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িনউ ইয়কর্  িসিট পনুরায় েখালা হে�: খাদয্ পিরেষবা �িত�ানগিলেক 
ইনেডার ডাইিনং স�েকর্  কী জানেত হেব 

  
12ই েফ�য়াির, 2020 েথেক শর কের িনউ ইয়কর্  িসিটর ের�ুের� এবং অনয্ানয্ খাদয্ পিরেষবা 
�িত�ানগিল আবার খলুেত পারেব। ইনেডার ডাইিনংেয়র সময় COVID-19 এর ঝঁুিক কমােত িডজাইন 
করা নতুন আবশয্কতাসমহূ স�েকর্  জানুন এবং ইনেডার সািভর্ স আবার েখালার জনয্ সহায়তা েপেত 
�ায়শই িজ�ািসত ��াবলী (FAQ), সর�াম, িচ� এবং অনয্ানয্ িরেসাসর্গিলর জনয্ 
nyc.gov/health/restart েদখুন।  
 
আপেডটগিলর জনয্ nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। COVID-19 স�েকর্  এবং সং�মণ কমােনা 
এবং িনউ ইয়কর্  বাসীেদর িনরাপদ রাখা স�েকর্  আমরা েযমন েযমন জানেত পারব েসই অনুযায়ী 
িসিট এবং ে�েটর আবশয্কতাসমূহ আশ কতর্ বয্গিল পিরবিতর্ ত করেত পাের। 
 
COVID-19 এর সং�মণ �িতেরাধ করেত মুখয্ চারিট পদে�প মেন রাখুন:  
• অসু� হেল বািড়েত থাকা: অসু� হেল বািড়েত থাকুন যিদ না অপিরহাযর্ িচিকৎসা পিরচযর্ার 
(COVID-19 েটি�ং সহ) জনয্ বা অনয্ানয্ অপিরহাযর্ কােজর জনয্ বাইের েযেত হয়।  

• সামািজক দরূ�: অনয্েদর েথেক অ�ত 6 িফট দরূে� থাকুন।  
• একিট মুেখর আবরণ পরন: আপনার আেশপােশর সকলেক সুরি�ত করন। আপিন উপসগর্গিল 
ছাড়াই সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হাঁিচ, বা কথা বলার সময় েরাগিট ছড়ােত 
পােরন। মুেখর আবরণ COVID-19 ছিড়েয় পড়া কমােত সহায়তা কের।  

• হােতর সু� �া�য্িবিধ অনুশীলন করন: সাবান ও জল িদেয় ঘনঘন হাত ধুন বা সাবান ও জল 
উপল� না থাকেল হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন; েয প�ৃতলগিল (সারেফস) �ায়শই �শর্ 
করা হয় েসগিল বার বার পির�ার করন; হাত না ধুেয় আপনার মখু �শর্ করা এিড়েয় চলুন 
এবং আপনার কািশ বা হাঁিচ হােতর বদেল বাহ িদেয় ঢাকুন। 

  
আইনস�ত ভােব আমার বয্বসা পনুরায় খুলেত আমােক কী করেত হেব?  
 
পনুরায় েখালার আেগর আপনার �েয়াজনীয় পদে�পগিল 

• একিট িনরাপত্তার পিরক�না ৈতির করন এবং েসিট আপনার কমর্�েল টািঙেয় রাখুন।  
• NYC েত ইনেডার ডাইিনংেয়র জনয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট (NYS) িনেদর্ িশকা পড়ুন এবং 

অনুবিতর্ তা সিুনি�ত করন। ে�েটর আবিশয্কতা অনুযায়ী আপনােক িনি�ত করেত হেব েয 
আপিন ে�েটর-ইসুয্ করা িশ� স�িকর্ ত িনেদর্ িশকাগিল পযর্ােলাচনা কেরেছন এবং বুেঝেছন এবং 
আপিন েসগিলেক কাযর্কর করেবন। আপিন forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ 
িনি�তকরণ ফমর্িট পরূণ করেত পােরন। 

 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।  2.10.21 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://forward.ny.gov/new-york-city-phase-four-industries
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
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