রিওপের িং র উ ইয়র্ক রিটি: প্রায়শ রিজ্ঞারিত প্রশ্নিমূহ
যেগুরি ধমীয় এবিং অপযেরি েরিপেবাগুরিি িা া প্রপয়াি
ধমীয় এবিং অপযেরি রিয়া িিংিায েরিপেবা, দাফন পরিষেবা সহ, আবাি খুলষে পাষি। NYC-তে রিওষপরনিং
সম্পষকে মুখয রকছু প্রষেি উত্তি তপষে সহায়ো কিাি জনয আমিা এই ডকুষমন্টটি তেরি কষিরছ।
আপষডটগুরলি জনয nyc.gov/health/coronavirus তদখুন। COVID-19 সম্পষকে এবিং সিংক্রমণ কমাষনা এবিং
রনউ ইয়কে বাসীষদি রনিাপদ িাখা সম্পষকে আমিা তেমন তেমন জানষে পািব তসই অনুোয়ী রসটি এবিং তেষটি
আশু কেে বযগুরল পরিবরেে ে হষে পাষি।

COVID-19 এি িিংিমণ প্ররতপিাধ র্িপত মুখ্ে চািটি েদপেে মপ িাখ্ু :
রনউ ইয়কে তেট রনষদে রিকা তেষক রকছু তসিা অনুিীলন এখাষন তদওয়া হল। আবিযকোগুরলি সম্পূণে োরলকা
তদখুন রনউ ইয়কে তেষটি ওষয়বসাইষট রনরিে কিষে তে আপরন অনুবরেে োি অধীষন আষছন। কমী এবিং
গ্রাহকষদি সুিরিে িাখুন COVID-19 এি রবস্তাি তিাধ কিষে রনম্নরলরখে পদষিপগুরল রনষয়:
•

অিুস্থ হপি বার়িপত থার্া: অসুস্থ হষল বার়িষে োকুন েরদ না অেযাবিযক রিরকৎসা পরিিেোি (তটরেিং
সহ) জনয বা অনযানয অেযাবিযক কাষজ বাইষি তেষে না হয়।
o দূিবেীভাষব স্বাস্থয রিরনিং সম্পাদন করুন (উদাহিণস্বরুপ, তটরলষফান বা তবদূযরেক সরমিাি
o

মাধযষম), মানুষেি আগমষণি আষগ।
আপনাষক েরদ সাইষট রিরনিং পরিিালনা কিষেই হয়, োহষল রিরনিং সম্পূনে হবাি আষগ মানুষেি
মষধয পািস্পরিক রনকট সিংস্পিে তিাধ কিষে রিরনিং এি সমন্বয় সাধন করুন।

o

কমেিািীষদি এলাকাগুরলষে “Stop The Spread” (রবস্তাি বন্ধ করুন) তপাোি তপাে করুন।
অরেরিক্ত ভাো সিংক্রান্ত পরিষেবা উপলভয nyc.gov/health/coronavirus অেবা 311 নম্বষি
কল কষি একটি করপ অডোি কিষে।

•

িামারির্ দূিত্ব: অনয মানুেষদি তেষক অন্তে 6 ফু ট দূিষে োকুন।
o তেিন (তেমন তপারডয়াম) এবিং বসাি এলাকাগুরলি বযবহাি এবিং/অেবা সিংখযা সীরমে করুন,
োষে কমী সদসযিা, তস্বচ্ছাষসবী এবিং অিংিগ্রহণকািীিা সব রদষক অন্তে 6 ফু ট দূিষে োষকন এবিং
তেিন বা আসন তিয়াি না কষিন বযবহাষিি মাষেি সময় তসগুরল পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমুক্ত না
o

কষি, েরদ না সকল বযরক্তগণ একই পরিবাষিি সদসয হন।
তে সকল অনুিীলষনি সাষে রনকট সিংস্পিে বা রজরনেপত্র তিয়াি কিা জর়িে রভন্ন পরিবাষিি
সদসযষদি মষধয (একটি গার়ি তিয়াি কিা, বা রবরভন্ন অবস্থাষনি মষধয রলমুরজন ি়িা,
খাদয/পানীয় প্রদান কিা অিংিগ্রহণকািীষদি মষধয ইষভষন্টি আষগ, িলাকালীন, বা ইষভষন্টি বা
পরিষেবাি পষি)।
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o

সিংকীণে গরল, হল বা রপউগুরলষে রেি রিহ্ন রদষয় সাইন তপাে কষি রিমুখী পাষয় হাাঁটা মানুষেি
রভ়ি কমান।

•

এর্টি মুপখ্ি আবিণ েিা: আপনাি আষিপাষিি সকলষক সুিরিে করুন। আপরন উপসগেগুরল
ছা়িাই সিংক্ররমে হষয় োকষে পাষিন এবিং কারি, হাাঁরি, বা কো বলাি সময় তিাগটি ছ়িাষে পাষিন।
একটি মুষখি আবিণ COVID-19 ছর়িষয় প়িা কমাষে সহায়ো কিষে পাষি।
o গ্রহণষোগয মুষখি আবিণ রবনা খিষি কমীষদি সিবিাহ করুন এবিং বদলাষনাি দিকাি হষল
o

•

আবিণগুরলি পেোপ্ত তজাগান উপলভয িাখুন।
মুষখি আবিণগুরল প্ররেরদন পরিষ্কাি কিষে হষব বা প্ররেস্থাপন কিষে হষব বযবহাষিি পষি এবিং

তসগুরল তিয়াি কিা উরিে নয়।
স্বাস্থেিম্মত হাপতি স্বাস্থেরবরধ অ ুশীি র্িা: সাবান ও জল রদষয় আপনাি হাে ধুন বা সাবান ও
জল উপলব্ধ না োকষল হযান্ড সযারনটাইজাি বযবহাি করুন; তে পৃষ্ঠেলগুরল (সািষফস) প্রায়িই স্পিে কিা
হয় তসগুরল বাি বাি পরিষ্কাি করুন; হাে না ধুষয় আপনাি মুখ স্পিে কিা এর়িষয় িলুন এবিং আপনাি
কারি বা হাাঁরি হাষেি বদষল জামাি হাো রদষয় ঢাকুন।
o রবরভন্ন পরিবাষিি সদসযষদি জর়িষয় ধিা, হাে ধিা ও কিমদে ন কিা সহ রনকট সিংস্পিে সারভে স
o

বা প্রােেনাি সময়।
রজরনেপত্র তিয়াি কিা সীরমে করুন (তেমন ধমীয় তলখা, সিংগ্রষহি তেট) ও োি সাষে তিয়াি
কিা পৃষ্ঠেল স্পিে কিা (তেমন রপউ, েন্ত্রপারে, দিজা, তিরলিং); বা বযরক্তবষগেি গ্লাভস পিা
আবিযক কিা েখন তিয়াি কিা বস্তুি সিংস্পষিে োকষবন বা প্রায়িই স্পিে কিা পৃষ্ঠেষলি
সিংস্পষিে োকষবন; অেবা সিংস্পষিেি আষগ ও পষি বযরক্তবষগেি হাে তধায়া বা সযারনটাইজ কিা
আবিযক কষি।

েরদও আপরন রনষিি পদষিপগুরল অনুসিণ কিষল আবাি খুলষে পািষবন, েবুও COVID-19 এি রবস্তাি তিাধ
কিষে এবিং সমাষবিকািী ও অিংিগ্রহণকািীষদি সুিরিে িাখাি সব তেষক ভাষলা উপায় হল েেটা সম্ভব বার়ি
তেষক কাজ কিা িারলষয় োওয়া। আমিা এক সাষে রনউ ইয়কে িহষি COVID19 এি সিংক্রমণ কমাষে এবিং পুনিায়
তখালা িারলষয় তেষে পািষবা।

আই িঙ্গত ভাপব আমাি বেবিা রিওপে র্িপত আমাপর্ র্ী র্িপত হপব?
আে াি রিওপে র্িাি আপেি আবরশের্ েদপেেিমূহ
•

