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4 োর্চ, 2022 
দকালিড-19 (COVID-19) েহাোরী র্িাকালি লনউ ইয়কচ লিলট পাবলিক সু্কিিেূহ দখািা রাখলে এবাং দেলিলেলয়লের জনু 
িবলর্লয় লনরাপে স্থানিেূলহর েলযু একলট লহলিলব বজায় রাখলে, আোলের “লনরাপলে িাকুন, িবলকেু র্ািু রাখুন” (লে 
দিইফ, দে ওলপন) পলরকল্পনালট িফি হলয়লে। িকি লনউ ইয়কচবািীলের পাশাপালশ, আোলের সু্কিগুলিা িাংক্রােলের 
হার হ্রাি করলে োলের অাংশটুকু পািন কলরলে। আেরা আনলের িালি দঘাষো লেলি দে ফিশ্রুলেলে, বেচোন লনলেচশনা 
অনুোয়ী আেরা আোলের সু্কিগুলিার বেচোন দকালিড-19 (COVID-19) স্বাস্থু ও িুরক্ষা নীলেলে পলরবেচন আনলে োলি। 

লবষয়িূলর্: 

 COVID-19 জলনে স্বাস্থু ও িুরক্ষা
o োস্ক নীলেলে হািনাগােিেূহ
o পারস্পলরক েূরত্ব বজায় রাখা (লিাশুাি লডলেনলিাং)
o েশচনািচী লবষয়ক নীলে
o লটকা গ্রহে (িুাকলিলনশন)

COVID-19 জলনে স্বাস্থু ও িুরক্ষা 

নাক-েুলখর আবরে (োস্ক) পলরযান লবষয়ক নীলেলে হািনাগােিেূহ 

আেরা আনলের িালি দঘাষো লেলি দে, দিােবার, 7 োর্চ দিলক সু্কি প্রাঙ্গলন লকন্ডারগালটচন দিলক 12 দগ্রলডর 
লশক্ষািচীলের জনু নাক-েুলখর আবরে (োস্ক) পলরযান হলব ঐলিক। 

আোলের োফ ও লশক্ষািচীলের লনরাপত্তা বজায় রাখলে, আেরা দকালিড-19 (COVID-19) িাংক্রান্ত কল ার র্র্চািেূহ 
অবুাহে রাখলবা, এলে রলয়লে দিলন্টলিশন (বাোি িরবরাহ), দেলনক িুস্থো োর্াইকরে বা দহিথ  লিলনাং, এবাং দটে 
লকট লবেরে। সু্কলির অিুন্তলর, বালহলর, এবাং সু্কি বালি একলট নাক-েুলখর আবরে (োস্ক) পলরযান ঐলিক হলয় োলব। 
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দকহ েলে োস্ক পলরযান করলে র্ায় েলব করলে পালর, এবাং আপনার িন্তান প্রলয়াজন দবালয োর সু্কি দিলক একলট 
োস্ক অনুলরায করলে পালর। 
 
িবলনর অিুন্তলর বাযুোেূিকিালব োস্ক পলরযালনর নীলে LYFE, আলিচিানচ (লোট্ট লশশু (ইনফুান্ট) এবাং িেু হাাঁটলে 
দশখা লশশ (টডিার)), 3-K, লপ্র-K, এবাং 4410 ক্লািরুেগুলিালে অাংশগ্রহেকারী দেলিলেলয়লের জনু বহাি রলয়লে। এই 
দেলিলেলয়রা, েুই এবাং এরলর্লয় দবলশ বয়িী, এবাং এই ক্লািরুেগুলিার িকি োফলের, অবশুই িবলনর অিুন্তলর 
একলট নাক-েুলখর আবরে (োস্ক) পলরযান অবুাহে রাখলে হলব।  দেলহেু পাাঁর্ বেলরর কে বয়িী দেলিলেলয়রা এখনও 
লটকা বা িুাকলিন দেয়ার জনু দোগু নয়, দিলহেু আোলের কু্ষলে লশক্ষািচীলের জনু দকালিড-19 (COVID-19) 
দোকালবিায় নাক-েুলখর আবরে (োস্ক) এখনও িবলর্লয় কােচকরী প্রলেরক্ষা।  
 
