BENGALI

এই প্রকাশনাটিতে 22 সেতেম্বর, 2020 পর্যন্ত েথ্য অন্তর্ভয ক্ত রতেতে।

অতিতিক্ত তিল্প সংস্থা যািা NYC-তি পুনিায় ত ালাি অনুমতি তপয়য়য়ে:
কমীয়েয়িয়ক যা জানয়ি হয়ে
•
•

NYC পভনরাে চালভ করার পর্য 4-এ রতেতে।
30 তসয়েম্বি, 2020 ময়ি:
o

কয় াি তনয়য়মি সয়ে ইয়ডাি ডাইতনং পুনিায় চালু কিা তযয়ি পায়ি। এই নথথ্তে পভনরাে চালভ করার

থনতদয শার্লী পডভন। এোডাও সেেতরর কাউতেল দ্বারা প্রস্তুে NYC ইনত ার াইথনিং েিংক্রান্ত প্রােশই থিজ্ঞাথেে
প্রশ্নার্লী পডভন।
o

•

ইনয়ডাি সুইতমং পুলগুতল সেব াতিক িািণক্ষমিাি 33% পযব ন্ত আোি ত ালা তযয়ি পায়ি।

আরও আপত ট ও েতথ্যর িনয nyc.gov/workers সদখভন।

থনম্নথলথখে থশল্প েিংস্থা NYC-সে আর্ার খভলতে পাতর:
•
•
•

সরত্াোঁরা, প্রথেষ্ঠান এর্িং অনযানয খাদয থর্তক্রো/ োডপ্রাপ্ত থনতর্থদে েিংস্থা েহ
ইনত ার খাদয পথরতের্া এর্িং াইথনিং (30 সেতেম্বর েতে)
েল এর্িং কযাথেতনা (9 সেতেম্বর েতে)
থিে এর্িং থিটতনে সেন্টার (2 সেতেম্বর েতে)

•

•

থেউথিোে, ঐথেহাথেক স্থান, অযাতকাোথরোে এর্িং অনযানয কে ঝভোঁ থকপূর্য
ইনত ার োিংস্কৃ থেক থশল্প েহ কে ঝভোঁ থকপূর্য ইনত ার থশল্পকলা এর্িং থর্তনাদন
(24 আগস্ট, 2020 েতে)
সর্াথলিং অযাথল (17 আগস্ট, 2020 েতে)

র্থদ আপথন এইের্ অন্তর্ভয ক্ত র্যর্োথেক প্রথেষ্ঠাতন কাতি র্ভক্ত থ্াতকন, োহতল আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই অনভেরর্ করতে হতর্ এেন থকেভ োধারর্ ও থশল্প-থনথদয ষ্ট

প্রতোিনীেোর িনয এই প্রকাশনাটি পডভন। forward.ny.gov-এ থর্্াথরে থনতদয থশকা রতর্তে। কেী েভরক্ষা হটলাইতনর িনয 311 নম্বতর অথ্র্া কেযতক্ষত্র পভনরাে সখালা,
স্বাস্থয ও েভরক্ষা থনতদয থশকা েম্পতকয প্রশ্ন থনতে অথ্র্া পভনরে সখালার প্রতোিনীেো অনভেরর্ করতে না এেন সকানও থনতোগকেয ার থর্েতে থরতপাটয করার িনয
1-212-436-0381 নম্বতর আপথন কল করতে পাতরন।

য ন েযেসা পুনিায় চালু হয়ে ি ন সমস্ত তনয়য়াগকািীয়ক তয সািািণ প্রয়য়াজনীয়িাগুতল অেিযই অনুসিণ কিয়ি হয়ে
তযাগায়যাগ
এেং তিতনং

•

আপনাি কমব স্থয়লি এমন জায়গায় সুিক্ষা পতিকল্পনা লাগায়ি হয়ে যায়ি আপতন তসটি তে য়ি পান।

•

তনয়জয়ক এেং আপনাি সহকমীয়েিয়ক সুিক্ষা এেং স্বাস্থযতেতিি তপ্রায় াকয়লি প্রতিক্ষণ তেন।

•

প্রয়িযক তেন একটি কমী স্বাস্থয পিীক্ষাি পতিচালনা করুন এেং, য ন প্রয়যাজয, অনযয়েি (ঠিকাোি, তেডি,
তনয়তমি গ্রাহকয়েি) স্বাস্থয পিীক্ষা করুন।
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই অেভস্থ র্া অেভস্থ হতে পতরতেন এেন কেীতদর র্াথড পাঠিতে থদতে হতর্।

সুিক্ষা সিঞ্জাম

•

কমীয়েি এেং জনসািািয়ণি জনয সুিক্ষা এেং স্বাস্থযতেতিি তপ্রায় াকল সম্পতকবি িথ্য থ্াকা লাগায়ি হয়ে।

•

তনয়জয়ক এেং সহকমীয়েিয়ক তেনামূয়লয মু ােিণ তেন এেং পতিেিব মু ােিণ সিেিাহ কিয়ি হয়ে।
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই আপনাতক এর্িং আপনার েহকেীতদর েভরক্ষা েরঞ্জাে কীর্াতর্ র্যর্হার, পথরষ্কার এর্িং র্াথেল করতে হতর্
োর প্রথশক্ষর্ থদতে হতর্।
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই থনথিে করতে হতর্ সর্ কেীরা থনেথেে গ্রাহক এর্িং অথেথথ্তদর োতথ্ কাি করার েেে এর্িং র্খন
অনযতদর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে রাখা েম্ভর্ নে েখন েভখার্রর্ পরতর্ন।

স্বাস্থযতেতি, পতিষ্কাি কিা,
এেং জীোণুমুক্ত কিা

•

হাে সধাোর িনয োর্ান, িল এর্িং কাগতির সোোতল েহ কমীয়েি জনয হাি পতিষ্কাি কিাি স্থায়নি েযেস্থা কিয়ি হয়ে
এেং িা েজায় িা য়ি হয়ে এর্িং এর পাশপাথশ সর্খাতন হাে সধাোর র্যর্স্থা করা েম্ভর্ নে সেখাতন 60% অথ্র্া োর সচতে
সর্থশ অযালতকাহল েেৃদ্ধ অযালতকাহল-থর্থিক হযান্ড েযাথনটাইিাতরর র্যর্স্থা করতে হতর্।

