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নির্ব াহী আদেশ 202.17 এর্ং 202.18 এর অন্তর্ব র্তী নিদেব শিা
COVID-19 প্রােুর্বাদর্র সময় প্রকাদশে মুখ ঢেদক রাখা প্রদয়াজি
17 এপ্রিল 2020
পটর্ূ নম:
2019 সাললর প্রিলসম্বলর, শ্বাস-িশ্বাস সংক্রান্ত এক নতু ন ধরলনর ররাগ, রনালেল কলরানাোইরাস
(COVID-19) শনাক্ত হলেলে। COVID-19 এর কারণ এক ধরলনর োইরাস (SARS-CoV-2) যা
কলরানাোইরাস নালের বৃহত্তর োইরাস রগালের অংশ। সম্প্রপ্রত, প্রনউ ইেকক সহ োপ্রককন যুক্তরালে কপ্রেউপ্রনটি
বযাপী COVID-19 এর সংক্রেণ ঘলেলে, রযখালন প্রনপ্রিত এবং তদন্তাধীন রকসগুপ্রলর উেে সংখযাই দ্রুত বৃপ্রি
পালে। COVID-19 এর কপ্রেউপ্রনটি-ওোইি ট্রান্সপ্রেশন কোলত গেনকর অযান্ড্রু এে. কুওলো এপ্রিপ্রকউটিে
অিকার 202-এর োধযলে আগ্রাসী পদলেপ গ্রহণ কলরলেন, রযেন, এই সংক্রােক ররালগর িসার রোকাপ্রবলাে
সংলশাপ্রধত পদলেপ হললা, সাধারণ জনসোগে আপ্রধকয এলাকালত অিলোজনীে বযবসার ইন-পাসকন অপালরশন
বন্ধ করার োধযলে োনুলের ঘনত্ব হ্রাস করা এবং রযলকালনা কারলণ রযলকালনা আকালরর বযপ্রক্তর অিলোজনীে
সোলবশ প্রনলেধ করা।
নির্ব াহী আদেশ:
প্রনবকাহী আলদশ 202.17, যা 15 এপ্রিল, 2020 এ জাপ্রর করা হে, রসখালন প্রনম্নপ্রলপ্রখত প্রনলদক শনাটি িদান
কলর:

শুক্রবার 17ই এপ্রিল, 2020 তাপ্ররখ, রাত 8ো রেলক দুই বেলরর রবপ্রশ বেসী এবং
প্রিপ্রকৎসাগতোলব েুখ-ঢাকলত সেে সকললক একটি সবকজনীন স্থালন এবং যখন সাোপ্রজক দূরত্ব বজাে
রাখা সম্ভব নে, বা যখন সাোপ্রজক দুরত্ব বজাে রাখলেন না, তখন তালদর নাক ও েুখ একটি
োস্ক প্রদলে ঢাকলত হলব বা েুখ-ঢাকা রপাশাক পপ্ররধান করলত হলব।
প্রনবকাহী আলদশ 202.18, যা 16 এপ্রিল, 2020 জাপ্রর করা হে, রযখালন প্রনম্নপ্রলপ্রখত প্রনলদক শনাটি িদান কলর:

রযলকালনা বযপ্রক্ত সরকাপ্রর বা রবসরকাপ্রর পপ্ররবহন বাহক বা অনযানয োড়া করা যানবাহন বযবহার
কলর, যালদর বেস দুই বেলরর এবং প্রিপ্রকৎসাগতোলব েুখ-ঢাকলত সেে, এই ধরলনর ভ্রেলণর সেে
তারা নালকর ও েুলখর উপর একটি োস্ক বা েুলখর আবরণ বযবহার করলবন; রযলকালনা বযপ্রক্ত এই
ধরলনর সরকাপ্রর বা রবসরকাপ্রর পপ্ররবহন পপ্ররিালনা করলেন, একইোলব েুখ রঢলক বা োস্ক পরলবন
যা নাক ও েুখ জুলড় োলক যখন এই ধরলনর গাপ্রড়লত রকানও যােী োকলবন। এই প্রনলদক শনাটি
প্রনবকাহী আলদশ 202.17,17 এপ্রিল 2020, শুক্রবার রাত 8 োে একই পিপ্রতলত কাযককর হলব।

নিদেব শিা:
বযপ্রক্ত যখন তারা একটি সবকজনীন স্থালন বা অবস্থাে োকলব, তখন যা তার আলে বা অনযোে রয রকান
োলব সংগ্রহ কলরলেন তা তালদর েুখ আবরণ ফ্যাশলনর অংশ প্রহলসলব পপ্ররধান করলত হলব এবং:
•

অনযানয বযপ্রক্তর রেলক েে ফ্ু ে দূরলত্ব োকলবন; বা

•

রকান পপ্ররপ্রস্থপ্রতলত বা রসটিং-এ রযখালন তারা অনযানয বযপ্রক্তর রেলক েে ফ্ু ে দূরত্ব বজাে
রাখলত অেে; বা

