নিউ ইয়র্ক নিটি পুিরায় খ ালা: ইিড ার

াদ্য পনরডেবার প্রস্তাবর্ারী

াদ্য পনরডেবা প্রনিষ্ঠািগুনলর জিয খের্নলস্ট
30শে শেপ্টেম্বর, 2020 শেপ্টে শুরু েপ্টর NYC এর শরস্টু প্টরন্ট এবং অন্যান্য খাদ্য পররপ্টেবা
প্ররিষ্ঠান্গুরি আবার খুিপ্টি পারপ্টব। এই শেেরিস্টটি পড়ার আপ্টে রন্উ ইয়েক শস্টপ্টের (NYS)
রন্প্টদ্করেো, COVID-19 এর েংক্রমণ েীভাপ্টব প্ররিপ্টরাধ েরপ্টবন্, আপন্ার বযবো েীভাপ্টব আবার
খুিপ্টবন্ এবং অন্যান্য রবেয় েম্পপ্টেক আপ্টরা িপ্টেযর জন্য অন্ুগ্রহ েপ্টর NYC স্বাস্থ্য ও মান্রেে
স্বাস্থ্যরবরধ দ্প্তর (NYC Health Department/ NYC স্বাস্থ্য দ্প্তর) এর "Reopening New York
City: What Food Service Establishments Need to Know About Indoor Dining" (নিউ
ইয়র্ক নিটি পুিরায় খ ালা: াদ্য পনরষেবা প্রনিষ্ঠািগুনলষর্ ইিষ ার াইনিিং িম্পষর্ক র্ী জািষি
হষব) শদ্খুন্।
শরস্টু প্টরন্টগুপ্টিাপ্টে বাইপ্টর বোর অঞ্চিগুপ্টিাপ্টি কুকুরপ্টদ্র রন্প্টয় খাওয়া দ্াওয়া েরা েম্পরেক ি
রন্য়মাবিী েহ, NYC স্বাস্থ্য রবরধর (NYC Health Code) বাধযবাধেিাগুরি অবেযই শমপ্টন্ েিপ্টি
হপ্টব। আপ্টরা িপ্টেযর জন্য nyc.gov/health এ যান্ এবং "Operating a Restaurant" (এেটি
শরস্টু প্টরন্ট পররোিন্া েরা) শদ্খুন্।
নরওডপনিিংডয়র আডে
আপন্ার শরস্টু প্টরন্ট বন্ধ োেপ্টি ররওপ্টপরন্ংপ্টয়র আপ্টে আপন্ার প্ররিষ্ঠান্টি েমী এবং গ্রাহেপ্টদ্র জন্য
প্রস্তুি আপ্টে রেন্া িা রন্রিি েরপ্টি NYC স্বাস্থ্য দ্প্তর (NYC Health Department) আপন্াপ্টে
এই পদ্প্টেপগুরি শন্ওয়ার পরামেক শদ্য়।
ববদ্ুযরিে, জপ্টির পাইপ ইিযারদ্ বযবস্থ্া, েরম েরার বযবস্থ্া, বায়ু েিােি, েীিািপ রন্য়ন্ত্রণ,
আপ্টিার বযবস্থ্া, েযাে, এক্সজস্ট হুড এবং আগুন্ দ্মন্ বযবস্থ্াগুরি েপ্টমি, েরবরাহোরী
েংস্থ্াগুরির েঠিে োজ েরা রন্রিি েরুন্।
বায়ু েিােি পদ্ধরির মাধযপ্টম বাইপ্টরর বািাপ্টের প্রবাহ যিো েম্ভব বাড়ান্।
কুরেং, হে এবং শোল্ড শহারল্ডং, এবং শররিজাপ্টরেন্ ইউরন্েগুরি েপ্টমি, েব েরঞ্জামগুরির
ঠিেঠাে োজ েরা এবং েঠিে িাপমাত্রা বজায় রাখা রন্রিি েরুন্।
জপ্টির েি এবং েরু ন্িযুক্ত শের মপ্টিা, েব রন্োেী ন্ািীগুরি শেপ্টে ঠাণ্ডা জি ফ্লাে
েরুন্। এরপর েরম জপ্টির রন্োেী ন্ািীগুরির শেপ্টত্রও এগুপ্টিা েরুন্।
প্রস্তুিোরীর রন্প্টদ্কেন্া অন্ুযায়ী, জপ্টির িাইন্ ফ্লাে েরুন্, এবং প্লারম্বং বযবহার েপ্টর এমন্
েমস্ত খাবাপ্টরর েরঞ্জাম পররস্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু েরুন্।
হাি-শধায়ার েরঞ্জামগুরির ঠিেভাপ্টব োজ েরা এবং োবান্ এবং শপপার োওপ্টয়ি

Bengali

েপ্টমি ঠিেমপ্টিা মজুি োো রন্রিি েরুন্।
শরস্টরুম এবং অপ্টপো েরার জায়োগুরি েপ্টমি, খাবাপ্টরর োপ্টে েংযুক্ত ন্য়, শরস্টু প্টরপ্টন্টর
এমন্ েমস্ত এিাোগুরি েম্পূণকভাপ্টব পররষ্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু েরুন্ ("General Guidance
for Cleaning and Disinfecting for Non-Health Care Settings" (স্বাস্থ্য পররেযকার
োপ্টে েম্পেক ন্া োো জায়োগুরি পররষ্কার এবং জীবান্ুমুক্তেরপ্টণর োধারণ রন্প্টদ্করেো)
শদ্খুন্)।
খাবাপ্টরর োপ্টে েংস্পেকযুক্ত েমস্ত পৃষ্ঠিি (োরপ্টেে) পররষ্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু েরুন্। খাবার
স্পেক েপ্টর এমন্ পৃষ্ঠিিগুরিপ্টি (োরপ্টেে) এবং েরঞ্জাপ্টম বযবহার েরার পপ্টে েযারন্োইজার
রন্রাপদ্ রেন্া িা রন্রিি েরপ্টি পপ্টণযর শিপ্টবি পরীো েরুন্। মপ্টন্ রাখপ্টবন্ শয খাবাপ্টরর
োপ্টে েংযুক্ত ন্া োো পৃষ্ঠিিগুরি পররষ্কার এবং জীবাণুমক্ত
ু েরার দ্রবযগুপ্টিা খাপ্টদ্যর োপ্টে
েংযুক্ত পৃষ্ঠিি পররষ্কার ও জীবাণুমুক্ত েরা দ্রপ্টবযর শেপ্টে আিাদ্া হয়।
COVID-19 প্ররিপ্টরাপ্টধ োযকের EPA- রন্বন্ধীি েযারন্োইজার ও জীবাণুন্ােে বযবহার
েরুন্।
বরে রাখার পাত্রগুরি খারি েরুন্, এবং শেগুপ্টিা ধুন্, রভরজপ্টয় রাখুন্ এবং জীবাণুমক্ত
ু েরুন্।
েমস্ত েরঞ্চি খাবার পরীো েরুন্ এবং শযগুপ্টিা আর রন্রাপদ্ ন্য় শেগুপ্টিা যোযেভাপ্টব শেপ্টি
রদ্ন্।
শপাোমােপ্টড়র রেহ্নগুপ্টিা খুজ
ুঁ ন্
ু এবং শোন্ও েমেযা িেয েরপ্টি িার েমাধান্ েরুন্
("Best Practices for Pest Proofing Food Service Establishments" (খাদ্য পররপ্টেবা
প্ররিষ্ঠান্গুরির জন্য শপাোমােড় প্ররিপ্টরাপ্টধর েপ্টবকাত্তম পদ্ধরিেমূহ) শদ্খুন্)।
শপাোমােড় রন্য়ন্ত্রণ, আবজকন্া পররষ্কার এবং পুন্বকযবহার পররপ্টেবাগুরির মপ্টিা দ্রোরর
োজগুরি, শযগুপ্টিা হয়প্টিা বন্ধ হপ্টয় রেপ্টয়প্টে শেগুরি আবার শুরু েরুন্।
শমপ্টে, শদ্ওয়াি এবং রেরিং েপ্টমি পররোঠাপ্টমা এবং অভযন্তরীণ োরপ্টেেগুরি প্রপ্টয়াজন্ীয়
শমরামি েরুন্।
েমস্ত োমগ্রী পরীো েরুন্ এবং দ্রোর মপ্টিা আবার স্টে েরুন্।
নিউ ইয়র্ক খস্টট-এর (NYS) প্রডয়াজিীয়িা এবিং িডবক াত্তম পদ্ধনির িারিিংডেপ
এগুপ্টিা NYS এর জারর েরা আবরেযেিা এবং েুপাররেেৃ ি েপ্টবাক ত্তম পদ্ধরিগুরির েংরেপ্ত
রন্প্টদ্করেো। শুরু েরার আপ্টে নবশদ্ নিষদ্ক নশর্া পযকাপ্টিােন্া েরা ও িা শমপ্টন্ েিা রন্রিি েরুন্
এবং এেো রন্রাপত্তা পররেল্পন্া েঠন্ েরুন্।
িামানজর্ দ্ূরত্ব

