নিউ ইয়র্ক নিটি পুিরায় খ ালা হচ্ছে: মল পনরচালর্চ্ছের যা জািা প্রচ্ছয়াজি
নিউ ইয়র্ক নিটি (NYC) যখি এর্বার মলগুনল পুিরায় খখালার জিস্বাস্থ্য মাইলফলর্গুনল পূরণ
র্রবব তখি ির্ল আভ্যন্তরীণ, নিপ এবং আউটবলট মলগুনল খযগুনল পনরচালন্র জিয অিুবমানিত,
খিগুনল পুিরায় খুলবত পারবব।
পুিরায় খখালা িম্পনর্ক ত অিযািয মুখয প্রশ্নগুনলর উত্তবরর জিয, অিুগ্রহ র্বর “Reopening New York
City: Frequently Asked Questions” (নিউ ইয়র্ক নিটি পুিরায় খখালা: প্রায়শই নজজ্ঞানিত
প্রশ্ন)পড়ুি। িব প্রশ্নই প্রািনির্ িয়, নর্ন্তু আমরা আশা রানখ এটি িতু ি আবশযর্তাগুনল র্াযকর্র
র্রবত আপিাবর্ িহায়তা র্রবব। নিউ ইয়র্ক নিটি স্বাস্থ্য ও মািনির্ স্বাস্থ্যনবনি িপ্তবরর COVID-19
বযবিািমূবহর পৃষ্ঠা এ COVID-19 জিস্বাস্থ্য িঙ্কবটর িময় পুিরায় খখালার এবং র্াযকর্লাপ বজায়
রাখার জিয অনতনরক্ত তথ্য এবং িরঞ্জাম উপলভ্য।
আপবেটগুনলর জিয nyc.gov/health/coronavirus খিখুি। COVID-19 িম্পবর্ক এবং িংক্রমণ র্মাবিা
এবং নিউ ইয়র্ক বািীবির নিরাপি রাখা িম্পবর্ক আমরা খযমি খযমি জািবত পারব খিই অিুযায়ী
নিটি এবং খেবটর আশু র্তক বযগুনল পনরবনতক ত হবত পাবর।

COVID-19 এর িংক্রমণ প্রনিচ্ছরাধ র্রচ্ছি মু য চারটি পেচ্ছেপ মচ্ছি রা ুি:
• অিুস্থ হচ্ছল বান়িচ্ছি থার্া: অিুস্থ্ হবল বানড়বত থ্াকুি যনি িা অপনরহাযক নচনর্ৎিা পনরচযকার
(COVID-19 খটনেং িহ) জিয বা অিযািয অপনরহাযক র্াবজর জিয বাইবর খযবত হয়।
• িামানজর্ েূরত্ব: অিযবির খথ্বর্ অন্তত 6 ফু ট িূরবে থ্াকুি।
• এর্টি মুচ্ছ র আবরণ পরা: আপিার আবশপাবশর ির্লবর্ িুরনিত র্রুি। আপনি উপির্কগুনল
ছাড়াই িংক্রনমত হবয় থ্ার্বত পাবরি এবং র্ানশ, হাাঁনচ, বা র্থ্া বলার িময় খরার্টি ছড়াবত
পাবরি। মুবখর আবরণ COVID-19 ছনড়বয় পড়া র্মাবত িহায়তা র্বর।
• হাচ্ছির িুস্থ স্বাস্থযনবনধ অিুশীলি র্রুি: িাবাি ও জল নিবয় ঘিঘি হাত িুি বা িাবাি ও
জল উপলব্ধ িা থ্ার্বল হযান্ড িযানিটাইজার বযবহার র্রুি; খয পৃষ্ঠতলগুনল (িারবফি) প্রায়শই
স্পশক র্রা হয় খিগুনল বার বার পনরষ্কার র্রুি; হাত িা িুবয় আপিার মুখ স্পশক র্রা এনড়বয়
চলুি এবং আপিার র্ানশ বা হাাঁনচ হাবতর বিবল বাহু নিবয় ঢাকুি।
খযবহতু যতটা িম্ভব বানড় খথ্বর্ র্ার র্রা র্মকচারীবির িুরনিত রাখার িববথ্বর্ ভ্াবলা উপায়, তাই
খয িমস্ত র্মকচারী তাবির নর্ছু বা িব র্াজ বানড় খথ্বর্ র্রবত পারববি তাবিরবর্ বানড় খথ্বর্ র্াজ
র্রার অিুমনত নিি।

আইিিঙ্গি ভাচ্ছব আমার বযবিা পুিরায় ুলচ্ছি আমাচ্ছর্ র্ী র্রচ্ছি হচ্ছব?
পুিরায় খ ালার আচ্ছের আপিার প্রচ্ছয়াজিীয় পেচ্ছেপগুনল
• এর্টি নিরাপত্তার পনরর্ল্পিা ততনর র্রুি এবং খিটি আপিার র্মকস্থ্বল টানিবয় রাখুি।
Bengali

•

•

নিউ ইয়র্ক খেট (NYS) নিবিক নশর্া পড়ুি এবং অিুবতীতা নিনিত র্রুি। খেবটর
আবনশযর্তা অিুযায়ী আপিাবর্ নিনিত র্রবত হবব খয আপনি খেবটর-ইিুয র্রা নশল্প
িম্পনর্ক ত নিবিক নশর্াগুনল পযকাবলাচিা র্বরবছি এবং বুবেবছি এবং আপনি খিগুনলবর্ র্াযকর্র
র্রববি। আপনি forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ নিনিতর্রণ ফমকটি পূরণ
র্রবত পাবরি।
ফু ে খর্াবটকর নভ্তর অবনস্থ্ত বিার এলার্াগুনল এবং খাবিযর পনরবেবাগুনলবর্ অবশযই খািয
পনরবেবা িংক্রান্ত NYS নিবিক নশর্া অিুযায়ী পনরচানলত হবত হবব। মবলর খরবস্তারাাঁগুনল খর্বল
বাইবর ববি খাওয়ার জিয খুলবত পাবর, এবং খর্বল যনি জিিািারবণর জিয এর্টি পৃথ্র্
বানহযর্ প্রববশদ্বার থ্াবর্।

পনরনস্থনি খযমি হচ্ছব খিই অিুযায়ী NYC স্বাস্থয েপ্তর িার িুপানরশগুনল পনরবিকি র্রচ্ছি পাচ্ছর।
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