রিওপের িং র উ ইয়র্ক রিটি: প্রায়শ রিজ্ঞারিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আরি র্খ র্াপি আবাি য াগদা র্িপত োিব?
নিউ ইয়র্ক নিটি (NYC) তে COVID-19 এর র্নিউনিটি ট্রান্সনিশি অব্যাহে রয়য়য়ে। আপিার
র্িকচারীয়ের িুরনিে রাখয়ে এব্ং COVID-19 এর নব্স্তার তরাধ র্রার িব্য়েয়র্ ভায় া উপায় হ
যেনেি িম্ভব্ েূর তেয়র্ র্াজ র্রার িীনে চান য়য় যাওয়া। েূর তেয়র্ র্াজ র্রা, তয িিস্ত
ব্যনিয়র্ িশরীয়র উপনিে হয়য় র্াজ র্রয়ে হয় োয়ের িুরনিে রাখয়ে িহায়ো র্রয়ে পারয়ব্
এব্ং আিায়ের র্নিউনিটিগুন য়র্, নব্য়শষ র্য়র র্ৃ ষ্ণাঙ্গ র্নিউনিটিগুন যারা COVID-19 এর দ্বারা
অিযািযয়ের তেয়র্ তব্নশ িনেগ্রস্ত হয়য়য়ে, োয়ের নিরাপে রাখয়ে িহায়ো র্রয়ে পারয়ব্।
আপিার র্াযকপ্রণা ীগুন য়ে অিযািয র্ী পনরব্েক ি র্রয় আপনি আয়রা তব্নশ র্িকচারীয়র্ ব্ানি তেয়র্
র্াজ র্রার অিুিনে নেয়ে পায়রি ো ভাব্িা নচন্তা র্রুি। আপিার যনে আপিার র্িকচারীয়ের
র্ায়জর জিয ব্াইয়র আিয়েই হয়, োহয় “New York Forward” (নিউ ইউর্ক ফয়রায়ার্ক), এই
প্রায়শই নজজ্ঞানিে প্রশ্নাব্ ী এব্ং আব্নশযর্োগুন পযকায় াচিা র্রুি, এব্ং আপিার র্িকচারীয়ের
COVID-19 তেয়র্ িুরনিে রাখয়ে ঝুুঁ নর্ র্িাব্ার তর্ৌশ গুব্াস্তব্ানয়ে র্রুি।

র উ ইয়র্ক রিটিি র্ী রিপিািক উেলব্ধ আপে?
•
•

•

•

নিরাপে পনরয়ব্শ ব্জায় রাখয়ে িহায়ো র্রার জিয, নিউ ইয়র্ক নিটি, নব্নব্ধ ভাষার
িাইয়িজ িহ, নিয়েক নশর্া এব্ং িরঞ্জাি প্রোি র্রয়ে।
আপিায়র্, আপিার র্িকচারীয়ের, এব্ং আপিার গ্রাহর্য়ের রিা র্রয়ে নিউ ইয়র্ক নিটির
ব্যাপর্ COVID-19 Test and Trace (তেস্ট এব্ং তট্রি) তপ্রাগ্রাি আয়ে। আয়রা েয়েযর
জিয, নিয়চ “নিনিং, তেনস্টং এব্ং িংস্পশক খুুঁয়জ তব্র র্রা” তেখুি।
আপিার এব্ং আপিার র্িকচারীয়ের িািনির্ স্বািয তিব্া িহ স্বািয তিব্ার নরয়িািকগুন
অযায়েি র্রয়ে িহায়ো র্রার জিয নিউ ইয়র্ক নিটির নরয়িািক উপ দ্ধ। আয়রা েয়েযর
জিয, নিয়চ “স্বািয তিব্ায় অযায়েি” তেখুি।
ব্যব্িাগুন য়র্ োয়ের োয়ব্দ্ধো তব্াঝায়ে িহায়ো র্রার জিয নিউ ইয়র্ক নিটির প্রনেনিনধরা
র্নিউনিটিয়ে োর্য়ব্ি।

রির িং, যেরটিং এবিং িিংস্পশক খুঁপি যবি র্িা
COVID-19 এি ি য আিাপর্ র্ীভাপব আিাি র্িক চািীপদি রি র্িপত হপব?
নিউ ইয়র্ক তস্টয়ের (NYS) আব্নশযর্ো অিুযায়ী নিয়য়াগর্ারীয়ের র্িকচারীর স্বািয পরীিা র্রায়ে
হয়ব্। নিউ ইয়র্ক নিটি স্বািয এব্ং িািনির্ স্বািযনব্নধ নব্ভাগ (Department of Health and
Mental Hygiene) এর নিনিং েু পযকায় াচিা র্রুি। র্িীয়র্ নিয়জয়ের শরীয়রর নেয়র্ নব্য়শষভায়ব্
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িজর রাখয়ে এব্ং অিুি হয় ব্ানিয়ে োর্ার র্ো িয়ি র্নরয়য় নেি। তয িিস্ত র্িী অিুি
অব্িায় র্ায়জ আিয়েি ব্া র্িকিয় অিুি হয়য় পিয়েি োয়ের অনব্ য়ে ব্ানি পাঠিয়য় নেয়ে হয়ব্।
র্িকচারীরা যেিণ িা োয়ের তি ফ-আইয়িায় শয়ির জিয িািেণ্ড পূরণ িা র্রয়েি েেিণ পযকন্ত
োয়ের ব্ানিয়ে োর্য়ে উৎিানহে র্রা জিয নিয়য়াগর্ারীয়ের েু টির পন নি নশনে র্রয়ে হয়ব্।
শারীনরর্ েূরত্ব, হায়ের উত্তি স্বািযনব্নধ এব্ং িুয়খর আব্রয়ণর নিয়নিে ব্যব্হার র্রাও অেযাব্শযর্
-- COVID-19 এর েনিয়য় পিা আের্ায়ে এই িাব্ধািোগুন অেযাব্শযর্।
রির িংগুরল যেপর্ আরি র্িক চািীপদি িম্পপর্ক য তেয িা রে তাি যেপে র্ী যগাে ীয়তাি
র য়িাবলী প্রপ ািয?
এর্জি নিয়য়াগর্ারীয়র্ র্িকচারীয়ের নচনর্ৎিা িম্পনর্ক ে েয়েযর জিয অব্শযই ফাই তিিয়েি র্রয়ে
হয়ব্ এব্ং তিটিয়র্ অিযািয ব্যনিগে ফাই গুন র তেয়র্ আ াো হয়ে হয়ব্। নিয়য়াগর্ারীয়ের অব্শযই
নচনর্ৎিা িম্পনর্ক ে েয়েযর তগাপিীয়ো রিা র্রয়ে হয়ব্। তগাপিীয়ো রিার আব্নশযর্োর তিয়ে
নর্েু ব্যনেক্রি আয়ে। উোহরণস্বরূপ, এর্জি র্িকচারীর র্াজ ব্া র্েক ব্য এব্ং প্রয়য়াজিীয়
ব্য়দাব্স্তগুন িম্পয়র্ক প্রয়য়াজিীয় নিয়ষধাজ্ঞাগুন র নব্ষয়য় িুপারভাইজার এব্ং িযায়িজারয়ের জািায়ে
হয়ে পায়র; র্ায়রার জরুনর নচনর্ৎিার প্রয়য়াজি হয় , যখি উনচৎ িয়ি হয়ব্ েখি প্রােনির্
নচনর্ৎিা এব্ং নিরাপত্তা র্িীয়ের জািায়ে হয়ে পায়র; যুিরাষ্ট্রীয় বব্ষিয আইি তিয়ি চ া নিয়য়
েেন্ত র্রা িরর্ানর আনধর্ানরর্য়ের অিুয়রায়ধর নভনত্তয়ে অব্শযই প্রািনঙ্গর্ েেয প্রোি র্রয়ে হয়ব্।
এর্ি র্িক চািী রি
া র্িপত চাইপল র পয়াগর্ািীি র্ী রবর্ল্প আপে? তাপদি রর্ বিখাস্ত র্িা
াপব?
র্িকচারীয়ের ব্যাখযা র্রা জরুনর তয োয়ের, োয়ের িহর্িীয়ের এব্ং গ্রাহর্য়ের িুরনিে র্রার
জিযই নিনিং। োয়ের র্য়িা প্রশ্ন ব্া িিিযা োর্য় োর উত্তর নেি। এর্জি র্িকচারী নিি িা
র্রয়ে চাইয় , এর্জি নিয়য়াগর্ারী র্িকচারীটিয়র্ শানস্ত নেয়ে পায়রি। শানস্তর ধরি নিয়য়াগর্ারীর
িীনে এব্ং তযৌে েরর্ষার্নষর চু নিগুন অিুযায়ী প্রেত্ত তয তর্ায়িা অনধর্ায়রর ওপর নিভক র র্রয়ব্।
আিাপর্ রর্ রি র্িা স্বাস্থ্য িম্পরর্কত যেো যিপখ রদপত হপব?
