COVID-19 জন স্বস্থ্য সঙ্কটের সমটের ট্রেড স্কু ল এবং বযক্তিগত ক্তনটদে শনার অন্তবে তী
ক্তনটদে ক্তশকা
আপনার এই নক্তিটি পড়া হটে ট্রগটল আপক্তন ক্তনটে তা ক্তনক্তিত করটত পারটবন।
9 অক্টোবর 2020 পর্যন্ত

উটেশয
ট্রেড স্কু ল এবং ট্রবসরকোরী শিক্ষোর জন্য COVID-19 গণস্বোস্থ্য জরুশর অবস্থ্ো চলোকোলীন্ ("ট্রেড স্কু ল এবং ট্রবসরকোরী
শিক্ষোর জন্য অন্তবযর্তী COVID-19এর শন্ক্দয শিকো") ট্রেড স্কু ক্লর মোশলক/অপোক্রটর এবং অন্যোন্য ট্রবসরকোরী এবং
পশরক্েবো সরবরোহ করোর জন্য র্তোক্দর কমযচোরী, ঠিকোদোর, শবক্ের্তোরো এবং গ্রোহক/ শিক্ষোর্থীক্দর COVID-19 এর
প্রোদুর্যোব ট্রর্থক্ক সোবধোন্র্তো সংেোন্ত শবশধ-শন্ক্েধ প্রদোন্ করোর জন্য এই শন্ক্দয শিকো।
এই শন্ক্দয শিকো প্রক্র্োজয – শকন্তু সীমোবদ্ধ ন্য়-শন্ম্নশলশির্ত ধরক্ন্র সুশবধো এবং পশরক্েবোর মক্ধযেঃ র্োেো স্কু ল, পরীক্ষো
প্রস্তুশর্ত এবং টিউিন্, অক্টোক্মোবোইল ড্রোইশর্ং স্কু ল, কশিউটোর প্রশিক্ষণ, ট্রপিোদোরী ও বযবস্থ্োপন্ো উন্নয়ন্ প্রশিক্ষণ,
কসক্মক্টোলশজ এবং বোরবোর স্কু ল, ফ্লোইট প্রশিক্ষণ, লোইফগোডয প্রশিক্ষণ, বযশিগর্ত উন্নয়ন্ স্কু ল, এবং অন্যোন্য বোশণজয,
বৃশিমূলক, এবং ট্রটকশন্কযোল স্কু ল। এই শন্ক্দয শিকো উচ্চশিক্ষো প্রশর্তষ্ঠোন্ বো শপ্র-শকন্ডোরগোক্টযন্ ট্রর্থক্ক দ্বোদি ট্রেণীর স্কু ক্ল
প্রক্র্োজয ন্য়, র্ো চলমোন্ জন্স্বোস্থ্য জরুরী অবস্থ্োর সময় র্তোক্দর কোজকময এবং শেয়োকলোক্পর জন্য শন্উ ইয়কয রোক্জযর
স্বোস্থ্য শবর্োগ(DOH) পৃর্থক শন্ক্দয শিকো সোক্পক্ক্ষ: "COVID-19 জন্স্বোস্থ্য জরুরী অবস্থ্োর সমক্য় উচ্চশিক্ষোর জন্য অন্তবযর্তী
শন্ক্দয শিকো" (Interim Guidance for Higher Education during the COVID-19 Public Health Emergency) এবং
"COVID-19 জন্স্বোস্থ্য জরুরী অবস্থ্োর সমক্য় শপ্র-ট্রক ট্রর্থক্ক ট্রগ্রড 12 স্কু ক্ল বযশিগর্ত ট্রক্ষক্ে অন্তবযর্তী শন্ক্দয শিকো"
(Interim Guidance for In-Person Instruction at Pre-K to Grade 12 Schools during the COVID-19 Public
Health Emergency), র্র্থোেক্ম। ট্রকোন্ উচ্চশিক্ষো প্রশর্তষ্ঠোন্ বো শপ্র-শকন্ডোরগোক্টযন্ ট্রর্থক্ক ট্রগ্রড 12 ট্রেশণর স্কু ল পর্যন্ত ট্রর্
ট্রকোন্ বোশণজয বো ট্রবসরকোরী শন্ক্দয িন্োর জন্য, এই ধরক্ন্র প্রশর্তষ্ঠোন্ এবং স্কু ক্লর জন্য প্রক্র্োজয শন্ক্দয শিকো এবং
প্রক্য়োজন্ীয় বযোপক পশরকল্পন্োগুশল রক্য় র্োক্ব ট্রর্ এই অন্তবযর্তী শন্ক্দয শিকোর মক্ধয ট্রর্ সর্তকয র্তো আক্ে র্তোর সোক্র্থ ট্রকোন্
পোর্থযকয আক্ে।
উপরন্তু, ট্রর্ সব শিক্ল্পর জন্য DOH শিল্প-শন্শদয ষ্ট শন্ক্দয শিকো (উদোহরণস্বরূপ, শন্মযোণ, উৎপোদন্, বযশিগর্ত র্ত্ন) জোশর
কক্রক্ে, ট্রসসব শিক্ল্প শন্ক্দয িন্োমূলক কমযসূচী অবিযই শিল্প-শন্শদয ষ্ট DOH শন্ক্দয শিকো বশণযর্ত উর্য় শন্ক্দয শিকো, এবং ট্রসই
সোক্র্থ এই ডকুক্মন্ট অন্ুসরণ করক্র্ত হক্ব। এই শন্ক্দয শিকো সোক্পক্ক্ষ ট্রর্ ট্রকোক্ন্ো সুশবধোয় িোদয পশরক্েবো অবিযই DOH
"COVID-19 জন্স্বোক্স্থ্য জরুরী অবস্থ্ো চলোকোলীন্ িোদয পশরক্েবোগুশলর জন্য অন্তবযর্তী শন্ক্দয শিকো" ট্রর্ত (Interim
Guidance for Food Services During the COVID-19 Public Health Emergency) ট্রদওয়ো শন্ক্দয ি অন্ুসরণ করক্র্ত
হক্ব। এই শন্ক্দয শিকো সোক্পক্ক্ষ ট্রর্ ট্রকোক্ন্ো সুশবধোয় িুচক্রো বযবসোশয়ক শেয়োকলোপগুশল DOH-র "COVID-19 জন্স্বোক্স্থ্যর
জরুরী অবস্থ্োর সময় প্রক্য়োজন্ীয় এবং II পর্যোয় িুচক্রো বযবসোশয়ক শেয়োকলোক্পর জন্য অন্তবযর্তী শন্ক্দয শিকো" (Interim
Guidance for Essential and Phase II Retail Business Activities During the COVID-19 Public Health
Emergency)। এই শন্ক্দয শিকো সোক্পক্ক্ষ ট্রর্ ট্রকোক্ন্ো সুশবধোয় িুচক্রো বযবসোশয়ক শেয়োকলোপগুশল DOH-র "COVID-19
জন্স্বোক্স্থ্যর জরুরী অবস্থ্ো চলোকোলীন্ সমক্য় অশফস-শর্শিক কোক্জর জন্য অন্তবযর্তী শন্ক্দয শিকো" (Interim Guidance for
Office-Based Work During the COVID-19 Public Health Emergency) অন্ুসরণ করক্র্ত হক্ব।
এই শন্ক্দয শিকোগুশল ট্রকবলমোে ন্ূযন্র্তম প্রক্য়োজন্ীয়র্তো এবং ট্রর্ ট্রকোক্ন্ো ট্রেড স্কু লগুশল বো ট্রবসরকোরী শন্ক্দয শিকো সুশবধো বো
পশরক্েবোর মোশলক/অপোক্রটর অশর্তশরি সর্তকয র্তো শবন্োমূক্লয সরবরোহ করক্র্ত এবং শন্ক্েধোজ্ঞো জোশর করক্র্ত পোক্রন্। এই

শন্ক্দয শিকোগুশল প্রকোিন্োর সময় সবযোশধক পশরশচর্ত জন্স্বোক্স্থ্যর অর্যোক্সর উপর শর্শি করো, এবং ট্রর্ ন্শর্থর উপর শন্র্য র
কক্র এই শন্ক্দয শিকো তর্তশর হক্য়ক্ে র্তো প্রোয়িই পশরবশর্তযর্ত হক্র্ত পোক্র এবং পশরবশর্তযর্ত হক্য় র্থোক্ক। দোয়বদ্ধ পক্ষগণ - শন্ক্চ
ট্রর্র্োক্ব সংজ্ঞোশয়র্ত করো হক্য়ক্ে – বোশণশজযক স্কু ল, এবং বযশিগর্ত শন্ক্দয িন্ো কোর্যেম এবং শেয়োকলোক্পর সোক্র্থ সিশকয র্ত
সমস্ত স্থ্োন্ীয়, রোক্জযর এবং ট্রফডোরোল আবশিযকর্তোগুশল ট্রমক্ন্ চলোর জন্য দোয়ী। এেোড়োও দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল এই
আবশিযকর্তোয় ট্রর্ ট্রকোন্ও হোলন্োগোদকরক্ণর সোক্র্থ সঙ্গর্ত র্থোকোর জন্য দোয়ী, এবং র্তোর সোক্র্থ ট্রর্ ট্রকোন্ও বোশণশজযক স্কু ল,
এবং বযশিগর্ত শন্ক্দয িন্ো কোর্যেম এবং শেয়োকলোপ এবং/অর্থবো সোইক্টর শন্রোপিো পশরকল্পন্োর মক্ধয র্তো অন্তর্ুয ি করোর
জন্য দোয়বদ্ধ র্থোকক্ব।

পেভূ ক্তম
7ই মোচয, 2020 র্তোশরক্ি, গর্ন্যর অযোন্ড্রু এম. কুওক্মো COVID-19 এর পশরক্প্রশক্ষক্র্ত একটি জরুশর অবস্থ্ো ট্র োেণো কক্র
শন্বযোহী আক্দি 202 জোশর কক্রন্। সমগ্র শন্উইয়কয জুক্ড় COVID-19 এর কশমউশন্টি েোন্সশমিন্ ক্টক্ে। আক্রো েশড়ক্য়
পড়ো হ্রোস করক্র্ত, ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, বযশিক্দর মক্ধয অবিযই অন্তর্ত 6 ফু ক্টর সোমোশজক দূরত্ব বজোয় রোিক্র্ত হক্ব।
20 মোচয 2020 র্তোশরক্ি গর্ন্যর কুওক্মো শন্বযোহী আক্দি 202.6 জোশর কক্রন্, র্োক্র্ত সমস্ত ট্রগৌণ বযবসোগুশলক্ক দপ্তক্রর
দপ্তর মধযস্থ্ কমীক্দর কোজকমযক্ক বন্ধ রোিোর শন্ক্দয ি ট্রদওয়ো হয়। অর্তযোবিযক বযবসো, ট্রর্মন্ এিোয়োর ট্রেট
ট্রডক্র্লপক্মন্ট কক্পযোক্রিন্ (Empire State Development Corporation, ESD) এর শন্ক্দয শিকো দ্বোরো সংজ্ঞোশয়র্ত, এই
সিরীক্র উপশস্থ্শর্ত সংেোন্ত সীমোবদ্ধর্তোর অধীন্ শেল ন্ো, শকন্তু, র্তোক্দর DOHদ্বোরো জোশর করো একটি পশরষ্কোর এবং
শন্রোপদ কময পশরক্বি বজোয় রোিোর জন্য শন্ক্দয িন্ো ও আক্দি ট্রমক্ন্ চলোর জন্য শন্ক্দয ি করো হয়, এবং দৃঢ়র্োক্ব র্র্তটো
সোমোশজক দূরত্ব বযবস্থ্ো বজোয় রোিোর জন্য আহ্বোন্ জোন্োক্ন্ো হয়।
12ই এশপ্রল, 2020 র্তোশরক্ি, গর্ন্যর কুওক্মো সমসস্ত অর্তযোবিযকীয় বযবসোয়ীক প্রশর্তষ্ঠোন্ক্ক র্তোর কমীক্দর, র্োরো কমযস্থ্ক্ল
উপশস্থ্র্ত আক্ে, শবন্োমূক্লয র্তোক্দর মুক্ির আচ্ছোদন্, র্ো র্তোক্দর কোক্জর সময় জন্সোধোরণ বো গ্রোহকক্দর সক্ঙ্গ সরোসশর
সংক্র্োগ টোর সময় অবিযই বযবহোর করক্র্ত হক্ব, র্তো প্রদোন্ করক্র্ত শন্বযোহী আক্দি 202.16 জোশর কক্রশেক্লন্। 15
এশপ্রল 2020 র্তোশরক্ি গর্ন্যর কুওক্মো শন্বযোহী আক্দি 202.17 জোশর কক্রক্েন্ র্ো দুই বেক্রর ট্রবশি বয়সী এবং
শচশকৎসোগর্তর্োক্ব মুক্ির আবরণ সহন্ করক্র্ত সক্ষম সকলক্ক একটি সবযজন্ীন্ স্থ্োক্ন্ এবং র্িন্ সোমোশজক দূরত্ব বজোয়
রোিো সম্ভব ন্য়, বো র্িন্ সোমোশজক দুরত্ব বজোয় রোিক্েন্ ন্ো, র্তিন্ র্তোক্দর ন্োক ও মুি একটি মোস্ক অর্থবো কোপক্ড়র
তর্তশর মুক্ির আবরণ শদক্য় ঢোকোর জন্য শন্ক্দয ি ট্রদয়। 16 এশপ্রল 2020 র্তোশরক্ি গর্ন্যর কুওক্মো শন্বযোহী আক্দি 202.18
জোশর কক্রন্ র্ো সরকোরী এবং ট্রবসরকোরী পশরবহণ বো অন্যোন্য র্োড়োর পশরবহণ বযবহোর করো দুই বেক্রর ট্রবশি
বয়ক্সর এবং শচশকৎসোগর্তর্োক্ব একটি মুক্ির আবরণ সহণ করক্র্ত সক্ষম সকল মোন্ুেক্ক অবিযই ট্রকোন্ র্োেোর সময়
র্তোক্দর ন্োক এবং মুক্ির উপর একটি মোস্ক অর্থবো মুক্ির আবরণ পরোর শন্ক্দয ি ট্রদয়। এেোড়োও সরকোশর বো ট্রবসরকোশর
পশরবহক্ন্র ট্রর্ ট্রকোন্ পশরচোলক বো চোলকক্ক একটি মুক্ির আবরণ বো মোস্ক র্ো র্তোক্দর ন্োক এবং মুি ট্রঢক্ক রোক্ি, টো
পরোর শন্ক্দয ি ট্রদয় র্িন্ ট্রর্তমন্ ট্রকোন্ গোশড়ক্র্ত ট্রকোন্ র্োেী র্থোক্ক। 29 ট্রম 2020 র্তোশরক্ি গর্ন্যর কুওক্মো শন্বযোহী আক্দি
202.34 জোশর কক্রন্, র্ো বযবসোর পশরচোলক/মোশলকক্দর ট্রসই সব মোন্ুক্ের প্রক্বিোশধকোর প্রর্তযোহোর করোর অশধকোর
অন্ুক্মোদন্ কক্র, র্োরো মুি ট্রঢক্ক রোিোর বো মোস্ক সংেোন্ত বোধযবোধকর্তো ট্রমক্ন্ চলক্র্ত বযর্থয হন্।
26ট্রি এশপ্রল, 2020 র্তোশরক্ি গর্ন্যর কুওক্মো ট্র োেণো কক্রন্ ট্রর্ র্তর্থয-পশরচোশলর্ত, আঞ্চশলক শবক্েেক্ণ পর্যোয় শর্শিক্র্ত
শন্উইয়ক্কয শিল্প এবং বযবসো পুন্রোয় ট্রিোলোর বযোপোক্র পর্যোয় শর্শিক দৃশষ্টর্শঙ্গ গ্রহণ করো হক্ব। 4 ট্রম 2020 র্তোশরক্ি
গর্ন্যর বযবস্থ্ো কক্রন্ ট্রর্ ন্র্তুন্ COVID-19 সংেমণ জন্সোস্থ্ পশরক্েবো লক্ষণ শর্শিক পরীক্ষো এবং কন্টোট ট্রেশসং সহ
জন্স্বোক্স্থ্যর শবশর্ন্ন শদক মোর্থোয় ট্ররক্ি আঞ্চশলক শবক্েেণটি করো হক্ব। 11 ট্রম, 2020-এ, গর্ন্যর কুওক্মো ট্র োেণো
কক্রন্ ট্রর্, শন্উ ইয়ক্কয র ট্রবি শকেু অঞ্চক্ল 15 ট্রম, 2020-এর প্রর্থম পর্যোয় শুরু হক্ব, র্ো উপলর্য আঞ্চশলক ট্রমশেক্স
এবং সূচক্কর উপর শর্শি কক্র। 29 ট্রি ট্রম, 2020 র্তোশরক্ি, গর্ন্যর কুওক্মো ট্র োেণো কক্রক্েন্ ট্রর্ ট্রেক্টর শবশর্ন্ন
অঞ্চক্ল শরওক্পশন্ংক্য়র শদ্বর্তীয় পর্যোয় শুরু হক্ব, এবং র্োইরোসটি শকর্োক্ব প্রশর্তক্রোধ করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র র্তো অন্বরর্ত
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পর্যক্বক্ষণ করোর জন্য শন্উ ইয়কয বোসী, সরকোরী কমযকর্তযো এবং শবক্িেজ্ঞক্দর জন্য রোক্জযর শবস্তৃ র্ত ট্রডটো সংগ্রক্হর প্রক্চষ্টোক্ক
একশের্ত করক্র্ত একটি ন্র্তুন্ প্রোরশম্ভক সর্তকীকরণ ডযোিক্বোডয বোস্তবোয়ন্ বযবহোর করোর কর্থোও ট্র োেণো কক্রক্েন্। 11 জুন্
2020, গর্ন্যর কুওক্মো ট্র োেণো কক্রন্ ট্রর্ 12 জুন্ 2020 র্তোশরক্ি শন্উ ইয়ক্কয র ট্রবি শকেু অঞ্চক্ল পুন্রোয় ট্রিোলোর
র্তৃর্তীয় পর্যোয় আরম্ভ হক্ব। 24 জুন্, 2020 র্তোশরক্ি গর্ন্যর কুক্য়োক্মো ট্র োেণো কক্রন্ ট্রর্ ট্রেক্টর ট্রবি কক্য়কটি অঞ্চল
26 জুন্, 2020 ট্রর্থক্ক পুন্রোয় ট্রিোলোর চর্তুর্থয পর্যোক্য় প্রক্বি করক্র্ত র্োক্চ্ছ। জুলোই 20, 2020 ন্োগোদ, শন্উ ইয়কয শসটি
সহ শন্উ ইয়ক্কয র সব অঞ্চল, ট্রেক্টর পুন্রোয় ট্রিোলোর চর্তুর্থয পর্যোক্য় ট্রপৌৌঁক্েক্ে।
শন্ম্নশলশির্ত মোন্দণ্ডগুশলর পোিোপোশি, বযবসোগুশলক্ক স্বোস্থ্য শবর্োগ (Department of Health, DOH) এর জোশর করো
পশরচ্ছন্ন এবং শন্রোপদ কময পশরক্বি বজোয় রোিোর শন্ক্দয িন্ো ও আক্দি ট্রমক্ন্ চলো অবযোহর্ত রোিক্র্ত হক্ব।
অন্ুগ্রহ কক্র লক্ষয করুন্ ট্রর্, শন্উ ইয়কয ট্রেট দ্বোরো ইসুয করো অন্যোন্য পশরচোলন্োশবশধ ট্রর্থক্ক এই ন্শর্থক্র্ত উক্েি করো
পশরচোলন্ো শবশধ পৃর্থক, অশধক সোম্প্রশর্তক শন্ক্দয শিকো প্রক্য়োগ করো হক্ব।