•

তনয়তমি এেং কমপয়ক্ষ প্রতিতেন সেব সািািয়ণি জায়গা এেং তয ায়ন তেতি স্পিব হয় এমন পৃষ্ঠিল এেং েস্তুগুতল
োিংোি পতিষ্কাি এেং জীোণুমক্ত
ু কিয়ি হয়ে।
এেন উদাহরতর্র েতধয দরিার হােল, হযান্ডতরল, লাইতটর েভইচ, সরস্টরুেগুথল ইেযাথদ অন্তর্ভয ক্ত রতেতে।
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই থনেথেে গ্রাহক এর্িং অথেথথ্তদর দ্বারা প্রথের্ার র্যর্হাতরর পতর র্যর্হৃে স্থান ও পৃষ্ঠেল পথরষ্কার ও
িীর্ার্ভেভক্ত করতে হতর্।

স্বাস্থযতেতি, পতিষ্কাি কিা,
এেং জীোণুমুক্ত কিা

•

যন্ত্রপাতি এেং সিঞ্জাম তিয়াি কিা সীতমি কিয়ি হয়ে এেং কায়জি জায়গা ও প্রতিোি েযেহায়িি পয়ি যন্ত্রপাতি
এেং সিঞ্জামগুতল তনয়তমি পতিষ্কাি এেং জীোণুমুক্ত কিয়ি হয়ে।
েরঞ্জােগুথলর েম্ভার্য ক্ষথের কারতর্ র্থদ র্াগ করা েীোর্দ্ধ করা র্া েরঞ্জাে পথরষ্কার করা েম্ভর্ না হে োহতল,
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই কেীতদর গ্লার্ে পরতে থনতদয শ থদতে হতর্।

িািীতিক েূিত্ব

•

তয ায়নই সম্ভে হয়ে েযতক্তয়েি ময়িয 6 ফু েূিত্ব তনতিি করুন।

•

তনয়তমি গ্রাহকয়েি এেং অতিতথ্য়েি েয়স 2 এি তেতি হয়ল এেং িাাঁিা তচতকৎসাগিোয়ে মু ােিণ সহয কিয়ি
পািয়ল, িাাঁয়েি মু তেয়ক িা য়ি েলয়ি হয়ে।

•

তিস্টরুম ও তেকরুয়মি ময়িা তো জায়গাগুতলি েযেহাি সীতমি কিয়ি আপনাি তনয়য়াগকিবায়ক
সাইনলাগায়ি হয়ে।

ইনয়ডাি ােয পতিয়েো/ডাইতনংয়য়ি জনয প্রয়য়াজনীয়িা
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
•

(আর্ার সখালার আতগ) থিতর আোর আতগ স্বাস্থযকর এর্িং থনরাপদ পথরতর্শ
থনথিে করতে থপ্র-থরটানয সচক এর্িং থকতচন থেতস্টতের েূলযােন েম্পূর্য
করতে হতর্।
কেযস্থতল উন্নে এোর থিতেশন থেতস্টে স্থাপন করতে হতর্।

•

ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো েীথেে কতর ো 25% করতে হতর্। ের্যাথধক

ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং থনেথেে গ্রাহকরা অন্তর্ভয ক্ত।

•

▪
▪

•

ইনত ার

পতরন োোঁতদর সেগুথল ঘন ঘন এর্িং কাি র্দল করার আতগ র্দতল সনওো
উথচে। সর্ কেীরা গ্লার্ে পতরন না োোঁতদর অর্শযই োর্ান ও িল থদতে ঘন

দরিার কাতে প্রথেটি থনেথেে গ্রাহতকর োপোত্রা পরীক্ষা করুন এর্িং
100.0 থ থগ্রর সচতে সর্থশ োপোত্রা থ্াকা সর্তকাতনা র্যথক্তর প্রতর্শ থনথেদ্ধ
করতে হতর্।

•

•

•

র্াতর পথরতের্া থনথেদ্ধ করতে হতর্।

•

ইনত ার খাদয পথরতের্া েধযরাতে র্ন্ধ করতে হতর্।

•

োথকযন র্ভক্তরাতের পথরতর্শ েভরক্ষা েিংস্থা (Environmental Protection
Agency, EPA) দ্বারা COVID-19 এর থর্রুতদ্ধ পথরষ্কার ও িীর্ার্ভেক্ত
ভ
করতে কার্যকরী র্তল থচথিে পর্য র্যর্হার করা।
সরস্টরুে, অ য ার থপকআপ র্া সপতেতন্টর স্থান েহ লাইন থদতে হে এেন
সর্তকাতনা িােগাে স্পষ্টর্াতর্ 6 িভ ট দূরত্ব থচথিে করতে হতর্।

সশোর করা স্থান এর্িং পৃষ্ঠেল স্পশয করার আতগ এর্িং পতর পথরষ্কার এর্িং
িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে র্যর্হার করার িনয েরঞ্জাে েরর্রাহ করতে হতর্।

•

র্থদ উপকরর্গুথল প্রথেটি র্যর্হাতরর পতর পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করা
র্াে েতর্ থেট উপলর্য হতল গ্রাহকতদর েিংতকে থদতে সকর্ল র্ািাতরর েতো
েরঞ্জাে র্যর্হার করতে হতর্; প্রথেটি র্যর্হাতরর পতর সিলা র্াে না এেন
সেনভ, থেলর্ারওেযার, আচার-েশলার পাত্র পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে
হতর্; অথ্র্া র্যর্হাতরর পতর সিতল সদওো র্াতর্ এেন আচার-েশলা এর্িং
থেলর্ারওেযার প্রদান করতে হতর্।

•

কন্ট্যাক্ট সেথেিংতের উতেতশয প্রথেটি পাটিযর একিন েদতেযর কাে সথ্তক
েথ্য, সর্েন - পভতরা নাে, সিান নম্বর এর্িং ঠিকানা েিংগ্রহ করতে হতর্।

•

ঘন হাে ধভতে থনতে হতর্।

াইথনিংতের িনয থনেথেে গ্রাহকতদর ের্যাথধক

েিংখযাধারর্ক্ষেোর 25% পর্যন্ত অনভতোথদে।
সর্ সিান এর্িং সটক্সট নম্বতর উলঙ্ঘন থরতপাটয করতে হতর্:
o (833) 208-4160 নম্বতর সিান করুন
o উলঙ্ঘতনর থর্েতে (“VIOLATION”) (855) 904-5036-এ
সটক্সট করুন

থনথিে করতে কতর্ সর্ সটথর্তল সের্া প্রদান কতর এেন কেী েহ েে্ কেী
র্াতে সস্টট এর্িং স্থানীে েযাথনটাথর সকা গুথল সেতন চতল। সর্ কেীরা গ্লার্ে

কযাটাথরিং প্রথেষ্ঠানগুথলতক সর্তকাতনা ইতর্তন্টর স্থাতন থনেথেে গ্রাহতকর
েিংখযা অর্শযই 50 িতনর সচতে কে র্া ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোর 25%-