নিউ ইয়র্ক তস্টয়ের আব্নশযর্ো অিুযায়ী ব্যব্িানয়র্ প্রনেষ্ঠািগুন য়র্ ব্াধযোিূ র্ তহ ে নিনিং
অযায়িিয়িন্ট ব্াস্তব্ানয়ে র্রয়ে হয়ব্। ব্যব্িানয়র্ প্রনেষ্ঠািগুন য়র্ এই প্রনেনেয়ির তহ ে নিনিং
অযায়িিয়িন্টগুন তয োরা পযকায় াচিা র্য়রয়েি ো অব্শযই িনেব্দ্ধ র্রয়ে হয়ব্। ব্যব্িানয়র্
প্রনেষ্ঠািগুন য়র্ র্িকচারীয়ের স্বািয িংক্রান্ত তরর্র্কগুন (তযিি োপিাোর েেয) রাখা তেয়র্ নিনষদ্ধ
র্রা হয়। নিনিং এব্ং িনেব্দ্ধ র্রার উোহরণগুন র জিয নিউ ইয়র্ক নিটি স্বািয েপ্তয়রর (NYC
Health Department) নিনিং েু এব্ং িয়র্
গ তেখুি।
র উ ইয়র্ক রিটি যেট এবিং যেি যপ্রাগ্রাি র্ী?
েযা নিউ ইয়র্ক তেস্ট অযান্ড তট্রি র্পক (The NYC Test and Trace Corp) COVID-19 এর
তর্িগুন েেন্ত র্রার জিয, এব্ং তিই তর্িগুন র ঘনিষ্ঠ িানিধয িিাি র্রয়ে ও িনিের র্রার
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জয়িয হাজার হাজার র্ন্টযাক্ট তট্রিার তিাোয়য়ি র্রয়ে। এটি নিউ ইয়র্ক নিটিয়র্, এই ভাইরায়ির
জিয পনজটিভ তেস্ট হওয়া ব্যনিয়ের অনব্ য়ে আইয়িায় ে র্রার এব্ং পনরচযকা র্রার িুয়যাগ তেয়ব্,
এব্ং োয়ের ঘনিষ্ঠ িানিয়ধয আিা ব্যনিয়ের তিয়েও তিই এর্ই র্াজ র্রয়ব্। আয়রা েয়ের জিয,
অিুগ্রহ র্য়র তেখুি: nychealthandhospitals.org/test-and-trace।
যটপেি র পদক রশর্ায় বলা আপে “COVID-19 এি ি য যেপটি ফলাফলগুরল েরিটিভ বা
ইরতবাচর্ হপল দায়বদ্ধ েেগণপর্ অবশযই অরবলপে তা যটে এবিং স্থ্া ীয় স্বাস্থ্য দপ্তপি িা াপত
হপব”। আরি র্ীভাপব রিটিি স্বাস্থ্য দপ্তপি িা াপবা?
আপনি CovidEmployerReport@nychhc.orgএ েযা নিউ ইয়র্ক তেস্ট অযান্ড তট্রি র্পক (The NYC
Test and Trace Corp) তর্ ইয়ি র্রয়ে পায়রি।
র্িক চািীপদি COVID-19 হপল বা হওয়াি িম্ভাব া োর্পল রর্ র পয়াগর্ািীপদি িতর্ক র্পি রদপত
হপব?
েযা নিউ ইয়র্ক নিটি তেস্ট অযান্ড তট্রি র্পক COVID-19 হওয়া ব্যনিয়ের ব্ানিয়ে আইয়িায় শয়ি
যাওয়ার নিয়েক শ তেয়ব্, এব্ং োয়ের নিয়য়াগর্ারীয়র্ িের্ক র্য়র তেওয়া উনচে। এই আইয়িায় শয়ি
োর্ার িিয়র্ায় োরা র্ায়জ তযাগোি র্রার জিয ব্ানি তেয়র্ তব্য়রায়ে পারয়ব্ি িা, যনেও োরা
ব্ানি তেয়র্ র্াজ র্রয়ে পারয়ব্ি যনে োরা ো র্রয়ে িিি হি।
এর্ি র্িক চািীি COVID-19 যেট েরিটিভ আিপল র পয়াগর্ািীপদি রর্ অ যা য র্িীপদি তা
িা াপত হপব?
আপনি অিযািয র্িী ব্া তক্রো/গ্রাহর্য়ের জািায়ে পায়রি তয োরা িংস্পয়শক এয়ি তযয়ে পায়রি,
নর্ন্তু পনজটিভ তেস্ট হওয়া র্িকচারীর িাি তশয়ার র্রয়ব্ি িা। র্িকচারী এব্ং তক্রো/গ্রাহর্য়ের
ব্ুনঝয়য় ব্ ুি তয আপিায়র্ র্িকচারীর তগাপিীয়ো রিা র্রয়েই হয়ব্ এব্ং নিনেক ষ্ট তর্ায়িা র্িকচারীর
তরাগ আয় াচিা র্রা যায়ব্ িা। েযা নিউ ইয়র্ক নিটি তেস্ট অযান্ড তট্রি র্পক ঘনিষ্ঠ িানিয়ধয আিা
ব্যনিব্গক যারা িংস্পয়শক এয়ি োর্য়ে পায়রি োয়ের নচনিে র্রার জিয COVID-19 নিণীে ির্
ব্যনির িািাৎর্ার তিওয়ার তচষ্টা র্রয়ব্। এই ঘনিষ্ঠ িানিয়ধয আিা ব্যনিব্গকয়র্ তেস্ট র্রার জিয
পাঠায়িা হয়ব্ এব্ং োয়ের িংস্পয়শকর ওপর নভনত্ত র্য়র আইয়িায় ে র্রা হয়ব্। যনে এর্জি ব্যনি
এর্টি তর্য়ির িানিয়ধয এয়িয়েি ব্য় উনদ্বগ্ন োয়র্ি নর্ন্তু েযা নিউ ইয়র্ক তেস্ট অযান্ড তট্রি র্পক
োর িায়ে তযাগায়যাগ িা র্য়র োয়র্, োহয় তিই ব্যনি COVID-19 তেনস্টংয়য়র নব্র্ল্পগুন িম্পয়র্ক
আয় াচিা র্রার জিয োয়ের স্বািয তিব্া প্রোির্ারীর িায়ে র্ো ব্ য়ে পায়রি ব্া
nychealthandhospitals.org/test-and-trace/testing তেখয়ে পায়রি।
COVID-19 েরিটিভ যেট হওয়া বা তাি িাপে িািঞ্জিযেূণক উেিগক োর্া এর্ি র্িক চািী র্খ
আবাি র্াপি য াগদা র্িপত োিপব আইপিাপলশপ ি েপি?
NYS নরওয়পনিং নিয়েক নশর্ার উপর নভনত্ত র্য়র র্িীয়ের র্ায়জ তফরা উনচে িয় োয়ের উপিগক শুরু
হওয়ার পর তেয়র্ েশ িা হওয়া পযকন্ত অেব্া যনে তর্াি উপিগক িা তেখা তেয়, োহয় োয়ের
প্রেি ইনেব্াচর্ পরীিার 10 নেি পয়র।
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এর্ি অিস্থ্ র্িীপর্ বারিপত যফিত োঠাপ াি িিয় িহর্িীপদি হয়িার বা ববষপিযি স্বীর্াি
হওয়া যেপর্ তাপদি িো র্িপত আিাি র্ী বলা উরচৎ?
র্ী র্ারয়ণ র্িীটিয়র্ ব্ানিয়ে পাঠিয়য় তেওয়া হয়ে ো আপিার অিযয়ের র্ায়ে প্রর্াশ র্রা উনচৎ
িয়। স্বািয িংক্রান্ত েেয তগাপিীয় এব্ং অিযািয র্িকচারীয়ের র্ায়ে প্রর্াশ র্রা যায়ব্ িা।
িহর্িীয়ের ব্ ুি তয COVID-19 এর িয়ো এর্টি তরায়গর র্ারয়ণ এর্জি র্িকচারীয়র্ হয়রানি ব্া
বব্ষয়িযর স্বীর্ার র্রা হ নিউ ইয়র্ক নিটি িািব্ানধর্ার আইি (NYC Human Rights Law)
ঙ্ঘি র্রা।
অিস্থ্ হওয়াি ি য র্াপি য াগদা র্িা োর্া রবিত িাখা এর্ি র্িক চািীপর্ র্াপি আবাি
য াগদা র্িাি আপগ রর্ এর্টি COVID-19 বা অযারিবরে যেট র্িাপতই হপব?
