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সংশ োধিত 27 মে 2020

এই ধিশদে ীকোটি খোেোর েোধিক, পধরচোিক এবং খোেোশরর কেীশদর জিয মদওয়ো হশয়শে যোশত COVID-19 প্রধতশরোি
এবং প্রধতধিয়ো জোিোশিোর জিয তোরো এই পদ্ধধতগুধি খোেোশরর ধিয়েকোিুিগুধির েশিয অন্তর্ুে ক্ত করশত পোশর।
পটভ্ূ লম
7ই েোচে, 2020 তোধরশখ, গর্িের অযোন্ড্রু এে. কুওশেো
COVID-19 এর পধরশপ্রধিশত একটি জরুধর অবস্থো
ম োষণো কশর ধিবেোহী আশদ 202 জোধর কশরি। সেগ্র
ধিউইয়কে জুশে COVID-19 এর কধেউধিটি ট্রোন্সধে ি
শেশে।
লবস্তারটি থামান
সোেোধজক দূরত্ব (6 ফু শের) বজোয় রোখো, হোত
মিোওয়ো, এবং শ্বোসপ্রশ্বোস সংিোন্ত সুস্থতোর
বোতে োগুধি পুিরোয় বিবৎ কশর এেি সোইিগুধি
দৃধিশগোচর হয় এেি স্থোশি স্থোপি করো উধচত।
ধবকল্প র্োষোগুধিশতও সোইিগুধি উপির্য।
হাতের স্বাস্থ্যলবলধ
সোবোি এবং পোধি ধদশয় অন্তত 20 মসকশের জিয
ধিয়ধেত হোত মিোওয়ো উধচত:
• খোওয়োর আশগ এবং পশর।
• হোাঁধচ, কোধ বো িোক ঝোেোর পশর।
• েুখ এবং চু ি স্প ে করো এধেশয় চিুি।
• মরস্টরুে (restroom) বযবহোর করোর পশর।
• খোবোর দোবোর তরোদধক করোর পূশবে।
• মসি মফোি এবং/অথবো মপো োক সহ, দূধষত
থোকশত পোশর এেি পৃষ্ঠতিগুধি স্প ে বো
পধরষ্কোর করোর পশর।
• র্োগোর্োধগ কশর বযবহোর করো হয় িো এেি
যন্ত্রপোধত এবং সরঞ্জোে বযবহোশরর পশর।

কী কী পদতেপ লনতে হতব?
সব খোেোরগুধির উধচত ধিয়ধেতর্োশব তোশদর মফধসধিটিগুধিশত
পধরষ্কোরকোযে ও জীবোণুেুক্তকরণ কোযেিে চোধিশয় যোওয়ো।
এেোেোও, উচ্চ ঝুাঁ ধকপূণে স্থোিসেূহ (ধিশচ মদখুি)
ধিিেোধরত সেয়সূচী অিুযোয়ী অব যই পধরষ্কোরকরণ এবং
জীবোণুেুক্তকরণ কোযেিে পধরচোিিো করশত হশব।
কেেশিশে এবং থোকোর জোয়গোগুধিশত সেস্ত কেীশদর অন্তত
6 ফু ে (2-ধেেোর) সোেোধজক দূরত্ব বজোয় রোখশত হশব।
সোিোরণ েোিুশষর সোধিশিয থোকোকোিীি এবং সোেোধজক দূরত্ব
বজোয় রোখো সম্ভব িো হশি মফস কর্োধরং পরশত হশব।
ম য়োর করো গোধেগুধিশত থোকোকোিীি মফস কর্োধরং পরশত
হশব।
কেীশদর পরীিো এবং যথোযথ বোসর্বশির জিয স্থোিীয়
স্বোস্থয দপ্তর (Local Health Department, LHDs) এর
সোশথ মযোগোশযোগ রোখুি।
কমীবৃন্দ: "ধবস্তোরটি থোেোি" মপোস্টোশর তোধিকোবদ্ধ
সেস্ত পদশিপ অিুসরণ করুি। অিযশদর সোেশি
থোকশি এবং সোেোধজক দূরত্ব বজোয় িো রোখো মগশি
একটি মফস কর্োধরং বযবহোর করুি।
গতবষণাগার কেৃে ক লনলিে করা COVID-19 আিান্ত
ককাতনা বযলি যলদ আপনার খামাতর থাকাকািীন
োর উপসগে প্রকালশে হয় বা ইলেবাচক হয়:
অধবিশে ওই বযধক্তর জিয ধচধকৎসোর বযবস্থো করুি এবং
আপিোর স্থোিীয় স্বোস্থয ধবর্োশগ মযোগোশযোগ করুি। অঞ্চিটি
পধরস্কোর ও জীবোণুেুক্ত করশত হশব।

