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COVID-19: যানবাহন চালনাকারীেদর জনয্ সাধারন িনেদর্ শনা  
  
এই নিথিট সাধারণ িনেদর্শনা এবং িনরাপত্তা সং�া� সতকর্ তা �দান কের জররী নয় এমন 
যানবাহেণর পিরচালকেদর িনেজেদর এবং তােদর যা�ীেদর সুরি�ত রাখার জনয্ এবং COVID-19 
এর িব�ার েরাধ করার জনয্। েরাগীেদর জনয্ যাতায়াত বয্ব�া �দানকারী িচিকৎসা েকে�র 
িঠকাদারগণেক তােদর িনজ িনজ েকা�ািনর িনেদর্ িশকাগিল অনুসরন করেত হেব। COVID-19 
স�িকর্ ত আপেডট হওয়া সাধারণ তেথয্র জনয্ “What You Need to Know Now About 
COVID-19” (COVID-19 স�েকর্  আপনার এখন কী জানা উিচত) েদখনু বা 
nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং “What You Need to Know Now About  
COVID-19” (COVID-19 স�েকর্  এখন আপনােক কী জানেত হেব) এর জনয্ স�ান করন।  
  
NYC টয্াি� এবং িলমুিজন কিমশন (Taxi and Limousine Commission, TLC) এর লাইেস� �া� 
চালকরা COVID-19 িটকা পাওয়ার েযাগয্। সম� েযাগয্ �েপর একিট তািলকার জনয্, 
nyc.gov/covidvaccinedistribution েদখুন। COVID-19 িটকাগিল িনরাপদ এবং কাযর্করী। 
COVID-19 এর কারেণ গরতর অসু�তা, হসিপটােল ভিতর্ হওয়া এবং মৃতুয্র েথেক িনেজেক 
সুরি�ত রাখার সবেথেক গর�পূণর্ উপায় হল িটকা েনওয়া। COVID-19 িটকাগিল স�েকর্  আেরা 
তেথয্র জনয্, nyc.gov/covidvaccine েদখুন। একিট িটকাদান েক� খুঁেজ েপেত এবং একিট 
অয্াপেয়�েম� করেত, vaccinefinder.nyc.gov েদখনু। িসিট-পিরচািলত একিট িটকাদান েকে� 
অয্াপেয়�েম� করেত আপনার সহায়তার �েয়াজন হেল, 877-829-4692 ন�ের েফান করন। 
 
এমন িক আপিন, আপনার কমর্চারী বা যা�ীরা একিট COVID-19 িটকা িনেয় থাকেলও COVID-
19 সং�মণ �িতেরাধ করেত এই চারিট মুখয্ পদে�েপর কথা মেন রাখেবন:  

• অসু� হেল বািড়েত থাকুন।  
o আপিন অসু� হেল বা COVID-19 এর জনয্ পিজিটভ পরীি�ত হেল আপনার �া�য্ 

পযর্েব�ণ করন এবং অতয্াশয্ক িচিকৎসা পিরচযর্া (COVID-19 পরী�া সহ) এবং 
অনয্ানয্ অতয্াবশয্ক �েয়াজন ছাড়া বািড়েত থাকুন।  

o আপনার যিদ COVID-19 হেয় থােক বা হেয় থাকেত পাের বেল মেন হয় তাহেল 
িন�িলিখত সবগিল সতয্ না হওয়া পযর্� আপিন বািড়েত থাকুন:  
 আপনার উপসগর্গিল শর হওয়ার অ�ত 10 িদন পের  
 গত 24 ঘ�ায় �র কমােনার ওষুধ না েখেয় আপনার �র না এেস 

থাকেল  
 আপনার সামি�ক �াে�য্র উ�িত হেয়েছ।  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page


2 

o COVID-19 এর জনয্ একিট েসায়াব বা লালা পরী�ায় আপনার পিজিটভ ফল 
এেসেছ কখেনা উপসগর্ না েথেক থাকেল পরী�ার িদন েথেক 10 িদন বািড়েত 
থাকুন।  

o COVID-19 হেয়েছ আপিন এমন কােরার ঘিন� সং�েশর্ এেল বা স�িত িনউ ইয়কর্  
ে�ট (NYS) �মণ সং�া� েকায়ারা�াইন সােপ� েকােনা অ�েল �মণ কের 
থাকেলও আপনােক বািড়েত থাকেত হেব। আেরা তেথয্র জনয্ NYC �া�য্ ও 
মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ এর (NYC �া�য্ দ�র) “Traveling During COVID-
19” (COVID-19 এর সময় �মণ) েদখুন বা NYS �মণ স�িকর্ ত পরামেশর্র 
ওেয়বসাইট িভিজট করন।  

