রিওপেনিং
নিউ ইয়র্ক
নিয়�োগকারী এবং কর্মচারীদের জন্য
পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের নির্দেশিকা

এই নির্দে শিকা সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয�োজ্য যেগুলিকে নিউ ইয়র্কের সেই সব এলাকায়
রিওপেন এর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে রাজ্য ব্যাপী সেই সব পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্য
সংক্রান্ত ব্যবসাসমূহকে যেগুলি পূর্বে অত্যাবশ্যক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
COVID-19 পাবলিক হেলথ এমারজেন্সির সময়, সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যগুলিকে, পাইকারি ব্যবসা
বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ বিষয়ক স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আবশ্যিকতার যে ক�োন�ো পরিবর্তনের সাথে
আপ-টু -ডেট থাকতে হবে এবং তাদের কার্যকলাপে সেই পরিবর্তনগুলিকে কার্যকর করতে হবে। এই
নির্দে শিকাটি বিদ্যমান প্রয�োজ্য ক�োন�ো স্থানীয়, স্টেট, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, এবং গুণমানকে
প্রতিস্থাপিত করার জন্য নয়।

অত্যাবশ্যক
শারীরিক দূরত্ব

সুপারিশকৃ সর্বোত্তম চর্চা

নিরাপত্তা বা আসল কাজটি করার জন্য কাছাকাছি থাকার প্রয়�োজন
না হলে কর্মীদের মধ্যে 6 ফু ট দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করুন।

বর্ত মান কাজের(কাজগুলির) জন্য শুধুমাত্র যাদের থাকতে হবে
তাদের ছাড়া অন্য কাউকে থাকতে না দিয়ে, কর্মচারীদের কাজের সময়
অ্যাডজাস্ট করে, কাজে আসার সময় আগু পিছু করে, A/B টিম তৈরি
করে, এবং একটি এলাকায় শুধুমাত্র একটি টিম থাকতে পারবে এমন
সময়সূচি তৈরি করে, কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত জায়গা তৈরি করুন।

যদি ক�োন�ো সময় কর্মীরা একে অপরের থেকে 6 ফু টের কম দূরত্বে
থাকলে, কর্মীদের অবশ্যই স্বীকৃ ত ফেস কভারিংগুলি পরতে হবে।

6 ফু ট দূরত্ব বজায় রাখতে এবং একটি অঞ্চলে একাধিক কর্মচারীর এবং/
অথবা টিমের কাজ করা এড়াতে কাজের জায়গাগুলির এবং কর্মচারীদের
বসার জায়গাগুলির ব্যবহার পরিবর্তন করুন এবং/বা সংখ্যা সীমাবদ্ধ
করুন। সম্ভব না হলে, ফেস কভারিং প্রদান করুন এবং সেগুলির ব্যবহার
অবশ্যক করুন বা OSHA নির্দে শিকা অনুযায়ী, যে জায়গাগুলিতে বায়ু
প্রবাহ, হিটিং, কুলিং, বা বায়ু চলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, সি জায়গাগুলিতে
বস্তুগত বাঁধা (প্লাস্টিকের বিভাজক দেওয়াল) স্থাপন করুন।

ঘরের ভিতরে হওয়া যে ক�োন�ো কাজের জন্য, একটি ফেসিলিটিতে
আসল কাজগুলি (যেমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলির সরবরাহ)
নিরাপদে করতে বেশি কর্মচারি না লাগলে , সেই নির্দীষ্ট অঞ্চলগুলিতে
সার্টিফিকেট অফ অকুপেন্সির নির্ধারিত সংখ্যা অনুযায়ী সর্বাধিক
যতজন থাকতে পারবেন তার 50% এর বেশি কর্মচারি যাতে না
থাকেন তা নিশ্চিত করুন, এই সংখ্যার মধ্যে সুপারভাইজারকে গ�োণা
হবে না এবং সেইসাথে অতিরিক্ত প্রতির�োধক ব্যবস্থাগুলি (যেমন
সবসময় ফেস কভারিং) কার্যকর করুন।

