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COVID-19: আবািসক ভবনগিলর জনয্ �ায়শই িজ�ািসত �� 
 
এই তথয্পে� আবািসক ভবেনর মািলকেদর এবং ময্ােনজারেদর জনয্ COVID-19 স�েকর্  �ায়শই 
িজ�ািসত �ে�র উত্তর �দান করা হেয়েছ। হালনাগাদকৃত COVID-19 তেথয্র জনয্, 
nyc.gov/health/coronavirus িভিজট করন। 
 
অেনক িনউ ইয়কর্ বাসীই COVID-19 িটকা পাওয়ার উপযু�। COVID-19 িটকাগিল িনরাপদ এবং 
কাযর্করী। COVID-19 সং�া� গরতর অসু�তা, হাসপাতােল ভিতর্ হওয়া এবং মৃতুয্র েথেক 
িনেজেক সুরি�ত রাখার জনয্ সবেচেয় গর�পূণর্ উপায় হল িটকা েনওয়া। COVID-19 িটকাসমূহ 
স�েকর্  তেথয্র জনয্, nyc.gov/covidvaccine িভিজট করন। েযাগয্ �পসমূেহর একিট পূণর্া� 
তািলকার জনয্, nyc.gov/covidvaccinedistribution িভিজট করন। আপিন যিদ েযাগয্ হন, তাহেল 
একিট িটকাদান েক� খুঁেজ েপেত এবং একিট অয্াপেয়�েম� করেত vaccinefinder.nyc.gov িভিজট 
করন। িসিট-পিরচািলত একিট িটকাদান েকে� অয্াপেয়�েম� করেত আপনার সহায়তার �েয়াজন 
হেল, 877-829-4692 ন�ের েফান করন। 
 
COVID-19 সং�মণ �িতেরাধ করেত এই চারিট কাজকরেত মেন রাখেবন - এমন িক যিদ 
আপিন, আপনার কমর্চারী বা আবািসকরা COVID-19 িটকা েপেয় থােকন:  

• অসু� হেল বািড়েত থাকা: আপনার �াে�য্র ওপর নজর রাখুন এবং আপিন অসু� হেল 
অতয্াবশয্ক িচিকৎসা পিরচযর্া (COVID-19 েটি�ং সহ) এবং অনয্ানয্ অতয্াবশয্ক �েয়াজন 
ছাড়া বািড়েত থাকুন।  

• শারীিরক দরূ� বজায় রাখুন: মানুেষর েথেক অ�ত 6 িফট দরূে� থাকুন।  
• একিট মুেখর আবরণ পরন: িনেজেক এবং িনেজর চারপােশ থাকা মানুষেদর র�া করন। 

উপসগর্গিল না থাকা সে�ও আপিন সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হাঁিচ, বা কথা 
বলা বা �াস��ােসর সময় েরাগিট ছড়ােত পােরন। মুেখর আবরণ COVID-19 ছিড়েয় পড়া 
কমােত সহায়তা কের। 

• আপনার হাত পির�ার রাখুন এবং পির�ার করার �েটাকল অনুসরণ করন: সাবান ও জল 
িদেয় ঘন ঘন হাত েধান বা সাবান ও জল উপল� না থাকেল একিট অয্ালেকাহল-িভিত্তক 
হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন; েয প�ৃতলগিল �া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 হাতা িদেয় ঢাকুন। 

