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বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

রিপয়াগরািী এবং রম্কচািীপেি জি্য 
োইরারি ব্যবসা বারণপজ্যি রিপে্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানির্্যি ্ি্য প্রর�া্্য য�গুনিরক নিউ ইয়রকদে ি যসই সব এিাকায় 
নিওরপি এি ্ি্য অিমুনি য্ওয়া হরয়রে, এবং যসই সারে িা্্য ব্যাপী যসই সব পাইকানি ব্যবসা বানি্্য 
সংক্ান্ত ব্যবসাসমহূরক য�গুনি পূরবদে অি্যাবি্যক নহসারব কা্ কিাি অিমুনি য্ওয়া হরয়নেি।

COVID-19 পাবনিক যহিে এমাির্নসিি সময়, সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানি্্যগুনিরক, পাইকানি ব্যবসা 
বানি্্য সম্পনকদে ি কা�দেকিাপ নবষয়ক যটেট এবং �ুক্তিাষ্টীয় আবনি্যকিাি য� যকারিা পনিবিদে রিি সারে 
আপ-টু-যেট োকরি হরব এবং িার্ি কা�দেকিারপ যসই পনিবিদে িগুনিরক কা�দেকি কিরি হরব। এই 
নির দ্ে নিকাটি নব্্যমাি প্রর�া্্য যকারিা স্ািীয়, যটেট, এবং �ুক্তিাষ্টীয় আইি, প্রনবধাি, এবং গুিমািরক 
প্রনিস্ানপি কিাি ্ি্য িয়।

অি্যাবি্যক সুপানিিকৃ সরবদোত্তম চচদে া

িািীনিক ্িূত্ব নিিাপত্তা বা আসি কা্টি কিাি ্ি্য কাোকানে োকাি প্ররয়া্ি 
িা হরি কমমীর্ি মরধ্য 6 ফুট ্িূত্ব ব্ায় িাখা নিনচিি করুি।

বিদে মাি কার্ি(কা্গুনিি) ্ি্য শুধুমাত্র �ার্ি োকরি হরব 
িার্ি োড়া অি্য কাউরক োকরি িা ন্রয়, কমদেচািীর্ি কার্ি সময় 
অ্যাে্াটে করি, কার্ আসাি সময় আগু নপেু করি, A/B টিম তিনি 
করি, এবং একটি এিাকায় শুধুমাত্র একটি টিম োকরি পািরব এমি 
সময়সূনচ তিনি করি, কমদেচািীর্ি ্ি্য অনিনিক্ত ্ায়গা তিনি করুি।

�ন্ যকারিা সময় কমমীিা এরক অপরিি যেরক 6 ফুরটি কম ্িূরত্ব 
োকরি, কমমীর্ি অবি্যই স্ীকৃি যফস কভানিংগুনি পিরি হরব।

6 ফুট ্িূত্ব ব্ায় িাখরি এবং একটি অঞ্চরি একানধক কমদেচািীি এবং/
অেবা টিরমি কা্ কিা এড়ারি কার্ি ্ায়গাগুনিি এবং কমদেচািীর্ি 
বসাি ্ায়গাগুনিি ব্যবহাি পনিবিদে ি করুি এবং/বা সংখ্যা সীমাবদ্ধ 
করুি। সম্ভব িা হরি, যফস কভানিং প্র্াি করুি এবং যসগুনিি ব্যবহাি 
অবি্যক করুি বা OSHA নির দ্ে নিকা অি�ুায়ী, য� ্ায়গাগুনিরি বায় ু
প্রবাহ, নহটিং, কুনিং, বা বায় ুচিাচি ক্ষনিগ্রস্ত হরব িা, নস ্ায়গাগুনিরি 
বস্তুগি বাঁধা (প্ানটেরকি নবভা্ক য্ওয়াি) স্াপি করুি।