সকশি বযবহোর কশর এেি কোশজর এবং থোকোর
জোয়গোগুধিশত হোত মিোয়োর এবং সোজসরঞ্জোে জীবোণুেুক্ত
করোর সুধবিো ততধর এবং রিণোশবিণ করুি যোশত
সোবোি, জি, এবং কোগশজর মতোয়োশি থোকশব। হোত িো ধর্ধজশয় হোত জীবোণুেুক্ত করোর জিয কেীশদর অন্তত 60%
অযোিশকোহি থোকো হযোে সযোধিেোইজোরও মদওয়ো মযশত পোশর। খুব মবধ েয়িো হোশতর মিশে হযোে সযোধিেোইজোর
কোযেকর িয়।
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শ্বাসপ্রশ্বাস সংিান্ত স্বাস্থ্যলবলধ এবং কেস কভ্ালরং
• টিসুয বো কিুইশয় মেশক হোাঁধচ বো কোধ ধদি।
• বযবহোশরর পশর তোৎিধণকর্োশব েয়িো টিসুযগুশিো মফশি মদয়োর বযবস্থো করুি।
• দুই বেশরর মবধ বয়সী এবং ধচধকৎসোগতর্োশব মফস কর্োধরং সহয করশত সিে মযশকোশিো বযধক্তশক
কোযেধিবেোহী আশদ 202.17 এবং কোযেধিবেোহী আশদ 202.18, এবং তোর সংশযোজি অিুযোয়ী সবেজিীি
স্থোশি থোকোকোিীি এবং সোেোধজক দূরত্ব বজোয় রোখো িো মগশি ধিশজর িোক এবং েুখ অব যই মকোশিো েোস্ক
বো কোপে ধদশয় মেশক রোখশত হশব। এটি গোধেগুধিশত থোকোকোিীি মফস কর্োধরংগুধি পরোশক অন্তর্ুে ক্ত
কশর। অধতধরক্ত তথয এধিধকউটির্ অর্েোর 202.17 এবং 202.18, এধপ্রি 17, 2020, অিুযোয়ী
COVID-19 অধতেোরীর সেয় েুখ েোকোর আব যকতো সম্পধকে ত অন্তবতী ধিশদে ধ কোয় (Interim Guidance
on Executive Orders 202.17 and 202.18 Requiring Face Coverings in Public During the
COVID-19 Outbreak, April 17, 2020) পোওয়ো যোশব।
• কোযেধিবেোহী আশদ 202.16 এবং তোর সংশযোজিগুধি অিুযোয়ী ধিশয়োগকোরীশক তোর অতযোব যক কেীশদর,
সোিোরণ েোিুশষর সোশথ কশথোপকথশির সেয়, অব যই ধবিোেূশিয মফস কর্োধরং ধদশত হশব। অধতধরক্ত তথয
COVID-19 এর প্রশকোপ চিোকোিীি জিবহুি স্থোশি েুখ মেশক রোখোর প্রশয়োজিীয়তো ধিশয় অধতধরক্ত তথয
14ই এধপ্রি, 2020 তোধরশখর কোযেধিবেোহী আশদশ র 202.16-এর অন্তবেতী ধিশদে ধ কোয় (Interim Guidance
on Executive Order 202.16 Requiring Face Coverings for Public and Private Employees
Interacting with the Public During the COVID-19 Outbreak, April 14, 2020) পোওয়ো মযশত
পোশর।
সামালজক দুরত্ব বজায় রাখা
COVID-19 এর ধবস্তোর িুযিতে করশত অিযশদর মথশক 6 ফু শের (আিুেোধিক 2 ধেেোর) দূরত্ব বজোয় রোখশত
হশব:
• কেীশদর ধ ফশের সম্পূণে সেয় িশর 6 ফু ে দূরত্ব বজোয় রোখো হশে ধকিো তো মখয়োি রোখুি এবং তোশদর
মসেো েশি কধরশয় ধদি। এটি মিত, ফশির বোগোি, আঙু শরর মিত, পযোক করোর জোয়গো, দুি মদোওয়োবোর
জোয়গো, মগোিো র সহ সব জোয়গোয় করশত হশব।
• সোধর/কধরর্শরর েশিয কেীশদর আগুধপেু করুি।
• উপযুক্ত পযেশবিশণর জিয বো িোইশির েশিয অল্প ধকেু কেীশদর বোেোই কশর পশণযর প্রবোশহর সোেঞ্জসয ধবিোি
করুি।
• সোিোরণ েোিুশষর েশিয থোকোকোিীি এবং মযখোশি সোেোধজক দূরত্ব পোিি করো সম্ভব িয় মসখোশি কেীশদর
অব যই মফস কর্োধরং পরশত হশব।
• কেেশিশে যোশদর কোজগুধির জিয সবসেয় 6 ফু শের মবধ দূরত্ব বজোয় রোখো সম্ভব তোশদর মকোশিো মফস
কর্োধরং পরশত হশব িো যধদ িো তোরো ধবধেিকরণ (মকোয়োশরন্টোইি) ধস্থধতশত (ধিশচ মদখুি) থোশকি ।
• একটি 6 ফু ে দূরত্ব মদখোশত একটি েোপোর মেপ বো েোপোর িোঠি বযবহোর করুি, মযটি একজি গে
পুরুশষর প্রোয় 3 হোত িেো।
• কেীশদর, হোত মেিোশিো, আধিঙ্গি, বো ধফস্ট এবং এিশবো বোশম্পর েশতো সরোসধর োরীধরক সোেোধজক
অধর্বোদি এধেশত চিোর পরোে ে ধদি, এবং পধরবশতে হোত িোেোশিো এবং হোধস বযবহোর করশত উৎসোধহত
করুি।
• কোশজ আসোর সেয় এবং মবশরোবোর সেয় িধথর্ু ক্ত করোর জিয কেীশদর, ধিশজশদর েশিয ধিরোপদ দূরত্ব
বজোয় রোখোর পো োপোধ , পযেোপ্ত সেয় এবং জোয়গো ধদি।
• মেোশেো গ্রুশপ ধেটিং এবং প্রধ িশণর আশয়োজি করুি, যোশত কেীরো 6 ফু ে দূরত্বও বজোয় রোখশত পোশরি
আবোর বক্তোর কথোও শুিশত পোশরি।
• ধবশ্রোে এবং খোওয়োর সেয় অিযশদর মথশক 6 ফু ে দূরত্ব বজোয় রোখশত কেীশদর প্রশয়োজিীয় জোয়গো ধদি।
• ম য়োর করো গোধের জোয়গোগুধিশত মযখোশি সোেোধজক দূরত্ব বজোয় রোখো যোশব িো মসখোশি কোরপুধিং এধেশয়
চিুি। একটি গোধেশত থোকোকোিীি মফস কর্োধরং পরুি।
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লনয়লমে পলরষ্কার করা

