NYC COVID-19 সতর্কতার স্তর এবং সু পাররশর্ৃত পদক্ষেপসমূ হ
ঝুুঁরর্র স্তর
অতযন্ত ববরশ
COVID-19 এর অত্যন্ত
বেশি সাম্প্রদাশিক শেস্তার
উপশিত্। স্বািযসসো
পশরসেোগুশি COVID-19
বকসসর ফসি সমাচ্ছন্ন।

সাম্প্রদারির্ স্তর

বযরিবক্ষগক র জন্য সু পাররশর্ৃত পদক্ষেপসমূ হ

সরর্াক্ষরর জন্য সু পাররশর্ৃত পদক্ষেপসমূ হ

CDC হাই COVID-19
কশমউশিটি বিসেি* ত্ার
সাসে 90% এর বেশি
অযাশকউট বকিার বেড
দখি করা আসে

• হািিাগাদ োকুি: টিকা শিি এেং েুস্টার শিি।
• সমস্ত অেযন্তরীণ সেবজিীি পশরসেসি এেং জিেহুি োইসরর
জািগাি একটি বফস মাস্ক পরুি।
• অপশরহার্ব িি এমি শিিাকিাপ এেং জিাকীণব িািগুশি এশ়িসি
চিু ি, বর্মি শেত্সর েসস বরসস্তাোঁরাগুশিসত্ খাওিা।
• কমবিি সহ সকি সেবজিীি পশরসেসি সামাশজক দূরত্ব সেবাশিক
করুি।
• আপিার উপসগব োকসি; সংস্পসিব এসস োকসি; ভ্রমণ কসর
োকসি; পশরোসরর সদসয িি এমি এমি কাসরা সাসে বর্াগাসর্াগ
কসর োকসি পরীক্ষা করাি।
• োশ়িসত্ োকুি, শেসিে কসর অসু ি হসি ো সংস্পসিব এসস োকসি।

• উচ্চ স্তসরর পদসক্ষপগুশি অশেরত্ রাখু ি।
• জমাসিসত্র পশরসেসি শে়ি কম করুি।
• অপশরহার্ব িি এমি শিিাকিাসপর (বর্মি অেযন্তরীণ আহারাশদ) উপর
শেশিশিসেি প্রসিাগ করার কো শেসেচিা করুি, অত্যােিযকীি কাজগুশি
(বর্মি স্বািযসসো এেং স্কুি) চািু রাখার জিয বটশিওিাকব এেং বিল্টাশরং
প্রদাি করার কো শেসেচিা করুি।

• হাত্গুশি পশরষ্কার রাখু ি।
ববরশ
COVID-19 এর সাম্প্রদাশিক
শেস্তার বেশি রসিসে। NYCবত্ স্বািযসসো েযেিার উপর
চাপ র্সেষ্ট বেশি।

CDC উচ্চ COVID-19
সম্প্রদাি স্তর

• হািিাগাদ োকুি: টিকা শিি এেং েুস্টার শিি।
• সমস্ত অেযন্তরীণ সেবজিীি পশরসেসি এেং জিেহুি োইসরর
জািগাি একটি বফস মাস্ক পরুি।
• উচ্চ-ঝুোঁ শকপূ ণব কার্বকিাপ (বর্মি জিেহুি, অেযন্তরীণ জমাসিত্)
এ়িাসিার কো শেসেচিা করুি।
• সংখযা কশমসি জমাসিত্ সীশমত্ করুি।
• র্শদ আপিার উপসগব োসক ো সংস্পসিব এসস োসকি, সম্প্রশত্ ভ্রমণ
কসর োসকি ো বকাি ে়ি জমাসিসত্ উপশিত্ হসি োসকি ত্াহসি
পরীক্ষা করাি।
• অসু ি হসি ো সম্প্রশত্ COVID-19 এর সংস্পসিব এসস োকসি
োশ়িসত্ োকুি।

• মিযম স্তসরর পদসক্ষপগুশি অশেরত্ রাখু ি।
• সম্প্রদািগুশিসত্ পরীক্ষা এেং টিকা বদওিার ক্ষমত্া ো়িাি।
• সমশষ্টগত্ পশরসেসি পর্বাপ্ত টিকা, পরীক্ষা এেং আইসসিিসির ক্ষমত্া শিশিত্
করুি।
• সকি সেবজিীি অেযন্তরীণ পশরসেসি একটি বফস মাস্ক আেিযক করুি।

• হাত্গুশি পশরষ্কার রাখু ি।
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ঝুুঁরর্র স্তর