ক্তনউ ইেকে রাটজয ট্রেড স্কু ল এবং বযক্তিগত ক্তনটদে শনার দােবদ্ধ পক্তরোলনার মানদণ্ড
আক্মশরকোন্স উইর্থ শডজোশবশলটিজ অযোট (Americans with Disabilities Act, ADA), ট্ররোগ শন্য়ন্ত্রণ ও প্রশর্তক্রোধ
ট্রকন্দ্র(Centers for Disease Control and Prevention, CDC), পশরক্বিগর্ত সুরক্ষো এক্জশন্স (Environmental
Protection Agency, EPA) এবং মোশকয ন্ র্ুিরোক্ের েম শবর্োক্গর (United States Department of Labor)
ট্রপিোগর্ত শন্রোপিো ও স্বোস্থ্য প্রিোসন্ (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অন্ুরূপ
ন্ূযন্র্তম মোন্দণ্ড সহ প্রক্র্োজয ট্রফডোক্রল প্রক্য়োজন্ীয়র্তো, র্তক্ব এক্র্ত সীমোবদ্ধ ন্য়, ন্ূযন্র্তম রোক্জযর মোন্দণ্ড পূরণ ন্ো কক্র
ট্রকোন্ও বোশণশজযক স্কু ল এবং/অর্থবো বযশিগর্ত শন্ক্দয িন্ো কোর্যেম পশরচোশলর্ত হক্র্ত পোরক্ব ন্ো।
এই শন্ক্দয শিকোর মক্ধয র্থোকো রোক্জযর মোন্দণ্ডগুশল COVID-19 জণস্বোক্স্থ্যর জরুরী অবস্থ্োর সময় পশরচোশলর্ত সকল
বোশণশজযক স্কু ল, এবং বযশিগর্ত শন্ক্দয িন্ো কোর্যেম এবং শেয়োকলোক্পর ট্রক্ষক্ে প্রক্র্োজয র্র্তক্ষণ ন্ো রোজয কর্তৃযক বোশর্তল বো
সংক্িোধন্ করো হয়। বোশণশজযক স্কু ল এবং/অর্থবো বযশিগর্ত শন্ক্দয ি ট্রকন্দ্র/ট্রফশসশলটির মোশলক/পশরচোলক, অর্থবো
মোশলক/পশরচোলক কর্তৃযক শন্শদয ষ্ট করো অন্য ট্রকোন্ও পক্ষ (উর্য়ক্ক্ষক্েই, "দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল"), এই মোন্দণ্ডগুশল পূরক্ণর
জন্য দোয়বদ্ধ র্থোকক্বন্।
এই শন্ক্দয শিকোটির উক্েক্িয, এিোক্ন্ উশেশির্ত "ট্রফশসশলটি" িব্দটি ট্রর্ ট্রকোন্ও স্কু ল বো শিক্ষোর স্থ্োন্, বযবসো বো বোশণশজযক
র্বন্, বোসস্থ্োন্ বো আবোশসক র্বন্, র্োন্বোহন্ বো অন্য ট্রকোন্ও অবস্থ্োন্ক্ক শন্ক্দয ি করক্র্ত পোক্র, ট্রর্িোক্ন্ বোশণশজযক স্কু ল
বো বযশিগর্ত শন্ক্দয িন্ো কোর্যেম বো শেয়োকলোপ সং টির্ত হয়।
শন্ম্নশলশির্ত শন্ক্দয শিকো শর্তন্টি পৃর্থক ট্রেণী শ ক্র গক্ড় উক্েক্ে: মোন্ুে, স্থ্োন্, এবং প্রশেয়ো।

I. মানুষ
A. শারীক্তরক দূরত্ব
•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ একটি শন্শদয ষ্ট জোয়গোয়, কমী সংিযো এবং ট্রের্তোক্দর/শিক্ষোর্থীক্দর
উপশস্থ্শর্ত, দিল িংসোপে দ্বোরো শন্ধযোশরর্ত সবযোশধক সংিযোর 50% এর ট্রবশি হক্র্ত পোরক্ব ন্ো, র্োর মক্ধয কমী,
ট্রের্তো/শিক্ষোর্থীরো অন্তর্ুয ি, এবং র্তোক্দর উর্য়ক্কই ট্রসই সকল বযশিক্দর ট্রর্থক্ক েয় ফু ট দূরত্ব বজোয় রোিক্র্ত হক্ব
অর্থবো িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো বযবহোর করক্র্ত হক্ব র্োরো একই বোসস্থ্োক্ন্র/পশরবোক্রর সদসয ন্য় এবং, সকল
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পশরশস্থ্শর্তক্র্ত, র্তোক্দর র্তিন্ই ট্রফশসশলটিক্র্ত প্রক্বক্ির অন্ুমশর্ত ট্রদওয়ো হক্ব র্শদ র্তোরো একটি গ্রহণক্র্োগয মুক্ির আবরণ
পক্র র্থোক্কন্, র্শদ ট্রসই ট্রের্তো/শিক্ষোর্থী দুই বেক্রর ট্রবশি বয়সী এবং শচশকৎসোগর্তর্োক্ব ট্রসই ধরক্ন্র আবরণ সহয
করক্র্ত সক্ষম হন্।
•

•

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ সব সময় কমী, ট্রের্তো/শিক্ষোর্থী সহ সকল বযশিক্দর মক্ধয অন্তর্ত েয়
ফু ক্টর দূরত্ব বজোয় রোিো হয়, (উদোহরণস্বরূপ, ট্রডক্স্কর মক্ধয দূরত্ব), র্শদ ন্ো এই ধরক্ন্র বযশিরো একই
পশরবোর/বোসস্থ্োক্ন্র সদসয হন্, অর্থবো শন্রোপিো বো মূল কোর্যকলোক্পর জন্য স্বল্প দূরক্ত্বর প্রক্য়োজন্ হয়
(উদোহরণস্বরূপ, অপোক্রটিং ট্ররশজেোর, চলমোন্ সরঞ্জোম, একটি এশলক্র্টর বযবহোর করো, ট্রমোটর গোশড় চোলোক্ন্ো),
ট্রসক্ক্ষক্ে, ট্রসই বযশিক্দর অবিযই একটি গ্রহণক্র্োগয মুক্ির আবরণ পরক্র্ত হক্ব। ট্রর্িোক্ন্ েয় ফু ট দূরত্ব রোিো সম্ভব
ন্য়, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল ট্রসিোক্ন্ বযশিক্দর মক্ধয র্র্থোর্র্থ িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো বযবহোর করক্র্ত পোক্র, র্ো বোয়ু প্রবোহ,
র্তোপ, িীর্তলকরণ, বো বোয়ুচলোচলক্ক প্রর্োশবর্ত কক্র ন্ো, অর্থবো অন্যর্থোয় একটি স্বোস্থ্যজশন্র্ত বো শন্রোপিোর ঝুৌঁ শক
উপস্থ্োপন্ কক্র ন্ো।
o

ট্রর্ ট্রকোন্ও সময় অন্য বযশির েয় ফু ট দূরক্ত্বর মক্ধয র্থোকোকোলীন্ এবং র্িন্ই র্তোরো ট্রের্তো/শিক্ষোর্থীক্দর সোক্র্থ
কক্র্থোপকর্থক্ন্ জশড়র্ত হক্বন্ (উদোহরণস্বরূপ, একজন্ েোেক্ক ট্রিিোক্ন্ো), র্তিন্ কমীক্দর অবিযই গ্রহণক্র্োগয মুক্ির
আবরণ পরক্র্ত হক্ব, দূরত্ব শন্শবযক্িক্ে। র্শদ অন্য বযশি অপ্রর্তযোশির্তর্োক্ব েয় ফু ক্টর কোক্ে চক্ল আক্স, র্তোহক্ল
বযশিক্দর অবিযই মুক্ির আবরণ পরোর জন্য প্রস্তুর্ত র্থোকক্র্ত হক্ব, র্শদ ন্ো ট্রসই বযশিরো একই
পশরবোর/বোসস্থ্োক্ন্র সদসয হন্।

o

COVID-19 এর জন্য গ্রহণক্র্োগয মুি আবরক্ণর মক্ধয অন্তর্ুয ি, শকন্তু এক্র্তই সীমোবদ্ধ ন্য়, কোপড়-শর্শিক মুি
আবরণ এবং শন্ষ্পশিক্র্োগয মোস্ক র্ো মুি এবং ন্োক উর্য় ট্রঢক্ক রোক্ি।

o

র্শদও, ট্রর্সব ট্রক্ষক্ে সোধোরণর্ত কোক্জর প্রকৃ শর্তর কোরক্ণ বযশিগর্ত প্রশর্তরক্ষোমূলক সরঞ্জোম শহসোক্ব উচ্চ মোেোর
সুরক্ষো প্রক্য়োজন্ হয় ট্রসসব ট্রক্ষক্ে কোপড়, শডসক্পোক্জবল, বো অন্যোন্য উপকরক্ণ তর্তশর মুি আবরণ কমযক্ক্ষক্ের
কোর্যকলোক্পর জন্য মুি আবরণ শহসোক্ব গ্রহণক্র্োগয ন্য়। ট্রসই শেয়োকলোপগুশলর জন্য, OSHA শন্ক্দয শিকো অন্ুসোক্র
শবদযমোন্ শিল্প মোক্ন্র অধীক্ন্ বযবহৃর্ত N95 ট্ররশিক্রটর বো অন্যোন্য PPE বযবহোর করো চোশলক্য় র্োওয়ো
উশচর্ত।

o

ট্রফডোক্রল ADA এবং শন্উ ইয়কয ট্রেট এবং শসটির মোন্বোশধকোর আইক্ন্র সোক্র্থ সোমঞ্জসযপূণয র্োক্ব মুিোবরণ
পরোর প্রক্য়োজন্ীয়র্তো প্রক্য়োগ করক্র্ত হক্ব, ট্রর্মন্টো প্রক্র্োজয।