প্রায়শই স্পশে করা স্থ্ানসমূতহর উদাহরণ:

সংিমণ লনয়ন্ত্রতণর আদশে অনুশীিন
প্রধেত সংিেণ ধিয়ন্ত্রণ চচেোর অং ধহসোশব ধিয়ধেত পধরষ্কোর
করোর কোজ চোধিশয় যোওয়ো উধচত। অপোশরেরশদর, কোশজর
জোয়গোয় এবং থোকোর জোয়গো ধিয়ধেত পধরষ্কোর করোর জিয
পধরষ্কোর করোর মিোকজিশক অব যই প্রশয়োজিীয় সোেগ্রী এবং
সেয় ধদশত হশব। ধিয়ধেত পধরষ্কোরকোশযের মিশে প্রোয় ই স্প ে
করো হয় এেি পৃষ্ঠতিগুধিশক অগ্রোধিকোর মদওয়ো উধচত
কোরণ এই পৃষ্ঠতিগুধি জীবোণুর সংরিণোগোর হশত পোশর এবং
COVID-19 এর সংিেশণর একটি পথ হশয় উঠশত পোশর।

•

ধিয়ধেত পধরষ্কোর করোর মিশে অগ্রোধিকোরপ্রোপ্ত স্থোশির
উদোহরণগুশিোর েশিয রশয়শে:
• সবশচশয় মবধ স্প ে করো হয় এেি পৃষ্ঠতিগুশিো িোিো
িরশির েোিুষ স্প ে কশর থোশক, মযেি বোধতর সুইচ,
হযোেশরইি, কোশেের হোতি, যন্ত্রপোধতর বোেি,
র্োগোর্োধগ কশর বযবহোর করো হয় এেি সরঞ্জোে
এবং
দরজোর িব/হোতি।
• ফীর্োর।
• মস্টোশরজ কশন্টিোর।
• মেশঝ ও মদয়োি।
• েয়িোর কশন্টইিোর।
• মরস্টরুে।
• উষ্ণতো এবং ীতোতপ ধিয়ন্ত্রণ যশন্ত্রর মর্ন্ট।
• অিুর্ূধেক পৃষ্ঠতি এবং তবদুযধতক বোধত িোরি করোর
ধর্র্োইস (Light Fixture)।
• সচরোচর বযবহৃত হয় এেি যন্ত্রপোধত।
• ইউধিফেে, সুরিোেূিক যন্ত্রপোধত এবং ধিশিি।

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

র্োগোর্োধগ কশর বযবহোর করো হয় এেি
যন্ত্রপোধত;
কোউন্টোর, মেধবি এবং মচয়োর;
দরজোর হোতি এবং পু মেে;
ধির্োর এবং ধস্টয়োধরং হুইি;
হযোেশরইি;
রোিো র এবং বোথরুশের কি;
যন্ত্রপোধতর পৃষ্ঠতি;
যন্ত্রপোধতর বোেি/মবোতোে;
বোধতর সুইচ;
ধরশেোে কশরোি;
ম য়োরকৃ ত মফোি, ধকশবোর্ে এবং ইশিকট্রধিি;
ম য়োর করো ুশের জোয়গো।

