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পটভূ শ্লি
মর্উইয়কন অঙ্গরাজ্যের স্বাস্থ্ে মর্ভাগ (New York State Department of Health, NYSDOH) ডর্াজ্ভল
কজ্রার্াভাইরাস 2019 (COVID-19) দ্বারা সৃষ্ট শ্বাসর্জ্ের অসুস্থ্তার প্রাদুভনার্ ঘমর্ষ্ঠভাজ্র্ পর্নজ্র্ক্ষণ করজ্ে, র্া
চীজ্র্র হুজ্র্ই প্রজ্দজ্শর উহার্ মসটিজ্ত প্রথি সর্াক্ত হয় এর্ং র্ার ক্রির্র্নিার্ সংক্রিণ অর্োহত রজ্য়জ্ে। 2020
সাজ্লর 3 িাচন র্ুক্তরাষ্ট্র প্রথি এই ভাইরাস র্েমক্ত ডথজ্ক র্েমক্তজ্ত েম়িজ্য় র্াওয়ার মর্মিত উদাহরজ্ণর কথা
যার্ায়, এর্ং মর্উইয়কন অঙ্গরাজ্যে মর্ষয়টি মর্মিত করা হজ্য়জ্ে।
2019 সাজ্লর ডর্াজ্ভল কজ্রার্াভাইরাস হালকা ডথজ্ক গুরুতর শ্বাসকজ্ষ্টর লক্ষজ্ণর কারণ হজ্ত পাজ্র:
• কামশ
• জ্বর
• শ্বাস যমর্ত সিসো (শ্বাসকষ্ট)
• মর্উজ্িামর্য়া
ডরাগ মর্য়েণ ও প্রমতজ্রার্ ডকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এই িুহূজ্তন মর্শ্বাস
করজ্ে ডর্, এই ভাইরাজ্সর সংস্পজ্শন র্াওয়ার পজ্র সর্নমর্ম্ন 2 মদর্ র্া সজ্র্নাচ্চ 14 মদজ্র্র িজ্র্ে লক্ষণ ডদখা মদজ্ত
পাজ্র।
ডর্সর্ র্েমক্ত উপসগন অর্ুভর্ করজ্ের্ এর্ং সম্ভার্ে উজ্দ্বজ্গর এলাকায় ভ্রিণ কজ্রজ্ের্, অথর্া এির্ কাজ্রা সংস্পজ্শন
এজ্সজ্ের্ মর্মর্ এই এলাকায় ভ্রিণ কজ্রজ্ের্, তাজ্দর উমচৎ সরাসমর (র্েমক্তগতভাজ্র্) মচমকৎসা গ্রহজ্ণর আজ্গ তাজ্দর
স্বাস্থ্ে পমরচর্না প্রদার্কারীজ্ক কল করা।
এই পমরমস্থ্মত দ্রুত র্দজ্ল র্াজ্ে। হালর্াগাজ্দর যর্ে অর্ুগ্রহ কজ্র মর্য়মিত NYSDOH ওজ্য়র্সাইট
https://health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/ এর্ং CDC-র র্জ্ভল কজ্রার্াভাইরাস ওজ্য়র্জ্পয
ডদখজ্র্র্।
উদেিয: এই দমলল গৃহহীর্জ্দর আর্াসর্ সরর্রাহকারী এর্ং সহায়ক আর্াসর্ সংমিষ্ট প্রমতষ্ঠার্, এর্ং এ যাতীয়
প্রমতষ্ঠাজ্র্র ডরফাজ্রল প্রদার্কারী প্রমতষ্ঠার্জ্ক COVID-19 সম্পমকন ত মর্জ্দন শর্া প্রদার্ কজ্র। এই র্মথ ডর্
প্রমতজ্রার্িূলক র্ের্স্থ্ার মর্জ্দন শর্া প্রদার্ কজ্র তা COVID-19 সংক্রিণ এ়িাজ্ত এর্ং COVID-19 রজ্য়জ্ে র্জ্ল
জ্ঞাত র্া সজ্েহভাযর্ র্া COVID-19-এর যর্ে অর্ুসন্ধাজ্র্র আওতার্ীর্ র্েমক্তজ্দর র্ের্স্থ্াপর্ার যর্ে ডপ্রাজ্টাকল
মহসাজ্র্ গ্রহণ করা ডর্জ্ত পাজ্র। এই মর্জ্দন মশকা COVID-19 এর মর্স্তার ডরার্ এর্ং অর্ুসন্ধাজ্র্র আওতার্ীর্
র্েমক্তজ্দর র্ের্স্থ্াপর্ার যর্ে সর্ন সাম্প্রমতক ডরাগ মর্য়েণ ও প্রমতজ্রার্ ডকন্দ্র এর্ং NYSDOH এর সুপামরজ্শর
মভমিজ্ত প্রণীত। কাোকামে র্া ঘমর্ষ্ঠভাজ্র্ র্সর্াসকারী র্েমক্তজ্দর সংখোর কারজ্ণ গৃহহীর্ র্েমক্তজ্দর আশ্রজ্য়র িজ্তা
সিাজ্র্শ ডকন্দ্র র্া প্রমতষ্ঠার্ মর্জ্শষভাজ্র্ সংক্রািক ডরাগ মর্স্তাজ্রর যর্ে ঝুুঁ মকপূণন। COVID-19 এর প্রাদুভনাজ্র্র
ঝুুঁ মক হ্রাস করজ্ত এসর্ ডকন্দ্র পমরচালর্াকারীজ্দর অর্শেই পদজ্ক্ষপ মর্জ্ত হজ্র্। আপর্ার কিনসমূ চর ডর্তৃ ত্ব

