঠিি রনম্ন র্া সংস্থ্র্াগহীন গ্রুপ প্ররিক্ষস্থ্র্ অংি রনস্থ্ি পারস্থ্র্ন।

B. শারীররক দূরত্ব
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•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ খকাস্থ্না ইনস্থ্ ার খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাস্থ্পর জনে,
অভেন্তরীর্ ধারর্ক্ষমিা খর্ন একটি রনরদয ষ্ট অঞ্চস্থ্লর জনে সাটিযরফস্থ্কট অফ অকুস্থ্পরন্সর দ্বারা রনধযাররি সর্যারধক
অকুস্থ্পরন্সর 50% এর মস্থ্ধে সীমার্দ্ধ োস্থ্ক।
o

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক সর্ সম়ে র্েরির্স্থ্গযর মস্থ্ধে 6 ফু ট দূরত্ব রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্, ইনস্থ্ ার র্া আউটস্থ্ ার র্াই খহাক
না খকন, র্রদ না রনরাপিা র্া মূল কার্যকলাস্থ্পর জনে (উদাহরর্স্বরূপ অনুিীলন, খেলা) একটি স্বল্প দূরত্ব প্রস্থ়্োজন
হ়ে। র্রদ স্বল্প দূরস্থ্ত্বর প্রস্থ়্োজন হ়ে, িাহস্থ্ল র্েরিস্থ্ক অর্িেই স্বীকৃ ি মুোর্রর্ পরস্থ্ি হস্থ্র্, র্রদ না খেস্থ্লা়ো়িরা
িারীররক কার্যকলাস্থ্পর জনে একটি মুস্থ্ের আর্রর্ সহে করস্থ্ি না পাস্থ্রন (খর্মন, অনুিীলন, খেলা); র্রদও, খর্
খকাচ, প্ররিক্ষক, এর্ং অনোনে র্েরি র্ারা সরাসরর িারীররক কার্যকলাস্থ্প রনস্থ়্োরজি নন িাস্থ্দর একটি মুোর্রর্
পরস্থ্ি হস্থ্র্।
o

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক দিযক সংেো অর্িেই খেস্থ্লা়ো়ি প্ররি দুজস্থ্নর মস্থ্ধে সীমার্দ্ধ রােস্থ্ি হস্থ্র্।

COVID-19 এর জনে গ্রহর্স্থ্র্াগে মুস্থ্ের আর্রস্থ্র্র মস্থ্ধে অন্তভুয ি রকন্তু এস্থ্িই সীমার্দ্ধ ন়ে, কাপ়ি-রভরিক মুে
আর্রর্ এর্ং র সস্থ্পাস্থ্জর্ল মাস্ক র্া মুে এর্ং নাক উভ়ে খঢস্থ্ক রাস্থ্ে।

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ খচক-ইন র্া অোপস্থ়্েন্টস্থ্মন্ট খ স্থ্স্কর কমযচারীরা অনোনে কমযচারী
এর্ং আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর খেস্থ্ক ে়ে ফু ট দূরত্ব র্জা়ে রাস্থ্েন, র্রদ না কমযচারী এর্ং অনোনে
র্েরি(র্েরির্স্থ্গযর) মস্থ্ধে একটি র্স্তুগি র্াুঁধা োস্থ্ক। র্েনই কমীরা আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর (খর্মন
অপাস্থ্রটিং অোপস্থ়্েন্টস্থ্মন্ট খ স্ক), সাস্থ্ে পারপররক আলাপচাররিা করস্থ্র্ন, িেন িাস্থ্দর অর্িেই গ্রহর্স্থ্র্াগে
মুোর্রর্গুরল পরস্থ্ি হস্থ্র্।
o

র্ের্হার করা হস্থ্ল, OSHA রনস্থ্দযরিকা অনুর্া়েী িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাোর জনে র্স্তুগি র্াধা তিরর করস্থ্ি
হস্থ্র্।

o

র্স্তুগি র্াুঁধার রর্কল্পগুরল অন্তভুয ি করস্থ্ি পাস্থ্র: ফারল কস্থ্র কাটা পদয া, খেরক্সগ্লাস র্া খসই ধরস্থ্নর উপকরর্,
র্া অনোনে অপ্রস্থ্র্িে রর্ভাজক র্া পাটিযিনগুরল।

•

উপলব্ধ হস্থ্ল, দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক, আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়িস্থ্দর র্ের্হাস্থ্রর জনে, পিযহীন খপস্থ্মস্থ্ন্টর রর্কল্প র্া অরগ্রম
পররস্থ্িাধ র্া সংরক্ষস্থ্র্র রর্কল্পগুরল কার্যকর করস্থ্ি হস্থ্র্। দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক, খর্োস্থ্ন সম্ভর্, খসোস্থ্ন নগদ অেয,
খক্রর ট কা য , পুরস্কাস্থ্রর কা য , এর্ং খমার্াইল র ভাইসগুরল ঘাুঁটাঘাটি নুেনিম করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক খলআউটগুরল পররর্িয ন করস্থ্ি হস্থ্র্ র্াস্থ্ি র্েরির্গয, সর্যারধকর্িটা সম্ভর্, সর্ রদস্থ্ক অন্তি ে়ে
ফু ট দূরত্ব র্জা়ে রােস্থ্ি পাস্থ্রন, রর্স্থ্িে কস্থ্র মাস্থ্ের িরীরচচযা, রড্রল, এর্ং অনোনে অনুিীলস্থ্নর কার্যকলাপগুরলর
সম়ে।

•

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাো র্াক র্া না র্াক, কমযচারীরা
আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর সাস্থ্ে আলাপচাররিার সম়ে মুস্থ্ের আর্রর্গুরল র্ের্হার কস্থ্রন।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক, র্োর্ে সামারজক দূরস্থ্ত্বর কিাহ মাো়ে খরস্থ্ে, অর্িেই কমযচারী এর্ং আগি
র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর খফরসরলটির মস্থ্ধে র্া অঞ্চস্থ্ল চলাস্থ্ফরা করার জনে পর্যাপ্ত জা়েগা সংরক্ষর্ করস্থ্ি
হস্থ্র্; এর মস্থ্ধে অন্তভুয ি রকন্তু সীরমি ন়ে একমুেী লাইন তিরর করা, র্ানর্াহস্থ্নর প্রর্াহস্থ্ক পুনরা়ে সরজ্জি
করা, র্া অনে খকাস্থ্না ভাস্থ্র্ কোি খররজোর/অোপস্থ়্েন্টস্থ্মন্ট খ স্কগুরল র্দল কস্থ্র র্ের্হার করা।

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্ক একই সমস্থ়্ে একারধক র্েরির খোট সীমার্দ্ধ যান (খর্মন কোি খররজোস্থ্রর খপেস্থ্ন, সরোম খচক
আউস্থ্টর অঞ্চলগুরল) র্ের্হার রনরেদ্ধ করা উরচি, র্রদ না একই সমস্থ়্ে এই ধরস্থ্নর যাস্থ্নর সকল কমযচারী
গ্রহর্স্থ্র্াগে মুোর্রর্ পররধান কস্থ্র। র্রদও, মুোর্রর্ র্ের্হার করা সস্থ্ত্বও জনসংেো এলাকার র্া র্ানর্াহস্থ্নর সস্থ্র্যাচ্চ
ক্ষমিার 50% অরিক্রম করস্থ্ি পারস্থ্র্ না, র্রদ না এটি একটি একক র্ের্হারকারীর র্ের্হাস্থ্রর জনে র জাইন করা
হ়ে।
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•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই কমযচারীস্থ্দর জনে সাধারর্ ভাস্থ্র্ র্ের্হৃি ইনস্থ্ ার অঞ্চলগুরল এর্ং লাইস্থ্ন দাুঁ়িাস্থ্ি হ়ে র্া
খলাকজন জ়ি হ়ে এমন যান (খর্মন, ক্লক ইন/আউট খেিন, খহল্ে রিরনং খেিন, খেক-রুম, সরোম খচক
আউস্থ্টর অঞ্চলগুরল, কোি খররজোর, লকার রুম, ইিোরদ) -এ ে়ে ফু ট দূরত্ব রনস্থ্দযিক সাইস্থ্নজ এর্ং রচিারদ
লাগাস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক স্বাযে রর্ভাগ এর COVID-19 সাইস্থ্নস্থ্জর সাস্থ্ে সামেসেপূর্য রনদিযন যাপন করস্থ্ি হস্থ্র্। দা়ের্দ্ধ
পক্ষ একটি কমযস্থ্ক্ষত্র র্া খসটিং অনুর্া়েী রনস্থ্জস্থ্দর কােমাইজ রচি তিরর করস্থ্ি পাস্থ্র, এই ধরস্থ্নর রচি
র পাটযস্থ্মস্থ্ন্টর রচস্থ্ির সস্থ্ে সেরিপূর্য হস্থ্ি হস্থ্র্। র্েরিস্থ্দর রনস্থ্ম্নাি রর্ে়েগুরল মস্থ্ন কররস্থ়্ে খদও়োর জনে রচস্থ্ির
র্ের্হার করা উরচি:

•

o

মুোর্রর্ রদস্থ়্ে নাক ও মুে খঢস্থ্ক রাো।

o

র্েরিগি প্ররিরক্ষামূলক সরোম (PPE) সঠিকভাস্থ্র্ রাো এর্ং র্েন প্রস্থ়্োজন, িা র্ারিল করা।

o

িারীররক দূরস্থ্ত্বর রনস্থ্দযিার্লী খমস্থ্ন চলা।

o

COVID-19 এর উপসগয র্া সারন্নস্থ্ধে আসা ররস্থ্পাটয করা, এর্ং কীভাস্থ্র্ িাস্থ্দর খসটি করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

হাস্থ্ির পররচ্ছন্নিা এর্ং পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুিকরস্থ্র্র রনস্থ্দযরিকা অনুসরর্ করা।

o

শ্বাস-প্রশ্বাস্থ্সর র্োর্ে স্বাযেরর্রধ এর্ং কারির রিষ্টাচার অনুসরর্ করা।

o

সুয খর্াধ না করস্থ্ল র্ার়িস্থ্ি োকা।

দিযকস্থ্দর খক্ষস্থ্ত্র, রনম্নরলরেি অরিররি রনরাপিা র্ের্যাগুরল প্রস্থ্র্াজে:
o

খেলাধুলার ইস্থ্ভস্থ্ন্টর জনে (খর্মন খগমস), দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক খেস্থ্লা়ো়ি প্ররি দিযক সংেো অর্িেই দুজস্থ্নর
মস্থ্ধে সীরমি রােস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ দিযকরা
মস্থ্ধে সর্সম়ে ে়ে ফু ট িাররররক দূরত্ব র্জা়ে রাস্থ্েন এর্ং
ফু ট দূরত্ব র্জা়ে রাো সম্ভর্ ন়ে, িেন মুস্থ্ের আর্রর্গুরল
এর্ং িারীররকভাস্থ্র্ এই ধরস্থ্নর আর্রর্ সহে করস্থ্ি সক্ষম
▪

o

র্েরির্স্থ্গযর এর্ং/অের্া পররর্ার/আত্মী়েস্বজনস্থ্দর
সমস্ত দিযক সকল সর্যজনীন অঞ্চস্থ্ল এর্ং র্েন ে়ে
পস্থ্রন, র্রদ িাস্থ্দর র়্েস দুই র্েস্থ্রর খর্রি হ়ে
হন।

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক মাস্থ্ে র্া র্সার অঞ্চলগুরলস্থ্ি রচি, এর্ং অনোনে সাইস্থ্নজ র্ের্হার কস্থ্র র্োর্ে দূরত্ব
র্জা়ে রাোর র্স্থ্দার্স্ত করস্থ্ি হস্থ্র্।

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্, অঞ্চলটির জনে র্িয মাস্থ্ন জনসমাগস্থ্মর খর্ সীমা রনধযাররি
আস্থ্ে, দিযকস্থ্দর মস্থ্ধে, খকাস্থ্না স্বিন্ত্রে গ্রুপ খসই সীমা অরিক্রম করস্থ্ে না।
▪

গ্রুপগুরল রনস্থ্দযিনাটি সম্পস্থ্কয ও়োরকর্হাল এর্ং খসটি খমস্থ্ন চলস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক
সাইস্থ্নজ এর্ং/অের্া কমীর মাধেস্থ্ম র্োর্ে জমা়েস্থ্ির আকাস্থ্রর রনরদয ষ্ট করস্থ্ি হস্থ্র্।

C. আবদ্ধ যাস্থ্ন স াস্থ্বশ
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অর্িেই কমীস্থ্দর সিরীস্থ্র সমস্থ্র্ি হও়ো সীরমি করস্থ্ি হস্থ্র্ (খর্মন কমযচারীর রমটিং, মজুি
ঘর) র্িটা সম্ভর্ এর্ং অনোনে পদ্ধরি খর্মন রভর ও র্া খটরলকনফাস্থ্ররন্সং এর মস্থ্িা পদ্ধরি র্ের্হার করা র্েনই
সম্ভর্, CDC-র রনস্থ্দযরিকা "র্ের্সা ও রনস্থ়্োগকারীস্থ্দর জনে অন্তর্যিী রনস্থ্দযরিকা কস্থ্রানাভাইরাস খরাগ 2019
(COVID-19) এর রর্রুস্থ্দ্ধ পররকল্পনা এর্ং প্ররিরক্র়োর জনে" (Interim Guidance for Businesses and
Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019) অনুর্া়েী। দা়ের্দ্ধ পক্ষগস্থ্র্র উন্মুি,
ভালভাস্থ্র্ র্া়েু চলাচল কস্থ্র এমন জা়েগা়ে রমটিং করা উরচি এর্ং রনরিি করা উরচি খর্ র্েরির্গয পরপস্থ্রর
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মস্থ্ধে ে়ে ফু ট সামারজক দূরত্ব র্জা়ে রাস্থ্েন (খর্মন, খচ়োর োকস্থ্ল, খচ়োস্থ্রর মস্থ্ধে জা়েগা খেস্থ়্ি খদও়ো,
কমীস্থ্দর একটি কস্থ্র খচ়োর খেস্থ়্ি র্সা)।
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক খোট এলাকা়ে, খর্মন খরেরুম এর্ং খেকরুম-এ পর্যাপ্ত সামারজক দূরস্থ্ত্বর পালস্থ্নর র্ের্যা
করস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং এই ধরস্থ্নর এলাকা়ে র্েন সামারজক দূরত্ব রক্ষা করা র্াস্থ্র্ না, িেন খলাক সমাগম সীমার্দ্ধ
রাোর জনে রচি এর্ং রসস্থ্েম (খর্মন র্ের্হৃি হস্থ্চ্ছ রচি) র্ের্হার করস্থ্ি হস্থ্র্; এর্ং

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগস্থ্র্র উরচৎ কমযচারীস্থ্দর খর্ খকান সমাস্থ্র্স্থ্ির জনে সামারজক দূরত্ব (অেযাৎ ে়ে ফু ট র্ের্ধান) র্জা়ে
রাোর জনে (খর্মন করফ পাস্থ্নর রর্ররি, োর্ার, রিফট শুরু/খিে হও়ো) সম়েসূচী আগুরপেু করা।

•

খফরসরলটিগুরলস্থ্ক র্ের্হার করার জনে দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি এর্ং/অের্া টিস্থ্মর জনে সূরচ
আগুরপেু করস্থ্ি হস্থ্র্।

D. অন-সাইট কার্ব কলাপ
•

খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপ র্ার সাস্থ্ে দলর্দ্ধ আলাপচাররিা জর়িি:
o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক, খর্োস্থ্ন প্রস্থ্র্াজে (খর্মন সংররক্ষি খকাটয, টী টাইমস), খসোস্থ্ন দূরর্িী খচক-ইন
(ইন্টারস্থ্নট র্া খটরলস্থ্ফাস্থ্নর মাধেস্থ্ম) র্ের্হার করস্থ্ি উৎসারহি করা হ়ে।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়িস্থ্দর মস্থ্ধে সরোম খি়োর করাস্থ্ক অনুৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, র্রদ না
খসটি র্ের্হাস্থ্রর মস্থ্ধে পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি করা সম্ভর্ হ়ে।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক কমযচারী এর্ং আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর হাস্থ্ির সাস্থ্ে হাস্থ্ির সংস্থ্র্াগ করার জনে
অনুৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, র্রদ না খসটি একটি খেলাধুলা এর্ং রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাস্থ্পর অংি হ়ে (খর্মন,
হাি খমলাস্থ্না, হাই-ফাইভ, রফে র্াম্প, আরলেন)।
▪

•

CDC এর " ই়েুে খপাটযস্থ্সর জনে রর্স্থ্র্চে রর্ে়েসমূহ" (Considerations for Youth Sports) এর সাস্থ্ে
কনসাল্ট করুন।

গলফ খকাসয এর্ং ড্রাইরভং খরেগুরলর জনে, দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক, খেস্থ্লা়ো়িস্থ্দর রনম্নরলরেি রনরাপিা র্ের্যাগুরল খমস্থ্ন
চলা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্:
o