একটি রনিাপত্তাি পরিকল্পনা তেরি করুন এবিং তসটি আপনাি কমেস্থষল টারিষয় িাখুন।

•

রনউ ইয়কে তেট (NYS) রনষদে রিকা প়িুন এবিং অনুবরেে ো সুরনরিে করুন। তেষটি আবরিযকো
অনুোয়ী আপনাষক রনরিে কিষে হষব তে আপরন তেষটি-ইসুয কিা রিল্প সম্পরকে ে রনষদে রিকাগুরল
পেোষলািনা কষিষছন এবিং বুষেষছন এবিং আপরন তসগুরলষক কােেকি কিষবন। আপরন
forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ রনরিেকিণ ফমেটি পূিণ কিষে পাষিন।
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আরম র্খ্ র্াপি আবাি যোেদা র্িপত োিব?
রনউ ইয়কে রসটি (NYC) তে COVID-19 এি করমউরনটি ট্রান্সরমিন অবযাহে িষয়ষছ। আপনাি কমেিািীষদি
সুিরিে িাখষে এবিং COVID-19 এি রবস্তাি তিাধ কিাি সবষেষক ভাষলা উপায় হল েেরদন সম্ভব দূি তেষক কাজ
কিাি নীরে িারলষয় োওয়া। দূি তেষক কাজ কিা, তে সমস্ত বযরক্তষক সিিীষি উপরস্থে হষয় কাজ কিষে হয়
োষদি সুিরিে িাখষে সহায়ো কিষে পািষব এবিং আমাষদি করমউরনটিগুরলষক, রবষিে কষি কৃ ষ্ণাঙ্গ
করমউরনটিগুরল োিা COVID-19 এি িািা অনযানযষদি তেষক তবরি িরেগ্রস্ত হষয়ষছ, োষদি রনিাপদ িাখষে
সহায়ো কিষে পািষব।
আপনাি কােেপ্রণালীগুরলষে অনযানয কী পরিবেে ন কিষল আপরন আষিা তবরি কমেিািীষক বার়ি তেষক কাজ কিাি
অনুমরে রদষে পাষিন ো ভাবনা রিন্তা করুন। আপনাি েরদ আপনাি কমেিািীষদি কাষজি জনয বাইষি আনষেই
হয়, োহষল “New York Forward” (রনউ ইয়কে ফষিায়াডে) এ, এই প্রায়িই রজজ্ঞারসে প্রোবলী এবিং
আবরিযকোগুরল পেোষলািনা করুন, এবিং আপনাি কমেিািীষদি COVID-19 তেষক সুিরিে িাখষে েুাঁ রক
কমাবাি তকৌিলগুবাস্তবারয়ে করুন।

NYC র্ী রিপিািক উেিব্ধ আপে?
•

রনিাপদ পরিষবি বজায় িাখষে সহায়ো কিাি জনয NYC রবরবধ ভাোি সাইষনজ সহ, রনষদে রিকা এবিং

•

সিঞ্জাম প্রদান কিষছ।
আপনাষক, আপনাি কমেিািীষদি, এবিং আপনাি গ্রাহকষদি িিা কিষে NYC-ি বযাপক COVID-19
“Test and Trace” (তটে অযান্ড তট্রস) তপ্রাগ্রাম আষছ। আষিা েষেযি জনয, রনষি "রিরনিং, তটরেিং এবিং

•
•

সিংস্পিে খুাঁষজ তবি কিা" তদখুন।
আপনাি এবিং আপনাি কমেিািীষদি মানরসক স্বাস্থয তসবা সহ স্বাস্থয তসবাি রিষসাসেগুরল অযাষেস কিষে

সহায়ো কিাি জনয NYC-ি রিষসাসে উপলদ্ধ। আষিা েষেযি জনয, রনষি "স্বাস্থয তসবায় অযাষেস" তদখুন।
বযবসাগুরলষক োষদি দায়বদ্ধো তবাোষে সহায়ো কিাি জনয NYC-ি প্ররেরনরধিা করমউরনটিষে
োকষবন।

রির িং, যেরটিং এবিং িিংস্পশক খ্ুুঁপি যবি র্িা
COVID-19 এি ি ে আমাপর্ র্ীভাপব আমাি র্মক চািীপদি রি র্িপত হপব?
রনউ ইয়কে তেষটি (NYS) আবরিযকো অনুোয়ী রনষয়াগকািীষদি কমেিািীি স্বাস্থয পিীিা কিাষে হষব। NYC
স্বাস্থয এবিং মানরসক স্বাস্থযরবরধ রবভাগ (NYC Department of Health and Mental Hygiene এর NYC
স্বাস্থয দপ্তি (NYC Health Department) এি রিরনিং টু ল পেোষলািনা করুন। কমীষক রনষজষদি িিীষিি রদষক
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রবষিেভাষব নজি িাখষে এবিং অসুস্থ হষল বার়িষে োকাি কো মষন করিষয় রদন। তে সমস্ত কমী অসুস্থ অবস্থায়
কাষজ আসষছন বা কমেস্থষল অসুস্থ হষয় প়িষছন োষদি অরবলষম্ব বার়ি পাঠিষয় রদষে হষব।
কমেিািীিা েেিণ না োষদি তসলফ-আইষসাষলিষনি জনয মানদণ্ড পূিণ না কিষছন েেিণ পেেন্ত োষদি
বার়িষে োকষে উৎসারহে কিা জনয রনষয়াগকািীষদি ছু টিি পরলরস রিরেল কিষে হষব। িািীরিক দূিে, হাষেি
উত্তম স্বাস্থযরবরধ এবিং মুষখি আবিষণি রনয়রমে বযবহাি কিাও অেযাবিযক -- COVID-19 এি ছর়িষয় প়িা
আটকাষে এই সাবধানোগুরল অেযাবিযক।
রির িংগুরি যথপর্ আরম র্মক চািীপদি িম্পপর্ক যে তথে িা রে তাি যেপে র্ী যোে ীয়তাি
র য়মাবিী প্রপোিে?
একজন রনষয়াগকািীষক কমেিািীষদি রিরকৎসা সম্পরকে ে েষেযি জনয অবিযই ফাইল তমনষটন কিষে হষব এবিং
তসটিষক অনযানয বযরক্তগে ফাইলগুরলি তেষক আলাদা হষে হষব। রনষয়াগকািীষদি অবিযই রিরকৎসা সম্পরকে ে
েষেযি তগাপনীয়ো িিা কিষে হষব। তগাপনীয়ো িিাি আবরিযকোি তিষত্র রকছু বযরেক্রম আষছ।
উদাহিণস্বরূপ, একজন কমেিািীি কাজ বা কেে বয এবিং প্রষয়াজনীয় বষদাবস্তগুরল সম্পষকে প্রষয়াজনীয়
রনষেধাজ্ঞাগুরলি রবেষয় সুপািভাইজাি এবিং মযাষনজািষদি জানাষে হষে পাষি; কাষিাি জরুরি রিরকৎসাি
প্রষয়াজন হষল, েখন উরিৎ মষন হষব েখন প্রােরমক রিরকৎসা এবিং রনিাপত্তা কমীষদি জানাষে হষে পাষি;
েুক্তিাষ্ট্রীয় তবেময আইন তমষন িলা রনষয় েদন্ত কিা সিকারি আরধকারিকষদি অনুষিাষধি রভরত্তষে অবিযই
প্রাসরঙ্গক েেয প্রদান কিষে হষব।
এর্ি র্মক চািী রি
োপব?

