
নিরাপদ ছুটির নরিয়াকলাপ 

•  একটি ভার্চুয়াল পাটিচুর আয়য়াজি করুি। যদি আপদি বা  
আপিার বন্ধু  এবং পদরবাররর সম্পূর্ণরূরপ টিকা িা নিওয়া থারক  
তাহরে একটি দিদিও দিিার পাটি্ণর সারথ উিযাপি করুি।  
একটি িার্্ণ য়াে কদটিউম পাটি্ণরত িত্ি বছররক স্াগত জািাি। 

•  হলগুনল সাজাি। ছুটির আিরদের স্াি নপরত অেঙ্করররর দজদিসপত্র দিরয় সদজিত 
করুি। আপিার পাড়ার দিতরর হা াট্ি এবং সাজারিা বাদড় এবং নিাকািগুদে উপরিাগ 
করুি। উষ্ণ থাকার জি্য একটি গরম পািীরয়র জি্য থামধুি।

•  ছুটির আিন্দ ছনিয়য় নদি। আপিার প্রদতরবশীরক অবাক করুি দকছু ছুটির কধু দক 
তারির উপহার দিরয়। আপিার সহকমমীরির কারছ ছুটির কাি্ণ  নমে করুি অথবা এমি 
বন্ধু রক কে করুি যার সারথ আপদি নবশ দকছুদিি কথা বরেিদি। এমি কাউরক 
আপিার ছুটির দিিারর নযাগ দিরত আমন্ত্রর জািাি দযদি একা থাকরত পাররি।  

•  বরফ পড়ুক। একটি বরফ-মািধুষ ততদর করুি, নলেদিং বা ন্া শ্্যদয়ং  
করুি, অথবা একটি ন্াবে যধুদ্ধ করুি। 

•  ছুটির ককিাকাটা। দিড় এড়ারত অিোইরি নকিাকাটা করুি বা  
আপিার দপ্রয় স্ািীয় নিাকারি কাব্ণসাইি দপকআরপর জি্য কে করুি।  
আপদি যদি সশরীরর নকিাকাটা কররি, টিকা নিওয়া হরেও মধুরে মাস্ক  
পরুি, হ্যান্ড স্যাদিটাইজার ব্যবহার করুি এবং যেি দিড় কম, তেি যাি। 

•  আিম্বর কয়র খাওয়া-দাওয়া করুি। আপিার পছরদের ছুটির  
োবার ততদর করুি এবং এটি আপিার দপ্রয়জরির সারথ িাগ  
করুি - আপদি এটি অজ্ণি করররছি! 

 জমায়য়ত
অি্যরির সারথ জরড়া হওয়া COVID-19 এর ঝধু াদক বাড়ায় দবরশষ করর যদি সবার টিকা িা 
নিওয়া থারক। গর সমারবরশর পদররবশ শারীদরক িপূরত্ব বজায় রাো কঠিি করর নতারে 
এবং োওয়া ও পাি করার সময় মাস্ক পরা সম্ভব িয়। আপদি যদি অি্যরির সারথ নিো 
কররি:

•  ঝঁুনকগুনল নবয়বরিা করুি: আপদি বা আপিার একজি দপ্রয়জি যদি একজি 
প্রবীর প্রাপ্তবয়স্ক হি বা এমি নকািও স্ারস্্যর সমস্যা থারক যা আপিার গুরুতরিারব 
COVID-19-এ আক্ান্ত হওয়ার ঝধু াদক বাড়ায়, তাহরে বাদড়রত নথরক এবং িপূর নথরক 
হ্যারোউইি উপরিাগ করার দবষয়টি দবরবরিা করুি, দবরশষ করর যদি আপদি 
সম্পূর্ণিারব টিকাকৃত িা হি।

•  পরীক্া করাি। জিসমারবরশ উপদস্ত হওয়ার এবং ভ্রমর করার আয়ে এবং পয়র 
একটি COVID-19 পরীক্া করাি, দবরশষ করর যদি আপদি বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করির সারথ 
থারকি বা অি্যাি্য যারির বদ্্ণত COVID-19 এর ঝধু াদক আরছ তারির সারথ থারকি।

আনন্দ করুন, ননরাপদ থাকুন! 
একটি নিরাপদ ছুটির মরশুমমর জি্য পরামর্শ 

কেভায়বই উদোপি করুি িা 
ককি, COVID-19 এর নবস্ার 
করাধ করয়ত সাহাে্য করুি।

অসুস্থ হয়ল বানিয়ত থাকা: যদি 
আপদি বা আপিার পদরবাররর 
সিস্যরা িারো নবা্ িা কররি 
অথবা সম্প্রদত COVID-19 এর 
জি্য ইদতবারক পরীক্ার ফে 
োি করর থারকি তাহরে বাদড়রত 
উিযাপি করুি। যদি আপদি 
সম্পূর্ণরূরপ টিকা প্রাপ্ত িা হি 
এবং সম্প্রদত COVID-19 সহ 
কাররা সংস্পরশ্ণ এরস থারকি 
তাহরেও আপিার বাদড়রত 
থাকা উদরত। 

টিকা নিি: দিরজরক ও দিরজর 
রারপারশর মািধুষরির COVID-19 
নথরক সধুরদক্ত রাোর নসরা 
উপায় হে এটি। একবার 
সম্পূর্ণরূরপ টিকা নিওয়া হরে, 
সব দক্য়াকোপ দিরাপি হরয় 
যায়। আপদি নযাগ্য হরে একটি 
বধুটিার নিাজ দিি, দবরশষ করর 
যদি আপদি উচ্চ ঝধু াদকরত থারকি।