একই পররর্াস্থ্রর সদসেস্থ্দর ো়িা চারজন খেস্থ্লা়োস্থ়্ির মস্থ্ধে টি টাইম সীরমি করুন

o

শুধুমাত্র একক আস্থ্রাহী র্া আত্মী়ে/একই পররর্াস্থ্রর সদসেস্থ্দর মস্থ্ধে গলফ কাটয র্ের্হার সীমার্দ্ধ করুন, র্রদ
না একটি িারীররক প্ররির্ন্ধকিা োস্থ্ক র্া গার়ির দৃিেমানিা/অপাস্থ্রিস্থ্ন র্াধা সৃরষ্ট কস্থ্র। দুটি পস্থ্ক্ষর
র্ের্হাস্থ্রর মস্থ্ধে পররষ্করর্ এর্ং জীর্ার্ুমুিকরর্ আর্িেক;

o

র্েন সম্ভর্, গলফ র্োগ দেস্থ্ল রােু;

o

টী টাইম সংরক্ষর্ সহ, দূরর্িী খচক-ইন (ইন্টারস্থ্নট র্া খটরলস্থ্ফাস্থ্নর মাধেস্থ্ম) র্ের্হার করার কো রর্স্থ্র্চনা
করুন;

o

খেলার সম়ে, গ্রীনস ফী,র্িটা সম্ভর্, একটি পিযহীন উপাস্থ়্ে শুধুমাত্র খক্রর ট এর্ং খ রর্ট কাস্থ্ য র মাধেস্থ্ম
(অেযাৎ খকাস্থ্না কোি ন়ে) খপস্থ্মন্ট প্ররক্র়োকরর্ করুন; খকাসযগুরলস্থ্ক খফাস্থ্ন অরগ্রম খপস্থ্মন্ট খনও়োর খচষ্টা
করস্থ্ি হস্থ্র্;

o

র্াঙ্কার খরক (কমযচারী/রক্ষর্াস্থ্র্ক্ষর্ কমী র্েিীি), র্ল ও়োিার, এর্ং ও়োটার কুলার র্ের্হার রনরেদ্ধ
করুন।

o

খকাস্থ্সয গলফ সমেযকস্থ্দর অনুমরি রদন, র্রদ িারা খেস্থ্লা়ো়িস্থ্দর পিয না কস্থ্র এর্ং সর্ সম়ে ে়ে ফু ট দূরত্ব
র্জা়ে রাস্থ্ে র্রদ না একটি মুোর্রর্ র্া র্স্তুগি র্াুঁধা দ্বারা পৃেক করা হ়ে।
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•

•

•

o

রভন্ন পররর্াস্থ্রর সদসেস্থ্দর মস্থ্ধে টী/খস্কারকা য /খপরন্সল/র্ল মাকয াস্থ্রর সাধারর্ র্ের্হার রনরেদ্ধ করুন, র্রদ না
এই ধরস্থ্নর আইস্থ্টম গুরল প্ররির্ার র্ের্হাস্থ্রর পর পররষ্কার/জীর্ার্ুমুি করা হ়ে।

o

শুধুমাত্র ক্লাস্থ্র্র এর্ং সরোস্থ্মর ভা়িাগুরলস্থ্ক অনুস্থ্মাদন করুন র্রদ খেস্থ্লা়োস্থ়্ির র্ের্হাস্থ্রর আস্থ্গ/পস্থ্র পররষ্কার
এর্ং জীর্ার্ুমুি করা হ়ে; এর্ং

o

র্ের্হাস্থ্রর অন্তর্যিী রন়েমার্লী প্ররিফরলি করস্থ্ি খমস্থ্সরজং এর্ং খফরসরলটির সাইস্থ্নজ লাগান।

খমাটর চারলি ন়ে এমন খর্াস্থ্টর রর্স্থ্নাদনমূলক কার্যকলাপগুরলর জনে (খর্মন কা়োরকং, কোস্থ্নার়েং), রনম্নরলরেি
অরিররি রনরাপিা র্ের্যাগুরল প্রস্থ্র্াজে:
o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক আগি র্েরির্গযস্থ্ক, আত্মী়ে র্া একই পররর্াস্থ্রর সদসে ো়িা, এস্থ্ক অপস্থ্রর মস্থ্ধে ে়ে ফু ট
িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাোর পরামিয রদস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক, সরোম প্ররির্ার ভা়িা খদও়োর (প্রস্থ্র্াজেিা অনুর্া়েী) মস্থ্ধে পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করস্থ্ি
হস্থ্র্।

আউটস্থ্ ার রফটস্থ্নস ক্লাসগুরলর জনে (খর্মন খর্াগাসন), রনম্নরলরেি অরিররি রনরাপিা র্ের্গুরল প্রস্থ্র্াজে:
o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই এই অঞ্চস্থ্লর মস্থ্ধে কার্যকর সামারজক সমাস্থ্র্ি রর্রধরনস্থ্েধ অনুর্া়েী ক্লাস্থ্সর আকার
সীরমি করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ আগি র্েরির্গয এস্থ্ক অপস্থ্রর মস্থ্ধে এর্ং ক্লাস্থ্সর
ইনোক্টস্থ্রর (ইনোক্টরস্থ্দর) খেস্থ্ক ে়ে ফু ট দূরত্ব র্জা়ে রাো হ়ে।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই উচ্চ-ঝুুঁ রকর্ুি কার্যকলাপগুরল খর্োস্থ্ন িারীররক সংস্থ্র্াগ সর্সম়ে এ়িাস্থ্না র্াস্থ্র্ন না
(খর্মন মািাল আটয, র্রক্সং), খসগুরলস্থ্ক রনরেদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং ক্লাসগুরলস্থ্ি (খর্মন খর্াগাসন, রপলাি)
হাস্থ্ি-কলস্থ্ম খিোস্থ্নাগুরলস্থ্ক অনুৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, র্রদ না একটি িারীররক র্া রনরাপিার ঝুুঁ রক দূর করস্থ্ি
প্রস্থ়্োজনী়ে হ়ে।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক আগি র্েরিস্থ্দর রনজস্ব সরোম (খর্মন খর্াগর্ো়োম করার মাদুর) আনস্থ্ি উৎসারহি
করস্থ্ি হস্থ্র্, অের্া আগি র্েরিস্থ্দর র্ের্হাস্থ্রর জনে রাো সরোম প্ররির্ার র্ের্হাস্থ্রর পর পররষ্কার ও
জীর্ার্ুমুি করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্ িরীরচচযার "রিফট" কার্যকর করা খর্স্থ্ে রনস্থ্ি পাস্থ্রন খর্োস্থ্ন র্েরির্গয রনরদয ষ্ট সম়েসূরচস্থ্ি
ক্লাস্থ্স খর্াগ দাস্থ্নর জনে সাইন আপ করস্থ্র্ন এর্ং একটি দল তিরর কস্থ্র খনস্থ্র্ন র্ারা অরর্রি ভাস্থ্র্ একই
সাস্থ্ে ক্লাস করস্থ্র্ন (অেযাৎ প্ররির্ার একই র্েরির্গয একসাস্থ্ে িরীরচচযা কস্থ্রন)।

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক পারপররক সংস্থ্র্াগ এর্ং জমাস্থ়্েি কমাস্থ্ি রনম্নরলরেি পদ্ধরিগুরলর মধে রদস্থ়্ে র্ের্যা রনস্থ্ি হস্থ্র্:
o

কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর সমস্থ়্ের সামেসে রর্ধান কস্থ্র;

o

সামারজক দূরস্থ্ত্বর রনস্থ্দযরিকা পালস্থ্নর জনে অন-সাইট কমযচারীর সংেো হ্রাস করা;

o

রিফটিং র জাইন (অেযাৎ এ/রর্ টিম, আআর/র্াও়োর সম়ে আগু রপেু কস্থ্র খদও়ো);

o

র্োরচং কার্যকলাপ, খর্োস্থ্ন সম্ভর্, র্াস্থ্ি কমযচারীরা সামারজক দূরত্ব র্জা়ে রােস্থ্ি পাস্থ্রন;

o

খটরলস্থ্ফান, খরর ও, করপ করার সরোম, রপ্রন্টার, খররজোর, ইিোরদ রনরাপস্থ্দ র্ের্হাস্থ্রর জনে খপ্রাস্থ্টাকল গেন
করা; এর্ং/অের্া

o

র্েরির্স্থ্গযর র্ের্হাস্থ্রর মাস্থ্ঝ পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করা র্াস্থ্র্ না এমন খেলাধুলার সরোমগুরল র্ের্হার করা
রনরেদ্ধ করা।
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•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক DOH এর রনম্নরলরেি রনস্থ্দযিনা, অনুর্া়েী, পররষ্করর্ এর্ং জীর্ার্ুমুিকরর্ পদ্ধরিগুরল কার্যকর
করস্থ্ি প্রস্থ়্োজন অনুর্া়েী সমস্থ়্ের সামেসে রর্ধান করস্থ্ি হস্থ্র্, "COVID-19:স্বাযে পররচর্যার জনে ন়ে এমন
খসটিংগুরলর পররষ্করর্ এর্ং জীর্ার্ুমুিকরস্থ্র্র জনে সাধারর্ রনস্থ্দযিনা" (General Guidance for Cleaning and
Disinfecting for Non-Health Care Settings)।

•

আগমন ও প্রযান আগুরপেু করস্থ্ি এর্ং রভ়ি এ়িাস্থ্ি দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর জনে
সংরক্ষস্থ্র্র রনরিিকরর্গুরল (খর্মন রনরদয ষ্ট সমস্থ়্ে আগমন এর্ং প্রযান) ইসুে করার সম়ে রভরজস্থ্টর রনরদয ষ্ট সম়ে
কার্যকর করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর সর্যারধক ক্ষমিার আর্রিেক িিয খমস্থ্ন চলস্থ্ি অর্িেই খফরসরলটি র্া অঞ্চলটির মস্থ্ধে রভস্থ়্ির প্রর্াহ
রনরীক্ষর্ এর্ং রন়েন্ত্রর্ করস্থ্ি হস্থ্র্।

