িনউ ইয়কর্ ে�েটর �ানীয় বাধয্বাধকতাগিল স�েকর্ আপনােক েযগিল েজেন
রাখেত হেব
COVID-19 িনউ ইয়কর্ িসিট (NYC) েত তার সং�মণ অবয্াহত েরেখেছ এবং িনিদর্ � িকছু অ�েল কিমউিনিট
সং�মণ েবেড় যাওয়ায় উে�গ েবেড় চেলেছ। িনউ ইয়কর্ ে�েটর (NYS) গ� পদে�প উেদয্াগ অনুযায়ী
ে�েটর �ারা িনধর্ািরত বিধর্ত সং�মণযু� েজানগিলেত বাধয্বাধকতা আেরাপ করেত হেব। েজানগিল েরড,
অের� বা ইেয়েলা হেত পাের, এবং এক একিট েজােন বাধয্বাধকতা এক এক রকেমর। আপনার েজান েদখেত,
nyc.gov/covidzone েদখুন। আপ-টু -েডট িচি�করেণর জনয্ অনু�হ কের িনয়িমতভােব এই ওেয়বসাইটিট
েদখুন। �া�ার অয্া�ন ইিনিসেয়িটভ স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্,
NYS ওেয়বসাইট েদখুন।
েরড
েরডেজান
েজান
�ু লসমূহ
সম� NYC সরকাির, েবসরকাির এবং চাটর্ার �ু লগিল অবশয্ই ব� কের স�ূণর্রেপ দূরবত� িশ�েণ িফের েযেত
হেব। �ু লগিল িনিদর্ � িকছু আবিশয্কতাগিল পূরণ করেল তেব তারা আবার খুলেত পারেব। অসরকাির �ু লগিল
স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ এখােন েদখুন এবং সরকাির �ু লগিলর জনয্ এখােন েদখুন।
বয্বসািয়ক �িত�ানসমূহ
অপিরহাযর্ নয় এমন বয্বসািয়ক �িত�ানগিলেক ব� করেত হেব। িনউ ইয়কর্ ে�ট এ�ায়ার ে�ট েডেভলপেম�
কেপর্ােরশন (New York State Empire State Development Corporation) এর অপিরহাযর্ বয্বসা িহেসেব
িনধর্ািরত বয্বসািয়ক �িত�ানগিলই শধুমা� েখালা রাখা যােব।
খাদয্ পিরেষবা �িত�ানসমূহ
ের�ু ের�, বার, কয্ােফ এবং অনয্ানয্ খাদয্ পিরেষবা �িত�ানসমূহ শধুমা� িনেয় যাওয়া এবং েপৗঁেছ েদওয়ার
পিরেষবা �দান করেত পারেব। িভতের বা বাইের বেস খাওয়া অনুেমািদত নয়।
উপাসনার জায়গা
উপাসনার জায়গা তার কয্াপািসিটর 50% পযর্� েলাক িনেয় েখালা েযেত পাের।
জমােয়ত
অতয্াবশয্ক-নয় এমন েয েকােনা আকােরর জমােয়ত িনিষ� এবং অবশয্ই �িগত বা বািতল করেত হেব। গণ
সমােবশ করেত উৎসািহত করা, �চার করা বা সংগিঠত করা েয েকােনা বয্ি�েক এক এক িদেনর জনয্
15,000 ডলার পযর্� জিরমানা করা হেত পাের।
অের�েজান
েজান
অের�
�ু লসমূহ
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সম� NYC সরকাির, েবসরকাির এবং চাটর্ার �ু লগিল অবশয্ই ব� কের স�ূণর্রেপ দূরবত� িশ�েণ িফের েযেত
হেব। �ু লগিল িনিদর্ � িকছু আবিশয্কতাগিল পূরণ করেল তেব তারা আবার খুলেত পারেব। অসরকাির �ু লগিল
স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ এখােন েদখুন এবং সরকাির �ু লগিলর জনয্ এখােন েদখুন।
বয্বসািয়ক �িত�ানসমূহ
িজম ও িফটেনস েস�ার সহ বয্বসা এবং বয্ি�গত পিরচযর্া পিরেষবাগিল (েযমন নািপত, চু ল কাটার েসলুন,
�া, টয্াটু বা িপয়ািসর্ং পালর্র, নেখর েটকিনিশয়ন এবং নেখর েসলুন, কসেমটলিজ�, এসেথিটিসয়ান, েলজার
িদেয় চু ল েতালা এবং ইেলে�ালাইিসস পিরেষবা) সহ েয বয্বসাগিলেত COVID-19 সং�মেণর ঝুঁ িক খুব েবিশ,
েসগিল অবশয্ই ব� রাখেত হেব।
খাদয্ পিরেষবা �িত�ানসমূহ
ের�ু ের�, বার, কয্ােফ এবং অনয্ানয্ খাদয্ পিরেষবা �িত�ানসমূহ শধুমা� বাইের বেস খাওয়া এবং িনেয়
যাওয়া এবং েপৗঁেছ েদওয়ার পিরেষবা �দান করেত পারেব। এক একিট েটিবেল সবর্ািধক চারজন থাকেত
পারেবন। িভতের বেস খাওয়ার েকােনা অনুমিত েনই।
উপাসনার জায়গা
উপাসনার জায়গা তার কয্াপািসিটর 50% পযর্� েলাক িনেয় েখালা েযেত পাের।
জমােয়ত