আবরেযেিাগুরি

ইন্প্টডাপ্টর জন্েমােম, েমকোরীপ্টদ্র োড়া, েবকারধে েংখযার 25% বা িার েপ্টম েীরমি েরুন্।
• 25% বিপ্টি েি জন্ গ্রাহে িা িেণীয়ভাপ্টব োরিপ্টয় রদ্ন্ যাপ্টি শেটি শরস্টু প্টরপ্টন্টর
রভিপ্টরর এবং বাইপ্টরর গ্রাহেরা শদ্খপ্টি পান্।
• রন্য়ম িঙ্ঘন্ েম্পপ্টেক ররপ্টপােক েরার শোন্ ন্ম্বর এবং বািক া পাঠাবার ন্ম্বর, প্ররিষ্ঠান্টির
রভিপ্টর ও বাইপ্টর দ্ুই জায়োপ্টিই (শযমন্ দ্রজায়) িেণীয়ভাপ্টব োরিপ্টয় রাখুন্: শয েেি
মান্ুে রন্য়ম িঙ্ঘন্ েরা িেয েপ্টরপ্টেন্ িারা 833-208-4160 ন্ম্বপ্টর শোন্ েপ্টর বা

"VIOLATION" (িঙ্ঘন্) রিপ্টখ 855-904-5036 ন্ম্বপ্টর বািক া পাঠিপ্টয় েমেযাগুরি জান্াপ্টি
পাপ্টরন্;
• প্রপ্টবে েরার েময় বা প্রপ্টবে েরার েপ্টে েপ্টে শয েমস্ত েমকোরী এবং গ্রাহেপ্টদ্র িাপমাত্রা
মাপা হপ্টয়প্টে এবং যাপ্টদ্র িাপমাত্রা 100.0°F (রন্প্টের "রিরন্ং" রবভাপ্টে শযভাপ্টব বরণকি
আপ্টে) এর শবরে ন্া হপ্টিই িাপ্টদ্র শরস্টু প্টরপ্টন্ট প্রপ্টবে েরবার অন্ুমরি রদ্ন্।
• শরস্টু প্টরপ্টন্ট প্রপ্টবে েরার আপ্টে বা প্রপ্টবে েরার েপ্টে েপ্টে প্রপ্টিযে পপ্টের শেপ্টে 1 জন্,
েংস্পেক খুুঁপ্টজ শবর েরার প্রপ্টেষ্টায় বযবহার েরার জন্য িাপ্টদ্র েম্পূণক ন্াম, ঠিোন্া, এবং
শোন্ ন্ম্বর রদ্প্টয় স্বাের েরপ্টিই শুধুমাত্র িাপ্টদ্র প্রপ্টবপ্টের অন্ুমরি রদ্ন্।
প্রপ্টিযে েমকোরীপ্টে অবেযই েব েময় এেটি স্বীেৃ ি মুপ্টখর আবরণ পরপ্টি হপ্টব।
বপ্টে োোর েময় োড়া, বারে েময় গ্রাহেরা অবেয মুপ্টখর আবরণ পপ্টর োেপ্টবন্, িা
রন্রিি েরুন্; যরদ্ গ্রাহপ্টের বয়ে 2 বেপ্টরর শবরে হয় এবং রেরেৎোেিভাপ্টব শেই আবরণ
পপ্টর োো েহয েরপ্টি েেম হন্।
গ্রাহেপ্টদ্র বোর ইন্প্টডার শেরবিগুরি অবেযই পরস্পপ্টরর শেপ্টে েব রদ্ে শেপ্টে অন্তি 6 েু প্টের
বযবধাপ্টন্ োেপ্টি হপ্টব। শযখাপ্টন্ শেরবিগুরির মপ্টধয দ্ূরত্ব বজায় রাখা েম্ভবপর ন্য়, শেইেব
শেরবপ্টির মপ্টধয বস্তুেি বাুঁধা স্থ্াপন্ েরুন্। এই বাুঁধাগুরি অবেযই অন্তি 5 েু ে উুঁেু হপ্টি হপ্টব
এবং আপৎোিীন্/অরি েংপ্টযাপ্টের ঘেন্ার শেপ্টত্র প্রস্থ্াপ্টন্র পেগুরিপ্টে েখন্ওই অবরুদ্ধ েরপ্টব
ন্া।
খাদ্য পররপ্টেবা প্ররিষ্ঠাপ্টন্ শয শোন্ ইপ্টভপ্টন্ট গ্রাহপ্টের েংখযা েবকারধে জন্েমােম েমিার 25%
এর েম বা শেই অঞ্চপ্টি োযকের বিক মান্ োমারজে েমাপ্টবপ্টের রবরধবদ্ধ েংখযার (অেকাৎ, 10ই
শেপ্টেম্বর, 2020 পযকন্ত, পযকায় 4 অঞ্চিগুরিপ্টি 50 জন্ বা িার েম) মপ্টধয েীরমি রাখুন্।
এেটি শেরবপ্টি 10 জপ্টন্র শবরে শিাে বেপ্টি পারপ্টবন্ ন্া; বযরক্তবেকপ্টে অবেযই এেই পাটিকর
েদ্েয হপ্টি হপ্টব রেন্তু িারা রবরভন্ন পররবারবপ্টেকর হপ্টি পারপ্টবন্।
• েদ্েযরা আেপ্টি, বেপ্টি এবং রবরভন্ন েমপ্টয় েপ্টি শযপ্টি পারপ্টবন্, যিেণ িাপ্টদ্র
আিাপোররিা শুধুমাত্র িাপ্টদ্র পাটিকর অন্য েদ্েযপ্টদ্র মপ্টধয েীমাবদ্ধ োেপ্টব।
• রবরভন্ন দ্প্টির শিােপ্টদ্র জন্য িম্বা শেরবিগুরি শুধুমাত্র িখন্ই অন্ুপ্টমারদ্ি হপ্টব যরদ্
দ্িগুরির মপ্টধয 6 েু ে দ্ূরত্ব বজায় রাখা যায়।
বারগুরিপ্টি বো এবং পররপ্টেবা শদ্ওয়া রন্রেদ্ধ েরুন্। গ্রাহেপ্টদ্র িাপ্টদ্র শেরবপ্টি পররপ্টবেন্
েরপ্টি পান্ীয়গুরি প্রস্তুি েরার জন্য শুধুমাত্র েমকোরীরাই বারগুরি বযবহার েরপ্টি পারপ্টবন্।
এেটি শোপ্টো জায়ো এেই েময় এেজপ্টন্র শবরে বযরক্ত দ্বারা বযবহার েরা রন্রেদ্ধ েরুন্,
যরদ্ন্া েমস্ত েমকোরী মুপ্টখর আবরণ পপ্টর োপ্টেন্। জন্েমােম শোপ্টন্া অবস্থ্াপ্টিই েবকারধে
জন্েমােম েমিার 25% এর শবরে হপ্টি পারপ্টব ন্া।
উভয় রদ্প্টয় পাপ্টয় হাুঁোেিা েমাবার বযবস্থ্া রন্ন্।
জন্েমােপ্টমর েেমিা এবং োমারজে দ্ূরপ্টত্বর আবরেযেিাগুরি শমপ্টন্ েিা রন্রিি েরপ্টি
শরস্টু প্টরপ্টন্ট এবং শরস্টু প্টরপ্টন্টর মপ্টধযর শিােেংখযা রন্য়ন্ত্রপ্টণর ওপর ন্জর রাখুন্, এবং েব েময়
বিক মান্ শিােেংখযা যাপ্টি জন্েমােপ্টমর েেমিার 25% এর শবরে ন্া হয় িার জন্য
শিােেংখযা েঠিে ভাপ্টব েণন্া েরুন্।
রাি 12ো-শভার 5ো পযকন্ত গ্রাহেপ্টদ্র খাবার ও পান্ীয় পররপ্টবেন্ েরা বন্ধ েরুন্। বাপ্টরাো
শবপ্টজ শেপ্টি, খাবার পররপ্টবেন্ েরার পপ্টর গ্রাহেপ্টদ্র খাওয়া শেে েরার জন্যই শুধুমাত্র িাপ্টদ্র