একই সময়ে পণ্যগুলি হাত দিয়ে স্পর্শ করার সংখ্যা কমাতে, যেখানে
সম্ভব, কাজগুলি ভাগ ভাগ করে প্রতিটি ভাগের জন্য আলাদা দল করে
দিন। একজন কর্মচারিকে সমস্ত প্যাকিং করতে দিন, অন্য কর্মচারীকে
সেটা ম�োড়কে মুড়িয়ে এবং বক্স সীল করতে দিন, এবং একজন আলাদা
কর্মচারিকে ট্রাকে ল�োড করতে দিন।

দৃঢ় আবদ্ধ জায়গাগুলি (যেমন লিফট, কমার্শিয়াল রেফ্রিজারেটর/
ফ্রিজার) একই সময়ে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ব্যবহার করতে
পারবেন, যদিনা সকল ব্যবহারকারী ফেস কভারিং পরে থাকেন।
একজনের বেশি ল�োক থাকলে, জায়গাগুলিতে সর্বাধিক যতজন
থাকতে পারবেন তার 50% ল�োক রাখুন।

যাতায়াতের সংকীর্ণ রাস্তা, হলওয়ে, বা জায়গাগুলিতে তীরচিহ্ন লাগিয়ে
উভয় দিক থেকে হাঁটাচলা কমান।

সাইটের সাধারণভাবে ব্যবহার হওয়া বা অন্যান্য প্রয�োজ্য
জায়গাগুলিতে (যেমন ঘড়িতে ঢ�োকার/বের�োবার সময় জানান�োর
জায়গাগুলি, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জায়গাগুলি) 6 ফু ট দূরত্ব নির্দে শকারী
টেপ বা চিহ্ন ব্যবহার করে সামাজিক দূরত্বের নির্দে শনা লাগান।

রিটেলারদের অফিসে আসতে না দেওয়ার নীতি কার্যকর করুন এবং
তাদের অনলাইনে বা ফ�োনে অর্ডার দিতে বলুন। ভিডিও প্রযুক্তি ব্যবহার
করে, দূর থেকে পণ্যের পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করুন।

কাজের জায়গার ভিতরে ল�োকজনের জমায়েত বা ভিড় যথাসম্ভব
সীমিত করুন এবং যেখানে সম্ভব সেখানে টেলি-বা ভিডিওকনফারেন্সিং ব্যবহার করুন। কাজের জায়গার মধ্যে ল�োকজনের
জমায়েত যেখানে আবশ্যক (যেমন মিটিং) সেগুলি খ�োলা, উত্তম
বায়ু চলাচলযুক্ত জায়গায় করুন এবং অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে
যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা রাখুন।

ল�োকজনের জমায়েত যতটা সম্ভব সীমিত করুন এবং যেখানে সম্ভব
টেলি- বা ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবহার করুন।

ল�োকেদের মধ্যে সংয�োগ যতটা সম্ভব সীমিত করে, পিক-আপ এবং
ডেলিভারিগুলির জন্য নির্দীষ্ট জায়গা গঠন করুন।

সাইটে অনাবশ্যক ভিজিটরদের নিষিদ্ধ করুন।

বাড়িতে থাকুন।

বিস্তার থামান।

প্রাণ বাঁচান।

রিওপেনিং
নিউ ইয়র্ক
নিয়�োগকারী এবং কর্মচারীদের জন্য
পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের নির্দেশিকা

এই নির্দে শিকা সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয�োজ্য যেগুলিকে নিউ ইয়র্কের সেই সব এলাকায়
রিওপেন এর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে রাজ্য ব্যাপী সেই সব পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্য
সংক্রান্ত ব্যবসাসমূহকে যেগুলি পূর্বে অত্যাবশ্যক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
COVID-19 পাবলিক হেলথ এমারজেন্সির সময়, সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যগুলিকে, পাইকারি ব্যবসা
বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ বিষয়ক স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আবশ্যিকতার যে ক�োন�ো পরিবর্তনের সাথে
আপ-টু -ডেট থাকতে হবে এবং তাদের কার্যকলাপে সেই পরিবর্তনগুলিকে কার্যকর করতে হবে। এই
নির্দে শিকাটি বিদ্যমান প্রয�োজ্য ক�োন�ো স্থানীয়, স্টেট, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, এবং গুণমানকে
প্রতিস্থাপিত করার জন্য নয়।

