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িরওেপিনং িনউ ইয়ক� িস�ট: েটক আউট, খাবার িবিল এবং বাইের 
খাওয়ার ��াব েদওয়া েরস্ট� ের��েলার েচকিল� 

 
িনউ ইয়ক� িস�ট(NYC) েরস্ট� ের��েলা বত�মােন েটক আউট, খাবার িবিল এবং বাইের খাওয়ার 
পিরেষবা চালু করেত পাের। একবার িনউ ইয়ক� িস�ট(NYC) িনউ ইয়ক� ফরওয়াড� (NY Forward) 
তৃতীয় পয �ােয় চেল আসেল, েরস্ট� ের��েলা িভতের েটিবল পিরেষবা চালু করেত পারেব। আমরা 
তৃতীয় পয �ােয় কেব �েবশ করেবা েসই তািরখ এখনও আমােদর কােছ েনই।  
 
েরস্ট� ের��েলা অবশ�ই িনউ ইয়ক� ে�ট(NYS)-এর আবিশ�কটা�িল েমেন চলেত হেব এবং 
অনুবিত�তা িন��ত করেত হেব। েখালার আেগ, আপিন অবশ�ই একটা িনরাপ�া পিরক�না গঠন 
করেত হেব এবং েসটা সাইেট রাখেত হেব।  
 
েরস্ট� ের��েলা বাইের বসার জায়গা�েলােত কুকুর সে� িনেয় েখেত আসা স�িক�ত িনয়মিবিধ 
সেমত, িনউ ইয়ক� িস�ট েহলথ েকাড (NYC Health Code) এর আবিশ�ক শত��েলাও েমেন চলেত 
হেব। nyc.gov/health এ যান এবং আেরা তেথ�র জন� “এক�ট েরস্ট� ের� পিরচালনা (Operating a 
Restaurant)” েদখুন। 
 
মেন রাখেবন, িনউ ইয়ক� িস�টেত (NYC) এখনও COVID-19-এর কিমউিন�ট সং�মণ হে�। 
COVID-19 �িতেরােধর জন� মূল চারটা পদে�প মেন রাখুন:  

• অসু� হেল বািড়েত থাকা: অস�ু হেল বািড়েত থাকুন যিদ না অত�াবশ�ক িচিকৎসা 
পিরচয �ার (েটি�ং সহ) জন� বা অন�ান� অত�াবশ�ক কােজ বাইের েযেত না হয়।  

• সামা�জক দরূ�: অন� মানুষেদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূে� থাকুন। 
• এক�ট মুেখর আবরণ পরা: আপনার আেশপােশর সকলেক সুরি�ত ক�ন। আপিন 

উপসগ ��িল ছাড়াই সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হািঁচ, বা কথা বলার সময় 
েরাগ�ট ছড়ােত পােরন। এক�ট মুেখর আবরণ COVID-19 ছিড়েয় পড়া কমােত সহায়তা 
করেত পাের। 

• �া��স�ত হােতর �া��িবিধ অনুশীলন করা: সাবান ও জল িদেয় আপনার হাত ধুন 
বা সাবান ও জল উপল� না থাকেল হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার ক�ন; েয পৃ�তল�িল 
(সারেফস) �ায়শই �শ � করা হয় েস�িল বার বার পির�ার ক�ন; হাত না ধেুয় আপনার 
মুখ �শ � করা এিড়েয় চলুন এবং আপনার কািশ বা হািঁচ হােতর বদেল জামার হাতা িদেয় 
ঢাকুন। 

 
িরওেপিনংেয়র আেগ 
 
কম� এবং �াহকেদর জন� আপনার �িত�ান ��ত িকনা িন��ত হওয়ার জন�, যিদ ব� করা হেয় 
থােক, আপনার েরস্ট� ের� আবার চালু করার আেগ িনউ ইয়ক� িস�টর �া�� দ�র (NYC Health 
Department) এইসম� পদে�প�িল েনওয়ার জন� আপনােক পরামশ � িদে�।  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/dog-dining-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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 ৈবদু�িতক, জেলর পাইপ ইত�ািদ ব�ব�া, গরম করার ব�ব�া, বায়ু চলাচল, শীতাতপ িনয়�ণ, 
আেলার ব�ব�া, গ�াস, এ�জ� হ� ড এবং আ�ন দমন ব�ব�া�িল সেমত, সরবরাহকারী 
সং�া�িলর স�ঠক কাজ করা িন��ত ক�ন। 