দ্রষ্টবয: ধকেু ধকেু পৃষ্ঠতি বো যন্ত্রপোধত পধরস্কোর করো
কঠিি বো তরশির প্রধত সংশবদি ীি হয়। যখি
সকশির বযবহোশরর জিয উন্মুক্ত, তখি এগুশিো
অপ্রতযির্োশব সংিেণ করশত পোশর।
র্োগোর্োধগ কশর বযবহোর করো যন্ত্রপোধত রশয়শে এেি
স্থোিগুশিোশত মরোশগর ধবস্তোর কেোশত এই িরশির
যন্ত্রপোধত বযবহোশরর পূশবে এবং পশর যথোযথর্োশব
হোশতর পধরষ্কোর-পধরেিতো ধবষয়ক সোইি স্থোপি
করো উধচত। এেোেোও, পধরস্কোর করো কিকর এেি
যন্ত্রপোধতর হোর্েওয়যোরশক সুরধিত রোখশত মকোশিো
তরি পশে যোওয়ো এবং এবং পধরষ্কোর করোর
সুধবিোশথে অপসোরণশযোগয মিৌত করোর উপশযোগী
কর্োর বযবহোর করোর ধবষয়টি ধবশবচিো করুি।

COVID-19 এর ককানও লনলিে ঘটনা পাওয়ার আতগই উচ্চঝুঁু লকপূণে অবস্থ্ানগুতিা সনাি করা এবং লনয়লমে পলরষ্কার
এবং জীবাণুমুি করা।
উচ্চ-ঝুাঁ ধকপূণে অবস্থোিসেূশহর উদোহরণগুশিোর েশিয রশয়শে:
পযোধকং করোর

•
•

র, মস্টোশরজ রুে, দুশির পোিেোর, মগোিো, ম র্, এবং েযোংক কি

প্রোয় ই অযোশিস পৃষ্ঠতি/সরঞ্জোে ধিয়ধেত পধরষ্কোর এবং জীবোণুেুক্ত করুি।
প্রধতবোর বযবহোশরর পশর মেোেোর কোপে/কোপেগুধি মফশি মদশবি বো মকশচ মিশবি।
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মরস্টরুে

•

মরস্টরুশের সেস্ত পৃষ্ঠতিগুধি,, ধফিচোর, দরজোর িব, পু
পধরষ্কোর ও জীবোণুেুক্তকরণ, উক্ত করো।

মেে এবং সুইচ (প্রধতধদি অন্তত একবোর)

খোবোর জোয়গো/ধবশ্রোেোগোর
• ধিয়ধেত কোউন্টোর, মেধবি এবং মচয়োর পধরষ্কোর করো এবং জীবোণুিোধ ত করো (প্রধতধদি অন্তত একবোর)।
িকোর রুে/ধিধপং মকোয়োেেোসে
• ধিয়ধেতর্োশব পৃষ্ঠতি, মেধবি, মচয়োর ও িকোর পধরষ্কোর ও জীবোণুেুক্ত করো (প্রধতধদি অন্তত একবোর)।
ি

ি স্প ে করো হয় এেি অিযোিয পৃষ্ঠতি বো যন্ত্রপোধত বো এিোকো
• কেেপধরচোিিোর কোশজর অং ধহশসশব একটি ধিিেোধরত সূধচ অিুযোয়ী,
পধরষ্কোর এবং জীবোণুেুক্ত করুি (ধদশি কেপশি একবোর)।