E. েলােল ও বারণজে
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক খর়্িা, খটপ, সাই ও়োক, হাুঁটা পে, সরু গরল, র্া হলওস্থ়্েগুরলস্থ্ি িীররচি র্ের্হার কস্থ্র
জা়েগাটির মস্থ্ধে রদস্থ়্ে আগি র্েরি/খেস্থ্লা়োর/দিযকস্থ্দর উভ়ে-মুেী পাস্থ়্ে খহুঁ স্থ্ট চলা কমাস্থ্ি র্ের্যা রনস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্কর্িটা সম্ভর্ সুপষ্ট পৃেক প্রস্থ্র্ি এর্ং প্রযান পেগুরল প্রদান করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

অস্থ্পক্ষার অঞ্চস্থ্ল (খর্মন লাইন, পারকয ংস্থ়্ের জা়েগা), আগি র্েরি/খেস্থ্লা়োর/দিযকস্থ্দর মস্থ্ধে সামারজক দূরত্ব
সর্যারধক করার জনে এর্ং অনেস্থ্দর সাস্থ্ে পারপররক সংস্থ্র্াগ নুেনিম করস্থ্ি দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অস্থ্পক্ষার
অঞ্চলগুরলস্থ্ক পুনঃসরজ্জি করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ খকাস্থ্না আগি র্েরি/খেস্থ্লা়োর/দিযস্থ্কর সাস্থ্ে পারপররক
সংস্থ্র্াস্থ্গর সম়ে কোরি়োর র্া টিরকট-সংগ্রহকারী একটি মুস্থ্ের আর্রর্ পস্থ্রন। এই প্ররক্র়োটি র্োসম্ভর্ পিযহীন
হস্থ্ি হস্থ্র্।

•

পর্ে র্া সরোম খ রলভাররর জনে, দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর পিয না কস্থ্র একটি খ রলভারর র্ের্যার র্াস্তর্া়েন করস্থ্ি
হস্থ্র্, খর্োস্থ্ন খ রলভারর খনও়োর সম়ে ড্রাইভার গার়িস্থ্ি র্স্থ্স োকস্থ্র্ অের্া খর্োস্থ্ন সম্ভর্ ন়ে খসোস্থ্ন, দা়ের্দ্ধ
পক্ষরা প্রিোরিি কার্যকলাস্থ্পর উপর্ুি গ্রহর্স্থ্র্াগে PPE প্রদান করস্থ্র্ র্ার মস্থ্ধে নূেনিমভাস্থ্র্ খ রলভারর প্ররক্র়ো
চলাকালীন সমস্থ়্ের জনে রর্নামূস্থ্লে খ রলভাররর সাস্থ্ে জর়িি র্েরির জনে একটি মুস্থ্ের আর্রর্ অন্তভুয ি োস্থ্ক।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক পর্েদ্রস্থ্র্ের একটি খলা যানান্তর (খর্মন, একজন খ রলভারর ড্রাইভাস্থ্রর খেস্থ্ক) করার আস্থ্গ
এর্ং পস্থ্র অর্িেই হাি জীর্ার্ুমুিকরর্ করস্থ্ি হস্থ্র্ (খর্মন পর্ে খলা করস্থ্ি শুরু করার আস্থ্গ হাি জীর্ার্ুমুি
করা; এর্ং একর্ার সর্ পর্ে খলা করা হস্থ়্ে খগস্থ্ল, আর্ার িাস্থ্দর হাি জীর্ার্ুমুি কস্থ্র সমাপ্ত করা)।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক িাস্থ্দর অঞ্চস্থ্লর খর্ খকাস্থ্না োদে পররস্থ্ের্ার কার্যকলাস্থ্পর জনে প্রস্থ্র্াজে োদে পররস্থ্ের্ার
রনস্থ্দযিনাগুরল অনুসরর্ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক িাস্থ্দর অঞ্চস্থ্লর খর্ খকাস্থ্না েুচস্থ্রা পররস্থ্ের্ার কার্যকলাস্থ্পর জনে প্রস্থ্র্াজে েুচস্থ্রা পররস্থ্ের্ার
রনস্থ্দযিনাগুরল অনুসরর্ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক িাস্থ্দর অঞ্চস্থ্লর খর্ খকাস্থ্না অরফস রভরিক কার্যকলাস্থ্পর জনে প্রস্থ্র্াজে অরফস রভরিক কাস্থ্জর
রনস্থ্দযিনাগুরল অনুসরর্ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

একটি রনরদয ষ্ট সমস্থ়্ে হাুঁটা, খদ ়িাস্থ্না এর্ং হাইরকং খট্রইস্থ্ল মানুস্থ্ের সংেো সীরমি করস্থ্ি হস্থ্র্, খর্মন দলর্দ্ধ হস্থ়্ে
রভ়ি করা এ়িাস্থ্নার জনে সাইস্থ্নজ লারগস্থ়্ে র্েরির্গযস্থ্ক মস্থ্ন কররস্থ়্ে খদও়ো।
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II. জােো
A. প্ররিরক্ষা ূলক সরঞ্জা
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ র্েরির্গয খেলাধুলা র্া রর্স্থ্নাদন কমযকাস্থ্ণ্ড অংিগ্রহর্ করস্থ্েন না
(খর্মন খকাচ, দিযক) িারা খর্ন উপর্ুি মুোর্রর্ পররধান কস্থ্র র্েন িারা অনে র্েরিস্থ্দর ে়ে ফু স্থ্টর কম
দূরস্থ্ত্বর মস্থ্ধে োস্থ্কন, র্রদ না খকান র্স্তুগি র্াুঁধা লাগাস্থ্না োস্থ্ক। উপরন্তু, দূরত্ব রনরর্যস্থ্িস্থ্ে আগি র্েরি/
খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর সাস্থ্ে পারপররক সংস্থ্র্াস্থ্গর সম়ে কমযচারীস্থ্দর অর্িেই মুোর্রর্ পরস্থ্ি হস্থ্র্।

•

কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর রনরদয ষ্ট রক্র়োকলাস্থ্পর জনে আর্রিেক PPE এর প্রস্থ়্োজনী়েিা ো়িাও, দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অর্িেই
গ্রহর্স্থ্র্াগে মুস্থ্ের আর্রর্ সংগ্রহ করস্থ্ি, তিরর করস্থ্ি র্া অনেো়ে অজযন করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং এই ধরস্থ্নর আর্রর্
কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র োকাকালীন কমযচারীস্থ্দর রর্না মূস্থ্লে প্রদান করা উরচি। খকাস্থ্না কমযচারীর মুস্থ্ের আর্রর্, মাস্ক এর্ং
অনোনে প্রস্থ়্োজনী়ে PPE পাল্টাস্থ্নার প্রস্থ়্োজন হস্থ্ল, দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলর কাস্থ্ে খসগুরলর পর্যাপ্ত খর্াগান রােস্থ্ি হস্থ্র্।
গ্রহর্স্থ্র্াগে মুোর্রস্থ্র্র মস্থ্ধে অন্তভুয ি োকস্থ্র্, রকন্তু এর মস্থ্ধে সীমার্দ্ধ ন়ে, কাপ়ি (উদা: র্ার়িস্থ্ি তিরর খসলাই
করা কাপ়ি, ফারল কস্থ্র কাটা, র্াদানা), সারজযকোল মাস্ক, N95 খরসরপস্থ্রটর এর্ং খফস রিল্ড।

•

মুস্থ্ের আর্রর্গুরল অর্িেই পররষ্কার করস্থ্ি এর্ং র্দলাস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং খি়োর করা র্াস্থ্র্ না। অনুগ্রহ কস্থ্র কাপস্থ়্ির
মুোর্রর্ এর্ং অনোনে ধরস্থ্নর PPE সম্পস্থ্কয অরিররি িস্থ্েের জনে খরাগ রন়েন্ত্রর্ ও প্ররিস্থ্রাধ খকন্দ্র (CDC)
এর রনস্থ্দযরিকা খদেুন, একইসাস্থ্ে িা র্ের্হার এর্ং পররষ্কাস্থ্রর রনস্থ্দযিার্লী।
o