স্পষ্টর্াতর্ প্রথেষ্ঠাতনর অর্যন্ততর এর্িং র্াইতর লাগাতে হতর্ সর্খাতন
থনেথেে গ্রাহকরা এটি সদখতে পাতর্ন:

রান্নার পাত্র এর্িং পযাতনর েতো রান্নাঘতরর েরঞ্জাে এর্িং উপকরর্ সশোর
করা েীোর্দ্ধ করুন র্া কেীতদর আইতটেগুথল র্যর্হার করার আতগ এর্িং
পতর গ্লার্ে পরতে র্া হাে ধভতে থনতে র্লতে হতর্।

এ েীোর্দ্ধ করতে হতর্, সর্টাই কে হতর্।
•

গ্রাহক এর্িং কেযচারীতদর িনয সর্খাতন েম্ভর্ সেখাতন আলাদা প্রতর্শ এর্িং
প্রস্থান দ্বার থনথদয ষ্ট করতে হতর্।

•

•

▪

•

(সটকআউট/স থলর্াথর) খার্ার এর্িং/র্া পানীতের িনয অতপক্ষা করা
গ্রাহকতদর িনয হাে পথরষ্কার করার স্থান েরর্রাহ করতে হতর্ এর্িং র্থদ
থপকআপ/স থলর্াথরর স্থান অর্যন্ততর হে েতর্ র্ােভচলাচতলর িনয
িানালা/দরিাগুথল উন্মভক্ত রতেতে ো থনথিে করতে হতর্।

•

ইনত ার এর্িং আউটত ার সটথর্লগুথল এেনর্াতর্ েীথেে রাখতে এর্িং
োিাতে হতর্ র্াতে সেগুথল েে্ থদক সথ্তক 6 িভ ট দূরতত্ব থ্াতক। র্থদ
র্যর্ধান েম্ভর্ না হে েতর্ আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই শারীথরক
অন্তরাে স্থাপন করতে হতর্ র্া কেপতক্ষ 5 িভ ট উচ্চোর হতর্ এর্িং র্া িরুথর
র্া িাোর এথক্সট অর্রুদ্ধ করতর্ না।

•

সটথর্তল র্োর েীো 10 িন থনেথেে গ্রাহক পর্যন্ত েীথেে রাখতে হতর্
র্াতদর একই পথরর্াতরর না হতলও অর্শযই একই দতলর হতে হতর্। কথেউনাল
সটথর্ল একোত্র েতর্ই অনভতোথদে হতর্ র্থদ থর্থর্ন্ন দল 6 িভ ট দূতর

থ্াকতে পাতর।

তগতমং তকন্দ্র / কযাতসয়নাি জনয প্রয়য়াজনীয়িা
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
•

(আর্ার সখালার আতগ) থিতর আোর আতগ স্বাস্থযকর এর্িং থনরাপদ পথরতর্শ
থনথিে করতে র্াথিক; িতলর; থলিট; এর্িং থহটিিং, র্ােভচলাচল এর্িং এোর
কথন্ডশথনিং (HVAC) থেতস্টেগুথলর থপ্র-থরটানয সচক এর্িং েূলযােন

•

সরস্টরুতের েতো স্থাতন 6 িভ ট দূরত্ব থচথিে করতে হতর্। এেন সর্তকাতনা

করতে হতর্।
•

একটি এোর থিতেশন থেতস্টে রাখতে হতর্ র্া MERV-13 র্া োর
সর্থশতে কাি কতর। সর্ েভথর্ধাগুথল সেই ্তর কাি করতে পারতর্
না োতদর অর্শযই একিন HVAC র্া আতেথরকান সোোইটি অি
থহটিিং, সরথিিাতরটিিং এর্িং এোর-কথন্ডশথনিং ইথঞ্জথনোেয (American
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, ASHRAE) সপশাদার র্া লাইতেেপ্রাপ্ত থর্থডিং
ইথঞ্জথনোরতক থদতে এই অক্ষেো নথথ্র্দ্ধ করাতে হতর্। েভথর্ধাগুথলতক
অর্শযই র্া করতে হতর্:
▪
▪
▪

MERV-13-এ আপতগ্র করার র্যে েহ সস্টট র্া থেটির স্বাস্থয
থর্র্াতগ কুতেতন্টশন িো থদতে হতর্;
MERV-12 র্া MERV-11, র্া নূযনেে অনভেথেতর্াগয সরটিিং
োতে কাি করার অনভতোদতনর অনভতরাধ করতে হতর্; এর্িং
সরাগ থনেির্ ও প্রথেতরাধ সকন্দ্র (Disease Control and
Prevention, CDC)-এর সথ্তক অথেথরক্ত র্ােভচলাচল এর্িং
প্রশেতনর সপ্রাতটাকল গ্রহর্ করতে হতর্।

র্োর স্থান র্া সেথশন র্ন্ধ করতে হতর্ সর্খাতন 6 িভ ট দূরত্ব েম্ভর্ নে।
•

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
•

র্েটা েম্ভর্ িানালা সখালা রাখা;
র্েটা েম্ভর্ র্ােভচলাচতলর হার এর্িং র্াইতরর র্াোতের চলাচল
র্ৃথদ্ধ করা;
থেতস্টেগুথলতক দীঘয েেতের িনয চলোন রাখা;
এেন থেতস্টেগুথল র্িাে রাখা র্া োিা র্াোতের েরর্রাহ
র্াডাে;
র্েটা েম্ভর্ থরোকুযতলশন কোতনা র্া এডাতনা;
র্ােভর্াথহে র্াইরাে কর্াগুথল থনথিে করতে আলোর্াইতলট
িাথেযোই াল (Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI)
ইতরথ তেশন (ইউথর্থিআই) র্যর্হার করা;
সপাতটযর্ল এোর থিল্টার ইনস্টল করা;
থেতস্টে এর্িং থিল্টারগুথল েঠিকর্াতর্ কাি করতে ো থনথিে
করার িনয থনেথেে থনরীক্ষর্ করা; এর্িং
র্াইপাে প্রথেতরাধ করতে থিল্টারগুথল থেল করা।

ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো েীথেে কতর ো 25% করতে হতর্। ের্যাথধক

ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং থনেথেে গ্রাহকরা অন্তর্ভয ক্ত।
•

থনেথেে গ্রাহকরা েভখার্রর্ পরা না থ্াকতল োোঁতদর প্রতর্শ থনথশদ্ধ করুন।
একোত্র র্যথেক্রেগুথলর িনয োধারর্ প্রতোিনীেো থর্র্াতগ শারীথরক দূরত্ব
সদখভন। থনেথেে গ্রাহকরা োোঁতদর পথরচে র্াচাই করার িনয প্রতর্শদ্বাতর

