
নিয় োগকর্ত ো ও কর্তচোরীয়ের জিয
পোইকোনর বোনিয়জযর নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে যার্দর পিুরায় ক্ষ ািার
অিমুনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, ক্ষসই সার্ে ক্ষসই সকি পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে ক্ষযগুনি পরূ্বে 
অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিমুনি ক্ষপর্য়নেি।

COVID-19 যিস্বার্যের যরুরী অবযার সময়, সকি পাইকানর নবর্েিার্দর, পাইকানর নবের্য়র কাযেেম সম্পনকে ি 
রাযে এবং ক্ষেডারাি প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্িা 
িার্দর কাযেের্ম অন্তরু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদেমাি প্রর্যাযে যািীয়, রাযে, এবং ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািিু 
এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিে িয়।

নরওয়পনিিং
নিউ ই কত

অর্যোবিযক সপুোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অিিুীলি

িোরীনরক েরূত্ব
কমীর্দর মর্যে 6 েুট দরূত্ব নিনিি করা, যনদ িা নিরাপ্া 
বা কার্যর মূি োংির্ির যিে আর্রা কম দরূত্ব প্রর্য়াযি হয়।

কমীরা য ি পরস্পর্রর ক্ষের্ক 6 েুর্টর কম দরূর্ত্ব োকর্বি, 
ি ি িার্দর গ্রহির্যাগে মুর্ র আবরি পরর্ি হর্ব।

অর্েন্তর্র ঘটা ক্ষকাি কার্যর ক্ষের্ে, ক্ষকাি একটি যার্ির কমীসং ো 
এই যার্ির দ র্ির সাটিে নের্কট দ্বারা ঠিক করা সবোনযক কমী 
যারিেমিার 50% মর্যে সীমাবদ্ধ করর্ি হর্ব, যনদ িা কমীর্দর 
সুরনেি র্ার্ব মূি নেয়া (ক্ষযমি, গুরুত্বপূিে নযনিস সরবরাহ 
করা) সম্পন্ন করার প্রর্য়াযি হয় এবং অনিনরক্ত সুরোর 
পনরকল্পিা ক্ষিওয়া হয় (ক্ষযমি, সব সমর্য় মুর্ র আবরি পর্র 
োকা), সুপারর্াইযারগি এই নবনযনিষর্যর অন্তরু্ে ক্ত িি।

অপনরহাযে িয় এমি মািুর্ষর সিরীর্র সমর্বি হওয়া সীনমি 
করুি যিটা সম্ভব।

নপক-আপ এবং ক্ষডনির্ানরর যিে নিনদেষ্ট এিাকা যাপি করুি, 
যিটা সম্ভব ক্ষযাগার্যাগ সীনমি কর্র।

শুযুমাে বিে মাি কার্যর(কাযগুনির) যিে প্রর্য়াযিীয় কমী পযেন্ত 
উপনযনি সীনমি করা, কমের্ের্ের সময় সমন্বয় করা, আগমি/প্রযার্ির 
সময় আগু-নপেু করা, A/B দি তিনর করা, এবং/অেবা এক সমর্য়
একটি এিাকায় শুযুমাে একটি দর্ির সময়সূচী নিযোরি করার মাযের্ম 
কমীর্দর যিে অনিনরক্ত যায়গা তিনর করা।

বেবহার্রর পনরবিে ি করুি এবং/অেবা 6 েুর্টর দরূত্ব বযায় রা র্ি 
কার্যর যাি এবং কমীর্দর বসার যায়গা সীনমি করুি এবং একানযক 
দর্ির এক যায়গায় কায করা এন়ির্য় চিুি যনদ সম্ভবপর িা হয়, 
িাহর্ি মুর্ র আবরি প্রদাি করুি এবং িা পরা বাযেিামূিক করুি 
বা িারীনরক প্রনিবন্ধকিা যাপি করুি (ক্ষযমি প্লানিক প্রনিরোর 
ক্ষদওয়াি), OSHA নির্দে নিকাঅিুযায়ী, ক্ষসই সব এিাকায় ক্ষয ার্ি ক্ষসগুনি 
বায়ু প্রবাহ, িাপ, অেবা ক্ষর্নির্িিি বোহি করর্ব িা।