মস্থ্ন রােস্থ্র্ কাপস্থ়্ির মুস্থ্ের আর্রর্ অের্া রনষ্পরিস্থ্র্াগে মাস্কগুরল এমন কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর কার্যকলাস্থ্প মুস্থ্ের আর্রর্
রহসাস্থ্র্ গ্রহর্স্থ্র্াগে হস্থ্র্ না খর্োস্থ্ন খফস কভাররংস্থ়্ের আর্রিেক িস্থ্িযর জনে সুরক্ষার অরিররি মাত্রা
আস্থ্রারপি। এই ধরস্থ্নর রনরাপিা সরোস্থ্মর জনে OSHA মান অর্িেই খমস্থ্ন চলস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্ক কমীস্থ্দর রনজস্ব গ্রহর্স্থ্র্াগে মুোর্রর্ র্ের্হার করস্থ্ি অনুমরি রদস্থ্ি হস্থ্র্ রকন্তু কমীস্থ্দর িাস্থ্দর
রনস্থ্জর মুে আর্রর্ সরর্রাহ করস্থ্ি র্াধে করস্থ্ি পারস্থ্র্ না। উপরন্তু, এই রনস্থ্দযরিকা কমীস্থ্দর িাস্থ্দর র্েরিগি
মারলকানাধীন অরিররি প্ররিরক্ষামূলক আর্রর্ (খর্মন সারজযকাল মাস্ক, N95 খররপস্থ্রটর, র্া খফস রিল্ড) পরা
খেস্থ্ক প্ররিস্থ্রাধ করস্থ্র্ না, অের্া অনেো়ে র্রদ দা়ের্দ্ধ পক্ষ অনুর্া়েী িাস্থ্দর কাস্থ্জর প্রকৃ রির কারস্থ্র্ কমীস্থ্দর
আস্থ্রা খর্রি রনরাপিামূলক র্েরিগি প্ররিরক্ষামূলক সরোম (PPE) র্ের্হাস্থ্রর প্রস্থ়্োজন হ়ে। রনস্থ়্োগকিয াস্থ্দর সকল
প্রস্থ্র্াজে খপিাগি রনরাপিা এর্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) মান খমস্থ্ন চলস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই সরোম ও গার়ি, খসই সাস্থ্ে দরজার হািল, রকপো এর্ং কোি খররজোস্থ্রর মি
খি়োর করা সারস্থ্ফসগুরল খি়োর করা সীরমি করার জনে র্ের্যা গ্রহর্ করস্থ্ি হস্থ্র্, অের্া খি়োর করা র্স্তুর
সংপস্থ্িয র্া প্রা়েিই র্ের্হৃি সারস্থ্ফস পিয করার সম়ে কমীস্থ্দর গ্লাভস (কাস্থ্জর জনে উপর্ুি র্া রচরকৎসাগি)
পরস্থ্ি র্াধে করস্থ্ি হস্থ্র্; অের্া, পিয করার আস্থ্গ এর্ং পস্থ্র হাস্থ্ির স্বাযেরর্রধ পালন করার জনে কমীস্থ্দর র্াধে
করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই কমীস্থ্দর প্ররিরক্ষি করস্থ্ি হস্থ্র্ কীভাস্থ্র্ উপর্ুি উপাস্থ়্ে PPE পরা, েুস্থ্ল রাো, পররষ্কার
করা (প্রস্থ্র্াজে হস্থ্ল), এর্ং খফস্থ্ল খদও়ো হ়ে, র্ার মস্থ্ধে সীরমি না হস্থ্লও অন্তভুয ি উপর্ুি মুস্থ্ের আর্রর্।

B. স্বাযেরবরধ, পররচ্ছন্নিা, এবং জীবানু ুক্তকরণ
•

প্রাসরেকিা অনুর্া়েী, "COVID-19 এর জনে সরকারর এর্ং খর্সরকারর খকন্দ্রগুরল পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি করার
রনস্থ্দযরিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এর্ং "ের়িস্থ়্ে প়িা োমান" (STOP THE SPREAD) খপাোর সস্থ্মি CDC এর্ং DOH এর প্রস্তারর্ি স্বাযেরর্রধ
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এর্ং সোরনস্থ্টিস্থ্নর আর্রিেক িিয গুরল খমস্থ্ন চলা হস্থ্চ্ছ রকনা িা দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্। দা়ের্দ্ধ
পক্ষস্থ্ক পররচ্ছন্নিার লগ র্জা়ে রােস্থ্ি হস্থ্র্ র্াস্থ্ি িাররে, সম়ে এর্ং পররচ্ছন্নিার পরররধ অন্তভুয ি।
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্ক অর্িেই সাইস্থ্ট হাস্থ্ির পররচ্ছন্নিা খেিন সরর্রাহ এর্ং রক্ষর্াস্থ্র্ক্ষর্ করস্থ্ি হস্থ্র্, রনম্নরূস্থ্প:
o

হাি খধা়োর জনে: সার্ান, কস্থ্লর গরম জল, এর্ং র সস্থ্পাস্থ্জর্ল কাগস্থ্জর খিা়োস্থ্ল।

o

হাি সোরনটাইজ করার জনে: খর্োস্থ্ন হাি খধা়োর সুরর্ধা পাও়ো র্াস্থ্র্ না র্া সম্ভর্ নাও হস্থ্ি পাস্থ্র খসইসর্
এলাকার জনে একটি অোলস্থ্কাহল রভরিক হোন্ড সোরনটাইজার র্াস্থ্ি অন্তি 60% অোলস্থ্কাহল োস্থ্ক।
▪

o

সকল উপরযি র্েরি র্া কমীস্থ্দর র্ের্হাস্থ্রর জনে সমস্ত সাইট জুস্থ়্ি হোন্ড সোরনটাইজার রােস্থ্ি হস্থ্র্। এটা
সুরর্ধাজনক জা়েগা়ে রাো উরচি, খর্মন প্রস্থ্র্ি/ প্রযান পে।

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর হোন্ড সোরনটাইজাস্থ্রর জা়েগাগুরলর কাস্থ্ে লক্ষর্ী়েভাস্থ্র্ ম়েলা হাি সার্ান এর্ং জল রদস্থ়্ে ধুস্থ্ি
হস্থ্র্ রচরিি কস্থ্র সাইস্থ্নজ লাগাস্থ্ি হস্থ্র্; হোন্ড সোরনটাইজার লক্ষর্ী়েভাস্থ্র্ ম়েলা হাস্থ্ি কার্যকর হ়ে না।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অর্িেই খি়োর করা এর্ং ঘন ঘন পিয করা পৃষ্ঠিস্থ্লর জনে র্োর্ে পররষ্কার করার এর্ং
জীর্ার্ুমুিকরস্থ্র্র সরোম প্রদান করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং িাস্থ্দর কমীস্থ্দর খসই পৃষ্ঠিল র্ের্হাস্থ্রর আস্থ্গ এর্ং পস্থ্র
প্রস্তুিকারস্থ্কর রনস্থ্দযিনা অনুসরর্ কস্থ্র এই সরোম র্ের্হার করস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং িারপর হাস্থ্ির
পররচ্ছন্নিার স্বাযেরর্রধ অনুসরর্ করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক সাইস্থ্টর জা়েগাস্থ্ক রন়েরমিভাস্থ্র্ পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং অস্থ্নস্থ্কর দ্বারা
র্ের্হৃি উচ্চ ঝুুঁ রক সম্পন্ন যানগুরলস্থ্ক আরও রন়েরমি পররষ্কার এর্ং জীর্ানুমুি করস্থ্ি হস্থ্র্। পররষ্কার এর্ং
জীর্ার্ুমুিকরর্ কস্থ্োর এর্ং চলমান হস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং অন্তি প্ররিটি রিফস্থ্টর পস্থ্র, তদরনক, র্া প্রস্থ়্োজন অনুর্া়েী
আস্থ্রা ঘন হস্থ্ি হস্থ্র্। কীভাস্থ্র্ খফরসরলটিগুরল পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি করস্থ্র্ন িার রর্িদ রনস্থ্দযিার্লীর জনে
অনুগ্রহ কস্থ্র DOH এর "COVID-19 এর জনে সরকারর এর্ং খর্সরকারর খকন্দ্রগুরল পররষ্কার করা এর্ং জীর্ার্ুমুি
করার রর্েস্থ়্ে অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and
Private Facilities for COVID-19) খদেুন।
o

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্ক রর্শ্রামকক্ষ রন়েরমি পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্। র্ের্হাস্থ্রর পররমাস্থ্র্র
উপর রনভয র কস্থ্র রর্শ্রামকক্ষ আস্থ্রা ঘন ঘন পররষ্কার করা উরচি।
▪

•

খর্োস্থ্ন সম্ভর্ খসোস্থ্ন দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্ক অর্িেই রচি, র্ের্হৃি হস্থ্চ্ছ এমন রচি এর্ং অনোনে পদ্ধরিস্থ্ি
রর্শ্রামকস্থ্ক্ষর ধারর্ ক্ষমিা হ্রাস কস্থ্র দূরত্ব রর্রধমালা পালন রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্।

o

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই নরেভু ি জীর্ানূমুিকরর্ সামগ্রীগুরল র্ের্হার কস্থ্র সরোমগুরল রন়েরমি পররষ্কার ও
জীর্ার্ুমুি করা রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্, অন্তি কমীস্থ্দর ও়োকয খেিনগুরলর পররর্িয ন র্া একটি নিু ন সরোস্থ্মর
খসস্থ্ট পররর্রিয ি হও়ো সহ। EPA দ্বারা COVID-19-এর রর্রুস্থ্দ্ধ কার্যকর রহস্থ্সস্থ্র্ িনাি হও়ো রনউই়েকয
খেস্থ্টর পররস্থ্র্ি সংরক্ষর্ দপ্তস্থ্রর (Department of Environmental Conservation, DEC) রনর্রন্ধি
পর্েগুস্থ্লার িারলকা র্ের্হার করুন।

o

পররষ্কার র্া জীর্ার্ুমুি করার
অের্া সরোম র্া খমরিনাররর
এর্ং/অের্া সরর্রাস্থ্হর মাস্থ্ঝ
র্ের্হাস্থ্র কমযচারী এর্ং আগি

