COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি
পাইকারর ব্েব্সারিক প্ররিষ্ঠাস্থ্নর জনে অন্তব্ব িীকালীন রনস্থ্দবশনা
এই নরিটি পড়া হস্থ্ি গেস্থ্ল আপরন রনস্থ্ে িা রনরিি করস্থ্ি পারস্থ্ব্ন।
15 জুন 2020 পর্যন্ত

উস্থ্েশে
COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি যর্স্থ্েিু পাইকারর ব্েব্সারিক প্ররিষ্ঠান আব্ার খুলস্থ্ে িাই পাইকারর
ব্েব্সারিক প্ররিষ্ঠাস্থ্নর মারলক/অপাস্থ্রটর এব্ং িাস্থ্ের কমযচারী এব্ং ঠিকাোরস্থ্ের COVID-19 এর প্রােুর্যাব্ যেস্থ্ক
সাব্ধানিা সংক্রান্ত রব্রধ-রনস্থ্েধ প্রোন করার জনে এই অন্তব্যিী রনস্থ্েযরিকা ("পাইকারর ব্েব্সারিক প্ররিষ্ঠাস্থ্নর জনে
COVID-19 এর অন্তব্যিীকালীন রনস্থ্েযরিকা") তিরর করা েস্থ্িস্থ্ে।
এই রনস্থ্েযরিকাগুরল যকব্লমাত্র নযেনিম প্রস্থ্িাজনীিিা এব্ং রনস্থ্িাগকিয া অরিররক্ত সিকয িা এব্ং রনস্থ্েধাজ্ঞা জারর করস্থ্ি
পাস্থ্রন। এই রনস্থ্েযরিকা যেস্থ্টর ররওস্থ্পরনংস্থ্ির পর্যাি I এর সমি সব্যারধক পরররচি জনস্বাস্থ্যের অনুিীলস্থ্নর উপর রর্রি
কস্থ্র তিরর করা, এব্ং যর্ েরলস্থ্লর উপর এই রনস্থ্েযরিকা রর্রি কস্থ্র িা ঘন ঘন পররব্রিয ি েস্থ্ি পাস্থ্র এব্ং েস্থ্ি োস্থ্ক।
োিব্দ্ধ পক্ষগুরল - যর্মন নীস্থ্চ সংজ্ঞারিি করা েস্থ্িস্থ্ে - পাইকারর ব্েব্সার সাস্থ্ে সম্পরকয ি সকল যানীি, রাস্থ্জের
এব্ং র্ুক্তরাষ্ট্রীি প্রস্থ্িাজনীিিা যমস্থ্ন চলার জনে োিী। োিব্দ্ধ পক্ষগুরল এই আব্রিেক িস্থ্িযর যর্স্থ্কাস্থ্না আপস্থ্েট সম্বস্থ্ে
োলনাগাে োকার পািাপারি যর্স্থ্কাস্থ্না পাইকারর ব্েব্সারিক কার্যকলাপ এব্ং/অেব্া সাইট রনরাপিার পররকল্পনাি িা
ব্াস্তব্ািন করস্থ্ি ব্ারধি।
পটভূ রি
7ই মাচয, 2020 িাররস্থ্খ, গর্নযর অোন্ড্রু এম. কুওস্থ্মা COVID-19 এর পররস্থ্প্ররক্ষস্থ্ি একটি জরুরর অব্যা যঘােণা কস্থ্র
রনব্যােী আস্থ্েি 202 জারর কস্থ্ররেস্থ্লন। সমগ্র রনউইিকয জুস্থ্ে COVID-19 এর করমউরনটি ট্রান্সরমিন ঘস্থ্টস্থ্ে। আস্থ্রা
েরেস্থ্ি পো হ্রাস করস্থ্ি, যর্খাস্থ্ন সম্ভব্, ব্েরক্তস্থ্ের মস্থ্ধে অব্িেই অন্তি 6 ফু স্থ্টর সামারজক েযরত্ব ব্জাি রাখস্থ্ি েস্থ্ব্।
20 মাচয 2020 িাররস্থ্খ গর্নযর কুওস্থ্মা রনব্যােী আস্থ্েি 202.6 জারর কস্থ্রন, র্াস্থ্ি সমস্ত যগৌণ ব্েব্সাগুরলস্থ্ক েপ্তস্থ্রর
েপ্তর মধেয কমীস্থ্ের কাজকমযস্থ্ক ব্ে রাখার রনস্থ্েযি যেওিা েি। অিোব্িেক ব্েব্সা, যর্মন সাম্রাজে রাজে উন্নিন
কস্থ্পযাস্থ্রিন (Empire State Development Corporation, ESD) এর রনস্থ্েযরিকা দ্বারা সংজ্ঞারিি, এই সীমাব্দ্ধিার
অধীন রেল না, রকন্তু, িাস্থ্ের স্বাযে রব্র্াগ (Department of Health, DOH) দ্বারা জারর করা একটি পররষ্কার এব্ং
রনরাপে কময পররস্থ্ব্ি ব্জাি রাখার জনে রনস্থ্েযিনা ও আস্থ্েি যমস্থ্ন চলার জনে রনস্থ্েযি করা েি, এব্ং েৃঢ়র্াস্থ্ব্
সামারজক েযরত্ব ব্েব্যা ব্জাি রাখার জনে আহ্বান জানাস্থ্না েি।
12ই এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্খ, গর্নযর কুওস্থ্মা সমসস্ত অিোব্িেকীি ব্েব্সািীক প্ররিষ্ঠানস্থ্ক িার কমীস্থ্ের, র্ারা কমযযস্থ্ল
উপরযি আস্থ্ে, রব্নামযস্থ্লে িাস্থ্ের মুস্থ্খর আচ্ছােন, র্া িাস্থ্ের কাস্থ্জর সমি জনসাধারণ ব্া গ্রােকস্থ্ের সস্থ্ে সরাসরর
সংস্থ্র্াগ ঘটার সমি অব্িেই ব্েব্োর করস্থ্ি েস্থ্ব্, িা প্রোন করস্থ্ি রনব্যােী আস্থ্েি 202.16 জারর কস্থ্ররেস্থ্লন। 15
এরপ্রল 2020 িাররস্থ্খ গর্নযর কুওস্থ্মা রনব্যােী আস্থ্েি 202.17 জারর কস্থ্রস্থ্েন, র্া েুই ব্েস্থ্রর যব্রি ব্িসী এব্ং
রচরকৎসাগির্াস্থ্ব্ মুস্থ্খর আব্রণ সেন করস্থ্ি সক্ষম সকলস্থ্ক একটি সব্যজনীন যাস্থ্ন এব্ং র্খন সামারজক েযরত্ব ব্জাি
রাখা সম্ভব্ নি, ব্া র্খন সামারজক েুরত্ব ব্জাি রাখস্থ্েন না, িখন িাস্থ্ের নাক ও মুখ একটি মাস্ক অেব্া কাপস্থ্ের
তিরর মুস্থ্খর আব্রণ রেস্থ্ি ঢাকার জনে রনস্থ্েযি যেি। 16 এরপ্রল 2020 িাররস্থ্খ গর্নযর কুওস্থ্মা রনব্যােী আস্থ্েি 202.18

