COVID-19 এর জনয্ খাদয্ উৎপাদন ফয্ািসিলিট বা
খুচরা খাদয্ ে�ারগিল পির�ার ও জীবাণুমু� করার
জনয্ আপেডেটড অ�বর্ ত� িনেদর্ িশকা
18 এি�ল, 2020
COVID-19 এর িব�ার েরােধ সহায়তা করার জনয্, হাত ও �াস ��ােসর সিঠক �া�য্িবিধর পাশাপািশ িনয়িমত

পির�ার এবং উ�-ঝুঁ িকপূণর্ �ানগিলর জীবাণুম�
ু করার জনয্ প�িত এবং সরবরাহগিল যথাযথভােব হওয়া উিচত। এই
িনেদর্ িশকািট েকানও খাদয্ উৎপাদন ফয্ািসিলিট, খাদয্ িবতরণ েক� বা খাদয্ খুচরা িবপণেনর জনয্ সরবরাহ করা হয়
যােত মািলক, অপােরটর এবং অনয্ানয্ বয্ি�রা তােদর ফয্ািসিলিট ে�ােটাকেল এই প�িতগিল সংযু� করেত পােরন।
পটভূিম:
7 ই মাচর্ 2020, গভনর্র অয্া�ু এম কুওেমা (Andrew M.
Cuomo) COVID-19-এর ে�ি�েত জরির অব�া
েঘাষণা কের িনবর্াহী আেদশ 202 জাির কেরেছন।

COVID-19 এর িবরে� পির�ার এবং
জীবাণুমু� করার জনয্ কী কী পদে�প
েনওয়া উিচত?

িনউইয়কর্ জুেড় COVID-19 এর কিমউিনিট সং�মণ
ঘেটেছ। আরও ছিড়েয় পড়া কমােত সামািজক দূর� এবং
ঘন ঘন পির�ােরর বয্ব�া করেত হেব।

এখন:

ছিড়েয় পড়া ব� করন:
সবর্িন� 6 ফু ট সামািজক দূর�েক শি�শালী করার
িনদশর্ন, হাত েধায়া এবং �াস ��ােসর �া�য্িবিধ িবিশ�

এবং সয্ািনটাইেজশন জাির রাখেত হেব। এছাড়াও, উ�-ঝুঁ িকপূণর্

�ােন পালন করা উিচত। বয্বহার করা েযেত পাের এমন
িনদশর্নগিলর উদাহরণ �া�য্ িবভােগর (Department
of Health, DOH) ওেয়বসাইেট পাওয়া যায়
https://coronavirus.health.ny.gov/home. িবক�
ভাষাগিলও উপল�।

সম� ফয্ািসিলিটগিলেক তােদর ফয্ািসিলিটেত রিটন পির�ার
�ানগিল (নীেচ েদখুন) িনয়িমত সময়সূচীেত ওয়াের� ি�িনং
এবং জীবাণুম�
ু করেত হেব।
কমর্ চারী:
“�প িদ ে�ড” েপা�ার তািলকাভু � সম� পদে�প অনুসরণ
করন। এছাড়াও, অেনয্র সামেন উপি�ত হেল, উপল� থাকেল
মুেখর আবরণ বয্বহার করার িবষয়িট িবেবচনা করন।

হােতর �া�য্িবিধ:
যিদ আপনার ফয্ািসিলিটেত উপি�ত িছল এমন েকানও
কম�েদর কমপে� 20 েসেক� ধের সাবান এবং জল িদেয়
বয্ি�র COVID-19 এর উপসগর্ থাকা লয্াবেরটির
তােদর হাত েধায়ার জনয্ মেন কিরেয় িদেত হেব:
িনি�ত কের তাহেল:
o খাওয়ার আেগ ও পের;
অিবলে� আপনার �ানীয় �া�য্ িবভােগর সােথ েযাগােযাগ
o হাঁিচ, কািশ, বা নাক ঝাড়ার পের;
করন। পুেরা এলাকািটেক পির�ার এব্ং জীবাণুম�
ু করন।
o মুখ, চু ল, েসলেফান বা েপাশাক �শর্ করার পের;
o িব�ামাগার বয্বহার করার পের;
o খাবার নাড়াচাড়া করার আেগ;
o দূিষত হেত পাের এমন উপিরভাগগিল �শর্ বা পির�ার করার পের; এবং