েভখার্রর্খভতল সিলতে পাতরন। েতর্, োোঁতদর অনযতদর সথ্তক অন্তে 6 িভ ট
দূরত্ব র্িাে রাখতে হতর্।
•

েভরক্ষা র্া সকানও থক্রোকলাতপর িনয স্বল্প দূরতত্বর প্রতোিন না হতল থর্থর্ন্ন
দতলর থনেথেে গ্রাহকরা এতক অপতরর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে রাখতর্ন ো
থনথিে করতে হতর্।

থনেথেে গ্রাহকতদর থর্ড থনেির্ করতে েভরক্ষা কেী র্া আরও সর্থশ
কেযচারী র্যর্হার করতে হতর্, শারীথরক দূরত্ব র্িাে রাখতে সগথেিং এথরোে
ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোর েীোর্দ্ধো র্লর্ৎ করতে হতর্ এর্িং থনেথেে
গ্রাহকরা র্াতে একথত্রে না হে র্া থর্না কারতর্ সদথর না কতর ো থনথিে
করতে হতর্।

•

সগথেিং এথরোতে খাদয র্া পানীে পথরতের্া র্ন্ধ করতে হতর্।

•

লাইর্ পারিরেযাে থনথেদ্ধ করতে হতর্।

•

6 িভ ট দূরত্ব েম্ভর্ হতলও থ লার এর্িং থনেথেে গ্রাহকতদর েতধয
শারীথরক অন্তরাে স্থাপন করতে হতর্।

•

েে্ সগথেিং সকন্দ্র িভতড হযান্ড েযাথনটাইিার রাখতে হতর্।

•

প্রথেটি র্যর্হাতরর পতর সশোর করা উপকরর্ পথরষ্কার করতে হতর্
এর্িং থনেথেে গ্রাহকতদর িনয পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করার
েরঞ্জাে েরর্রাহ করতে হতর্। র্থদও আপনার থনতোগকেয া র্যর্হাতরর
আতগ এর্িং পতর উপকরর্ পথরষ্কার করার িনয থনেথেে গ্রাহকতদর
র্লতে পাতরন, ের্ভও দভর্ার র্যর্হাতরর েতধয উপকরর্ পথরষ্কার ও
িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে অর্শযই কেীতদর উপলব্ধ থ্াকতে হতর্। সেথশনগুথল
র্যর্হাতরর আতগ থনেথেে গ্রাহকতদর কাতে সেগুথল পথরষ্কার এর্িং
িীর্ার্ভেক্ত
ভ করার অনভতরাধ করার থর্কল্প অর্শযই থ্াকতে হতর্।

•

সগথেিং সলাতরর র্াইতর িােগা েিংরক্ষর্ করতে হতর্ র্াতে কেীরা খার্ার

প্রশেতনর সপ্রাতটাকতল অন্তর্ভয ক্ত রতেতে েতর্ এটি েীথেে নে:
▪
▪

সেকরুে েতো কেীতদর োধারর্ এলাকাে এর্িং সর্খাতন থনেথেে গ্রাহকরা
িতডা হতে পাতরন র্া লাইতন দাোঁডাতে পাতরন সর্েন র্োর িােগা এর্িং

খাওোর েেে োোথিক দূরত্ব পর্যতর্ক্ষর্ করতে পাতরন। খাদয এর্িং পানীে
সশোর করা থনথেদ্ধ।
•

সর্তকাতনা ইতর্তন্টর স্থাতন থনেথেে গ্রাহতকর েিংখযা অর্শযই 50 িতনর সচতে
কে র্া ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোর 25%-এ েীোর্দ্ধ করতে হতর্, সর্টাই কে
হতর্। ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং অনয থনেথেে গ্রাহকরা অন্তর্ভয ক্ত।

•

কযাশ সকতির েতো সশোর করা ওোকযতস্টশনগুথল থর্থর্ন্ন কেীতদর
দ্বারা প্রথেটি র্যর্হাতরর েতধয পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে হতর্।

•

থনথিে করতে হতর্ সর্ থনেথেে গ্রাহকরা র্াতে কখনই অনযানয
থনেথেে গ্রাহকতদর কা য গুথলতে স্পশয না কতরন এর্িং সর্খাতন েম্ভর্
হতর্, থনেথেে গ্রাহকতদর কার গুথল স্পশয করা র্থ্ােম্ভর্ কোতে
সগেগুথল পভনরাে কনথিগার করতে হতর্। নেভ ন থ লারতদর অর্শযই
'টযাপ' করার র্দতল োতদর আগেতনর সঘাের্া থদতে র্থহগযােী
থ লারতদর প্রথেস্থাপন করতে হতর্।

তস্পা ব স ওয়য়জাতিং কাউন্টািগুতলি জনয প্রয়য়াজনীয়িা:
•

সপশাগে েভরক্ষার এর্িং স্বাস্থয প্রশােন (Occupational Safety and
Health Administration, OSHA)-এর থনতদয থশকা অনভেরর্ কতর সর্
থনেথেে গ্রাহকরা কাউন্টাতরর িনয লাইতন আতেন োোঁতদর েতধয 6 িভ ট দূরত্ব
থনথিে করতে োকযার লাগাতে হতর্ এর্িং থনেথেে গ্রাহক এর্িং কাউন্টার
অযাতটনত ন্টতদর েতধয একটি র্াধা স্থাপন করতে হতর্।

গুরুত্বপূণব: ত তেয়ল িািীতিক অন্তিায় না লাগায়না পযব ন্ত এেং তনউ ইয়কব
তস্ট তগতমং কতমিন অন্তিায়গুতল অনুয়মােন না কিা পযব ন্ত
কযাতসয়নাগুতল ত তেল তগম পতিচালনা কিয়ি পািয়ে না। এোড়াও,
কযাতসয়নাগুতলয়ক এোয়ে ত তেল সাজায়ি হয়ে যায়ি ত তেলগুতলি ময়িয 6
ফু েূিত্ব েজায় তথ্য়ক।

তগতমং তমতিয়নি জনয প্রয়য়াজনীয়িা:

তপাকাি এেং ব্ল্যাকজযায়কি ময়িা ত তেল তগয়মি জনয অনযানয
প্রয়য়াজনীয়িা:

•

•

•

স্লট সেথশন এর্িং অনযানয সগে সেথশনগুথল এেনর্াতর্ োিাতে হতর্
র্াতে সেগুথল েে্ থদক সথ্তক 6 িভ ট দূতর থ্াতক। শারীথরক দূরতত্বর
িনয আপনার থনতোগকেয াতক সেথশনগুথল েরাতে র্া থনথিে করতে
হতে পাতর।
কেপতক্ষ প্রথে চার ঘন্টা পর পর সগে সেথশন, স্লট সেথশতনর
কাউন্টার এর্িং অনযানয সশোর করা র্স্তু এর্িং উপকরর্ পথরষ্কার
এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে হতর্।

তেপস এেং তচয়ায়িি প্রয়য়াজন না হওয়া অনযানয তগমগুতলি জনয
প্রয়য়াজনীয়িা:
•

সটথর্তলর চারপাতশ থনেথেে গ্রাহকতদর এতক অপতরর েতধয 6 িভ ট দূরত্ব
থনথিে করতে োকযার লাগাতে হতর্ এর্িং শারীথরক অন্তরাে স্থাপন

•

করতে হতর্।

•

(নেভ ন সেোর/থ লাতর পথরর্েয তনর আতগ)
পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে হতর্ (র্া প্রতর্ািয েতে র্দতল থদতে এর্িং
সিতল থদতে হতর্):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

সচোতরর স্থান;
সগে সটথর্তলর সরল;
রুতলট হুইতলর সহ ;
র্ল;
সটাক র্াক্স;
াইে; এর্িং

▪

অন/অি-এর সর্াোেগুথল।

সকানও সগতে সর্াগদাতনর আতগ থনেথেে গ্রাহকতদর হযান্ড েযাথনটাইিার
র্যর্হার করতে র্লতে হতর্।
থচপার চযাম্পে (েটিযিংতের সেথশনগুথল) এর্িং থপট এর্িং সপাকার সপাথ োে
প্রথে ঘন্টা এর্িং পভশ কাটয, ব্ল্যাকিযাক থ েকা য সহাডার, র্যাকারযাট থ েকা য
পাইল এর্িং শক্ত সগতের পৃষ্ঠেল প্রথে চার ঘন্টা পর পর পথরষ্কার এর্িং
িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে হতর্ (র্া প্রতর্ািয েতে র্দতল থদতে এর্িং সিতল থদতে হতর্)।

•

সকানও থনেথেে গ্রাহক সহতর সগতল র্া থচপ থিথরতে সদওোর পতর সেগুথল
সখলা সথ্তক েথরতে সিলতে হতর্ এর্িং থরোকুযতলট করার আতগ থচপগুথল
পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে হতর্।

মল এি জনয প্রয়য়াজনীয়িা
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
•

•

(আর্ার সখালার আতগ) থিতর আোর আতগ স্বাস্থযকর এর্িং থনরাপদ পথরতর্শ
থনথিে করতে র্াথিক; িতলর; থলিট; এর্িং থহটিিং, র্ােভচলাচল এর্িং এোর
কথন্ডশথনিং (HVAC) থেতস্টেগুথলর থপ্র-থরটানয সচক এর্িং েূলযােন

•

করতে হতর্।

•

(800,000 ফুয় ি তচয়য় েড় ময়লি জনয) একটি এোর থিতেশন
থেতস্টে রাখতে হতর্ র্া MERV-13 র্া োর সর্থশতে কাি কতর।
সর্ েভথর্ধাগুথল সেই ্তর কাি করতে পারতর্ না োতদর অর্শযই
একিন HVAC র্া আতেথরকান সোোইটি অি থহটিিং, সরথিিাতরটিিং
এর্িং এোর-কথন্ডশথনিং ইথঞ্জথনোেয (ASHRAE) সপশাদার র্া
লাইতেেপ্রাপ্ত থর্থডিং ইথঞ্জথনোরতক থদতে এই অক্ষেো নথথ্র্দ্ধ করাতে
হতর্। েভথর্ধাগুথলতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
▪
▪
▪

সস্টট র্া থেটির স্বাস্থয থর্র্াতগ কুতেতন্টশন িো থদতে হতর্;
MERV-12 র্া MERV-11, র্া নূযনেে অনভেথেতর্াগয সরটিিং
োতে কাি করার অনভতোদতনর অনভতরাধ করতে হতর্; এর্িং
সরাগ থনেির্ ও প্রথেতরাধ সকন্দ্র (CDC)-এর সথ্তক অথেথরক্ত
র্ােভচলাচল এর্িং প্রশেতনর সপ্রাতটাকল গ্রহর্ করতে হতর্।

প্রশেতনর সপ্রাতটাকতল অন্তর্ভয ক্ত রতেতে েতর্ এটি েীথেে নে:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
•

র্েটা েম্ভর্ র্ােভচলাচতলর হার এর্িং র্াইতরর র্াোতের চলাচল
র্ৃথদ্ধ করা;
থেতস্টেগুথলতক দীঘয েেতের িনয চলোন রাখা;
এেন থেতস্টেগুথল র্িাে রাখা র্া োিা র্াোতের েরর্রাহ
র্াডাে;
র্েটা েম্ভর্ থরোকুযতলশন কোতনা র্া এডাতনা;
র্ােভর্াথহে র্াইরাে কর্াগুথল থনথিে করতে আলোর্াইতলট
িাথেযোই াল (UVGI)
ইতরথ তেশন (ইউথর্থিআই) র্যর্হার করা;
সপাতটযর্ল এোর থিল্টার ইনস্টল করা;
থেতস্টে এর্িং থিল্টারগুথল েঠিকর্াতর্ কাি করতে ো থনথিে
করার িনয থনেথেে থনরীক্ষর্ করা; এর্িং
র্াইপাে প্রথেতরাধ করতে থিল্টারগুথল থেল করা।

(800,000 ফুয় ি তচয়য় তো ময়লি জনয) HVAC র্া ASHRAE
সপশাদার র্া লাইতেেধারী থর্থডিং ইথঞ্জথনোর দ্বারা প্রেযথেে ও
নথথ্র্ভ ক্তএকটি এোর থিতেশন থেতস্টে রাখতে হতর্ র্া MERV-11
সে কাি কতর েতর্ আদশযর্াতর্ MERV-13 র্া োর সচতেও সর্থশতে
কাি কতর।

ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো েীথেে কতর ো 50% করতে হতর্। ের্যাথধক

ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং গ্রাহকরা অন্তর্ভয ক্ত।
গ্রাহকরা েভখার্রর্ পরা না থ্াকতল োোঁতদর প্রতর্শ থনথশদ্ধ করতে হতর্।
একোত্র র্যথেক্রেগুথলর িনয োধারর্ প্রতোিনীেো থর্র্াতগ শারীথরক
দূরত্ব সদখভন।
•