 বায়ু চলাচল প�িতর মাধ�েম বাইেরর বাতােসর �বাহ যতটা স�ব বাড়ান। 
 কুিকং, হট এবং েকা� েহা��ং, এবং েরি�জােরশন ইউিনট�িল সেমত, সব সর�াম�িলর 

�ঠকঠাক কাজ করা এবং স�ঠক তাপমা�া বজায় রাখা িন��ত ক�ন।  
 জেলর কল এবং স� নলযু� ে�র মেতা, সব িনকাশী নালী�িল েথেক ঠা�া জল �াশ 

ক�ন। এরপর গরম জেলর িনকাশী নালী�িলর ে�ে�ও এ�েলা ক�ন। 
 ��তকারীর িনেদ�শনা অনুযায়ী, জেলর লাইন �াশ ক�ন, এবং �াি�ং ব�বহার কের এমন 

সম� খাবােরর সর�াম পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন।  
 হাত-েধায়ার সর�াম�িলর �ঠকভােব কাজ করা এবং সাবান এবং েপপার টাওেয়ল সেমত 

�ঠকমেতা মজতু থাকা িন��ত ক�ন। 
 ের��ম এবং অেপ�া করার জায়গা�িল সেমত, েরস্ট� েরে�র সম� খাবােরর সােথ সংযু� 

নয় এমন এলাকা�িল স�ূণ �ভােব পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন ("General Guidance for 
Cleaning and Disinfecting for Non-Health Care Settings" (নন-েহলথ েকয়ার েসিটংেসর জনয্ 
পির�রণ এবং জীবাণমুু�করেণর সাধারণ িনেদর্ িশকা)) েদখুন। 

 খাবােরর সােথ সং�শ �যু� সম� পৃ�তল (সারেফস) পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন। খাবার 
�শ � কের এমন পৃ�তল�িলেত (সারেফস) এবং সর�ােম ব�বহার করার পে� স�ািনটাইজার 
িনরাপদ িকনা তা িন��ত করেত পেণ�র েলেবল পরী�া ক�ন। মেন রাখেবন েয খাবােরর 
সােথ সংযু� না থাকা পৃ�তল�িল পির�ার এবং জীবাণুমু� করার �ব��েলা খােদ�র সােথ 
সংযু� পৃ�তল পির�ার ও জীবাণুমু� করা �েব�র েথেক আলাদা হয়। 

 COVID-19-এর িব�ে� কায �কর EPA-নিথভু� সয্ািনটাইজার এবং জীবাণুনাশকগিল ব�বহার 
ক�ন। 

 বরফ রাখার পা��িল খািল ক�ন, এবং েস�েলা ধনু, িভ�জেয় রাখুন এবং জীবাণুমু� ক�ন। 
 সম� স��ত খাবার পরী�া ক�ন এবং েয�েলা আর িনরাপদ নয় েস�েলা যথাযথভােব 

েফেল িদন। 
 েপাকামাকেড়র িচ��েলা খুজঁনু এবং েকানও সমস�া ল�� করেল তার সমাধান ক�ন ("Best 

Practices for Pest Proofing Food Service Establishments" (েপাকামাকড় েরাধক খাদ� 
পিরেষবা �িত�ান�িলর জন� সেব �া�ম প�িত)) েদখুন। 

 েপাকামাকড় িনয়�ণ, আবজ�না পির�ার এবং পুনব ��বহার পিরেষবা�িলর মেতা দরকাির 
কাজ�িল, েয�েলা হয়েতা ব� হেয় িগেয়েছ েস�িল আবার �� ক�ন। 

 েমেঝ, েদওয়াল এবং িসিলং সেমত পিরকাঠােমা এবং অভ��রীণ সারেফস�িল �েয়াজনীয় 
েমরামত ক�ন। 

