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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গ্রোসোরি গ্ োম গ্েরিভোরি এবং ই-কমোসস গ্রোসোরি গ্ োম গ্েরিভোরিগুরিি জন্য অন্তবর্তী রন্র্দস রিকো
র্তোরিখ: 29 মোর্স 2020
গ্রোসোরি গ্ োম গ্েরিভোরি গ্সবোসমূ এবং গ্মইি/অনিোইন (ই-কমোসস) গ্রোসোরি গ্ োম গ্েরিভোরি গ্সবোগুরি লিো
গ্েতোলেি জনয গ্কোলনো গ্রোসোরি খোবোলিি গ্েোকোলন শোিীরিকভোলব নো রিল়েও খোবোলিি সুরবধোজনক অযোলেস
পোও়েোি রবকল্প। যখন এই রবকল্পগুরি গ্েতোলেি এই সুরবধো অফোি কিলে, তখন খোবোিটি এমনভোলব
সিবিো কিো জরুরি যোলত খোবোি আইলেমগুরি পরিব লেি সম়ে অরনিোপে বো েূরিত ও়েো গ্েলক িক্ষো
পো়ে। ভু িভোলব পরিচোরিত খোেযপেযগুরি ক্ষরতরস্থ লত পোলি অেবো গ্সগুরি গ্খলি খোেযজরনত অসুস্থতো (খোলেয
রবিরে়েো) সৃরি লত পোলি। প্রচরিত বো কিে গ্যমন- UPS, FedEx, USPS ইতযোরে এবং/অেবো যোিো
খুচিো গ্টোি কমসচোিী, চু রিরভরিক সিবিো কমসচোিী, UberEats (উবোিইেস), Instacart (ইনটোকোেস)
ইতযোরেি মলতো চু রিরভরিক সিবিো গ্সবোি মোধযলম বযরিিতভোলব সিবিো কলি েোলকন তোলেিলক রনলচ
উলেরখত শতস গুরি গ্মলন চিলত লব।
রি-রির ং/গ্টোর্িজ:
রশরপং বো সিবিো কিোি আলি অেসোি কিো এবং িোখো খোবোিগুরি স্বোস্থযসম্মত পদ্ধরতলত এবং প্রস্তুতকোিলকি
প্রল়েোজনী়েতো অনুযো়েী বজো়ে িোখলত লব। তোলকি রস্থত আইলেমগুরি পরিলবরিত তোপমোত্রো়ে সংিক্ষে কিো
গ্যলত পোলি। র মোর়েত আইলেমগুরিলক র মোর়েত অবস্থো়ে বজো়ে িোখলত 41°F বো তোি কম তোপমোত্রো়ে িোখলত
লব। পরিলবশিত উৎস গ্েলক েূিে এড়োলত সংিক্ষে ও পরিচোিনো কিলত লব এবং একটি টক রুম বো
রো লকি অেসোলিি জনয রনলবরেত ঘলি সংিক্ষে কিলত লব। যরে চু রিরভরিক সিবিো গ্সবো/গ্কোম্পোরন
বযব োি কলি েোলকন, তো লি পেযগুরি তু লি গ্নও়েোি আলিই উপযুিভোলব সংিক্ষে কিো ল়েলে তো রনরিত
করুন।
রিব র্েি সময় র্তো মোত্রো রন্য়ন্ত্রে:
র মোর়েত কিো প্রল়েোজন এমন সমস্ত খোবোি 41°F বো তোি কম তোপমোত্রো়ে বজো়ে িোখলত লব এবং র মোর়েত
আইলেমগুরিলক এমনভোলব পরিচোিনো কিলত লব যোলত তোিো েৃঢ়ভোলব র মোর়েত েোলক। এটি কিোি সবলচল়ে
কোযসকি উপো়ে ি ঠোণ্ডো়ে সংিক্ষলেি জনয রবলশিভোলব ততরি ইনসুলিলেে রশরপং পোত্র বো কুিোি বযব োি কিো
এবং উপযুি কুরিং মোধযম যুি কিো। আইস পযোকগুরি সিবিোল ি পুলিো প্ররে়েো জুলড় সঠিক তোপমোত্রো
বজো়ে িোখো রনরিত কিলত স ো়েতো কিলব। যরে িিম খোবোি সিবিো কিো ়ে, তলব সিবোিল ি সম়ে
খোবোলিি তোপমোত্রো অবশযই তোপমোত্রো বজো়ে িোখোি জনয রেজোইন কিো ইনসুলিলেে পোত্র বযব োি কলি 135°F
বো তোি গ্বরশ িোখলত লব।
ই-কমোসস সিবিোর্ ি জন্য র্তো মোত্রো রন্য়ন্ত্রে:
গ্মইি/ইন্টোিলনে বো সোধোিে বো লনি মোধযলম রশরপংল়েি জনয রবলশিভোলব রেজোইন কিো বোেগুরিি প্রল়েোজন
লত পোলি যো স লজ ক্ষরতরস্থ ়ে নো এবং পরিব লেি সম়ে সঠিক তোপমোত্রো রনরিত কলি। বযবহৃত রশরপং
পোলত্র পরিব ে জুলড় প্রল়েোজনী়ে তোপমোত্রো বজো়ে েোকলব তো যোচোই কিলত তবধতো পিীক্ষোি করপি জনয পোত্র
সিবিো কোিীলক অনুলিোধ করুন। পোশোপোরশ, িঙ পরিবতস নলযোিয সম়ে/তোপমোত্রো রনলেস শক অেবো
সম়ে/তোপমোত্রো ট্র্যোকোি বযব োলিি রবি়েটি রবলবচনো করুন যো রশপোিলক একটি চোক্ষু ি ইরিত বো সতকস তো
প্রেোন কলি গ্য পোত্রটি প্রল়েোজনী়ে তোপমোত্রো েোরড়ল়ে গ্িলে। ক্ষ়েশীি বো র মোর়েত খোবোি ব নকোিী পোলত্রি
বোইলি রনম্নরিরখত রটকোিগুরি বযব োি করুন: “গ্িরিজোলিলেে িোখুন” বো “র মোর়েত কলি িোখুন”।
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স্বোস্থ্যসম্মর্ত রিব ে:
খোবোি সিবিোল ি জনয বযবহৃত পোত্রগুরি এই বযব োলিি জনয রনলবরেত ও়েো উরচত এবং অবশযই
স্বোস্থযকি পদ্ধরতলত পরিষ্কোি ও িক্ষেোলবক্ষে কিো উরচত যোলত খোলেয গ্ভজোি বো খোবোি েূরিত নো ়ে।
খোেয সিবিোল ি উলেলশয বযবহৃত যোনবো ন অনয গ্কোলনো উলেলশয বযব োি কিো উরচত ন়ে। খোেয ন়ে
এমন সোমরী গ্যমন- িোসো়েরনক, সিঞ্জোম বো অরতরিি েো়েোিগুরি সিবিোল ি িোরড়লত খোবোি গ্েলক েূলি
িোখলত লব। সিবিোল ি রুেগুরি ভ্রমলেি সলবসোিম বযব োলিি জনয পরিকল্পনো কিো উরচত যোলত
সিবিোল ি বরধসত সম়ে এড়োলনো যো়ে, যো কুিোিগুরিলতও পেযগুরিি তোপমোত্রোলক প্রভোরবত কিলত পোলি।
সঠিক খোেয, রনিোপে খোেয পরিচোিনো চচসোি কেো স্মিে করিল়ে গ্েও়েোি জনয রো কলক একটি পযোমফ্ল্যোে,
ইলমি বো রটকোি আকোলি তেয সিবিো করুন: পরিষ্কোি করুন, পৃেক করুন, িোন্নো করুন, ঠোণ্ডো
করুন।
থ
ৃ কীকিে:
মোংস, রেম বো মোলেি মলতো কোাঁচো খোবোি অবশযই এমনভোলব পযোলকজ কলি পোঠোলনো উরচত যোলত এগুরি অনয
খোবোিগুরিলক েূরিত নো কলি, রবলশিত তোজো খোবোি যো আবোি িোন্নো নো কলিই খোও়েো লব। পৃেক বযোি,
বোে এবং/বো কুিোিগুরি এই প্রল়েোজনী়েতো পূিে কিোি সবলচল়ে কোযসকি উপো়ে। পযোলকরজং রনরবসলশলি কখনই
“গ্খলত প্রস্তুত” খোবোলিি উপলি কোাঁচো বো “িোন্নো কিলত লব” খোবোি িোখলবন নো।
সিবিো :
রো কিো যখন পেয র লেি জনয বোরড়লত েোলকন তখন সিবিোল ি বযবস্থো করুন। অিৃ ীত অবস্থো়ে খোবোি
েিজোি গ্িোড়ো়ে গ্িলখ আসো এরড়ল়ে চিুন গ্যখোলন গ্সগুরি তোপমোত্রো়ে ক্ষরতরস্থ লত পোলি অেবো কীেপতি,
গ্পোিো প্রোেী বো অনযলেি দ্বোিো নি লত পোলি। আেশসভোলব, স্থোনী়ে সিবিোল ি গ্ক্ষলত্র, সিবিোল ি জনয
একটি সম়ে রনধসোিে করুন যোলত রবলেতো এবং রো ক উভল়েই সম্মত ন। রশপে সিবিোল ি জনয, একটি
প্রতযোরশত সিবিোল ি সম়ে ও তোরিখ ঠিক করুন যোলত রো ক পেযটি র লেি বযবস্থো কিলত পোলি।

