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কর্মীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যবিধান্ বিষয়ক বন্দেেশন্া
কমিশনার অফ হেলথ-এর 13 মিসেম্বর, 2021-এর আসেশ অনুোসর 27 মিসেম্বর, 2021 হথসক হেই েকল
কিীসক কিস্থসলর
ম
বাইসর রাখসে েসব যারা টিকা হনন মন এবং আসেশ দ্বারা প্রেত্ত বযমেক্রিগুমলর িসযয অন্তর্েম
নন৷
হেই আসেসশর অনুসেে 6 অনুোসর, কিীরা এই আবশযকো হথসক ছাড় পাওযার জনয একটি যুক্তিেঙ্গে
স্বােন্দ্যমবযাসনর জনয আসবেন করসে পাসরন। যিীয কারসে এবং নমথভুি মিমকৎোর্ে কারসে (র্ভমাবস্থার োসথ
েম্পমকমে নমথভুি মিমকৎোর্ে কারে েে) যুক্তিেঙ্গে স্বােন্দ্যমবযান িঞ্জুর করা হযসে পাসর।
পামরবামরক েমেংেো, হযৌন অপরায বা হর্াপসন অনুেরে করার মশকার েসযসছন এিন বযক্তির জনয মকছু হেসে
টিকা হনওযার েিয েংমেপ্ত বাড়াসনার অনুিমে হেওযা উপযুি েসে পাসর। এই মভমত্তসে একটি যুক্তিেঙ্গে
স্বােন্দ্যমবযাসনর একটি োমব একজন েিাজকিী, যিযাজক
ম
বা অনয হপশাজীবীসের কাছ হথসক নমথপসের দ্বারা
েিমথেম েওযা উমিে যারা হেই কিীর ভুিসভার্ী অবস্থা মনক্তিে করসে পাসরন।
মনসযার্কেমারা এিন স্বােন্দ্যমবযান অস্বীকার করসে পাসরন যা মনসযার্কেমার উপর অসযৌক্তিক হবাঝা িামপসয
হেয। েিান কিেংস্থাসনর
ম
েুসযার্ কমিশন (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC( মনসেম শনায
বলা েসযসছ হয অসযৌক্তিক অেুমবযা মবেযিান মকনা ো মবমভন্ন মবষসযর মবসেষসের উপর মভমত্ত কসর মনেযম করা
উমিে, যার িসযয আসছ:
• প্রসযাজনীয স্বােন্দ্যমবযাসনর যরন ও খরি;
• হয হফমেমলটি যুক্তিেঙ্গে স্বােন্দ্যমবযান করসছ োর োমবক
ম আমথক
ম েংস্থান; এই হফমেমলটিসে মনযুি বযক্তির
েংখযা; হফমেমলটির খরি ও েংস্থাসনর ওপসর প্রভাব;
• মনসযার্কেমার োমবক
ম আমথক
ম েংস্থান, আযেন, কিিারীর
ম
েংখযা, এবং হফমেমলটির যরন ও অবস্থান (যুক্তিেঙ্গে
স্বােন্দ্যমবযাসন েম্পৃি থাকা হফমেমলটি একটি বৃেত্তর েত্তার অংশ মকনা);
• মনসযার্কেমার কাযপমরিালনার
ম
যরন, যার িসযয অন্তভুি
ম েল কিীেসলর র্ঠন ও কাজ, হভৌসর্ামলক পৃথকো,
স্বােন্দ্যমবযাসন েম্পৃি থাকা হফমেমলটির েসঙ্গ মনসযার্কেমার প্রশােমনক বা আমথক
ম েম্পকম;
• হফমেমলটির কিপমরিালনার
ম
ওপসর স্বােন্দ্যমবযাসনর প্রভাব।
েংযুি হিকমলস্টগুমল আইমন উপসেশ নয। হিকমলসস্টর উসেশয েল কিীসের COVID-19 এর মবরুসে টিকা
হনওযার আবশযকোর হথসক যুক্তিেঙ্গে স্বােন্দ্যমবযান বা অবযােমের জনয মনসযার্কেমা ও িযাসনজাররা কিীসের
কাছ হথসক হয অনুসরাযগুমল হপসে পাসরন হেগুমলর িূলযাযন করার হেসে োসের মনসেম শনা হেওযা। এটি
একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত অযািমন হথসক
ম
আইমন পরািসশরম উসেসশয নয মকংবা োর মবকল্পও নয।
যুক্তিেঙ্গে স্বােন্দ্যমবযান প্রক্তক্রযা েম্পসকম আরও েসথযর জনয আপমন মনউ ইযকম মেটি িানবামযকার কমিশন
(New York City Commission on Human Rights) এবং েিান কিেংস্থাসনর
ম
েুসযার্ কমিশনদ্বারা প্রেত্ত েথয
পযাসলািনা
ম
করসে পাসরন।
র্মঞ্জুরকৃত ককাদন্া অিযাহবত িা স্বাচ্ছন্দ্যবিধাদন্র জন্য একটি করকর্ে বহসাদি, সম্পূর্ েকরা
কেকবিদের কবিগুবি করদে বেন্।

12.20.21