 সম� সাম�ী পরী�া ক�ন এবং দরকার মেতা আবার �ক ক�ন।  
 
িনউ ইয়ক� ে�ট-এর (NYS) �েয়াজনীয়তা এবং সেব �া�ম প�িতর সারসংে�প 
 
এ�েলা িনউ ইয়ক� ে�েটর (NYS) আবিশ�কতা এবং সুপািরশকৃত সেব �া�ম প�িত�িলর সংি�� 
িনেদ�িশকা। �� করার আেগ িবশদ িনেদ�িশকা পয �ােলাচনা করাও িন��ত ক�ন, অনুবিত�তা 
�মাণ ক�ন এবং একটা সুর�া পিরক�না গঠন ক�ন।  
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
https://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/covid19.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/keep-pests-out-of-food-establishments.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesSummaryGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OutdoorTakeoutDeliveryFoodServicesMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_BusinessReopeningSafetyPlanTemplate.pdf
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সামা�জক দরূ� 
আবিশ�কতা�িল  
� বাইের জায়গা�িলেত, অন� েটিবল�েলা, আসন, খে�র বা পথচারীেদর চলাচেলর রা�া বা 

কিরেডার েথেক আসন সেমত সব েটিবল অবশ�ই অ�ত: 6 ফুট দুরে� রাখেত হেব।  
� �াহকেদর জায়গা সংকুলান করেত িভতের একটা ব�ব�া িন��ত ক�ন যােদর হয়েতা বাইের 

বসার জায়গা, ের��ম(�িল), বা েপেম� করার জায়গায় �েবশ করেত িভরেতর এলাকার 
মধ� িদেয় �েবশ/��ান করার দরকার হেত পাের, আর এই �েবশ/বাইের যাওয়া সামা�জক 
দরূ� রাখার রীিত েমেন অনুেমাদন ক�ন। 

� �াহকেদর জন� িভতের খাওয়াদাওয়া এবং বসার এলাকা�িল ব� রাখুন। 
� কম �চারীেদর অবশ�ই সব সময় মুেখর আবরণ পরেত হেব। 
� বসার সময় ছাড়া, �াহকরা সব সময় অবশ�ই মুেখর আবরণ পরেবন; শত� এই েয �াহক 2 

বছর বয়েসর েবিশ এবং িচিকৎসাগতভােব এটা সহ� করেত স�ম। 
� িনরাপেদ এবং স�ঠকভােব সাজােনা যায় এমন সংখ�ক েটিবেলর মেধ� বাইের �ান সীিমত 

রাখুন, যােত �িতটা েটিবল অপরটা েথেক কমপে� 6 ফুট দরূে� থােক। 
� েযখােন েটিবল�িলর মেধ� দরূ� বজায় রাখা স�বপর নয়, েসইসব েটিবেলর মেধ� ব�গত 

বাধঁা �াপন ক�ন। 
� েটিবল �িত সব �ািধক 10 জন েলাক সহ, একই েটিবেল বসা ব���রা অবশ�ই একই দেলর েলাক 

হেবন (তেব হয়েতা আলাদা পিরবােরর হেত পােরন)।  
� িবিভ� দেলর েলাকেদর জন� ল�া েটিবল�িল �ধুমা� অনুেমািদত হেব যিদ দল�িলর মেধ� 

অ�ত: 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা যায়। 
� অড�ার েদওয়া, খাবার সং�হ করা, বেস থাকা বা ের��ম ব�বহার করা, এবং েসই সােথ সম� 

খাবার সং�হ বা েপেম� করার জায়গায় �াহকেদর জন� েযেকান সািরেত পির�ার 6 ফুট 
ব�বধান রাখার সংেকত িদন। 

� েযখােন স�ব, �াহকেদর জন� �েবশ/��ান পথ�িল িচি�ত ক�ন এবং কম�েদর 
�েবশ/��ান পথ�িল আলাদা ক�ন। 

� যত েবিশ স�ব, ব���গত সমােবশ�িল (েযমন, কম�েদর সভা) িনয়ি�ত রাখুন। 
� যতটা স�ব েছায়ঁাচ বাচঁােত, িবে�তার েথেক সং�হ এবং/অথবা িবিলর জন� িচি�ত এলাকা 

চালু ক�ন। 
 
সুপািরশকৃত সেব �া�ম চচ�া 
� যিদ না ���পূণ � কাজকেম �র জন� অেপ�াকৃত কম দরূ� দরকার হয়, কম�েদর মেধ� সব �দা 