অলেলরক্তিালব, দকানও োফ িেিু অিবা লকন্ডারগালটচন লকাংবা উচ্চের দগ্রলডর দকানও লশক্ষািচী, োর দকালিড-19 
(COVID-19) পরীক্ষার ফিাফি পলজলটি এলিলে অিবা COVID-19-এর উপিগচিেূহ দেখা লেলয়লে, োরা দকানও 
দকালিড দটে গ্রহে না কলর ষষ্ঠ (6) লেন সু্কলি লফলর আিলি, োলের এখনও সু্কি প্রাঙ্গলন েশে (10) লেন পেচন্ত 
িবচক্ষে একলট েিােি লফট হয় এেন োস্ক পলরযান বাযুোেূিক। 
 
দেিব োফ িেিু অিবা লশক্ষািচী জালনন দে োরা লবগে েশ (10) লেলনর োলে দকালিড-19 (COVID-19) িাংক্রালেে 
কালরা কাোকালে এলিলেন, োলের নাক-েুলখর আবরে (োস্ক) পলরযালন দজার িুপালরশ করা হলি। দেলডকুাি রুে ও 
নালিচর অলফলির পাশাপালশ সু্কি-লিলত্তক স্বাস্থু বা দহিথ  দিন্টারিেূলহ োস্ক পলরযান এখনও বাযুোেূিক। নালিচর কালে 
প্রলবশকারী িকলির জনু প্রলয়াজনানুোয়ী োস্ক িিু িাকলব। 
 
পারস্পলরক েূরত্ব বজায় রাখা (লিাশুাি লডলেনলিাং)  
 
ক্লািরুে, কুালফলটলরয়া ও অলডলটালরয়াে িহ িবচিাযারলের জনু স্থানিেূলহ পারস্পলরক েূরত্ব বজায় রাখার (লিাশুাি 
লডলেনলিাং) বাযুবাযকো দনই।  
 
েশচনািচী লবষয়ক নীলে 
 
েশচনািচীলের একলট DOE িবলন প্রলবশ করলে হলি এখনও লটকাোন বা িুাকলিলনশলনর প্রোে প্রেশচন এবাং দেলনক 
িুস্থো োর্াইকরে িম্পন্ন করা (healthscreening.schools.nyc.) বাযুোেূিক। 

 
লটকা গ্রহে (িুাকলিলনশন) 
 
স্মরে কলরলয় লেলি, দকালিড-19 (COVID-19) দরালয এবাং আোলের সু্কিগুলিালক আোলের িকি লশক্ষািচীর জনু 
লনরাপে রাখার িবলর্লয় গুরুত্বপূেচ হালেয়ার হলিা লটকাগ্রহে বা িুাকলিলনশন। 5 এবাং এরলর্লয় দবলশ বয়িী 
দেলিলেলয়রা দকালিড-19 (COVID-19) লটকা বা িুাকলিন দেয়ার দোগু। েলে আপনার িন্তান দকালিড-19 (COVID-19) 
লটকা বা িুাকলিন দেয়ার দোগু হলয় িালক লকন্তু এখনও লটকা বা িুাকলিন গ্রহে কলরলন, েলব vaccinefinder.nyc.gov 
-এ অিবা 311 নম্বলর দফান কলর আপনার লনকটবেচী লটকালকলে (িুাকলিন িাইলট) আপলন একলট অুাপলয়ন্টলেন্ট 
করলে পালরন। অলিবািন অিবা স্বাস্থু-লবোর অবস্থা োই দহাক না দকন, িকি লনউ ইয়কচবািীলক এই লটকা বা 
িুাকলিনলট লবনােূলিু দেয়া হলব। আপনার অবুাহে অাংশীোলরলত্বর জনু যনুবাে।   

https://healthscreening.schools.nyc/
https://vaccinefinder.nyc.gov/
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