িা, র্ায়জ আব্ার তযাগোয়ির জিয তর্ায়িা তেনস্টংয়য়র আব্নশযর্ো তিই। যনেও, নিউ ইয়র্ক নিটি,
ির্ নিউ ইয়র্ক ব্ািীয়ের, তি োয়ের উপিগক োকুর্ ব্া িা োকুর্ ব্া হওয়ার ঝুুঁ নর্ তব্নশ ব্া র্ি
যাই োকুর্ িা তর্ি, COVID-19 র্ায়য়গািনস্টর্ তেনস্টং র্নরয়য় তিওয়ার িুপানরশ র্য়র। আয়গ
যায়ের তেস্ট পনজটিভ এয়িনে োয়ের ব্েক িায়ি আব্ার তেস্ট র্রার পরািশক তেওয়া হয় িা, যনে িা
জিস্বািয নিয়েক নশর্া ব্া োয়ের স্বািয তিব্া প্রোির্ারীরা ো র্রার পরািশক তেি।
এর্ি র্িক চািী COVID-19 এি যেট েরিটিভ আিপল, তাপদি র রদক ষ্ট র্াপিি িায়গা এবিং
িম্পূণক র্িক স্থ্ল র্ীভাপব েরিষ্কাি র্িপত হপব?
অনফি, ব্ােরুি, ির্য় র ব্যব্হার র্য়র এিি জায়গাগুন র িয়ো জায়গাগুন , েযাব্য় ে, োচ নিি,
নর্য়ব্ায়র্কর িয়ো ইয় র্ট্রনির্ িরঞ্জািগুন পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুিুি র্রুি। পনরষ্কার এব্ং
জীব্াণুিি
ু র্রণ নিয়েক নশর্া অিুিরণ র্রুি।
এর্ি র্িক চািী রদ COVID-19 অযারিবরেগুরলি ি য েরিটিরভ েিীরেত হ তাহপল রর্ তাি
অেক তািা আি িিংক্ররিত হপব
া?
COVID-19 অযানন্টব্নর্গুন োর্া িায়ি তিই ব্যনির তরাগ প্রনেয়রাধ িিো েীঘকিায়ী নর্িা ো
আিরা এখিও জানি িা। এর্টি অযানন্টব্নর্ পরীিার ফ াফয় র ওপর নভনত্ত র্য়র আপিার র্াউয়র্
র্াজ তেয়র্ তব্র র্য়র তেওয়া ব্া র্িকিংিাি িম্পনর্ক ে অিযািয নিদ্ধান্ত তিওয়া উনচৎ িয়।

অিস্থ্ হপল বারিপত োর্া
অপ র্ র্িক চািী ভারিপত আইপিাপলে োর্পত োপি
া। রিটি র্ী র্ী রিপিাপিক ি প্রস্তাব যদয়?
তয ির্ নিউ ইয়র্ক ব্ািীর COVID-19 হয়য়য়ে ব্া তিরর্ি র্ায়রার িায়ে োয়র্ি এব্ং ব্ানিয়ে
আইয়িায় ে র্রয়ে পারয়েি িা, োরা নিখরচায় এর্টি তহায়েয় োর্য়ে পারয়ব্ি। আপিার
র্িকচারীয়ের িায়ে nychealthandhospitals.org/test-and-trace/take-care এ উপ ব্ধ নিউ ইয়র্ক
নিটি COVID-19 তহায়ে তপ্রাগ্রাি িম্পয়র্ক েেয তশয়ার র্রুি।
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আিাি র্িক চািী তাি িিস্ত িপবত েটি যশষ র্পি যফপলপে রর্ন্তু COVID-19 এি উেিগক আপে
বা COVID-19 হপয়পে বপল র রিত র্িা হপয়পে। িির্াি রর্ তাপদি অিস্থ্তা ির ত েটিি
যবত প্রদা র্িপব?
িয়ব্েি অিুিো জনিে েু টি িম্পয়র্ক েয়েযর জিয, nyc.gov/health তেখুি এব্ং “Paid Sick
Leave Commissioner’s Order” (অিুিো জনিে েু টির র্নিশিায়রর আয়েশ) এব্ং “Paid Sick
Leave FAQ” (িয়ব্েি অিুিো জনিে েু টির প্রায়শই নজজ্ঞানিে প্রশ্নাব্ ী) তেখুি। আয়রা েয়েযর
জিয আপনি NYC DCWP ও তেখয়ে পায়রি।
নিউ ইয়র্ক নিটি এব্ং নিউ ইয়র্ক তস্টে িািব্ানধর্ার আইি (Human Rights Law), এব্ং
প্রনেব্ন্ধর্োযুি আয়িনরর্া ব্ািীয়ের জিয আইি (Americans with Disabilities Act) অিুযায়ী
“প্রনেব্ন্ধর্ো” (যা শারীনরর্ অিুিোয়র্ও অন্তভুক ি র্য়র) োর্া র্িকচারীয়ের িযাযয ব্ািিাি প্রোি
র্রার জিয নিয়য়াগর্ারীয়ের তয োয়ব্দ্ধো আয়ে তি নব্ষয়য় োয়ের ওয়ানর্ব্হা োর্য়ে হয়ব্। েু টি
তেওয়া িযাযয ব্ািিাি প্রোি র্রার এর্টি ধরি। এই বব্ষয়িযর আইিগুন র িয়ব্েি েু টি তেওয়ার
আব্নশযর্ো তিই, নর্ন্তু তিই আইি অিুযায়ী, নিয়য়াগর্ারীর িীনে (এব্ং পনরব্ার এব্ং নচনর্ৎিা
িংক্রান্ত েু টি আইি/Family and Medical Leave Act, অিুযায়ী োর তব্নশ েু টি) অিুযায়ী
এর্জি নিয়য়াগর্ারীয়র্ যনে িাধারণ তয িয়ব্েি েু টি, োর তব্নশ েু টি তেওয়ার প্রয়য়াজি পয়ি
োহয় নিয়য়ার্ারীর খুব্ তব্নশ অিুনব্ধা িা হয় তিই েু টি নেয়ে হয়ে পায়র।
আিাি বযবিা িিস্ত আবরশযর্তা যিপ চলাি েপিও র্িক চািী এবিং/অেবা গ্রাহর্িা COVID-19
এি িিংস্পপশক এপল রর্ আিাি ওেি যর্াপ া দায় বতকাপব?
োয় িম্পনর্ক ে নব্ষয়য়র জিয আপিার নব্িা প্রোির্ারী এব্ং আইিজীব্ীয়র্ নজজ্ঞািা র্রুি।

স্বাস্থ্য যিবা এবিং িা রির্ স্বাস্থ্য িহায়তায় প্রপবশারির্াি
আিাি রর্ে র্িক চািীপদি এর্চদাক্তাি াও োর্পত োপি। আরি তাপদি যর্াোয় যিফাি র্িব?
• র্িকচারীয়ের স্বািয তিব্া খুয়ুঁ জ তপয়ে িহায়ো র্রার জিয োয়েরয়র্ আপিার তর্াম্পানির
স্বািয নব্িা পনরর্ল্পিার িাম্প্রনের্ স্বািয তিব্া প্রোির্ারীর নর্য়রক্টরী নব্েরণ র্রুি।
• আপনি যনে এর্টি তোয়ো ব্যব্িানয়র্ প্রনেষ্ঠাি হি এব্ং র্িকচারীয়ের নব্িা প্রোি িা র্য়রি,
োহয় োয়ের জািাি তয নব্িািূয় য ব্া র্ি-খরচায় স্বািয তিব্া তর্াোয় পাওয়া যায়ব্ ো
জািয়ে োরা 311 িেয়র তফাি র্রয়ে পায়রি।
• নব্িািূয় য COVID-19 তেনস্টং িম্পয়র্ক েেয প্রোি র্রুি।
• অিুি হয় র্ী র্রয়ে হয়ব্ তি িম্পয়র্ক েেয প্রোি র্রুি।
আিাপদি অপ র্ র্িক চািী COVID-19 এ বন্ধ এবিং আত্মীয় স্বি পদি হারিপয়পে । িা রির্
স্বাপস্থ্যি র্ী রিপিািক উেলব্ধ?