অ�ত: 6 ফুেটর দরূ� বজায় রাখা যায় তা িন��ত ক�ন। (েযমন, রা�া করা, পির�ার করা, 
েটিবল সাফ করা)। 

� একবাের একজন ব���র েবিশ েলােকর েছাট জায়গা�িল (েযমন, ি�জার, ে�ােরজ �ম) 
ব�বহার িনিষ� ক�ন। 

� 6 ফুট দরূ� বজায় রাখেত কােজর জায়গা�িল/কম�েদর বসার এলাকা�িলর ব�বহার িকছ� টা 
কমান এবং/অথবা সংখ�া সীিমত রাখুন। 

� েযখােন স�ব, পিরেষবা�িলর জন� পৃথক কােজর জায়গা িচি�ত ক�ন। ওভারল�াপ 
কমােনার জন� েরস্ট� েরে� পিরেবশনকারীেদর িনিদ�� ে�ে� পিরেবশন করা উিচত। 

� যতটা স�ব, রা�াঘেরর কম�েদর তােঁদর পুেরা িশফট জেুড় একটা জায়গায় িনেয়া�জত রাখা 
িন��ত ক�ন (েযমন, স�ালাড বা ি�ল বা িম�া�)। 
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� হােত হােত খাবার উপকরণ�িল চালান করার বদেল, পরবত� ব���র জন� কাউ�ােরর উপর 
উপকরণ�িল রাখেত রা�াঘেরর কম�েদর উৎসািহত ক�ন। সংকীণ � গিল, হল বা িবিভ� 
জায়গায় িতর িচ� িদেয় িফতা বা িচ� ব�বহার কের �াহকেদর ি�মুখী পােয়র িভড় কমান। 

� েযপয �� সং�হ করার জন� খাবার ��ত না হয় িকংবা তারঁা বসার জন� ��ত না হন, 
�াহকেদর তােঁদর গািড়েত বা বাইের অেপ�া করেত উৎসািহত ক�ন। 

� অনলাইন বা েফােন অড�ার েদবার জন� �াহকেদর উৎসািহত ক�ন। 
� েযখােন স�ব, সং�শ �হীন অড�ার, েপেম�, খাবার িবিল এবং িপক-আপ অনুেমাদন ক�ন। 
� েপৗ�ছােনার আেগ �াহকেদর খাবােরর অড�ার করেত অনুেমাদন ক�ন, এবং বসার জন� 

সংর�েণ �াহকেদর উৎসািহত ক�ন। 
� িবে�তােদর জন� একবাের-একজন প�িত িন��ত ক�ন, েযখােন একজন িবে�তা 

একবাের েকানও পণ� িবিল কেরন, কম�রা েবিশ সং�েশ � থাকা জায়গা (সারেফস) জীবাণুমু� 
করেবন এবং পরবত� িবে�তা সং�া �া�েন আসেত পােরন। 

 
সুর�ামূলক সর�াম  
আবিশ�কতা�িল  
� �হণেযাগ� মুেখর আবরণ িবনা খরেচ কম�েদর সরবরাহ ক�ন এবং বদলােনার দরকার হেল 

আবরণ�িলর পয �া� েজাগান রাখুন। �হণেযাগ� মেুখর আবরণ�িলর অ�ভ� �� িক� কাপেড় 
সীমাব� নয় (েযমন, ঘের েসলাই কের ৈতির, েছােটা কের কাটা, �মাল), সা�জ�ক�াল মা� এবং 
মুেখর আবরণ।  

� মুেখর আবরণ�িল পির�ার ক�ন, বদলান এবং েশয়ার করা িনিষ� ক�ন। কাপেড়র মুেখর 
আবরণ এবং অন�ান� ধরেণর ব���গত সুর�ামূলক সর�াম (PPE), এবং েসই সােথ ব�বহার 
এবং পির�রেণর িনেদ�শ�িলর িবষেয় অিতির� তেথ�র জন� েরাগ িনয়�ণ এবং �িতেরাধ 
েকে�র(CDC) িনেদ�িশকার পরামশ � িনন। 

� কীভােব PPE ধারণ করেত (পরা), সরােত (খুেল রাখা),পির�ার করেত (েযমন �েযাজ�) এবং 
েফেল িদেত হয়, কম�েদর �িশ�ণ িদন।  