30 রমরন্ে বোর অন্ুমরি শদ্ওয়া যাপ্টি পাপ্টর।
রন্রিি েরুন্ শয বাপ্টেেগুরি রন্প্টজ-পররপ্টবেন্ েরা হপ্টে ন্া এবং শোপ্টন্া গ্রাহে েেপ্টির
বযবহাপ্টরর রজরন্েগুরি (শযমন্, পররপ্টবেপ্টন্র োমে, েযাোর বা রেমপ্টে) স্পেক েরপ্টেন্ ন্া ও
োমারজে দ্ূরত্ব বজায় রাখা হপ্টে, এর ওপর ন্জর রাখার জন্য পযকাপ্ত েংখযে েমকোরী রন্যুক্ত
আপ্টেন্।
রিরন্ংপ্টয়র জন্য িাইপ্টন্ দ্াুঁড়াপ্টন্ার েময় শিােজপ্টন্র মপ্টধয 6 েু প্টের োমারজে দ্ূরত্ব বজায়
রাখার এেটি পররেল্পন্া েপ্টড় িু িুন্।

েুপাররেেৃ ি েপ্টবকাত্তম েেকা
যরদ্ ন্া গুরুত্বপূণক োজেপ্টমকর জন্য অপ্টপোেৃ ি েম দ্ূরত্ব দ্রোর হয়, েমীপ্টদ্র মপ্টধয যাপ্টি
েবকদ্া অন্তি: 6 েু প্টের দ্ূরত্ব বজায় রাখা যায় িা রন্রিি েরুন্। (শযমন্, রান্না েরা,
পররষ্কার েরা, শেরবি োে েরা)।
েব রদ্প্টে 6 েু প্টের দ্ূরত্ব বজায় রাখপ্টি োপ্টজর জায়োগুরি/েমীপ্টদ্র বোর এিাোগুরির
বযবহার পররবিক ন্ েরুন্ এবং/অেবা শেগুরির েংখযা েীরমি েরুন্; যখন্ দ্ূরত্ব বজায় রাখা
েম্ভব ন্য়, িখন্ OSHA রন্প্টদ্করেো অন্ুযায়ী বস্তুেি বাুঁধা রন্মকাণ েরুন্।
শযখাপ্টন্ েম্ভব, পররপ্টেবাগুরির জন্য পৃেে োপ্টজর জায়ো রেরহ্নি েরুন্। ওভারিযাপ েমাপ্টন্ার
জন্য শরস্টু প্টরপ্টন্ট পররপ্টবেন্োরীপ্টদ্র রন্রদ্ক ষ্ট শেপ্টত্র পররপ্টবেন্ েরা উরেি।
যিো েম্ভব, রান্নাঘপ্টরর েমীপ্টদ্র িাুঁপ্টদ্র রেেে জুপ্টড় এেো জায়োয় রন্প্টয়ারজি রাখা রন্রিি
েরুন্ (শযমন্, েযািাড বা রগ্রি বা রমষ্টান্ন)।
6 েু ে দ্ূরত্ব বজায় রাখার জন্য, রান্নাঘরগুরিপ্টে যিো েম্ভব পুন্েকঠন্ েরুন্।
হাপ্টি হাপ্টি খাবার উপেরণগুরি োিান্ েরার বদ্প্টি, পরবিী বযরক্তর জন্য োউন্টাপ্টরর উপর
উপেরণগুরি রাখপ্টি রান্নাঘপ্টরর েমীপ্টদ্র উৎোরহি েরুন্।
েম্ভব হপ্টি, আপ্টে শেপ্টে োজ েপ্টর রাখপ্টি (শযমন্ খাবার বিরর), রেেেগুরিপ্টে আপ্টে রপেু
েরুন্।
গ্রাহেপ্টদ্র আেন্ েংরেণ েরপ্টি উৎোরহি েরুন্।
রন্প্টয় যাওয়ার জন্যখাবার প্রস্তুি ন্া হওয়া পযকন্ত/বোর জায়ো খারি ন্া হওয়া পযকন্ত, গ্রাহেপ্টদ্র
িাুঁপ্টদ্র োরড়প্টি বা বাইপ্টর যোযে োমারজে দ্ূরত্ব বজায় শরপ্টখ অপ্টপো েরপ্টি উৎোরহি
েরুন্।
অন্িাইন্ বা শোপ্টন্ অডকার শদ্বার জন্য গ্রাহেপ্টদ্র উৎোরহি েরুন্।
শযখাপ্টন্ েম্ভব, স্পেকহীন্ভাপ্টব অডকার, শপপ্টমন্ট, শডরিভারর এবং রপে-আপ অন্ুপ্টমাদ্ন্ েরুন্।
রবপ্টক্রিাপ্টদ্র জন্য এেবাপ্টর-এেজন্ পদ্ধরি রন্রিি েরুন্, শযখাপ্টন্ এেটি েমপ্টয় এেজন্
রবপ্টক্রিা এেটি পণয শডরিভারর েরপ্টবন্, েররমোরীরা খুব শবরে স্পেক েরা উপররিিগুরি
(োরপ্টেে) জীবাণুমুক্ত েরপ্টবন্ এবং িারপর পরবিী রবপ্টক্রিা প্রপ্টবে েরপ্টি পারপ্টবন্।
রবরল্ডংপ্টয় শিােজপ্টন্র আো যাওয়া রন্য়ন্ত্রপ্টণ রাখপ্টি এবং স্বাস্থ্য পরীোর েুরবধা েপ্টর রদ্প্টি
প্রপ্টবেদ্বাপ্টরর েংখযা েীরমি েরুন্।
শযখাপ্টন্ েম্ভব, গ্রাহেপ্টদ্র জন্য প্রপ্টবে/প্রস্থ্ান্ পেগুরি রেরহ্নি েরুন্ এবং েমীপ্টদ্র প্রপ্টবে/প্রস্থ্ান্
পেগুরি আিাদ্া েরুন্।