জারর কস্থ্রন র্া সরকারী এব্ং যব্সরকারী পররব্েণ ব্া অনোনে র্াোর পররব্েণ ব্েব্োর করা েুই ব্েস্থ্রর যব্রি
ব্িস্থ্সর এব্ং রচরকৎসাগির্াস্থ্ব্ একটি মুস্থ্খর আব্রণ সেণ করস্থ্ি সক্ষম সকল মানুেস্থ্ক অব্িেই যকান র্াত্রার সমি
িাস্থ্ের নাক এব্ং মুস্থ্খর উপর একটি মাস্ক অেব্া মুস্থ্খর আব্রণ পরার রনস্থ্েযি যেি। এোোও সরকারর ব্া যব্সরকারর
পররব্েস্থ্নর যর্ যকান পররচালক ব্া চালকস্থ্ক একটি মুস্থ্খর আব্রণ ব্া মাস্ক র্া িাস্থ্ের নাক এব্ং মুখ যঢস্থ্ক রাস্থ্খ, টা
পরার রনস্থ্েযি যেি র্খন যিমন যকান গারেস্থ্ি যকান র্াত্রী োস্থ্ক। 29 যম 2020 িাররস্থ্খ গর্নযর কুওস্থ্মা রনব্যােী আস্থ্েি
202.34 জারর কস্থ্রন, র্া ব্েব্সার পররচালক/মারলকস্থ্ের যসই সব্ মানুস্থ্ের প্রস্থ্ব্িারধকার প্রিোোর করার অরধকার
অনুস্থ্মােন কস্থ্র, র্ারা মুখ যঢস্থ্ক রাখা ব্া মাস্ক সংক্রান্ত ব্াধেব্াধকিা যমস্থ্ন চলস্থ্ি ব্েেয েন।
26যি এরপ্রল, 2020 িাররস্থ্খ গর্নযর কুওস্থ্মা যঘােণা কস্থ্রন যর্ িেে-পররচারলি, আঞ্চরলক রব্স্থ্েেস্থ্ণ পর্যাি রর্রিস্থ্ি
রনউইিস্থ্কয রিল্প এব্ং ব্েব্সা পুনরাি যখালার ব্োপাস্থ্র পর্যাি রর্রিক েৃরির্রে গ্রেণ করা েস্থ্ব্। 4 যম 2020 িাররস্থ্খ
গর্নযর ব্েব্যা কস্থ্রন যর্ নিু ন COVID-19 সংক্রমণ জনসায পররস্থ্েব্া লক্ষণ রর্রিক পরীক্ষা এব্ং কন্টাক্ট যট্ররসং সে
জনস্বাস্থ্যের রব্রর্ন্ন রেক মাোি যরস্থ্খ আঞ্চরলক রব্স্থ্েেণটি করা েস্থ্ব্। 11 যম, 2020-এ, গর্নযর কুওস্থ্মা যঘােণা
কস্থ্রন যর্, রনউ ইিস্থ্কযর যব্ি রকেু অঞ্চস্থ্ল 15 যম, 2020-এর প্রেম পর্যাি শুরু েস্থ্ব্, র্া উপলর্ে আঞ্চরলক যমরট্রক্স
এব্ং সযচস্থ্কর উপর রর্রি কস্থ্র।
রনম্নরলরখি মান োোও, অিোব্িেক এব্ং অনাব্িেক উর্ি ব্েব্সা স্বাযে রব্র্াগ (Department of Health, DOH)
এর জারর করা পররচ্ছন্ন এব্ং রনরাপে কময পররস্থ্ব্ি ব্জাি রাখার জনে রনস্থ্েযিনা ও আস্থ্েি যমস্থ্ন চলস্থ্ি েস্থ্ব্।
অনুগ্রে কস্থ্র লক্ষে করুন যর্, রনউ ইিকয যেট দ্বারা ইসুে করা অনোনে পররচালনারব্রধ যেস্থ্ক এই নরেস্থ্ি উস্থ্েখ করা
পররচালনা রব্রধ পৃেক, অরধক সাম্প্ররিক রনস্থ্েযরিকা প্রস্থ্িাগ করা েস্থ্ব্।
রনউ ইিকব গেস্থ্ট দািব্দ্ধ পাইকারর ব্েব্সারিক কার্ব কলাপগুরলর জনে িানদণ্ড
আস্থ্মররকানস উইে রেজারব্রলটিজ অোক্ট (Americans with Disabilities Act, ADA), যসন্টাসয ফর রেরজজ কস্থ্েল
অোন্ড রপ্রস্থ্র্নিন (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), এনর্ািরনস্থ্মন্ট যপ্রাস্থ্টকিন এস্থ্জরন্স
(Environmental Protection Agency, EPA) এব্ং মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর শ্রম রব্র্াস্থ্গর অকুস্থ্পিনাল যসফটি অোন্ড যেলে
অোেরমরনস্থ্েিন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA)-এর অনুরূপ নযেনিম মান, িস্থ্ব্
যসটু কুর মস্থ্ধে সীমাব্দ্ধ নি, িা সে প্রস্থ্র্াজে যফোস্থ্রল িিয াব্লী সস্থ্ব্যাপরর নযেনিম রাস্থ্জের মান ব্েিীি যকাস্থ্না পাইকারর
ব্েব্সারিক কার্যক্রম পররচারলি েস্থ্ি পারস্থ্ব্ না।
এই রনস্থ্েযরিকার মস্থ্ধে োকা যেস্থ্টর মানেণ্ড COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি পররচারলি সকল পাইকারর
ব্েব্সা - অিোব্িেক এব্ং অিোব্িেক নি এমন, উর্িই এব্ং পররস্থ্েব্ার যক্ষস্থ্ত্র প্রস্থ্র্াজে র্িক্ষণ না যেট কিৃয ক
ব্ারিল ব্া সংস্থ্িাধন করা েি। পাইকারর ব্েব্সা যফরসরলটির মারলক, অেব্া অনে যকাস্থ্না পক্ষ, যর্মন প্রপাটযর মারলক
দ্বারা মস্থ্নানীি (উর্ি যক্ষস্থ্ত্র, "োিব্দ্ধ পক্ষ") এই মানেণ্ড পযরস্থ্ণর োরিত্ব পালন করস্থ্ব্।
রনম্নরলরখি রনস্থ্েযরিকা রিনটি পৃেক যশ্ররণ রঘস্থ্র সংগঠিি েি: মানুে, যান, এব্ং প্ররক্রিা।

I. িানুষ
A. শারীররক দূরত্ব
•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্ যর্ ব্ারের যর্িস্থ্র সম্পারেি যর্স্থ্কাস্থ্না কাস্থ্জর যক্ষস্থ্ত্র, জনব্ল উপরযরি
সুপারর্াইজার ব্াস্থ্ে একটি রনরেয ি এলাকার জনে সাটিযরফস্থ্কট অব্ অকুপোরন্স দ্বারা রনধযাররি সস্থ্ব্যাচ্চ জনসংখোর
50%-এর মস্থ্ধে সীমাব্দ্ধ োকস্থ্ব্; র্রে একটি ফোরসরলটির মযল কাজ করস্থ্ি আরও যব্রি জনব্স্থ্লর প্রস্থ্িাজন েি
(উোাঃ গুরুত্বপযণয দ্রব্ে সরব্রাে করা), িােস্থ্ল োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক অরিররক্ত প্রিমন যকৌিল ব্েব্োর করস্থ্ি েস্থ্ব্; এব্ং
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•

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্ যর্ কমীস্থ্ের মস্থ্ধে সব্ সমি অন্তি েি ফু ট েযরত্ব ব্জাি োস্থ্ক,
র্রে না মযল কার্যকলাস্থ্পর কারস্থ্ণ স্বল্প েযরস্থ্ত্বর প্রস্থ্িাজন েি (যর্মন খুব্ র্ারর রজরনস একসাস্থ্ে ধস্থ্র রাখা,
ইনর্স্থ্িস স্বাক্ষর করা)। র্রে যকাস্থ্না সমি কমযচারীরা অনে ব্েরক্তর েি ফুু্ ট েযরস্থ্ত্বর মস্থ্ধে চস্থ্ল আস্থ্সন িােস্থ্ল
অব্িেই স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আব্রণ পস্থ্র রনস্থ্ি েস্থ্ব্। র্রে অনে যকাস্থ্না ব্েরক্ত অপ্রিোরিির্াস্থ্ব্ েি ফু স্থ্টর মস্থ্ধে চস্থ্ল
আস্থ্সন যসই কারস্থ্ণ কমীস্থ্ের যফস কর্াররং পস্থ্র যনওিার জনে সো প্রস্তুি োকস্থ্ি েস্থ্ব্।
o

COVID-19 এর জনে স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আব্রণগুরলর মস্থ্ধে অন্তর্ুয ক্ত রকন্তু সীরমি নি, মুখ এব্ং নাক উর্িই
ঢাস্থ্ক এরকম কাপস্থ্ের মুস্থ্খর আব্রণ এব্ং রেজস্থ্পাস্থ্জস্থ্ব্ল মাস্কস।

o

র্রেও, কাস্থ্জর ধরস্থ্নর জনে যর্খাস্থ্ন সাধারণি ব্েরক্তগি সুরক্ষামযলক সরঞ্জাস্থ্মর (PPE) একটি উচ্চ মাস্থ্নর
সুরক্ষার প্রস্থ্িাজন যসইসব্ যক্ষস্থ্ত্র কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর কার্যকলাপগুরলর জনে কাপস্থ্ের, রেজস্থ্পাস্থ্জস্থ্ব্ল, ব্া অনোনে ব্ারেস্থ্ি
তিরর মুস্থ্খর আব্রণ স্বীকৃ ি নি। যসই রক্রিাকলাপগুরলর জনে, OSHA রনস্থ্েযরিকা অনুসাস্থ্র সংজ্ঞারিি রব্েেমান
রিল্প মাস্থ্নর অধীস্থ্ন ব্েব্হৃি N95 যররিস্থ্রটর ব্া অনোনে PPE ব্েব্োর করা চারলস্থ্ি র্াওিা উরচি।