� ব��িল েশয়ার করা িনয়�ণ ক�ন (েযমন, রা�ার সর�াম, েপন/প�াড), এবং েসই সে� 
েশয়ার করা জায়গা�িল েছায়ঁা (েযমন, দরজার হাতল, িকপ�াড, টাচ �ীন); অথবা, েশয়ার করা 
ব��িলর সং�েশ � থাকা বা বারবার েছায়ঁা জায়গা�িলর সং�েশ � থাকার সময় কম�েদর 
দ�ানা পরেত আেদশ িদন; অথবা, েছায়ঁার আেগ ও পের কম�েদর হােতর �া��িবিধ স�াদন 
করার আেদশ িদন। 

� িন��ত ক�ন সব কম� সব সময় মুেখর আবরণ পরেছন এবং তারঁা হােতর �া��িবিধ 
অনুশীলন করেছন এবং রাজ� এবং �ানীয় স�ািনটাির িবিধর সােথ স�িতপূণ � খািল হােতর 
অবেরাধ�িল ব�বহার করেছন। 

o খাদ� ��িতর সােথ সংযু� না থাকা কায �কলােপর সময় যিদ কম�রা �াভস পেরন, 
িন��ত ক�ন তারঁা ঘন ঘন �াভস�িল বদলাে�ন, এবং কাজ বদলাবদিল করার সময় 
(েযমন, �াহকেদর পিরেবশন করা েথেক ছ� ির-কাটঁাচামচ আেগ েথেক েমাড়ােনা 
পয ��) তােঁদর �াভস বদলােত উৎসািহত ক�ন। 

o যিদ কম�রা �াভস না পেরন, িন��ত ক�ন তারঁা ঘন ঘন সাবান আর জল িদেয় তােঁদর 
হাত�িল েধান। 
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� িন��ত ক�ন েয কম�রা যারঁা েটিবেল থাকা ে�ট/িডশ পির�ার করেছন, তােঁদর হাত�েলা 
সাবান এবং জল িদেয় েধান এবং, যিদ তারঁা �াভস পেরন, েটিবল�েলা পির�ার করার আেগ 
এবং পের �াভস�িল বদলান। 

 
সুপািরশকৃত সেব �া�ম চচ�া  
� েকানও কম�র যিদ �িত�াপন দরকার হয়, অথবা যিদ েকানও িবে�তার �েয়াজন হয়, মুেখর 

আবরণ, মা� এবং অন�ান� দরকাির PPE-�িলর পয �া� েজাগান অব�াহত রাখুন। 
� যখন েকানও েটিবেল বেস েনই (েযমন, িপক-আপ-এর জন� যখন অেপ�ারত, 

কাউ�ার/জানালায় অড�ার িদে�ন, েহঁেট যাে�ন/েটিবল েথেক, েহঁেট যাে�ন/ের��ম 
েথেক) �াহকেদর মুেখর আবরণ পরার জন� দািব ক�ন। 

� �াহকরা যখন েটিবেল বেস থােকন এবং খাে�ন না এবং/অথবা পান করেছন না, তােঁদর 
মুেখর আবরণ পরেত উৎসািহত ক�ন, িক� েজার করেবন না। 

� খাবােরর গািড় এবং মশলাদার খাবােরর ��া��িল েযখােন �বহমান জল েনই, কম�েদর 
উিচত �াভস পরা অথবা িনয়িমতভােব হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার করা এবং যু�রা��য়, 
রাজ� এবং �ানীয় খাবার তদারিক এবং �া��িবিধ �েয়াজনীয়তা�িল েমেন চলা। 

 
�া��িবিধ এবং পির�রণ 
আবিশ�কতা�িল  
� CDC এবং িনউ ইয়ক� ে�ট িডপাট�েম� অব েহলথ(DOH) েথেক �া��িবিধ, পির�রণ এবং 

জীবাণুমু�করেণর �েয়াজনীয়তা দৃঢ়ভােব েমেন চলুন এবং লগ যা তািরখ, সময় এবং 
পির�ার করার পিরসর নিথব� কের ভােলাভােব সে� রাখুন। 