িুরোমূলর্ িরঞ্জাম

আবরেযেিাগুরি
রন্রিি েরুন্ েব েমী েব েময় মুপ্টখর আবরণ পরপ্টেন্ এবং িাুঁরা হাপ্টির স্বাস্থ্যরবরধ
অন্ুেীিন্ েরপ্টেন্ এবং শস্টে ও স্থ্ান্ীয় েযারন্োরর রবরধগুরির (Local Sanitary Code) োপ্টে
েেরি শরপ্টখ খারি হাপ্টির অবপ্টরাধগুরি বযবহার েরপ্টেন্।
• খাদ্য প্রস্তুরির োপ্টে েংযুক্ত ন্া োো োযকেিাপ্টপর েময় যরদ্ েমীরা গ্লাভে পপ্টরন্, রন্রিি
েরুন্ িাুঁরা ঘন্ ঘন্ গ্লাভেগুরি বদ্িাপ্টেন্, এবং োজ বদ্িাবদ্রি েরার েময় (শযমন্,
গ্রাহেপ্টদ্র পররপ্টবেন্ েরা শেপ্টে েু রর-োুঁোোমে আপ্টে শেপ্টে শমাড়াপ্টন্া পযকন্ত) িাুঁপ্টদ্র গ্লাভে
বদ্িাপ্টি উৎোরহি েরুন্।
• েমকোরীরা গ্লাভে ন্া পরপ্টি, রন্রিি েরুন্ শয িাুঁরা ঘন্ ঘন্ হাি ধুপ্টেন্ এবং/অেবা
িাপ্টদ্র হাি জীবাণুমক্ত
ু েরপ্টেন্।
রন্রিি েরুন্ শয, শয েমস্ত েমকোরী শেরবি পররষ্কার েপ্টরন্, িারা িাুঁপ্টদ্র হাি োবান্ এবং
জি রদ্প্টয় শধান্ এবং, যরদ্ িাুঁরা গ্লাভে পপ্টর োপ্টেন্, িাহপ্টি শেরবিগুপ্টিা পররষ্কার েরার আপ্টে
এবং পপ্টর গ্লাভেগুরি বদ্িান্।
েমকোরীপ্টদ্র শেপ্টে শোপ্টন্া অেক ন্া রন্প্টয় িাপ্টদ্রপ্টে এেটি স্বীেৃ ি মুপ্টখর আবরণ রদ্ন্।
শুধুমাত্র এেটি স্বীেৃ ি মুপ্টখর আবরণ পরপ্টিই গ্রাহেপ্টদ্র শরস্টু প্টরপ্টন্টর রভিপ্টর প্রপ্টবে েরার
অন্ুমরি রদ্ন্; যরদ্ গ্রাহপ্টের বয়ে 2 বেপ্টরর শবরে হয় এবং রিরন্ রেরেৎোেি ভাপ্টব শেই
আবরণ েহয েরপ্টি েেম হন্।
শেরবপ্টি ন্া বো অবস্থ্ায় (শযমন্, রপে-আপ-এর জন্য যখন্ অপ্টপোরি, োউন্টার/উইপ্টডাপ্টি
অডকার রদ্প্টেন্, শেরবপ্টির রদ্প্টে/শেরবি শেপ্টে অন্য শোোও যাপ্টেন্, শরস্টরুপ্টম যাপ্টেন্ বা
শরস্টরুম শেপ্টে রেরপ্টেন্) গ্রাহেপ্টদ্র মুপ্টখর আবরণ পরা বাধযিামূিে েরুন্।
মুপ্টখর আবরণগুরি পররষ্কার েরুন্, বদ্িান্ এবং শেয়ার েরা রন্রেদ্ধ েরুন্। অরিররক্ত িপ্টেযর
জন্য CDC এর রন্প্টদ্করেো শদ্খুন্।
েীভাপ্টব PPE পরপ্টি, খুিপ্টি, পররষ্কার েরপ্টি (শযমন্ প্রপ্টযাজয) এবং শেপ্টি রদ্প্টি হয়,
শেরবেপ্টয় েমকোরীপ্টদ্র প্ররেেণ রদ্ন্।

েুপাররেেৃ ি েপ্টবকাত্তম েেকা
গ্রাহেরা বোর পপ্টর, বাধযিামূিে ন্া হপ্টিও, গ্রাহেপ্টদ্র েমীপ্টদ্র োপ্টে েোবািক া বিার েময়
বা যখন্ খাপ্টেন্ ন্া/পান্ েরপ্টেন্ ন্া, িখন্ মুপ্টখর আবরণগুরির পপ্টর োেপ্টি উৎোরহি
েরুন্।
বায়ু পনরশ্রুির্রণ এবিং বায়ু েলােল বযবস্থা

আবরেযেিাগুরি
শেন্দ্রীয় বায়ু পররোিন্োরী বযবস্থ্াযুক্ত শরস্টু প্টরন্টগুরির জন্য, রন্রিি েরুন্ শেন্দ্রীয় HVAC
বযবস্থ্া পররশ্রুিেরণ বিক মাপ্টন্ ইন্স্টি েরা রেল্টার র্
যাে এবং প্রপ্টয়ােপ্টযােযিা অন্ুযায়ী এবং
এেজন্ েংোপ্রাপ্ত HVAC শেেরন্রেয়ান্, শপোদ্ার, বা শোম্পারন্, ASHRAE-েংোপ্রাপ্ত
শপোদ্ার, েংোপ্রাপ্ত শরপ্টরা-েরমেরন্ং শপোদ্ার, বা রন্উ ইয়প্টেকর িাইপ্টেন্স প্রাপ্ত রবরল্ডং

