11 মার্চ, 2020
প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,
প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রিতে িতেল কর্াতিািাোইিাি (COVID-19) িংক্রান্ত র্লমাি ঘিিাবলীি কিপ্রিতে, আমাতেি ির্ল
কেতলতমতয়ি স্বাস্থ্য ও প্রিিাপত্তা অবযাহেোতব আমাতেি িথম িাধািয। আপিাি স্বাস্থ্য িু িিাি জতিয িবচতেষ েথয িহ, ির্ল
কেতলতমতয় ও পপ্রিবািতেি জতিয গুরুত্বপূ র্চ প্রর্েু আপতেি জাপ্রিতয় আমিা আজতর্ প্রলখপ্রে।
আমিা অতির্গুতলা পেতিপ গ্রহর্ র্তিপ্রে এবং আমাতেি র্প্রমউপ্রিপ্রিতর্ প্রিিাপে িাখতে আপপ্রিও অতির্ প্রর্েু র্িতে
পাতিি। আপিাি জতিয িবতর্তয় গুরুত্বপূ র্চ পেতিপ হতব যপ্রে আপপ্রি অিু স্থ্ হতয় থাতর্ি োহতল বাপ্রিতে থার্ুি। অিু গ্রহ
র্তি িংযু ক্ত Frequently Asked Questions sheet (বহুল প্রজজ্ঞাপ্রিে িশ্নাবলীি পৃ ষ্ঠা) এবং flyer (ফ্লায়াি) (শুধু
ইংতিপ্রজতে) এবং অপ্রেপ্রিক্ত েতথযি জতিয প্রিতর্ি অংেিুর্ু পিুি।

আমাতেি িস্তুপ্রে এবং প্রিয়ম-িীপ্রে
স্কুল পপ্রিষ্কাির্ির্ + স্বাস্থ্যপ্রবপ্রধ
স্কুল এবং আপ্রলচ র্াইল্ডহুে কিাগ্রামগুতলাি প্রিয়ম-িীপ্রে বৃ প্রি র্িতে আমিা অবযাহেোতব প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রি প্রেপািচতমন্ট অে
কহলথ্ অযান্ড কমন্টাল হাইপ্রজি (DOHMH)-এি িাতথ অংেীোপ্রিতত্বি মাধযতম প্রিপ্রবিোতব িাতথ র্াজ র্তি যাপ্রি। এগুতলাতে
অন্তেুচক্ত:








িপ্রে িপ্তাতহ অন্তে েু ইবাি র্েীিোতব পপ্রিষ্কাি র্িাা, এবং কিন্টাি ফি প্রেপ্রজজ র্তরাল অযান্ড প্রিতেিেি (CDC)
অিু তমাপ্রেে জীবািু মুক্তর্ািী পপ্রিষ্কাি র্িাি িামগ্রী প্রেতয় ির্ল িমেল পৃ ষ্ঠ জীবািু মুক্ত র্িতে আপ্রলচ র্াইল্ডহুে
কিাগ্রামগুতলাতর্ কজািাতলাোতব পিামেচ িোি র্িা হতি;
DOE-এি ির্ল স্কুল েবিগুতলাতে পযচাপ্ত পপ্রিমার্ পপ্রিষ্কাি-পপ্রিিন্নোি িামগ্রী িতয়তে ো প্রিপ্রিে র্িাি
পাোপাপ্রে এবং র্ুপ্রক্তবি আপ্রলচ র্াইল্ডহুে কিাগ্রামগুতলাতর্ পযচাপ্ত পপ্রিমার্ পপ্রিষ্কাি-পপ্রিিন্নোি িামগ্রী িংগ্রতহ
িহায়ো র্িা, কযি বাথরুমগুতলাতে অবযাহেোতব িাবাি এবং র্ার্তজি িাওতয়ল মজুে থাতর্;
যপ্রে কর্ািও প্রেিাথচী বা স্টাফ অিু স্থ্োি লির্ িেেচি র্তি এবং োক্তাি এবং/অথবা কিপ্রস্টংতয়ি জতিয কিয়াি
আর্ পযচন্ত আলাোোতব িাখতে হয়, োতেি জতিয ির্ল স্কুল এবং আপ্রলচ র্াইল্ডহুে কিাগ্রামগুতলাতে (িার্ ও
মুতখি) মুতখাে িিবিাহ র্িা; এবং
আপ্রলচ র্াইল্ডহুে কিাগ্রামগুতলাতর্ মতি র্প্রিতয় প্রেপ্রি কযি প্রেশু এবং স্টাফিা কযি প্রেিবযাপী প্রিয়প্রমেোতব হাে কধায়,
প্রবতেষ র্তি খাবাি িময়, িয়তলি বযবহাি ও োয়পাি পপ্রিবেচি র্িাি আতর্ ও পতি, বাপ্রহতি কখলাি িমতয়ি (তে
িাইম) পতি, এবং কযতর্াি িময় হাে ময়লা হতয় কর্তল; এবং এি পাোপাপ্রে এিা র্িতে প্রেশুতেি জতিয পযচাপ্ত
িময় প্রিপ্রিে র্িতে িতয়াজি অিু যায়ী কযি পপ্রিবেচি আিা হয়।