া র্িপত চাইপি র পয়াের্ািীি র্ী রবর্ল্প আপে? তাপদি রর্ বিখ্াস্ত র্িা

কমেিািীষদি বযাখযা কিা জরুরি তে োষদি, োষদি সহকমীষদি এবিং গ্রাহকষদি সুিরিে কিাি জনযই রিরনিং।
োষদি কষনা প্রে বা সমসযা োকষল োি উত্তি রদন। একজন কমেিািী রিন না কিষে িাইষল, একজন
রনষয়াগকািী কমেিািীটিষক িারস্ত রদষে পাষিন। িারস্তি ধিন রনষয়াগকািীি নীরে এবিং তেৌে দিকোকরেি
িু রক্তগুরল অনুোয়ী প্রদত্ত তে তকাষনা অরধকাষিি ওপি রনভে ি কিষব।
আমাপর্ রর্ রি র্িা স্বাস্থে িম্পরর্কত যেো যিপখ্ রদপত হপব?
রনউ ইয়কে তেষটি আবরিযকো অনুোয়ী বযবসারয়ক প্ররেষ্ঠানগুরলষক বাধযোমূলক তহলে রিরনিং অযাষসসষমন্ট
বাস্তবারয়ে কিষে হষব। বযবসারয়ক প্ররেষ্ঠানগুরলষক এই প্ররেরদষনি তহলে রিরনিং অযাষসসষমন্টগুরল তে োিা
পেোষলািনা কষিষছন ো অবিযই নরেবদ্ধ কিষে হষব। বযবসারয়ক প্ররেষ্ঠানগুরলষক কমেিািীষদি স্বাস্থয সিংক্রান্ত
তিকডেগুরল (তেমন োপমাত্রাি েেয) িাখা তেষক রনরেদ্ধ কিা হয়। রিরনিং এবিং নরেবদ্ধ কিাি উদাহিণগুরলি
জনয NYC রসটি স্বাস্থয দপ্তষিি (NYC Health Department) রিরনিং টু ল এবিং মষডল লগ তদখুন।
NYC যেট এবিং যেি যপ্রাগ্রাম র্ী?
দযা NYC অযান্ড তট্রস কপে (NYC Test and Trace Corps) COVID-19 এি তকসগুরল েদন্ত কিাি জনয, এবিং তসই
তকসগুরলি ঘরনষ্ঠ সারন্নধয সনাক্ত কিষে ও মরনটি কিাি জষনয হাজাি হাজাি কন্টযাক্ট তট্রসাি তমাোষয়ন কিষছ।
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এটি রনউ ইয়কে রসটিষক, এই ভাইিাষসি জনয পরজটিভ তটে হওয়া বযরক্তষদি অরবলষম্ব আইষসাষলট কিাি এবিং
পরিিেো কিাি সুষোগ তদষব, এবিং োষদি ঘরনষ্ঠ সারন্নষধয আসা বযরক্তষদি তিষত্রও তসই একই কাজ কিষব। আষিা
েষেি জনয, অনুগ্রহ কষি তদখুন: nychealthandhospitals.org/test-and-trace/testing.
যটপেি র পদক রশর্ায় বিা আপে "COVID-19 এি ি ে যেপটি ফিাফিগুরি েরিটিভ বা ইরতবাচর্
হপি দায়বদ্ধ েেেণপর্ অবশেই অরবিপে তা যটে এবিং স্থা ীয় স্বাস্থে দপ্তপি িা াপত হপব।" আরম
র্ীভাপব রিটিি স্বাস্থে দপ্তপি িা াপবা?
আপরন CovidEmployerReport@nychhc.org এ দযা NYC অযান্ড তট্রস কপে তক ইষমল কিষে পাষিন।
র্মক চািীপদি COVID-19 হপি বা হওয়াি িম্ভাব া থার্পি রর্ র পয়াের্ািীপদি িতর্ক র্পি রদপত
হপব?
দযা NYC তটে অযান্ড তট্রস কপে COVID-19 হওয়া বযরক্তষদি বার়িষে আইষসাষলিষন োওয়াি রনষদে ি তদষব, এবিং
োষদি রনষয়াগকািীষক সেকে কষি তদওয়া উরিে। এই আইষসাষলিষন োকাি সময়কাষল োিা কাষজ তোগদান
কিাি জনয বার়ি তেষক তবষিাষে পািষবন না, েরদও োিা বার়ি তেষক কাজ কিষে পািষবন েরদ োিা ো কিষে
সিম হন।
এর্ি র্মক চািীি COVID-19 যেট েরিটিভ আিপি র পয়াের্ািীপদি রর্ অ ো ে র্মীপদি তা
িা াপত হপব?
আপরন অনযানয কমী বা তক্রো/গ্রাহকষদি জানাষে পাষিন তে োিা সিংস্পষিে এষস তেষে পাষিন, রকন্তু পরজটিভ
তটে হওয়া কমেিািীি নাম তিয়াি কিষবন না। কমেিািী এবিং তক্রো/গ্রাহকষদি বুরেষয় বলুন তে আপনাষক
কমেিািীি তগাপনীয়ো িিা কিষেই হষব এবিং রনরদে ষ্ট তকাষনা কমেিািীি তিাগ আষলািনা কিা োষব না। দযা NYC
তটে অযান্ড তট্রস কপে ঘরনষ্ঠ সারন্নষধয আসা বযরক্তবগে োিা সিংস্পষিে এষস োকষে পাষিন োষদি রিরহ্নে কিাি
জনয COVID-19 রনণীে সকল বযরক্তি সািাৎকাি তনওয়াি তিষ্টা কিষব। এই ঘরনষ্ঠ সারন্নষধয আসা বযরক্তবগেষক
তটে কিাি জনয পাঠাষনা হষব এবিং োষদি সিংস্পষিেি ওপি রভরত্ত কষি আইষসাষলট কিা হষব। েরদ একজন বযরক্ত
একটি তকষসি সারন্নষধয এষসষছন বষল উরিগ্ন োষকন রকন্তু দযা NYC তটে অযান্ড তট্রস কপে োি সাষে তোগাষোগ না
কষি োষক, োহষল তসই বযরক্ত COVID-19 তটরেিংষয়ি রবকল্পগুরল সম্পষকে আষলািনা কিাি জনয োষদি স্বাস্থয
তসবা প্রদানকািীি সাষে কো বলষে পাষিন বা nychealthandhospitals.org/test-and-trace/testing তদখষে
পাষিন।
COVID-19 েরিটিভ যেট হওয়া বা তাি িাপথ িামঞ্জিেেূণক উেিেক থার্া এর্ি র্মক চািী র্খ্
আবাি র্াপি যোেদা র্িপত োিপব আইপিাপিশপ ি েপি?
NYS রিওষপরনিং রনষদে রিকাি উপি রভরত্ত কষি কমীষদি কাষজ তফিা উরিে নয় োষদি উপসগে শুরু হওয়াি পি
তেষক 10 না হওয়া পেেন্ত অেবা েরদ তকান উপসগে না তদখা তদয়, োহষল োষদি প্রেম ইরেবািক পিীিাি 10 রদন
পষি।
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এর্ি অিুস্থ র্মীপর্ বার়িপত যফিত োঠাপ াি িময় িহর্মীপদি হয়িার বা ববেপমেি স্বীর্াি
হওয়া যথপর্ তাপদি িো র্িপত আমাি র্ী বিা উরচৎ?
কী কািষণ কমীটিষক বার়িষে পাঠিষয় তদওয়া হষচ্ছ ো আপনাি অনযষদি কাষছ প্রকাি কিা উরিৎ নয়। স্বাস্থয
সিংক্রান্ত েেয তগাপনীয় এবিং অনযানয কমেিািীষদি কাষছ প্রকাি কিা োষব না। সহকমীষদি বলুন তে COVID-19
এি মষো একটি তিাষগি কািষণ একজন কমেিািীষক হয়িারন বা তবেষমযি স্বীকাি কিা হল NYC মানবারধকাি
আইন (NYC Human Rights Law) লঙ্ঘন কিা।
অিুস্থ হওয়াি ি ে র্াপি যোেদা র্িা থার্া রবিত িাখ্া এর্ি র্মক চািীপর্ র্াপি আবাি
যোেদা র্িাি আপে রর্ এর্টি COVID-19 বা অোরিবরে যেট র্িাপতই হপব?
না, কাষজ আবাি তোগদাষনি জনয তকাষনা তটরেিংষয়ি আবরিযকো তনই। েরদও, NYC, সকল রনউ ইয়কে বাসীষদি,
তস োষদি উপসগে োকুক বা না োকুক বা হওয়াি েুাঁ রক তবরি বা কম োই োকুক না তকন, COVID-19
ডায়ষগানরেক তটরেিং করিষয় তনওয়াি সুপারিি কষি। আষগ োষদি তটে পরজটিভ এষসরছল োষদি বেে মাষন
আবাি তটে কিাি পিামিে তদওয়া হয় না, েরদ না জনস্বাস্থয রনষদে রিকা বা োষদি স্বাস্থয তসবা প্রদানকািীিা ো
কিাি পিামিে তদন।
এর্ি র্মক চািী COVID-19 এি যেট েরিটিভ আিপি, তাপদি র রদক ি র্াপিি িায়ো এবিং িম্পূণক
র্মক স্থি র্ীভাপব েরিষ্কাি র্িপত হপব?
অরফস, বােরুম, সকষলি বযবহাি কষি এমন জায়গাগুরলি মষো জায়গাগুরল, টযাবষলট, টাি রিন, রকষবাষডেি
মষো ইষলকট্ররনক সিঞ্জামগুরল পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমক্ত
ু করুন। পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমুক্তকিণ রনষদে রিকা
অনুসিণ করুন।
এর্ি র্মক চািী েরদ COVID-19 অোরিবরেগুরিি ি ে েরিটিরভ েিীরেত হ তাহপি রর্ তাি অথক
তািা আি িিংিরমত হপব
া?
COVID-19 অযারন্টবরডগুরল োকা মাষন তসই বযরক্তি তিাগ প্ররেষিাধ িমো দীঘেস্থায়ী রকনা ো আমিা এখনও
জারন না। একটি অযারন্টবরড পিীিাি ফলাফষলি ওপি রভরত্ত কষি আপনাি কাউষক কাজ তেষক তবি কষি তদওয়া
বা কমেসিংস্থান সম্পরকে ে অনযানয রসদ্ধান্ত তনওয়া উরিৎ নয়।

