COVID-19: যানবাহন চালনাকারীদের জনয সাধারন ননদেে শনা
এই নথিটি সাধারণ থনর্দে শনা এবং থনরাপত্তা সংক্রান্ত সতর্ে তা প্রদান র্র্র জরুরী নয় এমন জানবাহর্ণর
পথরচালর্র্দর থনর্জর্দর এবং তার্দর যাত্রীর্দর সুরথিত রাখার জনয এবং COVID-19 এর থবস্তার মন্থর
র্রার জনয। ররাগীর্দর জনয যাতায়াত বযবস্থা প্রদানর্ারী থচথর্ৎসা রর্র্ের ঠির্াদারগণর্র্ তার্দর থনজ
থনজ রর্াম্পাথনর থনর্দে থশর্াগুথল অনুসরন র্রর্ত হর্ব।
এই চারটি মূল কাজের কথা মজে রাখুে COVID-19 এর সংক্রমণ ররাধ করার েেয:
• অসুস্থ হজল বাড়িজে থাকুে।
o র্াথশ, শ্বাসর্ষ্ট বা শ্বাস থনর্ত অসুথবধা, জ্বর, শীত র্রা, রপথশর্ত বযিা, গলা বযিা বা
স্বাদ বা গর্ের অনুভূথত নতু নভার্ব হারার্নার মত COVID-19 উপসগেগুথলর জনয আপনার
শরীর্রর ওপর ভার্লাভার্ব নজর রাখুন। এই তাথলর্ায় সব থর্ছু অন্তভুে ক্ত নয়। অনযানয
র্ম প্রচথলত উপসর্গের র্িা জানার্না হর্য়র্ছ, যার মর্ধয আর্ছ আথির্ উপসগে রযমন
বথমভাব, বথম হওয়া অিবা ডায়াথরয়া। বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা থবভ্রাথন্ত প্রদশেন র্রর্ত পার্রন
বা থদর্ ভু ল র্রর্ত পার্রন বা পর্র রযর্ত পার্রন।
o থনর্জর রর্ান খরচ ছাড়াই COVID-19 এর পরীিা র্রান। nyc.gov/covidtest এ যান
এর্টি পরীিার সাইট খুুঁর্জ রপর্ত।
o আপনার যথদ COVID-19 হর্য় িার্র্ বা হর্য় িার্র্ত পার্র বর্ল মর্ন হয় তাহর্ল
থনম্নথলথখত সবগুডল সতয না হওয়া পযেন্ত আপথন বাথড়র্ত িাকুন:
▪ আপনার উপসগেগুথল শুরু হওয়া পর রির্র্ অন্তত 14 থদন হর্য় রগর্ছ, বা
রর্ার্না যথদ রর্ান উপসগে রদখা না রদয়, আপনার প্রিম পথজটিভ রটর্ের
পর্র 14 থদন
▪ টাইর্লনল বা আইবুর্প্রার্ের্নর মত জ্বর-হ্রাসর্ারী ওষুধ বযবহার না র্র্র
আপনার
গত থতন থদন জ্বর আর্সথন।
▪ আপনার সামথির্ স্বার্স্থযর উন্নথত হর্য়র্ছ।
o এছাড়াও, থর্ছু র্মী, যার্দর COVID-19 হর্য়থছল বা হর্য় িার্র্ত পার্র, তার্দর থনউ
ইয়র্ে রের্টর (NYS) আবশযর্তাগুথল অনুযায়ী র্ার্জ আবার রযাগদান র্রার আর্গ
অবশযই আর্রা রবথশ থদন সময় অর্পিা র্রর্ত হর্ব।
•
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শারীডরক দূরত্ব বোয় রাখুে।
o যখনই সম্ভব, থনর্জর এবং অনযর্দর মর্ধয অন্তত 6 েু ট দূরত্ব বজায় রাখুন।
o শারীথরর্ দূরত্ব বজায় রাখার জনয যাত্রীর্দর থপছর্ন বসর্ত বলুন। গাড়ীর্ত পাটিেশন িার্র্ল
যাত্রী উঠার্নার আর্গই পাটিেশনটি বে র্রুন। যথদ গাড়ীর্ত পাটিেশন না িার্র্, তাহর্ল
গাথড়র সামর্নর এবং রপছর্নর মর্ধয এর্টি স্বচ্ছ প্লাথষ্টর্র্র রবষ্টনী স্থাপর্নর থবর্বচনা র্রর্ত
পার্রন। রবষ্টেী রেে গাড়ির ডরয়ার ডিউ আয়োর দৃশযমােোজক বাধাগ্রস্ত ো কজর।
টযাথি এবং থলমুথজন র্থমশন (Taxi and Limousine Commission, TLC) এর লাইর্সন্স
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প্রাপ্ত গাথড়গুথলর জনয চালর্র্দর পাটিেশন ইনের্লশন সম্পথর্ে ত TLC থনর্দে থশর্া রমর্ন চলর্ত
হর্ব।
o শুধু এর্ই দর্ল িার্া যাত্রীর্দর এর্সার্ি পথরবহন র্রুন। রগাষ্ঠীবদ্ধ ভার্ব ভ্রমণ (যা
“ভাগাভাথগ র্র্র” বা “পুলড” ভ্রমন থহর্সর্বও পথরথচত) অনুর্মাথদত নয় (পযারাট্রানথজট
গাথড়গুথলর জনয ছাড়া)।
o বাইর্রর তাজা বাতাস থভতর্র র ার্াবার জনয গাথড়র রভন্টগুথল বযবহার র্রুন
এবং/অিবা জানলার র্াুঁচগুর্লা নাথমর্য় থদন। বাতার্সর পুনরাবতে ন বযবহার র্রা এথড়র্য়
চলুন।
•