অত্যাবশ্যক
সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম

সুপারিশকৃ সর্বোত্তম চর্চা

নিয়�োগকারীদের অবশ্যই কর্মচারীকে বিনামূল্যে একটি স্বীকৃ ত ফেস
কভারিং দিতে হবে এবং যেখানে পরিবর্তন করতে হবে সেখানে
পর্যাপ্ত কভারিংয়ের য�োগান রাখতে হবে।
স্বীকৃ ত ফেস কভারিংয়ের মধ্যে সীমিত না হলেও অন্তর্ভু ক্ত, কাপড়
(যেমন বাড়িতে সেলাই করা, দ্রুত টু কর�ো করা, বাঁধনী),
সার্জিকাল মাস্ক, যদিনা কাজের ধরন অনুযায়ী আর�ো কঠ�োর PPE
(যেমন, N95 রেসপিরেটর্স এবং ফেস শিল্ড) প্রয়�োজন হয়।
ব্যবহারের পরে ফেস কভারিংগুলিকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে
হবে অথবা ব্যবহারের পরে বা নষ্ট হয়ে গেলে বা ভিজে গেলে পরে
পরিবর্তন করতে হবে এবং এগুলি শেয়ার করা যাবে না, এবং
যথাযথভাবে রাখতে হবে বা ফেলে দিতে হবে।
পণ্যের তদারকি প্রয়�োজন হলে, সামগ্রী তদারক এবং স্পর্শ করার জন্য
সকলকে অবশ্যই কাপড়ের মাস্ক এবং গ্লাভস পরতে হবে, সেইসাথে
তদারকির আগে ও পরে তাদের হাত জীবাণুমক্ত
ু করতে হবে।
বস্তু (যেমন পণ্য ওঠাবার গাড়ি, ক্রমান্বয়ে সাজাবার ডিভাইস)
শেয়ার করা সীমিত করুন এবং শেয়ার করা সারফেসগুলিকে
স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন; বা যখন শেয়ার করা বস্তুগুলির সংস্পর্শে
থাকবেন বা প্রায়শই স্পর্শ করা হয় এমন জায়গাগুলিতে থাকবেন,
তখন গ্লাভস পরুন (যে কাজে যেমন প্রয়�োজন বা চিকিৎসাগত);
বা, সংয�োগের আগে এবং পরে হাত ধুন বা জীবাণুমক্ত
ু করুন।

স্বাস্থ্যবিধি এবং
পরিষ্করণ

র�োগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতির�োধ কেন্দ্র (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবং স্বাস্থ্য দপ্তর
(Department of Health, DOH) এর স্বাস্থ্যবিধি এবং
স্যানিটেশন প্রয়োজনীয়তা মেনে চলুন এবং পরিষ্কারের তারিখ, সময়
এবং পরিষ্কারের পরিধি সমেত পরিষ্কারের লগ সাইটে বজায় রাখুন।

যেখানে সম্ভব সেখানে নিরাপত্তার সতর্কতাগুলি বজায় রাখার পাশাপাশি
বাইরের বাতাস বেশি পরিমাণে ভিতরে ঢ�োকার ব্যবস্থা (জানলা এবং
দরজা খুলে রাখা) করুন।

কর্মীদের জন্য কর্মস্থলে হাতের স্বাস্থ্যবিধি পালনের সরঞ্জাম সরবরাহ
করুন এবং তা মেনে চলুন, যার মধ্যে আছে সাবান, জল দিয়ে হাত
ধ�োয়া, এবং কাগজের ত�োয়ালে, সেইসাথে যেখানে হাত ধ�োয়া সম্ভব নয়
সেখানে 60% বা তার বেশি অ্যালক�োহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার।

কর্মচারীদের বাড়ি থেকে খাবার আনার জন্য উৎসাহিত করুন এবং খাওয়ার
সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মত�ো পর্যাপ্ত জায়গা রাখুন।

শেয়ার করা এবং প্রায়শই স্পর্শ করা সারফেসগুলি ব্যবহার করার
আগে পরিস্কার করার/জীবাণুমক্ত
ু করার জিনিসগুলি কর্মচারীদের
সরবরাহ করুন এবং সেগুলি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করুন,
তারপর হাতের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলুন।
সামগ্রীর একটি ল�োড (যেমন ট্রাক ল�োড) স্থানান্তর করার আগে
ও পরে হাত জীবাণুমক্ত
ু করুন।