দোয়বদ্ধ পক্ষগণ কোক্জর এলোকো ও কমীর বসোর এলোকোর সংিযো বযবহোর পশরবর্তযন্ এবং/অর্থবো সীমোবদ্ধ করক্র্ত
পোক্র, র্োক্র্ত বযশিবগয সব শদক ট্রর্থক্ক অন্তর্ত েয় ফু ট (ট্রর্মন্-পোিোপোশি এবং এক্ক অপক্রর মুক্িোমুশি হওয়োর
সময়) বজোয় রোিক্র্ত পোক্রন্ এবং বযবহোক্রর মোক্ঝ পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি ন্ো কক্র র্তোক্দর ওয়োকয ক্েিন্গুশল
ট্রিয়োর ন্ো কক্রন্। ওয়োকয ক্েিন্গুশলর মক্ধয দূরত্ব বজোয় রোিো সম্ভব ন্ো হক্ল, দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক অবিযই মুক্ির
আবরক্ণর বযবহোর প্রক্য়োজন্ীয় করক্র্ত হক্ব, অর্থবো ট্রসইসব অঞ্চক্ল িোরীশরক পরশর্তবন্ধকর্তো স্থ্োপন্ করক্র্ত হক্ব
(ট্রর্মন্, প্লোশেক্কর শবর্োজক ট্রদওয়োল) ট্রর্িোক্ন্ ট্রসগুশল বোয়ুপ্রবোহ, র্তোপ, িীর্তলকরণ, বো বোয়ু চলোচলক্ক প্রর্োশবর্ত
করক্ব ন্ো, বো অন্যর্থোয় ট্রকোন্ও স্বোস্থ্যজশন্র্ত বো শন্রোপিোর ঝুৌঁ শকর কোরণ হক্ব ন্ো।
o

র্শদ বযবহোর করো হয়, র্তোহক্ল OSHA শন্ক্দয িোবলী অন্ুর্োয়ী িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো স্থ্োপন্ করো উশচর্ত।

o

বস্তুগর্ত বোৌঁধোর শবকল্পগুশল অন্তর্ুয ি করক্র্ত পোক্র: ফোশল কক্র কোটো পদয ো, শকউশবকল ওয়োল, ট্রপ্লশক্সগ্লোস বো ট্রসই
ধরক্ন্র উপকরণ, বো অন্যোন্য অপ্রক্বিয শবর্োজক বো পোটিযিন্।

o

ট্রিয়োরকৃ র্ত ওয়োকয ক্েিন্ (উদোহরণস্বরূপ "হট-ট্রডস্ক") অবিযই পশরষ্কোর করক্র্ত হক্ব এবং বযবহোরকোরীক্দর মক্ধয
জীবোণুমুি করক্র্ত হক্ব।

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর মক্ধয অন্তর্ত েয় ফু ট বযবধোন্ রোিো শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব। ট্রর্িোক্ন্
এটো সম্ভব ন্য়, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল শন্ম্নশলশির্ত শবকল্পগুশল বযবহোর করক্র্ত পোক্র:
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o

ট্রডক্স্কর মক্ধয িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো ইন্েল করো; এবং/অর্থবো

o

সংলগ্ন ট্রডস্কগুশল বন্ধ কক্র ট্রদওয়ো বো অপসোরণ করো।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক ট্রফশসশলটির ট্রলআউটগুশলক্র্ত পশরবর্তযন্ করক্র্ত উৎসোশহর্ত করো হয় র্োক্র্ত কমীক্দর কোক্জর সময়
এবং ট্রের্তো/শিক্ষোর্থীরো শন্ক্দয িন্ো গ্রহণ করোর সময়, কমী এবং ট্রের্তো/শিক্ষোর্থীরো সব শদক ট্রর্থক্ক কমপক্ক্ষ েয় ফু ট
দূরক্ত্ব র্থোক্কন্, র্শদ ন্ো ট্রসিোক্ন্ র্র্থোর্র্থ িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো র্থোক্ক (ট্রর্মন্ ট্রপ্লশক্সগ্রোস অর্থবো পোটিযিন্)।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক একই সমক্য় একোশধক বযশি দ্বোরো ট্রেোট স্থ্োন্গুশলর (উদোহরণস্বরূপ, কযোি ট্ররশজেোক্রর শপেক্ন্,
সোপ্লোই রুম, এশলক্র্টরগুশল, অশফসগুশল) বযবহোর শন্শেদ্ধ করো উশচৎ, র্শদ ন্ো একই সমক্য় এই ধরক্ন্র স্থ্োক্ন্ র্থোকো
সকল বযশিরো গ্রহণক্র্োগয মুক্ির আবরণ পক্র র্থোক্কন্ বো র্তোরো একই পশরবোক্রর/বোসস্থ্োক্ন্র সদসয হন্। র্তক্ব, মুক্ির
আবরণ বযবহোর করো সক্েও, ওই স্থ্োক্ন্ র্থোকো বযশির সংিযো কিন্ই স্থ্োক্ন্র সবযোশধক ধোরণক্ষমর্তোর 50% এর ট্রবশি
হক্র্ত পোরক্ব ন্ো, র্শদ ন্ো ট্রসটি একজন্ বযশির বযবহোক্রর জন্য তর্তশর করো হক্য় র্থোক্ক। দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক স্বোস্থ্য ও
শন্রোপিোর ট্রপ্রোক্টোকলগুশল ট্রমক্ন্ চলোর সোক্র্থ বোইক্রর বোর্তোস র্র্তটো শর্র্তক্র প্রক্বি করোক্ন্ো র্োয় র্তোর বযবস্থ্ো
(উদোহরণস্বরূপ, জোন্লো এবং দরজো িুক্ল রোিো) কক্র বোয়ু চলোচল বোড়োক্র্ত হক্ব। এেোড়োও, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর
উশচর্ত শলফক্টর ওক্য়টিং এলোকোয় সমোক্বি প্রশর্তক্রোধ করো এবং শলফক্টর শর্র্তর শর্ড় সীশমর্ত করোর জন্য অশর্তশরি
বযবস্থ্ো গ্রহণ করো, ট্রর্মন্ শসৌঁশড় বযবহোর সশেয় করো।

•

ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক কমীক্দর জন্য সমস্ত সচরোচর বযবহৃর্ত অর্যন্তরীণ এলোকোগুশলক্র্ত এবং ট্রর্িোক্ন্
লোইন্ তর্তশর হওয়োর সম্ভোবন্ো ট্রবশি বো মোন্ুে জমোক্য়র্ত হক্র্ত পোক্র এমন্ এলোকোগুশলক্র্ত (ট্রর্মন্ ক্লক ইন্/আউট
ট্রেিন্, স্বোস্থ্য শিশন্ংক্য়র ট্রেিন্, শবেোক্মর কক্ষ, সরঞ্জোম ট্রচকআউক্টর এলোকো, কযোি ট্ররশজেোক্রর এলোকো, ট্রিলোর
জন্য অক্পক্ষো করো, ইর্তযোশদ) েয় ফু ট দূরক্ত্বর বযবধোন্ উক্েি কক্র সোইক্ন্জ এবং দূরক্ত্বর মোকয োরগুশল ট্রপোে করো
উশচৎ।
o

দোয়বদ্ধ পক্ষগণ, ট্রডস্ক, ওয়োকয ক্েিন্ এবং অন্যোন্য সবযজন্ীন্ কোক্জর অঞ্চল বো ট্রর্ অঞ্চলগুশলক্র্ত জমোক্য়র্ত
হওয়োর সম্ভোবন্ো র্থোক্ক ট্রসগুশলর চোরশদক্ক েয় ফু ট দূরক্ত্বর বৃি শচশির্ত করক্র্ত ট্রবক্ে শন্ক্র্ত পোক্র।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল ট্রর্ ট্রকোন্ও সোবযজন্ীন্ অক্পক্ষোর এলোকো বন্ধ করোর কর্থো শবক্বচন্ো করক্র্ত পোক্র। এই ধরক্ন্র
জোয়গো ট্রিোলো র্থোকক্ল, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর শসটিং এলোকোর বযবস্থ্োয় (উদোহরণস্বরূপ, ট্রচয়োর, ট্রটশবল) পশরবর্তযন্ করো
উশচর্ত, র্োক্র্ত বযশিরো সব শদক ট্রর্থক্ক অন্তর্ত েয় ফু ট বযবধোক্ন্ র্থোক্কন্ (উদোহরণস্বরূপ, পোিোপোশি র্োক্ব এবং র্িন্
এক্ক অপক্রর মুক্িোমুশি হন্) বো িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো স্থ্োপন্ করো হয়, র্তো শন্শির্ত করো র্োয়।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক স্বোস্থ্য শবর্োগ (Department of Health, DOH) এর COVID-19 সোইক্ন্ক্জর সোক্র্থ সোমঞ্জসযপূণয
শন্দিযন্ স্থ্োপন্ করক্র্ত হক্ব। দোয়বদ্ধ পক্ষ র্তোক্দর কমযক্ক্ষে বো ট্রসটিং-এর উপর শর্শি কক্র শন্ক্জক্দর কোেমোইজড
শচি তর্তশর করক্র্ত পোক্র, এই ধরক্ন্র শচি শডপোটযক্মক্ন্টর শচক্ির সক্ঙ্গ সঙ্গশর্তপূণয হক্র্ত হক্ব। বযশিক্দর শন্ক্ম্নোি
শবেয়গুশল মক্ন্ কশরক্য় ট্রদওয়োর জন্য শচক্ির বযবহোর করো উশচর্ত:
o

র্তোরো অসুস্থ্ ট্রবোধ করক্ল বোশড়ক্র্ত র্থোকো।

o

র্তোক্দর ন্োক ও মুি মুক্ির আবরণ শদক্য় ট্রঢক্ক রোিো।

o

র্শদ র্তোরো সম্প্রশর্ত COVID-19 এর উক্েিক্র্োগয সোম্প্রদোশয়ক সংেমণ রক্য়ক্ে এমন্ একটি রোক্জয বো ট্রদক্ি শগক্য়
র্থোক্কন্, র্তোহক্ল স্বোস্থ্য শবর্োক্গর ভ্রমণ শন্ক্দয শিকো অন্ুসোক্র ট্রকোয়োক্রন্টোইন্ করক্র্ত হক্ব।

o

PPE সঠিকর্োক্ব রোিো এবং র্িন্ প্রক্য়োজন্, র্তো বোশর্তল করো।

o

িোরীশরক দূরক্ত্বর শন্ক্দয িোবলী ট্রমক্ন্ চলো।

o

COVID-19 এর উপসগয বো সংেমক্ণর প্রশর্তক্বদন্ করো, এবং শকর্োক্ব এটি করো উশচর্ত।

o

হোক্র্তর পশরচ্ছন্নর্তো এবং পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুিকরক্ণর শন্ক্দয শিকো অন্ুসরণ করো।
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o

র্র্থোর্র্থ শ্বোস-প্রশ্বোক্সর পশরচ্ছন্নর্তো এবং কোশির শিষ্টোচোর অন্ুসরণ করো।

B. আবদ্ধ স্থ্াটন সমাটবশ
•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণ, CDC এর "কক্রোন্োর্োইরোস ট্ররোগ 2019 (COVID-19) এর প্রশর্তশেয়োয় বযবসোশয়ক প্রশর্তষ্ঠোন্ এবং
শন্ক্য়োগকোরীক্দর পশরকল্পন্োর জন্য অন্তবযর্তীকোলীন্ শন্ক্দয িন্ো" (Interim Guidance for Businesses and Employers
to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) অন্ুর্োয়ী, জন্সমোগক্মর জন্সংিযো
কমোক্র্ত সিরীক্র জমোক্য়র্ত (ট্রর্মন্ ক্লোস, কন্ফোক্রন্স, অশফক্সর কোক্জর সময়) হওয়োর পশরবক্র্তয শর্শডও বো
ট্রটশলকন্ফোক্রশন্সং ট্রবক্ে শন্ক্র্ত পোক্রন্। র্িন্ শর্শডওকন্ফোক্রশন্সং বো ট্রটশলকন্ফোক্রশন্সং বোঞ্ছন্ীয় বো সম্ভবপর ন্য়,
র্তিন্ দোয়বদ্ধ পক্ষগণ উন্মুি, উিম বোয়ু চলোচল র্ুি জোয়গোয় ক্লোস বো শমটিং করো ট্রবক্ে শন্ক্র্ত পোক্রন্ এবং
শন্শির্ত করক্বন্ ট্রর্ বযশিগণ পরিক্রর মক্ধয েয় ফু ট সোমোশজক দূরত্ব বজোয় রোক্িন্ (ট্রর্মন্, দুটি ট্রচয়োক্রর মক্ধয
শকেু টো িোশল জোয়গো ট্রেক্ড় ট্রদওয়ো, কমীক্দর একটি কক্র ট্রচয়োর ট্রেক্ড় বসো)।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচর্ত দিলদোশরত্ব সীশমর্ত করো অর্থবো অপ্রক্য়োজন্ীয় সুক্র্োগ-সুশবধো এবং সোম্প্রদোশয়ক এলোকো র্ো
র্র্থোর্র্থ সোমোশজক দূরত্ব পোলক্ন্র সুক্র্োগ ট্রদয় ন্ো র্তো বন্ধ কক্র সোমোশজক দূরত্ব পোলন্ক্ক উৎসোশহর্ত করো। র্শদ
ট্রিোলো র্থোক্ক, দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক অবিযই এই ধরক্ন্র সরঞ্জোক্মর কোক্ে হযোন্ড সযোশন্টোইজোর বো জীবোণুন্োিক ওয়োইপ
উপলর্য করক্র্ত হক্ব (উদোহরণস্বরূপ, ট্রর্শন্ডং ট্রমশিন্, সোম্প্রদোশয়ক কশফ ট্রেিন্)।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর ট্রেোট এলোকোয়, ট্রর্মন্ শবেোমকক্ষ এবং ট্রেকরুম-এ পর্যোপ্ত সোমোশজক দূরক্ত্বর পোলক্ন্র বযবস্থ্ো করক্র্ত
হক্ব, এবং এই ধরক্ন্র এলোকোয় র্িন্ সোমোশজক দূরত্ব রক্ষো করো র্োক্ব ন্ো, র্তিন্ ট্রলোক সমোগম সীমোবদ্ধ রোিোর
জন্য শচি এবং সোইক্ন্জ (ট্রর্মন্ বযবহৃর্ত হক্চ্ছ শচি) বযবহোর করক্র্ত হক্ব।
o

•

•

ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব ট্রসিোক্ন্ দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর অবিযই সোইক্ন্জ, দিলকৃ র্ত মোকয োর অর্থবো অন্যোন্য পদ্ধশর্তক্র্ত
শবেোমকক্ক্ষর ধোরণ ক্ষমর্তো হ্রোস কক্র দূরত্ব শবশধমোলো পোলন্ শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব।

দোয়বদ্ধ পক্ষরো সোম্প্রদোশয়ক বোর্থরুক্মর জন্য সক্বযোিম অন্ুিীলন্ বোস্তবোয়ন্ করক্র্ত পোক্র, র্োর মক্ধয রক্য়ক্ে, শকন্তু
এক্র্তই সীশমর্ত ন্য়:
o

