িনউ ইয়কর্ িসিট পুনরায় েখালা হে�: ��তকারক বয্বসািয়ক
�িত�ানগিলর যা জানা �েয়াজন
এখন িনউ ইয়কর্ িসিট (NYC) জন�াে�য্র মানদ�গিল পূরণ কেরেছ যা �থম পযর্ােয়র িরওেপিনংেয়র
অনুমিত েদয়, ��তকারক বয্বসািয়ক �িত�ানগিল আবার কাজ শর করেত পারেব। েয সম�
��তকারক বয্বসািয়ক �িত�ানগিল নতু ন কের আবার খুলেছ এবং েয সম� ��তকারক বয্বসািয়ক
�িত�ানগিল একিট অতয্াবশয্ক বয্বসা িহেসেব পিরচািলত হে� তােদরেক অবশয্ই নতু ন িনেদর্ িশকা েমেন
চলেত হেব।
পুনরায় েখালা স�েকর্ মূল �ে�র উত্তেরর জনয্ অনু�হ কের পড়ুন “Reopening New York City:
Frequently Asked Questions” (িনউ ইয়কর্ িসিট পুনরায় েখালা: �ায়শই িজ�ািসত ��)। সব
��ই �াসি�ক নয়, িক� আমরা আশা রািখ এিট নতু ন আবশয্কতাগিল কাযর্কর করেত আপনােক
সহায়তা করেব। িনউ ইয়কর্ িসিট �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ দ�েরর COVID-19 বয্বসািয়ক েপেজ
পুনরায় েখালার জনয্ এবং COVID-19 জন�া�য্ স�েটর সময় কাযর্কলাপ বজায় রাখার জনয্
অিতির� তথয্ এবং সর�াম আেছ।
আপেডটগিলর জনয্ nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। COVID-19 স�েকর্ এবং সং�মণ কমােনা
এবং িনউ ইয়কর্ বাসীেদর িনরাপদ রাখা স�েকর্ আমরা েযমন েযমন জানেত পারব েসই অনুযায়ী
িসিট এবং ে�েটর আশ কতর্ বয্গিল পিরবিতর্ ত হেত পাের।

COVID-19 এর সং�মণ �িতেরাধ করেত মুখয্ চারিট পদে�প মেন রাখুন:
•
•
•

•

অসু� হেল বািড়েত থাকা: অসু� হেল বািড়েত থাকুন যিদ না অপিরহাযর্ িচিকৎসা পিরচযর্ার
(COVID-19 েটি�ং সহ) জনয্ বা অনয্ানয্ অপিরহাযর্ কােজর জনয্ বাইের েযেত হয়।
সামািজক দূর�: অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফু ট দূরে� থাকুন।
একিট মুেখর আবরণ পরা: আপনার আেশপােশর সকলেক সুরি�ত করন। আপিন উপসগর্গিল
ছাড়াই সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হাঁিচ, বা কথা বলার সময় েরাগিট ছড়ােত
পােরন। মুেখর আবরণ COVID-19 ছিড়েয় পড়া কমােত সহায়তা কের।
হােতর সু� �া�য্িবিধ অনুশীলন করন: সাবান ও জল িদেয় ঘনঘন হাত ধুন বা সাবান ও
জল উপল� না থাকেল হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন; েয পৃ�তলগিল (সারেফস) �ায়শই
�শর্ করা হয় েসগিল বার বার পির�ার করন; হাত না ধুেয় আপনার মুখ �শর্ করা এিড়েয়
চলুন এবং আপনার কািশ বা হাঁিচ হােতর বদেল বাহ িদেয় ঢাকুন।

যিদও আপিন িনেচর পদে�পগিল অনুসরণ করেল, আপনার কমর্ে�� আবার খুলেত পারেবন, তবুও
COVID-19 এর িব�ার েরাধ এবং কমর্চারীেদর সুরি�ত রাখার সবেথেক ভােলা উপায় হল যতটা
স�ব বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় যাওয়া। একে� আমরা NYC-েত COVID-19 এর সং�মণ �াস
করেত পাির।

Bengali

আইনস�ত ভােব আমার বয্বসা পুনরায় খুলেত আমােক কী করেত হেব?
পুনরায় েখালার আেগর আপনার �েয়াজনীয় পদে�পগিল
• একিট িনরাপত্তার পিরক�না ৈতির করন এবং েসিট আপনার কমর্�েল টািঙেয় রাখুন।
• িনউ ইয়কর্ ে�ট (NYS) িনেদর্ িশকাপড়ুন এবং অনুবিতর্ তা সুিনি�ত করন। ে�েটর
আবিশয্কতা অনুযায়ী আপনােক িনি�ত করেত হেব েয আপিন ে�েটর-ইসুয্ করা িশ�
স�িকর্ ত িনেদর্ িশকাগিল পযর্ােলাচনা কেরেছন এবং বুেঝেছন এবং আপিন েসগিলেক কাযর্কর
করেবন। আপিন forms.ny.gov/s3/ny-forward-affirmation এ িনি�তকরণ ফমর্িট পূরণ
করেত পােরন।
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ন করেত পাের।
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