বাড়িতে থাকুন।

বিস্তার থামান।

প্রাণ বাঁচান।

রিওপেনিং
নিউ ইয়র্ক
নিয়�োগকারী এবং কর্মচারীদের জন্য
পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের নির্দেশিকা

এই নির্দে শিকা সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয�োজ্য যেগুলিকে নিউ ইয়র্কের সেই সব এলাকায়
রিওপেন এর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে রাজ্য ব্যাপী সেই সব পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্য
সংক্রান্ত ব্যবসাসমূহকে যেগুলি পূর্বে অত্যাবশ্যক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
COVID-19 পাবলিক হেলথ এমারজেন্সির সময়, সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যগুলিকে, পাইকারি ব্যবসা
বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ বিষয়ক স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আবশ্যিকতার যে ক�োন�ো পরিবর্তনের সাথে
আপ-টু -ডেট থাকতে হবে এবং তাদের কার্যকলাপে সেই পরিবর্তনগুলিকে কার্যকর করতে হবে। এই
নির্দে শিকাটি বিদ্যমান প্রয�োজ্য ক�োন�ো স্থানীয়, স্টেট, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, এবং গুণমানকে
প্রতিস্থাপিত করার জন্য নয়।

অত্যাবশ্যক
স্বাস্থ্যবিধি এবং
পরিষ্করণ (চলছে)

সুপারিশকৃ সর্বোত্তম চর্চা

অন্তত প্রত্যেক শিফটের পরে, প্রতিদিন, বা প্রয়�োজন অনুযায়ী, শেয়ার করা
জিনিস (যেমন পণ্য ওঠাবার গাড়ি, ক্রমান্বয়ে সাজাবার ডিভাইস) এবং
সারফেসগুলি, সেইসাথে, বিশ্রামকক্ষ এবং সর্বজনীন জায়গাগুলির মত�ো যে
জায়গাগুলিতে বারংবার যাতায়াত করা হয় সেগুলি আর�ো ঘনঘন, নিয়মিত
পরিষ্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু করতে হবে।
সাইট, শেয়ার করা পৃষ্ঠতল, এবং অন্যান্য এলাকা, এবং তার সাথে সরঞ্জামসমূহ
পরিষ্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু করণ ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল
কনজারভেশনের (Department of Environmental Conservation,
DEC) নির্মিত পণ্য ব্যবহার করা উচিত, যা এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন
এজেন্সি (Environmental Protection Agency, EPA) কর্তৃ ক
COVID-19 এর বিরুদ্ধে কার্যকর বলে শনাক্ত করেছে।
পরিষ্কার বা জীবাণুমক্ত
ু করার সামগ্রীগুলি বা পরিস্কার বা জীবাণুমক্ত
ু করার
কাজগুলির ফলে নিরাপত্তার ঝুঁ কি তৈরি হলে বা উপকরণ বা মেশিনারির
ক্ষতি করলে, ব্যবহারের মধ্যে কর্মীদের একটি হাত ধ�োয়ার জায়গায় অ্যাক্সেস
থাকতে হবে এবং/অথবা ডিজপ�োজেবেল গ্লাভস দিতে হবে।
শেয়ার করা খাবার এবং পানীয় (যেমন বাফেট-ধরনের খাবার) নিষিদ্ধ করুন