থর্থর্ন্ন দতলর গ্রাহকরা এতক অপতরর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে রাখতর্ন ো
থনথিে করতে হতর্।

•

থনথিে করতে হতর্ সর্ কেীরা গ্রাহকতদর েতে কাি করার েেে েভখার্রর্
পরতর্ন এর্িং গ্রাহকরা র্খন অনযতদর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে রাখতে
পারতর্ন না েখন োোঁরা েভখার্রর্ পরতর্ন।

•

গ্রাহকতদর থর্ড থনেির্ করতে েভরক্ষা কেী র্া আরও সর্থশ কেযচারী
র্যর্হার করতে হতর্ এর্িং গ্রাহকরা র্াতে একথত্রে না হে র্া থর্না কারতর্
সদথর না কতর ো থনথিে করতে হতর্।

•

োধারর্ স্থাতন হযান্ড েযাথনটাইিার রাখতে হতর্।

•

োধারর্ র্োর িােগা, িতলর সিাোরা এর্িং স্ব-পথরতর্শন করা র্ার এর্িং
েযাম্পলাতরর েতো েভথর্ধাগুথল র্ন্ধ করতে হতর্ এর্িং র্যাতল পথরতের্া স্থথগে
রাখতে হতর্।

•

িভ সকাতটযর িনয থনউ ইেকয সস্টট স্বাস্থয থর্র্াতগর “COVID-19
িনস্বাতস্থযর িরুথর অর্স্থার েেে খাদয পথরতের্াগুথলর অন্তর্যেী গাইত ে”
অনভেরর্ করতে হতর্। এর েতধয অন্তর্ভয ক্ত রতেতে:
▪
▪
▪

সটথর্ল এর্িং আেতনর শারীথরক দূরত্ব;
গ্রাহকতদর দতলর েতধয োোথিক দূরত্ব; এর্িং
অর্যন্ততরর িােগার ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোর েীোর্দ্ধো।

তজম এেং তফ য়নস তসন্টায়িি জনয প্রয়য়াজনীয়িা
এই থনতদয থশকাগুথল থিটতনে থক্রোকলাপ এর্িং েভথর্ধাগুথলর সক্ষতত্র প্রতর্ািয, েতর্ এতেই েীথেে নে:
•
•
•
•
•
•
•

একক, সহাতটতলর*, আর্াথেক*, এর্িং অথিতের থিে এর্িং থিটতনে সেন্টার
উচ্চ থশক্ষা প্রথেষ্ঠাতনর থিে এর্িং থিটতনে সেন্টার
সর্াগ/পলাতটি/র্ার স্টভ থ ও
র্থক্সিং/থককর্থক্সিং থিে
থিটতনে র্ভট কযাম্প
ক্রেথিট র্া অনযানয োইওতেথেক র্ক্স
অনযানয গ্রুপ থিটতনতের ক্লাে

দ্রষ্টেয:
•

ইনত ার পভলগুথল 30 সেতেম্বর, 2020-সে আর্ার খভলতে পাতর। েতর্ েনা, থস্টে রুে এর্িং ইনত ার স্পা পভতলর েতো স্নাতনর েভথর্ধাগুথল অর্শযই র্ন্ধ
থ্াকতর্। পভল অপাতরটরতদর িনয nyc.gov/health-এ থদশাথনতদয শ রতেতে।

•

ইনত ার গ্রুপ থিটতনে ক্লােগুথল পরর্েী থর্জ্ঞথপ্ত না হওো পর্যন্ত NYC-সে পভনরাে সখালার অনভেথে সনই।

*আর্াথেক এর্িং সহাতটল থিে এর্িং থিটতনে সেন্টারগুথলতে প্রথেষ্ঠানগুথল থনতদয শনা অনভেরর্ করতে ো থনথিে করতে কেীতদর অর্শযই উপথস্থে থ্াকতে হতর্।

আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
•

পভনরাে সখালার আতগ র্া োর 14 থদতনর েতধয NYC স্বাস্থয থর্র্াতগর দ্বারা

•

থনরীক্ষতনর েেেেূথচ থনধযারর্ করুন।
•

•

•

থনেথেে গ্রাহক না হতল প্রতর্শ থনথেদ্ধ করতে হতর্:
1.

থর্র্াতগ শারীথরক দূরত্ব সদখভন। সর্ থনেথেে গ্রাহতকরা থচথকৎোগে
কারতর্ েভখার্রর্ পরতে অক্ষে োতদর অর্শযই সিে থশড পরতে হতর্,
র্থদও CDC এটিতক েভখার্রতর্র থর্কল্প থহোতর্ র্যর্হার করার

একটি সর্থন্টতলশন থেতস্টে রাখতে হতর্ র্া MERV-13 র্া োর
সর্থশতে কাি কতর। সর্ প্রথেষ্ঠানগুথল সেই ্তর কাি করতে পারতর্
না োতদর অর্শযই একিন থহটিিং, সর্থন্টতলশন, এর্িং এোর কথন্ডশথনিং
(HVAC) সপশাদারতক থদতে এই অক্ষেো নথথ্র্দ্ধ করাতে হতর্ এর্িং
আতেথরকান সোোইটি অি থহটিিং, সরথিিাতরটিিং এর্িং এোর-কথন্ডশথনিং
ইথঞ্জথনোেয (ASHRAE) ও সরাগ থনেির্ ও প্রথেতরাধ সকন্দ্র (CDC)এর অথেথরক্ত র্ােভচলাচল এর্িং প্রশেতনর সপ্রাতটাকল গ্রহর্
করতে হতর্।

েভপাথরশ কতর না।
2.

▪

পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করার িনয CDC থনতদয থশকা সেতন চলতে
হতর্ এর্িং পথরষ্কার করার োথরখ, েেে এর্িং সস্কাপ েহ লগগুথল
র্িাে রাখতে হতর্।

▪
▪

ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো েীথেে কতর ো 33% করতে হতর্। এর েতধয ইনত ার
▪

অন্তর্ভয ক্ত।

•

একটি স্বাস্থয পরীক্ষা েম্পন্ন করতে হতর্ র্া, থনেথেে গ্রাহকতদর
কেপতক্ষ এটি থিজ্ঞাো কতর সর্ োোঁতদর:

েভইথেিং পভল অন্তর্ভয ক্ত। ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং থনেথেে গ্রাহকরা
•

েভখার্রর্ পরুন। একোত্র র্যথেক্রেগুথলর িনয োধারর্ প্রতোিনীেো

3.

