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খুচিা মুরি দিাকাননি জনয হালনাগািকৃত অন্তবব তীকালীন রননিব রিকা
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উনেিয
খুচরা িুমি দিাকানর্র িামিক/পমরচািক ও গ্রাহকনির জর্য দেই েকি অমিমরক্ত েিকন িােহ এই মর্নিন মশকা
তিমর করা হনেমিি যানি এই দেটিংনে জর্স্বানযযর জরুমর অবযার েিে মর্উ ইেনকন র িুবনি জর্নগাষ্ঠীর
েুরক্ষাে েহােিা করা যাে। খুচরা িুমি দিাকানর্ িামিক/পমরচািকগণনকও প্রনোজর্ীে খুচরার জর্য স্বাযয
মবভানগর অন্তবনিীকািীর্ মর্নিন মশকা দিনর্ চিনি হনব।
এই মর্নিন শর্ার উনেনশয, খুচরা িুমি দিাকানর্র অন্তভুন ক্ত হনব, মকন্তু িানিই েীিাবদ্ধ থাকনব র্া,
েুপারিানকন ট, দবামিগাে, দবকামর, মবনশষত্ব িানকন ট, েুপারনটার যা িুমিখার্ার োিগ্রী মবমি কনর এবিং
ওেযারহাউজ ক্লাবগুমি।
পটভূ রম
2020 োনির 7 িাচন, িামরনখ, গভর্নর অযান্ড্রু এি. কুওনিা COVID-19 এর পমরনপ্রমক্ষনি একট জরুমর
অবযা দ াষণা কনর মর্বনাহী আনিশ 202 জামর কনরমিনির্। উপরন্তু 2020 োনির 20 িাচন িামরনখ
গভর্নর কুওনিা "িাটল্ডাজ ি (Matilda’s Law)" দ াষণা কনরর্, যা মর্উ ইেনকন র েবনচনে ঝুুঁ মকপূণন
জর্নগাষ্ঠীগুমিনক COVID-19 দথনক েুরমক্ষি রাখার জর্য দবশ মকিু প্রস্তাবর্া, যার িনযয রনেনি 70 বির
বা িার দবমশ বেেী িার্ুষ, যানির েিংকটাপন্ন ইমিউর্ মেনটি ও অন্তমর্নমহি অেুযিা রনেনি। এই মর্উ
ইেকন বােীনির বামিনি থাকা উমচি এবিং পমরবানরর েিেয বা মর্ষ্ঠ বন্ধু নির যানির েহােিার প্রনোজর্,
িানির িনযয োক্ষাৎ েীমিি রাখা উমচি।
েিগ্র মর্উ ইেকন জুনি COVID-19 এর কমিউমর্ট ট্রান্সমিশর্ নটনি। মর্উ ইেকন বােীরা িামেত্ব গ্রহণ
কনরনি এবিং িুখ দেনক রাখার প্রনোজর্ীেিা ও োিামজক িূরনত্বর আনিশ দিনর্ চিনি, যার ফনি এই দটট
েিংিিনণ দিনশর েবনমর্ম্ন স্তনর আেনি পানর। 2020 োনির 26 এমপ্রি, িামরনখ গভর্নর কুওনিা দিটা
চামিি, আঞ্চমিক মবনেষনণর উপর মভমি কনর পযনােিনি মর্উ ইেনকন র মশল্প ও বযবো-বামণজয পুর্রাে চািু
করার এক পযনােিনি পদ্ধমির দ াষণা কনরমিনির্, যা দটটনক েফিভানব প্রাে েকি বযবো প্রমিষ্ঠার্ ও
মশল্পনক েফিভানব পুর্রাে দখািার েুনযাগ কনর দিে যা জর্স্বাযয ও মর্রাপিা রক্ষা কনর।
সাধািণ জনগণনক প্রভারবত কিাি রননিব রিকা
খুচরা িুমি দিাকার্গুমির উমচি শুযুিাত্র প্রবীণনির এবিং েিংকটাপন্ন ইমিউর্ মেনটি থাকা িার্ুষনির েকাি
06.00 দথনক 08.00-টার িনযয দকর্াকাটা করনি দিওো, দিাকার্ দখািার প্রথি ণ্টাে অথবা োযারণ
জর্গনণর জর্য দিাকার্ দখািার আনগ, যমি িা েম্ভব হে।
উপরন্তু, খুচরা িুমি দিাকার্গুমির উমচি দেই েকি মর্নিন শর্া দিনর্ চিা যা গভর্নর অযান্ড্রু এি. কুওনিা,
কৃ মষ ও বাজার মবভাগ (Department of Agriculture and Markets) এবিং স্বাযয মবভাগ (Department
of Health, DOH) প্রিার্ কনরনি, যার িনযয আনি "খািয উৎপাির্ বযবযা এবিং খানিযর খুচরা দিাকার্
COVID-19 এর জর্য পমরষ্কার ও জীবাণুিুক্ত করার জর্য অন্তবনিী মর্নিন মশকা" (Interim Guidance for
Cleaning and Disinfection of Food Manufacturing Facilities or Food Retail Stores for