পর্েগুরল অের্া পররষ্কার র্া জীর্ার্ুনাস্থ্ির
কমযক্ষমিা করমস্থ়্ে রদস্থ্ল, দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর
হাি খধা়োর জা়েগা়ে র্ের্যা করস্থ্ি হস্থ্র্
র্েরি/খেস্থ্লা়ো়িস্থ্দর সংেো সীরমি করস্থ্ি

প্ররক্র়ো রনরাপিার ঝুুঁ রক তিরর কস্থ্র
রনষ্পরিস্থ্র্াগে গ্লাভস্থ্সর র্ের্হার
এর্ং/অের্া খসই ধরস্থ্নর র্ন্ত্রপারি
হস্থ্র্।

একজন কমীর COVID-19 পরজটিভ খকস িনাি হস্থ্ল িার সংপস্থ্িয আসা এলাকাগুরল পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি
করার র্ের্যা দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক করস্থ্ি হস্থ্র্, এই ধরস্থ্নর পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুনাস্থ্ির প্ররক্র়ো়ে, নূেনিমপস্থ্ক্ষ,
সর্স্থ্েস্থ্ক অরধক খলাক চলাচল এলাকা এর্ং খর্রি পিয করা হ়ে এমন পৃষ্ঠিল (খর্মন খি়োর করা সরোম, কোি
খররজোর, খমরিন, গার়ি, হোন্ডস্থ্রল, খপাস্থ্টযস্থ্র্ল ট়েস্থ্লট) অন্তভুয ি করস্থ্ি হস্থ্র্।
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•

খকাস্থ্না র্েরির COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহ হস্থ্ল অের্া রনরিি হস্থ্ল "আপনার খফরসরলটি পররষ্কার করা এর্ং
জীর্ার্ুমুি করা"র (Cleaning and Disinfecting Your Facility) উপর CDC এর রনস্থ্দযরিকা রনম্নরূপ:
o

COVID-19 এ আক্রান্ত সস্থ্দহভাজন র্েরি র্া অসুয র্েরি দ্বারা র্ের্হৃি এলাকা র্ন্ধ কস্থ্র রদন।
▪

দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক িাস্থ্দর কাজকময র্ন্ধ করস্থ্ি হস্থ্র্ না, র্রদ িারা ক্ষরিগ্রস্ত এলাকাগুরল র্ন্ধ করস্থ্ি
পাস্থ্র।

o

এলাকা়ে রর্মান র্ািাস র্া়িাস্থ্নার জনে র্াইস্থ্রর দরজা ও জানালা েুলুন।

o

পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি করার আস্থ্গ 24 ঘণ্টা অস্থ্পক্ষা করুন। র্রদ 24 ঘণ্টা সম্ভর্ না হ়ে, িাহস্থ্ল র্িরদন
সম্ভর্ অস্থ্পক্ষা করুন।

o

COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহভাজন র্া রনরিি র্েরির দ্বারা র্ের্হৃি সকল এলাকা পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি
করুন খর্মন অরফস, র্ােরুম, সাধারর্ এলাকা, এর্ং খি়োর করা সরোম।

o

একর্ার এলাকাটি র্োর্েভাস্থ্র্ পররষ্কার এর্ং জীর্ার্ুমুি করা হস্থ়্ে খগস্থ্ল, এটি র্ের্হাস্থ্রর জনে পুনরা়ে খোলা
খর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

▪

COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহ করা হস্থ়্েস্থ্ে অের্া রনরিি করা হস্থ়্েস্থ্ে এমন র্েরির সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ র্া
রনকট খর্াগাস্থ্র্াগ খনই এমন কমীরা পররষ্কার এর্ং জীর্ানুমি
ু করস্থ্র্র পর পরই কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র রফস্থ্র খর্স্থ্ি
পাস্থ্রন।

▪

"ঘরনষ্ঠ এর্ং কাোকারে" খর্াগাস্থ্র্াগ সম্পস্থ্কয িস্থ্েের জনে DOH এর "COVID-19 সংক্রমর্ র্া
এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর পর কাস্থ্জ রফস্থ্র আসা সরকারর ও খর্সরকারর কমযচারীস্থ্দর জনে অন্তর্যিীকালীন
রনস্থ্দযরিকা (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure)" খদেুন।

র্রদ সাি রদস্থ্নর খর্িী সম়ে অরির্ারহি হ়ে COVID-19 আস্থ্ে র্স্থ্ল সস্থ্দহভাজন র্া রনরিি র্েরি খফরসরলটি
পররদিযন করার পর র্া র্ের্হার করার পর়, িাহস্থ্ল যানটিস্থ্ক অরিররি পররষ্কার করার এর্ং জীর্ানুমুি
করার প্রস্থ়্োজন খনই, রকন্তু রন়েমমারফক পররষ্কার এর্ং জীর্ানুমুি করা অর্োহি রাো উরচি।

•

খি়োর কস্থ্র র্ের্হার করা র্স্তুগুস্থ্লার (খর্মন খপস্থ্মন্ট র ভাইস), অঞ্চলগুরলর (খর্মন রপক-আপ অঞ্চল) র্ের্হার
সংক্রান্ত কার্যকলাপগুরলর খক্ষস্থ্ত্র দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক র্াধেিামূলকভাস্থ্র্ খসইসর্ র্স্তু এর্ং যান অন্তিঃ রদস্থ্ন একর্ার
কস্থ্র পররষ্কার ও জীর্ার্ুমুি করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই িাস্থ্দর কমযচারীস্থ্দর োর্ার এর্ং পানী়ে (খর্মন, র্াস্থ্ফট োইস্থ্লর োর্ার) ভাগ কস্থ্র
োও়ো রনরেদ্ধ করস্থ্ি হস্থ্র্, র্ার়ি খেস্থ্ক লাঞ্চ রনস্থ়্ে আসস্থ্ি উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, এর্ং খর্োস্থ্ন, সম্ভর্, োর্ার
োও়োর সম়ে সামারজক দূরত্ব র্জা়ে রাোর মস্থ্িা পর্যাপ্ত জা়েগা রােস্থ্ি হস্থ্র্।

C. পর্ব ােক্রর ক ররওস্থ্পরনং
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক পর্যা়েক্ররমক-ভাস্থ্র্ কার্যকলাপগুরল ররওস্থ্পরনংস্থ়্ের জনে উৎসারহি করা হ়ে র্াস্থ্ি অপাস্থ্রিনগি
সমসোগুরল উৎপাদন র্া কাজ সম্পরকয ি রক্র়োকলাপগুরল স্বাভারর্ক পর্যাস্থ়্ে রফস্থ্র আসার আস্থ্গ সমাধান কস্থ্র খনও়ো
র্া়ে। দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলর উরচি প্রেম পুনরা়ে খোলার সম়ে কমী, কাস্থ্জর সম়ে এর্ং পররস্থ্ের্া প্রদাস্থ্নর জনে
উপলব্ধ আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযক সংেো সীরমি করার কো রর্স্থ্র্চনা করা র্াস্থ্ি পররর্িয স্থ্নর সাস্থ্ে মারনস্থ়্ে
রনস্থ়্ে পররচালনা করা র্া়ে।

D. খর্াোস্থ্র্াে পররকল্পনা
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•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ িারা খেস্থ্টর-ইসুে করা রিস্থ্ল্পর রনস্থ্দযরিকাটি পর্যাস্থ্লাচনা কস্থ্রস্থ্েন এর্ং
র্ুস্থ্ঝস্থ্েন, এর্ং এটিও রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ িারা খসগুরল খমস্থ্ন চলস্থ্র্ন।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক করমউরনটি সংগেন, লীগ, ইিোরদস্থ্দর সাস্থ্ে অংিীদারীস্থ্ত্ব কমযচারী এর্ং আগি
র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর জনে একটি খর্াগাস্থ্র্াগ পররকল্পনা গস্থ়্ি িু লস্থ্ি হস্থ্র্ র্া প্রস্থ্র্াজে রনস্থ্দযিার্লী, প্ররিক্ষর্,
সাইস্থ্নজ এর্ং কমযচারীস্থ্দর িেে প্রদাস্থ্নর একটি অরর্চরলি উপা়েস্থ্ক অন্তভুয ি কস্থ্র। দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক ওস্থ়্ের্স্থ্পজ,
খটক্সট এর্ং ইস্থ্মল গ্রুপ, এর্ং খসািোল রমর ়ো গস্থ়্ি খিালার কো রর্স্থ্র্চনা করস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর PPE র্ের্হার সেস্থ্ন্ধ CDC এর্ং DOH এর রনস্থ্দযরিকা খমস্থ্ন চলার জনে র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর
উৎসারহি করস্থ্ি হস্থ্র্, রর্স্থ্িেি খম রেক কস্থ্োপকেন এর্ং সাইস্থ্নস্থ্জর মধে রদস্থ়্ে, 6 ফু স্থ্টর িারীররক দূরত্ব র্জা়ে
রাো সম্ভর্ না হস্থ্ল খফস কভাররংস্থ়্ের রর্ে়েটি।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর উপর্ুি স্বাযেরর্রধ, িারীররক দূরত্ব র্জা়ে রাোর রন়েম, PPE এর উপর্ুি র্ের্হার এর্ং পররষ্করর্
ও জীর্ার্ুনাস্থ্ির খপ্রাস্থ্টাকলগুরল খমস্থ্ন চলার কো কমী এর্ং আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর মস্থ্ন কররস্থ়্ে রদস্থ্ি
েুচস্থ্রা খদাকাস্থ্নর রভিস্থ্র এর্ং র্াইস্থ্র সাইস্থ্নজ খপাে করস্থ্ি হস্থ্র্।