-2এর্ং কিীজ্দর সাজ্থ এই তথে পর্নাজ্লাচর্া এর্ং আপর্ার কিনসূমচর র্ীমত ও ডপ্রাজ্টাকলগুজ্লাজ্ত প্রজ্য়াযর্ীয় সিন্বয়
করজ্র্র্।
COVID-19 সম্পমকন ত অমতমরক্ত মর্জ্দন শর্ার যর্ে স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্ে মর্ভাজ্গ ডর্াগাজ্র্াগ করার যর্েও উৎসামহত করা
হজ্ে।
এই র্মথ মর্ম্নমলমখত মর্ষয়গুজ্লা আওতায় মর্জ্য়জ্ে:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

প্রমতষ্ঠার্/ডকজ্ন্দ্রর সংজ্কত
কিী ও আর্াসজ্র্র স্বাস্থ্েমর্মর্
প্রমতষ্ঠার্ পমরষ্কার করা
ডরমসজ্েন্ট মিমর্ং ডপ্রাজ্টাকল
প্রস্তুমতর যর্ে অর্োর্ে পদজ্ক্ষপ
আরও তথে এর্ং উপকরণ

A. প্রশ্লিষ্ঠান/রকদের সংদকি
ডসর্াদাতাজ্দর তাজ্দর র্ামসো ও কিীজ্দরজ্ক উত্সামহত করা এর্ং মশক্ষা ডদয়ার যর্ে মশক্ষািূলক উপকরণ
সরর্রাহ ও ডপাস্ট করার পরািশন ডদয়া হজ্ে: সুপামরশকৃ ত উপকরজ্ণর িজ্র্ে রজ্য়জ্ে:
https://health.ny.gov/publications/13067.pdf https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet-chinese.pdf

B. কিী ও আবাসদনর স্বাস্থ্যশ্লবশ্লি
সিস্ত র্ামসো, কিী এর্ং ডস্বোজ্সর্ীর উমচত:
•

কিপজ্ক্ষ 20 ডসজ্কজ্ের যর্ে সার্ার্ ও পামর্ মদজ্য় হাত র্ুজ্য় ডফলা র্া সার্ার্ ও পামর্ পাওয়া র্া ডগজ্ল
হোে সোমর্টাইযার র্ের্হার করা। সার্ার্ এর্ং পামর্ মদজ্য় অন্তত 20 ডসকজ্ের যর্ে মর্য়মিত হাত ডর্াওয়া।
− খাওয়ার আজ্গ;
− হাুঁমচ, কামশ, র্া র্াক ঝা়িার পজ্র;
− ডরস্টরুি র্ের্হার করার পজ্র;
− খার্ার মর্জ্য় কায করার আজ্গ;
− দূমষত হজ্ত পাজ্র এির্ র্স্তু পৃষ্ঠ স্পশন র্া পমরষ্কার করার পজ্র; এর্ং
− কমম্পউটার মকজ্র্ােন এর্ং িাউজ্সর িজ্তা ডর্ৌথভাজ্র্ র্ের্হৃত সরঞ্জাি র্ের্হাজ্রর পজ্র।