 
আবািসক এবং কম�েদর মেধয্ COVID-19 েকস 
ভবেনর কম�েদর মেধয্ �া�য্ ি�িনং এবং িকভােব COVID-19 এর স�াবয্ েকস সামলােত হেব, 
তা স�েকর্  তেথয্র জনয্ েদখুন "COVID-19 Cases in the Workplace: What Employers Need 
to Know" (কমর্ে�ে� COVID-19 েকসসমূহ: িনেয়াগকতর্ ােদর কী জানা উিচত)। 
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
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যিদ ভবেনর কম�েদর যিদ COVID-19 থােক বা তারা এর সং�েশর্ এেস থােকন তাহেল িক হেব?  
কম�েদর বািড়েত থাকার কথা মেন কিরেয় িদন যিদ তােদর উপসগর্ থােক বা তারা COVID-19 
এর পরী�ায় ইিতবাচক ফল পান, স�িত COVID-19 সহ কােরা সং�েশর্ এেস থােকন অথবা 
NYS �মণ সং�া� েকায়ারা�াইন এর আওতায় থােকন। সেবতন ছুিট এবং নমনীয় ছুিটর নীিত 
�দান করা যােত িনি�ত করা যায় েয �েয়াজন মত কম�রা বািড়েত থােকন। িবক� কম� খুঁেজ 
বার করার কথা অথবা আবািসকেদর মেধয্ েথেক ে��ােসবী চাইবার কথা িবেবচনা করেত পােরন 
কােজ সাহােযয্র জনয্ েযমন পয্ােকজ েডিলভাির, এবং ৈদনি�ন পির�ার এবং জীবানুম�ুকরণ। 
শারীিরক দরূ�, মুেখর আবরণ, এবং অনয্ানয্ COVID-19 িনরাপত্তার বয্ব�া স�েকর্  েকান সামিয়ক 
কম�েদর িনেদর্শ �দান করার কথা িনি�ত করন।  
 
ভবেনর বয্ব�াপকেদর িক জন�া�য্ আিধকািরকেদর িব�ািপত করেত হেব যিদ তারা জানেত 
পােরন েয একজন আবািসেকর COVID-19 আেছ?  
না। যিদ আি�জাে� পােরন েয একজন আবািসেকর COVID-19 আেছ তাহেল তা �া�য্ 
আিধকািরকেদর জানােনার েকান �েয়াজন েনই।  
 
শহর িক ভবেনর মািলকেদর বা আবািসকেদর িব�ািপত করেব যিদ ভবেনর েকউ অসু� হন বা 
COVID-19 এর পরী�ায় ইিতবাচক ফল লাভ কেরন?  
না। ভবেনর েকউ যিদ অসু� হন বা COVID-19 এর পরী�ায় ইিতবাচক ফল লাভ কেরন তাহেল 
NYC �া�য্ দ�র (NYC Health Department) ভবেনর মািলকেদর বা আবািসকেদর িব�ািপত 
করেব না। NYC Test & Trace Corps ঘিন� সাি�েধয্ আসা বয্ি�বগর্ যারা সং�েশর্ এেস 
থাকেত পােরন তােদর িচি�ত করার জনয্ COVID-19 আ�া� সকল বয্ি�র সা�াৎকার েনওয়ার 
েচ�া করেব। যিদ ভবেনর কম� বা আবািসকেদর স�াবয্ িনকট পিরিচিত িহেসেব সনা� করা হয়, 
তােদর সােথ েট� অয্া� ে�স েকার (Test & Trace Corps) েযাগােযাগ করেব। 
 
শারীিরক দরূ� এবং মুেখর আবরণ  

কমর্�েল িক ভবেনর কম�েদর সামািজক দরূ� অনুশীলন করেত হেব?  
হয্াঁ, ভবেনর কম�েদর শারীিরক দরূ� অনুশীলন করা উিচত, অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূ� 
বজায় েরেখ যখনই স�ব। ভীড় এড়ােত িলফেট এবং অনয্ানয্ সাধারণ এলাকাগিলেত এক সােথ 
�েবশ করা মানুেষর সংখয্া সীিমত করন (েযমন লি� রম)। মানষুেদর িনেজেদর েলাকজেনর 
সােথ িলফেট চড়া, িসঁিড় বয্বহার করা, বা পেরর িলফেটর জনয্ অেপ�া করার জনয্ উৎসািহত 
করন।  
 