অিুস্থ হপি বার়িপত থার্া
অপ র্ র্মক চািী বাড়িতে আইপিাপিে থার্পত োপি
া। রিটি র্ী র্ী রিপিাপিক ি প্রস্তাব যদয়?
তে সকল রনউ ইয়কে বাসীি COVID-19 হষয়ষছ বা তসিকম কাষিাি সাষে োষকন এবিং বার়িষে আইষসাষলট কিষে
পািষছন না, োিা রনখিিায় একটি তহাষটষল োকষে পািষবন। আপনাি কমেিািীষদি সষঙ্গ
nyc.gov/covid19hotels এ উপলভয NYC COVID-19 তহাষটল তপ্রাগ্রাম (NYC COVID-19 Hotel Program)
সম্পষকে েেয তিয়াি করুন।
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আমাি র্মক চািী তাি িমস্ত িপবত েু টি যশে র্পি যফপিপে রর্ন্তু COVID-19 এি উেিেক আপে বা
COVID-19 হপয়পে বপি র রিত র্িা হপয়পে। িির্াি রর্ তাপদি অিুস্থতা ির ত েু টিি যবত প্রদা
র্িপব?
সষবেন অসুস্থো জরনে ছু টি সম্পষকে েষেযি জনয, nyc.gov/health তদখুন এবিং "Paid Sick Leave
Commissioner’s Order" (অসুস্থো জরনে ছু টিি করমিনাষিি আষদি) এবিং "Paid Sick Leave FAQ"

(সষবেন অসুস্থো জরনে ছু টিি প্রায়িই রজজ্ঞারসে প্রোবলী) তদখুন। আষিা েষেযি জনয আপরন NYC DCWP ও
তদখষে পাষিন।
রনউ ইয়কে রসটি এবিং রনউ ইয়কে তেট মানবারধকাি আইন (Human Rights Laws), এবিং প্ররেবন্ধকোেুক্ত
আষমরিকা বাসীষদি জনয আইন (Americans with Disabilities Act) অনুোয়ী "প্ররেবন্ধকো" (ো িািীরিক
অসুস্থোষকও অন্তভুে ক্ত কষি) োকা কমেিািীষদি নযােয বাসস্থান প্রদান কিাি জনয রনষয়াগকািীষদি তে দায়বদ্ধো
আষছ তস রবেষয় োষদি ওয়ারকবহাল োকষে হষব। ছু টি তদওয়া নযােয বাসস্থান প্রদান কিাি একটি ধিন। এই
তবেষমযি আইনগুরলি সষবেন ছু টি তদওয়াি আবরিযকো তনই, রকন্তু তসই আইন অনুোয়ী, রনষয়াগকািীি নীরে
(এবিং পরিবাি এবিং রিরকৎসা সিংক্রান্ত ছু টি আইন (Family and Medical Leave Act), অনুোয়ী োি তবরি
ছু টি) অনুোয়ী একজন রনষয়াগকািীষক েরদ সাধািণ তে সষবেন ছু টি, োি তবরি ছু টি তদওয়াি প্রষয়াজন পষ়ি
োহষল রনষয়াকািীি খুব তবরি অসুরবধা না হষল তসই ছু টি রদষে হষে পাষি।
আমাি বেবিা িমস্ত আবরশের্তা যমপ চিাি েপিও র্মক চািী এবিং/অথবা গ্রাহর্িা COVID-19 এি
িিংস্পপশক এপি রর্ আমাি ওেি যর্াপ া দায় বতকাপব?
দায় সম্পরকে ে রবেষয়ি জনয আপনাি রবমা প্রদানকািী এবিং আইনজীবীষক রজজ্ঞাসা করুন।

স্বাস্থে যিবা এবিং মা রির্ স্বাস্থে িহায়তায় প্রপবশারধর্াি
আমাি রর্েু র্মক চািীপদি ডাক্তাি াও থার্পত োপি। আরম তাপদি যর্াথায় যিফাি র্িব?
• কমেিািীষদি স্বাস্থয তসবা খুাঁষজ তপষে সহায়ো কিাি জনয োষদিষক আপনাি তকাম্পারনি স্বাস্থয রবমা
•

পরিকল্পনাি সাম্প্ররেক স্বাস্থয তসবা প্রদানকািীি রডষিক্টিী রবেিণ করুন।
আপরন েরদ একটি তছাষটা বযবসারয়ক প্ররেষ্ঠান হন এবিং কমেিািীষদি রবমা প্রদান না কষিন, োহষল
োষদি জানান তে রবনামূষলয বা কম-খিিায় স্বাস্থয তসবা তকাোয় পাওয়া োষব ো জানষে োিা 311
নম্বষি তফান কিষে পাষিন।

•

রবনামূষলয COVID-19 তটরেিং সম্পষকে েেয প্রদান করুন।

•

অসুস্থ হষল কী কিষে হষব তস সম্পষকে েেয প্রদান করুন।

আমাপদি অপ র্ র্মক চািী COVID-19 এ বন্ধু এবিং আত্মীয় স্বি পদি হারিপয়পে । মা রির্ স্বাপস্থেি
র্ী রিপিািক উেিব্ধ?
আপনাি কমেিািীষক আশ্বস্ত করুন তে রবহ্বলো, দুুঃখ, উরিগ্নো, ভীে তবাধ কিা, বা ঘুষমি সমসযাি মষো
অসুরবধাগুরল স্বাভারবক। nyc.gov/nycwell এ "App Library" (অযাপ লাইষেরি)-তে োন অনলাইন সিঞ্জাষমি
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জনয ো আপনাষক আপনাি স্বাস্থয এবিং মানরসক সুস্থো রনয়ন্ত্রণ কিষে সাহােয কিষব। কমীিা একটি রবনামূষলযি
এবিং তগাপনীয় মানরসক স্বাস্থয সহায়ো পরিষেবা NYC Well (NYC ওষয়ল)-এ পিামিেদাোষদি সাষে তোগাষোগ
কিষে পাষিন। NYC Well কমীিা 24/7 উপরস্থে িষয়ষছন এবিং োিা সিংরিপ্ত কাউষন্সরলিং ও পরিিেোি জনয
তিফাষিল প্রদান কিষে পািষবন:
•

888-692-9355 নম্বষি তফান করুন।

•

nyc.gov/nycwell এ অনলাইন িযাট করুন।

রনউ ইয়কে িাষজযি COVID-19 মানরসক সহায়োি তহল্পলাইনও উপলভয এবিং রবষিেভাষব প্ররিিণপ্রাপ্ত তস্বচ্ছাষসবী
তপিাদািিা তসখাষন পরিষেবা প্রদান কষিন। সপ্তাষহ সাে রদন, সকাল 8টা তেষক িাে 10টা অবরধ 844-8639314 নম্বষি োিা উপরস্থে োষকন তিানাি জনয, সহায়ো এবিং পরিিেোি তিফািাল প্রদান কিাি জনয।
কমেস্থষল এক রমরনট নীিবো পালন কষি, শ্রদ্ধা জানাষনাি একটি অনলাইন তপজ তেরি কষি বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপষনি জনয
দূিবেী জমাষয়ষেি আষয়াজন কিাি মষো উপাষয় মািা োওয়া কমেিািীষদি আত্মাি িারন্ত কামনাি উপায়গুরল
রবষবিনা করুন। তকান উপায়টি উপেুক্ত হষব ো কমেস্থষল সিংস্কৃ রে এবিং পরিবাষিি ইচ্ছাি ওপি রনভে ি কিষব।

িামারির্ দূিত্ব
িম্ভব হপি আমাি র্মক চািীিা রর্ দূি যথপর্ র্াি র্িা অরবিত িাখ্পত োিপব?

হযাাঁ। বার়ি তেষক কাজ কিা (তটরলষফাষন কাজ কিা) অরবিে িাখাি নীরে NYC-তক COVID-19 এি সিংক্রমণ
কমাষে এবিং তে কমেিািীষদি োষদি কাজ সম্পাদন কিাি জনয অবিযই কমেস্থষল রিষপাটে কিষে হয় োষদি
সুিরিে িাখষে সহায়ো কিষব।
আমাি র্মক চািীিা বার়ি যথপর্ র্াি র্িপত োিপব
যর্াপ া উোয় আপে?