•

সরকাপ্রর বা রবসরকাপ্রর পপ্ররবহলন বা োড়া করা গাপ্রড়লত যখন োকলবন।

েুখ রঢলক রাখা েলধয অন্তেুক ক্ত োকলব, প্রকন্তু এতেু কুর েলধয সীোবি নে, কাপড় (উদা: বাপ্রড়লত ততপ্রর
রসলাই করা কাপড়, কুইক কাো, বন্দনা), সাপ্রজককযাল োস্ক, N-95 ররসপাইলরের এবং রফ্স প্রসল্ড। দো
কলর ররাগ প্রনেন্ত্রণ এবং িপ্রতলরালধর "কলরাোইরাস ররাগ 2019 (COVID-19)" এর রসন্টালরর ওলেবসাইলে
প্রেপ্রজে করুন, রযখালন েুলখর কাপলড়র কোর এবং অনযানয ধরলনর বযপ্রক্তগত িপ্রতরোেূলক সরঞ্জাে
(PPE) এবং রসইসালে তালদর বযবহার, পপ্ররষ্কার এবং প্রনষ্পপ্রত্ত প্রনলদক শাবলী সংক্রান্ত তেয পালবন। দো কলর
েলন রাখলবন রয সবলিলে িপ্রতরোেূলক PPE (উদা: N-95 ররস্পাইলরেরস) স্বাস্থয পপ্ররলেবা কেীলদর জনয
এবং জরুরী প্রনরাপত্তা কেীলদর জনয অতীব িলোজন এবং তাই ওই রসটিংলসর জনয অগ্রাপ্রধকালরর প্রেপ্রত্তলত
তালদরলক এগুললা সরবরাহ করা উপ্রিত।
উপলর উলেপ্রখত পপ্ররপ্রস্থপ্রতলত এবং রসটিংলস বযপ্রক্তর একটি েুখ আবরণ বযবহার করা িলোজন, যপ্রদ তারা দুই
(2) বের বেলসর রিলে বড় হে এবং প্রিপ্রকৎসাগতোলব েুখ-ঢাকা সহয করলত সেে হে। যপ্রদ একটি েুখ
আবরণ িপ্রতবন্ধকতার সৃপ্রি কলর বা অনযোে একএজন বযপ্রক্তরস্বালস্থযর েপ্রত কলর বা যপ্রদ বযপ্রক্ত দুই (2)
বের বেলসর রিলে বড় না হে, তাহলল তার এেন আবরণ বযবহার করার িলোজন নাই। উপরন্তু,
িলোজনীে বযবসা পপ্ররিালকগণ এবং আইন িলোগকারী কতৃক পে প্রিপ্রকৎসাগত বা অনযানয স্বাস্থয অবস্থার
কারলণ একটি েুখ কোর পপ্ররধান করলত অস্বীকার কলর এেন রকান বযপ্রক্তর কাে রেলক প্রিপ্রকৎসা সংক্রান্ত
বা অনযানয িকুলেলন্টশন জনয অনুলরাধ করলত বা িলোজনীে প্রনলেধাজ্ঞা জাপ্রর করলত তালদর প্রনলেধ করা
হললা।
প্রনবকাহী আলদশ 202.17 বা 202.18 প্রকেু িলোজনীে বযবসার বাধযবাধকতা অপসারণ করলব না, রসইসালে
রাে ও স্থানীে সরকার এলজপ্রন্স এবং কতৃক পে, েুখ আবরণ রজাগাড় করলবন বা অনযোে রযলকালনা উপালে
িাপ্ত হলবন এবং বযবহার করলবন, এবং কেকিারীলদর জনয যালদর জনসাধারলণর সালে সরাসপ্রর রযাগালযাগ
করার িলোজন তালদর জনযকাজ করার সেে প্রবনাখরলি েুখ আবরণ সরবরাহ করলবন, প্রনবকাহী আলদশ
202.16 অনুযােী।
যােী পপ্ররবহলনর সেে েুখ রঢলক রাখার জনয িলোজনীে সরকাপ্রর ও রবসরকাপ্রর পপ্ররবহন অপালরেরলদর
উপ্রিত প্রনউ ইেকক রেে প্রিপােকলেন্ট অব রহলে (New York State Department of Health)-এর "গির্যাহী
আদেশ 202.16 এর অন্তর্যর্তী গিদেয শিার পরািশয অিুসরণ করদর্ত হদর্ ের্খাদি COVID-19 প্রােুর্যাদর্র সিয়
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জিসাধারদণর সদে আলাপচাগরর্তার সিয় সরকাগর ও ের্সরকাগর কিযচারীদের কীর্াদর্ িুখ আর্রণ র্যর্হার
করদর্ত হদর্ র্তা েেওয়া আদে", আরও তলেযর জনয যা 14 এপ্রিল, 2020-এ জাপ্রর করা হলেলে।
অনর্তনরক্ত র্তথ্ে:
প্রনউ ইেকক রেে স্বাস্থয দপ্তলরর কলরানাোইরালসর (COVID-19) ওলেবসাইে
https://coronavirus.health.ny.gov/
োপ্রককন যুক্তরালের ররাগ প্রনেন্ত্রণ ও িপ্রতলরাধ কলরাোইরাস (COVID-19) ওলেবসাইে
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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