ঘরিি নভিরি হওয়া য� যকারিা কার্ি ্ি্য, একটি যফনসনিটিরি 
আসি কা্গুনি (য�মি গুরুত্বপূিদে ন্নিসগুনিি সিবিাহ) 
নিিাপর্ কিরি যবনি কমদেচানি িা িাগরি , যসই নি্মীষ্ট অঞ্চিগুনিরি 
সাটিদে নফরকট অফ অকুরপনসিি নিধদোনিি সংখ্যা অি�ুায়ী সবদোনধক 
�ি্ি োকরি পািরবি িাি 50% এি যবনি কমদেচানি �ারি িা 
োরকি িা নিনচিি করুি, এই সংখ্যাি মরধ্য সুপািভাই্ািরক যগািা 
হরব িা এবং যসইসারে অনিনিক্ত প্রনিরিাধক ব্যবস্াগুনি (য�মি 
সবসময় যফস কভানিং) কা�দেকি করুি।

একই সমরয় পি্যগুনি হাি ন্রয় স্পিদে কিাি সংখ্যা কমারি, য�খারি 
সম্ভব, কা্গুনি ভাগ ভাগ করি প্রনিটি ভারগি ্ি্য আিা্া ্ি করি 
ন্ি। এক্ি কমদেচানিরক সমস্ত প্যানকং কিরি ন্ি, অি্য কমদেচািীরক 
যসটা যমাড়রক মনুড়রয় এবং বক্স সীি কিরি ন্ি, এবং এক্ি আিা্া 
কমদেচানিরক ট্ারক যিাে কিরি ন্ি।

্ঢ়ৃ আবদ্ধ ্ায়গাগুনি (য�মি নিফট, কমানিদেয়াি যিনরি্ারিটি/
নরি্াি) একই সমরয় শুধুমাত্র এক্ি ব্যনক্ত ব্যবহাি কিরি 
পািরবি, �ন্িা সকি ব্যবহািকািী যফস কভানিং পরি োরকি। 
এক্রিি যবনি যিাক োকরি, ্ায়গাগুনিরি সবদোনধক �ি্ি 
োকরি পািরবি িাি 50% যিাক িাখুি।

�ািায়ারিি সংকীিদে িাস্তা, হিওরয়, বা ্ায়গাগুনিরি িীিনচহ্ন িানগরয় 
উভয় ন্ক যেরক হাঁটাচিা কমাি।

সাইরটি সাধািিভারব ব্যবহাি হওয়া বা অি্যাি্য প্রর�া্্য 
্ায়গাগুনিরি (য�মি ঘনড়রি য�াকাি/যবরিাবাি সময় ্ািারিাি 
্ায়গাগুনি, স্াস্্য পিীক্ষাি ্ায়গাগুনি) 6 ফুট ্িূত্ব নির দ্েিকািী 
যটপ বা নচহ্ন ব্যবহাি করি সামান্ক ্িূরত্বি নির দ্েিিা িাগাি।

নিরটিাির্ি অনফরস আসরি িা য্ওয়াি িীনি কা�দেকি করুি এবং 
িার্ি অিিাইরি বা যফারি অেদে াি ন্রি বিিু। নভনেও প্র�ুনক্ত ব্যবহাি 
করি, ্িূ যেরক পরি্যি প�দেরবক্ষি সম্পন্ন করুি।

কার্ি ্ায়গাি নভিরি যিাক্রিি ্মারয়ি বা নভড় �োসম্ভব 
সীনমি করুি এবং য�খারি সম্ভব যসখারি যটনি-বা নভনেও-
কিফারিনসিং ব্যবহাি করুি। কার্ি ্ায়গাি মরধ্য যিাক্রিি 
্মারয়ি য�খারি আবি্যক (য�মি নমটিং) যসগুনি যখািা, উত্তম 
বায় ুচিাচি�ুক্ত ্ায়গায় করুি এবং অংিগ্রহিকািীর্ি মরধ্য 
�ো�ে সামান্ক ্িূত্ব ব্ায় িাখাি ব্যবস্া িাখুি।

যিাক্রিি ্মারয়ি �িটা সম্ভব সীনমি করুি এবং য�খারি সম্ভব 
যটনি- বা নভনেও কিফারিনসিং ব্যবহাি করুি।

যিারকর্ি মরধ্য সংর�াগ �িটা সম্ভব সীনমি করি, নপক-আপ এবং 
যেনিভানিগুনিি ্ি্য নি্মীষ্ট ্ায়গা গঠি করুি। 