III. প্ররক্রোস ূহ
A. রিরনং এবং খটরেং
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই কমীস্থ্দর জনে র্াধেিামূলক তদরনক স্বাযে পরীক্ষা অনুিীলন র্াস্তর্া়েন করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং
খর্োস্থ্ন কার্যকর, খভন্ডরস্থ্দর খক্ষস্থ্ত্রও, রকন্তু এই ধরস্থ্নর রিরনং গ্রাহক এর্ং খ রলভারর কমী র্া আগি
র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর জনে র্াধেিামূলক করা হস্থ্র্ না। দা়ের্দ্ধ পস্থ্ক্ষর আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর জনে
ঐরচ্ছক স্বাযে পরীক্ষার প্রস্তার্ রদস্থ্ি উৎসারহি করা হ়ে।
o

কমযচারীরা সাইস্থ্ট ররস্থ্পাটয করার আস্থ্গ, র্িোস্থ্ন সম্ভর্, রিরনংস্থ়্ের কাজগুরল দূরর্িীভাস্থ্র্ করা খর্স্থ্ি পাস্থ্র
(খর্মন খটরলস্থ্ফাস্থ্ন র্া ইস্থ্লকট্ররনকভাস্থ্র্), র্া সাইস্থ্ট করা খর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

রিরনং খিে হও়োর পূস্থ্র্য এস্থ্ক অপস্থ্রর সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গ কমযচারীস্থ্দর খর্রি ঘরনষ্ঠ খমলাস্থ্মিা খেস্থ্ক
রর্রি রাোর জনে িীরনং সমন্ব়ে করা উরচি।

o

অন্তি সর্ কমীস্থ্দর রিরনং করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং একটি প্রশ্নার্লী র্ের্হার করস্থ্ি হস্থ্র্ র্া রনধযারর্ কস্থ্র খর্ কমীর
সাস্থ্ে রনস্থ্ম্নাি ঘটনা ঘস্থ্টস্থ্ে রক না:
(a) খজস্থ্নশুস্থ্ন গি 14 রদস্থ্নর মস্থ্ধে COVID-19 এর জনে পরীক্ষা়ে পরজটিভ ফল এস্থ্সস্থ্ে র্া গি 14 রদস্থ্নর
মস্থ্ধে COVID-19 এর উপসগয রস্থ়্েস্থ্ে এমন কাস্থ্রার ঘরনষ্ঠ র্া রনকট সংপস্থ্িয খেস্থ্কস্থ্েন;
(b) গি 14 রদস্থ্নর মস্থ্ধে COVID-19 পরীক্ষার ফল পরজটিভ এস্থ্সস্থ্ে; এর্ং/অের্া
(c) গি 14 রদস্থ্ন িার COVID-19 এর খকানও লক্ষর্ খদো রদস্থ়্েস্থ্ে রক না।

o

COVID-19 এর সাস্থ্ে সংরিষ্ট উপসগয সম্পস্থ্কয সর্যারধক হালনাগাদকৃ ি িস্থ্েের জনে "কস্থ্রানাভাইরাস্থ্সর লক্ষর্"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পস্থ্কয CDC রনস্থ্দযরিকা খদেুন।
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•

আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকরা একটি স্বাস্থ্যের িীন সম্পূর্য করস্থ্ি হস্থ্র্ অের্া খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে রদস্থ্িই হস্থ্র্,
দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্ এরকম রকেু র্াধেিামূলক করস্থ্ি পাস্থ্রন না, িস্থ্র্ আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর খসটি করার
জনে উৎসারহি করস্থ্ি পাস্থ্রন।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলর উরচি কমীস্থ্দর জনে এটি আর্িেক করা র্াস্থ্ি, র্রদ এর্ং র্েন উপস্থ্রাি খকান প্রস্থ্শ্নর প্ররি
িাস্থ্দর উিস্থ্র পররর্িয ন হ়ে িারা খর্ন অরর্লস্থ্ে িা প্রকাি কস্থ্রন, খর্মন র্রদ িারা উপসগয অনুভর্ করস্থ্ি শুরু
কস্থ্রন, কাস্থ্জর সম়ে র্া িার পস্থ্র।

•

রিরনংস্থ়্ের প্রস্থ্শ্নািস্থ্রর পািাপারি, মারকয ন র্ুিরাস্থ্ষ্ট্রর কমযসংযাস্থ্নর সমান সুস্থ্র্াগ করমিন (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) র্া DOH এর রনস্থ্দযিার্লী অনুর্া়েীও প্ররিরদন কমযচারীস্থ্দর িাপমাত্রা
পরীক্ষা করা হস্থ্ি পাস্থ্র। দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক কমযচারীর স্বাযে সংক্রান্ত খ টার (খর্মন িাপমাত্রার খ টা) খরক য
রাোর ওপর রনস্থ্েধাজ্ঞা রাো হস্থ়্েস্থ্ে।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি হস্থ্র্ খর্ িাপমাত্রা পরীক্ষর্ সহ অনোনে রিরনং কার্যক্রম সম্পাদন করা খকাস্থ্না
কমী, সাইস্থ্ট প্রস্থ্র্ি করা সম্ভার্ে সংক্রারমি কমযচারী অের্া রভরজটরস্থ্দর দ্বারা সংক্রমর্ খেস্থ্ক র্োর্ে ভাস্থ্র্
সুররক্ষি। খর্ কমীরা রিরনং কার্যক্রম সম্পাদন কস্থ্রন িাস্থ্দর খরাগ রন়েন্ত্রর্ ও প্ররিস্থ্রাধ খকন্দ্র (CDC), স্বাযে
রর্ভাগ (DOH) এর্ং খপিাগি রনরাপিা এর্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) খপ্রাস্থ্টাকস্থ্লর সাস্থ্ে পরররচি কমযকিয ারচরিি র্েরিস্থ্দর দ্বারা প্ররিরক্ষি হও়ো উরচি।

•

রিরনং করা কমীস্থ্দর জনে কমপস্থ্ক্ষ একটি খফস মাস্ক সহ র্েরিগি প্ররিরক্ষামূলক সরোম (PPE) প্রদান করা
উরচি এর্ং িাস্থ্দর িা র্ের্হার করা উরচি, এর্ং িাস্থ্ি গ্লাভস, একটি গাউন, এর্ং/অের্া একটি খফস রিল্ড
অন্তভুয ি হস্থ্ি পাস্থ্র।

•

COVID-19 পরজটিভ হও়ো খকান কমীস্থ্ক কাস্থ্জর সাইস্থ্ট ঢু কস্থ্ি খদস্থ্র্ন না এর্ং িার অর্যা মূলো়েন ও পরীক্ষা
করার জনে িাস্থ্ক িার স্বাযেস্থ্সর্া প্রদানকাররর সাস্থ্ে খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর রনস্থ্দযিনার্লী রদস্থ়্ে র্াসা়ে পাঠিস্থ়্ে রদস্থ্র্ন।
দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক কমযচারীটিস্থ্ক স্বাযেস্থ্সর্া ও খটরেং ররস্থ্সাস্থ্সযর িেে প্রদান করস্থ্ি হস্থ্র্। দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক অর্িেই
খর্ খকাস্থ্না ইরির্াচক র্া পরজটিভ খকস্থ্সর খক্ষস্থ্ত্র অরর্লস্থ্ে খেট এর্ং যানী়ে স্বাযে দপ্তরস্থ্ক জানাস্থ্ি হস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পস্থ্ক্ষর COVID-19 এর সস্থ্দহভাজন র্া রনরিি খকস র্া COVID-19 এ আক্রান্ত র্েরির সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ র্া
কাোকারে খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর পর কাস্থ্জ রফস্থ্র আসস্থ্ি চাও়ো কমযচারীস্থ্দর সংক্রান্ত খপ্রাস্থ্টাকল র্া পরলরস জানার জনে
"COVID-19 সংক্রমর্ র্া এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর পর কাস্থ্জ রফস্থ্র আসা সরকারর ও খর্সরকারর কমযচারীস্থ্দর জনে
অন্তর্যিীকালীন রনস্থ্দযরিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) খদো উরচি।

•

দা়ের্দ্ধ পস্থ্ক্ষর উরচি খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর একটি খকন্দ্রী়ে র্েরি রনধযারর্ করা, র্া কার্যকলাপ, অর্যান, রিফট র্া রদন
দ্বারা পররর্রিয ি হস্থ্ি পাস্থ্র, খর্ সকল কমযচারীর প্রশ্নপত্র গ্রহর্ এর্ং র্াচাই করার জনে দা়েী, এই ধরস্থ্নর
খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর র্েরি কমযচারী এর্ং আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর জনে পাটিয রহস্থ্সস্থ্র্ রচরিি করা হস্থ়্েস্থ্ে র্াস্থ্ক
িারা পস্থ্র COVID-19 সম্পরকয ি উপসগয অনুভর্ করস্থ্ে রক না িা জানাস্থ্র্।