o ভাগাভািগ করা সর�াম এবং সরবরাহ বয্বহার করার পের।
�াস ��ােসর �া�য্িবিধ:
• হাঁিচ বা কািশর সময় িটসুয্ কাগজ িদেয় বা কনুই ভাঁজ কের মুখ েঢেক িনন।

•
•

বয্বহার করার পের িটসুয্গিল অিবলে� ন� কের েফলুন।
কাযর্িবিধ আেদশ 202.17 এবং 202.18 সং�া� অ�বর্ত�কালীন গাইড অনুযায়ী দুই বছেরর েবিশ বয়সী এবং
িচিকৎসাগতভােব মা� িদেয় নাক ও মুখ েঢেক রাখা সহয্ করেত স�ম বয্ি� অবশয্ই তােদর নাক এবং মুখ একিট
মা� বা কাপড় িদেয় েঢেক রাখেত হেব, আেদেশ বলা হেয়েছ COVID-19 �াদুভর্ােবর সময় জনসমে� মুেখর
আ�াদন �েয়াজন 17 এি�ল, 2020। কাযর্িনবর্াহী আেদশ 202.16 এর অ�বর্ত�কালীন গাইড অনুযায়ী জনসমে�
কথাবাতর্ া বলার সময় িনেয়াগকতর্ ােদর সহ �েয়াজনীয় কম�েদরও িবনামুেলয্ মা� সরবরাহ করেত হেব, আেদেশ বলা
হেয়েছ COVID-19 �াদুভর্ােবর সময় সরকারী এবং েবসরকারী কমর্চারীেদর জনসমে� েযাগােযােগর জনয্ মুেখর
আ�াদন �েয়াজন, 14 এি�ল, 2020।

রিটন পির�ার:
�য্া�াডর্ সং�মণ িনয়�ণ অনুশীলন
�য্া�াডর্ সং�মণ িনয়�ণ অনুশীলেনর অংশ িহসােব, রিটন
পির�ােরর কেঠার এবং চলমান হওয়া উিচত। বয্ি�েদর িনয়িমত
পির�ার করার জনয্ �িতিদন সময় বরা� করা উিচত। িনয়িমত
পির�ােরর জনয্ �ায়শই �শর্ করা উপিরভাগগিল অবশয্ই
অ�ািধকার িদেত হেব কারণ এই উপিরভাগগিল জীবাণুর জলাশয়
এবং COVID-19 সং�মেণর জনয্ একিট এ�েপাজার পথ
হেত পাের।
রিটন পির�ােরর জনয্ অ�ািধকার ে��গিলর উদাহরণগিলর
মেধয্ রেয়েছ:
• বািতর সুইচ, িসিড়র েরিলং, কােটর্র হাতল, য�পািতর
েবাতাম, েশয়ার করা য�পািত, িব�য় যে�র পেয়�গিল
এবং েডারনবস / হয্া�লগিলর মেতা িবিভ� েলােকর
�শর্ করা উ� সং�েশর্র উপিরভাগগিল।
• েমেঝ এবং েদয়াল।
• �য্াশ পা�।
• িব�ামাগার।
• তাপ এবং এয়ার কি�শনার েভ�স।
• অনুভূিমক উপিরভাগ এবং আেলার আনুষাি�ক।
• ঘনঘন বয্বহার করা সর�াম
• ইউিনফমর্, �িতর�ামূলক সর�াম এবং/অথবা িলেনন।
উ� ঝঁু িকপূণর্ অব�ানগিল সনা� করন এবং িনয়িমত
পির�ার করন এবং জীবাণুমু� করন।