আপিার র্িকচারীয়র্ আশ্বস্ত র্রুি তয নব্হ্ব ো, েুুঃখ, উনদ্বগ্নো, ভীে তব্াধ র্রা, ব্া ঘুয়ির
িিিযার িয়ো অিুনব্ধাগুন স্বাভানব্র্। nyc.gov/nycwell-এ “App Library” (অযাপ াইয়েনর)-তে
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যাি অি াইি িরঞ্জায়ির জিয যা আপিায়র্ আপিার স্বািয এব্ং িািনির্ িুিো নিয়ন্ত্রণ র্রয়ে
িাহাযয র্রয়ব্। র্িীরা এর্টি নব্িািূয় যর এব্ং তগাপিীয় িািনির্ স্বািয িহায়ো পনরয়ষব্া NYC
Well (NYC ওয়য় )-এ পরািশকোোয়ের িায়ে তযাগায়যাগ র্রয়ে পায়রি। NYC Well র্িীরা
24/7 উপনিে রয়য়য়েি এব্ং োরা িংনিপ্ত র্াউয়ন্সন ং ও পনরচযকার জিয তরফায়র প্রোি র্রয়ে
পারয়ব্ি:
• 888-692-9355 িেয়র তফাি র্রুি।
• nyc.gov/nycwellএ অি াইি চযাে র্রুি।
নিউ ইয়র্ক রায়জযর COVID-19 িািনির্ িহায়োর তহল্প াইিও উপ ভয এব্ং নব্য়শষভায়ব্
প্রনশিণপ্রাপ্ত তস্বোয়িব্ী তপশাোররা তিখায়ি পনরয়ষব্া প্রোি র্য়রি। িপ্তায়হ িাে নেি, ির্া 8ো
তেয়র্ রাে 10ো অব্নধ 844-863-9314 িেয়র োরা উপনিে োয়র্ি তশািার জিয, িহায়ো
এব্ং পনরচযকার তরফারা প্রোি র্রার জিয।
র্িকিয় এর্ নিনিে িীরব্ো পা ি র্য়র, শ্রদ্ধা জািায়িার এর্টি অি াইি তপজ বেনর র্য়র ব্া
শ্রদ্ধা জ্ঞাপয়ির জিয েূরব্েী জিায়য়য়ের আয়য়াজি র্রার িয়ো উপায়য় িারা যাওয়া র্িকচারীয়ের
আত্মার শানন্ত র্ািিার উপায়গুন নব্য়ব্চিা র্রুি। তর্াি উপায়টি উপযুি হয়ব্ ো র্িকিয় িংস্কৃ নে
এব্ং পনরব্ায়রর ইোর ওপর নিভক র র্রয়ব্।

িািারির্ দূিত্ব
িম্ভব হপল আিাি র্িক চািীিা রর্ দূি যেপর্ র্াি র্িা অরবিত িাখপত োিপব?
হযাুঁ। ব্ানি তেয়র্ র্াজ র্রা (তেন য়ফায়ি র্াজ র্রা) অনব্রে রাখার িীনে নিউ ইয়র্ক নিটিয়র্
COVID-19 এর িংক্রিণ র্িায়ে এব্ং তয র্িকচারীয়ের োয়ের র্াজ িম্পােি র্রার জিয অব্শযই
র্িকিয় নরয়পােক র্রয়ে হয় োয়ের িুরনিে রাখয়ে িহায়ো র্রয়ব্।
আিাি র্িক চািীিা বারি যেপর্ র্াি র্িপত োিপব
া। র্িক স্থ্পল যলার্িিংখযা র্িাবাি আি রর্
যর্াপ া উোয় আপে?
হযাুঁ। র্ায়জর িিয় এব্ং নেি আগুনপেু র্য়র র্িকিয় র্িীর িংখযা র্িাি। র্িকিয় যে র্ি ত ার্
োর্য়ব্ িািানজর্ েূরত্ব ব্জায় রাখা েে িহজের হয়ব্।
র্িক স্থ্পল রর্ আিাি র্িক চািীপদি িািারির্ দূিত্ব যিপ চলপত হপব? িািারির্ দূিপত্বি
যপ্রাপোর্লগুরল র্ত রদ োর্পব?
হযাুঁ, র্িকচারীয়ের অব্শযই শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায় রাখয়ে হয়ব্। COVID-19 এর নব্স্তার তরাধ র্রয়ে
িািানজর্ েূরয়ত্বর ভূ নির্া গুরুত্বপূণক। এিিনর্ এর্ব্ার অিযািয নিয়ষধাজ্ঞাগুয় া েু য় তিওয়া হয় ও,
িািানজর্ েূরত্ব, িুয়খর আব্রয়ণর ব্যব্হার এব্ং হায়ের উিে স্বািযনব্নধর অভযািগুয় া অনব্রে রাখা
জরুনর োর্য়ব্। িািানজর্ েূরয়ত্বর নিয়েক শাব্ ীর পনরব্েক িগুন িম্পয়র্ক জািয়ে নিউ ইয়র্ক তস্টে এব্ং
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নিউ ইয়র্ক নিটির নব্জ্ঞনপ্তগুন র ওপর িজর রাখুি।
র্িক চািীপদি র্াপিি প্রর্ৃরতি ি য এবিং র্িক স্থ্পলি গঠ প্রণালীি ি য, আিাি র্িক চািীিা
র পিপদি িপিয িািারির্ দূিত্ব বিায় িাখপত া োিপল, আিাি র্ী র্িা উরচৎ?
র্িীয়র্ অিযয়ের 6 ফু ে েূরয়ত্বর িয়ধয োর্য়ে হয় , োয়ের অব্শযই এর্টি িুয়খর আব্রণ পয়র
োর্য়ে হয়ব্। উপরন্তু, এর্টি তশয়ার র্রা অভযন্তরীণ িায়ি োর্ার্া ীি প্রয়েযর্য়র্ যেো িম্ভব্
এর্টি িুয়খর আব্রণ পয়র োর্ার পরািশক তেওয়া হয়, এিিনর্ শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায় রাখা িম্ভব্
হয় ও। অনফয়ির র্াজ ব্া অিযািয র্াজ তয তিয়ে োয়ের গ্রাহর্ ব্া অিযয়ের িায়ে িািিািািনি
আ াপচানরোর প্রয়য়াজি তিই, তিয়িয়ে র্য়য়র্জি ব্া ির্ র্িীয়র্ তেন য়ফায়ি র্াজ র্রার অিুিনে
নেি। তেন য়ফায়ি র্াজ র্রা এর্টি নব্র্ল্প িা হয় , র্িকচারীয়ের িয়ধয যোিম্ভব্ তব্নশ েূরত্ব ব্জায়
রাখার ব্যব্িা র্রুি। তর্ায়িা নিনেক ষ্ট িিয়য় র্িকচারীর িংখযা িুযিেি র্রার জিয র্ায়জর
নশফেগুন য়র্ আগুনপেু র্য়র নেি। িম্ভব্ হয় , তর্স্কগুন র িয়ধয ব্যব্ধাি রাখুি। নিটিং রুিগুন য়র্
র্ায়জর জায়গায় পনরণে র্রুি। র্িীয়ের ধারণা জািায়ে ব্ ি
ু । িৃজিশী তহাি!
য িায়গাগুরল রদপয় যবরশ াতায়াত র্িা হয় যিগুরলি ি য আিাি র্ী িোর্বচ বা যপ্রাপোর্ল
র্া ক র্ি র্িা উরচৎ? উদাহিণস্বরূে, এর্ই িিপয় এর্টি রলফপে র্তি বযরক্তপর্ অ িরত যদওয়া
াপব?