য�োগায�োগ

আপনি যে স্টেটের ইস্যু করা নির্দে শিকাগুলি পর্যাল�োচনা করেছেন এবং
বুঝেছেন, এবং আপনি সেগুলিকে বাস্তবায়িত করবেন তা নিশ্চিত করুন।
কর্মচারীদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক দূরত্বের নিয়মাবলী, PPE এর
যথাযথ ব্যবহার এবং পরিষ্করণ এবং জীবাণুমক্ত
ু করণের প্রোট�োকলগুলি মনে
করান�োর জন্য পুর�ো সাইটে সাইনেজ লাগান।
প্রত্যেক কর্মীকে নতু ন প্রোট�োকলগুলিতে প্রশিক্ষিত করুন এবং নিরাপত্তার
নির্দে শিকাগুলি প্রায়শই অবহিত করুন।
আপডেট হওয়া তথ্য প্রদান করার একটি উপযুক্ত উপায় প্রদান করতে
কর্মচারি, ভিজিটর, এবং ক্লায়েন্টদের জন্য একটি য�োগায�োগের পরিকল্পনা
গঠন করুন।
কর্মী এবং ভিজিটর, যারা কাজের জায়গায় বা এলাকায় অন্যদের কাছাকাছি
বা সান্নিধ্যে থাকতে পারেন তাদের সহ প্রত্যেকের একটি ধারাবাহিক
লগ মেনটেন করুন; যথাযথ PPE যুক্ত বা স্পর্শহীন উপায়গুলিতে করা
ডেলিভারিগুলিকে বাদ দিন।
ক�োন�ো কর্মীর COVID-19 টেস্ট পজেটিভ হলে, নিয়�োগকারীকে অবশ্যই
অবিলম্বে স্টেট এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরে তা জানাতে হবে এবং স্টেট এবং
যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও বিধান অনুযায়ী প্রয়�োজনীয় গ�োপনীয়তা রক্ষা করে,
ওই ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসা কর্মী এবং ভিজিটরের মত�ো সম্ভাব্য সংয�োগের
ন�োটিফিকেশন সহ, সংয�োগ খুজে
ঁ বের করার প্রচেষ্টায় সহয�োগিতা করতে হবে।

বাড়িতে থাকুন।

বিস্তার থামান।

প্রাণ বাঁচান।

রিওপেনিং
নিউ ইয়র্ক
নিয়�োগকারী এবং কর্মচারীদের জন্য
পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের নির্দেশিকা

এই নির্দে শিকা সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয�োজ্য যেগুলিকে নিউ ইয়র্কের সেই সব এলাকায়
রিওপেন এর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে রাজ্য ব্যাপী সেই সব পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্য
সংক্রান্ত ব্যবসাসমূহকে যেগুলি পূর্বে অত্যাবশ্যক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
COVID-19 পাবলিক হেলথ এমারজেন্সির সময়, সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যগুলিকে, পাইকারি ব্যবসা
বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ বিষয়ক স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আবশ্যিকতার যে ক�োন�ো পরিবর্তনের সাথে
আপ-টু -ডেট থাকতে হবে এবং তাদের কার্যকলাপে সেই পরিবর্তনগুলিকে কার্যকর করতে হবে। এই
নির্দে শিকাটি বিদ্যমান প্রয�োজ্য ক�োন�ো স্থানীয়, স্টেট, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, এবং গুণমানকে
প্রতিস্থাপিত করার জন্য নয়।

অত্যাবশ্যক
য�োগায�োগ (চলছে)

সুপারিশকৃ সর্বোত্তম চর্চা

ক�োন�ো কর্মীর COVID-19 টেস্ট পজেটিভ হলে, নিয়�োগকারীকে
অবশ্যই অবিলম্বে স্টেট এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরে তা জানাতে হবে
এবং স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও বিধান অনুযায়ী প্রয়�োজনীয়
গ�োপনীয়তা রক্ষা করে, ওই ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসা কর্মী এবং
ভিজিটরের মত�ো সম্ভাব্য সংয�োগের ন�োটিফিকেশন সহ, সংয�োগ
খুজে
ঁ বের করার প্রচেষ্টায় সহয�োগিতা করতে হবে।
সাইটে নিরাপত্তার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাগুলি লক্ষণীয়ভাবে লাগান।

স্ক্রিনিং

অসুস্থ হয়ে পড়া কর্মচারীদের বাড়িতে থাকতে হবে বা কাজের সময়
অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে।

সাইটে রিপ�োর্ট করার আগে, যতটা সম্ভব, দূর থেকে (যেমন টেলিফ�োনে
বা ইলেকট্রনিক সমীক্ষা দ্বারা) স্ক্রিনিং করুন।

