COVID-19 সংক্রান্ত রেস্টু রেরেে জন্য প্ররয়াজন্ীয়তাগুলিে সাধােণ িঙ্ঘন্গুলি
এলিরয় চিুন্
খাদ্য পরিষেবা প্ররিষ্ঠানগুরিষে অবশ্যই রনউ ইয়েক স্টেষেি জারি েিা COVID-19-সম্পরেক ি প্রষয়াজনীয়িাগুরি
স্টেষন চিষি হষব। প্রায়শ্ই পর্কষবরিি িঙ্ঘনগুরি এরিষয় চিুন আপরন রনম্নরিরখি বযবস্থাগুরি রনষয়ষেন িা
রনরিি েষি:
একটি লন্োপত্তাে পলেকল্পন্া বজায় োখুন্।
o পুনিায় স্টখািাি জনয এেটি রনিাপত্তাি পরিেল্পনা প্রস্তুি েরুন। বযবসা পুনিায় স্টখািাি রনিাপত্তাি
পরিেল্পনাি স্টেেষেে স্টদ্খুন।
o পরিেল্পনাটি সাইষে এেটি সহষজই নজষি পষি এেন স্থাষন স্টপাে েরুন।
o এেজন রনিাপিাি িত্ত্বাবধায়ে রনরদ্ক ষ্ট েরুন রর্রন রনরিি েিষবন স্টর্ পরিেল্পনাি সেি রদ্ষেি সাষে
অবযাহি অনুবিীিা বজায় োষে।
একটি দৈলন্ক পলেচ্ছন্নতাে িগ বজায় োখুন্।
o এেটি পরিচ্ছন্নিাি িগ তিরি েরুন র্াষি িারিখ, সেয় এবং পরিচ্ছন্নিা এবং জীবানুেুক্তেিষেি পরিরধ
উরিরখি োেষব। তদ্রনে পরিচ্ছন্নিাি িষগি স্টেেষেে স্টদ্খুন।
o েেীষদ্ি পরিচ্ছন্নিা এবং জীবানুেুক্তেিষেি প্ররিয়া এবং রেভাষব িগটি সম্পূেক েিষি হয় িা সম্পষেক
প্ররশ্িে রদ্ন।
o রনরিি েরুন স্টর্ তদ্রনে পরিচ্ছন্নিা এবং জীবানুেক্ত
ু েিে েিা হয় এবং িগটি সম্পূেক েিা হয়।
দৈলন্ক স্বাস্থ্য লিলন্ং পলেচািন্া করুন্ কর্ম চােীরৈে জন্য
o েেকচািীষদ্ি এইভাষব রিন েরুন:
• িাপোত্রা পিীিা েষি এবং
• েেকচািীষদ্ি এেটি প্রশ্নাবিী সাইষে বা দ্ূিবিীভাষব সম্পূেক েরিষয়। স্টদ্খুন নেুনা COVID-19 রিরনং
সিঞ্জাে।
o এেজন বযরক্তষে রনরদ্ক ষ্ট েরুন রর্রন সব রিরনং প্রশ্নাবিী পর্কাষিাচনা েিাি জনয এবং সেি স্বাস্থয
রিরনং েূিযায়ন পর্কাষিাচনা েিা হষয়ষে িা রনষদ্ক শ্ েষি এেটি তদ্রনে স্টিের্ক বজায় িাখাি জনয
দ্ায়বদ্ধ োেষবন। স্টদ্খুন নেুনা স্টেেষেে।
রে সকি স্থ্ারন্ র্ান্ুষ সালেবদ্ধ হরয় ৈাাঁিান্ বা র্ান্ুষ জি হন্ রসখারন্ 6 ফুট তফাত লন্রৈম শ করে লচহ্ন
রৈওয়া।
o স্টসই সব এিাোয় 6 ফু ে দ্ূিত্ব রনষদ্ক শ্ েরুন (উদ্াহিেস্বরূপ, স্টেপ বা রেোি স্টেষেষি স্থাপন েষি)
স্টর্খাষন:
• গ্রাহেিা সারিবদ্ধ হন অর্কাি স্টদ্ওয়াি জনয, খাবাি স্টনওয়াি জনয, োো স্টদ্ওয়াি জনয, বসাি
জায়গা স্টপষি অষপিা েিাি জনয অেবা রবশ্রাে েি বযবহাি েিাি জনয।
• েেীিা জি হষি পাষিন স্টর্েন ক্লে-ইন এবং আউে স্টেশ্ন, স্বাস্থয রিরনং স্টেশ্ন এবং রবিরিি
েি।
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প্ররয়াজন্ীয় লচহ্ন রপাস্ট কো।
o স্টচাষখ পষি এেন জায়গায় রচহ্ন স্টপাে েরুন র্া গ্রাহে এবং েেকচািীষদ্ি েষন েরিষয় স্টদ্ষব:
• অসুস্থ হষি বারিষি োকুন।
• এেটি েুষখি আবিে পিষি (নাে এবং েুষখি আবিে ঢােষি) সব সেয় র্রদ্ িািা েেকচািী হন,
এবং র্খন িািা বষস োষেন না র্রদ্ িািা গ্রাহে হন।
• স্টোয়ািান্টাইন েিা, র্রদ্ িািা সম্প্ররি এেন এেটি িাষজয রগষয় োষেন স্টর্খাষন উষিখষর্াগয
COVID-19 এি সাম্প্রদ্ারয়ে সংিেে আষে, রনউ ইয়েক স্টেষেি ভ্রেে উপষদ্ষ্টা অনুর্ায়ী।
• সঠিেভাষব বযরক্তগি সুিিােূিে সিঞ্জাে সংিিে এবং পরিিযাগ েিষি।
• শ্ািীরিে দ্ূিত্ব বজায় িাখাি রনষদ্ক শ্াবিী স্টেষন চিা।
• COVID-19 এি সংস্পষশ্ক আসাি রিষপােক েিা, এবং রেভাষব িািা িা েিষবন।
• পরিষ্কাি এবং জীবােুেুক্তেিে রনষদ্ক রশ্ো অনুসিে েিা।
• স্বাস্থযসম্মি হাষিি স্বাস্থযরবরধ অনুশ্ীিন েরুন।
• আপনাি োরশ্ এবং হাাঁরচ আপনাি হািা রদ্ষয় ঢাকুন, হাি রদ্ষয় নয়।
• স্টোন িঙ্ঘষনি েো জানান 833-208-4160 নম্বষি েি েষি অেবা 'VIOLATION')ভাষয়াষিশ্ন(
েেটি 855-904-5036 নম্বষি স্টেক্সে েষি।
• স্টসই পৃষ্ঠষপাষোেষদ্ি সংখযা র্া প্ররিষ্ঠাষনি 25% ধািেিেিাি সোন হয়।
o এোরধে ভাোয় েূদ্রেষর্াগয সাইন NYC স্বাস্থয রবভাষগি COVID-19 স্টপাোি এবং ফ্লায়াসক ওষয়বষপজ এ
পাওয়া র্াষব।
পলেলস্থ্লত রের্ন্ হরব রসই অন্ুোয়ী NYC স্বাস্থ্য ৈপ্তে তাে সুপালেশগুলি পলেবতমন্ কেরত পারে।
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