The industry specific guidance below was developed by the
Department in response to the pandemic and is no longer
mandatory. These archived documents are made available as a
public reference and resource only.
Industry partners should refer to New York Forward Guidance for
the most up-to-date information regarding COVID-19. For more
information, please visit https://agriculture.ny.gov/coronavirus.
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COVID-19 সম্পর্কিত সর্িজনীন স্বাস্থ্য পর্ির্স্থ্র্তি আপৎকালীন অর্স্থ্া চলাকালীন কম্যযর্নটিগুর্লকক খার্াি দেওয়াি
ইকেকেি ম্াধ্যকম্ খােয োকনি একটি োতর্য উকেযাকেি র্যর্স্থ্া ককি "র্ির্ িং র্নউ ইয়কি" এি জনয অন্তর্ি তী র্নকেি র্িকা
28 এমিল 2020
এই অন্তর্নর্তী মর্র্দন মশকাটি COVID-19 সম্পমকন র্ত সর্নজর্ীর্ স্বাস্থ্য পমরমস্থ্মর্তর আপৎকালীর্ অর্স্থ্ায় ইর্ভর্ের িাধ্যর্ি খার্ার
দার্র্র উর্দযার্গর র্যর্স্থ্া করর্র্ত আগ্রহী র্যমির্দর জর্য তর্তমর করা হর্য়মিল। যারা এই অন্তর্নর্তী মর্র্দন মশকাটি র্যর্হার করার
কথা ভার্র্ির্ র্তারা অমর্লর্ে এটি র্যর্হার করর্র্ত পার্রর্ এর্ং র্তার্দর মর্র্ে দদওয়া সিস্ত ির্যাজয পদ্ধমর্ত এর্ং আর্মশযক শর্তন
দির্র্ েলর্র্ত হর্র্। যারা ইর্ভর্ের িাধ্যর্ি খার্ার দার্ করার উর্দযাগ মর্র্র্ত আগ্রহী র্তার্দর এই মর্র্দন মশকার অধ্ীর্র্ দসটি
পমরোলর্ার জর্য দকার্র্া আগাি অর্ুর্িাদর্ মর্র্র্ত কৃ মি ও িার্কন ট মর্ভাগ (Department of Agriculture and Markets,
AGM) র্া স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health, DOH) এর সর্ে দযাগার্যাগ করর্র্ত হর্র্ র্া। এই মর্র্দন মশকা ফু ড র্যাঙ্ক
র্া র্তার্দর সংমিষ্ট সংস্থ্াগুমলর দ্বারা র্র্তনিার্র্ পমরোমলর্ত দকার্র্া কাযনকলাপর্ক র্ামর্তল, িমর্তস্থ্াপর্ র্া আওর্তাভু ি কর্র র্া।
পর্িচালকর্ৃন্দ
ইর্ভর্ের িাধ্যর্ি খার্ার দদওয়ার উর্দযার্গ যুি দযর্কার্ও র্যমির্ক মর্ম্নমলমখর্তগুমল মর্য়িগুমল দির্র্ উপযুি িাত্রায় হার্ত এর্ং
শ্বাস-িশ্বাস সম্পমকন র্ত স্বাস্থ্যমর্মধ্ র্জায় রাখর্র্ত হর্র্:
• আপমর্ অসুস্থ্ হর্ল অংশগ্রহণ করর্র্র্ র্া।
• অন্তর্ত 20 দসর্কর্ের জর্য সার্ার্ এর্ং পামর্ মদর্য় িায়ই হার্ত দধ্ার্র্র্। সার্ার্ এর্ং জল সহর্জ পাওয়া র্া দগর্ল,
অন্তর্ত 60% অযালর্কাহল আর্ি এির্ দকার্র্া হযাে সযামর্টাইজার র্যর্হার করুর্, আপর্ার সম্পূণন হার্র্ত লাগার্ এর্ং
দসটি শুমকর্য় র্া যাওয়া পযনন্ত দুটি হার্ত একসার্থ ঘির্র্ত থাকুর্।
• আপর্ার দোখ, র্াক, িুখ স্পশন করা এমির্য় েলুর্।
• দরাগ মর্য়ন্ত্রণ ও িমর্তর্রাধ্ দকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর্ং স্বাস্থ্য দপ্তর
(Department of Health, DOH) এর মর্র্দন মশকা দির্র্ একটি দফস কভামরং ও গ্লাভস পরুর্।
• অর্য র্যমির্দর দথর্ক অন্তর্ত িয় ফু ট দূরত্ব র্জায় দরর্খ পারষ্পমরক দূরত্ব র্জায় রাখুর্।