ঘন ঘন �শর্ করা
উপিরভাগগিলর উদাহরণ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ভাগভািগ করা সর�াম;
কাউ�ার, েটিবল এবং েচয়ার;
দরজার হাতল এবং পুশ ে�ট;
েরিলং;
রা�াঘর এবং বাথরেমর কল;
সর�ােমর উপিরভাগ;
সর�ােমর েবাতাম;
আেলার সুইচ;
িরেমাট কে�াল;
ভাগভািগ করা েটিলেফান;
ভাগাভািগ করা কি�উটার, কীেবাডর্ এবং মাউস;
এবং
ভাগভািগ করা ইেলক�িন� এবং েফান।

��বয্: িকছু উপিরভাগ বা সর�াম পির�ার করা কিঠন
বা তরল সংেবদনশীল। ভাগ করা হেল তারা পেরা�
সং�মেণ অবদান রাখেত পাের। ভাগভািগ কেরবয্বহােরর সর�াম সহ �ানগিলেত েরােগর সং�মণ
�াস করেত এই জাতীয় সর�ামগিল বয্বহােরর আেগ
এবং পের যথাযথ হােতর �া�য্িবিধ স�িকর্ ত েপা�
করা িনদশর্নগিল সরবরাহ করেত হেব। এছাড়াও, চলেক
পড়ার ে�ে� সর�ােমর হাডর্ওয়ার পির�ার করার জনয্

উ�-ঝুঁ িকপূণর্ �ানগিলর উদাহরণগিলর মেধয্ রেয়েছ:
এবং পির�ােরর সুিবধােথর্ মুছেত স�ম, েধায়া যায়
ফা�র্ এইড ে�শন / �া�য্ দ�র:
এমন কভারগিল বয্বহােরর কথা িবেবচনা করন।
• িনয়িমত (�িতিট বয্বহােরর পের)েহল্থ কটগিল পির�ার
এবং জীবাণুম�
ু করন।
• িচিকৎসার েটিবলগিল েঢেক রাখুন এবং িপল ে�ােট�র বয্বহার করন।
• �িতিট বয্বহােরর পের আবরণগিল েফেল িদন বা েকেচ িনন।