বেবকৎসাগত কারদর্র জন্য স্বাচ্ছন্দ্যবিধান্
েিস্ত মিমকৎোর্ে কার্জপে অবশযই কিীর ববয হিমিকাল লাইসেন্স েে স্বাস্থযসেবা প্রোনকারীর কাছ হথসক
েসে েসব। রাষ্ট্রীয হরার্ মনযন্ত্রে ও প্রমেসরায হকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এবং
মনউ ইযকম মেটি স্বাস্থয ও িানমেক স্বাস্থযমবময মবভার্ (Department of Health and Mental Hygiene) টিকাকরে
হথসক অবযােমের উপযুি কারে মেসেসব হয পমরমস্থমেগুমলসক মনেযম কসরসছ হেগুমল মনসি হেওযা েসযসছ:
1. একটি স্থায়়ী মিমকৎোর্ে অবযােমে হেওযা হযসে পাসর যমে:
 পূববেী
ম
একটি হিাসজর পসর বা মেনটি অনুসিামেে COVID-19 টিকার েবগুমলর একটি উপাোসনর প্রমে কিীর
একটি গুরুের অযালাক্তজঘ
ম টিে প্রমেক্তক্রযা েসযমছল (উোেরেস্বরূপ, অযানামফলযাক্তিে বা অযাক্তিওইমিিা)
 মেনটি অনুসিামেে COVID-19 টিকার েবগুমলর একটি উপাোসন কিীর একটি পমরমিে অযালাক্তজ ম মনেীে
েসযসছ
2. একটি অস্থায়়ী মিমকৎোর্ে অবযােমে হেওযা হযসে পাসর যমে:
 কিী মিমকৎোর্ে কার্জপে উপস্থাপন কসরসছন যা হেমখসযসছ হয মেমন COVID-19 এর হিাসনাসলানাল
অযামিবমি বা কনভযাসলসেি প্লাজিা মিমকৎোর 90 মেসনর িসযয আসছন।
 কিী মিমকৎোর্ে কার্জপে উপস্থাপন কসরসছন যা হেমখসযসছ হয মেমন েম্প্রমে হস্টি হেল েংস্থাপন, CAR
টি-হেল হথরামপ বা অনযানয হথরামপ বা মিমকৎো কমরসযসছন যা টিকাকরসের প্রমে কিীর োড়া হেওযার েেিোয
োিমযকভাসব েস্তসেপ করসব অথবা মিমকৎোর কারসে একটি হরার্প্রমেসরাযী প্রমেক্তক্রযা শুরু করসব।
 কিীর হপমরকািমাইটিে বা িাসযাকািমাইটিে আসছ
প্রমেটি হকসে পৃথকভাসব মিমকৎোর্ে কার্জপেগুমল মবসবিনা করার পসর অস্থাযী মিমকৎোর্ে অবযােমের
বেঘযম মনযারে
ম করা েসব। অস্থাযী েিসযর হশসষ একজন কিীসক টিকা মনসে েসব।
যমে 1 বা 2 এ ওপসরর হকানও হখাসপ টিক হেওযা েয, োেসল কিী একটি অবযােমে হপসে পাসরন এবং টিকা নাও
মনসে পাসরন।
স্বাচ্ছন্দ্যবিধান্
 COVID-19 এর জনয োপ্তামেক PCR পরীো করা এবং খাওযা বা পান না করার েিয েবো
ম িাস্ক পসর থাকা।
অনযসের হথসক কিপসে ছয ফুি েূসর হয হকানও খাওযাোওযা করা আবশযক।
 হিমলওযাকম বা েূরবেী কাজ যা অনযসেরসক স্বােন্দ্যপ্রাপ্ত কিীর েংস্পসশ আসন
ম
না।
 অনুপমস্থমের জনয ছুটি
 অনযানয_______________________________________________________________________________________________
 হকাসনা স্বােন্দ্যমবযান িঞ্জুর করা েয মন কারে টিকা না হনওযা কিীটি েম্ভবে মনসজর বা অনযসের জনয
একটি প্রেযে েুিমক েসয উঠসে পাসরন।
 হকান স্বােন্দ্যমবযান িঞ্জুর করা েয মন কারে স্বােন্দ্যমবযানটি মনসযার্কেমার উপর একটি অসযৌক্তিক হবাঝা
িামপসয হেসব
কিীর নাি:_______________________________________________

োমরখ: _______________________________________

অস্থাযী স্বােন্দ্যমবযান হশষ েয এই োমরসখ: _________________________________________________________________
মনসযার্কেমার প্রমেমনময: __________________________________________ পে: _____________________________________

12.20.21
ধর্মীয় কারদর্ স্বাচ্ছন্দ্যবিধান্
1. অনুসরাযটি মক শুযুিাে একটি বযক্তির্ে, রাজননমেক বা োশমনক
ম
পছসন্দ্র উপর মভমত্ত কসর করা েসযসছ?