দঘামির্ত েলিার্ COVID-19 সম্পমকন র্ত সর্নজর্ীর্ স্বাস্থ্য পমরমস্থ্মর্তর আপৎকালীর্ অর্স্থ্ায় এর্ং যর্তটা সম্ভর্ র্াস্তর্ পমরমস্থ্মর্তর্র্ত,
সািামজক দূরত্ব স্থ্াপর্র্র পমরমস্থ্মর্ত র্ািার্র্ত এর্ং দকার্র্া িদত্ত এলাকায় জর্গর্ণর একমত্রর্ত হওয়ার ঘর্ত্ব কিার্র্ত এই
মর্র্দন মশকাটি র্যর্হার করর্র্ত ইচ্ছুক সংস্থ্াগুমলর্ক এটি যুমিসের্ত পমরিার্ণ র্াস্তর্ায়র্ করর্র্ত হর্র্।
জর্সাধ্ারর্ণর সংস্পর্শন আসার সিয় কিার্র্ত ইর্ভে পমরোলকর্দর ইর্ভর্ের আর্গই খাদযসািগ্রীগুমলর আর্য়াজর্ করর্র্ত হর্র্।
জর্গণর্ক দয সিয় লাইর্র্ দাাঁমির্য় থাকর্র্ত হর্র্ দসই সিয় কিার্র্ত এর্ং সািমগ্রক যার্জর্টর মভি কিার্র্ত, পমরোলকর্দর দেণী
অর্ুযায়ী খার্ার ভাগ করর্র্ত হর্র্: ভাাঁিার্র্ত রাখার দযাগয, মির্জ রাখার র্া মহিাময়র্ত এর্ং খাদযদ্রর্যগুমল র্াক্স র্া র্হর্র্যাগয
র্যার্গ রাখর্র্ত হর্র্। ইর্ভেটি এির্ েত্বরগুমলর্র্ত হর্র্ত হর্র্ দযগুমল র্র্তনিার্র্ অর্যার্যরা র্যর্হার করর্ির্ র্া। ইর্ভেটি যার্জর্টর
ির্ার্হ র্াধ্া মদর্র্ত র্া আটকার্র্ত পারর্র্ র্া।
COVID-19 এর মর্স্তার দরার্ধ্ সহায়র্তায়, উপযুি হার্ত ও শ্বাস-িশ্বাস সম্পমকন র্ত স্বাস্থ্যমর্মধ্র্ক উৎসামহর্ত করর্র্ত পদ্ধমর্ত এর্ং
ির্য়াজর্ীয় মজমর্সগুমল যথাযথ স্থ্ার্র্ রাখর্র্ত হর্র্ এর্ং উপলব্ধ হর্র্ত হর্র্, পাশাপামশ দর্মশ ঝুাঁ মক থাকা এলাকাগুমলর্র্ত (দযির্
র্াথরুি, ির্র্শদ্বার, িস্থ্ার্র্র পথ, অর্ুদার্/দলর্র্দর্র্র স্থ্ার্ ইর্তযামদ) মর্য়মির্ত পমরষ্কার করর্র্ত হর্র্ এর্ং জীর্াণুর্াশক মদর্র্ত
হর্র্। সারামদর্ ধ্র্র িায়শই স্পশন করা হয় এির্ স্থ্ার্গুমল জীর্াণুিুি করার জর্যও পদ্ধমর্তগুমল র্যর্হার করর্র্ত হর্র্।
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খােযদ্রর্য
র্ণ্টর্র্র জর্য সিস্ত খাদযদ্রর্যগুমল মর্র্ািূর্লযর হর্র্ত হর্র্ এর্ং মর্ম্নমলমখর্তগুমল দির্র্ েলর্র্ত হর্র্:
• একটি অর্ুর্িামদর্ত সংস্থ্ার্ দথর্ক আহরণ করর্র্ত হর্র্ (কৃ মি ও িার্কন ট মর্ভাগ এর দথর্ক লাইর্সন্স িাপ্ত/অর্ুর্িামদর্ত
দকন্দ্র, ফু ড ও ড্রাগ অযাডমিমর্র্েটর (Food and Drug Administration, FDA) এর সর্ে মর্র্মির্ত, িামকন র্
যুিরার্ের কৃ মি মর্ভাগ (United States Department of Agriculture, USDA) এর দ্বারা মর্রীমির্ত অথর্া স্থ্ার্ীয়
র্া দের্টর স্বাস্থ্য মর্ভার্গর দথর্ক অর্ুিমর্তিাপ্ত)।
• একটি পমরষ্কার এর্ং স্বাস্থ্যমর্মধ্ সম্মর্ত পমরমস্থ্মর্তর্র্ত পমরর্হর্ করর্র্ত হর্র্।
• আর্শপার্শ লিয করার দকউ র্া থাকর্ল দূমির্ত হওয়ার সম্ভার্র্া এিার্র্ত লক করা গামির্র্ত সংরিণ করর্র্ত হর্র্।
• একটি জীর্াণুিুি উপার্য় রিণার্র্িণ করর্র্ত হর্র্।
• দভজাল/দূিণ িুি হর্র্ত হর্র্।
• পযার্কটজার্ত করর্র্ত হর্র্ যার্র্ত পযার্কটটি মসল করা থার্ক এর্ং অির্ত থার্ক। দটকঅযাওর্য় পাত্র, জার, দর্ার্তল ইর্তযামদ
পুর্রায় ভমর্তন কর্র দদওয়ার অর্ুিমর্ত দর্ই।
• স্থ্ার্ীয়, দেট র্া যুিরােীয় আর্শযকর্তা অর্ুযায়ী দলর্র্ল করর্র্ত হর্র্। পযার্কটজার্ত খাদয দ্রর্র্যর দলর্র্মলংর্য়র