র্মদ সার্ার্ এর্ং যল র্া পাওয়া র্ায়, তাহজ্ল অোলজ্কাহল মভমিক হোে সোমর্টাইযার র্ের্হার করুর্।
অোলজ্কাহল-মভমিক হোে সোমর্টাইযাজ্রর র্ের্হার সর্সিয় প্রাপ্তর্য়স্কজ্দর তত্ত্বার্র্াজ্র্ করা উমচত।
• শ্বাস-প্রশ্বাজ্সর র্থার্থ স্বাস্থ্েমর্মর্ চচনা:
− টিসুে র্া কর্ুইজ্য়র ডকাজ্ণ কামশ এর্ং হাুঁমচ ঢাকা; এর্ং
− র্ের্হাজ্রর সাজ্থ সাজ্থ িয়লা টিসুের র্ের্স্থ্াপর্া করা।
• অসুস্থ্ র্েমক্তজ্দর সাজ্থ ঘমর্ষ্ঠ সংস্পশন এম়িজ্য় চলজ্র্র্।
• র্া-ডর্ায়া হাত মদজ্য় আপর্ার ডচাখ, র্াক, িুখ ডোুঁজ্র্র্ র্া।
• প্রায়শই স্পশন করা হয় এির্ র্স্তু এর্ং পৃষ্ঠতল র্ারর্ার পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত করজ্র্র্।
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কিী এর্ং ডস্বোজ্সর্ীরা ডর্ র্থার্থ স্বাস্থ্েমর্মর্র চচনা সম্পজ্কন সঠিকভাজ্র্ প্রমশক্ষণ প্রাপ্ত, ডসর্াদাতাজ্দর তা
মর্মিত করা উমচত। মর্জ্দন মশত হজ্ল উপর্ুক্ত র্েমক্তগত সুরক্ষািূলক সরঞ্জাি (Personal Protective
Equipment, PPE) র্ের্হার করজ্র্র্। অর্ুগ্রহ কজ্র িজ্র্ রাখজ্র্র্, সরাসমর পমরচর্না করা র্া হজ্ল
COVID-19 প্রমতজ্রাজ্র্র যর্ে উদ্ভূ ত ডফাুঁটা এর্ং সংস্পশন ডথজ্ক সতকন তার মর্ষজ্য় সুপামরশ করা হয়।
সরাসমর স্বাস্থ্েজ্সর্ার পমরজ্ষর্া গ্রহণকারী ডরাগীজ্দর যর্ে অর্ুগ্রহ কজ্র ডদখুর্:
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/।
অসুস্থ্ হজ্ল কিীজ্দর র্াম়িজ্ত থাকজ্ত উৎসামহত করা উমচত।
C. প্রশ্লিষ্ঠান পশ্লরষ্কার করা
প্রায়শই স্পশন করা হয় এির্ র্স্তু এর্ং পৃষ্ঠতল পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত
রাখজ্র্র্। মর্য়মিত পমরষ্কার করা
িয়লা র্ুক্ত এর্ং প্রায়শই স্পশন করা হয় এির্ পৃষ্ঠ ডরাগযীর্াণুর আর্ার, এর্ং এর ফজ্ল অর্োহতভাজ্র্
সংক্রিণ ঘটজ্ত পাজ্র। সুতরাং, পজ্রাক্ষ সংস্পজ্শনর (দূমষত পৃজ্ষ্ঠর িার্েজ্ি সংক্রিণ) িার্েজ্ি ডরাগ সংক্রমিত
হজ্ত পাজ্র এির্ ডরাগযীর্াণুর যর্ে মর্মভন্ন র্েমক্ত কতৃন ক প্রায়শই স্পশন করা পৃজ্ষ্ঠ অমতমরক্ত িজ্র্াজ্র্াগ ডদয়া
উমচত। প্রশ্লিি সংক্রিণ শ্লনয়ন্ত্রণ চচোর অংি শ্লহসাদব শ্লনয়শ্লিি পশ্লরষ্কার করার কাজ চাশ্ললদয় যাওয়া
উশ্লচি।
সিাজ্র্শস্থ্ল মর্য়মিত পমরষ্কার করার কাজ্যর িজ্র্ে রজ্য়জ্ে:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

লাইজ্টর সুইচ, হোেজ্রইল এর্ং ডোরর্র্/হোজ্েল এর িজ্তা র্হু
ডলাক কতৃন ক স্পশন করা হয় এির্ উচ্চ সংস্পজ্শনর পৃষ্ঠতল
পমরষ্কার করা।
র্ূমল- এর্ং ডিজ্ঝ ওজ্য়ট-ডিামপং র্া অজ্টা-িামর্ং করা।
প্রজ্র্শপথ এর্ং উচ্চ ট্রামফক অঞ্চল ভোকুয়াি মির্ার দ্বারা পমরষ্কার
করা।
আর্যনর্া অপসারণ করা।
ডরস্টরুি পমরষ্কার করা।
তাপ এর্ং এয়ার কমেশর্ার এর ডভন্ট র্া রন্ধ্র ডিাো।
পমরষ্কার করার ডদয়াল মচমিতকরণ।
পমরষ্কার করার কাজ্পনট মচমিতকরণ।
আর্ুভূমিক পৃষ্ঠতল এর্ং হালকা মফক্সার ঝা়িা।
েলজ্ক প়িা মযমর্স পমরষ্কার করা।
ঘুিাজ্র্ার স্থ্ার্ মর্য়মিত পমরষ্কার এর্ং সাফ করা।

রকাশ্লভন-19 এর শ্লনশ্লিি সংক্রিণ ঘটার আদগই রকাদনা
সিাদবিস্থ্দলর শ্লনশ্লেেষ্ট উচ্চ-ঝুঁ শ্লক সম্পন্ন অবস্থ্ান পশ্লরষ্কার
এবং জীবাণিক্ত করার োশ্লব রাদে।
•

COVID-19 এর জনয NYS এর
সিাদবিস্থ্লগুদলার কী পেদেপ
রনয়া উশ্লচি?