ইরঞ্জরন্য়ার দ্বারা ন্রেবদ্ধ এেটি অন্তি MERV-13, বা িার েমিু িয বা িার শবরে (শযমন্,
HEPA), বায়ু পররোিন্ বযবস্থ্ার োপ্টে েংেরিপূণক উচ্চ পযকাপ্টয়র পররশ্রুিেরণ পূরণ েপ্টর।
শেন্দ্রীয় বায়ু পররোিন্োরী বযবস্থ্াযুক্ত শরস্টু প্টরন্টগুরি যারা উপপ্টরাক্ত ন্ুযন্িম পররশ্রুিেরপ্টণর
মান্ (অেকাৎ, MERV-13 বা িার শবরে) পূরণ েরপ্টি পারপ্টব ন্া, িাপ্টদ্র শেপ্টত্র এেজন্
েংোপ্রাপ্ত HVAC শেেরন্রেয়ান্, শপোদ্ার, বা শোম্পারন্, ASHRAE-েংোপ্রাপ্ত শপোদ্ার,
েংোপ্রাপ্ত শরপ্টরা-েরমেরন্ং শপোদ্ার, বা রন্উ ইয়প্টেকর িাইপ্টেন্স প্রাপ্ত রবরল্ডং ইরঞ্জরন্য়ার প্রিযরয়ি
এবং ন্রেবদ্ধ েরপ্টবন্ শয বিক মাপ্টন্ ইন্স্টি েরা রেল্টার র্
যােটি উপপ্টরাক্ত পররশ্রুিেরপ্টণর
ন্ুযন্িম স্তপ্টরর (অেকাৎ, MERV-13 বা িার শবরে) োপ্টে েংেরিপূণক ন্য় এবং/অেবা এই
ধরপ্টন্র উচ্চ পযকাপ্টয়র পররশ্রুিেরণ ইন্স্টি েরা হপ্টি পররোিন্ বযবস্থ্াটি COVID-19 এর
আপ্টে শয রেম েরম বা ঠাডা েরপ্টি পারি এখন্ শেটিও আর েরপ্টি পারপ্টব ন্া।
• অরিররক্ত বায়ু েিােি এবং বায়ু পররশ্রুিেরণ প্রেমপ্টন্র শপ্রাপ্টোেিগুরির োপ্টে এেটি
িু িন্ামূিে েম পররশ্রুিেরণ পররোঠাপ্টমায় ওপাপ্টরে েরপ্টি শস্টে বা স্থ্ান্ীয় স্বাস্থ্য দ্প্তপ্টরর
পযকাপ্টিােন্ার জন্য এই ন্রে শরপ্টখ শদ্প্টবন্।
• শেন্দ্রীয় বায়ু পররোিন্োরী বযবস্থ্াযুক্ত শরস্টু প্টরন্টগুরি যারা MERV13 বা িার শেপ্টে উন্নি
এেটি পররশ্রুিেরপ্টণর শরটিং পূরণ েরপ্টি পাপ্টররন্ িাপ্টদ্র অবেযই CDC এবং ASHRAE
অন্ুযায়ী অরিররক্ত বায়ু েিােি এবং/অেবা পররশ্রুিেরণ প্রেমপ্টন্র শপ্রাপ্টোেিগুরি অবিম্বন্
েরপ্টি হপ্টব, যার মপ্টধয োেপ্টব:
• শেন্দ্রীয় বযবস্থ্াগুরির প্রপ্টয়াজন্ীয় শরপ্টরা-েরমেরন্ং, শেই োপ্টে প্রপ্টয়াজন্ অন্ুযায়ী,
পরীো, ভারোময রবধান্ এবং শমরামি েম্পন্ন েরা;
• বায়ুেিােপ্টির হার এবং বাইপ্টরর বািাে যিো েম্ভব রভিপ্টর প্রপ্টবে েরাপ্টন্া বৃরদ্ধ
েরা;
• রেপ্টস্টমগুরিপ্টে দ্ীঘকেণ ধপ্টর োিু রাখা, রবপ্টেে েপ্টর শিােজন্ আোর আপ্টে এবং পপ্টর
প্ররিরদ্ন্ শবে েপ্টয়ে ঘণ্টা;
• োরহদ্া-রন্য়রন্ত্রি বায়ু েিােি রন্রিয় েরা, এবং রবশুদ্ধ বািাপ্টের শযাোন্ বৃরদ্ধ েরা
রেপ্টস্টমগুরি বজায় রাখা।
• শযখাপ্টন্ েম্ভব শেখাপ্টন্ আপ্টপরেে আদ্রিা 40-60% এর মপ্টধয রাখা।
• ররোকুক প্টিেন্ েমাপ্টি বা দ্ূরীভূ ি েরপ্টি আউেপ্টডার এয়ার ডাম্পারগুরি যিো েম্ভব
খুপ্টি রাখা;
• বাইপাে েীরমি েরপ্টি রেল্টাপ্টরর প্রান্তগুরি রেি েপ্টর শদ্ওয়া;
• রেপ্টস্টম ও রেল্টারগুরি ঠিেঠাে োজ েরপ্টে, এবং রেল্টারগুরি ইন্স্টি েরা আপ্টে,
োরভক ে েরা হপ্টয়প্টে এবং োরভক প্টের আয়ুষ্কাপ্টির মপ্টধয আপ্টে িা রন্রিি েরপ্টি
রন্য়রমি শেগুরি পরীো েরা;
• রভিপ্টর োো শিােজপ্টন্র রন্রাপত্তা এবং স্বােপ্টযযর অন্ুপ্টমারদ্ি পররেপ্টর জান্িাগুরি
খুপ্টি রাখা;
• বািাে বারহি েু দ্রারিেু দ্র ভাইরাে রন্রিয় েরপ্টি যোযেভাপ্টব রডজাইন্ েরা এবং
োযকের আিরাভাপ্টয়াপ্টিে জারমকরেডাি ইরারডপ্টয়েন্ (UVGI) ইন্স্টি েরা।
• শপাপ্টেকপ্টবি বায়ু পররষ্কারে (শযমন্, ইপ্টিেররে HEPA ইউরন্ে) বযবহার েরা,
যোযে পারেরপ্টমপ্টন্সর স্তপ্টর েবকারধে বায়ু পররিক প্টন্র হার প্রদ্ান্োরী এবং েরিোরে

উপজাি দ্রবয েৃরষ্ট ন্া েরা ইউরন্েগুরি েম্পপ্টেক রবপ্টবেন্া েরা।
শেন্দ্রীয় বায়ু পররোিন্ বযবস্থ্া ন্া োো বা শেগুরি রন্য়ন্ত্রণ েরার েমিা ন্া োো
শরস্টু প্টরন্টগুরির জন্য, CDC এবং ASHRAE এর েুপাররে অন্ুযায়ী অরিররক্ত বায়ু েিােি এবং
বায়ু পররশ্রুিেরণ প্রেমপ্টন্র শপ্রাপ্টোেিগুরি অবিম্বন্ েরা, যার মপ্টধয আপ্টে:
• ঘপ্টরর শয শোপ্টন্া বায়ু েিােি বযবস্থ্া (শযমন্, জান্িার ইউরন্ে, শদ্ওয়াপ্টির ইউরন্ে)
যোযে ভাপ্টব োজ েরপ্টে, এবং রেল্টারগুরি যোযে ভাপ্টব ইন্স্টি েরা আপ্টে, োভক েরা
হপ্টয়প্টে এবং োরভক প্টের আয়ুষ্কাপ্টির মপ্টধয আপ্টে, িা রন্রিি েরপ্টি রন্য়রমি শেগুরি পরীো
েরা।
• ঘপ্টরর শয শোপ্টন্া বায়ু েিােি বযবস্থ্াপ্টে দ্ীঘকেণ ধপ্টর োিু রাখা, রবপ্টেে েপ্টর শিােজন্
আোর আপ্টে এবং পপ্টর প্ররিরদ্ন্ শবে েপ্টয়ে ঘণ্টা;
• রবশুদ্ধ বািাে ঘপ্টর প্রপ্টবে েরাপ্টন্া েবকারধে েরপ্টি ঘপ্টরর বায়ু েিােি বযবস্থ্াপ্টে শেই
অন্ুযায়ী শেে েরা, শলায়ার পাখাগুরিপ্টে েম েরিপ্টি শেে েরা এবং শেগুরির অরভমুখ
যিো েম্ভব রভিপ্টর োো শিােজপ্টন্র শেপ্টে অন্যরদ্প্টে রাখা;
• শযখাপ্টন্ েম্ভব শেখাপ্টন্ আপ্টপরেে আদ্রিা 40-60% এর মপ্টধয রাখা।
• রভিপ্টর োো শিােজপ্টন্র রন্রাপত্তা এবং স্বােপ্টযযর অন্ুপ্টমারদ্ি পররেপ্টর জান্িাগুরি খুপ্টি
রাখা;
• প্রপ্টযাজয হপ্টি, বািােপ্টে রভিপ্টর োো শিােজপ্টন্র শেপ্টে উপপ্টরর রদ্প্টে শেপ্টন্ রন্প্টি শোপ্টন্া
রেরিং েযান্ শেে েরা;
• রভিপ্টরর বািাে বাইপ্টর শবর েরপ্টি উইপ্টডা েযান্গুরিপ্টে প্রাধাণয শদ্ওয়া;
• বািাে বাইপ্টর শবর ন্া েপ্টর শুধুমাত্র বািাে ররোকুক প্টিে েপ্টর বা শুধুমাত্র ঘপ্টর বািাে
প্রদ্ান্ েপ্টর এমন্ পাখাগুরির বযবহার এড়াপ্টন্া;
• বািাে বারহি েু দ্রারিেু দ্র ভাইরাে রন্রিয় েরপ্টি যোযেভাপ্টব রডজাইন্ েরা এবং
োযকের আিরাভাপ্টয়াপ্টিে জারমকরেডাি ইরারডপ্টয়েন্ (UVGI) ইন্স্টি েরা।
• শপাপ্টেকপ্টবি বায়ু পররষ্কারে (শযমন্, ইপ্টিেররে HEPA ইউরন্ে) বযবহার েরা, যোযে
পারেরপ্টমপ্টন্সর স্তপ্টর েবকারধে বায়ু পররিক প্টন্র হার প্রদ্ান্োরী এবং েরিোরে উপজাি
দ্রবয েৃরষ্ট ন্া েরা ইউরন্েগুরি েম্পপ্টেক রবপ্টবেন্া েরা।