কমর্�েল ভবেনর কম�েদর িক মুেখর আবরণ পরেত হেব?  
ভবেনর কম�রা তােদর িনেজেদর মেধয্ এবং অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূ� বজায় রাখেত না 
পারেল অবশয্ই একিট মুেখর আবরণ পরেবন। েকউ যিদ কম�েদর 6 ফুট দরূে�র মেধয্ চেল 
আেসন, তখন পরার জনয্ তােদর একিট মুেখর আবরণ ��ত রাখেত হেব। আপনার কম�েদর 
মুেখর আবরণ �েয়াজন হেত পাের এমন িক যিদ 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা যায়।  

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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মুেখর আবরণ েবেছ েনওয়ার সময় িন�িলিখতগিল িবেবচনা করন: 

• 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� সরু�া 
�দান করেব। NYC �া�য্ দ�র এর “How to Wear Two Face Coverings” (িকভােব 
দিুট মুেখর আবরণ পরেবন) িনেদর্শনা েদখুন। কম�রাও একিট KN95 মাে�র মেতা একিট 
উ�-মােনর মা� বয্বহার করার কথা িবেবচনা করেত পােরন। 

  
উপযু� ধরেনর মুেখর আবরণ সহ, মুেখর আবরণ স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, 
nyc.gov/health/coronavirus েদখুন এবং “Face Coverings FAQ” (মুেখর আবরণ সং�া� �ায়শ 
িজ�ািসত ��াবলী) এর জনয্ স�ান করন।  
 
ভবেনর আবািসক এবং অিতিথেদর িক মুেখর আবরণ পরা উিচৎ?  
ভবেনর আবািসক এবং অিতিথেদর �েয়াজন বা তােদর �বলভােব উৎসািহত করা উিচৎ মুেখর 
আবরণ পড়ার জনয্ যখন তারা তােদর অয্াপাটর্ েমে�র বাইের থাকেবন, েযমন হল, লিব, লি� ঘর, 
িলফট এবং িসঁিড়েত। �েতয্কেক অবশয্ই একিট মুেখর আবরণ পড়েত হেব যখন তারা তােদর 
অয্াপাটর্ েমে�র বাইর থাকেবন যিদ 6 ফুট দরূ� বজায় রাখা না যায় (দইু বছর বয়সী িশশ এবং 
িচিকৎসাগতভােব একিট মেুখর আবরণ সহয্ করেত অ�ম মানুষ বােদ)।  
 
ভবেনর বয্ব�াপনােক িক ভবেনর কম�েদর জনয্ মুেখর আবরণ �দান করেত হেব?  
হয্াঁ। ভবেনর বয্ব�াপকেদর িবনামূেলয্ ভবেনর কম�েদর অবশয্ই মুেখর আবরণ �দান করেত হেব 
এবং পযর্া� পিরমাণ মজতু রাখা িনি�ত করেত হেব। কম�েদর আনা মুেখর আবরণগিল নুয্নতম 
মানদ� পূরণ করেল ময্ােনজেম� তােদর েসগিল িনেয় আসেত এবং পরার অনুমিত িদেত পােরন।  
 
ভবেনর কম�রা মুেখর আবরণ পরেল িক তােদর িনেজেদর মেধয্ এবং অনয্েদর সােথ 6 ফুট দরূ� 
বজায় রাখেত হেব?  
হয্াঁ। মুেখর আবরেণর বয্বহার শারীিরক দরূ� বজায় রাখার িবক� নয়। েযখােন স�ব হেব েসখােন 
ভবেনর কম�েদর অনয্েদর েথেক অ�ত 6 ফুট দরূ� বজায় রাখেত হেব।  
 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
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হােতর �া�য্িবিধ এবং পির�রেণর ে�ােটাকলসমূহ  

ভবেনর মািলক, ময্ােনজার এবং র�ণােব�েণর কম�রা িক করেত পােরন যােত সু� হােতর 
�া�য্িবিধ বৃি� করা যায়?  

