নিউ ইয়র্ক নিটিতে পার্ক এবং সির্তে যাওয়া নিতেতর্ এবং অিযতের
COVID-19 থেতর্ িুরনিে রাখুি
শারীররকভাবে সরিয় থাকা আপনার মন এেং শরীরবক স্বাস্থোন রাখবে সাহায্য করবে। য্খন োজা
োোবসর জনয োইবর য্াবেন, েখন এই COVID-19 রেশ্বেযাপী মহামারীর সময় আবরা সেকক ো
অেলম্বন করা গুরুত্বপূর্ক।

এখাবন রকছু পরামশক দেওয়া হল রনবজবক এেং অনযবের সুররিে রাখবে সাহায্য করার জনয:
অিুস্থ থবাধ র্রতে বান়িতে োকুি। পাতর্ক বা সির্তে যাতবি িা।
•

COVID-19 সহ মানুষরা এক রেস্তৃ ে পররসবরর উপসবগকর কথা জারনবয়বছন। ভাইরাবসর

•

সংস্পবশক আসার েুই দথবক 14 রেন পবর উপসগক দেখা রেবে পাবর।
সাধারর্ে দয্ উপসগকগুরল জানাবনা হবয়বছ োর মবধয রবয়বছ:
o কারশ
o দপরশবে েযথা
o শ্বাসকষ্ট অথো রনশ্বাস রনবে
o গলা েযথা
অসুরেধা হওয়া
o স্বাে ো গবের অনুভূরে নেু নভাবে
o জ্বর
হারাবনা
o ঠান্ডা লাগা
দয্ সে মানুবষর COVID-19 আবছ অথো থাকবে পাবর, োবের রেবনােনমূলক

•

রিয়াকলাবপর জনয োরি দথবক দেবরাবনা উরিৎ নয়।
আবরা েবথযর জনয nyc.gov/health/coronavirus এ য্ান এেং “Symptoms and What to

•

Do When Sick” (উপসগকসমূহ এেং অসুস্থ হবল কী করবে হয়), ো খুুঁজন
ু ।

থয পার্ক, সির্েগুনে অেবা অিযািয মুক্ত এোর্াগুনে আপিার বান়ির র্াতে, থিগুনেতে যাি।
• েীর্ক েূরত্ব য্াত্রা করা আপনার COVID-19 আিান্ত কাবরা সংস্পবশক আসার সম্ভােনা োরিবয়
দেয়। এর ফবল গর্ পররেহবর্ এেং রাস্তায় রভিও োবি।
আপিার েূরত্ব বোয় রাখুি।
•

রনবজর এেং অনযবের মবধয অন্তে 6 ফু ট েূরত্ব েজায় রাখুন। আপরন য্রে ো করবে অিম
হন, সসকবের অথো পাবকক র দসই অঞ্চল েযাগ করুন।
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এর্টি মুতখর আবরণ পরুি।
• একটি মুবখর আেরর্ হল দকাবনা ভাবলাভাবে লাগাবনা কাগজ ো কাপি, দয্মন একটি
েযান্ডানা ো স্কাফক , য্া আপনার মুখ ও নাক দেবক রাবখ। মুবখর আেরর্ একটি সহজ রকন্তু
•

গুরুত্বপূর্ক উপায় দরাগ সংিমর্ হ্রাস করার জনয।
2 েছবরর দেরশ েয়স্ক রনউ ইয়কক োসীবের একটি মুবখর আেরর্ পরা োধযোমূলক য্খন
োরা োরির োইবর থাকবেন, য্রে োরা অনযবের দথবক অন্তে 6 ফু বটর েূরত্ব েজায়
রাখবে না পাবরন।

•

মুবখর আেরবর্র সম্পবকক আবরা েবথযর জনয nyc.gov/facecoverings দেখুন।

স্বাস্থযিম্মে বযনক্তগে স্বাস্থযনবনধ থমতি চেুি।
• সাোন এেং পারন রেবয় প্রায়শই হাে দধাবেন, প্রবেযকোর অন্তে 20 দসকবন্ডর জনয অথো
একটি অযালবকাহল-রভরিক হযান্ড সযারনটাইজার েযেহার করুন য্খন পারন উপলভয থাকবে
•

না।
হাুঁরি ো কারশ হওয়ার সময় রনবজর নাক এেং মুখ একটি টিসুয অথো জামার হাো রেবয়
োকুন। আপনার হােগুরল েযেহার করবেন না।

•
•

করমেক ন করবেন না।
প্রায়শই স্পশক করা হয় এমন পৃষ্ঠেবলর সাবথ অপ্রবয়াজনীয় সংস্পশক এরিবয় িলুন, দয্মন

•

েরজার নে এেং হাবে ধরার দররলং।
আবরা েবথযর জনয nyc.gov/health/coronavirus এ য্ান এেং “Prevention and Groups
at Higher Risk” (প্ররেবরাধ এেং উচ্চের ঝুুঁ রকর দগাষ্ঠী) খুুঁজন
ু ।

েেগেভাতব িমতবে হতবি িা।
•

অনযবের সাবথ সমবেে হওয়া এরিবয় িলুন, োরির সেসযবের োবে। অনয মানুষবের সাবথ
সময় কাটাবনার সময় য্ারা আপনার পররোবরর সেসয নন, োবের দথবক অন্তে 6 ফু ট
েূরত্ব েজায় রাখুন।

•

রশশুবের জনয দখলার োররখ দনই।

িংগঠিে থখোধুোয় অংশগ্রহণ র্রতবি িা।
• েলগে দখলাধুলা দয্মন সকার এেং োবস্কটেবলর জনয দখবলায়ািবের রনকট সারিবে থাকবে
হয়, য্া COVID-19 এর সংস্পবশক আসার ঝুুঁ রক েৃরে কবর।
NYC-র সির্তে িাাঁোর র্াটতবি িা।
•