COVID-19) এবিং "মবস্তার বন্ধ করুর্" (STOP THE SPREAD) দপাটার।
খুচরা িুমি দিাকার্ িানির প্রমিট খুচরা দিাকানর্র প্রনবশদ্বানর মর্নচ দিওো বা অর্ুরূপ দপাট করা উমচি:
*** েকি গ্রাহকনক দর্াটশ ***
COVID-19 জর্স্বাযয জরুমর মেমর্ের এবিং েিংকটাপন্ন ইমিউর্ মেনটি এর জবানব
জর্গণনক েকাি 6টা দথনক েকাি 8 টার িনযয দকর্াকাটা করার পরািশন দিওো হে,
কিনকানের প্রথি ণ্টার েিে অথবা োযারণ জর্গনণর জর্য
দিাকার্ দখািার আনগ।
COVID-19 মবস্তার প্রমিনরায করনি োহাযয করার জর্য, পদ্ধমি এবিং েরবরাহ েযানর্ থাকা উমচি এবিং
েঠিক হাি এবিং শ্বােযনের স্বাযযমবময উৎোমহি করার জর্য উপিব্ধ রাখা উমচি, দেই োনথ উচ্চ-ঝুুঁ মকর
অবযার্গুমি (দযির্- মবশ্রািাগার, প্রনবশপথ, প্রযার্, মবিে যনির টামিনর্াি, ইিযামি), পমরষ্কার ও
জীবাণুিুক্ত রাখার উমচি েব খুচরা িুমির দিাকানর্। দরমজটানর মবিে দকনের টামিনর্ািেহ োরা মির্
প্রােশই স্পশন করা হে এির্ যার্গুমি জীবাণুিুক্ত করার প্রমিো যামপি থাকা উমচি।
োিামজক িূরত্ব ও ভানিা স্বাযযমবমযর প্রচার করার মেগনর্জ একট েুস্পষ্ট জােগাে দপাট করা উমচি এবিং
েব কিীনির দটনটর খুচরা খািয দিাকানর্র মর্নিন মশকানি দয দপ্রানটাকি যামপি আনি িা স্মরণ কমরনে দিওো
উমচি।
খুচিা মুরিি দিাকাননি মারলক/পরিচালকনিি প্রভারবত কিা রননিব িনা
খুচরা িুমি দিাকার্গুমির মর্ম্নমিমখি দটার মর্রাপিা বযবযাগুমি বাস্তবাের্ করা উমচি:
• কিী ও গ্রাহকনির জর্য দযখানর্ই েম্ভব 6 ফু নটর োিামজক িূরত্ব বজাে রাখা, এর প্রচার করা।
খুচরা িুমি দিাকানর্র একট মর্নিন শক বযবহার করার কথা মবনবচর্া করা উমচি, দযির্- দিনঝর
িাকন ানরর বযবহার দচক আউট িাইনর্ বা দযনকানর্া অবযানর্ দযখানর্ গ্রাহক একমত্রি হর্ (দযির্উপানিে িাইর্, িািংে বা িানির কাউন্টার ইিযামি) যানি দিখানর্া যাে গ্রাহকরা দকাথাে িাুঁিানবর্
পরস্পনরর িনযয 6 ফু ট িূরত্ব বজাে রাখার জর্য।
• খুচরা িুমি দিাকার্গুমির উমচি খুচরা পনণযর স্পশন মবন্দুগুমি কিানর্ার দচষ্টা করা এবিং গ্রাহকনির
িানির মর্জস্ব দকর্াকাটা বযানগ ভরার উৎোমহি করা, যমি িা েম্ভব হে।
• দযনকানর্া েিে দিাকানর্ গ্রাহনকর েিংখযা েীমিি কনর কিীেহ দিাকানর্র যারণক্ষিিার 50% করার
দচষ্টা করা।
• গ্রাহকনির জর্য প্রনবশদ্বারগুমিনি কাটনগুনিানি জীবাণুর্াশক ওোইপ প্রিার্ করা, কযাশ দরমজটার
এবিং/অথবা অর্যার্য উপযুক্ত অবযানর্, দযির্ করা েম্ভব।
• মর্মিি করা দয গরি বা ঠাো প্রাক-প্রস্তুি খাবার দিমিভামর বা দটক-আউনটর জর্য শুযুিাত্র
পাওো যাে।
• দকার্ মবর্ািূনিযর দখািা র্িুর্া বা আস্বাির্ বন্ধ করা, যার িনযয আনি দিমি স্লাইে বা প্রস্তুি করা
খািয।
• পমরষ্কারভানব মচহ্ন দপাট করুর্, মর্নচ, দিাকানর্র বাইনর ও দিাকানর্র দভিনর মর্ম্নমিমখি মচহ্নগুনিা
দপাট করুর্:
o িুখ দেনক রাখা
• বিন িার্ দটট আইর্ অর্ুযােী, খুচরা দটারগুমিনি অবশযই িুখ দেনক রাখা উমচি। িুই
বিনরর দবমশ বেেী এবিং মচমকৎোগিভানব িুখ দেনক রাখা েহয করনি েক্ষি দযনকানর্া
বযমক্তনক কাযনমর্বনাহী আনিশ 202.17 এবিং 202.18 এবিং দেগুমির দকানর্া পরবিী
আনিশ ও এর উিরামযকারী ও স্বাযয মর্েেনণর মবভানগর োবপাটন 66-3 ("োবপাটন 66-3") অর্ুযােী প্রকানশয মর্নজর র্াক ও িুখ দকানর্া িাস্ক বা কাপনির তিমর িুনখর
আবরণ মিনে দেনক রাখনি হনব। আনরা দিখুর্ 17 এমপ্রি, 2020 িামরনখর মর্বনাহী
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আনিশ 202.17 এবিং 202.18 এর অন্তবনিী মর্নিন শর্া অর্ুযােী COVID-19 প্রািুভনানবর
েিে প্রকানশয িুখ দেনক রাখা প্রনোজর্।
খুচরা খািয মবনিিারা ও িানির পনক্ষ যারা অর্ুনিামিি িারা দযনকানর্া বযমক্তনক ভমিন
করনি অস্বীকার করনবর্ যা দিনর্ চিনি বযথন হে এবিং অবশযই োবপাটন 66-3 এর
েিস্ত মর্নিন শর্া এবিং দযনকানর্া প্রনযাজয মর্নিন মশকা দিনর্ চিনি হনব। দিখুর্:
https://regs.health.ny.gov/sites/default/files/pdf/emergency_regulations/Enforc
ement%20of%20Social%20Distancing%20Measures.pdf
এই শনিন দয এই মর্নিন শর্াট আনিমরকার্ উইথ মিনজমবমিট অযাক্ট (American with
Disabilities Act) বা মর্উ ইেকন দটট বা মর্উ ইেকন মেট মহউিযার্ রাইটে আইনর্র
(New York City Human Rights Law) দকানর্া প্রমবযার্ অথবা আইনর্র অর্য দকানর্া
প্রমবযানর্র োনথ োিঞ্জেযপূণন পদ্ধমিনি প্রনোগ করনি হনব।
িহািামরর প্রািুভনানবর েিে জর্গনণর োনথ দযাগানযাগ করার েিে েরকামর ও