 েরকাসরর জনর্েসক টিকা মনসে বাযয করা বা মিমকৎো েংক্রান্ত মেোসন্ত েস্তসেপ করা উমিে নয
 এই টিকাটি মনরাপে নয বা অকাযকর
ম
 COVID একটি প্রোরো
 বযক্তির্ে, রাজননমেক বা োশমনক
ম
মবশ্বাসের অনযানয অমভবযক্তি ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
উিদরর কে ককাদন্াটি েবে স্বাচ্ছন্দ্যবিধাদন্র অন্ুদরাদধর একর্মাত্র বিবি হয়, তাহদি কর্মীটি ধর্মীয়
স্বাচ্ছন্দ্যবিধাদন্র জন্য কোগয ন্ন্।
2. অনুসরাযটি মক আন্তমরকভাসব রমেে যিীয, বনমেক বা নীমের্ে মবশ্বাসের উপর মভমত্ত কসর করা েসযসছ?
 কিী বযাখযা কসরসছন/নমথভুি কসরসছন হয মবশ্বােটি অনুযাযী কীভাসব কিীর টিকা না হনওযা প্রসযাজন
> উোেরেস্বরূপ, কিী যমে বসলন হয মেমন একটি মনমেম ষ্ট যি পালন
ম
কসরন, োেসল শুযু হেিুকুই যসথষ্ট নয
> যরিযাজসকর হকাসনা মিটঠর প্রসযাজন হনই, মকন্তু যিযাজকটি
ম
যমে এিন হকউ েন যার োসথ কিিারীর
ম
বযক্তির্ে েম্পকম আসছ োেসল এটি েোযক এবং প্রেযয উৎপােনকারী েয; শেসরর বাইসরর হকানও যিযাজক
ম
মযমন কিীসক হিসনন না োর কাছ হথসক ফি হলিার
ম
বা মিটঠগুমল োযারেভাসব ো নয।
 কিী পূসব অনয
ম
যরসের টিকাগুমল হনন মন
>যমে কিী অনয টিকা মনসয থাসকন, োেসল োসক বযাখযা করসে েসব হয হেই টিকাগুমল হকন োসের যসিরম
মবরুসে মছল না।
 কিী বসলন হয যিীয মবশ্বাে োসক শরীসর মনমেম ষ্ট মকছু পোথ প্রসবশ
ম
করসে মেসে বাযা হেয 
>যমে েযাাঁ েয, োেসল কিীসক অনযানয োযারেভাসব বযবহৃে ওষুয, খােয/পানীয বা অনযানয পোসথরম
োমলকা/মববরে মেসে েসব হযগুমলসক মেমন োর শরীসর প্রসবশ করসে হেন না।
___________________________________________________________________________________________________________
 কিী বসলন হয মেমন টিকাটি মনসে পারসবন না কারে এটি এিন ভ্রূসের হকাষ বযবোর কসর বেমর এবং/অথবা
পরীো করা েসযমছল যা একটি র্ভমপাসের ফলাফল েসে পাসর বসল কিীটি উমদ্বগ্ন 
>কিী মক আইবুসপ্রাসফন (অযািমভল), অযামেিামিসনাসফন (িাইসলনল), বা ভ্রূসের হকাসষর হিমরসভটিভ লাইন
বযবোর কসর একইভাসব বেমর বা পরীো করা অনয হকানও ওষুয হনন? এই যরসনর আিরে এই যিীয মবশ্বাসের
োসথ অেঙ্গমেপূে েসব
ম
এবং োযারেভাসব এর িাসন েল কিীসক স্বােন্দ্যমবযান প্রেযাখযান করা েসব।
েবে উিদরর কে ককাদন্াটিদত টিক কেওয়া হয়, তাহদি কর্মীটি ধর্মীয় স্বাচ্ছন্দ্যবিধাদন্র জন্য কোগয হদত
িাদরন্।
স্বাচ্ছন্দ্যবিধান্
 COVID-19 এর জনয োপ্তামেক PCR পরীো করা এবং খাওযা বা পান না করার েিয েবো
ম িাস্ক পসর থাকা।
অনযসের হথসক কিপসে ছয ফুি েূসর হয হকানও খাওযাোওযা করা আবশযক।
 হিমলওযাকম বা েূরবেী কাজ যা অনযসেরসক স্বােন্দ্যপ্রাপ্ত কিীর েংস্পসশ আসন
ম
না।
 অনুপমস্থমের জনয ছুটি
 অনযানয ___________________________________________________________________________________________________
 হকাসনা স্বােন্দ্যমবযান িঞ্জুর করা েয মন কারে টিকা না হনওযা কিীটি েম্ভবে মনসজর বা অনযসের জনয
একটি প্রেযে েুিমক েসয উঠসে পাসরন।
 হকান স্বােন্দ্যমবযান িঞ্জুর করা েয মন কারে স্বােন্দ্যমবযানটি মনসযার্কেমার উপর একটি অসযৌক্তিক হবাঝা
িামপসয হেসব
কিীর নাি:__________________________________________________ োমরখ: _________________________________________
মনসযার্কেমার প্রমেমনময: ________________________________________ পে: ________________________________________