িব�ামাগার
• সম� িব�ামাগােরর উপিরভাগ, িফ�চার, দরজার নব, পুশ ে�ট এবং সুইচগিল (�িতিদন অ�ত একবার)
পির�ার ও জীবাণুম�
ু করন।
ডাইিনংেয়র জায়গা/ে�করম
• িনয়িমত কাউ�ার, েটিবল এবং েচয়ারগিল পির�ার করন এবং জীবাণুম�
ু করন (�িতিদন অ�ত একবার)।
লকার রম
• িনয়িমত (কমপে� িদেন একবার) উপিরভাগ, েটিবল, েচয়ার এবং লকারগিল পির�ার এবং জীবাণুম�
ু করন।
অনয্ানয্ �ায়শই �শর্ করা উপিরভাগ বা সর�াম বা �ান
• বয্বহােরর উপর িভিত্ত কের পযর্ায়�িমক সময়সূচীেত ঘন ঘন �শর্ করা উপিরভাগগিল পির�ার এবং
জীবাণুম�
ু করন, কমপে� �িতিদন।
পির�ার এবং জীবাণুমু� করা:
পির�ার করা পৃ�তল বা ব� েথেক জীবাণু, ময়লা এবং অেমধয্ দূর কের। জীবাণুম�
ু করণ উপিরভাগ বা ব�গিলেত
জীবাণু মাের।
বয্ি�েদরেক ে�াডাে�র েলেবেলর উপের ��ািবত অনুযায়ী �িতর�ামূলক সর�াম (েযমন ে�াভস) বয্বহার করেত হেব।
িনরাপেদ এবং কাযর্কর বয্বহােরর জনয্ েলেবলর সম� িনেদর্ শাবলী সাবধানতার সােথ পড়ুন এবং অনুসরণ করন।
ধাপ 1: পির�ার করা: ময়লা কমােনার জনয্ এবং জীবাণুগিল অপসারেণর জনয্ জীবাণুনাশক বয্বহােরর আেগ
সবর্দা পৃ�তল পির�ার করন। উপিরভাগগিলর ময়লা এবং অনয্ানয্ পদাথর্গিল জীবাণুনাশকগিলর কাযর্কািরতা
�াস করেত পাের। ময়লা কমােনার জনয্ এবং জীবাণুগিল অপসারণ করেত পািন ও সাবান বা িডটারেজ�
বয্বহার কের পৃ�তল পির�ার করন। েয িম� পণয্গিল পির�ার এবং জীবাণুনাশ উভয়ই করেত পাের, কাযর্কর
বয্বহার িনি�ত করেত সবর্দা িনিদর্ � পেণয্র েলেবেলর িনেদর্ শাবলী অনুসরণ করন। িনউ ইয়কর্ ে�েট, সকল
ে�ট সং�া এবং ে�ট কতৃর্ প�েদর পিরেবশবা�ব পির�ারক পণয্ বয্বহার করেত হেব। পিরেবশবা�ব
পির�ারক পেণয্র বয্বহােরর আইন স�েকর্ অিতির� তেথয্র জনয্, NY এর ি�ন ি�িনং ে�া�াম ওেয়বসাইেটর
নীিত, িনেদর্ িশকা এবং �িতেবদন িবভাগিট েদখুন।
ধাপ 2: জীবাণুমু�করণ: জীবাণুনাশক পেণয্র কাযর্কািরতা িনি�ত করার জনয্ জীবাণুনামু�করেণর পূেবর্
ময়লা থাকা �ানগিল পির�ার করা অবশয্ই েশষ করেত হেব। COVID-19 এর িবরে� কাযর্কর িহসােব িচি�ত
িনউইয়কর্ ে�েট িনবি�ত পণয্গিলর DEC তািলকা বয্বহার করন। এই তািলকািট তােদর সােথ স�িকর্ ত যারা
EPA �ারা িচি�ত।
এই পণয্গিল পাওয়া না েগেল রাইেনাভাইরাস এবং / অথবা মানব কেরানভাইরাস িবরে� কাযর্কর বেল
েলেবলযু� EPA- এবং DEC* িনবি�ত জীবাণুনাশক, বয্বহার কের পৃ�গিল জীবাণুম�
ু করন। যিদ
বািণিজয্ক পণয্গিল পাওয়া না যায়, তাহেল তাজা 2% ে�ািরন ি�চ �বণ (আনুমািনক 1 েটিবল চামচ ি�চ ও 1
চতু থর্াংশ পািন) বয্বহার করাও �হণেযাগয্। �িতিদন বা �েয়াজন মেতা ি�চ সিলউশন ৈতির করন।
• টােগর্ট ভাইরােসর কাযর্করভােব �ংস হওয়া িনি�ত করেত জীবাণুনাশক বয্বহার করার সময়
েলেবেলর িনেদর্ শগিল অনুসরণ করা আবশয্ক। এর মেধয্ পযর্া� সং�েশর্র সময় অ�ভুর্ � রেয়েছ (অথর্াৎ
েকানও জীবাণুনাশক কাযর্কর হওয়ার জনয্ যত�ণ সময় উপিরতেল থাকা উিচত), যা �েয়ােগর পাঁচ
েথেক দশ িমিনেটর মেধয্ পিরবিতর্ ত হেত পাের। মুেছ বয্বহার করেত হয় জীবাণুনাশকগিল তােদর
েলেবেল কাযর্কর সং�েশর্র সময়গিলও তািলকাভু � কের।

•

জীবাণুনাশক েযগিল ঘনীভূ ত আকাের আেস, েসগিলর টােগর্ট করা ভাইরাসগিল কাযর্করভােব মারার
জনয্ �েয়াজনীয় পাতলা ঘন� ৈতিরর িনেদর্ শাবলী যত্ন সহকাের অনুসরণ করা জরির। এই তথয্িট
পেণয্র েলেবেল পাওয়া যােব।