ক্ষয ার্ি সম্ভব, একই সময় হার্ি ক্ষোোঁয়া পর্িের সং ো হ্রাস করার যিে 
ক্ষসগর্মি এবং বোর্চ সম্পাদি করা কাযেকিাপ। একযি কমেচারীর্ক সব 
পোনকং করর্ি, আর্রকযি কমেচারীর্ক নিঙ্ক র োপ এবং বাক্সগুনির্ক 
নসি করর্ি, এবং একযি পৃেক কমেচারীর্ক ট্রাক ক্ষিাড করর্ি নদি।

সংকীিে আইি, হিওর্য় বা যায়গায় িীর নচহ্ন নদর্য় সংর্কি যাপি 
কর্র নদ্বমু ী পার্য় চিাচি হ্রাস করা।

য ি সম্ভব ক্ষটনি- বা নর্নডও-কিোর্রনসং বেবহার করুি। প্রর্য়াযিীয় 
সিরীর্র উপনযনির সমার্বি (ক্ষযমি সর্া) ক্ষ ািা, র্ার্িা ক্ষর্নির্িিি 
সুনবযা আর্ে এবং উপযুক্ত সামানযক দরূর্ত্বর সর্ে োোঁকা যার্ি অিুনিি 
করা উনচৎ।

সিরীর্র িা আসার িীনি গ্রহি করুি, এবং  ুচরা বেবসায়ীর্দর 
অিিাইি বা ক্ষোর্ির মাযের্ম অডে ার ক্ষদওয়ার নির্দেি নদি। দরূ 
ক্ষের্ক পিে পনরদিেি করুি, নর্নডও প্রযুনক্ত বেবহার কর্র।

য ি সম্ভব কমীর্দর বান়ি ক্ষের্ক কায করর্ি নদি।

সাইর্ট অিোবিেক িয় এমি দিেিােীর্দর প্রর্বি নিনষদ্ধ করুি।

সাইর্টর সাযারিি বেবহৃি এিাকাগুনির্ি (ক্ষযমি ক্লক ইি/আউট 
ক্ষিিি, ক্ষহিে নিনিং ক্ষিিি) এবং অিোিে প্রর্যাযে যার্ি 6 েুট 
বেবযাি অনর্নহি করর্ি ক্ষটপ বা সাইি ক্ষপাি কর্র সামানযক দরূর্ত্বর 
মাকে ার অনর্নহি করুি।

ক্ষোট যািগুনির্ি (ক্ষযমি এনির্র্টর, নিযার) এক সমর্য় শুযুমাে 
একযি বেনক্ত োকা উনচি, যনদ িা সকি উপনযি বেনক্ত মুর্ র 
আবরি পর্র োর্কি।  ওই যার্ি একানযক বেনক্ত োকর্ি, সবোনযক 
যিযি ওই যার্ি োকর্ি পারর্বি িা ওই যার্ির সবোনযক 
যারিেমিার 50% এর কম রা ুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে যার্দর পিুরায় ক্ষ ািার
অিমুনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, ক্ষসই সার্ে ক্ষসই সকি পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে ক্ষযগুনি পরূ্বে 
অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিমুনি ক্ষপর্য়নেি।

COVID-19 যিস্বার্যের যরুরী অবযার সময়, সকি পাইকানর নবর্েিার্দর, পাইকানর নবের্য়র কাযেেম সম্পনকে ি 
রাযে এবং ক্ষেডারাি প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্িা 
িার্দর কাযেের্ম অন্তরু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদেমাি প্রর্যাযে যািীয়, রাযে, এবং ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািিু 
এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিে িয়।
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প্রনর্রক্ষোর্ূলক 
সরঞ্জোর্ 

নির্য়াগকারীর নবিা  রর্চ কমেচারীর্দর একটি গ্রহির্যাগে মুর্ র 
আবরি প্রদাি করর্ি হর্ব এবং যনদ প্রনিযাপর্ির প্রর্য়াযি হয়, 
ক্ষসই ক্ষের্ে আবরর্ির একটি পযোপ্ত সরবরাহ রা র্ি হর্ব।