দবেরকামর কিনচারীনির জর্য প্রনোজর্ীে মর্নিন মশকা 202.16-এর উপর জর্গনণর োনথ
দযাগানযাগ করার েিে মর্নোগকিন ানির অবশযই মবর্ািূনিয িাস্ক েরবরাহ করনি হনব যা
14 এমপ্রি, 2020 িামরনখ COVID-19 অর্ুোনর বমণনি।
েম্ভব হনি একোনথপমরবানরর একজর্ েিেয দিাকার্ দকর্াকাটা করুর্।
েঠিকভানব বযমক্তগি প্রমিরক্ষািূিক েরঞ্জাি বযবহার বামিি করুর্। দেগুমি দিাকানর্ বা
শমপিং কানটন দরনখ যানবর্ র্া।
দিাকানর্ অর্ুনিামিি বযমক্তনির েিংখযার উপর রাখা েীিাবদ্ধিা দিনর্ চিা।
প্রবীণনির এবিং েিংকটাপন্ন ইমিউর্ মেনটি থাকা িার্ুষনির জর্য মবনশষ দকর্াকাটার েিে দিনর্
চিা।
িুখ দেনক রাখা বযমক্তর প্রমি তবষিযিূিক বযবহার করনবর্ র্া।
যখর্ েম্ভব গণ মবশ্রািাগারেহ হাি দযাোর েুমবযা, দেই োনথ অযািনকাহি মভমিক হযান্ড
েযামর্টাইজার প্রিার্ করা।