িম্ভব্ হয় , তয জায়গাগুন নেয়য় তব্নশ যাোয়াে র্রা হয় তিই জায়গাগুন য়ে র্িকচারীয়ের শারীনরর্
েুরত্ব ব্জায় রাখার ব্যব্িা র্য়র পুিরায় গঠি র্রুি। ন ফয়ের িয়ো, েৃঢ়ভায়ব্ আব্দ্ধ
জায়গাগুন য়ে, এর্ই িিয়য় এর্জয়ির তব্নশ ব্যনি োর্ার জায়গা োর্য় , তিখায়ি িব্কানধর্ যেজি
োর্য়ে পারয়ব্ি োর িংখযা 50% এর র্ি র্রুি এব্ং তিখায়ি োর্া ির্য় িুয়খর আব্রণ পরা
ব্াধযোিূ র্ র্রুি। ন ফে তযখাি তেয়র্ ওয়ঠ তিখায়ি এর্টি ন ফয়ে র্েজি উঠয়ে পারয়ব্ি োর
িংখযা নিয়েক শ র্য়র এব্ং োর তব্নশ ত ার্ হয়য় তগয় পয়রর ন ফয়ের জিয অয়পিা র্রার, এব্ং
িুয়খর আব্রণ পরার নিয়েক শ নেয়য় তপাস্টার াগাি। র্িীয়ের নিনি ব্যব্হার র্রয়ে উৎিানহে
র্রুি।
তভেয়র এব্ং ব্াইয়র াইিগুন পনরচা িা র্রুি। ত ার্জিয়র্ তর্াোয় োুঁিায়ে হয়ব্ ো তেনখয়য় তেপ
ব্া অিযািয িার্ক ার রাখুি যায়ে োরা অিযনেয়র্র ত ার্টির তেয়র্ 6 ফু ে েূরয়ত্ব োয়র্ি। ত ার্
চ াচয় র জিয পযকাপ্ত জায়গা রাখুি। অয়পিারে গ্রাহর্য়ের িািানজর্ েূরয়ত্বর আব্নশযর্োগুন িয়ি
র্নরয়য় তেওয়ার তপাস্টারগুন
াগাি।
আরি রর্ িাি ািাির রিটিিং র্িপত োরি? রিটিিংপয় অিংশগ্রহণর্ািী বযরক্তি যর্াপ া িবক ারির্
িিংখযা আপে?
যোিম্ভব্, নিটিংয়য়র নব্র্ল্প পদ্ধনেগুন ব্যব্হার র্রুি, তযিি তেন য়ফাি এব্ং নভনর্ও র্িফায়রন্স।
িািিািািনি নিটিংগুন এর্টি স্বল্প িংখযর্ র্িীর িয়ধয িীিাব্দ্ধ রাখুি, নিটিংয়য়র জিয ব্ি
র্িফায়রন্স রুি ব্া তখা া জায়গা ব্যব্হার র্রুি, এব্ং অন্তে 6 ফু ে শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায়
রাখুি।
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ওয়যািহাউি বা টর্রুপিি র্িীপদি িপতা - র্িীিা - যেরলভারি র্িা র্িী বা ওয়যািহাউপি
আিা অ যপদি িাপে র্ীভাপব র্োবাতকা বলপব ?
তর্ন ভানর র্িীয়ের িায়ে র্াজ র্রা ব্া র্য়োপর্েয়ির িিয়, র্িকচারীরা র্াজ র্রার িিয় র্িকিয়
ইনেিয়ধয তয ির্ িাব্ধািো অব্ েি র্রয়েি তিগুন োয়ের তিয়ি চ য়ে হয়ব্ -- যোিম্ভব্
েূরত্ব ব্জায় রাখা, িুয়খর আব্রণ পরা, এব্ং নিয়নিেভায়ব্ হাে তধায়া এব্ং নিয়জয়ের িুখ স্পশক
র্রা এনিয়য় চ া। ড্রাইভারয়ের গানির িয়ধয োর্য়ে ব্ া এব্ং পযায়র্জগুন র জিয স্বাির র্রার
িিয় োয়ের নিজস্ব তপি ব্যব্হার র্রার িয়ো অিযািয িাব্ধািোগুয় া র্াযকর্র র্রুি।

িপখি আবিণিিূহ েিা
র্িক স্থ্পল আিাি র্িক চািীপদি রর্ িপখি আবিণ েিপত হপব?
র্িকচারীরা োয়ের নিয়জয়ের এব্ং অিযয়ের িয়ধয অন্তে 6 ফু ে েূরত্ব ব্জায় রাখয়ে িা পারয়
োয়ের অব্শযই এর্টি িুয়খর আব্রণ পরয়ে হয়ব্, এব্ং অিযয়ের িায়ে নভেয়র োর্ার্া ীি িব্িিয়
োয়ের তিগুন পরার জিয েৃঢ়ভায়ব্ উৎিানহে র্রা হয়, এিিনর্ 6 ফু ে েূরত্ব ব্জায় রাখা তগয় ও।
যনে তর্ায়িা র্িকচারী এর্ে িুয়খর আব্রণ পয়র র্াজ র্রয়ে শারীনরর্ভায়ব্ অপারগ হি এব্ং
র্াজটি র্রার জিয শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায় রাখা িা যায়, োহয় নিটির িািব্ানধর্ার আইয়ির
আব্নশযর্ো অিুযায়ী আপনি আপিার ব্যব্িার নব্য়শষ তর্ায়িা অিুনব্ধা িা র্য়র এর্টি িযাযয
ব্য়দাব্স্ত র্রয়ে পারয়ব্ি নর্িা তি িম্পয়র্ক আপিায়র্ র্িকচারীর িায়ে এর্টি িহয়যাগী ব্ার্যা াপ
র্রয়ে হয়ব্। উোহরণস্বরূপ, আপনি র্িকচারীটিয়র্ এিি তর্ায়িা র্াজ অপকণ র্রয়ে পায়রি তযখায়ি
অিযয়ের র্াোর্ানে োর্ার প্রয়য়াজি হয় িা, ব্া আপনি র্িকচারীটিয়র্ তফায়ি র্াজ র্রার িুয়যায়গর
প্রস্তাব্ নেয়ে পায়রি। অিয নব্র্ল্পগুন র্াজ িা র্রয় , আপিায়র্ অিুপনিনের জিয এর্টি েু টি নেয়ে
হয়ে পায়র।
আিাপর্ রর্ র্িক চািীপদি িপখি আবিণ প্রদা র্িপত হপব া র্িক চািীিা র পিিাই তাপদি
বযবস্থ্া র্িপব ?
আপিায়র্, নব্িািূয় য, আপিার র্িকচারীয়ের িুয়খর আব্রণ প্রোি র্রয়ে হয়ব্। িব্িিয় পযকাপ্ত
তযাগাি রাখুি। র্িকচারীয়ের আিা িুয়খর আব্রণগুন িুযিেি িািেণ্ড পূরণ র্রয় আপনি োয়ের
তিগুন আিার ও পরার অিুিনে নেয়ে পায়রি। শ্বািেযাগ র্রার ভা ভ িহ এর্টি িুয়খর আব্রণ
ব্যব্হার র্রা উনচে য় র্ারণ এর্টি িুয়খর আব্রণ নহয়িয়ব্ এটির িাধযয়ি অপনরশুদ্ধ শ্বািপ্রশ্বায়ির ব্াোি তব্নিয়য় অয়িযর র্ায়ে তযয়ে পায়র। তোয়ো ব্যব্িানয়র্ প্রনেষ্ঠািগুন নব্িািূয় য িুয়খর
আব্রণগুন তপয়ে পায়র। আয়রা জািয়ে, nyc.gov/nycbusiness/article/free-face-coverings
তেখুি।
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শািীরির্ দূিত্ব এবিং িপখি আবিপণি র য়িাবলী যিপ চলপত অস্বীর্াি র্িা এর্ি যক্রতা,
গ্রাহর্, বা রভরিেিপর্ আিাি র্ীভাপব িািলাপ া উরচৎ?