� সাবান িদেয় হাত-েধায়া, �বহমান গরম জল এবং ব�বহােরর পের েফলার েযাগ� েপপার 
টাওেয়ল, এবং েসই সােথ েযখােন হাত-েধায়া স�বপর নয় েসইসম� জায়গা�িলর জন� 60% 
বা আরও েবিশ অ�ালেকাহল থাকা অ�ালেকাহল-িভি�ক হ�া� স�ািনটাইজার সেমত হােতর 
�া��িবিধ েক��িলর ব�ব�া ক�ন এবং র�ণােব�ণ ক�ন। 

� েশয়ার করা জায়গা�িলর জন� পির�ার করার এবং জীবাণুমু� করার �জিনস�িল ব�বহার 
করেত কম�েদর েজাগান িদন এবং উৎসািহত ক�ন, এইসম� জায়গা�িলর ব�বহােরর আেগ 
এবং পের ব�বহােরর জন�, তারপের হােতর �া��িবিধ েমেন চলা। 

� �িত�ান�টেক িনয়িমতভােব পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন এবং বহ�  েলােকর �ারা ব�ব�ত 
েবিশ ঝঁুিকস�� এলাকা�িল এবং বারবার েছায়ঁা সারেফস�িল (েযমন, ের��ম) আরও 
েবিশ ঘন ঘন পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন। পির�রণ এবং জীবাণুমু�করণ অবশ�ই 
কেঠার এবং িনর�র চালু থাকেব এবং দরকার হেল, অ�তঃ �িত িশফেটর পর, েরাজ বা 
আরও ঘনঘন করা উিচত। 

� কম�রা যত ঘনঘন কােজর জায়গা�িল বদল কেরন কমপে� েসই সেমত, িন��ত ক�ন েয 
সর�াম নিথভ�� জীবাণুনাশক ব�বহার কের িনয়িমতভােব পির�ৃত এবং জীবাণুমু� হে�। 
পিরেবশ সংর�ণ সং�া(EPA) �ারা পিরেবশ সংর�ণ দ�র(DEC)-এর COVID-19-এর �িতেরােধ 
কায �কর িহসােব িচি�ত পণ��িল েদখুন। 

� েকানও ব���র COVID-19 হেয়েছ িন��ত হওয়ার ে�ে� উ�ু� এলাকা�িলর পির�রণ এবং 
জীবাণুমু�করণ ক�ন, এই পির�রণ এবং জীবাণুমু�করেণ সািমল করেত হেব, কমপে�, 
সম� ভাির সং�মণ এলাকা এবং েবিশ সং�েশ � আসা জায়গা�িল। 
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� কােজ েফরার আেগ, একটা �া��কর এবং িনরাপদ পিরেবশ িন��ত করেত রা�া করার 
ব�ব�া�িলর েফরার আেগর পরী�া�িল এবং মূল�ায়ন স�ূণ � ক�ন। 

� �াহকেদর সতক�তা �দান করেত েয বসা বা অড�ার লভ� েসইসব িডভাইস�িলর (েযমন, 
বাজার) ব�বহার িনিষ� ক�ন, যিদ না এই িডভাইস�িল �িতবার ব�বহােরর মেধ� স�ূণ �ভােব 
পির�ৃত এবং জীবাণুমু� হয়। 

� েটকআউট/েডিলভািরর জন�: 
o খাবার এবং/অথবা পানীেয়র জন� অেপ�ারত �াহকেদর জন� হােতর �া��িবিধ 

েক��িলর ব�ব�া ক�ন। 
o িন��ত ক�ন কম�রা সাবান আর জল িদেয় হাত েধান বা হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার 

কেরন; যিদ কম�রা �াভস ব�বহার কেরন, িনয়িমতভােব েস�িল বদলান। 
o যিদ িপক-আপ/েডিলভাির িভতের হয়, িন��ত ক�ন জানালা/দরজা�িল বায়ু 

চলাচেলর সুিবধার জন� েখালা আেছ।  
� িন��ত ক�ন �াহকেদর সরাসিরভােব েদওয়া সব মশলা�িল একক-ব�বহার কের েফেল 

েদওয়ার েযাগ� পাে� অথবা পুনব ��বহারেযাগ� পাে� আেছ েয�েলা িনয়িমত 
পির�ৃত/জীবাণুমু� করা হয়। 

