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COVID-19 জন�াে�য্র সংকটকালীন পিরি�িতেত িনরাপেদ যাতায়াত করা 
  
যখন আমরা িসিটর এিদক ওিদক যাতায়াত করিছ, তখন COVID-19 এর িব�ার �িতেরাধ করেত সহায়তা 
করার জনয্ পদে�পগিল েনওয়া অবয্াহত রাখা গর�পূণর্। 
 
COVID-19 েথেক িনেজেক ও অনয্েদর সুরি�ত রাখার েসরা উপায় হল িটকা েনওয়া। COVID-19 
িটকাগিল িবনামূেলয্র, িনরাপদ এবং কাযর্করী। আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/covidvaccine েদখুন। একিট 
িটকাকরণ েক� খুঁেজ েপেত vaccinefinder.nyc.gov এ যান বা 877-829-4692 ন�ের েফান করন। 

 
COVID-19 এর জনয্ িটকা েনওয়া থাকেলও, �েতয্কেক, সম� গণপিরবহেন (কার সািভর্ স সহ) অবশয্ই 
একিট মুেখর আবরণ পরেত হেব। উপর�, COVID-19 এর উপসগর্গিল থাকেল বা িটকা েনওয়া থাকুক বা 
না থাকুক, স�িত COVID-19 এর জনয্ েটে�র ফলাফল পিজিটভ আসা সকলেক তােদর বািড়েত 
থাকেত হেব।  
 
আপনার সফরেক িনরাপদ এবং সহজতর কের েতালার পরামশর্: 

• যখন স�ব তখন পােয় েহঁেট বা সাইেকল চািলেয় যাওয়া েবেছ িনন। হাঁটা এবং সাইেকল চালােনা 
ভীড় কমায়, পিরেবেশর জনয্ ভােলা এবং আপনার �িতিদেনর বয্ায়ােমর কাজটাও হেয় যায়।  

• বাইক চালােল, সবসময় একিট েহলেমট পরন এবং আপনার যা�াপেথ যতটা পােরন সুরি�ত বাইক 
চালােনার রা�াগিল বয্বহার করার পিরক�না করন। এখােন একিট বাইক চালােনার রা�ার মানিচ� 
ডাউনেলাড করন। NYC বাইক চালােনার আইন এবং সুর�ার পরামশর্ স�েকর্  জানেত, NYC 
পিরবহন দ�েরর ওেয়বসাইট েদখুন।  

• আপনার যা�াপেথ েকােনা সমসয্া আেছ িকনা তা েদেখ িনেত েবরবার আেগ new.mta.info েদেখ 
িনন। আপিন ইেমল এবং পাঠয্ বাতর্ ার সতকর্ তাগিল র জনয্ও সাইন আপ করেত পােরন। 

• একিট কার সািভর্ স িনেল, সবসময় একিট িস� েব� পরন। 
 
আপনার COVID-19 এর জনয্ স�ণূর্ িটকাকরণ না হেয় থাকেল, এই অিতির� সাবধানতাগিল অবল�ন 
করন। 
 
রা�ার সাধারণ িনয়মাবলী 

• ��ত থাকুন। একিট অয্ালেকাহল-িভিত্তক হয্া� সয্ািনটাইজার, জীবাণনুাশক রমাল এবং একিট মুেখর 
আবরণ িনেয় আসুন। 

• একিট সফেরর পিরক�না বানান। আপনার গ�েবয্ েপৗঁছাবার সবেথেক েসাজাসুিজ, কম ভীড়যু� 
এবং িনরাপদ উপায় স�েকর্  ভাবুন।  

• সিঠক সময় েবেছ িনন। স�ব হেল েয সময় িভড় কম থােক েসই সময় সফর করন এবং 
যা�াপেথর পিরবতর্ নগিলর জনয্ অিতির� সময় হােত রাখুন। 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/bikemaps.shtml
https://nyc.gov/html/dot/html/bicyclists/biketips.shtml
https://new.mta.info/
https://m.mymtaalerts.com/
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• পির�ার রাখুন। দরজার হাতল, হয্া�েরল, িসট েব� এবং েপেম� েমিশনগিলর মেতা সারেফসগিল 
�শর্ করার পের হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন। আপনার গ�েবয্ েপৗছঁােনার পের সাবান ও জল 
িদেয় আপনার হাত ধুন। েযখােন স�ব েসখােন �শর্হীন েপেম� বয্বহার করন।  

 
হাঁটা এবং বাইক চালােনা  

• যখন স�ব তখন ভীড় রা�া এিড়েয় চলুন। 
• যখন অনয্েদর েথেক 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা স�ব নয় তখন আপনার নাক ও মখু েঢেক একিট 

মুেখর আবরণ পরন।  
• একিট ভাড়া করা বাইেকর হয্াে�েলর দ�, িগয়ার পা�ােনার চািব, ে�েকর হয্াে�ল এবং িসেটর 

মেতা বারংবার �শর্ করা সারেফসগিল ঘনঘন পির�ার করেত একিট জীবাণনুাশক রমাল বয্বহার 
করন। 

 
সাবওেয়, েরল, বাস এবং েফির 

• সবসময় একিট মুেখর আবরণ পরন যা আপনার নাক এবং মুখ েঢেক রাখেব। 
• পিরবহেনর জনয্ অেপ�া এবং চড়ার সময় অনয্েদর েথেক যতটা স�ব দরূ� বজায় রাখুন। 
• িভড় কমাবার জনয্ উপল� সম� দরজা বয্বহার করন। 
• ে�ন, বাস বা েফির খবু িভড় হেল, পেররিটর জনয্ অেপ�া করন।  
• হয্া�েরল, সাবওেয় বার এবং হয্াে�লগিল ধরন, িক� িনেজর মুখ �শর্ করা এিড়েয় চলুন। 
• আবহাওয়া অনুকূল থাকেল, েফিরেত থাকাকালীন বাইের থাকুন। 

 
কার সািভর্ স (টয্াি�, অয্াপ-িভিত্তক কার সািভর্ স, িলভাির সািভর্ স এবং Access-A-Ride) 

• একা বা আপনার পিরবােরর সদসয্ বা সহায়ক েগা�ীর সােথ সফর করন।  
• সবসময় একিট মুেখর আবরণ পরন যা আপনার নাক এবং মুখ েঢেক রাখেব। চালক একিট মুেখর 

আবরণ না পরেল বা সিঠকভােব না পরেল, আপিন িনরাপদ েবাধ না করেল তােদরেক সিঠকভােব 
মুেখর আবরণিট পরেত বলুন বা অনয্ একিট গািড়র জনয্ অেপ�া করন। 

• চালকেক জানগেলা খুলেত বেল বায় ুচলাচল বাড়ান বা বায়ু চলাচলেক নন-িরসাকুর্ েলশন েমােড েসট 
করন। 

• িপছেনর িসেট বসুন এবং চালেকর েথেক যতটা পােরন দেূর বসনু (েযমন িপছেনর িদেক যা�ী বসার 
পােশর িদেকর িসট বা, একিট একািধক সাির য�ু গািড়েত, িপছেনর সািরেত)।  

• গািড়িটেত একিট �াি�েকর িবভাজক থাকেল, চালকেক েসিট ব� রাখেত বলুন। 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।     
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