া। র্মক স্থপি যিার্িিংখ্ো র্মাবাি আি রর্

হযাাঁ। কাষজি সময় এবিং রদন আগুরপছু কষি কমেস্থষল কমীি সিংখযা কমান। কমেস্থষল েে কম তলাক োকষব
সামারজক দূিে বজায় িাখা েে সহজেি হষব।
র্মক স্থপি রর্ আমাি র্মকচািীপদি িামারির্ দূিত্ব যমপ চিপত হপব? িামারির্ দূিপত্বি
যপ্রাপোর্িগুরি র্ত রদ থার্পব?
হযাাঁ, কমেিািীষদি অবিযই িািীরিক দূিে বজায় িাখষে হষব। COVID-19 এি রবস্তাি তিাধ কিষে সামারজক
দূিষেি ভূ রমকা গুরুেপূণে। এমনরক একবাি অনযানয রনষেধাজ্ঞাগুষলা েু ষল তনওয়া হষলও, সামারজক দূিে, মুষখি
আবিষণি বযবহাি এবিং হাষেি উন্নে স্বাস্থযরবরধি অভযাসগুষলা অরবিে িাখা জরুরি োকষব। সামারজক দূিষেি
রনষদে িাবলীি পরিবেে নগুরল সম্পষকে জানষে NYS এবিং NYC-ি রবজ্ঞরপ্তগুরলি ওপি নজি িাখুন।
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র্মক চািীপদি র্াপিি প্রর্ৃরতি ি ে এবিং র্মক স্থপিি েঠ প্রণািীি ি ে, আমাি র্মক চািীিা র পিপদি
মপধে িামারির্ দূিত্ব বিায় িাখ্পত া োিপি, আমাি র্ী র্িা উরচৎ?
কমীষদি েরদ 6 ফু ট দূিষেি মষধয োকষেই হয়, োষদি সবসময় অবিযই একটি মুষখি আবিণ পষি োকষে হষব।
অরফষসি কাজ বা অনযানয কাজ তে তিষত্র োষদি গ্রাহক বা অনযষদি সাষে সামনাসামরন আলাপিারিোি প্রষয়াজন
তনই, তসষিষত্র কষয়কজন বা সকল কমীষক তটরলষফাষন কাজ কিাি অনুমরে রদন। তটরলষফাষন কাজ কিা একটি
রবকল্প না হষল, কমেিািীষদি মষধয েোসম্ভব তবরি দূিে বজায় িাখাি বযবস্থা করুন। তকাষনা রনরদে ষ্ট সমষয়
কমেিািীি সিংখযা নুযনেম কিাি জনয কাষজি রিফটগুরলষক আগুরপছু কষি রদন। সম্ভব হষল, তডস্কগুরলি মষধয
বযবধান িাখুন। রমটিিং রুমগুরলষক কাষজি জায়গায় পরিণে করুন। কমীষদি ধািণা জানাষে বলুন। সৃজনিীল
তহান!
যে িায়োগুরি রদপয় যবরশ োতায়াত র্িা হয় যিগুরিি ি ে আমাি র্ী িোর্বচ বা যপ্রাপোর্ি
র্ােক র্ি র্িা উরচৎ? উদাহিণস্বরূে, এর্ই িমপয় এর্টি রিফপে র্তি বেরক্তপর্ অ ুমরত যদওয়া
োপব?
সম্ভব হষল, তে জায়গাগুরল রদষয় তবরি োোয়াে কিা হয় তসই জায়গাগুরলষে কমেিািীষদি িািীরিক দুিে বজায়
িাখাি বযবস্থা কষি পুনিায় গঠন করুন। রলফষটি মষো, দৃঢ়ভাষব আবদ্ধ জায়গাগুরলষে, একই সমষয় একজষনি
তবরি বযরক্ত োকাি জায়গা োকষল, তসখাষন সবোরধক েেজন োকষে পািষবন োি সিংখযা 50% এি কম করুন
এবিং তসখাষন োকা সকষল মুষখি আবিণ পিা বাধযোমূলক করুন। রলফট তেখান তেষক ওষঠ তসখাষন একটি
রলফষট কেজন উঠষে পািষবন োি সিংখযা রনষদে ি কষি এবিং োি তবরি তলাক হষয় তগষল পষিি রলফষটি জনয
অষপিা কিাি, এবিং মুষখি আবিণ পিাি রনষদে ি রদষয় তপাোি লাগান। কমীষদি রসর়ি বযবহাি কিষে
উৎসারহে করুন।
তভেষি এবিং বাইষি লাইনগুরল পরিিালনা করুন। তলাকজনষক তকাোয় দাাঁ়িাষে হষব ো তদরখষয় তটপ বা অনযানয
মাকে াি িাখুন োষে োিা অনযরদষকি তলাকটিি তেষক 6 ফু ট দূিষে োষকন। তলাক িলািষলি জনয পেোপ্ত জায়গা
িাখুন। অষপিািে গ্রাহকষদি সামারজক দূিষেি আবরিযকোগুরল মষন করিষয় তদওয়াি তপাোিগুরল লাগান।
আরম রর্ িাম ািামর রমটিিং র্িপত োরি? রমটিিংপয় অিংশগ্রহণর্ািী বেরক্তি যর্াপ া িবক ারধর্ িিংখ্ো
আপে?
েোসম্ভব, রমটিিংষয়ি রবকল্প পদ্ধরেগুরল বযবহাি করুন, তেমন তটরলষফান এবিং রভরডও কনফাষিন্স। সামনাসামরন
রমটিিংগুরল একটি স্বল্প সিংখযক কমীি মষধয সীমাবদ্ধ িাখুন, রমটিিংষয়ি জনয ব়ি কনফাষিন্স রুম বা তখালা জায়গা
বযবহাি করুন, এবিং অন্তে 6 ফু ট িািীরিক দূিে বজায় িাখুন।

"র িােত্তা বা আিি র্ািটিি ি ে এর্টি তু ি ামূি র্ম দূিপত্ব থার্া আবরশের্ া হপি 6 ফুে দূিত্ব
বিায় িাখ্া র রিত র্রু " বিপত র্ী যবাঝায়?
এি অেে এই তে কমেিািীিা োষদি কাষজি অেযাবিযক অিংি রহষসষব 6 ফু ট দূিে বজায় িাখষে না পািষল, োষদি
একটি মুষখি আবিণ পিষে হষব। উদাহিণস্বরূপ, রনিাপত্তাি তপ্রাষটাকল অনুোয়ী একজন কমেিািী মই তবষয়
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ওঠাি সময় আি একজন কমেিািীষক মই ধষি িাখষে হষল, 6 ফু ট দূিে বজায় িাখা সম্ভব নয়। এই তিষত্র,
দুজনষকই মুষখি আবিণ পিষে হষব।
ওয়োিহাউি বা টর্রুপমি র্মীপদি মপতা - র্মীিা - যেরিভারি র্িা র্মী বা ওয়োিহাউপি আিা
অ েপদি িাপথ র্ীভাপব র্থাবাতকা বিপব ?
তডরলভারি কমীষদি সাষে কাজ কিা বা কষোপকেষনি সময়, কমেিািীিা কাজ কিাি সময় কমেস্থষল ইরেমষধয তে
সকল সাবধানো অবলম্বন কিষছন তসগুরল োষদি তমষন িলষে হষব -- েোসম্ভব দূিে বজায় িাখা, অনয
তলাকজষনি 6 ফু ষটি মষধয োকষল মুষখি আবিণ পিা, রনয়রমেভাষব হাে তধায়া এবিং োষদি মুখ স্পিে কিা
এর়িষয় িলা। ড্রাইভািষদি গার়িি মষধয োকষে বলা এবিং পযাষকজগুরলি জনয স্বািি কিাি সময় োষদি রনজস্ব
তপন বযবহাি কিাি মষো অনযানয সাবধানোগুষলা কােেকি করুন।