অতয্াবশয্ক নয় এমন আব� এবং অনাব� জায়গার জমােয়তগিলেক অবশয্ই 10 জেনর মেধয্ সীমাব� রাখেত
হেব। গণ সমােবশ করেত উৎসািহত করা, �চার করা বা সংগিঠত করা েয েকােনা বয্ি�েক এক এক িদেনর
জনয্ 15,000 ডলার পযর্� জিরমানা করা হেত পাের।
ইেয়েলােজান
েজান
ইেয়েলা
�ু লসমূহ
NYC অসরাকাির এবং চাটর্ার �ু লগিল NYS েটি�ং এর আবিশয্কতাগিল পূরণ করেল তেব আবার খুলেত
পারেব। সম� NYC সরকাির �ু লগিল ব� আেছ িক� তারা িনিদর্ � িকছু আবিশয্কতা পূরণ করেল আবার
খুলেত পারেব। অসরকাির �ু লগিল স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ এখােন েদখুন এবং সরকাির �ু লগিলর জনয্
এখােন েদখুন।
বয্বসািয়ক �িত�ানসমূহ
সম� বয্বসািয়ক �িত�ান েখালা রাখা েযেত পাের িক� তােদর িবভােগর ে�ে� �েযাজয্ COVID-19
বাধয্বাধকতাগিল অবশয্ই েমেন চলেত হেব।
খাদয্ পিরেষবা �িত�ানসমূহ
িভতের এবং বাইের বেস খাওয়া অনুেমািদত। এক একিট েটিবেল সবর্ািধক চারজন থাকেত পারেবন।
উপাসনার জায়গা
উপাসনার জায়গা তার কয্াপািসিটর 50% পযর্� েলাক িনেয় েখালা েযেত পাের।
জমােয়ত
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অতয্াবশয্ক নয় এমন আব� এবং অনাব� জায়গার জমােয়তগিলেক অবশয্ই 25 জেনর মেধয্ সীমাব� রাখেত
হেব। গণ সমােবশ করেত উৎসািহত করা, �চার করা বা সংগিঠত করা েয েকােনা বয্ি�েক এক এক িদেনর
জনয্ 15,000 ডলার পযর্� জিরমানা করা হেত পাের।
সব েজান
েজান
সব
COVID-19 এর িব�ার �িতেরােধ সহায়তা করেত সম� িনউ ইয়কর্বাসী কেয়কিট সহজ পদে�প িনেত
পােরন।
• বািড়েত থাকুন: আপিন সু� েবাধ না করেল, বা স�িত COVID-19 এর পরী�ায় পিজিটভ পরীি�ত
হেল, COVID-19 হওয়া বা স�িত �মণ কের আসা কােরার ঘিন� সাি�েধয্ এেস থাকেল, বািড়েত
থাাকুন। শধু অপিরহাযর্ িচিকৎসা এবং/অথবা অনয্ানয্ অপিরহাযর্ কাজ থাকেলই বাইের যান।
• সামািজক দূর�: এমনিক মুেখর আবরণ পের থাকেলও, অ�ত 6 ফু ট দূর� বজায় রাখুন। বড়
জমােয়েত অংশ�হণ করেবন না, িবেশষ কের অভয্�রীণ �ােন।
• একিট মুেখর আবরণ পরন: আপনার আেশপােশর সকলেক সুরি�ত করন। উপসগর্গিল না থাকা সে�ও
আপিন সং�িমত হেয় থাকেত পােরন এবং কািশ, হাঁিচ, বা কথা বলা বা �াস��ােসর সময় েরাগিট
ছড়ােত পােরন। সিঠকভােব পরা থাকেল (নাক এবং মুখ দুেটাই েঢেক েরেখ), মুেখর আবরণ COVID19 এর িব�ার �াস কের।
• হােতর সু� �া�য্িবিধ অনুশীলন করন: সাবান ও জল িদেয় ঘনঘন হাত ধুন এবং সাবান ও জল
উপল� না থাকেল হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন; েয পৃ�তলগিল (সারেফস) �ায়শই �শর্ করা
হয় েসগিল বার বার পির�ার করন; হাত না ধুেয় আপনার মুখ �শর্ করা এিড়েয় চলুন এবং আপনার
কািশ বা হাঁিচগিল হােতর বদেল হােতর উপেরর অংশ (বাহ) িদেয় ঢাকুন।
• পরী�া করান: আপনার কাছাকািছ েকানও COVID-19 পরী�া করার েক� খুঁেজ বার করেত
nyc.gov/covidtest েদখুন অথবা 212-268-4319 ন�ের েফান করন। েহলথ + হসিপটালস (Health
+ Hospitals) এবং NYC �া�য্ দ�র (NYC Health Department) পিরচািলত সম� েক� সহ,
অেনক েকে� িবনবামূেলয্ পরী�া করােনা হয়।
COVID-19 স�েকর্ সাধারণ তেথয্র জনয্, nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। ে�েটর COVID-19
�িতি�য়া স�েকর্ আপেডটগিলর জনয্, coronavirus.health.ny.gov েদখুন।
পিরি�িত েযমন হেব িনউ ইয়কর্ িসিট েসই অনুযায়ী তার সুপািরশগিল পিরবতর্ন করেত পাের।
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