র্শদ েয় ফু ক্টর বযবধোন্ রোিো সম্ভব ন্ো হয়, র্তোহক্ল টয়ক্লট, শসঙ্ক এবং সোবোন্/কোগক্জর ট্রর্তোয়োক্লর
শডক্িন্সোরগুশলর মক্ধয িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো স্থ্োপন্ করো; এবং

o

িিযহীন্ সোবোন্ এবং কোগক্জর ট্রর্তোয়োক্লর শডসক্পন্সোর বযবহোর করো।

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচৎ র্র্তদূর সম্ভব র্তোক্দর কমীক্দর ট্রর্ ট্রকোন্ সমোক্বক্ির জন্য সোমোশজক বযবধোন্ (অর্থযোৎ েয়
ফু ট বযবধোন্) পোলন্ করোর উক্েক্িয (ট্রর্মন্ কশফ পোক্ন্র শবরশর্ত, িোবোর, শিফট শুরু/ট্রিে হওয়ো) সময়সূচী
আগু-শপেু করো।

C. কার্ে পক্তরোলনা সংক্রান্ত কার্ে কলাপ
•

র্র্তদূর সম্ভব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর গ্রুক্পর কোর্যকলোপ বো ক্লোস এমন্র্োক্ব গেন্ করো উশচর্ত র্োক্র্ত অ-সিশকয র্ত বযশি
বো গ্রুপগুশল (ট্রর্মন্, পশরবোর, বোসস্থ্োন্ বো পক্ষ) এক্ক অপক্রর শন্ষ্ঠ ট্রর্োগোক্র্োগ বো তন্কক্টযর মক্ধয আসো ট্রর্থক্ক
শবরর্ত র্থোক্ক।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর ট্রের্তো/শিক্ষোর্থীক্দর চোশহদো (উদোহরণস্বরূপ, ঝুৌঁ শকপূণয জন্সংিযো), প্রর্ুশিগর্ত ক্ষমর্তো এবং সোমক্র্থযযর
সীমোর উপর শন্র্য র কক্র ঐশর্তহযগর্ত স্বিরীক্র এবং দূরবর্তী ক্লোক্সর শমেণ তর্তশর করোর শবক্বচন্ো করো উশচর্ত।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচর্ত ওয়োক-ইন্ ক্লোক্সর প্রস্তোব শন্রুৎসোশহর্ত করো এবং অশগ্রম ক্লোক্সর জন্য সোইন্-আপ করোর
ন্ীশর্ত বোস্তবোয়ন্ করো, ট্রর্িোক্ন্ প্রক্র্োজয।
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o

•

র্র্তদূর কোর্যকর হয়, ট্রর্ গ্রোহক/শিক্ষোর্থীরো আক্গ ট্রর্থক্ক অযোপক্য়ন্টক্মন্ট কক্র আসক্বন্, র্তোক্দর অযোপক্য়ন্টক্মক্ন্টর
সময় ন্ো হওয়ো পর্যন্ত, এক হয় শন্ক্জক্দর গোশড়ক্র্তই অর্থবো অবস্থ্োক্ন্র বোইক্র েয় ফু ট দূরত্ব ট্ররক্ি অক্পক্ষো
করক্র্ত বলো উশচৎ। একইর্োক্ব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল র্শদ অযোক্পোক্য়ন্টক্মন্ট েোড়ো আসো গ্রোহকক্দর সোক্র্থ সোক্র্থই
পশরক্েবো শদক্র্ত ন্ো পোক্রন্, র্তোহক্ল ট্রসই সব গ্রোহকক্দর অযোক্পোক্য়ন্টক্মন্ট শদক্র্ত হক্ব এবং র্তোক্দর হয় শন্ক্জর
গোশড়ক্র্ত ন্য়র্ত বোইক্র েয় ফু ট দূরত্ব বজোয় ট্ররক্ি অক্পক্ষো করক্র্ত বলক্র্ত হক্ব।

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর শন্ম্নশলশির্ত পদ্ধশর্তগুশলর মোধযক্ম পোরিশরক সংক্র্োগ এবং জন্সমোগম কমোক্র্ত হক্ব এই ধরক্ণর
পদ্ধশর্তগুশলর মোধযক্ম:
o

ট্রর্িোক্ন্ সঠিক এবং সম্ভব, ট্রসিোক্ন্ ক্লোস বো কোক্জর সমক্য়র সোমঞ্জসয শবধোন্ করো;

o

ট্রকবলমোে ট্রসই কমীক্দর মক্ধয সিরীক্র উপশস্থ্শর্ত সীশমর্ত করক্র্ত হক্ব র্োক্দর কমযস্থ্োক্ন্ র্থোকো প্রক্য়োজন্;

o

দূরবর্তীর্োক্ব ট্রিিোর শবকল্প প্রদোন্ করো;

o

সোমোশজক দূরক্ত্বর শন্ক্দয শিকো পোলক্ন্র জন্য অন্-সোইট কমযচোরীর সংিযো হ্রোস করো;

o

কমযচোরী বো গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর সহক্র্োগী বো শবর্োগ তর্তশর করক্র্ত ক্লোস শিশডউক্লর ন্কিো পশরবর্তযন্ করো
(উদোহরণস্বরূপ, A/B দল);

o

শবশর্ন্ন ট্রেণীর গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর মক্ধয ট্রর্োগোক্র্োগ কমোক্র্ত এবং সোধোরণ এলোকোয় (উদোহরণস্বরূপ, হল,
ওয়োকওক্য়) শর্ড় কমোক্র্ত অন্-সোইট ক্লোক্সর সময়সূচী আগু-শপেু করো;

o

পশরবোক্রর সদসয/পশরবোক্রর সদসয/আইশন্ অশর্র্োবকরো ড্রপ-অফ এবং শপক-আক্পর জন্য ট্রফশসশলটির বোইক্র
অক্পক্ষো করো;

o

বযোশচং কোর্যেম, ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, র্োক্র্ত কমীরো সোমোশজক দূরত্ব ট্রমক্ন্ চলক্র্ত পোক্রন্;

o

ট্রটশলক্ফোন্, কশপয়োর, শপ্রন্টোর, ট্ররশজেোর ইর্তযোশদ সোধোরণ অশফস সরঞ্জোক্মর শন্রোপদ বযবহোক্রর জন্য ট্রপ্রোক্টোকল
তর্তশর করো; এবং/অর্থবো

o

বযবহোর এবং বদ্ধ সরঞ্জোম ট্রেোক্রক্জর মোক্ঝ ট্রিয়োর করো সরঞ্জোম (উদোহরণস্বরূপ, পোেযপুস্তক, ট্রলিোর সোমগ্রী)
র্র্থোর্র্থর্োক্ব পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি ন্ো কক্র, ট্রসগুশলর বযবহোর শন্শেদ্ধ করো; এবং/অর্থবো

o

মোশকয ং সরঞ্জোক্মর একটি বযবস্থ্ো বযবহোর কক্র র্ো বযবহোক্রর জন্য প্রস্তুর্ত (অর্থযোৎ, পশরষ্কোর করো হক্য়ক্ে এবং
জীবোণুমুি করো হক্য়ক্ে)।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক স্বোস্থ্য শবর্োক্গর শন্ক্দয িন্ো অন্ুর্োয়ী, বশধযর্ত পশরষ্করক্ণর পদ্ধশর্তগুশল কোর্যকর করক্র্ত প্রক্য়োজন্
অন্ুর্োয়ী পশরচোলন্োর সমক্য়র সোমঞ্জসয করো উশচৎ।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগগুশলর শন্শির্ত করো উশচৎ সমস্ত বযশিগর্ত, মুক্িোমুশি শিক্ষো (উদোহরণস্বরূপ, ড্রোইশর্ং, ফ্লোইট, সঙ্গীর্ত,
এবং/অর্থবো র্োেোর পোে) ট্রর্ন্ শুধুমোে অযোপক্য়ন্টক্মক্ন্টর মোধযক্ম করো হয় এবং ট্রেোট, বদ্ধ স্থ্োক্ন্ অন্ুশষ্ঠর্ত
পোেগুশলক্র্ত অবিযই একসোক্র্থ ট্রকবলমোে একজন্ গ্রোহক/শিক্ষোর্থী এবং একজন্ প্রশিক্ষক অন্ুক্মোশদর্ত হক্বন্
(উদোহরণস্বরূপ, একটি গোশড়র মক্ধয)।

•

ইন্-ট্রহোম সোশর্য স প্রদোন্কোরী বযবসোগুশলর ট্রক্ষক্ে (উদোহরণস্বরূপ, ইন্-ট্রহোম টিউটশরং), দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর এই
পশরক্েবোর জন্য শন্শদয ষ্ট সময় শন্ধযোশরর্ত করো উশচর্ত র্ো ওর্োরলযোপ কক্র ন্ো এবং গ্রোহকক্দর মুক্ির আবরণ পরো
এবং সোমোশজক দূরক্ত্বর শন্ক্দয শিকো ট্রমক্ন্ চলো আবিযক করো উশচৎ।

D. েলােল ও বাক্তিজয
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•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর িিযশবহীন্ ট্রচক-ইন্ এবং ট্রপক্মক্ন্টর শবকল্পগুশল বোস্তবোয়ন্ করো উশচর্ত অর্থবো গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর
দ্বোরো বযবহোর করোর জন্য অশগ্রম ট্রপক্মন্ট বো শরজোক্র্য র শবকল্পগুশল প্রদোন্ করো উশচৎ, র্িন্ উপলর্য।
o

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর উশচর্ত ন্গদ টোকো, ট্রেশডট কোডয, ট্রমম্বোরশিপ কোডয এবং ট্রমোবোইল শডর্োইস পশরচোলন্ো করো
সীশমর্ত করো, ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব।

•

র্র্তদূর সম্ভব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুক্লোর একটি েোশফং প্লযোন্ বজোয় রোিোর প্রক্চষ্টো করো উশচর্ত, র্োক্র্ত কমীক্দর শবশর্ন্ন
ট্রেণীকক্ষ বো গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর গ্রুক্পর মক্ধয "ট্রফ্লোট" করোর প্রক্য়োজন্ ন্ো হয়।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক সবযোশধক ধোরণক্ষমর্তো এবং সোমোশজক দূরক্ত্বর প্রক্য়োজন্ীয়র্তোগুশলর আন্ুগর্তয শন্শির্ত করক্র্ত
অবিযই ট্রফশসশলটির মক্ধয প্রক্বিকোরী এবং র্তোর শর্র্তক্রর কমী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর চলোচক্লর প্রবোহক্ক পর্যক্বক্ষণ
এবং শন্য়ন্ত্রণ করক্র্ত হক্ব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুক্লোক্ক সংকীণয আইল, হলওক্য় বো ফোৌঁকো স্থ্োন্গুশলক্র্ত প্রশর্তবন্ধকর্তো, ট্রটপ, বো র্তীরশচি সহ সোইন্
বযবহোর কক্র ট্রফশসশলটির মক্ধয কমীক্দর এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর শদ্বমুিী পোক্য়চলোচল কমোক্ন্োর জন্য বযবস্থ্ো গ্রহণ
করো উশচর্ত।
o

ট্রর্িোক্ন্ই সম্ভব ট্রসিোক্ন্, একমুিী শর্ড়ক্ক র্োওয়োর জন্য উৎসোশহর্ত করক্র্ত মোকয োর স্থ্োপন্ করুন্।

•

দোয়বদ্ধ পক্ক্ষর পশরষ্কোরর্োক্ব শন্শদয ষ্ট, পৃর্থক প্রক্বিদ্বোর এবং প্রস্থ্োন্ প্রদোন্ করো উশচৎ, র্র্তদূর বোস্তবসম্মর্ত হয়।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর অন্-সোইট আলোপচোশরর্তো সীশমর্ত করো উশচর্ত (উদোহরণস্বরূপ, ট্রর্ সমস্ত বযশি চক্ল র্োক্চ্ছন্ এবং
র্োরো প্রক্বি করক্েন্ র্তোক্দর জন্য পৃর্থক প্রস্থ্োন্ এবং প্রক্বিদ্বোক্রর বযবস্থ্ো রোিো) এবং চলোচল সীশমর্ত করো উশচৎ
(ট্রর্মন্ কমীক্দর উশচৎ শন্ক্জক্দর ওয়োকয ক্েিক্ন্র কোক্ে র্র্থোসম্ভব র্থোকো)।

•

ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর উশচর্ত (1) সোইক্ট বো র্বক্ন্ েোশফক প্রবোহ পশরচোলন্ো করোর জন্য প্রক্বিদ্বোক্রর
সংিযো সীশমর্ত করো এবং দিল/ধোরণক্ষমর্তোর সীমো পর্যক্বক্ষণ করো এবং (2) অশগ্ন শন্রোপিো এবং অন্যোন্য প্রক্র্োজয
শন্য়মকোন্ুন্ ট্রমক্ন্ চলো শন্শির্ত করোর সোক্র্থ শন্ক্চ বণীর্ত অন্ুর্োয়ী স্বোস্থ্য পরীক্ষোর সুশবধো প্রদোন্ করো।
o

শিশন্ংক্য়র জন্য প্রশর্তষ্ঠোক্ন্র ট্রর্র্তক্র বো বোইক্র সোশরবদ্ধর্োক্ব দোৌঁশড়ক্য় র্থোকো অবস্থ্োয় েয় ফু ট সোমোশজক দূরত্ব
বজোয় রোিোর জন্য একটি পশরকল্পন্ো তর্তশর করুন্, ট্রর্মন্ প্রক্র্োজয।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর উশচৎ গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর মক্ধয সোমোশজক দূরত্ব বৃশদ্ধ করোর জন্য জন্গক্ণর ওক্য়টিং এলোকোর বযবস্থ্ো
করো (ট্রর্মন্ লোইন্, পোশকয ং এলোকো) এবং এলোকোর অন্যক্দর সোক্র্থ ট্রর্োগোক্র্োগ কমোক্ন্োর বযবস্থ্ো করো।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুক্লোক্ক অবিযই শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ কযোশিয়োর বো ট্রচক-ইন্ কমীরো ট্রর্ন্ মুক্ির আবরণ পক্র
র্থোক্কন্ এবং গ্রোহক এবং কমযচোরীক্দর মক্ধয ট্রর্ন্ একটি িোরীশরক প্রশর্তবন্ধকর্তো উপশস্থ্র্ত র্থোক্ক (উদোহরণস্বরূপ,
ট্রপ্লশক্সগ্লোস)। এই প্রশেয়োটি ট্রর্োগোক্র্োগহীন্ হওয়ো উশচর্ত, র্র্তদূর সম্ভব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক, সংক্র্োগর্র্তটো সম্ভব সীশমর্ত কক্র, অবিযই শপকআপ এবং ট্রডশলর্োশরর জন্য শন্শদয ষ্ট এলোকো শন্শদয ষ্ট
করক্র্ত হক্ব।
o