সাম্প্রদারির্ স্তর

বযরিবক্ষগক র জন্য সু পাররশর্ৃত পদক্ষেপসমূ হ

CDC মিযম COVID-19 • হািিাগাদ োকুি: টিকা শিি এেং েুস্টার শিি।
সম্প্রদাসির স্তর
• সেবজিীি অেযন্তরীণ পশরসেসি বফস মাস্ক পরুি বর্খাসি টিকার
মিযম িরসির COVID-19
শিশত্ জািা বিই।
এর সম্প্রদাসির শেস্তার আসে।
• র্শদ আপিার উপসগব োসক; সংস্পসিব এসস োসকি; সম্প্রশত্ ভ্রমণ
কসর োসকি; ে়ি জমাসিসত্ উপশিত্ হসি োসকি ত্াহসি পরীক্ষা
করাি।
• অশত্শরক্ত সত্কব ত্া অেিম্বি করুি র্শদ টিকা বিওিা িা োসক ো
েিস, অন্তশিবশহত্ স্বাসিযর অেিার কারসণ ো উচ্চ ঝুোঁ শকপূ ণব েযশক্তসদর
সাসে বর্াগাসর্াসগর কারসণ উচ্চ ঝুোঁ শক োসক।
• অসু ি হসি োশ়িসত্ োকুি।
• হাত্গুশি পশরষ্কার রাখু ি।
রন্ম্ন
CDC কম COVID-19 • হািিাগাদ োকুি: টিকা শিি এেং েুস্টার শিি।
সাম্প্রদাশিক স্তর
• সেবজিীি অেযন্তরীণ পশরসেসি বফস মাস্ক পরুি বর্খাসি টিকার
COVID-19 এর সাম্প্রদাশিক
শিশত্ জািা বিই।
শেস্তার কম
• বফস মাস্ক পরা সহ সমস্ত শেশচ্ছন্নত্া এেং বকািাসরন্টাইি শিসদব শিকা
অিুসরণ করুি।
• উপসগব োকসি; সংস্পসিব এসস োকসি; সম্প্রশত্ ভ্রমণ কসর
োকসি ো ে়ি জমাসিসত্ উপশিত্ হসি োকসি - শেসিে কসর র্শদ
উচ্চ-ঝুোঁ শকসত্ োসকি (বর্মি েিসসর কারসণ ো অন্তশিবশহত্ সমসযার
কারসণ) ত্াহসি পরীক্ষা করাি।
• অসু ি হসি োশ়িসত্ োকুি।
• হাত্গুশি পশরষ্কার রাখু ি।
মধ্যম

সরর্াক্ষরর জন্য সু পাররশর্ৃত পদক্ষেপসমূ হ
• শিম্ন স্তসরর পদসক্ষপগুশি চাশিসি র্াি।
শেসেচিা করুি:
• অশত্শরক্ত উচ্চ ঝুোঁ শকর পশরসেসি বর্খাসি শে়ি োসক এেং দূরত্ব েজাি রাখা র্াি িা
বসখাসি বফস মাস্ক আেিযক করা, র্ার মসিয আসে:

• স্কুিসমূ হ
• শিশু পশরচর্বার পশরসেি
• NYC প্রসিাজিীিত্াগুশির চাশেকাঠি, র্শদ বকসগুশির একটি িািী (দুইসপ্তাহ) েৃ শি ো একটি িত্ুি সম্পশকব ত্ বেশরসিন্ট হি; েু স্টার বডাজ এেং
কম েিসী গ্রুপ অন্তেুবক্ত করুি।
• শিসিাগকত্ব ার এেং স্কুসির টিকার আেিযকত্াগুশি েজাি রাখু ি।
• দুেবি েযশক্তরা রসিসেি এমি পশরসেসি এেং অর্াচাইকৃত্ টিকার স্টযাটাসসর
পশরসেসি বফস মাস্ক আেিযক করুি, বর্মি:
• স্বািয পশরচর্বার িািগুশিসত্
• জিসমসেসির পশরসেসি
• গণ পশরেহি
• পরীক্ষা করাসিার, টিকার এেং শচশকৎসার অযাকসসস শিশিত্ করুি।
শেসেচিা করুি:
• শিশদব ষ্ট শকেু পশরসেসি হািিাগাদ করা টিকাকরসণর শিশত্ োিযত্ামূিক করা
র্শদ একটি িারাোশহক (দুইসপ্তাসহর) বকসসর েৃ শি হি ো একটি িত্ুি
উসেগজিক বেশরসিন্ট বদখা বদি।
• বর্খাসি একটি সম্পূ ণব িাইসসন্স করা পণয আসে বসখাসি K-12 টিকাকরণ
আেিযক করা।

NYC স্বাস্থ্য দপ্তর এই বেমওিার্ক প্ররত রতন্ মাস অন্তর পু ন্রবক ক্ষবচন্া র্রক্ষব এবং পরররস্থ্রত অন্ু যািী সু পাররশগুরি পররবতক ন্ র্রক্ষত পাক্ষর।
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বরাগ প্রশত্সরাি এেং শিিন্ত্রণ বকসের (Centers for Disease Control and Prevention CDC) COVID-19 সম্প্রদাসির স্তর এেং সূ চকগুশির জিয, cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/science/community-levels.html বদখু ি।
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