COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি কীভাস্থ্ে রনরাপস্থ্ে
োইস্থ্র খাওয়া োওয়া করস্থ্েন
COVID-19 আমাদের কমমউমিটিদে অমিরে ছড়াদে এিং আপিার িামড়র িাইদর আপমি যখি
অিযদের সাদে একত্রিে হদেি েখি এটি ছড়ািার ঝুঁ মক োদক। যখি আমরা িাইদর খাওয়ার মদো
ত্রিয়াকলাপগুমলদে মিরদে শুরু করমছ, েখি COVID-19-এর সংিমণ রুখদে আমাদের
পেদেপগুদলা চামলদয় যাওয়া আিশ্যক।
মিদেদক, আপিার সদে োকা ললাকেি এিং আপিাদের যারা পমরদিশ্ি করদছি, লরদতারাুঁ
লসইসমত কমীদের সরমেে রাখা – কীভাদি মিরাপদে িাইদর খাওয়া যায় ো একিু ভািি। মিউ ইয়কক
মসটির লরদতারাুঁগুদলাদকসহদযামিো করুি — মকন্তু লসিা মিরাপদে করুি!
যমে আপমি িাইদর লখদে যাওয়ার পমরকল্পিা কদরি, COVID-19 ছড়াদিার ঝুঁ মক কমাদিার েিয
এইসমত পরামশ্গুদলা
ক
লমদি চলি:
▪ যরে আপরন সুয বোধ না কস্থ্রন ো COVID-19 সংক্রান্ত সমসোগুরল ঝুঁু রক খুে বেরি থাস্থ্ক
িাহস্থ্ল োরিস্থ্ি থাকুন। অসস্থ োকাকালীি আপমি যমে িাইদর যাি, আপমি অিযদের অসস্থ
করার ঝুঁ মকদে লিলদছি। আপিার যমে অন্তমিমহে
ক
লকািও স্বাস্থয সমসযা োদক, অেিা যমে
আপিার িয়স 65 িছর িা োর লচদয় লিমশ্ হয়, মিদেদক সরমেে রাখার েিয িামড়দে োকার
কো মিদিচিা করুি।
▪ আপনার অস্থ্পক্ষা করার সময় কমান। আদি লেদক আসি সংরেণ করুি, আপিার যাওয়ার
আদি অিলাইদি লমি লেখি, িা আপিার লিমিদলর েিয অদপো করার সময় খািার অর্কার
করুি। এগুদলা করা আপিার সংস্পদশ্ আসার
ক
সম্ভািিা কমাদি।
▪ আপরন যখন খাস্থ্েন না ো পান করস্থ্েন না সেো
ব একটা মুস্থ্খর আেরণ পস্থ্র থাকুন।
মদি রাখদিি লয যমে আপিার উপসিগুমল
ক
িা োকদলও আপমি COVID-19 ছড়াদে পাদরি। মদখ
একিা আিরণ পরা আপিার চারপাদশ্র মািষদের সরমেে রাদখ। লযসমত মািষ
মচমকৎসািেভাদি মদখর আিরণ সহয করদে পাদরি িা এিং 2 িৎসর এিং োর লচদয় কম
িয়দসর মশ্শুদের এগুদলা পরার প্রদয়ােি লিই।
▪ েূরত্ব েজায় রাখুন। যেিা সম্ভি, আপিার পাটিক দে িা োকা লখদে আসা ললাকেি এিং
লরদতারাুঁ কমীদের লেদক, অন্তেঃ 6 িি েূরত্ব িোয় রাখি োকি। িসার েিয অদপো করার
সময় িা লরস্টরুম িযিহার করদে েূরত্ব িোয় রাখার িযাপাদর সেকক হি।
▪ স্বাযেসম্মি হাস্থ্ির স্বাযেরেরধ অনুিীলন করুন। প্রদিশ্ করার সময়, খাওয়ার টিক আদি
এিং লরদতারাুঁ লছদড় চদল যািার পদর হযান্ড সযামিিাইোর িযিহার করুি। লরস্টরুম িযিহার
করার সময় সািাি এিং েল মেদয় অন্তে: 20 লসদকন্ড ধদর আপিার হাে ধি।
বরস্থ্তারাুঁগুস্থ্লা িাস্থ্ের গ্রাহকস্থ্ের ঝুঁু রক কমাস্থ্ি, পররেিবনগুস্থ্লাও করস্থ্ি থাকস্থ্ে। এগুস্থ্লার
মস্থ্ধে অন্তভভক্ত
ব :
▪ কমীদের োদের মশ্িি-এর আদি COVID-19 উপসিগুমল
ক
পরীো করা এিং অসস্থ হদল োুঁদের
িামড় পািাদিা।
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▪
▪
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লখদে আসা ললাকদের এিং সহকমীদের সরমেে রাখার েিয কমীদের মখািরণ পরা মিত্রিে
করা।
খািার লিমিলগুদলার এমিভাদি সাোি যাদে লভােিকারী েলগুমলর মদধয অন্তে: 6 িদির
িযিধাি োদক।
সরু িমল এিং এলাকাগুমল লযখাদি মািদষর সামর তেমর হয় (লযমি িােরুম) লসখাদি ললাকেি
যাদে 6 িি িযিধাদি োদক লসিা মিত্রিে করার েিয মিো, মচহ্ন িা অিযািয মাককার লরদখ
শ্ারীমরক েূরত্ব িোয় রাখদে সাহাযয করা।
প্রদিশ্পে এিং কযাশ্ লরত্রেস্টারগুদলার মদো গ্রাহক সমাদিদশ্র এলাকাগুমলদে হযান্ড
সযামিিাইোর রাখা।
েদলর কল, েরোর হােল এিং কাউন্টারগুদলার মে িারিার লছাুঁয়া হয় এমি োয়িাগুদলার
িমধেক পমরষ্করণ।

কীভাদি এই লরাি লেদক সরমেে োকদিি লসই েেয সদমে COVID-19 সম্পমককে সাধারণ েদেযর
েিয, nyc.gov/health/coronavirus লেখি।
আপিার কাছাকামছ লকািও পরীো করার লকন্দ্র খদুঁ ে িার করদে nyc.gov/covidtest লেখি অেিা
311 িম্বদর লিাি করুি।
বযভাস্থ্ে পরররযরির পররেিবন হস্থ্ে বসই অনুযায়ী NYC স্বাযে েপ্তর (NYC Health Department) িার
সুপাররিগুরল পররেিবন করস্থ্ি পাস্থ্র। 6.21.20