কর্মচারীরা প্রত্যেক দিন কাজ শুরু করার আগে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার
অত্যাবশ্যক মূল্যায়ন (যেমন প্রশ্ন করা, উষ্ণতা পরীক্ষা) কার্যকর
করুন, (1) গত 14 দিনে COVID-19 উপসর্গগুলি, (2) গত 14
দিনে COVID-19 পজেটিভ টেস্ট, এবং/অথবা (3) গত 14 দিনে
নিশ্চিত বা সম্ভাব্য COVID-19 কেসের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করুন। মূল্যায়নের উত্তরগুলি অবশ্যই প্রতিদিন পর্যাল�োচনা
করতে হবে এবং সেই পর্যাল�োচনাগুলি অবশ্যই নথিভু ক্ত করতে হবে।
COVID-19 উপসর্গ থাকা কর্মচারীদের তাদের শারীরিক
মূল্যায়ন এবং COVID-19 পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী
সাথে য�োগায�োগ করার জন্য অবশ্যই বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে।
পজেটিভ পরীক্ষিত হলে, কর্মচারী একটি 14-দিনের বিচ্ছিন্নকরণ
সম্পূর্ণ করার পরেই শুধুমাত্র ফিরে আসতে পারবেন।
যে সমস্ত কর্মচারীদের ক�োন�ো উপসর্গ নেই কিন্তু গত 14
দিনের মধ্যে পজেটিভ পরীক্ষিত হয়েছে তারা একটি 14-দিনের
বিচ্ছিন্নকরণ সম্পূর্ণ করার পরেই শুধুমাত্র কাজে ফিরে আসতে
পারবেন।

বাড়িতে থাকুন।

বিস্তার থামান।

প্রাণ বাঁচান।

রিওপেনিং
নিউ ইয়র্ক
নিয়�োগকারী এবং কর্মচারীদের জন্য
পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের নির্দেশিকা

এই নির্দে শিকা সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয�োজ্য যেগুলিকে নিউ ইয়র্কের সেই সব এলাকায়
রিওপেন এর জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে রাজ্য ব্যাপী সেই সব পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্য
সংক্রান্ত ব্যবসাসমূহকে যেগুলি পূর্বে অত্যাবশ্যক হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
COVID-19 পাবলিক হেলথ এমারজেন্সির সময়, সমস্ত পাইকারি ব্যবসা বাণিজ্যগুলিকে, পাইকারি ব্যবসা
বাণিজ্য সম্পর্কিত কার্যকলাপ বিষয়ক স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আবশ্যিকতার যে ক�োন�ো পরিবর্তনের সাথে
আপ-টু -ডেট থাকতে হবে এবং তাদের কার্যকলাপে সেই পরিবর্তনগুলিকে কার্যকর করতে হবে। এই
নির্দে শিকাটি বিদ্যমান প্রয�োজ্য ক�োন�ো স্থানীয়, স্টেট, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, প্রবিধান, এবং গুণমানকে
প্রতিস্থাপিত করার জন্য নয়।

অত্যাবশ্যক
স্ক্রিনিং (চলছে)

সুপারিশকৃ সর্বোত্তম চর্চা

যে সমস্ত কর্মচারী একজন নিশ্চিত বা সম্ভাব্য COVID-19
সংক্রমিত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন কিন্তু তার
ক�োন�ো উপসর্গ নেই, তাদের সেটা নিয়�োগকারীকে জানাতে
হবে এবং উপসর্গ এবং উষ্ণতার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ,
সবসময় ফেস কভারিং ব্যবহার করা, এবং অন্যদের
থেকে যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ অতিরিক্ত
সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে পারবেন।
স্ক্রিনিংয়ের কাজ করা কর্মীদের CDC, DOH, এবং OSHA
প্রোট�োকলের সাথে পরিচিত এমন নিয়�োগকর্তার পরিচিত ব্যক্তিদের
দ্বারা প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং অন্তত একটি ফেস কভারিং সহ,
যথাযথ PPE পরতে হবে।
পরিস্কার করা, জীবাণু মুক্ত করা, এবং একটি পজেটিভ কেসের ক্ষেত্রে
সংয�োগ খুজে
ঁ বের করার একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে।

বাড়িতে থাকুন।

বিস্তার থামান।

প্রাণ বাঁচান।