সাইরট অিাবি্যক নভন্টির্ি নিনষদ্ধ করুি।
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এই নির দ্ে নিকা সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানির্্যি ্ি্য প্রর�া্্য য�গুনিরক নিউ ইয়রকদে ি যসই সব এিাকায় 
নিওরপি এি ্ি্য অিমুনি য্ওয়া হরয়রে, এবং যসই সারে িা্্য ব্যাপী যসই সব পাইকানি ব্যবসা বানি্্য 
সংক্ান্ত ব্যবসাসমহূরক য�গুনি পূরবদে অি্যাবি্যক নহসারব কা্ কিাি অিমুনি য্ওয়া হরয়নেি।

COVID-19 পাবনিক যহিে এমাির্নসিি সময়, সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানি্্যগুনিরক, পাইকানি ব্যবসা 
বানি্্য সম্পনকদে ি কা�দেকিাপ নবষয়ক যটেট এবং �ুক্তিাষ্টীয় আবনি্যকিাি য� যকারিা পনিবিদে রিি সারে 
আপ-টু-যেট োকরি হরব এবং িার্ি কা�দেকিারপ যসই পনিবিদে িগুনিরক কা�দেকি কিরি হরব। এই 
নির দ্ে নিকাটি নব্্যমাি প্রর�া্্য যকারিা স্ািীয়, যটেট, এবং �ুক্তিাষ্টীয় আইি, প্রনবধাি, এবং গুিমািরক 
প্রনিস্ানপি কিাি ্ি্য িয়।

অি্যাবি্যক সুপানিিকৃ সরবদোত্তম চচদে া

সুিক্ষামিূক সিঞ্াম নিরয়াগকািীর্ি অবি্যই কমদেচািীরক নবিামরূি্য একটি স্ীকৃি যফস 
কভানিং ন্রি হরব এবং য�খারি পনিবিদে ি কিরি হরব যসখারি 
প�দোপ্ত কভানিংরয়ি য�াগাি িাখরি হরব।

স্ীকৃি যফস কভানিংরয়ি মরধ্য সীনমি িা হরিও অন্তভুদে ক্ত, কাপড় 
(য�মি বানড়রি যসিাই কিা, দ্রুি টুকরিা কিা, বাঁধিী), 
সান দ্ে কাি মাস্ক, �ন্িা কার্ি ধিি অি�ুায়ী আরিা করঠাি PPE 
(য�মি, N95 যিসনপরিটসদে এবং যফস নিল্ড) প্ররয়া্ি হয়।

ব্যবহারিি পরি যফস কভানিংগুনিরক অবি্যই পনিষ্াি কিরি 
হরব অেবা ব্যবহারিি পরি বা িষ্ট হরয় যগরি বা নভর্ যগরি পরি 
পনিবিদে ি কিরি হরব এবং এগুনি যিয়াি কিা �ারব িা, এবং 
�ো�েভারব িাখরি হরব বা যফরি ন্রি হরব। 

পরি্যি ি্ািনক প্ররয়া্ি হরি, সামগ্রী ি্ািক এবং স্পিদে কিাি ্ি্য 
সকিরক অবি্যই কাপরড়ি মাস্ক এবং গ্াভস পিরি হরব, যসইসারে 
ি্ািনকি আরগ ও পরি িার্ি হাি ্ীবািমুকু্ত কিরি হরব।

বস্তু (য�মি পি্য ওঠাবাি গানড়, ক্মান্বরয় সা্াবাি নেভাইস) 
যিয়াি কিা সীনমি করুি এবং যিয়াি কিা সািরফসগুনিরক 
স্পিদে কিা এনড়রয় চিিু; বা �খি যিয়াি কিা বস্তুগুনিি সংস্পরিদে 
োকরবি বা প্রায়িই স্পিদে কিা হয় এমি ্ায়গাগুনিরি োকরবি, 
িখি গ্াভস পরুি (য� কার্ য�মি প্ররয়া্ি বা নচনকৎসাগি); 
বা, সংর�ারগি আরগ এবং পরি হাি ধুি বা ্ীবািমুকু্ত করুি।