হুইলযপভল, েনা, থস্টে রুে এর্িং িতলর সিাোরা র্ন্ধ রাখতে হতর্।

থর্গে 14 থদতনর েতধয COVID-19-এর উপেগযগুথলর
অথর্জ্ঞো হতেতে থক না
থর্গে 14 থদতনর েতধয COVID-19 েিংক্রের্ ধরা পতডতে
থক না
থর্গে 14 থদতনর েতধয োোঁরা COVID-19 হতেতে র্তল
থনথিে র্া েতেহর্ভক্ত সকানও র্যথক্তর ঘথনষ্ঠ েিংস্পতশয
এতেতেন থক না
থর্গে 14 থদতনর েতধয 24 ঘন্টার সর্থশ েেতের িনয
উচ্চ-ঝভোঁ থকপূর্য সকানও সস্টতট ভ্রের্ কতরতেন থক না

োইন ইন করুন (দূরর্েী অর্স্থান সথ্তক র্া র্যথক্তগের্াতর্) এর্িং

িতলর সর্ােল থরথিল করার স্থানগুথল সখালা থ্াকতে পাতর।

কন্টযাক্ট সেথেিংতের উতেতশয পভতরা নাে, সিান নম্বর এর্িং ঠিকানা প্রদান

কথেউনাল শাওোরগুথল র্ন্ধ রাখতে হতর্। প্রথেষ্ঠানগুথল র্যথক্তগে শাওোর
েরর্রাহ করতে পাতর থকন্তু একোত্র র্থদ আপনার থনতোগকেয া সেগুথলতক

রাখতে হতর্।

প্রতেযক র্যর্হাতরর পতর পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ কতর।
•

শারীথরক সর্াগাতর্াগ িথডে উচ্চ-ঝভোঁ থকপূর্য থক্রোকলাপগুথল থনথেদ্ধ
করতে হতর্; উদাহরর্স্বরূপ, োশযাল আটয, র্থক্সিং।

•

র্যাোে করার েেে থনেথেে গ্রাহকরা এতক অপতরর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব

করুন। প্রথেষ্ঠানগুথলতক এই সরক য গুথল অর্শযই 28 থদতনর িনয
•

কেযচারী, থনেথেে গ্রাহক (উপতর র্থর্যে েতে) এর্িং সর্খাতন েম্ভর্,
ঠিকাদার এর্িং সর্ন্ডরতদর েহ প্রতেযক র্যথক্তর লগ র্িাে রাখতে
হতর্, র্ারা অতনযর েিংস্পতশয এতে থ্াকতে পাতরন এর্িং 28 থদতনর িনয
সরক য রাখতে হতর্। লগটিতে অর্শযই পভতরা নাে, সিান নম্বর এর্িং
ঠিকানা েহ সর্াগাতর্াতগর েথ্য থ্াকতে হতর্।

•

প্রথেটি র্যর্হাতরর পতর সশোর করা উপকরর্ পথরষ্কার করতে হতর্
এর্িং থনেথেে গ্রাহকতদর িনয পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ করার
েরঞ্জাে েরর্রাহ করতে হতর্। র্থদও আপনার থনতোগকেয া উপকরর্
পথরষ্কার করার িনয থনেথেে গ্রাহকতদর র্লতে পাতরন, ের্ভও দভর্ার
র্যর্হাতরর েতধয উপকরর্ পথরষ্কার ও িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে অর্শযই
কেীতদর উপলব্ধ থ্াকতে হতর্।

•

লকার রুে, সরস্টরুে এর্িং সেকরুে েতো অঞ্চতল 6 িভ ট দূরত্ব থনথিে

র্িাে রাখতর্ন ো থনথিে করতে হতর্।
▪

ওোকযআউট সস্টশনগুথলর েতধয কেপতক্ষ 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে
রাখতে হতর্।

▪
▪

স্পটিিং র্যাোেগুথল র্েটা েম্ভর্ েিংথক্ষপ্ত হতে হতর্।
র্যথক্তগে প্রথশক্ষকতদর অর্শযই সর্খাতন েম্ভর্ 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে
রাখতে হতর্, েভখার্রর্ পরতে হতর্ এর্িং সোোতলর েতো র্যথক্তগে

করতে োকযার লাগাতে হতর্।

আইতটেগুথল সশোর করা এডাতে হতর্।
•

প্রথে দভই ঘন্টা পর পর লকার রুে এর্িং সরস্টরুে পথরষ্কার এর্িং িীর্ার্ভেক্ত
ভ
করতে হতর্।

•

ওোকযআউতটর উপকরর্ র্াদ থদতে র্স্তু সশোর করা এর্িং সশোর
করা পৃষ্ঠেল স্পশয করা েীোর্দ্ধ করতে হতর্। কেীরা র্খন সশোর
করা র্স্তুর েিংস্পতশয থ্াকতর্ েখন োোঁতদর অর্শযই হাে েযাথনটাইি
করতে র্া ধভতে হতর্ অথ্র্া গ্লার্ে পরতে হতর্।

•

র্থদ েিংস্থাটি ক্রীডা এর্িং থর্তনাদন, থরতটল, খাদয পথরতের্া, অথিে,
এর্িং থশশুর্তের েতো পথরতের্াগুথল প্রদান কতর থ্াতক েতর্ োতক
থনউইেকয সস্টট স্বাস্থয থর্র্াগ (DOH)-এর থনতদয থশকা সেতন
চলতে হতর্।

কম ঝাঁু তকপূণব ইয়ডাি তিল্পকলা এেং তেয়নােয়নি জনয প্রয়য়াজনীয়িা
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
•

সর্তকাতনা স্থাতন ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো েীথেে কতর ো 25% করতে হতর্।

•

ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং থনেথেে গ্রাহক এর্িং অথেথথ্রা অন্তর্ভয ক্ত।
•

থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকতদর আতগ সথ্তক টিথকট থকনতে র্লতে হতর্ এর্িং
থর্ড এডাতে থর্থিতটর েেে থনথদয ষ্ট করতে হতর্।

•

থনথিে করতে োকযার লাগাতে হতর্।
•

থনেথেে গ্রাহকতদর এর্িং দশযকতদর স্বাস্থয পরীক্ষা েম্পন্ন করতে উৎোথহে
করতে হতর্।

•

•

•

•

র্লর্ৎ করতে এই অঞ্চলগুথলতে আরও সর্থশ কেী রাখার প্রতোিন হতে
পাতর।
•

থনথিে করতে হতর্ সর্ কেীরা থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকতদর েতে কাি
করার েেে েভখার্রর্ পরতর্ন এর্িং থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকরা র্খন
অনযতদর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব র্িাে রাখতে পারতর্ন না েখন োোঁরা েভখার্রর্