েুপাররেেৃ ি েপ্টবকাত্তম েেকা
ররোকুক প্টিেন্ েমাপ্টি বা দ্ূরীভূ ি েরপ্টি আউেপ্টডার এয়ার ডাম্পারগুরি যিো েম্ভব খুপ্টি রাখা;
বাইপাে েীরমি েরপ্টি রেল্টাপ্টরর প্রান্তগুরি রেি েপ্টর শদ্ওয়া;
রেপ্টস্টম ও রেল্টারগুরি ঠিেঠাে োজ েরপ্টে, এবং রেল্টারগুরি যোযে ভাপ্টব ইন্স্টি েরা
আপ্টে, োরভক ে েরা হপ্টয়প্টে এবং োরভক প্টের আয়ুষ্কাপ্টির মপ্টধয আপ্টে িা রন্রিি েরপ্টি রন্য়রমি
শেগুরি পরীো েরা;
রভিপ্টর োো শিােজপ্টন্র রন্রাপত্তা এবং স্বােপ্টযযর অন্ুপ্টমারদ্ি পররেপ্টর জান্িাগুরি খুপ্টি রাখা;
বািাে বারহি েু দ্রারিেু দ্র ভাইরাে রন্রিয় েরপ্টি যোযেভাপ্টব রডজাইন্ েরা এবং োযকের
আিরাভাপ্টয়াপ্টিে জারমকরেডাি ইরারডপ্টয়েন্ (UVGI) ইন্স্টি েরা।
শপাপ্টেকপ্টবি বায়ু পররষ্কারে (শযমন্, ইপ্টিেররে HEPA ইউরন্ে) বযবহার েরা, যোযে
পারেরপ্টমপ্টন্সর স্তপ্টর েবকারধে বায়ু পররিক প্টন্র হার প্রদ্ান্োরী এবং েরিোরে উপজাি দ্রবয

েৃরষ্ট ন্া েরা ইউরন্েগুরি েম্পপ্টেক রবপ্টবেন্া েরা।
স্বাস্থযনবনি এবিং পনরষ্করণ

আবরেযেিাগুরি
খরাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনিষরাষের খর্ষের (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) এবং স্বাস্থ্য দ্প্তপ্টরর (Department of Health, DOH) এর স্বাস্থ্যরবরধ, পররষ্করণ এবং
জীবাণুমক্ত
ু েরপ্টণর আবরেযেিাগুরি শমপ্টন্ েিুন্ এবং পররষ্কার েরার িাররখ, েময় এবং পররের
ন্রেবদ্ধ রাখা িেগুরি রাখুন্।
োবান্ রদ্প্টয় হাি-শধায়া, প্রবহমান্ েরম জি এবং বযবহাপ্টরর পপ্টর শেিার শযােয শপপার
োওপ্টয়ি, এবং শেই োপ্টে শযখাপ্টন্ হাি-শধায়ার বযবস্থ্া শন্ই বা েম্ভবপর ন্য় শেইেমস্ত
জায়োগুরির জন্য 60% বা আরও শবরে অযািপ্টোহি োো অযািপ্টোহি-রভরত্তে হযাড
েযারন্োইজার েপ্টমি হাপ্টির স্বাস্থ্যরবরধ শেন্দ্রগুরির বযবস্থ্া েরুন্ এবং রেণাপ্টবেণ েরুন্। খুব
শবরে স্পেক েরা হয় এমন্ জায়োগুরিপ্টি হযাড েযারন্োইজাপ্টরর শযাোন্ রাখুন্।
প্ররিষ্ঠান্টিপ্টে রন্য়রমিভাপ্টব পররষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত েরুন্ এবং বহু শিাপ্টের দ্বারা বযবহৃি
শবরে েুুঁ রেেম্পন্ন এিাোগুরি এবং বারবার শোুঁয়া োরপ্টেেগুরি (শযমন্, শরস্টরুম) আরও
শবরে ঘন্ ঘন্ পররষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত েরুন্। পররষ্করণ এবং জীবাণুমুক্তেরণ অবেযই েপ্টঠার
এবং রন্রন্তর োিু োেপ্টব এবং দ্রোর হপ্টি, অন্তিঃ প্ররি রেেপ্টের পর, শরাজ বা আরও
ঘন্ঘন্ েরা উরেি।
েমীরা যি ঘন্ঘন্ োপ্টজর জায়োগুরি বদ্ি েপ্টরন্ েমপপ্টে শেই েপ্টমি, রন্রিি েরুন্ শয
েরঞ্জাম ন্রেভু ক্ত জীবাণুন্ােে বযবহার েপ্টর রন্য়রমিভাপ্টব পররষ্কৃি এবং জীবাণুমুক্ত হপ্টে।
পররপ্টবে েংরেণ েংস্থ্া (Environmental Protection Agency, EPA) দ্বারা পররপ্টবে েংরেণ
দ্প্তর (Department of Environmental Conservation, DEC)-এর COVID-19 প্ররিপ্টরাপ্টধ
োযকের রহোপ্টব রেরহ্নি পণযগুরি শদ্খুন্।
এেো স্বাস্থ্যের এবং রন্রাপদ্ পররপ্টবে রন্রিি েরপ্টি রান্না েরার বযবস্থ্াগুরির শেরার আপ্টের
পরীো এবং মূিযায়ন্গুরি েম্পূণক েরুন্।
শযখাপ্টন্ েম্ভব, শেখাপ্টন্ েমীপ্টদ্র মপ্টধয রান্নাঘপ্টরর েরঞ্জামগুরি (শযমন্, েুু্ রড়, পাত্র, শমাোর
রজরন্ে/শিাওয়াপ্টি) শেয়ার েরা ন্ুযন্িম েরুন্।
রডভাইেগুরি (শযমন্ বুজার) প্রপ্টিযেবার বযবহাপ্টরর আপ্টে ও পপ্টর পররষ্কার ও জীবাণুমুক্ত ন্া
েরা হপ্টি গ্রাহেপ্টদ্র শেগুরি শদ্প্টবন্ ন্া।
েমকোরীপ্টদ্র রন্প্টজপ্টদ্র মপ্টধয খাদ্য ও পান্ীয় শেয়ার েরা রন্রেদ্ধ েরুন্, িাপ্টদ্র বারড় শেপ্টে
খাবার আন্প্টি উৎোরহি েরুন্, এবং খাওয়ার েময় দ্ূরত্ব বজায় রাখার জন্য িাপ্টদ্র জন্য
পযকাপ্ত জায়ো েংরেণ েরুন্; েমকোরীরা যরদ্ রভিপ্টর এমন্ শোপ্টন্া শেরবপ্টি বপ্টে খান্ শযটি
োধারণি গ্রাহপ্টের বযবহাপ্টরর জন্য েংররেি, িাহপ্টি খাওয়া বা পান্ েরার েময় িারা মুপ্টখর
আবরণটি খুিপ্টি পাপ্টরন্, রেন্তু িারা দ্াুঁড়াপ্টি বা শেরবি শেপ্টে েপ্টি শেপ্টি িাপ্টদ্র অবেযই
আবরণটি বযবহার েরপ্টি হপ্টব, এবং িাপ্টদ্রপ্টে ওই খাওয়ার জায়োর 25% শিােেংখযার
এেজন্ রহপ্টেপ্টব ধরপ্টি হপ্টব। শরস্টু প্টরপ্টন্টর এেটি অেবকজন্ীন্ জায়োয় বপ্টে খাওয়া এেজন্
েমকোরীপ্টে শেই গুণরি শেপ্টে বাদ্ শদ্ওয়া শযপ্টি পাপ্টর
শেে-আউে/শডরিভাররর জন্য:

খাবার এবং/অেবা পান্ীপ্টয়র জন্য অপ্টপোরি গ্রাহেপ্টদ্র জন্য হাপ্টির স্বাস্থ্যরবরধ পািপ্টন্র
জায়োগুরির বযবস্থ্া েরুন্;
• রন্রিি েরুন্ েমীরা োবান্/জি রদ্প্টয় হাি শধান্ বা হযাড েযারন্োইজার বযবহার
েপ্টরন্; যরদ্ েমীরা গ্লাভে বযবহার েপ্টরন্, রন্য়রমিভাপ্টব শেগুরি বদ্িান্; এবং
• যরদ্ রপে-আপ/শডরিভারর রভিপ্টর হয়, রন্রিি েরুন্ জান্ািা/দ্রজাগুরি বায়ু েিােপ্টির
েুরবধার জন্য শখািা আপ্টে।
রন্রিি েরুন্ গ্রাহেপ্টদ্র েরােররভাপ্টব শদ্ওয়া েব মেিাগুরি এেে-বযবহার েপ্টর শেপ্টি
শদ্ওয়ার শযােয পাপ্টত্র অেবা পুন্বকযবহারপ্টযােয পাপ্টত্র আপ্টে শযগুপ্টিা রন্য়রমি পররষ্কৃি/জীবাণুমক্ত
ু
েরা হয়।
যরদ্ বযবহার েপ্টর শেপ্টি শদ্ওয়ার শযােয শমন্ুগুরি বযবহৃি হয়, প্ররিো দ্প্টির বযবহাপ্টরর মপ্টধয
শমন্ুগুরি পররষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত েরুন্।
আপ্টে শেপ্টে পযাে েরা বা আপ্টে শেপ্টে শমাড়াপ্টন্া েু রর-োুঁোোমে বযবহার েরুন্। মাস্ক এবং
গ্লাভেগুরি পরার েময় েু রর-োুঁোোমে অবেযই আপ্টে শেপ্টে শমাড়াপ্টন্া োেপ্টি হপ্টব। শমাড়প্টে
ন্া োো স্ট্র/েু েরপেগুরি রন্রেদ্ধ।
পররষ্কার ও জীবাণুমুক্ত েরার পণযগুরি েরিোরে হপ্টি বা উপেরণ/যন্ত্রপারির েমকেমিা হ্রাে
েরপ্টি, শেই যন্ত্রপারিগুরি বযবহাপ্টরর মপ্টধয হাপ্টির পররেন্নিার জায়ো রাখুন্ এবং/অেবা
রডজপ্টপাপ্টজপ্টবি গ্লাভপ্টের শযাোন্ রাখুন্ এবং/অেবা শেই যন্ত্রপারি বযবহার েরা েমকোরীর
েংখযা েীরমি রাখুন্।
•

েুপাররেেৃ ি েপ্টবকাত্তম েেকা
রেেেগুরি েিাোিীন্ খাবার প্রস্তুপ্টি যুক্ত েমীপ্টদ্র পরস্পপ্টরর োপ্টজর জায়োয় শপাোে
পররবিক ন্ েরা বা প্রপ্টবে েরা শেপ্টে রন্রস্ত েরুন্, যরদ্ ন্া িাুঁরা উপযুক্তভাপ্টব পররষ্কৃি
এবং/অেবা জীবাণুমুক্ত হন্।
স্পেক-হীন্ হযাড েযারন্োইজার রডেপ্টপন্োরগুরি রাখপ্টি উৎোরহি েরা হয়।
শযখাপ্টন্ েম্ভব শেখাপ্টন্, অরিরেপ্টদ্র এেে বযবহার েরার োেপ্টজর, বযবহার েপ্টর শেপ্টি
শদ্ওয়ার শযােয শমন্ু রদ্ন্ এবং/অেবা োদ্া শবাডক/েে শবাডক/শেরিরভেন্/শপ্রাপ্টজক্টরগুরিপ্টি
শমন্ুগুপ্টিা প্রদ্েকন্ েরুন্।
শযখাপ্টন্ েম্ভব, গ্রাহেপ্টদ্র শমন্ুগুরি অন্িাইপ্টন্ শদ্খপ্টি (শযমন্, িাুঁপ্টদ্র রন্প্টজপ্টদ্র স্মােকপ্টোন্ বা
ববদ্ুযরিন্ রডভাইপ্টে) উৎোহ রদ্ন্।
খ াোড াে

আবরেযেিাগুরি
রন্রিি েরুন্ শয আপরন্ শস্টপ্টের-ইেুয েরা রেল্প েম্পরেক ি রন্প্টদ্করেোগুরি পযকাপ্টিােন্া েপ্টরপ্টেন্
এবং বুপ্টেপ্টেন্, এবং আপরন্ শেগুরিপ্টে োযকের েরপ্টবন্।
েমকোরী এবং আেি বযরক্তবপ্টেকর জন্য শরস্টু প্টরপ্টন্টর রভিপ্টর ও বাইপ্টর িেযণীয়ভাপ্টব োিাপ্টন্া:
• শরস্টু প্টরপ্টন্টর মপ্টধয েিজন্ োেপ্টি শিােেংখযা েযাপারেটির 25% হয়; এবং
• িঙ্ঘপ্টন্র রবেপ্টয় ররপ্টপােক েরার শোন্ ন্ম্বর এবং বািক া পাঠাবার ন্ম্বর: িঙ্ঘন্ হপ্টয়প্টে বপ্টি

শেউ শদ্খপ্টি এবং িা ররপ্টপােক েরপ্টি োইপ্টি রিরন্ 833-208-4160 ন্ম্বপ্টর শোন্ েপ্টর বা
855-904-5036 ন্ম্বপ্টর "VIOLATION" (িঙ্ঘন্) রিপ্টখ বািক া পাঠিপ্টয় রবেয়টি ররপ্টপােক
েরপ্টি পাপ্টরন্।
েমকোরী, রবপ্টক্রিা এবং গ্রাহেপ্টদ্র জন্য রন্প্টদ্কোবিী, প্ররেেণ, োইপ্টন্জ এবং িেযাবিী প্রদ্াপ্টন্র
এেটি ধারাবারহে উপায় েহ, এেো শযাোপ্টযাে পররেল্পন্া েপ্টড় িু িুন্।

েুপাররেেৃ ি েপ্টবকাত্তম েেকা
অডকার রদ্প্টয় অপ্টপোরি/বপ্টে োো গ্রাহেপ্টদ্র োপ্টে শযাোপ্টযাে েরপ্টি অরডও শঘােণা, শেক্সে
শমপ্টেজ বা রিপ্টন্ রবজ্ঞরপ্ত বযবহার েরুন্।
নিনিিং