• িনি�ত করন েয সবর্জনীন �ােনর হাত েধায়ার িস�গিলেত বহমাণ পািন, সাবান এবং 
কাগেজর েতায়ােল থােক সব সমেয়।  

• সবর্জনীন এলাকাগিলেত অ�ত 60% শতাংশ অয্ালেকাহল সহ হয্া� সয্ািনটাইজার রাখুন 
(উদাহরণ�রপ, লিব, বাথরম, লি� রম, �েবশ পথ এবং ��ােনর পথ, এবং িলফট) 
এবং কম�েদর �দান করন �া�য্কর হােতর �া�য্িবিধ উৎসািহত করেত ভবেনর বািস�ােদর 
মেধয্।  

• বাথরম এবং সবর্জনীন এলাকায় হাত েধায়া সং�া� েপা�ার �দশর্ন করন। 
nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং "Wash Your Hands Poster for Adults" 
(�া�বয়�েদর জনয্ হাত েধায়ার েপা�ার) খুঁেজ পাওয়ার জনয্ "Posters and Flyers" 
(েপা�ার এবং �ায়ার) খুঁজনু, যা একািধক ভাষায় উপলভয্।  

 
ভবন র�ণােব�েণর কম�রা কত ঘন ঘন লিব, েশয়ার করা িব�াম ক� বা লি� রমগিলর মত 
সবর্জনীন �ানগিল পির�ার করেবন?  

• ভবেনর কম�েদর িনয়িমত পির�ার এবং জীবাণুনাশ করার কাজ চািলেয় েযেত হেব অ�ত 
�িতিদন। 
o েশয়ার করা ব� (েযমন সর�ামসমূহ) এবং েবিশ �শর্ করা পৃ�তলগিল (েযমন 

দরজার হাতল, িসঁিড়র েরিলং, িলফেটর েবাতাম, আেলার সুইচ, িরেসপশন েড�, হপার 
েডার, পুশ এবং পুল ে�ট, েমইলব� এবং সর�ামসমূহ) বহ মানষু যাতায়াত কেরন 
এমন জায়গায় অথবা েশয়ার করা �ানগিলেত (েযমন িব�াম ক�, লিব, িলফট, লি� 
রম এবং েমইলরম) পির�ার এবং জীবানুমু� করেত হেব আেরা ঘন ঘন। 

• পৃ�তলসমূহ িকভােব পির�ার ও জীবানুম�ু করেত হয়, পির�ার করার সর�াম েযমন মপ 
এবং কাপড় িকভােব িবশ� করেত হয় তা স�েকর্  আেরা তথয্ েপেত, এবং NYC ও NYS 
এর আবশয্কতাগিল সমথর্ন কের এমন একিট পির�ার করার লেগর নমনুার অয্াে�স েপেত 
nyc.gov/health/coronavirus এ িগেয় "General Guidance for Cleaning and 
Disinfection for Non-Health Care Settings" (িকভােব পৃ�তলসমূহ পির�ার এবং 
জীবাণুম�ু করেত হয়) েদখুন।  

 
সাধারণ ভবেনর ি�য়াকলাপ  

বায়ু চলাচল বয্ব�া িক COVID-19 �া�িমট করেত পাের? ভবেনর কম� এবং অনয্েদর সুরি�ত 
রাখেত আিম কী বয্ব�া িনেত পাির?  
বতর্ মান �মাণ সীিমত এবং একিট বায়ু চলাচল বয্ব�ায় �েবশ করা বায়ু ভাইরাসিট স�ািরত 
করেব তা বেল না। িক�, এয়ার কি�শিনং ইউিনট, বায়ু �বােহর নািল বা পাখাগিল (বয্ি�গত 
বা ঘেরর পাখা) েথেক জায়গাগিল জেুড় বায়ুর সেবেগ চলাচল, �পেলটগিলেক 6 ফুেটর েবিশ দেূর 
িনেয় েযেত পাের।  
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.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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েসই সােথ, আপনার জায়গা অনুযায়ী যা উপযু� হেব েসই িহেসেব, বায়ু চলাচল উ�ত করেত এই 
পদে�পগিল িনন:  