 
• শারীিরক দরূ� বজায় রাখুন।  

o যখন স�ব, অনয্েদর েথেক অ�ত 6 িফট দরূে� থাকুন।  
o শারীিরক দরূ� বজায় রাখার জনয্ যা�ীেদর িপছেন বসেত বলনু। গাড়ীেত পািটর্ শন 

থাকেল যা�ী উঠােনার আেগই পািটর্ শনিট ব� করন। যিদ গাড়ীেত পািটর্ শন না 
থােক, তাহেল গািড়র সামেনর এবং েপছেনর মেধয্ একিট �� �াি�েকর েব�নী 
�াপেনর িবেবচনা করেত পােরন। েব�নী েযন গািড়র িপছনিদক েদখার আয়নার 
দশৃয্মানতােক বাধা�� না কের। TLC এর লাইেস� �া� গািড়গিলর জনয্, 
চালকেদর পািটর্ শন ইন�েলশন স�িকর্ ত TLC িনেদর্ িশকা েমেন চলেত হেব।  

o শধু একই দেল থাকা যা�ীেদর একসােথ পিরবহন করন। েগা�ীব� ভােব �মণ (যা 
“ভাগাভািগ কের” বা “পলুড” �মন িহেসেবও পিরিচত) অনুেমািদত নয় 
(পয্ারা�ানিজট গািড়গিলর জনয্ ছাড়া)।  

o বাইেরর তাজা বাতাস িভতের েঢাকাবার জনয্ গািড়র েভ�গিল বয্বহার করন 
এবং/অথবা জানলার কাচঁগেলা নািমেয় িদন। বাতােসর পুনরাবতর্ ন বয্বহার করা 
এিড়েয় চলুন।  

  
• মুেখ একিট আবরণ পরন।  

o NYS এর আইন অনুযায়ী 2 বছেরর েবিশ বয়সী এবং িচিকৎসাগত ভােব সহনশীল 
�েতয্ক বয্ি�েক িন�িলিখত পিরি�িতেত একিট মুেখর আবরণ পরেত হেব: 
 সবর্জনীন �ােন অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা স�ব না 

হেল  
 টয্াি� এবং অনয্ানয্ ভাড়া করা গািড় সহ, সবর্জনীন পিরবহন বয্বহার 

করার সময় সবর্দা একিট মুেখর আবরণ পরেত হেব। 
o গািড় পিরচালনকারীেদর অবশয্ই একিট মুেখর আবরণ পরেত হেব যখন গািড়েত 

তােদর সােথ অনয্ েকউ থাকেবন, যিদ না িচিকৎসাগত ভােব তা পরেত অপারগ 
হন। �াহক এবং অনয্ানয্ যা�ীেদর গািড়েত থাকাকালীন সবসময় অবশয্ই একিট 
মুেখর আবরণ পরেত হেব। 

o মুেখর আবরণ েবেছ েনওয়ার সময় িন�িলিখতগিল িবেবচনা করন: 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-travel.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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 একিট মুেখর আবরণ পরন যা আপনার নাক এবং মুখ েথেক খেস না পেড় 
আেটাসােটা ভােব েঢেক রােখ।  

 একিট �াসতয্াগ করার ভালভ যু� মুেখর আবরণ বয্বহার করেবন না 
কারণ েসিট অপির�ত �ােসর বাতাস িনগর্ত কের। 

 মুেখর আবরেণর মেধয্ িদেয় অপির�ত বায়ু চলাচল আেরা ভােলাভােব 
�িতেরাধ করেত দইু বা িতন �েরর ঘন ভােব েবানা একিট মুেখর আবরণ 
বয্বহার করন।  

 উপাদােনর �র সংখয্া বািড়েয় এবং আেরা সু�রভােব েলেগ থাকার জনয্ দিুট 
মুেখর আবরণ পরা (একিট িডজেপােজবল মাে�র ওপর একিট কাপেড়র 
মুেখর আবরণ) অিতির� সুর�া �দান করেব। NYC �া�য্ দ�র এর 
“How to Wear Two Face Coverings” (দিুট মুেখর আবরণ পরেবন) 
িনেদর্শনা েদখুন। কম�রাও একিট KN95 মাে�র মেতা একিট উ�-মােনর 
মা� বয্বহার করার কথা িবেবচনা করেত পােরন।  

o মুেখর আবরণ স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, এবং “FAQ About Face Coverings” 
(মুেখর আবরণ স�েকর্  �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী) েদখুন।  