এেন:
প্রমতষ্ঠাজ্র্র উমচত কিীজ্দর মর্য়মিত
পমরষ্কার করার কায অর্োহত রাখজ্ত
মর্জ্দন শর্া প্রদার্ করা। উচ্চ ঝুুঁ মকপূণন
অর্স্থ্ার্গুজ্লা মর্য়মিত মভমিজ্ত পমরষ্কার
এর্ং যীর্াণুিুক্তকরজ্ণর দামর্ রাজ্খ।
রকাদনা বযশ্লক্তর সিাদবদি থাকাকাদল
COVID-19 এর লেণ পরীোগাদর
শ্লনশ্লিি করা হদল:
পুজ্রা এলাকা পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত
করজ্র্র্।

এসর্ অর্স্থ্াজ্র্র উদাহরজ্ণর িজ্র্ে অন্তভুন ক্ত থাকজ্ত পাজ্র:
− ফাস্টন এইে ডস্টশর্/স্বাস্থ্ে অমফস
− মর্য়মিত স্বাস্থ্ে খাট (health cot) পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত করজ্র্র্ (প্রমতর্ার র্ের্হাজ্রর পজ্র)
− মচমকৎসার ডটমর্ল ডঢজ্ক রাখজ্র্র্ এর্ং মপজ্লা প্রজ্টক্টর র্ের্হার করজ্র্র্
− প্রমতর্ার র্ের্হাজ্রর পজ্র কভার ডফজ্ল ডদজ্র্র্ র্া সাফ করজ্র্র্
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খার্াজ্রর এলাকা
− মর্য়মিত কাউন্টার, ডটমর্ল এর্ং ডচয়ার পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত করজ্র্র্ (প্রমতমদর্ অন্তত একর্ার)

•

মশশুজ্দর ডখলার যায়গাসহ অর্োর্ে সার্ারণ এলাকা। ডশয়ার করা ডখলর্া র্া র্ইজ্য়র িজ্তা র্ামসোজ্দর
ঘর্ ঘর্ স্পশন করার অমর্ক সম্ভার্র্া র্ুক্ত র্স্তুর মদজ্ক িজ্র্াজ্র্াগ ডদজ্র্র্।

•

অর্োর্ে প্রায়শই স্পশন করা পৃষ্ঠ
− পমরচালর্া/র্ের্হাজ্রর মর্ষয়টি মর্জ্র্চর্ায় মর্জ্য় পর্নায়ক্রমিক সূমচ অর্ুর্ায়ী প্রায়শই স্পশন
করা পৃষ্ঠ পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত করজ্র্র্, র্া অন্তত দদমর্ক মভমিজ্ত হজ্ত পাজ্র।

পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্তকরণ
পমরষ্কার করজ্ল পৃষ্ঠতল র্া র্স্তু ডথজ্ক যীর্াণু, িয়লা এর্ং অপদ্রর্ে দূর
হয়, এর্ং যীর্াণুর্াশক পৃজ্ষ্ঠর র্া র্স্তুর যীর্াণু ধ্বংস কজ্র।
সিাদবিস্থ্দলর COVID-19 এর সংক্রিদণর লেণ রকাদনা পরীোগাদর
শ্লনশ্লিি করা হদল কিীদের পদরা এলাকা জদ়ে প্রায়িই স্পিে করা স্থ্ান
পশ্লরষ্কার ও জীবাণিক্ত করা উশ্লচি।
র্াপ 1: পমরষ্কার করা: িয়লা হ্রাস এর্ং যীর্াণু অপসারণ করজ্ত
যীর্াণুর্াশক র্ের্হাজ্রর আজ্গ সর্সিয় উপমরভাগ পমরষ্কার করজ্র্র্।
পৃজ্ষ্ঠর িয়লা এর্ং অর্োর্ে উপকরণ যীর্াণুর্াশজ্কর কার্নকামরতা হ্রাস
করজ্ত পাজ্র। পমরষ্কার এর্ং যীর্াণু ধ্বংস উভয় কায করজ্ত পাজ্র এির্
মিমশ্রত পণেসিূজ্হর কার্নকর র্ের্হার মর্মিত করজ্ত মর্মদন ষ্ট পজ্ণের ডলজ্র্জ্ল
উজ্েমখত মর্জ্দন শার্লী সর্সিয় অর্ুসরণ করজ্র্র্।
র্াপ 2: যীর্াণুিুক্তকরণ যীর্াণুর্াশক পজ্ণের কার্নকামরতা মর্মিত করজ্ত
যীর্াণু ধ্বংস করার পূজ্র্ন অর্শেই িয়লা স্থ্ার্ পমরষ্কার করার কায ডশষ
করজ্ত হজ্র্। মর্উইয়কন অঙ্গরাজ্যের পমরজ্র্শ সংরক্ষণ মর্ভাগ (New York
State Department of Environmental Conservation, NYSDEC)
মর্উইয়কন অঙ্গরাজ্যের মর্র্মন্ধত পজ্ণের একটি তামলকা দতমর কজ্রজ্ে, র্া
পমরজ্র্শ সংরক্ষণ সংস্থ্া (Environmental Protection Agency, EPA)
কতৃন ক মচমিত এর্ং COVID-19 এর মর্রুজ্ে র্ের্হারজ্র্াগে। এ যাতীয়
পণে পাওয়া র্া ডগজ্ল পৃষ্ঠতল যীর্াণুিুক্ত করজ্ত র্ের্হার করজ্র্র্ ডকাজ্র্া
EPA- এর্ং DEC* - র্া রাইজ্র্াভাইরাস এর্ং/অথর্া িার্র্ ডদজ্হর
কজ্রার্ভাইরাজ্স মর্রুজ্ে কার্নকর র্জ্ল মচমিত ডলজ্র্লর্ুক্ত মর্র্মন্ধত
যীর্াণুর্াশক। এসর্ র্ামণমযেক পণে পাওয়া র্া ডগজ্ল তাযা 2% ডিামরর্
মিচ দ্রর্ণও (প্রায় 1 ডকায়াটন পামর্জ্ত প্রায় 1 ডটমর্ল চািচ মিচ) র্ের্হার
করা ডর্জ্ত পাজ্র। প্রমতমদর্ র্া প্রজ্য়াযর্ িজ্তা মিচ দ্রর্ণ দতমর করজ্র্র্।
•