গ্রহর্িাগে মুর্ র আবরর্ির অন্তগেি রর্য়র্ে কাপ়ি (বান়ির্ি 
তিনর ক্ষসিাই করা কাপ়ি, দ্রুি কাটা, বোন্ডািা) এবং 
সানযে কাি মাস্ক, নকন্তু ক্ষকবি িার্িই সীমাবদ্ধ িয়,
যনদ িা কার্যর প্রকৃনি অিুু্যায়ী আরও কর্ ার PPE (ক্ষযমি, 
N 95 ক্ষরসনপর্রটর, ক্ষেস নিল্ড) পরার প্রর্য়াযি হয়।

মুর্ র আবরি বেবহার্রর পর্র অবিেই পনরষ্কার করা বা 
প্রনিযাপি করা উনচি বা য ি ক্ষসগুনি েনিগ্রস্ত বা ময়িা 
হর্য় যায়, এবং ক্ষসগুনি ক্ষিয়ার করা উনচি িয় এবং ক্ষসগুনি 
সঠিকর্ার্ব সংরেি বা বানিি করা উনচি।

যনদ পিে পনরদিের্ির প্রর্য়াযি হয়, সব পের্ক অবিেই 
কাপর়্ির মাস্ক এবং গ্লার্স পরর্ি হর্ব পিে পনরদিেি এবং 
স্পিে করার যিে, একই সার্ে পনরদিের্ির আর্গ এবং পর্র 
িার্দর হাি সোনিটাইয করর্ি হর্ব।

বস্তু (ক্ষযমি, ক্ষোকে নিফ্ট, অডে ার করার নডর্াইস) সাযারির্ার্ব 
বেবহার করা সীনমি করুি এবং সাযারির্ার্ব বোবহার করা 
পৃিিি ক্ষোোঁয়া নিরুৎসনহি করুি; অেবা, সাযারির্ার্ব বেবহৃি 
বস্তু বা পৃিির্ির সংস্পর্িে আসার সময় গ্লার্স (কার্যর 
উপর্যাগী বা নচনকৎসাগি); অেবা, সংস্পর্িে আসার আর্গ 
এবং পর্র হাি যুর্য় নিি বা সোনিটাইয করুি।

স্বোস্থ্যনবনি, পনরষ্করি 
এবিং জীবোিুর্ুক্তকরি

ক্ষসিার ের নডনযয কর্রাি এন্ড নপ্রর্র্িিি (Centers for 

Disease Control and Prevention, CDC) এবং স্বাযে দপ্তর
(Department of Health, DOH) প্রদ্ স্বাযেনবনয, পনরষ্কার-
পনরচ্ছন্নিা, ও যীবািুমুক্তকরি নবনয ক্ষমর্ি চিুি এবং প্রনিিার্ি 
পনরষ্কার-পনরচ্ছন্নিা ও যীবািুমুক্তকরি কাযেের্মর িানর , 
সময়, ও পনরনয নির্  রা ুি।

কমীর্দর যিে হার্ির স্বাযেনবনয পাির্ির ক্ষিিি প্রদাি এবং 
রেিার্বেি করুি, সাবার্ির সর্ে পানি এবং কাগর্যর ক্ষিায়ার্ি 
নদর্য় হাি ক্ষযায়ার বেবযা সহ, আর িার সার্ে একটি 60% 
বা িার ক্ষবনি অোির্কাহি যারিকারী অোির্কাহি নর্ন্ক হোন্ড 
সোনিটাইযার সরবরাহ করুি ক্ষয ার্ি হাি ক্ষযায়া সম্ভব িয়।

ক্ষিয়ার করা এবং ঘি ঘি স্পিে করা পৃিিিগুনি বেবহার্রর 
আর্গ এবং পর্র বেবহার করার যিে পনরষ্কার করার/যীবািুিািক 
সরঞ্জাম প্রদাি করুি এবং িার পর্র হার্ির স্বাযেনবনয ক্ষমর্ি 
চির্ি কমীর্দর উৎসানহি করুি।

পিেসামগ্রীর একটি ক্ষিাড (ক্ষযমি ট্রাকর্িাড) যািান্তর করার 
আর্গ ও পর্র হাি যীবািুমুক্ত করুি।