পণয বো সরঞ্জোম ট্রডশলর্োশরর জন্য, দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর একটি িিযশবহীন্ ট্রডশলর্োশর বযবস্থ্োর বোস্তবোয়ন্ করক্র্ত
হক্ব, ট্রর্িোক্ন্ ট্রডশলর্োশরর সময় ড্রোইর্োর গোশড়ক্র্ত বক্স র্থোকক্বন্ অর্থবো ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব ন্য় ট্রসিোক্ন্, দোয়বদ্ধ
পক্ষরো প্রর্তযোশির্ত কোর্যকলোক্পর উপর্ুি গ্রহণক্র্োগয PPE প্রদোন্ করক্ব র্োর মক্ধয ন্ূযন্র্তমর্োক্ব ট্রডশলর্োশর
প্রশেয়ো চলোকোলীন্ সমক্য়র জন্য শবন্োমূক্লয ট্রডশলর্োশরর সোক্র্থ জশড়র্ত বযশির জন্য একটি মুক্ির আবরণ
অন্তর্ুয ি র্থোকক্ব।
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•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ন্ পণযদ্রক্বযর একটি ট্রলোড স্থ্োন্োন্তর (উদোহরণস্বরূপ একজন্ ট্রডশলর্োশর
ড্রোইর্োর ট্রর্থক্ক) করোর আক্গ এবং পক্র কমীরো অবিযই হোর্ত জীবোণুমুি কক্রন্ (ট্রর্মন্ পণয ট্রলোড করক্র্ত শুরু
করোর আক্গ হোর্ত জীবোণুমুি করো; এবং একবোর সব পণয ট্রলোড করো হক্য়ক্গক্ল, আবোর র্তোক্দর হোর্ত জীবোণুমুি
কক্র সমোপ্ত করো)।

II. জােগা
A. প্রক্ততরক্ষামূলক সরঞ্জাম
•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক এটি অবিযই শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ কমী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীরো ট্রর্ন্ ট্রকবলমোে র্তিন্ই
ট্রফশসশলটিক্র্ত প্রক্বক্ির অন্ুমশর্ত পোন্ র্শদ র্তোরো একটি গ্রহণক্র্োগয মুক্ির আবরণ পক্র র্থোকন্; র্শদ ট্রসই বযশি দু
বেক্রর ট্রবশি বয়সী হন্ এবং শচশকৎসোগর্তর্োক্ব এই ধরক্ণর আবরণ সহয করক্র্ত সক্ষম।
o

শন্বযোহী আক্দি 202.34অন্ুর্োয়ী, দোয়বদ্ধ পক্ষগণ মুি ট্রঢক্ক রোিক্র্ত বযর্থয বযশিক্দর প্রক্বিোশধকোর অস্বীকোর
করক্র্ত পোক্রন্।

o

র্োরো শচশকৎসোগর্তর্োক্ব একটি গ্রহণক্র্োগয মুিোবরণ সহয করক্র্ত অক্ষম, দোয়বদ্ধ পক্ষক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্
এই ধরক্ন্র বযশিরো সব সময় ট্রফস শিল্ড পশরধোন্ কক্র। শকন্তু, CDC "বর্তযমোক্ন্ মোক্স্কর একটি [পর্যোপ্ত]
শবকল্প শহক্সক্ব ট্রফস শিল্ড বযবহোক্রর সুপোশরি কক্র ন্ো।"

o

জলজ ট্রসটিংক্স সং টির্ত শিক্ষোমূলক কোর্যেক্মর ট্রক্ষক্ে (উদোহরণস্বরূপ, লোইফগোডয প্রশিক্ষণ), মুক্ির আবরণ
পশরধোন্ করো উশচর্ত ন্য়।

o

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল কমীক্দর বযশিগর্ত প্রশর্তরক্ষোমূলক সরঞ্জোক্মর অন্যোন্য শবকল্প (অর্থযোৎ, মুক্ি বো র্তোর চোরপোক্ি
স্বচ্ছ আবরণ) বযবহোর করোর অন্ুমশর্ত শদক্র্ত পোক্র, ট্রসই সমস্ত শন্ক্দয িন্ো বো হস্তক্ক্ষক্পর জন্য, ট্রর্িোক্ন্ ট্রেোৌঁট
এবং/অর্থবো মুক্ির ন্ড়োচড়ো ট্রদিো প্রক্য়োজন্ীয় (উদোহরণস্বরূপ, শিচ ট্রর্থরোশপ)। এই আবরক্ণর শবকল্পগুশল শকেু
শিক্ষোর্থীক্দর জন্যও বযবহোর করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র (উদোহরণস্বরূপ, েবণ িশি প্রশর্তবন্ধী) র্োরো ফযোকোশি বো েোফ
সদসযক্দর ট্রচহোরোর ট্রবশি অংি ট্রদিক্র্ত ট্রপক্য় উপকৃ র্ত হন্।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুক্লোক্ক অবিযই শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ গ্রোহক/শিক্ষোর্থীরো ট্রর্ন্ একটি মুক্ির আবরণ পশরধোন্ কক্রন্,
র্িন্ই র্তোরো সোবযজন্ীন্ এলোকোয় বো এমন্ পশরশস্থ্শর্তক্র্ত র্থোক্কন্ ট্রর্িোক্ন্ েয় ফু ট দূরত্ব বজোয় রোিো কঠিন্ হক্র্ত পোক্র
(উদোহরণস্বরূপ, ট্রফশসশলটিক্র্ত প্রক্বি বো প্রস্থ্োন্ করো, কমীক্দর সোক্র্থ আলোপচোশরর্তো করো) এবং র্িন্ই
গ্রোহক/শিক্ষোর্থীরো এমন্ বযশির েয় ফু ক্টর মক্ধয আসক্বন্ র্োরো র্তোক্দর বোসস্থ্োন্/পক্ক্ষর সদসয ন্য়, র্শদ ট্রসই
গ্রোহক/শিক্ষোর্থীর বয়স দুই বেক্রর ট্রবিী হয় এবং শচশকৎসোগর্তর্োক্ব শর্তশন্ এই ধরক্ন্র আবরণ সহয করক্র্ত সক্ষম।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক এটি শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ কমীরো ট্রকোন্ও বযশির েয় ফু ক্টর মক্ধয র্থোকোকোলীন্ ট্রর্ন্ অবিযই
মুক্ির আবরণ পক্র র্থোক্কন্। এেোড়োও, দূরত্ব শন্শবযক্িক্ে, গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর সোক্র্থ কক্র্থোপকর্থক্ন্র সময় (ট্রর্মন্ ক্লোক্স
পড়োক্ন্ো, র্োন্বোহক্ন্র মক্ধয) কমীক্দর অবিযই মুক্ির আবরণ পরক্র্ত হক্ব।

•

গ্রোহক্কর সিশিক্র্ত প্রদোন্ করো পশরক্েবো বো ইন্-ট্রহোম সোশর্য ক্সর জন্য (উদোহরণস্বরূপ, ইন্-ট্রহোম টিউটশরং),
দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর সোক্র্থ কক্র্থোপকর্থক্ন্র সময় কমীক্দর মুক্ির আবরণ পক্র র্থোকো আবিযক
করক্র্ত হক্ব। কমী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থী উর্য়ক্কই েয় ফু ক্টর কম দূরক্ত্ব বো একটি বদ্ধ জোয়গোয় র্থোকোকোলীন্
অবিযই মুক্ির আবরণ পরক্র্ত হক্ব।
o

ইন্-ট্রহোম সোশর্য ক্সর জন্য, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল ট্রসই গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর পশরক্েবো প্রদোন্ করক্র্ত অস্বীকোর করক্র্ত
পোক্র র্োরো েয় ফু ক্টর কম দূরক্ত্ব কক্র্থোপকর্থক্ন্র সময়, অর্থবো কমীক্দর সোক্র্থ একটি বদ্ধ জোয়গোয় র্থোকোকোলীন্
মুক্ির আবরণ পরক্র্ত বযর্থয হয়।
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•

শন্শদয ষ্ট কমযক্ক্ষক্ের শেয়োকলোক্পর জন্য আবশিযক PPE এর প্রক্য়োজন্ীয়র্তো েোড়োও, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই
গ্রহণক্র্োগয মুক্ির আবরণ সংগ্রহ করক্র্ত, তর্তশর করক্র্ত বো অন্যর্থোয় অজযন্ করক্র্ত হক্ব এবং এই ধরক্ন্র আবরণ
কমযক্ক্ষক্ে র্থোকোকোলীন্ কমযচোরীক্দর শবন্ো মূক্লয প্রদোন্ করো উশচর্ত। দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর কোক্ে মুক্ির আবরণ এবং
অন্যোন্য প্রক্য়োজন্ীয় বযশিগর্ত প্রশর্তরক্ষোমূলক সরঞ্জোক্মর (PPE) পর্যোপ্ত সোপ্লোই র্থোকো উশচর্ত, র্শদ ট্রকোন্ও কমীর
প্রশর্তস্থ্োপক্ন্র প্রক্য়োজন্ হয় বো একজন্ গ্রোহক/শিক্ষোর্থীর র্তো প্রক্য়োজন্ হয়।
o

•

স্বীকৃ র্ত মুক্ির আবরণগুশলর মক্ধয অন্তর্ুয ি, শকন্তু ট্রসগুশলর মক্ধয সীমোবদ্ধ ন্য়, কোপড় (ট্রর্মন্ বোশড়ক্র্ত তর্তশর
ট্রসলোই করো কোপড়, ফোশল কক্র কোটো, বযোন্ডোন্ো), সোশজযকযোল মোস্ক, N95 ট্ররশিক্রটর এবং ট্রফস শসল্ড।

মুক্ির আবরণ বযবহোক্রর পর পশরষ্কোর করক্র্ত বো প্রশর্তস্থ্োপন্ করক্র্ত হক্ব এবং ট্রসগুশল ট্রিয়োর করো র্োক্ব ন্ো।
অন্ুগ্রহ কক্র কোপক্ড়র মুক্ির আবরণ এবং অন্যোন্য ধরক্ন্র PPE সিশকয র্ত অশর্তশরি র্তক্র্থযর জন্য ট্রসই সোক্র্থ র্তো
বযবহোর এবং পশরষ্কোক্রর শন্ক্দয িোবলীর জন্য ট্ররোগ শন্য়ন্ত্রণ ও প্রশর্তক্রোধ ট্রকন্দ্র (CDC) এর শন্ক্দয শিকো ট্রদিুন্।
o

মক্ন্ রোিক্বন্ ট্রর্ কোপক্ড়র মুক্ির আবরণ বো শন্ষ্পশিক্র্োগয মোস্ক ট্রসইসব কমযক্ক্ষক্ের কোর্যকলোক্পর জন্য
গ্রহণক্র্োগয মুক্ির আবরণ শহসোক্ব শবক্বচন্ো করো হক্ব ন্ো ট্রর্িোক্ন্ মুক্ির আবরক্ণর প্রক্য়োজন্ীয়র্তোর ট্রক্ষক্ে উচ্চ
মোেোর সুরক্ষো প্রক্য়োজন্। উদোহরণস্বরূপ, র্শদ ট্রকোন্ও শন্শদয ষ্ট বোশণশজযক স্কু ল এবং বযশিগর্ত শন্ক্দয িন্ো
কোর্যকলোক্পর জন্য ঐশর্তহযগর্তর্োক্ব N95 ট্ররশিক্রটরগুশল প্রক্য়োজন্ হক্য় র্থোক্ক, ট্রসিোক্ন্ একটি কোপক্ড়র বো
বোশড়ক্র্ত তর্তশর মোস্ক পর্যোপ্ত হক্ব ন্ো। দোশয়ত্বিীল পক্ষগুশলক্ক এই ধরক্ন্র শন্রোপিো সরঞ্জোক্মর জন্য OSHA-এর
মোন্ ট্রমক্ন্ চলক্র্ত হক্ব।

o

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক অবিযই কমযচোরীক্দর র্তোক্দর শন্জস্ব স্বীকৃ র্ত মুক্ির আবরণ বযবহোর করোর অন্ুমশর্ত শদক্র্ত হক্ব
শকন্তু কমযচোরীরো র্তোক্দর শন্ক্জর মুক্ির আবরণ সরবরোহ করক্র্ত পোরক্বন্ ন্ো। উপরন্তু, এই শন্ক্দয শিকো
কমযচোরীক্দর র্তোক্দর শন্জস্ব প্রশর্তরক্ষোমূলক মুক্ির আবরণগুশল (ট্রর্মন্ সোশজযকযোল মোস্ক, N95 ট্ররসশপক্রটর বো
ট্রফস শিল্ড) পরক্র্ত বোধো ট্রদয় ন্ো। কমযচোরীক্দর কোক্জর ধরন্ অন্ুর্োয়ী দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক র্তোক্দর আক্রো
প্রশর্তরক্ষোমূলক PPE পরো বোধযর্তোমূলক করক্র্ত হক্র্ত পোক্র। শন্ক্য়োগকর্তযোক্দর সকল প্রক্র্োজয ট্রপিোগর্ত শন্রোপিো
এবং স্বোস্থ্য প্রিোসন্ (OSHA) মোন্ ট্রমক্ন্ চলক্র্ত হক্ব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক র্ন্ত্রপোশর্ত, ট্ররশজেোর এবং গোশড়র মক্র্তো শজশন্সগুশল ট্রিয়োর করোর পোিোপোশি ট্রিয়োর করো
পৃষ্ঠর্তক্লর িিয সীশমর্ত করক্র্ত বযবস্থ্ো শন্ক্র্ত হক্ব; অর্থবো কমীরো র্িন্ ট্রিয়োর করো সোমগ্রীর অর্থবো প্রোয়ই িিয
করো পৃষ্ঠর্তক্লর সংিক্িয আসক্ব র্তিন্ র্তোক্দর গ্লোর্স (বযবসোর অর্থবো শচশকৎসোগর্তর্োক্ব উপর্ুি) পক্র র্থোকক্র্ত
হক্ব; অর্থবো সংিক্িয আসোর আক্গ এবং পক্র কমীক্দর হোর্ত জীবোণুমুি করক্র্ত হক্ব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রকোক্ন্ো ধরক্ন্র িোদযদ্রবয সোমলোক্ন্োর সময় গ্লোর্স পরো আক্ে।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই কমীক্দর প্রশিশক্ষর্ত করক্র্ত হক্ব কীর্োক্ব উপর্ুি উপোক্য় PPE পরো, িুক্ল রোিো, পশরষ্কোর
করো (প্রক্র্োজয হক্ল), এবং ট্রফক্ল ট্রদওয়ো হয়, র্োর মক্ধয অন্তর্ুয ি, শকন্তু র্তোক্র্তই সীশমর্ত ন্য় উপর্ুি মুক্ির
আবরণ।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর অবিযই কমী এবং পৃষ্ঠক্পোেকক্দর পরোমিয শদক্র্ত হক্ব ট্রর্ র্শদ মুক্ির আবরণ শর্ক্জ র্োয় বো ময়লো
হক্য় র্োয় র্তোহক্ল র্তোক্দর মুিোবরণ শন্য়শমর্ত পশরষ্কোর বো প্রশর্তস্থ্োপন্ করক্র্ত হক্ব।

