COVID-19: অ-�া�য্ পিরচযর্ার পিরেবেশ পির�ার করার এবং
জীবানুমু�করেণর সাধারণ িনেদর্ িশকা
এই নিথিট অ-�া�য্ পিরচযর্ার পিরেবেশ পির�ার করার এবং জীবানুম�
ু করেণর িনেদর্ িশকা �দান
কের, েযমন বািণিজয্ক এবং আবািসক ভবন, কমর্�ল এবং খুচরা িব�েয়র �িত�ান, COVID-19
এর িব�ার ম�র করেত সাহাযয্ করার জনয্। খাদয্ পিরেষবা �িত�ােনর জনয্ িবশদ তেথয্র জনয্
েদখুন “Reopening New York City Checklist for Restaurants and Outdoor Dining”

(ের�ু ের� এবং বিহর�েনর আহারািদর জনয্ িনউ ইয়কর্ শহর পুনরায় েখালার েচকিল�)। NYC
পুনরায় েখালা সং�া� অিতির� িনেদর্ শনার জনয্ েদখুন “COVID-19: RESTART Guidance for
Businesses” (COVID-19: বয্বসাগিলর জনয্ পুনরায় েখালার িনেদর্ িশকা)।
িনউ ইয়কর্ ে�ট (NYS) অ�ত �িতিদন পির�ার করা এবং জীবানুমু� করা আবশয্ক কের, এবং
উ�-ঝুঁ িকর এলাকাগিলেত, যা বহ মানুষ বয্বহার কেরন, েযমন েশয়ার করা ব�, �ায়শই �শর্
করা হয় েয পৃ�তলগিল এবং বহ মানুষ েযখােন যাতায়াত কেরন (উদাহরণ�রপ, িব�াম ক�
এবং সাধারণ এলাকাগিল), েসখােন আেরা ঘন ঘন পির�ার করা এবং জীবাণুমু� করা আবশয্ক
কের। বয্বসাগিলেক পির�ার করার লগঅ সাইেট বজায় রাখেত হেব যােত তািরখ, সময় এবং
পির�ার করার এবং জীবািণমু� করার পিরসেরর উে�খ থাকেত হেব। িনউ ইয়কর্ িসিটর �া�য্
এবং মানিসক �া�য্িবিধ দ�েরর (New York City Department of Health and Mental
Hygiene) লেগর নমুনা েদখুন আপনােক NYS এর আবশয্কতাগিলপূরণ করেত সাহাযয্ �য়ার
জনয্।
পির�ার করার কম�েদর জনয্ িনরাপত্তার বয্ব�া
• অসু� হেল কম�েদর বািড়েত থাকেত বলুন।
• একিট িনরাপত্তার পিরক�না �াপন করা েসই সকল কম�েদর িনরাপত্তার জনয্ যারা পির�ার
করার রসায়ন বয্বহার কেরন।
• পির�ার করার কম�েদর উপযু� িনরাপত্তামূলক সর�াম �দান করা।
• েলেবেলর িনেদর্ শ অনুযায়ী কম�েদর পির�ার ও জীবানুমু� করার পণয্গিল বয্বহার করার
জনয্ �িশ�ণ েদওয়া।
• সাবান এবং পািন িদেয় অ�ত 20 েসকে�র জনয্ �ায়শই হাত েধাবার কথা কম�েদর মেন
কিরেয় েদওয়া।
• না েধায়া হােত েচাখ, নাক এবং মুখ �শর্ না করার কথা কম�েদর মেন কিরেয় িদন।
• েযখােন স�ব হেব েসখােন কমর্চারীেদর এেক অপেরর েথেক অ�ত 6 ফু ট দূর� বজায়
রাখার কথা মেন কিরেয় িদেত হেব।
• েয সকল কম�রা অনয্ মানুষেদর সােথ সরাসির েযাগােযােগ আেসন তােদর িবনামূেলয্ মুেখর
আবরণ �দান করা।
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COVID-19 িনয়�ণ এবং �িতেরাধ করা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ “Occupational Safety and
Health Administration” (েপশাগত িনরাপত্তা এবং �া�য্ �শাসেকর পৃ�া) এ যান।
ৈদনি�ন পির�ার এবং জীবানুমু�করেণর জনয্ সুপািরশ
• পেণয্র েলেবল পড়ুন এবং উপযু� সতকর্তা িনন।
o পির�ার এবং জীবাণুমু� করার পণয্ বয্বহার করার সময়, সব সময় পেণর েলেবল
পড়েবন এবং িনমর্াতার িনেদর্ শ েমেন চলেবন।
o উপযু� দ�ানা অথবা অনয্ানয্ বয্ি�গত সুর�ামূলক সর�াম (PPE) পরন েযমনভােব
পেণয্র েলেবেল িনেদর্ শ করা আেছ। �েতয্কিট বয্বহােরর পের �াভসগিল েফেল িদন এবং
সাবান ও পািন িদেয় হাত েধান অ�ত 20 েসকে�র জনয্; পািন উপলভয্ না থাকেল
একিট অয্ালেকাহল-িভিত্তক হয্া� সয্ািনটাইজার-িভিত্তক হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার
করন।
•