উপপ্রস্থ্প্রে
কর্াি প্রেশু অিু স্থ্ হতয় পিতল োি বাপ্রিতে থার্া উপ্রর্ে। পিবেচী প্রবজ্ঞপ্রপ্ত িা কেয়া পযচন্ত, কর্াতিািাোইিাি িংক্রান্ত উতেতর্ি
র্ািতর্ অিু পপ্রস্থ্প্রেি জতিয কর্ািও কেতলতমতয়ি োি কিাগ্রাম কথতর্ বাে পিাি ঝুুঁপ্রর্ কিই। পপ্রিবািতেি অিু পপ্রস্থ্প্রেি র্াির্
িম্পতর্চ কিাগ্রামগুতলাতর্ অবপ্রহে িাখা উপ্রর্ে।
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যপ্রে আমাি কিাগ্রাতম কর্ািও প্রেশু অিু স্থ্ কবাধ র্তি োহতল র্ী হতব?




যপ্রে কর্াি প্রেশু অিু স্থ্ হতয় পতি, জ্বি, র্াপ্রে, অথবা শ্বাি র্তেি অপ্রেতযার্ র্তি, োতর্ অিয প্রেশুতেি র্াে কথতর্
িপ্রিতয় অিযত্র প্রিতয় যাওয়া উপ্রর্ে।
এর্জি স্টাফ িেিয প্রেশুি অবস্থ্া মূ লযায়ি র্িতবি, এবং বাপ্রি প্রিতয় যাওয়াি জতিয প্রপোমাোতর্ কফাি র্িতবি,
এবং িতয়াজি অিু যায়ী পিামতেচি জতিয এর্জি প্রর্প্রর্ৎিা কিবা িোির্ািীতর্ কফাি র্িতে িু পাপ্রিে র্িা হতব।
শ্বাির্ে জপ্রিে লির্ এবং জ্বি আতে এমি কযতর্াি প্রেশুি েত্তাবধাির্ািী কিপ্রিংতয় কর্ািও বি র্ামিায়, এর্জি
িাপ্তবয়তস্কি েোিপ্রর্তে, অিয প্রেিাথচীতেি র্াে কথতর্ েূ তি, অতপিা র্িা উপ্রর্ে। এই কিতত্র, প্রেশুতর্ (িার্ ও
মুখ ঢার্াি) মুতখাে পিতে বলা হতব।

যপ্রে আমাি কিাগ্রাতম এর্প্রি প্রিপ্রিে COVID-19-এি কর্ইি কথতর্ থাতর্ োহতল র্ী হতব?