অভীষ্ট ভাইরাস কার্নকরভাজ্র্ ধ্বংস করাটা মর্মিত করজ্ত
যীর্াণুর্াশক র্ের্হার করার সিয় ডলজ্র্জ্লর মর্জ্দন শর্া অর্শেই
অর্ুসরণ করজ্ত হজ্র্। এর িজ্র্ে রজ্য়জ্ে পর্নাপ্ত সংস্পজ্শনর
সিয়কাল (অথনাৎ ডকাজ্র্া যীর্াণুর্াশক কার্নকর হওয়ার যর্ে
কতক্ষণ পৃষ্ঠতজ্ল যীর্াণুর্াশক থাকা উমচত), র্া প্রজ্য়াজ্গর পাুঁচ
ডথজ্ক দশ মিমর্জ্টর িজ্র্ে পমরর্মতন ত হজ্ত পাজ্র। ডর্সর্
যীর্াণুর্াশক পৃষ্ঠতজ্ল িুজ্ে র্ের্হার করজ্ত হয় ডসগুজ্লার
ডলজ্র্জ্লও স্পজ্শন থাকার কার্নকর সিয় উজ্েখ করা হয়।

সিাদবিস্থ্দলর প্রায়িই স্পিে
করা স্থ্াদনর উোহরণ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ডেস্ক ও ডচয়ার;
ডটমর্ল ও ডচয়ার;
দরযার হোজ্েল এর্ং পুশ ডেট;
হোেজ্রইল;
রান্নাঘর এর্ং র্াথরুজ্ির কল;
সরঞ্জাজ্ির পৃষ্ঠতল;
লাইজ্টর সুইচ;
মরজ্িাট কর্জ্ট্রাল;
ডর্ৌথভাজ্র্ র্ের্হৃত ডটমলজ্ফার্;
ডর্ৌথভাজ্র্ র্ের্হৃত ডেস্কটপ; এর্ং
ডর্ৌথভাজ্র্ র্ের্হৃত কমম্পউটাজ্রর
মকজ্র্ােন ও িাউস।

দ্রষ্টবয: মক-সিূজ্হর িজ্র্ে ডস্পস এর্ং এর
হােনওয়োজ্রর সংজ্র্দর্শীলতার কারজ্ণ
কমম্পউটাজ্রর মকজ্র্ােন পমরষ্কার করা
কঠির্। ডশয়ার করা হজ্ল এগুজ্লা পজ্রাক্ষ
সংক্রিজ্ণ ভূ মিকা রাখজ্ত পাজ্র। ডরাজ্গর
সংক্রিণ হ্রাস করজ্ত কমিউমর্টির র্ের্হৃত
কমম্পউটারসিূজ্হর অর্স্থ্াজ্র্ কমম্পউটার
র্ের্হাজ্রর আজ্গ ও পজ্র হাজ্তর সঠিক
স্বাস্থ্েমর্মর্ সম্পমকন ত ডপাস্ট করা সংজ্কত
সরর্রাহ উমচত। এো়িাও, েলজ্ক প়িা
পদাথন ডথজ্ক হােনওয়ারজ্ক সুরক্ষা মদজ্ত এর্ং
পমরষ্কার করার সুমর্র্াজ্থন মকজ্র্ােন কভার
র্ের্হার করার মর্ষয়টি মর্জ্র্চর্া করজ্র্র্।
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ডর্সর্ যীর্াণুর্াশক ঘর্ীভূ ত আকাজ্র পাওয়া র্ায় অভীষ্ট ভাইরাস কার্নকরভাজ্র্ ধ্বংস করার যর্ে ডসগুজ্লা
প্রজ্য়াযর্ীয় িাত্রায় পাতলা করাা্র যর্ে মর্জ্দন শর্া সতকন তার সাজ্থ অর্ুসরণ করা যরুমর। এই তথে পজ্ণের
ডলজ্র্জ্ল পাওয়া র্াজ্র্।