েশয়ার করা এবং েবিশ েছাঁয়া হয় এমন পৃ�তলগিল পির�ার করা ও জীবাণুমু�
করার �িত নজর িদন।
o অব�ান অনুযায়ী েবিশ েছাঁয়া হয় এমন পৃ�তল বা ব� িভ� হয়। উদাহরেণর মেধয্
আেছ, েডার নব, আেলার সুইচ, হয্া�েরল, রা�ার সর�াম, কাউ�ােরর উপিরভাগ,
�য়ােরর হাতল, েটিবল, িস�, কল এবং পায়খানার হাতল, পানীয় পািনর েফায়ারা,
িলফেটর েবাতাম, দরজার পুশ ও পুল ে�ট, েফান, চািব এবং িরেমাট কে�াল।
o আবািসক ভবন পির�ার করার সময়, িবেশষভােব নজর িদন েবিশ �শর্ করা
পৃ�তলগিলর িদেক এবং েবিশ জনসমাগম হওয়া �ােনর ব�গিলর িদেক বা েশয়ার করা
�া�ুিলেত, েযমন দরজার হাতল, িসঁিড়র েরিলং, িলফেটর েবাতাম, আেলার সুইচ,
িরেসপশন েড�, হপার দরজা, দরজার পুশ ও পুল ে�ট, েমইলব� এবং লি� ঘেরর
সর�াম। আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং “Residential
Building FAQ” (আবািসক ভবন সং�া� �ায়শই িজ�ািসত ��) েদখুন বয্বসাসমূেহর
িনেদর্ িশকা ওেয়বপৃ�ার অধীেন।
o কােজর �ান, িকউিবকল এবং অনয্ানয্ অিফেসর জায়গাগিল পির�ার করার সময়,
�ায়শই �শর্ করা পৃ�তল এবং ব�গিল, েযমন েড�, েচয়ার, েফান, ি��ার, িকেবাডর্
এবং কি�উটােরর মাউজগিল জীবানুমু� করা িনি�ত করন।
o িব�াম ক� এবং অনয্ানয্ সাধারণ এলাকাগিল ঘন ঘন পির�ার করন।
o গািড় পির�ার করার সময় েয সকল জায়গা এবং ব�গিলেত সচরাচর যা�ীরা �শর্
কেরন েসগেলার িদেক িবেশষ কের মেনােযাগ িদন, েযমন দরজার হাতল, জানালার
েবাতাম, তালা, অথর্ আদান-�দােনর েমিশন, হাত রাখার জায়গা, সীেটর গদী, বাকল
এবং সীট-েব�। তাছাড়াও েয সকল পৃ�তলগিল চালকরা �ায়শই �শর্ কেরন এমন
জায়গাগিলও মুেছ েফলুন েযমন ি�য়ািরং হইল, েরিডওর েবাতামগিল, িদক পিরবতর্ েনর
ইি�েকটর ও কাপ েহা�ার। আেরা তেথয্র জনয্ nyc.gov/health/coronavirus েদখুন
“Guidance for Vehicle Operators” (যানবাহন পিরচালকেদর জনয্ িনেদর্ িশকা)
বয্বসাসমূেহর ওেয়বেপেজর অধীেন।
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o

খাদয্ �িত�ান পির�ার করার সময়, কয্াশ েরিজ�ার, এবং খাদয্, েডিল এবং েচকাউট
কাউ�ােরর িদেক িবেশষ মেনােযাগ িদন। আেরা তেথয্র জনয্
nyc.gov/health/coronavirus এ যান এবং “Checklist for Restaurants”
(ের�ু ের�গিলর জনয্ েচকিল�) খুঁজন
ু বয্বসাগিলর জনয্ িনেদর্ িশকা ওেয়বপৃ�ার অধীেন।