যপ্রে DOHMH, র্াইল্ড কর্য়াি কিাগ্রাম অথবা স্কুতল েেন্ত, বন্ধ র্তি কেয়া, অথবা অিয পেতিপ প্রিতে হতব বতল
প্রিিান্ত কিয় োহতল আপিাতর্ োৎিপ্রর্র্োতব জািাতিা হতব।
প্রিউ ইয়র্চ কস্টি-এি বক্তবয অিু যায়ী, যপ্রে স্কুতল এর্প্রি প্রিপ্রিে কর্ইি (িংক্রমর্) পাওয়া যায়, োহতল DOHMH
েেন্ত র্িাি জতিয স্কুল 24 ঘন্টা বন্ধ থার্তব এবং বািপ্রে িময় বন্ধ িাখতে হতব প্রর্িা ো প্রিধচাির্ র্িতব।
DOHMH কথতর্ কেয়া অপ্রফপ্রেয়াল বােচা বযােীে অিয কযতর্াি গুজতব র্াি িা কেয়াি জতিয আমিা আপিাতর্
অিু তিাধ র্িপ্রে।

অেূ ি েপ্রবষযতে স্কুল বন্ধ িংক্রান্ত আতিা েথয িোি র্িাি জতিয আমিা কস্টতিি িাতথ র্াজ র্িপ্রে।

বি জিিমাতবে
বেচমাতি, প্রিপ্রি বি অিু ষ্ঠাি অথবা জিিমার্ম বাপ্রেল র্িাি পিামেচ প্রেতি িা, প্রর্ন্তু পপ্রিপ্রস্থ্প্রে পযচতবির্ র্িতে এবং
িতয়াজি অিু যায়ী পপ্রিবেচি র্িতব।



আপপ্রি যপ্রে অিু স্থ্ হন, োহতল বাপ্রিতে থার্ুি।
আপিাি যপ্রে পুিাতিা অিু স্থ্ো থাতর্ কযমি হৃেতিার্, োয়াতবপ্রিি, েিীতিি েু বচল কিার্িপ্রেতিাধ বযবস্থ্া, পুিাতিা
ফুিফুতিি কিার্, এবং/অথবা র্যান্সাি থাতর্, োহতল অিতয়াজিীয় জিিমাতবে এবং অিু ষ্ঠাতি অংেগ্রহর্ র্িা
কথতর্ প্রবিে থার্ুি।

আপপ্রি র্ী র্িতে পাতিি
জিিমার্ম িীপ্রমে িাখুি



কহুঁতি অথবা বাইিাইতর্ল প্রেতয় র্াতজ আিু ি, যপ্রে িম্ভব হয়।
যপ্রে কেতি অপ্রেপ্রিক্ত েীি থাতর্, েতব পিবেচী কেতিি জতিয অতপিা র্রুি।

যপ্রে আপপ্রি অিু স্থ্ কবাধ র্তিি


বাপ্রিতে থার্ুি এবং আপিাি যপ্রে র্াপ্রে, শ্বাির্ে, জ্বি, অথবা র্লা বযাথা প্রর্ন্তু এগুতলাতেই িীমাবি িয় এমি
অতির্ উপির্চ কেখা কেয়, োহতল আপিাি োক্তািতর্ কফাি র্রুি।
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আপপ্রি যপ্রে 24–48 ঘন্টায় োল কবাধ িা র্তিি, োহতল োক্তাতিি কিবা গ্রহর্ র্রুি।
জিিমার্তম যাওয়া কথতর্ প্রবিে থার্ুি। জ্বি র্প্রমতয় আিাি ঔষধ কযমি িাইতলিল অথবা ইতবাতিাতফি িা প্রিতয়
অন্তে 72 ঘন্টা জ্বিমুক্ত িা থার্া পযচন্ত স্কুতল বা র্াতজ যাতবি িা।
আপিাি যপ্রে প্রর্প্রর্ৎিা কিবা িতয়াজি হয়, োহতল 311-এ কফাি র্রুি।
অপ্রেবািি অবস্থ্া যাই কহাক িা কর্ি অথবা অথচ িোতিি িিমো থার্ুর্ বা িা থার্ুর্ NYC কিবা িোি
র্িতব।

