COVID-19 জনস্বাস্থ্যের সংকটকালীন পরররযরিস্থ্ি কীভাস্থ্ে রনরাপস্থ্ে
ককনাকাটা করস্থ্েন
COVID-19 আমাদের কমমউমিটিদে অমিরে ছড়াদে এিং আপিার িামড়র িাইদর যখি অিযদের
সাদে আপমি একমিে হদেি েখি এটি ছড়ািার ঝুঁ মক োদক। যখি আমরা ককিাকাটা করার মদো
মিয়াকলাপগুমলদে মিরদে শুরু করমছ, েখি COVID-19-এর সংিমণ রুখদে আমাদের অিশ্যই
পেদেপগুদলা কিওয়া অিযাহে রাখদে হদি।
মিদেদক, আপিার সদে োকা কলাকেি এিং আপিাদের যারা পমরদেিা মেদেি কসইসমস্ত মরদটল
কটাদরর কমীদের সরমেে করদখ -- কীভাদি মিরাপদে ককিাকাটা করা যায় ো একট ভািি। মিউ
ইয়কক মসটির মরদটল কটারগুমলদক সহায়ো করুি মকন্তু কসটি মিরাপদে করুি! আপমি মরদটল
কটারগুমলদে যাওয়ার পমরকল্পিা করদল, COVID-19 এর মিস্তাদরর ঝুঁ মক কমাদে এই মূল চারটি
পরামশ্ক মাোয় রাখি:
▪

▪

▪

▪

যরে আপরন সুয কোধ না কস্থ্রন ো COVID-19 সংক্রান্ত সমসোগুরল ঝুঁু রক খুে কেরি থাস্থ্ক
িাহস্থ্ল োরিস্থ্ি থাকুন। অসস্থ োকাকালীি আপমি যমে িাইদর যাি, আপমি অিযদের অসস্থ
করার ঝুঁ মকদে কিলদছি। আপিার যমে অন্তমিকমহে ককািও স্বাস্থয সমসযা োদক, অেিা যমে
আপিার িয়স 65 িছর িা োর কচদয় কিমশ্ হয়, মিদেদক সরমেে রাখার েিয িামড়দে
োকার কো মিদিচিা করুি।
অেিেই সে সময় একটি মুস্থ্খর আেরণ পরুন। মদি রাখদিি কয যমে আপিার উপসর্কগুমল িা
োকদলও আপমি COVID-19 ছড়াদে পাদরি। মদখ একটা আিরণ পরা আপিার চারপাদশ্র
মািেদের সরমেে রাদখ। রনউ ইয়কক কেস্থ্টর আেরিেকিা অনুযায়ী, 2 েছস্থ্রর কেরি েয়সী
এেং যারা িারীররকভাস্থ্ে মুস্থ্খর আেরণ সহে করস্থ্ি পাস্থ্রন িাস্থ্ের ররস্থ্টল কোরগুরলস্থ্ি
প্রস্থ্েি করস্থ্ি হস্থ্ল মুস্থ্খর আেরণ পরস্থ্ি হস্থ্ে।
েূরত্ব েজায় রাখুন। অিযািয কিো এিং কটাদরর কমীদের কেদক, যেটা সম্ভি, অন্তে 6 িট
েূরদে োকুি। আপমি যাওয়ার আদর্ অিলাইদি আইদটমগুমল খুঁদে, এিং যখি পারদিি েখি
সংগ্রহ কদর কিওয়ার েিয মেমিসগুমল অর্কার মেদয়, কটাদরর মভেদর োকার সময় কমাি।
স্বাযেসম্মি হাস্থ্ির স্বাযেরেরধ অনুিীলন করুন। কটাদর প্রদিশ্ করার সময়, পণযগুমল স্পশ্ক
করার পদর, এিং কটার কেদক কিদরািার পদর হযান্ড সযামিটাইোর িযিহার করুি। শুধমাি কয
পণযটি মকিদে চাি কসটিই স্পশ্ক করুি, এিং কযখাদি সম্ভি স্পশ্কহীি কপদমন্ট পদ্ধমে িযিহার
করুি।

ররস্থ্টল কোরগুরল, িাস্থ্ের গ্রাহকস্থ্ের ঝুঁু রক কমাস্থ্ি, পররেিকনগুস্থ্লাও করস্থ্ি থাকস্থ্ে। এগুস্থ্লার
মস্থ্ধে অন্তভক ু ক্ত:
▪ কমীদের োদের মশ্িট-এর আদর্ COVID-19 উপসর্কগুমল পরীো করা এিং অসস্থ হদল
োুঁদের িামড় পাঠাদিা।

Bengali

কলাকেিদক 6 িট িযিধাদি রাখদে মাকক ারগুমল িযিহার কদর, এিং একই সমদয় কটাদর
কিোর সংখযা সীমমে কদর শ্ারীমরক েূরে িোয় রাখা।
▪ মিটিং রুম সহ, কিোদের অঞ্চলগুমল েদড় হযান্ড সযামিটাইোর করদখ হাদের পমরেন্নো
িোয় রাখদে সহায়ো করা।
▪ কমী এিং কিো উভদয়রই মদখর আিরণগুমল পরা মিমিে করা।
▪ কপদমন্ট মর্ভাইস, সংগ্রদহর অঞ্চল,দরটরুম এিং সিকেিীি অঞ্চলগুমলর মদো প্রায়শ্ই স্পশ্ক
করা পৃষ্ঠেলগুমল পমরষ্কার করা িাড়াদিা।
▪

কীভাদি এই করার্ কেদক সরমেে োকদিি কসই েেয সদমে COVID-19 সম্পমকক ে সাধারণ েদেযর
েিয, nyc.gov/health/coronavirus কেখি।
আপিার কাছাকামছ ককািও পরীো করার ককন্দ্র খদুঁ ে িার করদে nyc.gov/covidtest কেখি অেিা
311 িম্বদর কিাি করুি।

কযভাস্থ্ে পরররযরির পররেিকন হস্থ্ে কসই অনুযায়ী NYC স্বাযে েপ্তর (NYC Health Department) িার
সুপাররিগুরল পররেিকন করস্থ্ি পাস্থ্র।
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