একটি মুজখর আবরণ পরুে।
o এর্টি মুর্খর আবরণ পরুন। NYS থনবোহী আর্দশ 202.18 চালর্র্দর এর্টি মুর্খর
আবরণ পরা আবশযর্ র্র্র যখন তারা যাত্রীর্দর পথরবহণ র্র্রন। সর্ল যাত্রী যারা দুই
বছর্রর রবথশ বয়সী এবং থচথর্তসাগতভার্ব এর্টি মুর্খর আবরণ সহণ র্রর্ত সিম
তার্দর অবশযই এর্টি মুর্খর আবরণ পরর্ত হর্ব। মুর্খর আবরণ সংক্রান্ত আর্রা তর্িযর
জনয, nyc.gov/coronavirus এ যান এবং মুর্খর আবরণ সম্পর্র্ে প্রায়শই থজজ্ঞাথসত
প্রশ্নাবলী খুুঁজন
ু ।

•

স্বাস্থযসম্মে বযডিগে স্বাস্থযডবডধ রমজে চলুে।
o অন্তত 20 রসর্র্ন্ড ধর্র প্রায়শই সাবান ও জল থদর্য় হাত ধুন, থবর্শষ র্র্র আপথন টার্া
পয়সা বা যাত্রীর বযাগ থনর্য় ঘাটাঘাটি র্রার পর্র, রশৌচাগার বযবহার র্রার পর্র, নার্
ঝাড়ার পর্র, র্াথশ এবং হাুঁথচর পর্র। সাবান বা জল উপলব্ধ না হর্ল এর্টি অযালর্র্াহলথভথত্তর্ হযান্ড সযাথনটাইজার বযবহার র্রুন।
o র্াথশ বা হাুঁথচর সময় এর্টি টিসুয বা জামার হাতা থদর্য় আপনার মুখ াকুন, হাত
বযবহার র্রর্বন না।।
o যাত্রীর্দর বযবহার্রর জনয আপনার গাথড়র্ত টিসুয ও হযান্ড সযাথনটাইজার রাখুন।
o স্পশেহীন রপর্মর্ন্টর থবর্ল্পগুথলর্ত উৎসাথহত র্রুন। নগদ অিে এবং রক্রথডট র্াডেগুথল
ঘাটাঘাটি র্রা নুযনতম র্রুন।
o হাত না ধুর্য় রচাখ, নার্ বা মুখ স্পশে করজবে ো।
o হাত রমলার্বন না বা রবাতর্লর জল, গাম, বা অনযানয থজথনস যাত্রীর্দর অোর করজবে
ো।

•

আপোর গাড়িটি ডেয়ডমেিাজব পডরষ্কার ও েীবােুমুি করুে।
o রয সর্ল জায়গা এবং বস্তুগুথলর্ত সচরাচর যাত্রীর্দর স্পশে লার্গ রসগুর্লার থদর্র্ থবর্শষ
মর্নার্যাগ থদন, রযমন দরজার হাতল, জানালার রবাতাম, থবথভন্ন্ তালা, অিে আদানপ্রদার্নর রমথশন, সীর্টর হাতল, সীর্টর গদী, বার্ল এবং সীট-রবল্ট। থষ্টয়াথরং হুইল,
ররথডওর রবাতাম, থদর্ পথরবতে র্নর ইথন্ডর্র্টর ও র্াপ রহাল্ডার্রর মর্তা আপনার প্রায়শই
স্পশে র্রা পৃষ্ঠতলগুথল মুর্ছ রেলুন।
o ময়লা এবং ঝু ল, র্াথল প্রির্মই মুর্ছ রেলুন। তারপর জীবাণু নাশ র্রর্ত পৃষ্ঠতলটির জনয
উপযুক্ত সাধারন জীবাণুনাশর্ সামিী (উদাহরণস্বরূপ, থিচ, পারঅিাইড বা অযালর্র্াহল2
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থভথত্তর্ বহু-বযবহাথরর্ সামিী) বযবহার র্রুন। পথরষ্কার সারর্েসগুথলর ওপর জীবাণুনাশর্
সব রির্র্ ভার্লা র্াজ র্র্র। পথরষ্কার র্রার এবং জীবাণুনাশর্ পণযগুথলর রলর্বলগুথল
পড়ুন এবং অনুসরণ র্রুন।
পথরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত র্রার সময় থডজর্পার্জর্বল গ্লাভস বা অনয রর্ার্না উপযুক্ত
প্রথতরিামূলর্ থজথনস বযবহার র্রুন। বযবহার্রর পর গ্লাভস আবজে নার জায়গায় রের্ল
থদন এবং সাবান ও জল থদর্য় হাত ধুর্য় রেলুন অিবা এর্টি অযালর্র্াহল-থভথত্তর্ হযান্ড
সযাথনটাইজার বযবহার র্রুন যথদ সাবান এবং জল উপলব্ধ না িার্র্।।
পথরষ্কার ও জীবানুমুক্ত র্রার সময় গাথড়র দরজা রখালা রাখুন।
যাত্রীর্দর র ার্াবার আর্গ সমস্ত সারর্েস শুর্ার্না পযেন্ত অর্পিা র্রুন।
পথরষ্কার ও জীবানুমুক্ত র্রার আর্রা তর্িযর জনয, nyc.gov/health/coronavirus এ যান
এবং Guidance for Businesses (বযবসাথয়র্ প্রথতষ্ঠার্নর জনয থনর্দে থশর্া) সম্পথর্ে ত
পৃষ্ঠায় General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care
Settings( স্বাস্থযর্সবার সার্ি সংযুক্ত না িার্া জায়গাগুথলর সাধারন
পথরষ্কার/জীবাণুমুক্তর্রর্ণর থনর্দে থশর্া) রদখুন।