োিব্দ্ধ পক্ষগণ কাস্থ্জর এলাকা ও কমীর ব্সার এলাকার সংখো ব্েব্োর পররব্িয ন এব্ং/অেব্া সীমাব্দ্ধ করস্থ্ি
পাস্থ্র, র্াস্থ্ি কমীরা সব্ রেক যেস্থ্ক অন্তি েি ফু ট (যর্মন-পািাপারি এব্ং এস্থ্ক অপস্থ্রর মুস্থ্খামুরখ েওিার সমি)
ব্জাি রাখস্থ্ি পাস্থ্রন এব্ং ব্েব্োস্থ্রর মাস্থ্ে পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্ত না কস্থ্র িাস্থ্ের কাস্থ্জর যানটি যিিার না
করস্থ্ি েি। ওিাকয যেিন ব্া জািগাগুরলর মস্থ্ধে েযরত্ব ব্জাি রাখা সম্ভব্ না েস্থ্ল, োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই
মুস্থ্খর আব্রণ প্রোন করস্থ্ি েস্থ্ব্ যসগুরল ব্েব্োর করা ব্াধেিামযলক করস্থ্ি েস্থ্ব্ ব্া যর্খাস্থ্ন প্লারেস্থ্ক রব্র্াজক
যেওিাস্থ্লর মস্থ্িা ব্স্তুগি ব্াাঁধা, ব্ািুপ্রব্াে, রেটিং, কুরলং, ব্া ব্ািু চলাচস্থ্ল ব্াাঁধা সৃরি করস্থ্ব্ না যসখাস্থ্ন মুস্থ্খর
আব্রস্থ্ণর পররব্স্থ্িয যসগুরলর ব্স্থ্দাব্স্ত করস্থ্ি েস্থ্ব্।
o

র্রে ব্েব্োর করা েি, িােস্থ্ল OSHA রনস্থ্েযিাব্লী অনুর্ািী ব্স্তুগি ব্াাঁধা যাপন করস্থ্ি েস্থ্ব্।

o

ব্স্তুগি ব্াাঁধার রব্কল্পগুরল (অরফস্থ্সর ওিাকয স্থ্েিনগুরল মস্থ্ধে ব্া সমগ্র ওিোরোউজ জুস্থ্ে) অন্তর্ুয ক্ত করস্থ্ি
পাস্থ্র: ফারল কস্থ্র কাটা পেয া, যপ্লরক্সগ্লাস ব্া যসই ধরস্থ্নর উপকরণ, ব্া অনোনে অপ্রস্থ্ব্িে রব্র্াজক ব্া
পাটিযিনগুরল।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক একই সমস্থ্ি একারধক ব্েরক্তর যোট সীমাব্দ্ধ যান (যর্মন রলফট, ব্েব্সারিক যররিজাস্থ্রটর/রিজার,
গারে, করমযস্থ্ের ঘর ও ওরফস) ব্েব্োর রনরেদ্ধ করস্থ্ি েস্থ্ব্, র্রে না একই সমস্থ্ি এই ধরস্থ্নর যাস্থ্নর সকল
কমযচারী গ্রেণস্থ্র্াগে মুখাব্রণ পররধান কস্থ্র। র্রেও, মুখাব্রণ ব্েব্োর করা সস্থ্িও জনসংখো এলাকার ব্া
র্ানব্ােস্থ্নর সস্থ্ব্যাচ্চ ক্ষমিার 50% অরিক্রম করস্থ্ি পারস্থ্ব্ না, র্রে না এটি একটি একক ব্েব্োরকারীর ব্েব্োস্থ্রর
জনে রেজাইন করা েি। োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরাপিার যপ্রাস্থ্টাকলগুরল ব্জাি রাখার পািাপারি ব্াইস্থ্রর
ব্ািাসস্থ্কর্িটা সম্ভব্ রর্িস্থ্র ঢু রকস্থ্ি ব্ািু চলাচল ব্াোস্থ্ি েস্থ্ব্ (যর্মন ট্রাক এব্ং কমীর প্রস্থ্ব্িদ্বার যসই সাস্থ্ে
যকাস্থ্না জানলা োকস্থ্ল িা র্িটা পারা র্াি খুস্থ্ল রাখা)। োিব্দ্ধ পস্থ্ক্ষর উরচি রলফস্থ্টর ওস্থ্িটিং এলাকাি সমাস্থ্ব্ি
প্ররিস্থ্রাধ এব্ং রলফস্থ্টর ঘনত্ব সীরমি করার জনে অরিররক্ত ব্েব্যা গ্রেণ করা, যর্মন রসাঁরে ব্েব্োর সরক্রি করা।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক সংকীণয রাস্তা, ব্ারাদা, ব্া ফাাঁকা জািগাি িীর রেস্থ্ি যটপ ব্া রচহ্ন ব্েব্োর কস্থ্র রদ্ব-মুখী চলাচল
কমাস্থ্নার ব্েব্যা রাখস্থ্ি েস্থ্ব্, এব্ং সাধারণি ব্েব্হৃি এলাকাি ব্া যর্সব্ জািগাি সাধারণি যলাকজন জে েি
ব্া লাইস্থ্ন োোি (যর্মন ক্লক ইন/আউট যেিন, স্বাযে পরীক্ষা যেিন, যেক রুম) যসখাস্থ্ন েি ফু ট পর পর
েযরস্থ্ত্বর রচহ্ন রেস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ
োিব্দ্ধ
ধরস্থ্নর
ব্েব্োর
o

পক্ষস্থ্ক সারা যফরসরলটি জুস্থ্ে রচহ্ন লাগাস্থ্ি েস্থ্ব্, র্া DOH এর COVID-19 রচস্থ্হ্নর সাস্থ্ে সামঞ্জসেপযণয।
পক্ষ িাস্থ্ের কমযস্থ্ক্ষত্র ব্া যসটিং-এর উপর রর্রি কস্থ্র রনস্থ্জস্থ্ের কােমাইজে রচহ্ন তিরর করস্থ্ি পাস্থ্র, এই
রচহ্ন রেপাটযস্থ্মস্থ্ন্টর রচস্থ্হ্নর সস্থ্ে সেরিপযণয েস্থ্ি েস্থ্ব্। সাইস্থ্নজ কমযচারীস্থ্ের এগুরল মস্থ্ন কররস্থ্ি যেওিার জনে
করস্থ্ি েস্থ্ব্:

পরষ্পস্থ্রর যেস্থ্ক েি ফু ট েযরত্ব ব্জাি রাখা না যগস্থ্ল রনস্থ্জস্থ্ের নাক এব্ং মুখ যঢস্থ্ক রাখস্থ্ি েস্থ্ব্।
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o

PPE র্োর্ের্াস্থ্ব্ সংরক্ষণ করা, এব্ং র্খন ব্ারিল করস্থ্ি েস্থ্ব্ িখন ব্ারিল করা।

o

িারীররক েযরস্থ্ত্বর রনস্থ্েযিীকাগুরল যমস্থ্ন চলা।

o

COVID-19 এর উপসগয ব্া সংক্রমস্থ্ণর প্ররিস্থ্ব্েন করা, এব্ং রকর্াস্থ্ব্ এটি করা উরচি।

o

োস্থ্ির পররচ্ছন্নিা এব্ং পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্তকরস্থ্ণর রনস্থ্েযরিকা অনুসরণ করুন।

o

র্োর্ে শ্বাস-প্রশ্বাস্থ্সর পররচ্ছন্নিা এব্ং কারির রিিাচার অনুসরণ করুন।

B. আব্দ্ধ যাস্থ্ন সিাস্থ্ব্শ
•

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অব্িেই সিরীস্থ্র সমস্থ্ব্ি েওিা সীরমি করস্থ্ি েস্থ্ব্ (যর্মন েস্থ্লর রর্ে, তেরনক যচক-ইন,
রনরাপিা রমটিং) সব্ যচস্থ্ি যব্িী র্িটা সম্ভব্ এব্ং অনোনে পদ্ধরি যর্মন রর্রেও ব্া যটরলকনফাস্থ্ররন্সং এর মস্থ্িা
পদ্ধরি ব্েব্োর করা, CDC-র রনস্থ্েযরিকা অনুর্ািী "ব্েব্সা ও রনস্থ্িাগকারীস্থ্ের জনে অন্তব্যিী রনস্থ্েযরিকা
কস্থ্রানার্াইরাস যরাগ 2019 (COVID-19) এর রব্রুস্থ্দ্ধ পররকল্পনা এব্ং প্ররিরক্রিার জনে" (Interim Guidance
for Businesses and Employers to Plan and Respond to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))।
র্খন রর্রেওকনফাস্থ্ররন্সং ব্া যটরলকনফাস্থ্ররন্সং সম্ভব্ েি না, িখন োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক যখালা, উিম ব্ািুচলাচল
র্ুক্ত জািগাি রমটিং করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্ যর্ একজস্থ্নর সাস্থ্ে অনেজস্থ্নর েি ফু ট সামারজক েযরত্ব
ব্জাি রাখা েস্থ্চ্ছ (যর্মন যচিার োকস্থ্ল, যচিাস্থ্রর মধেব্িী জািগা যেস্থ্ে যেওিা, কমীস্থ্ের পর্যািক্রস্থ্ম যচিাস্থ্র
ব্সস্থ্ি েস্থ্ব্)।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ের রব্শ্রামকক্ষ এব্ং যেক রুস্থ্মর মস্থ্িা যোট চত্বরগুরলস্থ্ি পর্যাপ্ত সামারজক েযরস্থ্ত্বর পালস্থ্নর অর্োস
করস্থ্ি েস্থ্ব্, এব্ং এই ধরস্থ্নর এলাকাি র্খন সামারজক েযরত্ব রক্ষা করা র্াস্থ্ব্ না, িখন যলাক সমাগম সীরমি
রাখার জনে সাইস্থ্নজ এব্ং রসস্থ্েম (যর্মন ব্েব্হৃি েস্থ্চ্ছ ব্স্থ্ল রচহ্ন) ব্েব্োর করস্থ্ি েস্থ্ব্; এব্ং