ি

ি স্প ে করো হয় এেি পৃষ্ঠতি

পলরষ্কার এবং জীবাণুমুিকরণ
পধরষ্কোরকোযে পৃষ্ঠতি বো বস্তু মথশক জীবোণু, েয়িো এবং অশুধচ দূর কশর। জীবোণুিো ক পৃষ্ঠতি বো বস্তুশত থোকো
জীবোণুশক মেশর মফশি।
পধরষ্কোর এবং জীবোণুেুক্ত করোর সোেগ্রী এবং কীর্োশব কোশজর এবং থোকোর জোয়গোশত মসগুধি কীর্োশব বযবহোর করশত
হশব তোর ধিশদে োবিী খোেোর কেীশদর ধদশত হশব। পধরষ্কোর এবং জীবোণুেুক্তকরশণর জিয দোধয়ত্বপ্রোপ্ত বযধক্তবগেশক
পশণযর মিশবিগুধির উপশর মযর্োশব পরোের মদওয়ো হশয়শে মসর্োশব সুরিোেূিক সরঞ্জোে (মযেি গ্লোর্স) ধদশত হশব
এবং তোশদর মসগুধি বযবহোর করশত হশব। মিশবশি প্রদত্ত ধিশদে িোগুশিো সোবিোিতোর সোশথ পেুি এবং মেশি চিুি।
িোপ 1: পধরষ্কোর করো
িুশিো েয়িো হ্রোস এবং জীবোণু অপসোরণ করশত জীবোণুিো ক বযবহোশরর আশগ সবসেয় পৃষ্ঠতিগুধি পধরষ্কোর করুি।
পৃশষ্ঠর েয়িো এবং অিযোিয উপকরণ জীবোণুিো শকর কোযেকোধরতো হ্রোস করশত পোশর। িুশিো েয়িো কেোশত এবং জীবোণু
অপসোরণ করশত পোধি এবং সোবোি বো ধর্েোরশজন্ট বযবহোর কশর উপধরতি পধরষ্কোর করুি। সংধেধশ্রত পণয মযগুশিো
পধরষ্কোর এবং জীবোণুিো করশত পোশর, মসগুশিোর কোযেকর বযবহোর ধিধিত করশত সবেদো ধিধদে ি পশণযর মিশবশি
প্রদোিকৃ ত ধিশদে োবিী অিুসরণ করুি।
িোপ 2: জীবোিুেুক্ত করো
জীবোণুিো ক পশণযর কোযেকোধরতো ধিধিত করশত জীবোণু ধ্বংস করোর পূশবে অব যই েয়িো স্থোি পধরষ্কোর করোর কোজ
ম ষ করশত হশব। COVID-19-এর ধবরুশদ্ধ কোযেকর ধহশসশব িোক্ত হওয়ো ধিউইয়কে মস্টশের পধরশব সংরিণ দপ্তশরর
(Department of Environmental Conservation, DEC) ধিবধিত পণযগুশিোর তোধিকো বযবহোর করুি। এই
তোধিকোটি EPA দ্বোরো ধচধিত ধবষশয়র সোশথ সম্পধকে ত। পধরশব সংরিণ দপ্তশরর (DEC) ধিবিি জীবোণুিো ক
পশণযর মিশবিগুধিশত তোধিকোবদ্ধ করো হশব িো। NYSDEC-এর কীেিো ক ধিবিীকরণ সম্পশকে আপিোর যধদ মকোিও
প্রশ্ন থোশক, তশব অিুগ্রহ পূবক
ে NYSDEC বুযশরো অফ মপধস্টসোইর্ েযোশিজশেন্ট (Bureau of Pesticide
Management) মক (518) 402-8748 িেশর মফোি করুি। যধদ এই পণযগুধি অিুপির্য থোশক, তশব EPA- এবং
DEC* কতৃে ক ধিবধদ্ধত জীবোণুিো ক বযবহোর করুি কশর পৃষ্ঠগুশিো জীবোণুেুক্ত করুি যো রোইশিোর্োইরোস এবং/অথবো
েোিব কশরোির্োইরোশসর ধবরুশদ্ধ কোযেকর বশি মিশবিযুক্ত। যধদ এই বোধণধজযক পণযগুশিো অিুপির্য হয় তশব, ধবশুদ্ধ
2% মলোধরি ধিচ দ্রবণ (1 মকোয়োেে জশি প্রোয় 1 মেধবি চোেচ ধিচ) বযবহোরও গ্রহণশযোগয। প্রধতধদি বো প্রশয়োজি
েশতো ধিশচর দ্রবণ ততধর করুি।
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কোধিত বো অর্ীি র্োইরোস কোযেকরর্োশব েোরো মগশে ধক িো তো ধিধিত করশত জীবোণুিো ক বযবহোর করোর সেয়
মিশবশির ধিশদে োবিী অিুসরণ করশত হশব। এর েশিয পযেোপ্ত সংশযোশগর সেয় (যথো, মকোিও জীবোণুিো ক কোযেকর
হওয়োর জিয যতেু কু সেয় পৃশষ্ঠর উপর থোকো উধচত) অন্তর্ুে ক্ত রশয়শে, যো প্রশয়োশগর পশর পোাঁচ মথশক দ ধেধিে
হশত পোশর। মযসকি জীবোণুিো ক ওয়োইপ িরশণর মসগুশিোর মিশবশি কোযেকর সংশযোশগর সেশয়র উশেখও থোশক।