খুচরা িুমি দিাকার্গুমির উমচি িানির কিনচারীনির জর্য মর্ম্নমিমখি মর্রাপিা বযবযা বাস্তবাের্ করা:
• কিীনির বযমক্তগি প্রমিরক্ষািূিক েরঞ্জাি পমরযার্ করার অর্ুিমি দিওো যার িনযয রনেনি দফেিাস্ক
এবিং গ্লাভে। এগুনিা অবশযই কিীনির প্রিার্ করনি হনব। কিীনির মর্জস্ব দফেিাস্ক ও গ্লাভে পরার
অর্ুিমিও দিওো হনেনি।
• যিটা েম্ভব, COVID-19 এর ঝুুঁ মক েম্পন্ন কিীনির (দযির্: "িাটল্ডা আইর্" এর অযীনর্ মবনবমচি
বযমক্তরা) গ্রাহকনির েিংস্পনশন কি আেনি হে এির্ তবকমল্পক কানজ মর্নোগ করা উমচি অথবা েম্ভব
হনি, িানির বামিনি থাকনি দিওো উমচি।
• যারা িাস্ক পরনি পানরর্ র্া িানির যুমক্তেঙ্গি যার্ প্রিার্ করুর্।
• োযয িনিা েঠিক পমরষ্কার এবিং/অথবা জীবাণুর্াশ করার জর্য প্রমিমির্ একট মর্মিন ষ্ট েিনের জর্য
দিাকার্ বন্ধ করা।
• যখর্ প্রনোজর্ হনব হাি দযাোর জর্য িখর্ কিীনির যনথষ্ট মবরমির েিে প্রিার্ করা।
• মর্নিন মশকাে বমণনি মর্নিন শাবিী দিনর্ চিুর্:
• DOH https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/04/doh_covid19_eo20216
employeefacecovering_041420.pdf
• স্বাযয মবভাগ, (Department of Health, DOH) এবিং দরাগ মর্েেণ ও প্রমিনরায দকে (Centers
for Disease Control and Prevention, CDC) দ্বারা মর্যনামরি পমরচ্ছন্নিার মর্নিন শর্া দিনর্ চিুর্:
o DOH – https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/agmdoh_covid19_cleaningfoodstores_rev_041820.pdf
o CDC – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essentialgoods- services.html
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রনউ ইয়কব দেনটি COVID-19 এি প্ররতরিয়া সম্পরকবত অরতরিক্ত তনযযি জনয অনুগ্রহ কনি দিখুন:
মর্উ ইেকন দটট স্বাযয িপ্তর (New York State Department of Health)এর
COVID-19 ওনেবনপজ:
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/
ইউর্াইনটি দটটে দেন্টার ফর মিমজজ কনরাি এন্ড মপ্রনভর্শর্ COVID-19 ওনেবনপজ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
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দটানর প্রনবনশর জর্য মেগনর্নজর উিাহরণ:

*** সকল খুচিা গ্রাহকনক দনাটিি ***
COVID-19 জর্স্বাযয জরুমর অবযা (COVID-19 PUBLIC HEALTH EMERGENCY) এবিং মর্উ
ইেকন দটট পাবমিক দহিথ দরগুনিশর্ (NEW YORK STATE PUBLIC HEALTH REGULATION)
10 NYCRR োবপাটন 66-3 এর জবানব
দিাকান মারলকিা মুখ ঢাকা নয় এমন গ্রাহকনিি প্রনবিারধকাি অস্বীকাি কিনব

দকর্াকাটার েিে েকি গ্রাহকনক অবিযই েব েিে িুখ দেনক রাখনি হনব

(1)

একোনথ দকবি একজর্ পমরবানরর েিেয দকর্াকাটা করা উমচি
বযমক্তগি প্রমিরক্ষািূিক েরঞ্জাি দিাকানর্র েীিাবদ্ধিা দিনর্ বামিনি অপোরণ করনি হনব
গ্রাহকনির বেস্ক ও েিংকটাপন্ন ইমিউর্ মেনটি থাকা বযমক্তনির জর্য মবনশষ দকর্াকাটার েিে দিনর্
চিা উমচি
(1) মবনশষ কনর, দয দকউ িুই বিনরর দবমশ বেেী ও মচমকৎোগিভানব িুখ দেনক রাখনি েক্ষি হনি জর্েম্মুনখ িাস্ক বা কাপি মিনে
িানির র্াক ও িুখ দেনক রাখনি হনব।

COVID-19 জর্স্বাযয জরুমর বেস্ক ও েিংকটাপন্ন ইমিউর্ মেনটি থাকা বযমক্তনির েকাি 6টা দথনক
েকাি 8টার িনযয, কিনকাে চিার প্রথি

ণ্টাে অথবা োযারণ জর্গনণর জর্য দিাকার্ দখািার আনগ

দকর্াকাটা করার পরািশন দিওো হনিা।