স্াস্্যনবনধ এবং 
পনিষ্িি

যিাগ নিয়ন্ত্রি ও প্রনিরিাধ যকন্দ্র (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) এবং স্াস্্য ্প্তি 
(Department of Health, DOH) এি স্াস্্যনবনধ এবং 
স্যানিরটিি প্ররয়া্িীয়িা যমরি চিিু এবং পনিষ্ারিি িানিখ, সময় 
এবং পনিষ্ারিি পনিনধ সরমি পনিষ্ারিি িগ সাইরট ব্ায় িাখুি।

য�খারি সম্ভব যসখারি নিিাপত্তাি সিকদে িাগুনি ব্ায় িাখাি পািাপানি 
বাইরিি বািাস যবনি পনিমারি নভিরি য�াকাি ব্যবস্া (্ািিা এবং 
্ি্া খুরি িাখা) করুি।

কমমীর্ি ্ি্য কমদেস্রি হারিি স্াস্্যনবনধ পািরিি সিঞ্াম সিবিাহ 
করুি এবং িা যমরি চিিু, �াি মরধ্য আরে সাবাি, ্ি ন্রয় হাি 
যধায়া, এবং কাগর্ি যিায়ারি, যসইসারে য�খারি হাি যধায়া সম্ভব িয় 
যসখারি 60%  বা িাি যবনি অ্যািরকাহি �ুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাই্াি।

কমদেচািীর্ি বানড় যেরক খাবাি আিাি ্ি্য উৎসানহি করুি এবং খাওয়াি 
সময় সামান্ক ্িূত্ব ব্ায় িাখাি মরিা প�দোপ্ত ্ায়গা িাখুি।

যিয়াি কিা এবং প্রায়িই স্পিদে কিা সািরফসগুনি ব্যবহাি কিাি 
আরগ পনিস্কাি কিাি/্ীবািমুকু্ত কিাি ন্নিসগুনি কমদেচািীর্ি 
সিবিাহ করুি এবং যসগুনি ব্যবহাি কিরি উৎসানহি করুি, 
িািপি হারিি স্াস্্যনবনধ যমরি চিরি বিিু।

সামগ্রীি একটি যিাে (য�মি ট্াক যিাে) স্ািান্তি কিাি আরগ 
ও পরি হাি ্ীবািমুকু্ত করুি।



রিওপেরিং  
রিউ ইয়র্ক

বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

রিপয়াগরািী এবং রম্কচািীপেি জি্য 
োইরারি ব্যবসা বারণপজ্যি রিপে্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানির্্যি ্ি্য প্রর�া্্য য�গুনিরক নিউ ইয়রকদে ি যসই সব এিাকায় 
নিওরপি এি ্ি্য অিমুনি য্ওয়া হরয়রে, এবং যসই সারে িা্্য ব্যাপী যসই সব পাইকানি ব্যবসা বানি্্য 
সংক্ান্ত ব্যবসাসমহূরক য�গুনি পূরবদে অি্যাবি্যক নহসারব কা্ কিাি অিমুনি য্ওয়া হরয়নেি।

COVID-19 পাবনিক যহিে এমাির্নসিি সময়, সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানি্্যগুনিরক, পাইকানি ব্যবসা 
বানি্্য সম্পনকদে ি কা�দেকিাপ নবষয়ক যটেট এবং �ুক্তিাষ্টীয় আবনি্যকিাি য� যকারিা পনিবিদে রিি সারে 
আপ-টু-যেট োকরি হরব এবং িার্ি কা�দেকিারপ যসই পনিবিদে িগুনিরক কা�দেকি কিরি হরব। এই 
নির দ্ে নিকাটি নব্্যমাি প্রর�া্্য যকারিা স্ািীয়, যটেট, এবং �ুক্তিাষ্টীয় আইি, প্রনবধাি, এবং গুিমািরক 
প্রনিস্ানপি কিাি ্ি্য িয়।

অি্যাবি্যক সুপানিিকৃ সরবদোত্তম চচদে া

স্াস্্যনবনধ এবং 
পনিষ্িি (চিরে)

অন্তি প্ররি্যক নিফরটি পরি, প্রনিন্ি, বা প্ররয়া্ি অি�ুায়ী, যিয়াি কিা 
ন্নিস (য�মি পি্য ওঠাবাি গানড়, ক্মান্বরয় সা্াবাি নেভাইস) এবং 
সািরফসগুনি, যসইসারে, নবশ্ামকক্ষ এবং সবদে্িীি ্ায়গাগুনিি মরিা য� 
্ায়গাগুনিরি বািংবাি �ািায়াি কিা হয় যসগুনি আরিা ঘিঘি, নিয়নমি 
পনিষ্াি এবং ্ীবািমুকু্ত কিরি হরব।