সুরোর পূবেসিকে িাগুর্িা ক্ষমর্ি চিার সার্ে সার্ে য িই সম্ভব বাইর্রর 
বায়ু চিাচর্ির বেবযা রা ুি (ক্ষযমি- দরযা বা যািািা ক্ষ ািা রা া)।

কমেচারীর্দর বান়ি ক্ষের্ক  াবার নির্য় আসর্ি উৎসানহি করুি এবং 
 াওয়ার সময় সামানযক দরূত্ব বযায় রা ার যিে পযোপ্ত যায়গা 
সংরেি করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.health.ny.gov/home


নিয় োগকর্ত ো ও কর্তচোরীয়ের জিয
পোইকোনর বোনিয়জযর নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে যার্দর পিুরায় ক্ষ ািার
অিমুনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, ক্ষসই সার্ে ক্ষসই সকি পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে ক্ষযগুনি পরূ্বে 
অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিমুনি ক্ষপর্য়নেি।

COVID-19 যিস্বার্যের যরুরী অবযার সময়, সকি পাইকানর নবর্েিার্দর, পাইকানর নবের্য়র কাযেেম সম্পনকে ি 
রাযে এবং ক্ষেডারাি প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্িা 
িার্দর কাযেের্ম অন্তরু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদেমাি প্রর্যাযে যািীয়, রাযে, এবং ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািিু 
এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিে িয়।

নরওয়পনিিং
নিউ ই কত

অর্যোবিযক সপুোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অিিুীলি

স্বোস্থ্যনবনি,
পনরচ্ছন্নর্ো, এবিং
জীবোিুর্ুক্তকরি
(চলয়ে)

নিয়নমি পনরষ্কার এবং যীবািুমুক্ত করুি, অন্তিপর্ে প্রনিটি নিফ্ট 
এর পর্র, অেবা প্রর্য়াযি হর্ি আরও ঘি ঘি, সাযারির্ার্ব
বেবহৃি বস্তু (ক্ষযমি ক্ষোকে নিফ্ট, অডে ার করার নডর্াইস) এবং
পৃিিি, এর পািাপানি ক্ষরিরুম এবং সাযারির্ার্ব বেবহৃি 
যায়গার মি বহুবার যািায়াি করা হয় এমি যায়গা আর 
ঘি ঘি পনরষ্কার বা যীবািুমুক্ত করুি। পনরর্বি সংরেি সংযা 
(Environmental Protection Agency, EPA ) কিৃে ক COVID-19 এর 
নবরুর্দ্ধ কাযেকর নহর্সর্ব নচনহ্নি পনরর্বি সংরেি নবর্ার্গর 
(Department of Environmental Conservation, DEC) পিেগুনি
বেবহার করুি।

যনদ পনরষ্কার বা যীবািুমুক্তকরর্ির পিে অেবা পনরষ্কার এবং 
যীবািুমুক্তকরর্ির কায নিরাপ্ার নবপন্ সৃনষ্ট কর্র অেবা
উপাদাি বা যন্ত্রপানির অবিনি ঘটায়, িাহর্ি কমীর্দর বেবহার্রর 
মর্যে একটি হার্ির স্বাযেনবনয ক্ষিির্ি প্রর্বিানযকার োকা 
এবং/অেবা িার্দর নিষ্পন্র্যাগে গ্লার্স সরবরাহ করা উনচি।

ক্ষিয়ার করা  াবার ও পািীয় নিনষদ্ধ করুি (ক্ষযমি বুর্ে-
যাোঁর্চর  াবার)।

য োগোয় োগ
নিনিি করুি ক্ষয আপনি রার্যের যানর করা নির্ল্পর 
নির্দে নিকাটি পযোর্িাচিা কর্রর্েি এবং বুর্ের্েি, এবং 
আপনি ক্ষসগুনি বাস্তবায়ি করর্বি।

সাইর্টর চানরনদর্ক সাইর্িয ক্ষপাি কর্র কমীর্দর সঠিক 
পনরচ্ছন্নিা, সামানযক দরূর্ত্বর নিয়ম, PPE এর উপযুক্ত বেবহার 
এবং পনরষ্কার এবং যীবািুমুক্ত করার ক্ষপ্রার্টাকি ক্ষমর্ি চিার 
কো মর্ি কনরর্য় নদি।