আর্মশযক শর্তন সের্ি আর্রা র্তর্থযর জর্য, https://agriculture.ny.gov/food-safety/food-labeling দদখুর্।
• পারস্পমরক দূিণ দথর্ক সুরমির্ত করর্র্ত হর্র্, অথনাৎ কাাঁো এর্ং দরমড-টু -ইট খার্ারগুমল আলাদা রাখর্র্ত হর্র্।
• সঠিকভার্র্ সংরমির্ত রাখর্র্ত হর্র্:
o মির্জ রাখার খার্ারগুমল 41°F র্া র্তার কর্ি সর্সিয় রাখর্র্ত হর্র্।
o মহিাময়র্ত করার খার্ারগুমলর্ক সর্সিয় মহিাময়র্ত কর্রই রাখর্র্ত হর্র্।
এই মর্র্দন মশকা র্যর্হার কর্র দয খার্ারগুমল র্ণ্টর্ করা যার্র্ র্া দসগুমল হল:
• কাাঁো দুধ্।
• পযার্কটজার্ত এর্ং/অথর্া উপযুিভার্র্ দলর্র্ল করা র্য় এির্ খাদয।
• দিয়াদ উত্তীণন হওয়া খার্ার।
• দকার্র্াভার্র্ সঠিক পমরমস্থ্মর্তর্র্ত র্া থাকা র্া খারাপ হর্য় যাওয়া খার্ার।
• একামধ্ক ফুাঁ র্টা এর্ং স্ফীর্ত অংশ থাকা খারাপ হওয়া কযার্।
• র্ামির্র্ত তর্তমর হওয়া খাদয।
অিংিগ্রহণকািীেণ
ইর্ভর্ের িাধ্যর্ি এই উর্দযার্গ অংশগ্রহণ করা র্যমির্দর গামির্র্তই র্র্স থাকর্র্ত হর্র্ এর্ং সািামজক দূরত্ব র্জায় রাখা,
অর্যার্যর্দর সর্ে িয় ফু র্টর ির্ধ্য থাকর্ল িাস্ক পরা এর্ং যার্জর্টর উপযুি মর্রাপত্তার মর্য়ি দির্র্ েলার কথা ির্র্ রাখর্র্ত
হর্র্।
দুই র্ির্রর দর্মশ র্য়সী এর্ং মেমকৎসাগর্তভার্র্ দফস কভামরং সহয করর্র্ত সিি দযর্কার্র্া র্যমির্ক কাযনমর্র্নাহী আর্দশ
202.17 এর্ং 202.18 অর্ুযায়ী জর্র্হুল স্থ্ার্র্ দর্িার্র্ার সিয় মর্র্জর র্াক এর্ং িুখ দকার্র্া িাস্ক র্া কাপি মদর্য় দের্ক
রাখর্র্ত হর্র্। অমর্তমরি র্তথয এক্সিক্সিউটিভ অর্ডার 202.17 এবং 202.18, এক্সিল 17, 2020, অনুযায়ী COVID-19
অক্সিমারীর সময় মুখ ঢািার আবশ্যিিা সম্পক্সিডি অন্তবিী ক্সনর্দড ক্সশ্িায় (Interim Guidance on Executive Orders 202.17
and 202.18 Requiring Face Coverings in Public During the COVID-19 Outbreak, April 17, 2020) পাওয়া
যার্র্।
উপরন্তু, কাযনমর্র্নাহী আর্দশ 202.16 অর্ুযায়ী জর্গর্ণর সর্ে কর্থাপকথর্র্র সিয় আর্মশযক কিীর্দর পর্র থাকার জর্য
মর্র্য়াগকর্তনার্দর মর্র্ািূর্লয িাস্ক মদর্র্ত হর্র্। অমর্তমরি র্তথয COVID-19 এর ির্কাপ েলাকালীর্ জর্র্হুল স্থ্ার্র্ িুখ দের্ক
রাখার ির্য়াজর্ীয়র্তা মর্র্য় অমর্তমরি র্তথয 14ই এমিল, 2020 র্তামরর্খর কাযনমর্র্নাহী আর্দর্শর 202.16-এর অন্তর্নর্তী
মর্র্দন মশকায় (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) পাওয়া দযর্র্ত পার্র।
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র্াড়র্ত র্িকসাসি
New York State Department of Health COVID-19 Website
https://coronavirus.health.ny.gov/home
New York State Department of Agriculture and Markets COVID-19 Website
https://agriculture.ny.gov/coronavirus
United States Centers for Disease Control and Prevention COVID-19 Website
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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