•

োিব্দ্ধ পক্ষগস্থ্ণর উরচৎ কমযচারীস্থ্ের যর্ যকান সমাস্থ্ব্স্থ্ির জনে সামারজক েযরত্ব (অেযাৎ েি ফু ট ব্েব্ধান) ব্জাি
রাখার জনে (যর্মন করফ পাস্থ্নর রব্ররি, খাব্ার, রিফট শুরু/যিে েওিা) সমিসযচী আগুরপেু করা।

C. কিব স্থ্েস্থ্ের সরিিিা
•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক পারিররক সংস্থ্র্াগ এব্ং জমাস্থ্িি কমাস্থ্ি রনম্নরলরখি পদ্ধরিগুরলর মধে রেস্থ্ি ব্েব্যা রনস্থ্ি েস্থ্ব্:
o

সাইস্থ্ট র্াস্থ্ের োকা প্রস্থ্িাজন শুধুমাত্র যসই সমস্ত কমযচারীস্থ্ের জনে সিরীস্থ্র উপরযরি সীরমি করা;

o

কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর সমি সমন্বি করা;

o

সামারজক েযরত্ব রনস্থ্েযরিকা ব্জাি রাখার জনে অন-সাইট কমী হ্রাস করা;

o

রিফটিং রেজাইন (উোেরণস্বরূপ A/B েল, আগমন/প্রযাস্থ্নর রব্রর্ন্ন সমি);

o

যর্ সমস্ত কাজগুরলস্থ্ি সামারজক েযরত্ব ব্জাি োস্থ্ক (যর্মন মাল যিালার র্স্থ্ের ব্েব্োর) যসই কাজগুরলস্থ্ক যর্
কাজগুরলস্থ্ি সামারজক েযরত্ব ব্জাি রাখা র্াি না (যর্মন ইনর্স্থ্িস স্বাক্ষর করা, যব্রি র্ারর রজরনস একসাস্থ্ে
রাখা) যসগুরলর যেস্থ্ক অগ্রারধকার যেওিা;

o

রনধযাররি কাজগুস্থ্লা রব্রক্ষপ্ত কস্থ্র এব্ং অরধকৃ ি অঞ্চলগুরল রনস্থ্েযি করস্থ্ি রচহ্নগুরল ব্েব্োর কস্থ্র একই অঞ্চস্থ্ল
একারধক কমযচারী এব্ং/অেব্া েস্থ্লর কাজ করা এোস্থ্না; এব্ং/অেব্া

o

যর্খাস্থ্ন সম্ভব্, রব্র্ক্ত কার্যকলাপ, র্াস্থ্ি ব্েরক্তব্গয িারীররক েযরত্ব ব্জাি রাখস্থ্ি পাস্থ্রন এব্ং একই সমি োি
রেস্থ্ি পণে িিয করার সংখো কমাস্থ্ি পাস্থ্র (যর্মন একজন কমী সমস্ত পোরকংস্থ্ির কাজ করস্থ্ব্ন, অনে
কমযচারী যমােস্থ্ক পুস্থ্র ব্স্থ্ক্স রসল করস্থ্ব্ন, এব্ং একজন রর্ন্ন কমী ট্রাস্থ্ক যলাে করস্থ্ব্ন)।
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D. েলােল ও ব্ারিজে
•

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অব্িেই সাইস্থ্ট অপররোর্য নি এমন রর্রজটরস্থ্ের রনরেদ্ধ করস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই রপকআপ এব্ং যেরলর্াররর জনে রনরেয ি এলাকা রনরেয ি করস্থ্ি েস্থ্ব্, র্িটা সম্ভব্
যর্াগাস্থ্র্াগ সীরমি করস্থ্ি।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই একটি িিযরব্েীন যেরলর্ারর পদ্ধরি কার্যকর করস্থ্ি েস্থ্ব্, যর্খাস্থ্ন যেরলর্ারর যেিার
সমি ড্রাইর্াররা গারের যর্িস্থ্র োকস্থ্ব্ন অেব্া, যর্খাস্থ্ন সম্ভব্ নি, োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক যেরলর্ারর কমীস্থ্ের জনে
গ্রেণস্থ্র্াগে PPE প্রোন করস্থ্ি েস্থ্ব্ র্ার মস্থ্ধে রস্থ্িস্থ্ে, নযেনিম, একটি কাপস্থ্ের তিরর মুখাব্রণ।
o

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক পণেদ্রস্থ্ব্ের একটি যলাে যানান্তর (যর্মন, ট্রাকস্থ্লাে) করার আস্থ্গ এব্ং পস্থ্র অব্িেই োি
জীব্াণুমুক্তকরণ করস্থ্ি েস্থ্ব্ (যর্মন পণে যলাে করস্থ্ি শুরু করার আস্থ্গ োি জীব্াণুমুক্ত করা; এব্ং একব্ার
সব্ পণে যলাে করা েস্থ্ি যগস্থ্ল, আব্ার িাস্থ্ের োি জীব্াণুমুক্ত কস্থ্র সমাপ্ত করা)।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সাইস্থ্ট যর্াগাস্থ্র্াগ এব্ং চলাচলগুরল (যর্মন, রিফট যিে েস্থ্ি র্াওিা কমী এব্ং রিফট শুরু করা
কমীস্থ্ের জনে পৃেক পৃেক প্রযান এব্ং প্রস্থ্ব্স্থ্ির ব্েব্যা) সীরমি করস্থ্ি েস্থ্ব্ (যর্মন র্ি যব্রি সম্ভব্ কমীস্থ্ের
িাস্থ্ের ওিাকয স্থ্েিস্থ্নর কাোকারে োকস্থ্ি েস্থ্ব্)।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই র্োর্ে সামারজক েযরস্থ্ত্বর যপ্রাস্থ্টাকলগুরল অন্তর্ুয ক্ত োকা, একটি আস্থ্গ যেস্থ্ক ঠিক করা
অোপস্থ্িন্টস্থ্মন্ট োো সকল যিারুম রর্রজট এব্ং প্রেিযন যরগি রাখস্থ্ি েস্থ্ব্, এব্ং যর্খাস্থ্ন সম্ভব্ যকাস্থ্না ওিাক-ইন
অনুস্থ্মারেি নি, এই নীরি কার্যকর করস্থ্ি েস্থ্ব্। োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক খুচস্থ্রা ব্েব্সািীস্থ্ের অনলাইস্থ্ন ব্া যফাস্থ্ন
অেযার রেস্থ্ি এব্ং যফরসরলটিস্থ্ি আসার আস্থ্গ রপকআস্থ্পর জনে ব্স্থ্দাব্স্ত করার কো ব্লস্থ্ি েস্থ্ব্।
o

যর্খাস্থ্ন সম্ভব্, রর্রেও প্রর্ুক্ত ব্েব্োর কস্থ্র েযরব্িী উপাস্থ্ি পস্থ্ণের পর্যস্থ্ব্ক্ষণ সম্পন্ন করার যচিা করুন।

o

র্রে পণে পর্যস্থ্ব্ক্ষণ ব্া আলাপচাররিার প্রস্থ্িাজন েি, পর্যস্থ্ব্ক্ষণ এব্ং/অেব্া আলাপচাররিার আস্থ্গ এব্ং পস্থ্র
সমস্ত পক্ষস্থ্ক অব্িেই োি জীব্াণুমুক্ত করস্থ্ি েস্থ্ব্, এব্ং পণেসামগ্রী পর্স্থ্ব্ক্ষণ ও িিয করস্থ্ি কাপস্থ্ের মাস্ক
এব্ং গ্লার্স পরস্থ্ি েস্থ্ব্।