•

দা়ের্দ্ধ পক্ষস্থ্দর সুরক্ষার রনরীক্ষর্কারী করার জনে একটি যান রনধযারর্ করস্থ্ি হস্থ্র্ র্ার দার়েস্থ্ত্বর মস্থ্ধে যানটির
রনরাপিা পররকল্পনার সমস্ত রদক ক্রমাগি খমস্থ্ন চলা হস্থ্চ্ছ রকনা অন্তভুয ি োস্থ্ক।
o

•

রচরিি খর্াগার্স্থ্গর র্েরিস্থ্ক ইরির্াচক সংক্রমস্থ্র্র ের্র খপস্থ্ি এর্ং সংরিষ্ট পররষ্কার করা এর্ং
জীর্ার্ুমুিকরস্থ্র্র প্ররক্র়ো শুরু করার জনে প্রস্তুি োকস্থ্ি হস্থ্র্।

র্িটা সম্ভর্, দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলর উরচি এমন সকল কমযচারী সহ প্রস্থ্িেক র্েরির একটি লগ র্জা়ে রাো, র্াস্থ্দর
কাস্থ্জর সাইট র্া এলাকা়ে অনোনে র্েরির সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ খর্াগাস্থ্র্াগ হস্থ্ি পাস্থ্র; খসই সকল আগি
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র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযক এর্ং খ রলভারর ো়িা র্া উপর্ুি র্েরিগি প্ররিরক্ষামূলক সরোম (PPE) এর সাস্থ্ে র্া
কন্টোক্টস্থ্লস মাধেম দ্বারা সঞ্চারলি হ়ে। লস্থ্গ খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে োকস্থ্ি হস্থ্র্, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত
হস্থ্ল র্াস্থ্ি সর্ পরররচরি িনাি করা খর্স্থ্ি পাস্থ্র, েুুঁস্থ্জ পাও়ো র্া়ে এর্ং িাস্থ্ক জানাস্থ্না র্া়ে। দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক
অর্িেই খেট এর্ং যানী়ে স্বাযে দপ্তস্থ্রর সংপিয েুুঁস্থ্জ খর্র করার উস্থ্দোগগুরলর সাস্থ্ে সহস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি হস্থ্র্।
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষ আগি র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে প্রদান করার জনে একটি রর্কল্প প্রদান করস্থ্ি
পাস্থ্র র্াস্থ্ি িাস্থ্দর লগ রাো খর্স্থ্ি পাস্থ্র এর্ং প্রস্থ়্োজস্থ্ন খর্াগাস্থ্র্াগ করা খর্স্থ্ি পাস্থ্র। দা়ের্দ্ধ পক্ষ আগি
র্েরি/খেস্থ্লা়ো়ি/দিযকস্থ্দর খর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে প্রদান করার জনে র্াধে করস্থ্ি পারস্থ্র্ না র্া খসর্া খদও়োর পূস্থ্র্য
িনািকরর্ িেে চাইস্থ্ি পারস্থ্র্ না র্া এর্ং িনািকরর্ িেে প্রস্থ়্োজন না হস্থ্ল িাস্থ্দর খসর্া প্রদাস্থ্ন অস্বীকৃ রি
জানাস্থ্ি পারস্থ্র্ না।

B. শনাক্ত এবং েুৌঁস্থ্জ খবর করা
•

দা়ের্দ্ধ পক্ষগস্থ্র্র সাইস্থ্ট খকাস্থ্না কমযচারীর COVID-19 পরীক্ষা়ে পরজটিভ ফলাফল হস্থ়্েস্থ্ে র্স্থ্ল জানস্থ্ি পারস্থ্ল
িাস্থ্দর অর্িেই অরর্লস্থ্ে খেট এর্ং যানী়ে স্বাযে রর্ভাগস্থ্ক খসই সম্পস্থ্কয জানাস্থ্ি হস্থ্র্।

•

খটরেংস্থ়্ে একজন র্েরি পরজটিভ হস্থ্ল, দা়ের্দ্ধ পক্ষগর্স্থ্ক কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র ঐ র্েরির সংপস্থ্িয আসা সকলস্থ্ক রচরিি
করার জনে খেট এর্ং যানী়ে স্বাযে দপ্তস্থ্রর সাস্থ্ে সহস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং কমীটি প্রেম COVID-19 এর
উপসগয খর্াধ করার র্া পরজটিভ খটে হও়োর, এর মস্থ্ধে খর্টি আস্থ্গ হস্থ়্েস্থ্ে, িার 48 ঘণ্টা আস্থ্গ সাইস্থ্ট প্রস্থ্র্ি
করা সকল কমযচারী, খভন্ডর, এর্ং অনোনে র্েরিস্থ্দর সম্পস্থ্কয খেট এর্ং যানী়ে স্বাযে দপ্তরস্থ্ক অর্গি করস্থ্ি হস্থ্র্,
রকন্তু র্ুিরাষ্ট্রী়ে এর্ং খেস্থ্টর আইন ও রর্ধাস্থ্নর আর্রিেকিা অনুর্া়েী খগাপনী়েিা র্জা়ে রােস্থ্ি হস্থ্র্।

•

খেট এর্ং যানী়ে স্বাযে রর্ভাগগুরল সংক্রারমি অের্া সংপস্থ্িয আসা র্েরির খহাম আইস্থ্সাস্থ্লিন অের্া খকা়োস্থ্ররন্টন
সস্থ্মি রনরীক্ষস্থ্র্র র্ের্যা র্াস্তর্া়েন করস্থ্র্ এর্ং গরিরর্রধ সীরমি করস্থ্র্।

•

খর্ র্েরিস্থ্দর COVID-19 োকা র্েরির ঘরনষ্ট র্া রনকট সংপস্থ্িয এস্থ্সস্থ্েন র্স্থ্ল সিকয করা হস্থ়্েস্থ্ে, এর্ং ট্রোরকং
র্া অনে খকাস্থ্না পদ্ধরি অর্লেন করস্থ্ি সিকয করা হস্থ়্েস্থ্ে, সিকয হও়োর পস্থ্র িাস্থ্দর রনস্থ্জস্থ্দর রনস্থ়্োগকিয ার
কাস্থ্ে রনস্থ্জস্থ্দরই ররস্থ্পাটয করস্থ্ি হস্থ্র্ এর্ং উপস্থ্রর উস্থ্িরেি খপ্রাস্থ্টাকল খমস্থ্ন চলস্থ্ি হস্থ্র্।

IV. অপাস্থ্রটর পররকল্পনা
দা়ের্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক সহস্থ্জই খচাস্থ্ে পস্থ্র এমন যাস্থ্ন অর্িেই কমীস্থ্দর জনে সাইস্থ্ট সম্পূর্য করা রনরাপিার পররকল্পনা
খপাে করস্থ্ি হস্থ্র্। COVID-19 রর্স্তার খেস্থ্ক রক্ষা করস্থ্ি র্ের্সার মারলক এর্ং পররচালকস্থ্দর উন্নি পররকল্পনা
উন্ন়েস্থ্ন গাই করার জনে রাজে একটি র্ের্সা পুনরা়ে খোলার রনরাপিা পররকল্পনার খটমস্থ্েট উপলব্ধ কস্থ্রস্থ্ে।
অরিররক্ত রনরাপত্তা িিে, রনস্থ্দবরশকা এবং সম্পদ পাওো র্াস্থ্ব এোস্থ্ন:
ঝুুঁ রক মূলো়েন, রর্স্তার হ্রাসকারী আচরর্গুরলর প্রচার, স্বাযেসম্মি কার্যপররচালনা এর্ং পররস্থ্র্ি র্জা়ে রাো, এর্ং খকউ
অসুয হস্থ্ল িার জনে প্রস্তুরি সম্পস্থ্কয সাধারর্ রনস্থ্দযিনার জনে, CDC এর ই়েুে খপাটযস্থ্সর জনে রর্স্থ্র্চে রর্ে়েসমূহ
(Considerations for Youth Sports) খদেুন।
রনউ ই়েকয খেট স্বাযে দপ্তস্থ্রর নস্থ্ভল কস্থ্রানাভাইরাস্থ্সর (COVID-19) ওস্থ়্ের্সাইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
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মারকয ন র্ুিরাস্থ্ষ্ট্রর খরাগ রন়েন্ত্রর্ ও প্ররিস্থ্রাধ কস্থ্রাভাইরাস (COVID-19) ওস্থ়্ের্সাইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
খপিাগি রনরাপিা এর্ং স্বাযে প্রিাসন COVID-19 ওস্থ়্ের্সাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনস্থ্ের রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন খর্ আপরন এই রনস্থ্দবরশকা অনুর্ােী পররোলনা করার জনে আপনার
দােবদ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্ছন এবং বুস্থ্ঝস্থ্ছন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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