নিউ ইয়র্ক তস্টে নিব্কাহী আয়েশ 202.34 অিুযায়ী, এর্টি ব্যব্িানয়র্ প্রনেষ্ঠািয়র্ তক্রোয়ের জিয
িুয়খর আব্রণ পরা িম্পয়র্ক র্য়ঠার নিয়িাব্ ী তিে র্রয়ে হয়ব্ এব্ং িুয়খর আব্রণ িা পরয়
োয়ের পনরয়ষব্া তেওয়া হয়ব্ িা, এই নব্ষয়টিয়র্ও োর িয়ধয অন্তভুক ি র্রয়ে হয়ব্। এব্ং োরা নিউ
ইয়র্ক তস্টে নিব্কাহী আয়েয়শর আব্নশযর্ো অিুযায়ী ব্ানির ব্াইয়র োর্ার্া ীি শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায়
রাখা িা তগয় ির্ য়র্ িুয়খর আব্রণ পিার আব্নশযর্ো িম্পয়র্ক তক্রোয়ের নশনিে র্রয়ে
িাইিগুন তপাস্ট র্রয়ে পায়রি। িুয়খর আব্রণ এব্ং শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায় িম্পয়র্ক নিয়িাব্ ী িহ,
এর্জি তক্রো, ব্যব্িার নিয়িাব্ ী তিয়ি চ য়ে অস্বীর্ার র্রয় , আপনি তিই ব্যনিয়র্ চয় তযয়ে
ব্ য়ে পায়রি।
যনেও, যনে তর্উ জািায় তয োর এর্টি প্রনেব্ন্ধর্ো োর্ার জিয তি িুয়খর আব্রণ পরয়ে
পারয়ব্ি িা, আপনি আপিার ব্যব্িার নব্য়শষ তর্ায়িা অিুনব্ধা িা র্য়র এর্টি িযাযয ব্য়দাব্স্ত
র্রয়ে পারয়ব্ি নর্িা তি িম্পয়র্ক আপিায়র্ র্িকচারীর িায়ে অব্শযই আয় াচিা র্রয়ে হয়ব্।
আপিায়র্, আপিার ব্যব্িা, আপিার র্িী, এব্ং আপিার অিযািয গ্রাহর্য়ের জিয র্াযকর্র হয়ব্,
এিি নব্র্ল্প ব্য়দাব্স্তগুন প্রোি র্রার তচষ্টা র্রয়ে হয়ব্। ব্যব্িার পয়ি নব্য়শষ অিুনব্ধা িৃনষ্ট িা
র্য়র প্রেযয়র্ ব্যব্িার এই ব্য়দাব্স্তগুন র্রার িিিোর ওপয়র নভনত্ত র্য়র এই ব্য়দাব্স্তগুন আ াো
হয়ব্। জীব্ি ব্া ব্যনিগে িম্পনত্তর তিয়ে নব্পজ্জির্ হয়ে পায়র এিি এর্টি জরুনর পনরনিনে ব্া
অব্িা উদ্ভূ ে হয় , 911 িেয়র তফাি র্রুি।
এর্টি “স্বীর্ৃত” িপখি আবিণ বলপত র্ী যবাঝায়?
অিুগ্রহ র্য়র িুয়খর আব্রণ িম্পনর্ক ে এই প্রায়শই নজজ্ঞানিে প্রশ্নাব্ ী তেখুি:
www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf।
র্িক চািীিা িপখি আবিণ েিপল রর্ তাপদি র পিপদি িপিয এবিং অ যপদি িাপে 6 ফে দূিত্ব
বিায় িাখপত হপব?
িুয়খর আব্রয়ণর ব্যব্হার শারীনরর্ েূরত্ব ব্জায় রাখার নব্র্ল্প হওয়া উনচৎ িয়। এিিনর্ িুয়খর
আব্রণ পয়র োর্য় ও, তযখায়ি িম্ভব্, র্িকচারীয়ের অিযয়ের তেয়র্ অন্তে 6 ফু ে েূরত্ব ব্জায় রাখয়ে
হয়ব্।
আরি রর্ র্িক চািীপদি িবিিয় এর্টি িপখি আবিণ েিা বািযতািূলর্ র্িপত োরি, এি রর্
শারিরির্ দূিত্ব বিায় িাখা যগপলও?
হযাুঁ। িাধারণভায়ব্, আব্নশযর্োটি হ যখি র্িকচারীরা যখি নিয়জয়ের িয়ধয অন্তে 6 ফু ে েূরত্ব
ব্জায় রাখয়ে পারয়ব্ি িা েখি এর্টি িুয়খর আব্রণ পরার। অনফি এব্ং র্ায়জর অিযািয
জায়গার িয়ো এর্টি তশয়ার র্রা অভযন্তরীণ িায়ি োর্ার্া ীি ব্যনিব্গকয়র্ যেো িম্ভব্ এর্টি
িুয়খর আব্রণ পয়র োর্ার পরািশক তেওয়া হয়। নিয়য়াগর্ারীরা এর্টি আয়রা র্য়ঠার িীনে আয়রাপ
র্রয়ে পায়রি এব্ং এয়র্ অপয়রর িয়ধয 6 ফু ে েূরত্ব ব্জায় রাখা তগয় ও িুয়খর আব্রয়ণর ব্যব্হার
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ব্াধযোিূ র্ র্রয়ে পায়রি। যনেও, ওপয়র তযরর্ি ব্ া হয়য়য়ে, যনে তর্উ জািায় তয োর এর্টি
শারীনরর্ অিুিো োর্ার জিয নেনি িুয়খর আব্রণ পরয়ে পারয়ব্ি িা, আপনি আপিার ব্যব্িার
নব্য়শষ তর্ায়িা অিুনব্ধা িা র্য়র এর্টি িযাযয ব্য়দাব্স্ত র্রয়ে পারয়ব্ি নর্িা তি িম্পয়র্ক আপিায়র্
র্িকচারীর িায়ে অব্শযই আয় াচিা র্রয়ে হয়ব্।
নশয়ল্পর ওপর নিভক র র্য়র নভি আব্নশযর্ো হয়ে পায়র। নব্শয়ের জিয “NY Forward” (নিউ ইয়র্ক
ফয়রায়ার্ক) তেখুি।
আিাি র্িক চািীিা িপখি আবিণ েিপত চা
া বপল যিটি েিপত অস্বীর্াি র্িপল র্ী হপব?
িুয়খর আব্রণ পরার গুরুত্ব িম্পয়র্ক িিস্ত র্িকচারীয়র্ নশনিে র্য়র েু ুি। গভিকর এব্ং তিয়য়রর
নিয়েক শ ব্া নিয়য়াগর্ারীর িীনের আব্নশযর্ো অিুযায়ী এর্জি র্িকচারীর িুয়খর আব্রণ পরা
ব্াধযোিূ র্ হওয়া িয়ত্বও যনে এর্জি র্িকচারী তিটি পরয়ে অস্বীর্ার র্য়রি, এব্ং তিই অস্বীর্ার
র্রার তর্ায়িা নচনর্ৎিা িংক্রান্ত র্ারণ িা োয়র্, োহয় নিয়য়াগর্ারী শানস্তিূ র্ ব্যব্িা নিয়ে
পায়রি।
আিাি রর্ শ্বািতযাগ র্িাি ভালভ ক্ত িপখি আবিণ বযবহাি র্িা উরচৎ?
িা। এর্টি শ্বািেযাগ র্রার ভা ভ যুি িুয়খর আব্রণ েযাগ র্রা নিুঃশ্বায়ির িায়ে অপনরশুদ্ধ
ব্াোি নিগকিি র্য়র, যা িুয়খর আব্রণয়র্ র্ি র্াযকর্র র্য়র তোয় ।
এর্ি র্িীি ি য আিাপর্ র্য়টি িপখি আবিণ প্রদা র্িপত হপব?
যায়ে প্রনেনেি এর্টি পনরষ্কার, িষ্ট িা হওয়া িুয়খর আব্রণ নিনিে র্রা যায় তিইজিয োয়ের
এর্টি র্াপয়ির বেনর িুয়খর আব্রণ নেি ব্া তফয় তেওয়া যায়ব্ এিি এর্ানধর্ িুয়খর আব্রণ
নেি।

হাপতি উন্নত স্বাস্থ্যরবরি এবিং েরিষ্কিপণি যপ্রাপোর্লিিূহ
আিাি অরফপিি িায়গাটি এখ রর্েরদপ ি ি য খারল োর্পব। আিাি র্িক চািীিা রফপি
আিাি আপগ আিাপর্ রর্ যর্াপ া রবপশষ েরিষ্কাি র্িাি বপদাবস্ত র্িপত হপব?
র্িকিয় নফয়র আিার আয়গ, েরজার র্িা, হাে এব্ং র্ গুন র িয়ো প্রায়শই স্পশক র্রা পৃষ্ঠে
এব্ং ব্স্তুিিূহ িহ এর্টি বেিনদি পনরষ্করণ এব্ং জীব্াণুিি
ু র্রণ পনরচান ে র্রুি। নব্নডংটির যনে
ব্ায়ু ব্া জ িঞ্চ য়ির িয়ো তর্ায়িা পদ্ধনে োয়র্, েীঘকনেয়ির অচ াব্িার পয়র নিয়স্টিটি আব্ার
শুরু র্রার জিয প্রস্তুের্েক ার িুপানরশগুন তিয়ি চ ুি।
আিাি বযবিাি িায়গাটি রর্েরদপ ি ি য খারল েপি রেল। িল রর্ র্িক চািী এবিং অ যপদি ো
র্িাি েপে র িােদ?