সাইট, যিয়াি কিা পৃষ্ঠিি, এবং অি্যাি্য এিাকা, এবং িাি সারে সিঞ্ামসমহূ 
পনিষ্াি এবং ্ীবািমুকু্তকিি নেপাটদে রমন্ট অব এিভায়িিরমন্টাি 
কি্ািরভিরিি (Department of Environmental Conservation, 
DEC) নিনমদেি পি্য ব্যবহাি কিা উনচি, �া এিভায়িিরমন্টাি যপ্রারটকিি 
এর্নসি (Environmental Protection Agency, EPA) কিৃদে ক 
COVID-19 এি নবরুরদ্ধ কা�দেকি বরি িিাক্ত করিরে।

পনিষ্াি বা ্ীবািমুকু্ত কিাি সামগ্রীগুনি বা পনিস্কাি বা ্ীবািমুকু্ত কিাি 
কা্গুনিি ফরি নিিাপত্তাি ঝঁুনক তিনি হরি বা উপকিি বা যমনিিানিি 
ক্ষনি কিরি, ব্যবহারিি মরধ্য কমমীর্ি একটি হাি যধায়াি ্ায়গায় অ্যারক্সস 
োকরি হরব এবং/অেবা নে্রপার্রবি গ্াভস ন্রি হরব। 

যিয়াি কিা খাবাি এবং পািীয় (য�মি বারফট-ধিরিি খাবাি) নিনষদ্ধ করুি

য�াগার�াগ আপনি য� যটেরটি ইসু্য কিা নির দ্ে নিকাগুনি প�দোরিাচিা করিরেি এবং 
বরুঝরেি, এবং আপনি যসগুনিরক বাস্তবানয়ি কিরবি িা নিনচিি করুি।

কমদেচািীর্ি �ো�ে স্াস্্যনবনধ, সামান্ক ্িূরত্বি নিয়মাবিী, PPE এি 
�ো�ে ব্যবহাি এবং পনিষ্িি এবং ্ীবািমুকু্তকিরিি যপ্রারটাকিগুনি মরি 
কিারিাি ্ি্য পুরিা সাইরট সাইরি্ িাগাি।

প্ররি্যক কমমীরক িিুি যপ্রারটাকিগুনিরি প্রনিনক্ষি করুি এবং নিিাপত্তাি 
নির দ্ে নিকাগুনি প্রায়িই অবনহি করুি।

আপরেট হওয়া িে্য প্র্াি কিাি একটি উপ�ুক্ত উপায় প্র্াি কিরি 
কমদেচানি, নভন্টি, এবং ক্ারয়ন্টর্ি ্ি্য একটি য�াগার�ারগি পনিকল্পিা 
গঠি করুি।

কমমী এবং নভন্টি, �ািা কার্ি ্ায়গায় বা এিাকায় অি্যর্ি কাোকানে 
বা সানন্নরধ্য োকরি পারিি িার্ি সহ প্ররি্যরকি একটি ধািাবানহক 
িগ যমিরটি করুি; �ো�ে PPE �ুক্ত বা স্পিদেহীি উপায়গুনিরি কিা 
যেনিভানিগুনিরক বা্ ন্ি।

যকারিা কমমীি COVID-19 যটটে পর্টিভ হরি, নিরয়াগকািীরক অবি্যই 
অনবিরবে যটেট এবং স্ািীয় স্াস্্য ্প্তরি িা ্ািারি হরব এবং যটেট এবং 
�ুক্তিাষ্টীয় আইি ও নবধাি অি�ুায়ী প্ররয়া্িীয় যগাপিীয়িা িক্ষা করি, 
ওই ব্যনক্তি সানন্নরধ্য আসা কমমী এবং নভন্টরিি মরিা সম্ভাব্য সংর�ারগি 
যিাটিনফরকিি সহ, সংর�াগ খুরঁ্ যবি কিাি প্ররচষ্টায় সহর�ানগিা কিরি হরব।