B. স্বাস্থ্যক্তবক্তি, পক্তরষ্করি এবং জীবািুমুিকরি
•

প্রোসশঙ্গকর্তো অন্ুর্োয়ী, "COVID-19 এর জন্য সরকোশর এবং ট্রবসরকোশর ট্রকন্দ্রগুশল পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি করোর
শন্ক্দয শিকো" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এবং "েশড়ক্য় পড়ো র্থোমোন্" (STOP THE SPREAD) ট্রপোেোর সক্মর্ত CDC এবং DOH এর প্রস্তোশবর্ত স্বোস্থ্যশবশধ
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এবং সযোশন্ক্টিক্ন্র আবশিযক ির্তযগুশল ট্রমক্ন্ চলো হক্চ্ছ শকন্ো র্তো দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব। দোয়বদ্ধ
পক্ষক্ক লগ বজোয় রোিক্র্ত হক্ব র্োক্র্ত র্তোশরি, সময় এবং পশরচ্ছন্নর্তোর পশরশধ অন্তর্ুয ি।
•

কোর্যকর শহক্সক্ব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচর্ত গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর ট্রফশসশলটিক্র্ত প্রক্বি করোর পর এবং প্রস্থ্োক্ন্র আক্গ
হোক্র্তর পশরচ্ছন্নর্তো সিোদন্ করক্র্ত উৎসোশহর্ত করো।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর সোইক্ট হোর্ত ট্রধোয়োর জোয়গো শদক্র্ত হক্ব এবং র্তো ট্রদিোক্িোন্ো করক্র্ত হক্ব, শন্ম্নরূক্প:
o

হোর্ত ট্রধোওয়োর জন্য: সোবোন্, গরম জক্লর কল, এবং ট্রফলো ট্রদওয়ো র্োয় এরকম কোগক্জর ট্রর্তোওয়োক্ল।

o

হোর্ত সযোশন্টোইজ করোর জন্য: ট্রর্িোক্ন্ হোর্ত ট্রধোয়োর সুশবধো পোওয়ো র্োক্ব ন্ো বো সম্ভব ন্োও হক্র্ত পোক্র ট্রসইসব
এলোকোর জন্য একটি অযোলক্কোহল শর্শিক হযোন্ড সযোশন্টোইজোর র্োক্র্ত অন্তর্ত 60% অযোলক্কোহল র্থোক্ক।

o

দোয়বদ্ধ পক্ষগুক্লোক্ক অবিযই কমী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর বযবহোক্রর জন্য ট্রফশসশলটির সোধোরণ এলোকোগুশলক্র্ত
হযোন্ড সযোশন্টোইজোর উপলব্ধ করক্র্ত হক্ব (উদোহরণস্বরূপ, ট্রেণীকক্ক্ষর প্রক্বিদ্বোর, প্রস্থ্োন্, এশলক্র্টর, এবং ট্রচকইন্/শরক্সপিন্ ট্রডস্ক)। ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব িিযশবহীন্ হযোন্ড সযোশন্টোইজোর শডসক্পন্সোর রোিক্র্ত হক্ব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক হযোন্ড সযোশন্টোইজোক্রর জোয়গোগুশলর কোক্ে িুব ট্রবশি ট্রন্োংরো হোর্ত সোবোন্ এবং জল শদক্য় ধুক্র্ত হক্ব
শচশির্ত কক্র সোইক্ন্জ শদক্র্ত হক্ব; হযোন্ড সযোশন্টোইজোর িুব ট্রবশি ট্রন্োংরো হোক্র্ত কোর্যকর হয় ন্ো।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচর্ত PPE সহ ময়লো সোমগ্রী শন্ষ্পশির পোে ট্রফশসশলটির চোরপোক্ি স্থ্োপন্ করো।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক ট্রিয়োর করো এবং ন্ ন্ িিয করো পৃষ্ঠর্তল (উদোহরণস্বরূপ, ট্রডস্ক, ট্রহোয়োইট ট্রবোডয) এবং
সরঞ্জোম পশরষ্কোর করোর জন্য উপর্ুি পশরষ্করণ এবং জীবোণুমুিকরক্ণর উপকরণ প্রদোন্ করক্র্ত হক্ব এবং এই
পৃষ্ঠর্তলগুশল বযবহোক্রর আক্গ এবং পক্র কমীক্দর প্রস্তুর্তকোরক্কর শন্ক্দয িন্ো অন্ুর্োয়ী এই উপকরণ বযবহোর করক্র্ত,
এবং হোক্র্তর পশরচ্ছন্নর্তো অন্ুসরণ করক্র্ত উত্সোশহর্ত করক্র্ত হক্ব।
o

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ কমীরো ট্রর্ন্ প্রশর্তটি বযবহোক্রর পর বো র্র্ত ন্ ন্ সম্ভব
সমস্ত ট্রফরর্ত ট্রদওয়ো সরঞ্জোম এবং/অর্থবো উপকরণ (উদোহরণস্বরূপ, উপকরণ, ট্রলিোর সোমগ্রী) পশরষ্কোর এবং
জীবোণুমুি কক্রন্। উপরন্তু, গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর বযবহোক্রর আক্গ এবং পক্র বযবহৃর্ত সকল উপোদোন্ পশরষ্কোর
এবং জীবোণুমুি করক্র্ত উৎসোশহর্ত করক্র্ত হক্ব।

o

র্শদ সুশবধোর মোশলকোন্োধীন্ সরঞ্জোম/উপকরণগুশল বযবহোর করো হক্য় র্তোহক্ল, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচর্ত
গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর র্তোক্দর সরঞ্জোম/উপোদোক্ন্র বযবহোর সীশমর্ত করক্র্ত উৎসোশহর্ত করো (উদোহরণস্বরূপ, বযশি
শুধুমোে একটি কশিউটোর বযবহোর কক্র), শেয়োকলোক্পর সমক্য়।

o

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর র্তোক্দর শন্জস্ব সরঞ্জোম/উপকরণ (উদোহরণস্বরূপ, ট্রলিোর সরঞ্জোম,
পোেযপুস্তক) আন্ক্র্ত উৎসোশহর্ত করক্র্ত হক্ব। শবক্িে কক্র, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই বযবহোরকোরীক্দর মক্ধয
পশরষ্কোর পশরেন্নর্তো এবং সংেমণ েোড়ো বযশিক্ক (উদোহরণস্বরূপ, বোয়ু র্ন্ত্রপোশর্ত) উশড়ক্য় শদক্র্ত হক্ব এমন্
সরঞ্জোম বো র্ন্ত্রপোশর্ত র্োগোর্োশগ শন্শেদ্ধ করক্র্ত হক্ব। এই পশরশস্থ্শর্তক্র্ত গ্রোহক/ শিক্ষোর্থীক্দর আদিযর্োক্ব র্তোক্দর
শন্জস্ব সরঞ্জোম এবং/অর্থবো র্ন্ত্রপোশর্ত র্থোকো উশচর্ত।

o

একটি সক্বযোিম অর্যোস শহক্সক্ব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল ক্লোস বো অন্যোন্য কোর্যেম শুরু করোর আক্গ
গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর জন্য ট্রডক্স্কর পোক্ি শডসক্পোক্জবল ওয়োইপক্সর মর্ত পশরষ্কোর এবং সংেমক্ণর সরবরোহ ট্রেক্ড়
ট্রদওয়োর কর্থো শবক্বচন্ো করক্র্ত পোক্র, এবং;

o

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল এমন্ একটি শসক্েম কোর্যকর করক্র্ত পোক্র ট্রর্িোক্ন্ প্রশর্তটি বযবহোক্রর পক্র সরঞ্জোমগুশল
পশরষ্কোর এবং সংেোশমর্ত করো হয় র্তো শন্শির্ত করোর জন্য একজন্ গ্রোহক্কর দ্বোরো অস্থ্োয়ী বযবহোক্রর
সরঞ্জোম/উপকরণগুশল "ট্রচক-আউট" করক্র্ত হক্ব।
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•

ট্রিয়োর করো বই এবং কোগক্জর উপোদোক্ন্র জন্য র্র্থোর্র্থ পশরচ্ছন্নর্তো শন্শির্ত করক্র্ত, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক এই ধরক্ন্র
উপোদোন্গুশল পশরচোলন্ো করোর আক্গ কমযচোরী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর কোে ট্রর্থক্ক র্র্থোর্র্থ হোক্র্তর পশরচ্ছন্নর্তো
প্রক্য়োজন্।
o

•

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ পূবযবর্তী বযবহোক্রর সময় আসন্ শন্শবযক্িক্ে প্রশর্তটি বযবহোর, সোমক্ন্ এবং
শপেক্ন্র আসন্ এলোকো অন্ুসরণ কক্র সকল র্োন্বোহন্ এবং/অর্থবো ট্রপ্লন্ জীবোণুমুি করো হক্য়ক্ে।
o

ককশপক্ট সংক্বদন্িীল ইক্লকেশন্ক্ক্সর কোরক্ণ, দোশয়ত্বিীল দলগুশলর উশচর্ত অন্তর্ত 70% ইক্সোক্প্রোশপল অযোলক্কোহল
শদক্য় জীবোণুন্োিক ওয়োইপস সরবরোহ করো (এবং/অর্থবো পশরষ্কোক্রর কমযচোরীক্দর বযবহোর করো উশচর্ত)।

o

ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, শডসক্পোক্জবল শেয়োশরং হুইল কর্োর এবং/অর্থবো শসট কর্োর বযবহোর করুন্ এবং দূেক্ণর
সম্ভোবন্ো হ্রোস করক্র্ত প্রশর্তটি বযবহোক্রর পক্র প্রশর্তস্থ্োপন্ করুন্।

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক ট্রফশসশলটিগুশলক্ক শন্য়শমর্তর্োক্ব পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি করক্র্ত হক্ব এবং অক্ন্ক্কর দ্বোরো বযবহৃর্ত
উচ্চ ঝুৌঁ শক সিন্ন স্থ্োন্গুশলক্ক এবং প্রোয়িই িিয করো পৃষ্ঠর্তলগুশল আরও ন্ ন্ পশরষ্কোর এবং জীবোন্ুমুি করক্র্ত
হক্ব। পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুিকরণ পুঙ্খোন্ুপুঙ্খ এবং অন্বরর্ত করক্র্ত র্থোকক্র্ত হক্ব এবং অন্তর্ত শদক্ন্ একবোর, বো
প্রক্য়োজন্ অন্ুর্োয়ী আক্রো ন্ ন্ করক্র্ত হক্ব। কীর্োক্ব ট্রফশসশলটিগুশল পশরষ্কোর করক্বন্ র্তোর শবিদ শন্ক্দয িোবলীর
জন্য অন্ুগ্রহ কক্র DOH এর "COVID-19 এর জন্য সরকোশর এবং ট্রবসরকোশর ট্রকন্দ্রগুশল পশরষ্কোর করো এবং
জীবোণুমুি করোর শবেক্য় অন্তবযর্তীকোলীন্ শন্ক্দয শিকো" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of
Public and Private Facilities for COVID-19) ট্রদিুন্।
o

•

প্লোশেক্কর কর্োর এবং শডশজটোল শমশডয়ো সক্ঙ্গ বই পশরষ্কোর করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র এবং র্তোরপর জীবোণুন্োিক
ওয়োইপস শদক্য় মুক্ে ট্রফলো হক্র্ত পোক্র।

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক ট্ররেরুমগুশল অবিযই শন্য়শমর্ত পশরষ্কোর ও জীবোণুমুি করো শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব। কর্ত
ন্ বযবহোর হয় র্তোর উপর শন্র্য র কক্র শবেোমকক্ষগুশল আক্রো ন্ ন্ পশরষ্কোর করো উশচর্ত।

ন্

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক অবিযই শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ সরঞ্জোম, র্ন্ত্রপোশর্ত, এবং উপকরণগুশল ট্রর্ন্ শন্বশন্ধর্ত
জীবোণুন্োিক বযবহোর কক্র শন্য়শমর্তর্োক্ব পশরষ্কোর ও জীবোণুমুি করো হয়। EPA দ্বোরো COVID-19-এর শবরুক্দ্ধ
কোর্যকর শহক্সক্ব িন্োি হওয়ো শন্উইয়কয ট্রেক্টর পশরক্বি সংরক্ষণ দপ্তক্রর (Department of Environmental
Conservation, DEC) শন্বশন্ধর্ত পণযগুক্লোর র্তোশলকো বযবহোর করুন্।
o

র্শদ পশরষ্কোর বো জীবোণুন্োিক পণয বো পশরষ্কোর বো জীবোণুন্োিকর্তোর কোজ শন্রোপিোর ঝুৌঁ শক সৃশষ্ট কক্র অর্থবো
উপোদোন্ বো র্ন্ত্রপোশর্তর অবন্শর্ত টোয়, র্তোহক্ল দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই হযোন্ড হোইশজন্ ট্রেিন্ স্থ্োপন্ করক্র্ত
হক্ব বযবহোক্রর মধযবর্তী সমক্য়র জন্য এবং/অর্থবো শন্ষ্পশিক্র্োগয গ্লোর্স এবং/অর্থবো এই র্ন্ত্রপোশর্ত বযবহোর
কক্রন্ এমন্ কমীক্দর সংিযো সীশমর্ত করক্র্ত হক্ব।

•

একজন্ বযশি COVID-19 এ আেোন্ত হওয়োর ট্রক্ষক্ে দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই র্তোক্দর দ্বোরো বযবহৃর্ত এলোকো
পশরষ্কোক্রর এবং জীবোণুমুি করোর বযবস্থ্ো করক্র্ত হক্ব, এবং ট্রসই পশরষ্কোর করো এবং জীবোণুমুিকরক্ণ অন্তর্ত সকল
অশধক পশরবহক্ন্র এলোকো এবং ট্রবশি িিয করো পৃষ্ঠর্তল (ট্রর্মন্ ডোইশন্ং এলোকো, ট্ররশলং, দরজোর হোর্তল) অন্তর্ুয ি
হক্র্ত হক্ব।

•

ট্রকোক্ন্ো বযশির COVID-19 হক্য়ক্ে বক্ল সক্েহ হক্ল অর্থবো শন্শির্ত হক্য় র্থোকক্ল দোয়বদ্ধ পক্ষগণ "আপন্োর
ট্রফশসশলটি পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি করো" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) সিক্কয CDC এর
শন্ক্ম্নোি শন্ক্দয শিকো অন্ুসরণ করক্বন্ বক্ল আিো করো হয়:
o

COVID-19 এ আেোন্ত সক্েহর্োজন্ বযশি বো অসুস্থ্ বযশির দ্বোরো বযবহৃর্ত এলোকো বন্ধ কক্র শদন্।
▪

o

দোয়বদ্ধ পক্ষক্ক র্তোক্দর কোজকময বন্ধ করক্র্ত হক্ব ন্ো, র্শদ র্তোরো ক্ষশর্তগ্রস্ত এলোকোগুশল বন্ধ করক্র্ত পোক্র।

এলোকোয় শবমোন্ বোর্তোস বোড়োক্ন্োর জন্য বোইক্রর দরজো ও জোন্োলো িুলুন্।
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o

পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি করোর আক্গ 24
সম্ভব অক্পক্ষো করুন্।

o

COVID-19 এ শন্শির্তর্োক্ব অসুস্থ্ বযশি দ্বোরো বযবহৃর্ত সকল এলোকো ট্রর্মন্ অশফস, বোর্থরুম, সোধোরণ
এলোকো, এবং র্োগোর্োশগ করো সরঞ্জোম পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি করুন্।

o

একবোর এলোকো র্র্থোর্র্থর্োক্ব পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুি করো হক্য় ট্রগক্ল, এটি বযবহোক্রর জন্য ট্রিোলো ট্রর্ক্র্ত
পোক্র।

o

ণ্টো অক্পক্ষো করুন্। র্শদ 24

ণ্টো সম্ভব ন্ো হয়, র্তোহক্ল র্র্তক্ষণ

▪

COIVD-19 আক্ে বক্ল সক্েহ করো হক্য়ক্ে অর্থবো শন্শির্ত করো হক্য়ক্ে এমন্ বযশির সোক্র্থ শন্ষ্ঠ বো
শন্কট ট্রর্োগোক্র্োগ ট্রন্ই এমন্ কমীরো পশরষ্কোর এবং জীবোন্ুমি
ু করক্ণর পর পরই কমযক্ক্ষক্ে শফক্র ট্রর্ক্র্ত
পোক্রন্।

▪

" শন্ষ্ঠ বো কোেোকোশে" ট্রর্োগোক্র্োগ সিক্কয র্তক্র্থযর জন্য DOH এর "COVID-19 সংেমণ বো
এক্সক্পোজোক্রর পর কোক্জ শফক্র আসো সরকোশর ও ট্রবসরকোশর কমযচোরীক্দর জন্য অন্তবযর্তীকোলীন্ শন্ক্দয শিকো"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) ট্রদিুন্।

র্শদ সোর্ত শদক্ন্র ট্রবিী সময় অশর্তবোশহর্ত হয় COVID-19 আক্ে বক্ল সক্েহর্োজন্ বো শন্শির্ত বযশি ট্রফশসশলটি
পশরদিযন্ করোর পর বো বযবহোর করোর পর়, র্তোহক্ল স্থ্োন্টিক্ক অশর্তশরি পশরষ্কোর করোর এবং জীবোন্ুমুি
করোর প্রক্য়োজন্ ট্রন্ই, শকন্তু শন্য়মমোশফক পশরষ্কোর এবং জীবোন্ুমুি করো অবযোহর্ত রোিো উশচর্ত।

•

ট্রিয়োর করো বস্তু (উদোহরণস্বরূপ, ট্রপক্মন্ট শডর্োইস, ট্রহোয়োইট ট্রবোডয মোকয োর), এলোকো (উদোহরণস্বরূপ, বসোর
জোয়গো, শবেোমোগোর), এবং/অর্থবো পৃষ্টর্তলগুশলর (উদোহরণস্বরূপ, দরজো, ট্রডস্ক) বযবহোর সংেোন্ত কোর্যেমগুশলর
ট্রক্ষক্ে দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ ট্রসইসব এলোকো এবং বস্তু ট্রর্ন্ কমপক্ক্ষ শদক্ন্ একবোর কক্র
পশরষ্কোর ও জীবোণুমুি করো হয়।

•

ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব এবং কোর্যকর হয়, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক কোপক্ড়র শসট বো অন্যোন্য শসটগুশল র্ো পশরষ্কোর এবং
জীবোণুমুি করক্র্ত আরও কঠিন্ হক্র্ত পোক্র, ট্রসগুশলর উপর শসট কর্োর ট্রদওয়ো উশচৎ। এই শসট কর্োরগুশল
বযবহোক্রর মক্ধয, অর্থবো সবযশন্ক্ম্ন প্রশর্ত 4 ন্টো অন্তর পশরষ্কোর করো উশচর্ত।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক কমযচোরীক্দর মক্ধয িোবোর এবং পোন্ীয় (ট্রর্মন্, শন্ক্জ পশরক্বশির্ত িোবোর এবং পোন্ীয়) র্োগ
কক্র িোওয়ো অবিযই শন্শেদ্ধ করক্র্ত হক্ব, কমযচোরীক্দর বোশড় ট্রর্থক্ক িোবোর শন্ক্য় আসক্র্ত উৎসোশহর্ত করক্র্ত হক্ব,
এবং িোবোর িোওয়োর সময় সোমোশজক দূরত্ব বজোয় রোিোর মর্ত পর্যোপ্ত জোয়গো সংরক্ষণ করক্র্ত হক্ব।

C. পর্ে ােক্রক্তমকভাটব পুনরাে ট্র ালা
•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক পুন্রোয় ট্রিোলোর
বো বোশণশজযক স্কু ল এবং বযশিগর্ত
সমসযোর সমোধোন্ করো সম্ভব হয়।
শেয়োকলোপ উপলর্য কক্র ট্রর্তোলোর
শবক্বচন্ো করক্র্ত হক্ব।

শেয়োকলোপ পর্যোয়েশমকর্োক্ব করোর জন্য উৎসোশহর্ত করো হয় র্োক্র্ত উৎপোদন্
শন্ক্দয িন্ো কোর্যেমগুশল স্বোর্োশবক পর্যোক্য় শফক্র আসোর আক্গ পশরচোলন্ সংেোন্ত
দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর প্রর্থমবোর পুন্রোয় ট্রিোলোর সময় পশরবর্তযক্ন্র সক্ঙ্গ মোশন্ক্য় শন্ক্য়
জন্য কমীর সংিযো, কোক্জর সময় এবং গ্রোহকক্দর সংিযো সীশমর্ত করোর কর্থো

D. ট্রর্াগাটর্াগ পক্তরকল্পনা
•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক অবিযই শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ র্তোরো রোক্জযর জোশর করো শিল্প শন্ক্দয শিকো পর্যোক্লোচন্ো কক্রক্েন্
এবং বুঝক্র্ত ট্রপক্রক্েন্, এবং র্তোরো র্তো বোস্তবোয়ন্ করক্বন্।
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•

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক কমী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর জন্য একটি ট্রর্োগোক্র্োগ পশরকল্পন্ো গক্ড় র্তুলক্র্ত হক্ব ট্রর্টি প্রক্র্োজয
শন্ক্দয িোবলী, প্রশিক্ষণ, সোইক্ন্জ এবং কমী এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর র্তর্থয প্রদোক্ন্র একটি অশবচশলর্ত উপোয়ক্ক অন্তর্ুয ি
কক্র। দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক ওক্য়বক্পজ, ট্রটক্সট এবং ইক্মল গ্রুপ, এবং ট্রসোিযোল শমশডয়ো গক্ড় ট্রর্তোলোর কর্থো শবক্বচন্ো
করক্র্ত হক্ব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ক্ষর উশচর্ত সোইক্ন্জ ও ট্রমৌশিক ট্রর্োগোক্র্োক্গর মোধযক্ম গ্রোহকক্দর PPE শবক্িের্ত মুক্ির আবরক্ণর
বযবহোক্রর ট্রক্ষক্ে CDC এবং DOH এর শন্ক্দয শিকো ট্রমক্ন্ চলক্র্ত উৎসোশহর্ত করো।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর উশচৎ ফযোশসশলটির শর্র্তক্র এবং বোইক্র সংক্কর্ত প্রদশিযর্ত কক্র কমীক্দর সঠিক পশরচ্ছন্নর্তো,
সোমোশজক দূরক্ত্বর শন্য়ম, বযশিগর্ত প্রশর্তরক্ষোমূলক সরঞ্জোম (PPE) এর সঠিক বযবহোর এবং পশরষ্কোর এবং
জীবোণুমুি করোর ট্রপ্রোক্টোকল ট্রমক্ন্ চলোর জন্য স্মরণ কশরক্য় ট্রদওয়ো।

III. প্রক্তক্রোসমূহ
A. ক্তিক্তনং এবং ট্রেক্তটং
•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্ক অবিযই কমীক্দর জন্য বোধযর্তোমূলক তদশন্ক স্বোস্থ্য পরীক্ষো অন্ুিীলন্ বোস্তবোয়ন্ করক্র্ত হক্ব এবং
ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, ঠিকোদোর ও ট্রর্ন্ডরক্দর ট্রক্ষক্েও, শকন্তু এই ধরক্ন্র শিশন্ং গ্রোহক এবং ট্রডশলর্োশর কমীক্দর জন্য
বোধযর্তোমূলক করো হক্ব ন্ো।
o

কমীরো কমযক্ক্ষক্ে শরক্পোটয করোর আক্গ, র্র্তদূর সম্ভব শিশন্ংক্য়র বযবস্থ্ো দূরবর্তী স্থ্োন্ ট্রর্থক্ক করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র
(ট্রর্মন্ ট্রটশলক্ফোন্ বো তবদুযশর্তক সমীক্ষো); অর্থবো সোইক্টও করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র।

o

শিশন্ং ট্রিে হওয়োর পূক্বয এক্ক অপক্রর সোক্র্থ শন্ষ্ঠ বো শন্কট সংিক্িয ট্রমলোক্মিো করো ট্রর্থক্ক কমীক্দর শবরর্ত
রোিোর জন্য িীশন্ং এর সমন্বয়সোধন্ করো উশচর্ত।

o

অন্তর্ত পক্ক্ষ সব কমী, পৃষ্ঠক্পোেক এবং ট্রর্িোক্ন্ সম্ভব, ঠিকোদোর এবং শবক্ের্তোক্দর শিশন্ং করক্র্ত হক্ব এবং
একটি প্রশ্নোবলী বযবহোর করক্র্ত হক্ব র্ো শন্ধযোরণ কক্র ট্রর্ বযশির সোক্র্থ শন্ক্ম্নোি টন্ো ক্টক্ে শক ন্ো:
a) গর্ত 14 শদক্ন্র মক্ধয, ট্রজক্ন্শুক্ন্, COVID-19 এর জন্য ইশর্তবোচক শহক্সক্ব পশরশক্ষর্ত হক্য়ক্ে বো র্োর
COVID-19 এর উপসগয রক্য়ক্ে এমন্ কোক্রোর শন্ষ্ঠ বো শন্কট সংিক্িয ট্রর্থক্কক্েন্, এমন্ কোক্রোর সোক্র্থ
ট্রর্থক্কক্েন্।
b) গর্ত 14 শদক্ন্র মক্ধয COVID-19 এর জন্য ইশর্তবোচক পরীশক্ষর্ত হক্য়ক্েন্;
c) গর্ত 14 শদক্ন্ COVID-19 -এর ট্রকোন্ও লক্ষণ অন্ুর্ব কক্রক্েন্; এবং/অর্থবো
d) গর্ত 14 শদক্ন্ 24 ণ্টোরও ট্রবশি সময় ধক্র COVID-19 এর উক্েিক্র্োগয কশমউশন্টি সংেমণ আক্ে এমন্
ট্রেক্ট ভ্রমণ কক্রক্েন্।

•

COVID-19 এর সোক্র্থ সংশেষ্ট উপসগয সিক্কয সবযোশধক হোলন্োগোদকৃ র্ত র্তক্র্থযর জন্য "কক্রোন্োর্োইরোক্সর লক্ষণ"
(Symptoms of Coronavirus) সিক্কয CDC শন্ক্দয শিকো ট্রদিুন্।

•

COVID-19 এবং ট্রকোয়োরোন্টোইন্ প্রক্য়োজন্ীয়র্তো সহ রোজযগুশলর সক্বযোচ্চ হোলন্োগোদ র্তক্র্থযর জন্য DOH ভ্রমণ শন্ক্দয শিকো
ট্রদিুন্।

•

শিশন্ংক্য়র চচযোগুশল অন্তর্ুয ি কক্র:
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o

জোয়গো এবং র্বক্ন্র গেন্প্রণোলী সুক্র্োগ শদক্ল, COVID-19 এর সক্েহজন্ক বো শন্শির্ত ট্রকক্সর ট্রক্ষক্ে
প্রর্োবটিক্ক ন্ুযন্র্তম করক্র্ত শবশল্ডংক্য়র প্রক্বিদ্বোক্র বো র্তোর শন্কক্ট বযশিবগযক্ক শিন্ করুন্।

o

শিশন্ং এবং/অর্থবো শবশল্ডংক্য় প্রক্বক্ির জন্য লোইক্ন্ দোৌঁশডক্য় র্থোকো বযশিবগযক্ক র্র্থোর্র্থ সোমোশজক দূরত্ব বজোয়
রোিোর সুক্র্োগ শদন্।

o

র্োরো দূরবর্তীর্োক্ব শিন্ কশরক্য়ক্েন্ বো প্রক্বক্ির সময় শিন্ কক্রক্েন্ শুধুমোে র্তোক্দরই প্রক্বি করক্র্ত শদন্।

o

র্শদ র্তোপমোেো পরীক্ষো করো হয়, র্তোহক্ল সম্ভোবয উপসগযর্ুি বযশিবগযক্ক িন্োি করক্র্ত শবশল্ডংক্য়র প্রক্বিদ্বোক্র
িিযহীন্ র্থোমযোল কযোক্মরো বযবহোর করুন্ এবং একটি পরবর্তী শিশন্ং সিূণয করক্র্ত র্তোক্দরক্ক একটি ট্রসকন্ডোশর
শিশন্ং অঞ্চক্ল ট্রপ্ররণ করুন্। র্শদ সম্ভব ন্ো হয় বো সহজসোধয ন্ো হয়, র্তোহক্ল ট্রর্োগোক্র্োগশবহীন্ র্থোক্মযোশমটোর
বযবহোর কক্র র্তোপমোেো পরীক্ষো করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশল উৎসোশহর্ত করক্র্ত পোক্রন্, শকন্তু গ্রোহক/শিক্ষোর্থীক্দর একটি স্বোস্থ্য িীশন্ং সিন্ন করো এবং/অর্থবো
ট্রর্োগোক্র্োগ ট্রেশসং এর জন্য ট্রর্োগোক্র্োক্গর র্তর্থয প্রদোন্ করো বোধযর্তোমূলক করক্র্ত পোক্রন্ ন্ো। দোয়বদ্ধ পক্ষরো
ট্রর্োগোক্র্োক্গর র্তর্থয প্রদোক্ন্র জন্য গ্রোহকক্দর একটি শবকল্প প্রদোন্ করক্র্ত পোক্রন্ র্োক্র্ত র্তোরো লক্গ শলক্িক্র্ত পোক্রন্ এবং
ট্রর্োগোক্র্োগ েযোক করোর জন্য ট্রর্োগোক্র্োগ করক্র্ত পোক্রন্, প্রক্য়োজক্ন্।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর উশচৎ কমীক্দর জন্য এটি আবিযক করো র্োক্র্ত, র্শদ এবং র্িন্ উপক্রোি ট্রকোন্ প্রক্শ্নর প্রশর্ত
র্তোক্দর উিক্র পশরবর্তযন্ হয় র্তোরো ট্রর্ন্ অশবলক্ম্ব র্তো প্রকোি কক্রন্, ট্রর্মন্, র্শদ র্তোরো উপসগয অন্ুর্ব করক্র্ত শুরু
কক্রন্, কোক্জর সময় বো র্তোর পক্র।