স্বাস্থ্যর্ে ঝুুঁপ্রর্তে থার্া প্রিউ ইয়র্চবািীতেি জতিয প্রবতেষ প্রিতেচেিা



যাতেি পুিাতিা ফুিফুতিি কিার্, হৃেতিার্, র্যান্সাি, োয়াতবপ্রিি, অথবা েিীতিি েু বচল কিার্িপ্রেতিাধ বযবস্থ্া কথতর্
থাতর্, োহতল অিতয়াজিীয় জিিমাতবে এবং অিু ষ্ঠাতি অংেগ্রহর্ কথতর্ প্রবিে থার্াি জতিয প্রিপ্রি পিামেচ প্রেতি।
যপ্রে আপিাি পপ্রিবাি অথবা বন্ধুবান্ধতবি যপ্রে এই োিীপ্রির্ অবস্থ্াগুতলা কথতর্ থাতর্, োহতল যপ্রে আপপ্রি অিু স্থ্
কবাধ র্তিি োতেি িাতথ িািাৎ র্িতে যাতবি িা।

যপ্রে আপপ্রি িম্প্রপ্রে ভ্রমর্ র্তি এতিতেি
ইিাপ্রল, ইিাি, িাউথ কর্াপ্রিয়া, জাপাি, অথবা র্ায়িা ভ্রমর্ র্তিতেি এবং 4 মার্চ, 2020 োপ্রিখ অথবা পতি প্রফতি এতিতেি
এমি কযতর্াি বযপ্রক্ত, োতেি ঐ কেে কথতর্ প্রফতি আিাি পিপ্রেি কথতর্ 14 প্রেি পযচন্ত র্াজ বা স্কুতল িা এতি বাপ্রিতে থার্া
এবং অিযতেি িাতথ িািাৎ িীপ্রমে িাখা উপ্রর্ে।



যপ্রে িংক্রাপ্রমে কেেগুতলা কথতর্ প্রফতি আিা ভ্রমর্র্ািীতেি জ্বি, র্াপ্রে, অথবা শ্বাির্ে হয়, োহতল োতেি
প্রর্প্রর্ৎিা িোির্ািীতর্ কফাি র্িা এবং োতেি অিু স্থ্োি লির্ ও ঐ ভ্রমতর্ি ইপ্রেহাি জািাতিা উপ্রর্ে।
যািা বাপ্রিতে প্রিতজতেি পযচতবির্ র্িতেি, কহলথ্ প্রেপািচতমন্ট (স্বাস্থ্য েপ্তি) এর্প্রি িহায়োর্ািী োক্তাতিি কিাি
িস্তুে র্তিতে এবং nyc.gov/coronavirus -িাইতি “Returning Travelers (িেযাবেচি র্িা ভ্রমর্র্ািী)”এি প্রিতর্ FAQ পাওয়া যাতব।

4 মার্চ, 2020 োপ্রিতখি আতর্ কযিব কেতলতমতয় এবং পপ্রিবাি িংক্রাপ্রমে কেেগুতলা কথতর্ প্রফতি এতিতে, োতেি স্বাস্থ্য
পযচতবির্ র্িা উপ্রর্ে; যপ্রে োিা কর্ািও লির্ ির্াে র্তি, োহতল োতেি উপ্রর্ে বাপ্রিতে থার্া এবং োতেি স্বাস্থ্য কিবা
িোির্ািীতর্ কফাি র্িা উপ্রর্ে। িংক্রাপ্রমে কেেগুতলাি িবচতেষ েতথযি জতিয অিু গ্রহ র্তি CDC.gov-এি িপ্রে লিয
িাখুি: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html -িাইতি।