II. জািো
A. প্ররিরোিূলক সরঞ্জাি
•

রনরেয ি কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর রক্রিাকলাস্থ্পর জনে প্রস্থ্িাজনীি PPE োোও, োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অব্িেই গ্রেণস্থ্র্াগে মুস্থ্খর
আব্রণ সংগ্রে করস্থ্ি, তিরর করস্থ্ি ব্া অনেোি অজযন করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং এই ধরস্থ্নর আব্রণ কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র োকাকালীন
কমযচারীস্থ্ের রব্না মযস্থ্লে প্রোন করা উরচি। োিব্দ্ধ পক্ষগুরলর কাস্থ্ে মুস্থ্খর আব্রণ, মাস্ক এব্ং অনোনে প্রস্থ্িাজনীি
PPE-এর পর্যাপ্ত যর্াগান োকা উরচি, র্রে যকাস্থ্না কমযচারীর প্ররিযাপন প্রস্থ্িাজন ব্া একজন রর্রজটস্থ্রর িা
প্রস্থ্িাজন েি। মুখ যঢস্থ্ক রাখা মস্থ্ধে অন্তর্ুয ক্ত োকস্থ্ব্, রকন্তু এিটু কুর মস্থ্ধে সীমাব্দ্ধ নি, কাপে (উো: ব্ারেস্থ্ি
তিরর যসলাই করা কাপে, কুইক কাটা, ব্দনা), সারজযকোল মাস্ক, N95 যরসপাইস্থ্রটর এব্ং যফস রিল্ড।

•

মুস্থ্খর আব্রণগুরল অব্িেই পররষ্কার করস্থ্ি এব্ং ব্েলাস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং যিিার করা র্াস্থ্ব্ না। অনুগ্রে কস্থ্র কাপস্থ্ের
মুস্থ্খর আব্রণ এব্ং অনোনে ধরস্থ্নর ব্েরক্তগি প্ররিরক্ষামযলক সরঞ্জাম (PPE) সম্পস্থ্কয অরিররক্ত িস্থ্েের জনে এব্ং
িার সাস্থ্ে িা ব্েব্োর এব্ং পররষ্কাস্থ্রর রনস্থ্েযিাব্লীর জনে যরাগ রনিেণ ও প্ররিস্থ্রাধ যকন্দ্র (CDC) এর রনস্থ্েযরিকা
যেখুন।

5

o

মস্থ্ন রাখস্থ্ব্ কাপস্থ্ের মুস্থ্খর আব্রণ অেব্া রনষ্পরিস্থ্র্াগে মাস্কগুরল এমন কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্রর কার্যকলাস্থ্প মুস্থ্খর আব্রণ
রেসাস্থ্ব্ গ্রেণস্থ্র্াগে েস্থ্ব্ না যর্খাস্থ্ন যফস কর্াররংস্থ্ির আব্রিেক িস্থ্িযর জনে সুরক্ষার অরিররক্ত মাত্রা
আস্থ্রারপি। উোেরণস্বরূপ, র্রে রনরেয ি পাইকারর ব্েব্সার গিানুগরিক কার্যকয লাস্থ্প N95 যররিস্থ্রটর আব্িেক
েি, িােস্থ্ল একটি কাপে ব্া ব্ারেস্থ্ি তিরর মাস্ক র্স্থ্েি নি। োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক এই ধরস্থ্নর রনরাপিা
সরঞ্জাস্থ্মর জনে যপিাগি রনরাপিা এব্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) মান যমস্থ্ন চলস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই কমযচারীস্থ্ের িাস্থ্ের রনজস্ব স্বীকৃ ি মুস্থ্খর আব্রণ ব্েব্োর করার অনুমরি রেস্থ্ি েস্থ্ব্
রকন্তু কমযচারীরা িাস্থ্ের রনস্থ্জর মুস্থ্খর আব্রণ সরব্রাে করস্থ্ি পারস্থ্ব্ন না। উপরন্তু, এই রনস্থ্েযরিকা কমীস্থ্ের
িাস্থ্ের ব্েরক্তগি মারলকানাধীন অরিররক্ত প্ররিরক্ষামযলক আব্রণ (যর্মন সারজযকাল মাস্ক, N95 যররিস্থ্রটর, ব্া
যফস রিল্ড) পরা যেস্থ্ক প্ররিস্থ্রাধ করস্থ্ব্ না, অেব্া অনেোি র্রে োিব্দ্ধ পক্ষ অনুর্ািী িাস্থ্ের কাস্থ্জর প্রকৃ রির
কারস্থ্ণ কমীস্থ্ের আস্থ্রা যব্রি রনরাপিামযলক ব্েরক্তগি প্ররিরক্ষামযলক সরঞ্জাম (PPE) ব্েব্োস্থ্রর প্রস্থ্িাজন েি।
রনস্থ্িাগকিয াস্থ্ের সকল প্রস্থ্র্াজে যপিাগি রনরাপিা এব্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) মান যমস্থ্ন চলস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই ফকয রলফট, েক যনওিা এব্ং অেযার করার রের্াইস, রনরাপিার রকস্থ্টর মস্থ্িা ব্স্তু
যিিার করা, এব্ং যসইসাস্থ্ে যররলংস্থ্ির মস্থ্িা যিিার করা সারস্থ্ফসগুরল িিয করা সীরমি করার জনে ব্েব্যা গ্রেণ
করস্থ্ি েস্থ্ব্; অেব্া, যিিার করা ব্স্তু ব্া ঘন ঘন িিয করা পৃষ্ঠিস্থ্লর সংিস্থ্িয োকস্থ্ল কমীস্থ্ের জনে গ্লার্স
(ব্ারণজে অনুর্ািী অেব্া রচরকৎসাগি) পস্থ্র োকা প্রস্থ্িাজনীি করস্থ্ি েস্থ্ব্; অেব্া, কমীস্থ্ের জনে যর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর
আস্থ্গ এব্ং পস্থ্র োি যধািা ব্া সোরনটাইজ করা প্রস্থ্িাজনীি করস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই PPE - র্ার মস্থ্ধে মুখ আব্রণ অন্তর্ুয ক্ত, রকন্তু সীমাব্দ্ধ নি- রকর্াস্থ্ব্ র্োর্ে র্াস্থ্ব্
রাখা র্াি, খুস্থ্ল যনওিা র্াি, পররষ্কার করা েি (যর্মন প্রস্থ্র্াজে), এব্ং যফস্থ্ল যেওিা র্াি যসই রব্েস্থ্ি কমীস্থ্ের
প্ররিক্ষণ রেস্থ্ি েস্থ্ব্।

B. স্বাযেরব্রি, পররচ্ছন্নিা, এব্ং জীব্ানুিুক্তকরি
•

প্রাসরেকিা অনুর্ািী, "COVID-19 এর জনে সরকারর এব্ং যব্সরকারর যকন্দ্রগুরল পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্ত করার
রনস্থ্েযরিকা" (Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private Facilities for COVID-19)
এব্ং "েরেস্থ্ি পো োমান" (STOP THE SPREAD) যপাোর সস্থ্মি CDC এব্ং DOH এর প্রস্তারব্ি স্বাযেরব্রধ
এব্ং সোরনস্থ্টিস্থ্নর আব্রিেক িিয গুরল যমস্থ্ন চলা েস্থ্চ্ছ রকনা িা োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্। োিব্দ্ধ
পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই রকেু লগ ব্জাি রাখস্থ্ি েস্থ্ব্ র্াস্থ্ি িাররখ, সমি এব্ং পররচ্ছন্নিা ও জীব্াণুমুক্তকরস্থ্ণর পরররধ
অন্তর্ুয ক্ত।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সাইস্থ্ট োি যধািার জািগা রেস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং িা যেখাস্থ্িানা করস্থ্ি েস্থ্ব্, রনম্নরূস্থ্প:
o

োি যধাওিার জনে: সাব্ান, গরম জস্থ্লর কল, এব্ং যফলা যেওিা র্াি এরকম কাগস্থ্জর যিাওিাস্থ্ল।

o

সোরনটাইজাস্থ্রর জনে: অন্তি 60% অোলস্থ্কােল সমরন্বি যকাস্থ্না অোলস্থ্কােল রনর্য র েোন্ড সোরনটাইজার যসই
সমস্ত জািগার জনে যর্খাস্থ্ন োি যধািার সুরব্ধা উপলব্ধ ব্া ব্াস্তব্সম্মি নাও েস্থ্ি পাস্থ্র।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ের েোন্ড সোরনটাইজাস্থ্রর জািগাগুরলর কাস্থ্ে লক্ষণীির্াস্থ্ব্ মিলা োি সাব্ান এব্ং জল রেস্থ্ি ধুস্থ্ি েস্থ্ব্
রচরহ্নি কস্থ্র রসগস্থ্নজ রেস্থ্ি েস্থ্ব্; েোন্ড সোরনটাইজার লক্ষণীির্াস্থ্ব্ মিলা োস্থ্ি কার্যকর েি না।