•

শিশন্ংক্য়র প্রক্শ্নোিক্রর পোিোপোশি, মোশকয ন্ র্ুিরোক্ের কমযসংস্থ্োক্ন্র সমোন্ সুক্র্োগ কশমিন্ (U.S. Equal
Employment Opportunity Commission) বো DOH এর শন্ক্দয িোবলী অন্ুর্োয়ীও র্তোপমোেো পরীক্ষো করো হক্র্ত পোক্র।
দোয়বদ্ধ পক্ষ কর্তৃযক কমীক্দর স্বোস্থ্য র্তক্র্থযর ট্ররকডয রোিো শন্শেদ্ধ (উদোহরণস্বরূপ, একজন্ বযশির শন্শদয ষ্ট র্তোপমোেোর
র্তর্থয), শকন্তু এমন্ ট্ররকডয বজোয় রোিোর অন্ুমশর্ত ট্রদওয়ো হয় র্ো শন্শির্ত কক্র ট্রর্ বযশিক্ক শিন্ করো হক্য়ক্ে এবং
এই ধরক্ন্র শিশন্ং এর ফলোফল (উদোহরণস্বরূপ, পোস/ট্রফল, শক্লয়োর/শক্লয়োর করো হয়শন্)।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর শন্শির্ত করক্র্ত হক্ব ট্রর্ ট্রকোক্ন্ো কমী শর্শন্ শিশন্ং করক্েন্, র্তোপমোেোর পরীক্ষো সহ, শর্তশন্
ট্রফশসশলটিক্র্ত প্রক্বি করক্েন্ এমন্ সম্ভোবয সংেোমক বযশিক্দর সংিক্িয আসো ট্রর্থক্ক উপর্ুির্োক্ব সুরশক্ষর্ত র্থোক্কন্।
ট্রর্ কমীরো শিশন্ং কোর্যেম সিোদন্ কক্রন্ র্তোক্দর ট্ররোগ শন্য়ন্ত্রণ ও প্রশর্তক্রোধ ট্রকন্দ্র (CDC), স্বোস্থ্য শবর্োগ
(DOH) এবং ট্রপিোগর্ত শন্রোপিো এবং স্বোস্থ্য প্রিোসন্ (OSHA) ট্রপ্রোক্টোকক্লর সোক্র্থ পশরশচর্ত, শন্ক্য়োগকর্তযোর দ্বোরো
সন্োি করো বযশিক্দর দ্বোরো প্রশিশক্ষর্ত হওয়ো উশচর্ত।

•

শিশন্ং করোর কমীক্দর জন্য কম পক্ক্ষ একটি স্বীকৃ র্ত মুক্ির আবরণ বো মোস্ক সহ বযশিগর্ত প্রশর্তরক্ষোমূলক সরঞ্জোম
(PPE) প্রদোন্ করো উশচর্ত এবং র্তোক্দর র্তো বযবহোর করো উশচর্ত, এবং র্তোক্র্ত গ্লোর্স, একটি গোউন্, এবং/অর্থবো
একটি ট্রফস শিল্ড অন্তর্ুয ি হক্র্ত পোক্র।

•

COVID-19 পশজটির্ হওয়ো ট্রকোন্ কমীক্ক প্রশর্তষ্ঠোক্ন্ প্রক্বি করোর অন্ুমশর্ত ট্রদওয়ো উশচর্ত ন্য় এবং ট্রর্ কমীরো
পরীক্ষোয় পশজটির্ ফল লোর্ কক্রক্েন্ র্তোক্দর অবিযই স্বোস্থ্যক্সবো প্রদোন্কোশরর সোক্র্থ ট্রর্োগোক্র্োক্গর শন্ক্দয িন্োবলী শদক্য়
বোশড়ক্র্ত পোঠিক্য় ট্রদওয়ো উশচর্ত।
o

দোয়বদ্ধ পক্ষক্ক কমযচোরীটিক্ক দূরবর্তীর্োক্ব স্বোস্থ্যক্সবো ও ট্রটশেং শরক্সোক্সযর র্তর্থয প্রদোন্ করক্র্ত হক্ব।

o

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক COVID-19 পরীক্ষক্ণ ট্রকোক্ন্ো ইশর্তবোচক ফলোফল সিক্কয অশবলক্ম্ব রোজয এবং স্থ্োন্ীয় স্বোস্থ্য
শবর্োগক্ক জোন্োক্র্ত হক্ব।
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•

দোয়বদ্ধ পক্ক্ষর COVID-19 এর সক্েহর্োজন্ বো শন্শির্ত ট্রকস বো COVID-19 এ আেোন্ত বযশির সোক্র্থ শন্ষ্ঠ বো
কোেোকোশে ট্রর্োগোক্র্োক্গর পর কোক্জ শফক্র আসক্র্ত চোওয়ো কমযচোরীক্দর সংেোন্ত ট্রপ্রোক্টোকল বো পশলশস জোন্োর জন্য
"COVID-19 সংেমণ বো এক্সক্পোজোক্রর পর কোক্জ শফক্র আসো সরকোশর ও ট্রবসরকোশর কমযচোরীক্দর জন্য
অন্তবযর্তীকোলীন্ শন্ক্দয শিকো" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) ট্রদিো উশচর্ত।

•

দোয়বদ্ধ পক্ক্ষর উশচর্ত ট্রর্োগোক্র্োক্গর একটি ট্রকন্দ্রীয় বযশি শন্ধযোরণ করো, র্ো কোর্যকলোপ, অবস্থ্োন্, শিফট বো শদন্
দ্বোরো পশরবশর্তযর্ত হক্র্ত পোক্র, শর্শন্ সকল প্রশ্নপে গ্রহণ এবং র্োচোই করোর জন্য দোয়ী হক্বন্, এই ধরক্ন্র
ট্রর্োগোক্র্োক্গর বযশিক্ক সবোর জন্য শন্শদয ষ্ট পোটিয শহক্সক্ব শচশির্তও করো হক্ব র্োক্ক র্তোরো পক্র COVID-19 সিশকয র্ত
উপসগয অন্ুর্ব করক্ে শক ন্ো র্তো জোন্োক্বন্।
o

বযশিগর্ত র্ত্ন পশরক্েবোর জন্য শচশির্ত ট্রর্োগোক্র্োক্গর বযশিক্ক িন্োি করোর ট্রকক্সর বযশিক্দর কোে ট্রর্থক্ক শবজ্ঞশপ্ত
ট্রপক্র্ত এবং সংশেষ্ট পশরষ্কোর এবং জীবোণুমুিকরণ প্রশেয়ো শুরু করোর জন্য প্রস্তুর্ত র্থোকক্র্ত হক্ব।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষক্দর একজন্ সোইক্টর সুরক্ষোর পর্যক্বক্ষক শন্ক্য়োগ করক্র্ত হক্ব র্োর দোশয়ত্বগুশলর মক্ধয স্থ্োন্টির শন্রোপিো
পশরকল্পন্োর সমস্ত শদক অবযোহর্তর্োক্ব ট্রমক্ন্ চলো হক্চ্ছ শকন্ো র্তোর শদক্ক ন্জর রোিো অন্তর্ুয ি।

•

র্র্তদূর সম্ভব, দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর সকল কমী, ঠিকোদোর, এবং ট্রর্ন্ডর সহ প্রক্র্তযক বযশির একটি লগ বজোয় রোিক্র্ত
হক্ব র্োরো কমযক্ক্ষক্ে অর্থবো কোক্জর এলোকোয় অন্য বযশিক্দর শন্ষ্ঠ বো শন্কট সংিক্িয আসক্র্ত পোক্রন্; ট্রসই সকল
গ্রোহক/শিক্ষোর্থী এবং ট্রডশলর্োশরগুশল বোদ শদক্য় ট্রর্িোক্ন্ উপর্ুি বযশিগর্ত প্রশর্তরক্ষোমূলক সরঞ্জোম (PPE) বযবহোর
করো হয় বো িিযশবহীন্ মোধযম দ্বোরো সঞ্চোশলর্ত হয়। লক্গ ট্রর্োগোক্র্োক্গর র্তর্থয র্থোকক্র্ত হক্ব, একজন্ বযশি COVID19 এ আেোন্ত হক্ল র্োক্র্ত সব পশরশচশর্ত িন্োি করো ট্রর্ক্র্ত পোক্র, র্তোক্দর িুৌঁক্জ পোওয়ো র্োয় এবং র্তোক্দর জোন্োক্ন্ো
র্োয়।
o

দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক অবিযই ট্রেট এবং স্থ্োন্ীয় স্বোস্থ্য দপ্তক্রর সংিিয িুৌঁক্জ ট্রবর করোর উক্দযোগগুশলর সোক্র্থ
সহক্র্োশগর্তো করক্র্ত হক্ব।

B. শনাি এবং ুঁটু জ ট্রবর করা
•

কমী, গ্রোহক/শিক্ষোর্থী, এবং, প্রক্র্োজয শহক্সক্ব ঠিকোদোর এবং ট্রর্ন্ডর সহ, ট্রফশসশলটিক্র্ত ট্রর্ ট্রকোন্ও বযশির COVID19 পরীক্ষোয় ইশর্তবোচক ফলোফল হক্য়ক্ে বক্ল জোন্ক্র্ত পোরক্ল, দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক, অবিযই অশবলক্ম্ব রোজয এবং
স্থ্োন্ীয় স্বোস্থ্য শবর্োগক্ক ট্রসই সিক্কয জোন্োক্র্ত হক্ব।

•

একজন্ বযশি COVID-19 পরীক্ষোয় ইশর্তবোচক হক্ল, দোয়বদ্ধ পক্ষগণক্ক কমযক্ক্ষক্ে ট্রসই বযশির সংিক্িয আসো
সকলক্ক শচশির্ত করোর জন্য রোজয এবং স্থ্োন্ীয় স্বোস্থ্য শবর্োক্গর সোক্র্থ সহক্র্োশগর্তো করক্র্ত হক্ব এবং ট্রসই কমীর
প্রর্থম COVID-19 এর উপসগয ট্রবোধ করোর বো ইশর্তবোচক পশরশক্ষর্ত হওয়োর, ট্রর্টি আক্গ হক্য়ক্ে, র্তোর 48 ণ্টো
আক্গ সোইক্ট প্রক্বি করো সকল কমী, ঠিকোদোর, ট্রর্ন্ডর এবং গ্রোহক/শিক্ষোর্থী সিক্কয রোজয এবং স্থ্োন্ীয় স্বোস্থ্য
শবর্োগক্ক অবগর্ত করক্র্ত হক্ব। ট্রফডোরোল এবং ট্রেক্টর আইন্ ও শবধোন্ অন্ুর্োয়ী অবিযই ট্রগোপন্ীয়র্তো বজোয়
রোিক্র্ত হক্ব।
o

ট্রফশসশলটিক্র্ত র্থোকোকোলীন্ ট্রকোন্ও বযশির উপসগয ট্রদিো ট্রদওয়োর ট্রক্ষক্ে, দোয়বদ্ধ পক্ষগুক্লোক্ক অবিযই পোশ্বযবর্তী
এলোকোর কমীক্দর অর্থবো র্োরো অশবলক্ম্ব আেোন্ত হক্য় র্থোকক্র্ত পোক্রন্ র্তোক্দর ট্রসই বযশি শবশল্ডং জুক্ড় ট্রকোর্থোয়
ট্রকোর্থোয় শেক্লন্ ট্রস সিক্কয র্তর্থয সহ অবশহর্ত করক্র্ত হক্ব, এবং র্শদ উপসগয সশহর্ত বযশি ইশর্তবোচক পরীক্ষো
কক্র র্থোক্কন্ ট্রস শবেক্য়ও র্তোক্দর অবশহর্ত করক্র্ত হক্ব।
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•

রোজয এবং স্থ্োন্ীয় স্বোস্থ্য শবর্োগগুশল, র্তোক্দর আইশন্ কর্তৃযক্ত্বর অধীক্ন্, সংেমন্ সহ বো চলোক্ফরোর সংিক্িয আসো
বযশিক্দর পর্যক্বক্ষন্ এবং র্োর্তোয়োক্র্তর উপর সীমোবদ্ধর্তো বোস্তবোয়ন্ করক্র্ত পোক্র, র্োর মক্ধয বোশড়ক্র্ত আইক্সোক্লিোন্
বো ট্রকোয়োরোন্টোইন্ অন্তর্ুয ি।

•

ট্রর্ সমস্ত কমযচোরীক্দর সর্তকয কক্র ট্রদওয়ো হক্য়ক্ে ট্রর্ র্তোরো একজন্ COVID-19 সংেশমর্ত বযশির শন্ষ্ঠ সোশন্নক্ধয
বো কোেোকোশে এক্সক্েন্, এবং শচশির্তকরণ, েযোশকং বো অন্যোন্য পদ্ধশর্তগুশলর মোধযক্ম সর্তকয কক্র ট্রদওয়ো কমযচোরীক্দর,
সর্তকয কক্র ট্রদওয়োর সময় র্তো শন্ক্জ ট্রর্থক্ক র্তোক্দর শন্ক্য়োগকোরীক্ক শরক্পোটয করক্র্ত হক্ব এবং র্তোরো উপক্র উশেশির্ত
সমস্ত ট্রপ্রোক্টোকল ট্রমক্ন্ চলক্বন্।

•

দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলর গ্রোহকক্দর জন্য একটি কন্টযোট ট্রেশসং ট্রপ্রোগ্রোক্ম অংিগ্রহণ করোর জন্য একটি পদ্ধশর্ত শবক্বচন্ো
করো উশচর্ত, ট্রর্মন্ প্রক্র্োজয।

IV. ক্তনটোগকারীর পক্তরকল্পনাসমূহ
দোয়বদ্ধ পক্ষগুশলক্ক সহক্জই ট্রচোক্ি পক্র এমন্ স্থ্োক্ন্ অবিযই কমীক্দর জন্য সোইক্ট সিূণয করো শন্রোপিোর পশরকল্পন্ো
ট্রপোে করক্র্ত হক্ব। COVID-19 এর শবস্তোর ট্ররোধ করক্র্ত পশরকল্পন্ো গেক্ন্র জন্য ট্রেট, বযবসোর মোশলক এবং
পশরচোলকক্দর পর্থ ট্রদিোক্র্ত, একটি বযবসোর পুন্রোয় ট্রিোলোর জন্য শন্রোপিোর পশরকল্পন্োর ট্রটমক্প্লট উপলব্ধ কক্রক্ে।
আটরা ক্তনরাপত্তার তিয, ক্তনটদে ক্তশকা এবং সংস্থ্ানগুক্তল এ াটন উপলব্ধ:
শন্উ ইয়কয ট্রেট স্বোস্থ্য দপ্তক্রর ন্ক্র্ল কক্রোন্োর্োইরোক্সর (COVID-19) ওক্য়বসোইট
https://coronavirus.health.ny.gov/
মোশকয ন্ র্ুিরোক্ের ট্ররোগ শন্য়ন্ত্রণ ও প্রশর্তক্রোধ কক্রোর্োইরোস (COVID-19) ওক্য়বসোইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
ট্রপিোগর্ত শন্রোপিো এবং স্বোস্থ্য প্রিোসন্ COVID-19 ওক্য়বসোইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

ক্তনটের ক্তলঙ্কটিটত, ক্তনক্তিত করুন ট্রর্ আপক্তন এই ক্তনটদে ক্তশকা অনুর্ােী পক্তরোলনা করার জনয আপনার
দােবদ্ধতা পটড়টেন এবং বুটেটেন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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