একটি কফস মাস্ক পরুি:  
হরত পারর নয আপিার 
COVID-19 হরয়রছ দকন্তু আপদি 
তা জারিি িা। সব্ণজিীি 
অি্যন্তরীর স্ারি বা জিবহুে 
বাদহ্যক স্ারি থাকা প্ররত্যরকরই 
নফস মাস্ক পরা উদরত।

আপিার হাত পনরষ্ার রাখুি: 
ঘিঘি হাত ্ধুি অথবা একটি 
অ্যােরকাহে ভিভতিক হ্যান্ড 
স্যাদিটাইজার ব্যবহার করুি। িা 
ন্ায়া হারত আপিার মধুে স্পশ্ণ 
করা এদড়রয় রেধুি এবং আপিার 
কাদশ ও হা াদর ঢাকধু ি। 

আররো নিরোপদ ছুটির মরশুম উপর�োগ করোর জি্য COVID-19 এর নিরুরধে টিকো নিি। আররো তর্্যর 
জি্য, nyc.gov/covidvaccine ন�নজট করুি। এখোরি নকছু পরোমর্শ দদওয়ো হল আপিোরক এিং আপিোর 
িন্ধু  ও পনরিোররক নিরোপদ রোখোর জি্য।
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page


•  জমায়য়ত কছাট রাখুি: যত নবদশ মািধুষ এক সারথ জরড়া হয়, COVID-19 সংক্মররর ঝধু াদক ততই নবদশ হয়। 

•  বাইয়র আিন্দ করুি: COVID-19 দিতরর সহরজ ছদড়রয় পরড় কারর নসোরি বায়ধু রোরে কম হয়। এটি দবরশষিারব 
শীতকারে প্ররযাজ্য যেি িরজা ও জািো বন্ থারক। 

•  নিয়জর কলেট নিয়জর কায়ছই রাখুি: অিধুগ্রহ করর নলেট, গ্াস বা বাসি নশয়ার কররবি িা। সাম্প্রিাদয়ক োবার 
এদড়রয় রেধুি।

 ভ্রমণ: 
ভ্রমররর সারথ জিসমাগম হয় এবং COVID-19 এর উচ্চ মাত্রা আরছ এমি জায়গায় যাওয়া জদড়ত থাকরত পারর। আপদি 
সম্পূর্ণরূরপ টিকা িা দিরয় থাকরে, ভ্রমর করা এদড়রয় রেধুি। যারা ভ্রমর কররি তারির প্ররত্যরকর এই পরামশ্ণ অিধুসরর 
করা উদরত: 

•  কেয়ক রাখুি। নলেি, নরেি এবং অি্যাি্য পদরবহরি এবং দবমািবদেরর এবং নটিশরি  মাস্ক এেিও প্ররয়াজি , এমি দক যদি 
আপিার টিকা নিওয়া থারক তাহরেও। nyc.gov/health এ যাি এবং "Commuting Safely During the COVID-19 
Public Health Emergency" (COVID-19 জিস্াস্্য সংকটকােীি পদরদস্দতরত দিরাপরি যাতায়াত করা) অিধুসন্াি 
করুি আররা দিরাপরি যাতায়াত করার পরামরশ্ণর জি্য। 

•  নিয়ম কময়ি রলুি। রাজ্য, স্ািীয় এবং নিরশর COVID-19 দিরি্ণ দশকা নিেধুি এবং নসগুদে নমরি রেধুি। আপদি যদি মাদক্ণ ি 
যধুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ কররি তাহরে আপিার বাদড়রত নফরার ফ্াইরটর আরগ আপিারক পরীক্া কররত হরব।

•  একটি কহায়টয়ল থাকুি। আপদি যদি শহররর বাইরর বন্ধু  বা পদরবাররর সারথ নিো কররত যাি, তাহরে নহারটরে থাকার 
কথা দবরবরিা করুি যদি আপদি বা অি্যরা সম্পূর্ণরূরপ টিকা িা দিরয় থারকি। আপিার যদি শহররর বাইরর নথরক আশা 
িশ্ণিাথমী থারক তাহরে তারিরও একই কাজ করার পরামশ্ণ নিওয়া হয়।

•  ভ্রময়ণর নিয়দচু নিকা কময়ি রলুি। এর মর্্য ররয়রছ ভ্রমররর আরগ এবং পরর পরীক্া করারিা এবং আপিার দফরর আসার 
পরর প্ররয়াজি মত নকায়াররন্াইি করা। ভ্রমররর পরর প্ররত্যরকরই COVID-19 এর উপসগ্ণগুদের জি্য পয্ণরবক্র করা 
উদরত। আররা তরথ্যর জি্য cdc.gov/covidtravel এ যাি।

পনরনস্থনত অিুোয়ী NYC স্াস্থ্য দপ্তর তার সুপানরিগুনল পনরবতচুি করয়ত পায়র।  11.19.21

একটি টিকাকরণ সাইট খুঁয়জ কপয়ত nyc.gov/vaccinefinder  
এ োি বা 877-829-4692 িম্বয়র কল করুি। 

একটি পরীক্ার সাইট খুঁয়জ বার করয়ত nyc.gov/covidtest  
এ োি অথবা 311 িম্বয়র কল করুি।

মািনসক স্াস্থ্য সহায়তার জি্য কল করুি 888-692-9355 িম্বয়র,  
বা nyc.gov/nycwell এ োি। 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-be
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-commuting-safely-be
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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