রিওপেরিং  
রিউ ইয়র্ক

বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

রিপয়াগরািী এবং রম্কচািীপেি জি্য 
োইরারি ব্যবসা বারণপজ্যি রিপে্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানির্্যি ্ি্য প্রর�া্্য য�গুনিরক নিউ ইয়রকদে ি যসই সব এিাকায় 
নিওরপি এি ্ি্য অিমুনি য্ওয়া হরয়রে, এবং যসই সারে িা্্য ব্যাপী যসই সব পাইকানি ব্যবসা বানি্্য 
সংক্ান্ত ব্যবসাসমহূরক য�গুনি পূরবদে অি্যাবি্যক নহসারব কা্ কিাি অিমুনি য্ওয়া হরয়নেি।

COVID-19 পাবনিক যহিে এমাির্নসিি সময়, সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানি্্যগুনিরক, পাইকানি ব্যবসা 
বানি্্য সম্পনকদে ি কা�দেকিাপ নবষয়ক যটেট এবং �ুক্তিাষ্টীয় আবনি্যকিাি য� যকারিা পনিবিদে রিি সারে 
আপ-টু-যেট োকরি হরব এবং িার্ি কা�দেকিারপ যসই পনিবিদে িগুনিরক কা�দেকি কিরি হরব। এই 
নির দ্ে নিকাটি নব্্যমাি প্রর�া্্য যকারিা স্ািীয়, যটেট, এবং �ুক্তিাষ্টীয় আইি, প্রনবধাি, এবং গুিমািরক 
প্রনিস্ানপি কিাি ্ি্য িয়।

অি্যাবি্যক সুপানিিকৃ সরবদোত্তম চচদে া

য�াগার�াগ (চিরে) যকারিা কমমীি COVID-19 যটটে পর্টিভ হরি, নিরয়াগকািীরক 
অবি্যই অনবিরবে যটেট এবং স্ািীয় স্াস্্য ্প্তরি িা ্ািারি হরব 
এবং যটেট এবং �ুক্তিাষ্টীয় আইি ও নবধাি অি�ুায়ী প্ররয়া্িীয় 
যগাপিীয়িা িক্ষা করি, ওই ব্যনক্তি সানন্নরধ্য আসা কমমী এবং 
নভন্টরিি মরিা সম্ভাব্য সংর�ারগি যিাটিনফরকিি সহ, সংর�াগ 
খুরঁ্ যবি কিাি প্ররচষ্টায় সহর�ানগিা কিরি হরব।

সাইরট নিিাপত্তাি সমূ্পিদে পনিকল্পিাগুনি িক্ষিীয়ভারব িাগাি।

ন্রিনিং অসুস্ হরয় পড়া কমদেচািীর্ি বানড়রি োকরি হরব বা কার্ি সময় 
অসুস্ হরয় পড়রি বানড়রি নফরি য�রি হরব।

সাইরট নিরপাটদে  কিাি আরগ, �িটা সম্ভব, ্িূ যেরক (য�মি যটনিরফারি 
বা ইরিকট্নিক সমীক্ষা দ্ািা) ন্রিনিং করুি।

কমদেচািীিা প্ররি্যক ন্ি কা্ শুরু কিাি আরগ িার্ি স্াস্্য পিীক্ষাি 
অি্যাবি্যক মিূ্যায়ি (য�মি প্রশ্ন কিা, উষ্ণিা পিীক্ষা) কা�দেকি 
করুি, (1) গি 14 ন্রি COVID-19 উপসগদেগুনি, (2) গি 14 
ন্রি COVID-19 পর্টিভ যটটে, এবং/অেবা (3) গি 14 ন্রি 
নিনচিি বা সম্ভাব্য COVID-19 যকরসি ঘনিষ্ঠ সংস্পিদে সম্পরকদে  
ন্জ্াসা করুি। মিূ্যায়রিি উত্তিগুনি অবি্যই প্রনিন্ি প�দোরিাচিা 
কিরি হরব এবং যসই প�দোরিাচিাগুনি অবি্যই িনেভুক্ত কিরি হরব।