� যিদ ব�বহার কের েফেল েদওয়ার েযাগ� েমনু�িল ব�ব�ত হয়, �িতটা দেলর ব�বহােরর মেধ� 
েমনু�িল পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন। 

� আেগ েথেক প�াক করা বা আেগ েথেক েমাড়ােনা ছ� ির-কাটঁাচামচ ব�বহার ক�ন। মা� এবং 
�াভস�িল পরার সময় ছ� ির-কাটঁাচামচ অবশ�ই আেগ েথেক েমাড়ােনা থাকেত হেব। 

 
সুপািরশকৃত সেব �া�ম চচ�া  
� েযখােন স�ব, িনরাপ�ার সাবধানতা�িল বজায় রাখার সােথ বাইের বাতাস চলাচল বাড়ান 

(েযমন, জানালা এবং দরজা�েলা েখালা রাখা)।  
� িশফট�িল চলাকালীন খাবার ��েত যু� কম�েদর পর�েরর কােজর জায়গায় েপাশাক 

পিরবত�ন করা/�েবশ করা েথেক িনর� ক�ন, যিদ না তারঁা উপযু�ভােব 
পির�ৃত/জীবাণুমু� হন। 

� অিতিথেদর একক ব�বহার করার কাগজ, ব�বহার কের েফেল েদওয়ার েযাগ� েমন ুিদন 
এবং/অথবা সাদা েবাড�/চক েবাড�/েটিলিভশন/ে�ােজ�র�িলেত েমনু�েলা �দশ �ন ক�ন। 

� েযখােন স�ব, �াহকেদর েমনু�িল অনলাইেন েদখেত (েযমন, তােঁদর িনেজেদর �াট�েফান বা 
ৈবদু�িতন িডভাইেস) উৎসাহ িদন। 

� েবিশ িঘ�� এলাকা�িল জেুড় (েযমন, ের��ম�িলর বাইের) হ�া� স�ািনটাইজার উপল� 
রাখুন এবং �েবশপথ, বিহগ �মন পথ এবং ক�ািশয়ারেদর মেতা সুিবধাজনক জায়গা�িলেত 
এটা রাখুন। েযখােন স�ব, �শ �-মু� হ�া� স�ািনটাইজার রাখুন। 

 
েযাগােযাগ 
আবিশ�কতা�িল  
� আপনােক িন��ত করেত হেব েয আপিন ে�েটর-ইসু� করা িশ� স�িক�ত িনেদ�িশকা�িল 

পয �ােলাচনা কেরেছন এবং বুেঝেছন, এবং আপিন েস�িলেক কায �কর করেবন। 
� স�ঠক �া��িবিধ, সামা�জক দরূ� িবিধ, PPE-র স�ঠক ব�বহার এবং পির�রণ এবং জীবাণুকরণ 

আচারিবিধ দৃঢ়ভােব েমেন চলেত কম�েদর এবং �াহকেদর �রণ করােনার জন� সাইেনজ 
েপা� ক�ন। 
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� েকানও কম� অন�েদর সােথ যিদ ঘিন� সং�েশ � এেস থােকন এবং COVID-19 পরী�া 
প�জ�টভ হয়, অিবলে� রাজ� এবং �ানীয় �া�� দ�রেক জানান। 

� রাজ� এবং যু�রা��য় আইনিবিধস�ত েগাপনীয়তা র�া করার সােথ, কম ��েল স�াব� 
েযাগােযােগর িব�ি� সেমত, েযাগােযাগ িচি�তকরণ �য়াস�িলেত সহেযািগতা ক�ন।  

� সাইেট স�ূণ � সুর�া পিরক�না ��ভােব েপা� ক�ন। 
 

সুপািরশকৃত সেব �া�ম চচ�া  
� অড�ার িদেয় অেপ�ারত/বেস থাকা �াহকেদর সােথ অিডও েঘাষণা, েট�ট েমেসজ বা ��েন 

িব�ি� ব�বহার ক�ন। 
� কম�, িবে�তা এবং �াহকেদর জন� একটা েযাগােযাগ পিরক�না চালু ক�ন যা সব �েশষ তথ� 

সরবরাহ করার একটা ধারাবািহক প�া সািমল কের। 
 
��িনং 
আবিশ�কতা�িল 
� েযসম� কম� অস�ু তােঁদর বািড়েত থাকা উিচত িকংবা যিদ তারঁা কােজ অসু� হন, বািড়েত 