গ্রুপ টভ যরগুথল একই দতলর েদেযতদর েতধয েীোর্দ্ধ করতে হতর্ এর্িং থনথিে
করতে হতর্ সর্ গ্রুপটির সোট েিংখযা ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোর সচতে কে
রতেতে র্ার েতধয কেী এর্িং অনযানয থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকরাও
অন্তর্ভয ক্ত।

পরতর্ন।

•

উচ্চ-ঝভোঁ থকপূর্য ইন্টারযাথক্টর্ প্রদশযনগুথল র্ন্ধ রাখতে হতর্।

থর্থর্ন্ন দতলর থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকরা এতক অপতরর সথ্তক 6 িভ ট দূরত্ব

•

র্িাে রাখতর্ন ো থনথিে করতে হতর্। শারীথরক দূরত্ব র্খন েম্ভর্ না
হেউদাহরর্স্বরূপ, কযাশ সরথিস্টাতর - েখন প্রতেযকতক অর্শযই েভখার্রর্

র্াচ্চাতদর িনয প্রদথশযে র্স্তু এর্িং সখলার িােগাগুথল র্ন্ধ রাখতে হতর্ র্থদ না
আপনার থনতোগকেয া থর্থর্ন্ন পথরর্ার র্া দতলর প্রথেটি র্াচ্চার সদখার র্া
র্যর্হাতরর েেতের েতধয প্রদথশযে র্স্তু এর্িং উপকরর্গুথল পথরষ্কার এর্িং

পরতে হতর্।

িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে পাতরন।

অতপক্ষা করার এর্িং পাথকযিংতের িােগার র্যর্স্থা করতে হতর্ র্াতে থনেথেে

•

েরু কথরত ার, হলওতে র্া স্থাতন থদ্ব-পতথ্র থর্ড কে করতে সটপ র্া েীর
থচি র্যর্হার করতে হতর্।

োধারর্ অঞ্চতল হযান্ড েযাথনটাইিার রাখতে হতর্উদাহরর্স্বরূপ, প্রদথশযে
র্স্তুর কাতে।

গ্রাহকরা এর্িং দশযকরা কেপতক্ষ 6 িভ ট দূতর থ্াকতে পাতর।
•

থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকতদর থর্তডর চলাতিরা থনেির্ করতে হতর্। সোট
অঞ্চতল প্রদশযতনর িনয, আপনার থনতোগকেয াতক শারীথরক দূরত্ব র্িাে
রাখতে এর্িং ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো র্লর্ৎ করতে ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো
গর্না করতে হতর্। আপনার থনতোগকেয াতক ের্যাথধক েোতর্তশর েিংখযা

থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকরা েভখার্রর্ না পরতল প্রতর্শ থনথেদ্ধ করতে হতর্।
একোত্র র্যথেক্রেগুথলর িনয োধারর্ প্রতোিনীেো থর্র্াতগ শারীথরক
দূরত্ব সদখভন।

টিথকতটর লাইন, থলিতটর প্রতর্শদ্বার, প্রদশযনীর োেতন, ক্লক ইন/আউট
সস্টশন, স্বাস্থয পরীক্ষার সস্টশনগুথলর েতো োধারর্ অঞ্চতল 6 িভ ট দূরত্ব

•

থনেথেে গ্রাহক এর্িং দশযকতদর ধার সদওো সহ তেট এর্িং অনযানয
উপকরতর্র র্যর্হার র্ন্ধ করতে হতর্। র্থদ আপথন একক-র্যর্হাতরর োনথচত্র
েরর্রাহ করতে না পাতরন েতর্ প্রথেটি র্যর্হাতরর পতর আপথন োনথচত্র
পথরষ্কার ও িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতেন ো থনথিে করুন।

তোতলং অযাতল'ি জনয প্রয়য়াজনীয়িা
আপনার থনতোগকেয াতক অর্শযই র্া করতে হতর্:
•

ের্যাথধক ধারর্ক্ষেো েীথেে কতর ো 50% করতে হতর্। ের্যাথধক

•

ধারর্ক্ষেোে কেী এর্িং থনেথেে গ্রাহক/সখতলাোড/দশযকরা অন্তর্ভয ক্ত।
•

সেথক্সগ্লাতের েতো শারীথরক অন্তরাে না থ্াকতল সচক-ইন/অযাপতেন্টতেন্ট
স তস্ক কেীতদর েতধয 6 িভ তটর দূরত্ব আতে ো থনথিে করতে হতর্।

•

থনেথেে গ্রাহক/সখতলাোড/দশযকতদর োতথ্ সর্াগাতর্াগ করার েেে কেীরা
েভখার্রর্ পরতেন ো থনথিে করতে হতর্।

•

সেকরুতের েতো কেীতদর োধারর্ এলাকা এর্িং উপকরর্ সচকআউট করার
স্থান এর্িং কযাশ সরথিস্টার েহ এেন সর্তকাতনা স্থান সর্খাতন িনগর্ লাইতন
দাোঁডাে সেখাতন স্পষ্টরূতপ 6 িভ ট দূরত্ব থচথিে করতে হতর্।

প্রথেটি থদ্বেীে সর্াথলিং সলন র্ন্ধ করুন র্া সখলার েেে েহ থনেথেে
গ্রাহক/সখতলাোডতদর থর্থর্ন্ন দতলর েতধয কেপতক্ষ 6 িভ ট দূরত্ব রতেতে থকনা
ো থনথিে করতে সলতনর েতধয অন্তরাে স্থাপন করতথ্ হতর্।

•

থনেথেে গ্রাহকরা/সখতলাোডরা োোঁতদর থনধযাথরে সলতন োোঁতদর থনিস্ব
দতলর োতথ্ রতেতেন ো থনথিে করতে হতর্।

•

দভর্ার র্যর্হাতরর েতধয সর্াথলিং র্ল এর্িং সর্াথলিংতের িভতোগুথলর েতো
সকানও র্াডা র্া সশোর করা উপকরর্ পভঙ্খানভপভঙ্খর্াতর্ পথরষ্কার এর্িং
িীর্ার্ভেক্ত
ভ করতে হতর্।

•

থনথিে করতে হতর্ সর্ সর্তকাতনা ইতর্তন্টর থনেথেে
গ্রাহক/সখতলাোতডর েিংখযা ের্যাথধক ধারর্ক্ষেোর সচতে কে র্ার েতধয
কেী এর্িং অনযানয থনেথেে গ্রাহক/সখতলাোড/দশযকরাও অন্তর্ভয ক্ত।

•

খাদয এর্িং পানীে পথরতের্া থনথেদ্ধ করতে হতর্।