•

আেগ পির�ার করন, তারপর জীবানুমু� করন।
o সাবান বা িডটােজর্� এবং পািন িদেয় (অথবা পির�ার করার পণয্ িদেয়) পৃ�তলগিল
পির�ার করন �থেম দৃশয্মান ময়লা এবং ঝু লকািল অপসারণ করার জনয্। পির�ার
পৃ�তল এবং ব�র উপর জীবানুনাশক সব েচেয় েবিশ কাযর্কর হয়।
o কিঠন এবং িনর� ব�র জনয্ (উদাহরণ�রপ, েটিবল, েড�, েমেঝ, দরজার নব এবং
েফান) একিট জীবানুনাশক বয্বহার করন যা COVID-19 এর কারণ েয ভাইরাস,
তার িবরে� কাযর্কর, েযমন ি�চ, পার�াইড অথবা একিট অয্ালেকাহল-িভিত্তক পণয্।
এনভায়রনেম�াল ে�ােটকশন এেজি�র (Environmental Protection Agency, EPA)
�ারা অনুেমািদত COVID-19 সৃি�কারী ভাইরােসর িবরে� কাযর্কর একিট
জীবানুনাশেকর তািলকার জনয্ cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm এ
যান।
 আপিন যিদ একিট পাতলা ি�চ সিলউশন বয্বহার কের জীবানুমু� করার কাজ
কেরন তাহেল েলেবেল েদওয়া িনেদর্ শগিল েমেন চলুন এবং অবশই আপনার
পিরেবশেক সিঠকভােব বায়ু চলাচেলর অনুকূল করন। পণয্িটর েময়াদ উিত্তণর্
হওয়ার তািরখ েদেখ িনন। 1 েকায়াটর্ বা 1 িলটার পািনেত 4 চা চামচ ি�চ
েযাগ করন। �িতিদন বা �েয়াজন মেতা ি�েচর নতু ন �বণ ৈতির করন।
গাহর্�য্ বয্বহােরর ি�চ কখেনা অয্ােমািনয়া বা অনয্ ি��ােরর সােথ েমশােবন
না।
 আপিন যিদ একিট 70% অয্ালেকাহল �বণ বয্বহার কের জীবানুম�
ু করার কাজ
কেরন, তাহেল পৃ�তলিট বা ব�িট পু�ানুপু�ভােব �বণিট িদেয় মুছুন এবং েসিট
শেকােত িদন।
 খাদয্ পিরেষবার পিরেবেশ, এমন একিট জীবানুনাশক বয্বহার করা িনি�ত
করন যা খােদয্র সং�েশর্ আেস এমন পৃ�তেলর এবং সর�ােমর ে�ে� িনরাপদ।
o েয কাপড়, েতায়ােল, িলেনন এবং অনয্ানয্ ব� লি�েত যায় েসগিল উ�তম েসিটেঙ কাচু ন
েয িডটারেজ� আপিন সাধারণত বয্বহার কেরন, তা িদেয়, এবং তারপর পুেরাপুির শিকেয়
িনন। েধাবার আেগ েনাংরা লি� জিড়েয় ধরেবন না অথবা ঝাকােবন না ভাইরাস অথবা
অনয্ েনাংরা বা বয্াে�িরয়া ছড়ােনা �িতেরাধ করার জন্য। েয বয্ি� অসু� তার লি�
অনয্ মানুেষর ব�র সােথ েধায়া েযেত পাের।
o অনয্ানয্ নরম ব�র জনয্ (উদাহরণ�রপ, পদর্ া, আপেহাল�ার করা েসাফা এবং রাগ),
িনমর্াতার িনেদর্ শ অনুসরণ করন অথবা িনিদর্ �ভােব েসগিল পির�ার করার জনয্ একিট
পির�ার করার পণয্ বয্বহার করন। উদাহরণ�রপ, একিট ি�ম ি�নার বয্বহার করন
অথবা িনউ ইয়কর্ ে�েটর জীবানুনাশক পেণয্র তািলকা অনুযায়ী কাপেড়র জনয্ উপযু�
একিট জীবানুনাশক পণয্ �েয়াগ করন।
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মেপর মাথাগিল, কাপড় এবং অনয্ানয্ পির�ার করার সর�ামগিল সাবান এবং পািন িদেয়
ধুেত হেব এবং সয্ািনটাইজ করেত হেব একিট EPA-িনবি�ত জীবানুনাশক অথবা ি�চ
সিলউশন িদেয় এবং আবার বয্বহার করার পূেবর্ শিকেয় িনেত হেব। একিট নতু ন বা
পির�ার এবং জীবাণুমু� করা মপ বা কাপড় বয্বহার করা উিচত �িতিট এলাকা পির�ার
বা জীবাণুমু� করার জনয্। একবার-বয্বহার করার, িন�িত্তেযাগয্ মপ েহড বা কাপড়
বয্বহার করন িবক� িহসেব।

েযভােব পিরি�িতর পিরবতর্ন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র (NYC Health Department) তার
6.26.20
সুপািরশগিল পিরবতর্ন করেত পাের।
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