•

PPE সে, রর্স্থ্জ রজরনসগুস্থ্লা যফলার জনে োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক সাইস্থ্টর চাররপাস্থ্ি অব্িেই যনাংরা রজরনস যফলার
জািগা রাখস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অব্িেই যিিার করা এব্ং ঘন ঘন িিয করা পৃষ্ঠিস্থ্লর জনে র্োর্ে পররষ্কার করার এব্ং
জীব্াণুমুক্তকরস্থ্ণর সরঞ্জাম প্রোন করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং িাস্থ্ের কমীস্থ্ের যসই পৃষ্ঠিল ব্েব্োস্থ্রর আস্থ্গ এব্ং পস্থ্র
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প্রস্তুিকারস্থ্কর রনস্থ্েযিনা অনুসরণ কস্থ্র এই সরঞ্জাম ব্েব্োর করস্থ্ি উৎসারেি করস্থ্ি েস্থ্ব্, এব্ং িারপর োস্থ্ির
পররচ্ছন্নিার স্বাযেরব্রধ অনুসরণ করস্থ্ি েস্থ্ব্।
•

োিব্দ্ধ পক্ষগুস্থ্লাস্থ্ক খুচস্থ্রা সামগ্রী যানটিস্থ্ক রনিরমির্াস্থ্ব্ পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্ত করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং অস্থ্নস্থ্কর দ্বারা
ব্েব্হৃি উচ্চ েুাঁ রক সম্পন্ন যানগুরলস্থ্ক আরও রনিরমি পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্ত করস্থ্ি েস্থ্ব্। পররষ্কার এব্ং
জীব্াণুমুক্তকরণ কস্থ্ ার এব্ং চলমান েস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং অন্তি প্ররিটি রিফস্থ্টর পস্থ্র, তেরনক, ব্া প্রস্থ্িাজন অনুর্ািী
আস্থ্রা ঘন েস্থ্ি েস্থ্ব্। কীর্াস্থ্ব্ যফরসরলটিগুরল পররষ্কার করস্থ্ব্ন িার রব্িে রনস্থ্েযিাব্লীর জনে অনুগ্রে কস্থ্র DOH
এর "COVID-19 এর জনে সরকারর এব্ং যব্সরকারর যকন্দ্রগুরল পররষ্কার করা এব্ং জীব্াণুমুক্ত করার রব্েস্থ্ি
অন্তব্যিীকালীন রনস্থ্েযরিকা" (Interim Guidance for Cleaning and Disinfection of Public and Private
Facilities for COVID-19) যেখুন।
o

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অব্িেই রব্শ্রামকক্ষগুরল রনিরমি পররষ্কার ও জীব্াণুমুক্ত করা রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্।
রব্শ্রামাগারগুরল কি ঘন ঘন িা ব্েব্হৃি েি িার উপর রনর্য র কস্থ্র আস্থ্রা যব্রি ব্ার পররষ্কার এব্ং
জীব্ানুমুক্ত করা উরচৎ।
▪

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ি যর্খাস্থ্ন সম্ভব্ যসখাস্থ্ন রব্শ্রাম কস্থ্ক্ষর ক্ষমিা করমস্থ্ি েযরত্ব ব্জাি রাখার রনিম পালন
করা েস্থ্চ্ছ রকনা িা রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্।

o

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই নরের্ু ক্ত জীব্ানযমুক্তকরণ সামগ্রীগুরল ব্েব্োর কস্থ্র র্েপারি ও সরঞ্জাম রনিরমি
জীব্াণুমুক্ত করা রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্, অন্তি কমীস্থ্ের ওিাকয যেিনগুরল পররব্িয ন করস্থ্ল ব্া রর্ন্ন কমী যসই
সরঞ্জাম ব্েব্োর করস্থ্ল। EPA দ্বারা COVID-19-এর রব্রুস্থ্দ্ধ কার্যকর রেস্থ্সস্থ্ব্ িনাক্ত েওিা রনউ ইিকয
যেস্থ্টর পররস্থ্ব্ি সংরক্ষণ েপ্তস্থ্রর (Department of Environmental Conservation, DEC) রনব্রেি
পণেগুস্থ্লার িারলকা ব্েব্োর করুন।

o

পররষ্কার ব্া জীব্াণুমুক্ত করার পণেগুরল অেব্া পররষ্কার ব্া জীব্াণুনাস্থ্ির প্ররক্রিা রনরাপিার েুাঁ রক তিরর কস্থ্র
অেব্া উপকরণ ব্া র্েপারির কমযক্ষমিা করমস্থ্ি রেস্থ্ল, োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ের রনষ্পরিস্থ্র্াগে গ্লার্স্থ্সর ব্েব্োর
এব্ং/অেব্া সরব্রাস্থ্ের মাস্থ্ে োি যধািার জািগাি ব্েব্যা করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং/অেব্া যসই ধরস্থ্নর র্েপারি
ব্েব্োস্থ্র কমী সংখোর সীমাব্দ্ধিা আনস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক একজন কমীর COVID-19 িনাক্ত েওিার যক্ষস্থ্ত্র উন্মুক্ত এলাকার পররষ্কাস্থ্রর এব্ং জীব্াণুমুক্ত করার
ব্েব্যা করস্থ্ি েস্থ্ব্, এই ধরস্থ্নর পররচ্ছন্নিার অন্তর্ুয ক্ত েস্থ্ব্, অন্তি সব্ অরধক যলাক চলাচল এলাকা এব্ং উচ্চ-িিয
পৃষ্ঠিস্থ্লর (যর্মন যিিার করা সরঞ্জাম, যমরিন, কাস্থ্জর জািগা, গারে এব্ং যররলং) ইিোরে পররষ্কার।

•

"আপনার সুরব্ধাসমযে পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্ত" (Cleaning and Disinfecting Your Facility) করার রসরেরস
(CDC) রনস্থ্েযরিকা, র্রে যকউ সস্থ্দেজনক োস্থ্ক ব্া রনরিি COVID-19 সংক্রমণ োস্থ্ক িােস্থ্ল প্ররক্রিারনম্নরূপ:
o

যর্ ব্েরক্ত অসুয িার ব্েব্হৃি এলাকা ব্ে করুন।
▪

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ক অপাস্থ্রিন ব্ে করস্থ্ি েস্থ্ব্ না, র্রে িারা ক্ষরিগ্রস্ত এলাকা ব্ে করস্থ্ি পাস্থ্র।

o

এলাকাি রব্মান ব্ািাস ব্াোস্থ্নার জনে ব্াইস্থ্রর েরজা ও জানালা খুলুন।

o

পররষ্কার ব্া জীব্াণুমুক্ত করার আস্থ্গ 24 ঘণ্টা অস্থ্পক্ষা করুন। 24 ঘণ্টা সম্ভব্ না েস্থ্ল, র্িক্ষণ সম্ভব্ িিক্ষণ
অস্থ্পক্ষা করুন।

o

অসুয েওিা ব্েরক্তর ব্েব্োর করা সমস্ত এলাকা পররষ্কার কস্থ্র জীব্াণুমুক্ত করুন,যর্মন অরফস, ব্ােরুম,
সাধারণ চত্বর এব্ং যিিার করা র্েপারি।

o

একব্ার এলাকাটি উপর্ুক্তর্াস্থ্ব্ জীব্াণুমুক্ত েস্থ্ি যগস্থ্ল, যসটি ব্েব্োস্থ্রর জনে যখালা যর্স্থ্ি পাস্থ্র।
▪

যর্ কমীরা যসই অসুয ব্েরক্তর ঘরনষ্ঠ ব্া রনকট েযরস্থ্ত্ব রেস্থ্লন না িারা জীব্াণুমুক্ত েওিার অরব্লম্ব পস্থ্রই
কাস্থ্জ রফরস্থ্ি পাস্থ্রন।
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▪

o

•

"ঘরনষ্ঠ ব্া কাোকারে" যর্াগাস্থ্র্াগ সম্পস্থ্কয িস্থ্েের জনে DOH এর "COVID-19 সংক্রমণ ব্া
এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর পর কাস্থ্জ রফস্থ্র আসা সরকারর ও যব্সরকারর কমযচারীস্থ্ের জনে অন্তব্যিীকালীন রনস্থ্েযরিকা"
(Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work Following COVID-19
Infection or Exposure) যেখুন।

অসুয ব্েরক্তর প্রেিযন ব্া সুরব্ধা ব্েব্োস্থ্রর পর র্রে সাি রেস্থ্নর যব্রি সমি অরিব্ারেি েি, িােস্থ্ল অরিররক্ত
পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্তকরস্থ্ণর প্রস্থ্িাজন যনই, রকন্তু রনিমমারফক পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্তকরণ করা উরচি।

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক ব্াধেিামযলকর্াস্থ্ব্ ব্রন্টি খােে এব্ং পানীি (যর্মন, ব্ুস্থ্ফ)-এর ব্োব্োর ব্ে করস্থ্ি েস্থ্ব্,
কমীস্থ্ের ব্ারেস্থ্েস্থ্ক খাব্ার আনার যক্ষস্থ্ত্র উৎসারেি করস্থ্ি েস্থ্ব্, সামারজক েযরত্ব ব্জাি যরস্থ্খ আোস্থ্রর জনে পর্যাপ্ত
পররসর ব্রাদ্দ করস্থ্ি েস্থ্ব্।