মুপখ্ি আবিণিমূহ েিা
র্মক স্থপি আমাি র্মক চািীপদি রর্ মুপখ্ি আবিণ েিপত হপব?
কমেিািীিা োষদি রনষজষদি মষধয এবিং অনযষদি তেষক অন্তে 6 ফু ট দূিে বজায় িাখষে না পািষল োষদি অবিযই
একটি মুষখি আবিণ পিা উরিৎ। তকউ কমেিািীষদি 6 ফু ট দূিষেি মষধয িষল এষল সষঙ্গ সষঙ্গ পষি তনওয়াি জনয
োষদি একটি মুষখি আবিণ প্রস্তুে িাখষে হষব।
েরদ তকাষনা কমেিািী একট মুষখি আবিণ পষি কাজ কিষে িািীরিকভাষব অপািগ হন এবিং কাজটি কিাি জনয
িািীরিক দূিে বজায় িাখা না োয়, োহষল রসটিি মানবারধকাি আইষনি আবরিযকো অনুোয়ী আপরন আপনাি
বযবসাি রবষিে তকাষনা অসুরবধা না কষি একটি নযােয বষদাবস্ত কিষে পািষবন রকনা তস সম্পষকে আপনাষক
কমেিািীি সাষে একটি সহষোগী বাকযালাপ কিষে হষব। উদাহিণস্বরূপ, আপরন কমেিািীটিষক এমন তকাষনা কাজ
অপেণ কিষে পাষিন তেখাষন অনযষদি কাছাকারছ োকাি প্রষয়াজন হয় না, বা আপরন কমেিািীটিষক তফাষন কাজ
কিাি সুষোষগি প্রস্তাব রদষে পাষিন। অনয রবকল্পগুরল কাজ না কিষল, আপনাষক অনুপরস্থরেি জনয একটি ছু টি
রদষে হষে পাষি।
আমাপর্ রর্ র্মক চািীপদি মুপখ্ি আবিণ প্রদা র্িপত হপব া র্মক চািীিা র পিিাই তাপদি বেবস্থা
র্িপব ?
আপনাষক, রবনামূষলয, আপনাি কমেিািীষদি মুষখি আবিণ প্রদান কিষে হষব। সবসময় পেোপ্ত তোগান িাখুন।
কমেিািীষদি আনা মুষখি আবিণগুরল নুযনেম মানদণ্ড পূিণ কিষল আপরন োষদি তসগুরল আনাি ও পিাি

অনুমরে রদষে পাষিন। শ্বাসেযাগ কিাি ভালভ সহ একটি মুষখি আবিণ বযবহাি কিা উরিে য় কািণ একটি
মুষখি আবিণ রহষসষব এটিি মাধযষম অপরিশুদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাষসি বাোস তবর়িষয় অষনযি কাষছ তেষে পাষি। তছাষটা
বযবসারয়ক প্ররেষ্ঠানগুরল রবনামূষলয মুষখি আবিণগুরল তপষে পাষি। আষিা জানষে,
nyc.gov/nycbusiness/article/free-face-coveringsতদখুন।
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শািীরির্ দূিত্ব এবিং মুপখ্ি আবিপণি র য়মাবিী যমপ চিপত অস্বীর্াি র্িা এর্ি যিতা, গ্রাহর্,
বা রভরিেিপর্ আমাি র্ীভাপব িামিাপ া উরচৎ?
NYS রনবোহী আষদি 202.34 অনুোয়ী, একটি বযবসারয়ক প্ররেষ্ঠানষক তক্রোষদি জনয মুষখি আবিণ পিা সম্পষকে
কষঠাি রনয়মাবলী তসট কিষে হষব এবিং মুষখি আবিণ না পিষল োষদি পরিষেবা তদওয়া হষব না, এই
রবেয়টিষকও োি মষধয অন্তভুে ক্ত কিষে হষব। এবিং োিা NYS রনবোহী আষদষিি আবরিযকো অনুোয়ী বার়িি
বাইষি োকাকালীন িািীরিক দূিে বজায় িাখা না তগষল সকলষক মুষখি আবিণ পরার আবরিযকো সম্পষকে
তক্রোষদি রিরিে কিষে সাইনগুরল তপাে কিষে পাষিন। মুষখি আবিণ এবিং িািীরিক দূিে বজায় সম্পষকে
রনয়মাবলী সহ, একজন তক্রো, বযবসাি রনয়মাবলী তমষন িলষে অস্বীকাি কিষল, আপরন তসই বযরক্তষক িষল তেষে
বলষে পাষিন।
েরদও, েরদ তকউ জানায় তে োি একটি প্ররেবন্ধকো োকাি জনয তস মুষখি আবিণ পিষে পািষবন না, আপরন
আপনাি বযবসাি রবষিে তকাষনা অসুরবধা না কষি একটি নযােয বষদাবস্ত কিষে পািষবন রকনা তস সম্পষকে
আপনাষক কমেিািীি সাষে অবিযই আষলািনা কিষে হষব। আপনাষক, আপনাি বযবসা, আপনাি কমী, এবিং
আপনাি অনযানয গ্রাহকষদি জনয কােেকি হষব, এমন রবকল্প বষদাবস্তগুরল প্রদান কিাি তিষ্টা কিষে হষব।
বযবসাি পষি রবষিে অসুরবধা সৃরষ্ট না কষি প্রেযষক বযবসাি এই বষদাবস্তগুরল কিাি সিমোি ওপষি রভরত্ত
কষি এই বষদাবস্তগুরল আলাদা হষব। জীবন বা বযরক্তগে সম্পরত্তি তিষত্র রবপজ্জনক হষে পাষি এমন একটি জরুরি
পরিরস্থরে বা অবস্থা উদ্ভূ ে হষল, 911 নম্বষি তফান করুন।
এর্টি "স্বীর্ৃত" মুপখ্ি আবিণ বিপত র্ী যবাঝায়?
অনুগ্রহ কষি মুষখি আবিণ সম্পরকে ে এই প্রায়িই রজজ্ঞারসে প্রোবলী তদখুন:
www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf.
র্মক চািীিা মুপখ্ি আবিণ েিপি রর্ তাপদি র পিপদি মপধে এবিং অ েপদি িাপথ 6 ফুে দূিত্ব বিায়
িাখ্পত হপব?
মুষখি আবিষণি বযবহাি িািীরিক দূিে বজায় িাখাি রবকল্প হওয়া উরিৎ নয়। তেখাষন সম্ভব হষব তসখাষন
কমেিািীষদি এষক অপষিি তেষক অন্তে 6 ফু ট দূিে বজায় িাখষে হষব। েখন 6 ফু ট দূিে বজায় িাখা সম্ভব হষব
না, েখন কমেিািীষদি অবিযই একটি মুষখি আবিণ পিষে হষব।
আরম রর্ র্মক চািীপদি িবিময় এর্টি মুপখ্ি আবিণ েিা বাধেতামূির্ র্িপত োরি, এম রর্
শারিরির্ দূিত্ব বিায় িাখ্া যেপিও?
হযাাঁ, সাধািণভাষব, আবরিযকোটি হল েখন কমেিািীিা রনষজষদি মষধয অন্তে 6 ফু ট দূিে বজায় িাখষে পািষবন
না েখন একটি মুষখি আবিণ পিাি। রনষয়াগকািীিা একটি আষিা কষঠাি নীরে আষিাপ কিষে পাষিন এবিং এষক
অপষিি মষধয 6 ফু ট দূিে বজায় িাখা তগষলও মুষখি আবিষণি বযবহাি বাধযোমূলক কিষে পাষিন। েরদও,
ওপষি তেিকম বলা হষয়ষছ, েরদ তকউ জানায় তে োি একটি িািীরিক অসুস্থো োকাি জনয রেরন মুষখি আবিণ
পিষে পািষবন না, আপরন আপনাি বযবসাি রবষিে তকাষনা অসুরবধা না কষি একটি নযােয বষদাবস্ত কিষে
পািষবন রকনা তস সম্পষকে আপনাষক কমেিািীি সাষে অবিযই আষলািনা কিষে হষব।
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রিষল্পি ওপি রনভে ি কষি রভন্ন আবরিযকো হষে পাষি। রবস্তারিে েষেযি জনয “NY Forward” (রনউ ইয়কে
ফষিায়াডে) পিীিা করুন।
আমাি র্মক চািীিা মুপখ্ি আবিণ েিপত চা

া বপি যিটি েিপত অস্বীর্াি র্িপি র্ী হপব?

মুষখি আবিণ পিাি গুরুে সম্পষকে সমস্ত কমেিািীষক রিরিে কষি েু লুন। গভনেি এবিং তময়ষিি রনষদে ি বা
রনষয়াগকািীি নীরেি আবরিযকো অনুোয়ী একজন কমেিািীি মুষখি আবিণ পিা বাধযোমূলক হওয়া সষেও
েরদ একজন কমেিািী তসটি পিষে অস্বীকাি কষিন, এবিং তসই অস্বীকাি কিাি তকাষনা রিরকৎসা সিংক্রান্ত কািণ না
োষক, োহষল রনষয়াগকািী িারস্তমূলক বযবস্থা রনষে পাষিন।
আমাি রর্ শ্বািতোে র্িাি ভািভ েুক্ত মুপখ্ি আবিণ বেবহাি র্িা উরচৎ?
না। একটি শ্বাসেযাগ কিাি ভালভ েুক্ত মুষখি আবিণ েযাগ কিা রনুঃশ্বাষসি সাষে অপরিশুদ্ধ বাোস রনগেমন
কষি, ো মুষখি আবিণষক কম কােেকি কষি তোষল।
এর্ি র্মীি ি ে আমাপর্ র্য়টি মুপখ্ি আবিণ প্রদা র্িপত হপব?
োষে প্ররেরদন একটি পরিষ্কাি, নষ্ট না হওয়া মুষখি আবিণ রনরিে কিা োয় তসইজনয োষদি একটি কাপষ়িি
তেরি মুষখি আবিণ রদন বা তফষল তদওয়া োষব এমন একারধক মুষখি আবিণ রদন।

