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27 অে�াবর, 2020 
 
ি�য় পিরবারবগর্, 
 
আস� হােলাইেন, আমরা জািন িসিটর অেনক েছেলেমেয় ও পিরবার উদ্ যাপন করার �তয্াশা করেছন। আপনার পিরবার 
COVID-19 সং�মণ েরােধর পদেক্ষপসমূেহর �িত সেচতন েথেক িনরাপদভােব উপেভাগ করার উপায় েশয়ার করেত 
েপের উ�ী�।  
 
একিট সু� হােলাইেনর জনয্ েসরা পরামশর্গুেলা িনেচ েদয়া হেলা: 

• বািহের থাকুন: �য্ােভ�াার হাে�র জনয্ একিট পােকর্ যাবার েচ�া করুন অথবা আপনার এলাকার ভূতুেড় 
স�াগুেলা েহঁেট েহঁেট েদখুন। হে�ড হাউস (ভূতুেড় বািড়) অথবা অনয্ানয্ অভয্�রীণ অনু�ােন অংশ�হণ করেবন 
না। 

• আপনার দেলর সংখয্া সীিমত রাখুন: সবেচেয় ভাল ধারণা হে� আপনার পিরবােরর সদসয্েদর মেধয্ সীিমত 
রাখুন। যিদ আপিন পিরবােরর সদসয্ বয্তীত অনয্েদর সােথ িমিলত হে�ন, তেব বািহের থাকুন এবং দেলর সংখয্া 
সীিমত রাখুন। আপনার েকােনা পািটর্েত যাওয়া উিচত নয়। সকেল সু� েবাধ করেলও অভয্�রীণ িকংবা বািহের 
বড় জনসমােবশ আেয়াজন করা অথবা অংশ�হণ করা উিচত নয়। 

• িনরাপেদ ি�ক-অর-ি�ট করা: যিদ আপিন ি�ক-অর-ি�িটং করেত যান, নাক-মুেখর মুেখাশ পিরধান করেত ভুলেবন 
না, বািহের থাকেবন এবং দরজায় েটাকা েদয়ার পর 6 িফট দূের থাকুন, এবং �চুর পিরমাণ হাত 
জীবাণুমু�কারক (হয্া� সয্ািনটাইজার) সােথ রাখেবন। 

 
এই পূবর্-সাবধানতা অবল�ন অতয্� গুরু�পূণর্, কারণ আমরা এখন জািন েয েযসব মানুষ েকােনা উপসগর্ �কাশ করেছ না 
তােদর েথেক বয্াপক পিরমাণ COVID-19 সং�মণ হেয় থােক, এবং অভয্�রীণ পিরেবেশ COVID-19 আেরা কাযর্করভােব 
ছড়ায়। 
  
আপিন েযখােনই থাকুন না েকন, �রণ রাখেবন এই মূল পদেক্ষপগুেলা COVID-19 সং�মণ েরােধ সহায়তা কের:  

1. যিদ আপিন অসু� েবাধ কেরন অথবা স�িত COVID-19 সং�িমত কােরা কাছাকািছ এেসেছন, তেব বািড়েত 
থাকুন। 

2. অনয্েদর েথেক পার�িরক দূর� বজায় রাখুন। 
3. আপনার হাত ঘনঘন েধােবন।  
4. একিট নাক-মুেখর মুেখাশ পিরধান করুন।  

 
কীভােব িনেজেক, আপনার েছেলেমেয়েক, এবং অনয্েদর িনরাপদ রাখেবন েসিবষেয় আেরা পরামেশর্র জনয্, 
nyc.gov/health/halloween সাইেট NYC িডপাটর্েম� অভ েহলথ্  অয্া� েম�াল হাইিজন-এর হােলাইন পথিনেদর্শনা 
েদখুন। 
 
আমরা আপনােদর জনয্ একিট ভূতুেড়, িনরাপদ উদ্ যাপন কামনা করিছ। 
 

িবনীত, 
 
        
 

েডইভ এ. েচাক্ িস (Dave A. Chokshi), MD, MSc 
       কিমশনার 
       িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ  
       েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন 

https://www.nycgovparks.org/events/2020/10/31/halloween-at-osh
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-halloween-be.pdf
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