িয় এবং কলঙ্ক রথজক সুরক্ষার পৃথক েথয
• এই প্রাদুভোব বনেবাদ ও ববষময ছড়াবার রর্ানও অজুহাত নয়। জাথত, জাতীয়তার উৎস এবং
অনযানয পথরচর্য়র র্ারর্ন যাত্রী বা সম্ভাবয যাত্রীর্দর থবরুর্দ্ধ ববষময অববধ।
• আপনার্র্ যথদ জাথত, জাতীয়তার উৎস বা অনযানয পথরচর্য়র র্ারর্ন হয়রাথন বা ববষময র্রা
হয়, তাহর্ল থনউ ইয়র্ে থসটি মানবাথধর্ার র্থমশন (NYC Commission on Human Rights)-এ
রযাগার্যাগ র্রার জনয 311 -এ রোন র্র্র বলুন "human rights" (থহউমযান রাইটস্) অিবা
nyc.gov/cchr রদখুন এবং "Report Discrimination" (ববষময থরর্পাটে) থির্ র্রুন।
ডেজের এবং পডরবাজরর েত্ন ডেে
• nyc.gov/nycwell এ অযাপ লাইজেরী (App Library): অনলাইন স্বাস্থয এবং মানথসর্ সুস্থতার
সরঞ্জাম।
• NYC ওজয়ল: থবনামূর্লয মানথসর্ স্বার্স্থযর সহায়তা, সংথিপ্ত পরামশে এবং ররোর্রলগুথল জনয
24/7 উপলব্ধ। 888-692-9355 নম্বর্র রোন র্রুন বা nyc.gov/nycwell এ চযাট র্রুন।
• NYS COVID-19 মােডসক সহায়োর রহল্পলাইে: প্রথশিণপ্রাপ্ত রপশাদাররা রসখার্ন রশানার জনয,
সহায়তা র্রার জনয এবং প্রর্য়াজন হর্ল রর্য়ার্র ররোর র্রার জনয উপথস্থত। সপ্তার্হর রয রর্ান
থদন সর্াল 8-টা এবং 10-টার মর্ধয 844-863-9314 নম্বর্র র্ল র্রুন।
• NYC রহলথ + হডিটালস (NYC Health + Hospitals): অথভবাসন থস্থথত বা অিে প্রদার্নর িমতা
থনথবের্শর্ষ সর্ল থনউ ইয়র্ে বাসীর্র্ পথরচযো প্রদান র্র্র। 844-692-4692 বা 311 নম্বর্র রোন
র্রুন।
অবডহে থাকুে
• COVID-19 সংক্রান্ত তর্িযর জনয nyc.gov/health/coronavirus রদখুন।
• যাত্রীর্দর অবগথতর জনয থপছর্নর সীর্ট তিয লাথগর্য় রাখুন। রপাষ্টার এবং প্রচার পর্ত্রর জনয
রদখুন nyc.gov/health/coronavirus
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•

NYC পুনরায় রখালা সম্পর্র্ে থনর্দে শনা পাওয়ার জনয nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং
Guidance for Businesses (বযবসাগুথলর জনয থনর্দে থশর্া) পৃষ্ঠাটি রদখুন।

রেিাজব পডরডস্থডের পডরবেতে হজব রসই অেুোয়ী NYC স্বাস্থয দপ্তর (NYC Health Department) োর সুপাডরশগুডল
পডরবেতে করজে পাজর।
6.29.20
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