হাপতি উন্নত স্বাস্থেরবরধ এবিং েরিষ্কিপণি যপ্রাপোর্িিমূহ
আমাি অরফপিি িায়োটি এখ্ রর্েু রদপ ি ি ে খ্ারি থার্পব। আমাি র্মক চািীিা রফপি আিাি
আপে আমাপর্ রর্ যর্াপ া রবপশে েরিষ্কাি র্িাি বপদাবস্ত র্িপত হপব?
কমেস্থষল রফষি আসাি আষগ, দিজাি ক়িা, হােল এবিং কলগুরলি মষো প্রায়িই স্পিে কিা পৃষ্ঠেল এবিং বস্তুসমূহ
সহ একটি তদনরদন পরিষ্কিণ এবিং জীবাণুমুক্তকিণ পরিিারলে করুন। রবরডিংটিি েরদ বায়ু বা জল সঞ্চলষনি
মষো তকাষনা পদ্ধরে োষক, দীঘেরদষনি অিলাবস্থাি পষি রসষেমটি আবাি শুরু কিাি জনয প্রস্তুেকেে াি
সুপারিিগুরল তমষন িলুন।

আমাি বেবিাি িায়োটি রর্েু রদপ ি ি ে খ্ারি েপ়ি রেি। িি রর্ র্মক চািী এবিং অ েপদি ো
র্িাি েপে র িােদ?
একটি রবরডিং খারল োকষল বা তসখাষন তলাক কম োকষল, োরম্বিং রসষেষমি জল জষম োওয়াি সম্ভাবনা োষক।
জষম োকা জল রবরডিং বাসীষদি জনয েুাঁ রক তেরি কিষে পাষি। জমা জষলি জায়গায় তপৌিসভাি জষলি সিবিাহ
তেষক টাটকা জল রনষয় এই েুাঁ রকগুরল প্রিমষনি বযাপাষি পদষিপ তনওয়া সম্পষকে আপনাি রবরডিং পরিিালষকি
সাষে কো বলুন। রবরডিংষয়ি মারলক, পরিিালক, ইরঞ্জরনয়াি, অপাষিটি এবিং সুপারিষন্টষডন্টষদি জনয রবস্তারিে
রনষদে রিকা “Guidance for Returning Building Water Systems to Service After Prolonged
Shutdown“ (দীঘেরদন বন্ধ োকাি পষি রবরডিংষয়ি জল সিবিাষহি বযবস্থা পুনিায় িালু কিাি জনয রনষদে রিকা)
তদখুন।
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আমাপর্ রর্ িিংপোে-মুক্ত হোন্ড িোর োইিাি রদপত হপব?

হযাাঁ। তিয়াি কিা পৃষ্ঠেল, েন্ত্রপারে এবিং সিঞ্জাম োকা অঞ্চলগুরলষে অন্তে 60% অযালষকাহল েুক্ত সিংষোগ মুক্ত
হযান্ড সযারনটাইজাি িাখা আপনাি কমী, গ্রাহক, রভরজটি এবিং তক্রোষদি হাষেি উন্নে স্বাস্থযরবরধ উন্নীেকিষণি
একটি অসাধািণ উপায়।
আমাি র্মীপদি রর্ গ্লাভি েিপত হপব?
রনয়রমে গ্লাভষসি বযবহাষিি সুপারিি কিা হয় না। CDC বযাখযা কষি তে সাধািণে অসুস্থ কারুি পরিষ্কাি বা
পরিিেো কিাি জনয গ্লাভস প্রষয়াজন। অনযানয তবরিিভাগ তিষত্র, গ্লাভস পিাি প্রষয়াজন তনই এবিং তসটি জীবাণুি
সিংক্রমষণি কািণ হষে পাষি। রনষজষক সুিরিে িাখাি সবষেষক ভাষলা উপায় হল সাবান ও জল রদষয় 20 তসষকন্ড
ধষি হাে তধায়া, বা অন্তে 60% অযালষকাহল েুক্ত হযান্ড সযারনটাইজাি বযবহাি কিা।
রমটিিং রুম, িান্নাঘি এবিং বাথরুপমি মপতা ির্পিি বেবহােক িায়োগুরিপর্ আমাপর্ র্তবাি
েরিষ্কাি র্িপত হপব?
কমপষি প্ররেরদন একবাি পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমক্ত
ু করুন, এবিং তিয়াি কিা রজরনসগুরল (তেমন সিঞ্জামসমূহ),
প্রায়িই স্পিে কিা পৃষ্ঠেল, এবিং তে জায়গাগুরল োোয়াষেি জনয খুব তবরি বযবহাি কিা হয় এবিং সাধািণ
জায়গাগুরল আষিা ঘনঘন পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমক্ত
ু করুন। খুব তবরি স্পিে কিা পৃষ্ঠেল এবিং রজরনসগুরল
রমটিিংষয়ি তটরবল, তিয়াষিি হােল, দিজাি ক়িা, তকরবষনট তখালাি হযাষন্ডল, তিরিজাষিটি দিজাি হযাষন্ডল,
কল, টয়ষলট এবিং আষলাি সুইিগুরলষক অন্তভুে ক্ত কষি। পরিষ্কিষণি রনষদে রিকা তদখুন।

তহলষমট এবিং মুষখি বষমেি মষো, রনষয়াগকািীি-মারলকানাধীন সিঞ্জাম, প্ররে রিফষটি পষি জীবাণুমুক্ত কিষে
হষব। সিঞ্জামটিি রভেিটি পরিষ্কাি এবিং জীবাণুু্মুক্ত করুন, োিপি বাইষিটা, োিপি সাবান ও জল রদষয় হাে
ধুন।
তে সমস্ত কমীষদি রনজস্ব িক্ত টু রপ এবিং সিঞ্জাম আষছ োষদি েোেে পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমুক্ত কিাি সামগ্রীগুরল
তদওয়া সহ, একই পরিষ্কিষণি তপ্রাষটাকল তমষন িলষে উৎসারহে করুন। এই ধিষনি পরিষ্কাি সম্পূণে কিাি জনয
সময় লাগষছ োি রবরনমষয় তবেন রদন।
বায়ু চিাচি বেবস্থা রর্ COVID-19 োন্সরমে র্িপত োপি? র্মক চািী এবিং অ েপদি িুিরেত িাখ্পত
আরম র্ী বেবস্থা র পত োরি?
বেে মান প্রমাণ সীরমে এবিং একটি বায়ু িলািল বযবস্থায় প্রষবি কিা বায়ু ভাইিাসটি ট্রান্সরমট কিষব এিকম রকছু
বষল না। েরদও, এয়াি করন্ডিরনিং ইউরনট, বায়ু প্রবাষহি নারল বা পাখাগুরল (বযরক্তগে বা ঘষিি পাখা) তেষক
জায়গাগুরল জুষ়ি বায়ুি সষবষগ িলািল, ড্রপষলটগুরলষক 6 ফু ষটি তবরি দূষি রনষয় তেষে পাষি। রবষবিনা করুন:
o বায়ু িলািষলি জানলা এবিং পাখাগুরলষক উৎস তেষক ওপষিি রদষক আবরেে ে কিষে রনষদে রিে
করুন।
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o কমেিািী এবিং এবিং গ্রাহকষদি এমনভাষব িাখুন োষে োিা সিাসরি বায়ু প্রবাষহি মুষখামুরখ না
োষকন।
o খুব তবরি বায়ু প্রবারহে হওয়া ঘিগুরলষে, অনযষদি তেষক 6 ফু ট দূিে িাখা তগষলও কমেিািীষদি
মুষখি আবিণ পিা বাধযোমূলক করুন।
তসইসাষে, আপনাি জায়গা অনুোয়ী, উপেুক্তো রহষসষব, বায়ু িলািল উন্নে কিষে এই পদষিপগুরল রনন:
o বাইষিি বাোস রভেষি তঢাকাষনাি সম্ভাবনা 100% পেেন্ত বা়িাবাি তিষ্টা করুন (প্রেষম োপমাত্রা
এবিং আদ্রো উভয় রনয়ন্ত্রণ তসইসাষে বাইষিি/রভেষিি বাোষসি মাষনি রবেয়গুরলি জনয HVAC
রসষেষমি সিমোগুরলি সাষে সিংগরে োিাই কষি রনন)।
o সম্ভব হষল, তলাক োকা জায়গাগুরলষে সামরগ্রক বায়ু প্রবাহ বা়িান।
o োপমাত্রা বা তলাক োকাি ওপি রভরত্ত কষি বাোষসি সিবিাহ রনয়ন্ত্রণ কিা রডমযান্ড-কষরাল
তভরন্টষলিন (demand-control ventilation, DCV) রনয়ন্ত্রণগুরল রনরিয় করুন।
o পরিষবিগে পরিরস্থরে এবিং রবরডিংষয়ি আবরিযকোগুরল অনুমরে রদষল বাইষিি বাোস রদষয়
রভেষিি বাোসষক আবরেে ে কিা বা়িাষে স্বাভারবক বায়ু িলািল (উদাহিণস্বরূপ, সম্ভব ও রনিাপদ
হষল জানলা খুষল রদন) বযবহাি কিাি কো রবষবিনা করুন।
o বায়ু প্রবাষহি রডজাইষনি রবষিে তকাষনা পরিবেে ন না কষি তকন্দ্রীয় বায়ু পরিষিাধন েেটা সম্ভব
উন্নে করুন (MERV 13 বা 14)
▪ রফল্টাি েোেেভাষব লাগাষনা হষয়ষছ রকনা ো রনরিে কিষে এবিং রফল্টাষিি বাইপাস
নুযনেম কিাি উপায়গুরল পিীিা কিষে রফল্টাি হাউরসিং এবিং োকগুরল পেেষবিণ করুন।
o লঘুকিণ বায়ু িলািল সবোরধক কিষে তকউ না োকাি সমষয়ও বায়ু িলািল বযবস্থা িালু িাখাি কো
রবষবিনা করুন।
o রনরিে করুন তে কমেষিষত্র তলাক োকাকালীন তিেরুম তফরসরলটিগুরলষে এেহে ফযানগুরল কাজ
কষি এবিং পূণে িমোয় িষল।
োর্পোপে োওয়া েোপর্িগুরি আমাপদি র্ীভাপব েরিচাি া র্িা উরচৎ?
পযাষকজগুরল সহ, ডাকষোষগ আসা রজরনসগুরল পরিিালনা কিাি সময় হাষেি উত্তম স্বাস্থযরবরধ অনুিীলন করুন।