আবরেযেিাগুরি
েমী এবং গ্রাহেপ্টদ্র শরস্টু প্টরপ্টন্ট প্রপ্টবে েরার আপ্টে বা প্রপ্টবে েরার েপ্টে েপ্টে িাপমাত্রা
পররমাপ েরপ্টি হপ্টব। 100.0°োঃ এর শবরে িাপমাত্রা োো োউপ্টে প্রপ্টবে েরার অন্ুমরি
শদ্ওয়া যাপ্টব ন্া, িা শে িারা েমকোরীই হন্ বা গ্রাহেই হন্। িাপমাত্রা পরীোগুরি অবেযই
মারেক ন্ যুক্তরাপ্টের েমকস্থ্াপ্টন্র শেপ্টত্র েমান্ েুপ্টযাপ্টের েরমেন্ (U.S. Equal Opportunity
Employment Commission) বা DOH (স্বাস্থ্য দ্প্তর) এর রন্প্টদ্কেন্া অন্ুযায়ী েম্পন্ন েরপ্টি
হপ্টব।
েমকোরী বা গ্রাহপ্টের স্বাস্থ্য েম্পরেক ি শডোর (শযমন্, এেজন্ বযরক্তর রন্রদ্ক ষ্ট িাপমাত্রার
শডো) শরেডকগুরি রাখপ্টবন্ ন্া, রেন্তু বযরক্তবেকপ্টে পরীো েরা হপ্টয়প্টে িা রন্রিি েরার
শরেডকগুরি (শযমন্, পাে/শেি, উত্তীণক/অন্ুত্তীণক) রাখা শযপ্টি পাপ্টর।
উপপ্টরাক্ত িাপমাত্রা পরীোর আবরেযেিার পাোপারে, প্ররিরদ্ন্ েমকোরীপ্টদ্র, এবং, শযখাপ্টন্
েম্ভব, রবপ্টক্রিাপ্টদ্র, বাধযিামূিে স্বাস্থ্য পরীোর েেকাগুরি োযকের েরুন্, রেন্তু গ্রাহে এবং
শডরিভারর েমীপ্টদ্র জন্য এই ধরপ্টন্র পরীো বাধযিামূিে েরা যাপ্টব ন্া।
পরীোগুরিপ্টি অন্তিপপ্টে অবেযই এগুরি রজজ্ঞাো েরপ্টি হপ্টব: (1) েি 14 রদ্প্টন্ COVID-19
এর উপেেকগুরি, (2) েি 14 রদ্প্টন্ COVID-19 ডায়প্টোন্রস্টে শেস্ট, (3) েি 14 রদ্প্টন্
রন্রিি বা েপ্টযহভাজন্ COVID-19 শেপ্টের ঘরন্ষ্ঠ োরন্নপ্টধয োো; এবং/অেবা (4) েি 14
রদ্প্টন্র মপ্টধয 24 ঘণ্টার শবরে েময় ধপ্টর উপ্টেখপ্টযােয েরমউরন্টি েংক্রমণ হওয়া শোপ্টন্া শস্টপ্টের
মপ্টধয ভ্রমণ েরা।
উপ্টেখপ্টযােয েরমউরন্টি েংক্রমণ হওয়া শস্টেগুরি এবং শোয়াপ্টরন্টাইপ্টন্র আবরেযেিাগুরি েম্পপ্টেক
েবপ্টেপ্টে আপ েু শডে িপ্টেযর জন্য DOH এর ভ্রমণ েম্পরেক ি পরামেক শদ্খুন্।
COVID-19 উপেেকগুরির জন্য পরজরিভ পরীরেি হওয়া এেজন্ বযরক্তপ্টে শোপ্টন্া অবস্থ্াপ্টিই
শপ্ররমপ্টেপ্টের মপ্টধয প্রপ্টবপ্টের অন্ুমরি শদ্ওয়া যাপ্টব ন্া।
েমস্ত প্রশ্নাবিী পযকাপ্টিােন্া েরা হপ্টয়প্টে এবং বযরক্তবেক পপ্টর উপেেকগুরি বুেপ্টি পারপ্টি িা
জান্াপ্টন্ার জন্য এেটি শেন্দ্রীয় শযাোপ্টযাপ্টের জায়োর বপ্টযাবস্ত েরুন্।
েংস্পেক খুুঁপ্টজ শবর েরার প্রপ্টেষ্টাগুরিপ্টি বযবহাপ্টরর জন্য, গ্রাহপ্টের পে শেপ্টে অন্তি 1 জন্প্টে
শরস্টু প্টরপ্টন্ট প্রপ্টবপ্টের েময় (বা আপ্টে শেপ্টে ররপ্টমাে োইন্-ইন্ েপ্টর), েম্পূণক ন্াম, ঠিোন্া,

এবং শোন্ ন্ম্বর রদ্প্টয় োইন্-ইন্ েরপ্টি হপ্টব।

েুপাররেেৃ ি েপ্টবকাত্তম েেকা
েম্ভাবয উপেেকযক্ত
ু বযরক্তবেকপ্টে েন্াক্ত েরপ্টি রবরল্ডংপ্টয়র প্রপ্টবেদ্বারগুরিপ্টি স্পেকহীন্ োমকাি
েযাপ্টমরা বযবহার েরুন্ এবং এেটি েপ্টিা-অন্ পরীো েম্পূণক েরপ্টি এই ধরপ্টন্র বযরক্তবেকপ্টদ্র
এেটি পরবিী পরীোর জায়োয় রন্প্টদ্করেি েরুন্।
পরীো েম্পূণক হওয়ার আপ্টে, েমকোরীপ্টদ্র পরস্পপ্টরর োপ্টে ঘরন্ষ্ঠভাপ্টব শমিাপ্টমো েরা বা
োোোরে োো শেপ্টে রবরি রাখুন্।
পরীেেপ্টে, CDC, DOH, এবং OSHA শপ্রাপ্টোেিগুরির োপ্টে পরররেি রন্প্টয়ােোরীর
েন্ারক্তেৃ ি প্ররেেণপ্রাপ্ত বযরক্ত হপ্টি হপ্টব।
েমকোরী এবং রবপ্টক্রিা েহ, যাপ্টদ্র োপ্টজর োইপ্টে বা অঞ্চপ্টি অন্যান্য বযরক্তবপ্টেকর োপ্টে ঘরন্ষ্ঠ
েংপ্টযাে হপ্টি পাপ্টর বা যাপ্টদ্রপ্টে োোোরে োেপ্টি হয় (গ্রাহে এবং PPE পপ্টর বা স্পেকহীন্
পদ্ধরিপ্টি েরা শডরিভাররগুরি যারা েপ্টরন্ িাপ্টদ্র োড়া), প্রপ্টিযপ্টের এেটি িে েংরেণ
েরুন্, যাপ্টি েমস্ত েংপ্টযােগুরিপ্টে েন্াক্ত েরা যায়, খুুঁপ্টজ শবর েরা যায়, এবং োপ্টরার
COVID-19 ধরা পড়প্টি জান্াপ্টন্া যায়।
শোন্ও েপ্টযহভাজন্ বা রন্রিি COVID-19 শেপ্টের পর বা COVID-19 োো শোন্ও বযরক্তর
োপ্টে েমীটির ঘরন্ষ্ঠ বা ধরাপ্টোুঁয়ার শযাোপ্টযাে োোর পর, েমীরা োপ্টজ রেরপ্টি োইপ্টি
শপ্রাপ্টোেি এবং ন্ীরিমািা েম্বপ্টন্ধ স্বাস্থ্য দ্প্তপ্টরর (DOH) রন্প্টদ্করেো শদ্খুন্।

পনরনস্থনি খ মি হডব খিই অিু ায়ী NYC স্বাস্থয দ্প্তর িার িুপানরশগুনল পনরবিকি র্রডি পাডর।
9.27.20