C. পর্ব ািিরিকভাস্থ্ব্ পুনরাি শুরু করা
•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক পর্যািক্ররমক-র্াস্থ্ব্ কার্যকলাপগুরল ররওস্থ্পরনংস্থ্ির জনে উৎসারেি করা েি র্াস্থ্ি অপাস্থ্রিনগি
সমসোগুরল উৎপােন ব্া কাজ সম্পরকয ি রক্রিাকলাপগুরল স্বার্ারব্ক পর্যাস্থ্ি রফস্থ্র আসার আস্থ্গ সমাধান কস্থ্র যনওিা
র্াি। োিব্দ্ধ পক্ষগুরলর উরচি প্রেম পুনরাি যখালার সমি কমী, কাস্থ্জর সমি এব্ং উপলব্ধ গ্রােস্থ্কর সংখো
সীরমি করার কো রব্স্থ্ব্চনা করা উরচি র্াস্থ্ি পররব্িয স্থ্নর সাস্থ্ে মারনস্থ্ি যনওিার ক্ষমিা প্রোন করা র্াি।

D. গর্াোস্থ্র্াে পররকল্পনা
•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্ যর্ আপরন যেস্থ্টর-ইসুে করা রিস্থ্ল্পর রনস্থ্েযরিকাটি পর্যাস্থ্লাচনা কস্থ্রস্থ্েন এব্ং
ব্ুস্থ্েস্থ্েন, এব্ং এটিও রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্ যর্ আপরন যসগুরল কার্যকর করস্থ্ব্ন।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ের কমী, সাক্ষাৎকারী এব্ং গ্রােকস্থ্ের জনে একটি কস্থ্োপকেস্থ্নর পররকল্পনা তিরর করস্থ্ি েস্থ্ব্ র্ার
মস্থ্ধে প্রস্থ্র্াজে রনস্থ্েযিাব্লী, প্ররিক্ষণ, রসগস্থ্নজ এব্ং কমীস্থ্ের িেে প্রোস্থ্নর জনে ধারাব্ারেক ব্েব্যাপনা অন্তর্ুয ক্ত
োকস্থ্ব্। োিব্দ্ধ পক্ষরা ওস্থ্িব্স্থ্পজ, যটক্সট এব্ং ইস্থ্মল গ্রুপ আর যসািোল রমরেিা তিরর করার কো র্াব্স্থ্ি
পাস্থ্রন।

III. প্ররিিাসিূহ
A. রিরনং এব্ং গটরেং
•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই অিোব্িেক প্রািেরেক স্বাযে পরীক্ষার চচযা কার্যকর করস্থ্ি েস্থ্ব্।
o

কমীরা যফরসরলটিস্থ্ি ররস্থ্পাটয করার আস্থ্গ, র্িেযর সম্ভব্ রিরনংস্থ্ির ব্েব্যা েযরব্িী যান যেস্থ্ক করা যর্স্থ্ি পাস্থ্র
(যর্মন যটরলস্থ্ফান ব্া তব্েুেরিক সমীক্ষা); অেব্া সাইস্থ্টও করা যর্স্থ্ি পাস্থ্র।

o

রিরনং যিে েওিার পযস্থ্ব্য এস্থ্ক অপস্থ্রর সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ যর্াগাস্থ্র্াস্থ্গ আসা যেস্থ্ক কমীস্থ্ের রব্রি রাখার জনে
িীরনং এর সমন্বি সাধন করা উরচি।

o

অন্তি পস্থ্ক্ষ সব্ কমী এব্ং েিযনােীস্থ্ের রিরনং করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং একটি প্রশ্নাব্লী ব্েব্োর করস্থ্ি েস্থ্ব্ র্া
রনধযারণ কস্থ্র যর্ কমী ব্া েিযনােীর সাস্থ্ে রনস্থ্ম্নাক্ত ঘটনাগুরল ঘস্থ্টস্থ্ে রক না:
(a)
যজস্থ্নশুস্থ্ন গি 14 রেস্থ্ন ঘরনষ্ঠ ব্া রনকট সংিস্থ্িয যেস্থ্কস্থ্েন এমন কারও সস্থ্ে রর্রন COVID-19 এর
জনে পরীক্ষাি পরজটির্ ফল লার্ কস্থ্রস্থ্েন ব্া র্ার মস্থ্ধে COVID-19 এর লক্ষণ রস্থ্িস্থ্ে।
(b)

গি 14 রেস্থ্ন COVID-19 এর পরীক্ষাি ইরিব্াচক ফল লার্ কস্থ্রস্থ্েন; এব্ং/অেব্া
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(c)

গি 14 রেস্থ্ন িার COVID-19 এর যকানও লক্ষণ যেখা রেস্থ্িস্থ্ে রক না।

•

COVID-19 এর সাস্থ্ে সংরেি উপসগয সম্পস্থ্কয সব্যারধক োলনাগােকৃ ি িস্থ্েের জনে "কস্থ্রানার্াইরাস্থ্সর লক্ষণ"
(Symptoms of Coronavirus) সম্পস্থ্কয CDC রনস্থ্েযরিকা যেখুন।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলর উরচি কমীস্থ্ের জনে এটি আব্িেক করা র্াস্থ্ি, র্রে এব্ং র্খন উপস্থ্রাক্ত যকান প্রস্থ্শ্নর প্ররি
িাস্থ্ের উিস্থ্র পররব্িয ন েি িারা যর্ন অরব্লস্থ্ম্ব িা প্রকাি কস্থ্রন, যর্মন র্রে িারা উপসগয অনুর্ব্ করস্থ্ি শুরু
কস্থ্রন, কাস্থ্জর সমি ব্া িার পস্থ্র।

•

সম কমযসংযাস্থ্নর সুস্থ্র্াগ করমিন (Equal Employment Opportunity Commission) ব্া DOH এর রনস্থ্েযরিকা
অনুর্ািী তেরনক িাপমাত্রা পরীক্ষা করাও েস্থ্ি পাস্থ্র। োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক কমযচারীর স্বাযে সংক্রান্ত যেটার (যর্মন
িাপমাত্রার যেটা) যরকেয রাখার ওপর রনস্থ্েধাজ্ঞা রাখা েস্থ্িস্থ্ে।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক রনরিি করস্থ্ি েস্থ্ব্ যর্ িাপমাত্রা পরীক্ষণ সে অনোনে রিরনং কার্যক্রম সম্পােন করা যকাস্থ্না
কমী, যফরসরলটিস্থ্ি প্রস্থ্ব্ি করা সম্ভাব্ে সংক্রারমি কমযচারী অেব্া রব্স্থ্ক্রিাস্থ্ের দ্বারা সংক্রমণ যেস্থ্ক র্োর্ে র্াস্থ্ব্
সুররক্ষি। যর্ কমীরা রিরনং কার্যক্রম সম্পােন কস্থ্রন িাস্থ্ের যরাগ রনিেণ ও প্ররিস্থ্রাধ যকন্দ্র (CDC), স্বাযে
রব্র্াগ (DOH) এব্ং যপিাগি রনরাপিা এব্ং স্বাযে প্রিাসন (OSHA) যপ্রাস্থ্টাকস্থ্লর সাস্থ্ে পরররচি কমযকিয ারচরহ্নি ব্েরক্তস্থ্ের দ্বারা প্ররিরক্ষি েওিা উরচি।

•

রিরনং করা কমীস্থ্ের জনে কমপস্থ্ক্ষ একটি যফস মাস্ক সে ব্েরক্তগি প্ররিরক্ষামযলক সরঞ্জাম (PPE) প্রোন করা
উরচি এব্ং িাস্থ্ের িা ব্েব্োর করা উরচি, এব্ং িাস্থ্ি গ্লার্স, একটি গাউন, এব্ং/অেব্া একটি যফস রিল্ড
অন্তর্ুয ক্ত েস্থ্ি পাস্থ্র।

•

COVID-19 পরজটির্ েওিা যকান কমীস্থ্ক কাস্থ্জর সাইস্থ্ট ঢু কস্থ্ি যেস্থ্ব্ন না এব্ং িার অব্যা মযলোিন ও পরীক্ষা
করার জনে িাস্থ্ক িার স্বাযেস্থ্সব্া প্রোনকাররর সাস্থ্ে যর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর রনস্থ্েযিনাব্লী রেস্থ্ি ব্াসাি পাঠিস্থ্ি রেস্থ্ব্ন।
োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক COVID-19 পরীক্ষস্থ্ণ যকাস্থ্না ইরিব্াচক ফলাফল সম্পস্থ্কয অরব্লস্থ্ম্ব রাজে এব্ং যানীি স্বাযে
রব্র্াগস্থ্ক জানাস্থ্ি েস্থ্ব্।। োরিত্বিীল েলগুস্থ্লাস্থ্ক স্বাযেস্থ্সব্া ও যটরেং ররস্থ্সাস্থ্সযর িেে রেস্থ্ি কমযচারীস্থ্ক সরব্রাে
করস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