মর্রাপদ এর্ং কার্নকর পেমতজ্ত পণে র্ের্হাজ্রর ডক্ষজ্ত্র প্রমশক্ষণ প্রাপ্ত কিীজ্দর দ্বারা পমরষ্কার এর্ং যীর্াণুিুক্ত করার
কায পমরচামলত হওয়া উমচত। সিস্ত পণে মর্রাপদ এর্ং কার্নকরভাজ্র্ র্ের্হাজ্রর পেমত অর্ুসরণ করার মর্ষয়টি
মর্মিত করার কথা কিীজ্দর িজ্র্ কমরজ্য় ডদওয়া উমচত। পমরষ্কার করার সিয় কিীজ্দর শ্বাসর্জ্ের সুরক্ষা সরঞ্জাি
পরার দরকার ডর্ই। সুরক্ষার মর্জ্দন শার্লী পজ্ণের ডলজ্র্জ্ল মলমখত আজ্ে এর্ং তাজ্ত র্েমক্তগত সুরক্ষািূলক সরঞ্জাি
(ডর্ির্, গ্লাভস) অন্তভুন ক্ত রজ্য়জ্ে, র্া র্ের্হার করা উমচত। র্ের্হৃত সিস্ত গ্লাভস ডকাজ্র্া র্োজ্গ রাখজ্র্র্, র্া অর্োর্ে
র্জ্যনের সাজ্থ র্ের্স্থ্াপর্ার যর্ে র্ন্ধ কজ্র র্াুঁর্া ডর্জ্ত পাজ্র। গ্লাভস ডখালার পর অমর্লজ্ে কিপজ্ক্ষ 20 ডসজ্কজ্ের যর্ে
সার্ার্ ও পামর্ মদজ্য় হাত র্ুজ্য় ডফলজ্র্র্ র্া সার্ার্ ও পামর্ পাওয়া র্া ডগজ্ল ডকাজ্র্া অোলজ্কাহল-মভমিক হোে
সোমর্টাইযার র্ের্হার করজ্র্র্। হাত ডদখা র্াওয়ার িত ডর্াংরা হজ্ল সার্ার্ ও পামর্ র্ের্হার করা উমচত।
যীর্াণুিুক্তকরণ পজ্ণের ডলজ্র্জ্ল *NYSDEC মর্র্ন্ধজ্র্র তামলকা থাকজ্র্ র্া। NYSDEC মর্র্ন্ধজ্র্র তামলকা র্ুক্ত
যীর্াণুর্াশক পণে সম্পমকন ত তথে এখাজ্র্ পাওয়া র্াজ্র্: http://www.dec.ny.gov/nyspad/products. NYSDEC
কীটর্াশক মর্র্ন্ধকরণ সম্পজ্কন আপর্ার ডকাজ্র্া প্রশ্ন থাকজ্ল অর্ুগ্রহ কজ্র 518-402-8748 র্েজ্র কীটর্াশক
র্ের্স্থ্াপর্ার NYSDEC র্ুেজ্রাজ্ত কল করজ্র্র্।

D. ররশ্লসদেন্ট শ্লিশ্লনং রপ্রাদটাকল
মর্জ্শষ র্ের্স্থ্া গ্রহণ করা উমচত মকর্া তা মর্র্নারজ্ণর যর্ে প্রজ্র্জ্শর আজ্গ মর্ম্নমলমখত মতর্টি প্রশ্ন র্ের্হার কজ্র ডঘরা
স্থ্াজ্র্র র্তন িার্ এর্ং র্তু র্ সিস্ত সম্ভার্ে র্ামসোজ্ক পরীক্ষা করা উমচত:

1. গত 14 মদজ্র্, আপমর্ মক ডকাজ্র্া আক্রান্ত ডদজ্শ ভ্রিণ কজ্রজ্ের্ (তামলকা প়িুর্)? (ডর্সর্
স্থ্াজ্র্র যর্ে CDC ডলজ্ভল 2 র্া 3 ভ্রিণ ডেমযগজ্র্শর্ যামর কজ্রজ্েCOVID-19 এর ডক্ষজ্ত্র,
ডসগুজ্লার হালর্াগাদ তামলকা এই মলজ্ে পাওয়া ডর্জ্ত পাজ্র);