• বাতােসর �বাহ বৃি� করার জনয্ বাইেরর বাতাস িনেয় আসা। 
o যতটা স�ব জানলা এবং দরজা খুলুন। 
 িনি�ত করন েখালা জানলা পতেনর ঝঁুিক না হয় - জানলার বাঁধা ৈতির করন 

েযমন উপয�ু হেব। 
o বায়ু চলাচল উ�ত করেত িসিলং ফয্ান এবং জানলার ফয্ান বয্বহার করন। 

• স�ব হেল, েলাক থাকা জায়গাগিলেত সামি�ক বায়ু �বাহ বাড়ান। 
o উপি�ত থাকেল, িনি�ত করন অয্াপাটর্ েমে�র বাথরম এবং রা�াঘেরর পাখাগিল কাজ 

করেছ এবং পণূর্ �মতায় চলেছ। 
o যিদ একিট যাি�ক গরম করার, বায় ুচলাচেলর, এবং শীততাপ িনয়�েণর (heating, 

ventilation and air conditioning, HVAC) িসে�ম উপি�ত থােক, জায়গাগিলেত 
সরবরাহ করা বাইেরর বাতাস সবর্ািধক করন, আরামদায়ক আভয্�রীণ তাপমা�া বজায় 
রাখার কথা িবেবচনায় েরেখ। 

o যিদ তা উপি�ত থােক, তাহেল িডময্া�-কে�াল েভি�েলশন (demand-control 
ventilation, DCV) িনি�য় করন, যা �য়ংি�য়ভােব বাতােসর সরবরাহ িনয়�ণ কের 
এবং হয়ত বাতােসর সরবরাহ ব� করেত পাের তাপমা�া, দখলদারী বা অনয্ানয্ 
আভয্�রীণ অব�ার উপর িভিত্ত কের।  

o যিদ একিট ঘের যেথ� তাজা বাতাস েঢাকােত অ�ম হন, একিট HEPA এয়ার 
িপউিরফায়ার বা বাতাস পির�ারক বয্বহার করার কথা িবেবচনা করেত পােরন যা 
ঘেরর আয়তেনর উপযু�। এমন বাতাস পির�ারক বয্বহার করা এিড়েয় চলুন যা 
ওেজান বা অনয্ানয্ রাসায়িনক উেত্তজক পদাথর্ বাতােস ছােড়। আেরা তেথয্র জনয্, 
"EPA Information About Ozone Generators" (ওেজান উৎপাদক স�েকর্  EPA-র 
তথয্) েদখুন। 

• যিদ ভবেনর HVAC িসে�ম থােক, বাতাস িফ�ার করন ভাইরােসর কণা আটকােত। 
o বায়ু �বােহর িডজাইেনর িবেশষ েকােনা পিরবতর্ ন না কের েক�ীয় বায়ু পিরেশাধন 

যতটা স�ব উ�ত করন। যখন স�ব MERV 13 বা 14 িফ�ার বয্বহােরর সুপািরশ 
করা হয়। 

o িফ�ার যথাযথভােব লাগােনা হেয়েছ িকনা তা িনি�ত করেত এবং িফ�ােরর বাইপাস 
নুয্নতম করার উপায়গিল পরী�া করেত িফ�ার হাউিসং এবং তাকগিল পযর্েব�ণ 
করন।  