িফের আসেবন। 
� তােঁদর কম�েদর এবং, েযখােন স�ব, িবে�তােদর ৈদন��ন �া�� পরী�া প�িত 

বাধ�তামূলকভােব চালু ক�ন, তেব এই ধরেণর পরী�া �াহকেদর এবং েডিলভাির করার 
েলাকেদর জন� বাধ� করা হেবনা (েযমন, ��মালা, তাপমা�া পরী�া) কম�েদর জন�, এবং 
িবগত 14 িদেন COVID-19 উপসগ � স�ে� �জ�াসা করা(1), (2) গত 14 িদেন প�জ�টভ COVID-
19 পরী�া, এবং/অথবা (3) িবগত 14 িদেনর মেধ� িন��ত বা সে�হভাজন COVID-19 েকেসর 
সােথ ঘিন� েযাগােযাগ। 

� েকানও সে�হভাজন বা িন��ত COVID-19 েকেসর পর বা COVID-19 থাকা েকানও ব���র 
সােথ কম��টর ঘিন� বা ধরােছায়ঁার েযাগােযাগ থাকার পর, কম�রা কােজ িফরেত চাইেল 
আচারিবিধ এবং নীিত�িল স�ে� িনউ ইয়ক� ে�ট �া�� দ�েরর (NYS DOH) িনেদ�িশকা 
েদখুন। 

� �িত�ান�িল �াহকরা একটা �া�� পরী�া স�ূণ � করা বা েযাগােযােগর তথ� েদওয়া 
বাধ�তামূলক করেত পাের না।  

� কমপে�, একটা মুেখর আবরণ সেমত, িচি�ত ব���েদর যারা CDC, NYS (িনউ ইয়ক� ে�ট) 
DOH এবং েপশাগত সুর�া এবং �া�� �শাসন (OSHA) আচারিবিধর সােথ পিরিচত এবং 
উপযু� PPE পেরন, েসইসম� পরী�কেদর িনেয়াগকত�ার �ারা �িশি�ত করেত হেব। 

� কম�েদর পা�ট� িহসােব জানােত যিদ তারঁা পের, COVID-19 স�িক�ত উপসগ ��িল অনুভব 
কেরন, েযমন ��মালায় উি�িখত আেছ, েযাগােযােগর একটা িনিদ�� জায়গা িচি�ত ক�ন। 
 

সুপািরশকৃত সেব �া�ম চচ�া  
� পরী�া স�ূণ � করার আেগ (েযমন, দরূ েথেক পরী�া স�াদন করা), কম�েদর পর�েরর 

সােথ ঘিন�ভােব বা ধরােছায়ঁার সং�েশ � একে� েমশা �িতেরাধ ক�ন। 
� কম �সং�ােনর সমান সুেযাগ কিমশন (Equal Employment Opportunity Commission) িকংবা 

NYS DOH িনেদ�িশকা অনসুাের েরাজকার তাপমা�া পরী�া পিরচািলত করা েযেত পাের। 
� কম� এবং িবে�তা সেমত, যারা কােজর সাইট বা এলাকায়, অন�েদর সােথ ঘিন� বা 

ধরােছায়ঁার সং�েশ � হয়েতা আেছন, �িত�ট ব���র একটা লগ রাখুন, এমনভােব েয সম� 
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েযাগােযাগ িচি�ত করা যায়, স�ান করা যায় এবং েকানও কম�র COVID-19-এর ল�ণ িনণ �য় 
হওয়ার ে�ে� িব�ািপত করা যায়; �াহক এবং েযাগােযাগহীন প�ার মাধ�েম উপযু� PPE 
সহ েডিলভাির স�� করা বাদ িদেয়। 

� �াহকেদর জন� েযাগােযােগর তথ� েদবার জন� একটা িবক� রাখুন যােত তােঁদর লগ করা যায় 
এবং েযাগােযােগর স�ান করার জন� েযাগােযাগ করা যায়। 
 

েযভােব পিরি�িতর পিরবত�ন হেব েসই অনযুায়ী NYC �া�� দ�র (NYC Health Department) তার 
সুপািরশ�িল পিরবত�ন করেত পাের।       6.21.20 
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