এর্টি নব্নডং খান োর্য় ব্া তিখায়ি ত ার্ র্ি োর্য় , প্লানেং নিয়স্টয়ির জ জয়ি যাওয়ার
িম্ভাব্িা োয়র্। জয়ি োর্া জ নব্নডং ব্ািীয়ের জিয ঝুুঁ নর্ বেনর র্রয়ে পায়র। জিা জয় র
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জায়গায় তপৌরিভার জয় র িরব্রাহ তেয়র্ োের্া জ নিয়য় এই ঝুুঁ নর্গুন প্রশিয়ির ব্যাপায়র
পেয়িপ তিওয়া িম্পয়র্ক আপিার নব্নডং পনরচা য়র্র িায়ে র্ো ব্ ুি। নব্নডংয়য়র িান র্,
পনরচা র্, ইনঞ্জনিয়ার, অপায়রের এব্ং িুপানরয়ন্টয়র্ন্টয়ের জিয নব্স্তানরে নিয়েক নশর্া “Guidance for
Returning Building Water Systems to Service After Prolonged Shutdown” )দীর্ঘদদন বন্ধ
থাকার পরর দবদডিংরের জল সরবরারের বযবস্থা পুনরাে চালু করার জনয দনরদঘ দিকা) তেখুি।
আিাপর্ রর্ িিংপ াগ-িক্ত হযান্ড িযার োইিাি রদপত হপব?
হযাুঁ। তশয়ার র্রা পৃষ্ঠে , যন্ত্রপানে এব্ং িরঞ্জাি োর্া অঞ্চ গুন য়ে অন্তে 60% অযা য়র্াহ যুি
িংয়যাগ িুি হযান্ড িযানিোইজার রাখা আপিার র্িী, গ্রাহর্, নভনজের এব্ং তক্রোয়ের হায়ের উিে
স্বািযনব্নধ উিীের্রয়ণর এর্টি অিাধারণ উপায়।
আিাি র্িীপদি রর্ গ্লাভি েিপত হপব?
নিয়নিে গ্লাভয়ির ব্যব্হায়রর িুপানরশ র্রা হয় িা। CDC ব্যাখযা র্য়র তয িাধারণে অিুি র্ারুর
পনরষ্কার ব্া পনরচযকা র্রার জিয গ্লাভি প্রয়য়াজি। অিযািয তব্নশরভাগ তিয়ে, গ্লাভি পরার প্রয়য়াজি
তিই এব্ং তিটি জীব্াণুর িংক্রিয়ণর র্ারণ হয়ে পায়র। নিয়জয়র্ িুরনিে রাখার িব্য়েয়র্ ভায় া
উপায় হ িাব্াি ও জ নেয়য় 20 তিয়র্ন্ড ধয়র হাে তধায়া, ব্া অন্তে 60% অযা য়র্াহ যুি
হযান্ড িযানিোইজার ব্যব্হার র্রা।
রিটিিং রুি, িান্নাঘি এবিং বােরুপিি িপতা ির্পলি বযবহা ক িায়গাগুরলপর্ আিাপর্ র্তবাি
েরিষ্কাি র্িপত হপব?
র্িপয়ি প্রনেনেি এর্ব্ার পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুিুি র্রুি, এব্ং তশয়ার র্রা নজনিিগুন (তযিি
িরঞ্জািিিূহ), প্রায়শই স্পশক র্রা পৃষ্ঠে , এব্ং তয জায়গাগুন যাোয়ায়ের জিয খুব্ তব্নশ ব্যব্হার
র্রা হয় এব্ং িাধারণ জায়গাগুন আয়রা ঘিঘি পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুিুি র্রুি। খুব্ তব্নশ স্পশক
র্রা পৃষ্ঠে এব্ং নজনিিগুন নিটিংয়য়র তেনব্ , তচয়ায়রর হাে , েরজার র্িা, তর্নব্য়িে তখা ার
হযায়ন্ড , তরনিজায়রের েরজার হযায়ন্ড , র্ , েয়য় ে এব্ং আয় ার িুইচগুন য়র্ অন্তভুক ি র্য়র।
পনরষ্করয়ণর নিয়েক নশর্া তেখুি।
তহ য়িে এব্ং িুয়খর ব্য়িকর িয়ো, নিয়য়াগর্ারীর-িান র্ািাধীি িরঞ্জাি, প্রনে নশফয়ের পয়র
জীব্াণুিি
ু র্রয়ে হয়ব্। িরঞ্জািটির নভেরটি পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুু্িুি র্রুি, োরপর ব্াইয়রো,
োরপর িাব্াি ও জ নেয়য় হাে ধুি।
তয িিস্ত র্িীয়ের নিজস্ব শি েু নপ এব্ং িরঞ্জাি আয়ে োয়ের যোযে পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুিুি
র্রার িািগ্রীগুন তেওয়া িহ, এর্ই পনরষ্করয়ণর তপ্রায়োর্ তিয়ি চ য়ে উৎিানহে র্রুি। এই
ধরয়ির পনরষ্কার িম্পূণক র্রার জিয িিয় াগয়ে োর নব্নিিয়য় তব্েি নেি।
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বায় চলাচল বযবস্থ্া রর্ COVID-19 োন্সরিে র্িপত োপি? র্িক চািী এবিং অ যপদি িিরেত
িাখপত আরি র্ী বযবস্থ্া র পত োরি?
ব্েক িাি প্রিাণ িীনিে এব্ং এর্টি ব্ায়ু চ াচ ব্যব্িায় প্রয়ব্শ র্রা ব্ায়ু ভাইরািটি ট্রান্সনিে র্রয়ব্
এরর্ি নর্েু ব্য় িা। যনেও, এয়ার র্নন্ডশনিং ইউনিে, ব্ায়ু প্রব্ায়হর িান ব্া পাখাগুন
(ব্যনিগে ব্া ঘয়রর পাখা) তেয়র্ জায়গাগুন জুয়ি ব্ায়ুর িয়ব্য়গ চ াচ , ড্রপয় েগুন য়র্ 6 ফু য়ের
তব্নশ েূয়র নিয়য় তযয়ে পায়র। নব্য়ব্চিা র্রুি:
o ব্ায়ু চ াচয় র জাি া এব্ং পাখাগুন য়র্ উৎি তেয়র্ ওপয়রর নেয়র্ আব্নেক ে র্রয়ে
নিয়েক নশে র্রুি।
o র্িকচারী এব্ং এব্ং গ্রাহর্য়ের এিিভায়ব্ রাখুি যায়ে োরা িরািনর ব্ায়ু প্রব্ায়হর
িুয়খািুনখ িা োয়র্ি।
o খুব্ তব্নশ ব্ায়ু প্রব্ানহে হওয়া ঘরগুন য়ে, অিযয়ের তেয়র্ 6 ফু ে েূরত্ব রাখা তগয় ও
র্িকচারীয়ের িুয়খর আব্রণ পরা ব্াধযোিূ র্ র্রুি।
তিইিায়ে, আপিার জায়গা অিুযায়ী, উপযুিো নহয়িয়ব্, ব্ায়ু চ াচ উিে র্রয়ে এই পেয়িপগুন
নিি:
o ব্াইয়রর ব্াোি নভেয়র ত ার্ায়িার িম্ভাব্িা 100% পযকন্ত ব্ািাব্ার তচষ্টা র্রুি (প্রেয়ি
োপিাো এব্ং আদ্রো উভয় নিয়ন্ত্রণ তিইিায়ে ব্াইয়রর/নভেয়রর ব্াোয়ির িায়ির
নব্ষয়গুন র জিয HVAC নিয়স্টয়ির িিিোগুন র িায়ে িংগনে যাচাই র্য়র নিি)।
o িম্ভব্ হয় , ত ার্ োর্া জায়গাগুন য়ে িািনগ্রর্ ব্ায়ু প্রব্াহ ব্ািাি।
o োপিাো ব্া ত ার্ োর্ার ওপর নভনত্ত র্য়র ব্াোয়ির িরব্রাহ নিয়ন্ত্রণ র্রা নর্িযান্ডর্য়রা তভনন্টয় শি (Demand-control Ventilation, DCV) নিয়ন্ত্রণগুন নিনিয় র্রুি।
o পনরয়ব্শগে পনরনিনে এব্ং নব্নডংয়য়র আব্নশযর্োগুন অিুিনে নেয় ব্াইয়রর ব্াোি
নেয়য় নভেয়রর ব্াোিয়র্ আব্নেক ে র্রা ব্ািায়ে স্বাভানব্র্ ব্ায়ু চ াচ (উোহরণস্বরূপ,
িম্ভব্ ও নিরাপে হয় জাি া খুয় নেি) ব্যব্হার র্রার র্ো নব্য়ব্চিা র্রুি।
o ব্ায়ু প্রব্ায়হর নর্জাইয়ির নব্য়শষ তর্ায়িা পনরব্েক ি িা র্য়র তর্ন্দ্রীয় ব্ায়ু পনরয়শাধি
যেো িম্ভব্ উিে র্রুি (MERV 13 ব্া 14)
▪ নফল্টার যোযেভায়ব্ াগায়িা হয়য়য়ে নর্িা ো নিনিে র্রয়ে এব্ং নফল্টায়রর
ব্াইপাি িুযিেি র্রার উপায়গুন পরীিা র্রয়ে নফল্টার হাউনিং এব্ং োর্গুন
পযকয়ব্িণ র্রুি।
o
ঘুর্রণ ব্ায়ু চ াচ িব্কানধর্ র্রয়ে তর্উ িা োর্ার িিয়য়ও ব্ায়ু চ াচ ব্যব্িা চা ু
রাখার র্ো নব্য়ব্চিা র্রুি।
o নিনিে র্রুি তয র্িকয়িয়ে ত ার্ োর্ার্া ীি তরস্টরুি তফনিন টিগুন য়ে এেহস্ট
ফযািগুন র্াজ র্য়র এব্ং পূণক িিোয় চয় ।
োর্প াপগ োওয়া েযাপর্িগুরল আিাপদি র্ীভাপব েরিচাল া র্িা উরচৎ?