• ভাইরাস কণাসমূহ বাতােস জমা হওয়া �িতেরাধ করা স�িকর্ ত আেরা তেথয্র জনয্ েরাগ 
িনয়�ণ ও �িতেরােধর েকে� (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) িগেয় 
"Improving Ventilation in Your Home" (আপনার বািড়েত েভি�েলশন উ�ত করা) এবং 
"Ventilation in Buildings" (ভবনগিলেত েভি�েলশন) েদখুন। মেন রাখেবন, িনেজ েথেক 
বাতাস পির�ার বা িফে�শন যেথ� নয় COVID-19 ভাইরােসর সং�শর্ েথেক মানুষেক 
বাঁচােনার জনয্। COVID-19 সং�মণ েরাধ করার চারিট ি�য়া অবয্াহত রাখুন যা এই 
নথীিটর শরেত উি�িখত আেছ। এই ি�য়াগিল এবং অনয্ানয্ েসরা অনুশীলেনর সােথ 

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
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বয্বহার করেল, িফে�শন আভয্�রীণ বাতােস ভাইরােসর কণা জমা েরাধ করার জনয্ 
পিরক�নার অংশ হেত পাের।  

 
COVID-19 ভাইরাস িক পলু এবং হট টােবর মাধয্েম ছড়ােত পাের?  
েকান �মাণ েনই েয COVID-19 পুল ও হট টােবর মাধয্েম মানুেষর মেধয্ ছিড়েয় েযেত পাের। 
পুল এবং হট টেবর সিঠক পিরচালনা, র�ণােব�ণ এবং জীবাণমুু�করণ (েযমন ে�ািরন এবং 
ে�ািমন সহ) COVID-19 সৃি�কারী ভাইরাসিটেক অপসারণ বা িনি�য় করেব। "Guidance for 
Pool Operators" (পলু পিরচালকেদর জনয্ িনেদর্ িশকা) েদখনু। 
 
ভবেনর িবিভ� সরবরাহগিল (েযমন পয্ােকজ এবং খাদয্ সরবরাহগিল) িক অনয্রকমভােব 
পিরচালনা করা উিচত?  
ভবেনর বসবাসকারীেদর (কম� এবং বািস�ােদর) শারীিরক দরূ� বজায় রাখা উিচত িচিঠ ও 
পয্ােকজ �হণ করার সময় এবং ভবেন �েবশ বা ��ান করার সময়। একিট বড় আবািসক ভবন 
েযখােন পয্ােকজগিলেক লিবেত েরেখ যাওয়া হয়, েসখােন ভবন কম�রা বািস�ােদর সহায়তা করার 
জনয্ িবেবচনা করেত পােরন তােদর অয্াপাটর্ েমে�র দরজার বাইের েডিলভািরগিলেক েরেখ িগেয়।  
 
িকছু সরবরাহকারী পিরেষবােদর (েযমন উবার ইটস, ে�শডাইের� এবং অয্ামাজন) “িবেশষ 
িনেদর্শনা”-র জনয্ অনলাইন িবভাগ আেছ েযখােন মানুষ আরও তথয্ �েবশ পােরন এবং অনুেরাধ 
করেত পােরন, েযমন, পয্ােকজগিল তােদর দরজায় েপৗঁেছ েদওয়া েহাক, অথবা েট�ট বা কল 
করেত এবং পয্ােকজ দরজার বাইের েরেখ যাওয়ার জনয্, বয্ি�-েথেক-বয্ি�র সং�শর্ এবং 
পৃ�তেলর �শর্ সীিমত করার �েচ�ায়। ের�ুের� বা অনয্ানয্ সরবরাহ পিরেষবােক শারীিরক দরূ� 
এবং সং�শর্ সীিমত করার জনয্ েকান িবেশষ িনেদর্শ যা তােদর অডর্ াের অ�ভুর্ � করা উিচৎ তা 
স�েকর্  আবািসকেদর অবগত করা। 
 