যোোপোে ও প্ররশেণ
আমাি র্মক চািীপদি COVID-19 র িােত্তা যপ্রাপোর্িগুরি িম্পপর্ক মপ র্রিপয় যদওয়াি রচহ্নগুরি
আরম যর্াথায় োব?
NYC স্বাস্থয দপ্তষিি (NYC Health Department) তেষক আপরন রবনামূষলয রবরবধ ভাোয় রিহ্নগুরল তপষে
পাষিন। 311 নম্বষি তফান করুন বা www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
তেষক ডাউনষলাড করুন:
o রবস্তাি োমান
o সামারজক দূিে
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o আপনাি হাে তধান
o কারিি সময় মুখ ঢাকুন
COVID-19 র িােত্তাি যপ্রাপোর্িগুরি িম্পপর্ক আমাপর্ আমাি র্মক চািীপদি র্ীভাপব প্ররশেণ রদপত
হপব?
•
•

আপনাি কমেিািীিা কে ভাষলাভাষব COVID-19 তপ্রাষটাকলগুরল তমষন িলষছ োি ওপি নজি িাখুন।
আপনাি রনিাপত্তা পরিকল্পনা বািবাি তিাষখ প়িাি মষো তকাষনা জায়গায় লাগান োষে তসটা সবসময়
কমেিািীষদি তিাষখ পষ়ি। পরিকল্পনাটি আপনাি কমেিািীষদি মষধয রবেিণ করুন োষে োিা জানষে
পাষিন কী প্রেযািা কিা হয়।

•

প্ররিিণ এবিং রিিা তদওয়া প্রষয়াজন অনুোয়ী পুনিাবৃে করুন। কমেিািীষদি প্রে রজজ্ঞাসা কিাি এবিং

•

উষিগ উত্থাপষনি জনয একটি পদ্ধরে িাখুন।
োষদি নেু ন রনষয়াগ কিা হষয়ষছ, ইন্টানে, তস্বচ্ছাষসবক, অস্থায়ী কমী এবিং ঠিকাদািষদি প্ররিিণ তদওয়া
রনরিে করুন। রবরভন্ন ধিষনি তোগাষোষগি মাধযম বযবহাি করুন: ইষমল, বুষলটিন তবাষডে লাগাষনা,
তঘােণা।

•

কমেিািীিা তে ভাো তবাষেন তসই ভাোয় তোগাষোগ করুন।

র পদক শ ায় যে রচহ্নগুরিি প্রস্তাব যদওয়া হপয়পে তাি রর্ যর্াপ া দৃশেমা তা বা র রদক ি আর্াি আপে?
রিহ্নগুরলি আকাি সম্পষকে তকাষনা আবরিযকো তনই। কমী, তক্রো এবিং গ্রাহকিা সহষজ তদখষে এবিং প়িষে
পািষবন এিকম রিহ্নগুরল লাগান। রিহ্নগুরল হল COVID-19 প্রিমষনি িিোগুরল সম্পষকে মানুেষক মষন করিষয়
তদওয়াি একটি উপায় এবিং আবরিযকোগুরল এবিং সবষেষক ভাষলা অভযাসগুরল সম্পষকে োিা তেন বুেষে পাষি
তসটিষক তসিকম সহজ করুন।

োতায়াত, ভ্রমণ, এবিং রভরিেিেণ
আমাি র্মক চািীিা র্াপি আিাি ি ে রর্ েণেরিবহ বেবহাি র্িপত োিপব ?
কমেিািীিা েরদ তটরলষফাষন কাজটি কিষে পাষিন োহষল োষদি ো কিাি অনুমরে রদন। কাষজ আসাি জনয
কমীষদি তহাঁ ষট বা বাইষক োোয়াে কিষে উৎসারহে করুন। কমীষদি সাবওষয় বা বাষস কষি োোয়াে কিষে
সহায়ো কিাি জনয কাষজি সময়সূরি আগুরপছু কষি রদন োষে োিা রভ়ি এ়িাষে পাষিন। তদরি কিাি আসাি
নমনীয় নীরে গঠন করুন োষে কমেিািীিা রভ়ি সাবওষয় বযবহাি না কষি তছষ়ি রদষে পাষিন, তসইসাষে
কমেিািীষদি মষন করিষয় রদন তে োোয়াষেি জনয োষদি তবরি সময় তদওয়া হষব।
আমাি র্মক চািীিা রর্ বেবিাি প্রপয়ািপ ভ্রমণ র্িপত োিপব ?
তে রমটিিং এবিং সমাষবষিি জনয সাধািণে ভ্রমণ কিাি প্রষয়াজন হয় তসষিষত্র সম্ভব হষল রভরডওকনফাষিরন্সিং বা
তটরলকনফাষিরন্সিংষয়ি বযবহাি কিাি তিষ্টা করুন। শুধুমাত্র মুষখামুরখ কিষে এমন কাজ-সম্পরকে ে রমটিিং বা
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সমাষবিগুরলষক বারেল কিা, অযাডজাে কিা বা সামরয়কভাষব স্থরগে িাখাি কো রবষবিনা করুন।
স্কু ি এবিং রশশু েরিচেক া যর্ন্দ্রগুরি র্পব খ্ুিপব? অরফি যখ্ািা এবিং স্কু িগুরি বাস্তরবর্ভাপব বন্ধ
থার্পি রশশু েরিচেক া র্ীভাপব র্িা হপব?
COVID-19 এি প্ররেরক্রয়াি পিবেী পেোয়গুরলি পরিকল্পনা কিাি জনয NYC রনিলস পরিশ্রম কষি িষলষছ রকন্তু
স্কু ল এবিং রিশু পরিিেো পুনিায় তখালাি তকাষনা োরিখ এখনও রস্থি কিা হয়রন।
র য়ম যমপ চিা র রিত র্িপত রিটিি েেক পবের্েণ রর্ অরফপি রভরিে র্িপব ?

হযাাঁ। রিওষপরনিংষয়ি আবরিযকোগুরল কীভাষব তমষন িলষে হষব তস সম্পষকে রনউ ইয়কে রসটি অরফসগুরলষক রিরিে
কষি েু লষব। রনয়ম োষে তমষন িলা হয় ো রনরিে কিষে পেেষবিকগণ অরফষস রভরজট কিষে পাষিন।
েরিরস্থরত যেম হপব যিই অ ুোয়ী NYC স্বাস্থে দপ্তি (NYC Health Department) তাি িুোরিশগুরি েরিবতক
র্িপত োপি।

7.2.20
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