জেোে বোাঁিো আকোশর আসো জীবোিুিো কগুধির জিয, উদ্দীি র্োইরোসটি কোযেকর র্োশব ধ্বংস করশত প্রশয়োজিীয় ধেধশ্রত
উপকরণটি বোিোশিোর ধিশদে োবিী সোবিোশি অিুসরণ করো গুরুত্বপূণে। এই তথযটি পশণযর মিশবশি পোওয়ো মযশত পোশর।
িোপ 3: ধিষ্পধত্ত
বযবহৃত সকি হোতশেোজো এবং মফশি মদয়োর েশতো অিযোিয উপোদোি একটি বযোশগ রোখুি, যো অিয বশজেযর সোশথ মফশি
মদয়োর আশগ বি কশর বোাঁিো মযশত পোশর। গ্লোর্স মখোিোর পর অধবিশে কেপশি 20 মসশকে িশর সোবোি এবং পোধি
ধদশয় হোত িুশয় মফিুি অথবো সোবোি ও পোধি পোওয়ো িো মগশি কেপশি 60% অযোিশকোহি সেৃদ্ধ হযোে সযোধিেোইজোর
বযবহোর করুি। হোত স্পিত মিোংরো হশয় মগশি সোবোি ও পোধি বযবহোর করো উধচত।
স্থ্ানীয় স্বাস্থ্য দপ্তর (Local Health Department, LHD) এর সাতথ সহতযালগো
কেীশদর ধিধিং, আইশসোশি ি এবং মকোয়োশরন্টোইি অবস্থো, এবং থোকোর বশদোবস্ত করশত অপোশরেরশদর LHD মক
আন্তধরকর্োশব সহশযোধগতো করশত হশব। ময সেস্ত অপোশরের কেীশদর বোসস্থোশির সুধবিো ধদশয় থোশকি, তোশদর, LHD
এর ধবধেিকরশণর ধবধিবদ্ধতোর জিয বহুসংখযক কেীর জিয আিোদো বোসস্থোি প্রদোি করশত হশি, বো কেীশদর উপসগে
মদখো মদওয়োর জিয আইশসোশি শি রোখশত হশি, তোর একটি পধরকল্পিো কশর রোখশত হশব। খোেোশরর কেীশদর
অতযোব যক কেী ধহশসশব ধবশবচিো করো হয় এবং ধবধেি থোকো অবস্থোশতও কোজ করো অবযোহত রোখশত হশত পোশর
যধদ িো ধিশচ ধববৃত প্রশয়োজিীয় তে োবিী মেশি চিো হয়।
লিলনং এর লনতদে লশকা
ধিশচ মযর্োশব বধণেত হশয়শে এবং মসইসোশথ LHD এর ধিশদে ধ কো অিুযোয়ী, কেেচোরীশদর ধিি করোর এবং ধবধেি বো
আইশসোশি শি থোকো অবস্থোয় কেীশদর জিয উপযুক্ত বোসস্থোশির বশদোবস্ত করোর জিয দোধয়ত্বপ্রোপ্ত কেীশক সিোক্ত
করুি।
• কোশজর জোয়গোয় ধরশপোেে করোর আশগ, ধিধিংশক অব যই কেীর আন্তজেোধতক ভ্রেণ সম্পশকে পযেোশিোচিো করশত
হশব।
• কেীরো কোশজর জোয়গোয় প্রশব করোর সশঙ্গ সশঙ্গ, এবং তোরপর 12 ণ্টো অন্তর, অব যই ধিি করশত হশব।
• কেীশদর, কোধ বো শ্বোসকশির েশতো মকোশিো COVID-19 সংিোন্ত উপসগে আশে ধকিো, বো COVID-19
পধজটির্ পরীধিত হশয়শে বো COVID-19 এর উপসগে ধেি এেি কোশরোর সোধিশিয তোরো এশসধেশিি ধকিো তো
ধিধিংশক ধজজ্ঞোসো করশত হশব।
• বযধক্তটির 100.0°ফোাঃ এর মবধ বো সেোি তোপেোেো আশেি ধকিো তোও ধিধিংশক ধজজ্ঞোসো করশত হশব।
একটি লনলিে বা সতন্দহভ্াজন COVID-19 ককস এর সম্ভাবয সংস্পতশে আসা কমীবৃন্দ
খোেোশর কোজ িো করোর সেশয়, এেিধক মকোশিো উপসগে িো থোকশিও, সোবিোিতোর
ধদশির জিয ধবধেি রোখশত হশব:
• ময সেস্ত কেীরো গত 14 ধদশির েশিয COVID-19 এ সংিধেত কোশরোর
ধেশিি।
• ময সেস্ত কেীরো গত 14 ধদশির েশিয অিয মদ মথশক এশসশেি বো যোরো
িুশজ থোকশিও)।
• LHD যধদ েশি কশর ময সোবিোিতোর জিয মকোশিো কেীশক ধবধেি করোর
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জিয ধিম্নধিধখত কেীশদর 14
ধিষ্ঠ সোধিশিয বো কোেোকোধে
একটি িুজ ধ শপ ধেশিি (ধরর্োর
প্রশয়োজি আশে।