িিুি ক্ষপ্রার্টাকি সম্পর্কে  সব কমীর্দর প্রনিেি নদি ও প্রায়িই 
সুরোর নির্দেিাবিী সম্পর্কে  িার্দর যািাি।

যনদ ক্ষকাি কমী COVID-19 পরীোয় পনযটির্ েি িার্ 
কর্রি, িাহর্ি নির্য়াগকারীর্ক অনবির্ে রাযে এবং যািীয় স্বাযে
নবর্াগর্ক অবনহি করর্ি হর্ব এবং কিোক্ট ক্ষট্রনসং প্রর্চষ্টায় 
সহায়িা করর্ি হর্ব, সম্ভাবে পনরনচনির্দর, ক্ষযমি কমী বা 
দিেিােী, যার্দর ক্ষসই বেনক্তর সার্ে নিকট বা ঘনিি ক্ষযাগার্যাগ 
নেি, িার্দর সম্পর্কে  যািার্িা সহ, এবং িার সার্ে ক্ষিট এবং 
ক্ষেডারাি আইি এবং প্রনবযাি দ্বারা প্রর্য়াযিীয় ক্ষগাপিীয়িা 
বযায় রা র্ি হর্ব।

সাইর্ট সবাই প়ির্ি পার্র এমির্ার্ব সম্পূিে করা সরুোর 
পনরকল্পিাটি ক্ষপাি করুি।

হািিাগাদকৃি িেে প্রদাি করার যিে কমেচারী, দিেিােী এবং 
গ্রাহকর্দর যিে একটি ক্ষযাগার্যাগ পনরকল্পিা যাপি করুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf


নিয় োগকর্ত ো ও কর্তচোরীয়ের জিয
পোইকোনর বোনিয়জযর নিয়েত নিকো

এই নির্দে নিকাগুনি নিউ ইয়র্কে র সমস্ত পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে যার্দর পিুরায় ক্ষ ািার
অিমুনি ক্ষদওয়া হর্য়র্ে, ক্ষসই সার্ে ক্ষসই সকি পাইকানর বানির্যের বেবসাগুনির ক্ষের্ে প্রর্যাযে ক্ষযগুনি পরূ্বে 
অপনরহাযে নহসার্ব কায করার অিমুনি ক্ষপর্য়নেি।

COVID-19 যিস্বার্যের যরুরী অবযার সময়, সকি পাইকানর নবর্েিার্দর, পাইকানর নবের্য়র কাযেেম সম্পনকে ি 
রাযে এবং ক্ষেডারাি প্রর্য়াযিীয়িার ক্ষয ক্ষকার্িা পনরবিে র্ির সার্ে হািিাগাদ োকর্ি হর্ব এবং এই পনরবিে িগুর্িা 
িার্দর কাযেের্ম অন্তরু্ে ক্ত করর্ি হর্ব। ক্ষকার্িা নবদেমাি প্রর্যাযে যািীয়, রাযে, এবং ক্ষেডারাি আইি, নিয়মকািিু 
এবং মাি প্রনিযাপি করা এই নির্দে নিকার উর্েিে িয়।

নরওয়পনিিং
নিউ ই কত

অর্যোবিযক সপুোনরিকৃর্ সয়বতোত্তর্ অিিুীলি

নিনিিং
অসুয কমীর্দর বান়ির্ি োকা উনচি অেবা কমের্ের্ে অসুয 
হর্ি বান়ির্ি নের্র যাওয়া উনচি।

ক্ষযসব কমী (1) গি 14 নদর্ি COVID-19 উপসগে সম্পর্কে
যাির্ি ক্ষচর্য়র্ে, (2) গি 14 নদর্ি COVID-19 পরীোয় 
পনযটির্ যরা পর়্ির্ে, এবং/অেবা (3) গি 14 নদর্ি 
COVID-19 হওয়া বা হর্য়র্ে বর্ি সর্েহ করা কার্রা ঘনিষ্ট বা 
নিকট সংস্পর্িে এর্সর্েি, িার্দর প্রর্িের্কর যিে স্বাযে পরীো 
(ক্ষযমি, প্রশ্নপে পূরি, িাপমাো যাচাই) বাযেিামূিক করুি। 