2. আপমর্ মক অর্ুসন্ধাজ্র্র আওতার্ীর্ ডকাজ্র্া র্েমক্তর র্া গত 14 মদজ্র্র িজ্র্ে ডকাজ্র্া আক্রান্ত ডদশ
ডথজ্ক মফজ্র এজ্সজ্ের্ র্জ্ল যাজ্র্র্ (Q1 এর িজ্তা একই তামলকা) এির্ ডকাজ্র্া র্েমক্তর, র্া
COVID-19 সংক্রমিত র্জ্ল জ্ঞাত কারও সংস্পজ্শন মগজ্য়জ্ের্?; এর্ং

3. আপর্ার মক শ্বাস-যমর্ত সংক্রিজ্ণর ডকাজ্র্া লক্ষণ রজ্য়জ্ে (ডর্ির্, কামশ, গলা র্েথা, জ্বর, র্া
শ্বাসকষ্ট)?
সংমিষ্ট র্েমক্ত প্রশ্ন 1 র্া প্রশ্ন 2 এর "হোুঁ" যর্ার্ ডদয়া সজ্ত্ত্বও প্রশ্ন 3 এর "র্া" যর্ার্ মদজ্ল: মর্জ্দন শর্ার যর্ে
NYS DOH (1-888-364-3065) এর সাজ্থ ডর্াগাজ্র্াগ করজ্র্র্। স্ব-আজ্রামপত ডকায়াজ্রন্টাইজ্র্র পরািশন ডদয়া
হজ্ল তার যর্ে ডকন্দ্র/প্রমতষ্ঠাজ্র্র িজ্র্ে র্া প্রমতষ্ঠাজ্র্ উপর্ুক্ত স্থ্াজ্র্র সন্ধার্ করজ্র্র্।
সংমিষ্ট র্েমক্ত প্রশ্ন 1 র্া প্রশ্ন 2 এর যর্ার্ "র্া" এর্ং প্রশ্ন 3 এর যর্ার্ "হোুঁ" মদজ্ল: মর্জ্দন শর্ার যর্ে NYS
DOH (1-888-364-3065) এর সাজ্থ ডর্াগাজ্র্াগ করজ্র্র্। স্ব-আজ্রামপত ডকায়াজ্রন্টাইজ্র্র পরািশন ডদয়া হজ্ল
তার যর্ে ডকন্দ্র/প্রমতষ্ঠাজ্র্র িজ্র্ে র্া মর্কল্প প্রমতষ্ঠাজ্র্ উপর্ুক্ত স্থ্াজ্র্র সন্ধার্ করজ্র্র্।
সংমিষ্ট র্েমক্ত প্রশ্ন 1 র্া প্রশ্ন 2 এর যর্ার্ "হোুঁ" এর্ং প্রশ্ন 3 এর যর্ার্ "হোুঁ" মদজ্ল:
•

•

একটি সামযনকোল িাস্ক সরর্রাহ কজ্র ডস র্েমক্তজ্ক িাস্কটি পরজ্ত র্লজ্র্র্।
ডকন্দ্রটিজ্ত ডকাজ্র্া ডিমেজ্কল মিমর্ক ডখালা থাকজ্ল সংমিষ্ট র্েমক্তজ্ক সজ্ঙ্গ মর্জ্য় সরাসমর মিমর্জ্ক র্াজ্র্র্।
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সম্ভর্ হজ্ল তাজ্ক দরযা র্ন্ধসহ একান্ত রুজ্ি মর্মেন্ন কজ্র রাখজ্র্র্।
প্রজ্য়াযজ্র্ সুপামরশকৃ ত ডিমেজ্কল ডকজ্ন্দ্র পমরর্হর্সহ আরও মর্জ্দন শর্ার যর্ে NYS DOH (1-888-3643065) এর সাজ্থ ডর্াগাজ্র্াগ করজ্র্র্। গ্রহণকারী মচমকৎসা ডসর্াদাতা এর্ং পমরর্হর্কারীর সাজ্থ আজ্গই
ডর্াগাজ্র্াগ কজ্র COVID-19 এর সম্ভার্ে উজ্দ্বজ্গর কথা অর্মহত করা উমচত।