দপ্তশরর স্বোস্থয সম্পধকে ত পরোেশ ে ময র্োশব বধণেত আশে মসই অিুযোয়ী ময সকি কেীশদর অতযোব যক কেী ধহশসশব
ধবশবচিো করো হয়: COVID-19 এর সংস্পশ ে আসোর পশর বো সংিধেত হওয়োর পশর অতযোব যক কেীশদর কোশজ ধফশর
আসোর মপ্রোশেোকি, যোরো উপশর বধণেত ধবধেি থোকোর েোিদণ্ড পূরণ কশরশেি, তোরো দপ্তশরর স্বোস্থয সম্পধকে ত পরোেশ ের
সোশথ সংগধত মরশখ কোশজ মযোগ মদওয়োর অিুেধত মপশত পোশরি এবং যধদ তোশদর:
• মকোশিো উপসগে িো থোশক।
• কোশজ িো থোকোর সেয় ধবধেি মথশক থোশকি। কেীরো তোশদর ধিশজর বোধেশত বো LHD এর ধবধেি থোকোর
আবধ যকতোগুধি পূরণকোরী অপোশরেশরর েশিোিীত জোয়গোয় ধবধেি থোকশত পোশরি।
• ধবধেি থোকোর সেয় অতযোব যক কেীশদর েশিয 6 ফু ে দূরত্ব বজোয় রোখো কঠিি হশি, অতযোব যক কেীরো
একটি ধবশিোদিেূিক গোধে, একটি মেোশেি/মহোশেশির শর, বোধেশত তোশদর ধিশজর র, ইতযোধদ জোয়গোয়
ধবধেি থোকশত পোরশবি।
• স্বোস্থযশসবো, খোবোর, ওষুি, এবং িধন্ড্রর েশতো অতযোব যক ধজধিসগুধি প্রদোি করোর জিয LHD এবং
ধিশয়োগকোরীর ওপর র্রসো রোখুি।
• কেেস্থশি প্রশব করোর সেয়, এবং তোরপর কেেস্থশি অন্তত 12 ণ্টো অন্তর তোপেোেোর ওপর িজর রোখুি,
এবং যখি কেেস্থশি থোকশবি িো তখি ধদশি দুবোর ধিশজ-িজরদোরী করুি (অথেোৎ, তোপেোেো েোপুি,
উপসগেগুধি পরীিো করুি)। তোপেোেোগুধি পরীিো করোর জিয অপোশরেরশদর, সোইশে অব যই থোশেেোধেেোর
রোখশত হশব।
• অিয মকোশিো বযধক্তর সোেশি থোকোকোিীি একটি মফস কর্োধরং পরুি।
• COVID-19 এর উপসশগের েশতো তোশদর মকোশিো উপসগে মদখো ধদশি অধবিশে কোজ বি করুি এবং তোশদর
সুপোরর্োইজরশক জোিোি। পরবতী পদশিপগুধির জিয ধিশচ মযর্োশব বধণেত আশে মসর্োশব LHD এর সোশথ
পরোে ে করো মযশত পোশর।
• উপসগেগুধি থোকো অতযোব যক কেীর মেধস্টংশক অগ্রোধিকোর ধদশত হশব।
লনলিে বা সতন্দহভ্াজন COVID-19 কমীবৃন্দ
ময সেস্ত কেীর COVID-19 পধজটির্ পরীধিত হশয়শে, মস তোশদর COVID-19 এর উপসগে মদখো যোক বো িো যোক
এবং ময সেস্ত কেীশদর 100.0°ফোাঃ এর মবধ বো সেোি তোপেোেো, কোধ , শ্বোসকশির েশতো COVID-19 এর
উপসগেগুধি মদখো যোশে, তোশদর আিোদো করশত হশব এবং অন্তত 10 ধদশির জিয, বো এই ধিশদে ধ কোর পশরর মকোশিো
যুক্তরোষ্ট্রীয় বো মস্টশের স্বোস্থয সংিোন্ত ধিশদে ধ কো অিুযোয়ী কোশজ পুিরোয় মযোগদোি করোর অিুেধত মদওয়ো যোশব িো।
আইশসোশি শি থোকো কেীশদর অব যই যো করশত হশব:
• দরজো বি কশর তোশদর ধিশজর শর আইশসোশিশের্ থোকশবি;
• সম্ভব হশি, তোশদর ধিজস্ব বোথরুে বযবহোর করশবি। ধিশয়োগকোরী িধতগ্রস্ত কেীশক(কেীশদর) বোসস্থোি প্রদোি
করশি, কেীশক(কেীশদর) অিযশদর মথশক কীর্োশব আিোদো করশবি (আইশসোশিে) তোর বশদোবস্ত করশত
অিুগ্রহ কশর আপিোর LHD এর সোশথ আশিোচিো করুি।
• প্রশয়োজি অিুযোয়ী, LHD এর িজরদোরীশত থোকুি; এবং
• স্বোস্থযশসবো, খোবোর, ওষুি, এবং িধন্ড্রর েশতো অতযোব যক ধজধিসগুধির সরবরোহ পোি।
আইশসোশিে থোকো কেীরো কোশজ যগদোি করশত পোরশবি িো যতিণ িো:
• উপসগেগুধি প্রথে মদখো যোবোর পর অন্তত 10 ধদি অধতবোধহত হশয়শে, এবং
• জ্বর কেোশিোর ওষুি িো মখশয়ও অন্তত 3 ধদি (72 ণ্টো) জ্বর আশসধি, এবং
• কোধ এবং শ্বোসকি সহ, শ্বোস প্রশ্বোস সংিোন্ত উপসগেগুধি আশগর মচশয় র্োশিো হশয়শে।
কমীর বাসস্থ্ান সংিান্ত লনতদে লশকা
সেস্ত কেীশক যথোযথ সোেোধজক দূরত্ব বজোয় রোখো, পধরষ্কোর, জীবোণুেুক্ত, এবং COVID-19 এর সংিেণ প্রধতশরোি
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করোর জিয প্রশয়োজিীয় ধিয়ন্ত্রণগুধি থোকো বোসস্থোি প্রদোি করশত হশব।
• ওপশরর ধিশদে ধ কোর ওপর ধর্ধত্ত কশর কেীশদর ধিি এবং যথোযথ বোসস্থোশির বযবস্থো করশত LHD এর সোশথ
সহশযোধগতো করুি।
• কেীশদর যতেো সম্ভব মেোশেো গ্রুশপ রোখোর বযবস্থো করুি।
• ধবেোিোগুশিোশক অন্তত 6 ফু শে দূরশত্ব রোখুি।
• বোইশরর তোপেোেো সহি ীি হশি, দরজো এবং জোিিোগুধি খুশি ধদশয়, বসো এবং ম োওয়ো, রোিো এবং খোওয়ো,
এবং বোথরুে এবং স্নোশির জোয়গোগুধি সহ, বোসস্থোশির সেস্ত জোয়গোয়, বোয়ু চিোচি বোেোি।
• এই জোয়গোগুধি বযবহোর করোর সেয় আশগ পশর কশর সূধচত কশর সকশির বযবহোর করোর জোয়গোগুধির জিয
সোেোধজক দূরত্ব বজোয় রোখোর বযবস্থোগুধি কোযেকর করুি।
সাধারণ আইতসাতিশন/লবলিন্ন থাকার আশ্রয়স্থ্তির আবলশযকোসমূহ
• প্রশতযক বযধক্ত বো পধরবোশরর গ্রুশপর জিয দরজো বি করোর এবং আিোদো বোথরুশের সুধবিো থোকো, আিোদো
ম োওয়োর জোয়গো।
• সোবোি, জি ও কোগশজর মতোয়োশি থোকো একটি ধসঙ্ক বযবহোর করোর সুধবিো।
• একটি পোধরবোধরক গ্রুশপর বোইশরর অিযশদর সোশথ মযোগোশযোগ ধিধষদ্ধ করুি।
• ম য়োর করো জোয়গোগুধির বযবহোর ধিধষদ্ধ করুি।
•
র পধরষ্কোর করোর সোেগ্রীগুধি প্রদোি করুি, মযেি ধলধিং ওয়োইপস।
• বযধক্তর বোসস্থোশি অব যই খোবোর মপৌাঁশে ধদশত।
• বযধক্তবশগের জিয মফস কর্োধরংগুধি সরবরোহ করুি।
• আবজেিো ধিয়ধেত সংগ্রশহর জিয অব যই বযোশগ র্শর প্রধতটি বোসস্থোশির দরজোর বোইশর মরশখ ধদশত হশব।
ধবশ ষর্োশব িোেোচোেোর প্রশয়োজি মিই।
• বসবোশসর জোয়গোগুধিশত েূিযোয়শির জিয তোপেোেো এবং উপসগেগুধির ওপর িজরদোধর করোর একটি পদ্ধধত
কোযেকর করশত হশব।
আতরা েথয
ধিউইয়কে মস্টে স্বোস্থয দপ্তশরর (New York State Department of Health) COVID-19 ওশয়বশপজ:
• https://coronavirus.health.ny.gov/home
স্থোিীয় স্বোস্থয ধবর্োশগর তোধিকো:
• https://www.health.ny.gov/contact/contact_inifications/
মরোগ ধিয়ন্ত্রণ ও প্রধতশরোি মকশের (Centers for Disease Control and Preventing) ওশয়বশপজ:
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
খোদযদ্রবয, খোদযদ্রবয তদোরধকর ধবষশয় FDA-এর ধিশদে িো:
• https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/coronavirus-disease2019-covid-19-frequently-asked-questions
কশিেি CALS COVID-19 সংস্থোি এবং প্রধতধিয়ো:
• https://cals.cornell.edu/covid-19-response
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