  
• �া�য্স�ত বয্ি�গত �া�য্িবিধ েমেন চলুন।  

o অ�ত 20 েসেক� ধের �ায়শই সাবান ও জল িদেয় হাত ধুন, িবেশষ কের আপিন 
টাকা পয়সা বা যা�ীর বয্াগ িনেয় ঘাটাঘািট করার পের, েশৗচাগার বয্বহার করার 
পের, নাক ঝাড়ার পের, কািশ এবং হাঁিচর পের। সাবান বা জল উপল� না থাকেল 
একিট অয্ালেকাহল িভিত্তক হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন।  

o কািশ বা হাঁিচর সময় একিট িটসুয্ বা জামার হাতা িদেয় আপনার মুখ ঢাকুন। 
আপনার হাতগিল বয্বহার করেবন না।  

o যা�ীেদর বয্বহােরর জনয্ আপনার গািড়েত িটসুয্ ও হয্া� সয্ািনটাইজার রাখনু।  
o �শর্হীন েপেমে�র িবক�গিলেত উৎসািহত করন। নগদ অথর্ এবং ে�িডট কাডর্ গিল 

ঘাটাঘািট করা নযু্নতম করন।  
o না েধায়া হােত েচাখ, নাক, বা মুখ �শর্ করেবন না।  
o হাত েমলােবন না বা েবাতেলর জল, গাম, বা অনয্ানয্ িজিনস যা�ীেদর অফার 

করেবন না।  
  
COVID-19 এর জনয্ পরী�া করান।  

• কমর্ে�ে� যােদর বািড়র বাইের অনয্ানয্ েলাকজেনর সােথ কাজকমর্ করেত হয় তােদর ে�ে� 
িনয়িমত পরী�া করােনা জরির, এমনিক তােদর েকােনা উপসগর্ না থাকেলও। এিট িবেশষ 
কের েসই সময় েলাকজেনর জনয্ জরির যােদর পে� 6 ফ্ুট দরূ� বজায় রাখা স�ব হয় 
না, েযমন যান চালক।  

• nyc.gov/covidtest এ যান একিট পরী�ার সাইট খুঁেজ েপেত। অেনক েক� িনখরচায় েট� 
করেছ।  

• পরী�া করােনা িবেশষ কের গর�পূণর্ যিদ আপনার:  

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
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o উপসগর্গিল থােক  
o COVID-19 হেয়েছ বেল িনণ�ত হওয়া বা COVID-19 এর উপসগর্ িছল এমন 

কােরার ঘিন� সাি�েধয্ এেস থােকন  
o স�িত একিট বড় জমােয়েত িগেয় থােকন  
o গরতর COVID-19 অসু�তা থাকার ঝঁুিক খুব েবিশ থাকা কােরার বািড়েত 

যাওয়ার পিরক�না করেছন  
  
আপনার গািড়িট িনয়িমতভােব পির�ার ও জীবানুমু� করন।  

• েয সকল জায়গা এবং ব�গিলেত সচরাচর যা�ীেদর �শর্ লােগ েসগেলার িদেক িবেশষ 
মেনােযাগ িদন, েযমন দরজার হাতল, জানালার েবাতাম, িবিভ�্ তালা, অথর্ আদান-�দােনর 
েমিশন, সীেটর হাতল, সীেটর গদী, বাকল এবং সীট-েব�। ি�য়ািরং হইল, েরিডওর 
েবাতাম, িদক পিরবতর্ েনর ইি�েকটর ও কাপ েহা�ােরর মেতা আপনার �ায়শই �শর্ করা 
পৃ�তলগিল মুেছ েফলুন।  

• �থেম দশৃয্মান ময়লা এবং ঝুলকািল মুেছ েফলুন, তারপর জীবাণু নাশ করেত পৃ�তলিটর 
জনয্ উপযু� সাধারন জীবাণুনাশক সাম�ী (উদাহরণ�রপ, ি�চ, পারঅ�াইড বা 
অয্ালেকাহল-িভিত্তক বহ-বয্বহািরক সাম�ী) বয্বহার করন। পির�ার সারেফসগিলর ওপর 
জীবাণুনাশক সব েথেক ভােলা কাজ কের। পির�ার করার এবং জীবাণুনাশক পণয্গিলর 
েলেবলগিল পড়ুন এবং অনুসরণ করন।  

• পির�ার এবং জীবাণমুু� করার সময় িডজেপােজেবল �াভস বা অনয্ েকােনা উপযু� 
�িতর�ামলূক িজিনস বয্বহার করন। বয্বহােরর পর �াভস আবজর্ নার জায়গায় েফেল িদন 
এবং সাবান ও জল িদেয় হাত ধুেয় েফলুন অথবা একিট অয্ালেকাহল-িভিত্তক হয্া� 
সয্ািনটাইজার বয্বহার করন যিদ সাবান এবং জল উপল� না থােক।।  