োিব্দ্ধ পস্থ্ক্ষর COVID-19 এর সস্থ্দের্াজন ব্া রনরিি যকস ব্া COVID-19 এ আক্রান্ত ব্েরক্তর সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ ব্া
কাোকারে যর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর পর কাস্থ্জ রফস্থ্র আসস্থ্ি চাওিা কমযচারীস্থ্ের সংক্রান্ত যপ্রাস্থ্টাকল ব্া পরলরস জানার জনে
"COVID-19 সংক্রমণ ব্া এক্সস্থ্পাজাস্থ্রর পর কাস্থ্জ রফস্থ্র আসা সরকারর ও যব্সরকারর কমযচারীস্থ্ের জনে
অন্তব্যিীকালীন রনস্থ্েযরিকা" (Interim Guidance for Public and Private Employees Returning to Work
Following COVID-19 Infection or Exposure) যেখা উরচি।

•

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক অব্িেই যর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর একটি যকন্দ্রীি রব্দু রনধযারণ করস্থ্ি েস্থ্ব্, র্া কার্যকলাপ, অব্যান, রিফট
ব্া রেন দ্বারা পররব্রিয ি েস্থ্ি পাস্থ্র, র্া সকল কমযচারীর প্রশ্নপত্র গ্রেণ এব্ং র্াচাই করার জনে োিী, যসই ব্েরক্তস্থ্ক
এই ধরস্থ্নর যর্াগাস্থ্র্াগ কমযচারী এব্ং েিযনােীস্থ্ের জনে পক্ষ রেস্থ্সস্থ্ব্ও রচরহ্নি করা েস্থ্িস্থ্ে পস্থ্র িারা COVID-19
সম্পরকয ি উপসগয অনুর্ব্ করস্থ্ল জানাস্থ্নার জনে, যর্মন প্রশ্নাব্লীস্থ্ি উরেরখি আস্থ্ে।

•

োিব্দ্ধ পক্ষস্থ্ের সুরক্ষার রনরীক্ষণকারী করার জনে একটি যান রনধযারণ করস্থ্ি েস্থ্ব্ র্ার োরিস্থ্ত্বর মস্থ্ধে যানটির
রনরাপিা পররকল্পনার সমস্ত রেক ক্রমাগি যমস্থ্ন চলা েস্থ্চ্ছ রকনা অন্তর্ুয ক্ত োস্থ্ক।

•

র্িটা সম্ভব্, োিব্দ্ধ পক্ষগুরলর উরচি সকল কমী ও েিযনােী সে প্রস্থ্িেক ব্েরক্তর একটি লগ ব্জাি রাখা, র্াস্থ্ের
কাস্থ্জর সাইট ব্া এলাকাি অনোনে ব্েরক্তর সাস্থ্ে ঘরনষ্ঠ যর্াগাস্থ্র্াগ েস্থ্ি পাস্থ্র; যসই সকল যেরলর্ারর োো র্া
উপর্ুক্ত ব্েরক্তগি প্ররিরক্ষামযলক সরঞ্জাম (PPE) এর সাস্থ্ে ব্া কন্টোক্টস্থ্লস মাধেম দ্বারা সঞ্চারলি েি। লস্থ্গ
যর্াগাস্থ্র্াস্থ্গর িেে োকস্থ্ি েস্থ্ব্, একজন কমী COVID-19 এ আক্রান্ত েস্থ্ল র্াস্থ্ি সব্ পরররচরি িনাক্ত করা যর্স্থ্ি
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পাস্থ্র, খুাঁস্থ্জ পাওিা র্াি এব্ং িাস্থ্ক জানাস্থ্না র্াি। োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক অব্িেই যেট এব্ং যানীি স্বাযে েপ্তস্থ্রর
সংিিয খুাঁস্থ্জ যব্র করার উস্থ্েোগগুরলর সাস্থ্ে সেস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি েস্থ্ব্।
B. শনাক্ত এব্ং খুুঁস্থ্জ গব্র করা
•

োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক িাস্থ্ের সাইস্থ্ট যকাস্থ্না কমযচারীর COVID-19 পরীক্ষাি ইরিব্াচক ফলাফল েস্থ্িস্থ্ে ব্স্থ্ল জানস্থ্ি
পারস্থ্ল অব্িেই অরব্লস্থ্ম্ব যেট এব্ং যানীি স্বাযে রব্র্াগস্থ্ক যসই সম্পস্থ্কয অব্রেি করস্থ্ি েস্থ্ব্।

•

যটরেংস্থ্ি একজন কমী ব্া রর্রজটর পরজটির্ েস্থ্ল, োিব্দ্ধ পক্ষগণস্থ্ক কমযস্থ্ক্ষস্থ্ত্র ঐ ব্েরক্তর সংিস্থ্িয আসা সকলস্থ্ক
রচরহ্নি করার জনে যেট এব্ং যানীি স্বাযে েপ্তস্থ্রর সাস্থ্ে সেস্থ্র্ারগিা করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং কমীটি প্রেম COVID-19
এর উপসগয যব্াধ করার ব্া পরজটির্ যটে েওিার, এর মস্থ্ধে যর্টি আস্থ্গ েস্থ্িস্থ্ে, িার 48 ঘণ্টা আস্থ্গ
যফরসরলটিস্থ্ি প্রস্থ্ব্ি করা সকল কমী এব্ং রর্রজটরস্থ্ের সম্পস্থ্কয যেট এব্ং যানীি স্বাযে েপ্তরস্থ্ক অব্গি করস্থ্ি
েস্থ্ব্।

•

যেট এব্ং যানীি স্বাযে রব্র্াগগুরল সংক্রারমি অেব্া সংিস্থ্িয আসা ব্েরক্তর যোম আইস্থ্সাস্থ্লিন অেব্া যকািাস্থ্ররন্টন
সস্থ্মি রনরীক্ষস্থ্ণর ব্েব্যা ব্াস্তব্ািন করস্থ্ব্ এব্ং গরিরব্রধ সীরমি করস্থ্ব্।

•

যর্ ব্েরক্তস্থ্ের COVID-19 োকা ব্েরক্তর ঘরনি ব্া রনকট সংিস্থ্িয এস্থ্সস্থ্েন ব্স্থ্ল সিকয করা েস্থ্িস্থ্ে, এব্ং ট্রোরকং
ব্া অনে যকাস্থ্না পদ্ধরি অব্লম্বন করস্থ্ি সিকয করা েস্থ্িস্থ্ে, সিকয েওিার পস্থ্র িাস্থ্ের রনস্থ্জস্থ্ের রনস্থ্িাগকিয ার
কাস্থ্ে রনস্থ্জস্থ্েরই ররস্থ্পাটয করস্থ্ি েস্থ্ব্ এব্ং উপস্থ্রর উস্থ্েরখি যপ্রাস্থ্টাকল যমস্থ্ন চলস্থ্ি েস্থ্ব্।

IV. রনস্থ্িােকারীর পররকল্পনাসিূহ
োিব্দ্ধ পক্ষগুরলস্থ্ক সেস্থ্জই যচাস্থ্খ পস্থ্র এমন যাস্থ্ন অব্িেই সাইস্থ্ট সম্পযণয করা রনরাপিার পররকল্পনা যপাে করস্থ্ি েস্থ্ব্।
COVID-19 রব্স্তার যেস্থ্ক রক্ষা করস্থ্ি ব্েব্সার মারলক এব্ং পররচালকস্থ্ের উন্নি পররকল্পনা উন্নিস্থ্ন গাইে করার জনে
রাজে একটি ব্েব্সা পুনরাি যখালার রনরাপিা পররকল্পনার যটমস্থ্প্লট উপলব্ধ কস্থ্রস্থ্ে।
অরিররক্ত রনরাপত্তা িিে, রনস্থ্দবরশকা এব্ং সম্পদ পাওিা র্াস্থ্ব্ এখাস্থ্ন:
রনউ ইিকয যেট স্বাযে েপ্তস্থ্রর নস্থ্র্ল কস্থ্রানার্াইরাস্থ্সর (COVID-19) ওস্থ্িব্সাইট (New York State Department
of Health Novel Coronavirus (COVID-19) Website)
https://coronavirus.health.ny.gov/
মারকয ন র্ুক্তরাস্থ্ষ্ট্রর যরাগ রনিেণ ও প্ররিস্থ্রাধ কস্থ্রার্াইরাস (COVID-19) ওস্থ্িব্সাইট
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
যপিাগি রনরাপিা এব্ং স্বাযে প্রিাসন COVID-19 ওস্থ্িব্সাইট
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/

রনস্থ্ের রলঙ্কটিস্থ্ি, রনরিি করুন গর্ আপরন এই রনস্থ্দবরশকা অনুর্ািী পররোলনা করার জনে আপনার
দািব্দ্ধিা পস্থ্ড়স্থ্েন এব্ং ব্ুস্থ্েস্থ্েন:
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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