COVID-19 উপসগদে োকা কমদেচািীর্ি িার্ি িািীনিক 
মিূ্যায়ি এবং COVID-19 পিীক্ষাি ্ি্য স্াস্্য যসবা প্র্ািকািী 
সারে য�াগার�াগ কিাি ্ি্য অবি্যই বানড় পাঠিরয় ন্রি হরব। 
পর্টিভ পিীনক্ষি হরি, কমদেচািী একটি 14-ন্রিি নবনছিন্নকিি 
সমূ্পিদে কিাি পরিই শুধুমাত্র নফরি আসরি পািরবি।

য� সমস্ত কমদেচািীর্ি যকারিা উপসগদে যিই নকন্তু গি 14 
ন্রিি মরধ্য পর্টিভ পিীনক্ষি হরয়রে িািা একটি 14-ন্রিি 
নবনছিন্নকিি সমূ্পিদে কিাি পরিই শুধুমাত্র কার্ নফরি আসরি 
পািরবি।



রিওপেরিং  
রিউ ইয়র্ক

বারিপে   থাকুি। রবস্াি   থামাি। প্াণ   বাঁচাি।

রিপয়াগরািী এবং রম্কচািীপেি জি্য 
োইরারি ব্যবসা বারণপজ্যি রিপে্ক রিরা

এই নির দ্ে নিকা সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানির্্যি ্ি্য প্রর�া্্য য�গুনিরক নিউ ইয়রকদে ি যসই সব এিাকায় 
নিওরপি এি ্ি্য অিমুনি য্ওয়া হরয়রে, এবং যসই সারে িা্্য ব্যাপী যসই সব পাইকানি ব্যবসা বানি্্য 
সংক্ান্ত ব্যবসাসমহূরক য�গুনি পূরবদে অি্যাবি্যক নহসারব কা্ কিাি অিমুনি য্ওয়া হরয়নেি।

COVID-19 পাবনিক যহিে এমাির্নসিি সময়, সমস্ত পাইকানি ব্যবসা বানি্্যগুনিরক, পাইকানি ব্যবসা 
বানি্্য সম্পনকদে ি কা�দেকিাপ নবষয়ক যটেট এবং �ুক্তিাষ্টীয় আবনি্যকিাি য� যকারিা পনিবিদে রিি সারে 
আপ-টু-যেট োকরি হরব এবং িার্ি কা�দেকিারপ যসই পনিবিদে িগুনিরক কা�দেকি কিরি হরব। এই 
নির দ্ে নিকাটি নব্্যমাি প্রর�া্্য যকারিা স্ািীয়, যটেট, এবং �ুক্তিাষ্টীয় আইি, প্রনবধাি, এবং গুিমািরক 
প্রনিস্ানপি কিাি ্ি্য িয়।

অি্যাবি্যক সুপানিিকৃ সরবদোত্তম চচদে া

ন্রিনিং (চিরে) য� সমস্ত কমদেচািী এক্ি নিনচিি বা সম্ভাব্য COVID-19 
সংক্নমি ব্যনক্তি ঘনিষ্ঠ সংস্পরিদে এরসরেি নকন্তু িাি 
যকারিা উপসগদে যিই, িার্ি যসটা নিরয়াগকািীরক ্ািারি 
হরব এবং উপসগদে এবং উষ্ণিাি ্ি্য নিয়নমি প�দেরবক্ষি, 
সবসময় যফস কভানিং ব্যবহাি কিা, এবং অি্যর্ি 
যেরক �ো�ে সামান্ক ্িূত্ব ব্ায় িাখা সহ অনিনিক্ত 
সাবধািিা অবিবেি করি কা্ কিরি পািরবি। 

ন্রিনিংরয়ি কা্ কিা কমমীর্ি CDC, DOH, এবং OSHA 
যপ্রারটাকরিি সারে পনিনচি এমি নিরয়াগকিদে াি পনিনচি ব্যনক্তর্ি 
দ্ািা প্রনিক্ষি ন্রি হরব এবং অন্তি একটি যফস কভানিং সহ, 
�ো�ে PPE পিরি হরব।

পনিস্কাি কিা, ্ীবাি ুমকু্ত কিা, এবং একটি পর্টিভ যকরসি যক্ষরত্র 
সংর�াগ খুরঁ্ যবি কিাি একটি পনিকল্পিা োকরি হরব।