পযায়র্জগুন িহ, র্ার্য়যায়গ আিা নজনিিগুন পনরচা িা র্রার িিয় হায়ের উত্তি স্বািযনব্নধ
অিুশী ি র্রুি।
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য াগাপ াগ ও প্ররশেণ
আিাি র্িক চািীপদি COVID-19 র িােত্তা যপ্রাপোর্লগুরল িম্পপর্ক িপ র্রিপয় যদওয়াি রচহ্নগুরল
আরি যর্াোয় োব?
নিউ ইয়র্ক তস্টে স্বািয েপ্তয়রর (Health Department) তেয়র্ আপনি নব্িািূয় য নব্নব্ধ ভাষায়
নচিগুন তপয়ে পায়রি। 311 িেয়র তফাি র্রুি ব্া www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19posters-and-flyers.page তেয়র্ র্াউিয় ার্ র্রুি:
o নব্স্তার োিাি
o িািানজর্ েূরত্ব
o আপিার হাে ধুি
o র্ানশর িিয় িুখ াকুি
COVID-19 র িােত্তাি যপ্রাপোর্লগুরল িম্পপর্ক আিাপর্ আিাি র্িক চািীপদি র্ীভাপব প্ররশেণ
রদপত হপব?
• আপিার র্িকচারীরা র্ে ভায় াভায়ব্ COVID-19 তপ্রায়োর্ গুন তিয়ি চ য়ে োর ওপর
িজর রাখুি।
• আপিার নিরাপত্তা পনরর্ল্পিা ব্ারব্ার তচায়খ পিার িয়ো তর্ায়িা জায়গায় াগাি যায়ে
তিো িব্িিয় র্িকচারীয়ের তচায়খ পয়ি। পনরর্ল্পিাটি আপিার র্িকচারীয়ের িয়ধয নব্েরণ
র্রুি যায়ে োরা জািয়ে পায়রি র্ী প্রেযাশা র্রা হয়।
• প্রনশিণ এব্ং নশিা তেওয়া প্রয়য়াজি অিুযায়ী পুিরাব্ৃে র্রুি। র্িকচারীয়ের প্রশ্ন নজজ্ঞািা
র্রার এব্ং উয়দ্বগ উত্থাপয়ির জিয এর্টি পদ্ধনে রাখুি।
• যায়ের িেু ি নিয়য়াগ র্রা হয়য়য়ে, ইন্টািক, তস্বোয়িব্র্, অিায়ী র্িী এব্ং ঠির্াোরয়ের
প্রনশিণ তেওয়া নিনিে র্রুি। নব্নভি ধরয়ির তযাগায়যায়গর িাধযি ব্যব্হার র্রুি: ইয়ি ,
ব্ুয় টিি তব্ায়র্ক াগায়িা, তঘাষণা।
• র্িকচারীরা তয ভাষা তব্ায়ঝি তিই ভাষায় তযাগায়যাগ র্রুি।
র পদক শ ায় য রচহ্নগুরলি প্রস্তাব যদওয়া হপয়পে তাি রর্ যর্াপ া দৃশযিা তা বা র রদক ষ্ট আর্াি
আপে?
নচিগুন র আর্ার িম্পয়র্ক তর্ায়িা আব্নশযর্ো তিই। র্িী, তক্রো এব্ং গ্রাহর্রা িহয়জ তেখয়ে এব্ং
পিয়ে পারয়ব্ি এরর্ি নচিগুন
াগাি। নচিগুন হ COVID-19 প্রশিয়ির চচকাগুন িম্পয়র্ক
িািুষয়র্ িয়ি র্নরয়য় তেওয়ার এর্টি উপায় এব্ং আব্নশযর্োগুন এব্ং িব্য়েয়র্ ভায় া অভযািগুন
িম্পয়র্ক োরা তযি ব্ুঝয়ে পায়র তিটিয়র্ তিরর্ি িহজ র্রুি।

াতায়াত, ভ্রিণ, এবিং রভরিেিগণ
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আিাি র্িক চািীিা র্াপি আিাি ি য রর্ গণেরিবহ বযবহাি র্িপত োিপব ?
র্িকচারীরা যনে তেন য়ফায়ি র্াজটি র্রয়ে পায়রি োহয় োয়ের ো র্রার অিুিনে নেি। র্ায়জ
আিার জিয র্িীয়ের তহুঁ য়ে ব্া ব্াইয়র্ যাোয়াে র্রয়ে উৎিানহে র্রুি। র্িীয়ের িাব্ওয়য় ব্া
ব্ায়ি র্য়র যাোয়াে র্রয়ে িহায়ো র্রার জিয র্ায়জর িিয়িূনচ আগুনপেু র্য়র নেি যায়ে োরা
নভি এিায়ে পায়রি। তেনর র্রার আিার িিিীয় িীনে গঠি র্রুি যায়ে র্িকচারীরা নভি
িাব্ওয়য় ব্যব্হার িা র্য়র তেয়ি নেয়ে পায়রি, তিইিায়ে র্িকচারীয়ের িয়ি র্নরয়য় নেি তয
যাোয়ায়ের জিয োয়ের তব্নশ িিয় তেওয়া হয়ব্।
আিাি র্িক চািীিা রর্ বযবিাি প্রপয়ািপ ভ্রিণ র্িপত োিপব ?
তয নিটিং এব্ং িিায়ব্য়শর জিয িাধারণে ভ্রিণ র্রার প্রয়য়াজি হয় তিয়িয়ে িম্ভব্ হয়
নভনর্ওর্িফায়রনন্সং ব্া তেন র্িফায়রনন্সংয়য়র ব্যব্হার র্রার তচষ্টা র্রুি। শুধুিাে িুয়খািুনখ র্রয়ে
এিি র্াজ-িম্পনর্ক ে নিটিং ব্া িিায়ব্শগুন য়র্ ব্ানে র্রা, অযার্জাস্ট র্রা ব্া িািনয়র্ভায়ব্
িনগে রাখার র্ো নব্য়ব্চিা র্রুি।
স্কল এবিং রশশু েরিচ ক া যর্ন্দ্রগুরল র্পব খলপব? অরফি যখালা এবিং স্কলগুরল বাস্তরবর্ভাপব বন্ধ
োর্পল রশশু েরিচ ক া র্ীভাপব র্িা হপব?
COVID-19 এর প্রনেনক্রয়ার পরব্েী পযকায়গুন র পনরর্ল্পিা র্রার জিয নিউ ইয়র্ক নিটি নির ি
পনরশ্রি র্য়র চয় য়ে নর্ন্তু স্কু এব্ং নশশু পনরচযকা পুিরায় তখা ার তর্ায়িা োনরখ এখিও নির
র্রা হয়নি।
র য়ি যিপ চলা র রিত র্িপত রিটিি ে ক পবের্গণ রর্ অরফপি রভরিে র্িপব ?
হযাুঁ। নরওয়পনিংয়য়র আব্নশযর্োগুন র্ীভায়ব্ তিয়ি চ য়ে হয়ব্ তি িম্পয়র্ক নিউ ইয়র্ক নিটি
অনফিগুন য়র্ নশনিে র্য়র েু য়ব্। নিয়ি যায়ে তিয়ি চ া হয় ো নিনিে র্রয়ে পযকয়ব্ির্গণ
অনফয়ি নভনজে র্রয়ে পায়রি।
েরিরস্থ্রত য ি হপব যিই অ
েরিবতক র্িপত োপি।

ায়ী NYC স্বাস্থ্য দপ্তি (NYC Health Department) তাি িোরিশগুরল
7.15.20
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