• পির�ার ও জীবানুমু� করার সময় গািড়র দরজা েখালা রাখুন।  
• যা�ীেদর েঢাকাবার আেগ সম� সারেফস শকােনা পযর্� অেপ�া করন।  
• পির�ার ও জীবানুমু� করার আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/health/coronavirus এ যান 

এবং “Guidance for Businesses and Schools” (বয্বসািয়ক �িত�ান এবং �ুলগিলর 
জনয্ িনেদর্ িশকা) এর ওেয়বেপেজ “General Guidance for Cleaning and Disinfection for 
Non-Health Care Settings” (অ-�া�য্ পিরচযর্ার পিরেবেশ পির�ার এবং 
জীবানুমু�করেণর সাধারণ িনেদর্ িশকা) েদখুন।  

  
ভয় এবং কল� েথেক সুর�ার পথৃক তথয্  

• COVID-19 জন�াে�য্র সংকটকালীন পিরি�িত বণর্বাদ এবং ৈবষময্ িব�ােরর ছুেতা 
নয়। জািত, জাতীয়তার উৎস এবং অনয্ানয্ পিরচেয়র কারেন যা�ী বা স�াবয্ যা�ীেদর 
িবরে� ৈবষময্ অৈবধ।  

• আপনােক যিদ জািত, জাতীয়তার উৎস বা অনয্ানয্ পিরচেয়র কারেন হয়রািন বা ৈবষময্ 
করা হয়, তাহেল িনউ ইয়কর্  িসিট মানবািধকার কিমশন (NYC Commission on Human 
Rights)-এ েযাগােযাগ করার জনয্ 311 -এ েফান কের বলুন “human rights” (িহউময্ান 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page
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
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রাইটস্) অথবা েদখুন nyc.gov/cchr এবং ি�ক করন “Report Discrimination” (ৈবষময্ 
িরেপাটর্ )।  

  
িনেজর এবং পিরবােরর যত্ন িনন  

• িব�লতা, দঃুখ, উি��তা েবাধ এবং ভয় পাওয়া বা ঘুেমর সমসয্ার মেতা ে�েশর অনয্ানয্ 
উপসগর্গিল অনভুব করা �াভািবক। আপনার চাপ কমােত এবং পিরি�িত িনয়�ণ করেত, 
ইিতবাচক থাকার েচ�া করন এবং িনেজেক িনেজর গণগিল মেন কিরেয় িদন।  

• আউটেডার উপেভাগ করন এবং একটু শরীরচচর্ া করন িক� COVID-19 এর িব�ার 
�িতেরােধর জনয্ ওপের তািলকাব� মখুয্ পদে�পগিল েমেন চলার কথা মেন রাখুন।  

• �া�য্ এবং মানিসক সু�তার অনলাইন সর�ােমর জনয্ nyc.gov/nycwell-এ “app library” 
(অয্াপ লাইে�ির)-েত যান।  

• NYC ওেয়ল: িবনামূেলয্ মানিসক �াে�য্র সহায়তা, সংি�� পরামশর্ এবং েরফােরলগিল জনয্ 
24/7 উপল�। 888-692-9355 কল করন, অথবা অনলাইন চয্াট করন 
nyc.gov/nycwell।   

• NYS COVID-19 মানিসক সহায়তার েহ�লাইন: �িশ�ণ�া� েপশাদাররা েসখােন েশানার 
জনয্, সহায়তা করার জনয্ এবং �েয়াজন হেল েকয়াের েরফার করার জনয্ উপি�ত। 
স�ােহর েয েকান িদন সকাল 8-টা এবং 10-টার মেধয্ 844-863-9314 ন�ের কল 
করন।  

• NYC Health + Hospitals: অিভবাসন ি�িত বা অথর্ �দােনর �মতা িনিবর্েশেষ সকল িনউ 
ইয়কর্ বাসীেক �া�য্ েসবা �দান কের। 844-692-4692 বা 311 কল করন।  

  
আেরা তেথয্র জনয্:  

• COVID-19 সং�া� তেথয্র জনয্ nyc.gov/health/coronavirus েদখুন।  
• িপছেনর িসেটর যা�ীেদর জনয্ আপিন েকান সংেকতগিল েপা� করেত পারেবন তা 

েদখেত nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং েপা�ার এবং �ায়ার ওেয়বেপজ 
েদখুন।  
 
 

পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।    
3.5.21 

https://www1.nyc.gov/site/cchr/index.page
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
http://nyc.gov/nycwell
http://nyc.gov/health/coronavirus
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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