ধাপ 3: িন�িত্ত: সকল �াভস এবং অনয্ানয্ িন�িত্তেযাগয্ িজিনসগিলেক একিট থিলেত ভের িনন যা অনয্ানয্
আবজর্নার সােথ েফেল েদওয়ার আেগ শ� কের েবঁেধ েফলা যায়। �াভস খুেল েনওয়ার সােথ সােথ কমপে� 20
েসেক� ধের সাবান ও পািন িদেয় হাত ধুেয় েফলুন অথবা সাবান -পািন না পাওয়া েগেল কমপে� 60%
অয্ালেকাহলযু� হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন। হােত ময়লা েলেগ থাকেল সাবান ও পািন বয্বহার করন।
েনািটশ েদওয়া, আইেসােলশন এবং জীবাণুমু� করা:
যিদ পরী�াগাের শনা� COVID-19 আ�া� েকউ আপনার ফয্ািসিলিটেত কাজ কের থােক অথবা আ�া� েকউ
আপনার ফয্ািসিলিটেত উপি�ত িছল এমনটা েজেন থাকেল, অিবলে� আপনার �ানীয় �া�য্ িবভাগ এবং কৃিষ ও
বাজার অিধদফতরেক RRT@agriculture.ny.gov, েক অবিহত করন, এবং সম� পৃ�তল পির�ার ও
জীবাণুম�
ু করন।
আ�া� বয্ি� সু� না হওয়া পযর্� ল�ণ �কােশর সময়কালীন (এবং তার পের আইেসােলােশেন থাকাকালীন) �ানীয় �া�য্
িবভাগ তার পযর্েব�েণ যু� থাকেব। আ�া� বয্ি� েকানও কমর্চারী হেয় থাকেল, �ানীয় �া�য্ িবভাগ ঐ বয্ি�র
পুেরাপুির সু� হওয়ার পর তােক আইেসােলশন েথেক সরােত এবং তারপর তার কােজ িফের যাওয়ার পূেবর্ তার সু�তার
অনুেমাদন েদওয়ার বয্াপােরও যু� থাকেব।
ু করণ পিরচালনা করা
িনরাপদ এবং কাযর্কর প�িতেত পণয্ বয্বহােরর �িশ�ণ �া� বয্ি�েদর �ারা পির�ার ও জীবাণুম�
উিচত। সকল পেণয্র িনরাপদ এবং কাযর্কর বয্বহােরর প�িত অনুসরণ করা হে� তা িনি�ত করেত �িশ�ণ অবয্াহত
রাখেত হেব। �িশ�ণিট িন�য়তা েদয় েয বয্ি�রা পেণয্র েলেবেল উে�িখত বয্বহার এবং সুর�া িনেদর্ শাবলী পড়ার এবং
অনুসরণ করার কথা মেন কের। েযসকল বয্ি�গত সুর�া সর�াম (েযমন, �াভস) বয্বহার করা হেব েসগিলর �ানও
এিট িচি�ত করেব।
* NYSDEC িনব�ন জীবাণুম�
ু করণ পেণয্র েলেবেল তািলকাভু � করা হেব না। NYSDEC এর সােথ জীবাণুনাশক
পণয্ িনব�করণ স�িকর্ ত তথয্ িনেচর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব : http://www.dec.ny.gov/nyspad/products।
NYSDEC কীটনাশক িনব�করণ স�েকর্ আপনার েকানও �� থাকেল অনু�হ কের 518-402-8748 ন�ের
NYSDEC কীটনাশক বয্ব�াপনা বুয্েরােত কল করন।
আেরা তথয্
িনউইয়কর্ ে�ট �া�য্ িবভােগর েকািভড -১৯ ওেয়বেপজ:
https://coronavirus.health.ny.gov/home
�ানীয় �া�য্ িবভােগর তািলকা:
https://www.health.ny.gov/contact/contact_information/
েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক� এেয়বেপজ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
FDA খাদয্ ও খাদয্ পিরচালনা সং�া� িনেদর্ িশকা:
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcmissues/coronavirus- disease-2019-covid-19-frequently-asked-questions