রনউ ইয়কক রসটির সসকেগুরলবে েেক মাবন সাুঁোর কাটা েে। হাুঁটা, দেৌিাবনা, এেং সংরিপ্ত
সমবয়র জনয েবস থাকার অনুমরে আবছ।
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প্রায়শ নেজ্ঞানিে প্রশ্নিমূহ
NYC পার্কগুনে নর্ থখাো?
হযাুঁ। আবরা েবথযর জনয দেখুন nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus।
NYC-র সির্েগুনে নর্ থখাো?
NYC-র সসকেগুরলবে েেক মাবন সাুঁোর কাটা েে। হাুঁটা, দেৌিাবনা, এেং সংরিপ্ত সমবয়র জনয েবস
থাকার অনুমরে আবছ। য্খনই সম্ভে এমন দকউ রয্রন আপনার পররোবরর সেসয নন োর দথবক
অন্তে 6 ফু বটর েূরত্ব েজায় রাখুন। আপরন য্খনই অনযবের দথবক 6 ফু বটর েূরত্ব েজায় রাখবে
পারবেন না েখনই মুবখর আেরর্ আনা এেং পরা উরিৎ। আবরাও েবথযর জনয দেখুন
nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus.
নিউ ইয়র্ক থেতটর সির্েগুনে নর্ থখাো আতে?
শুিোর, দম 22 োররবখ NYS রকছু সসকে খুলবে NYC-র োইবর। NYC নয় এমন সসকেগুরল
50% ধারর্ িমো ো োর কবম এেং েরধকে সেকক োর সাবথ পররিারলে হবে। আবরা রেশে
েবথযর জনয দেখুন parks.ny.gov/covid19।
NYC পুেগুনে নর্ থখাো?
না। NYC এেং NYS এর পােরলক পুলগুরল েে আবছ।
NYC-র থখোর মাঠগুনে নর্ থখাো?
না। NYC-র দখলার মাঠগুরল পরেেী রেজ্ঞরপ্ত অেরধ েে।
আপিার নর্ র্রা উনচৎ যনে আপিার গণ পনরবহণ বযবহার র্রার প্রতয়ােি হয় থর্াি বানহযর্
র্াের্তমক র েিয?
য্খনই সম্ভে, পাকক এেং সসকবে য্ান দয্গুরল আপনার োরির কাবছ। সে ধরবর্র পররেহবর্র জনয,
সাধারর্ COVID-19 প্ররেবরাধ সেকক ো দমবন িলুন, দয্মন অনযবের দথবক 6 ফু ট েূরত্ব েজায়
রাখা, মুবখর আেরর্ পরা এেং স্বাস্থযকর হাবের স্বাস্থযরেরধ অনুশীলন করুন। েলগে ভ্রমবর্র (য্া
“ভাগাভাগ করা” ো “পুলভূ ক্ত” ভ্রমন রহবসবেও পরররিে) অনুমরে দনই।
আনম নর্ পাতর্ক বাতবক নর্উ র্রতে পানর?
সমবেে হওয়া এেং োবেকরকউ করা রনরষে, এেং রিরলং এলাকাগুরল েে। রনবজর খাোর এেং পারন
েহর্ করার কথা রেবেিনা করুন, এেং োর সাবথ হযান্ড সযারনটাইজার েহর্ করা, য্খন সাোন
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এেং পারন উপলভয থাকবে না েখন েযেহার করার জনয। রেশে েবথযর জনয দেখুন
nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus।
আনম নর্ পাতর্ক বযায়াম র্রতে পানর?

হযাুঁ। হাুঁটা এেং েযায়াম করার জনয NYC পার্ক্ক একটি োরুন জায়গা। য্রেও একা অথো পররোবরর
সেসযবের সাবথ েযায়াম করায় দকান অসুরেধা দনই, েলীয় দখলাধুলার (বয্মন োবস্কটেল, ফু টেল,
সফটেল এেং সকার) অনুমরে দনই। শারীররক েূরত্ব েজায় রাখুন, অনযবের দথবক 6 ফু ট েূরত্ব
েজায় রাখা সহ দেৌিবনা, হাুঁটা এেং সাইবকল িালাবনার সময়।
আনম নর্ আমার কুকুরতর্ পাতর্ক নিতয় থযতে পানর?

হযাুঁ। োজা োোস এেং েযায়াবমর জনয কুকুর এেং দপাবষযাবের মারলকবের জনয NYC পার্ক্ক দখালা।
কুকুবরর রলশ-মুরক্ত সংিান্ত সকল রনয়মগুরল এখবনা প্রবয্াজয। আপনার কুকুরবক হাুঁটাবনার সময়,
অনযবের দথবক 6 ফু বটর েূরত্ব েজায় রাখবেন। শহবরর কুকুরবের দর্ারার জায়গাগুরল পরেেী
রেজ্ঞরপ্ত পয্কন্ত েে। আবরা রেশে েবথযর জনয দেখুন
nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus.
িংস্থািিমূহ
• NYC পাকক পররবষো সম্পবকক আবরা েবথযর জনয দেখুন
•
•

nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus।
NYS পাকক পররবষো সম্পবকক আবরা েবথযর জনয দেখুন parks.ny.gov/covid19|
পাকক এেং রেবনােনমূলক দফরসরলটিবে েশকন করার সময় আবরা রনবেক রশকার জনয দেখুন
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/visitors.html।

পনরনস্থনের পনরবেকি হওয়ার িাতে িাতে NYC স্বাস্থয েপ্তর োর িুপানরশগুনে পনরবেকি র্রতে পাতর।
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