বসবাসীেদর িক করা উিচত যিদ ভবেনর মেধয্ ফায়ার অয্ালামর্ েবেজ ওেঠ?  
ভবেনর বসবাসকারীেদর উিচত িবি�ংেয়র �য্া�াডর্  ে�ােটাকল অনুসরণ করা যিদ ফায়ার এলামর্ 
েবেজ ওেঠ এবং অি� সং�া� িনরাপত্তায় েকান আপস করা উিচত নয়। ফায়ার এবং িবি�ং 
েকাডগিলেক অনসুরণ করা অবয্াহত রাখেত হেব এবং ফায়ার েডারগিলেক েখালা উিচত হেব না। 
এই ধরেনর ঘটনার সময় ভবেনর বসবাসকারীেদর উৎসািহত করন এেক অপেরর েথেক কমপে� 6 
ফুেটর দরূ� বজায় রাখেত যখন তারা ভবন েথেক ��ান করেবন।  
 
যিদ েকান িনিদর্ � ইউিনেট েমরামেতর �েয়াজন হয় (উদাহরেণ, �াি�ং অথবা র�ণােব�ণ)?  
ভবেনর বসবাসকারী এবং কম�েদর �িতেরাধমূলক ি�য়া অনুসরণ করা উিচত, েযমন �া�য্কর 
হােতর �া�য্িবিধ অনুশীলন করা এবং শারীিরক দরূ� বজায় রাখা কাজ চলাকালীন। আবািসক এবং 
কম�েদর অবশয্ই মুেখর আবরণ পড়েত হেব। কম�েদর উিচৎ আবািসকেদর যতটা স�ব 
অয্াপাটর্ েমে�র েয অংশ েমরামত করা হে� তার েথেক িভ� একিট �ােন অেপ�া করেত বলা। 
পরবত�েত কােজর এলাকাসমূহ পির�ার এবং জীবানমুু� করন (প�ৃতলসমূহ িকভােব পির�ার এবং 
জীবানুমু� করা যায় তা স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov/health/coronavirus এ িগেয় 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
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"General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings" (�া�য্ 
পিরচযর্ার পিরেবশ নয় এমন এলাকাসমূহ পির�ার এবং জীবানুম�ুকরেণর সাধারণ িনেদর্ িশকা) 
েদখুন).  
 
আবািসক ভবেনর মািলকরা এবং স�িত্তর বয্ব�াপকরা আর কীভােব এই সময় বািস�ােদর সু� 
থাকেত এবং িবি��তার অনুভূিত কমােনার জনয্ সহায়তা করেত পােরন?  
ভবেনর কম�রা যিদ পােরন, তাহেল আবািসকেদর সােথ েফােন বা েট�েটর মাধয্েম েযাগােযাগ 
রাখার কথা িবেবচনা করন (সশরীের নয়), িবেশষ কের বয়� �া�বয়�েদর সােথ যােদর 
অিতির� সহায়তার �েয়াজন হেত পাের। 
 
সং�ানসমূহ 
• COVID-19 স�েকর্  সাধারণ তেথয্র জনয্ nyc.gov/health/coronavirus এবং cdc.gov/coএ 

যান। 
• আপনার যিদ একজন �া�য্েসবা �দানকারীর �েয়াজন হয়, NYC েহলথ + হসিপটালস (NYC 

Health + Hospitals) সকল িনউ ইয়কর্ বাসীেক তােদর অিভবাসন অব�াবা অথর্ �দােনর 
স�মতা িবেবচনা বয্িতেরেকই পিরচযর্া �দান কের থােক। আেরা তেথয্র জনয্ এবং একজন 
�া�য্ েসবা �দানকারীেক েখাঁজার জনয্ nychealthandhospitals.org এ যান, অথবা  
844-692-4692 বা 311 ন�ের েফান করন।  

• Visit nyc.gov/covidtest এ যান অথবা 311 এ কল করন আপনার কাছাকািছ একিট 
COVID-19 পরী�ার সাইট খুঁেজ বার করেত। অেনক সাইট িবনামূেলয্ েটি�ং করেছ। 

 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।  3.10.21 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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