িার্ুজ্ষর িজ্র্ে দূরত্ব র্া়িাজ্র্র্
সম্ভর্ হজ্ল র্ামসোজ্দর িজ্র্ে দূরজ্ত্বর যর্ে অমতমরক্ত স্থ্ার্ র্রাদ্দ করজ্র্র্। সম্ভর্ হজ্ল গ্রুপ র্া পমরর্ারজ্ক পৃথক কজ্ক্ষ
র্া ডকজ্ন্দ্রর পৃথক স্থ্াজ্র্ রাখজ্র্র্। সম্ভর্ হজ্ল িাথা ডথজ্ক পা পর্নন্ত মর্োর্া ডদজ্র্র্ এর্ং শর্োগুজ্লার িজ্র্ে র্মর্নত দূরত্ব
(6 ফু ট হজ্ল ভাজ্লা) রাখজ্র্র্।
খার্াজ্রর সিয় ডলাকযজ্র্র িজ্র্ে দূরত্ব র্া়িাজ্র্ার যর্ে প্রমক্রয়ার সন্ধার্ করজ্র্র্। উদাহরণস্বরূপ, র্সার এর্ং
ডটমর্লগুজ্লার িজ্র্ে দূরত্ব র্া়িাজ্র্র্। একসাজ্থ খার্ার গ্রহণ কজ্রর্ র্ামসোর সংখো হ্রাস করজ্ত খার্ার সিয় র্ত দূর
সম্ভর্ ভাগ কজ্র ডদজ্র্র্। স্ব-পমরজ্র্মশত খার্াজ্রর স্থ্জ্ল সম্ভর্ হজ্ল প্রাক-পোজ্কটকৃ ত খার্ার র্া খাদে ডসর্া কিীজ্দর
দ্বারা মর্তরণকৃ ত খার্ার পমরজ্র্শর্ করজ্র্র্। খার্াজ্রর লাইজ্র্ প্রজ্র্জ্শর আজ্গ র্ের্হাজ্রর যর্ে মেসজ্পাজ্যর্ল ডতায়াজ্ল
র্া অোলজ্কাহল মভমিক হোে রার্সহ হোে ওয়ামশং ডস্টশর্ সরর্রাহ করজ্র্র্। সম্ভর্ হজ্ল কিীজ্দর দ্বারা খাওয়ার
আজ্গ র্ামসোজ্দর হাত পমরষ্কার করার কথা িজ্র্ কমরজ্য় ডদজ্র্র্।
ডকন্দ্রসিূজ্হর উমচত র্ৃহৎ যিাজ্য়ত র্া আর্ামসক সিাজ্র্শ হ্রাজ্সর িজ্তা অমতমরক্ত সািামযক দূরজ্ত্বর সন্ধার্ করা।

E. প্রস্তুশ্লির জনয অনযানয পেদেপ
ডরাজ্গর মর্স্তার ডরাজ্র্র প্রজ্চষ্টার পাশাপামশ ডকন্দ্রগুজ্লার সম্ভার্ে প্রাদুভনাজ্র্র যর্েও প্রস্তুত থাকা উমচত।
• ডকন্দ্রগুজ্লার কাজ্ে পর্নাপ্ত পমরেন্নতার পণে থাকার মর্ষয়টি মর্মিত করজ্র্র্।
• সিাজ্র্শ ডকন্দ্রগুজ্লা পমরষ্কার করার যর্ে স্বাস্থ্ে মর্ভাজ্গর মর্জ্দন মশকা অর্ুসরণ করজ্র্র্।
• মকভাজ্র্ শ্বাসর্জ্ের অসুস্থ্তা ে়িায় ডস সম্পজ্কন কিী এর্ং র্ামসোজ্দর মশক্ষা মদজ্য় এই ডরাগ
েম়িজ্য় র্া প়িার মর্ষয়টি মর্মিত করজ্ত সজ্র্নািি চচনার তথে প্রদার্ করজ্র্র্।
• কিী সংক্রান্ত চোজ্লজ্ঞ্জর যর্ে পমরকল্পর্া প্রণয়র্ কজ্র রাখজ্র্র্-র্হু কিনচারী অসুস্থ্ হজ্ত এর্ং কায
করজ্ত অক্ষি র্জ্ল মরজ্পাটন করজ্ত পাজ্রর্
• খার্ার সরর্রাহসহ তাজ্কর র্ের্স্থ্া রাখজ্র্র্।
• সম্ভর্ হজ্ল COVID-19 দ্বারা সংক্রমিত র্জ্ল মচমিত র্েমক্তজ্দর যর্ে ডকজ্ন্দ্রর একটি রুি মর্র্নারণ
করজ্র্র্।

F. আরও িথয এবং উপকরণ
•

মর্উইয়কন অঙ্গরাজ্যের স্বাস্থ্ে মর্ভাগ COVID-19 এর ওজ্য়র্জ্পয:
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/

•

ডরাগ মর্য়েণ ও প্রমতজ্রার্ ডকজ্ন্দ্রর ওজ্য়র্সাইট:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/

•

সংক্রিণ মর্য়েজ্ণর ডিৌমলক মর্ষয়ার্লী

•

হাত ডর্াওয়া: পমরষ্কার হাত যীর্র্ র্াুঁচায়

•

ভমতন ও র্মহমর্নভাগীয় ডরাগীজ্দর মচমকত্সা ডসর্ার ডসটিংস-এ NYS ডহলথ মক ইর্জ্ফকশর্ কর্জ্ট্রাল
প্রাকটিজ্সস মর্ভাগ

•

https://www.cdc.gov/h1n1flu/guidance/emergencyshelters.htm#b