িংক্রামর্ ইিতফর্েি িপ্রেতিাতধি িাধাির্ পেতিপগুতলাি র্র্চা অবযাহে িাখুি, এতে অন্তেুচক্ত:






ঘি ঘি িাবাি এবং পাপ্রি প্রেতয় আপিাি হাে ধু তবি।
হাুঁপ্রর্ বা র্াুঁপ্রেি িময় আপিাি মুখ ও িার্ প্রিিু য বা হাতেি র্িু ই প্রেতয় কঢতর্ িাখতবি।
হাে িা ধু তয় আপিাি মুখমন্ডল কোুঁতবি িা।
র্াতিা িাতথ হাে কমলাতবি িা। এি পপ্রিবতেচ হাে িািুি অথবা র্িু ই প্রেতয় র্িু ই স্পেচ র্রুি।
ঠান্ড অথবা ফ্লু-এি লির্গুতলাি জতিয আপিাি স্বাস্থ্য িাধাির্ িমতয়ি কর্তয় র্েীিোতব পযচতবির্ র্রুি।
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র্ীোতব প্রিতজতর্ অবপ্রহে িাখতবি এবং গুজব িপ্রেতিাধ র্িতবি
প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রিতে কর্াতিািাোইিাি িংক্রান্ত িবচতেষ ঘিিা িম্পতর্চ প্রিয়প্রমে আপতেি কপতে 692-692 িাম্বাতি COVID
প্রলতখ কিক্সি র্রুি। িবচতেষ খবি এবং পপ্রিপ্রস্থ্প্রে িম্পতর্চ আপপ্রি প্রিয়প্রমে SMS পাতবি।



আতিা েতথযি জতিয অিু গ্রহ র্তি এই প্রর্প্রঠি িাতথ িংযু ক্ত Frequently Asked Questions (বহুল প্রজজ্ঞাপ্রিে
িশ্নাবলী) (শুধু ইংতিপ্রজতে) পিুি।
এই িমিযা িংক্রান্ত র্ুিংষ্কাি এবং গুজব িপ্রেহে র্িাি পাোপাপ্রে গুরুত্বপূ র্চ আপতেি কপতে
nyc.gov/coronavirus িাইতি কযতর্াি িময় প্রেপ্রজি র্রুি।

আমিা প্রিপ্রিি ির্তল এর্তযাতর্ র্াজ র্িা এবং িপ্রেতবেী ও প্রিউ ইয়র্চবািী প্রহতিতব এই িময় এতর্ অিযতর্ িহায়ো র্িা
গুরুত্বপূ র্।চ COVID-19 ির্ল বর্চ এবং জােীয়োি মািু তষি মতধযই পাওয়া কযতে পাতি, এবং আমাতেি ির্তলি অন্তেুপ্রচ ক্ত
অিু েীলি র্িা এবং র্াযচস্থ্াি ও র্প্রমউপ্রিপ্রিতে গুজব িপ্রেহে র্িতে এর্তযাতর্ িপ্রক্রয়োতব র্াজ র্িা উপ্রর্ে।
আমাতেি কেতলতমতয়তেি স্বাস্থ্য ও িু িিা অবযাহেোতব আমাতেি িধাি িাধািয প্রহতিতব থার্তব, এবং আমিা অবযাহেোতব
ির্ল প্রিতেচেিা অিু িির্ র্িতবা ও কিই অিু যায়ী যথাযথ পেতিপ গ্রহর্, এবং আমাতেি 1.1 প্রমপ্রলয়ি পপ্রিবাতিি িাতথ
প্রিয়প্রমেোতব কযার্াতযার্ িিা র্িতবা।
প্রবিীে,

প্রির্ােচ এ. র্ািািজা (Richard A. Carranza)
র্যাতন্সলি
প্রিউ ইয়র্চ প্রিপ্রি প্রেপািচতমন্ট অে এেুতর্েি
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