COVID-19 পনযটির্ হওয়া ক্ষকাি কমীর্ক প্রনিিার্ি ঢুকর্ি 
ক্ষদর্বি িা এবং িার অবযা মূিোয়ি ও পরীো করার যিে 
িার্ক িার স্বাযের্সবা প্রদািকানরর সার্ে ক্ষযাগার্যার্গর 
নির্দেিিাবিী নদর্য় বান়ির্ি পাঠির্য় ক্ষদর্বি।

কার্রা নিনিির্ার্ব কর্রািা যরা প়ির্ি িৎেিাৎ রাযে 
ও যািীয় স্বাযে দপ্তরর্ক যািাি এবং সংনিষ্ট বেনক্তর্ক স্বাযের্সবা 
ও পরীো-নিরীোর প্রর্য়াযিীয় িেে ও নদকনির্দেিিা প্রদাি 
করুি।

একটি পনযটির্ ক্ষকর্সর ক্ষের্ে পনরষ্কার, যীবািুমুক্ত, এবং 
কিোক্ট ক্ষট্রনসংর্য়র যিে একটি পনরকল্পিা করুি।

নিনিং প্রনেয়ার অংি নহর্সর্ব সংগৃহীি সকি উ্র প্রনিনদি 
পযোর্িাচিা করুি এবং এ যরর্ির পযোর্িাচিার একটি ক্ষরকডে  
সংরেি করুি। সবার যরুরী ক্ষযাগার্যার্গর িেে সংগ্রহ কর্র 
রা ুি যার্ি কার্রা মর্যে প্রশ্নপর্ে নির্দে নিি COVID-19 উপসগে 
ক্ষদ া ক্ষগর্ি ক্ষযাগার্যাগ করা যায়।

যিদরূ সম্ভব, কমীরা সাইর্ট আসার আর্গ দরূবিীর্ার্ব নিনিং সম্পাদি 
করুি (ক্ষযমি ক্ষটনির্োি বা ইর্িকট্রনিক যনরর্পর মাযের্ম)।

COVID-19 সংোন্ত উপসগেগুনি সম্পর্কে  সবর্ের্ক আপ টু ক্ষডট ির্েের 
যিে "কর্রািার্াইরার্সর উপসগেসমূহ" (Symptoms of Coronavirus)

সম্পর্কে  CDC এর নির্দে নিকা ক্ষদ ুি।

নিিারর্দর CDC, DOH, এবং OSHA ক্ষপ্রার্টাকিগুনির সার্ে পনরনচি 
বেনক্তবগে দ্বারা প্রনিনেি হর্ি হর্ব এবং িার্দরর্ক, অন্তি একটি 
মুর্ র আবরি সহ, যোযে PPE পরর্ি হর্ব।

ক্ষয সমস্ত কমেচারী একটি সর্েহযিক বা নিনিি COVID-19 ক্ষকর্সর 
পর্র কার্য আবার ক্ষযাগদাি করর্ি চাইর্েি বা ক্ষয কমেচারী COVID-19 
এর সংেনমি একযি বেনক্তর ঘনিি সানন্নর্যে বা কাোকানে এর্সর্েি 
িার্দর সম্পর্কে  ক্ষপ্রার্টাকি এবং িীনিমািার যিে DOH এর নির্দে নিকা
ক্ষদ ুি।

যোযে PPE পনরযাি কর্র বা স্পিেহীি উপার্য় সম্পন্ন করা
ক্ষডনির্ানরগুনি ো়িা, কমী ও অনিনে সহ প্রর্িেক বেনক্তর, যার্দর 
কার্যর সাইর্ট বা অঞ্চর্ি অিোিে বেনক্তর্দর সার্ে নিকট বা ঘনিি 
সংর্যাগ হর্ি পার্র, িার্দর যিে সব সময় একটি অবোহি িগ 
বযায় রা ুি।

STAY HOME. STOP THE SPREAD. SAVE LIVES.

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_publicprivateemployeereturntowork_053120.pdf

